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HET HASSELTER GESLACHT LAKKE IN DE 18e EEUW
Onderzoek naar een patriottische gezindheid.

door Dr. J.P.W.F. LAKKE

Inleiding
Het opkomende verlichtingsdenken aan het einde van de 18e eeuw heeft vele bewo-
ners van de Republiek der Verenigde Nederlanden bewogen zich bij patriottische so-
ciëteiten en exercitie- genootschappen aan te sluiten. In genealogische publicaties
worden gewoonlijk beroepen, religieuze denominaties en officiële ambten aangege-
ven; het Nederland's Patriciaat is zelfs voornamelijk gebaseerd op regenten-affilia-
ties. Vermelding van betrokkenheid van voorouders bij het patriottisme komt in gene-
alogieën nauwelijks voor. Dit is opmerkelijk, want een politiek engagement in die
periode rond de Franse revolutie kon ingrijpende sociale gevolgen hebben.

In de loop van de 18e eeuw raakten leden van het geslacht Lacke, veelal schippers
en kooplieden in de kop van Overijssel, betrokken bij kerkbestuur en vroedschap.

Fig. 1. Lakzegel gebruikt door Klaas Lakke voor zijn correspondentie. De op het zegel afgebeelde initialen
duiden er op dat hij het cachet van zijn vader Arent gebruikte10. Het is een afgeleide van het door Klaas'
grootvader Egbert gebruikte wapen: het hele schild gevuld met een springend hert en helmteken uitkomend
half hert.
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Hasselt, binnen de bestuurlijke organisatie van het Overstichtse gewest als stad te
groot voor servet en te klein voor tafellaken, bleef na 1780 uitgesproken orangistisch
toen het gewest Overijssel zich overwegend patriottisch opstelde. De drijfveren waar-
om leden van het geslacht Lakke zich tot het patriottisme hebben gewend met de
maatschappelijke consequenties daarvan ware mede een belangrijke aanleiding voor
deze studie. Voor een goed begrip van plaatselijke omstandigheden is enige kennis
van relevante algemene historische gebeurtenissen onvermijdelijk.

De geslachtsnaam Lacke werd reeds aan het einde van de 14e eeuw gebruikt in de
regio Steenbergen-Antwerpen', daarna worden pas weer leden van het geslacht Lacke-
Lakke rond 1600 aangetroffen in Hasselt (Overijssel). Een verband met de Brabantse
Lacke's is tot nu toe niet vastgesteld, de onbekende oorsprong van de naam biedt geen
aanknopingspunten.

In 1614 verkopen Claes Jansz. Lacke, karveelschipper tot Zwolle en zijn vrouw
Lubbertje Egbertsdogter een perceel grond binnen de bebouwde kom van Hasselt2.
Van dit echtpaar was op 6 november 1597 hun zoon Hendrik gedoopt in de St. Stepha-
nus kerk te Hasselt. Alhoewel de geslachtsnaam bij die gelegenheid als Lecke werd
geschreven zijn de andere namen van de ouders identiek met die uit de genoemde
verkoopakte. Uit de stadsrekeningen van Hasselt blijkt dat in 1605 en 1613 Claes
Jansz. Lecke met zijn schip goederen vervoerde voor rekening van de Hasselter vroed-
schap3. In Zwolle komen ook enkele schippers met de naam Lecke voor. Jan Lecke
staat met een aantal andere karveelschippers vermeld op een rekest om uitbetaling van
achterstallig loon en schade4. Een Claes Lecke werd op 8 maart 1646 in Zwolle begra-
ven. In hoeverre deze Lecke-Lacke's voorouders zijn is (nog) niet aangetoond; van
het karveelschippersberoep en het gebruik van de namen Hendrik en Claes in latere
generaties gaat zeker een suggestie uit5.

De spelling Lacke of Lakke is na ca. 1730 overwegend met twee k's en zal daarna
aangehouden worden. De naam Henric werd ook geschreven als Henrix, Hendric en
Hendrick. Voor Henric Arents zal ik deze schrijfwijze aanhouden, voor Arent Henrix
de laatst genoemde.

Syraat werd ook geschreven als Cyraet, Cieraat en Sieraat, ik houd mij bij de eerste.
De verkregen genealogische gegevens voor 1811 zijn afkomstig uit de relevante DTB-
boeken van de gereformeerde kerken, tenzij anders vermeld.

Op 24 maart 1672 werd te Hasselt, volgens het doopregister van de Gereformeerde
Gemeente aldaar, een Arent Henric gedoopt als zoon van Henric Arentsen en Mette
Syraat. Gezien de naamgeving beschouw ik dit echtpaar, dat waarschijnlijk eindjaren
zestig van de 17e eeuw in het huwelijk is getreden, stamhouders van familie Lacke.
Hun zoon Arent Henric, gehuwd in 1696 met Grietje Claasen, noemden een zoon
Egbert Cyraat en een dochter Matje (= Mette).

Een 'onaangeklede' genealogie Lacke-Lakke werd gepubliceerd in 1956 in het
Bijblad van De Nederlandsche Leeuw. In 1996 verscheen in het blad Oud Meppel een
stamreeks van 'Mare Lakke (1963)' met enige aantekeningen over koopmanschap,
speciaal in de Meppeler periode6.

Al in 1955 kwamen gegevens aan het licht uit resolutieboeken uit het oud archief
van Hasselt7 en ontstond de verwondering over de patriottische gezindheid van leden
van de familie Lakke en hun sociaal milieu. Het toen gepubliceerde stamboom frag-
ment werd aangevuld en verbeterd door recent genealogische onderzoek. Dit heeft,
mede door een op de patriottische beweging gerichte vraagstelling, veel aan het ge-
slacht Lakke gerelateerde feiten aan het licht gebracht. Voor noodzakelijke achter-
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grond informatie waren historische publicaties van de laatste decennia essentieel (zie
geraadpleegde literatuur).

Wapen
Van burgemeester Egbert Cyraat Lacke (1701-1773) is bekend dat hij een wapen
voerde. R.T. Muschart8 beschrijft: 'een springend hert op grond. Helmteken: een
uitkomend hert, volgens zijn zegel met naam als randschrift. (N.B. het hert in schild
en helmteken is op dit zegel omgewend)', aanwezig op een testament gedateerd 29
maart 1763. Dit stuk werd door mij niet teruggevonden9. Wel was op een brief uit
Amsterdam geschreven door Klaas Lakke (1771-1810) op 17 maart 1795 een lakzegel
aanwezig welke hierbij wordt afgebeeld (fig. 1). Het cachet is kennelijk afkomstig van
zijn vader Arend (1736-1816) en een zelfde lakzegel was ook reeds aangetroffen in
het landsarchief te Batavia10. De beschrijving in de Indische Navorscher (1939) luidt:
'boven op een grasland een naar rechts springend hert, beneden de letters A en L'. Op
het zegel is het hert inderdaad springend afgebeeld, makkelijk te verwarren met klim-
mend. Dit laatste was het geval bij de publicatie in het Bijblad van de De Nederland-
sche Leeuw6.

Algemeen historische opmerkingen
Voor de vroegere hanzestad Hasselt'' is het van wezenlijke betekenis geweest dat de
stad lag op de kruising van een noord-zuid en een oost-west route en daardoor een
functie als markt- en stapelplaats kon vervullen. Al vanaf de 16e eeuw bestond er een

Fig. 2. 'Kaagschip, een schip dan op de reede ligt, verlatend. Teekening in penseel en 0.1. inkt gewasschen
door PA. Blaauw (1744-1812)'. Behalve het spriettuig valt ook het top-razeiltje op. De schepen konden
beladen worden met 25-30 last (1 last=2 ton). Vanuit Hasselt zijn o.a. de Bentheimer stenen voor het
Amsterdamse stadhuis vervoerd. In de hanekemaaiers tijd waren er soms wel 100 personen aan boord. Uit
Westerman: Kagen, clippers 90.
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karveel beurtveer tussen Hasselt en Amsterdam'2, de aanduiding karveel verwees dan
naar het gebruik van schepen met een gladde scheepswand. Dit type beurtschip om de
Zuiderzee over te steken werd gewoonlijk bevaren met vier man, inclusief schipper
en werd gebruikt voor vervoer van goederen en passagiers (fig. 2). Schippers waren
vaak tevens koopman, relatief vermogend en leefden aan de wal. Een nieuw schip kon
wel tot 3000 gulden kosten, meer dan de prijs voor een woonhuis13.

Het kleinere Hasselt heeft zich altijd ten opzichte van de grotere IJsselsteden Zwol-
le, Kampen en Deventer achtergesteld gevoeld door een niet gelijkwaardige vertegen-
woordiging in de Overijsselse Staten. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke achterstel-
ling, conflicten en zelfs politiek isolement.

Ondanks een beginnende economische verslechtering in Oost Nederland was in de
eerste helft van de 18e eeuw de exploitatie van een schippersveer in combinatie met
handelsactiviteiten toch nog winstgevend, maar in de tweede helft van die eeuw ken-
terde het economische tij. Het aantal beurt-scheepvaartbewegingen werd een kwart
minder, mede omdat de Vecht (de verbinding met Duitsland) slechter bevaarbaar werd
voor wat grotere schepen14. De opkomende linnenindustrie in Twente en een toene-
mend aantal passagiers, vooral hannekemaaiers, betekenden slechts een gedeeltelijke
compensatie. Door de algemene malaise als gevolg van de impopulaire vierde Engelse
oorlog (1780-1784) verviel Hasselt snel tot een lager bestaansniveau.

Aangezien leden van het geslacht Lakke in de 18e eeuw in schippersgilde en kerk-
en stadsbestuur activiteiten ontplooiden, waren zij ook betrokken bij de meer algeme-
ne problemen van de republiek en de provincie. De relevante regionale gebeurtenissen
worden hierna kort geschetst als algemeen decor.

Burgerlijke onrust begin 1700, bekend als de Plooierijen
In de 18e eeuw kwamen revolutionaire geestesstromingen tot ontwikkeling waaronder
de wens tot grotere inspraak van de bevolking. Al tussen 1704 en 1706 deden zich
woelingen voor in Utrecht en Overijssel en ook in Hasselt. Er was onvrede over de
groeiende oligarchie van de stadsbesturen. Deze Plooierijen (plooien=zich schikken)
lijken een voorbode van de patriottenbeweging tachtig jaar later15.

Kerk en Staat
Omstreeks 1735 ontstond beroering in Hasselt over de kerkelijke discipline. Onenig-
heid tussen twee predikanten, voortkomend uit de traditionele tegenstelling conventio-
neel -vrijzinnig, leidde tot verscherping van de algemene controverse tussen de 'pre-
ciesen en rekkelijken' '6. Slechts één ouderling van de zeven, en wel juist diegene die
door de magistraat was benoemd, steunde de 'preciese' predikant Noortbergh. Kerk
en staat waren tot de Franse Revolutie niet gescheiden, dus de magistraat sympathi-
seerde met de 'preciese' kerkfactie. Gelukkig trad door het overlijden van de 'rekkelij-
ke' dominee in 1734 een periode van ontspanning op. In 1761 leidde de benoeming
van een tweede predikant weer tot onrust, hetgeen leidde tot een vervroegd emeritaat
van ds. Noortberg17.

De Stadhouderlijke Keur
Het erf-stadhouderlijke prerogatief van Prins Willen IV na 1747 was de zogenaamde
'keur', d.w.z. de controle over benoemingen van magistraten en beambten in stad,
provincie en staten. Een ongelukkige burgemeestersbenoeming in Hasselt leidde tot
conflicten binnen het college van schepenen.
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Na het plotselinge overlijden van prins Willem IV in 1751 verviel het voogdijschap,
en daarmee de keur, over de minderjarige Willem V aan zijn weduwe prinses Anna
van Hannover. Zou ook zij komen te overlijden dan zouden de Provinciale Staten, als
voorheen, weer de ambtelijke benoemingen bekrachtigen, zo was het voorstel van de
Staten-Generaal. Hasselt vreesde de macht van de Overijsselse ridderschap en steden.
Anderzins had Oranje-protectionisme geleid tot een omstreden burgemeesterbenoe-
ming. Hier ligt de kern van het ingewikkelde dubbel conflict: Oranje tegenover vrij
denkende burgers en grote IJsselsteden versus Hasselt. Het maakt de latere uitzonde-
ringspositie van de gegoede burgerij in het verarmende orangistische Hasselt begrijpe-
lijk18.

Het patriottisme
In Overijssel ontwikkelde zich een duidelijke voorkeur voor het patriottische gedach-
tengoed uit verzet tegen de centralistische politiek van Holland en de erfstadhouder.
Dat Hasselt als stad toch prinsgezind bleef lijkt een gevolg van de genoemde achter-
stelling door de grote Overijsselse steden en een uitgesproken orangistische stadsse-
cretaris19.

Overal in het land organiseerden de patriotten zich. De patriottische wensen van een
kleine groep ingezetenen van Hasselt, zoals het oprichten van een vrijkorps, leidde tot
serieuze tegenstellingen. Reeds in 1784 werd een verbod op vrijkorpsen uitgevaardigd.
Toen in 1787 patriotten in het hele land met gekletter van wapenen meer invloed in
bestuur eisten werd door 26 Hasselter burgers nogmaals een verzoek ingediend om
een 'Vaderlandsch Exercitie Genootschap tot bewaaring en bevordering van de alge-
meene ruste' op te richten. De Hasselter Raad echter wees ook dit oprichtingsverzoek
resoluut af, te meer daar de Staten van Overijssel 60 geweren als steun aanboden. Die
eerste Bataafse revolutie liep op een fiasco uit als gevolg van het bekende Goejanver-
wellesluis incident in 1787. Prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder
prins Willem V, werd door patriottische schutters aangehouden en gebruuskeerd, daar-
op rukte het Pruisische leger binnen en werd het stadhouderlijke gezag hersteld. In
Hasselt kwamen baldadigheden voor en werden ruiten ingeslagen van patriottische
ingezetenen. De 26 burgers van het verboden verderfelijk genootschap, dat oorzaak
was geweest van 'geen geringe sensatieen en allerlei tweedracht' werden voortaan van
alle officiële functies uitgesloten20.

De ommekeer kwam in februari 1795 toen het Franse leger over de bevroren rivie-
ren tenslotte toch de Republiek der Zeven Provinciën kon bezetten en een Bataafse
revolutie een feit kon worden. Reeds op 5 februari had de eerste vergadering van de
Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel in Zwolle plaats met afge-
vaardigden van Deventer en Kampen en een zestal kleinere steden. De volgende dag
werd door de gecommitteerden van deze provisionele regering een publicatie uitgege-
ven, waarin de 'Souverainiteit des Volks en de oorspronglijke regten van den Mensch
en den Burger' erkend werden. Er werd een commissie van zes personen geformeerd,
een soort dagelijks bestuur, bestaande uit afgevaardigden van de drie grote steden.
Ook waren vele representanten oude regenten en beter gesitueerden; van een werkelij-
ke volksvertegenwoordiging was nog niet veel terecht gekomen. De werkelijk invloed
van Hasselt bleef beperkt als voorheen.
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Genealogie
I. Henric Arents Lacke, geb. ca. 1644, schipper in het karveelschippersveer van Has-
selt op Amsterdam, overl. voor 1696, tr. ca. 1669 Mette (Matjen) Syraat21, dr. van
Egbert Sieraet en Annegien Engberts, overl. Hasselt 1712.

Uit dit huwelijk:

1. Arent Henrix, volgt II.

P
X

Fig. 3. Voor het eerst, in 1676, verschijnt de naam Henric Arents Lacke op de lotingslijsten voor
het Karveelschippersveer van Hasselt op Amsterdam23.

In 1676 wordt Henric Arents Lacke voor het eerst in de lotingslijsten voor de beurtdienst op Amsterdam
als een van de 8 reguliere schippers vermeld22. Ook voerde hij verschillende transporten uit voor de stad
volgens de Cameners Reckeninge23; zo in 1679 21 soldaten onder het regiment van de graaf van Ervebacht.
De familie Lacke woonde op de wal in Hasselt, er werd een huis met 'where' gekocht in de Veersteeg in
168224. Het is aannemelijk dat Henric voor 1696 is overleden, want in dat jaar keuren Raad en Meente van
Hasselt goed dat zijn zoon Arent Henrix Lakke: 'met een groot en bequaam schip sal mogen varen in 't
ordinaris veer van Hasselt op Amsterdam'25. Voor het zakelijke recht op een plaats in het schippersveer
moest aan de stad namelijk pacht betaald worden. Het overlijden van Henric's vrouw Mette Syraat moet
gedateerd worden in 1712, op 3 februari 1713 staan Raad en Meente van Hasselt namelijk toe dat haar veer
op Amsterdam door een kleinzoon bevaren mag mogen worden26. Dat doet veronderstellen dat er twee
beurtveerplaatsen in het geding zijn geweest.

II. Arent Henrix Lacke, ged. Hasselt 24-3-1672, schipper, olderman en gildemeester
in het Karveelschippersveer van Hasselt op Amsterdam, overl. 1727, tr. Hasselt 8-3-
1696 Grietjen Claasen (Claesen, Klaas), wrsch. geb. Hasselt, overl. ald. 1765, tr. (2)
ald. 1728MarinusCloet, begr. ald. 17-10-1748.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, ged. Hasselt 17-2-1697, schipper in het schippersveer op Amsterdam
1713-1719. Mogelijk overleden ca. 1720.

2. Claas Arents, ged. Hasselt 22-3-1699, volgt lila.
3. Egbert Cyraat, ged. Hasselt 25-12-1701, volgt Illb.
4. Anna (Annigjen), ged. Hasselt 6-11-1707, overl. ald. 1764; tr. (1) ald. 26-9-1725

Berent Gerrits K(H)oenderink, vaandrig, schipper op het veer op Amsterdam,
overl. ald. 15-5-1742; tr. (2) Hasselt 15-3-1744 Arent Jans van derMeulen, geb.
te Zwartsluis, na 1744 schipper van 't veer op Amsterdam. Hij tr. als wed. (2)
Hasselt 13-5-1778 Hendrika Veermans, wonende ald., wed. van Molshoff.
Anna en haar man Berent Gerrit Koenderink kregen het recht 'van nu voortaan te genieten met zijn
regt en geregtigheid' om het Amsterdamse beurtveer te bevaren overgedragen door hun moeder in
172827. Tien jaar later werd een nieuw schip besteld bij de scheeptimmerman Benthem voor liefst
ƒ 4000.-28.Uit hun huwelijk zijn twee kinderen, Egbert en Matjen geboren29. Na het overlijden van
hun vader werd oom Claas voogd. Op verzoek van Anna Lakke werd goed gevonden dat het karveel-
schippersveer nu op naam gesteld werd van haar tweede echtgenoot Arent Jan van der Meulen30. Of
het Anna Lakke met haar tweede man Arent Jans van der Meulen economisch ook gunstig is vergaan
is de vraag, Arent Jans verklaart in 1764 aan ene Muller ƒ 1200. - schuldig te zijn31. Toen conflicten
ontstonden tussen Egbert en Matjen Koenderink enerzijds en hun stiefvader Albert Jan van der Meu-
len over de rechten van het beurtveer heeft Claas het voor deze kinderen opgenomen32. Ook na de
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dood van Anna van der Meulen in 176433 heeft haar broer Claas zich ingezet als voormalig voogd
over zijn nicht en neef bij de afwerking van haar nalatenschap, bestaande o.a. uit huizen in de Hof-
straat, aan de gracht en aan de Hoogstraat34.

5. Matjen, ged. Hasselt 22-1-1716.

Fig. 4. Arent Lacke (II) tekent voor zijn zoon Hendrijcks 10 maart 1716 een betalingsovereenkomst
met de Raad en Meente van de stad Hasselt betreffende de beurtschipperij. Het stuk werd door

alle 12 karveelschippers op Amsterdam varende getekend36.

In 1697, 15 jaar na zijn vader, koopt Arent Henrix Lakke een huis in de Hoogstraat met doorgang op de
daarachtergelegen Hofstraat (fig. 5)35. Hij moet zich ten minste 30 jaar met de schipperij hebben bezig
gehouden. Op de lotingslijsten voor de beurtdiensten wordt hij vermeld van 1699 tot 1729, vanaf 1704
als gildemeester en na 1714 ook als olderman van het Hasselter schippersgilde32. Na 1713 komt ook zes
jaar lang zijn zoon Hendrik36 op de lotingslijsten voor. Omdat de naam Hendrik daarna niet meer in
Hasselt gevonden is lijkt een vroegtijdig overlijden elders waarschijnlijk. Dit ook al omdat Arent en zijn
vrouw in 1720 besluiten dat er een beurtveer voor hun zoon Claas zal zijn. Vanaf 1721 wordt deze zoon

Fig. 5. Een uitsnede uit de stadsplattegrond van Hasselt van J. Bleau, uit 'Tooneel der steden van
de Vereenighde Nederlanden, gedrukt bij F. de Wit in Amsterdam in 1649. Bij 10 de Veerpoort,

waarop de Veersteeg uitkwam. 2 Geeft het raadhuis aan, 1 de St. Stephanuskerk, 4 de Hoogstraat.
In de cirkel (links boven 4) de plaats van het in 1697 gekochte huis, dat dateert uit de tweede helft

van de 16e eeuw. Dit perceel liep tot de Hofstraat35, het huis hier, thans nr. 22 (zie fig. 14), werd
ook door Lakke 's bewoond. Bij de pijl de herberg van Jacob Huijer, de keezenkroeg. Inzet: een

reconstructie van de voorgevel van het omcirkelde huis aan de Hoogstraat.
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Claas in genoemde lijsten vermeld, na 1724 ook als gildemeester. Vanaf 1728 verschijnt met name de
wed. van Arend Lakke tot aan de het einde van het register in 1733, hetgeen Arent's dood in 1728
suggereert.
Arent's moeder Grietjen Claasen, dan de wed. Cloet, overleeft haar zoon ruimschoots. Zij kocht in 1751
een huis aan de prestigieuse Hoogstraat voor ƒ 1050. — en bewoonde dit tot haar dood in 176537.

Arent Henrix Lacke was in 1704 juist tot gildemeester verkozen toen in het Oversticht, dus ook in Has-
selt aanzienlijke onrust ontstond onder de burgers, vooral bij het schippers- en slijtersgilde. Een te
autocratisch stadsbestuur was de belangrijkste grief; men wilde meer inspraak. Handtekeningen voor
een actie werden verzameld in de herbergen. Alhoewel het niet tot geweldadigheden kwam, meende de
Hasselter magistraat toch een onderzoek te moeten instellen naar deze 'Comploicterieën'. Zij besloot
daartoe een aantal schippers uit het Veer op Amsterdam te verhoren middels een 'vraagarticuul', een
soort vragenformulier, en dat onder ede te laten bevestigen38. Vijftien schippers, waaronder de gilden-
meester Arent Lacke 'hebben den eed te doen verweigert' en werden hiervoor met 5 car. gulden beboet.
Beklag bij de Landdag bleek geen effect te hebben. Een jaar later, in januari 1706 gistte het opnieuw.
De ontevreden gilden werden gemobiliseerd en zelfs werd het raadhuis met geweld bezet. Zo werd de
vervanging van twee schepenen en benoeming van een nieuwe stadssecretaris afgedwongen. Deze
afgezette bestuurders deden vervolgens een beroep op de Landdag, die een compromis bewerkstelligde.
Later bleek dat er eigenlijk niets veranderd was. De heersende regenten behielden de macht en het
schippersgilde had geen invloed gekregen op de magistratuur.

lila. Claas Arents Lacke, ged. Hasselt 22-3-1699, schipper, olderman en gildemeester
van het Karveelschippersveer op Amsterdam, koopman, begr. Hasselt 29-9-1780, tr.
ald. 2-2-1724 Maria Herkien, ged. ald. 25-8-1700, overl./begr. ald. 11/29-12-1763,
dr. van Hermannus Herken en Janna Jans van Regteren (Regten).

Uit dit huwelijk:

1. Grietien, ged. Hasselt 21-5-1725, jong overl.
2. Rebekka, ged. Hasselt 13-6-1728, jong overl.

Fig. 6. De handtekening van Klaas Lackke uit 1750, op de achterzijde van een gedrukte ordinantie39.
Er staan nog tien andere namen; reden onbekend. Ordinantie betreft de 1000ste penning in de

provintie van Overijssel. Dit is de enige keer dat de schrijfwijze van de naam Lackke zo voorkomt.

Rond 1700 moet de beurtschipperij een lucratieve aangelegenheid zijn geweest, Henric Arents Lacke
en zijn vrouw hadden zelfs twee schippersveren geëxploiteerd. Arent Henrix Lakke (II) had reeds in
1696 het karveelschippersveer van zijn overleden vader overgenomen toen hij in 1713 het recht op een
tweede plaats kocht, vrijgekomen door het overlijden van zijn moeder26. Dit veer werd na de dood van
Hendrik ca. 1720 aan Claas toegewezen. Alhoewel de grootste bloeiperiode voorbij was ging het Claas
Lakke in materieel opzicht goed. In 1739 verhuisde hij van de Veersteeg naar een huis in de 'Hoogstraat
tot agter in den Crommejackke met een voyen uitgang'40 In 1754 participeerden Claas en ene Joanna
Huyer ieder voor 1/4 deel in 'een carveelschip met zeil en treil', met ander woorden men kon ook in
gezamenlijkheid een beurtschip exploiteren4'. Claas raakte nog wel eens in confict met de overheid, zo
moest hij beloven 'geen goederen, eetwaren of coopmanschappen te sullen laden of lossen als ter plaatse
van sijn veer en dat hij vervolgen sal gedragen naar de plakkaten op het stuk van licentien en convooi-
en'42. Ook over problemen betreffende loting en houtladen zijn uitspraken van de Raad te vinden43.
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Minder voorspoedig ging het met zijn nakomelingen. Na het overlijden van zijn beide dochters op jonge
leeftijd heeft Claas zich over de beide kinderen van zijn zuster Anna ontfermd44. Aan haar zeven kinde-
ren legateerde hij elk ƒ 400. In totaal verleende hij bijna ƒ 7000 aan legaten, zijn neef Arent werd de
algemene erfgenaam45.

Illb. Egbert Cyraat Lacke, ged. Hasselt 25-12-1701, koopman, diaken, kerkeraadslid,
schepen en burgemeester van Hasselt tussen 1748 en 1763, begr. ald. 29-1-1773, tr.
ald. 27-1-1723 Margritta Berents, begr. ald. 1-6-1779.

Uit dit huwelijk:

1. Arent, ged. Hasselt 8-10-1723, jong overl.
2. Jannigjen, ged. Hasselt 24-9-1730, jong overl.
3. Jannetje, ged. Hasselt 14-10-1732, komt met attestatie terug van Amsterdam 28-

4-1774, met attestatie vertrokken naar Kampen 19-6-1776, otr. ald. 27-3-1776
Jan van der Sluys, wonende te Kampen, wed. van Jannigje de Haan.

4. Grietie, ged. Hasselt 3-10-1734, ongehuwd, begr. ald. 15-12-1795.
5. Arent, ged. Hasselt 28-9-1736, volgt IV.
6. Berendina, ged. Hasselt 30-3-1739, met attestatie naar Wilzen 28-5-1782, overl.

Hasselt 8-8-1817, tr. ald. 20-5-1773 Jan Moet, geb. Hasselt, overl. ald. 3-8-
178146, t2. 2 Jan van der Meiden.

Fig. 7. De handtekening van Egbert Lacke bij zijn eerste verkiezing tot mindermeentsman
van deese Stad in 173348.

Egbert Cyraat zelf wordt nergens in de stukken als schipper genoemd, het ouderlijk beurtveer werd later
beheerd door zijn 2 jaar oudere broer Claas. Het is aannemelijk, dat beiden samenwerkten en Egbert
vooral het koopmansschap als beroep heeft uitgeoefend.
Nog net geen 21 jaar oud koopt Egbert Arents Lakke, 'met goedvinden en approbatie sijner ouderen
Arent Lacke en Grietjen Claasen', een huis aan de Hoogstraat met daar achter grond tot aan de Hof-
straat47.
Reeds jong, in 1733 wordt Egbert tot 'mindermeentsman'48, eenjaar later tot meentsman verkozen,
d.w.z. dat hij gerechtigd is tot het verkiezen van leden van Raad en Schepenen. In 1735 volgt zijn een
benoeming tot kerkmeester van de Stephanuskerk49. Deze combinatie van functies is niet onlogisch,
omdat de destijds bestaande eenheid van kerk en Staat leidde tot benoeming van de dominees en van één
schepen in de kerkeraad door het stadsbestuur.
Egbert was schepen en burgemeester van Hasselt tussen 1748 en 1751 en tussen 1759 en 176350.

In 1725 veroorzaakt een hevig onweer met blikseminslag brand in de grote Stephanus kerk en instorting
van de torenspits (fig. 8). In dat zelfde jaar komt Egbert in actie als diaken voor geldinzameling voor
restauratie van gebouw en toren51. In 1731 werd ene ds. Noortbergh, aanhanger van de orthodoxe ds.
Vbetius (1589-1676) bevestigd als tweede predikant bij de Hasselter kerkgemeente. Egbert Cyraat
Lakke, die zich tot de 'rekkelijken' rekende, kwam met deze 'precieze' ds. Noortbergh in conflict. In
1737, eenjaar voordat de herbouw na de blikseminslag en brand voltooid was, werd Egbert op eigen
verzoek door Raad en Meente van Hasselt ontslagen als kerkemeester en als meentsman na 'hebbende
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voorgedragen die niet wel behoudens sijn affaire en Coopmansschap langer kan continueren in het
waarnemen van sijn functies'52. Hij heeft kennelijk het veld moeten ruimen maar hield de eer aan zich
zelf.
Rond 1761 onstaat opnieuw onenigheid rond deze ds. Noortbergh doordat deze zich verzette tegen de
verkiezing van een bepaalde diaken en het beroepen van de predikant ds. van Grasbek. Merkwaardiger-
wijze was Egbert Lakke met enkele andere raadsleden tegen deze benoeming gekant en dus nu in het
kamp van ds. Noortbergh. Maar de Hasselter magistraat keerde zich nu in meerderheid tegen ds. Noort-
bergh en zijn aanhangers en deze laatsten werden geleidelijk aan weggewerkt. Mogelijk is de val van
Egbert Lakke als burgemeester met de hieruit voorgekomen rancunes tegen een autocratisch bestuur
mede de bron geweest voor de latere patriottische keuze. Daarnaast heeft Egberts houding ook bijval
gekregen. Zo werden aan hem later bij testament vermaakt alle Noortbergh papieren en een zilveren
Stephanus penning53.

De verwikkelingen rond de stadhouderlijk keur omstreeks 1750 en de gevolgen zijn van grote invloed
geweest op het burgemeesterschap van Egbert Lakke. Bestuurlijke onvrede werd uitgelokt door de
benoeming, met stadhouderlijke goedkeuring, van ene Caspar Meeuwsen tot schepen van Hasselt18.
Deze, zoon van een Zwolse burgemeester, werd al in 1747 door Prins Willems voorkeur in plaats van
de zittende schepen Flaman op het burgemeesters kussen benoemd. Flaman en Egbert Lakke waren
beide gedurende de perikelen rond ds. Noortbergh kerkeraadslid geweest. Genoemde Meeuwsen nu was
een arrogante en lompe man, die intimidatie niet schuwde. Zo eiste hij het gebruikelijk wisselende
voorzitterschap van de Raad voor zichzelf permanent op. Zijn autocratisch gedrag, zoals het openen van
niet voor hem bestemde brieven, het niet overdragen van sleutels en onredelijke woede uitbarstingen
werden onaanvaardbaar.

Fig. 8. Gezicht op Hasselt, sepiatekening van Comelis Pronk uit 1732. De toren van de Stephanuskerk
heeft zijn spits verloren na blikseminslag en brand in 1725. Egbert Cyraat Lacke {111-2) heeft zich

beijverd voor de restauratie van kerkdak en spits. Op het Zwarte Water twee schepen met spriettuig,
de voorste zelfs met een bezaanzeiltje. Foto Stedelijk Museum Zwolle.

Het voorstel tot voogdij over hun zoon door Prinses Anna na het eventuele overlijden van haar echtge-
noot Willem IV, inclusief de stadhouderlijke keur, werd door de Staten- Generaal aangenomen. Een
protest tegen dit voorstel, mede ondertekend door de schepenen Egbert Lakke en Van Zuijlen, had geen
effect gehad. Willem IV overleed in 1751, in hetzelfde jaar nog besliste Prinses Anna, nu de gouvernan-
te, om Lakke en van Zuylen uit hun ambt te zetten en werden zij niet opnieuw benoemd54. Egbert Lakke
moest dus ten tweede male, nu als burgemeester, opstappen. Anna's protégé Meeuwsen bleef, ondanks
zijn onmogelijke gedrag, bestuurlijke fouten en verdenking van financiële malversaties, in functie tot
1759. Toen na de dood van Prinses Anna in dat jaar, de keur weer uitgeoefend werd door de Provinciale
Staten, werd Meeuwsen gedwongen zijn plaats op te geven en werd Egbert Lakke herkozen tot Hasselter
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burgemeester. Vijfjaar later trad hij op eigen verzoek terug55 (zie boven) en overleed in 1773, 71 jaar
oud.

FV. Arent Lakke, ged. Hasselt 28-9-1736, koopman, lid municipaliteit Hasselt, overl.
ald. 7-1-1816, otr. Zwolle 20-1-1770, tr. Hasselt 11-2-1770 Johanna (Anna) Everts,
geb. Haerst (gemeente Zwolle), ged. Zwolle 23-2-1741, overl. Hasselt 5-12-1812, dr.
van Evert Jansen en Grietien Gerrits.

Uit dit huwelijk

1. Egbert, ged. Hasselt 5-12-1770, volgt Va.
2. Klaas, ged. Hasselt 29-12-1771, volgt Vb.
3. Grietien, ged. Hasselt 13-3-1774, overl. ald. 22-2-1847, otr. stadsgerecht ald. 28-

3-1807 Johan Christoffel van Bentheim, ged. ald. 27-9-1778, overl./begr. ald.
11/15-7-1808. zn. van Garrit van Bentheim en Theodora Hartung.

4. Margjen, ged. Hasselt 8-5-1777, overl. ald. 29-1-1853, boerin, tr. ald. 17-5-1817
Gerrit Zielman, ged. Hasselt 22-1-1786, boer te Streukel, zn. van Willem Gerrits
Zielman, boer te Streukel en Maria Derks.

5. Hendrik Jacob, ged. Hasselt 25-6-1779, volgt Vc.

Fig. 9. De ondertekening van een brief uit Amsterdam door Arent Lakke (IV) in 179765.

Arent's leven heeft een voor die tijd minder conventioneel verloop gehad. Als enige jongen groeide hij
op met drie zusters. De perikelen rond zijn vaders bestuurlijke activiteiten zullen Arent niet onberoerd
hebben gelaten. Hij was sergeant bij de plaatselijke schutterij en werd in 1759 voorgedragen voor luite-
nant56. In 1768, 32 jaar oud, is hij de enige erfgenaam van zijn oom Claas (lila, zie boven). Twee jaar
later trouwt hij een boerendochter van de 'boerenplaats genaamt 't Hoff ter Heermese' uit de boerschap
Berkum. Bij testament van 177557 zullen Arent en Johanna Everts, naast de deling met haar twee zusters,
buiten die verder te verdelen boedel erven: ' ƒ 500 honderd carolie guldens en als erfgoed ouderwetse
opengelegde kast met alle zaken op en er in'.
Ondanks Arent's vader kerkelijke betrokkenheid heeft Arent geen rol gespeeld in het kerkelijke leven,
maar het opkomende verlichtingsdenken moet hem aangetrokken hebben. Ook zijn militaire ambities
kunnen mogelijk bijgedragen hebben om zich bij de patriottische sociëteit en het vrijkorps aan te sluiten,
samen met zijn zoon Klaas. Beide waren medeondertekenaars van het oprichtingsverzoek. Nadat Prinses
Wilhelmina in 1787 was aangehouden bij Goejanverwellesluis werd in Hasselt aan de patriottische
burgers de rekening gepresenteerd. Behalve wat ingegooide ruiten werden de 26 societeitsleden voor
de rest van hun leven van alle officiële functies buitengesloten18.
Arent wordt voor 1800 altijd als koopman vermeld, naar de juiste aard van zijn nering kunnen we slechts
gissen. In de 18e eeuw (waarschijnlijk in de tweede helft) is er een essentiële verbouwing geweest van
zijn woonhuis aan de Hoogstraat (fig. 10). Behalve de gevel is toen de kelder ingrijpend veranderd: een
nieuwe balklaag werd boven de kelderruimte aangebracht en de wanden zijn toen bekleed met een klamp
van kleine baksteen en daarover heen grote groene en oranje, plavuizen. Dit alles duidt op opsiag van
goederen die droog bewaard moesten worden. Daarnaast had de familie tenminste de beschikking over
transportfaciliteiten gezien het feit dat twee zonen, Egbert en Hendrik Jacob, ook geschipperd hebben.
De combinatie schipper-koopman ligt dus voor de hand. De middenstand van Hasselt zal het niet makke-
lijk hebben gehad in de tweede helft van de 18e eeuw, alhoewel er een opleving was van transport van
textiel uit Twente naar het westen. In het algemen kwijnt de welvaart in de kleinere steden, de cijfers van
Hasselt illustreren dit duidelijk14.
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Fig. 10. Links: Vernieuwde voorgevel uit de 2de helft van de 18e eeuw van het huis van krent Lakke
(ziefig. 5), reconstructies van Prof. dr.ir. CL. Temminck Groll. Midden: De achtergevel van het
huidige pand waarvan het bovenste deel nog authentiek is. Rechts: Kastrale weergave van het

in 1697 gekochte perceel met uitloop naar de Hofstraar1''.

In 179558 woont Arent Lakke met zijn vrouw en vijf kinderen in de eerste wijk, d.w.z. in de Hoogstraat.
Zijn oudste zoon, Egbert, was reeds twee jaar voordien getrouwd.
Op 9 februari dat jaar, vijf dagen na de Bataafse omwenteling in Zwolle, behandelde de nog zittende
Schepenen en Raad van Hasselt een verzoek van Willem Buisman en Arent Lakke. Beiden vroegen
namens verscheidene burgers om de maatregelen te niet te doen verwoord in de resoluties van 1787
betreffende de uit hun officiële ambten gezette 26 burgers59, hetgeen onder de druk der omstandigheden
werd besloten60. Een dag later werd een comité revolutionaire opgericht en uit de gehele burgerij een
municipaliteit van 8 personen verkozen, allen oorspronkelijk leden van het eerder verboden exercitiege-
nootschap. Een ware burgerlijke democratie leek eindelijk een realiteit.
Daarna wordt in de eerste vijf maanden na de omwenteling niets over de patriot Arent Lakke gehoord;
des te meer over zijn zoon Claas (zie verder). Als in mei deze laatste voor zaken naar Amsterdam gaat
(verhuizen) neemt Arent zijn plaats als municipaliteitslid over61. Hij vervulde plichtsgetrouw tot 1798
functies als lid en voorzitter van municipaliteit, heemraadschap, gasthuismeester en andere commissies.
Hij blijkt een voorzichtig man. Arend stemde tegen bij een verzoek van enige burgers om geweren; er
werd overigens met één stem meerderheid positief op beslist62. Het bestuur zal niet makkelijk geweest
zijn in een tijd met verslechterende economische omstandigheden en toenemende ernstige armoede in
stad en gewest. Arent hield zich o.a. bezig met de koop van slachtbeesten voor het onderhoud van Franse
troepen ten laste van de stad. Wij kunnen dit afleiden uit het feit, dat hij bij de municipaliteit een klacht
deponeerde, wegens openbare belediging door zijn zwager Jan Arents van der Meulen tijdens een koop-
transactie. Arent meende excuses te kunnen eisen, waartoe de stadvertegenwoordigers van der Meulen
toen veroordeelden63. Reeds binnen drie weken kwamen er voorts klachten dat Jan van der Meulen van
mening was, dat de burgerwacht boven de municipaliteit regeerde64. Deze zwager heeft de verschillende
Lakke's nogal dwars gezeten65, er zijn geen aanwijzingen dat hij patriottisch gezind was. Ook binnen
de kring van oorspronkelijke patriotten deed zich een schisma voor. In october 1797 besprak de munici-
paliteit een protest van Arent Lakke, direct na zijn jaarlijkse beëdiging op 4 augustus ingediend66, tegen
zijn con-patriot Willem Buisman. Hij maakte bezwaar tegen diens aanstelling als representant, omdat
op 25 juli j .1. door de Nationale Vergadering besloten was, dat diegene, die door de rechter verdacht of
veroordeeld was niet verkiesbaar konden worden gesteld. Buisman was o.a. al eenjaar lang verdacht van
smokkel met theekistjes67, Arent stelde zich hier puriteins-formalistisch op. De municipaliteit oordeelde,
omdat de verkiezing had plaats gevonden op 24 juli, Buisman's benoeming wettig. Zij wilde het pro-
bleem aan de stemgerechtigden voorleggen en zo kwam van uitstel afstel. De houtkoopman Buisman
had kennelijk zijn eigen belang boven het patriottisch ideaal gesteld. Arent Lakke blijkt nadien frequent
absent van de municipaliteits vergaderingen en stelde zich in mei 1798, in aansluiting op de instelling
van de eerste Bataafse grondwet, niet meer herkiesbaar. Buisman daarentegen bleef tot het jaar van zijn
dood, 1805, burgemeester van Hasselt
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In 1814, twee jaar voor zijn dood, laat Arent zijn testament68 opmaken. Als beroep geeft hij dan op
koehouder, in latere stukken rentenier. Kennelijk deed zijn dochter Marrigje de huishouding na het
overlijden van haar moeder Anna Everts, want haar wordt getesteerd voor bijzondere diensten de inboe-
del en 80 gulden jaarlijks extra voor zolang zij bij hem in huis is geweest. Hendrik Jacob, die al 4 kinde-
ren had, was maatschappelijk weinig fortuinlijk want hem wordt compensatie van huur (hij woonde in
een huis van Arent aan de Hofstraat) en de kosten van wekelijks een quantum melk toegedacht. Arent
was immers ook koehouder. Aan zijn kleinzoon vermaakt hij 'al zijn benodigde van jongs af tot nu toe',
wat moeten we ons daar bij voorstellen?

Va. Egbert Lakke, ged. Hasselt 5-12-1770, koopman en schipper, overl./begr. Hasselt
19/23-9-1809, tr. Hasselt 3-7-1793 Roelofje Huyer, ged. ald. 5-7-1769, begr. ald. 27-
11-1798, dr. van Jacob Huijer, herbergier en pachter van het Zwarte Water Veer en
Johanna (Janna) Weener.

Uit dit huwelijk:

1. Willemina Jacoba, ged. Hasselt 26-12-1793, ongehuwd, begr. ald 19-11-1801.
2. Arent, ged. Hasselt 28-3-1796, volgt VI.

Fig. II. De handtekeningen van onder meer Hendrik en Egbert Lakke op een protest van
stemgerechtigde burgers tegen besluiten van de municipaliteit uit 17977i.

De patriottengezinde familie Huijer was afkomstig uit Zwolle. Egberts schoonvader Jacob Huijer exploi-
teerde met zijn vrouw Johanna Weener het Zwarte Water veer69. Zijn herberg in de Veersteeg lag zeer
gunstig en was ook een plaats van samenkomst voor patriottisch gezinden (zie fig. 1270). In 1784 veroor-
zaakte Egberts oom Hendrik Huijer uit Zwolle bonje door 'Vive Capelle en Vive de Vrijkorpsen' te
roepen. Dit had weer reacties van prinsgezinden tot gevolg als 'Vive Oranje'. Dit triviale incident leidde
echter wel tot een verbod op schutterijgezelschapen en een serieuze klacht van de raad van Hasselt
richting Zwolse stadsbestuur.
Egbert Lakke was een van de leden van het verboden patriottische excercitiegenootschap, dat direct bij
de Franse bezetting eerherstel kreeg. Bij de volkstelling 21-31 oct. 179554 staat hij geboekt als schippers-
knecht, wonende met zijn vrouw Roelofje Huyer en een kind in een huis in de eerste wijk in de Veer-
steeg. Later, in 1797, beschikt hij over een schip, want het vaartuig van Egbert Lakke werd gehuurd om
bagage van het 3de Bat. Jagers naar Stavoren te vervoeren voor 30 gulden7'.
Hij behoorde tot de gecommitteerde stemgerechtigden en meende in 1796 zijn ongenoegen over on-
democratisch gedrag van de raadsleden in de vergadering der Municipaliteit daar ongezouten aan de
kaak te moeten stellen72. Een jaar later ondertekenden Egbert en zijn broer Hendrik een 'belerend'
protest van de stemgerechtigde burgers over medezeggenschap naar aanleiding van de verkoop van een
paar huisjes73. Egbert ontpopte zich als een behoeder van democratische rechten van de burgers.
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Fig. 12. Een hangertje van een miniatuur haardplaat (54x73x1.5 mm.), uitgevoerd in een lood-tin
legering, voorstellend: Hollands tuin met staande leeuw, die een lans met daaropgeplaatste hoed

vasthoudt. Daarboven een kroon. Randversiering met Franse lelies. Dit patriotten leken werd gevonden
in een beerput achter de voormalige kezenkroeg van Jacob Huijer aan de Veersteeg in Hasselt.

Vb. Klaas Lakke, ged. Hasselt 29-12-1771, als geref. lidmaat aangenomen te Hasselt
23-12-1801, koopman, provisioneel representant van Hasselt 1795, extra-ordinair lid
van de Hoge Raad van Justitie van Indië 1809, overl. Batavia 21-4-1810, tr. Batavia
21-11-1802 Petronella Fockens, ged. Batavia 20-4-1774, begr. ald. 8-7-1814, dr. van
Jacob Fockens, onderkoopman en administrateur suikerpakhuis te Batavia, en Petro-
nella Greving en wed. van (1) Mr. Salomon Schouten, (2) Jacobus Johannes van
Maas; zij tr. (4) Batavia 29-8-1813 Johannes Mattheos. Uit het huwlijk met Klaas
Lakke geen kinderen74.

Fig. 13. Ondertekening door Klaas Lakke van een brief uit Amsterdam, gedateerd 27 maart 179510.
Deze was voorzien van het reeds afgebeelde lakzegel.

Direct na de bewindsovername door de patriotten op 10 februari 1795 vinden we Klaas Lakke, net 25
jaar oud, samen met Willem Buisman verkozen in de municipaliteit van de stad en afgevaardigden naar
de vergadering van Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel18.
Klaas' brieven uit Zwolle getuigen van zorg en betrokkenheid, nog wel het meeste bij de snel verslechte-
rende maatschappelijke omstandigheden door de vreemde troepenoverlast en de daarmee samenhangen-
de kosten voor stad en burgerij. Al in zijn eerste rapport over de landdag uit Zwolle, gedateerd 18 febr.
meldt hij o.a.75 de Franse eis voor 80 ossen en 100 schapen, de levering van hooi en klachten over slecht
brood. Daarna zal hij nog een reeks van dergelijke noodkreten naar Hasselt zenden. Toen enige maanden
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later, in mei deze Klaas 'wegens van sijn aanstaande inwooning te Amsterdam en meer andere redenen'
bedankte als afgevaardigde, werd in zijn plaats zijn vader 'de burger Arend Lakke verkooren'76. Gezien
de samenstelling van de beperkte patriottengroep zou men zelfs weer kunnen spreken van coöptatie. Het
lijkt er op of de patriotten, of de schippers onderling, toch de dienst trachten uit te maken. Van de 8
municipaliteitsleden waren er notabene 4 uit schippersfamilies77. In plaats van Klaas Lakke werd Arent
Naber naar de landdag afgevaardigd.
Uit de nog overgebleven brieven blijkt dat Klaas nadien verschillende posities heeft gehad. Zo regelt hij
enige financiële zaken voor de stad vanuit Amsterdam78, maar lijkt anderzijds ook weer perioden in
Hasselt te zijn. Bijv. begin 1796, wanneer hij samen met de stads-secretaris D.L Fernij stemopnemer is
voorde verkiezingen van de Nationale Conventie79. Zijn levensloop nadien is voor enkele jaren onduide-
lijk. Klaas Lakke reisde naar Ned. Oost-Indië in 1802 en huwde dat zelfde jaar te Batavia. In juli 1806
wordt hij vermeld als onderkoopman en secretaris van boedelmeesteren, van april 1808 tot maart 1809
als commissaris van de bank van lening80. In 1809 wordt hij genoteerd als lid van de Hoge Raad van
Justitie81.

Vc. Hendrik Jacob Lakke, ged. Hasselt 25-6-1779, los arbeider (1836) en bood-
schaploper (1839), overl. ald. 30-12-1857, otr. stadsgerecht Hasselt 20-9-1801 Catha-
rina Coers, ged. ald. 13-1-1779, overl. ald. 1-1-1859, dr. van Cobus Koers en Aaltjen
Brevoordt.

Uit dit huwlijk:

1. Klaas, geb. Hasselt 14-12-1802, ongehuwd, overl. ald. 26-12-1833.
2. Petronella Geertruida, geb. Hasselt 13-1-1806, begr. ald. 24-9-1806.
3. Harm Strik, geb./ged. Hasselt 23/27-9-1807, arbeider en schipper, overl. ald. 27-

8-1862, tr. (1) ald. 9-12-1837 Maria Buskes, geb. Hasselt 10-3-1813, overl. ald.
30-11-1838, dr. van Klaas Buskes en Margien Borg (uit dit huwelijk een vroeg
overleden zoon), tr. (2) Hasselt 14-12-1839 Maria Johanna Smit, geb. Zwolle 16-
3-1812, dr. van Frederik Anthony, militair, en Hendrika Runner (uit dit huwelijk
vijf kinderen, staak doodlopend).

4. Egbert Sieraat, geb. Hasselt 3-10-1809, schoenmaker, overl. ald. 22-3-1851, tr.
ald. 16-6-1836 Hendrikjen Smit, ged. Hasselt 24-6-1803, overl. ald. 5-8-1886, dr.
van Harm Smit en Johanna van Ankum, naaister.

5. Johanna Gerardina, geb. Hasselt 8-10-1811, ongehuwd, overl. ald. 11-9-1846.
6. Martha Geertruida, geb. Hasselt 15-7-1814, arbeidster, tr. ald. 19-6-1862 Derk

van Sloten, arbeider, wed. van Geertje de Ruiter, zn. van Jan van Sloten en Hen-
drika Overink.

7. Willemina Jacoba, geb. Hasselt 14-12-1816.
8. Arend, geb. Hasselt 8-2-1819.
9. Hermina Klasina, geb. Hasselt 28-6-1823, overl. ald. 25-9-1824.

Ten tijde van de intocht van de Franse troepen was Hendrik Jacob 15 jaar en verschilde met zijn beide
broers tenminste 8 jaar. Zijn rol in een overval op een prinsgezinde familie op 1 maart 1796 komt later
aan de orde. In 1809 (4e v.d. slagtmaand) werden Hendrik Lakke en .... Buisman aangewezen als voog-
den van Arent Lakke, minderjarige zoon van wijlen Egbert Lakke en Roelofje Huijer. Hendrik woonde
in het familiepand, thans Hofstraat 22, zodat Arent deze traditie ook voortzette. Het nageslacht van
Hendrik Jacob heeft na de tweede generatie geen mannelijke nakomelingen gekend en wordt hier ook
verder niet behandeld.

VI. Arent Lakke, ged. Hasselt 28-3-1796, schipper, koopman, overl. Bronkhorst 9-6-
1840, tr. Hasselt 15-6-1822 Henriëtta Hendrika van Dingstee, geb./ged. ald. 20/8-2/9-
1804, overl. ald. 7-1-1828, dr. van Lucas Hendriks van Dingstee, winkelieren Aaltje
Goedkoop.
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Uit dit huwelijk:

1. Piet (Vila.), geb. Hasselt 13-1-1823. Leden van deze tak vestigen zich later voor-
namelijk in het westen van Nederland.

2. Egbert (Vllb), geb. Hasselt 11-11-1825, trekt op jeugdige leeftijd in 1850 naar
Meppel en wordt de stichter van een familie tak aldaar.

Over deze Arent (VI) en zijn afstammelingen zal elders gepubliceerd worden, hij speelt in dit betoog
over regenten en patriotten geen rol. Hij is de enige manlijke Lakke van zijn generatie met progenituur
en is als zodanig de stamvader van de volgende generaties van het geslacht Lakke.

Waarom die keuze voor het patriottisme?
De vraag waarom een kleine groep burgers, en met name leden van het geslacht Lak-
ke, een plaatselijke patriottische beweging oprichtten en zich daardoor isoleerden
binnen het prinsgezinde Hasselt was een doelstelling van deze studie. Natuurlijk heb-
ben een aantal algemeen historische omstandigheden die voorkeur mede bepaald. Te
noemen valt:
- De eigenzinnige orangistische opstelling van de Hasselter magistraat die voort-

kwam uit gevoelens van achterstelling ten opzichte van de grotere patriottisch ge-
zinde IJsselsteden, en de uitgesproken prinslievende houding van de stadssecretaris
Exalto d'Almares.

- Daardoor ontstonden spanningen tussen A. de gegoede middenstand, d. w.z. de vrije
beroepen waaronder het schippersgilde, die meer bestuurlijke invloed wensten en
B. een gesloten regenten magistraat.

- Toenemende economische recessie in de tweede helft van de 18e eeuw, waarbij de
vervoerssector en de handel ernstig getroffen werden.

Daarnaast de persoonlijke ervaringen, die in de geschetste situatie een keuze bevorder-
den, zoals:
- Reeds ten tijde van de Plooierijen (1704-1706), toen het schippersgilde met een

Arent Lacke als gildemeester zich verzette tegen een ongewenste regenten oligar-
chie. Aanwijzingen van een soort aanwezige familiaire eigenzinnigheid?

- Egbert Lakke die als kerkemeester in de jaren 1735 in een religieus conflict betrok-
ken raakte met de 'presiese' ds. Noortbergh, die door de magistraat van Hasselt
werd gesteund. Egberts kritische opstelling noopte hem toen tot ontslagneming.

- Door de oppositie van burgemeester Egbert Lakke tegen de toekenning van het keur
aan Willems weduwe Anna van Hannover, deze laatste Egbert's herbenoeming in
1751 weigerde. Na haar dood overigens werd Egbert weer in zijn functie hersteld.

- Betrokkenheid van de Lakke familie bij het schippersveer op Amsterdam met na-
tuurlijker toegankelijkheid tot de verlichtingsideeën in die tijd.

- De 'reckelijke' opvoeding van Egbert's zoon Arent in een conflictueus regentenmi-
lieu. Zijn ervaring als luitenant van de Hasselter schutterij. Toenemende regenten-
oligarchie die Arent buiten sloot. Verslechterende economische toestand. Ideologi-
sche polarisatie is dan mede het gevolg van het verbieden van een patriottische
exercitiegenootschap door de Hasselter magistraat.

- Het huwelijk van Arent's zoon Egbert in een Zwolse patriottische schipperskoop-
man familie.
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1795 en daarna
Vanaf de installatie van het patriottische bewind in Hasselt was Klaas Lakke één van
de acht provisionele representanten van het volk en tevens afgevaardigde naar de
provinciale landdag. Opmerkelijk genoeg slechts voor drie maanden, dan neemt zijn
vader Arent zijn functie in de municipaliteit over. In die jaren daarna krijgt Arent als
bestuurder nog met zijn roerige zonen te maken.

Zo dient Gerrit Jochems al een klacht in op 22 maart 1795 bij de municipaliteit over
een gewelddadige inval in zijn huis82. Een 12-tal personen, waaronder de drie broers
Klaas, Egbert en Hendrik Lakke waren bij hem binnen gedrongen op zoek naar schil-
derijen. Klaas Lakke ging de openlijk agressie te ver en ried zowel Jochems als zijn
vrouw te vluchten. 'Dien woesten en tomeloosen hoop [is] daarop met voorschreeven
schilderijen en met des suppliants pourtrent, zo als hij in zijn uniform als geweesen
ruiter was uitgebeeld, naar de markt zijn gegaan en hebben aldaar alles gedemoliseert
en stukken geslagen'. Een soort afrekening dus omdat Jochem 'oproerige schilderijen
en pourtracten ten toon had gesteld'. De municipaliteit meende daarom het rekest op
grond van dit laatste van de hand te kunnen wijzen83.

In Juni 1796 bruskeerde de 25 jaar oude gecommitteerde Egbert Lakke de munici-
paliteitsvergadering, omdat hij het met de formele gang van zaken oneens was. Zijn
optreden in een niet-officiële vergadering werd afgekeurd, ook omdat hij zich onbe-
hoorlijk zou hebben uitgelaten en 'smaadelijke en harde uitdrukkingen' hebben ge-
bruikt84. Dit incident speelde zich af terwijl zijn vader Arent Lakke een van de presi-
denten van deze gemeenteraad was.
Hendrik Jacob's gedrag toonde evenzo eigenzinnige karaktertrekken. Als gecommit-
teerde uit de stemgerechtigde burgers laakte hij met Fernij in september 1797 een
vermeende ondemocratische verkoop van huisjes, hetgeen door de municipaliteit
ontkend werd85.
In 1798 moest Arent als voogd voor Hendrik Jacob optreden wegens diens minderja-
righeid86. Hendrik Jacob had de capitain ingenieur van de Bataafse Republiek van
Mansveld ernstig beledigd en gedreigd dat 'als (van Mansveld) hem een voet nader
kwam (hij van Mansveld) de beenen zoude in stukken slaan'. Als schadevergoeding
werd het onwaarschijnlijke bedrag van 1000 halve gouden rijders gevraag87. De vul-
gaire aanleiding van deze twist was dat van Mansveld zijn hond bij herhaling op het
terrein van Arent Lakke liet lopen88.

Arent Lakke heeft tot mei 1798, overeenkomstig zijn patriottische opvattingen, be-
stuurstaken binnen de municipaliteit van Hasselt vervuld. Een afkeurend oordeel over
het bruusk gedrag van zijn compatriot Willem Buisman, tevens verdacht van thee
smokkel, heeft zijn laatste jaar als bestuurder vergald. Arent heeft zich niet meer laten
herverkiezen in 1798, het jaar van de invoering van de eerste grondwet. Teleurstelling
in de Bataafse revolutie, de socio-economische ontreddering in het kleine Hasselt en
het tegendraads gedrag van zijn kinderen zal daar mede toe hebben bijgedragen.

De tragiek van het schippersgilde in Hasselt was dat, in tegenstelling tot de ver-
wachtingen van haar patriottische leden, de Franse bezetting leidde tot een neergang
van de kwetsbare Hasselter vervoerseconomie en dat juist de Bataafse Republiek
aanleiding was voor het opheffen van het gildewezen.

Dankbetuiging:
De heer G.J. van Leeuwen was zeer behulpzaam bij het zoeken naar stukken uit het oud archief van Hasselt.
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De heer D. Westerhof te Hasselt bewerkte transportacten uit de 17e en 18e eeuw om het huizenbestand in
Hasselt in kaart te brengen. Van hem kreeg ik enige belangrijke aanwijzingen omtrent woninglocaties.
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Noten
Afkortingen: RAO = Rijks Archief Overijssel te Zwolle; OAH = Oud Archief Hasselt te Hasselt;
SAZ = Stadsarchief Zwolle te Zwolle; RA = stadsgericht Hasselt, tot 1811; CBG = Centraal Bureau voor
Genealogie.

1. Drie generaties Lacke worden in de 14e eeuw vermeld en een familiewapen beschreven in: J.-Th. de
Raadt: Sceaux et armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Dl.2, Schepens et Cie. Bruxelles,
1899 pag. 305. "Lacke (Pierre), Paul et Jean, fils de Jean, de Steenbergen, et Pierre Lacke, parent
(neve), fils de Henri, vendent a Zegher van Lille, leur copropriétaire, des biens a Doerne, etc, qu'ils
avaient hérités de damoiselle Heijlsoete, femme de Jean Lacke et mère des trois premier, 1398; Paul:
une fasce, accompagnée de deux oiseaux, 1 en chef, 1 en pointe, ce dernier essorant de son nid. (Höpi-
tal Sainte-Elisabeth, Buitengoeden, c.2.)". Een aansluiting met de huidige genealogie is tot nu toe niet
gevonden. Er bestaat in Zeeland nog een niet beschreven familie Lakké, waarmee tot op heden geen
verwantschap is vastgesteld.

2. RAO, RA Hasselt inv. nr. 3193: Dagelijkse Handelingen, cessien, opdrachten etc, 1611-1674, 25-4-
1614.

3. OAH inv. nr. 379: Stadsrekeningen Hasselt. Den 25 Augusti 1605. Claes Jansz. Lecke van des
Schoolmrs. Jan van den Broucken huijsraet van Edam hijs tot Hasselt met mijn schip te brenghen be-
taelt 11 ggl.24 st.
Den 1 Oen Octobris (1613) Claes Lecke vant medebrenghen van 8 stengen ende twie waghenschotten,
de stengen tot steigeringe ende waqhenschoten tot de raden te gebruijcken bit 1 ggl. 4 st.

4. SAZ nr. AAZO1 -06647 4, request 9-6-1605. SAZ kwitantie rek. Grote Kerk blz 29.
5. In de doopboeken van Hasselt begint de registratie in 1591, maar er zijn hiaten tussen 1599 en 1601,

1602 en 1613, 1637 en 1648, en 1689 en 1701. De trouwboeken vangen in 1673 aan, de begravenis-
boeken beginnen in 1739. Gezien de naam reeks Jan Claesz, Claes Jansz., diens zoon Hendrik Claesz
en de stamvader Henric Arents Lacke, werd gezocht naar een Arent Hendriksz. In de doopboeken van
Hasselt en Zwolle kon deze niet gevonden worden.

6. A. Het geslacht Lacke-Lakke, in het Bijblad nr. 2 van het maandblad voor het Koninklijk Neder-
landsch Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde: De Nederlandsche Leeuw (1956), kol. 105-
117. De gegevens uit de 18e eeuw waren afkomstig uit de DTB boeken van de Ned. Herv. Gemeente
van Hasselt, destijds aanwezig in het provinciaal archief van Overijssel in de Sassenpoort te Zwolle,
thans RAO.
B. Lakke, J.P.W.F.: Het geslacht Lakke, ondernemerschap van Hasselt tot Meppel. Oud-Meppel
18(1996) nr. 4, 31-53.
C. Een 5 generaties grote kwartierstaat van Egbert Lakke (1825-1891) zal verschijnen in IJsseldelta
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14 (2000). Hiermee wordr aangetoond dat in de 18e eeuw de socio-economische mobiliteit erg be-
perkt was. Van generatie IV waren 6 van de 8 families betrokken bij schipperij-koopmans activiteiten
en woonden in de stedenas Zwolle-Hasselt-Zwartsluis.

7. Het oud-archief van Hasselt (OAH) was destijds (1948-1955) aanwezig in het Provinciehuis te Zwol-
le, nu in het gemeentehuis van Hasselt. Het werd geinventariseerd door Dr. W.J. Formsma, zijn in-
ventaris notatie wordt gevolgd. De nummers OAH 41 tot 85 betreffen "Ingekomen stukken met minu-
ten van uitgegane brieven. 1470-1811", deze titel zal verder niet apart vermeld worden.

8. R.T. Muschart op een vraag in de Nederlandsche Leeuw (1926), kol. 348.
Voorts in een brief van de heer Muschart aan de auteur d.d. 27 augustus
1950.

9. RAO RA Hasselt inv. nr. 3216: Dagelijkse Handelingen, testamenten 3 oct.
1753-27 dec. 1780. Ook niet aanwezig in een doos overige testamenten,
met name geen stuk gedateerd 29-1-1763.

10. OAH inv. nr. 75, 27-3-1795. De brief meld dat Klaas niet direct zal thuis
komen, want "ik heb met mijn zaaken niet gedaan kunnen krijgen".
De Indische Navorscher 5 (1939), pag. 47 en 59. Bij de wapenbeschrijving
van het zegel van Arent Lakke door Muschart wordt casueel vermeld; "en
Egbert Lakke, in 1805 in franse dienst te Duinkerken". Dit deel van het

Indische archief, waaraan in de Navorscher gerefereerd wordt, is nog niet ontsloten, zodat de her-
komst van deze laatste opmerking nog niet opgespoord kon worden. Het is mogelijk dat Egbert's
schip en hijzelf gerequireerd zijn voor de landsdienst. Op 14 december 1803 (OAH 15) geeft de
municipaliteit voor het loten voor requisitie aanwijzingen in dezen.

11. Westerhof D.: Hasselt Hanzestad. HasseltHistoriael 10 (1993) no. 4, 4-9.
12. Over de Hasselter beurt vaart en veren ontleen ik gegevens aan HasseltHistoriael 3(1986), nrs. 3 en

4.
13. Deze opmerking ontleen ik aan O. Schutte en Mr. H.J. Steenbergen: Van Dingstee, De Nederlandsche

Leeuw 11 {\960), kol. 42-60.
14. Het Enssergeld, redactioneel artikel. HasseltHistoriael 10(1993) no. 1,12-15. Vlgs.de Ensscher gel-

den moet het aantal scheepvaart bewegingen tussen 1710 en 1750 meer dan 50% gestegen zijn verge-
leken met 1675-1705, maar daalde in de tweede helft van de 18e eeuw weer met 25%.
Een nieuwe transport taak onstond aan het einde van de 17e eeuw en in de 18 eeuw door verplaatsing
van de linnen pro-industrie uit Haarlem naar Twente (Te Brake, W.Ph.: Regents and Rebels. The revo-
lutionary worldofaneighteenth-century dutchcity. Basil Blackwell, Oxford, 1989). De kelderverbou-
wing in het woonhuis van Arent Lakke aan de Hoogstraat in de tweede helft van de 18e eeuw sugge-
reert een economische aanpassing voor opslag van duurzame goederen.

15. De informatie over de Plooierijen is ontleend aan een indringende studie over de onrust in Sticht en
Oversticht 1703-1706 van W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink: Burgers in verzet tegen
regenten-heerschappij, pag. 95-107. Van Gennep, Amsterdam, 1976. Voorts OAH inv. nr. 229, stuk-
ken betreffende het complot onder de burgerij, voornamelijk de gilden, tot verandering van het be-
stuur en betreffende de geschillen over de keur der gemeenslieden, 1705-1707.

16. Voor deze gebeurtenissen volg ik van Buiten in "De strijd tussen kerk en overheid gedurende het
predikantschap van H.L. Noortbergh", gepubliceerd in: F. Peereboom e.a.: Uit de geschiedenis van
Hasselt, IJsselacademie, Kampen, 1982 en van Buiten's scriptie uit 1980; zie onder geraadpleegde
literatuur. Vlgs. Aalders in: Revolutie en Réveil, 1787-1989 (zie geraadpleegde literatuur): was het
overwegen van revolutie of omwenteling geheel buiten het gedachtengoed van Voetius en de precie-
sen. God had de overheid over ons gesteld, een ieder had zijn plaats, de maatschappij indeling was
een goddelijke ordening. Alleen de rekkelijken konden zich revolutionaire standpunten veroorloven,
de latere patriottische predikanten zullen niet tot Voetius' richting behoord hebben.

17. Uit van Buiten's scriptie (zie geraadpleegde literatuur). Trouwens over de hele ambtsperiode van deze
dominee schrijft van Buiten veel lezenswaardigs.

18. In het proefschrift van F. W. Schmidt (Utrecht 1994):' Te laaie genodigt of in 't geheel vergeten' wordt
de positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel 1621-1795 uitge-
breid beschreven, ik volg dit relaas.
De rol die Klaas Lakke als provisioneel representant voor Hasselt speelde in de eerste maanden van
1795 in Overijsselse provinciale politiek en zijn levensloop daarna werden beschreven in HasseltHis-
toriael 15(1998), no 3.

19. OAH inv. nr. 189, Stukken betreffende de patriottische woelingen 1784-1788. Reeds in 1784 vaardig-
de de Raad van Hasselt een verbod uit op excercitie genootschappen. Voor de achtergrond informatie
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zijn de artikelen van F.W.Schmidt: 'De Patriottentijd in Hasselt' in HasseltHistoriael 4 (1987), nrs.
2 en 3; van belang en voorts zijn proefschrift (zie noot 18). Ook verwijs ik naar het informatieve
artikel van J.L. Admiraal jr.: De machtswisseling in februari 1795 te Hasselt, HasseltHistoriael, 12
(1995), pag. 21 -23 en zijn hoofdstuk 'Beelden uit de Franse tijd (1795-1813) pag. 137-148 in Peere-
boom et al. (zie literatuuropgave). Admiraal concludeert, dat op 10 februari de patriotten het stadsbe-
stuur hebben overgenomen, hiertoe behoorden Klaas en zijn vader Arent Lakke.

20. OAH, inv. nr. 21, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-
ren, 1779 februari 15- 1797 januari 19. Op 12 december 1787 wordende volgende namen genoemd:
Hondekoeter, *Buisman (3x), Bax, *Ridderinkhof, *Lakke (2x), *Naber, *van Dingstee, *Carsten,
Linthorst, Groothuis, *van Lingen (2x), *Zwaan, Coerssen, Groenewoud, Spoelder, Hubert (2x), van
Dijk, de Ruyter, Sluyter en Guldenaar, daarbij aangemerkt: "alle voornu en altoos te verklaaren
onverkiesbaar in eenigen ampten of amploijen zo in Raad en Meenthe als in Krijgsraad nog in het
kerkelijke deser stad". Per 6 febr. 1788 werden nogmaals de intekenaren en hun minderjarige zoon(s)
ook 'incapabel en onverkiesbaar tot gildemeester en olderman' verklaard. (De met * gemerkte namen
behoorden tot de gerenommeerde Hasselter schippersfamilies.)

21. Het geboortejaar van Hendrick Lacke is slechts een gis; zijn overlijden voor 1696 werd geconcludeerd
uit een raadsbesluit over bezitsoverdracht, evenals Mette Syraat's dood in 1712 (zie ook noten 24 en
26). In 1711 wordt Mattjeu Cieraets als weduwe van Abraham Alberts vermeld, wonende ten oosten
van de Groeniger Toorn (een herberg) staande in de Veurstege.

22. OAH, inv. nr. 871. Lotinge van de schipperen voor de beurtdiensten op Amsterdam 1638-1733. In
de jaren 1676, 1677 en 1678 wordt Henric Arents Lacke's naam met 7 andere carveelschippers ge-
noemd. Na 1690 werd gedurende de gehele 18e eeuw tussen 12 schippers geloot. Zowel Arent Henrix
als zijn zoons Hendrik en Claas worden genoemd. Helaas zijn van de periode na 1733 geen lotings-
lijsten bekend.

23. OAH, inv. nr. 398, 8-5-1676 en 24-1-1679. Stadsrekeningen 1521-1799/1800.
24. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3195: Dagelijkse Handelingen, transporten en hypothecatien, donatien

1679-1705,13-9-1682. Albert Gerrits Schouwenburgh en Geessien Jans Ehelieden.... verkogt te heb-
ben ... an Henricks Arents Lacke Mattien Eghberts Sieraet sijn huijsvrouw en derselver erffgenamen
haar huijs.... in de Veersteege binnen Hasselt ten oosten Eghbert Jansen Hartinck ten westen... Faber.

25. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3196: Dagelijkse Handelingen, transporten en hypothecatien, donatien
1706-1737. Volgens het rekeningenboek van 1701-1710 ontvangt hij op 23-1-1702 1-8-0 voor
"vraght van vurenholt".

26. OAH inv. nr. 19, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-
ren, 1680 mei 2 9 - 1764 januari 14. 3-2-1713: "Alsoo door 't overlijden van Mattjen Cieraat een
plaats in 't Carveelschippers Veer van hierop Amsterdam vacant was geworden, is daarover bij Raad
en Meente met Arent Hendrix Lacke en desselfs huysvrouw Grietien Claasen geconvenieert en geac-
cordeert dat sij ged. veer voor een van haar soons, die 't hem sal gevallen en die sig na sin best compt
te componeren, sullen behouden, en doen bevaren, mits daarvoor aan dese stad betalend een somme
van (Car.) gis. een anker wijn en een half vat bier tot consumptie van Raad en Meente, welke somme
derselve schoonmoeder en moeder Annegien Engberts wed. van Peter Floris nog sal vergroten met
vijftig Car. guldens, sullende also tesamen 250 Car. gis uitmaken; waarvan de weesen en armen deser
stad sullen profiteren".

27. Idem, 1-11-1728.
28. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3196: Dagelijkse Handelingen, transporten en hypothecatien, donatien

1706-1737, 19-2-1738. Het betreft waarschijnlijk Hendrick Gerrits van Benthem, die op 3-11-1730
te Hasselt gehuwd was met Niesje Gerrits van Dingstee. (Uit: 'Het Parenteel van Alberts Everts',
manuscript van de heer H. de Vries te Cuyck.)

29. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3197: Dagelijkse Handelingen, transporten en hypothecatien, donatien
1738-1769, 18-12-1765.

30. OAH inv. nr. 19, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-
ren, 1680 mei 2 9 - 1764 januari 14. 5-8-1744: Uit het huwelijk met Arent Jans vanderMeulen zijn
nog 5 kinderen geboren gezien het testament van Claas Lakke, zie noot 45.

31. RAO RA Hasselt, inv.nr. 3172: Dagelijkse Handelingen 3 oct. 1753-27 febr. 1786, 25-7-1764.
32. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3171. De overdrachten vermeld op 14-6-1730 en 5-8-1747 aan Anna Lakke

's 2de echtgenoot Arent Jans van der Meulen leidde tot conflicten. Toen de erfgenamen van Anna na
de dood van Arent Jan van der Meulen (24-2-1764) wederom onenigheden kregen bemoeide Claas
zich andermaal met deze problematiek, opkomend voor zijn nichten.

33. OAH inv. nr. 20, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-
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ren, 1764 februari 21 - 1778 december 21. 24-2-1764: Voorgedragen sijnde, hoe dat erfgenaam van
Anna Lakke, laatst getrouwt geweest sijnde aan Arent Jan van der Meulen hem voorn. Arent Jan van
der Meulen willen betwisten dat het Carveelschippers Veer het geen sijn voorn, vrouw Anna Lakke
aan hem overgedragen heeft volgens resolutie van 5 aug. 1744.

34. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3197: Dagelijkse Handelingen transporten en hypothecatien donatien 18
febr. 1738 - 1 febr. 1769. Een drietal archiefstukken gedateerd 7-6-1765 en twee gedateerd 18-12-
1765.

35. RAO RA Hasselt inv. nr. 3195: Dagelijkse Handelingen, transporten en hypothecatien donatien 1679
- 1705. 14-10-1697. Erfkoop aan "Arent Henricks Lacke en sijn huijsvrouw Grietien Clasen, en der-
selver Erfgenamen een huijs hoff en dorgaende where, staande en gelegen binnen dese stadt op de
Hoogstrate ten suijden Harmm Penninck ten noorden Cornelis Radijs, sijnde belast met veertien
stuver jaarlijks ten profijte van de stadt van Hasselt". Tot in de 19e eeuw hebben leden van het
geslacht Lakke in deze huizen gewoond. Het genoemde perceel staat op de minuutkaart van 1832 van
Hasselt aangegeven onder nr. A 423 (zie ook eindnoot 47), het betreft de huidige huizen Hoogstraat
29 en Hofstraat 22. In 1998 werden na inspectie door prof. dr. ir. C L Temminck Groll van het pand
aan de Hoogstraat reconstructie tekeningen gemaakt, die werden beschreven in HasseltHistoriael 15
(1998) no. 4.

36. OAH inv. nr. 67, 10-3-1716.
37. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3197: Dagelijkse Handelingen transporten etc. 18 febr. 1738- 1 febr. 1769,

18-12-1765. In deze acte wordt gemeld, dat de voogden (waaronder Claas Lakke) over Egbert en Mat-
jen Coenderink transporteren aan mede erfgenaam Egbert Lakke en huisvrouw "huijs hof en weere
staande en gelegen aan aan de Hoogstraat het laatste bewoond geweest door gemelde wed. Cloet".

38. OAH inv. nr. 229. Stukken (1705-1707) betreffende het complot onder de burgerij, voornamelijk de
gilden, tot verandering van het bestuur en betreffende de geschillen over de keur der gemeenslieden.

39. OAH inv. nr. 69, ca 1716. Voet en Reglement, waar op het Quohier van den lOOOsten Penning in de
Provintie van Overijssel gerevideerd, geamplieerd en geformeerd sal worden. Bij de 10 namen achter-
op vallen op die van Boode, van Regten, Noest, Muiier en van Dingstee. Verder staat er aangetekend
"Stad van Hasselt 6". De reden van dit lijstje is duister.

40. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3197: Dagelijkse Handelingen transporten etc. 18febr. 1738-lfebr. 1769,
27-1-1739. Op 31-7-1739 verkopen zij hun huis aan de Veersteeg.

41. SAZ RA 001-053, 4-2-1754, pag. 181-182.
42. OAH inv. nr. 307, Processen-verbaal van verpachting van het veer voor de stad 1675-1807, 5-12-

1752.
43. OAH inv. nr. 20, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende

besturen, 1764 februari 21 - 1778 december 21; 21-9-1765 en 19-5-1767.
44. In 1728 krijgen Egbert, Claas en hun moeder Grietjen Claasen van de Raad en Meente toestemming

om Arents veer voor 175 gulden, een anker wijn en een half vat bier over te dragen aan Grietjen's
schoonzoon Berent Gerrits Koenderink (OAH 19,1-11-1728). Dat is 75 gulden lager dan in het begin
van deze eeuw, manifesteerde zich hier reeds de economische achteruitgang?
Doordat de tweede echtgenoot van Anna Lakke, Arent van der Meulen, het eigendom verkreeg van
het tweede schippers veer heeft dit zelfs tot na 1795 tot conflicten geleid. Claas (III-1) is als voogd van
Anna's dochters Egbert en Matje K(H)oenderink opgetreden. Nogmaals wordt gewezen op de eind-
noten 33 en 34.

45. SAZ RA 001-053, nrs. 120 en 121, pag. 497-498. Testament van Claas Lakke. De enige erfgenaam
zal zijn broers zoon Arent zijn. Hij legateerde aan Egbert Lakke en Margritta Berends ƒ 1200, aan
nichten Jannigje en Berendina elk ƒ 400. Aan nicht Grietje en aan alle drie dochters van broer Egbert
gezamenlijk een stuk buitendijks land. Aan de 7 kinderen van wijlen zijn zuster Anna ieder ƒ 400,
evenzo aan Matje Koendring en aan Jan van der Meulen. Aan de diakonie van Hasselt voor de armen
ƒ 50. Tesamen ƒ 6850. - plus het land. Zijn neef en oomzegger Arent werd benoemd tot executeur
testamentair.

46. Deze overlijdensdatum blijkt uit het testament d.d. 4-8-1786 van zijn vrouw Berendina Lakke. (SAZ
RA 001-053).

47. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3195: Dagelijkse Handelingen transporten en hypothecatien donatien 1679-
1705, 19-11-1722. Uit een analyse lijkt dit het huidige pand nr. 29 in de Hoogstraat te zijn. Aanne-
mend dat het Gasthuis ligt op de hoek Hoogstraat-Rosmalenstraat, dan kan men afleiden uit het ver-
koopcontract 19-11 -1722, "... zeker twee huijsen en weeren, staande het ene op de Hoogstraat, alwaar
het gasthuis aan de eener, en Egbert Arent Lakke aan de ander sijde naast behuijsd sijn, en 't andere
in de Hofstraat achter het eerst genoemde". Dit wordt bevestigd door het koopcontract van 24-12-
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1723: waarin Egbert Lakke's huis belendend wordt genoemd' staande op de Hoogstraat, alwaar het
gasthuis aan de eener, en Egbert Arent Lakke aan de ander sijde naast behuijsd zijn'.

48. OAH inv. nr. 10, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1724 april 8 - 1752 juni 30; 26-1 -1733. De mindermeentsman was een
soort kandidaat voor het meentsmanschap. Deze laatsten waren de kiesmannen voor de posities van
Raad en Schepenen en konden ook als groep gehoord worden.

49. Zie Bijlage 3: De kerkeraadsleden van de Gereformeerde kerk te Hasselt tussen 1731 en 1767. In: J.
van Buiten: De strijd tussen Kerk en Overheid etc. Scriptie Ermelo, 1980.

50. RAO, Statenarchieven 1578-1795, inv. nrs. 783-784. Registernamen van de tegenwoordigen re-
geerende Heeren van de Magistraat der stad Hasselt en de gesworen gemeente, mitsgaders alle beamb-
ten. Paulikeur 25 Jan. 1700 tot Paulikeur 25 Jan. 1790.

51. OAH inv. nr. 19, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende
besturen, 1680 mei 29-1764 januari 14. 17-7-1725: Raad en Meente laten zich over de kerkebrand
informeren, o.a. door de diaken Egbert Lakke.

52. OAH inv. nr. 19, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-
ren 1680 mei 2 9 - 1764 januari 14; 29-1-1737.

53. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3216: Dagelijkse Handelingen testamenten, 16-10-1766. In het codicille
bij het testament van Nicolaas Piening, die provenier bij het Gasthuis in Hasselt was geweest staat:
'ten Vierde. Aan Burgemeester Egbert Lakke te Hasselt make ik, tot Gedagtenis, Alle de Papieren
rekende 't Proces van Ds. Noortbergh, getekent met No 3 beneffens Een zilveren Stephanuspenning
ter Gedachtenis van de Kerk te Hasselt. En desselfs drie dogters ieder een predicatie Boek. Deze
penning is niet bekend bij het Koninklijk Prentenkabinet in Leiden.

54. OAH inv. nr. 69, brief van Prinses Anna van Pruisen 6 Juli 1752.
55. OAH inv. nr. 19, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-

ren, 1680 mei 2 9 - 1764 januari 14; 5-4-1763.
56. OAH inv. nr. 69, brief aan Burg. en Schepenen.
57. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3216: Dagelijkse Handelingen testamenten, 17-3-1775. Testament van

Evert Jans en Grietje Gerrits.
58. RAO, Statenarchieven, 1578-1795, inv. nr. 5329 (Volkstelling 1795). Volkstelling te Hasselt had

plaats tussen 21 en 31 october 1795. We mogen aannemen, dat de woonplaats van Arent Lakke en
zijn gezin, in totaal 6 personen, in het begin van dat jaar hetzelfde was.
Volgens de tellingen van 1812 en 1815 OAH 1805-1836, voorlopige inv. nrs. 30 en 54) is Arent
Lakke boer, protestant: woont met vrouw en twee kinderen in een huis met 2 deuren en 3 ramen in
de Hoogstraat 16, wijk A. Verder heeft hij in de Nieuwstraat een stal en in de Hofstraat een stal en een
pakhuis.
In die tijd staat Hendrik Jacob Lakke als schipper te boek, woont in de Nieuwstraat 75 (huis met 2
deuren en twee ramen) met vrouw en 4 kinderen.

59. Hierbij worde verwezen naar OAH inv. nr. 13, resolutie 7-8-1787, waarbij 26 burgers van Hasselt
toestemming vroegen om een schuttersgezelschap op te richten.

60. OAH inv. nr. 21, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende
besturen, 1779 februari 15-1797 juli 19.9-2-1795: in dit besluit van de municipaliteit wordt gesteld,
dat op het verzoek van Willem Buisman en Arent Lakke de resolutie van 1787 te niet wordt gedaan
'onder in wagtinge dat een ieder van welke gezindheid ofdenkenswijse hij ook moge geweest sijn,
de rust, vreede, eendragtelijkheid en broederschap en vooral tot een christelijk vergeven en vergeten
van alle verongelijken en kwellingen (dat) aan dit Heilzaam oogmerk volkomen voldaan worde'.
Men was in Hasselt kennelijk reeds op de hoogte van de publicatie van de Provisionele Representan-
ten van 6 februari uit Zwolle gezien de identieke formulering.

61. Idem, 11-5-1795.
62. OAH inv. nr. 14, Maandag den 22 Junij avond. Op versoek van eenige burgers om morgen geweeren

uit het magazijn te hebben is zulks bij meerderheid van één stem geaccordeerd, zijn Ridderinghof,
Nabers, Huberts en van Dingstee er voor geweest en Lakke, Buisman en Linthorst tegen.

63. OAH inv. nr. 14, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1795 juni 2 - 1797 juni 8; 12-12-1795.

64. Idem, 12-12-1795. Arent Lakke klaagt dat 'hij op den 19 October laast leeden als lid van deese
Vergadering in commissie is geweest om voor het gasthuijs slagtbeesten te koopen. Dat hij daartoe
met den jood Aaron ter hoogte van Bettus Wirtenberg in onderhandeling is geweest dat sijn zwaager
schipper Jan van der Meulen heeft kunnen goedvinden hem toen grovelijk te beledigen'. De Raad
besluit 'hier over excuus te versoeken, met condemnatie van de boete van scheldingen, op poena, zo
hij hier aan niet voldoet, van swaardere boetens.'
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OAH 75,3-1-1796. Klaas Lakke en Jan van Dingstee krijgen opdracht van de Vaderlandsche Sociëteit
zich op 4 januari bij de municipaliteit te vervoegen en deze voor te houden o.a.: dat de burger Jan van
der Meulen onder getuigen 'gezegt heeft, dat de Burgerwagt boven de Municipaliteit regeerde en het
koorn gearresteerd had'.

65. OAH inv. nr. 75, 26-04-1797. In deze brief maakt Arend melding, dat hij in Amsterdam placcaten op
het spoor is gekomen, uit het bezit van Jan van der Meulen, die problemen over de turf behandelen.

66. OAH inv. nr. 15, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1797 juli 2 4 - 1804 december 20; 4-8-1797 en 3-10-1797. Het lijkt
waarschijnlijk dat het conflict met W.Buisman niet alleen Arent Lakke betrof, want ook C. van
Dingstee is altijd tegelijkertijd absent van de municipaliteitsvergaderingen. Arent heeft zich kennelijk
nadien uit zijn openbare functies teleurgesteld teruggetrokken want in de officiële stukken wordt hij
niet meer genoemd.

67. Willem Buisman was een kortaangebonden man. In jan. 1796 verscheen in Hasselt de Commies-
Generaal van het Noorderkwartier voor huiszoeking bij Roelof Huisman, verdacht van thee smokkel.
Ondanks protesten van zijn vader Willem werd de huiszoeking toegestaan. Toen deze laatste weigerde
de sleutel van het huis van zijn zoon over te geven besloot de municipaliteit een Corporaal van het
Detachement Canonniers met manschappen te sturen vergezeld van de smid 'om het huis open te
steken'. Willem Buisman heeft met twee geladen pistolen de soldaten teruggewezen. Dagen later
werden met behulp van detachement Bataafse infanterie uit Zwolle 180 kisten thee in beslag geno-
men. (OAH inv. nr. 14, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en
meente en van opvolgende besturen 1795 juni 2 - 1797 juni 8; 28-4-1796.)
Bovendien had Willem Buisman, tevens houtkoper van beroep, een conflict met het Goorse Tol be-
treffende vrijstelling op het vervoer van hout (OAH inv. nrs. 14(30-12-1796) en 934). De municipali-
teit heeft in de jaren 1796 en 1797 verschillende malen deze aangelegenheid moeten bespreken door
binnengekomen protesten.

68. RAO Notariële Archieven inv. nr. 2075, not. Freislich nr. 147 2-4-1814, testament Arent Lakke te
Hasselt. Arent testeerde: algemene erfgenamen zullen zijn kinderen zijn, maar voor de scheiding en
deling: 'door zijn jongste dochter Marrigje Lakke voor de bijzondere diensten door haar gepresteerd,
zal genoten worden eene somme van tachtig gulden jaarlijks' en 'een glad kabinet plus alles er in, een
eiken ledikant, een met koper beslagen kist, bed, tafel weerglas en spiegel'. Dan aan Hendrik de
jaarlijkse huur 10 gulden (interesse van ƒ 600 a 5) plus alle dagen 'mingelen' [?] zoete melk ter waarde
van ƒ 27 plus 6 stuivers jaarlijks; aan Grietje (wed. J.van Benthem) de kast uit het huis van testateur;
tenslotte aan kleinzoon Arend al zijn benodigde van jongs af tot nu toe.

69. RAO RA Hasselt, Dagelijkse Handelingen inv. nr. 3197, transporten etc. 18 febr. 1738-1 febr. 1769,
23-12-1741. Willem Wener en Roelof Wener zijn bij van Benthem, scheepstimmerman's baas, voor
reparatie aan hun veerschip, kosten ƒ. 150. —. Het betreft waarschijnlijk het Hasselter veer over het
Zwarte Water
Het veer blijft in handen van de Huijers, later is dit veer geëxploiteerd door de weduwe Jacob Huijer,
zij krijgt in 1803 prolongatie tot de expiratie van de pacht in 1808 (OAH 15, 29-1-1803).

70. Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Van vuilnis en huizen in Hasselt; opgravingen
aan het Burgemeester Royerplein. Onder redactie van Michiel Bartels, Hemmy Clevis en Frits David
Zeiler, Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek, Kampen 1993. De archeologische opgraving, die in
1991 uitgevoerd werd in het kader van nieuwbouw aan het centrale plein in Hasselt, had plaats op de
hoek van de Hoogstraat en de vroegere Veersteeg. Deze smalle straat voerde van de Markt naar de
Veerpoort aan het Zwarte Water. In de steeg waren verschillende kroegen, één daarvan van Jacob
Huijer. Op het plaatsje achter de fundamenten van dit huis werden twee beerputten gevonden, in de
dichtsbijzijnde de afgebeelde hanger. Dit patriotten teken is de enige pictorale documentatie over het
patriottisme uit Hasselt. Foto archeologie Zwolle.

71. OAH inv. nr. 15, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1797 juli 24-1804 december 20:11-11-1800. Dat Egbcrt Lakke ook zelf
schipperde blijkt uit "dat hij op gisteren op de Zuiderzee verbijsterd gevonden en alhier aangebragt
had een grote wierschuit, geheel ledig, gemerkt op de hekbalk met de letters S.N.S. en voorts met het
jaartal 1796".

72. OAH inv. nr. 21, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende bestu-
ren, 1779 februari 15-1797 juli 19.21-6-1797: Egbert Lakke vraagt met drie andere stemgerechtigde
burgers om inzage in het verkiezingsplan met het doel inzage in rekeningen te verkrijgen middels
herverkiezing. De municipaliteit vond openheid niet nodig en besloot "Bovenstaande protest te hou-
den in advies", waarna er niets meer over gehoord werd (OAH 14, 21-6-1797).
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73. OAH inv. nr. 76, 19-9-1797. Protest van een gedeelte der stemgeregtigde burgers deser stad Hasselt.
Aan der zelver Municipaliteit. De municipaliteit heeft een aantal huisjes verkocht om aan geld te ko-
men, echter niet de stemgerechtigde burgers hierover geraadpleegd. Dezen maakten hun ongenoegen
hierover kenbaar in een adres maar niet tot genoegen: 'Doog welks adres gijlieden durft te noemen
opgevuld te zijn met schampere woorden, ijdele klanken; en ingewikkelde verwijdingen; en zegt in
het zelve schijnt vergeten te zijn; dat respect; hetwelke elk privaat burger, en ondergeschikt collegie
aan de Hoogstgeconstitueerde Magt van de plaats zijner inwooning verschuldigt is; en waar en
volgens Ulieder zeggen principes zijn aan den dag gelegd, welke geen ander doel scheenen te hebben
dan om alhier eene volstrekte volksregering; onbestaanbaar met eenige goede orde in te voeren.
Hoe; Burgers Vertegenwoordigers, durft gijlieden wanneer het volk Udesselfs wil; en ulieder verplig-
ting om daar aan te beantwoorden, op eene bescheidene wijs onder het oog brengt; durft Gijlieden
van deszelfs woorden met de naam van ijdele klanken bestempelen ? Durft gijlieden de algemeene
vergadering van het stemgeregtigde volk een ondergeschikt collegie noemen ? Daar het oppergezag
in den boezem des volks berustende is; welks beveelen door deszelfs vertegenwoordigers moeten uit-
geoefend worden, — en waar aan die vertegenwoordigers ook altijd rekenschap en verantwoording
verschuldigt zijn —'. Hier worden een paar bestuurders de oren gewassen, typische polemiek van die
eerste tijd van de Bataafse Republiek. Op 15-9-1797 (OAH 15) aiVwoordde de municipaliteit met
gelijke munt, 'ijdele klanken en ingewikkelde bewoordingen' etc, veranderen niets en 'zal van deese
onse resolutie aan de Stemgerechtigde Burgers per extract kennis gegeven worden tot derzelver
nazigt'.

74. Af te leiden uit de executie van het testament van Klaas Lakke d.d. 13-1-1803 ten requisitie van zijn
vrouw en erfgename Petronella Fockens, Batavia 11-5-1810. CBG, coll. Blois van Treslong Prins L
227.

75. OAH inv. nr. 75. Charter brieven van 20 Febr. 1795 - eind 1797. Uit die eerste zes weken na de
omwenteling (van 18 febr. tot 28 maart 1795) zijn zeven brieven van Klaas Lakke bekend. Deze
spreken telkens over de foerage moeilijkheden en het slechte gedrag van de Franse bezettingstroepen.
In de eerste brief schrijft hij: ' de franschen stelden hier in requesitie voor alle vier dagen 80 ossen en
100 schaapen maar terwijl 't genoemde getal niet kan geleeverd worden, zoo is er overgeslagen, om
't over te geeven aan een commissie van zes leeden om met de franschen te accordeeren tot verminde-
ring van 't gevraagde getal ossen en schaapen, de franschen klaagden ook aan de representanten, als-
dat het brood hier in Zwol voor hun gebakken, dat het niet gaar was, waarop hun eenige ovens zijn
toegestaan, waar sij hun eigen brood zullen bakken.
Wij versoeken Ulieden indagtig te zijn, om het hooy dat nog geleeverd moet worden, zulks de boeren
te laaten weeten, opdat sij het ten eersten in Hasselt brengen, want gijlieden weet, dat de Jagers die
bij ons in guarnisoen leggen, met het hooij niet tevreden sijn'

76. OAH inv. nr. 21, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende
besturen, 1779 februari 15-1797 juli 19, 11-5-1795.

77. Op de vergadering van de Provisionele Representanten op 11 Mei 1795 (OAH inv. nr. 21, Resoluties
van schepenen en raad en en van raad en meente en van opvolgende besturen, 1779 februari 15 -1797
juli 19) worden de namen van Ridderinkhof, Buisman, Linthorst, van Dingstee en Arent Lakke
genoemd. Eenjaar later (idem, 13-5-1796) zijn aangesteld als Representant: Ridderinkhof*, Lakke*,
Admiraal, Naber*, Hubert, de Ruijter en Buisman* (de met *-gemerkte namen waren schippersfami-
lies).

78. OAH inv. nr. 75, 21-2-1796. Kennelijk nog een pre-revolutionaire zaak: 'Ik ben geweest bij de Jood
Cohen dewelke mij zeide, dat bij hem geen betaaling was gedaan voor reekening van de Engelsche
of Hesse troepen, dog zoo er voor gemelde troepen betaaling was gedaan, dat zulks op wissels was
geschied, en als gijlieden een goede wissel had, dat hij dien zoude betaalen maar op geen reekening'.

79. OAH inv. nr. 14, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1795 juni 2 - 1797 juni 8. 25-1-1796: zijn tot stemopneemers van den
eerste Grond-Vergadering tot benoeming van een Kieser om de leden van de Nationaale Conventie
te benoemen aangesteld de Burgers Claas Lakke en D.L. van Fernij.

80. CBG, coll. Blois van Treslong Prins dos. L 227. Helaas is dit dossier nog slechts gedeeltelijk
toegankelijk en wacht op verder inventarisering. Het relaas van Klaas Lakke's leven is verschenen
in HasseltHistoriael 15 (1998), no 4, 12-17.

81. CBG NI PA 1809. Naamlijst van Gouverneur Generaal en Raden van Indien, uitmakende het
Gouvernement Generaal van Hollandsen Indien, 't welk representeerd Zijne Majesteit den Koning
van Holland etc. Te Batavia bij 's Gouvernement Drukkerij Niemands Verdriet 1810.

82. OAH inv. nr. 75,22 maart 1796. Gerrit Willem Jochems schrijft aan de municipaliteit van Hasselt dat
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een twaalftal met name genoemde personen op 11 maart 'met geweld en met een woeste en tomeloose
drift zijn huis zijn binnengedrongen' en dat 'hij suppliant om zijn lijffen leven te bergen op raad van
Klaas Lakke agter uit heeft moeten vlugten en zijn vrouw en huis verlaaten hebbende Egbert Lakke
hem niet ontzien hem met de bajonet naar hem suppliant te steken dat er een splinter van de
deurcousijn is afgevlogen'. De plunderaars waren op zoek naar schilderijen die zij door bedreiging
trachtten op te sporen, Egbert Lakke heeft 'des suppliants vrouw daarop met de kolf van zijn snaphaan
op de borst (heeft) gestoten en haar met grote ongehoorde vloeken bedreigt haar te zullen stampen dat
haar de gal de mond zoude springen indien zij niet alles opgaf, zij heeft toen nog twee schilderijen
gegeven. Klaas Lakke heeft toen ook mevr. Jochems geadviseerd het pand te verlaten. Jochems
verteld over de vernietiging van zijn schilderijen op de markt en wijst als getuige o.a. Jan van der
Meulen (de zwager van Arent Lakke) aan. Hij vraagt tenslotte 'Dat het ZWL. behagen mogen, om
hem en zijne goederen tegens alle tomeloose en woeste driften te beveiligen en hem zijne geledene
schade te doen vergoeden en betaalen'.

83. OAH inv. nr. 14, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1795 juni 2 - 1797 juni 8. 10-6-1796: 'Gelesen een rekest van B.H.
Jochems versoekende om daarbij geallegeerde redenen schade vergoeding van eenige ten zijnen huize
stukgeslaagen schilderijen op den 11 Februarij j .l . — Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden
en verstaan het versoek ten Requeste gedaan te wijsen van de hand met ernstige aansagen aan de
suppliant, om zich in het vervolg te wachten geen oproerige schilderijen en pourtracten ten toon te
stellen'.

84. OAH inv. nr. 21, Resoluties van schepenen en raad en van raad en meente en van opvolgende
besturen, 1779 februari 15 - 1797 juli 19, 2-6-1796. Na sluiting van de municipaliteitsvergadering
werd toch doorvergaderd door een aantal recalcitrante gecommitteerden. De volgende dag werd die
verlenging officieel herroepen en uit de boeken geschrapt.

85. Idem, 15-9-1797. De municipaliteit stelde: dat zij beledigd waren over de harde manier van uitdruk-
kingen en de schampere taal in gemelde adressen voorkomend, ook dat zij (de protestanten) het res-
pect vergeten hadden. Hiervan werden de protestanten mededeling gedaan.

86. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3174, Dagelijkse Handelingen 12 mei 1795- 5 febr. 1799. De stukken 19-
12-1797, 16 en 19 jan. en 6 maart 1798. Van Mansveld schrijft over Hendrik Jacob: 'dat het slegts
lage wesens zijn, welke zig bezig houden op een sinistere wijze iemand te beleedigen en te bekladden'.

87. RAO RA Hasselt, inv. nr. 3174, Dagelijkse Handelingen 12 mei 1795-5 febr. 1799, 6-3-1798. Van
Mansveld beschuldigde Hendrik Jacob van: 'laakbare vuilaardigheit en strafbare losbandigheit als-
mede het moetwillig versinnen en malitieuse uitstrooyen van leugenen' en eiste: 'door aanlegger in
zijn qualiteit, ter zijner dispositie promtelijk op te leggen en te betaalen een som van een duizent halve
gouden rijders'.

88. OAH inv. nr. 15, Protocollen en registers van resoluties van schepenen en raad en van raad en meente
en van opvolgende besturen 1797 juli 2 4 - 1804 december 20; 13-12-1797. Arent Lakke, (mis-?)ge-
bruik makend van zijn positie als representant, had hierop aan de roededrager verzocht van Mansveld
aan te zeggen 'zig in het vervolg te wagten dan zijn hond niet weder in de hof van Lakke te laten lo-
pen'.

TROUWEN IN HANNOVER (3)*

In de door de Niedersachsischen Landesverein für Familienkunde in Hannover uitgegeven DTB-boeken
vindt men enkele inschrijvingen betreffende Nederlanders:

Serienn/Pagina Inschrijving Bron
03519/0051 Müller/Miller, Johann. Engelse gepensioneerde, geb. Amsterdam

(geb. 1818 Groningen), tr. 21-9-1817 Dorothee Louise Magdalene
Rode, geb. Hannover.
1. Marie Henriette, geb. 27-10-1818.
2. Johann Friedrich, geb. 26-3-1821.

GKbl816II
* zie Gens Nostra 53 (1998), pag. 140 voor verklaring afkortingen.

Alfred Oelen, Köln
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OVERLEDENEN TE BRAKEL 1697-1702

door ARIE JAN StASSE

In het Streekarchief van de Bommelerwaard1 bevinden zich in de archieven van de
dorpspolders dodenlijsten van omstreeks 1700. Die van Brakel volgt hieronder. Voor
meer informatie kan ik verwijzen naar het artikel van J.H.G. J. van Heeswijk2. Hier en
daar heb ik de lijst tekstueel iets ingekort ter wille van de leesbaarheid. De overlede-
nen werden aanvankelijk opgeschreven door de schoolmeester Storm.

Aantekening van het geene die gestorven syn tot Brakel an[no] 1697,1698, 99,
1700 tot 15 september 1700.
[tevens 1701 tot 12 juli 1702]

1697 het kint van Daniel van Scharen

maij

Neeltjen Ariens
de dochter van Jan Salm

august
Jenneke Wouters
het kint van Peter Andriese

septemb.
het kint van Peter Aertss
het kint van Dirck Anthonisen

1698

septemb.
de wed. Cornelis de schipper

octob.
de soon van Jenneke Wouters

decemb.
de huijsvrou van Steis Janss
het kint van Bayen Duijsteren

1699

het kint van Cornelis van Willigen

august
Remmit Arienss

novemb.
Girrit Salm
het kint van Arien Tijsen

1700

februa
Maaij Bastianen
het kint van Arien Salm
het kint van Hendrick Salm

april
de soon van Lamertje Crijnen

de wed. Lubbert Janss

august
de dochter van Mari Bayen
het kint van Cornelis Corneliss

septemb.
Gysbert van de Pol
de soon van Arien Jacops

15-9-tot 12-10-1700
het kint van Arien Verkerk
nog een kint van Willem Theuniss,
beyde vormers op de steenoven tot Bra-
kel
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12-10-tot 9-11-1700
vooreerst een kindt van Steven Joosten
nog een kindt van Goosen Thoniss

9-11-tot 7-12-1700
een kindt van Claas onderbaas op de
steenoven tot Brakel

7-12-1700-4-1-1701
een kindt van Wouter Willemss

den schoolmeester is gestorven op den
19januarij 1701

het kint van den brouwer tot Brakel is
gestorven in de maent van martij 1701

Noten
1. Streekarchief Bommelerwaard, Oudarchief polderdistrict boven de Meidijk, inv.nrs. 1011-1012.
2. J.H.G.J. van Heeswijk, Begraaflijsten van enkele dorpen in de Bommelerwaard, in: Gens Nostra 5

(1950), pag. 178-180.

7-4-tot 7-5-1701
het kint van Willem Sluijtquelck

april 1702
kindt van Daniel van Scharen
kindt van Leendert Andriess

junij tot 12 juli
een vrouw
de vrouw van Jan Petersen van der Meij-
de

DE EEUWIGE DOOPGETUIGE (2)

Zes maal doopgetuige zijn bij kinderen van hetzelfde gezin, zoals vermeld in Gens Nostra 52 (1997), pag.
565 is niet zo'n bijzonderheid. Door het in kaart brengen van de families die rond 1650 tot 1725 in Laren
en Blaricum woonden, ben ik zeven keer vrouwen tegen gekomen die zes maal doopgetuige in één gezin
waren. Tweemaal vond ik vrouwen die acht keer doopgetuigen waren. Hierbij een voorbeeld: Lammert
Jacobs, ged. Blaricum 17-1-1679 (doopgetuige Jannitje Cornelis), zn. van Jacob Elbertsz, van Laren, en
Annitje Lamberts, tr. Laren 1711 Grienen Jans.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Laren: 1. Neeltje Lammertse, ged. 30-12-1711, get. Lammertje Jacobs; 2.
Comelis lammertsz, ged. 28-11-1713, get. Lammertje Jacobs; 3. Willebrordus Lammertz, ged. 6-11-1715,
get. Lammertje Jacobs; 4. Cornelis Lammertsz, ged. 30-5-1717, get. Lammertje Jacobs; 5. Jacob Lam-
mertsz, ged. 12-10-1718, get. Lammertje Jacobs; 6. Comelis Lammertsz, ged. 28-10-1719, get. Lammertje
Jacobs; 7. Cornelis Lammertsz, ged. 6-5-1721, get. Lammertje Jacobs; 8. Jacob Lammertsz, ged. 14-7-1723,
get. Lammertje Jacobs; 9. Jan Lammertsz, ged. 24-8-1724, get. Gerritje Jans (getr. met Elbert Jacobsz).

Marijke Bus
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RANGEN EN STANDEN TOT IN DE DOOD

door CL. BROEKKAMP

Cornelis van de Pas (1838-1911) en Comelia van de Pas (1835-1919), broer en zus,
beide ongehuwd bewoonden samen een grote boerderij met landerijen in Noord-Bra-
bant. Na de dood van haar broer Cornelis stelde Cornelia in 1912 bij de notaris in
Udenhout' haar laatste wilsbeschikking op. Na de gebruikelijk aanhef 'Heden ver-
scheen voor mij notaris...' dicteerde zij na herroeping van haar vroegere testamenten
haar uiterste wil kort en zakelijk:

'Ik wil eene plechtige begrafenis en uitvaart volgens mijnen stand, zoals voor wij-
len mijn broeder Cornelis van de Pas heeft plaats gehad, met zingend en lezend
zevende, ongeveer honderdtwintig kilogrammen was (120 zware kaarsen). De uit-
vaart met drie Heeren Geestelijken te celebreren en bij mijne begrafenis voor twee
honderd gulden brood en kaas uit te delen aan de arme van Udenhout.
Ik verlang dat mijn stoffelijk overschot zal worden bijgezet in den grafkelder naast
mijn voormelden broeder en dat daarop een monument of graftombe zal worden ge-
plaatst, waarvoor te besteden ongeveer twee honderd vijftig gulden. Mocht bedoeld
monument bereids zijn aangebracht op mijnen sterfdag, dan wil ik dat daarop mijn
naam zal worden gegraveerd.
Ik legateer: Aan den Eerwaarden Pastoor van de Parochie te Udenhout:
Mijn gouden ketting bestemd voor de Congregatie van Onze Lieve Vrouw in zijne
Parochie,
Een som van vijftig guldens, volgens door mij gegeven instructies voor het Genoot-
schap van de Heilige Kindsheid in de vreemde missies tot vrijkoping van twee
slaafjes die bij den doop de namen zullen ontvangen van Cornelia en Cornelis van
Udenhout.
De legaten uit te keeren binnen zes maanden na mijn overlijden vrij van de rechte
van successie of andere lasten ten behoeve van de Staat op Legaten gelegd.'

Dan volgt de beloning voor de benoemde erfgenamen voor de regeling en afwikkeling
van de boedel; ieder vijfhonderd gulden en haar personeel voor bewezen diensten;
voor haar knecht het door hem beslapen bed met deken en sprei en verder toebehoren.
Voor de dienstbode het kastje op de opkamer, het door haar beslapen bed met toebe-
horen aldaar en
en van de kleren van de erflaatster... enz., enz. 'Aldus opgemaakt, goed gekeurd en
getekend te Udenhout den 26e oktober 1912'.

Deze passage uit Cornelia' s testament brengt op toch wel uitzonderlijke wijze het
standsverschil in die tijd naar voren door de wens tot een welhaast haast koninklijke
uitvaart, de uitdeling van brood en kaas onder de armen van Udenhout, de vrijkoop
van twee slaafjes, die bij de doop de voornamen van haarzelf en haar broer moeten
ontvangen en de verdeling van de restanten van haar inboedel onder haar personeel2.

Noten
1. Testament, d.d. 26 oktober 1912, opgemaakt door notaris Jan Mathijs Hubert Vroemen, arrondissement

Breda, standplaats Udenhout, in familiebezit.
2. Zie voor standsverschillen ook: CL. Broekkamp, Drie eeuwen familieleven, 2iA pag., ISBN 90-

9009149-1 (eventueel te bestellen bij de auteur, adres: Nijhoffgaarde 10, 7414 WG Deventer).
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EEN LIMBURGS KERKBOEK UIT 1747 TERUGGEVONDEN
IN HANNOVER

door Jos KALDENBACH

In het Evangelische Kirchenarchiv in Hannover' bevindt zich tussen de honderden
kerkboeken ook een Luthers militair regimentskerkboek uit Meerssen. Ik kwam op het
spoor van dit (en andere) kerkboeken door het bestuderen van de archiefinventaris
door Jörg Walter: Personengeschichtliche Quellen in den Militaria-Bestdnden des
Niedersachsischen Hauptstaatsarchivs Hannover. Het Limburgse kerkboek komt uit
het archief van het Kurhannoversche Leger, dat o.a. aan de Spaanse, Franse en Oo-
stenrijkse Successie-oorlogen deelnam. Om deze laatste oorlog gaat het hier, de aan-
leiding was de erfopvolging door koningin Maria Theresia van Hongarije, die de Fran-
se koning Lodewijk XV niet welgevallig was. Het koninkrijk Hannover had sinds
1700 een personele unie via het huis Stuart met de Britse koning. Op 2 juli 1747 be-
gon de slag bij Laaffelt3, die tot 1748 duurde en in de vrede van Aken uitmondde,
omdat eerdere pogingen een vrede van Breda te bereiken, waren mislukt. De gedrukte
verlieslijst, die 441 slachtoffers bevat, ligt ook in kopie in het Verenigingscentrum.2

Dit Meerssense kerkboek bestrijkt slechts drie maanden en bevat 1 doop ('Baptiza-
ta'), 67 sterfgevallen ('Mortui') en 150 'Confitentes', hier biechtelingen4. De gemid-
delde tijd tussen de datum van inschrijving van de Confitentes en hun sterfdatum was
10 dagen. Er komen 23 dubbele inschrijvingen in voor (gemerkt met een *), 5 echtpa-
ren, nog 4 echtgenotes en 3 kinderen. De letterlijke tekst luidt:

Kirchenbuch int Hospitale (5) zu Merssen von d. 23 sten August bis d. ... 1747

Baptizata 1747 [gedoopt]
1/ Nicol. Caspar Graens*, von Hugo, B. C. Lübbers Comp., uxor (zie deze echtgenote
Dorothea ook onder Nr. 23 van de Confitentes) mit ein jung Sohn entbunden d. 25sten
Septembr., welcher d. 28sten ejusd. (6) in de(r) H. Tauffe d. Nahmen Caspar Ludewig
Magnus bekommen. Tauffzeugen dessen ist H. Lieut. Ludowig de Monroi beij obiger
Compagnie, deB Stelle der Sergeant Rincklieb von selbiger Compagnie vertreten. lm
Hospitale zu Meerssen.
2/

Mortui 1747 [overledenen]

NAAM

1/ Joh. Paul Bisschoff
2/ Ludolph Muller
3/ N.N. Lüdcritz
4/ N.N. Schmahlstich
5/ N.N. Drosting
6/ Ag. Mertens

DATUM

24st. August

26. August
27. ejusd.6

item eodem 6

28. August
11 Wilh. Schultzens Sohn Hinrich Jacob, 5 Monath

8/ N.N. Ude
9/ Hans Jacob Sprengel*
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30st August a.c.9

4t Septembr.
6t Septembr. a.c.

REGIMENT etc.

v. Zostrow
Batt. Guarde
1 Batt. Guarde
2t Batt. Guarde
v. Klinckowstroem7

v. Freudemann
1 Tag alt,
v. Hauss
v. Breitenbach
v. Horn

COMPAGNIE etc.

Compagnie v. Meding
Leib Comp. et (en)
Comp. v. Ahlfeldt
C , Religionis Romanae
C. v. Querrenheim
C. v. Üslar Sex.

Obristl.8 Compagnie
Emb. Comp.
C. v. Schulenburg
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10/ Lud. Wehemeyer*
11/ Christoph Drosemeyer
12/ Mons. Hilmer*
13/ Leonh. Gladen*
14/ N.N. Holtzmann
15/ Gerh. Thun*
16/ Joh. Jurgen Hornung
17/ N.N. Boesch (Boesck?)
18/ Andres Foerster*
19/ N.N. Stetebuer
20/ Nic. Bremer*
21/ Andr. Ernst* [zie 29]
22/ Joh. Heinemeyer*
23/ N.N. Marheinecke*
24/ J. H. Albrecht
25/ Conr. Haneman
26/ J.J. Munds* uxor
27/ Andreas Clusmann*
28/ Christian Feldmann

item
7t Septembr.

8t Septembr.

10. Septembr.
item d. lOt Sept.
12. ejusd.
13. Septembr.
ite(m)
16t. Septembr.
19t Septembr.
20st ejusdem
21. ejusd.
22. Septembr.
eodem 6

itidem eodem
24st Septembr.
eodem

v. Block
1. Batt. Guarde
v. Munchow
v. Adelepsen
v. Klinckowstr(om)
2 Batt. Guarde
v. Sommerfeldt
v. Klinckowstrom
v. Adelepsen
v. Munchow
v. Sommerfeldt
1 Batt. Guarde
v. Sommerfeldt
v. Borch
v. Klinckowstrom
v. Cheuse
v. Klinckowstrom
v. Spoercken
v. Cheuse

C. Sidow
C. Fersen
Cadet et
C. Ruhlander
Obristl. C. et
Obristl. Comp.
C. Goldack(er) relig. Ref.
Majors C.
Comp. Waldhausen
C. Alten
LeibC.
C. Rheden
C. Zostrow
C. Ahrens
C. Querenheim
C. Goldacker
Obristl. C.
C. Sido
Leib C.

29/ Andr. Ernsts* Seine Tochter, so sie auBer der Ehe wahrend derselben gezeuget
(buitenechtelijk), deren Nahme geven Catharina Elisabeth

d. 19. Septbr. bey 1 Batt. Guuarde
30/ Carl Hinrich Schöffer, Joh. Jacob Schoeffers Sohn,

31/ Jacob Saling
32/ Henr. Buermeister

25st ejusd.
25st Septbr.
26st Septembr.

von Horn
Constabel
Constabel

33/ Sergeant J. Eberhard Mesgedi Sohn, Henrich Just gênant,

34/ N.N. Behrens
35/ N.NPetersen

27st Septembr.
27st ejusd.
28st ejusd.

36/ H. Fehnderich Ludow. Christ. von Döhren*
37/ Died. Wehers
38/ Ernst Gercke

39/ Jacob Kode
40/ Joh. Frid. Dene
41/ Corporal Kingeling*

29st Septembr.
29st ejusdem

30st Sept.
30st Sept.
30st Sept.

42/ der Fransose Mich. Pfeiffer,

43/ N.N.Schmalstich
44/ Christian Krieg
45/ Conr. Claassen
46/ Joh. Dav. Engel*
47/ Jacob Geelfuss, alle 3 d.
48/ Ernst Krauel
49/ N.N. Eggers, Aufwarters
50/ N.N. Daldorp*
51/ J. Bernh. Meyer*
52/ J. Ludolph Eggers
53/ N.N. Brugge
54/ Christian Helmcke
55/ Christian Georg

56/ Tob. Walther Wolff*
57/ N.N. Hobrecht
58/ J. Georg Werner Fecht*,
59/ Andr. Frantz
60/ Frid. Simon
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alle vier d. 30st Sept
lst Octobr.
2t. Octobr.
4t Octobr.
4t Octobr.
4t Octobr.
5t Octobr.

bey 1 Batt. Guarde
v. Klinckowstr(om)
Constabel
eodem
v. Spoercken

C. v. Rheden
R. Cath.
Majors C.

R. Cath.
Leib Comp.
Cap. Meyer

Majors C.
bey H. Regiments Quartiermeist(er)
Langer
v. Horn
v. Sommerfeldt
v. Sommerf(eldt)
vom Reg. de la Mare,

v. Klinckowstrom
v. Klinckowstrom
v. Munchow
v. Hugo
v. Block
v. Munchow

uxor5, alle zweij d. 5t Octobr.
6t Octobr.
alle 2 d. 6t Octobr.
8t Octobr.
9t Octobr.
eodem
lOt Octobr.

13t Octobr. 1747
14t Octobr.
alle 2 d. 14t Octobr.
d. 16t 8br.
17t Octobr.

v. Zostrow
v. Spoercken
v. Munchow
v. Druchtleben
v. Klinckowstrom
v. Druchtleben
Churschriffer
v. Cheuse
v. Horn
v. Spoercken
v. Horn
v. Hauss

v. Pontpietin
Obristl. C. et
Obristl. C. et
C. Ritter
Comp. de Koek,
R. Cath.
Leib Comp., R.Cath
C. v. Monroi
C. Wietzendorff et
Obristl. C. et
Majors Comp.
C. Schultzen, R. Reform.

Majors Comp.
C. Linstow
C. v. Alten
C. Harste, Bothe
C. Monroi
Obristl. C.
R. Cath.
Hoboist
R. Cathol.
C. Schele
C. Schultzen, R. Cath.
C. Spoercken et
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61/ J. Henr. Nieman*
62/ Jürg Mowinckel*
63/ Frid. Vogt*
64/ H. Wieckenberg*
65/ Christian Schier
66/ N.N. Helmann
67/ Corporal Oppermann*

1/ Andr. Ernst*
2/ Mons. Hilmer*
3/ And. Ernst Sander
4/ N.N. Schelword
5/ Christian Cassierer
6/ J. H. Koester
11 Hans Jacob Sprengel*
8/ Jochen Christ. Veilicke
9/ Christian Krieg

10/ Joh. Volbrecht
11/ Leonh. Gladen*

alle 4 in Nro. 3 ( de zaal?
12/ N.N.Reichers
13/ J. Christoph Ackermann
14/ Frid. Willigers
15/ Frid. Vogt*
16/ Frid. Asmus
17/ N.N. Friederichs
18/ Christoph Goering
19/ J. H. Schekreij/

Schetweij?
20/ N.N. Niebuer
21/ CoerdHeine
22/ Christian Harms

alle2d.l7tOctobr.
17tejusd.
18tOctobr.
21stOctobr.l747
23stOctobr. 1747

24st Octobr.

Confitentes 1747

23st August
27st ejusdem
eodem
28st ejusd.

28st ejusd.
1 st Sept.
lstSept.
1 st Sept.

v. Bosch
v. Spoercken
1 Batt Guarde
1 Batt. Guarde
v. Hom

C. Diemar
C. Scheele
C. Goldacker
Majors Comp.
C. Freijtag

Feuerwercker b(ei) der Artillerie et
v. Block

[biechtelingen]

1 Batt. Guarde
v. Munchow
v. Block
v. Hauss
v. Bosch
2ter Batt. Guarde
v. Horn
v. Klinkowstrom
v. KJinckowstrom
v. Klinkowstrom
v. Adelepsen

, l0)d. lst September 1747
2t September 1747
2t September
2t September
2t September
2t September
2t September
alle 7 d.2t Sept. 1747

3t Septembr. 1747
4t 7bris
4t 7bris
4t 7bris

23/ Doroth. Gran*, Grans uxor4t 7bris
24/ Christoph Brandfuss
25/ J.H. Waltemat
26/ Joh. Dav. Engel*
27/ Joh. Phil. Sievers
28/ Sievers uxor alle 3 d.
29/ Christoph Caller
30/ Joh. Gerh. Beeck

4t 7bris
alle 6 d. 4t 7bris
5t September
5t September
5t September
6t September
6t September

1 Batt. Guarde
1 B. Guarde
v. Zostrow
1 Batt Guarde
1 Batt. Guarde
v. Spoercken
v. Horn

v. Hauss
v. Horn

v. Klinckowstrom
(zie de doop)
v. KJinckowstrom
item
v. Hugo
v. Spoercken
v. Oberg
v. Borch
v. Hauss

31/ Frantz Schaper, jitzo (nu) noch im Hospital, sonst b(ei) H. Rittm(eister) <

32/ J.H. Fokken
6t September
6t September

b(ei) d. Leibregim(ent)
v. Spoercken

33/ Doroth. Dangers, Wittwe e. Artillerie Knechts, Aufwarterin im Hospital
34/ Joh. Peter Grote alle 6 d.
35/ Lud. Wehemeijer*
36/ Caspar Kingeling*
37/ Carl Schindler
38/ Jürg Marqward
39/ Henr Rue alle 4 d.
40/ N.N. Thun
41/ Harm H. Bullerssen
42/ Corporal Holtze
43/ Joh. H. Grashoff
44/ Died. Heidel?
45/ N.N. Marheinecke*
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6tSept. 1747

7t September
7t September
7t September
7t September 1747
d. 8t Septembr.

d. 8t Septembr.
d. lOt Septembr.

v. Cheuse
v. Block
v. Sommerfeldt
v. Horn
1 Batt. Guarde
1 Batt. Guarde
2 Batt. Guarde
v. Hauss
v. Freudemann
1 Batt. Guarde
v. Hauss
v. Bosch

C. Sidow

Comp. v. Rheden
Volontair
Obristl. Comp.
C. v. Platen
Obristl. Comp.
Majors Comp.
C. v. Schulenburg
C. v. Monroi
C. v. Monroi
C. v. Monroi
C. Ruhlander

C. v. Marschal
Maj. Comp.
Leib Comp.
C. v. Goldacker
Majors Comp.
C. Linstow
C. v. Freytag

Majors Comp.
Leib Comp.

C. Querenheim
v. Hugo
Majors Comp.

Obristl. Comp.
C. Schele
C. v. Bothmar
C. Ahrens
Majors Comp.

v. Lansberg,

Majors Comp.

Cap. v. Korff
C. Ritter
C. Ritter
C. Schulenburg
Majors Comp.
Obristl. Comp.
Obristl. Comp.
C. Platen
Obristl. Comp.
C. Rheden
Maj. C.
C. Ahrens et
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46/ N.N. Andres
47/ Joh. Frid. Dene
48/ Nic. Bremer*
49/ Joh. Heinemeyer*
50/ Joh. Fr. Sesschop

Ilt7br. 1747
12t Septembr.
12t Septembr.
12t Septembr.
12t Septembr.

51/ Christoph Heimer alle 5 d. 12t Septmbr.
52/ Joh. Jacobs Schaffers uxor 13t Septembr.
53/ Corporal Oppermann* 13t Septembr.
54/ Mich. Christoph Voss 13t Septembr.
55/ Gottlieb Engelcke 13t Septembr.
56/ Joh. Christ Woden 13t Septembr.
57/ Joh. Martin Biene alle 6 echte
58/ Andres Foerster* eodem
59/ N.N. Peinens uxor (vrouw)
60/ Christoph Broekman
61/ Joh. Ernst Notwo
62/ J. W. Becker
63/ J. Bart. Gevelmann
64/ H. Coert Pene 14t Septembr.
65/ Frid. Halbmeyer 14t Septembr.
66/ N.N. Daldorp* 16t Septembr.
67/ Hans H. Meerwit 19t Septembr.
68/ J.J. Munds* eodem
69/ N.N. Nibuer 21stSeptbr.
70/ Georg Wigand 21stSeptbr.
71/ J. Christoph Wilser 21stSeptbr.
72/ H. Schlenckermann 21stSeptbr.
73/ N.N. Lenscke 21stSeptbr.
74/ Casp. Becker 21stSeptbr.
75/ Christoph Ahlborn 21stSeptbr.
76/ Died. Warncke 21stSeptbr.
77/ ejusd. uxor (vrouw) alle 9 d. 21 st Septbr.
78/ And. Bensterhausen 22st Septembr.
79/ H. Fenderich Lud. Chr. v. Döhren* 23st ejusd.
80/ Andr. Clusmann 24st Septembr.
81 / Gefreyte Corporal Lehne/ Cehne?
82/ Joh. Casp. Kahle 26st Septembr.
83/ Christoph Schultze 26st ejusd.
84/ Heron. Hase 26st ejusd.
85/ Ludolph Schomacher 26st ejusd.
86/ J. Daniel Kirchman eodem
87/ Christ. Schier 27st 7br.
88/ H. Christoph Loringel 28st Septembr.
89/ Quartierm. Fischer 28st Septembr.
90/ Frid. Schaffer 28st Septembr.
91/ N.N. Schmidt 28st Septembr.
92/ Herm. Henr. Jonas 28st Septembr.
93/ J.J. Mund* 28st Septembr.
94/ Georg Fitzenreuter 28st Septembr.
95/ Joh. Boetgers, Invaliden uxor ( vrouw),

28st Septembr.
96/ Christian Clamroth 28st Septembr.
97/ ejusdem uxor (zijn vrouw) 28st Septembr.
98/ Corp. Meisner 28st Septembr.
99/ ejusdem uxor (zijn vrouw) 28st Septembr.

100/ Arend Klinge 28st Septembr.
101/ Jost H. Düsterdieck 28st Septembr.
102/ Jost Peter Stemme alle 15 d. 28st Septembr.

v. Borch
v. Sommerfeld
v. Sommerfeld
item
1 Batt. Guarde
2 Batt. Guarde
v. Horn
v. Block
v. Bl(ock)
item
v. Block
d. 13t Septembr.
v. Adelepsen
v. Sommerfeld
v. Oberg
v. Breitenbach
v. Oberg
v. Sommerfeld
1 Batt. Guarde
v. Horn
v. Zostrow
v. Borch
v. Klinckowstr(om)
v. Spoercken
v. Oberg
v. Munchow
Leib Reg.
v. Hauss
v. Spoercken
b(ei) H Hospital Verwalter
Artillerie Knecht

C. Berward
Obristl. Comp.
Leib Comp.
C. Zostrow
Majors Comp.
Obristl. Comp.
Majors Comp.
C. Sidow
Leib Comp.

C. Goldacker
item
C. Waldhausen
C. Santé
C. Kuesebeck
Obristl. Comp.
Leib Comp.
Leib Comp.
C. Fersen
Obristl. Comp.
Maj. Compagnie
Obristl. Comp.
Obristl. Comp.
C. Linstow
Leib C.
C. Schulenburg
C. Lansberg
C. BUlow
Leib C.

v. Munchow
von Soubiron
v. Spoercken
v. Spoercken
v. Spoercken
v. Klinckowström
v. Hauss
v. Hauss
von Maydel
v. Horn
v. Borch

v. Druchtleben

2t Batt. Guarde
v. Klinckowstr(om)
v. Hauss

v. Hauss

v. Munchow
v. Druchtleben
v. Sommerfeld

Leib C.

C. Sidow
Cap. v. Sido et
LeibC.
Major C.
Leib Comp.
Leib Comp.
Leib Comp.
C. Freitag
Majors Comp.
vom Leib Regimente
C. MUhlenfeldt
Constabel
C. Marschal
Obristl. C.
Majors Comp.

Aufwarterin
et

C. v. Bulow et

Obristl. C.
LeibC.
LeibC.
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103/
104/
105/
106/
107/
108/
109/
110/
111/
112/
113/

114/
115/
116/
116/
117/
118/
119/
120/
121/
122/
123/
124/
125/
126/
127/
128/
129/
130/
131/
132/
133/
134/
135/
136/
137/
138/
139/
140/
141/

142/
143/
144/
145/
146/
147/

148/

149/
150/

Pet. Frid. Wolbers /Wolkers 29st Septbr.
H. Harm Rese 29st Septembr.
Joh. Gerhard Dams alle 3 d. 29st Sept., Feria8

H. Capitaine v. Bulow
Joh. Ludolph Eggers*
Joh. H. Rusch
Andr. Stipel
J. J. Fündling alle 3 d.
Joh. Dan. Hillebrecht
Frid. Sandhoff
Wachtmeister
Bohnenstock

d. lst Octobr.
d. 2t Octobr.
4t Octobr.
4t Octobr.
4t Octobr.
5t Octobr.
5t Octobr.

5t Octobr.
Joh. Bernh. Meyer*alle 4 d.5t Octobr.
Hennig Bowe d. 6t Octobr.
Christian Helmecke (doorgehaald!)
J. H. Coerd
J. H. Niemann*alle 2 d.
Chinirgus Ernsts
Tob. Walth. Wolff*
Andr. Schliper
Andr. Bormann
Christian KUcker
Andr. Telge
J. G. Werner Fecht*
Jurg Morwinckel*alle 4 d.
And. Steinwachs
Dan. Hentze
J. Died. Coers
H. Hackeroth
H. Koch
J. H. Pape
J. H. Moering
Hencke Elers alle 8 d.
J. M. Heiligenstaedt
Frid. Simon
H. H. Koen...
Joh. Balt Mis...
Alb. Eichentopf
Carl Muller
Casp. Geist alle 3 d.
Tambour Christoph
Muller
Dan. Jasper
H. Lieutenant Caserom
H. Wieckenberg* alle 4 d.
H. H. Mummeca
Joh. Wolfg. Bart alle 2 d.
Feuerwercker
Island /Ifland
ejusdem uxor
(zijn vrouw)
Gerh. Campen alle 3 d.
Martien Dieckmann

7t Octobr.
7t Octobr.
eodem
item d. 7t Octobr.
d. 9t Octobr.
d. lOtejusd.
1 lt Octobr.
l l t Octobr.
1 lt Octobr.
l l t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
12t Octobr.
eodem
14t Octobr.
14t Octobr. a.c.(9)
16t Octobr.
19t Octobr.
19t Octobr.
19t Octobr.

20st Octobr.
20st Octobr.
20st Octobr.
20st Octobr.
22st Octobr.
22st Octobr.

23st Octobr.

23st Octobr.
23st Octobr.
24st Octobr.

v. Zostrow
v. Spoercken
Michaelis
v. Hauss
v. Munchow
Artillerie Knecht et
v. Borch
v. Munchow
v. Sommerfeld
v. Sommerf.

v. Pontpietin
v. Spoercken
v. Adelepsen
v. Klinckowstr(om)
v. Sommerf(eldt)
v. Borch
von Block
v. Che(use)
(v. Dr)uchtleben
v. Freudeman
v. Hauss
v. Spoercken
v. Spoerck
v. Spoerck
v. Druchtleben
v. Druchtleben
v. Borch
v. Behr
v. Hauss
1 Batt. Guarde
v. Brunck

Leib C. et
Maj. C.
v. MünchowLeib Comp

C. v. Alten

C. Diemar et
Majors Comp.
Cap. Zostrow
Majors Comp.

Leib Comp.
C. Linstow
C. Bodenbach
C. Monroi (idem)
Leib Comp. et
C. Diemar

Hoboist
C. Schroeder
C. Deecken
Leib Comp.
C. Linstow
C. Schele
C. Schele
C. Bosen, Tambour
C. Stockhausen
C. Ahrens
LeibC.
LeibC.
Obristl. C.
C. Oheim

bei H. Oberhospital Chirurgo Techt/ Fecht?*
1 Batt. Guarde
(v. Frey)tagg (?)
v. Borch (?)
1 Batt. Guarde
v. Spoercken
v. Munchow (?)
v. Druchtleben

v. Sommerfeldt
v. Klinckowstrom

1 Batt. Guarde
1 Batt. Guarde
v. Spoercken

v. d. Artillerie

v. Soubiron
1 Batt. Guarde

C. Ahlfeldt
C. Spoercken et
C. Diemar et
LeibC.
Majors Comp/
C. Alten
Majors Comp.

C. Goldacker
C. Querenheim
v. Leib Regiment
Majors C.
C. Fersen et
C. Linstow

et(en)

Obristl. C.
C. Ahlfeld
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Noten
1. adres: Am Steinbruch 1, D- 30137 Hannover, onder 'Bestand Feldprediger' A 10 Gen VII Nr. 7. Een

kopie van het originele kerkboek bevindt zich in de Bibliotheek Boeken van het Verenigingscentrum
in Naarden.

2. Am Archive 1, D-30157 Hannover. Een kopie van dit standaardwerk heb ik aan de Bibliotheek van het
Verenigingscentrum in Naarden geschonken, net als de gedrukte 'Liste derer in der am 2ten Julii bey
Laffeldt vorgefallenen Action von Sr. Königl. Majest. von GroB-Britannien und Chur-Fürstl. Dur-
chlaucht zu Braunschweig- Lüneburg teutschen Cavallerie, Infanterie und Artillerie gebliebenen
Mannschaft' [Hann. 74, Hameln Nr. 485]. Dit Laaffelt ligt bij Riems/ Oude Bieze in België. Veel regi-
menten die hierboven genoemd worden, staan ook in deze verlieslijst met 441 namen van gesneuvelden.
Over deze slag publiceerde de Stichting Historische Reeks Maastricht, Postbus 4174, 6202 PB Maa-
stricht, het boek De slag van Laaffelt om Maastricht, ISBN 90 70356 872. .

3. Vriendelijke mededeling van de heer Joop Geijsen, erekerkmeester van de Basiliek van het Allerheiligst
Sacrament, onderdeel van de Proosdij van Meerssen. Daar bevinden zich ook de beschrijvingen, kaarten,
overzichten van brandschattingen, plunderingen en andere schade voor de lokale bevolking.

4. letterlijk biechtenden. Volgens het Evangelische Kirchenarchiv in Hannover is de interpretatie 'gelijk
te stellen met Avondsmaalgasten'. Ik waag dat te betwijfelen: in de (relatief vrijzinnige) Duitse Lutherse
kerk was (en is) een belijdenis voor soldaten die naar het front gaan en daarmee reeds vergiffenis krijgen
voor hun toekomstige daden in de strijd normaal. Deze staat dus veel dichter bij de (r.k.) biecht dan in
de Nederlandse protestantse kerken gebruikelijk was.

5. uxor = echtgenote
6. ejusd(em) of eodem die = op dezelfde dag/ maand
7. von Klinkowstro(e)m heet in de gedrukte verlieslijst van Laaffelt von Klinkenstrohm
8. Obristl(iche) = kolonels
9. a.c. (anni currentis) = van dit jaar

10. Nro. 3 moet betrekking hebben op de zaal in het Hospital. Het is niet bekend, of deze militairen het
bestaande Heiliggeesthuis (Maison de Saint Esprit) hebben gevorderd, of er zelf een veldhospitaal
hadden.

TROUWEN IN HANNOVER (4)

In de door de Niedersachsischen Landesverein für Familienkunde in Hannover uitge-
geven DTB-boeken vindt men enkele inschrijvingen betreffende Nederlanders:

Serienn/Pagina Inschrijving Bron
02323/0215 Honstein, Jan, vormal. Gardejager, bediende bij 'Oberst-

leutnant' v. Muller, geb. Sneek in Holland (1796), overl.
30-5-1860, 64 j . , lm., 23d., 'Gehirnentzündung', zn. van
Willem Honstein, timmerman, en Tjitske Jolles, tr. 23-
10-1825 Sophie Dorthee Rosine Lücke, geb. Göse, Gericht
Leveste (1798), overl. 29-11-1860, 62 j . , 10d, 'Nervenschlag',
dr. van Carl Heinrich Lücke, musketier, en Sophie Dorothea
Kayser.
1. Heinrich Hermann Jakob, geb. 1825, overl. 16-2-1852,

16-2-1852, 26 j . 2m., 2d., 'Bluthusten'.
2. Heinrich August Philip, geb. 14-8-1831.
3. Sophie Marie Dorothee, geb. 12-1-1835, overl. 24-12-1847,

'Auszehrung'.
4. Sophie Wilhelmine, geb. 1-6-1838.

GKB 18161.
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02958/0001

03593/0058

03755/0073

Lages, Johann Heinrich Carl, Garde-Grenadier, 1826 Corporal,
1832 Fourier, 1833 Sergeant, 1857 Pensionar-Feldwebel, geb.
Springe 13-2-1801, zn. van Johann Friedrich Lages, inwoner, en
Wilhelmine Sievers, tr. (1) 24-8-1823 Alida Johanna Dierike
(Friederike) de Graaf, geb. Enkhuizen (Holland) 1794, overl.
9-5-1856, 61 j . , 5m, 1 ld., 'Brustkrankheit', dr. van apotheker
W.D.V. de Graaf en Johanne Dullinger(?), tr. (2) 15-2-1857
Caroline Louise Henriette Reinecke, geb. Holtzhausen bei Pyrmont
1-4-1811, dr. van Christian Reinecke, metselaar, en Margarethe
Witbrock.
1. Wilhelmine Sophie, geb. 12-6-1825.
2. Friedrich Gottlieb Hermann, geb. 5-12-1826.
3. Friedrich Gottlieb Wilhelm, geb. 1-10-1828.
4. Marie Augustine Ernestine, geb. 8-10-1830.
5. Gottlieb Friedrich Ludwig, geb. 1-7-1832, overl. 22-11-1832

('Brustkrankheit').
6. Johann Georg Christian, geb. 28-11-1833.
7. Christine Louise Karoline, geb. 29-3-1836, overl. 20-5-1837

('Brustkrankheit').
8. Johanne Luise Friederike, geb. 1-4-1838, overl. 17-1-1840

('Brustkrankheit').
GKb 1816 II

Mutio, Johann Georg Leopold, 'verabschiedeter Hauptmann,
1. Oder leichtes Bat. Lüneburg', geb. Hameln/Gam. 2-10-1776
(Rost Nr. 1077), tr. 26-9-1837 Friederike Haccius, geb.
Sleydingen, Niederlande.

GKb 1816 II

Pape, Johann Carl (August), Sergeant, 1828 Feldwebel, Gren.
Garde, geb. Hannover, tr. Adelaide Florence de Meulder
(dé Meuleler, de Mulder), geb. Bassely (Baschelick) (Brabant).

GKb 1816 n

04217/0116 Roth, Heinrich, Invalide, geb. Wölfis, Sachsen-Gotha 1788,
overl. 23-3-1830, 42j., 8d., 'Auszering', tr. Goducka Quick,
geb. Anlost (Holland).
1. Ernst Georg Heinrich, geb. 13-3-1819, kf 1833.
2. Johann Friederich, geb. 30-6-1827.
3. Henriette Christine Sophie Karoline, geb. 1829, overl.

12-1-1830, 5m. ('Wassersucht').

* zie Gens Nostra 53 (1998), pag. 140 voor verklaring afkortingen.

Gkb 1816 II

Alfred Oelen, Köln
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UIT ANTWERPSE BRON (46)
BOEKEN SPECIAL

xx marty 1535; Jan Ghimmick boeckvercooper vercocht een rente op het huys den
Bruijnenbairt buyten de Cammerpoorte in de Cammerstrate.

[Stadsarchief Antwerpen (=SAA), Schepenregister (=SR) 187, f. 520]

prima decemb. 1541; Gabriel Studelinck, Peter van den Walle, mede voor Joris Vese-
leer en Jooris Muytinck, testamentaire mombers van Marten, Christoffel, Hans en An-
na Ehem Christoffelskinderenwylen van wie moeder is Jouffr. Katline Imhoff, ver-
kochten Michiel Hillen alias van Hoochstraten, boekprinter, 46 car.gl. erfl. rente
(gekocht t.b.v. voorn, kinderen 12-2-1539).

[SAA, SR 202, f. 27verso]
[Michiel H. alias van H. in 1584 (overleden) grootvader genoemd van Yda Stelcius,
overleden huisvrouw van Niclaes van den Veken; SAA, SR 377, f. 332].

16-6-1544; Margriete Ghysels Aertsdochterwylen met Cornelis Jan Adriaens, haar
man, wonende te Stabroeck, verkocht Michiel Hillen alias van Hoochstraten, boek-
printer, 6 kar.gl. erfl. rente op land onder Stabroeck.

[SAA, SR 213, f. 322]

20-10-1553; Jan Beelaerts, zoon van Lucas, van Luik, boekverkoper, poorter.
[Antwerpse Poortersboeken, uitgave SAA]

Die xj augusti 1554; Ten versuecke van Janne Ghinick, gesworen boeckprinter et
oppidanus [= en poorter]. Gielis van Diest, oudt omtrent Lviij jare en Jan Grapheus,
oudt omtrent L [= 50] jaren, beyde gesworen boeckprinters en ingesetene poirters
deser stadt juraverunt, dat zy ten huyse van producent gesien hebben eenendertich
tonnekens, dair inne was zwertssel oft roock, de welcke zij affirmanten verstaen had-
den dat Severijn Ghimmix zynen producents sone, Jan ende Felix van Kessele voir
hem producent gecocht hadden tot Franckenfoort inde leste Vranckenvoirtse merct,
Dwelck was inde vasten lestleden, Ende hebben zij affirmanten bevonden, dat de zes-
sentwintich tonnekens dair af waren van de minste sorte ende dander vyf tonnekens
van de meeste sorte, Ende dat zij affirmanten opgeslagen hebbende van elcke der
voirs. sorten een tonneken, zij bevonden hebben dat den roock oft swertsel in elcke
der selver tonnekens egheenen suyveren cleeren roock geweest en is en dat nairdyen
de zelve twee sorten van tonnekens geheel ende al vanden voirs. roock oft swertsel
geledidicht wesende, zij gesien hebben, dat deselve ydele tonnekens gewogen hebben.
Te wetene t grootste tonneke xxxviijen ponden ende t cleynste tonneke xxiiij ponden.

[SAA, SR 253, f. 196]

17-8-1554; Marten Nuyts, boekprinter, verkocht rente (gekocht 28-12-1549).
[bewerking G. Roggeman schepenbrieven 1554, nr. 1644; SAA, SR 253, f. 250]

6-3-1556; Mattijs Nuytz, zoon van Jan, van Mierde, boekbinder, poorter van Antwer-
pen.

[Antwerpse Poortersboeken, uitgave SAA]
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N[

xxiiij marty 1567; Christoffel Plantyn boeckvercoopere, geboren van Lande van Tou-
raine in Vranckryck juravit, dat hij wordt genecessiceert te reysenen nae Franckfort
om aldaer zyne coopmanschappen ende affairen te doene ende nyet in meyningen om
hem van hier t absenteren oft syne domicilie te veranderen, maer ter contrarien om
terstont zyne coopmanschap ende affairen ghedaen hebbende wederom te keeren.
Sonder argelist.

[SAA, SR 313, f. 229verso]

xxixe aprilis anno 1567; Christoffel Plantyn,
Anthoenis Thielens, Jan Beelaert, Peeter
Beelaert, Philips Nuyts en meester Willem
Silvius, alle boekvercoopers bynnen desen
stadt, oppidani [= poorters], Juraverunt Te
wetene de voirgenoemde Christoffel Plantin
aengaende alsulcke vier vaten ende twee ba-
len met boecken gemerct metten Jersten
marck inde marge van desen gestelt, Item de
voers. Anthoenis Thiel[e]ns aengaende al-
sulcken een vat met boeken gemarct metten
tweeden marcke inde marge van desen ge-
stelt, Item de voers. Jan Beelart aengaende
alsulcken drye vaten en vy ve balen met boec-
ken gemaerct metten derden marcke inde
marge van desen gestelt, Item de voirge-
noemde Peeter Beelaert aengaende alsulcke
vier vaten met boecken ende twee balen ge-
merct metten vierden merck inde marge van
desen gestelt, Item de voers. Phls. Nuyts aen-
gaende alsulcke drye vaten met boeken ge-
merct metten vyfden mercke inde marge van
desen gestelt Ende de voirgenoemde meester
Willem Silvius aengaende alsulcke die twee
vaten met boecken gemerct metten sesten
mercke inden marge van desen gestelt als sy
respective hebben doen laden gehadt tot
Francfoort omme bynnen deser stadt te
brengene op te drye wagenen daer voerluijd-

en aff zyn Bertholomeeus van derHeyden, Joris Coelt [derde naam ontbreekt] Dat alle
de goederen ende coopmanschappen toebehoiren hen affirmanten ende nyemanden
anders onvercocht ende onverloeff. Sonder argelist.

[SAA, SR 313, f. 46]

[de volgorde van plaatsing in de marge is als hierbij afgebeeld; echter, deze correspon-
deert mogelijk niet geheel met die in de tekst- zo lijkt merk drie te behoren bij Philips
Nuyts/nr. 5]
[Anthonis Thielens, boekverkoper, verkocht met meester Antoni van Gheele, als exe-
cuteurs testamentair van Jan Fabri alias Reijns Janssonewylen op 14-7-1584 een rente
(SAA, SR 378, f. 330verso); op 20-7-1584 compareerde hij met de vele erfgenamen

f
A

t
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van Jan Fabri o.a. met zijn zuster Margriet Thielens weduwe Jan van Kerckhove
(SAA, SR 378, f. 333)]
[Peeter Beelaert, boekverkoper, was gehuwd met Jehanne Stelcius (dochter van Jan
Stelcius en (Jo-)Anna van Eertborne) en zuster van Marie Stelcius, gehuwd met Ar-
nout sConicks, eveneens boekverkoper - Marie verklaarde 2-2-1584 voldaan te zijn
van Peter Beelaert haar zwager, over de achtergelaten boeken van haar moeder; SAA,
SR 378, f. 6, 37verso, 83-dd. 1584, 13 maart 2 febr., resp.(weer) 13 maart]

Vrijdagmerkst, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (26-6-1999)

xxx july 1567; Jan Gymnicus [doorgehaald: Jemicus] boeckvercooper pro se voor
deen helft van de rente nabescreven, Merten Alleyns Aerdtsonewylen, schildere, Eliza-
beth Alleyns zyn zustere, met Mertene Gielis eius marito et tutore [= haar man en
voogd], Marie Alleyns oick zyn zuster, met Jeremias Meijxceneer, hueren wettigen
manne, voirgen. Merten Alleyns voorts in den name van Pauwels Alleyns zynen broe-
der buyten slants wezende [hun moeder was Jehanna Bijns], tsamen voor dander helft
van de rente, bekenden... betaling (deel rente) derfgenamen Jans Lievens competeren-
de in de 20 car.gl. 10 st. br. erflick. (waarvan de rest de genoemde erfgenamen van
Aerdt Alleyns competeren ...) op een huys tRoothuys op de Lombaerdeveste alhier,
toebehorende Jan Gymnicus voirgen. [hierna volgen nog enkele acten met financiële
regelingen tussen Jan Gymnicus, de families Alleyns en Lievens (w.o. Severyn Gym-
nicus als voogd van de minderjarige kinderen van wylen Jan Lievens)

[SAA, SR 313, f. 189/191verso]

vij augustus 1567; Cornelis van der Vlaessen boeckbinder Francoissone [doorge-
haald: wylen], out omtrent 29 jaeren, ghehout wesende, bekende voldaen van
voors[chreven] Franchoyse van der Vlaessen zynen vader, daer moeder aff was Pee-
ternelle Schuenvercx van goeden verstorven van moeder, midtsgaders oick van Wille-
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me, Janne en Gheertruyden van der Vlaessen des voirscreven Comelis brueders en
zustere wylen die in huerder jonckheyt overleden zyn [vader en voogden deden 13-12-
1540 bewijs voor weesmeesters].

[SAA, SR 313, f. 188verso]

xv nov. 1567; Franchoys Guiot lettergieter heeft achtervolgende vonnis by Burge-
meesteren en schepenen heden gewesen, is borghe gebleven aen Schouteth deser stadt
voor Gillise van Diest boeckdrukker, 200 kar. gl.

[SAA, SR 313, f. 228]

27-10-1575; verklaring ten verzoeke van Christiaen Hauweels, boekverkoper, door
'Phlips Nuyts, out omtrent xxxiij jaeren en Comeelis Stelcius, out omtrent xxx jaeren,
boeckvercoopers'.

[SAA, SR 342, f. 457verso]

7(?)-l 1-1582; Testament van Peeter van Tongeren sone Willems, boeckvercoper, en
Catharina Morenturff, wettige man en wyfft Antwerpen; gezond, langstlevende erft.

[SAA, N 1289, notaris Diemen, f. 49verso]

1584; In de Hoochstraete inden Yseren Cordewagen (huurder): Cristoffel Guyot, let-
tersetter.
Vrydagmarkt, In Den Zilveren Passer (proprietaris/eigenaar): Christoffel Plantyn,
drucker.
Steenhouwersveste zuyt, een huys aldernaest Den Cardinaelshoet (huurder): Cornelis
van den Kiel, correcteur tot Plantyn.

[SAA, L; de Burbure, Historische Nota's, PK 2931, deel 1, blz. 56/64; uittreksels
Eigenaren en huurders Antwerpen 1584]

1584; Lion Doude, boekbinder, (met zijn zuster) eigenaar van het huis De Swerte
Pauw [adres niet duidelijk; eerste wijk, Moriaenstraat?]
Op de Cleyn Kerckhofstraete, in Den Gulden Leeuw (eigenaar en bewoner): Nicolas
Soülmans, boekbinder, poorter (tevens eigenaar van het huis ernaast).
Op de suytsijde van 't Cleyn Kerchof, in Het Gulden Cruys (eigenaar en bewoner):
Hendrik Henricksen, boekverkoper.
[hiernaast:] in De Sonnen en Maen alias De Thien Gebooden, winckel (eigenaar:)
Adam Conincks, boeckvercooper in de Cammerstraete; (huurder:) Jeronimus Verdus-
sen.
Hoeck aen den kerkdeure, in De Gulden Samson (huurder:) Mathijs de Riche, boek-
verkoper.
West onder de kercke, in De Mol (huurder:) Nicolaes Molins, boeckvercooper.
Op Cam(m)erpoortbrugghe, in Den Gulden Mortier (huurder:) Peter van Tongeren,
boeckvercooper.
Idem, in Den Gulden Arent (eigenaar/huurder:) Jan Belaert, boeckvercooper.
Idem, in Den Schilt van Artois (eigenaar/huurder:) Daneel Vervliet, boeckvercooper.
Op d'ander sijde van de Pantstraete, in De Gulden Roose (huurster:) weduwe Geert
Smits boeckvercooper.
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Idem, in 't Cruys (huurder:) Jan Pijmans, boeckvercooper.
[SAA, Eigenaars en huurders 1584, inv.nr. A4833, in de bewerking van G.

Roggeman]

20-9-1584; Jan Beelaert boekverkoper, gemachtigd van Hendrik Pieters boekverkoper
voor hem zelf en i.n.v. Griet, Engel, Stijn en Digna Pieters, zijn zusters (procuratie
Amsterdam 26 juli jl.), verkocht rente geërfd van hun tante Katelyne Rickaerts (die
kocht 31-12-1549).

[SAA, SR 379, f. 120verso]

24-12-1584; dezelfde voor dezelfden, verkocht rente, die hen (wezende kinderen van
Pieter Hendriks Rijckaert) competeert volgens testament (15-9-1573, notaris Sebasti-
aen Baer) van Katelijne Rijckaerts (Hendricksdr), die de rente kocht 13-3-1564.

[SAA, SR 378, f. 279verso]

6-6-1585; Margriete van Brecht, weduwe Niclaes Soolmans boekvercooper, - met
zwagers en schoonzuster.

[SAA, SR 384, f. 165]

28-7-1599; Elizabeth de Merchie Jansdochterwylen, daer moeder af was Catharina
Vermeulen, met Gillis Steltius boeckvercooper, heur wettige man, vercocht Joos van
Breen coopman 8 gl. erflick van de 16 gl. erfflich, dairom Gillis Vennoten cruydenier
doude op 20 november 1560 terve gaf Godevaerde Nijs zynen behouden sone ende
Lucia Vermeulen zijn huijsvrouw de helft van een huyse geheeten den Reesen Ayuyn
[= de reuzen ui] in de Appelstrate, welcke rente haer uyt crachte van deling by Gillis
Vermolen, Goyvart Vermolen, Jan Vermolen, Merten Everarts, Jan de Merchie, Bette-
ken Everarts, Lynken de Marchie en Lucia Vermolen den 14 oct. 1568 toebehoorde.

[SAA, SR 434, f. 316verso]

[J.C.G. A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der
Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop 1974. Van bovenstaanden
worden hierin vermeld: Francois Guyot (blz. 292/293), Niclaes Mollijns (blz. 504),
Christoffel Plantijn (blz. 385/392) en Willem Silvius (blz. 445/452), Jan Stel/Stelsius
(blz. 461/462), Jeronimus Verdussen (blz. 5), Daniel Vervliet (blz. 565)].

[M. Vulsma-Kappers]
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nr. 45
V

WEGWIJS

TWEEMAAL EEN AKTE VAN BEKENDHEID

Mijn vader vestigde zich in de vroege jaren
van de nu snel aflopende eeuw als huisarts in
Oud Gastel in West-Brabant en kreeg daar op
een dag het goede idee om te trouwen met de
lieve dochter van een 'hoofd der school' ter
plaatse. Hoewel ik niet bij grootvader Willem
Wittenaar op school ben geweest, leerde ik
van hem wel de eerste beginselen van lezen
en schrijven. Toen ik dat onder de knie had
liet opa mij een keer een stamboom zien, die
overigens niet verder ging dan zijn overgroot-
vader, en hij vestigde mijn aandacht op diens
merkwaardige voornaam: Lijs. Van deze Lijs
was verder niets bekend behalve dat hij niet
oud geworden was, want zijn kinderen waren
in Deventer in het 'weeshuis' terecht geko-
men.

Het duurde nog vele jaren voordat ik door
genealogisch onderzoek er achter kwam dat
hij geboren was in Coevorden als Elias en als
Lijs of Elias Wittenaar grenadier was geweest
in het Regiment Godin, en dat hij gesneuveld
was toen omtrent 1795 de bloeddorstige Fran-
sen ons hadden aangevallen; overigens onbe-
kend waar en wanneer precies. Hij was op 14
november 1779 te Deventer getrouwd met
Hendrika Lerck (Lerrinks), maar die bezweek
aan aan al haar zorgen en werd te Deventer op
15 mei 1798 begraven. Een dag na haar be-
grafenis werden in het Armekinderhuis te De-
venter opgenomen Martinus Wittenaar en zijn
zusje Aaltje.

Met name omtrent Martinus tastten de au-
toriteiten in het duister. Hij zou wel ergens
gedoopt zijn, maar niemand wist waar. Omdat
hij zich later toch moest kunnen legitimeren,
werd een Akte van Bekendheid opgemaakt
door de vrederechter van het 'Canton Deven-
ter op 1 september 1812 en een aantal respec-
tabele lieden kwamen daarbij verklaren, dat
zij Martinus Wittenaar sinds zijn prille jeugd
hadden gekend, enz... Eigenlijk kon geen van
deze lieden iets weten van het feit, dat Marti-
nus was geboren en gereformeerd gedoopt in
het verre Axel; respectievelijk op 26 en 28

november 1784. Dat verklaarden zij dan ook
niet, maar ik heb dat later gevonden bij het
nalopen van de garnizoensplaatsen van het
Regiment Godin.

We weten niets van de ervaringen van
Martinus in het Armekinderhuis. Met name
niet of hij het er prettig vond of helemaal niet,
maar wel dat hij werd opgeleid tot manden-
maker en ook dat hij er goed leerde lezen en
schrijven. Via zijn beroep zal Martinus in
aanraking zijn gekomen met de Zwolse fami-
lie Grevenstuk, die in deze toen belangrijke
bedrijfstak werkzaam was. Nu had men in
deze familie een dochter Francina, die na de
intocht van de Fransen in Zwolle in 1795 wat
te veel aandacht had gekregen van de luite-
nant-kanonnier Joseph Ridon, wat resulteerde
in de geboorte van een dochter op 21 januari
1796. Deze dochter werd evenwel pas in de
gereformeerde kerk gedoopt op 26 november
1799 als Josina, onwettige dochter van Fran-
cina Grevenstuk en de Franse 'kapitein' Jo-
seph Ridon.

Hoe heet zo'n kind dan later: Grevenstuk
of Ridon? Laten we het-even in het midden
laten. Josina kwam in contact met de jeugdige
mandenvlechter, die juist uit het Armekinder-
huis in de wereld was los gelaten. Het klikte
zo goed, dat ze trouwplannen maakten en
daarop enig voorschot namen. Josina beviel
van een zoon, die naar zijn jonge vader en
mogelijk diens moeder de namen kreeg: Hen-
drik Martinus. Aangifte werd gedaan door de
vroedvrouw, Hermina van der Eeze en die
had blijkbaar zelf al beredeneerd, dat het kind
Ridon als achternaam moest krijgen.

Maar nu het vervolg. Martinus Wittenaar
trouwde in Deventer op 30 juni 1815 met zijn
Josina, die in de akte gewoon Grevenstuk
heet. Zij deelden de ambtenaar mee, dat zij al
een zoon hadden, die zij de namen Hendrik
Martinus hadden gegeven en die netjes was
ingeschreven bij de burgerlijke stand in Zwol-
le en die zij bij gelegenheid van hun huwelijk
graag wilden erkennen. Dat staat dus in de hu-
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welijksakte, maar er werd niets mee gedaan of
het was toen al te moeilijk!

Hendrik Martinus kreeg nog een reeks
broertjes en zusjes. In 1831 werd hij als ze-
stienjarige gegrepen door het vaderlandse
vuur om de opstandige Belgen mores te gaan
leren. Hij verdiende het Bronzen Kruis en het
militaire leven beviel hem zo goed dat hij bij-
tekende, het laatst bij het muziekkorps van de
Grenadiers en Jagers. Toen hij terugkeerde
naar de burgermaatschappij werd hij vlot aan-
gesteld tot veldwachter van de gemeente
Zwollerkerspel, maar toen hij kort daarna in
huwelijk wilde treden met Dina Geertruida
van Raayen doken plotseling grote moeilijk-
heden op. Er was in Zwolle helemaal geen
geboorteaangifte van H.M. Wittenaar en dat
er wel een was van H.M. Ridon daar had de
ambtenaar van de burgerlijke stand geen
boodschap aan. De akte alsnog aanpassen was
blijkbaar veel te moeilijk. Die werd dan ook
gewoon genegeerd en in plaats daarvan werd
een Akte van Bekendheid opgesteld, waarbij
als eerste getuige zijn eigen vader optreedt,

die merkwaardigerwijze alleen met zijn leef-
tijd en toemalig beroep, commies bij de stede-
lijke belastingen, vermeld werd en niet als
vader (de leeftijd geschat op 64 jaar want de
geboorte en doop in Axel heeft hij zelf nooit
geweten)!

De drie andere getuigen waren er ook in dit
geval niet bij geweest toen de aanstaande
bruidegom geboren werd: Gerrit Gerritsen,
31 jaar, kleermaker, die in 1839 was getrouwd
met zijn zuster Joanna Hermina! Verder Her-
mannus Gerritsen, 48 jaar, schoenmaker,
waarschijnlijk een familielid van Gerrit Ger-
ritsen. Tenslotte om het viertal vol te maken
de stadsomroeper, Johannes Antonius van der
Veen, 34 jaar.

Gelukkig liep het allemaal goed af! Op 14
november 1850 werden in de echt verenigd
Hendrik Martinus Wittenaar, geboren te
Zwolle op 18 januari 1815 en Dina Geertruid-
a van Raayen, geboren te Zaltbommel op 9
juni 1819.

L.C.J.M. Knitel

* * * * * * *

BIJBELVAST

In het lidmatenregister van de gereformeerde
kerk van Zuidzande werd op 1 januari 1696
weer een hele rij belijdende leden bijgeschre-
ven. Degene die deze leden administreerde
was een man van weinig woorden. Wanneer
iemand was overleden dan zette hij voor de
naam van de overledene 'dood'. Was iemand
naar elders verhuisd dan zette hij alleen 'ver

trokken'. Maar wat is er met de arme Gillis de
Klerck gebeurd? Achter zijn naam staat: 'Met
de gewassen seuge weergekeert tot de wente-
linge des slijks'. Voor de bijbelvaste genea-
loog zal zonder twijfel duidelijk zijn dat de
schrijver geïnspireerd lijkt door 2 Petrus 2:20-
22 toen hij dit zinnetje schreef.

M.J. Karman

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.

Correctie Gens Nostra 54 (1999), pag. 341
W. Kruize, en de naam is Kruize, z.p. 1998, 121 pag., ill + index.

Stamvader van de familie is een zekere Hindrick Anthony, die in 1718 te Wilder-
vank met Oetjen Frericks van Veendam trouwde. Hun zoon Antoni Hindriks trouwde
in 1747 met Aaltjen Harms. Hun eerste zoon, Harm Antonis, trouwde in 1778 met
Fennigjen Hayes Kruize, waardoor de kinderen de familienaam Kruize gingen voe-
ren.. De nakomelingen van Antoni's broer Freerk noemden zich rond 1811 allemaal
Bakker. In dit boek zijn slechts de Kruizes uitgewerkt. Bekende naamdragers zijn de
hockeyers 'Roepie' Kruize en zijn zoons Ties, Hans en Hidde Kruize. Het boek is
mooi vorm gegeven met zeer veel foto's.

Redactie
Genealogie
F. Buijser en L.M. van der Hoeven, Genealogie van het geslacht Buijser, Rotterdam
1998.

Als jongman van Bokhoven trouwde in 1627 de schipper Cornelis Lambertsz den
Buijser te Heusden met Anneken Adriaens Bakenaers alias Timmer. Na enkele 'gene-
raties Heusden' verplaatst de familie zich naar Delft. Frans Willem Buijser (1751-
1819) ontpopte zich als patriot, secretaris van de Delftse patriotten in de jaren 1783-
1787, waarvoor hij in 1789 uit Holland werd verbannen. Met Daendels komt hij in
1794 terug. De geschiedenis van de familie na 1800 zal in een later uit te brengen
tweede deel verschijnen.

Onderwijs
Kerst Huisman, Kennis is macht en willen is kunnen. Geschiedenis van 48 jaar ULO-
onderwijs in Gorredijk, z.p., z.j.

Opnieuw werd een stukje plaatselijke onderwijsgeschiedenis vastgelegd in een
aardig boekje met veel schoolfoto's en lijsten van namen. De desbetreffende ULO-
school heeft mogen bestaan tussen 1920 en 1968, waarna ze opgaat in de Opsterlandse
Scholengemeenschap. In de inleiding wordt reeds gewezen op de betekenis van de
ULO-school voor de emancipatie van talrijke kinderen uit gezinnen van arbeiders en
kleine boeren in een weinig welvarend deel van het land. Geamuseerd las ik ook over
een door leerlingen georganiseerd klandestien bal, midden jaren zestig en de daaruit
voortvloeiende commotie. Tijden veranderen soms snel!

Plaatselijke historie
A.J. Neele-Kempeneers en H. Geluk (red.), 40 jaar Christelijk gemengde zangvereni-
ging ' Vooruitgang zij ons streven' Sint Philipsland 1959-1999, Sint-Philipsland, 1999.

Een korte historische schets, vooral vervaardigd met behulp van notulen, jaarversla-
gen en krantenknipsels. We doen o.i. de vele koorleden niet te kort, als we uit het
boekje begrijpen, dat de familie Neele toch wel een bijzonder stempel op de zangvere-
niging heeft gedrukt.

R.F. Vulsma
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PERIODIEKEN

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

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

België
Genealogie & Computer, jg. 16, nr. 3, mei 1999. B. Walkiers: De CD-002 nu ook voor Macintosh; P.
Donche: Blazons!95 [vergelijking met eerder besproken programma BLAZON]; GIFART: een collectie
heraldische clip-art; Vergelijking Nederlands(talig)e genealogieprogramma's [uit Computer-Totaal!]; The
Ultimate Family Tree, deel 6 - Zoeken.

Heraldicum Disputationes, jg. 4, nr. 1, jan.-maart 1999. M. Cheron: De abten van Sint-Bernardus [inventari-
satie wapenschilden opeenvolgende abten van de abdij te Hemiksem]; M. Van de Cruys: Het meerltje [of
merlet; onderzoek in literatuur naar de oorsprong, voorstelling en betekenis; populair in Middeleeuwse
heraldiek: het tweede meest gebruikte dier na de leeuw]. Disputationes, 1/1999. Erkenning van burgerwa-
pens [in België; commentaar bij de artikelen van het decreet (en de Toelichting) betr. wapenregistratie].

L'Interme'diaire/De Middelaar, No. 320, Ao. LIV, mars-avril, 2/1999. M. Plissart: La familie Daumerie
en Hainaut [d' Aumerie(s), Dameries, d' Ameries, d' Aulmerie, Daimeri, Domery; 13e-19e eeuw; met Neder-
landse tak (zie NP 1928)]; Chev. Ie Pas de Secheval: Familie de Saint-Laurent ou de Saint-Nicolas, a Liège
[14e-15e eeuw]; L Lindemans: Colaijs (uit Brussel) [14e-15e eeuw]; Contrats de manage, avis de père et
mère et testaments extraits des minutes du notaire Philippe Henrichant (Mons 1704-1713); Verv. Mentions
de décès ... dans les archives de la Cour de Huy [1547-1568],

De Mechelse Genealoog, XXIe jg., maa-apr 1996. Belgische tijdtafel; De Zuidelijke Nederlanden 1713-
1815. Een chronologie; Edward Hoes [overl. Heist 1696; nageslacht]. Idem, mei-juni en sept-okt. 1996.
Idem, nov-dec 1996. Antw. Vervrangen; Enkele bronnen in het Algemeen Rijksarchief Brussel voor opzoe-
kingen betreffende manschappen van de Nationale Regimenten, 1706-1794. Enkele bronnen in andere
archieven.

Idem, XXllIe jg., jan-feb 1998. De militaire dienstplicht; Archief Westerlo [met Oevel en Zoerle-Parwijs
vanaf 1802, Tongerlo vanaf 1799]; M. Moerenhout: Zijn bewerkte en gedrukte bronnen betrouwbaar? [Van
Bever(e) te Gaasbeek; 18e eeuw]; Idem: Was de koster van Wolvertem een bigamist? [Van Bevere; te
Rossem en Wolvertem; 16e-17eeeuw].

Idem, maa-apr 1998. Het Heraldisch College van de VVF; De telling van het jaar IV (1796) te Antwer-
pen; Het Lierse gerecht; Volkstelling Baal 1755; In kleine 'v' en 'd' schuilt geen adel. Schrijfwijze Vlaamse
familienamen is één kakofonie.

Idem, mei-juni 1998. Antw. Spillemaeckers [te Waarloos; 18e eeuw]; Verv. Liers gerecht; Verv. Telling
1796.

Idem, sep-okt 1998. Genealogie van de familie Van der Meulen [samenvatting uit een publicatie; te
Antwerpen, Bremen, Amsterdam]; Leuvense vondelingen, hun naamgeving, controle op misbruik.

Idem, nov-dec 1998. Het Volkskundemuseum te Antwerpen.

Recueildel'OfficegénéaIogiqueethéraldique(LePaichemin,No. spécial), VII(1958)./?. Goffin: Genealo-
gie de la familie de Henry aux trois lions [(de) Henry, te Namen; 15e-17e eeuw]; F. de Decker: Inscriptions
funéraires du Brabant. Les obiits de l'église de Peuthy; J. Pinte: Notes généalogiques sur la familie Pinte
[18e-20e eeuw]; P. Hanquet: Les Perez et leur groupe familial aux XVIe et XVIIe siècles [uit Spanje; te
Antwerpen en Keulen, Land van Luik]; F. de Decker: La cuisine de Teniers [David T. de jonge, ged. Ant-
werpen 1610]; Armoiries familiales; État présent de la maison d'Ansembourg; État présent de la maison
de Diesbach.
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Idem, IX (1959). F. de Decker. Inscriptions funéraires du Brabant: Vlezenbeek [Brussel, buur van Gaes-
beek]; L Fourez: De la nécessité d'anoblissements pour Ie maintien d'une noblesse nationale; A. de Burbu-
re de Wesembeek: Magnats portugais a Anvers dans Ie passé et leurs alliances belges [o.a. Ximenes]; Baron
Boels: Notice généalogique Boels [nageslacht van Pierre Boels, overl. voor 4-8-1579, tr. Jeanne van Kers-
huysen]; Armoiries familiales, nouvellement concédées ou reconnues par S.M. Ie Roi 1958-1959; États
présents: Lambert (de Rouvroit), Lobkowicz, Moens de Fernig, Orts, Van Wassenhove, De Woelmont,
d' Yve de Bavay; A. Martin: Des sires de Chimay aux princes de Chimay [met diverse afstammingsreeksen].

Vlaamse Stam, 35e jg., nr. 2, febr. 1999. R. de Cock (t): Een tak van de familie De Cock in Ingooigem
(1350-1996); P. van Merode: Wij zijn allen Merode [verslag van onderzoek naar de afstamming en ver-
wantschap van Willem van Merode, baljuw van Sint-Annaland, overl. 1599, tr. Zegwaart 1586 Josina van
Borculo]; L. Lindemans: Genealogie van Cutsem (uit Elishout) [ten Z.O. van Brussel; 15e-17e eeuw]; M.
Pattyn: Een familie Van Belle te Belle (Bailleul) [eind 16e-18e eeuw]; L. Lindemans: Genealogie van den
Bempde [drie generaties te Sint-Ulriks-Kapelle en Merchtem; 16e eeuw]; Wapens geregistreerd door het
Heraldisch College V.V.E: De Wagter, Eeckhout, Bostoen, Debrabandere, Fillieux-Schallenbergh, Van de
Cruys, Van den Brempt; Antw. De Vriese [te Tielt; 17e-18e eeuw].

Idem, nr. 3-4, maart-april 1999. Congres-nummer Hasselt. J. Caerts: De stam Geukens uit Heppen [bij
Beverlo, schepenbank Oostham; oudst bekende: Lambrecht Geukens, tr. ca. 1545/50 Ida Vrancken; ook:
Guekis, Goekens, Ghoijkens, Guijkens]; P. Severijns: Een deling uit 1734 [te Rotem, erfenis echtpaar
Lambert Pricken, overl. 1721,tr. 1685 Catharina van Schenne, overl. 1692]; E.Houtman: Geschiedenis van
de Hasseltse jenevernijverheden van de 16de eeuw tot heden. Bijlage: Lijst van de Hasseltse stokerijen in
de periode 1862-1879 [o.a. Nys, Platel, Stelhngwerff, Vanstraelen, Van Vinckenroye, Vinckenbosch]; P.
Severijns: Onze kwartierstaat: een Limburgse honderdjarige in het klooster van de Zusters Maricolen te
Antwerpen, Maria Hubertina Louisa Aerts (geb. Rotem 1899) [met o.a. Aerts (te Dilsen) en Doumen (te
Rotem), Schrijen en Herinx (te Brussum)]; Idem: Het geslacht Hubar uit Sint-Truiden. Het familiewapen
Hubar [eind 16e-19e eeuw; afk. van Luik]; P. van Baelen: Genealogische en heraldische gedenkenissen op
het oude kerkhof te Hasselt; Idem: Wapenschilden in de Achelse kluis; Antw. o.a. Thomaes [te Sint-Lau-
reins].

Duitsland
Düsseldorfer Familienkunde, 35. Jg., Heft 1/1999. M. Degenhard: Das Haus Rheinstr. 8 'Schwan' in der
DUsseldorfer Altstadt und seine Bewohner im 17. und 18. Jahrhundert [Ingenhoven, Kegeljahn]; Adressen
für Militargeschichtliche Informationen; Huldigungsliste des Amtes Mettmann vom 27.-29. Nov. 1730; G.
Thiemann: Ahnenliste von Robert Schumann [1810-1856; - , Böhme, Schnabel, Lessing]; Verv. Taufen
Neukirchen/Hülchrath 1697-1804 [Krewels t/m Lambertz; met o.a. Krichell, Krosch, Kruse, Krücken,
Külgen, Kültgen, Kürten, Lacroix]; K. Kom: Anniversarien—Verzeichnis der Pfarrei St-Cacilia Hubbelrath
(Abschrift) [memorie-boeken; 17e-19e eeuw; enkele meer voorkomende namen: Posberg, Lingmann,
Straten, Li(e)pgen, Dohm]; Die Pfarrer von Himmelgeist.

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 48, Bd. 10, Jan. 1999. D. Veltrup: Quellen für
Familienforscher der Emslandischen Landschaft im Archiv von Haus Marck bei Tecklenburg [archief in
1994-96 opnieuw geordend; hierin 26 banden, die materiaal over het in Emsland gelegen (leen)bezit van
de families von Home/von Holle en von Diepenbroick bevatten, met soms gedetailleerde genealogische
informatie over achterlenen; Hesseling, Pelle, Öding, von Dicklage, Backmund, Tegeder, von Oer, von
Plettenberg, von Dute, (von) Martels, Waterloh/zum Wasserloh, Bün(n)eke, Grube, Losinck/Rotgers sive
Leusing, tor/zur Borch > Borgman]; J. Ringena: Die Pastoren der evang.-reform. Gemeinde Veldhausen
seit der Reformation. Eine Material- und Datensammlung [o.a. Kampferbeck, Hasenhart, Gelmer, Ru-
se/Rusius, Holstein, Sporck, Lohmann, Reiners (te Dalen, Sleen, Oost-Graftdijk, Weesp enz.), Speckmann,
Grimmell, Keyser/Kayser, van Loon, Cock, Schultz, Nyhoff (eerder te Deventer, 1769 te Ommen), Singra-
ven, Palthe, Immink (geb. Beusinchem.)]; Ahnenliste Hinrik Rühlein Costers [geb. Nordhom 1865, tr.
Gronau/Ahnelo 1891 Geritdina Fikkert; - , Hinnink, Steen, Selkers].

Familienforschung in Mitteldeutschland, 4O."Jg., Heft 2, April-Juni 1999. Aanv. Familie Ruppel in Gotha;
70. Jahrestag der Griindung der Arbeitsgemeinschaft Altenburger Familienverbande und Freunde der
Familienforschung; Die Vorfahren des Brinniser Pfarrers Johann Gottfried Born und das erste Fremdiswal-
der Kirchenbuch; Die Vorfahren der Merseburger Fabrikantenfamilie Rosenthal in Magdeburg und Haldes-
leben [o.a. Hamel, Meinecke, Nathke, Schröder]; Landbede Tanna 1552 und 1622; Zur Etymologie des
Namens Frühauf im Vogtland; Dr. theol. Fabianus Natus (1591-1634); Einwohnerverzeichnis von
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GroBtöpfer im Eichsfeld. Info C.3-25: Thüringisches Staatsarchiv Altenburg Findbuch für den Nachlass
Leidner. Bestandsverzeichnis ... des Familienarchivs Leidner.

Familienkimdliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, Jg. 37 (1998). V. Helk: Stammbücher aus Schleswig-
Holstein bis 1800 [vrienden-album; tijdens (studie)reizen werden reiservaringen genoteerd en/of leverden
relaties of vrienden op eigen wijze daaraan een bijdrage (tekening, gedicht, wapen); lijst van 233 exempla-
ren, die betrekking hebben op Schleswig-Holstein, met (beknopt) naam, levensjaren, aantal inschrijvingen,
verblijfplaatsen (w.o. Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Franeker), huidige verblijfplaats van de
albums, vermelding in de literatuur]; Das Stammbuch: CH-Carsten Hinrichsen aus Husum [1730-1799];
Ahnenliste Martensen—Teilliste Schleswig-Holsteinische Ritterschaft [Elsche von Lengern, geb. ca. 1650,
tr. ca. 1668/69 Hans Erichsen; o.a. von Homburg, Ahlefeldt, Blome, Brockdorff, Limbek, Pogwisch, Rant-
zau, Sehestedt/Sested, Stake, Walstorp, v.d. Wisch]; Berufshollander in Norddeutschland [Hollander waren
als pachter van melkveekudden alleen door een aan een termijn gebonden contract aan woon- en arbeids-
plaats gebonden]; Die Pastoren derev.-luth.-Kirchengemeinde Ahrensbök und ihre Familien [o.a. Cirsovius,
Gravenhorst, Haberkorn, Telemann]; Sterberegister Brugge 1717-1737 [o.a. Reese, Plambeck, Barg]; D.
Lohmeier. Die Mussaphia in Hamburg und Altona. Genealogisches zu den Hofjuden der Herzöge von
Schleswig-Holstein-Gottorf [Hana, dochter van dr. Benjamin Mussaphias tr. 1657 Isaac Semach Arias te
Amsterdam]; Drei Generationen der Familie Meitzenburg in Schönberg/Holstein [18e eeuw].

Familie und Geschichre, lfd. Nr. 28, Bd. III, 8. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1999. G. Weidhaus: Der Schulmeister.
Zur Geschichte der Schule und der Schulmeister in Cammmerswalde im Erzgebirge; E. Scheren Beitrag
zur Garnisonsgeschichte des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt und des GroBherzogtums Sachsen-
Weimar-Eisenach im 18. Jahrhundert [o.a. huwelijken (zonder naam bruid)]; M.-L. Lange: Die Grabplatter
des Ehepaares Melchior KJinge und Frau Barbara geb. von Carlowitz [dr. van Wilhelm von C. tr. (1577)
Anna von Minkwitz]; P. Hey: Die evangelischen Kirchenbücher von Mühlhausen in Thüringen und den
Mühlhauser Dörfern; Emilie Karoline SUB geb. Burkert gebar 21 Kinder [tussen 1835 en 1864];
ErschlieBung des Archivs des Familienverbandes Leidner; Aus dem Totenbuch von Lauterbach (Kr. Ma-
rienberg) [o.a. Leschner (1628)].

Forum Jülicher Geschichte, Heft 6 (Veröffentlichungen der Joseph-Kuhl-Gesellschaft für die Geschichte
der Stadt Jülich und des Jülicher Landes). Einwohner-AdreBbuch für die Stadte Jülich und Linnich für das
Jahr 1898 (reprint 1992) [met uitvoerige inleiding over geschiedenis en betekenis van Adresboeken, analyse
bevolking (o.a. fluctuaties), alfabetische registers op familienaam en per beroepsgroep, advertenties en
plattegronden].

Genealogie, Bd. XXIV, 48. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 1999. L. Schutte: Familienforschung in Westfalen für
die Zeit vor dem Westfalischen Frieden 1648 [o.a. over meiers (= pachters) en boeren (in Munsterland
waren horig; eigendom van hun heer, die over dit 'bezit' boek hield. Van deze boerenfamilies zijn soms
opvolgende generaties terug te vinden in de archieven ('Leutebuch') van hun heren (adel, klooster, lands-
heer of ook stadsburgers)]; Verv. Familienchroniken als genealogische Darstellungsmöglichkeit. Teil II.
Versuch einer Typisierung; A. Holtmann: Noch einmal: 'Germans to America', ist wirklich nicht zu trauen
... 12 Fallstricke in 'Germans to America'; W. Billig: Vier Generationen der Theologenfamilie Nordanus
von 1528 bis 1681 in Soest, Lübeck, Husum und Sandesneben; E. von Stutterheim: Ein Beitrag zu den
Vorfahren der Zarin Katharina der GroBen von RuBland. Ahnenliste der Christiane Eleonore von Zeutsch
[1666-1699; - , Spiegel, v. Weissenbach, v. Könneritz]; D. Hops: Namensregister zu 'Trauungen der ev.
Kirchengemeinde Augsburger Confession (AC) in Wien 1783-1851' von Gerhart Nebinger.

Idem, Heft 3/4, Marz/April 1999. H.U. Becker: FUrth-Paris: Das Familienumfeld des französischen
Komponisten Jacques Fromental Halévy (1799-1862) [fragment-genealogie Levi/Lévi (sedert 1808:
Halévy), te Fürth en Parijs; 18e-19e eeuw]; Verv. Familienchroniken - Versuch einer Typisierung; S. von
Dobschiitz: Die Hugenotten-Familie von Collas. Eine Stammliste über mehr als 600 Jahre und 20 Generati-
oner von 1390 bis heute [de generaties vóór gen. X (Johann von Collas, geb. Sedan 1678) zouden nog wat
'rugdekking' en aankleding kunnen gebruiken; verschillende vrouwelijke partners uit het Brabantse worden
vermeld, zoals Van Bauw (Mechelen), Van Ranst van Berchem, De Renialme, een barones de Merode, De
Halmale: daar moet toch iets méér van te maken zijn dan hier gegeven wordt - om niet te spreken over de
allianties met v. Castell, v. Schönburg en v. Isenburg!]; Carl Ludwig Adam (1671-1759) von spatestens
1713 bis 1736 SchultheiB zu Ruchheim; Verv. Namensregister Trauungen Wien.
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GesellschaftfiirSchleswig-Holsteinische Geschichte, Min. 55, April 1999. Vom Fortgang der Neuverzeich-
nung des Bestandes Altes Senatsarchiv Externa (ca. 1400-1867) im Archiv der Hansestadt Lübeck. Idem,
Geschichte & Kulturl (1999). K.-J. Lorenzen-Schmidr. Deiche in Schleswig-Holstein. Die Elbmarschen
als Beispiel.

Hannoversche Geschichtsblatter. Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv, der Stadtbibliothek und den
Stadtischen Museen. Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen. Dankzij de onvermoeibare
inzet van de heer J.J. Kaldenbach, die de vrije uurtjes tijdens zijn dienstreizen in Duitsland benut voor het
leggen van contacten met archieven, kunnen de laatste tijd weer vele aanwinsten (o.a. betr. Berg en Ingol-
stadt) in deze rubriek onder uw aandacht gebracht worden! Door bemiddeling van Herr Chr. Bomer, mede-
werker van het Hauptstaatsarchiv Hannover (adres: Am Archive 1) heeft de NGV de beschikking gekregen
over een grote hoeveelheid Hannovers materiaal, dat hier en in volgende rubrieken ingeleid zal worden.

Idem, Neue Folge Erster Band, Heft 1 (1930). Hannover nach den Freiheitskriegen [19e eeuw]; O.
Meier: Die altere Genealogie der Grafen von Hallermund, ihre Münzpragungen und die Münzstatte Patten-
sen a.d. Leine.

Idem, N.F. Zweiter Band, Heft 1/2 (1932). Bijdrage betr. een vondst van middeleeuwse munten te Bokel
bij Bevern.

Idem, N.F. Band 6, Heft 2/3 (1952). Geschichte des Dorfes Empelde, Landkreis Hannover [met o.a. Die
Grundherren in Empelde, Bauerliche Wirtschaftsgeschichte (Abgaben und Lasten, Zehnte), Gewerbe,
Schulwesen].

Idem, N.F. Band 7, Heft 1(1953). Die StraBenbeleuchtung der Stadt Hannover von 1815-1835. Ein
Beitrag zum 125.jahrigen Jubilaum des hannoverschen Gaswerks. Idem, Heft 2 (1953). Das Grundstück
KarlstraBe 1 von 1720-1950 [met naamljst (ver)kopers: o.a. Clott (1810), Gehrke/Gerke (1840), Meibom
(1755), v. Windheim (1729,1801)]; Die Entführung der Amalie Oelgard von Sch wicheldt [ 1777 door Levin
August Gottlieb v. Bennigsen]; Bijdrage betr. grafsteen [Bekemann, Zalstersteyn, Prirok; 15e-16e eeuw];
Schicksale einer alten Hannoverschen Erbzinsmühle [in de WindmühlenstraBe]. Idem, Heft 3/4 (1954). Der
fürstliche Absolutismus in seinen Auswirkungen auf Verfassung, Verwaltung und Wirtschaft der Stadt
Hannover.

Idem, N.F. Band 8, Heft 1/2 (1954). Volksschulbau; Der Marktplatz Hannovers (12.-15. Jahrh.). Idem,
Heft 3/4. Geschichte des stadtischen Schlacht- und Viehhofes in Hannover; Zerstörte hannoversche
Wahrzeichen.

Idem, N.F. Band 9, Heft 1/2(1955). H. Mahrenhohz: Die Grabsteininschriften des hannoverschen Niko-
lai-Friedhofes [ 1500-1866; alfabetisch; o.a. von Anderten, Bachmann, Bartels, Busch, Busse, Gerber, Grote,
Hausmann, Hinüber, Wensen, Lampe, Lehzen, Lindemann, Maschmeyer, Mensing, Meyer, Peters, Reinec-
ke, Römeling, Saalfeldt, Schmidt, Schönewolff, Schrader, Stromeyer, Wedekind, Werlhof, (von)
Wintzheim, Wöhler]; H. Zimmermcmn: Hannoversche Graber auf dem Protestantischen Friedhof in Rom
[met biografische notities; v. Werpup, von Ompteda, v. SchüBler, Kestner, Kümmel, Ebhardt, Sievers en
Wedekind, Küsthardt, von Barndorff]. Idem, Heft 3 (1955).

Hessische Familienkunde, Bd. 24, Heft 5, Marz 1999. 75 Jahre Gesellschaft für Familienkunde in Kurhes-
sen und Waldeck e.V. Der Stamm des hessischen Geschichtsforschers Christian Dietrich von Rommel
[genealogie Rommel; 17e-20e eeuw]; Möglichkeiten und Grenzen der Genealogie im Internet - unter
besonderer Berücksichtigung hessischer Informationen [o.a. Homepage Jewish Families of Frankfurt am
Main: http://www.members.tripod.com/~goldschmidt/ljTrauungenOrtsfremderinWabern 1644 bis 1830
[o.a. 7-7-1799: Ludwig Fürer, Kaufmann in Amsterdam, x Josina Carolina Friederica Beek]; Eine Amerika-
nerin sucht ihre hessischen Wurzeln [familie Wetterau te Iba (Kurhessen)]; Die Muller zu Niedervorschütz
[molenaars en hun familie: o.a. Eckhard, Metz, Hagemeyer, Saur, Ihmsen, Tillgner, Schweinsberg, Widde-
kind, Butterweck, Ring, Scherp, Weinreich, Hamenstadt]; Bedeutende Nachkommen aus Verbindungen mit
dem Fürstenhaus Hessen-Rotenburg (Hessische Quart 1627-1834); Die schweizerischen Ahnen der hessi-
schen Burkhardt [te Zürich; 16e-17e eeuw]; Die altesten Generationen der Kreuziger/Cruziger [te Leipzig,
Wittenberg en Kassei; 16e-17e eeuw]; Familie Pfarrer Heinemann [ 1696-1718 in Wolfershausen]; Förster
zu Melgershausen [Wissel, Wiesel, Gundelach, Grebe]; Die hessische Pfarrers- und Beamten-Familie
BonhardausFreiendiez[stamreeks; 16e-20e eeuw]; Stammfolgeder Pfarrer-und BeamtenfamilieSickenius
[Sicken; 17e-19e eeuw]; Familien Daubertshauser in Vetzberg; Hessische Wappenrolle: Degen, Fecher,
Hubert, Knobbe, Lautenslager, Schrötter.

Hugenotten, 62. Jg. (1998), Nr. 4. P. Grojeanne: Höhepunkt und Niedergang der protestantischen Gemein-
de von Haltz-le-Maurupt (Mame) 1560-1914; Jacques d'Ampronx du Pontpietin, ein hugenottischer Offi-
zier in welfischen Diensten; Das bewegte Leben des Jacob Gangloff im 18. Jahrhundert.
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Idem, 63. Jg., Nr. 1/1999. E. Birnstiel: Das Edikt von Nantes (1598). Triumph oder Scheitern der Refor-
mation in Frankreich?; Bücher in Frankreich zur 400-Jahr-Feier des Edikts von Nantes 1998.

Idem, Nr. 2/1999. W. Mogk: Die Französisch-Reformierte Kirchengemeinde Offenbach am Main und
der Deutsche Hugenotten-Verein bis zum Ersten Weltkrieg; Ch. Prauss: Die Hugenottenfamilie Sarre, Sar,
Saar in Berlin.

Mosaik, Heft 4/1998. Ahnentafel Stegenwallner-Götte [Hesse (te Aurich), Wulf (Hamburg), Meddeholt
(Winterswijk), Jaspers (o.a. Kleve), Götte (Wolfhagen), Stelbrink (Bielefeld), Znidersic (Mocvirje, Dort-
mund), Stelbrink (Bielefeld, Dortmund); verdere Winterswijkse kwn.: Bargerbos, Garstenveld, Grewink,
Te Voorde/Wissink; kwn. te Wolfhagen ver uitgewerkt]; Verv. Sterben Ottersum (1812-1814).

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 14, XLVII. Jg., Heft 3, Febr. 1999. Ein GermersheimerZeugen-
verhör des Jahres 1564; Erganzungen zum Pfalzischen Pfarrerbuch (Buchstaben Schw-Seel) [met o.a.
Schwab, Schwartz, Schwebel, Schweppenhauser]; Auf den Datenspuren der Speyerer Familie Kümmich;
Die Wiederbesiedlung der Stadt Speyer 1698-1750. Register zur Dissertation von Wolfgang Hartwich
(1965); Verv. Herzoglich Zweibrück. Jagd- und Forstpersonal [Schrich t/m Zwalla; o.a. (von) Seel, Stoffel,
Striepecke, Vogelsang, Wa(h)lster, Zimprecht]; Adliges Jagdpersonal beim Zweibrücker Hof und zentrale
Jagd- und Forstverwaltung [o.a. Rupp]; Pfalzer im Hessischen Exil 1690-1710.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 48. Jg. (1999), Heft 1. H. Fi-
scher. Die Familie van Lingen in der Krummhörn [met schema; te Emden, Greetsiel, Pilsum; 17e-18e
eeuw]; R. Boyken: Goldenes Kalifornien [grafschriften van immigranten, in PlacerCounty]; Th.Fr. vanLoh:
Menne van Loh's Einwanderung in die USA [geb. Neermoor 1844]; Die Herrlichkeit Petkum [inwoners,
1719]; Die Nachkommen von Johan Dorgelo in Vollen [16e-18e eeuw; Gödekens, Frey]; Verv. Das
PaBbuch von Leer [1830-33].

Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt, 102. Jg. (1993)- 103. Jg. (1994). Bijdr. betr. het bisdom
Eichstat [midden 8ste eeuw]; Die bayerischen Landesteilungen von 1255 und 1392; Ingolstadt - Resi-
denzstadt im Wandel vom 13. bis zum 15. Jahrhundert; Verwaltungsalltag in den Residenzen Landshut und
Ingolstadt 1450-1500; Das Herzogtum Niederbayern und seine Residenzen in der zweiten Halfte des 15.
Jahrhunderts; Archeologische bijdragen; 5. Hofinann: Der Hochaltar des IngolstadterMünsters und das Jahr
1572 [opdracht tot vervaardiging werd gegeven in 1560, driejaar voor het verbod op profane afbeeldingen
in de kerk; vorsten, ambtenaren en geleerden (onder wie Viglius van Aytta) werden afgebeeld]; Die Regeln
des Hl.-Geist-Spitals in Ingolstadt von 1580 und 1724/30—Zeugnisse gegen reformatorischen und barocken
Denkers; Astronomie der Jesuiten nördlich der Alpen. Vier unveröffentlichte Jesuitenbriefe 1611-1620;
Christoph Scheiners Untersuchungen zur physiologischen Optik des Auges [geb. in Wald bij Mindelheim
1573/75]; Die Jesuiten und die Chinamission [verslag van o.a. missionaris Matteo Ricci; 16e eeuw]; Vom
Leben des Chinamissionaris Ignaz Kögler SJ (1680-1746); Bestellbuch aus Fort VIII [handelaar Friedrich
Arauner leverde o.a. tabak- en schrijfwaren aan krijgsgevangen Franse officieren; 1914-1915].

Schriften des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nr. 13 (1997). H. Schuier. Verzeichnis der
Kirchenbücher der Archivstelle Boppard des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland (dritter,
verbesserte und erweiterte Auflage besorgt von Stefan Flesch) [opgave per gemeente van aanwezige jaren,
evt. op film, militaire kerkboeken enz.].

Zeitschrifi der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 124 (1999). Zur Frage der
Bevölkerungsentwicklung der Landschaft Stormarn wahrend des Spatmittelalters; Nahrungskonsum und
Öffentlichkeit im Spaten Mittelalter. Beobachtungen zum Bierverbrauch der Lübecker Oberschicht [o.a.
drinkgezelschap rond familie Greverade]; Hinrich Rantzau zu Helmstorf, dann Putlos (t 1538). Adel und
Landesherr greifen nach dem Kirchengut; Hoffnungen und Enttauschungen Herzog Karl Friedrichs von
Schleswig-Holstein-Gottorf in St. Petersburg 1721 -1727; Die 'Libri minores Cimbrici' und die Leichenpre-
digtensammlung Brockdorff der Kieler Universitatsbibliothek; Rechtsprechung und Verwaltung in den
Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg 1850-1864.

Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, 70. Band (1949). Briefe von Peter Lo. Ein neuer Beitrag zur
Geschichte des Elberfeldes Predigers [geb. Elberfeld 1530]; Die bergischen Gemarken [marken en markge-
noten, o.a. tussen Rijn, Roer en Düssel, gebied van de Wupper en de Sieg, Zevengebergte; jacht en visserij];
Die Entwicklung der Landeshoheit in den einzeln Teilen des Herzogtums Berg (unter besonderer
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Berücksichtigung der Gerichtszüge der Erkundigung von 1555 [o.a. heren van Berg, heren van Menden,
de voogden van het Cassius-Stift te Bonn, voogden abdij Siegburg [met schema graven van Saffenberg];
Die Auftragung der Untersassen des Herzogtums Berg die anno 1487 ihrem Herzog Wilhelm II. ein Darle-
hen gaben. Die Auftragung der Stadt und des Amtes (Landes) Blankenberg. Vorbemerkungen und Erlaute-
rungen zu den Orts- und Personennamen der Auftragung der Untersassen des Amtes Blankenberg im
Herzogtum Berg im Jahre 1487.

Idem, 71. Band (1951). G. Aders: Quellen zur Geschichte der Stadt Bergneustadt und des alten Amtes
Neustadt von 1109 bis 1630 [inleiding tot de geschiedenis van stad en bevolking, bestuur en gerecht, ge-
volgd door oorkonden en regesten; o.a. getuigenverklaringen, boedelbeschrijving, erfenissen; o.a. Barmher-
zig, von Bellinghausen, Bickenbach, Bockmoellen/Bockmühl, (zu) Bruckhausen/Brockhaus, Dannenberg,
vor dem Diimpel, Gorman, Greeff, Hackenberg, Hetterscheid, Holman, Hunt, Ising, Koselbusch, Krevet,
von Mallinckrodt, von Möllenbeck, von Nesselrode, von Neuhoff (gen. Ley/Leyen), in der Otke, Piekert,
von Plettenberg, Ram, Schmidt, Schor, von Sessinghausen, Walfelt, Wernschede, Wortmann.

Zeitschrift fiir Niederdeutsche Familienkunde, 74. Jg., Heft 1,1. Quartal 1999. Robert Koch und die Aus-
wandererseines Familienkreises [bacterioloog, geb. Clausthal 1843; Biewend, Koch; met schema]; Univer-
sitats- und Hochschulmatrikeln als genealogische Quelle; KurzgefaBte Familiengeschichte Puffahrt/Puffert
[omgeving Hitzacker]; G. Asmussen: Das Archivwesen in Sachsen-Anhalt [tekst van een lezing];
Braunschweig baut 'Brücken in die neue Welt'. 30.000 Auswandererakten werden zuganglich gemacht;
E. Schütze: Familienforschung mit den Lassungsbüchern Bremens [vanaf 1434 nagenoeg volledig bewaard
gebleven; van verkocht of geschonken onroerend goed worden oude en nieuwe eigenaren genoemd met de
straat en meestal de belendingen. Overdracht door 'gewone' erfenis werd in deze 'Grundbücher' niet vast-
gelegd. Als voorbeeld van zes huizen de opvolgende eigenaren, o.a. Swehusen, v. Belmer, Trekel, Knop,
v.d. Heide, Snedermann, Preen]; Hugo Urbahns — Kommunist und 'Revolutionar' in Hamburg und seine
Vorfahren [geb. Lieth 1890; stamreeks Urbans/Urbanus/Urbahns, te Nübbel en Braaken; 18e-19e eeuw];
Verbittelleute, ein minderes Burgerrecht in Hamburg [inwonerrecht en o.a. mogelijkheid tot uitoefenen van
eenvoudige beroepen]; Zufallsfunde in den Kirchenbüchern von Stotel.

Finland
Genos, Arg. 68 (1997)-3. Bijdragen over de zgn. Skogsfinnar [emigranten uit Finland naar de bossen van
midden-Zweden; mogelijkheden voor onderzoek], de familie Siitoin, de herkomst van bisschop Olaus
Magnis [bisschop van Abo 1450-60], de familie Kolström/Hiilivirta.

Idem, \991-A. Bijdr. betr. Politie-archieven als bron [1919-1948], Emil Peltonen [1918], de vererving
van Arlax [15e-16e eeuw], stamreeks (5 gen.) Trummel [oorspr. Turnbull, uit Schotland; 17e-18e eeuw],
Gustav Wilhelm Savón [1852-1907], de familie Warg.

Idem, Arg. 69 (1998)-1. Bijdr. betr. onderzoek bevolking Fins-Russische grens, onderzoek naar
Russisch-ortodoxe families [onderzocht werd familie Peiponen (eind 17e eeuw Ponkli/Pontki genaamd)],
Johannes Holmsen [1865-1941],

Idem, 1998-2. Bijdr. betr. biografieën [o.a. het biografische naslagwerk Russkij Biografitjeskij Slavar;
eerste deel kwam uit in 1876], de oudste kerkboeken in Loimijoki, de familie Granberg [oudste generaties;
16e eeuw].

Idem, 1998-3. Bijdr. betr. de machtsstructuren in de Finse 15e eeuwse samenleving, Karin Mansdotter
[feiten en mythen, weduwe van koning Erik XIV; m.b.t. het bergen van het üjk van Olof Gustafsson Sten-
boek mogelijk in de verhalen verwisseld met diens zuster Katerina (Karin) weduwe Gustav Vasa], het
nageslacht van Peder Danske [15e-16e eeuw].

Idem, 1998-4. Bijdr. betr. Zachris Topelius [hoogleraar Finse geschiedenis (1854), dichter, redacteur van
een krant], burgers van Björneborg met wortels in Sastmola [o.a. Backman, Backman, Langfors, Holmberg,
Sastman], een Estlands geslacht Toikka/Toikander.

Noorwegen
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bd. XXXVI, Hefte 2,1997. Lars Prytz og brevene hans til slektninger [geb.
R0ros 1768; levensbeschrijving en briefwisseling met familieleden]; Aanv. Krabbe; De familie Dall [vier
gen.; 15e-16e eeuw; met Rustung].

Idem, Bd. XXXVI, Hefte 3, 1998. Bijdr. betr. Romerike in de 17e eeuw [ruzie over eigendom als bron
voor persoonsgeschiedenis], Nils Ragvaldsson en zijn Noors-Zweeds-IJslandse familie [Noormannen in
middeleeuws Stockholm], de families Colbj0rnsen, Arneberg, Gile en V0lsnes, Anders Mowat [van Shet-
land, vermeld sedert 1558, tr. ca. 1587 Else Tronds; en zijn familie]. Bijlage: Hvem forsker hva i norsk
genealogi 1998 [contactdienst].
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Idem, Genealogen (Med.), 11. argang, Nr. 1/97. Personer bosatt i Heidal [personen wonende in Heidal;
2e helft 17e eeuw]. Nr. 2/97. En husmannsfamilie fra Odalen [o.a. Moen, Krybel, Schlott].

Idem, Genealogen, 12. argang, Nr. 1/98. Var fru Adalis Erlingsdotter av Losna-aetten eller Erling
Asmundesson i Hildegards aett? [13e-15eeeuw];LittomHole-slekterieldretid [o.a. S0hol, Stadum; 16e-
18e eeuw]. Nr. 2/98. Digitalarkivet, Adelsnytt, HalvorTorniodsson pa Bergan Nedre [en nageslacht; 16e-
17e eeuw]; Norsk adel, hadde vi det?; Slaktforskning i Sverige; Slaktforskning i Finland.

Slekt og Data (DIS-Norge), arg. 9 (1998), nr. 2. Utklippsarkivet ved UBO-og litt mer [knipselarchief in
Personhistoriske archiver in de Universiteitsbibliotheek van Oslo]; En hjemmedap i gamle dagar [thuis-
doop]; Hvilken-datamaskin b0r jeg velge til slektsforskning? [aanbevelingen/adviezen voor het kopen van
een computer voor genealogisch gebruik].

Idem, 1998-4. FINNSAM [internationaal samenwerkingsnetwerk voor de cultuur van de (zgn.) bosfin-
nen]; Test van genealogieprogramma's.

Idem, arg. 10 (1999), nr. 1. Een bijdrage over gearrangeerde of gedwongen huwelijken; 'how to tracé
your ancestors in Norway' [in een nieuwe en electronische uitgave; http://www.ide-
as.com/fndb/howto.html. ]. Bijlage: Ledenlijst DIS-Norge.

Oostenrijk
Adler, 19. (XXXIII.) Band, Heft 6, April/Juni 1998. F. Neundlinger. Die Guntherlegende. Ein Krypto-
gramm aus dem 8. Jahrhundert?; Der Liechtensteinische Hauptmann Jan Pafïzek von Jestfebi' [geb. ca.
1610-20; metstamreeks Ponzka]; G. Nagy: Die Stammlinie der Familie Nagy ausBogyoszlo 1578-1997;
Verv. KUnstler in den Linzer Kirchenmatriken [1767-82],

Idem, Heft 7, Juli/Sept. 1998. Glaser aus dem Böhmischen Raum [glastentoonstelling]; H.P. Naschen-
weng: 800 Jahre Khünburg in Karnten (2. Teil). Die Geschichte der Familie Khünburg/Küenburg und ihrer
wichtigsten Besitzungen 1400-1989 [ 1 e deel in 'Adler'Jahrbuch 1988/92]. Stammtafel Heuss von Kienburg
[ 15e-18e eeuw];' H. Schöny: Die Maler Robert Pötzelberger und Leo Putz und ihre Wiener Mutter [Hanl,
Auer, Reschauer, Jonas, Ritter]; Verv. KUnstler in den Linzer Kirchenmatriken [1782-1854].

Idem, Heft 8, OktVDez. 1998. L. Igdlffy-Igdly: Schotten im östlichen Mitteleuropa. Die Schotten in Polen
und in Schlesien. Ein Schotte in der Lombardei [Campbell]. In Ungarn; W.D. Godseyjr. Eine Amerikanerin
am Hofe Kaiser Karls: Nora Grafin Colloredo-Mannsfeld (1881-1939) [geboren Iselin]; Verv. Künstler ...
Linz [1855-1890]. Bijlage: M. Göbi. Archive in Wien: Überblick - Einblick - Ausblick [Staatsarchiv,
Hofkammerarchiv, Kriegsarchiv, Allgemeine Verwaltungsarchiv; adressen].

Neues aus Ah-Vülach, 35. Jahrbuch des Stadtmuseums (1998). Hierin o.a. 125 Jahre Museum der Stadt
Villach; Frühmittelalterliche Graber im Villacher Raum; Bemerkungen zu den Villacher Bildschnitzer-
werkstatten des frühen 16. Jahrhunderts; König Heinrichs III. Flucht von Polen über Wien und Kiirnten
nach Frankreich 1574; Karmanshuber. Eine Villacher Lederer-Familie des 18. und 19. Jahrhunderts [afk.
van Spittal; te Polstorff; Kaismanhueber(1633); FranzK.tr. 1701 Clara Mayr; familie in 1993 in mannelij-
ke lijn uitgestorven]; Geschichte von SchloB Mörtenegg, dem DinzlschloB in Villach/St. Martin [eigendom
familie Khevenhüller tot ca. 1620; laatste eigenaar: Else R.P. Dinzl (1878-1944)].

Verder ontvingen wij:
Almanak van het Nederlands Archiefwezen 1999.
The British Columbia Genealogist, Vol. 26 (1997), nos. 1 t/m 4; Vol. 27 (1998), nos. 1 t/m 4.
Descent (Australië), Vol. 27 (1997), Part 1, 3, 4; Vol. 28 (1998), Part 1 [Using the UK National Probate
Index to find an ancestor's will (1858-1943)], 2, 3 [The pronounciation of certain surnames], 4 [Tracing
German ancestors - The family Roese (uit Hessen)].
Everton's Genealogical Helper, Vol. 51 (1997), Nos. 1, 2 [Family Associations and their leaders; Family
Periodical Publications], 3 t/m 6. Idem, Vol. 52 (1998), No. 1 [Copenhagen. The European emigrant's
gateway to the World; The origins of German town names; Irish paupers sent to America], nos. 2, 6.
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart van 't Net, uitg. 11, 6de jg., dec. 1998.
Familie Vereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief nov./dec. 1998 [Aanv. gegevens Van Warmerskerck,
Van Warmoeskercken].
First Reformed Church ofEdgerton, directory 1993 en 1995.
G. Fikken 's Jaarboek voor Notariaat en Registratie (uitg. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), 1989,
1991 t/m 1998.
Historische Kring West-Betuwe (internet: www.tref.nl/linge/historie/ ; E-mail: hilbranddebruijn@giro-
net.nl), Register 25 jaar Mededelingen 1972-1997 [ ƒ 25 , - ] .
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Hoekema-Nijs, nr. 33, lente 1998; nr. 34, lente 1999.
Huberiana (Huber), 13e jg„ no. 2, dec. 1998 [ledenlijst]; 14e jg., no. 1, maart 1999.
Huguenot Heritage, Vol. 1, Issue 1, Fall 1998 [L. Stewart: Peter Minuit: a Huguenot whose accomplish-
ments outweigh his legend (geb. Wesel ca. 1589, in dienst van de W.I.C.]; Issue 2, Winter 1998; Issue 3,
Spring 1999 [D. DuBuisson: Colonel Michel Hollard ('the man who saved London', 1943].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 36, no. 2, aug. 1997; jg. 37, no. 1, juni 1998 [verv. Genea-
logie Kikkert]; no. 2, aug. 1998 [Dagboek van Hendrik Kikkert Hz (1831); verv. Genealogie]; no. 3, dec.
1998 [verv. Dagboek; verv. Genealogie]; no. 4, maart 1999 [idem].
INSAR (Information Summary on ARchives), nr. 5, Summer 1998.
Klooster-stam, 14e jg., jan. 1998; 15e jg., jan. 1999.
Koek(k)oek's nieuws, no. 8 [juli 1998].
7 Kraaierke (D'Haene), 30e jg. (1998), nrs. 1 (maart) t/m 4 (dec).
De Kruijdboom, jg. 14, nr. 3, nov. 1998 [Uit het Amerikaanse Kruiten Kladboek].
Lansdaal Journaal, nr. 14, 5e jg., mei 1998 [Verv. Stamboom Lansdaal].
Michigana, Vol. 44 (1998), No. 1 (March) [Death schedule of 1884 Barry County State Census]; No. 2
(June); No. 3 (Sept.); No. 4 (Dec.) [JA. Stegeman: The Stegemans in America (Mannes S., geb. Holten/Ov.
1819, emigreerde 1847].
Naamboek van Officieren der Koninklijke Marine (uitg. Ministerie van Defensie (Marine) op 1 januari
1964.
Niet zo benauwd, nr. 41, kerstmis 1998 [nieuws en verhalen uit de verschillende takken Van der Linden].
Het Noordse Broedertje (Cleyndert), nr. 33, aug. 1998; nr. 34, april 1999.
NordFriesland,Nr. IO9,Marz 1996[DieGründungdesKreisesNordfrieslandvor25 Jahren];Nr. HO.Juni
1995; Nr. 111, Sept. 1995 [Eine christliche Erzahlerin. Marie Burmester aus Bargum (Marie Charlotte
Hansen, geb. Wester-Bargum, dr. van August Hansen, tr. (1) 1895 Johannes Burmester)]; Nr. 112, Dez.
1995; Nr. 113, Marz 1996; Nr. 115, Sept. 1996 [Zum 150. Geburtstag von Friedrich Paulsen (filosoof,
paedagoog; 1846-1908)]; Nr. 116, Dez. 1996; Nr. 117, Marz 1997; Nr. 119, Sept. 1997 [Der Marien-Orga-
nist. Nicolaus Bruhns starb vor 300 Jahren (te Husum)]; Nr. 120, Dez. 1997; Nr. 121, Marz 1998 [Bijdr.
betr. het dorp Oldsum].
De Oanbring (Ryksargyf), jg. 12, nr. 1, maart 1999 [nieuwe website: www.ryksargyf.org; email: in-
fo@ryksargyf.org ; Simmes 2000, alle emigranten in de computer].
Overkwartier van Gelre,)g. 1, nr. 1, mei 1999.
Het Peperhuis (Vereniging Vrienden van het Zuiderzee Museum), nieuwsbrief 1984-1,2 [inrichting kerkhof
met verworven grafstenen, w.o. van Fredrik van der Vis (1842-1925), Pietje Kooger-Vlaming, Pieter Dog-
ger]; 1985-1, 2; 1986-1 [vreemde gasten, kunstschilders in Volendam, 1880-1914; logeerden o.a. in hotel
Spaander], 2; 1987-1 [de mode op Marken; Fotocollectie Hanicotte], 2; 1988-1,2; [19]90-l [eendenkooi],
2 [walvisvaart vanuit de Republiek].
Pors Post, nr. 70, 22e jg., 4e kw. 1998; nr. 71, 23e jg., Ie kw. 1999 [geschiedenis van ons familiewapen].
Rijksarchief Overijssel, ondernemingsplan 1999.
De Sorband (Sorber), no. 24, aug. 1998.
Streekmuseum Hoeksche Waard (Stichting Vriendenkring, secr.: P.J. Pot, Hofweg 13,3274 BK Heinenoord;
contr. ƒ 15,-p.j.), bulletin 79, maart 1999 [Historisch allerlei; Veenontginning; Verv. Meekrap- en meesto-
ven op de Zuidhollandse eilanden].
Tichelpost, nr. 15 (1998) [Gerardus Tichelman, 1898-1982].
Toen en Nu (Smakman), jg. 11, nr. 1, dec. 1998; jg. 12, nr. 1, febr. 1999.
Toe Prees (Deprez), 8e jg. (1998), nrs. 2 (febr) t/m 4 (aug.); 9e jg. (1998/99), nr. 1 (nov.), nr. 2 (febr.).
Tijdschrift van de familie Van den Bempt uit Brabant, jg. 14, nr. 3, juli 1998; nr. 4, nov. 1998; jg. 15, nr.
l.febr. 1999.
Tijdschrift vereniging van de familie Van Cotthem, uitgave no. 10, april-juni 1998.
Veluwse Geslachten (secr.: Postbus 519,3770 AM Bameveld), Publikatie 228: Index jg. 1975-1984; Publi-
katie 229: Index jg. 1985-1996.
Verenigingsblad van Van Hitten, blad 28, jg. 8 (1998), nr. 1; blad 29, 1998/2 [Arend van Hiltcn (geb.
Amsterdam 1841; persoonlijke documenten)]; blad 30, 1998/3 [De etsen van Hendrik van Hilten (1730-
1793)].
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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 lidmaatschapsnummer)
en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan
de heer C.H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.

ANTWOORDEN

139. DE KNIJFF-HOEVENAAR (54 (1999), pag. 57-58
Deels is het onderstaande reeds door mij gepubliceerd, te weten:
- De oudere generaties van het geslacht De Raad te Zijderveld, in: Gens Nostra 48 (1993), pag. 421-433

(N.B. Generaties A t/m D kunnen worden vervangen door 1 t/m 4, waarna Ia. dient te worden vervangen
door Va, enz.).

- Genealogie Van Baden/De Raedt/Van Wijck te Culemborg, in: Ons Voorgeslacht 49 (1994), pag. 297-
308.

- Cool te Culemborg, in: Gens Nostra 50 (1995), pag. 131-142.
- Genealogie Van Dichteren te Culemborg, in: Gens Nostra 50 (1995), pag. 563-569.
- Genealogie Hoevenaer (Vianen 15de- 16de eeuw, Culemborg 16de-17de eeuw), in: De Nederlandsche

Leeuw 113 (1996), kol. 284-303.

la. Lambertus, ged. Culemborg 17-7-1684.
1 b. Wijnanda, ged. Culemborg 8-4-1686.
lc. Cornelia, ged. Culemborg 22-11-1687.
1 d. Hugina, ged. Culemborg 5-7-1694.
2. A'ico/aaj//oevenaar,ged.Culemborg28-4-1659,schepenald. 1690,1695,tr.(2)Schoonrewoerd(otr.

Culemborg 4-5-1700) Cornelia van Beusichem (zij hertr. (otr. Culemborg 16-8-1708 met att. naar
Zijderveld) Johannes de Vries, predikant te Zijderveld), otr. (1) Culemborg 23-4-1683 (met att. naar
Everdingen)

3. Neeltjen van Wijk, ged. Culemborg 10-5-1663.
4. Cornelis Hoevenaar, diaken en boekhouder van de gereformeerde kerk te Culemborg 1660, secretaris

van Everdingen en Zijderveld 1662-1669, stadssecretaris van Culemborg 1667-1675, raad ordinaris
van de graaf van Culemborg 1669, griffier van de leenkamer Culemborg 1676, vice-drossaard en
secretaris 1683-1686 van de hoge heerlijkheid Hagestein, otr. Culemborg 15-5-1653 (met att. naar
Everdingen)

5. Agnes Verwoerd, geb. Winssen, wed. van Hermanus Bergeus (schout van het gemene land van Cu-
lemborg, zoon van de predikant Bergeus).

6. Cornelis van Wijck, ged. Culemborg 15-1-1635, gasthuismeester van het Sint Petersgasthuis ald.
1670, schout 1675-1678 en hoogdijkheemraad in 1677-1678 van het gemene land van Culemborg,
beleend met 'het leengoet Angerstein in het schependom Arnhem op Munnickhuyser Beeck' en met
'het leengoet Poels of Muntersgoet in 't schependom Arnhem op Munnickhuyser Beeck' 10-4-1677,
overl. tussen 7-9-1678 en 24-4-1679, tr.

7. Hugina de Goyer, geb. vóór 8-8-1635, overl. na 13-3-1693.
8. Nicolaes Hoevenaer, brouwer te Culemborg, overl. vóór 31-3-1640, tr.
9. Janneken van Diemen, overl. na 11-5-1664.

12. Cornelis Aertsz. (ook: Cornelis Aert Jan Joosten), schepen van Culemborg, overl. tussen 1-2-1642
en 29-4-1649, tr.

13. Elisabeth van Wijck, overl. na 8-10-1650.
14. Alert de Goyer, tr.
15. Neeltgen Jansdr. van Eek, koopvrouw, tr. (2) Olifier Jansz. (schepen en pothmeester te Culemborg),

otr. (3) Culemborg 11-10-1657 (att. naar Buurmalsen) Jan Cornelisz. de Raedt (schepen te Culemborg
1666, zn. van Cornelis Aert Jan Joosten en Elisabeth van Wijck, kwartieren 12 en 13).
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16. Hubert Hoevenaer, overl. vóór 28-12-1599, tr.
17. NN Dircksdr. (van dessen).
18. verm. Cornelis Adriaensz- van Diemen, marktschipper van Culemborg op Rotterdam 1624-1648.

Anneken Rutgers, weduwe van zaliger Jan Roelofsz., schiptimmerman, bekende 28-2-1617 dat Corne-
lis Adriaensz. van Diemen, voldaan heeft aan al het houtwerck, arbeytsloon en het maken van een
kaeschuyt t.b.v. Cornelis Adriaensz. van Diemen, Cornelis verklaarde 28 jan. 1622 verklaarde zijn
kaaschuyt verkocht te hebben aan zijn zwager Peter Woutersz. Schuil en op 30 april 1624 bekende
Claes Henrixsz. van Drueten, schipper, wonende tot Drueten, de somma van 687 gld. 10 st. schuldig
te zijn aan Cornelis Adriaensz. van Diemen, merckschipper van Culemborg op Rotterdam, borger te
Culemborg, herkomende van de koop en leverantie van een caechschuyte, Jan Jansz. de Greef, schip-
per en borger te Culemborg, bekende 12 febr. 1626 de somma van 550 gld. schuldig te zijn aan Corne-
lis Adriaensz. van Diemen, merckschipper op Rotterdam, herkomende van geleende koopmanschap
van haringh, visch en andere waren, overl. vóór 9-3-1669, tr.

19. Jenneken (Wotitersdr.) Schuil.
24. Aert Jan Joosten, olieslager, heemraad van het land van Culemborg 1600, op 7-11 -1609 voorkomende

als 'corporael' voor de Nieuwstad in een lijst van personen die zullen behoren tot een op te richten
schutterij te Culemborg, schepen te Culemborg 1632, tr. vóór 19-12-1589

25. Adriaentken Heymensdr. de Raedt, overl. na 15-1-1620.
28. Dirck de Goyer, schepen te Culemborg 1596, 1597, 1611-1613, overl na 1-1-1613, tr.
29. Aefken Willemsdr. de Man, overl. na 28-9-1635.
30. Jan van Eek de jongen, schipper, overl. tussen 19-5-1626 en 22-10-1628, tr.

Joost Hendricxz., schipper en borger tot Wijck bij Duyrstadt, bekende 30 maart 1610 van Jan Jansz.
van Eek den jongen, schipper en borger deser stadt, gekocht en ontvangen te hebben een kaeschuyt
met zijn toebehoren en beloofde naast de reeds betaalde 100 gld. nog 475 gld. te betalen,

31. Neelken Aerts, overl. vóór 23-9-1624.
32. Lambert Hoevenaer (Vermey alias Hoevenaer), geb. ca. 1535, brouwer en wijnkoper te Culemborg,

schepen ald. 1579,1580,1583,1585-1587, 1610-1613, stads-burgemeester 1599,1600, kerkmeester
(boekhouder) Sint Janskerk 1584, overl. tussen 1-1-1613 en 22-6-1613, tr.

33. Elizabeth Peter Gerritszdr. (van Eyndhoven), overl. na 22-6-1613.
34. verm. Dirck Woutersz.
36. Adriaen Joosten (van Diemen), marktschipper te Culemborg kerkmeester Sint Barbarakerk 1559,

rentmeester weeshuis 1562, schepen 1563, 1565, 1594, 1596, schepen-burgemeester 1577-1580,
1583, 1584, overl. tussen 15-1-1601 en 26-9-1604, tr. (1) Margriet Jansdr. de Moelre (dr. van Jan
Gijsbertsz. de Moelre en Anna Gosen Berntsdr.), tr. (2)

37. Heylken Cornelisdr. Cool, overl. na 26-9-1604.
48. Jan Joosten (ook: Jan Joost Cornelisz.), olieslager, schepen te Culemborg 1567, behoorde 6-5-1566

tot de ondertekenaars van een request ten gunste van de 'Roomsche religie', overl. tussen 25-1-1589
en 2-1-1598, tr.

49. Heyltken Jansdr van Baden, eigenaresse van een huis in de Borchstraet, afkomstig van haar vader,
overl. vóór 23-3-1583.

50. Heymen Cornelisz, schepen van Everdingen en Zijderveld 1557, op 14-6-1557 en in 1560 genoemd
als geërfde van Lang-Bolgerijen, kerkmeester te Zijderveld 1561, overl. tussen 28-11-1564 en 7-8-
1565 (nageslacht 'De Raad'), tr.

51. Gerrichjen NN, overl. na 7-8-1565.
56. Alaertde Goyer, schepen 1549-1550 en kerkmeester 1560 te Culemborg, nam in 1566, met zijn broer

en nog enkele Culemborgers deel aan de beeldenstorm te Utrecht, overleden na 22-4-1600.
58. Willem Aertsz. de Man, kerkmeester en boekhouder Sint Janskerk te Culemborg 1563-1564, overl.

tussen 17-6-1588 en 15-1-1589, tr. vóór 8-4-1561
59. Marijken Jansdr. de Moelre, overl. na .15-1-1589.
60. Jan van Eek den ouden, verm. schipper, overl. na 22-10-1628. Clements Aertsz. de Man, borger en

schipper alhier te Culemborg, bekende 3-4-1627 de somma van 950 gld. schuldig te zijn aan Jan van
Eek den ouden, mede borger van de stad Culemborg, vanwege de koop van een caaschuyt met aeck,
geyll en timmergereedschap,.

62. Mr. Aert Aertsz., eigenaar van een huis te Culemborg bij de binnenste Leckpoort met aan een zijde
de Moelenstraet, overl. vóór 7 april 1608.

64. Nikolaas Vermey Lambertsz. alias Hoevenaar, werd 3-10-1540, na overlijden van zijn moeder Johan-
na Hoevenaar beleend met de helft van 3'/2 morgen land boven de stad Vianen in de Haag in het land
van Hagestein, strekkend van de Haagwetering over de dijk tot de kil, overl. vóór 14-3-1555.
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66. Peter Gerritsz.,U.
67. Hillichgen Cuyl
72. Joost Willemsz., overl. vóór 24-6-1541, tr.
73. AgnietNN, overl. tussen 24-6-1541 en 5-4-1542 (24-6-1556: Joffrou Maria van Culenborch Melchior-

sdr. machtigt Geryt van Culenborch Melchiorsz., haar broeder en Willem Joosten, haar neef, om haar
erfenis, gelegen in het dorp en kerspel Honswijck, afkomstig van haar vader Melchior van Culen-
borch, te verkopen en transporteren; Willem Joosten is een zoon van Joost Willemsz. en Agniet; Geryt
van Culenborch Melchiorsz. treed regelmatig als voogd op voor de kinderen van Joost Willemsz. en
Agniet).

74. Cornelis Gerytsz. Cool, geb. ca. 1525, vermeld 1543-1603, schepen te Culemborg 1581, 1582 en
1585, poorter ald., overl. na 1-3-1607, tr.

75. Alite van Maren.
96. Joost Cornelis Eelgisz., vermeld 1507-1556, van 1527 tot 1554 vele malen vermeld als schepen te

Culemborg, kerkmeester Sint Barbarakerk ald. 1550, overl. tussen 28-9-1556 en 27-3-1560, tr. (2)
Anna Zuermont, overl. vóór 17-7-1532 (dr. van Koenraet Zuermont, schepen te Culemborg); tr. (3)
Cornelia Comelisdr. de Man (dr. van Cornelis de Man, schepen te Culemborg en Alidt), zij hertr.
Cornelis van Aken (schepen te Culemborg, kerkmeester Sint Barbarakerk en gasthuismeester Sint
Petersgasthuis); tr. (1)

97. Christina Gisbertsdr. Tussenbrouck, overl. 1527.
98. Jan Dircksz. van Baden, eigenaar van een huis in de Borchstraet te Culemborg, overl. tussen 19-12-

1563 en 10-7-1565, tr. (2) Agnes NN; tr. (1)
99. SophiaNN.

100. Cornelis Heymensz., schepen van Everdingen en Zijderveld 1539-1544, gaf op een onbekende datum
7 gld. jaarlijks aan de kerk van Zijderveld uit een stuk land, 'waer van die kerck weder hande moet
zijn jaergetijt en moet deylen den armen 25 st aen scoen en 25 st. aen linnen laken en 15 st. aen broot
en den pastoor 5 st. en den coster en den ouden pryster elck 3 st. en te lichten met 9 was kerssen', was
eigenaar van een huis en erf in de Vorderstraet te Culemborg tussen het huis van Dierick van Tiel en
het huis van Willem Back, hetgeen zijn dochter Johanna verkreeg bij haar huwelijk, blijkens de huwe-
lijksvoorwaarden op 9-10-1538, overl. na 13-6-1544.

112. Anthoenis de Goyer, lid van de broederschap van het Heilige Sacrament 1517, stadsburgemeester te
Culemborg 1541, 1543 en 1544, overl. vóór 16-5-1547, tr.

113. Beatrix Dircks van Cothen, overl. tussen 14-2-1564 en 12-4-1581.
116. Aert Willemsz. de Man, overl. (kort vóór 29 sept.) 1556.
118. Jan Gijsbertsz. de Moelre., tr.
119. Anna Gosen Berntsdr.
128. LambertMaurijnsz., werd sept. 1505 ten behoeve van zijn vrouw beleend met de helft van VA morgen

land boven de stad Vianen in de Haag in het land van Hagestein, strekkend van de Haagwetering over
de dijk tot de kil, op 28-1 -1529 is hij met zijn vrouw nog steeds de leenhouder van dit land, leenroerig
aan het huis Vianen, tr.

129. Johanna Hoevenaar, overl. vóór 3-10-1540.
146. verm. Melchior, bastaard van Culemborg, richter te Culemborch, rentmeester en drost van ter Leede,

tr.
147. Barta van Wijhe.
148. Geryt Cool, schepen te Culemborg 1510-1514, rentmeester heerlijkheid Culemborg 1511-1515,

pothmeesterl519-1520,kerkmeesterSintBarbarakerkl529,overl.tussen 14-11-1529 en 22-12-1541,
tr.

149. Margriet Jansdr. de Raet, overl. na 19-6-1554.
192. Cornelis Elyasz., overl. tussen 14-2-1486 en 26-1-1506, tr.
193. Truye Koels Henricksdr., vermeld 1470-1506, overl. tussen 26-10-1506 en 28-9-1507, zij hertr. Johan

Visscher, schepen te Culemborg 1507.
194. Gijsbert van Tussenbroek.
200. Heymen Jansz., droeg 4-4-1475 samen met zijn twee broers, twee morgen land, gelegen op Lang-

Bolgerijen aan de Outenaesche wetering, in gezamenlijken eigendom met Geertruyt Gerit Daniels,
over aan de pothbroeders te Culemborg.

224. verm. Huyge die Goyer, schepen 1510, 1514, 1515, 1520 en burgemeester 1517 te Culemborg, rent-
meester heerlijkheid Culemborg 1504-1520, lid van de broederschap van het Heilige Sacrament 1517,
overleden na 24-4-1520.

226. Dirck van Cothen Berntsz., te Culemborg schepen 1502, 1503, 1507, 1508, 1510, 1511, 1522, rent-
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meester 1506-1511, hof en tijnsrichter 1506, deken broederschap van Sint Barbara 1518, overl. tussen
1539 en 17-7-1541, tr.

227. Luyte Diercxs, overl. na 17-7-1541.
232. WillemdeMan,U. '
233. Aefken NN, overl. na 29-9-1556, zij hertr. Herberen Symonsz.
258. Nikolaas Hoevenaar, overl. na 10-11-1461, tr. (1) Johanna NN; tr. (2)
259. Machteld heer Sandersdr.
296. Henrick Koel, vermeld 1470-1475, overl. tussen 12-6-1475 en 7-6-1481, tr.
297. Elisabeth Woutersdr van Dichteren, overl. tussen 7-6-1481 en 26-4-1485.
384. verrn. Elyas Aertsz., geb. ca. 1425, kocht 30-8-1488 van Willem die Vischer een huis en erf in de-

Kerkstraat te Culemborg naast het huis van de deken, stichtte 2-4-1490 samen met Hubert van Culem-
borg, bastaard, Johan van Aken en de procuratoren van de Sint-Barbara-broederschap te Culemborg,
te weten Ocker Willemsz., Jan van Kuyck, bastaard en Dirck Jansz. Hacken, een vicarie op het Sint-
Barbara altaar voor het koor, waaraan verschillende renten en goederen werden geschonken.
Henrick Koel, tr.
Elisabeth Woutersdr. van Dichteren.
Jan Roelof Heymensz., droeg op een onbekende datum met zijn vrouw Beert en Roelof Heymensz.
en zijn vrouw Aellit, 2 morgen land over aan de kerk van Zijderveld, was 22-9-1452 houder van 7
morgen leengoed op Lang-Bolgerijen, strekkende van de Boeikoper kade-sloot tot de Outenase wete-
ring en was 29-9-1452 4 morgen leengoed op Neder-Zijderveld, strekkende van de Boeikoper kade
tot de Diefdijk, droeg 5-8-1453 dit leen over aan Beatrijs, dochter van Loef van Ruwiel en nicht van
de leenheer, werd 29-5-1457 beleend met de helft van een halve hoeve aan de bovenzijde op Lang-
Bolgerijen, waarvan Jan Roelof Heymensz. zelf op 16-12-1459 de boven-belender was van het perceel
aan de nederzijde, overl. tussen 16-12-1459 en 13-8-1470, tr.

401. Beert (Berta) NN.
452. verrn. Bernt van Cothen Dircksz., te Culemborg rentmeester 1472-1481, hof- en tijnsrichter 1475,

schepen 1473, 1475, 1477, 1478, 1480.
516. Jan Schonauen Hoevenaersz., werd 23-2-1430, bij overdracht door Hendrik, bastaard van Vianen, met

lijftocht van Armgard, zijn vrouw, beleend met 3'/2 morgen land boven de stad Vianen in de Haag in
het land van Hagestein, strekkend van de Haagwetering over de dijk tot de Kil.

592. Geryt Koel, vermeld 1441-1470, overl. tussen 18-6-1470 en 7-4-1473, tr.
593. Margriet NN, overl. na 12-6-1475.
594. Wouter van Dichteren, vermeld 1433-1469, te Culemborg knaap, burgemeester 1438-1449, van 1445

tot 1469 vele malen vermeld als schepen te Culemborg, rentmeester van de Heer van Culemborg
1452-1461, heemraad, overl. vóór 14-6-1470, begr. in de St. Barbarakerk in de kelder onder het
Heilige Geestaltaar, tr. (1) Aleyt Aemtsdr van Boemel, overl. in 1444 op 'St. Benedictusdach'; tr. (2)
vóór 16-3-1445

595. Geertruyt Jan Gijsbertsdr., overl. na 18-9-1466, enige erfdochter van Jan Gijsbertsz (Hack).
800. Roelof Heymensz., richter (schout) in 1433 en 1434 en schepen in 1436 te Everdingen en Zijderveld,

mogelijk identiek met Roelof Heymensz. die Wilde, heemraad van de Linge (of de Vijfheerenlanden),
op 5-6-1423 samen met Nikolaas van Rondenburg vermeld als de boven-belender van twee morgen
leengoed in Neder-Zijderveld, op 2-1-1433 vermeld als de beneden-belender van de helft van een
halve hoeve aan de bovenzijde op Lang-Bolgerijen, op 16-11 -1440 vermeld als beneden-belender van
4 morgen (viertel) land aan de nederzijde van een halve hoeve op Lang-Bolgerijen, werd op 25-2-
1439, na opdracht door (zijn neef?) Gerard van der Aa te Culemborg, beleend met 6 morgen land op
Neder-Zijderveld, strekkende van de Boeikoper kade tot de Diefdijk, leenroerig aan het huis Vianen,
droeg samen met zijn vrouw Aellit, en met Jan Roelofsz. en zijn vrouw Beert, 2 morgen land over aan
de kerk van Zijderveld, was eigenaar van de helft van een V2 hoeve land op Neder-Zijderveld, welke
hij vóór 3-5-1452 opge-dragen heeft aan Reynolt, heer tot Brederode en Vyanen, burggraaf tê Utrecht
en heer tot Ameyden. overl. tussen 25-2-1439 en 3-1-1453, tr.

801. Aleyt Keetelbantz, zij hertr. Franck Mertensz., Aleyt Keetelbantz en haar tweede echtgenoot Franck
Mertensz., erkenden 3-1-1453 voldaan te zijn van de schuld, die de vader van jonker Gerardt, heer
tot Culenborch etc, had aan Roelof Heymensz., de eerste man van Aleyt, ter zake van het schoutambt
van Everdingen en Zijderveld.

802. Gerard Willemsz.
904. verm. Dirck van Cothen, vermeld te Culemborg 21-12-1438.

1188. verm. Peter van Dichteren, gasthuismeester te Culemborg in 1392 en 1400, overl. na 26-6-1415.
1190. Jan Gijsbertsz (Hack), te Culemborg knaap, schepen 1440-1469, burgemeester, tr.
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1191. Geertmyt van Polhuysen.
1600. Heymen Boudewijnsz., geb. ca. 1360, schepen te Everdingen en Zijderveld 1416-1423, was op 29-6-

1392 de boven-belender van 2 morgen leengoed op Lang-Bolgerijen.
2382. Gosen van Pothuysen, tr.
2383. Bartraet NN, 14-1-1438: Bartraet, weduwe van Gosen van Pothusen; Engbert Craft, haar zoon; Eng-

bert Bierman met zijn vrouw Celye, en Jan Gijsbert Ludekenszoonszoon, dragen over aan Wouter die
Brune, ten behoeve van het gasthuis te Culenborch, een stuk land onder Gotbertingen tussen de 'Pari-
ser weg en de Leek', waarvan de opbrengst voor uitdeling van brood en haring moet worden gebruikt.

H.T.M, de Raad, Gouda
KRIJNBERG-STEIJLERS (169 (1999), pag. 274)
Het huwelijk Krijnberg-Steijlers vond ik niet in Breda, evenmin de doop van Tlieodora Stijlaers — wèl
gegevens over haar voorgeslacht. Ouders: Adolphus Stijlaars werd ged. Breda 2-5-1749 (r.-k. Brugstraat,
get.: Adolphus Ransbergh en Maria van Gennabeth (een typisch zuid-Limburgse naam», overl. Breda 30-4-
1821 als gepensioneerd militair, tr. (niet in Breda) Johanna Maria (Sophia) Meijers, van Maastricht, overl.
Breda 17-2-1820, koopt een huis in 1797 en verkoopt dat weer in 1803. Grootouders van vaderszijde:
Hermanus Stijlaars en Joanna Catharina van Namen (mogelijk geboortig van Maastricht, want wellicht
verwant is: Godefridus van Namen,ym. van Maastricht, otr./tr. Breda (Grote Kerk) 4/18-11-1742 Catharina
Vinckx, j.d. van Breda). Het echtpaar Stijlaars-van Namen liet drie kinderen dopen te Breda: Lucie 30-12-
1741, Fredrik Ignatius 16-5-1752, Maria Catharina 17-1-1755; een notariële akte van 1788 noemt nog de
minderjarige Alida Augusta als dochter.

drs. F. Buijs, Breda

BUCHNER-SOETHOUT (173 (1999), pag. 274)
Johan Heinrich Buchner, begr. Breda 13-4-1781, tr. (als weduwnaar van Jacomina van Bmynisse) Breda
1-6-1766 Alida Hoinck, j.d. van Utrecht. Hun zoon Johan Jorrien Buchner werd ged. Breda 20-5-1767
(Luthers). Overige kinderen van Johan Heinrich Buchner: Dina 1758, Willemina 1765, Anna Catharina
1768, Johan Jacobus 1770, Gerriten Geertrui 1773.
Maria Soethout werd ged. Ginneken 1-1-1772 (geref.), met als ouders Jan Soethout en Isabella Scholten.
Overige kinderen: Willemina (?), Johannes Christiaan 1775, Henderina Johanna (?), Adriana 1781.

J.M. Eling, Breda
VAN HOLTEN (VAN HOUTEN) (177 (1999), pag. 275)
In de lijst van huisgezinnen van Eemland (HUA, arch. Staten, nr. 543) komt onder Woudenberg voor
Franck Cornelissen 'dachhuyrder met sijn vrouw ende 2 kinderen minderjarich'. In de zetting voor het
haardstedegeld uit 1693 (Oud Arch. Woudenberg GW 188, thans gem.arch. Amersfoort) komt voor Franck
Cornelisz. 'daghuerder bruijeker en Hendrinz van Geijtenbeek eigenaerse en bij den soon opgegeven: 1
haardstede'. Dit betreft een huisje tegenover de kerk van Woudenberg.
Geannoteerde transcripties van beide lijsten zijn uitgegeven door het Bureau voor Familie-Historie te
Woudenberg. Putman vermeldt in de Eemlandse klapper 29 dat in 1705 nog Franck Cornelisz. 'met zijn
zonen' in de familiegeld-zettingen van Woudenberg voorkomt. Dit moet de vader van de vijf broers Van
Holten zijn; de naam van de moeder wordt nergens vermeld.

Ir. W.H.M. Nieuwenhuis, Amstelveen
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