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INLEIDING

De naam Blom is niet alleen in ons land algemeen bekend. In meerdere Westerse landen komt
een equivalent van de naam voor. Logisch natuurlijk. De naam is afkomstig van 'bloem' en
bloemen vind je nu eenmaal over de hele wereld. Daar komt nog bij dat dè naam Blom vroeger
ook een voornaam was. Reden te meer dus om je twee keer te bedenken alvorens een genealo-
gisch onderzoek naar de oorsprong van een dergelijk geslacht te doen.

In het moederhuis van het klooster St. }ozef te Amersfoort hangt een

schilderij van Mgr. Henricus Blom (R.N.L. (1809-1884)), kapelaan te

Maarssen, kapelaan te Amersfoort van de H. Franciscus Xaverius -'t

Zand - (1834), pastoor te Amersfoort (1844-1884), deken ald. (1877) en

stichter van deSt.Joseph Congregatie. (7-11-1878). Ook was hij geheim

kamerheer van Paus Leo xiu (zie iva4).

Voor de westkant van de provincie Utrecht bleek echter het aantal 'Blommen' nog te overzien.
Dit sterkt ons in de gedachte dat het de moeite waard is om eens te bezien of, en in hoeverre,
er verband is tussen de verschillende enclaves met 'Blommen' die over Nederland verspreid
liggen. Wij denken dat te doen door middel van een familievereniging, een werkgroep of iets
dergelijks. Zo'n groep zou mooi kunnen ontstaan naar aanleiding van dit artikel.

Er is al wat onderzoek gedaan naar de herkomst van de naam en lokaal zijn er enkele inte-
ressante kwartierstaten of genealogieën bekend, maar een gecoördineerd geheel is naar ons
weten niet voorhanden.
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Onderstaand treft u een overzicht aan van de huidige stand van zaken in ons onderzoek. De
oudste generaties hebben wij geheel uitgewerkt in de vorm van een genealogie. Van de jongere
generaties hebben wij enkele takken doorgetrokken tot in de 20e eeuw en daarbij (het bloed
kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan) de takken van de ondertekenaars gekozen1.

DE ROOMS-KATHOLIEKE TAK VAN DE FAMILIE

Tegen het einde van de 17e eeuw treffen wij twee groepen met de naam Blom aan in het Wes-
ten van Utrecht. Een protestantse en een katholieke. Alleen de katholieke groep hebben wij
onderzocht. Daarbij lijkt het er op dat deze groep in een wijde omtrek afstamt van een zekere
Cornelis Cornelissoon Blom (1), die in 1617 is geboren en in Harmelen woonachtig was. Zijn vader
heette dus waarschijnlijk ook Cornelis. Er zijn aanwijzingen dat deze Cornelis nog meer zoons
had. De namen Dirk en Gijsbert zouden in dit verband genoemd kunnen worden. Jan Dirkse,
een zoon van Dirk Cornelissoon, bezat in 1677 namelijk grond, grenzende aan het land van
Cornelis Cornelissoon2 en Jan Gijsbertse kocht in 1668 een herberg in Vleuten3, welke hij niet zelf
exploiteerde. Deze gegevens zij n natuurlijk te vaag om er vergaande conclusies uit te trekken.

Tot 1900 was het geslacht in hoofdzaak actief in de agrarische sector. In de 17e en 18e eeuw
hadden verschillende leden van het geslacht meerdere landerijen. Daarnaast waren enkele van
hen in het bezit van een herberg. Het beroep van herbergier werd frequent uitgeoefend. Door
hun relatieve welstand konden een aantal leden van het geslacht het zich veroorloven om op
lokaal niveau openbare functies te bekleden. Met name de functie van schepen werd veelvuldig
bekleed, alsook die van hoofdingeland van het Grootwaterschap Woerden. Ook komen func-
ties voor als lid van een gemeentebestuur, gemeenteraadslid, accessor en kerkmeester. Een
aantal leden bekleedde een religieuze functie.'

Cornelis Cornelissoon (1), die dus als stamhoudef beschouwd'kan worden, kreeg vijf zoons. De
eerste vier kinderen van Cornelis Cornelissoon hebben Óf geen aantoonbare doorlopende reeks
nakomelingen, of nakomelingen van het vrouwelijk geslacht. Zeer interessant genealogisch
materiaal maar de naam Blom zult u daarbij natuurlijk niet tegenkomen. Zijn laatste kind,
Gijsbert Cornelisse (ne) dus, had een zoon, Gijsbertus (ma), die samen met zijn derde vrouw een
groot aantal kinderen kreeg waarvan er veel in leven bleven. Een bijzonderheid in die tijd.
Uiteindelijk resulteerde dit in een fors tiageslacht met de achternaam Blom.

Het geslacht was tot omstreeks het eind van de achttiende eeuw woonachtig in en rond
Harmelen (het zgn. Kerspel Harmelen). Daarna verspreidde de familie zich over een wat groter
gebied. De oudste zoon van Gijsbertus Gijsbertse (ma) t.w. Johannes (iva) bleef nog in Harme-
len, maar twee van zijn zoons, te weten Gijsbertus (va) en Lambertus (vb), vestigden zich, na
hun trouwen elders. Gijsbertus vertrok naar Abcoude. In de omgeving daar zijn nog steeds
zijn nazaten aanwezig. Deze familiegroep kan als de Amstellandse tak worden aangeduid.
Zijn broer Lambertus kwam in Noordwijk terecht. Lambertus met zijn nageslacht aldaar zou
men de Haaglandse tak kunnen noemen. De andere zoons van vader Gijsbertus (ma), te weten
Theodorus (ivb) en Adrianus (ivc), bleven wat dichter in de buurt. Adrianus bleef Harmelen
trouw en Theodorus vestigde zich in Achthoven bij Montfoort. De nazaten van deze Theodo-
rus hebben zich, samen met Dirk, de jongste zoon van bovengenoemde Johannes, nog geruime
tijd rond Woerden opgehouden en hun nakomelingen zijn daar nog steeds goed vertegen-
woordigd. 'Het land van Woerden' leek ons voor deze groep een goede aanduiding.

Hier volgt een genealogie van de eerste drie generaties (alle dopen en huwelijken vonden in
de rooms-katholieke kerk plaats, tenzij anders aangegeven).
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KERSPEL HARMELEN

I. Cornelis CornelissoonBlom, geb. 16174, veehouder en landbouwer teBreudijk(i679), overl. kort

voor 1691, tr. Elizabeth Stehouwer, waarsch. afkomstig uit de buurt van Leiden, overl. voor 16845.
Het echtpaar kreeg vanaf ca. 1660 vijf zoons, t.w. Dirk, Jan, Cornelis, Abraham en Gijsbert. Van dochters is niets
bekend6.
Cornelis werd door de Staten van Holland en West Friesland op 21 mei 1669 beleend met 4 morgen land in het
land van Woerden7. Hij accepteert op 9 februari 1674 bij schenkingsakte hetgeen Jan Leenderts Koudckcrk aan
hem heeft geschonken8. Op 2 okt. 1679 kreeg Cornelis in het gerecht Breudijk bij Harmelen 20 morgen land
getransporteerd die hij daarvoor als huurder in gebruik had9. Deze grond werd op 8 oktober van dat jaar met een
hypotheek van 4000 Caroli guldens bezwaard10.

Handtekening en merk van Cornelis Cornelisz

Blom

Uit dit huwelijk, geboren in kerspel Harmelen vanaf ca. 1660:

1. Dirck, volgt Ha.

2. Jan, volgt Ilb.

3. Cornelis, volgt lic.

4. Abraham, volgt lid.

5. Gijsbert, volgt He.

Ha. Dirck Cornelissen Blom, geb. kerspel Harmelen, meebrouwer (1707) aldaar, schepen te Har-

melen, kerkmeester in de,kerk te Vleuten (1734), hoofdingeland grootwaterschap Woerden

(1697-1741)", overl. Harmelen (huis bij de brug) 17-4-1742, otr. Breudijk 2-11-1690 Cornelia van

Velthuijsen'2, woont bij trouwen 'op het huis te Harmelen', overl. tussen 12-7 en 29-12-172313,

dr. van Jan Adriaansz. en Aaltje Hendrikz. Hoogerwerf. Dirck en Cornelia laten op 6 aug. 1692

huwelijkse voorwaarden opmaken14.

Dirck wordt op 10 jan. 1691 door de Staten van Hol-
land en West-Friesland beleend met4 morgen land in
het Land van Woerden in het schoutambacht van
Geestdorp en het Oudeland van Indijk'5. Op 3 maart
1694 wordt aan hem getransporteerd 10 morgen op
'Hacnwijck onder den gerechte van Harmelen '6. Hij
krijgt op 24 juni 1696 voor de koopsom van ƒ 1.450
getransporteerd 'een hofstede (in onderstaand testa-
ment aangeduid als 'De Hollenboom') groot 15 mer-
gen en 3 hont, met huys, bergh en schuijr, bepootinqe
en beplantinge daer op staende, gelegen in de Breu-
dijck en Gerwerscoop, onder den gereghte van den
Indijck"7. Dirck krijgt op 19 jan. 1707 voor de koop-
som van ƒ 1.410 getransporteerd een 'perceel lands
groot omtrent ses mergen' te Reijerscoop-Indijck18.
S[eigneu]r Dirck Blom en juff|rouw]e Cornelia Vel-
thuijsen krijgen op 25 okt. 1710 voor/1.000 drie mor-
gen gelegen op 'Breudijkcksvelt onder den gereghte
van den Indijck' getransporteerd. Zij nemen op 25
okt. 1710 een hypothecaire lening van ƒ1.000 gulden

R E U D Y C K

1670 )

'm

'Breudych' ten Noorden van Harmelen met de hofstede 'De

Hollenboom'.
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op voornoemde drie morgen land'9. Op 15 september 1715 koopt Dirck Blom 5W morgen land op het Oude Land
onder het gerecht van Indijk20. En op 21 juni 1719 een huis en erf te Harmelen2'. Op 25 nov. 1721 wordt aan Dirck
Blom getransporteerd 6 (7) morgen land op de polder van Breudijck Ravenswaeijs geregt22.
Dirck bleef kinderloos maar regelde veel voor zijn broers en hun kinderen. Vooral neef Gijsbertus Gijsbcrtsen
(lila) lijkt een oogappel te zijn. Hij woont zelfs bij hem in. Dirck assisteert bij het maken van zijn huwelijkscon-
tract met toestemming van vader Gijsbert23 en ze doen samen zaken. Zij verhuren op 17 september 1737 voor de
pachtsom van ƒ 392 per jaar aan Claas van Heusen een huis en hofstede etc. met 2i'/2 morgen land, gelegen te
Breudijk in het gerecht van Indijk24. Dirk Blom assisteert op 26 okt. 1723 zijn neef Gijsbertus Blom (Illb) bij het
transport voor de koopprijs van ƒ 825 aan hem van 4V1 morgen 'soo wcy-, hooy- als hennipland' te Breudijk2S en
machtigt mons[cigncu]r Frans Loos om ten overstaan van stadhouder en leenmannen van de Staten van Holland
4 morgen land in het Land van Woerden en het Land van de Indijk op te dragen aan Gijsbert Blom, die het land
heeft gekocht voor ƒ 20026. Tenslotte benoemt hij zijn neef tot zijn enige en universele erfgenaam zulks o.a.
onder de conditie dat deze aan zijn broers en zusters in totaal uitkeert ƒ4.800 'en soo lange hij leeft aan de room-
sche catholicke armen ses gulden ses stuijvers'. Aan de zeven kinderen van zijn broer Cornelis Blom (Ik) legateert
Dirck Blom in totaal ƒ4.000. Aan de twee dochters van zij n broer Abraham Blom (lid) de helft van een hofstede27.
Dirk assisteert zijn nicht Lijsbeth Abrahams Blom (Hdi) op 15 jan. 1717 bij het aangaan van huwelijkse voorwaar-
den met Aalbert van den Wildenburg28. Hij assisteert 10 febr. 1718 zijn nicht Cornelia Abrahamsen Blom (IId2)
bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden met Egbert Gerrits Verkerk29 en hij vermaakt aan zijn nicht Elisa-
beth Jans Blom (Ilai) de wederhelft van voornoemde hofstede met 29 morgen land te Breudijk30.
Op 7 okt. 1724 verpacht Dirck aan Aelbert van den Wildenburg en Elisabeth Abrahams Blom een hofstede en 29
morgen land te Breudijk Ravenswaij gerecht voor ƒ 150 per jaar3', terwijl hij op 28 jan. 1726 van hen voor ƒ 1.651,
o.a. paarden, runderen en melkgcreedschap koopt. Daarnaast scheldt Dirck Blom kopers de pachtsom van even-
genoemde hofstede kwijt32.

Dirck Blom tekent 13 maart 1734 als kerkmeester van de kerk te Vleuten mede de akte van overeenkomst tussen
het kerkbestuur en de erfgenamen van pastoor P.J. Francois over de in te stellen misfundaties verbonden aan de
door deze aan de statie nagelaten goederen.
Op 25 juli 1742 waarderen schout en schepenen van Harmelen de volgende onroerende goederen van wijlen Dirk
Blom: een huis, erf en grond te Harmelen ƒ 600); 10 morgen land in de polder, van Haanwijk onder Harmelen
ƒ 1.500); een hofstede te Harmelen bij de brug aldaar, 'bewoond bij den overleedene^ ƒ 1.20033. Op 7 augustus 1742
worden door schout en schepenen geestimeerd: 7 morgen land en een hofstede, met omtrent negenentwingtig
morgen land, bewoond en gebruikt door Gijsbert Blom' (lila) ƒ3.60034. De erfgenamen van Dirk Blom geven aan
van hem te hebben geërfd: 5V2 morgen in het oude land van Indijk(f 1.500), 6 morgen te Reijerskoop-Indijk (f 900)
en een hofstede ('de Holleboom') te Breudijk met vijftien morgen land {f 2.400)35.

Ilb. Jan Cornelissen Blom, geb. kerspel Harmelen, overl. tussen 1706 en 172312, tr. Maarssen 4-11-
1705 Annie Josten, van 'Breuckelerweert'.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetjans, ged. Maarssen 14-1-1706, overl. na 172313.
Zij krijgt van haar oom Dirck op 12 juli 1723 de helft van een hofstede met omtrent 29 morgen land in
Breudijk Ravcnswaijs30.

lic. Cornelis CorneliszBlom, geb. kerspel Harmelen, overl. tussen 1694 en 22-12-170336, tr. Teuntie
(Teuntjen) Paulus Hollaer, overl. na 10-11-173138, dr. van Paulus Jansz en Maijchge Cornelis de
Rooij37. Zij hertr. Vleuten (gereformeerd) 27-4-1706 Gerrit Theunisz d'Hidt.

Teuntie Paulus Hollaer consenteert bij akte van 19 nov. 1731 in het huwelijk van haar zoon Jan Cornelisz Blom
met Maria van Zegvelt39. Cornelis geeft mede toestemming voor levenslange alimentatie aan Cornelis P. Hollaer,
schoonvader40.

Uit dit huwelijk:
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1. Gerrü Cornelisse, otr. Vleuten 25-3-1725, tr. Vleuten (gerecht) 2-4-1725 Sibilla Peterze van
Ockhuijsen, wed. van Arie Crijnen Plun.

2. Dirck, overl. na 1723.
3. Jan Cornelis, overl. na 175641, tr. Vleuten (gerecht) 27-11-1731 Maria van Zegvelt, jongedochter

wonende te de Meern.
4. Elisabet Cornelis, woont te Alendorp (1723), tr. (1) Cornelis Janz. Geesdorp, tr. (2) Vleuten (ge-

recht) 4-5-1723 Jacob Willemz. Tucker, wed. van Jannegie Jans Corter, woont bij trouwen te
Zuilen.

5. Joosije Cornelis, geb. Vleuten overl. na 1726, tr. Vleuten (gerecht) 19-4-1712 Jan Cornelisse
Hovelingh, wed. van Geertruijd Teunis Back.

6. Johanna Cornelisse, woont bij trouwen te Vleuten, tr. ald. 18-4-1719 Jacob Jansen Agtersloot,
wonende ald.

7. Aegije, overl. na 172313.

lid. Abraham Cornelisssoon Blom, geb. kerspel Harmelen42, veehouder en kaasboer, schepen van
Breudijk 1691, overl. kort voor 27-11-170942, otr. (gerecht) Breudijk 9-4-1694 Catharina Pieters
Kemp.

Op 21 mei 1691 door de Staten van Holland en West Friesland beleend met 4 morgen land42. Hij had de hofstede
van zijn vader in eigendom en krijgt op 30 aug. 1695 hierop een hypothecaire lening van 3000 Caroli guldens43.
De hypotheekvers trekster is Agnes van Veldhuijzen. Abraham lost zowel op 30 aug. als 5 sept. 1695 2.000 gulden
af op de hypothecaire lening welke zijn vader had genomen44. Woont in 1694 en 1697 in Breudijk maar wordt
op 8 dcc. 1704 in Houtdijk door de pastoor van Woerden bediend45.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Abrahamsen, geb. omstr. 1700, woont te Woerden (Pannebackerije 1721), tr. Breu-
dijk (gerecht en kerk) Vleuten 1-2-1717 AelbertFranssen van den Wildenburgh, uit Laag Nieuw-
koop, zn. van Fr'anciscus28.

Op 4 feb. 1710 door de Staten van Holland en West-Friesland beleend met 4 morgen land in het Land van
Woerden46.
Lijsbeth Abrahams Blom en Aalbert van den Wildenburg maken op 15 jan. 1717 ten huize van de toekomsti-
ge bruid huwelijkse voorwaarden47. Op 11 maart 1717 benoemen zij elkaar bij mutueel testament wederzijds
tot universele erfgenamen48.

2. Cornelia Abrahamsen, geb. omstr. 1700, tr. Breudijk (gerécht) 28-2-1718 Egbert Verkerk, woont
bij trouwen te Breudijk.

Akte huwelijkse voorwaarden (zie oom Dirk Blom), op 24 april 1718: testament van Cornelia Blom en
Egbert Verkerk49.

He. Gijsbert Cornelissen Blom, geb. kerspel
Harmelen, schepen van Portengen (1702)
en Kamerik (1713), gerechten in de omge-
ving, woonachtig in Kortrijk (1698) en
Houtdijk (172.4), van bezittingen aldaar is
niets bekend, wel was hij van 1705 tot 1743
gebruiker van 44 morgen land in Hout-
dijk'50, meebrouwer en herbergier, op 6-
10-1733 liet hij zich inschrijven als poorter
te Montfoort en vestigde zich in herberg
'Het gemeenlandswapen's', overl. ald. 19-

5» otr. Maarssen (gerecht) 10-10-1697
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Cornelia Gijsberts van Veen, uit Vijfhoeven onder Kortrijk, dr. van Gijsbert Jans en Grietien
Gerrits Bijman.

[ Handtekeningen van Gijsbert Cornelissen Blom en Cornelia

Gijsbert en Cornelia machtigen op 27 jan. 1724 hun broer en zwager Dirk Blom (I.i) om hun zoon Gijsbcrtus (lila)
te assisteren bij het maken van zijn huwelijkscontract52. Gijsbert werd begraven in de grote kerk waarbij de
klokken voor ƒ 2 en 8 st. een uur werden geluid. U kunt zijn grafsteen daar nog aantreffen (zie pag. 5). Op 15 juli
1741 compareren voor de notaris Jan Verhart en zijn vrouw Cornelia van Veen, weduwe van Gijsbert Blom, alsme-
de haar zoon Gijsbert Blom (lila). Laatstgenoemde is nog niet voldaan uit de nalatenschap van zijn vader. Over-
eengekomen wordt dat Cornelia van Veen de boedelschulden betaalt en dat Gijsbert Blom toekomt de bijeschans
met uitweg ter waarde van ƒ 100, gelegen op de Busscmer Eng, genaamd de Hoogt53'.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth (Gardina), ged. Maarssen 1-4-1698, tr. (i)]an Gerrits Dobbe, tr. (2) Vleuten 18-11-1737
Dirk van Dam, wonende te Vleuten.

2. Cornelis, ged. Maarssen 12-1-1702
3. Gijsbertus, volgt lila.
4. Gerardina, tr. Montfoort (gerecht) 2-2-1733 Abraham Cornelisse van IJsendoorn, uit Houten.
5. Wijnanda Bloem oïBloom, begr. Jutphaas 23-10-1777, tr. Nedereind van Jutphaas (gerecht)

14-5-1731, Gerrit Pieters Noordeloos, begr. ald. 21-2-1756, wed. van Agnes van Velthuijzen (zie
hiervoor bij Abraham Blom onder lid).

Gerrit compareert 15 jan. 1733 mede bij akte van assumptie en voogdij van zijn zwager Gijsbert Blom
(lila)54. Op 16 april 1762 verkrijgt Wijnanda, weduwe van Gerrit Noordeloos, toestemming om een hofstede
met 28 morgen land te Oud-Kamcrik te verkopen55.

6. Josina, wonende te Montfoort, tr. ald. (gerecht) 13-5-1736 David Bijleveld, herbergier in de
herberg van zijn schoonmoeder (1740)56.

7/8. Gerarda en Geertruida, een tweeling, ged. Woerden 29-3-1709.

Handtekeningen van GijsbertiusGijskrtsen Blom en zijn oom Dirck Cornelissen

Blom (ua).

lila. Gijsbertus Gijsbertsen Blom (of Gijsbart, zoals hij zichzelf noemde), ged. Maarssen 3-8-1700,
woont in bij zijn oom Dirck te Harmelen (1723,1737), hoofdingeland grootwaterschap Woerden
(1725-1782)57 en schepen van Harmelen, eigenaar van een herberg 'alwaer 't kasteel van Woer-
den uythangt'58 te Indijk (Harmelen) en meeverkoper, bezitter van een hofstede genaamd 'de
Hollenboom'59 te Breudijk60, overl. Harmelen 13-10-1781, begr. ald. 18-10-1781, tr. (1) Wijk bij
Duurstede (gerecht) 22-2-1724 Maria van derWeijde, ged. ald. 2-7-1700, overl. tussen 4-4 en 26-7-
17266' dr. van Bernardus en Agnes van Ommeren, tr. (2) Vianen (gerecht) 24-6-1727 Alletha van
Rietveld, ged. ald. 10-11-1700, overl. tussen 22-3-1729 en 2-2-1733, dr. van Bernardus en Geertrui
Vercoren, tr. (3) Vleuten 2-2-1733 Jacoba Arisse van IJsselstein, begr. Harmelen 14-11-1775.

Gijsbert Gijsbertsen Blom wordt bij testament d.d. 12 juli 1723 door zijn oom Dirck Blom (Ha) benoemd tot diens
enige en universele erfgenaam62. Gijsbertus krijgt op 26 okt. 1723 voor de prijs van ƒ 825 'sekere vier en een half
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mergen soo wcy-, hooy- als hennipland' getransporteerd, gelegen onder 'Yndijk op den Breudijk'63.
Op 31 jan. 1724 huwelijkse voorwaarden tussen Gijsbert en Maria van der Weijde. Gijsbcrt Blom brengt o.a. 4'A
morgen land, 11 koeien, drie ossen en ƒ 1.000 in contant geld in64. Op 31 mei 1724 wordt aan hen 6 morgen hooi-
land in de polder van Breudijk te Indijk getransporteerd Na het overlijden van Maria word t de helft van genoem-
de 6 morgen aan Gijsbcrt getransporteerd waarbij hij 'alle juwelen, silver en gouts alsmede de luiermant met
inhoud' moet afstaan (23 aug. 1726)65, en op 4 april 1726 voor de som van ƒ310 'seeckere huysinqe, erve en stallin-
qe, staende ende gelegen aan de Straat- of in den dorpe van Harmelen'66.
Het gerechtelijk huwelijk van Gijsbert en Cornclia vindt plaats ten huize van de vader van de bruid (een her-
berg?); huwelijkse voorwaarden volgen op 7 juni 1727: Gijsbertus Blom brengt o.a. in voornoemde landerijen 2
paarden, 11 koeien, 3 ossen en ƒ1.250 aan contant geld67.
Op 7 oktober 1728 wordt aan hem 5'A morgen bouwland op het Oude Land van Indijk getransporteerd68 en op 14
juni 1730 een hofstede met acht en twintig morgen69.
Op 10 mei 1737 wordt aan s[eigneu]r Gijsbert Blom 4 morgen in de polder Breudijk te Indijk getransporteerd70.
Gijsbert Blom machtigt op 17 september 1737 Hendrik Blanke om verleij en investituur te verzoeken van 4
morgen land, zie oom Dirck Blom (Ha)71. Op 30 juni 1738 (koopccdule d.d. 12 april 1738) wordt aan Gijsbert Blom
nogmaals 12 morgen land getransporteerd in Bijleveld72.
Gijsbert verhuurt op 5 dcc. 1743 een hofstede met 29 morgen land te Breudijk, voor o.a. twee Lcydse manden
peren, twee Meyse kazen en ƒ 460 per jaar aan Claas van Heusden73. Genoemde hofstede verhuurt hij telkens
voor een periode van ca. 6 jaar. Eerst op 19 maart 1749 aan Cornclia van Endho(o)ven (2x), later vanaf 2 mei 1763
aan Jacob van E(y)ndhoven (4X)74.
Op 12 augustus 1754 koopt Gijsbert Blom tijdens een openbare verkoop voor ƒ 3.500 de herberg 'het Kasteel van
Woerden' te Indijk75. Sr Gijsbert Blom transporteert op 10 dec. 1764 voor de prijs van ƒ6.500 aan zijn zoon sr Jan
Blom 'secker huys, stallinge, schuur, kolfbaan, erve en boomgaart, sijnde een herberge alwaar 't Kasteel van
Woerden uythangd, met verdere betimmeringe, bcpootinge en bcplantinge daar op staande, staande ende gele-
gen op den dorpc van Harmelen, onder den gerechte van den Indijk', alsmede een 'seker huis en erve met betim-
meringe, beplantinge en bepootinge daarop staande' te Harmelen Indijk76.
30 jan. 1766: mutucel testament van Gijsbcrt Blom en Jacoba IJsselsteijn77.

Uit het tweede huwelijk (allen geb. Harmelen, ged. Vleuten):

1. Cornclia, ged. 22-4-1728, woont te Vianen (1746), begr. Gouda (impost) 22-8-1784, tr. Via-

nen 31-5-1746 Antoni Molenschot, geb. Gouda, ged. ald. 31 mei 1726 (Keizerstraat), bewoont

huis aan Hoge Gouwe nrs. 53/5578, overl. ald. 3-3-1808, zn. van Jan en Geertruij van den

Bergh.

Betaald op 13 mei 1746 volgens het gaardersregister op het trouwen te Goudaƒ 12, betaald voor het begraven
van Cornelia in de Janskerk 17 pond en ƒ 4.

2. Gertrudis, ged. 22-3-1729, begr. Utrecht 23-9-1797, tr. Paulus de Vrees, meestergrutter te

Utrecht, bezit huis aan de Neude ald., begr. Utrecht 7-10-1782.
15 januari 1733: akte van assumptie en voogdij van Gijsbertus Blom, die tot schey- of deelvoogd over de
moederlijke goederen van zijn twee minderjarige kinderen Cornelia en Geertruida is aangesteld79.

Uit het derde huwelijk (allen geb. Harmelen, ged. Vleuten):

3. Johannes, volgt IVa.

4. Maria, ged. 17-6-1736, overl. na 29-n-i78i8S, tr. Vleuten 27-2-1764 Cornelis Pol(l), geb. Har-

melen, ged. Vleuten 16-5-1736, poorter van Oudewater, overl. ald. 19-9-1779, zn. van

Hendrik en Cornelia Verweij.

5. Christina, ged. 9-5-1740, tr. Vleuten 5-7-1768 Jan Willemse Rademaker, geb. Keulen, overl.

Woerden 25-5-1811,
Christina wordt tcsamen met haar man (den backer) vermeld in het register van zitplaatsengcld van de St.
Bonavcnturakerk te Woerden.

6. Theodorus, volgt IVb.

7. Adrianus, volgt IVc.
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8. Gijsbertus, ged. 3-2-1750, overl. voor 29-11-178186.
9. Catharina, ged. 23-8-1751, overl. Gouderak 20-4-1819, tr. Harmelen, Vleuten 3-1-1775Johan-

nes van Luijk, overl. Gouderak 25-8-1828, grutter ald., zn. van Tijmen en Ingetje den Hol-
lander.

Bij notariële akte van 8 jan. 1782 herroept Catharina de machtiging die zij op 29 nov. 1781 aan haar broer
Jan Blom heeft gegeven om de onroerende zaken die haar vader Gijsbert heeft nagelaten publiekelijk te
veilen80.

10. Jacoba, ged. 26-1-1754, tr. Hogeboom (kerk Vleuten) 18-6-1782 Henricus Straatman, ged.
Woerden ald. 14-9-1759, begr. Woerden 11-1-1795, zn. van Henricus en Gertrudis Vlinken-
vleugel.

11. Elisabeth, ged. 29-12-1756, overl. voor 29-11-178186.
Een gedicht van Gijsbart Blom staat in het zgn. 'Hensboek', een verzameling gedichten van
het Grootwaterschap Woerden. Het was gebruikelijk dat deze rij mpj es werden gemaakt in een
herberg bij de introductie van een nieuwe Ingeland.

Men keert het water wel uyt deese waaterschap

Maar Vreugt manqueert 'er nooit nog helder druijvesap

28 aug. 1726

Gijsbart Blom

IV&. Johannes (]an) GijsbertseBlom, geb. Harmelen, ged. Vleuten 3-3-1734, overl. Harmelen (huis
nr. 39) 2-4-1813 (aan een borstkwaal), tr. (1) Indijk (gerecht) 27-2-1764 Maria Claeze Soet, ged.
Waddinxveen 9-11-1739, begr. Indijk 9-10-1775, dr. van Claes en Jannitie Pols, tr. (2) Cabauw
27-11-1777 Maria Eijke, geb. Jaarsveld, ged. Cabauw 9-10-1757, overl. Indijk 27-12-1819, dr. van
Lambertus en Lucia Bick.

Johannes nam de herberg 'het Kasteel van Woerden' met kolfbaan van zijn vader over76. Hij was (presiderend)
schepen en lid van het gemeentebestuur te Indijk (1804)81.
Johannes kreeg op 17 aug. 1754 toestemming van het gerecht om brandewijn te schenken en bier bij de kleine
maat te verkopen82. Hij koopt op 20 aug. twee schilderijen voor f.160 en verkoopt op 13 maart en 19 april als
koopman bestiaal een aantal beesten voor resp. ƒ383 en ƒ664 (jaartallen onbekend)83. Op 27 sept. 1772 wordt Jan
veroordeeld om zeven ducaten te betalen ter zake levering van een hazewindhond genaamd Maerquis84.Bij
notariële akte, op 4 nov. 1777 verleden, benoemt Jan Blom naast hem tot voogden van zijn dochtertje Jannetje,
zijn broer Dirk en Cornelis Soet. Op dezelfde dag passeert de akte van scheiding en deling tussen enerzijds Jan
en anderzijds Dirk en Cornelis Soet85. De erfgenamen van vader Gijsbert machtigen hem op 29 nov. 1781 bij akte
om de hofsteden 'de Hollenboom' en 'de Eenhoorn' publiekelijk te verkopen86. Bij testament van 15 febr. 1786
vermaakt de schoonmoeder van Jan t.w. Lucia Bick aan haar dochter Maria Eijke 'het juweele kruys met de losse
stecnen daarbij zijnde, soo als sij testatrice het zelve heeft gedragen'87. Op 18 mei 1790 koopt Jan Blom 7 morgen
houtland liggende op het oude land van Indijk voor de som van ƒ102088. In 1792 wordt hem admissie verleend
om paarden en rijtuigen te verhuren89. Jan leent op 18 lentemaand 1809/4.500 van mr. Paulus Bosch van Draken-
stein en stelt als onderpand 38 morgen land te Indijk90.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna, ged. Vleuten 25-1-1766, tr. Cabauw 27-2-1788 Joannes Straver.

Uit het tweede huwelijk (allen geb. Harmelen):

2. Gijsbertus (Amstellandse tak), volgt Va.
3. Lambertus (Haaglandse tak), volgt Vb.
4. Dirk, ged. Vleuten 14-11-1782, vestigt zich als meester grutter te Woerden in 1804, bezitter
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van een pakhuis en een pand aan de Rhijn nr 226 en 227, alsmede twee stallen, overl.
Woerden 26-4-1854, tr. Ter Aar (gerecht) 14-1-1806 Agnes van Hoorn, ged. Ter Aar 24-4-1785,

dr. van Jan Hendrilkze en Maartje Cornelisse Marsse.
Dirks vrouw overlijdt op 9 maart 1810 'naa eene zwaarc bezetting op de borst vergezeld met catharrale
koortsen van vier dagen'.
Dirk en Agnes hadden o.a. een zoon die in Munster (Dld) tot priester werd gewijd. Mgr. Henricus Blom,
(R. N. L.) was kapelaan te Maarssen, kapelaan in Amersfoort (van de H. Franciscus Xaverius - 't Zand -1834
en van de Joscph Congregatie). Ook was hij geheim kamerheer van paus Leo XIII.

5. Jacoba Cornelia, ged. Vleuten 21-1-1785, tr. Harmelen 17-2-1813 Willem Broer, geb. Reijerskop,
ged. Vleuten 28-3-1778, landbouwer, na zijn huwelijk kastelein te Indijk, overl. Veenhui-
zen 8-1-1850, zn. van Bastiaan en Lisabet Swart.

6. Wouter, ged. Vleuten 17-4-1787.

7. Lucia Cornelia, ged. Vleuten 19-8-1789, overl. Harmelen 16-11-1875, tr. ald. 14-2-1816 Adriaan
van Velthuijzen, geb. Hanik, ged. Vleuten 18-3-1769, zn. van Jan en Maria Schevikhoven.

8. Wijnand, ged. Vleuten 8-8-1795 tr. Veldhuizen 14-5-1828 Wilhelmina Zekveld, geb. 15-5-1804,
dr. van Willem en Anthonia van Bommel.

9. Paulus, ged. Harmelen 23-2-1797.

AMSTELLANDSE TAK

Va. Gijsbertus Blom, geb. Harmelen (gerecht van Indijk 26-3-1807), ged. Vleuten 30-1-1779,
veehouder Abcoude-Proosdij op de plaatz 'de Oldenhoff bij de voetangel 1811, overl. Abcoude-
Proosdij 21-1-1858, tr. Vleuten 14-4-1807 Cornelia Maria van Schevikhoven, geb. aan de Rijn, ged.
Vleuten 26-11-1775, overl. Abcoude-Proosdij 2-8-1836, dr. van Hendrik (lid gemeentebestuur
Vleuten) en Reijereijntje Wildschut.

Overlijdensadver-

tentie van Gijsber-

tus Blom.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt Vla.
2. Reinera, geb. Bodegraafse Meije, ged. Nieuwkoop 12-7-1808, overl. Nieuwer Amstel 26-7-

1880, tr. Abcoude-Proosdij 26-4-1856 AdrianusvanderTol, geb. Abcoude-Proosdij 28-2-1820,
veehouder Nieuwer Amstel 1858 overl. ald. 24-12-1889, zn. van Krijn en Cornelia Kroon.

3. Alida, geb. Abcoude-Proosdij 2-11-1811, veehoudster, overl. ald 23-8-1884, tr. Abcoude-
Proosdij 13-4-1839 Arie van Diest, geb. Loenen, ged. Slootdijk 17-4-1807, veehouder ald.,
overl. ald. 7-12-1876, zn. van Arie en Maria de Rijk.

4. Hendrik (Hein), geb. Abcoude-Proosdij 23-4-1815, overl. Ouder Amstel 4-8-1850, tr. Vinke-
veen 26-4-i85oPefrone//a vanDijk, geb. Vinkeveen 15-12-1824, overl. Ouder Amstel 3-2-1894,
dr. van Johannis, bouwman en Anthonia van Kooten.

VlA.]ohannesBlom, geb. Bodegraafse Meije, ged. Nieuwkoop 17-6-1807, veehouder, landbouwer
te Abcoude-Proosdij, overl. ald. 22-12-1894, tr. Abcoude-Proosdij 7-8-i8^iCatharinaKleijn, geb.
Nieuwer Amstel 12-2-1821, overl. Abcoude Proosdij 12-4-1876, dr. van Willem en Marritje van
Tricht.
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Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertus, geb. Abcoude-Proosdij 5-12-1841, werkman, overl. Ouder-Amstel 12-7-1888, tr.
ald. 15-1-1873 Alida de Koning, geb. Vinkeveen en Waverveen 31-10-1841, diensbode, dr. van
Cornelis en Grietje van 't Schip.

2. Willem, volgt Vila.
3. Hendricus, geb. Vinkeveen 1-9-1845, winkelier en barbier te Abcoude, overl. Weesp 5-1-1926,

tr. Abcoude-Proosdij 2-5-1873 Theresia Rentink, geb. ald. 8-3-1844, overl. ald. 25-4-1917, dr.
van Jacob en Maria Hogerwerf.

4. }an, geb. Ouder-Amstel 28-9-1847, boerenarbeider, overl. ald. 2-6-1930, tr. ald. 6-1-1878
Johanna van Weerdenburg geb. Wilnis 6-7-1848, dr. van Machiel en Anna Maria Kleinzoen.

5. Anthonius Gerardus Wilhelmus, geb. Ouder-Amstel 9-1-1850, overl. Abcoude Proosdij 14-4-
1872.

6. Cornelia, geb. Ouder-Amstel 13-12-1851, overl. ald. 10-11-1860.
7. Maria, geb. Ouder-Amstel 9-1-1854, overl. Breukelen 17-11-1919, tr. Abcoude-Proosdij 7-1-

i886}ohannes van Riet, geb. Breukelen 8-6-1857, overl. ald. 16-4-1936, zn. van Johannes en
Wilhelmina Kosters.

8. Arie, geb. Ouder-Amstel 13-5-1858, overl.Abcoude Proosdij 29-5-1921, tr. Nederhorst den
Berg 19-1-1883 Gerarda van Dijk, geb. Vinkeveen 28-1-1855, dr. van Petrus van Dijk, sluis-
wachter, en Maria van Waardenburg.

9. Cornelis Thomas, geb. Abcoude-Proosdij 21-12-1866, koetsier en werkman ald., overl. ald.
22-3-1906, tr. ald. 19-5-1892 Johanna Schokman, geb. Vinkeveen 29-6-1869, dr. van Hendri-
kus en Geertrui Pouw.

Vila. Willem Blom, geb. Abcoude-Proosdij 30-11-1843, werkman, overl. Vinkeveen 4-12-1919, tr.
Ouder-Amstel 27-8-1870 Alida Maria Pieters, geb. Vinkeveen 28-10-1846, overl. ald. 28-11-1914,
dr. van Douwe en Elisabeth van Heijningen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt Villa.
2. Dominicus, geb. Ouder-Amstel 22-2-1873, timmerman, overl. Nieuwer Amstel 16-2-1951,

begr. Nes a/d Amstel, tr. Ouder-Amstel 2-5-1908 MargrethaLagerburg, geb. Vinkeveen 24-11-
1886, overl. Nieuwer Amstel 5-12-1952, dr. van Anthonius en Johanna Spijker.

3. Hubertus,geb. Uithoorn 12-5-1875,overl.Vinkeveen4-5-i949,tr.Nieuwer-Amstel 17-4-1901
Elizabeth de Jong, geb. ald. 2-10-1882, dr. van Johannes en Aeltje Deusink.

4. Willem, geb. Uithoorn 25-2-1879, veerman, kruidenier, voorzitter voetbalvereniging Nes-
sersluis, overl. Amsterdam 23-3-1961, tr. Nieuwer-Amstel 17-4-1907 Maria Tesselaar, geb.
20-3-1882, overl. Haarlem 13 juni 1960, dr. van Jan en Aaltje Stoop.

5. Anthon, geb. Uithoorn 5-10-1882, overl. Vinkeveen 24-7-1945, tr. Mijdrecht 26-5-1911 Marti-
na Frie, geb. Wilnis 11-6-1884, overl. Vinkeveen 29-3-1922, dr. van Johannes en Wilhelmina
Reijeren.

Villa. Jan Blom, geb. Nieuwer-Amstel 22-6-1871, boerenarbeider, opperman, overl. ald. 10-8-
1945, tr. ald. 14-6-1899 Anna Maria Tesselaar, geb. Haarlemmermeer 30-11-1877, overl. Mijdrecht
24-7-1963, dr. van Jan, arbeider, en Aaltje Stoop, baker.

Uit dit huwelijk:
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1. WilhelmusJohannes, geb. Nieuwer-Amstel 27-5-1900, overl. ald. 19-7-1901.
2. AlidaMaria, geb. Nieuwer-Amstel 27-5-1900, overl. ald. 4-8-1900 (tweeling met voorgaan-

de).
3. Maria Alida, geb. Nieuwer-Amstel 5-1-1902, overl. Gouda 24-6-1992, tr. Bodegraven 23-4-

1926 Marinus Steenbergen, geb. Bodegraven 19-11-1894, directeur gem. slachthuis ald., zn.
van Johannes en Wilhelmina Lunenburg.

4. johannes, volgt IXa.
5. WilhelminaHubertinaElisebeth, geb. Vinkeveen 17-11-1904, religieuze congregatie der Ursu-

linen, overl. Ned. Indië (Japans interneringskamp) 23-4-1944.
6. Alida Elisabeth, geb. Vinkeveen 20-9-1907, dienstbode, tr. Nieuwer Amstel 18-10-1939 Wil-

helmus HendrikusSoppe, geb. Coevorden 28-2-1912, overl. Uithoorn 9-1-1961, zn. van Harma-
nus en Johanna Peters.

7. Dominicus Matheus, geb. Vinkeveen 11-1-1909, overl. Amsterdam 10-6-1944.
8. Gerardus Theodorus, geb. Nieuwer-Amstel 19-10-1911, hovenier, voorzitter voetbalvereniging

Rohda te Bovenkerk, overl. Nieuwer-Amstel 10-2-1962, tr. Nieuwer Amstel 9-2-1938 Anna
Paulina Fontijn, geb. Amsterdam 4-12-1912, overl. Amstelveen 14-2-1998, begr. Bovenkerk.

9. Anthonius Wilhelmus, geb. Nieuwer Amstel 12-3-1913, rozenkweker te Amstelveen, overl.
De Ronde Venen 22-7-1994, tr. Mijdrecht 10-10-1945 Regina van Dijk, geb. Mijdrecht 21-3-
1921, dr. van Leonardus en Dorothea van Klaren.

10. Anna Margaretha Bredina, geb. Ter Aar 16-11-1917, tr. Nieuwer Amstel 2-10-1940 Hendrik
Westkamp, geb. Mijdrecht 29-12-1916 bloemist, overl. Amsterdam 23-11-1968, zn. vanJaco-
bus en Cornelia Maria de Kuiper.

11. Catharina Gerarda Maria, geb. Ter Aar 14-12-1919, religieuze, congregatie der Ursulinen.

lXa.Johannes Wilhelmus Blom, geb. Vinkeveen, 30-3-1903, kweker, medewerker Hem wegcentrale
en KLM, penningmeester voetbalvereniging Rohda te Bovenkerk, overl. Amsterdam 30-8-1973,
tr. Amsterdam 6-6-1929 Cornelia Overes, geb. Zwammerdam 3-3-1904, dr. van Gerardus en
Gijsberta van den Berg, overl. Amstelveen 24-3-1970.

Uit dit huwelijk, r.-k. ged.:

1. Maria Cornelia, geb. Zwammerdam 12-4-1926, tr. Nieuwer Amstel 12-4-1947 Adrianus West-
kamp, geb. Mijdrecht 15-7-1923 timmerman, overl. Amstelveen 24-3-1971, zn. van Jacobus
en Cornelia Maria de Kuiper.

2. Johannes, volgt Xa.
3. Gerardus Dominicus, geb. Nieuwer Amstel 5-6-1931, tr. Nieuwer-Amstel 18-11-1954 Agatha

Tesselaar, geb. ald. 19-12-1933, dr. van Cornelis en Engelina Drubbel.
4. Dominicus Johannes, geb. Nieuwer-Amstel 12-1-1934, tr. Uden 15-4-1976 Sarie Magielse.
5. Gijsbertha Anna, geb. Nieuwer-Amstel 25-7-1936, tr. ald. 10-5-1961 Wilhelmus Meijer, geb.

Nieuwer-Amstel 3-3-1937, zn. van Bernardus en Anna Payralbe.
7. JohanAdolf, geb. Nieuwer-Amstel 11-12-1937, gemeenteambtenaar, overl. Amstelveen 24-8-

1990, tr Amsterdam 29-11-1968 linie Vleeshouwer, geb. Amsterdam 14-1-1945.

Xa.Johannes GerardusMartinusBlom, geb. Nieuwer-Amstel 16-3-1930, medewerker rozenkweke-
rij, chef centrale copieerafdeling Fokker, tr. Hengelo 18-11-1961 Johanna Jongman, geb. Stad
Vollenhove 14-9-1926, dr. van Piet en Geertruida Konter.
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HAAGLANDSE TAK

Vb. LamhertusBlom, geb. Harmelen ged. Vleuten 18-7-1780, kastelein te Indijk (1810), logement-
houder, herbergier en tapper te Jutphaas, overl. Noordwijk Z2-9-1854, tr. Amersfoort ('t Zand)
27-2-1810 Anna Maria ten Brink, ged. ald. 28-8-1788, overl. Noordwijk 4-4-1845, dr. van Lamber-
tus en Margretha van Bemmel.

Lambertus was in Noordwijk lid van de gemeenteraad en rooms-katholiek armenmeester. Hij woont in een huis
met nummer 92 (Kerkstraat) met vrouw, kinderen alsmede een gruttersknecht en een bediende (1820-1830).

Uit dit huwelijk:

1. Maria, geb. Jutphaas (op het brughuis bij den Rij n) ged. Jutphaas 15-8-1810, overl. Noord-
wijk 26-7-1832.

2. Marregretha, geb. Jutphaas 26-12-1812, overl. Leiden 21-2-1880, tr. Noordwijk 23-7-1846
Johannes Karel van Dijk, geb. Leiden 25-4-1820, bontwerker te Leiden, overl. ald. 21-1-1893,
zn. van Pieter en Maria Anna Konings.

3. ]ohannis (Jan), geb. Noordwijk 15-6-1816, grutter ald., overl. Noordwijk 15-11-1876, tr. ald.
21-11-1850 Maria Blom (een achternicht, zie land van Woerden), geb. Achthoven 7-1-1823,
overl. Noordwijk 10-10-1898, dr. van Gijsbertus en Cornelia de Groot.

4. Lambertus, geb. Noordwijk 15-1-1818, overl. ald. 7-2-1818.
5. Lambertus Emanuel, geb. Noordwijk 3-3-1823, korenmolenaar Noordwijk 1839, grutter,

kramer, koopman en winkelier te Lisse (1851-1856), overl. Hof van Delft 23-4-1880, tr.
Noordwijk 23-1-1851 WilhelminaDuijvestijn, geb. Noordwijkio-12-1828, overl. Hof vanDelft
19-4-1870, dr. van Jan en Jaapje van der Neijd.

Lambertus wordt bij vonnis van 10-7-1856 failliet verklaard91.

6. Theodorus Wilhelmus, geb. Noordwijk 29-9-1825, bakker te Noordwijk-Binnen, overl. ald.
27-11-1902, tr. Noordwijk 25-10-1849 Willemijntje Paardekooper, geb. Koudekerk 8-3-1822,
naaister te Noordwijk 1860, overl. ald. 25-1-1879, dr. van Johannes en Crijntje van Graven.

Van bovenstaande kinderen zijn veel nakomelingen zijn bekend.

LAND VAN WOERDEN

IVb. Theodorus (Dirk) Blom, geb. Harmelen, ged. Vleuten 7-2-1743, overl. Achthoven 31-10-1784,
tr. Montfoort 19-5-1772 Maria Vreugdenrijk, geb. Achthoven, ged. Montfoort 17-2-1747, overl.
14-8-1806, dr. van Arie en Cornelia van Kuijk.

Dirk werd door zijn huwelijk, kastelein in herberg 'De Hoog-
cboom' te Achthoven waar hij, na wat strubbelingen met de
concurrentiecen stalhouderij begon92. Op 12 febr. 1784 verklaart
Dirk bij akte dat, in tegenstelling tot de met zijn broer gemaak-
te afspraak, de hofstede 'De Hollenboom' alléén aan hem is toe-
gescheiden Dirk belooft de akte nooit te zullen gebruiken maar
te handelen alsof zij deze tezamen in eigendom hadden93. Hij
liet door zijn vroegtijdig overlijden uitsluitend minderjarige
kinderen achter. Bij het overlijden van Theodorus wordt voor ƒ2
en 2 stuivers de klok van de Grote kerk een uur geluid. Hij
wordt evenals zijn vader 'in de buyk' van deze kerk begraven.
Zijn vrouw zette het bedrijf voort. Zij verkocht samen met haar
zwager Jan, 'De Hollenboom' voor ƒ10.000. Bij verdeling van de
boedel was Maria als voogd aanwezig94.De Hoogeboom
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Uit dit huwelijk (geb. Achthoven, ged. Montfoort):

1. Gijsbertus, volgt Va.
2. Adrianus, ged. 27-6-1774.
3. Jacoba (Coba), ged. 12-1-1777, negotiante (1811), overl. Achthoven 18-12-1855, tr. (1) Montfoort

13-5-1803 Hendrik Tromp, overl. 28-4-1810 wed. van Fijgje Hoefs, tr. (2) Montfoort 20-5-1811
Dirk Schalkwijk, ged. Woerden 13-2-1780, koopman te Willeskop, overl. Montfoort 30-9-
1816, zn. van Willem en Jannigje Spaan.

4. Cornelia, ged. 19-3-1778, overl. Amersfoort 28-2-1815, tr. Montfoort 3-2-1806 Lambertus ten
Brink, ged. Nijkerk 27-1-1761, wijntapper te Amersfoort, overl. ald. 20-3-1842, wed. van
Margaretha van Bemmel, zn. van Hendrik en Reinera Jans van Esveld.

5. Catharina, ged. 27-2-1782, overl. Rotterdam 22-12-1875,tr. ald-15-11-1808 Arnoldus Groen,
geb. Rotterdam ged. ald. 21-7-1786, overl. Kralingen 3-12-1859, zn. van Henricus Groenen
en Digne van Wel.

6. Maria, ged. 19-4-1783.

IVc. Adrianus Blom, geb. Harmelen, ged. Vleuten 4-4-1747, overl. ald. 4-9-1809 (aant. in register
van begravenen)95, tr. (1) Harmelen (gerecht, kerk Vleuten) 29-10-1782 Juditha van)aarsveld, geb.
Hanik, ged. Vleuten 10-11-1757, dr. van Dirk Janze en Magteld van Ewijk, tr. (2) Harmelen
gerecht, (kerk Vleuten) 12-10-1784, Klazina Egerschot, geb. Kamerik, ged. Teckop 25-6-1755,
overl. Harmelen 11-9-1830, dr. van Arie Eijkenschot en Emmigje van den Haack.

Hij erft op 5-9-1782 een hofstede genaamd 'den Uithoff met o.a. bergen, een 'tuyn, vijver en tuynhuys' met 12
morgen land en 10 morgen land in Harmelen alsmede een meebrouwerij, huis met erf en grote schuur aan de
Heercweg96. Adrianus (Janus) heeft geld ingezameld voor een nieuwe kerk waarbij hij zelfƒ20,- bijdroeg97.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertus, geb. Hanik, ged. Vleuten 23 sept.1785, tr. Werkhoven 16-11-1824 Geertruida van
Bennekom, geb. 17-2-1791 dr. van Jacob en Emertia van Leun.

2. Marritje, geb. Harmelen, ged. Vleuten 14-10-1787, overl. Harmelen 3-11-1819.
3. Jacoba, geb. Harmelen, ged. Vleuten 11-12-1790, overl. Harmelen 23-8-1837.
4. Dirk, geb. Haanwijk, ged. Vleuten 6-10-1792, overl. Harmelen 23-3-1823.
5. Cornelia, geb. Harmelen, ged. Vleuten 16-10-1794, overl. ald. 1-10-1859, tr. Harmelen 22-8-

1822 Theodoms Schalkwijk, ged. Maarssen 5-7-1790, landman, zn. van Gerrit en Maria Ver-
steeg.

6. Theodorus, geb. Harmelen, ged. aldaar 27-4-1796.

Va. Gijsbertus Blom, geb. Achthoven, ged. Montfoort 13-7-1773, kastelein op 'de Hoogeboom'
die hij bij de verdeling van de erfenis van zijn moeder, overnam98, accessor, gecommiteerde
tot en ambtenaar van de burgelijke stand te Achthoven en op hoge leeftijd vóór de samenvoe-
ging met Linschoten raadslid99, overl. Achthoven 30-3-1862, tr. Utrecht 23-5-1808 Cornelia de
Groot, ged. Utrecht 8-11-1789, overl. Achthoven 13-3-1836, dr. van Machiel en Hendrikje van Es.

Uit dit huwelijk (allen geb. Achthoven, na 1826 Linschoten):
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Handtekening Gijsbertus Blom

1. Theodorus, volgt Vla.
2. Michiel, geb. 29-9-1813, landbouwer (Achthoven 1850), overl. IJsselstein 19-1-1892, tr. IJssel-

stein 11-8-1864 Hendrika van derLinden, geb. IJsselstein 10-9-1827, overl. IJsselstein 9-8-1890,
dr. van Gerrit en Gijsje Vermeulen.

3. Cornelia, geb. 11-11-1815, overl. Stolwijk 8-8-1851, tr. Achthoven 31-7-1850 Willem Verhoek,
ged. Haastrecht 22-3-1808, kastelein te Stolwijk, overl. ald. 19-8-1858, zn. van Jan en Janne-
tje van der Vlist.

4. Hendrica, geb. 1-6-1818, overl. Achthoven 19-7-1835.
5. Johannes Hendrikus, geb. 27-12-1819, overl. Utrecht 25-12-1913, landbouwer, herbergier

(Montfoort 1865), tr. Montfoort 25-1-1859 Maria van Dijk, geb. Maarssen 28-1-1815, dr. van
Reinier en Cornelia van der Manden.

6. Maria, geb. 7-1-1823, overl. Noordwijk 10-10-1898, tr. ald. 21-11-1850 Johannis Blom, geb.
Noordwijk 15-6-1816, grutter ald., zn. van Lambertus en Anna Maria ten Brink (zie Haag-
landse tak).

7. Theodorus, volgt VIb.
8. Joanna, geb. 26-10-1826, overl. Montfoort 8-7-1850, tr. Achthoven 25-8-1848 Isak Stalenhoef,

geb. Soest 2-10-1821, secretaris van Montfoort, overl. Montfoort 8-4-1865, zn. van Rijk en
Geertrui Gerrits Hofsch.

9. Anna Maria Theodora, geb. 28-4-1829, overl. Gouda 14-3-1860, tr. Achthoven 2-1-1856 Jan
WijnandPeeters, geb. Gouda 14-4-1820, spekslager ald. (1856), wed. van Geertruida Moons.

Vla. Theodorus (Dirk), geb. Achthoven, ged. Montfoort 3-5-1810, landbouwer te Willeskop (1830-
1862), logementhouder Montfoort (1864), overl. ald.9-5-1881, tr.(i) Montfoort 9-4-1835 Christi-
na Pauw, geb. 29-11-1812, overl. Willeskop 4-9-1849, dr. van Hugo en Adriana Vergeer, tr. (2)
Willeskop 10-1-1851 Cornelia van den Brink, geb. Willeskop 19-8-1825, overl. ald. 23-5-1854, dr.
van Cornelis en Johanna Rijkelijkhuizen, tr. (3) Willeskop 27-4-1855 Adriana de Lange, geb.
Willeskop 26-12-1832, overl. IJsselstein 23-1-1914, dr. van Joannes en Wilhelmina Bloos.

Uit het eerste huwelijk (geb. Willeskop, ged. Montfoort):

1. Cornelia, geb. 25-6-1835, overl. Montfoort 22-3-1860, tr. Willeskop 25-1-1856 Johannes van
deBrink, geb. Willeskop 30-11-1831, overl. Montfoort 18-1-1859, zn. van Cornelis en Johanna
Rijkelijkhuizen.

2. Adriana, geb. 10-6-1839, overl. Linschoten 9-12-1881.
3. Jacoba Everina, geb. 16-6-1845, overl. Utrecht 4-2-1884, tr. Montfoort 20-4-1875 Johannes

Henricus Kuijter, geb. Tiel 19-2-1843, winkelier Steenweg D 478 Utrecht, wed. van Fr. Nes-
back.

4. Cornelia Maria, geb. Willeskop 30-3-1848, woont in het pensionaat van de zusters Jezus
Maria Jozef te Engelen (1866), overl. Utrecht 17-8-1873, tr. Utrecht 24-6-1868 Simon Leonar-
dus van Vuuren, geb. Montfoort 20-4-1842, zn. van Arie en Catharina van Meurs.

Uit het tweede huwelijk (geb. Willeskop, ged. Montfoort):
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5. Hugo, geb. 4-10-1853, logementhouder herbergier 'De Gouden Leeuw' (1889 Montfoort),
overl. Utrecht 19-8-1917, tr. Montfoort 3-7-1884 Maria Mouw, geb. Oudenbosch 27-2-1848,
overl. Montfoort 27-11-1905, dr. van Adrianus en Maria Meessen.

Uit het derde huwelijk (ged. Montfoort):

6. Wilhelmina (Willemijntje), geb. Willeskop 6-8-1857, overl. Montfoort 26-6-1881, tr. ald. 23-11-
1875 Bernardus van den Bergh, hulponderwijzer te Montfoort, geb. Weesp 3-6-1847, zn.van
Casper en Cornelia Bouman.

7. Gijsbertus, volgt Vila.
8. Johannes, geb. Willeskop 8-12-1859.
9. Christina Cornelia, geb. Willeskop 13-5-1861, overl. 's Gravenhage 3-6-1939, tr. Montfoort

23-1-1884 Joseph Pape, geb. Alt Astenberg, Pruisen (Dld.) 27-10-1857, zn. van Joseph en
Theresia Leber.

10. Cornelius, geb. Montfoort 10-7-1865, vleeshouwer ald. (1905), overl. Montfoort 12-11-1927,
tr. AlidaLooman, geb. Linschoten 12-11-1861, overl. ald. 25-1-1926, dr. van Johannes en Aaltje
van den Berg.

11. joannes, geb. Montfoort 15-6-1871, overl. Oudewater 27-10-1936, tr. Vlist 12-9-1898 Alida
Nobel, geb. Vlist 19-5-1870, dr. van Arie en Johanna Schoonderwoerd.

Vila. Gijsbertus Blom, geb. Willeskop 2-9-1858, lid van de aartsbroederschap van de H. Familie,
broodbakker te IJsselstein, woont Amsterdam 1925, overl. ald. 27-10-1931, tr. IJsselstein 29-1-
1891 Johanna Maria Sibbel, geb. ald. 16-12-1864, overl. 's Gravenhage 17-4-1943, dr. van Herma-
nus en Hendrika Heijman.

Uit dit huwelijk (geb. IJsselstein):

1. Adriana, geb. 28-12-1891, kinderjuffrouw te Slooten (1919-1920), overl. Leiden 12-10-1977,
tr. Nijmegen 20-9-1929 Johannes Verbeek, geb. Eist 1-11-1884, overl. 's Gravenhage 6-5-1944.

2. Hermanus Hendrikus, geb. 10-11-1893, bakker te Amsterdam Amstelveenscheweg 61, overl.
ald. 18-1-1948, tr. Amsterdam 4-4-1929 Theodora Maria Gieske, geb. Bentveld 25-3-1907,
overl. Amsterdam 27-9-1946.

3. Theodorus, volgt Villa.
4. Hendrika Wilhelmina, geb. 10 juni, 1899, (part.) verpleegster, overl. 's Gravenhage 16-9-1990,

tr. ald.. 16-11-1945 RudolfPaehlig, geb. Medan (N-I) 31-12-1886, overl. 's Gravenhage 14-2-
1957-

5. Wilhelmina Maria, geboren 20-11-1900, onderwijzeres, overl. Laren 5-6-1991, tr. Hilversum
Theodorus Henricus Goes, geb. Hagestein 31-1-1898, onderwijzer, overl. Hilversum 3-7-1954.

6. Hugo Maria, geb. 1-2-1903, bakker, houder van een snackbar (Leiden) overl. ald. 21-12-1961,
tr. Apeldoorn 21-4-1942 Cornelia Apolona Borst, geb. 's Gravenhage 23-4-1921.

7. Johanna Maria, geb. 6-10-1904, overl. Amsterdam 28-10-1945, tr. ald. 16-7-1931 Arnoldus
Groenendaal, geb. Antwerpen (België) 28-2-1902.

8. GijsberthaAdriana,geb.25-7-1910,overl.Heiloo26-6-1990,tr.Amsterdam 15-8-1940Antoni-
us Martinus Fagel, geb. Amsterdam 30-8-1913, zn. van Francis en Hendrika Soutberg.

Villa. Theodorus Hugo (Otto/Theo) Blom, geb. IJsselstein 17-11-1897, chef automonteur (1930),
filiaalhouder garage Brunt Bussum (1933), overl. 21-5-1967, tr. Hilversum 22-8-1928 Hendrina
Hubertina Meinsma, onderwijzeres, geb. ald. 21-1-1905, overl. Hilversum 18-6-1978, dr. van
Petrus, eigenaar drukkerij/binderij ald. en Hendrina van Duinhoven.
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VIb. Theodorus Blom, geb. Achthoven 24-1-1825, bij trouwen korenmolenaar te Linschoten,
overl. Woerden 8-4-1889, tr. Woerden 5-1-1865 Henrica Verduyn, geb. 19-5-1837, overl. ald. 23-3-
1891, dr. van Jan en Jannigje de Lange.

Uit dit huwelijk (allen geb. Linschoten):

1. Gijsbertus, volgt Vllb.
2 Johanna Cornelia, geb. 25-1-1867, lid van de derde orde, het genootschap van het H. Hart

en de processie naar Kevelaar, overl. Woerden 5-1-1943, tr. ald. 6-5-1892 Cornelis Ruijs,
geb. Woerden 27-6-1864, zn.van Johannes en Cornelius Stokvis.

3. Cornelia Johanna, geb. 19-8-1868, overl. Woerden 8-3-1933, tr. ald. 28-8-1894 Janjorna, geb.
Bolsward 4-10-1867, overl. Woerden 5-1-1943, zn. van Sjoerd en Albertje IJpma.

4. Johannes, geb. 23-4-1870, melkslijter Walsteeg Woerden, overl. ald. 5-12-1941, tr.Noordwijk
25-1-1898 Alida Paardekoper, geb. Noordwijk 31-7-1871, overl. Woerden 27-1-1910, dr. van
Marcelis en Elizabeth van der Meer.

5. Theodorus, geb. 16-8-1871, overl. Woerden 6-10-1896.
6. Leonardus, geb. 13-1-1874, broodbakker o.a. Harmelen, overl.Woerden 21-2-1928.
7. Michiel, geb. 8-5-1876, broodbakker huisnr.D 22, Reeuwijk, overl. ald.10-3-1941, tr. Woer-

den 3-7-1902 MarijkeJorna, geb. Bolsward 19-5-1873, dr. van Sjoerd en Albertje IJpma.

8. Hendrikus Theodorus, geb. 28-1-1878, slachter Woerden (1901), overl. Woerden 26-5-1903, tr.
Woerden 2-5-1901 Theodora Ardina Hermsen, geb. Wychen 22-3-1877, dr. van Jan en Johanna
Hendriks.

9. Johannes Henricus, geb. 29-7-1880, overl. Woerden 25-12-1913.

Vllb. Gijsbertus Blom, geb. Linschoten 8-11-1865, molenaar (1894) broodbakker op wijk A309
(1899) Woerden, lid van de processie naar Kevelaar, overl. ald. 30-11-1938, tr. Woerden 9-8-1894
Alida van Rooijen, geb. Barwoutswaarder 28-4-1866, wed. van Antonius Terholter, veehandelaar,
en dr. van Anthonie en Cornelia Zoet.

Handtekeningen van Gijsbertus Blom en Alida van Rooijen

Uit dit huwelijk (geb. Linschoten en ged. Woerden):

1. Henrica Cornelia, geb. 26-6-1895, overl. Woerden 27-6-1979, tr. Woerden 7-7-1921 Josephus
Ruys, geb. Woerden 2-1-1894, kaashandelaar te St. Michielsgestel, zn. van Egbert en Lam-
berta van den Berg.

2. Cornelia Clasina, geb. 28-1-1896, overl. Utrecht 20-5-1971, tr. Woerden 27-6-1926 Antonius
Ruys, geb. Woerden 27-6-1895, zn. van Egbert en Lamberta van den Berg.

3. Theodorus Antonius, geb. 9-4-1898, huisarts Wehl, overl. Bilthoven 21-10-1969, tr. Wehl 9-5-
1927 Ottilia (Alida) Johanna Maria van Haaren, geb. Wehl 25-4-1900, dr. van Richard en Gra-
da W. Stapelbroek.

4. Antonius, volgt VlIIb.
5. Johanna Alida, geb. 9-4-1902, woont Wehl 1925, overl. Woerden 25-5-1927.
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VlIIb. AntoniusJohannes Blom, geb. Linschoten 2-11-1899, groothandelaar in snoep en ijsbeno-
digdheden, overl. Utrecht 27-10-1984, tr. Ter Aar 15-10-1929, Anne Clazinajohanna Vis, geb. Ter
Aar 6-2-1906, dr. van Hendrikus Georgius, winkelier, en Geertruida Petronella Straathof.

Met dank voor de medewerking en gebruik van het materiaal aan J.M.P. (Hans) Blom te Ou-
derkerk a/d IJssel en G. (George) Blom te Vught.

Noten

Afkortingen: ARA = Algemeen Rijksarchief Den Haag, HUA = Het Utrechts archief, SAW = Streekarchief Woerden,
SHM = Streekarchief Hollands Midden SAKRUH = Streekarchief Krommerijn-Rijngebied-Utrechtsc Heuvelrug, NA
= notarieel archief, GAH = Gemeentearchief Harmelcn, CBG = Centraal Bureau voor Genealogie.

1. Het is al weer geruime tijd geleden dat in de ru- 26.
briek 'wegwijs' de lezer werd aangespoord actie te 27.
ondernemen om het blad te vullen (Gens Nostra 28.
52 (i997), pag. 466). 29.
Wij willen met dit artikel hieraan voldoen, maar 30.
op onze beurt de lezer aanzetten om mee te doen 31.
aan onze onderzoekingen. De volledige gegevens 32.
worden t.z.t. ter inzage gedeponeerd bij: het Cen- 33.
traal Bureau voor Genealogie, Den Haag; Neder- 34.
landse Genealogische Vereniging, Verenigings- 35.
centrum Naarden en het Utrechts Archief, 36.
Utrecht. 37.

2. HUA, dorpsgerechten 358.
3. HUA, dorpsgerechten 2052.
4. ARA, leenregister kamer van Holland, inv. 156 38.

nr.733. 39.
5. HUA, inv. 231-1: J.H.M. Putman. Het Hof van 40.

Utrecht octrooi om te testeren. 41.
6. HUA, dorpsgerechten 356; 1718 extract van een

testament uit 1694. 42.
7. ARA, leenregister kamer van Holland, inv. 254

fol..96. 43.
8. SAW, NA 8548 fol. 94. 44.
9. HUA, dorpsgerechten 356. 45.

10. HUA, dorpsgerechten 356 fol. 5. 46.
11. SAW, 'Hensboek' Gr. waterschap Woerden.
12. HUA, dorpsgerechten 360. 47.
13. HUA, dorpsgerechten 356 fol. 112. 48.
14. HUA, NAUi7saooi. 49.
15. ARA, leenregisters kamer van Holland, inv. 254 50.

fol..96. 51.
16. HUA, NA ui75aooi. 52.
17. HUA, dorpsgerechten 828. 53.
18. HUA, dorpsgerechten 828. 54.
19. HUA, dorpsgerechten 828. 55.
20. HUA, NA, uvsaooi. 56.
21. SAW, NA 1453, nr. 48, fol. 109. 57.
22. HUA, NA nr. ui75aooi. 58.
23. SAW, NA 1453. 59.
24. SAW, NA, nr. 8610.
25. HUA, dorpsgerechten 829. 60.

SAW, NA nr. 8610, fol. 52.
HUA, NA nr. ui75aooi/HUA dorpsgerechten 356.
SAW, NA 1453, nr. 9, fol. 19.
SAW, NA 1453, nr. 21, fol. 53.
HUA, dorpsgerechten 356, fol. I12.
HUA, NA nr. Ui75aoo2, fol. 293, nr. 155.
SAW, NA 1453, nr.163, fol. 444.
HUA, dorpsgerechten 720.
HUA, dorpsgerechten 356, fol. 18 verso.
GAH, inv. archief 1599-1939 nr. 41.
HUA, NA U093a045.
G.M. Berger, Ruim 200 Hollacrs uit het Utrechtse in de

17e en de 18e eeuw ah een familie, Amstelveen 1997

eigen uitgave.
HUA, dorpsgerecht Vleuten 135-64.
HUA, dorpsgerecht Vleuten 135-64.
HUA, NA 493345 nr. 56.
CBG, DTB Utrecht 112, akte van indemniteit van
Utrecht voor Jutphaas.
ARA, leenregister kamer van Holland, inv. 254,
fol. 94.
HUA, dorpsgerechten 358.
HUA, dorpsgerechten 356, fol. 5.
SAW, DTB Woerden.
ARA, leenregister kamer van Holland, inv 254, fol.

97-
SAW, NA 1453, nr. 9, fol. 19.
SAW, NA 1453, nr. 12, fol. 28.
SAW, NA 1453, nr.28, fol. 72 .
SAW, Morgenboek Watersch.Woerden nr. 14.
SAW, stadsger. 44.
SAW, NA inv. nr. 1453.
SAW, NA 1456 nr. 20 fol. 166.
SAW, NA inv. 1454, nr.32, fol.118.
HUA, dorpsgerechten 983, nr. 21.
SAW, Montfoort nr.37.
SAW, 'Hensboek' Gr. waterschap Woerden*
HUA, dorpsgerechten 834.
Heemtijdingen nr. 1 maart 1977, orgaan van de
Stichts-Hollandse Historische vereniging.
GAH,
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61. SAKRUH, NA 2524 /HUA dorpsgerechten 720.
62. HUA, NA uvsaooi.
63. HUA, dorpsgerechten 829, fol. 76 verso.
64. SAKRUH, NA nr.2S23.

65. HUA, dorpsgerechten 829, fol. 103 verso resp.
dorpsgerechten 720, fol. 12.

66. HUA, dorpsgerechten 720, fol. 11.
67. HUA, NA ui62aoo8, nr. 1489.
68. HUA, dorpsgerechten 829, fol. 117.
69. HUA, dorpsgerechten 829.
70. HUA, dorpsgerechten 829, fol. 215 verso.
71. SAW, NA 8610, fol. 53.
72. HUA, dorpsgerechten 720, fol. 67.
73. SAW, NA inv. nr. 8641.
74. SAW, NA inv. nrs. 8646,8653,8660,8666 en 8674.
75. HUA, dorpsgerechten 834.
76. HUA, dorpsgerechten 830, fol. 111 en Balije van

Utrecht der Johanniterordc, inv.nr. 221, comman-
derij Harmelen.

77. SAW, NA, inv. nr. 8680.
78. SHM, pré kadastrale atlas van Mathijs.
79. SAW, NA 1454, inv.32, fol.118.
80. HUA, dorpsgerechten 830, fol. 251 verso.

81. HUA, dorpsgerechten 825.
82. HUA, dorpsgerechten 825.
83. HUA, dorpsgerechten 834.
84. HUA, dorpsgerechten 825.
85. SAW, NA inv. nr. 8673 nr. 56 en 57.
86. HUA, NA u 272C004 nr. 81 en HUA dorpsgerecht

830 fol. 250 verso.
87. SAW, NA inv. nr. 8675 nr. 9.
88. HUA, dorpsgerechten 831.
89. HUA, dorpsgerechten 825.
90. HUA, dorpsgerechten 832 nr. 9.
91. CBG, advertenties B 237-1274.
92. SAW, inv. nr 79, fol. 25.
93. SAW, NA inv. nr. 8674 fol. 138.
94. HUA, dorpsgerechten 831, GAH inv. nr. 44.
95. HUA, dorpsgerechten 729.
96. HUA, dorpsgerechten 722.
97. A.H. en J.F. v. Rooycn, 1535 Harmelen, De klokken

luiden, tweehonderd jaar St. Bavokerk in Harmelen

'795-'99S, "itg- St Bavoparochie, Harmelen.
98. SAW, dorpsgerechten 79/80 fol. 46.
99. F.R.Bicsta, Sprokkelingen uit de geschiedenis van Lin-

schoten.

Trouwen in Hannover (6)*

In de door de Niedcrsachsischen Landesverein für Familienkundc in Hannover uitgegeven DTB-bockcn vindt men
enkele inschrijvingen betreffende Nederlanders:

Serienr./Pagina Inschrijving
04272/0122 de Ruyter/Reuter, Arend, Corporal, Jager - Garde, geb. Middelharnis,

Holland, tr. Wilhelmine Schelper, geb. Hannover.
1. Johann Christian Karl, geb. (17-2-1815), kf. 1829
2. Heinrich Christoph Carl Theodor, geb. 22-1-1817, kf. 1831.
3. Friedrich Ludwig, geb. 28-2-1819, kf. 1833, overl. Rotterdam 12-3-1866.

4. Friedrich Eduard, geb. 9-10-1821, overl. 7-2-1822 (Brustkrankheit).

05310/0216 von Weyhe, Friedrich August Adolph, Oberleutnant a. D., geb.

Utrecht 7-1-1776, overl. 16-12-1853 (Alterschwacke), zn. van
Otto Adolph von Weyhe, general major in Hollandse dienst en
Constantia Johannc Marie von Falck, wed.

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

Bron

Gkb 1816 II

Gkb 1816 II

Alfred Oelen, Köln
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Van hooploper tot opperstuurman

De loopbaan van Boudewijn van Grondelle bij de Verenigde Oostindische Compagnie

door W.J. VAN GRONDELLE en E.C. VERMIJ

In dit artikel beschrijven we het leven van Boudewijn van Grondelle, die in de jaren 1747 t/m
1765 in dienst was van de voc. We leggen daarbij een verband met de fragmentgenealogie Van
Grondelle, zoals beschreven in het artikel 'Het Historisch Kadaster als bron voor genealogisch
onderzoek, de familie Van Grondelle te Geertruidenberg". Daarnaast willen wij in dit artikel
wat vertellen over onze ervaringen met onderzoek in het voc-archief.

AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

Wij zij n Boudewijn van Grondelle op het spoor gekomen bij een bezoek aan het gemeentearchief
in Rotterdam. Daar bevindt zich in het Oud Notarieel Archief een akte d.d. 12 augustus 1762
waarin Pieter MatthijsJoele, kapitein van de Oostindiëvaarder Zuid-Beveland, een boekhouder
van de voc Kamer Zeeland machtigt tot afhandeling van de verkoop van twee kisten met
inhoud2. Deze kisten waren eigendom van Boudewijn van Grondelk, opperstuurman op het
schip Zuid-Beveland. Volgens dit document had Boudewijn op 26 juni 1762 in een akte, opge-
maakt bij notaris Doudeins te Middelburg, kapitein Joele gemachtigd om de verkoop te rege-
len. Dit was aanleiding voor verder onderzoek in de archieven van de voc in het Algemeen
Rijksarchief te Den Haag en in diverse Zeeuwse genealogische bronnen.

HET VOC-ARCHIEF

De laatste jaren is er veel belangstelling voor de voc. Zo heeft de Teleaccursus over de voc veel
aandacht getrokken. En in diverse steden kan men een voc-wandeling maken. Deze belang-
stelling is begrijpelijk. De lange reizen met de relatief kleine zeilschepen spreken immers tot
de verbeelding. Verre landen en vreemde volkeren, allemaal ingrediënten voor menig span-
nend boek. Bovendien weerspiegelt zich in de geschiedenis van de voc de ondernemingslust
en handelsgeest van ons land in de zeventiende en achttiende eeuw. Dat er ook minder leuke
kanten aan deze expansiedrang zaten, laten we hier buiten beschouwing.

Er is over de voc veel bekend. Dat komt doordat de voc-dienaren enorm ijverige schrijvers
waren3. Ze registreerden alles en liefst in meer dan één kopie. Daardoor is er veel bewaard
gebleven. Dit had alles te maken met de grote afstand tussen de handelsactiviteiten in Indië
en het bestuur in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden4. De natuurlijke tendens tot
verzelfstandiging van de activiteiten in Indië stond natuurlijk op gespannen voet met de wens
van de bestuurders in de Republiek - de Heren Zeventien - om de touwtjes stevig in handen
te houden. Vandaar dat er al snel een uitgebreid administratief systeem werd ingevoerd, waar-
mee een intensieve controle mogelijk werd. De dienaren van de voc schreven alles op over de
handelstransacties, over het personeel en over Indië zelf. Ze maakten daarvan vele kopieën,
één voor het archief in Batavia en verschillende voor de archieven van de Kamers in de Repu-
bliek. Van belangrijke stukken werden vaak kopieën met verschillende schepen naar het vader-
land gezonden. Dit vergrootte de kans dat er een kopie aankwam!

Door dit alles bevat het voc-archief van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag een rijke
verzameling aan stukken. En gelukkig zijn deze stukken goed toegankelijk dankzij een uit-
voerige en zeer goed gedocumenteerde inventaris5.
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BRONNEN OVER VOC-SCHEPEN EN HUN BEMANNING

Het voc-archief bevat niet alleen gegevens over de handel en het personeel in Indië, maar ook
over de schepen en hun bemanningen die de handelswaar vervoerden naar patria. Gezien het
doel van ons onderzoek - het opsporen van een bemanningslid van een voc-schip - komen
in dit artikel vooral deze laatste gegevens aan de orde.

Voor een goed begrip van de voc-archieven is het nuttig om eerst enkele specifieke bronnen
en termen toe te lichten. Om te beginnen zijn er de scheepssoldijboeken of grootboeken. Na
vertrek van een schip werden alle opvarende voc-dienaren geregistreerd in een scheepssoldij-
boek, dat dus de functie had van scheepsmonsterrol. Men werd vermeld in volgorde van rang,
de kapitein dus voorop, en ieder scheepssoldijboek bevat een index of klapper met alle namen
alfabetisch gerangschikt op voornaam. In dit boek werd tijdens de heenreis per bemanningslid
bijgehouden hoeveel hij verdiende, wat hij op voorschot uitgekeerd had gekregen, en welke
overige kosten er voor hem werden gemaakt. Bij aankomst in Batavia werden de soldij rekenin-
gen van deze dienaren afgesloten. De verdiende gage over de heenreis werd op het tegoed van
elke dienaar bijgeschreven. Ook daarna werden alle verdiende gages van een met dit schip
vertrokken dienaar bijgehouden in dit boek. Dat gold zowel voor dienaren die vervolgens een
aantal jaren in Batavia bleven werken, als voor hen die naar patria terugkeerden, hetzij met
hetzelfde dan wel met een ander schip. Na terugkeer in patria (of na eerder overlijden) werd
een totale afrekening gemaakt en uitbetaald aan de dienaar of zijn nabestaanden.

Voor voc-onderzoekers is het belangrijk om eraan te denken dat de financiële gegevens van
personen die naar een ander schip werden overgeplaatst, werden bijgehouden in het scheeps-
soldijboek van het schip van de heenreis. Welke complicaties dit met zich mee kan brengen
bij het zoeken naar personen komt later in dit artikel nog aan de orde.

Vervolgens zijn interessant de aanneemrollen en de monsterrollen6. Ook deze werden bijge-
houden per schip. De aanneemrol vermeldt in volgorde van rang de personen die bij het begin
van de reis zijn aangesteld, met vermelding van plaats van herkomst, gage en borggever. De
monsterrol - ook wel betaalrol genoemd - bevat per persoon op alfabet (voornaam!) gerang-
schikt een overzicht van naam, woonplaats, gage en het deel van de gage dat de voc in de
Republiek tijdens de reis uitbetaalde aan het gezin of aan anderen. Dat laatste noemde men
'vermaken'. Een veel voorkomende aanduiding is '3/m jaerlix aan sijn huysvrouw': drie maan-
den gage per jaar. Het aardige is dat de naam van 'sijn huysvrouw' of'sijn moeder' er meestal
bijstaat. Dit kan interessante genealogische informatie opleveren.

Verder zijn er nog de zgn. verzoekboeken: het soldatenverzoekboek en het matrozenver-
zoekboek. Hierin werden verzoeken genoteerd om een deel van de gage tijdens de reis aan
anderen in de Republiek uit te betalen. Ook in dit boek worden de dienaren in alfabetische
volgorde genoemd. Ze ondertekenden hun verzoek zelf, sommigen met een handtekening,
anderen met een kruisje. Zo hebben wij van Boudewijn van Grondelk een sierlijke handtekening
gevonden.

Tenslotte mag ook het boek Dutch Asiatic Shipping niet onvermeld blijven7. In dit stan-
daardwerk staan alle schepen vermeld met gegevens over hun reizen naar Indië (outward
voyages) en terug (homeward voyages).

Na deze uiteenzetting over bronnen en termen is het tijd om wat meer te vertellen over hoe
wij in het archief te werk gingen.
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OP ZOEK NAAR BOUDEWIJN

Zoals in de introductie vermeld, beschikten we over de naam van een schip op de terugreis:
de Zuid-Beveland, in 1762 gearriveerd op de rede van Rammekens. In Dutch Asiatic Shipping
kwam de Zuid-Beveland inderdaad voor, en wat belangrijker was, daaruit konden we ook het
jaar van vertrek halen (1761). Nog onbekend met de geheimen van het archief zochten we
vervolgens het scheepssoldijboek op van de Zuid-Beveland 17618. Daarin kwam Boudewijn
echter niet voor! Hoe kon dat? Pas na flink wat piekeren vonden we de juiste verklaring: hij
was met een ander schip uit de Republiek vertrokken! En dus stonden al zijn gegevens ook die
over de terugreis in het scheepssoldijboek van dat 'heenreis'schip, en niet in het scheepssoldij-
boek van de Zuid-Beveland. Wat nu? Met welk schip zou hij zijn vertrokken? Er zat niets
anders op dan te zoeken in de aanneemrollen van alle schepen die omstreeks 1761 uit de Repu-
bliek waren vertrokken. En jawel, we vonden Boudewijn van Grondelle, opperstuurman, in de
aanneemrol van het schip Borssele (1761)9. Vervolgens bekeken we van deze reis het scheepssol-
dijboek10. Ook daarin stond hij vermeld met alle gegevens over gage etc, inclusief de medede-
ling dat hij met de Zuid-Beveland op 25 juni 1762 weer in patria was gearriveerd. Dus dat
klopte.

En toen wilden we verder zoeken. 'Als hij in 1761 als opperstuurman aanmonsterde zal dat
vast niet zij n eerste reis zijn geweest!' Dus zochten we terug in de aanneemrollen. Dat leverde
nog vijf eerdere reizen op. En, zo overwogen we: 'Waarom zou de reis met de Borssele en de
Zuid-Beveland zijn laatste zijn geweest? Laten we ook nog eens later in de tijd zoeken.Weer
de aanneemrollen erbij, en jawel, ook dat leverde nieuws: Boudewijn was nog een keer naar
de Oost vertrokken.

Zo hebben we al zijn reizen gevonden. Hij vertrok in 1747 op zijn eerste reis als hooploper,
een soort leerling-matroos, met het schip Baarzande. In totaal maakte hij zeven reizen (zie
bijlage 1 aan het eind van dit artikel). Op de laatste reis overleed hij in het ziekenhuis van
Batavia".

WIE WAS BOUDEWIJN VAN GRONDELLE?

Uit de scheepssoldijboeken van de diverse schepen blijkt dat Boudewijn van Grondelle in
Middelburg woonde. Zoals bekend is veel archiefmateriaal over Zeeuwse gemeenten (waaron-
der Middelburg) in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement verloren gegaan. Over
Middelburg is uit die tijd dan ook weinig bewaard gebleven. Mede dankzij het voc-archief
weten we toch wel het een en ander over Boudewijn. Zo werd bij zijn aanmonstering nogal
eens een borggever ('borg') vermeld12. En verder vermaakte hij vaak een deel van zijn gage aan
familie in het vaderland13. Tezamen met gegevens uit de Zeeuwse archieven en enkele andere
bronnen konden we toch wel een beeld van Boudewijns leven opbouwen.

GETROUWD MET ISABELLA CLARISSE

In de scheepssoldijboeken van de schepen vanaf zijn vijfde reis (met de Zuid-Beveland 1757)
lezen we dat Boudewijn getrouwd was met Isabella Clarisse. Hij vermaakt vanaf dat moment
drie maanden gage per jaar 'aan sijn vrouw Isabella Clarisse'. Dat sluit goed aan bij de vermel-
ding in het Waals Fichier van de ondertrouwdatum 4-12-1756 van Boudewijn van Grondelle en
Isabella Clarisse (in de gemeente Oost-Souburg)14. Isabella Clarisse is de dochter van Abraham
Clarisse (de jonge) en Adriana Biljaars. Zij werd gedoopt te Oost-Souburg op 5-9-173415.
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KINDEREN VAN BOUDEWIJN EN ISABELLA

In de DTB van Oost-Souburg vonden we de doopgegevens van twee kinderen van Boudewijn
en Isabella: Abraham (gedoopt 25-12-1757, doopgetuigen Abraham Clarisse en Elisabeth den
Uil) en Cornelis (gedoopt 19-4-1760, doopgetuigen Cornelis Peijl en Maria Clarisse). Over Abra-
ham hebben we verder geen gegevens kunnen vinden. Cornelis is vermoedelijk dezelfde als de
lidmaat Cornelis Grondel uit Nieuw- en Sint-Joosland die 21-3-1783 belijdenis doet en met attest
17-5-1785 naar Middelburg vertrekt'6. Vermoedelijk ook de Cornelis van Grondelle die op 6-12-
1784 wordt opgenomen in het Armziekenhuis Middelburg. Hij is dan 24 jaar oud. Vijf maan-
den later, op 28-5-1785, 'treedt' hij weer 'uit'('rekening naar de heer Pijl17 te Nieuwland'; dit
is dus zijn 'peter'!)'8. Cornelis Pijl is dan overigens net (twee maanden daarvoor) overleden. In
1785 is een Cornelis van Grondelle portier/ondermeester van het armenweeshuis te Middelburg'9.
Op 15-12-1788 wordt een Corne/w van GromW/ebegraveninMiddelburg. Adres:'Oude Weeshuis'.

BOUDEWIJNS OUDERS

We hebben in Zeeland geen gegevens kunnen vinden over Boudewijns doop. Aangezien de
doop- en trouwboeken van Middelburg zijn verdwenen, is dit niet verwonderlijk. Toch weten
we wel iets over zijn ouders, deels dankzij het voc-archief. In de aanneemrol van het schip
Baarzande, waar Boudewij n in 1747 als hooploper aanmonstert, wordt als zij n borg genoemd:
'de vader'. Helaas wordt zijn vader hier dus niet met name genoemd. Bij zijn volgende reis
met de Baarzande (vertrek 1749) wordt als borg genoemd 'de schipper'. Het kan zijn dat dit
betekent dat zijn vader inmiddels is overleden. Een andere aanwijzing hiervoor is dat, nadat
Boudewijn bij zijn eerste twee reizen niets heeft vermaakt, hij bij zijn derde reis (als consta-
belsmaat op de Nieuw Vijvervreugd) drie maanden gage per jaar vermaakt 'aan zijn moeder
Elizabeth den Uijl'20. Ook wordt bij deze reis zijn moeder als borg genoemd. Dat gebeurt ook
bij zijn vierde reis (als derde waak = derde stuurman). Bij zijn volgende reizen vermaakt hij
zoals al vermeld een deel van zijn gage aan zijn vrouw Isabella.

Uit de voc-gegevens blijkt dus dat zijn moeder Elisabeth den Uijl heette. Deze Elisabeth den
Uijl wordt ook genoemd als doopgetuige bij Boudewijns en Isabella's kind Cornelis (zie bo-
ven). Daarmee is nog niet opgelost hoe Boudewijns vader heette. Een trouwboek zou dan
uitkomst kunnen bieden, maar dit is er zoals gezegd niet in Middelburg. We kunnen echter
wel een vermoeden formuleren.

In 1747 woont in Middelburg een Hendrik van Grondelle, meester knoopmaker2'. Nu is er maar
één Hendrik van Grondelle bekend die in die tijd voorkomt in de genealogie van de familie Van
Grondelle, nl. de Hendrik die in Geertruidenberg werd gedoopt op 1-2-1711, zoon vanBoudewijn
van Grondelle en Wilhelmina Zeeman22. Het lijkt dan ook aannemelijk dat deze Hendrik dezelfde
is als de Hendrik van Grondelle uit Middelburg. Het is goed denkbaar dat Boudewijn van Grondelle
een zoon was van deze Hendrik. Hierop duidt ook zijn voornaam: hij zou als (oudste?) zoon
immers zijn vernoemd naar zijn grootvader van vaders kant, i.c. Boudewijn. Wel rijst dan de
vraag waarom de eerste zoon van Boudewijn en Isabella niet naar Hendrik is vernoemd, maar
naar Isabella's vader. Wellicht omdat Hendrik al was overleden. In de begraafregisters van
Middelburg wordt een Hendrik van Grondelle genoemd, overleden 15-11-1748, begraven 20-11-
1748. Indien Hendrik van Grondelle Boudewijns vaders was, zou dit ook verklaren waarom
in 1747 zijn vader, en in 1749 de schipper borg stond voor Boudewijn. Ook de vermakingen,
vanaf 1751 tot aan Boudewijns huwelijk in 1756, aan zijn moeder kloppen goed met de veron-
derstelde datum van het overlijden van zijn vader.
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BOUDEWIJNS GEBOORTEDATUM ONBEKEND

De geboortedatum van Boudewijn is onbekend. Als Hendrik inderdaad de vader was, en de-
zelfde als de Hendrik van Grondelle die op 1 februari 1711 in Geertruidenberg is gedoopt, dan zou
Boudewijn op zijn vroegst ongeveer in 1732 kunnen zijn geboren. Dit betekent dat hij voor het
eerst voor de voc voer op de leeftijd van ca. vijftien jaar. Dit was een gebruikelijke leeftijd voor
een leerling-matroos ('hooploper'). Als hij inderdaad in 1732 is geboren, dan is hij dus 33 jaar
oud geworden. Al met al heel wat reizen in zo'n kort leven.

OVERLIJDEN BOUDEWIJN

Uit het scheepssoldijboek van het schip Burch (1764) blijkt dat Boudewijn is overleden op (of
omstreeks) 12 juni 1765 in het hospitaal van Batavia23. Volgens verslagen uit die tijd was dit
een afschuwelijke plaats en werd opname daar gelijkgesteld aan een doodvonnis. Voor zijn
verpleging daar betaalde de voc volgens het grootboek van de Burch aan het hospitaal f4,10.
Vlak daarna werd aan het schip de Nieuwvliet (waarschijnlijk een van de eerste schepen die
na Boudewijns overlijden naar patria vertrokken) een bedrag van f 96 meegegeven. Dit is
gelijk aan drie maanden gage. Waarschijnlijk was het bestemd voor Isabella. De rest van zijn
tegoed van de heenreis, en ook Boudewijns boedel, werd eenjaar later, toen de Burch terug-
kwam in Nederland, overgedragen aan de stadskamerbode.

Onze brief naar het Arsip Nasional Republik Indonesia (eerst in mei, later nog eens in okto-
ber 1997) leverde hierover geen nieuwe gegevens op. In een brief zegt de dienst geen gegevens
te hebben gevonden24. Waar men gezocht heeft, en of er nog wel archiefstukken van dit hospi-
taal of bijvoorbeeld begraafregisters bestaan, vermeldt de brief niet.

HOE GING HET VERDER MET BOUDEWIJNS GEZIN?

Het huwelijk van Boudewijn en Isabella duurde negen jaar. Twee jaar na Boudewijns overlij-
den hertrouwt Isabella te Middelburg (23-5-1768) met Christiaan Roelofsen25. Of zoon Abraham
dan nog leeft, is niet bekend. Zoon Cornelis is dan acht jaar. Als Cornelis op 22-jarige leeftijd
belijdenis doet, doet hij dat in Nieuw- en Sint-Joosland. Kennelijk woont hij dan bij zijn oom
en tante, Cornelis Pijl en Maria Clarisse. Het is niet duidelijk of hij in de tussenliggende vijftien
jaar bij zijn moeder en stiefvader woonde of bij zijn oom en tante. We hebben van Isabella
geen overlijdensgegevens kunnen vinden. Al met al lijkt het zeer waarschijnlijk dat Boude-
wijn, afgezien van zijn eigen twee kinderen, geen verdere nakomelingen heeft.

OVERIGE FAMILIE IN MIDDELBURG?

In dezelfde periode woonden er nog meer personen met de naam Van Grondelle in Middel-
burg. Zo was er een Pieter van Grondelle, Commies der Posterijen. Deze Pieter trouwt op 16-5-
1759 te Middelburg met Christina van der Meulen26. In 1761 koopt hij een huis aan de Noord-
straat, van Elisabeth den Uyl27. Hij komt ook voor in het Register Dienstplicht 1797-1798 (tijdens
de Franse oorlog)28. Volgens deze lijst is hij dan 62 jaar oud. Pieter overlijdt in 1802 op de
leeftijd van 68 jaar29.

Gezien zijn leeftijd is hij van dezelfde generatie als Boudewijn. Elisabeth den Uyl, van wie
Pieter een huis koopt, is ongetwijfeld dezelfde als de moeder van Boudewijn. Zou Pieter een
broer van Boudewijn zijn geweest?
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Daarnaast vonden we in Middelburg nog verschillende personen met de naam (Van) Gron-
del(le). Zo vonden we in het begraafregister Cornelia van Grondel (begr. 6-4-1736), Adriana Wille-
tnina Grondel (begr. 16-5-1737), Hendrik van Grondel (begr. 14-8-1763) en Daniël van Grondelle (begr.
12-6-1782). Verder vonden we in het Waals Fichier Sara van Grondelle, die 1-9-1769 te Middel-
burg trouwt met Pieter Eijstek. Zij is begin 1809 nog in leven30. Het is niet zeker of al deze
naamgenoten familieleden zij n- hetzij van elkaar, hetzij van Boude wij n - maar waarschij nlijk
is het wel.

ZEEMAN VAN BEROEP

Boudewijn klom van leerling-matroos op tot eerste stuurman. Achtereenvolgens was hij
hooploper (Baarzande 1747), matroos (Baarzande 1749), constabelsmaat (Nieuw Vijvervreugd
1752), derde waak (Hercules 1754), onderstuurman (Zuid-Beveland 1757), opperstuurman
(Borssele 1761) en tenslotte onderstuurman (Burch 1764).

De reizen van en naar Indië duurden gemiddeld genomen tussen de zes en acht maanden.
In Indië bleef het schip meestal zo'n vier maanden liggen, zodat een totale reis betekende dat
men ruim anderhalfjaar van huis was. De perioden tussen Boudewijns reizen verschillen
nogal qua lengte: variërend van vier maanden (in het begin) tot ca. twee jaar (voor zijn laatste
reis). In de tweede helft van de achttiende eeuw vertrok het merendeel van de uitgaande sche-
pen in december en januari (de Kerstvloot) en in april en mei (de Paasvloot).

Tijdens één periode van wachten, na twee reizen naar Indië, monstert Boudewijn aan op een
schip van de Admiraliteit van Zeeland. Van 15 mei tot 24 september 1751 dient hij als matroos
op 's lands Schip van Oorlog 'de Jonge Prins van Orange', 'gedestineert geweest ter laatste
kruistocht om de noord'31.

Eén van de reizen naar Indië en terug duurde wel erg lang: die van de Hercules, van oktober
1753 tot juli 1756, dus ruim 2V2 jaar. Hiervan brengt het schip 1V2 jaar door in Indië. De Hercules
vertrekt voor de thuisreis niet vanuit Batavia, maar vanuit Bengalen. Waarschijnlijk heeft het
schip, en dus ook Boudewijn, in het Verre Oosten nog één of meer reizen gemaakt alvorens
huiswaarts te keren. Twee maanden na de terugkeer van de Hercules trouwt Boudewijn met
Isabella Clarisse.

Op Boudewijns laatste reis naar Indië gaat hij een stap terug in rang: hij vaart als onder-
stuurman, met een salaris van f36, in plaats van de f48 die hij als eerste stuurman verdiende
op zijn voorlaatste reis. Het is niet duidelijk of deze stap het gevolg is van personeelsbehoeften
van de voc of dat het te maken heeft met persoonlijke omstandigheden of functioneren van
Boudewijn. Curieus is dat er op deze reis ook weer sprake is van een borggever (de schipper
staat borg). Dit was bij zijn vorige twee reizen niet (meer) het geval. Was dit een soort finan-
ciële voorzorg van de voc, of was er een andere reden? We weten het niet.

FINANCIËN

Het is maar zeer ten dele gelukt de financiële gegevens over Boudewijn uit de scheepssoldij-
boeken te begrijpen. Het salaris van een voc-dienaar hing uiteraard af van zijn rang: een
hooploper verdiende ƒ 7 per maand, een matroos ƒ 9, een constabelsmaat ƒ 14, een derde waak
ƒ 26 en een onderstuurman ƒ 32. Uiteindelijk verdiende Boudewij n, als opperstuurman, ƒ 48
per maand. Af en toe verdiende hij echter aan het eind van een reis een bedrag dat veel hoger
was dan op basis van zijn gage alleen te verwachten zou zijn.

In het scheepssoldijboek werd opgeschreven hoeveel iemand verdiende. Voor de heenreis
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komt dit bedrag steeds precies overeen met het aantal maanden vermenigvuldigd met de
maandelijkse gage. Na aftrek van kosten gemaakt voor vertrek uit Nederland (persoonlijke
uitrusting, twee maanden gage 'op de hand') leverde dit een tegoed (of, in het geval er sprake
was van een schuld, of een schuldbrief aan toonder, een 'tequaet') op. Het bedrag voor de
terugreis is niet op die manier na te rekenen: steeds is sprake van een eindbedrag dat ongeveer
twee keer zo hoog is als op grond van het aantal maanden (inclusief de tijd doorgebracht in
Indiè) te verwachten zou zijn.
Daarnaast vonden we in de scheepssoldijboeken van de Hercules (1753)32 en de Zuid-Beveland
(1757)33 twee resp. vier verklaringen van personen die beslag legden op 'alle de verdiende gages
en andere gelden van Boudewij n van Grondelle [...] omme daar aan te verhalen des arrestanten
pretentie', met een totaal bedrag van ca. ƒ 2200 resp. ƒ 900. Deze beslagleggingen vonden
plaats één a twee weken na terugkeer van Boudewijn in Nederland, en werden meestal enkele
maanden daarna opgeheven ('ontslagen'), tegelijk met de definitieve uitbetaling aan Boude-
wijn van de resterende verdiensten voor de totale reis. Met name bij de reis van de Hercules
gingen deze bedragen Boudewijns officiële gage ver te boven. Wellicht verdiende hij naast zijn
'gewone' gage nog behoorlijk veel geld met handel in Indische producten. Hierop wijst ook
de akte over de kist, die de directe aanleiding was voor onze zoektocht (zie hieronder).

WAT WAS ER AAN DE HAND MET DIE KISTEN IN I762?

De in het begin van dit artikel genoemde transactie blijkt heel gebruikelijk te zijn geweest.
Dienaren van de voc mochten (een of enkele) kisten met privé-handelswaar mee terug nemen.
Verkoop in de Republiek leverde een aardige extra verdienste. Uit de akte uit 1762 blijkt dat
kapitein Joele ook voor andere scheepsoffkieren de verkoop regelde. In het ONA Rotterdam
komen overigens legio akten op naam van Joele voor. Blijkbaar was hij een echte handelaar.
Dit was de enige keer dat hij een kist voor Boudewijn verkocht, maar het was ook de enige keer
dat Boudewijn voer op een schip met Joele als schipper. Wellicht heeft Boudewijn veel meer
van dit soort handel gedreven, maar dan in Middelburg zelf. Dit zou ook een verklaring kun-
nen zijn voor de briefjes in de scheepssoldijboeken van de Hercules en de Zuid-Beveland. Een
van de namen die hierbij steeds terugkomen, is Jacobus Helleweel, koopman te Middelburg.
Wellicht werkten Boudewijn en hij op de een of andere manier samen bij het verhandelen van
Indische produkten. Helaas zijn geen gegevens hierover (zoals notarisakten) uit Middelburg
bewaard gebleven.
Uit de literatuur is overigens bekend dat deze privéhandel in zijn algemeenheid soms de
spuigaten uitliep. Bij de Engelse East India Company werd op een gegeven ogenblik het toege-
stane aantal kisten per persoon sterk beperkt.

CONCLUSIE

Uit de schaarse beschikbare gegevens uit het RA Zeeland en het Waals Fichier hebben we een
aantal losse gegevens gevonden over personen met de naam Van Grondelle. Het voc-archief
geeft op deze gegevens nuttige aanvulling, doordat het aan de ene kant enkele nieuwe gege-
vens oplevert, en aan de andere kant bepaalde vermoedens bevestigt. Verder geeft het natuur-
lijk een heel aardig beeld van Boudewijns loopbaan. Om met name de financiële gegevens
hierover op de juiste manier te kunnen interpreteren, is een uitgebreidere studie nodig van
de boekhouding van de voc.
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Naschrift

De schrijvers danken mevr. M.C. J.C. van Hoof, Algemeen Rijksarchief te Den Haag, en dr.F.S.
Gaastra, Faculteit Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, voor hun commentaar op een eerdere
versie van dit artikel.

Bijlage 1

Uit de voc-archieven blijkt dat Boudewijn van Grondelle vanaf 1747 zeven reizen heeft ge-
maakt naar Indiè'.

1. Hij vertrekt voor het eerst op 22 maart 1747 als hooploper op het schip 'Baarzande' (ver-
trek van de rede van Rammekens, aankomst te Batavia 30-10-1747). Hij komt met hetzelf-
de schip terug op 6 september 1748 (aankomst Rammekens). Een 'hooploper' (ook: oplo-
per) was een soort leerling-matroos.

2. Zijn tweede reis maakt hij opnieuw met het schip 'Baarzande', maar nu als matroos (ver-
trek Rammekens 22-4-1749, aankomst Batavia 11-12-1749). Hij keert met hetzelfde schip
terug op 26 september 1750. Deze keer komt het schip aan op de rede van Texel, omdat
het vooral handelswaar voor de Kamer Enkhuizen aan boord heeft. Volgens het scheeps-
soldijboek wordt de resterende gage op 5 november 1750 aan Boudewij n uitbetaald. Ken-
nelijk is het schip dan weer terug in Zeeland.

3. Eind 1751 vertrekt hij opnieuw naar Indiè', nu met het schip 'Nieuw Vijvervreugd' (vertrek
Rammekens 23-10-1751, aankomstBatavia 13-7-1752). Hij is dan inmiddels 'opgeklommen'
tot constabelsmaat. De terugreis maakt hij met hetzelfde schip (vertrek Batavia 7-11-1752,
aankomst Rammekens 21-6-1753).

4. Zijn vierde reis is met de 'Hercules' (vertrek 23-10-1753, aankomst Batavia 4-5-1754). Op
deze reis is hij derde waak (derde stuurman). De terugreis met de Hercules begint in Ben-
galen (vertrek 17-1-1756, aankomst Rammekens 29-7-1756).

5. Op 18 oktober 1757 vertrekt hij als onderstuurman op het schip 'Zuid-Beveland' van de
rede van Rammekens (aankomst Batavia 5-5-1758). Hij maakt de terugreis met het schip
'Vosmaer' (vertrek Batavia 31-10-1758, aankomst Rammekens 24-6-1759).

6. In 1761 vertrekt Boudewijn weer naar Indië, deze keer als opperstuurman op het schip
'Borssele' (vertrek Rammekens 9-1-1761, aankomst Batavia 7-7-1761). De terugreis maakt
hij met het schip 'Zuid-Beveland', volgens de bovengenoemde akte als opperstuurman
(vertrek Batavia 2-11-1761, aankomst Rammekens 24-6-1762; kapitein Pieter Matthijs Joe-

Ie).
7. Zijn laatste reis maakt hij als onderstuurman met het schip 'Burch' (vertrek Rammekens

10-8-1764, aankomst Batavia 6-4-1765). Uit het scheepssoldijboek van de Burch blijkt dat
Boudewijn op 12 juni 1765 in het hospitaal van Batavia is overleden.

Bronnen: Scheepssoldijboeken van de diverse genoemde schepen34en Dutch Asiatic Shipping,
Volumes II en III.

Bijlage 2

Fragment genealogie Boudewijn van Grondelle
I. Hendrik van Grondelle, ged. Geertruidenberg 1-2-1711, meesterknoopmaker, begr. Middelburg
15-11-1748, zoon van Boudewijn van Grondelle en Wilhelmina Zeeman, tr. Elisabeth den Uijl,o-
verl. na 1754.
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Uit dit huwelijk (vermoedelijk, volgorde onbekend):

1. Boudewijn, volgt II.
2. Pieter, geb. ca. 1734, commies der posterijen, overl. Middelburg 15-8-1802 (op 68-jarige

leeftijd), otr./tr. Middelburg 27-4/16-5-1759 Christina van derMeukn.
3. Cornelia (van Grondel), overl. Middelburg 3-4-1736, begr. ald. 6-4-1736 (wonende op de

Spuistraat).
4. Adriana Wilheltnina (Grondel), overl. Middelburg 13-5-1737, begr. ald. 16-5-1737 (wonende

op de Molstraat).

II. Boudewijn van Grondelle, overl. Batavia (omstreeks) 12-6-1775, tr- Oost-Souburg 4-12-1756
Isabella Clarisse, dr. van Abraham Clarisse de Jonge en Adriana Biljaars; Isabella tr. (2) Middel-
burg 23-5-1768 Christiaan Roelofsen (bron: Waals Fichier).

Uit dit huwelijk gedoopt te Oost-Souburg:

1. Abraham, ged. 25-11-1757 (doopgetuigen: Abraham Clarisse en Elisabeth den Uijl).
2. Cornelis, ged. 19-4-1760 (doopgetuigen: Cornelis Peijl en Maria Clarisse), por-

tier/ondermeester van het armenweeshuis te Middelburg, overl. Middelburg 9-12-1788,
begr. 15-12-1788.

Tenslotte nog enkele gegevens over Van Grondel(le)s, van wie de relatie met de anderen niet
duidelijk is:
• Sara van Grondelle, geb. ca. 1752, overl. Middelburg 1-9-1809 (op 57-jarige leeftijd), tr. Mid-

delburg 1-9-1769 Pieter Eij'steek, overl. voor 1809.
• Hendrik van Grondel, overl. Middelburg 14-8-1763, begr. ald. 19-8-1763 (wonende op de Vlis-

singsestraat).
• Daniel van Grondelle, overl. Middelburg 8-6-1782, begr. ald. 12-6-1782 (wonende op de Mol-

straat).
Wellicht zijn Sara en Hendrik, kinderen van Pieter van Grondelle en Christina van der Meu-
len? Maar van wie is Daniel dan een kind?

Noten
Toelichting op gebruikte afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief Den Haag
GA = Gemeentearchief
RA = Rijksarchief
voc = Verenigde Oostindische Compagnie

1. Gens Nostra 50(1995), nr. 3.
2. GA Rotterdam, Oud Notarieel Archief, Acte 2895, ƒ 96.
3. Personeelsleden van de voc werden aangeduid met de term dienaren.
4. Inde zeventiende en achttiende eeuw heette ons land de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (in dit

artikel verder aan te duiden als de Republiek). Bij de voc werd ons land vaak 'patria' (vaderland) genoemd.
5. Meilink-Roelofsz, M.A.P., R.Raben en H. Spijkerman, De Archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-

i7S>5j,'s-Gravenhage 1992.
6. Lang niet van alle zes Kamers zijn deze gegevens beschikbaar. Van de Kamer Zeeland zijn de monsterrollen

(of betaalsrollen) voornamelijk uit de achttiende eeuw bewaard gebleven, voor de Kamer Amsterdam is alleen
een serie betaalsrollen over 1748-1793 bewaard. Van de vier kleine Kamers (Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotter-
dam) zijn deze gegevens niet meer aanwezig.
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7. Bruijn, J.R. e.a., Dutch AsiaticShippingin the 17A andi8th Ccnturies, Volume II (Outward Voyages, 1595-1794)en
Volume III (Homeward Voyages, 1597-1795), Den Haag 1979.

8. ARA, voc, inv. nr. 13095.
9. ARA, voc, inv. nr. 12137.

10. ARA, voc, inv. nr. 13114.
11. ARA, voc, inv. nr. 13138.
12. Voor Boudcwijn worden in de Aanneemrollen de volgende borggevers genoemd:

Baarzande 1747: zijn vader
Baarzande 1749: de schipper
Nieuw Vijvervreugd 1751: sijn moeder
Hercules 1754: de moeder
Zuid-Beveland 1757: geen
Borssele 1760: geen
Burch 1764: de schipper.
bronnen: ARA, VOC, inv. nrs. 12126,12128,12131,12134,12137,12142.

13. In de monsterrollen worden de volgende personen genoemd aan wie Boudewijn een deel van zijn gage 'ver-
maekt':
Baarzande 1747: niet vermaakt
Baarzande 1749: niet vermaakt
Nieuw Vijvervreugd 1751: 3/m jaarlix aan zijn moeder Elisabcth den Uijl
Hercules 1754: 3/m jaarlix aan zijn moeder Elisabeth den Uijl
Zuid-Beveland 1757: 3/m jaarlix aan zijn vrouw Isabella Clarisse
Borssele 1760:3/m jaarlix aan zijn vrouw Isabella Clarisse
Burch 1764: 3/m jaarlix aan zijn vrouw Isabella Clarisse.
bronnen: ARA, VOC, inv. nrs. zie noot 10.

14. Het Waals Fichier bevindt zich in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
15. Isabella's vader, Abraham Clarisse de Jonge, werd geboren in Groede op 15-11-1693. Hij was schoolmeester,

aanvankelijk (tot 1726) in Breskcns, later in Oost-Souburg. Hij was een zoon van Abraham Clarisse de Oude,
op 26-10-1661 geboren te Leiden, en Marie Honoré. Deze Abraham senior was schoolmeester en voorzanger
van de Waalse gemeente van Groede tot aan zijn dood (begr. Groede 18-9-1726).
Abraham junior is in totaal vijfmaal getrouwd geweest. Adriana, Isabella's moeder, was zijn vierde vrouw.
Abraham had in totaal dertien kinderen; Isabella was nummer tien. Vanaf 1727 tot aan zijn dood in 1763
woonde hij met zijn gezin in Oost-Souburg. Abraham wordt in het begraafregister omschreven als voorlezer
in de Waalse gemeente.

16. RA Zeeland, Lidmatenregister Nieuw- en Sint-Joosland, Verzameling DTBL, Archief Ned. Herv. Gem. Nieuw-
en Sint-Joosland, nr. 1B.

17. Cornelis Pijl, schoolmeester teNieuw- en Sint-Joosland, gcb. Oud-Alblas, trouwt 2-1-1751 te Oost-Souburg met
Maria Clarisse (ged. Breskens, 29-8-1723), een oudere zuster van Isabella. Hij is doopgetuige bij de doop van
Cornelis van Grondelle. Hij overlijdt op 13-3-1785 ('schoolmeester, kinderloos'); zijn vrouw Maria Clarisse
overlijdt op i7-io-i79i('weduwe van Cornelis Pijl') Bron: A.Walraven en F. P. Polderdijk, Geschiedenis en Plaatsbe-
schrijving van de Gemeenten Nieuw- en Sint-Joosland, RA Zeeland, GA-DTB nr. 101 en DTB.

18. RA Zeeland, GA-DTB (Generale Afschriften DTB Middelburgjnr. 332, Namen van personen opgenomen in het
armziekenhuis (1749-1789).

19. VanZeeuwseStam, nrs. 29-35(1980) Deze artikelenreeks bevat een uittreksel van de notulen van het armweeshuis
te Middelburg. Hierin vinden we dat Cornelis van Grondelle 'die thans in 't armziekenhuis wordt gealimen-
teerd' wordt aangesteld 'voor 1/8 rijksdaalder per weck en vrije kleding, kost en inwoning' als portier (pag.
217) van het weeshuis; we vonden ook dat hij op 31-10-1786 'zich beklaagt over zijn weekloon', waarna 'hem
iets meer wordt toegelegd' (pag. 356); op 2-3-1787 verzoekt hij om 'ontslag van de Poortiersplaats' omdat hij
graag de 'vacerende ondermeestersplaats wil hebben. Dit is toegestaan'; op 16-3-1787 vraagt Cornelis Grondel-
le 'wat nieuwe kleren; hem wordt een carsaayen rok en een swart averlasting camisool toegezegd'.

20. ARA, voc, inv. nrs. 12128 (monstcrrol) en 13054 (scheepssoldijboek).
21. GA Rotterdam, ONA 2593/913. Dit is een testament op de langstlevende van ene Hendrik Spijker (schipper van

Middelburg in Zeeland op deze stad Rotterdam) en juffrouw Neeltje van der Kemp [...] bruidegom en bruid.

28 Gens Nostra 55 (2000)



Hendrik van Grondellc, meesterknoopmaker [...] wonende in Middelburg wordt in dit testament, dat is opge-
maakt op 27 november 1747, benoemd tot 'voogd over de onmondige voor-kind of kinderen door de eerstster-
vende nagelaten'.

22. Zie noot 1.
23. ARA, voc, inv. nr. 13138.
24. 'We'vc checkcd our collection and we didn't find the documentyou necd.' bron: brief dd. 16 oktober 1997 van

het Arsip Nasional Republik Indonesia (No. KN 10.1/887/1997).
25. Waals Fichier, CBG Den Haag.
26. Waals Fichier, CBG Den Haag.
27. GA Middelburg, Rekenkamer Zeeland D6938/6944 (Acquiten van de rekeningen van de 50e en 80e penning

op verkoping van onroerende goederen en der 100e penning op die van roerende goederen, 1758-1803).
28. GA Middelburg, Register Dienstplicht 1797-1798.
29. GA Middelburg, GA-DTB (Genealogische Afschriften DTB) nr. 538, Naamlijst van gehuwden en overledenen in

Middelburg.
30. GA Middelburg, GA-DTB (Genealogische Afschriften DTB) nr. 540b, Naamlijst van getrouwde en overleden

persoonen binnen de stad Middelburg, 1809-1810.

31. RA Zeeland, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland, deel 4,1750-1759, inv. nr. 20517,

pag-43-
32. ARA, voc, inv. nr. 13065.
33. ARA, voc, inv. nr. 13095.
34. ARA, voc, inv. nrs. 13025,13035,13054,13065,13095,13114,13138; Dutch Asiatic Shipping, zie noot 7.

Geboekstaafd

Bladzijden uit het leven van mejuffrouw J. Visser, als kind en jonge dochter, en als huisvrouw
van wijlen Johannes de Jonge, getrouw volgeling en ouderling van Ds. HJ. Budding. Goes,
1884.

Visitatie gedaan door door doctoren en chirurgyns van Rozendaal, Esschen en Huybergen aan
het doode ligchaam van Jan van Kessel, tot Esschen, den 11 Aug. 1735 ... Dordrecht, 1737.

A.J. Stasse
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Provinciaal Werkhuis te Veere

Tehuis voor bedelaars, zwervers en vagebonden

door J. KALJOUW

Het provinciaal werkhuis te Veere is opgericht bij Koninklijk Besluit van 16 juni 1818. Eerder
was er al een soortgelijke inrichting opgericht in Hoorn. Andere grote steden, zoals Amster-
dam, Rotterdam en Middelburg hadden al sinds de 17e eeuw een tucht- of werkhuis waar
getracht werd om bedelaars, zwervers of ander gespuis aan een passend beroep te helpen.

Het Veerse werkhuis heeft maar een kort bestaan gehad. In 1827 is het al opgeheven, gelijk-
tijdig met dat van Hoorn. De officiële opening van het werkhuis vond plaats op 10 oktober
1822. Als locatie was gekozen voor de Grote Kerk in Veere. Napoleon had er vier verdiepingen
in laten maken en deze ingericht als hospitaal voor zijn soldaten. Enkele duizenden soldaten
lieten er het leven, onder andere ook door de beruchte Zeeuwse koorts. Na een kostbare restau-
ratie en verbouwing van 13.500 gulden werd de voormalige kerk ingericht als werkhuis. Op
de begane grond werden dienstruimten gecreëerd. Op de eerste verdieping kwam een grote
werkzaal waar spinnewielen en weefgetouwen geplaatst werden voorde fabricage van kleding-
stukken en stoffen en voor andere handenarbeid. De hogere verdiepingen zijn waarschijnlijk
ingericht als eet- en slaapvertrekken.

Dwarsdoorsnede van de Grote Kerk. De vier verdiepingen zijn er duidelijk op aangegeven. Links van her middengedeelte bevindt

zich een soort trappenhuis (zigzaglijn naar boven).
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Na de opening van het werkhuis kwam er een gestadige stroom van bedelaars, zwervers, etc.
op gang. Enkele weken voor de opening had de gouverneur van Zeeland aan alle gemeentebe-
sturen, politiecommissarissen en andere hoge autoriteiten een missive (brief) verzonden waar-
in zij eraan werden herinnerd dat bedelen bij de wet verboden was en dat van nu af aan alle
personen 'die bedelende bevonden werden' overgebracht moesten worden naar het werkhuis
in Veere. Politieagenten en veldwachters moest opgedragen worden hier streng op toe te zien
en 'dagelijks te surveilleren'. Soms kwamen er maar enkele personen de hoofdpoort van het
werkhuis binnen, maar het gebeurde ook wel dat er wel veertig a vijftig tegelijk aankwamen.
Alleen al uit Heinkenszand kwam er een groep van veertig personen. Ook een groep van maar
liefst tachtig personen uit verschillende gemeenten van West-Zeeuws-Vlaanderen. Op 22 april
1823, dus ruim een halfjaar na de opening, stonden er al 269 personen in het inschrijvingsregi-
ster, waaronder 91 kinderen! Er zat van alles onder: bedelaars, zwervers, vagebonden (inbre-
kers), voormalige gevangenen, waarvan sommigen in gezinsverband, maar ook veel alleen-
staanden, jongeren en ouderen; van zuigelingen tot grijsaards. Ook lichamelijk en verstande-
lijk gehandicapten, mensen met één arm of één been, doven, verlamden of mensen met een
'quaad hoofd'. Ook nogal wat ongehuwde moeders of prostituees met soms wel drie onechte
kinderen! De meeste van hen waren opgepakt wegens bedelarij, omdat ze door gebrek aan
voedsel genoodzaakt waren om te gaan bedelen bij de rijkere ingezetenen. Sociale voorzienin-
gen bestonden er toen nog niet en de gemeentebesturen en kerken waren meestal ook heel
karig met uitdelen. Vooral in tijden van ziekte of werkloosheid kon de nood heel hoog zijn.

Was het aanvankelijk een Zeeuwse aangelegenheid, later kwam er ook nog een grote groep
van ongeveer 60 personen uit Schiedam en omliggende plaatsen. Ook velen uit de Belgische
provincies, voornamelijk uit Oost- en West-Vlaanderen, die toen bij Nederland hoorden. In
april 1824 stonden er al 375 personen ingeschreven. Hiervan waren er echter al circa 75 overle-
den. Het totaal aantal ingeschreven bedroeg ongeveer 550 personen.

Onder hen waren:
PieterAdams, 46 jaar oud, geboortig van Middelburg, 'hebbende volgens bekomen informatie
24 jaar in het eiland van Schouwen zonder vaste woonplaats omgezworven'.
Willem Smit, 35 jaar oud, mandenmaker van beroep, 'die sinds zijn tiende jaar in de zuidelij-
ke provinciën en nu laatslijk in het land van Cadzand, IJzendijke Biervliet, Hoofdplaat en
Schoondijke omgezworven heeft'.
Maatje van der Hoeven met haar onechte kind, afkomstig van Schiedam, 'die door doofheid
tot eigen kostwinning buiten staat is. Dat deze dochter voorts is een zedeloosch mens geheel
aan den drank overgegeven meermalen tot schande langs de straat lopende en welker onder-
houd de armekamer alhier meestal voorzien moet alzo zij te lui is om te werken en geen geit
dan met schooijen verdient'.
Ook twee Arnemuidse vïsvwuwenJannetjeNederhand enjacomina Blaze, die door de Middel-
burgse politie opgepakt waren wegens bedelarij. Volgens de burgemeester die om hun vrij-
lating had verzocht was de oorzaak: 'Een buitengewone harde winter die over het algemeen
door een stilstand van nering aan menig ijverig werkman de middelen beneemt om voor
zijn huisgezin den kost te winnen is in het bijzonder noodlottend voor de inwoners van
Arnemuiden, meestal vissers en leurders van visch daar de zwaar met ijs bezette kust die
nering volstrekt doet stilstaan'.

GensNostra55 (2000) 31



De gebouwen aan de Ommerschans. Op de achtergrond het hoofdgebouw, toom in het vierkant, met eengrote binnenplaats (geschei-

den dooreen zwaar ijzeren hek, om ongewenste intimiteiten tussen mannen en vrouwen tegen te gaan). Thans is er geen steen meer

van terug te vinden. Alleen nog wat restanten van de fortgracht, een brede verkeersweg er dwars doorheen, een oud kerkhofje en

een kapelletje waar de godsdienst-oefeningen ingehouden werden.

In 'de fabriek' probeerde men de gedetineerden nog een beetje productief te maken met het
spinnen van wol, het weven van stoffen op de weefgetouwen en andere handenarbeid, zoals
het vlechten van matten, etc. Er kon ook nog wat geld mee verdiend worden. De lonen varieer-
den van tachtig cent tot twee a drie gulden in de maand. Hiervan werd eenderde afgehouden
voor het gesticht, eenderde mochten zij zelf houden en eenderde werd in een potje gedaan en
uitgekeerd als zij ooit nog eens vrijkwamen. Tot die gelukkigen behoorde maar een heel kleine
groep. Alleen als aangetoond kon worden dat zij in hun eigen onderhoud konden voorzien,
of als familieleden of anderen voor hen borg stonden werd nog wel eens ontslag verleend. Er
werden in de zomermaanden dagen gemaakt van 's morgens zes tot 's avonds zeven uur,
uiteraard met onderbrekingen voor het ontbijt en de lunch en koffie- of theepauzes.

Van het streven om het werkhuis rendabel te laten draaien is niet veel terecht gekomen. De
inkomsten uit de fabriek waren helemaal ontoereikend, onder andere door de lage productie,
moeilijk af te zetten voorraden en lage prijzen. In november 1823 had men van de 4800 gulden
die uitgegeven was voor materialen nog maar 1200 gulden terugverdiend. Toch kon het ge-
sticht blij ven draaien met steun van de gemeenten, Provincie en het Rijk. De gemeenten waren
allereerst aansprakelijk voor de verblijfskosten (90 cent per dag) van de bedelaars of zwervers.
Wel moest aangetoond worden dat de betrokkenen minstens vier jaar in een bepaalde gemeen-
te gewoond hadden. Als dat niet mogelijk was werd nagegaan wat de geboorteplaats was en
kon die gemeente voor de kosten opdraaien. Een en ander gaf nogal eens problemen omdat
bijvoorbeeld zwervers nooit lang op een plaats vertoefden. Ook wisten sommigen niet eens
hoe oud zij waren, laat staan waar zij geboren waren. Als de alimentatie-gemeente niet opge-
spoord kon worden betaalde het Rijk de kosten.

Er was evenwel nog een andere bedreiging voor het werkhuis. Nog voor de opening van het
gesticht was er al een Koninklijk Besluit dat alle bedelaars en zwervers die veldarbeid konden
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verrichten naar de Ommerschans in Overijssel overgebracht moesten worden. De Koning was
van mening dat zij daar 'met meer nut tewerkgesteld konden worden'. Het aantrekken van
vrijwilligers voor de nieuwe kolonie wilde ook niet erg vlotten, dus moesten mensen gedwon-
gen worden. De Ommerschans was een oud verlaten fort. Het lag ongeveer vijf kilometer ten
Noorden van Ommen (bij Balkbrug) midden in een grote veenkolonie, die zich uitstrekte van
Zwolle tot aan de Duitse grens. De bestaande gebouwen waren opgeknapt en er was een geheel
nieuw gebouw neergezet waarin plaats was voor duizend bedelaars. Het hoorde bij de Koloni-
ën van Weldadigheid, die ook koloniën in Drente onder haar beheer had. Nagenoeg de gehele
bevolking van het Veerse werkhuis zou er naar gedeporteerd worden. Bijna iedereen was toen
geschikt om veldarbeid te verrichten, al was het maar om aardappels te rapen. Het eerste
transport vond plaats op 7 juli 1824. Zestig personen, waaronder mannen, vrouwen, kinderen
en zelfs bejaarden werden vanuit Veere via Dordrecht, Gouda, Amsterdam, Zwartsluis per
schip naar de Ommerschans getransporteerd. Op 7 december 1825 volgde een tweede transport
van maar liefst honderd personen, begeleid door een gewapende escorte van een sergeant, een
corporaal en tien manschappen. En op 3 maart 1826 nog een groep van 64 personen. Er bleef
een groep van 26 mensen over, voornamelijk zieken en invaliden. Met een aantal afgekeurden
(16 personen) uit de Ommerschans en nieuw ingekomenen kwam het aantal gedetineerden
weer op 77 personen. Te weinig om een gesticht van te onderhouden, vooral omdat zij meestal
ziek en gebrekkig waren.

Toen een verzoek om extra subsidie en een bijdrage in de kosten voor het onderhoud van
de Grote Kerk werd afgewezen zagen de Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt een verzoek
aan de Koning te richten om het werkhuis te mogen ontruimen. Dit werd toegestaan. Op 6
juni volgden de laatste transporten. De 42 validen werden naar de Ommerschans en de 34
invaliden en zieken werden naar Hoorn verscheept. Als vee werden de arme stakkers afgevoerd
en het gros van hen zal hun geboortestreek nooit meer hebben terug gezien. De meeste waren
opgepakt omdat zij uit bittere armoede en uit lijfsbehoud genoodzaakt geweest waren om om
een stukje brood of een paar centen te bedelen. In augustus 1827 is het Veerse werkhuis offi-
cieel opgeheven, ongeveer gelijktijdig met dat van Hoorn. Het transporteren van bedelaars en
zwervers vanuit zeeland naar de Ommerschans bleef evenwel nog doorgaan. Het Middelburgse
werkhuis fungeerde daarbij als doorgaanshuis. Wellicht zullen er ook bedelaars etc. vanuit de
andere provincies (inclusief België) naar de Ommerschans overgebracht zijn. Er zijn in die tijd
ook nogal wat weeskinderen naar ondermeer Veenhuizen overgebracht.

FRAGMENT UIT HET PERSOONSREGISTER VAN HET WERKHUIS

Achter de naam wordt de leeftijd vermeld. De eerste plaatsnaam zou de geboorteplaats moeten zijn en de tweede
de laatste woonplaats. Waar slechts een naam vermeld wordt zijn geboorte- en woonplaats dezelfde of was de laatste
onbekend. Het zal vaak moeilijk zijn geweest de geboorteplaats van de zwervers te achterhalen. Sommigen wisten
niet eens hoc oud zij waren, laat staan waar zij geboren waren. Helaas bleken diverse door mij gecontroleerde
opgaven dan ook niet juist te zijn.

Nrs.
49 Johannes F.C. Goethals, 22, Hamburg, ontslagen 18-8-1823.
59 Pieter J. Drino, 33, Marguerithe/St. Jan Eremo, overleden 23-8-1823.
60 Viktor Geguière, 39, Limbourg/IJzendijke, Ommerschans 7-12-1825.
69 Johanna Klaijsen, 19, Oelem/St. Jan Eremo (W. Indië), overleden 23-6-1823.
70 Maria G. Gabriëls, 28, St. Jan Eremo, naar Ommerschans 7-7-1824.
71 Maria C. Gabricls, 8, St. Jan Eremo, naar Ommerschans 7-7-1824.

Gens Nostra 55 (2000) 33



95 Catharina M. Pluim, 22, Ossendrecht/Schoondijke, Ommerschans 7-7-1824.

112 Johanna Arms, 42, Harlingcn/Middclburg, ontslagen 12-8-1823.

113 Cornelis Dubois, 50, Lokercn/Schoondijke, ovcrl. 26-5-1823.

121 Joseph Crimmcrij, 31, Kortrijk, ontslagen 8-1-1824.

128 Joseph Frederiks, 33, Oostende, overleden 19-6-1823.

156 Jacobus Pouwcls, 43, Mechelen, ontslagen 10-4-1823.

167 Anna M. Willemsen, 39, Gemert (de Bosch), ontslagen 28-2-1824.

181 Marinus Bos, 46, Moerdijk, ovcrl. 6-4-1823.

223 Lcendert van Bruggen, 63, Numansdorp/Hcinkcnszand, overl. 28-5-1823.

224 Adriana Voet, 32, Heinkenszand, naar Ommerschans 7-12-1825.

225 Hendrik van Bruggen, 13, Heinkenszand, Ommerschans 7-12-1825.

226 Cornelis van Bruggen, 11, Heinkenszand Ommerschans 7-12-1825.

242 Matthijs Cervoors, 50, Venlo, matroos, overl. 15-5-1823.

251 Johanna Wolfers, 19, Oude Tonge/Kattendijke, Ommerschans 7-12-1825.

297 Maria de Visser, 41, Dordrecht, ontslagen 13-8-1823.

300 Johanna E. Zielsheimcr, 23, Den Haag/Vere, ontslagen 13-8-1823.

301 Wilhclmina Roth, 3, Heusden/Vere, ontslagen 13-8-1823.

305 Jacob Greve, 61, Rengerhouze?/Delft, overleden 17-3-1825.

306 Cornelis Cuinbrijer, 50, Rotterdam/Delft, zeeman, ontslagen 18-11-1825.

307 Aagje van der Burg, 66, Delft, overleden 30-9-1823.

308 Adriana van den Berg, 60, Soetermcer/Gouda, ontslagen 3-11-1825.

309 Johanna Brikko, 62, 's Gravenhagc/Delft, Ommerschans 7-12-1825.

310 Maria Huikhoven, 58, Delft, ontslagen 18-11-1825.

311 Jan Klaver, 71, Alkmaar/Amsterdam, ontslagen 22-5-1824.

312 Willcm Vermeulen, 76, Berkel/Rotterdam, ontslagen 11-2-1824.

313 Pieter van Wamelen, 13, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

314 Harmen Lemckoel, 66, Munster/Schiedam, Ommerschans 7-7-1824.

315 Nicolaas Zegers, 27, Delfshaven, Ommerschans 7-7-1824.

316 Maria Henkei, 27, Rotterdam, naar Ommerschans 7-7-1824.

317 Maartje van der Hoeven, 46, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

318 Jannetje de Goederen, 14, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

319 Pieternelletje Verbokkom, 35, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

320 Hendrika Groenewegc, 38, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

321 Alide J. Hoeseman, 11, Schiedam, overleden 6-11-1823.

322 Johanna van der Waal, 41, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

323 Johanna Opmeer, 16, Schiedam, overleden 11-12-1823.

324 Josijntje Grijsenhout, 67, Schiedam, overleden 11-2-1825.

325 Maria van der Bil, 49, Schiedam, ovcrl. 23-2-1825.

326 Carolina Mulder, 60, Schiedam, overleden 17-2-1825.

327 Catharina Cesijn, 59, Leiden/Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

328 Catharina Rees, 67, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

329 Willemijntje Verbokkom, 59, Schiedam, overleden 18-11-1824.

330 Elisabeth Wietin, 38, Osnabrug/Schiedam, Ommerschans 7-7-1824.

331 Bernardus Lemekoel, 4, Schiedam, Ommerschans 7-7-1824.

332 Dorisjc Lemekoel, 1, Schiedam, Ommerschans 7-7-1824.

333 Jannetje van der Velde, 43, Schiedam, overleden 7-2-1825.

334 Daantie van Wamelen, 6, Schiedam, ontslagen 19-5-1825.

335 Pieternella van Wamelen, 12, Schiedam, ontslagen 19-5-1825.

336 Neeltjc Meijer, 26, Kethel/Schicdam, ontslagen 26-1-1825.

337 Neeltje Koorngevcl, 33, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

338 Neeltje Amourens, 42, Schiedam, overleden 10-10-1823.

339 Lcna Crouborst, 40, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

340 Elisabeth de Rijke, 63, Schiedam, Ommerschans 7-12-1825.
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341 Jacoba Bising, 30, Schiedam, Ommerschans 7-7-1824.

342 Maria Beukers, 59, Schiedam, ontslagen 26-1-1825.

343 Maria Beukers, 29, Schiedam, ontslagen 26-1-1825

346 Jan Bakker, 22, Middclharnis, Ommerschans 7-12-1825.

351 Jacomina Zandijk, 35, Eversdijk/Nieuwe Tonge, overleden 12-1-1825.

352 Lcendert van der Maas, 8, Nieuwe Tonge, naar Ommerschans 7-12-1825.

353 Hermanus de Radder, 35, Rotterdam, ontslagen 8-9-1825.

368 Maria Therezia Petijn, 25, St. Jan Eremo, Ommerschans 7-7-1824.

373 Francies Marens, 43, Muerke/Oud Brakel, ontvlucht 6-9-1824.

376 Hermanus Tukker, 23, Klundert, ovcrl. 19-3-1825.

377 Jannetje Boogcrt, ?, Sommelsdijk, Ommerschans 17-3-1826.

378 Willem Zuidwijk, 48, Schiedam, Ommerschans 7-12-1825.

379 Jacob Schoute, 55, Maassluis, overleden 23-12-1824.

380 Lcna Volleman, 55, Schiedam, overleden 23-2-1825.

392 Johan A. Appel, 40, Charlewston USA/Brugge, naar Hoorn 20-6-1826.

401 Isabellc Noije, 23, Duinkerke, naar Ommerschans 7-12-1825.

410 Willem van Heest, 33, Middelharnis, ontslagen 21-6-1826.

420 Hcndrina Vlaggemans, 58, Schoonhoven/Vlissingcn, overleden 2-2-1826.

493 Leendert A. Arnoldie, 9, Goeree/Vlakkee, Ommerschans 17-3-18126.

507 Johanna Schraewer, 58, Wouw/Goes, Ommerschans 17-3-1826.

519 Aron Lcvi, 65, Gulpen/Amsterdam, Israëlitisch koopman, Hoorn 20-6-1826.

549 Antje Steller, 28, Waarwick/Vlissingen, Ommerschans 20-6-1826.

550 Antje Steller, 7, Breda/Vlissingen, Ommerschans 20-6-1826.

554 Johannes Tetselhauff, 45, Warschau in Polen, naar Hoorn 20-6-1826.

562 Johannes A. Mahlman, 47, Breda/Vlissingcn, Ommerschans 20-6-1826.

De ontslagen Schiedamse bedelaars werden op verzoek van de burgemeester naar Schiedam overgebracht. Het zal

uit zuinigheidsoverwegingen gebeurd zijn. De gemeenten waren namelijk aansprakelijk voor de verblijfskosten.

Bronnen

- Rijksarchief Zeeland te Middelburg, Archief Prov. Werkhuis Veere 1822-1827.

- idem, Prov. Bestuur 1822-1830.

- lijst: idem, Archief Prov. Werkhuis Veere, nadere toegang nr. 187, inv. 23.

Uit Antwerpse bron (47)

^^^ xxvi aprilis 1575; Sixtus Dekema student ter schole gelegen tot Duway
J juravit et affirmavit [= zwoer en bevestigde] aengaende zeker koffer be-

LmlvM . dect met stroy ende gemerct metten mareke in de marge van des gestelt,
. j 1 Daer innehy affirmant gepact heeft zekere zynreboecken ende cleede-

f\ 1 \ ren, ende in meyninge is te seyndennaer Deventer ende voorts op buer-
den [?] naer Vrieslant. Dat t zelve coffer ende cleederen toebehoorende
is hem affirmant voorn, en nyemanden anders onvecoft ende ongeloft,

comparuit Jan Vorsthuys, out omtrent xxiiij jaeren ende Peeter Hoochstraet, out omtrent xxix
jaeren, juraverunt zy daermede by ende ane hem geweest al waer de voors. Sixtus Dekema
tvoors. coffer heeft laten toepacken ende dat zy deponenten gesien hebben int zelve coffer
anders nyet en is gepact als cleederen ende boecken des voors. producent.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 342, f. 391] [M. V-K]
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Oorsprong en betekenis van de familienaam Maliepaard

door HENK MALIEPAARD

Toen ik jaren geleden met mijn familieonderzoek begon, dacht ik dat gezien de vele beschik-
bare publicaties van naamkundigen, de vraag naar de betekenis van de familienaam Malie-
paard wel snel beantwoord zou worden. Helaas bleken de vele experts op dit gebied geen of
een onderling afwijkende mening te hebben. Volgens Johan Winkler' is de naam Maliepaard
een oud Vlaams woord voor 'pakpaard'. A. Huizinga2 daarentegen beweert, dat de verklaring
van de naam Maliepaard gezocht moet worden onder de noemer 'sport en spel' en in vroeger
tijden een 'kolfspel te paard' zou zijn geweest dat op een 'maliebaan' gespeeld werd. Dr.
A. E. H. Swaen3 zegt gewoon ronduit dat hij voor de naam geen verklaring heeft. R. A. Ebeling4

stelt dat deze famil ienaam zijn oorsprong vindt in het (oud) Franse woord 'Mal-apert' met als
betekenis 'lomp en dom'. Al met al dus een onbevredigend en zeker geen eensluidend, helder
en duidelijk antwoord op de vraag naar de betekenis van de naam Maliepaard. Misschien dat
het antwoord uiteindelijk uit mijn familieonderzoek naar voren zou moeten komen.

De mij oudst bekende voorvader van het geslacht Maliepaard heette Ghijsbrecht Adriaensz.
Ghijsbrecht werd vermoedelijk omstreeks 1520 in (de buurt van) het huidige West-Brabantse
stadje Zevenbergen geboren. Aangezien in de eerste helft van de 16e eeuw in de Nederlanden
nog maar sporadisch familienamen voorkwamen en praktisch uitsluitend patroniemen ge-
bruikt werden, maakten mijn voorouders daarop geen uitzondering5. De zoon van stamvader
Ghijsbrecht Adriaensz. uit zijn kortdurend huwelijk met Meys Aertsdr. heette dan ook gewoon
Adriaen Ghijsbrechtsz. Van de familienaam Maliepaard was nog geen sprake.

Omstreeks 1613 verhuisde Claes Adriaensz Ghijbrechts, een van de vier kinderen uit het huwe-
lijk van de eerder genoemde Adriaen Ghijsbrechtsz. met Cornelia Claes Adriaen Claesdr., vermoede-
lijk kort na het overlijden van zijn (eerste) vrouw TannekeJans Weelmansdr, van Zevenbergen
naar de nabij gelegen polder van Heyninge. Het was hier in Heyninge dat hij als 'mededoen-
der' van en samen met zijn zwager een hoeve pachtte. Deze zwager, broer van zijn overleden
vrouw, was een figuur die eeuwen later bij veel 'speurders' in archieven voor de nodige verwar-
ring heeft gezorgd. Hij was in de verre omgeving van zijn woonplaats bekend onder de namen
Janjansen van der Velde enjan Janssen Leemans, maar ook als ...Janjanssen Maleparf. Oorspronke-
lijk bleek hij echter Jan Janssen Weelmans te heten7.

Het is dus in Heyninge dat we voor het eerst de naam 'Malepart' zien verschijnen en wel op
27 december 1615 als 'Soetken op Maleperts hoeve' optreedt als doopgetuige8. Het gaat hier
hoogstwaarschijnlijk om Soetken Cornelisdr., de eerste vrouw van Jan Janssen Weelmans.

Frappant is dat binnen enkele jaren tussen de zwagers een verwisseling van namen plaats-
vindt. Vanaf 1623 namelijk was het Claes Adriaensz. die formeel met de naam 'Malepart' werd
aangeduid, terwijl zijn zwager verder door het leven gaat als Jan Janssen Leemans9. In een wat
latere akte vond ik Claes Adriaens als: Claes Maelepaerts10, een duidelijk begin van 'vernederland-
sing van het enigszins vreemd aandoende 'Malepart". Het is eveneens in 1623 dat de oplossing
van de naamgeving zich aandient. In mei 1623 verliest Claes Adriaens namelijk voor de tweede
maal zijn echtgenote. Nog maar net zes jaar eerder was hij op 2 oktober 1616 in Fijnaart her-
trouwd metAdriaentje Willeboirts Goers bij wie hij een zoon Willem had". Uit de 'Staet en Inven-
taris' bij haar overlijden opgemaakt9 blijkt dat er nog een pachtschuld is, waarvan de akte
getekend is door 'd'Heer Lowijs de Malepart'! Inmiddels is ook gebleken dat de familie 'de
Malepart' tot de oorspronkelijke bedijkers van de polders van de Heyninge heeft behoord en
o.a. de 12e en 22ste kavel aan hen toekwamen12.
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Werd dus aanvankelijk de zwager van Claes Adriaens door zijn omgeving aangeduid met de
naam van zijn pachtheer, enige tijd later ging deze 'bijnaam' over op Claes Adriaens en ook zijn
zoons en hun nageslacht voerden vervolgens deze naam. Claes Adriaans Makpart werd hiermee
de gemeenschappelijke naamgever van alle nu levende families Maliepaard ook wanneer de
spelling afwijkt.

Daarmee was de vraag naar de betekenis van de naam nog niet beantwoord; al was inmiddels
duidelijk dat hier niet langer gezocht moest worden naar 'Maliepaard' maar naar de naam 'de
Malepart'

Een grondig onderzoek in de rijksarchieven van Utrecht, Gent en Antwerpen leverde een
schat aan gegevens op. Het geslacht 'de Malepart' ontpopte zich namelijk als een wijdvertakte,
zeer welgestelde, Franse adellijke familie. Als gevolg van de reformatie was in de tweede helft
van de 16e eeuw de 'Antwerpse tak' van dit geslacht uitgeweken naar de Noordelijke Nederlan-
den en had zich gevestigd in Jutphaas. Een belangrijk lid van deze familie was de eerder ge-
noemdeLowijs deMalepart. Een bezoek aan het gemeentearchief van de Franse stad Valencien-
nes, de bakermat van het geslacht De Malepart, bracht aan het licht dat het van 14e eeuwse
Noord-Franse oorsprong is. Met de spelling van de naam nam men het vroeger niet zo nauw
want bij het doornemen van de vele stukken had ik inmiddels de naam in veertien afwijkende
spellingen aangetroffen, waarbij te Valenciennes een vijftiende werd toegevoegd, namelijk
'Malapiert"3, die in een zeer lang grafgedicht anno 1399 voorkwam.

Via de afdeling Naamkunde en Dialectiek van de Katholieke Universiteit van Leuven kwam
ik in contact met Dr. Frans Debrabandere, een autoriteit op het gebied van Noord-Frans dia-
lect en naamkunde in België. Dr. Debrabandere onderschrijft de bewering van de Nederlandse
naamkundige R. A. Ebeling, die stelde dat 'Maliepaard' voortkwam uit het Franse 'Mal-apert'
en lomp en dom zou betekenen14. Dr. Debrabandere voegt hier aan toe dat de oudste vorm
'Malapiert' de Picardische vorm van 'Malapert' is wat uit het Oud- of Middel-Frans 'apert',
variant van 'espert' afkomstig is. Aan dit laatste ligt het Latijnse 'expertum' ten grondslag,
hetgeen betekent: 'handig, bedreven, vaardig, knap en slim'. 'Mal-apert' is hiervan het tegen-
deel en betekent dus: 'onhandig, niet bedreven en dom'. Een blik op het hedendaagse Franse
woord 'adroit' (= handig) en het tegengestelde 'maladroit' (= onhandig), verduidelijkt zonder
twijfel de oudere vorm 'malapert'.

Ook de vraag naar de onderliggende betekenis van de familienaam Maliepaard werd hiermee
beantwoord.

Noten
SAWB = Streekarchief West-Brabant te Zevenbergen; RAU = Rijksarchief Utrecht; GAV = Gemeentearchief Valencien-
nes; ZB = Zevenbergen; Fij = Fijnaart; Hey = Heyninge; Klu = Klundert; Wil = Willemstad; ORA = Oud Rechterlijk
Archief; WK = Weeskamerarchief; OGA = Oud gemeentearchief; ANHG = Archief Ned. Herv. Gemeente.

1. Johan Winkler, De Nederlandse Geslachtsnamen in Oorsprong, Geschiedenis en betekenis, Haarlem 1885, H.D. Tjeenk
Willink.

2. A. Huizinga, Encyclopedie van Namen, A.G. Strcngholt's Uitgevers Mij. NV.
3. Prof. Dr. A.E.H. Swaen, De Nederlandse Geslachtsnamen, Zutphen 1942, W.H. Thieme.
4. R. A. Ebeling, De geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik vanfamilienamen in Nederland, Noordbroek, De Bruin

(ISBN 90-70324-66-0).

5. Mr. J.L. Rijndorp in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 18 (1994),
no.'s 2 en 3, idem 19 (1995), no. 3.; SAWB-ZB ORA 10 f. 26V en 86v. en ZB ORA 179 f. 31 en 31V.
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6. SAWB-ZB WK 514 (1615-I616) dl ZB ORA 179 f. 286 Cn ZB ORA 258a (1613); SAWB-ZB ORA 23I (1616) en ZB ORA 12O

(1615); Hey ORA 1 en 2; SAWB Fij ORA 71 en Fij ORA 1067 (1619).

7. DTB ZB IO-4-1611 en SAWB Fij ORA 336.

8. DTB Fij 27-12-1615.

9. SAWB Hey ORA 1 (1923) en Fij ORA 9 (1623).

10. SAWB Wil ORA 375 (1626).

11. DTB Fij 1616; Fij ORA 16 (1623) en Fij ORA 336 (1645).

12. SAWB Wil ORA 9(1585).

13. G AV Dir 78 regels tellende grafgedicht komt voor in: Memoires de la Soa'été d'Etudes de la Province de Cambrai, deel

16, Lille 1938.
14. Brief, d.d. 10-3-1997 aan auteur.

Uit Antwerpse bron (48)

vij januarij anno 1567; Henrick van Veelen Hermanssonewylen dair moeder afwas Gheertruyt Bou-
wers, ende Wessel van Veelen syn suster alnoch ongehout ende out omtrent xxx jaren alsoe sy
mits desen verclairde, cum tutore [= met voogd], constituerunt [= machtigen] Reynout ende
Alyden van Veelen Hermanskinderen voirs., Martene Wessels burgemeester der stede van Grol ende
Reynoude Lussinckte ontvangen enz.alle alsulcke goeden ende versterfenisse ruerende ende
onruerende, haeflicke ende erflicke, egheen vuyt genomen oft gereserveert, als hen constituan-
ten voirn. eenichsins aencomen bleven ende verstorven mogen wesen mits der doot ende
aflyvicheyt van de voirn. heure ouders, die bynnen der voirs. stede van Grol aflyvich geworden
syn. Ghevende voirts de voirs. constituanten den selven heuren gemechtichden ende elcken
van hen mits desen volcomen macht aucthoriteyt ende sunderlinge bevel sine revocatione [=
zonder herroeping] omme alle ende jegelicke de voirs. goeden in al oft in deele aen alsulcken
persoon oft persoonen ende voir alsulcken prys alst hen goet duncken ende gelieven sal te
vercoopene, te cederene, optedragene ende te transporterene, terve te geven oft anderssins te
alieneren den cooper oft coopers ende hen constituanten dair af tontgoeden.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 313, f. 104] [M. V-K]

zonder datum [tussen 8 en 20 jan.] 1567; mr. Henrick van der Horst eertyts advocaet voir den
Hove van Vuytrecht ende Elisabeth Dasshorst eius uxor, constituerunt [= machtigen] Anthonise
Moer van Dasshorst, der voirs. Elisabetten vader,, ende besunder alsulcke sake oft proces als sy
constituanten voirn. nu ter tyt ongedecideert voir den gerechten van Utrecht vuytstaende
ende te doene hebben jegens Ricout van der Horst, des voirs. mr. Henrix vadere, ter saken ende
voir soe vele beruerende is tsupplement ende resterende huwelix goet van de selven mr. Hen-
rick van der Horst.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 313, f. iO4verso] [M. V-K]

38 GensNostra55 (2000)



Gedicht Grootendorst

doorH.E.A. SIOOTS-RIKSEN

Zeer onlangs kwam ik het weer tegen, het poesiealbum van mijn moeder Elisabeth Grootendorst.
Zij is geboren te Boskoop op 18 september 1893, enig kind van niet jonge ouders: haar vader
Arie Grootendorst, geboren in 1846, en haar moeder AaltjeTibben, geboren in 1859. Van vaderszij-
de diep geworteld in een Boskoops boomkwekersgeslacht. De gezondheidstoestand van Elisa-
beth was van dien aard dat een verhuizing naar hogere delen van het land wenselijk was.
Arnhem werd in 1909 de nieuwe woonplaats. Haar vader was kort daarvoor overleden. Zij en
haar moeder namen deel aan het uitgaansleven in Arnhem. Elisabeth was muzikaal zeer be-
gaafd en werd lid van een oratorium vereniging. In 1922 huwde Elisabeth met Hendrik Riksen,
uithuwelijk eindigde met zijn overlijden in april 1924; vijf maanden voor mijn geboorte. In
februari 1929 hertrouwde zij met Eduard Korswagen, afkomstig uit Leiden, verbonden aan de
'Nederlandsche Bank' in Den Haag. Haar woonplaats werd derhalve Den Haag (Benoorden-
hout). Mede ten gevolge van een nieraandoening overleed zij in 1961 in een pension te Ooster-
beek. Haar tweede man was reeds in 1953 overleden. Gedurende haar hele leven heeft zij het
contact met Boskoop intensief onderhouden. Tot ver na de oorlog heeft zij de tuinen van haar
vader in ere gehouden.

In het poesiealbum staat een gedicht uit 1909 dat met de achternaam Grootendorst is ge-
maakt. De schrijfster ervan, josina Vaane, heb ik nooit horen noemen. Gezien de datum zal zij
vermoedelijk een verenigingsrelatie zijn geweest. Het album was reeds in 1902 in gebruik
genomen.

Boskoop, April 1909
Aan Betsie.!

Gaarne biedt ik U mijn wensch,
Reis in voorspoed hier op aard;
Oogst geen eere in bij de mensch,
Och dat is niet zooveel waard!
Toch vertrouw op God in nood;
Eer hem want Zijn naam is groot.
Niemand helpt U zooals Hij
Daar Hij maakt van zonden vrij,
Op hem dus Uwe weg gesteld;
Raakt Gij dan eens in druk bekneld,
Straks helpt Hij U en red U uit;
Tot dat Gij wegdraagt Uwe buit.

dit is de wensch van
Uwe U liefhebbende vriendin
Josina Vaane
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Keurmedigen van de Kelnarij van Putten (5)*

I. Andreesken/Arriske Bloemendaals, overl. Norden 1574, keur beloofd binnen 14 dagen met 12
dalers en 5 amforen wijn, pro familia 12,5 strs 18-6-1574', tr. MelisBessels, bezitter van Bergman
en Coothmansgoed te Norden in Putten, zn van Bessel gerritsen en Gerharda.

Uit dit huwelijk:

I. Geertje, volgt II.

II. Geertje Melis, overl. voor 19-1-16202, tr. Jan (Evertsen) Wincoop, overl. voor 13-1-1620, keur
betaald met ng. en 4 strs. 13-1-16203.

Uit dit huwelijk:

1. Bessel Jansen Wincops, keur niet betaald, tr. Putten 28-11-1604 Jeut Gerritsen, van Nijkerk.
2. Arischen, volgt lila.
3. Gerritjans Wincop, overl. voor juni 1641, tr. Putten 31-3-1615 Cornelischen Maes, dr van Maes

Servaesen.
4. Gertgen, volgt Illb.
5. Melis Jans Wyncop (zie fragment 4), overl. Halvikhuizen (Putten) sept. 1652, keur betaald

met 100 g. 28-9-1652 en 19-11-16524, tr. Putten 19-12-1619 Mette Evers, overl. 11-8-1655, keur
en hoofdtins betaald met 155 kgl. 17-10-16555, dr. van Evert Wouters.

6. Aeltjans Wyncop, wnd. Putten.
7. Jacobjans Wyncop.

lila. Arischen Jans Wyncop, vrijgekocht 16126, otr./tr. Putten 7-3/31-3-1613 Evert Gisbers, 'molitor'
te Nijkerk, zn. van Gisbert Evers.

Uit dit huwelijk:

1. Gisbert, ged. Putten 27-2-1614.
2. Gijsbert, ged. Putten 14-5-1615.
3. Gerrit, ged. Putten 30-6-1616.

Illb. Gertgen Jans Wyncop, overl. Putten febr. 1651, keur betaald met paard ad 74 kgl. 16517, tr.
Putten 29-9-1615 Peter Claeszn. ten Veen, wnd. a/d Allermolen.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltje, volgt Illb.
2. Claes Peters, wnd. op het goed Ten Veen, overl. voor 26-4-1670, keur betaald met 2-jarig

paard ad 50 g. 26-4-16598.
3. kindQan?), ged. Putten 20-9-1618, wnd. op 'KleenBochorst' teDiermen(Putten), tr. Putten

14-9-1649 Elysabeth Elbers, dr. van Elbert Gerrits, te Putten.
4. Aert Peters, ged. Putten 12-10-1623, wnd. op 'Schoenbalk', overl. voor 1659, keur betaald

met 33 g. 29-4-16599.

IVb. Aeltje Peters ten Veen, ged. Putten 28-7-1616, tr. (1) ald. 24-4-1642 Sander Carelsen, ook keur-
medig, wnd. Nijkerkerweg te Diermen (Putten), overl. Putten 18-4-1659, keur betaald met 45
kgl. en amfoor wijn ad 10 strs. 24-4-165910, zn. van Carel Hollerken en Gertgen Barts, tr. (2) ald.
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22-2-1663 Jan Jacobsen vulgo Jan Wijnen, ook keurmedig, zn. van Jacob Wijnen en Gerritje Go-
sens.

* Zie: Horigen in Gens Nostra 45 (1990), pag. 45 e.v.; vervolg van Gens Nostra 54 (1999), pag. 157.

ad symbolum = betaling als erkenning van keurmedige relatie met Kelnarij; pro coquina = betaling voor vertering;
pro familia = betaling t.b.v. levensonderhoud medewerkers van de Kelnarij; kgl. = Karolusgulden.

Bronnen
a. AKP 257: volgens de pagina collata bestaat num 5 uit: fol. 5 en 149.
b. AKP 257: Diermen 5 en ngfniet aanwezig)
e. AKP 257: Diermen coll. fol. i6vso.
d. AKP 257: Inquirenda, fol 5.
e. AKP 260b: index namen onder 5 en 149.

Noren

1. STAMA 434, fol. 93a.

2. Boedelscheiding in AKP 149: acte 7.

3. STAMA 434, fol. 157b.

4. STAMA 441, (1652).

5. STAMA 441, (1655)-

. 6. STAMA 434, fol 151b.

7. STAMA 441, (1651).

8. STAMA 441, (1670).

9. STAMA 441, (1659).

10. STAMA 441, (1659).

Redactie/PodB

Uit Antwerpse bron (49)

xxix Aprilis anno 1567; Peeter Wybrantftjoos Calaber, Steven Bertheels endeJacob van Thielen, alle
keescoopers et oppidani [= en poorters], Jan Dierixfi, Alairt Sybrantjl bey de van Alckmaer voer
henselven en inden name van Jan CornelifiBartsjlvzn Horen, ende Jan Peetersfivan Nyerop, alle
cooplieden vuy t Hollant, tsamen als meesters ende regeerders van der boterwagen van Hollant
inder stadt alhier gestaen, ende inden name der selver, debent [= zijn schuldig] Clause van
Santen coopman van boter ende kaese, de somme van twee hondert ses en viertich Carolus
gulden ende thiene stuvers eens tot twintich stuvers tstuck, toecomende van goeden geleenden
gelde dwelck de voirn. Claus van Santen hen dueghdelick gedaen ende geleent heeft theuren
contentemente, ende by hen comparanten voirts bekeert ende geemployeert inde schulden
ende lasten vanden huyse nabescreven alsoe sy mits desen verclairden... [regeling terugbeta-
ling] ende stelden in handen desselfs Claes van Santen als pande metter minnen gegeven een
huys metten keldere aent strate comende, geheeten Ossenborch, gestaen ende gelegen inde
Munsterstrate alhier tusschen thuys geheeten de Zeeptonne ex una ende den ganck van den
huyse geheeten den Hertshoren ex altera.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 313, f. 46verso] [M. V-K]
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r
L. WEGWIJS

De 'Veronica' en kapitein Weiger

In Wegwijs' beschrijft P.L. Bakker een
scheepsjournaal van de bark 'Veronica' tij-
dens een reis in 1852-1853 van Amsterdam
naar Batavia, Macao, Hong Kong, San Franci-
sco en weer terug naar Hong Kong. Hij be-
steedt daarbij aandacht aan de gezagvoerder
kapitein Weiger en zijn bemanning. In een
redactioneel naschrift wordt gewezen op
scheepsjournaal als genealogische bron waar-
bij tevens de aandacht wordt gevestigd op de
zogenaamde Van Sluijs-lijsten in het Neder-
lands Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Al enige tijd ben ik bezig scheepsjournaal
uit de periode van ongeveer 1820-1840 van
mijn zeevarende betovergrootvader Sikke IJs-
brands Parma door te nemen en te annoteren
op genealogische bijzonderheden. In dat ver-
band raadpleeg ik, naast de Van Sluijs-lijsten,
onder meer twee andere bronnen te weten
het Archief van de Waterschout en het ar-
chief van het College Zeemanshoop uit het
Gemeentearchief van Amsterdam (G AA). Door
de gegevens omtrent kapitein Weiger als uit-
gangspunt te nemen wil ik de lezer op deze
informatiebronnen attenderen.

Het Archief van de Waterschout
Het Archief van de Waterschoutz bevat aller-
eerst enige duizenden monsterrollen die in
de periode 1760-1850 in Amsterdam zijn op-
gemaakt. Tevens is er een (onvolledig) ar-
chiefdeel omtrent de nalatenschappen van
overleden zeelieden. En tenslotte kunnen
genealogische bijzonderheden worden ge-
vonden in een serie van registers met schuld-
bekentenissen van schepelingen over de peri-
ode 1837-1854.
Vooral de serie monsterrollen is een rijke
bron3. Ondanks deze respectabele omvang is
dit archiefdeel lang niet compleet daar vele

stukken verloren zijn gegaan. Een 'Monster-
rol voor zeevaarenden' telt gewoonlijk vier
pagina's en is een contract waarin de rechten
en plichten van de op varenden staan beschre-
ven. Het document bevat op voor- en achter-
zijde de naam en type van het schip, naam en
vóórnamen van de kapitein, de naam van de
boekhouder/reder, de bestemming van het
schip en de nationaliteit waaronder het voer.
Er werd vrijwel altijd onder Nederlandse
vlag gevaren, maar in de Napoleontische be-
zettingsperiode kwamen obscure Duitse
vlaggen (Papenburg, Kniphausen, e.d.) veel-
vuldig voor om moeilijkheden met de Engel-
sen te voorkomen. De datering van de rol is
niet de vertrekdatum uit Amsterdam maar
zal er meestal niet ver vóór liggen. Een kapi-
tein zal immers zijn bemanning vanwege de
kosten niet te vroeg aangemonsterd hebben.
De tweede (en vaak derde) pagina bevat een
lijst van bemanningsleden en geeft per per-
soon de rang (stuurman, timmerman, ma-
troos, e.d.), naam, leeftijd in jaren, geboorte-
plaats en maandgage. Veelal zijn de namen
in de vorm van een handtekening door de
bemanningsleden zelf ingevuld en derhalve
soms slecht leesbaar. Ook een kruisje met
daarachter de naam is niet zeldzaam. Jam-
mer genoeg ontbreekt een klapper op de na-
men van bemanningsleden. Overigens zou
een indexering vele mensjaren vergen. Maar
er zijn in archiefingang38 wèl gealfabetiseer-
de lijsten opgenomen van de namen van de
schepen en van de namen van de betreffende
gezagvoerders. Weiger en 'Veronica' waren
dus snel gevonden.

Het archief betreffende nalatenschappen
van overleden zeelieden4 is geklapperd op de
namen van de betreffende zeelieden, de sche-
pen waarop zij zijn overleden en van hun
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kapiteins. Uit de nagelaten papieren in de
dossiers van de overleden bemanningsleden
kan soms informatie omtrent de reis worden
gehaald.

Tenslotte geven de registers van schuldbe-
kentenissen5 soms aanvullende informatie
omtrent bemanningsleden van de schepen en
kapiteins, dus van interesse voor de genea-
loog.

De waterschout was een rijksambtenaar en
de aanwezigheid van rijksoverheidsstukken
in een gemeentearchief is dus uitzonderlijk.
Het blijkt dan ook dat een deel van het ar-
chiefvan de waterschout zich in het Rijksar-
chief te Haarlem bevindt. In ons verband is
nuttig het 'Register van schepelingen 1834-
1915' 6 met de namen van schepelingen, da-
tum van aanmonstering en de namen van de
gezagvoerder en schip. Het is een aanvulling
en controlemogelijkheid op de monsterrollen
uit het GAA.

Het archief van het College Zeemanshoop
In de Inleiding op de index van dit uitgebrei-
de archieP wordt het volgende opgemerkt:
'Het College werd opgericht op 1 mei 1822. In
1823 volgde de instelling van een 'weldadig
zeemansfonds', waarvan zeelieden lid kon-
den worden met vier klassen van deelnemers
waaronder honoraire, buitengewoon-hono-
raire en effectieve leden. Effectieve leden wa-
ren alleen zij, die de rang van koopvaardij-
kapitein hadden. Deze waren tevens ver-
plicht lid van het Weldadig Zeemansfonds,
waarbij een signaal- of nummervlag werd
toegewezen. Deze nummervlag wordt vaak
afgebeeld op scheepsportretten door bv.
scheepsschilders als Spin en Teupken. Met
behulp van dit nummer kan de kapitein ach-
terhaald worden via het 'Naamregister der
effectieve leden 1825-1878'8, maar ook via een
lijst van namen in 'De Geschiedenis van het
College Zeemanshoop. 1822-1972'9. Dezelijst
is door mij gealfabetiseerd op o.a. kapitein-
en scheepsnamen en in te zien op het GAA of
het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Een nog rijkere bron is het 'Register van

aangifte van voortdurendedeelneminginhet
Weldadig Zeemansfonds'1O met vermelding
van o.a. de geboortedata en -plaatsen van de
ingeschrevene en zijn echtgenote. Soms is
ook de overlijdensdatum vermeld. Via deze
informatie kan verder worden gezocht in de
registers van Burgerlijke Stand (BS) of van
Doop, Trouwen of Begraven (DTB), omdat
dan de geboorteplaatsen bekend zijn.

Een derde waardevol onderdeel van dit
archief is de serie stortingsregisters aan het
Zeemansfonds11 met vermelding van het
schip, reisdoel en reisperiode. De serie is ge-
klapperd op deelnemers aan het fonds.

Klaas Weiger
Met behulp van genoemde bronnen, aange-
vuld met enkele gegevens uit de BS en DTB-
registers, rijst er nu een wat uitgebreider
beeld op van Klaas Weiger. De informatie is
uiteraard niet volledig maar toegespitst op
zijn zeemansbestaan. Een uitgebreide bron-
vermelding is in rapportvorm gedeponeerd
op de bureaus van de NGV te Naarden en het
CBG te Den Haag.

Klaas Weiger werd op 8 juli 1799 geboren te
Texel als zoon van Jan Weiger en SibrigDirks.
Hij huwde op 17 maart 1822 te Terschelling
met Neeltje Wigles Swart die op 21 april 1802 te
Terschelling werd geboren als dochter van
Wigle Tjebbes Swart en Elisabeth Cornelesse Win-
ter. Zij overleed op 25 december 1859 te Am-
sterdam.

Hij zal zijn maritieme loopbaan begonnen
zijn zo tussen 1810 en 1815. Het was in die tijd
normaal dat jongelieden al op een leeftijd
van 11-12 jaar als 'jongen/leerling' aanmon-
sterden en via de rangen van lichtmatroos en
matroos opklommen naar dat van stuurman.
Klaas wordt in 1830 vermeld als tweede stuur-
man op het fregat 'Koning der Nederlanden'
onder gezag van kapitein S. van Delden met
Rotterdam als vertrekhaven en als bestem-
mingBatavia. Eind 1833 was hij gezagvoerder
op de schoenerkof 'Antje', waarop hij reeds
eerder als stuurman dienst deed. Deze (eer-
ste?) reis als kapitein ging met een beman-
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ning van zes man naar Rio de Janeiro. Zijn
boekhouder was J.E. Lublink uit Amsterdam.
Op 3 december 1833 werd hij effectief lid van
het College Zeemanshoop te Amsterdam op
voorspraak van kapitein Doeke GerritsDoeksen.
Zijn schip ten tijde van de inschrijving als lid
was wederom de 'Antje' met als boekhouder
F. Schaap. Zijn vlagnummer werd 372 en in
latere jaren na hernummeringen voerde hij
de nummers 250 respectievelijk 74.

In de periode 1832-1839 voeiKlaas Welgerop
de 'Antje'. Drie reizen daarmee gingen naar
Braziliaanse havens en tien naar Havanna. De
meeste reizen waren vanuit Amsterdam,
maar ook een aantal vertrokken uit Harlin-
gen. Eind 1839 stapte hij over op de bark 'Ve-
ronica' als opvolger van de hiervoor genoem-
de Doeke Gerrits Doeksen. Tijdens de eerste reis
naar Batavia overleden twee matrozen nl.

Christian Nikolaus Hdckanson enJ. Durham. Tot
1844 maakte hij met de 'Veronica' nog twee
reizen naar Nederlands Oost-Indië. In 1844-
1845 was hij gezagvoerder op het fregat de
'Batavier' en daarna, in de periode 1845-1850,
gedurende vijf reizen op de 'Christophorus
Columbus'. Tijdens een reis met dit laatste
schip in 1848-1849 naar Batavia overleed
bootsmansmaat Jacob Christoph Knieb. Vervol-
gens stapte hij in 1852 weer over op de 'Vero-
nica' en maakte een reis van ruim 37 maan-
den naar het Verre Oosten en Amerika. Over
deze reis handelt het door Bakker beschreven
logboek. Tenslotte voer hij in de periode
1857-1860 nog met de 'Christina Alida' maar
de bestemming is heb ik niet kunnen achter-
halen. Een overzicht van de 27 reizen van
Klaas Weiger naar de West en de Oost is hier-
onder aangegeven.

schip
Koning der Nederlanden
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Antje
Veronica
Veronica
Veronica
Batavier
Christophorus Columbus
Christophorus Columbus
Christophorus Columbus
Christophorus Columbus
Christophorus Columbus
Veronica
Christina Alida
Christina Alida
Christina Alida

rang
2de stuurman
stuurman
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein

afvaart
Rotterdam
Harlingen
Harlingen
Amsterdam
Harlingen
Amsterdam
Amsterdam #

Harlingen
Amsterdam
Harlingen
Amsterdam
Harlingen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
geen opg.
geen opg.
geen opg.
geen opg.
geen opg.
Amsterdam
geen opg.
Amsterdam
geen opg.
geen opg.
geen opg.

reisdoel
Batavia
Pernambuco=Recife
Rio de Janeiro
Brazilië
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Havanna
Batavia
Batavia
Java
geen opg.
geen opg.
geen opg.
geen opg.
Batavia
geen opg.
Verre Oosten
geen opg.
geen opg.
geen opg.

begindatum
22 okt. 1830
9 juli 1832
22nov.1833
20aug.1834
16 febr. 1835
15 sept.1835
4 febr. 1836
25 juni 1836
25 okt. 1836
7 mei 1837
2okt.1837
10 april 1838
10 aug.1838
30 jan. 1839
27nov.1839
6 mei 1841
17 maart 1843
1844-1845
5sept.1845
1846-1847
9 maart 1847
13 april 1848
1849-1850
22 mei 1852
medio 1857
8 juni 1857
11 maart 1859

einddatum
20 april 1832
24 dec.1832
30 juli 1834
16 febr. 1835
16 juli 1835
januari 1836
28 mei 1836
14 okt. 1836
15 april 1837
17sept.1837
26 maart 1838
10 aug.1838
15 jan. 1839
12 juli 1839
27nov.1840
23 april 1842
24 febr. 1844

14 okt. 1847

22dec.1847
17 jan.1849

14 juli 1855

16 dec.1857
26 febr. 1860

Uiteraard wisselde de bemanning voortdu-
rend. Zelden monsterden dezelfde matrozen
aan voor een volgende reis. Toch zijn er en-
kele trouwe bemanningsleden. Zo diende W.
Gorter in 1845/1846 als bootsmansmaat en
daarna tot 1852 als bootsman onder kapitein

Weiger. L.E. Nahmens klom in de periode
1848-1852 op van 3de tot ïste stuurman. En
de lichtmatroos J. Weiger op enkele reizen in
de veertiger jaren was ongetwijfeld de zoon
Jan, die op 4 juli 1827 op Terschelling werd
geboren en in het Amsterdamse Bevolkings-
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register net als zijn vader als zeevarende
wordt vermeld.

Kapitein Klaas Weiger overleed op 7 decem-
ber 1862 te Amsterdam.

Noten

1. P.L. Bakker, in Wegwijs, Gens Nostra 52 (1997),

pag.339-

2. Gemeente Archief Amsterdam (GAA) 38.

3. GAA 38-001/152.

4. GAA 38-156/171.

5. GAA 38-172/177.

6. Rijksarchief Haarlem 391-08/87.

7. GAA 491.
8. GAA 491-281.

9. Mr. J.H. van den Hoek Ostende, De Geschiedenis

van het College Zeemanshoop. 1822-13/2, Amsterdam,

mei 1972.

10. GAA 491-290.

11. GAA 491-307/319.

S.Parma

Overschrijffouten in tinsregisters van Wageningen

Tinsregisters vormen een rijke bron voor de
studie naar het eigendom van huizen of lan-
derijen. In de tins-, ook tyns- en cijnsregi-
sters, worden als recognitie ('erkenning') van
de oorspronkelijke eigenaar de namen van
tinsplichtigen en de te betalen bedragen in
geld of in natura bijvoorbeeld hoenderen,
genoteerd. In de registers wordt de uitgifte
van percelen bouwgrond door de landsheer
(voor de stad Wageningen de graaf, later her-
tog van Gelre) genoteerd. De tinsplichtige
was in het begin niet de eigenaar. Hij 'pacht-
te' het perceel. Geleidelijk aan is het eigen-
dom van de grond op de tinsplichtige overge-
gaan. Daarbij bleef hij wel tinsplichtig, dat
wil zeggen dat de oorspronkelijke eigenaar,
de tinsheffer, zijn recht op een jaarlijks be-
drag, de tins, bleef behouden. Het jaarlijks te
betalen bedrag, de tins, was gefixeerd en door
de geldontwaarding daalde die tot de waarde
van een paar stuivers van nu. Voor de oor-
spronkelijke eigenaar was het aantrekkelijk
om vele eeuwen geleden de grond in tins en
niet in pacht uit te geven, daar bij wanbeta-
ling de verschuldigde tins verdubbelde. Het
tinsrecht, resp. de tinsplicht ging bij verer-
ving of verkoop op de nieuwe eigenaar over.

De Tinsregisters van Wageningen bevin-

den zich in het Rijksarchief in Gelderland te
Arnhem-Graven en Hertogen van Gelre (ar-
chiefblok 0001) en Gelderse Rekenkamer (ar-
chiefblok 0012). In archiefblok 0001 komen
o.m. tinsrollen uit ca 1300 en ca 1361 voor. Op
St. Maarten (11 november) moest de tin-
splichtige de tins op de buiten de stad gele-
gen Ruwenhof, waar de vertegenwoordiger
van de graaf/hertog van Gelre en later van de
Rekenkamer resideerde, brengen. De tins-
plichtige had dus een brengplicht. Voorlo-
pig heb ik mij beperkt tot archiefblok 0012,
dat wat Wageningse tins betreft, uit negen
boeken bestaat. De jongste werd ca 1781 aan-
gelegd en de oudste eind 16e eeuw. Het
voortdurend bijschrijven van namen van
nieuwe tinsplichtigen en vanjaartallen waar-
in betalingen hadden plaats gevonden maak-
te het opnieuw samenstellen van een register
noodzakelijk. Men deed dit door het over-
schrijven van het vorige register. Aangezien
men dus in het jongste register ook alle uit
de 16de eeuw stammende gegevens vindt en
aangezien het schrift uit de x8de eeuw ge-
makkelijk te lezen en gemakkelijker dan dat
uit van de oudste registers, zal men geneigd
zijn om alleen het jongste register te raadple-
gen. Is dat juist?
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Wanneer U en ik bezig zijn met genealo-
gisch onderzoek dan moeten wij veel over-
schrijven. En dan maken wij fouten. Of we
schrijven woorden, en dan vooral persoons-
namen verkeerd over, of wij vergeten stuk-
ken tekst. Vervelend is het als wij fouten in
data of bedragen maken. Maar U en ik ma-
ken ze en dat deden de kopiisten van de tins-
registers vroeger ook. Daarom moet men ook
de oudere registers te raadplegen.

Men kan zich heel goed voorstellen dat ko-
piisten moe en afgeleid werden en misschien
bij slecht kaarslicht in een koude ruimte een
register niet goed konden lezen. Zij zullen
ook wel gedacht hebben dat het er weinig
toedeed wie in vorige eeuwen tinsplichtig
waren. In hun gedachten moet het voldoende
geweest zijn om de namen van de tinsplichti-
gen van het moment van kopieren en van
diegenen, die nog schulden hadden, goed te
noteren. Vergelijkt men echter de verschil-
lende registers met elkaar dan zal men in de
eerste plaats ontdekken dat de kopiist de
spelling van een naam heeft gemoderniseerd.
Zo wordt Henrick gemoderniseerd tot Hen-
drik of Hdk. Wilhem wordt Willem. Rae-
maecker wordt Ramaker. Herkenbaar zijn
ook de veranderingen als Uyttenbongart in
uijt den Boomgaard. Ook is herkenbaar dat
in plaats van hoin, hoen, hoenre (meervoud)
éen keer hont wordt vermeld. Hont is een
oude oppervlakte-maat. Misschien dacht de
kopiist bij het overschrijven daaraan. Maar
raadpleegt men de oudere registers niet dan
herkent men in de huisnaam Bronkenburg
niet de correcte naam Bontenburg. De veran-
dering vond via de spelling Bonkenburg
plaats. En wie zal vermoeden dat de naam
Hogens een verschrijving is van Hoogbeens.
Hetzelfde geldt voor de verandering van de
naam Haese in Hage. Verwarrend is de
naamsverandering van Gertrudem de Eek in
Gertrude Dam de Eek, of die van Arndt Swee-
ren in Albert Sweeren. Of wat te denken van
Johan de Well, die later Johan die Leeuwe
gaat heten. Voor genealogen wordt het wel
goed zoeken als men geconfronteerd wordt

met de reeks (oudste vermelding) Johan van
Kerpen > Johan van Herpen > Johan van Kem-
pen. Moeilijk herkenbaar wordt de verande-
ring van Derrick van Ermel vr hen Dries van
Olmen in Derrik van Ermel en Hendries van
Olmen. Immers vr hen betekent voorheen. Of
bij de voornamen Henrici etFrederici is in de
jongere registers de familienaam Oneze weg-
gelaten. Kennelijk meende men dat Henrici
en Frederici achternamen waren. Ook liet
men in jongere registers het eerste jaar, waar-
in een nieuwe persoon tinsplichtig werd,
weg.

Fouten zoals wijziging van 'geërft van' in
'gecogt van', en 'gecogt van' in 'geërft van'
zijn hinderlijk. Immers bij vererving is de
kans op een familierelatie groter, dan bij ver-
koop/koop. Daarnaast vindt men in de kant-
lijn van oudere registers aantekeningen, die
meestal niet werden gekopieerd. Dat is jam-
mer want men vindt er nog weieens een ver-
loren gegane huisnaam in terug: de Prins, de
Kroon, de Swaen. Daar huisnamen met de
eigenaar kunnen mee verhuizen, kan men in
de tinsregisters nog terugvinden hoe een
huis in een bepaalde periode heette. De huis-
eigenaar zal bij verkoop van het huis het uit-
hangbord hebben meegenomen (en daarmee
de naam van het huis) om het op zijn nieuwe
huis weer aan te brengen. Maar een hui-
snaam kan ook eeuwen aan een bepaald huis
gekoppeld zijn.

Daarnaast vindt men fouten in het over-
schrijven van de te betalen bedragen. XVIII
stuivers wordt bijvoorbeeld XVII stuivers.
Hoe dit verschil van I stuiver is opgelost,
weet ik niet.

In sommige gevallen worden namen weg-
gelaten. Zo wordt de stadssecretaris Peter van
der Moeien, in een jongere register alleen als
Peter aangeduid. Hij gaat tussen de andere
Peter's verloren.

Het terugvinden van een perceel waarop
een tinsplicht rust in oudere registers is veel-
al niet moeilijk. Met behulp van de jongste
namen kan men vaak aansluiting vinden op
het kadaster van 1832. Dit gaat niet altijd op,
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omdat sommige personen meerdere huizen
hebben bezeten en dus meerdere malen in
het tinsregister terug te vinden zijn. Welke
reeks van namen behoort bij welk huis? Ver-
der zal men geen aansluiting vinden als bij
afkoop van de tinsplicht het perceel uit de
tinsregisters, die na de afkoop geschreven
zijn, verdwijnt. Men vindt dan nog wel de
oudere gegevens terug in de oudere registers.
Maar wat te doen als de administrateur zelf
niet wist waar het perceel lag en moest note-
ren 'Hierop is geen betaling geschiet und
weet men niet toe vinden'?

Het zal duidelijk zijn dat mij n bovengestelde
vraag Is dat juist?' met nee beantwoord moet
worden. Mijn advies is: raadpleeg altijd de
oudere registers. Uiteraard hoeft men niet de
registers, die bijvoorbeeld voor 1750 werden
afgesloten, te raadplegen, als de naam van
een persoon, waarvoor men belangstelling
heeft, pas in 1750 voor het eerst verschijnt.
Een volgend bijdrage zal over perceelseigena-
ren die niet in de tinsregisters voorkomen,
gaan.

A.C. Zeven

Verdwenen en gevonden

VAN BRABANT NAAR GRONINGEN

Johannes van der Hoeven, geb./ged. Klundert
20-9/13-10-1799, opzichter der grote wegen,
wonende te Groningen, zn. van Arij van der
Hoeven(overl. Klundert 26-8-1827), landbou-
wer te Klundert, en Neeltje van Hense, tr.
Groningen 4-2-1835 Aaltje Reinders Boelens

(met patroniem en al vernoemd naar haar
moeder), geb. Stitswert 16-8-1810, wonende
in Groningen, dr. van Jacob Jans Boelens en
Aaltje Reinders.

J.M.B. Boelens

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 NG V, Adriaan
Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken uitgeleend.

GENEALOGIEËN

Correctie

Dirk Kappclle, Genealogie van de familie Kappelle. Van voorouder tot nazaat 1565-1597, met de kwartierstaat van de kinderen

van Derk Willem Kappelle en Gerritjen Kleinbentink, Amsterdam 1997, ISBN 90-9011170-0 (inlichtingen bij de auteur,
De Laircssestraat 72 hs., 1071PG Amsterdam).

De familie Kappelle kent een rijke traditie van familiereünies, die al in de twintiger jaren van deze eeuw een
aanvang nam. Parallel hieraan looptdegenealogischebclangstelling van cnkelcleden van deze familie. Voorafgaand
aan het genealogische gedeelte gaat een historische schets over Neede en Hoonte, de bakermat van dit geslacht. Een
Bernt ten Hoente (geb. ca. 1565) op het goed Hoente bij Neede staat aan het begin van deze genealogie. Via de namen
Esterholt en Stockhaer(naamswisscling is niet onbekend in o.a. het Oosten van ons land) komt in de vijfde generatie
de naam Capelle in het vizier: Berent Stockhaer genaamd Capelle (geb. 1734 te Harfsen). Zijn nazaten gebruiken de
naam Capelle/Kappellc. In deze goed gedocumenteerde en fraai uitgegeven genealogie is veel ruimte gereserveerd
voor de "aankleding" van de familiegeschiedenis. Het boek bevat veel illustraties, schema's en een naamregister.

Redactie

Henk Tak, Het Tak-kenboek van Muysschaert, Veenwoudcn, 1998 (Informatie bij de auteur: H. Tak, A. Fokkerlaan 9,
9269 WD Veenwouden).

De titel van dit boek vraagt misschien enige verklaring. Gilles Muysschaart en Christijntgen Michiels Tak zijn
de ouders van de op 2 juli 1648 in Delft gedoopte Michiel Gillesz Muysschaart, die op 16 mei 1669 in Leiden in
ondertrouw gaat met AertjeTijs. Zijn kinderen, maar ook die van zijn broer Daniel gaan zich naar hun grootmoeder
Tak noemen. De goed uitgewerkte genealogie bevat veel lezenswaardigs en biedtook als men niets met deze familie
van doen heeftveel leesgenoegen. Veel foto's, veel documentatie m.b.t. de Takken, waarvan er velen toch in Amster-
dam zijn terechtgekomen. De auteur durft ook de minder gewaardeerde kwaliteiten van zijn (verre) familieleden
te vermelden, iets datje in dergelijke boeken niet steeds, eigenlijk niet zo vaak tegenkomt!

G.S.C, van Vliet, Genealogie van Vliet, De nakomelingen uit het huwelijk van Gerrit van Vliet en Marrijtje van derStaelop 20
juni 1732 te Bovenkerk, Groesbcek, z.j. [=1999].

Hier leert de titel ons al waar we de oudste generatie kunnen vinden, in de nabijheid van Amstelveen. Handel
en nering, daarmee bemoeien zich de nakomelingen vooral. Men was Rooms-Katholiek. Enkele leden hadden een
bijzondere relatie met de kerk. Zwammerdam, Alphen aan den Rijn, Uithoorn, de familie waaierde uit, maar tochin
de oudere generatiesin beperkte mate. De schrijver heeft een overzichtelijke en duidelijke genealogie geschreven
van een geslacht Van Vliet, waarin ook hijzelf een plaats inneemt.

E.F.G. Krijgsman, Genealogie van een familie Krijgsman van de Noord-Oost Veluwe, Veldhoven, 1999.

Wat in dit mooie boek als eerste generatie van de familie wordt aangeduid, bevat nogal wat onzekerheden. Met
Evert Claes Crijsman (geen Krijgsman) komt er wat meer vaste grond onder de voeten. Zijn kinderen, veertien in
getal, komen tussen 1658 en 1679 ter wereld. Enige relatie met het strijdbare beroep van krijgsman is niet gevonden.
Men oefende steeds agrarische beroepen uit in Veessen aan de Gelderse IJsscl, in Oene en vervolgens in diverse
plaatsen op de Veluwe. Het boek is stellig een nuttig werkstuk voor de familie en voor ieder die iets met deze
Krijsmannen (er zijn andere gelijknamige families!) van doen heeft. Een en ander is keurig bijgewerkt tot in onze
dagen. Hier en daar wordt de tekst onderbroken door toelichtende hoofdstukjes over de naam, de godsdienst inde
familie, de beroepen enz.

G. Blok, DeAchttienhovense Familie van Wijngaarden, Slceuwijk, 1995.

Neen, een stalhouderij aan de Seinc in Parijs heeft de heer Blok bij zijn onderzoek niet kunnen vinden, althans
niet bij deze familie Van Wijngaarden, hoewel het verhaal ging dat de voorouders daarbij waren betrokken. Het
bleken steeds bouwmannen en veehouders, afstammend van Theunis Willemsz., geb. ca. 1580 en later pachter van
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een boerderij (14 morgen) onder Wijngaarden. Een mooi uitgewerkte genealogie met overzichtstaten, foto's en
verhalen en op veel plaatsen in latere generaties nog wat voortgezet in de vrouwelijke lijn. Op zaterdag 12 juni 1999
werd het werkstuk in Zegveld aan ruim tweehonderd familieleden uitgereikt. Zij mogen de heer Blok dankbaar
zijn. Ook de NGV sluit zich graag aan in die rij, nu zij het boek in haar bibliotheek mag plaatsen.

Herma C. Geukes Foppen, Foppen Vissen in 400 jaar Familiegeschiedenis, z.p., 1998 (616 pag.; prijs ƒ 145,—).
Een indrukwekkend boek zowel qua omvang als qua uitvoering. Bij lezing ervan blijkt dat de inhoud van het

boek hieraan mag worden toegevoegd. Op 6 oktober 1695 wordt in Harderwijk hervormd gedoopt de latere visser
Aart Klassen Foppen. Zijn vader was Claas Aartsen, op zijn beurt de zoon van Aart Claasscn en Janneken Foppen.
Janneken is de dochter van de van West-Vlieland afkomstige, in 1615 in Harderwijk ondertrouwde Phoppe Simons.
Harderwijk zal tot op de dag van vandaag als plaatsnaam zeer veelvuldig in de genealogie voorkomen. Zo heeft het
boek niet alleen veel te bieden voor de geschiedenis van het vissersgeslacht Foppen, maar ook nog het nodige voor
de geschiedenis van Harderwijk. Het rijk-gcïllustrecrde boek met foto's en schema's, advertenties enz. kan als
voorbeeld dienen voor wie een royaal familieboek wil presenteren. Uitgeverij Pirola, Postbus 62,1870 AB Schoorl
heeft zich er, naast de gewaardeerde schrijfster/onderzoekster, voor ingezet.

René Martin Webbink, Gens Webbink, Genealogie van Jan Webben, Schalkhaar 1998.

Jan Webben werd geboren rond 1635, maar van hem weten we eigenlijk niets. Hij is een 'constructie'. Zijn vier
kinderen te Almelojan, Fenneken, Isaac en Jennekendaarentegen zijn heel concreet. Jan staat aan de voet van een
flinke stamboom, waaraan de auteur in de latere generaties ook nog afstammmelingen via vrouwelijke lijnen heeft
toegevoegd, zodat we tevens worden geïnformeerd over families als Kobes, Oudendijk, Brokke, Hoekstra en diverse
andere, voor het overgrote deel toch geboren en wonende in de provincie Overijssel.

FAMILIEHISTORIE

C D . Laros, Delft, Stad met een gouden randje, z.p., 1999.

Reisverhalen uit de familie van de samensteller van dit alleraardigste boekje, uit de familie van zijn moeder en
die van zijn vader. Het eerste verhaal 'De familie Sterk te Delft 1840-1890' is verteld door een oud-tante, Cornelia
Gijsbertha Doornbos-Sterk (1867-1958). Zij was de jongste dochter van Cornelis Sterk (1819-1888) en Maria Johanna
Catharina Nater (1824-1896), over wier gezin en het dagelijks leven in Delft in de tweede helft van de 19de eeuw wij
uitgebreid en onderhoudend worden ingelicht. Over de familie Laros-Sablerolle gaat vooral het hoofdstukjeugdhe-
rinneringen in de Raamstraat 1897-1921, opgetekend door Marie van der Stap-Laros. Ook hier gezellige en soms
onthutsende familieherinneringen. We kunnen alle verhalen hier niet weergeven, noch extraheren, maar wel aan-
duiden dat het boekje 'prettig leest' en wordt afgesloten door enkele verduidelijkende genealogische overzichten.

INDUSTRIËLE GESCHIEDENIS

J.J.H. Kooiman, Decalicotfabriek van W.Averinkte Harderwijk en het weven van calicots in historisch perspectief,Harderwijk,

1998.
Calicot,aldushetvoorwoord,iscen fijne witte katoenenstof,oorspronkelijkafkomstiguitdestadCalicutinlndia.

In 1837 start de calicotfabriek van Wilhelmus Averink in Harderwijk. De auteur vertel t van de totstandkoming van
deze vestiging, plaatst een en ander in hetleven van Harderwijk in begin igdeeeuw,beschrijftbeknoptdegeschiede-
nis van wevers, spinners van de 15de eeuw af en verhaalt over het leven en werken van de oprichter van de fabriek.

GESCHIEDENIS

Reeuwijkse Reeks 13, Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse land en zijn bewoners, Uitg. Stichting Oudheidkamer

Reeuwijk, 1999.
Een bundel historische opstellen over Reeuwijk, Sluipwijk en Waarder. De onderwerpen zijn zo gekozen, dat

de diverse perioden, van de Middeleeuwen af tot het heden, aan bod komen. Voor wie voorouders heeft in dit deel
van het land geeft dit boekje veel goede achtergrondinformatie. Genealogen zullen zeker belangstelling tonen voor
de laatste bijdragen van Rob AlkemadeenGerard Maatje, Ambachtsheren, schouten, burgemeesters,pastoorsen predikanten

van het Reeuwijkse land. Het zijn lijsten met namen en jaartallen, vaak van de ise/i6e eeuw af tot op het heden (voor-
zover althans van toepassing). R.F. Vulsma
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Periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestel-
lingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411RC 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. = kwartierstaat, kwn. =
kwartieren, verv. = vervolg.

NEDERLAND

De Aker. Het nicuwsorgaan van groepen die zich bezighouden met Historie, Cultuur en Genealogie [kwartaalblad
betr. geschiedenis van Spijkenisse; secr. (en coördinator genealogische groep): C. Nicnoord, Lucrctia van Merkcn-
straat33,3207 HN Spijkenisse; abt. ƒ 27,50 p.j.), jg. 1, sept. 1999. In korte bijdragen stellen bovengenoemde groepen
zich voor. De werkgroep 'Ruwaard van Putten' is actief op genealogisch en historisch terrein. Voorts: Uit de B.S. van
het echtpaar Abram van Dijk en Krijna van Wijngaarden en hun nageslacht [tr. Spijkenisse 1814].

De Bovenkamer (Stichting Vrienden van het ARA), 99-1. H. van Schie: Het archief van Lippmann, Rosenthal & Co [Liro-
archief];... lopend onderzoek ... [door A. Joseph, geb. Surabaya 1921 uit Armeense ouders, naar de Armeense Ge-
meenschap in Ned.-Indië]; Tanap-conferentie [behoud en ontsluiting VOC-archicvcn].

Idem, 99-2. De internationale queeste. Digitale oplossingen voor digitale problemen; Verdronken in de Jangste
[1939; Frangois J.M. Bourdrez, gcb. 1901, adviserend ingenieur in China].

Idem, 99-3. TANAP [ontsluiting VOC-archievcn]; De Nedcrlandschc Handel-Maatschappij, 1841-1964.

Historische Kijk opWeesp(secr.:mvi. H. E. Eringaard, Herensingel 120,1382 VS Weesp), ïsejg., no. 1, sept. 1999. Nieuws
uit het Gemeentearchief |o.a. ontvangen: archief R.K. Kerk van Weesp, archief Jan Leeghwatcrschool (met o.a.
schoolkranten en fotoboeken), notulenbockcnTuinbouwbondcn en archief voetbalvcrenigingRapiditas]; Het huis
van de Wees per voorzanger [Joseph Philip de Vries (overl. ca. 1808), Levy Alcxander Kust (1814), Jacob S. Wetschrijver
(overl. 1847), Levie Spier (overl. 1901)]; De bewoner van Nieuwstraat 87, een gedreven man [G.J. Overcem, kwam ca.
1845 van Utrecht, aanhanger van H.F. Kohlbrugge]; Voor de bewegingsvrijheid van de kip! [ondertekenaars van
protcstbrief pro scharrelkippcn in 1857].

Rotterdamsjaarboekje 1958,6de reeks, 6de jg. In memoria: Willcm van der Vorm (1873-1957), Aric Cornelis Gerard den
Hertog (1882-1957), J.M. de Korvcr (1883-1957); Vergeving van ambten [Beijer, Mispelblom, Van Eysdcn, Gri-
mes/Grims, Roosmale, Van der Sluis, Houthuse/Holthuisse; uit notities van Jean Beycr (1634-1713) betreffende
posten, die hij als burgemeester en fabriekmeester te vergeven had]; Een legende in de familie Mispelblom Beyer
[Jacob M.B. tr. 1717 Johanna Grimes]; Rotterdamse penningen; Vergeten figuren II: Teunis Herman Philips [1827-
1889; leraar romaanse talen; lotgevallen in Azië]; Latijn in Rotterdam [(verklarende) kanttekeningen bij Latijnse
namen, spreuken en teksten]; Het Hervormd Burger Weeshuis te Delfshaven; De schilders A. en R. (van der) Salm
[Adriaen Cornclissc Salm tr. Charlois 1686 Annctje Roelofs van der Veur; zoon Roelof gcb. 1688].

Idem 1959, 6de reeks, 7de jg. Dr. Josef Isaacssohn en zijn tijd [problemen rond opvolging overleden rabbijnen
Löwcnstamm (1845 resp. 1849), Benjamin Hirsch Aucrbach (1808-1872,1863 rabbijn in Halberstadt); Joseph Isaacs-
sohn, geb. Filehne 1816, tr. (2) 1857 Malchen Ettlinger]; De Rotterdamse Hugenoten-familie Brodier [afk. van Metz,
eind 17c eeuw]; Doopsgezinde emigranten reisden via Rotterdam [17e eeuw vervolgingen in Zwitserland; 1710
deportatie naar Amerika van Dopers, die in de gevangenissen van Bern zatenverijdeld te Nijmegen, en vrijgelaten;
hulp bij emigratie]; Verv. Rotterdamse penningen; Genootschap 'Voor Vrouwen door Vrouwen, 1809-1959; In
Memoria: mr. H. Willcmse (1902-1958), Willem G.A.M, van der Lugt(1878-1958), Netty van der Valk (A.J. Huijts-van
der Valk, 1907-1958); Vergeten figuren III: Frcdéric Rainville [geb. Parijs, overl. 1779]; Latijn in Rotterdam
[corr./aanv.].
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Scholtampt van Lochcm (Historische Vereniging Lochem-Larcn; secr.: C. Burggraaff-Roosenmaallen, Tusseler 74,7241
KH Lochcm; contr. ƒ 35,— p.j.), nr. 45, dec. 1998. E. ter Braak: Frederikc van Uilderiks en de natuur; Verv. Iets over
de Nederlandse posttarieven; F. von Meyenfeldt: Lochemsc vrouwen [o.a. Ghcertrud ter Linden, 1380,1414].

Idem, nr. 46, april 1999-1. Iets over het visrecht van de 'Clocse' [Van Lintelo]; Boerderij Nieuwcnhuis; Grafsteen
dr. C.J. Schönfcld (1850-1938]; Verv. Geschiedenis van het Rode Kruis; Honderdtwintig jaar Apollo in Laren. De
eerste vijftig muzikale jaren; de Lochemse Kerkfabriek.

Idem, nr. 47, sept. 1999-2. F. von Meyenfeldt: Wie lagen er begraven in de Gudulakerk? [o.a. Van Rhemen, Averlaer,
Raad, Van Kcppel]; Verv. Apollo; De eerste villa's aan de Nieuweweg; Verv. Geschiedenis Rode Kruis; Verv. Boerderij
Nieuwcnhuis. Eigenaren en bewoners vanaf ongeveer 1646 [Roekevisch, Winkel, Siggcr, Raedt, Ferriet, Olmius, Van
Keppel].

UIT ONZE AFDELINGSBLADEN:

Achterhoekbulletin, nr. 23,7e jg., sept. 1999-3. J. A. Zandvliet: Kwartierstaat van Hennie Donderwinkel [dr. van Hendrik
D. tr. Stccndercn 1950 Fenneke Johanna Wijers; Saris, Memelink, Onstenk].
Delfland, jg. 8, no. 3, sept. 1999. J. M. Roosenboom: (Decl)kwartierstaat van Aric Roosenboom [geb. Apeldoorn 1909;
Roosenboom (afk. van Frercn, graafschap Lingen), De Bruyn (te Kethel en Spaland), Pak, De Koster (te Akkersdijk)];
RA. Schelling: Stamrecks Boers. Heusden's-GravenhageTer Heijde's-Gravenzandc.
1340 (Rotterdam e.o.), jg. 13, no. 3, sept. 1999. Kwartierstaat van Margreet Warmenhoven [geb. Rceuwijk 1933; —,
Millar, Thierry (te Den Haag), Verhoef (afk. van Tienhoven)]; L Gijswijt: Gegevens van Mormonen op Internet.
Genealogica (Flevoland), jg. 15, no. 1, sept. 1999. H. Dijkstra: Genealogie on-line; H. de Vries: Internet als zoektocht naar
Amerikaanse Nazaten; O. Holtkamp: Een matriarchale afstamming, hoc werkt dat [reeks (prov. Groningen): Holt-
kamp, Joling, Hamster, Bos, Poppens, Land, De Ruiter, (patr.)]; H. de Vries: Kwartierstaat van Tjipke Hessel de Vries
[geb. Amsterdam 1971; De Vries (te Akkcrwoude), Halbesma, De Koning (te Renswoude), Franken (te Otterlo, Roe-
kcl)]; A.M.P. van Doren: Cornelis van Doren (1860-1941). EenDortse molenaarszoon wordt een Maassluise schipper
[tr. 1857 Maria EkcloJ.
Gepermefcerdfs-Hcrtogcnbosch & Tilburg), jg. 1, nr. 3, sept. 1999. Archieven in de rcgio(3). Gemeentearchief Tilburg;
Verv. Correspondentie als Genealogische Bron; Sprokkels [Necltje van As en Cornelia Wildemans; te Andcl 1718];
Aanv. Kwarticrstatenboek: De Kort [generaties VIII-X|.
Gooi & Eemland, jg. 10, nr. 3, sept. 1999. Corr. Kwst. Koelink; J.H. Smallenburg: Smallenburg in Hilversum [i8e-i9e
eeuw]; K. P. Schaddelee: Vals spoor [Claas van Trueren tr. Nieuwerkerk a.d. IJsscl 1723 Aryaantje de Haen]; A.H. Honig:
Genealogie en Internet -1 [korte inhoud homepages + adressen].
Hollands Noorderkwartier, afl- 39, jg. 13, nr. 3, sept. 1999. Diverse bijdragen bctr. de oorlog van 1799, w.o.: H. Stavenui-
ter. Klaas Sijmensz Schotten [zijn leven tijdens de Bataafse Republiek; ovcrl. 1810]; Fr. Porck: Krijgsgevangene?
[Johanncs Borg/Porck; 1802 in Engeland]; Journaal van 1799 [transcriptie van verslag gemaakt door Albert Jansz
Kaan, van gebcurlijkhcden door Engelse en Russische troepen; met fragment Kaan].
Kempen- en Peelland, jg. 7, no. 3, sept. 1999. Schakel tussen Wilh.Th. J. van der Heijden en Madeleinc R. M. van Tuyl
[Kantelberg, Van Luijt]; Schakel tussen Mady de Keyzer-van Tuijl en Toon van Gestel [Van de Silver, Piccori/Piqucri,
Van de Locht]; Mocdcrslijn van Sannc Paanen [geb. Tilburg 1963; —, Van derTak, Du Prce(tc Leusden), Van Garderen,
Osnabrugge, Van den Berg (te Veencndaal), Vermeulen (te Woudenberg), Overcem, Van Zelder].
Land van Ctiijk en Ravenstein, nr. 22, sept. 1999. Klacht van predikant uit 1715 [Daniel Hoppenbrouwer]; R.H.C, van
Maanen: Jeneverbrandcrij en/of stokerij [in kanton Bergen 1818].

y NoordKOPstukken (Den Helder), 13e jg., nr. 4, sept. 1999. Verv. Familie Nicrop alias Smit op Texel [i7e-i8e eeuw]; Verv.
Juridisch taalgebruik; C. Paarlberg: Het grootste bloedspoor van Noord-Holland [veldslagen in 1799].
Overkwartier van Gelre, jg. 1, nr. 2, sept. 1999. De bronnen van het Gemeentearchief Roermond ontsloten [overzicht,
afhaal prijs ƒ 7,50, Swalmerstraat 12, 6041 CX Roermond]; L. Pijper: Kwartierstaat Thisscn-Teeuwen [Joh. Wilh.
Thissen tr. Tcgelen 1900 Theodora Teeuwen; —, Kurtjcns, —, Dings]; R.H.C, van Maanen: Jeneverstokerijen in het
kanton Horst in 1818].
I}sseldelta, 13e jg., nr. 3, sept. 1999. Vastlopers o.a. Kieftcnbclt; W. Enterman: Kwartierstaat Drent [Stephanus Bernar-
dus D„ geb. Deldcn 1838; 23 kwn.; —, De Boer (te Steenwijk), Bijkamp, Somer/Zomcr].
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UIT FAMILIEBLADEN:

Diddenblad, jg. u, nr. 2, aug. 1999. Een interessante ontdekking in Den Bosch [de index op de Bossche Protocollen
1350-1500; Didden, Van Dieden, Van Diechden enz.]; Didden-stamboom uit Limburg; Het testament van Martinus
Didden [Luik 1610].
De Gouwigheid, nr. 23,11e jg., aug. 1999. P. Sanders: Genealogie De Gouw [corr./aanv.; te Dussen; 18e eeuw].
HaselhoffBulletin, 1/99. 'Kenners Kiezen Korff op zoek naar de cacaofabriek in Rijswijk [Marinus Louis Haselhoff
Lich, eigenaar, 1891 te Rijswijk ingeschreven].
Mons Familieblad, nr. 12, jg. 6 (1999). Laatste aflevering. Onbekende Monsen; Vondeling [Jan Mons, 1821]; Herkomst
familie(s) Mons [en Mocns, MoonsJ.
OudSteins Nieuws, Zomer 1999. Parentcel van Jan Christiaan Steins en Maria Agnes Roumans [tr. Vaals 1865; Heijen-
rath, Kohl, Fromberg, Debijc, ConradsJ; Herfst 1999. Nicolaas Steins (1801-1888).
HetPatertje, jg. 15, nr. 2, juni 1999. Genealogisch overzicht [Groningse familie De Pater; nageslacht Jacobus de Pater,
ged. Benschop 1777, overl. Groningen 1833]; nr. 3, sept. 1999. Parentcel van Adriaen Pater [tr. voor 1766 Trijntje Jans
Zwart; Paarlberg, Boor, Raan|.
Quia nominor Viromandua, nr. 9, 5e jg., april 1999. W. Vermant: Armenzorg te Aartselaar in vroegere eeuwen; nr. 10,
6e jg., nov. 1999. Kwst. Picter L. Claes [geb. Niel 1936; deels stamreeks; te Boom en Rumst]; Fragment Van Loock
[i9e-2oc eeuw].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 8, nr. 1-2, juni 1999; nr. 3, okt. 1999. Register van politieovertredingen Harlingen
1847-1864; Opkomsten verval van de naam Drost binnen een familieen in een halve eeuw [te Rhenen en Veenendaal;
oorspr. genaamd Van Rijkelijkhuysen; 176-180 eeuw].
Ter Pene, 9e jg., nr. 1, lente 1999. Adrianus Ignatius Vandeper [gcb. Roeselare 1703; zoon van Anna Hebbc(ns) (klein-
dochtervan Fredericq van Lansvelt/vanLampsvclt, geb. Utrecht, poorter van Roeselarc 1623, overl. 1641); fragmenten
Hebben en Van Lantsvclde].
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 15, nr. 2, mei 1999. Het adellijk geslacht Vanden

Bempde te Engeland. Gelegcnheidsvondsten over de Markiezen van Annandale; nr. 3, juli 1999. Verv. Vanden
Bempde in Engeland; nr. 4, nov. 1999. Brieven over het huwelijk in 1718 van de Markies van Annandale met Charlot-
te Vanden Bempde of Hackness.

BELGIË

Bachten de kupe, 41e jg., nr. 1, jan.-mrt. 1999. Nieuwpoort-nummcr. Beeldhouwer Roei D'Haese [1921-1996]; De
Nieuwpoortse visserij tot 1830.

Idem, nr. 2, april-juni 1999. Prelaatsverkiezingen in de abdij van Eversam [o.a. Jan van Loo, 28-8-1562; Jan Welse-
nes, 1614]; Nicuwpoort als tussenstop 1584; Verdwenen beiaarden in de Westhoek.

Idem, nr. 3, juli-sept. 1999. Eerbetoon aan de schrijver en volkskundige Jack Verstappen; Verv. Prelaatsvcrkiezin-
gen ... Eversam [o.a. Tassart, Pierin, Winnebroodt, Quickc, De Latre, Gcsquiere, Verlynde, Raulc; I7e-i8e eeuw]; J.
Verstappen: Het fenomeen 'Duitseschaper' in onze gewesten [schaapherders uit Limburgen de Kempen; 't Schaephof
in Bevereneigendom van familie George sedert 1644].

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 311, Ao. LH, 5/1997, sept.-oct. G. Waltenier: Mariages d'Ancien Régime avecdispenses
mises a exécution par l'Officialitö du diocese de Cambrai pour les archidiaconés de Brabant et de Hainaut [alfabe-
tisch; 18e eeuw; 1150 huwelijken; Abrassant t/m Deleuze, met o.a. Baudour, Berlemont, Carlier, Daumerie, Defrise];
Verv. Familie Soupart.

Idem, No. 312,6/1997, nov.-déc. L. Lindemans: Genealogie Struelens [Stam van Wezembeek en Boom (ise-i8e eeuw);
Stam van Sint-Pieters-Leeuw, Lennik en Brussel (i6e-i8e eeuw)]; Verv. Mariages d'Ancien Régime [Delferriere t/m
Wincq, met o.a. Delhaye, Dubois, Dubuisson, Duquesne, Fie(f)vet, Fontaine, Jouret, Leclercq, Luyckx, Mercier,
Midavaine, Moreau, Noel, Tahon, Thicnpont, Urbain; met index op echtgenotes en parochies]; Verv. Testaments
... notaires hutois [18e eeuw].

Idem, No. 313, Ao. LUI, 1/1998, janv.-fév. P. Wautier: Contribution a une genealogie Wautier [te Witterzee, Rêves;
i6e-2oe eeuw; 2oe-eeuwse fragmenten Mahy, De Saint Hubert, Bedoret, Gregoirc en Polet]; L. Lindemans: Genealogie
Puttcman (uit Stcenhuffel) [i6e-i7e eeuw]; Verv. Testaments ... notaires hutois [18e eeuw].

Oostvlaamse Zanten, jg. LXXIV (1999), nr. 2. G. Deneckere: Tussen uitbundigheid en beheersing. Feest, subversie en
sociale strijd in de 19de eeuw; Klein lexicon van Vlaamse dialcctwoorden; Feesten te Oudenaarde (1830-1914). De
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Gebuurtcfcesten; Op bedevaart naar Bottelare, Eksaarde en Wieze (1692-1753) [Marie van Cotten (1692), Josina
Wijsmans (1753)]; Bigamie, Hoererij en Overspel te Eksaarde en Gent [Coenraad Peterman (1585), Tanneken Haeck
vr. van Michiel Turtclboom (1617), Anna Margriete Marius (uit Luik) en Elizabeth van Zeyl (geb. Dockum) (1655)].

Recueil de l'Ojfice généalogique et héraldique de Belgiquc (Le Parchemin, No. spécial), XXX (Déc. 1980). A. Lamarche: Les

alliances van der Heyden a Hauzcur-Lesoinne 1818 et 1831 [leden van de families Hauzcur-Lesoinne, Nagelmackers
en LaLoux, actiefin de Compagnie Royale Asturienne des Mines in de 19e en 20e eeuw; genealogie le Soen/le Soy-
en/lc Soinne/Lesoinne te Melen, ise-i9e eeuw (met fragment Simonon); genealogie Van der Heyden a Hauzeur
(oorspr.BertoletditGrienouHauzeur),i7e-2oeeeuw(metfragmcntenFourneau,(Prcudhomme)deBorrc,Cormeau
alias Bertolet]; Chr. de Fossa: La familie Decerf, originaire d'Olne [oorspr. De Hansez alias d'Olne, Noël, le Cerf/de
Cerf; ise-2oe eeuw (met fragmenten Le Bourguignon, Delcour].

Idem, XL (1990). H. Douxchamps: La familie de Fraipont, issue des le Vesque de Vaux-sous-Chèvremont, 1449-1990.
Idem, XLI (1991). Chr. de Fossa: La familie de Fossa, de Robertville, et la lignee malmédienne Alard dont elle est

issue, 1466-1991.
Idem, XLII (1992). H. Douxchamps: La familie Nerinc(k)x, de Brages. De familie Nerinc(k)x uit Beert [in Payotten-

land, t.Z.v. Brussel; oudst bekende: Adriaen Ner(r)incx Joossone (1540); te Pepingen, Bellinghen, Halle enz.].
Idem, XLIII (1993). B. Wakkiers/M. en R. de Voghel: De Voghel, familie brabanjonne, 1438-1993 [te Lennick bij Brus-

sel].

Westhoek, jg. 15 (1999), nrs. 1-2. K. Papin/A. Prcneel: Ne peius adveniat. Sociale politiek en bevolkingsmigraties in de
stad Ieper(i57i-i575) [transcriptie van lijst migranten; geeft méér dan in-en uitgaande poorters, o.a. geboorteplaats,
leeftijd, werkzaamheden, gezinsleden, adres; index op persoons- en plaatsnamen].

DUITSLAND

Ahnen und Enkel. Sammlung von Ahnen- und Nachkommen-listen.NeueFolge der Ahnenreihenaus allen Deutschen
Gauen, Band 1 (1956-1957). H.L. Frhr. von Gemmingen-Hornberg: Georg Wilhelm Scipio, 1790-1843 und Katharine geb.
Wannemann 1794-1872. Ahnen und Nachkommen (overdruk) [kwst.: (Klüpel gen.) Scipio, Schwalb, Weyher,
Boeking, Wannemann, Spitz, Gutenberger, Simon; kwn. 56/57: Jacob van der Meulen tr. (in Holland voor 1682)
Anna Catharina Schebel, geb. Nijmegen 1649].

Archiv Ostdeutsche Familienforscher, 14. Band, Lieferung 1-2, Jan./Febr. 1998. Bijdr. bctr. Rindfleisch, Kautz, Amor,
Rutter/Ruth(er), Reddich/Rettig; Familicn Thom, Thoma, Thomas, Thomer, Thomke, Tomaschewski... [enz. in
Bromberg en Labischin].

Idem, Lief. 3, April/Mai 1998. Egerlander Sonderheft. Bijdr. betr. o.a. Hetzer; Die Namen aus einem alten Haider
Urbar von 1479; Bittner [kwst.], Lichtneckert, Schultes.

Idem, Lief. 4, Juni 1998. Schuier der Marienschule in Danzig von 1807-1817; Personenstandsurkunden der Pfarrei
und politischen Gemeinde Hals im Bezirk Tachau im südlichen Egerland von 1939-1945; George-StSmme aus der
Parochie Greiffenberg/Niederschlesien; Kadelbach-Stamme [idem]; Waack, Findeisen, Gelegenheitsfunde... Trier,
Luedke, Malinowski, Degelau.

Bürgerbuch Gronau und Epe, 8. Jg. (1997/98). Jaaroverzichten diverse onderwerpen; Personenstandsnachrichten.
Geburten 1996 (Oktober bis Dezcmber). Geburten 1997 (Januar bis September). EheschlieGungen (Okt. 1996/Sept.
1997)- Eheschliefiungen 1958/1997. Verstorbene (Okt. 1996/Sept. 1997); Alte Schützengilden in Epe und Gronau; Die
steuerpflichtigen Bewohner von Dorf und Kirchspiel Epe urn 1500 [met naamlijsten 1498-1499]; DieTopographische
Kartc von Rheinland und Westfalen; Apotheken inalterZeitunterbesondererBerücksichtigungderLöwen-Apothe-
ke in Gronau; Der Friedhof des Klosters Bardel; 1944: Mord an der Ochtruper Strafie. Kaplan de Hosson aus Ensche-
de wurde von einem Gestapo-Agenten erschossen.

Deutsches Familienarchiv, Bd. 125 (1999). Chronik der Familie Huiras [ook: Hoiras, Hoyrers, Heurasch, Hoyraus; eind
16e eeuw te Holzheim am Forst, omg. Regensburg; met kwartieren van aangehuwden in schema, o.a. Wolf, Lau tens-
chlager, Piehler, Renner, Schneider, Frau(e)nholz, Habinger, Vogl, Knittlmayer, Krieger, Gruber, Rohrwild, Haben-
schaden, Vilsmayer, Daffner, Hu(e)ber, Sternberger, Lueger, Lazarus].
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Donauschwabische Familienkundliche Forschungsbliitter, Nr. 88/89, Jg. 24, Folge 3/4, Juli/Scpt. 1998. Banater in den

SchiffspassagicrlistcnderamcrikanischenZoll-undEinwanderungsbehördenvordemerstenWeltkrieg;Dicersten
Deutschcn im bulgarisch besicdclten Thercsiopolis (Vinga) im Banat; Wcitercr Vcrsuch einer Deutung mehrcrer
Ortsnamcn aus dem Jahrmarkter Orstssippcnbuch; Die deutschen Siedlungcn im Kreis Hunyad = Huncdoara.

Idem, Nr. 90, Jg. 24, Folge 4, Nov. 1998. Boekbesprekingen.
Idem, Nr. 91, Jg. 25, Folge 1, Marz 1999. Die Zeitung als familienkundliche Quelle [uit de Ofner (und Pester)

Zeitung 1798-1833].

Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 5, Jg. 26, Folge 3, April 1999. K.-H. Schuit: Der unehelich geborene Taback-schneider
Martin Jacob Christian Muton und sein französischer VaterEtienneMouton im Altona bzw. im Hamburg des 19.
Jahrhunderts; Urbarium vor Waltersdorf und Creutzwiese Hirschberger Creyses dem Regierenden Herrn Reichs-
Grafen Christian Friedrich zu Stolberg-Werningerode gehörig [1786; naamlijst 'onderdanen'].

JflArfjffl^«n^i998.ComputereinsatzinderFamilienforschung;SyltInDcutschlandganzobcn;AusderGeschichte
des Dorfcs Rantum; Die Familie Schuil aus Möllenbeck [Mecklenburg]; Zwei bedeutende Burger Lübecks [Plitt,
Jacobi].

Ja/!rc5M^«n^i999.AusderGeschichtedesLandcshauptarchivsSchwerin;ZurEntwicklungdesSchwerinerHaupt-
bahnhofes; Wismar a.d. Ostsec.

Gcncalogisches]ahrbuch, Bd. 39 (1999). A. Wolf: Wcr war Kuno 'von Öhningen'. Überlegungcn zum Herzogtum Kon-
rads von Schwaben (t 997) und zur Königswahl von Jahr 1002 [eerdere publicatie in 1980; vele verduidelijkende
schema's]. Nachwort 1999: Zur Diskussion über Konrad von Öhningen und die Konradiner-Genealogie 1980-1988;
blz. 5 t/m 56]; K. Kulbach-Fricke: Ein getaufter Jude als Ahnherr des Kölner Patriziats und des rheinischen Adels
[leefde ca. 1070/80-1142/56; von San Laurentio, Overstolz, Hardcvust, Morart, Hirzelin, Birklin, Quattermart, Crop;
met afstammingsreeks via von Hochsteden, Vetgen, von Hochkirchen, Hutten, Pcltzer]; R. Vandré: Noch einmal an
die 950 Mühlcnmeister, Mühlenbesitzer und ihre Gehilfen in Pommern und angrenzenden Gebictcn [ca. 1400
namen met verwijzing]; P. Bahl: Paten in der Reformierten Schlofi-Gemeinde Potsdam 1662-1688. Einc Quelle zu
den Amtstragern am Hof des GroGen Kurfürsten [alfabetisch; o.a. nr. 373. Lucht, M. Dawied(t) de (von der), Principal
unter den (holland.) Leinewebern 1662, 1668; nr. 20. Ackerbaum, H.Johann, Weinhandler in Amb(!)sterdam]; F.
Smidt-Sibeth: Ein StraGburger als schwedischer Offizier und Diplomat im DreiGigjahrigen Kriege [Georg Gustav
Wetzcl von Marsilien].

GesellschafifiirFriedrichstadrerStadtgeschichte, 12. Mitteilungsblatt,Sommcri978. DieHollandscheSchool in Fricdrich-
stadt [Pieter Wynands, 1730-1815, mennoniet, dichter, voorzanger]; Die Graber in der Rcmonstrantenkirche.

Idem, 14. Mitt., Sommer 1979. Die Graber in der alten katholischen Kirche [o.a. Indervelden, Plaquet, Van Schaik,
Modeus]; Die Familie Sieh. Eine Fricdrichstadtcr Schiffer- und Rccdcrfamilic.

Idem, 15. Mitt. (z.d.). 'Nachrichten über die Mission in Friedrichstadt' [titel van een schrift met notities over de
katholieke parochie in Friedrichstadt 1625-1887]; Aus der israelitischcn Gemeinde.

Idem, 16. Mitt., Frühjahr 1980. Oliger Pauli in Friedrichstadt [1644-1714]; Aus der israelitischcn Gemeinde; Die
Graber in der alten katholischen Kirche. Ein Nachtrag [begrafenisintekeningen 1660-1776; schema's Plaquct-Inder-
veldcn-Pericr en Gideon-Sala-Dané]; Leonhard Hartrichs Meister-Marke [overl. 1679].

Idem, 18. Mitt., Frühjahr 1981. Zur Gottorfer Toleranz in der Zeit Friedrichs III [Jacob Fabricius, Guillaume de
Remault, Mauritius Rachel, Nicolaus Grcvinchoven]; Herboldus Tombergius. Einige Notizen [Herbert Henrixsz
Tomberg, geb. 1568, won. o.a. teGouda(i62i)]. Thombergens Familie in Friedrichstadt; Merkantilistische fürstliche
Handelspolitik am Beispiel der Gründung von Friedrichstadt; Conradus Vorstius [1569-1622; grafplaat].

Idem, 19. Mitt., Winter 1981. Ergebnissc der Volkszahlung von 1769; Schützengildc [jaar 1781 uit protokolboek];
Namensverzeichnis der Katholieken in Friedrichstadt; Münzen von Schleswig-Holstein-Gottorp; Die lidmaten der
Remonstrantengemeinde im Jahre 1751 [met verwantschapsschema's: Plovier-Van Ruytenbeek-De Haen-Von Calis-
Van Wilderen-Ovens, Goulart-Schaelkens-Nootbaar-Schenkhuysen, Schoisma, Volkmann-Behrens, De Veer; enkele
zegels]; Aus der israelitischen Gemeinde [noot 5: Simon Bchrens (1805-1888), zoon van David B. uit Amsterdam];
Kaspar Gerdt von Rintelen (1642-1713) [met schema's Schormann, Lambertz-von Rintelcn, Christoffers].

Idem, 20. Mitt., Frühjahr 1982. Foto's (veelal ouder dan honderd jaar) van de stad.
Idem, 21. Mitt., Winter 1982. Die Hcymann Saga [oudst bekende: Jacob H. (geb. 1765); zoon Lipmann Hcymann

tr. Hendel Selig]; Zur Geschichte der Friedrichstadter Schützengilde, ihrcr Privilegiën und besonderes ihrer
Schützenfenne. Idem, 22. Mitt., Frühjahr 1983.
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HannoverscheGeschichtsblatter, N. F. Band 14, Heft 1/2(1960). Veröffentlichungen des Historischcn Vereins fürNieders-
achsen 1835-1960; Hannover 1803-1814. Ein Tagebuch bearbeitet [dagboek ws. geschreven door August Heinrich
Bohnsack, geb. Borckau 1735, artillerieofficier]; O. Winkelmülkr: Hannovcrsche Hausmarken und Familienwappcn
(3. Folge) [eerdere publicaties uit 1929 en 1933 opgenomen als Band I in Niedersachsische Wappcnrolle]; Die Malcrin
Elisabcth Ziesenis [geb. Frankfurt am Main 1744, dr. van Johann Georg Z., schilder, en Maria Salome Umpffenbach;
tr. 1776 Johan Bodo Lampe]. Idem, Heft 3/4 (1960). Die Entwicklung des Vermcssungswesens der Stadt Hannover
[met kaart Entwicklung der Stadt H„ Eingemeindungen; met voormalige dorpen en buurtschappen]; Freiherr vom
Stcin und Hannover [Karl vom und zum Stein; eind i8e-begin 19e eeuw]; Erinnerungen der Luise Ubbelohde(i822-
1852).

Idem, N.F. Band 15, Heft 1/2 (1961). M. Wahl: Der alte jüdische Fricdhof in Hannover. Bcstandsübersicht der
Grabsteine. Namensregis ter [o.a.Behrens,Berend,Cohen,Dessau,Düsseldorf,Friedberg,Gans,Goldschmidt,Herz,
Jaffe, Meyer, Michael, Oppenheim, Samson, Simon, Weil]; Ein Jahrhundert realistischcs und berufsbildendcs
Schulwcsen in der Stadt Hannover (1765-1866); Verv. Hannover 1803-1814 [dagboek]. Idem, Heft 3/4 (1961). Die
Anfange der Stadt Hannover; Johann Duvc.AufstiegundUntergang des erstenhannoverschcnUnternehmers (1611-
1679]; Zur Herkunft Johann Duves und seiner Familie. Ahnenlistc der Kinder Johann Duvcs [zoon Walter (1645-
1705) was koopman in Amsterdam; met Prekel en Kolvenrott]; Zur Hcrkunftjacobus Sackmanns und zur Datierung
seiner Predigten [overl. 1718].

Idem, N. F. Band 16, Heft 1/2 (1962). 'Es wird hiermit bekanntgemacht...'. Eine Studie zum hannoverschen Anzci-
gewesen von 1750-1850; Als 1803 die Franzoscn kamen; Die alteste Ansicht von Hannover [ca. 1500]; Das Velt-
mannsche Stipendium und die Familie Holthuscn [Harbordt Veltman(n) tr. (1) ca. 1606 Catharina Holthusen, ovcrl.
1642; Lohmann, Duve, Ziesenis]; Verv. Hannover 1803-1814 [dagboek]. Idem, Heft 3/4 (1962). Grabsteine des Nikolai-
Friedhofes. Ein Nachtrag; Aus den Briefen der Lady Mary Pierrepont Wortley Montagu im Jahre 1716.

Hessische Ahnenlisten, Band 4 (1999), Heft 8. Ahnenliste Seibert. Teillistc Schröder [aanv./corr. generaties V-VIII;
voortzetting vanaf gen. IX; met o.a. Heiger/Heger, Fett/Vetten, Wcigel/Wigel, Gluntzcr, Kaiser (te Sondheim),
Combach]; Ahnenliste Grüninger [met o.a. Rumpf, Prefi, Schwöbe, Heil, Schwanccardt, Orth; kwn. voornl. te
Butzbach]; Verv. Ahnenlistc Büff [kw. 1094: Jan Dirksen van Zandyk, geb. Tiel am Waal 1599, overl. Duisburg 1668,
schipper].

Hessische Familienkunde, Bd. 24, Heft 7, Sept. 1999. Die Windhaüser Haberkorn [i6e-i9c eeuw]; Trauungen Ortsfrem-
der in Bingenheim 1642-1875 [alfabetisch; met index op vrouwennamen]; Ein KriminalprozeS in Camberg im Jahre
1688 und die Anfange der Familie Rudolf; Gcrhard zur Avest aus Riga [predikant in Kirchberg 1612-36, Lützellindcn
1636-40 en Büdesheim 1640-62]; Hessische Wappenrolle: Bottlaender, Fornoff, Hechler, Muller, Sehring. Trier, von
Hagen.

Hugenotten, 63. Jg., Nr. 3/1999. B. Dölemeyer. Hugenotten im europaischen Refugezu den rcchtlichen Rahmenbcdin-
gungen ihrer Aufnahmc; Chr. Prauss: Die Gclbgielierfamilie Saar in Hannover [oorspr.: Sarre]; Hugcnottische For-
schungsstatten (4). Zehn Jahre Deutsches Hugenottenzentrum Bad Karlshafen.

Idem, Nr. 4/1999. W. Mogk: Die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Bützow in Mecklenburg als Un-
terstützungsfall des Deutschen Hugenotten-Vereins von 1890 bis 1914; Hugenottische Forschungsstatten in Deuts-
chland (5). Evangelisch-reformierte Gemeindc Celle.

Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, Bd. 32 (1999). B. Dölemeyer: Hier finde ich mcine Zuflucht.

Auf den Spurcn der Hugenotten und Waldenscr im südlichen Hessen [o.a. vluchtelingencommissaris Pieter Valke-
nier (1641-1712), zestien plaatsen met Hugenoten- of Waldenser nederzettingen; uitgebreide bibliografie].

Schriften derGeselIschaftfürFlensburgerStadtgeschichtee.V.,Nr. 26(1977). GerhardKraack:D\cF\ensburg£rGebunsbr\ck.

Auswanderung aus Flensburg 1550-1750 [tcrwille van o.a. emigratie en stipendiumaanvragen werden een soort
geloofsbrieven met afstammingsbewijs uitgegeven. Inleidingachtergronden bijzondere mobiliteit, kenmerkend
voor handwerklieden; volgens de strenge eisen voor de opleiding moest iedere handwerkgczel na zijn leertijdtcr
verdercontwikkclingcen meerjarige'Wandcrzcit'ondernemen. Voorb.:nr. 185.1611,Bartholomausjacobs voor zoon
Hcnrich Jacobs, passementwerker te Amsterdam (moeder: Katrinc Holste). Veel Kopenhaagse kooplieden stammen
uit Flcnsburger families, o.a. Lysius en Von der Wetering. Voorts bijv.: nr. 4.1580 erfeniskwestie Lüder en Marine
Nyhoff betr. nalatenschap broer Bernd Nyhoff, overl. in Danzig; nrs. 556 en 562.1669 en 1670 Lorenz Nissen in
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naam van moeder en zuster betr. nalatenschap van zijn vader Jens Nissen Mehrfeld (wiens vader bij ene Mehrfeld
gediend had en daarom de naam 'Mehrfeld' had aangenomcnünteressant gegeven i.v.m. de vraag hoe onze voorou-
ders aan hun achternaam kwamen!), was 14 jaar tevoren naar Holland en Oostindië gegaan en overleden].

Südwestdeutsche Bldtterfür Familien- und Wappenkunde, Bd. 21, Heft 11, Marz 1997. Die Vorfahren des Pfarrers Johann
Georg Gabriel Gmelin und von Susanne Marie Föckler in Freiburg-Tiengen [met Lutz, Linck, Karg alias Parsimoni-
us, Zandt, Chcrler/Gerlcr/Görlcr, Rieger, Scheid]; Studenten aus Marbach am Neckar in Universitatsmatrikeln [15e-
18e eeuw]; Trauungen Auswartiger im ersten lutherischen Kirchenbuch von Gauangelloch 1672-1777.

Idem, Bd. 22, Heft 7, Sept. 1999. Die südwestdeutschen Ahnen des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt [Betuli-
us/Birkner/Birk, Vischer, Essich, Gumpel, Wenzel (Glashüttenmeister), Schindelin, Hofacker, Österlin]; Schwaben
und Alemannen in den Kirchenbüchern von Lustenau in Vorarlberg; Zur Herkunft der Müllerfamilie Maiter in
Aidlingen.

Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, 90. Band (1982/83). W. Janssen: Quellenprobleme der frühen bergischen

Geschichte; E. Fricke: Die Beziehungen der Stadte Heilbronn, Rottweil und Kaufbeuren zu dem Frei- und Vemege-
richt (Berg-)Neustadt [ise-i6e eeuw]; B. Dietz: lm Zeichen des Mittelalters: Aufstieg und NiedergangdesTuchgewer-
bes in Wipperfurth 1462-1803. Das Protokollbuch des Wipperfürther Wollweberzunft (1685-1803) [met naamlijsten
leden, debiteuren, leerjongens e.d. (keuze uit enkele jaren): UittringhauSen, Rüttcnscheidt, von DrcSbergh, Stein-
hauer, Wittger, Eichholtz, Blomberg, SchultheiG, Musebach, Scheveling]; H. Rohlén-Wohlgemuth: Gebrüder Kauf-
mann Elberfeld. Die Geschichte eines jüdischen Kaufhauses 1894-1936 [stichters van de firma de broers Moritz (geb.
1863) en Bernhard (geb. 1868) Hcimann, zoons van Joseph Heimann (geb. Lechcnich bij Keulen) tr. (2) Sarah Schöne-
baum (uit Horde)]; Bijdr. betr. Friedrich Wilhelm Hühnerbein(1816-1893); Bergische Bibliographie 1970-1982 [met
auteurs- en plaatsnamenrcgister].

Idem, 91. Band (1984/85). U. Rauchenbichler. Bergische Bibliographie [ingedeeld naar onderwerp w.o. archiefinven-
tarissen, kerkboeken en Bergse families(hierop helaas geen index); auteurs-en plaatsnamenregisterj; Ein Nachtrag:
Eine Einladung zur Heirat des Heinrich Bcrnsau 1589 [met Anna von Saurenhaus],

GROOT BRITTANNIË

The CoatofArms, No. 183, N.S. Vol. XII, Autumn 1998. G. Holroyd: George William Eve (1855-1914). An Heraldic Artist
of Distiction;M. Blackman: Some notable examples of philatelic hcraldry; Th. Britten: Opportunities for new heraldic
charges; P. Cotgreave: A note of Hugh Corgravc, Richmond Herald (died 1584).

Idem, No. 184, Winter 1998. Verv. Philatelic hcraldry; R. Willoughby: The Lords ofFaletans and the caglc in Burgun-
dian heraldry; W.T. Collins: The Bend Engouly [banda engolada]; Estorian ordres and decorations; The turband: a
response.

Idem, No. 185, Spring 1999. Some English heraldic book-stamps; Limitations on royal power: Fueros and the
mediaeval kings of Aragon; The Royal Arms of Scotland; Fabulous Legless reptiles; The Wydevill's quartering for
Beauchamp: an addition.

Idem, No. 186, Summer 1999. Heraldry of New Life Peers; The Coats of Arms of the Marcher Lords of Glamorgan
and Morgannwg circa 1090-1536; The origin of the Royal Arms of Englanda European connection; A British flag for
the new millennium; Armourers' marks and heraldry.

Genealogists' Magazine, Vol. 25, No. 1, March 1995. Medieval and royal genealogy update [literatuur betr. o.a. Huis
Oldenburg; Romanov]; M.H. Goyns: Genealogya molecular biologist's view.

Idem, Vol. 25, No. 9, March 1997. Anth. Hoskins: Mary Boleyn's Carey childrenoffspring of Henry VIII?; Medieval
and royal genealogy update [Rusland; Theophanu]; The New Dictionary of National Biography.

Idem, No. io, June 1997. The cmigration of pauper children to Canada 1870-1914; The Chester manuscripts and
the Harleian Society; Foreign soldiers in the British army 1793-1815.

Idem, No. 11, Sept. 1997. Anthony Trollope's ancestors and relatives [i6e-2oe eeuw]; Medieval and royal genealogy
update [noemt diverse publicaties]; The frequency of common surnames.

Idem, No. 12, Dec. 1997. The Naval Dents and their marriages (familie Dent; i8e-2oe eeuw]; Walls and bridges: the
case for co-operation between demographers and family historians; Records of the British in Malaya and Singapore;
Palmer's Index to The Times on CD-Rom.
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Idem, Vol. 26, No. 1, March 1998. City of London apprenticcship and livcry company records; The development
of London's cemeteries: a brief survey; Medieval... update [Spanje; K.S.B. Keats-Rohan's Family Trees and the Roots
of Politics (17 essays over middeleeuwse prosopografie; o.a. graven van Maine en Anjou)).

Idem, No. 2, June 1998. The Queen's Peace. Lawmen officiating in the control of itinerants in Elizabethan En-
gland; The Doreas Society. Religion, philantropy and communitythe interrelationship in a Dorset fishing village
in the 1880S; What a difference a date makes. Carstares, McCormick, Balfour and Troy descent.

Idem, Vol. 26, No. 3, Sept. 1998. J. Ashdown-Hill: Seeking the genes of lady Eleanor Talbot [relatie ca. 1461 met
Edward IV; met schema Beauchamp, Beaufort, Spenser, Paston, Carey, Littleton]; Samuel Hunter Christie, Victorian
mathematician. A case of mistaken identity; Medieval... update [literatuur: Queen Victoria's Descendants; Alma-
nach de Gotha 1998 Vol. I].

Idem, No. 4, Dec. 1998. A long way to Utah [levensbeschrijving en afstamming (Price Dee/Pressdee, Medens) van
Mary Philips, die in 1840 toetrad tot de Mormon Church en als weduwe in 1841 emigreerde].

The Huguenot Society of Great Britain & Ireland, Master Index to the Proceedings, Volumes I-XXVI, 1885-1997(1998).
Huguenot Society, New Series No. 3 (1997). A. Spicer. The French-speaking Reformed Community and their Church

in Southampton 1567-0 1620 [behandeld worden o.a. de ballingen en hun voorgeschiedenis (Sohier, Baquelier),
overzeesehandcl,lakenfabricagc, handwerkslieden, de vluchtelingcngemeenteengebeurtenissenophetvasteland;
o.a. lijst van gedrukte bronnen].

Publicarions of the Huguenot Society of Great Britain and Ireland, Vol. LIX (1997). O. Boersma/A.J.Jelsma: Unity in multi-

formity. The minutes of the coetus of London, 1575 and the Consistory minutes of the Italian Church of London,
1570-1591 [met inleiding o.a. politiek t.o.v. protestantse vluchtelingen onder Edward VI en Elizabeth I, organisatie
vluchtclingenkerken; coetus = maandelijkse vergadering van de Hollandse, Franse en Italiaanse kerken; lidmaten-
lijst 1567-1593]-

Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain & Ireland, Vol. XXVII, No. i, Summer 1998. E. Monson: The three

Esthers: noblewomen of the Huguenot refuge [Vimart/Vymar, Hervart/Herwarth, De la Tour du Pin; met Savile];
R. Whelan; Persecution and toleration: the changing identities of Ireland's Huguenot refugees; Voorts; Maximilian
Colt, mastersculptor to kingjamesl [tr. Londen i604SusannaGheeraerts]; Art and industry in i8th-century London:
English silver 1680-1760 from the Alan and Simone Hartman Collection; Charity schools provided by the French
Protestant institutions in London 1682-1831; The dubious affair of Pierre Laurent de Saumery [1729 sollicitatie > 2c
predikant Frans-geref. kerk te Celle]; A Huguenot community in Scotland: the weavers of Picardy; The Rambaut
family: astronomy and astronautics [i8e-2oe eeuw].

Idem, Vol. XXVII, No. 2,1999. In defence of the toyshop: the intriguing case of George Willdey and the Huguenots
[1737]; the 'Secret War' of Elizabeth I: England and the Huguenots during the early Wars of Religion, 1562-77;
Bernard Palissypotter and Huguenotmartyr [16e eeuw]; Abel Boyer and Jonathan Swift: a 'French dog' bites back
[1711-29]; Regulating moral and social behaviour in the French Church of London, 1680-9; In the purlieus of St
Alfege's: Huguenot families in I7th-i9th century Greenwich; John Deffray [geb. Tours 1660].

The Scottish Genealogist, Vol. XLV, No. 3, Sept. 1998. D.C. McWhanell: Lesmahagow to Moray and Argyll, the i3th
century travels of Colano MacGilcungill;J. Blair: Murray of Cullow: an old Angus family [Katherine Murray tr. ca.
1525 Walter Scrymgeour; Murray 14e eeuw];J. Eccles Wight: How I used the British Parliament Papers to reconstruct
my Scottish family history [Eccles; Hutchinson]; Schema Pride/Pryde [i8e-2oe eeuw].

Idem, No. 4, Dec. 1998. Verv. Murray of Cullow [i4e-i6e eeuw]; Voluntary subscriptions in aid of Government
(1798) [ Rcock2875@aol.com ]; Scots in i9th century Argentina; Internet Users Group.

Idem, Vol. XLVI, No. 1, March 1999. S. Forrester: The Forresters of Leuchars; D.S. Affleck: Affleck, Auchenleck and
the back of an envelope [i6e-i7e eeuw]; E. Sharratt: A look at the origins of James Noble the diarist [dagboek begon-
nen in 1783, overl. 1810]; Scottish poor law records. An invaluable aid to the genealogist.

Idem, No. 2, June 1999. Two Pittenweem dockmakers named John Smith; Clan a'Mhaighstir.
Idem, No. 3, Sept. 1999. David Thomson, the Scottish founder of New Hampshire [begin 17e eeuw]; A Scotsman

in Peru [Henry Swayne, 1800-1877].
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VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

New York Geneahgical & Biogmphical Record, Vol. 128, Nr. 4, Oct. 1997. W.F. van Kouwenhoven: Wolfcrt Gcrritse in the

Nethcrlands. Part I: A comprehensive survcy of the gcncalogical literaturc on the name Couwcnhovcn in the i6th
and i7th centuries; Verv. The family of Ysbrant Eldersz of Rensselaerswyck; Verv. Records of the German Reformcd
Church of NY City [1769-1803]; Verv. Van Wicklen family.

Idem, Vol. 129, Nr. 3, Jury 1998. D.G. Ewins: Pietcr Pietcrse Lassen of Dutchess County and his descendants [afk.
van Husum, 1659 naar Amerika; nageslacht noemt zich ook Lassing];J.B. Dobson: Swacntjejans and her fivc hus-
bands[tr. (4) Batavia 1643 Cornelis de Potter ('herkomst onbekend') laatst (= dus: mogelijk eerder nog gehuwd) wedr.
van Elisabeth Serjacobs, en broer van Sara de Potter, gehuwd met Abraham (de) Wijs. Een David de Potter was in
1648 doopgetuige van Cornelis'jongste kind David. Een indicatie van Cornelis' herkomst is wel te geven. Zuster
Sara ondertrouwde nl. als 22-jarige, afk. van Rotterdam, te Amsterdam op 14-12-1628 met Abraham Wijs (ged. Asd.
1603, zn. van Guilliam de Wyse en Sara Berwijns). Sara werd geassisteerd door tante Josyntie Vernay, waarschijnlijk
dezelfde als Josina van Spier, die otr. Asd 1627 Michiel Vern(a)ijcn, driemaal eerder wedr.; bij de doop van hun
dochter Catarina was David de Potter getuige. Michiels zuster Anneken Vernyen otr. Asd 1599 Lodewijk de Potter,
van Gent, 21 jaar, gcast. met ouders Jan de Potter en Maykcn Clacs. Een David de Potter, van Asd., 35 jaar (zn. van
Jaspar, afk. van Ronsc, otr. Asd. 1589) otr. Asd. 1637 Jennc Engclbert. Of de gegevens over David steeds dezelfde
persoon betreffen is niet bekend]; Verv. Presbyterian mariages atjamaica, Quencns County, 1801-1808; The Milborne
family in the seventeenth-century Atlantic world; Verv. Familie Alling; Marriagcs by ajustice of the peace in Morri-
sania, 1867-1873; Verv. Voor- en nageslacht Robert Huestis.

Idem, Nr. 4, Oct. 1998. W.B. Saxbe: Four fathers for William Ennis of Kingston: a collective review [tr. voor 1694
Cornelia Viervant]; The Sawyers and Valentines of OrangeCounty [i8e-igc eeuw]; Pew rentals in the Scotch Presbyte-
rian Church, New York City, 1785-1798; Verv. Pietcr P. Lassen; Verv. Robert Huestis.

TheNYG&BNewsletter, Vol. 9, Winter 1998. The old citics, towns and villages that came together to form 'greater
New York'; Using the records of the Emigrant Savings Bank. Idem, No. 2, Spring 1998. New York State Ccnsuses and
Tax Lists; The settlcrs of the Beekman Patent, Dutchess County [18c eeuw]; Westchester County resources in The
NYG & B Record. Idem, No. 3, Summer 1998. Idem, No. 4, Fall 1998.

CANADA

Families (Ontario), Vol. 37, no. 1, Febr. 1998. Wherc did all the Mormons go? [1830-1850 exodus pioniers uit Lceds
County, Ontario]; Wiltshirc England emigrants [1835-36]. Idem, no. 2, May 1998. Idem, no. 3, Aug. 1998. Idem, no. 4,
Nov. 1998. Resources available at the Ontario GenWeb. http://www.multiboard.com/~spettit/ongenweb; What is
Ontario GenWeb?

Newsleaf, Vol. XXVIII, Nos. 1 (Febr.) t/m 4 (Nov.) 1998.

ZUID-AFRIKA

Familia, jg. 34(1997), no. ï. Stamboom van CorneliusJohannes Bestcr, 1874-1918 [Andreas Bester, van Maagdenburg,
arriveerde 1712 in de Kaap, tr. 1724]. Idem, no. 2. Idem, no. 3. Röntgcn se geslagregister in Suid-Afrika (Paul Louis R.,
geb. Neuwied 1811, en nageslacht]; Die familie Bohncn in Suid-Afrika [oudste: Leonardus Bohnen, geb. Oosterhout
(NB) 1841, zoon van Anna Maria van der Eerden].

Idem, no. 4. C. Pretorius: Die verhaal van Sara de Clcrcq, stammocder van die De Klerks in Suid-Afrika [Sara Barcnts
Cochet; lidmaat 1670 te Serooskerkc, ging in 1688 als weduwe met haar kinderen naar de Kaap]; LJ. Van der Stel:
Simon van der Stel, se nageslag [tr. Dordrecht 1592 Maycken Adriacns; te Dordrecht, Amsterdam, Haarlem]; S. Fr. U,
Rootenberg: The origin of the Uys family in the Netherlands [oorspr. Nijs, te Amsterdam en Leiden; Jan Cornelisz
(Nijs) tr. Daentje Rijeken, die hertr. Amsterdam 1676 Jan Hendricks de Lange; met fragment-kwst. Dirkje Matthijsc
Westerhout, gcd. Leiden 1673]; O.G. Malan/S.S. Short: Die vroeë Watcrmeyers en die Poggcnpoels [i8e-i9C eeuw].

Idem, jg. 35 (1998), no. 1. The family of Johannes Waldek [geb. Immcnhausen (Hessen-Kassei) ca. 1764; Die Poggcn-
poels [nageslacht van Philippus P, gcd. Amsterdam 1752]; Die nageslag van Johannes Hermanus Peypcr [1803-1858].
Idem, no. 2. Verv. Nageslacht van Johannes Waldek en van Ph.G. Poggenpoel; Die geslag van Abraham Fauré, 1860-

1937-
Idem, no. 3. Die familie van Paulus Westmaas [geb. Strijen 1853, overl. Pretoria 1923, zoon van Cornelia Huijzers;

nageslacht]; Cirkelkwartierstaat van Hendrik Christo Viljocn [geb. 1937; —, Fouché, Picnaar, Van Heerden]; Op die
spore van Andreas Bestcr [1712 aan de Kaap gekomen]. Idem, no. 4. F. Brownell (staatsheraldikus): Suid-Afrikaanse
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'familiewapens'; Die Van Heusden familie [handschrift: nageslacht van Martinus van Heusdcn tr. 1692 Maria Drie-
huizen].

VERDER ONTVINGEN Wij:

Computers in Genealogy, Vol. 6, No. 1, Mar 1997 t/m No. 10, Jun 1999.
Feuillcts de la Société Royale des archives verviétoises, Bulletin Nos. 32 t/m 35, ïer trim. t/m 4ème trim. 1999.
Gens Gelria, jg. 9, no. 2, sept. 1999.
Hollands Historisch Magazine, 4e jg., nr. 3, juli 1999; nr. 4, okt. 1999 [Een nieuwe stadsgeschiedenis voor Rotterdam;
De audiovisuele collectie Nederland in kaart gebracht; Begraafplaatsen, verborgen erfgoed].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 13, aug. 1999.
\rish Roots, Issue No. 26,1998 second quarter [Researching in Ireland (namen en adressen van bcroepsgenealogen);
Surnames of County Monaghan; The South American Irish; Heraldry in Ireland, part six; The Anglo-Norman
surnames of Ireland].
Mededelingen van deOudheidkundigeKring 'Rheden-Rozendaaï,No. 70, Juni 1981 [De lotgevallen van twee portretstukken
(ds. Van 't Sant en echtgenote); Een raadsel op de oude begraafplaats te Velp (twee graven van Elisabeth Hovcstadt
(1849-1912), vrouw van Jan Peppinck (1847-1924)].
Mishpaga. Quarterly publication of the Jewish Genealogy Society of Greater Washington, Vol. 17, No. 3, Fall 1997.
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 13, april 1999; nr. 2, juni 1999; nr. 3, juli 1999 [studie over soziale verandering
in Den Bosch, 1770-1820].
Rijnland, afl. 10,4c jg., nr. 2, sept. 1999 |Inventaris R.K. Armenzorg verschenen].
Streekarchief Regio Eindhoven, jaarverslag 1998.
Zeeland (afd.), ie jg., nr. 3, aug. 1999.
Zeitschriftdes Aachener Geschichtsvereins, Band 101 (1997/98) [Thematik: Aachen in der Zeit des Nationalsozialismus;
hierin o.a. K.F. Werner: Karl der GroGe in der Ideologie des Nationalsozialismus. Zur Verantwortung deutscher
Historiker für Hitlers Erfolge].

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse bron (50)

Die xviij Marty 1568; Jan Jorisse de Grimmere [doorgehaald: Jans Aertssone] sone was Aerts de
Grimmere, geseten inde Hoevene, pro se, Christoffelvan derEyck woonende inde Hoeven voirs.
indenname van Dimpna Adriaens Lams dochter daer moeder aff was wylen Marie Jans de Grimmers
dochter, met Jan Lamssone de Coninck heure wettigen man, woonende inde Hoeven voirs., van
MagdaleeneAdriaensdochterhair suster metjanjanss heuren wettige man woonende tot Roosen-
dael, de voirgenoemde Cristoffel van der Eyck voirts voer Lysletten Adriaens synder huys vrouw,
suster der voirs. Dimpnen ende Magdaleenen Adriaensdochters. De selve Christoffel als mom-
boer van Marie Merten Ghysbrechtsdochterwylen daer moeder aff was wylen Marie Adriaens Lams
dochter voirs. oick henlieder suster was, voirts gemechticht van Gheert Ghysbrechts woonende
inde Hoeven voirs. als toesiender van voirs. Marien Merten Ghysbrechtsdr., voirts gemechticht
van Aerdejans de Grimmere woonende inde Hoeve voirs. (procuratie 15 dezer marty voor Jacob
Henrick Sproncxzone en Hendrick Willem Merttensfizone scepenen inde Hoevene voirs.)... voldaen
van Cornelis Aertss schiptymmerman alhier van all t geen hen als erfgenamen van der vaderlicke
syde voer de twee gerechte derdendeelen en die twee gedeelen van het resterende derdedeel
van wylen Franchynken Peeter Peeterssoonsdochter heurlieder nichte, wettige huysvrouw was des
voirs. Cornelis Aertss (testament van Franchyne 6 sept. xvC. Lxiiij voer meesteren Andries Cobbe
als notaris).

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 319, f. 189] [M. V-K]
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Vragenrubriek

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun onderzoek op genealogisch of heral-
disch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van
andere genealogcn kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer) en antwoorden dienen op aan édn
zijde beschreven papier te worden toegezonden aan de heer C.H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144,4834
jp Breda.

VRAGEN
223. BUIJGERS

- Johanna Buijgers kreeg 12 of 15-9-1855 een zoon: Willem Buijgcrs die werd ondergebracht in de 'Inrigting voor
Stadsbestedelingen' in Amsterdam. Gevraagd: alle gegevens m.b.t. Johanna Buijgers.

- Jacob Jansen van Wieringcn Buijgers, schepen van Leeuwarden 1519-1522, burgemeester 1523-1525, won. Lekkum
op Buijgcrsstate, overl. 10-5-1529, begr. Leeuwarden (Galileeé'rkerk), tr. Bauck Hillebrants Unia, ovcrl. 25-8-1547,
begr. Oldehove (Leeuwarden). Gevraagd: gegevens over Jacob die waarschijnlijk van het eiland Wieringen afkom-
stig was.

T. Huijskes-Buijgers, Enschede

224. VAN DEN BROECK

Joannes van den Broedt, ged. Breda 4-1-1743 (r.-k. Waterstraat), ovcrl. vóór juni 1797, tr. Teteringen 10-9-1769 Cornelia
Matthei Christiaense(n), van Breda. Te Teteringen werden in de periode 1771-1786 uit dit huwelijk geboren: Paulus,
Adriana, Walterus, Adrianus, Maria, Nicolaus en Fredcrikus, waarbij een enkele keer als doopgetuige personen met
de familienaam Boommacrs optraden. Joannes zou cen zoon kunnen zijn van Nicolaas van den Broeck en Adriana
Boommaers. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Joannes van den Broeck.

P.L.J. Giesbers

225. NEELEMAN

Willem Necleman, geb. ca. 1797, was getrouwd met Anna Stolk, geb. Capelle aan den IJsscl, overl. Bleiswijk 9-1-1834,
oud 53 jaar. Uit de overlijdensakte van Anna (van wie het voorgeslacht bekend is) blijkt dat Willem Neeleman dan
37 jaar oud is en niet kan schrijven. Gevraagd: overlijdensgegevcns van Willem, evenals gegevens betreffende zijn
huwelijk en zijn afkomst (waar geboren, wie zijn de ouders, enzovoort).

J. Broer, Delfgauw

Aan dit nummer werkten mee:

J.M. Blom en A.J. Blom, Landjonker 57, 3834 CM Leusden.

J.M.B. Boelens, Aert Heymlaan 38, 5263 AB Vught

WJ. van Grondelle en E.C. Vermij, Comeniushof 34,1215 HE Hilversum.

J. Kaljouw, van Teijlingenstraat 18, 4388 cz Oost-Souburg.

H. Maliepaard, Braak 64,5501 DL Veldhoven.

Dr. S. Parma, Loosdrechtseweg 88,1215 KA Hilversum.

H.E.A. Sloots-Riksen, Schapendrift 6, 9442 PE Elp.

Dr. A.C. Zeven, Dassenboslaan 6,6705 BT Wageningen.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. Voor het
overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
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