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AANLEIDING

In mijn familiebezit bevond zich een zilveren plaatje waarop de volgende tekst is gegraveerd:

y^ y

Zilveren plaatje thans in bezit van het Hannemahuis te Harlingen.

Aan
P. Kallenborn

bij zijne dertigjarige ijverige dienst
als hoofdonderwijzer aan de Zeevaart

kundige school te Harlingen
van het Departement Harlingen

der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
en Commissarissen dier School

vereerend geschonken 8 Februarij
1849

De afmeting van het plaatje is 1/b = 99/77 mm., de vorm is licht convex. De hoeken zijn afge-
rond en hebben naar voren omgebogen lipjes alsof het plaatje ergens in bevestigd is geweest.
Waarin is onduidelijk. Dit plaatje vormde de aanleiding voor mijn onderzoek naar P. Kallen-
born.
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FRAGMENTGENEALOGIE KALLENBORN

I. AdolfKallenborn, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18-3-1755, in 1801 kuiper en wonende op de
Zeedijk hoek Waterpoortsteeg1, overl. Amsterdam (Binnengasthuis) 24-2-1810, zn. van A. Cal-
lenborren en M. Verwoest, tr. (1) Maria van Veen, begr. Amsterdam (St.Anthoniekerkhof) 4-5-
1792, tr. (2) Amsterdam 16-11-1792 Maria Sophia Hooft.

In diverse documenten is de familienaam ook gespeld als Callenborn, Callenborren, Kalleborn en Kaleborn.
Gegevens omtrent geboorte en huwelijk van Maria van Veen zijn niet gevonden in de registers van Amsterdam
of de randgemeenten (Watergraafsmeer, e.d.).

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter, volgt n.
2/3. Kaatje en Willempje, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22-11-1786

4. Hendrik, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 14-12-1788, overl. Amsterdam 30-3-1844, tr. Amster-
dam 26-4-1826 Christina van Munster.

5. Maria, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10-12-1790.

II. Pieter Kallenborn, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 9-3-1785, getuigen waren Johannes Lant-
man en Angenette van Veen, overl. Harlingen 18-7-1858, tr. (1) Harlingen 14-5-1809 Maria (ook
Maayke, Marijke, Marike) Cornelis Bosma, geb./ged. Harlingen 11/27-3-1792, overl. Harlingen 16-3-
1862, dr. van Cornelis Arjens en Tjaltje Hanses, gesch. Harlingen 5-3-18352 en zich vestigend
in Harlingen als winkelierster, tr. (2) Harlingen 21-11-1839 Froukje Zwart, geb. Harlingen 20-3-
1812, naaister, overl. Harlingen 17-4-1863, natuurlijke dr. van Janke Simons Zwart, dienst-
maagd.

In het gezin van Pieter Kallenborn met Maria Bosma zal veel verdriet zijn geweest, want de vijf zonen stierven allen
binnen drie weken na de geboorte. Wellicht heeft dit ook zijn effect gehad op het huwelijk zelf. Immers na een
verbintenis van 25 jaar diende Maria Bosma een eis tot echtscheiding in. Na de voor die tijd gebruikelijke procedure
met getuigenverklaringenachttede rechtbank bewezendat gedaagde'van tijd tot tijdjegenseischersezich schuldig
maakte aan zoodanige buitensporige gedragingen grove mishandelingen en grove beleedigingen' dat de eis werd
toegewezen. De moeder werd 'gerechtigd het kind uit hun huwelijk bij zich te houden' en gedaagde verplicht tot
het betalen van maandelijks f. 25,- alimentatie.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, geb./ged. Harlingen 1/17-9-1811, overl. Harlingen 5-10-1811.
2. Cornelis, geb. Harlingen 8-10-1815, overl. Harlingen 15-10-1815.
3. Cornelis, geb. Harlingen 12-10-1817, overl. Harlingen 27-10-1817.
4. Cornelis, geb. Harlingen 14-3-1820, overl. Harlingen 29-3-1820.
5. Pieter, geb. Harlingen 1-9-1822, overl. Harlingen 19-9-1822.
6. Maria, geb. Harlingen 2-8-1827, overl. Harlingen 10-2-1891, ongehuwd gebleven.

Uit het tweede huwelijk:

7. janke, geb. Harlingen 17-9-1840, overl. Harlingen 21-10-1851
8. Pieter, volgt III

III. Pieter Kallenborn, geb. Harlingen 24-10-1842, gemeenteopzichter van Uttingeradeel, overl.
onbekend, tr. Harlingen 3-5-1866 Jaapje Schenkius, geb. Harlingen 13-9-1844, overl. Harlingen
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30-1-1869, dr. van Nicolaas Jacobus Schenkius, boekhouder van de Friese en Overijsselse
Stoombootreederij, en Grietje Willems Nauta.

Volgens de gecomputeriseerde huwelijksgegevens in RAF is Pieter niet in Friesland hertrouwd.

Uit dit huwelijk:

1. Froukje, geb. Akkrum 11-6-1867, overl. Harlingen 19-8-1867.
2. Nicolaas Jacobus, geb.Akkrum 31-7-1868, overl. Harlingen 15-3-1869.

PIETER KALLENBORN EN DE ZEEVAART

Wie was nu die ijverige hoofdonderwijzer aan de Zeevaartschool Harlingen. Pieter begon zijn
beroepsopleiding in 1800 toen hij op 6 november werd ingeschreven op de Kweekschool voor
de Zeevaart te Amsterdam1, daartoe aanbevolen door ene Cornelis ten Broek. Hij is kennelijk een
ijverige en intelligente leerling geweest gezien het overzicht van zijn vorderingen in het com-
portementboek d.i. een journaal met aantekeningen omtrent gedrag en vlij t van de leerlingen
van de school. Zo kreeg hij op 9 september 1801 als prijs een maritiem handboek, op 20 augu-
stus 1804 'Cooks laatste reise' van Vaillant en op 25 september 1806 de 'Vaderlandse Historie'
met platen. In 1807 werd hij 'uit hoofde zij ner gevorderde j aaren en verkreegen kunde ontsla-
gen met attestatie'. Eén van zijn leraren was de in zijn tijd vermaarde Obbe Sickes Bangma3A.

De eerste vaarervaring kreeg Pieter in 1802 toe hij op 3 juni als 'cajuitwagter' werd geplaatst
bij kapitein Jacob de Vries. Waar de reis naar toe ging heb ik niet kunnen achterhalen. Pieter
kwam van deze tocht terug op 23 mei 1803 'met goede attestatie'. Daarna was er een onderbre-
king in zijn opleiding door een langdurige ziekte waarvan hij kennelijk goed herstelde omdat
hij op 11 mei 1805 werd geplaatst als lichtmatroos op de bark de 'Twee Catharinaas' van kapi-
tein Henderik Köhne. Deze reis ging naar Archangel en het schip voer onder Hamburgse vlag
zonder twijfel vanwege de oorlog tussen Frankrijk en Engeland5. Vermoedelijk om dezelfde
reden werd 'Borcom' als plaats van herkomst van Pieter opgegeven en waren ook de overige
twaalf bemanningsleden vermeld als Duitsers. Namen als stuurman E. P. Brons (uit Hamburg)
en matroos Gerrit de Ruyter (uit Embden) wijzen echter niet bepaald op een Duitse afkomst.
Op 18 november 1805 kwam Pieter terug te Amsterdam van zijn tweede zeeavontuur.

Het is zeker dat Pieter na de beëindiging van zijn opleiding in Amsterdam is gaan varen. Hij
wordt immers bij de aangifte van zoon Cornelis in 1815 aangeduid als varensgezel. In 1817
echter geeft hij pakhuisknecht als beroep op en zijn zeemansperiode is dus niet erg langdurig
geweest. Hoe het ook zij, aan een zeemansleven kwam zeker een eind in 1819, toe hij werd
benoemd als de eerste leraar aan de pas opgerichte Harlinger Zeevaartschool. Bij die aanstel-
ling was sprake van de stuurman Pieter Kallenborri3 hetgeen er op duidt dat die functie zijn
eindrang als actiefzeeman is geweest en dat hij dus nimmer als gezagvoerder heeft gevaren.

De School voor Wis- en Zeevaartkunde te Harlingen werd opgericht in 1818 door het 'Departe-
ment Harlingen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' en was daarmee de eerste instel-
ling voor zeevaartonderwijs in het noorden van ons land3. De doelstelling was '... onderwijs
te verkenen, in de Stuurmanskunst, of zoodanige wetenschappen die betrekking hebben tot
de navigatie en het vormen van kundige zeelieden'. De cursus 1818-1819 begon bescheiden met
twaalf leerlingen. Het onderwijs werd gedurende de maanden november-maart op vier avon-
den per week van 6-8 uur gegeven en wel ten huize van de onderwijzer. Een noodzakelijke
uitbreiding in leerlingenaantal werd aanvankelijk geblokkeerd door gebrek aan ruimte in het
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huis van de onderwijzer. In 1841, toen er inmiddels van dagonderwijs sprake was, werd dank-
zij een subsidie door Rijk, Provincie en Gemeente de school uitgebreid en in 1845 onder be-
stuur gesteld van drie commissarissen, te v/etenIJ.RodenhuisPietersz, benoemd door de Gedepu-
teerde Staten van Friesland en D.KraijerenA.Harmens, beiden benoemd door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen.

De school werd vooral bezocht door personen uit Friesland, opvallend veel Amelanders en
enkele Vlielanders. Maar ook leerlingen uit plaatsen buiten Friesland kwamen voor, zoals
Groningen, Maassluis, Schiedam, IJmuiden en Vlissingen6. Echter bij plaatsgebrek hadden
leerlingen uit Friesland voorrang.

Aan diverse akten is te ontlenen dat Pieter Kallenborn steeds in het centrum van Harlingen
tussen de Noorder- en Zuiderhaven woonde7. In de beginjaren van zijn huwelijk met Maria
Bosma verbleef hij in de St. Jacobstraat (1811) en later in Wijk F nr.157 (1815,1817 en 1820), thans
vermoedelijk op de overgang van Schritsen naar de Heiligeweg. De kinderen van Pieter met
Froukje Zwart werden geboren in Wijk C nr.94 (1840,1842), thans Rommelhaven 20. Het paar
is, gezien het overlijdensadres van Pieter, later verhuisd naar Wijk E nr.163 (1858) thans Lanen
21. Froukje tenslotte overleed in het huis Wijk F nr.165, thans Heiligeweg 13. De huizen aan
de Rommelmarkt, Lanen en de Heiligeweg zijn ook nu nog aanwezig.

Zoals gezegd gaf Pieter Kallenborn aanvankelijk het onderwijs in zijn particuliere huis. Dit
moet dus zijn geweest in het huis op de overgang van Schritsen naar de Heiligeweg. Wellicht
heeft Pieter ook nog in zijn huis aan de Rommelmarkt les gegeven. Maar daar kwam in ieder
geval begin veertiger jaren een eind aan omdat er toen al sprake was van dagonderwijs en
naast hemzelf ook een onderwijzer voor de Engelse taal en een bootsman voor de praktische
vakken waren aangetrokken3.

Pieter verkreeg zijn positie als onderwijzer in 1819. Het onderwijs werd gegeven gedurende
de winterperiode en de positie van onderwijzer was dus een nevenberoep. Een traktement van
f. 250,- per jaar onderstreept deze conclusie8. Naast zijn onderwijstaak moest hij ook zorgen
voor 'het inruimen van een locaal in huis, vuur, licht, tafels en banken enz.' waarvoor hij nog
eens veertig gulden per seizoen extra ontving. In de vroegere jaren van zijn onderwijzerschap
zal zijn aantal lesuren lager zijn geweest dan in de latere periode. Bij zijn 30-jarig jubileum
werd hij immers aangeduid als hoofdonderwijzer. Er was kennelijk binnen deze functie een
promotiemogelijkheid, wellicht ook in aantal lesuren en dus salaris.

De veronderstelling dat de functie van leraar een bijbaan was wordt gesteund door de opga-
ven van zij n beroep in de divers geboorte- en overlij densakten van zij n kinderen en aan andere
documenten. Zo worden achtereenvolgens genoemd: varensgezel (1815), pakhuisknecht (1817),
houtopziener (1820), zaakwaarnemer (1822), 'opruimer van 't Hout' (1827), commissionair
(1835), koopman (1839,1840), onderwijzer in de zeevaartkunde (1842,1850) en loodscommissa-
ris respectievelijk commissaris bij de binnenloodsdienst (1851,1857). Het beroep van onderwij-
zer werd pas in een officieel document uit 1842 vermeld en was daarvóór dus kennelijk voor
hem een ondergeschikte nevenfunctie.

Of Pieter een zekere materiële welstand bereikte is niet duidelijk. Maar er was voor hem wèl
aanleiding een testament op te stellen. Op 13 februari 1850 passeerde in Harlingen een akte
waarin een 'olografisch testament' (moet zijn holografisch testament) in bewaring werd gege-
ven. Het document was 'gesloten in een omslag van gewoon wit papier, door hem aan de
vouwkant digt gemaakt en verzegeld met drie digtmakingen van rood lak, waarin gedrukt
staan, door zijn daartoe gebruikt cachet de letters PK'9. Maar de inhoud beviel hem kennelijk
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niet want reeds in 1852 verkreeg hij het stuk weer terug zonder dat de inhoud bekend werd
gemaakt10. Overigens was er bij zijn overlijden geen reden een Memorie van Successie op te
stellen, hetgeen meestal duidt op een financieel onbelangrijke nalatenschap. Zijn naam komt
niet voor in de Tafels van Sterfgevallen te Harlingen".

Hoofdberoep of niet, het dertigjarig dienstverband van Pieter als onderwijzer ging, gezien
het hiervoor vermelde zilveren plaatje, niet ongemerkt voorbij. Tijdens zijn leraarschap groei-
de de school uit 'van een éénmans-schooltje tot een school met 91 leerlingen in een door de
gemeente Harlingen beschikbaar gesteld lokaal'3. In een brief dd 1 juni 18498 wordt dit jubi-
leum van Pieter Kalknborn gememoreerd:

'Onzen zoo zeer verdienstelijken Onderwijzer in de Zeevaartkunde de Heer P.Kallenborn
had dit jaar zoowel aan de vroeger bij het hier gevestigde Departement der Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen op beknopter schaal bestaande School, en aan de daarvan uitgevloeide
thans op uitgebreider voet bestaande inrigting dertig Jaren onderwijs gegeven. Na de afgeleg-
de examens is in tegenwoordigheid van de leerlingen en van een aantal belangstellenden aan
ZEd, door Directeuren der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en ons Commissarissen een
geschenk in Zilver uitgereikt, als een bewijs van erkenning van zijnen volhardenden Ijver, en
hulde aan zijne ware verdiensten.'

Ook een verslag van 8 februari 1849'% waarin de examinering van een aantal leerlingen
wordt gemeld, besluit met de volgende alinea's:

'Na afloop van het Examen deed den Hr Krayer eene toespraak zoo wel aan de bekroonden
als aan de andere leerlingen benevens de onderwijzers der School, na eindiging waarvan den
WelEw Hr Jentinck dir. van het Nut optrad en Heeren Commissarissen voor toezigt leiding
en beheer der School hulde bragt en daarna zich bepaaldelijk tot den Onderwijzer P. Kallen-
born wende hem prees wegens volhardende Ijver en doelmatig onderwijs gedurende 30 Jaren
zoo wel aan de nu bestaande als vroegere school gegeven en bood hem ter gedachtenis daaraan
namens Commissarissen der School en Directeuren van het Nut, een geschenk in zilver aan,
bestaande in een Zilveren Tabakspot en Vuur Comfoor, waarna deze bijeenkomst tot aller
genoegen eindigde: 'S'avonds vereenigden zich Heeren Dir. van het Nut, Bestuur der Stad en
Secretaris, Onderwijzers en Commissarissen, op de koffijkamer der Harmonie tot het gebrui-
ken van een soupé'.

In 1851 verliet Pieter Kalknborn de school. In een brief dd. 5 juni 1851 aan Gedeputeerde Staten
van Friesland8 wordt gemeld: 'De Onderwijzer van de Zeevaartkunde de Heer Pieter Kalkn-
born werd dit voorjaar tot eene voor hem veel voordeeliger betrekking benoemd. Wij missen
daardoor eenen zeer kundigen en alleszins geschikten Onderwijzer, en wij moeten verklaren
dat wij ons zeer gelukkig zullen rekenen zijnen plaats even doelmatig vervuld te zien.' Hij
werd op 66-jarige leeftijd benoemd tot commissaris van de binnenloodsdienst te Harlingen3.

RELATIE MET DE PARMA'S

Al met al is duidelijk dat Pieter Kalknborn voor een groot aantal zeelieden en toekomstige
gezagvoerders een belangrijke leraar is geweest. Hij heeft onder die leerlingen in ieder geval
gehad Oepke Sikkes Parma (Workum 1828 - Midlum 1882), die op 25 februari 1851 het getuig-
schrift van de School voor Wis- en Zeevaartkunde kreeg. Daarin werd vermeld dat Oepke'...
zich door goed gedrag en vlijt heeft onderscheiden en bij een afgelegd examen voldoende
blijken (heeft) gegeven van in de Theorie der Zeevaartkunde, zo verre gevorderd te zijn, dat
hij volkomen bekwaam kan worden geacht, om als Eerste Stuurman te varen"3. Er was dus een
leraar-leerlingbinding tussen Kalknborn en Parma. Deze relatie is later wellicht versterkt
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vanwege beider woonplaats: Pieter overleed in het huis thans Lanen 21 terwijl Oepke Parma
begin 1857 op Lanen 13 was komen wonen14. En wellicht via deze connectie van een Parma met
de Zeevaartschool en dus Pieter Kallenborn is het herdenkingsplaatje gedurende vier genera-
ties in het familiebezit van de Parma's gebleven.

De waardering voor de onderwijskwaliteiten van Pieter Kallenborn spreekt uit de aandacht
bij zijn dertigjarig jubileum dat vergezeld ging van enige geschenken. Maar waar het zilveren
plaatje nu vanaf kwam is vooralsnog niet duidelijk. Het plaatje is geschonken aan het Hanne-
ma-Huis, het Gemeentemuseum van Harlingen. Dit artikel is gebaseerd op een uitgebreid
rapport met bijlagen aanwezig in het NGV-centrum te Naarden.
De heer S. ten Hoeve van Het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek wordt
bedankt voor advies en het verstrekken van litteratuur.

Noten
GAA = Gemeente Archief Amsterdam, GAH = Gemeente Archief Harlingen, RAF = Rijksarchief van Friesland.

1. GAA.Comporterrientboek van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. 949-530. Op p.825 staan de
vorderingen van de leerling 'Pieter Kalenborn'.

2. RAF. Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leeuwarden dd 7-10-1834 in Bijlagen bij scheidingsakte
Maria Bosma-Pieter Kallenborn Harlingen 5-3-1835.

3. H.J.de Feyfer, 1974. Het licht der zeevaart. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs. Fryske Akademy Nr.469,143
pp. Miedema-Pers, Leeuwarden. Deze publicatie geeft in hoofdstuk IV een overzicht van de historie van 'De
Zeevaartschool te Harlingen', waarbij de rol van Pieter Kallenborn aan de orde komt.

4. J. C. M. Warnsinck, 1935. 1785-1935. De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst. Vaderlands fonds ter
aanmoediging van Lands Zeedienst, 350 pp.
Obbe Sickes Bangma was een Fries van eenvoudige komaf en aanvankelijk boerenknecht. Hij had in zijn
omgeving een zekere vermaardheid als een scherpzinnige jongeman met wiskundige aanleg maar ook als een
wat wereldvreemd persoon. Op voorspraak van een Friese notabel, die bemoeienis had met de Amsterdamse
zeevaartschool werd hij aldaar in 1878 benoemd als leraar in de cijfer-, wis- en zeevaartkunde. Hij kreeg voorts
in zeevaartkringen bekendheid als de auteur van enige leerboeken in de stuurmanskunst.

5. GAA. Archief van de Waterschout. 38-77. Een monsterrol van de '2 Catharinaas' varende onder Hamburgse vlag
en met gezagvoerder kapitein H.Köhne is gedateerd 9 mei 1805. De bestemming is Archangel. Er zijn 13
bemanningsleden. De reder/boekhouder is H.Hovij.

6. GAH. swzv-i. Register van de leerlingen van de Zeevaartschool te Harlingen 1842-1910.
7. J. Wobma, 1987. Huis en perceelnummering in Harlingen vanaf 1716. Een vergelijkend register. In: Bydragen

ta Pleatsike Skiednis II. Fryske Akademy - Ljouwert, nr.670.
8. GAH. zvs-21. Kopieboek 1843-1856 van de Zeevaartschool te Harlingen.
9. RAF. Notariële akten. 26-49046/19. Akte omtrent het in bewaring geven op 13 februari 1850 van een olografisch

testament van Pieter Kallenborn bij notaris Wijma te Harlingen.
Een holografisch of eigenhandig geschreven testament moet open of gesloten onder twee getuigen ter bewa-
ring aan de notaris worden aangeboden.

10. RAF. Notariële akten. 26-49044/14. Akte omtrent het terugontvangen van het olografisch testament op 30
januari 1852 via notaris Goslings te Harlingen.

11. RAF. 42-7201. Tafels van Sterfgevallen te Harlingen 1856-augustus 1858.
12. GAH. zvs-23. Kopieboek 1844-1855 van de Zeevaartschool te Harlingen.
13. Oepke Sikkes Parma was de overgrootvader van de auteur van dit artikel. Hij voer als gezagvoerder op o.a. de

'Luitenant-Admiraal Tjerk Hiddes', de 'Hester' en de 'Caspar de Robles'. Bij zijn overlijden in 1882 te Midlum
was hij eigenaar/reder van de 'Aurora'.

14. RAF. Notariële akten. 26-50030/240. Op 12 en 26 november 1856 passeerde voor notaris Goslings te Harlingen
akten betreffende de koop door Oepke Sikkes Parma van een pand, gelegen in Wijk E nummer 156, thans
Lanen 13. Al de kinderen van Oepke Parma en zijn tweede vrouw Romkje Tymstra werden in dit huis geboren.
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Kuiper of timmerman?

Een speurtocht naar het beroep van Jacob Bauer (1611-1684) te Kolbsheim in de Elzas.

DOOR HANS BAUER

Beschrijving van het gildenwapen': Houtsnijwerk in de rechter hoekstijl
van het vakwerk huis met jaartal 1655. De kroon duidt op een Konink-
lijkegoedkeuring voor het mogen voeren van het gildenwapen. De betref-
fende documenten van de i/de eeuw zijn volgens het departementaal ar-
chief teStraatsburgnietbewaardgebleven. Dezijranden wordengevormd
door maretakken die een symbolisch beschermende werking hebben op de
uitoefening van het ambacht. De gereedschappen: passer, mokeren kap-
mes.

INLEIDING

Eerder is van mijn hand in Gens Nostra een artikel verschenen
over de reconstructie van de oudste nog in genealogische bron-
nen te vinden generatie van het geslacht Bauer, dat eind 16de
begin 17de eeuw te Kolbsheim in de Elzas leefde2. Dit dorp ligt
ongeveer achttien km ten westen van Straatsburg. Het betreft
mijn voorouders Jö'rg Bauer (ca. 1570-1638) en zijn vrouw Otilia
N.N. (ca. 1570-1639). In dat artikel is reeds aangegeven dat het
beroep van hun zoon Jacob geen enkele keer werd vermeld bij de
doop van zijn kinderen en ook niet bij zijn overlijden. De regi-
stratie van zijn huwelijk met Margaretha Heide werd wegens een
hiaat in het kerkboek niet aangetroffen en dat is voor die perio-
de de meest in aanmerking komende akte voor de vermelding
van zijn beroep. Bij enkele optredens van Jacob als peet bij do-
pen werd zijn beroep ook niet vermeld. Dat was overigens ook
niet gebruikelijk. Toch kon zijn beroep met vrij grote zekerheid
worden bepaald met behulp van andere bronnen. Een speur-
tocht die achttien jaren heeft geduurd, van 1978 tot 1996.

DE SOCIAAL-CULTURELE ACHTERGROND VAN DIE TIJD

Het dorp Kolbsheim had rond 1600 ongeveer 300 inwoners3. Wanneer we de gezinsgrootte op
zes tot acht personen schatten zullen er toen veertig tot vijftig gezinnen gewoond hebben.
Omdat iedereen elkaar kende, werd het kennelijk niet nodig gevonden om beroepen stelselma-
tig in akten te vermelden. Zelfs bij het trouwen vaak niet. In tegenstelling tot de kerken in de
stad Straatsburg waar het beroep van de vader meestal ook al werd vermeld bij de doop van
zijn kinderen. Wel werden in allerlei akten stelselmatig personen als 'burger' aangeduid niet
alleen omdat men het in die tijd belangrijk vond om tot de burgerklasse te behoren, maar ook
omdat men daarmee aangaf tot de lokale gemeenschap te behoren; men betaalde er belasting
en was veelal lid van een gilde4. De vermelding van het beroep in combinatie met het burger-
schap komt in het navolgende voorbeeld duidelijk tot uiting.
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Ondertrouw van Lorentz Bawr, de kleermaker, en Maria Röth5

Vertaling: Anno 1624
Op zondag de 2? Trinitatis die was op de 14de November is voor de eerste maal afgekondigd Lorentz Bawr de kleermaker, wettige
nagelaten zoon van wijlen Simon Bawr de kleermaker en gewezen burger alhier en 'jonge dochter' Maria Röth, wettige nagelatene
dochter van wijlen Marcel Röth toenmalig burger te Molsheim, voordien gewezen glazenmaker.

Zeker was het gebruikelijk om speciale (openbare) functies aan te geven die iemand uitoefen-
de, zoals 'Schultheisz' of'Schultze' (schout), 'Zehntmeier' (inner of pachter van tienden) en
'Vogt' (baljuw)6. Van Jacobs vaderJörgBauer bijvoorbeeld, is het beroep niet in de geraadpleeg-
de kerkregisters en notariële bronnen gevonden, maar wel vanaf 1634 zijn functie van 'Vogt'.
De vermelding van dit soort functies, eerder nog dan het beroep, was natuurlijk een kwestie
van het aanzien dat iemand genoot. Wellicht kan zijn aanstelling tot 'Vogt' nog eens in een
dossier van het betreffende rechtsgebied worden gevonden als dat archief nog bestaat en ont-
sloten wordt. Hopelijk wordt zijn beroep er in dat geval dan bij vermeld!

ONDERZOEK TER PLAATSE IN KOLBSHEIM

Nadat de geboorteplaats van mijn voorouder Michael Bauer in het stadsarchief te Straatsburg
in zijn huwelijksakte werd aangetroffen, werd het betreffende dorp Kolbsheim bezocht. Wel-
licht was het mogelijk om daar nog sporen van zijn familie te vinden. Bekend zijn immers
informatiebronnen zoals grafzerken op oude begraafplaatsen of grafstenen in de vloer van
kerken zelf. Maar ook de gebouwde omgeving, mits vanzelfsprekend nog bestaand, kan een
bron van informatie zij n. Zie onze Nederlandse gevelstenen met afbeeldingen waarmee beroe-
pen en soms achternamen werden uitgebeeld.

In de oudste straat van Kolbsheim, op enige afstand van de enige kerk van het dorp, bleek
het oudste nog bestaande huis van het dorp te staan. Gevraagd naar het vóórkomen van huidi-
ge families Bauer in het dorp, bleek juist in dat huis een gezin Bauer te wonen. De huidige
bewoner, PhilippeBauer, vertelde dat zijn voorouders vanaf 1655 in het huis gewoond hebben.
Dat had hij uit overlevering. Gelet op de gereedschappen kwamen desgevraagd volgens het
departementaal archief twee ambachten in aanmerking: timmerman of kuiper.
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Het oudste huis van

Kolbsheim

JACOB ALS EERSTE BEWONER VAN HET HUIS

De eerste vraag was of Jacob het huis heeft bewoond of zelf heeft laten bouwen. Daarmede zou
dan aangetoond zijn dat hij het gildenwapen gevoerd heeft. In 1655 was hij 44 jaar oud en in
de economische bloei van zijn leven. De dertigjarige oorlog was in 1648 met de vrede van
Munster afgesloten. De rust was in de Elzas weergekeerd en de wederopbouw van het dorp ter
hand genomen. Als Jacob Bauer in 1655 inderdaad het huis heeft laten bouwen, zouden daar-
over documenten kunnen bestaan. Wellicht werd zijn beroep daarin vermeld. In mijn op-
dracht is het rekeningenarchief van de toenmalige leenheer en grondeigenaar von Voltzen
Al tenau geraadpleegd. Jacob bleek in 1650, vijf jaren voor het onder het gildenwapen vermelde
jaartal, een grondcijns betaald te hebben, helaas zonder aanduiding van het perceel. Zijn
beroep werd jammer genoeg niet vermeld7.

Van andere Bauers in Kolbsheim is een dergelijke handeling in die periode in dit archief
helemaal niet aangetroffen. Dit was dan toch een concrete aanwijzing dat Jacob cijns heeft
betaald voor de huur of koop van grond. En ... gelet op het jaartal 1650, mag het zeer waar-
schijnlijk genoemd worden dat het om het bewuste huis ging en niet om een ander. Alle hui-
zen die sinds 1655 werden gebouwd in de hoofdstraat van het dorp, waaronder ook boerderij-
en, bestaan nog. Ook daar wonen reeds generaties lang dezelfde families.

Onderzoek in de archieven van de notarissen, die destijds gevestigd waren in de vestingste-
den Molsheim, Bischheim, Saverne en Straatsburg voor zover althans bewaard gebleven, lever-
de geen hypotheek op het huis en de grond, geen testament of anderszins op. Het notariaat
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in Frankrijk heeft de bewaarplicht pas laat ingevoerd. Het bewaren van documenten was voor
die tijd afhankelijk van de opvatting van de individuele notaris. Veel materiaal is verloren
gegaan, aldus zegslieden van het departementaal archief.

HET BEROEP VAN DE ZOONS ALS MOGELIJKE AANWIJZING

De oudste zoon van Jacob, Georg Bauer, trouwde buiten Kolbsheim. Zijn huwelijksakte is tot
nu toe niet gevonden en zijn beroep is daardoor onbekend gebleven. Heeft hij het ambacht van
zij n vader voortgezet? En is hij dan degene die in het huis is gaan wonen? Tegen het huis heeft
een groter bouwwerk gestaan dat de laatste honderd jaren dienst heeft gedaan als schuur.
Slechts een klein deel is tot tien jaren geleden blijven bestaan. Sporen van de vroegere bedrijfs-
uitoefening in deze schuur zijn helaas daarmee verdwenen. Georg kreeg drie kinderen: Georg,
Jacob en Margaretha die alle drie op jeugdige leeftijd stierven. In de doopakte van de oudste
werd aan vader Georg toegevoegd: vulgo Bassen Georg. Wat wellicht 'baas' Georg mag beteke-
nen. Maar waarover dan baas?

De tweede zoonjacob Bauerderjunge, werd 'Meier der groszen Spitalhof in Kolbsheim, zoals
bleek uit de inschrijving van zijn tweede en derde huwelijk. Hij pachtte deze hoeve van het
ziekenhuis te Straatsburg en was de vaste leverancier van land- en tuinbouwproducten aan dit
ziekenhuis. Hij zou er, volgens overlevering, ook medicinale kruiden gekweekt hebben. Vol-
gens overlevering zouden alle Spitalmeiers er eveneens gewoond hebben. Michael, de derde
zoon en mijn voorouder, trok naar Straatsburg en werd daar kuiper. De vierde zoon, Johannes,
overleed op jeugdige leeftijd, evenals de vijfde zoon, weer een Johannes. Wegens het ontbre-
ken van het beroep van Georg kan uit de beroepen van de twee andere zoons moeilijk de con-
clusie getrokken worden welk van de twee ambachten vader Jacob de oude heeft uitgeoefend:
kuiper of timmerman.

NADER GENEALOGISCH ONDERZOEK VAN DE BAUERFAMILIES TE KOLBSHEIM

Omdat geen sluitende bewijsvoering werd verkregen voor het eigendom of het bewonen van
het huis door Jacob en ook de beroepen van de zoons onvoldoende helderheid verschaften, zat
er niets anders op dan de stamreeksen van de Bauerfamilies te Kolbsheim nader in beeld te
brengen. Daarmede zou dan de stelling van de huidige bewoner van het huis, Philippe Bauer,
dat zijn voorouders vanaf 1655 in het huis gewoond hebben, getoetst worden. Uit het onder-
zoek van zijn stamreeks is gebleken dat mijn voorouder Jacob de oude (1611-1683) inderdaad ook
zijn voorouder is. Tevens bleek dat de tweede zoon van Jacob de oude, Jacob de spitalmeier,
in de stamreeks van Philippe voorkomt. Omdat Georgs kinderen jong stierven is het huis vrij
gekomen voor bewoning door een gezin uit de stamreeks van Jacob de spitalmeier. Maar welk
gezin dan en wanneer?

In 1993 kwamen resultaten beschikbaar van een onderzoek naar het geslacht Lobstein/Bauer,
dat op de grote hofstede bij het dorp gewoond heeft. Die hofstede wordt sinds heugenis de
spitalmeierij genoemd. Philippe duidde dit geslacht Bauer altijd aan als de 'spitalbauers'. Uit
overlevering wist hij dat hij ergens in de verte verwant moest zijn aan dit geslacht, maar hoe
dat dan zat, kon hij niet vertellen. Uit het beschikbaar gekomen overzicht bleek de familie
Lobstein/Bauer ook van Jacob de spitalmeier af te stammen en inderdaad zelfs uit een onafge-
broken stamreeks van spitalmeiers te bestaan8. Deze twee stamreeksen zien er in samenhang
als volgt uit:
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J/f Georg

beroep onbekend

IV

Jörg (ca. 1370-1638), de 'Vogt'

1
jacob de oude (1610/11-1684), kuiper of timmerman

Johann (1630-?)

spitalmeier en

zehntmeier

Jacob JI (1650-1708)

spitalmeier en

zehntmeier

I

Michael

kuiper te

Straatsburg

Jacob in (1705-1768)

landbewerker, later spitalmeier

als opvolger van Johann

Jacob iv (1712-1771)

spitalmeier

als opvolger van Jacob ui

Sebastian (1738-?)

landbewerker

VI Johan Georg (1753-1813)

spitalmeier

Sébastien (1776-?)

landbewerker

VII Jacob V (1774-1830)

spitalmeier

Daniel (1817-?)

landbewerker

vin

IX

XI

Philippe Jacob (1804-1847)

spitalmeier

geen zoons

Katherine Caroline (1835-1888)

°° Kar/ Christ Lobstein

spitalmeier

Karl Philippe Lobstein

spitalmeier

Jacques (1853-1325)

landbewerker

Jacques (1835-1362)

landbewerker

Philippe (1923- )

arbeider en koster

huidige bewoner van het huis

Philippe Lobstein

Geen spitalmeier, laatste bewoner van de hofstede

Uit de linker stamreeks van het geslacht Lobstein/Bauer blijkt dat acht generaties als spital-
meiers op de hoeve van het ziekenhuis gewoond moeten hebben vanaf Jacob 11. Zij hebben dus
niet in het huis van Philippe met het gildenwapen gewoond. Er komt echter een opmerkelijke
onregelmatigheid in de rechter stamreeks van Philippe Bauer voor met Jacob 111 die als enige
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ook spitalmeier is geweest, die aanvankelijk landbewerker was. De verklaring hiervoor moet
zijn dat hij Johann is opgevolgd zolang de zoon van Johann, Jacob iv, daartoe nog niet in staat
was. Het kan heel goed zijn dat Jacob m reeds bij zijn broer Johann op de hofstede werkte als
landbewerker. Helaas ontbreekt het jaartal van overlijden van Johann op het genealogisch
overzicht van het geslacht Lobstein. Het is goed mogelijk dat Jacob m in het huis van Philippe
Bauer kon wonen nadat zijn oom Georg het huis heeft verlaten. Uit het overzicht van het
geslacht Lobstein/Bauer blijkt ook nog dat een derde familietak Bauer heeft bestaan, waarvan
de laatste mannelijke naamdrager ongehuwd is overleden in 1868. Op deze wijze kan met
grote waarschijnlijkheid worden aangenomen dat de voorouders van PhilippeBauer in het huis
met het gildenwapen gewoond hebben via Jacob ui en Georg tot en met Jacob de oude.

Jacob Bauer 11 was de eerste Bauer die Spitalmeier werd. In het register van de kerk staat in
1678 vermeld het overlijden van Michael Wandling, de Spitalmeier, terwijl in 1676 zijn vrouw
Anna N.N. reeds was gestorven, beiden begraven te Straatsburg. Dit is de voorganger van Jacob
11 op de hofstede.

CONCRETE AANWIJZINGEN VAN BEWONING

Nog steeds niet tevreden met de uitkomsten tot dan toe is nader gekeken naar aanwijzingen
op de hofstede en het huis van Philippe. Boven de grote dubbele toegangsdeur van de hofstede
komt een inscriptie in het natuursteen voor (zie pag. 73, rechtsboven).

De hofstede (spitalmeienj)

De spitalmeier in 1828 heette Jacob Bauer en zijn vrouw was Marie Freyss. Zij vormen de vijfde
generatie in de stamreeks van Lobstein/Bauer. Kennelijk heeft Jacob toendertijd een stuk laten
aanbouwen en/of verbouwen en heeft die verandering bekroond met de inscriptie in het na-
tuursteen.
Een tastbaar bewijs voor het bewonen van het huis met het gildenwapen door een voorouder
van Philippe is het in een houten kolom van de schuur achter het huis gemaakte inkerving.
Dit kan niets anders zijn dan het huwelijk van Sébastien Bauer en Catharina Kraencker op 1 mei
18009 (zie pag. 73, linksboven).
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Inscriptie boven de dubbele deur Inkerving in houten kolom

Het staat zo wel vast dat de spitalmeiers Bauer op de hofstede gewoond hebben en dat het
andere geslacht Bauer in het huis met het gildenwapen gewoond moet hebben. Jacob i is dan
degene geweest met het beroep van het gildenwapen op de hoek van het huis: kuiper of tim-
merman. Maar welke van de twee ambachten is het geweest?

LITERATUURONDERZOEK

Een eerste poging tot verifiëring bij medewerkers van het departementaal archief strandde
vooralsnog omdat zij toen geen literatuur kenden die ter bewijsvoering kon dienen. Op basis
van hun ervaringen werd gesteld dat het wapen eerder aan de timmerman moest worden
toegeschreven dan aan de kuiper. Nadere vergelijkende studie werd nodig geoordeeld. Door
eigen onderzoek trof ik een beschrijving aan van de werkwijze in het ambacht kuiper te
Straatsburg waarbij ook gereedschappen werden genoemd10.

En de inventarisatie van ambachten door Johannes en Caspares Luiken gaf van beide am-
bachten de volgende afbeeldingen".

De kuiper De timmerman
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In beide ambachten worden de drie gereedschappen in het gildenwapen gebruikt: de passer,
de moker en het kapmes. Ook dit onderzoek leverde geen duidelijke aanwijzing op. In het
vakblad over monumenten in de Elzas bleken foto's van het huis en van het gildenwapen
gepubliceerd te zijn. Het huis wordt daarin als monumentaal erfgoed beschouwd. Uit de
toelichting op het gildenwapen bleek dat het werd beoordeeld als het gildenwapen van een
timmerman1. Een nadere onderbouwing ontbrak echter. Desgevraagd verwees de uitgever mij
naar het Elzasser museum te Straatsburg, het Wijnmuseum te Kientzheim en naar een regio-
nale instantie van het Ministerie van Cultuur, gevestigd te Mulhouse. Via deze instanties werd
inmiddels verschenen literatuur over vergelijkend onderzoek van gildenwapens van kuipers
ontvangen12.

Kenmerkend voor dit ambacht in de i6e t/m i8e eeuw in alle aangetroffen gildenwapens zijn
de volgende gereedschappen: houten hamer en twee gekruiste bindhaken.

Model gildenwapens kuipers in ïS' t/m ilf eeuw

Met name die bindhaken zijn van belang omdat deze hulpmiddelen alleen door de kuiper
worden gehanteerd. Niet alleen de duigen worden met zo'n haak tijdelijk tegen elkaar ge-
klemd tijdens de vervaardiging van een ton, ook de knelbanden om de ton worden er tijdelijk
mee op de goede afstand gehouden. Pas in de i8e eeuw worden de gildenwapens nog specifie-
ker door een cirkel er omheen waarmee de rondte van de ton wordt gesymboliseerd. De ken-
merkende haken komen niet voor in het gildenwapen van Jacob i. Daarmee is duidelijk gewor-
den dat Jacob Bauer geen kuiper is geweest.

Door mijn zegsman van het Ministerie van Cultuur wordt aangegeven dat de passer en het
kapmes typerend zijn voor het gildenwapen van de timmerman. Vooral in de vf eeuw werden
de ronde boomstammen nog in zekere mate naar een rechthoekiger model gekapt om te wor-
den toegepast als onderdelen in het vakwerk van de gevels en als vloerbalken. Jacob i moet dus
timmerman geweest zijn!

Het ligt voor de hand te verondersttellen dat hij zijn eigen vakwerkhuis gebouwd heeft. Hij
heeft er vijfjaren de tijd voor gehad na het betalen van de cijns voor de grond!

Bronnen
1. La maison d'Alsace. Images du Patrimoine, cantons de Geispolsheim, lllkirch-Graffenstaden, Bas-Rhin 1990, pag. 38.
2. Gens Nojfra 54 (1999), pag.i.
3. L'histoire de Kolbsheim. Manuscript door Jean Freys. 1978 Niet uitgegeven.
4. Dr. Wichcrs, Syllabus Historische sociologie. Rijksuniversiteit Utrecht. 1978
5. 1. Kirchenbuch 1618-1666. Gemeinde Kolbsheim. Archives départementales Bas-Rhin a Strasbourg, pag. 105.
6. I. van Geldercn. Duitsch schoolwoordenboek, J.B. Wolters Groningen/Den Haag, 2C druk 1924.
7. SpécificationsetrenouvellementsdebiensaKolbsheim.dossierG2954.ArchivesdépartementalesduBas-Rhin

a Strasbourg.
8. Mme M. Haag-Lobstein, Hochfelden. Stammbaum Bauer-Lobstein, ongedateerd.
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g. Register burgerlijke stand gemeente Kolbsheim, Archives departementales Straszbourg.
10. Freddy Sarg, Vieux métiers de la règion ie Strasbourg, Editions Oberlin, 1978, pag. 39-43
11. Johannes en Caspares Luiken. Het menselijk bedrijf, vertoond in 100 verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanterin-

gen en Bedrijven, met versen, 't Amsterdam 1694. Heruitgave niet nader aangeduid.
12. Jürg Bretscher, Bauern- und Handwerkerwappen am oberelsassischen Haus, artikel in: SchweizerArchivfürHeraldik,

Jahrbuch 1981-1982, pag. 57 en 58.

Uit Antwerpse bron (50)

xij sept. 1567; Dierick van den Velde Anthonissonewylen, schilder, en Anna Tacx eius uxor [= zijn
vrouw], vercochten Peeteren Cuyper Anthonisfi'hennen halven brueder, woonende tot Zutphen
alle alsulcke goeden ende versterfenisse, merende ende onruerende harflicke ende erflickeeg-
heene dairvan vuy tgenomen oft gereserveert als hen comparanten eenichsins aencomen bleven
ende verstorven moegen wesen mits der doot ende aflyvicheyt van wylen Annen ende Haedewi-
gen Cuyper Anthoniss des voirs. Peters susters waren, wair af de voirs. Anna tot Deventer ende
de voirs. Hadewich tot Zutphen voirs. gestorven ende aflyvich geworden synVoirdane hebben
de voirs. comparanten verclairt ende verclairden mits desen... aengaende alsulcken testamen-
ten, codicillen oft makingen als de voirs. wylen Hadewich tot behoef der voirs. wylen Anna
Cuyper Anthoniss in haren leven eenichsins gemaict oft geordineert mach hebben tsy mondeli-
ne oft by gescrifte by wat persoonen sty openbair oft private, Dat sylieden alle de selve testa-
menten, codicilen oft makingen inden manieren als voer geschiet in al oft in deele en syn
landerende approberende oft van weerden houdende in egheender manieren. Voirts hebben
alnoch de selve comparanten geconstitueert ende wettelick mechtich gemaict mr. Gheerarde
Berner, borgermr., ghevende hem volcomen macht, aucthoriteyt ende speciael bevel sine revo-
catione [= zonder herroeping] omme alomme dair des van node wesen ende behoiren sal voir
allen wethouderen dit jegenwoirdich contract van achter tot voer (soe verre des noot sy) ander
werven te bekenne ende verlyden.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 313, f. 82] [M. V-K]
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Nederlandse studenten aan de universiteit van Douai (1605-1625)

DOOR PAUL BEGHEYN S.J.

In 1559 werd door Filips 11 te Douai een hogeschool gesticht, die bestemd was als universiteit
voor de Franssprekende Nederlanden. Op 6 januari 1560 werd de oprichting ervan bekrachtigd
door Paus Pius VI. Op 5 oktober 1562 opende de onderwijsinstelling zijn poorten. De universi-
teit heeft ter plaatse vruchtbaar gefunctioneerd, totdat zij in 1889 naar Rijsel werd overge-
plaatst. Ook uit de Noordelijke Nederlanden hebben talrijke jongemannen zich te Douai als
student laten inschrijven, ofschoon de inlijving van de stad bij Frankrijk in 1668 ongetwijfeld
van negatieve invloed geweest is op de aantrekkingskracht van de universiteit voor studenten
uit het noorden. Hun aantal en identiteit is slechts ten dele bekend, omdat de inschrijfregis-
ters (matrikels) verloren zijn gegaan. Via toevallige vondsten is het mogelijk een aantal van
hen te achterhalen. Zo werd bij de reconstructie van de 5946 Noord-Brabantse studenten, die
zich tussen 1550 en 1750 aan Europese universiteiten lieten inschrijven, geconstateerd dat een
kleine vijftig van hen te Douai geregistreerd stonden'.

Als een dergelijke toevallige vondst kunnen ook de hier gepubliceerde gegevens beschouwd
worden, die ontleend zijn aan het bibliografisch repertorium van publikaties die in de zeven-
tiende eeuw te Douai gedrukt werden2. Daarin worden talrijke uitgaven vermeld die te maken
hebben met het universitaire leven. Een groot aantal van deze werken werd in opdracht van
de studenten gedrukt bij gelegenheid van hun examens.

De onderstaande lijst betreft alle studenten in de theologie, die hun 'quaestiones theologi-
cae' in druk lieten verschijnen en daarmee blijk wilden geven van de manier waarop zij de stof
beheersten. In deze chronologische lijst worden achtereenvolgens de datum van het afgelegde
examen - in enkele gevallen legde een student meerdere examens op verschillende data af-,
de naam van de student en zijn plaats van herkomst genoteerd. Waar mogelijk zijn nadere
biografische gegevens toegevoegd.

1605
16 juli
27 augustus
12 november

1607
7 april
22 september

1608
28 juni
5 juli

Petrus Thoelen, Maastricht.
Mathias Valkius, Den Bosch.
Henricus Fabricius, Bladel.

Joannes Schaloun, Valkenburg.
Joannes Arnold, Amersfoort.

Nicolaus Ousthoorn3, Leiden.
Gerardus Zoes, Amersfoort.

Jezuïet, overleden te Mechelen 25 september 16284.

1609

10 januari
4 april
23 mei
30 mei

Sebastianus Le Grain, Den Bosch5

Jacobus Rythovius, Den Bosch.
Michael Scivel, Maastricht.
Cornelius Roos, Amsterdam.
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18 juli Joannes Dionysii Roymans, Eersel.

Zoon van Dionysius Roymans en Maria Bierens, en broer van Lambertus. Norbertijn van Postel, vanaf 1619 pastoor
te Eersel, alwaar hij in 1670 overleed6.

1610

27 februari Rudolphus Lokeman, Den Bosch.

In 1613 pastoor te Rosmalen7.

11 september Gulidmus Bloem, Amersfoort.

1611
19 maart Gaspar Nemius, Den Bosch.

1588-1667. Zoon van Theodoricus. In 1613 president van het Koningscollege te Douai; aldaar hoogleraar Grieks en
theologie. In 1635 tot bisschop van Antwerpen gewijd; aartsbisschop van Kamerijk 1649-16678.

1616

20 en 23 juli Cornelius Canterus, Amsterdam.
13 september Petrus van der Tombe, Middelburg.

1617
30 mei Jacobus Zagarus, Goes.

1618
26 januari en 14 september Joannes Sasboldus van der Vliet, Delft.

1619
5 maart Laurentius Leppens, Bladel.

Overleden 1649. Vanaf 1612 rector van de kapel te Eersel; kapelaan en notaris te Tilburg; pastoor te Baarle 1625-16499.

1621

16,22,27 september en 12 oktober Joannes van Asseldonck, Den Bosch.

Zoon van Cornelis van Asseldonck en Elisabeth Gehuyschen. Kanunnik en pastoor van Sint Goedele te Brussel10.

8 oktober Arnoldus Gerebrandi, Haarlem.
13 oktober Theodorus Engelbert, Groningen.
19 november Leonardus van den Kerchove, Sint Oedenrode.

1624
18 juni Joannes Timmermans, Boxtel.

Pastoor te Gemonde (1625-1632) en daarna te Son".

20 september Lambertus Roymans, Eersel.

Overleden 1663. Broer van Joannes Roymans.
Pastoor teChaam, en vanaf 1630 teEtten;president van hetseminarie te Antwerpen; 1651 provisi-
oneel deken te Breda12.

15 oktober Petrus Fabricius, Nijmegen.

1625
4 maart Jacobus Tacq, Amsterdam.
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Nog een toevallige vondst vormen de twee thesisbladen, die de Amsterdammer Matthaeus
Aloysius van Hulten als student te Douai in 1648 en 1649 bij de plaatselijke drukker Jean Serrurier
liet vervaardigen. Matthaeus Aloysius van Hulten werd in 1630 te Amsterdam geboren als vierde
zoon van de rijke koopman Claes Mattheusz. van Hulten uit Den Bosch en diens tweede echtge-
note Odilia Heyndricksdr. van (der) Winden uit Haarlem. Hij trad in 1650 toe tot de jezuïetenorde
en overleed te Brugge in 167813.

Noten

1. H. Bots, I. Matthey & M. Mcyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750, Tilburg 1979, pag. 14. Hierna geciteerd als:

Bots.

2. Albert Labarre, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVHe siècle. IV. Douai, Baden-Baden 1982.

3. Vermoedelijke drukfout voor Outshoorn.

4. Alfred Poncelet, Nécrologe desjésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren 1931, pag. 39.

5. Bots nr. 3133 leest zijn naam als Le Grand.

6. Bots nr. 4407.

7. Bots nr. 3293.

8. Bots nr. 3756.

9. Bots nr. 3179.

10. Bots nr. 199.

11. Bots nr. 5177.

12. Bots nr. 4408.

13. Paul Begheyn, 'Two thesis prints by Matthaeus Aloysius van Hulten (1630-78) of Amsterdam, printed at Douai

in 1648 and 1649', in: Quaerendo 26 (1996), pag. 207-212.

Nederlands ouderdomsrecord

Veel kranten berichtten enige tijd geleden dat op 20 november 1999 mevrouw CA. van Dam-
Groeneveld de leeftijd van 112 zou bereiken. Zij was op dat moment de oudste inwoner van
Nederland. In aansluiting hierop kan vastgesteld worden dat zij sinds 2 december 1999 het
ouderdomsrecord uit 1847 van Casper Evertsen van Leeuwenkamp uit Putten - 112 jaar en
twaalf dagen, blijkens een bidprentje - heeft verbroken. Het probleem dat Caspers geboorte-
plaats en geboorte- of doopdatum niet gevonden zijn en daarmee dit ouderdomsrecord niet
te controleren viel, is nu van de baan. Mevrouw Catharina Angenieta van Dam-Groeneveld,
geboren te Leiden op 20 november 1887, heeft dus nu het - controleerbare - ouderdomsrecord
op haar naam staan. Zie voor haar kwartierstaat in Gens Nostra 54 (1999), pag. 132-134.

Ir. W. van de Westeringh
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Aanvulling op de naamreeks Groen

DOOR DRS. H. M. KUYPERS

In het Alblasserwaard-nummer van Gens Nostra 53 (1998) pag. 251-260 publiceerde de heer W.
van Wijngaarden een Naamreeks Groen. De auteur laat de reeks beginnen met een Cornelis N.N.,
die alleen bekend is van het patroniem van zijn zoons Jan en Willem. Juister ware het daarom
geweest, indien hij de reeks had laten beginnen metjan Cornelisz Groen, met wie de reeks eigen-
lijk een aanvang neemt. Jan Cornelisz Groen was schout van Ottoland van 1629-1672.

In de bewaard gebleven archiefstukken van Ottoland wordt hij voor het eerst vermeld op
16-5-16161. Van zijn naaste familie waren alleen zijn broer Willem Cornelisz Groen en zijn neef
A rien Willemsz Vranckrijck bekend. Zij werden op 26-11-16582 door Jan Cornelisz Groen tot voogden
over zijn dochters kinderen benoemd. Arien Willemsz Vranckrijck lijkt een oomzegger, want is
een generatie jonger. Hij laat vanaf 1648 te Ottoland kinderen dopen, o.a. een zoon Cornelis,
bij wiens doop Jan Cornelisz Groen en een zekere Maijchien Cornelis getuigen zijn.

De volgende akte3 bracht mij op het spoor van de af- en herkomst van de broers Jan en Wil-
lem Cornelisz Groen. Op 24-5-1670 transporteren Jan Cornelisz Groen, schout tot Ottoland, voor
hemzelf en voor Willem Cornelisz Groen, zijn broeder, enjanjansz Vervliet, wonende in 'Beijerse
onder Stolwijck', Cornelis Meesz Buytelaer, Gerrit Meesz Buytelaer, wonende in 'Gouderack', Jan
Meesz, steenbacker 'tot Haestrecht', en Annigje Mees, weduwe van Jacob Jansz Cors 'tot Goude-
rack', alle erfgenamen van vaderszijde van Arien Jansz Boer zal., met diens erfgenamen van
moederszijde (Ingens kinderen), 5 morgen land op Zuid-Polsbroek aan Hendrick Pietersz de
Graeff, Vrijheer van Zuid-Polsbroeck, en zijn broeder Jacob de Graeff.

Jan Jansz Vervliet was mij bekend. Hij is een zoon van Jan Jansz Vervliet en Meijnsgenjansdr, die
in het Beijerse onder Stolwijk woonden4. Hij heeft een broer Leendert Jansz Vervliet, geb. ca
15995, en een zuster Marrichgen Jansdr6, die beide voor 1670 overleden waren. Dat er een onder-
linge verwantschap tussen Meijnsgen Jansdr en de broers Groen bestaat, wordt gesuggereerd
door de akte d.d. 16-2-16257. Dan assisteert Willem Cornelisz Groen de weduwe van Jan Jansz
Vervliet met haar kinderen als haar gekozen voogd bij de koop van een stuk land in het Beijer-
se. Bovendien zijn Arien Jansz van Polsbroeck en Meijnsjans, won. 'in Beijerssen', getuigen bij
de doop van Mariken, dochter van Willem Cornelisz Groen en Marichien op 14-8-1622.

Op 2-3-16178 kooptjanjansz Vervliet [senior] van Willem Ariensz, gehuwd met Marrichgen Corne-
lisdr Groen o.a. iV4 m. land op de Z.Z. van het Beijerse. Deze akte is mede ondertekend door Jan
Cornelisz Groen en Willem Cornelisz Groen.

Dit perceel land was op 10-3-15949 bij de grondloting tussen de erfgenamen van zal. Jan
Willemsz en Marrichgen [Gerritsdr Los] toegevallen aan Cornelis Cornelisz Groen als man en voogd
van Marrichgen Jansdr. De andere kinderen van Jan Willemsz en Marrichgen Gerritsdr zijn Arien,
Willem en Aert Jansz en Meijnsgenjansdr. De laatste was nog ongetrouwd. Haar broer Arien Jansz
is haar voogd. Meijnsgen Jansdr kreeg 1V2 morgen land in het Vrijland. Dit perceel staat later
op naam van Leendert Jansz Vervliet en weer later op naam van Meijnsgen Leendertsdr, diens
dochter.

Gezien bovenstaande gegevens ligt het voor de hand aan te nemen, dat deze Meijnsgenjansdr
de toekomstige vrouw is vanjan Jansz Vervliet, welke laatste, zoals nog zal blijken, getuige was
bij de grondkaveling tussen de kinderen van Cornelis Cornelisz Groen in 1617. Zij is daarmee de
moeder van Jan Jansz Vervliet [junior], één van de erfgenamen van Arien Jansz Boer.

Bij de grondloting tussen de kinderen van Jan Willemsz en Marrichgen Gerritsdr kreeg hun
zoon Aert Jansz de ouderlijke hofstede op de N. Z. van Beijerse. Deze hofstede is naderhand in
het bezit van Claes Jansz Doncker, gehuwd met Aefgen Aertsdr.
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De twee broers van Aert]ansz,Arien]ansz en Willemjansz, kregen alleen maar geld. Vermoedelijk
woonden zij niet meer in Stolwijk, waarom zij geen belang hadden bij land aldaar.

Op 20-11-162710 zijn Jan Ariensz uit Polsbroek en Willem Willemsz, secretaris van Berkenwou-
de, bloedvoogden van de kinderen van Maritgen Aertsdr bij Leendert Ariensz Koij.
Op3O-ii-i632nzijnJflnAnra52enWillemWillemsz,secretarisvanBerkenwoude,bloedvoogden
van de kinderen van Aefgen Aertsdrbij ClaesJanszDoncker.Jan Ariensz zou een zoon kunnen zijn
van Arienjansz, de (oudste) broer van Aertjansz, vader van Maritgen en Aefgen. Deze Jan Ariensz
zou tevens de vader kunnen zij n van de erflater in de akte uit Zuid-Polsbroek, Arienjansz Boer.
Zij woonden alle drie in Polsbroek.

Op 2-2-161712 grondkavelen de kinderen van Cornelis Cornelisz Groen diens landen. Dit zijn
Willem en Claes Cornelisz Groen en Willem Ariensz, gehuwd met Marrichgen Cornelisdr Groen. In deze
akte is de naam van Jan Cornelisz Groen driemaal doorgestreept. Zijn naam werd steeds als
eerste van de kinderen vermeld. De akte is gepasseerd ten huize van Jan Cornelisz Groen te Otto-
land ter presentie van Jan Jansz Vervliet. We mogen aannemen dat Jan Cornelisz Groen al was
uitgekocht.

Op 20-12-162213 koopt Claes Cornelisz Groen van Willem Cornelisz Groen 1 m. land op de N. Z. van
Beijerse. Waarschijnlijk is Claes enkele jaren later zonder wettige kinderen na te laten gestor-
ven, want op 15-6-162914 verkopen Jan Cornelisz Groen, Willem Cornelisz Groen en Willem Ariensz
als man en voogd van Maritgen Cornelisdr 3 m. land op de N. Z. van Beijerse met dezelfde belen-
dingen als op 20-12-1622.

Op 16-3-160115 transporteren Wigger Cornelisz en Arienjansz, als voogden van de kinderen van
Cornelis Cornelisz Groen 2 m. land op de Z. Z. van Beijerse. Dit perceel was gekomen uit de boe-
del van Cornelis Claesz enAnnichgenJacob Wiggerszdr, de ouders van Cornelis Cornelisz Groen. Diens
broers en zusters waren Wigger, Dirck, Commertgen, Marrichgen en Baertgen16.

Arien Willemsz Vranckrijck wordt een neef van Jan Cornelisz Groen genoemd. Het lijkt me niet
onmogelijk, dat deze Arien Willemsz Vranckrijck een zoon is van Willem Ariensz en Marrichgen
Cornelisdr Groen. De getuige Maijchien Cornelis bij de doop van Ariens zoon Cornelis in 1650 in
Ottoland kan Marrichgen Cornelisdr Groen zijn, de grootmoeder van vaderszijde van de dopeling.
Dat Marrichgen, de vrouw van Jan Willemsz, een dochter is van GerritPieterszLos, is gebaseerd
op gemeenschappelijk landbezit met haar broers17 in het Beijerse.

Terugkerend naar de akte uit Zuid-Polsbroek, mag nu duidelijk zijn, dat de drie eerstge-
noemde erfgenamen van vaderszijde van Arienjansz Boer, de broers Jan en Willem Cornelisz
Groen en hun neef Jan Jansz Vervliet, als kinderen van hun respectievelijke moeders, Marrichgen
Jansdr en Meijnsgen Jansdr, erfgenamen zijn.

De verwantschap met de erflater moet lopen via het gezin van Jan Willemsz en Marrichgen
Gerritsdr (Los). De kinderen uit dit gezin zijn allen bekend uit de akte d.d. 10-3-1594. Behalve
Marrichgen en Meijnsgen zijn er alleen nog drie broers: Arien, Willem en Aertjansz. De vader
van de erflater heet in ieder geval Jan. Hij kan dus geen zoon zijn van Jan Willemsz en Marrich-
gen Gerritsdr, omdat die geen zoonjanjansz nagelaten hadden. Met andere woorden, de erflater,
Arienjansz Boer moet een kleinzoon zijn van één van de broers van Marrichgen en Meijnsgen
Jansdr. Hunkinderen zij n immers erfgenamen van vaderszijde. Theoretisch zou de grootmoe-
der van vaderszijde een zuster van Marrichgen en Meijnsgen Jansdr hebben kunnen zij n, ware het
niet, dat die geen andere zusters hadden.

De vader van Arien Jansz Boer moet een enig kind geweest zijn van zijn ouders, anders zouden
niet de kinderen van de zusters van zijn grootvader zijn erfgenamen hebben kunnen zijn. Als
grootvader van ArienJanszBoer komt in de eerste plaats in aanmerking diens naamgenoot Arien
Jansz, die in 1622 getuige was bij de doop van een kind van zijn neef, Willem Cornelisz Groen, en
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toen ook in Polsbroek woonde. Deze had naar alle waarschijnlijkheid een zoon Jan Ariensz, die
in 1627 resp. 1632 bloedvoogd was van de kinderen van Maritgen Aertsdr en Aefgen Aertsdr, de
dochters van Aert Jansz.

De vraag doet zich voor, waarom de kinderen van Marrichgen Cornelisdr Groen (Arien Willemsz
Vranckrijck en zijn zusters), van Leendert Jansz Vervliet en Marrichgen Jansdr Vervliet en van Aefgen
Aertsdr geen mede-erfgenamen zijn van Arien Jansz Boer. Deze nichten en neef van de vader van
de erflater hebben gemeen dat zij allen al overleden waren voor 1670. Dat kan de verklaring
zijn voor het ontbreken van hen als erfgenamen: 'een dode hand erft niet'. Hun kinderen zijn
een generatie jonger dan Jan en Willem Cornelisz Groen en Jan Jansz Vervliet.

Van Dooren beschrijft het zelfde verschijnsel in zijn artikel 'Genealogie van een geslacht Middel-
koop uit de omgeving van Leerdam' in Ons Voorgeslacht8. Hier wordt zekerheid verkregen door de
bepaling in het testament van de erflaatster: 'de vrienden van moederskant te weten broeders-
en zusterskinderen en kindskinderen tot in het derde gelid (generatie)' zijn erfgenamen.

De overige erfgenamen van vaderszijde, Cornelis MeeszBuytelaer, geb. ca 160519, en zijn broers
en zuster, kunnen geen erfgenamen van vaders vaderszijde zijn, maar moeten erfgenamen van
vaders moederszijde zijn. Zij zijn namelijk kinderen van Mees Claesz en Marritgen Gerritsdr, die
in het Hoofdgeld van Gouderak20 voorkomen, zij het, dat het patroniem van Mees abusievelijk
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als Cornelisz vermeld staat. Onderzoek naar de verwantschap van de kinderen Buytelaer tot

de erflater is nog niet verricht.

Noten
Gebruikte afkortingen:
RAZH = Rijks Archief van Zuid-Holland te 's-Gravenhage.
RAU = Rijks Archief van Utrecht.
GAG = Gemeente Archief Gorinchem.
SAK = Streek Archief Krimpenerwaard te Schoonhoven.
SAHM = Streek Archief Hollands Midden te Gouda.
ORA = Oud Rechterlijk Archief.
ONA = Oud Notarieel Archief.

1. RAZH, ORA Ottoland, inv.nr. 15.
2. GAG, ONA Gorinchem, inv.nr. 4007, fol.219.
3. RAU, Dorpsgerecht Zuid-Polsbroek, inv.nr. 1735,

fol. 15.
4. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 828, fol. 194V, d.d.

11-2-1613, en inv.nr. 839, fol. 283, d.d. 8-12-1642.
5. SAHM, ONA Gouda, inv.nr. 223, fol. 447, d.d.

31-12-1643.

6. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 874, fol. 252, d.d.
21-1-1633.

7. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 838, fol. 180V.
8. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 838, fol. 31V.
9. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 826, fol. 126.

10. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 874, fol. 90.

11. ibidem, fol. 189V.
12. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 838, fol. 31.
13. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 838, fol. 134.
14. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 839, fol. 15.
15. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 828, fol. 22V.
16. SAK, ORA Stolwijk, inv.nrs. 826, fol. 108; 827, fol.

7iv; 828, fol. 170 en 851, fol. 109,191 en 198.
17. SAK, ORA Stolwijk, inv.nr. 851, fol. 103V, d.d.

30-5-1589.
18. Ons Voorgeslacht 52 (1997) pag. 97-124.
19. SAHM, ONA Gouda, inv.nr. 223, fol. 327, d.d.

3-9-1643.
20. SAHM, GA Gouda, inv.nr.2294.

Uit Antwerpse bron (51)

Die xiij marty 1561; Anna van Attendale Anthonisdochterwylen des cleermakers met Jan Janssen van

Dale bode vand Rade ons genadichs heer sConincx in sGravenhage in Hollandt eius marito

[= haar echtgenoot], bekende voldaen van Hubrecht Waechmans, Franchois van Gansepoel, Adriaen

van Bruesegheem enjacques Hoefnagel alle aelmoesseniers van de huysarmen deser stadt, van 2

ponden brabants erflick als haer gelegateert is by den testamente wylen Paesschyne Hellemans

Kerstiaensdochter wettige huysvrouw was vznjaspar van Achelen.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 283, f. 274verso] [M. V-K]
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Het droeve lot van Abram Leest

DOOR B. VAN DOOREN

Vele jaren geleden ontdekte ik als voorouder een Pieter Huijbregtse Leest. Hij trouwde in 1739 in
Ooltgensplaat met Pieternelle Arens Braber en was volgens het trouwboek geboren in 'de Fij-
naert'. Het vinden van zijn doop was geen probleem: op 7 december 1710 werd hij gedoopt als
zoon vanHuijbert Abrahams Leest enMaijke]acobsBom. Dit echtpaar trouwde in Fijnaart op ïjuli
1707, waarbij werd vermeld dat Maijke in Fijnaart geboren en woonachtig was en Huijbert
onder Fijnaart woonde. Haar doop was daar inderdaad te vinden, maar die van Huijbert niet.
Waar zou hij vandaan komen? Om verder te komen, zocht ik eerst in Van Beresteyns Genealo-
gisch Repertorium. Hierin werd verwezen naar 'Een honderdtal Nederlandse families' van mr.
dr. J. C. Maris van Sandelingenambacht en naar een aanvullend artikel van hem in De Nederland-
sche Leeuw. Daar vond ik inderdaad een familie Leest in Fijnaart waarin de naam Huijbrecht
voorkwam, maar geen Abraham. Ook vond ik de familie Bom en voorouder Maijcke met twee
huwelijken, maar dat met Huijbert Leest werd niet vermeld1. Het werd al snel duidelijk dat
er ter plaatse in de secundaire bronnen gezocht zou moeten worden naar de afkomst van
Huijbrecht Leest. Voordat het daartoe kwam, verschenen er nog twee delen van Van Beresteyn,
maar de daarin opgenomen verwijzingen naar Leest leverden niets op. Ook in een tamelijk
recent verschenen overzicht van de familie Leest van wijlen ir. F. A. Nelemans en een aanvul-
ling daarop ontbraken Abraham en zijn nageslacht2.

Het vermoeden bestond dat Huijbert in het nabijgelegen Klundert was gedoopt. Van die
plaats zijn echter de doopboeken verbrand. Bij een eerste bezoek aan het Streekarchief Nassau-
Brabant in Zevenbergen werden daarom de transportregisters van Fijnaart én Klundert beke-
ken, teruggaand vanaf ca. 1725. Na enig zoekwerk ontdekte ik in 1707 in Klundert een tweetal
akten waarin werd verwezen naar een huis uit de failliete boedel van Abraham Leest, die in het
jaar (niet ingevuld in het register) onder curatele was gesteld. Dit huis was bewoond ge-
weest door AryDirckseBregt, wiens halfbroer Cornelis, mr-smid in Fijnaart, diens enige erfge-
naam was3. Deze CornelisBregt was ik al eerder tegengekomen: in 1724 in Fijnaart tocnHuijbregt
Leest curator was over zij n nalatenschap4, als doopgetuige bij de doop van voorouder Pieter Leest
en toen hij testeerde in Heiningen en Huijbert Leest te Heiningen en Christiaan Leest te 'Sprince-
land' tot voogden in zijn na te laten boedel benoemde5. Verdergaand in de transportakten van
Klundert moest ik nog eens twintig j aar doorwerken alvorens Abraham Leest weer werd aange-
troffen. Hij bleek landbouwer te zijn op één van 'Zijne Hoogheids hoeven' in de Grote Polder
en was nog 250,- schuldig aan Ary Dirckse Brecht. Deze Ary, zo bleek uit de akte, was een kind
van Dirck Pieters Brecht, voorzaat van Abraham, en Grietje Ariëns6. Abraham Leest was dus her-
trouwd met de weduwe van Dirck Pieters Brecht. Nu werd in de weeskamer van Klundert verder
gezocht en daarin werd ontdekt dat op 26 januari 1677 het testament van Dirck Pieters Brecht
en Anneke Corstiaens van Thurenhout aan de weeskamer was getoond7. Dit begon ergens op te
lijken, want Huijbrecht Leestliet in 1715 een dochter Anneke dopen, waarbij zijn broer Corstiaan
Abrams Leest doopgetuige was. Uit de vernoemingen leek duidelijk af te leiden dat Abraham
Leest was gehuwd met Anneke Corstiaens van Turnhout, bij haar twee zoons had, Huijbrecht en
Corstiaen, en dat Cornelis Dircks Brecht hun halfbroer was.

Uit andere stukken werd snel duidelijk dat Abrahams vader Huijbrecht heette en zijn doop
werd gevonden in Fijnaart in 1650. Dat hij tot het gezin van Huijbrecht Laureysse hoorde, was
af te leiden uit het feit dat hij doopgetuige was bij de doop van kinderen van Grietje Huijbrechts
Leest (Fij naart 23-12-1675), van Jan Hubrechtse Leest (F ij naart 25-1-1682) en van Adriaentje Hubrechts
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Leest (Fijnaart 6-6-1683). Op 24-8-1681 was Janneke Corstiaens doopgetuige bij de doop van
Huijbrecht, zoon van Peter Hendriks van Daelen en Gryetyen Hubrechtse te Fijnaart. Toch werd pas
na veel zoekwerk een akte gevonden waarin Abraham en Anneke samen werden vermeld8. Er
was vrijwel altijd slechts sprake van 'de weduwe van Dirck Pieters Bregt'9. In het Algemeen
Rijksarchief werden vervolgens de rekeningen over Niervaart (d.i. Klundert) uit de Nassause
Domeinraad doorgenomen en in Zevenbergen de transportakten en nu ook andersoortige
akten van Klundert uit de periode 1670-1690. Stukje bij beetje ontvouwde zich het drama van
Abram Leest.

In februari 1677 bekenden enkele landbouwers, onder wie de weduwe van Dirck Pieters Bregt,
een schuld aan de rentmeester van de Domeinen wegens achterstallige pacht10. Het bleek in
haar geval te gaan om 167 pond 4 schellingen". Het jaar daarop bleek de achterstallige pacht
240 pond 10 schellingen te bedragen12. In september 1678 pachtte Abram Leest op voorwaarden
van een publieke verpachtcedulle de eerste hoeve in de Grote Polder, groot 23 bunder 393
roeden 5 voeten, voor 16 pond 10 schellingen per bunder. Hij pachtte eveneens het eerste
perceel van de dijkettingen en buitenlanden van de Grote Polder, groot 7 bunder 321 roeden.
In totaal heeft hij over dat jaar 365 pond 16 schellingen betaald, maar in de rekeningen wordt
nog 184 pond 2 schellingen 1 denier opgenomen als achterstallige pacht13. Ook over 1680 be-
taalt hij geld en blijft nog een restant schuldig14.

Op 26 januari 1682 voltrekt zich een ramp: door een noordwesterstorm, gecombineerd met
springtij en hoge waterstanden in de rivieren, overstromen grote delen van Zeeland, de Zuid-
Hollandse eilanden en West-Brabant15. Ook de Grote Polder loopt onder zodat het gewas op
het veld bederft, het vee verdrinkt en de huisraad van veel landbouwers verloren gaat. Abram
Leest wordt daarom de helft van de pacht en de 21e penning over 1681, samen 352 gulden 11
schelling 9 denier, kwijtgescholden. De andere helft mag hij in termijnen betalen. Uit de
rekening over 1681 blijkt echter dat er, behalve de schulden die al in de vorige rekeningen
stonden vermeld, ook over 1668-1670 nog grote bedragen aan achterstallige pacht openstaan.
Dirck Pieters Brecht had over die jaren nog een schuld van 1211 pond 12 schelling 2 denier, die nu
voor rekening komt van Abram Leest6. Over 1682 is Abram Leest de volledige pachtsom en de 21e
penning kwijtgescholden vanwege de overstroming17. Uit de rekening over 1685, die in 1688
is opgemaakt, blijkt dat Abram Leest nog wel een aantal sommen gelds heeft overgedragen,
maar in 1688 failliet is verklaard18, hoewel hij blijkbaar de hoeve in 1686 nog voor een lager
bedrag heeft gepacht, namelijk voor 12 pond per bunder19. De magistraat van Niervaart heeft
op 5-3-1688 een curator aangesteld in de boedel van Abram Leest die van de hoeve heeft moeten
'delogeren'. Het is gebleken dat de borgen voor de pacht van de hoeve reeds zijn overleden en
hun boedels zijn insolvent of zo sober dat het niet aangaat hun kleine kinderen met de schul-
den te belasten. In de rekening worden nog de volgende schulden vermeld:
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io8,- 5,- resterende landpacht over 1684
66- 8,- 7- over 1685
27-15,- over het ie perceel over 1685
29- 10- over chieringen over 1685
253-16- 6- pacht over 168619.

In de rekening over 1688 worden uiteindelijk afsluitende overzichten gegeven van de nog
openstaande schulden: de schuld over 1680 en 1681, 498 pond 1 schelling 4V2 denier, blijkt
vanwege de insolventie en insufficiëntie van de borgen voor voldaan te worden gehouden. Aan
deze rekening is een 'staat van restanten' toegevoegd, waarop dit bedrag wel weer vermeld
wordt, evenals de ruim 1211 pond over 1668-70. Als ontvangsten wordt in totaal een bedrag van
553 pond 17 schelling 9 denier geboekt20.

Nadat de magistraat van Klundert een curator heeft aangesteld in de boedel van Abam
HuijbrechtsLeest, is er een verklaring afgelegd over zijn ongeluk21. Daarin wordt hij voorgesteld
als een ijverig, zuinig en nuchter man en een goed landbouwer die de eerste hoeve in de Grote
Polder in een betere staat heeft gebracht dan deze was toen hij hem voor het eerst pachtte. Zijn
voorganger Dirck Pieters Brecht had deze hoeve in slechte staat achtergelaten en belast met
schulden. Tevens had Dirck meerdere malen borg gestaan voor zijn broer Laureijs Pieters, die
failliet was gegaan, hetgeen verhaald werd op Abram Leest. Bij al deze ellende kwamen eerst
enkele misoogsten, vervolgens de overstroming van 1682, waarbij al het vee van Abram ver-
dronk, en tevens zorgde de 'agrarische depressie' voor lage graanprijzen22. Hoewel Abram Leest
zijn ongeluk niet aan zijn gebrek aan inzet heeft te wijten, was de rentmeester van de domei-
nen niet te vermurwen en wees hij Abrams verzoek tot gratie aP3. Abram en zijn vrouw Antie-
ken Corstiaens vertrokken uit Klundert en leverden in april 1689 bij de kerkenraad van Willem-
stad hun attestatie in24. Hoe het hun verder is vergaan, heb ik (nog) niet kunnen ontdekken.

Het verbranden van de Klundertse kerkboeken en Abrams faillisement, waardoor hij niet
meer wordt vermeld in de archieven waarin voornamelijk personen met bezittingen voorkwa-
men, leidde tot een hiaat in bestaande publicaties. Hieronder volgt als aanvulling daarop,
zonder de bedoeling te hebben volledig te zijn, een kleine stamreeks Leest die de verbinding
legt tussen de nakomelingen van Abram en de Leesten uit die publicaties.

I. HuijbrechtLaureys (alias) Leest, ged. Fijnaart 2-10-1616, zn. van Laurens Hubrechts en Maijcke
Hendricks, tr. (1) Fijnaart z-u-i636TuentgeAriëns, overl. voor 17-7-1637, tr. (2) Fijnaart 21-3-1638
Ariaantge Theunisse Hollander, dr. van Thonis Pieters Hollander en Piete Jans, tr. (3) Fijnaart 19-
7-1654 Geertruijt Aarts Wijngaarden; zij hertr. Fijnaart 17-2-1669 met Reijnier Adriaans.

Kinderen:

1. Tuentge, ged. Fijnaart 17-7-1637.
2. Tuentge, ged. F ij naart 3-7-1639 (get. Cornelis Cornelisse, Theunis Theunisse, Jacob Gijsen,

Jan Huijbrechts, Grietje Cornelis, Pietertje Jacobs).
3. Laurens,ged.Fijnaarti2-s-i64i(get.PieterThuenisz.,CornelisWillems,JorisJans,Dingne

Huijbrechts, Janneke Gijsbrechts, Ariaantje Ariëns).
4. Antieke, ged. Fij naart 24-5-1643 (get. Cornelis Laurens, Henricxke Leunis, Neeltj e Willems).
5. Tuenis, ged. Fijnaart 10-7-1644 (get. Jan Pieters, Henrickge Leunis. Arièn Jansen).
6. Gn'e(;e,ged.Fijnaart23-i-i647(get.GijsbertGeerits,AdriaentjeCornelis),tr.Fijnaart26-2-

1673 PeterHendrickse, j.m. van Dalen.
7. Abraham, ged. Fijnaart 11-10-1648 (get. Gijsbert Geerits, Tanneke Huijbrechts).
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8. Abraham,volgt II.
9. Maeijcke, ged. Fijnaart 22-io-i6si(get. Jacob Jacobsen, Huijbrecht Cornelisse, Baeijcke

Jans).
10. Janneke, ged. Fijnaart 18-12-1655 (get. Jasper Aarden, Romme Ariëns, Wilmke Cornelis).
11. Ariaantje, ged. Fijnaart 25-11-1657 (get. Huijbrecht Willems, Ariën Pieters, Jan de Visser,

Ariën Jans), otr. Fijnaart 9-8-1676 Jan Jansen de Jonge van Oosterhoudt.
12. Maijcken, ged. Fijnaart 7-10-1663 (get. Matheus Willems, Michiel Pieters, Huijbrecht Cor-

nelisse Admiraal, Lijsbeth Jans).

Il.Abraham Huijbrechts Leest, ged. Fij naart 13-2-1650 (get. Wilm Corsten, Ariën Jacobs, Dircxken,
huisvr. van Jan Huijbrechts, Geertruijt Cornelis), tr. ca. 1668 Anneke Corstiaens van Turnhout,
geb. ca 1640, wed. Dirck Pieters Brecht, dr. van Corstiaen van Turnhout, smid, en Maeijcke
Jans25.

Kinderen:

1. Huijbert, volgt III.
2. Corstiaan.

III. Huijbert Abrahams Leest, tr. (1) Fijnaart 1-7-1707 Maaijcke Jacobs Bom, ged. Fijnaart 12-7-1676,
dr. van Jacob Janse Bom, schepen Fijnaart 1657,1661-68, burgemeester 1669,1671-77,1679-80,
1682, en Neeltje Claesse Prins, tr. (2) Fijnaart 19-9-1723 J anneke Jacobse, tr. (3) Fijnaart 10-9-1726
Geertrui Janse Gijse.

Kinderen:

1. Abraham, ged. Fijnaart is-s-i7O7(get. Ariaantje Jacobs Bom).
2. Jacob, ged. Fijnaart 21-10-1708 (get. Jan Jacobs Bom, Maeijcke Cornelis de Been).
3. Pieter, ged. Fijnaart 7-12-1710 (get. Cornelis Dircks Bregt, Lijsbeth Jacobs Hoekswech).
4. Neeltje, ged. Fijnaart 14-8-1712 (get. Claes Jacobs Bom, Marijke Cornelisse Bom).
5. Neeltje, ged. Fijnaart 26-12-1713 (get. Nicolaes Jacobs Bom, Ariaantje Jacobs Bom).
6. Anneke, ged. Fijnaart 3-11-1715 (get. Corstiaen Abrahams Leest, Caatje Cornelisse Ardonne).

Noten
1. Bij Maris ontbreken wel meer gegevens. Naar verluidt ervoer hij de krenten in de pap als kiezeltjes die de

tanden doen knersen. Immers: Huijbregt en Maijcke trouwen op 1 juli 1707, maar laten al op 15 mei 1707 een
kind dopen. Ook bij de samenstelling van het gezin van burgemeester Jacob Janse Bom blijkt zijn selectieve
weergave: hij meldt wel als aardigheid dat een kind, gedoopt als Marijnis, eigenlijk Meerten moest heten en
dat de getuigen zich hadden vergist, maar vergeet de doop van een eerste zoon Roeland op 19-1-1670, waarbij
vermeld staat: bij zijn dienstmaagd Anneke Ariëns de Lange. Bom trouwt haar vervolgens in 1671, waarna
kinderen volgen die Maris wel vermeldt.

2. Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard (1996), pag. 245 e.v. en pag. 283.
3. Streekarchief Nassau-Brabant, Zevenbergen (SNB), ora Klundert 105, fol. 13V, 23V, 26-3 en 24-11-1707.
4. SNB, ora Fijnaart 109, fol. 29, ora Heiningen 25, fol. 236, 24-7-1724/14-8-1724.
5. SNB, ora Heiningen 33, fol. 70V.
6. SNB, ora Klundert 103, fol. 229,10-12-1684.
7. SNB, weesk. Klundert 2.
8. SNB, ora Klundert 136, fol. 76V.
9. zie bijv. SNB, ora Klundert 136, fol. 50V, 24-2-1682, fol. 75,15-12-1683.

10. SNB, ora Klundert 136, fol. 20, 7/8-2-1677.

11. Algemeen Rijksarchief Den Haag(ARA), Nass. Domeinraad Hingman (NDH) 8231, rek. Niervaart over 1677, fol.

287.
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12. ARA, N D H 8232, rek. 1678, fol. 277V.

13. ARA, N D H 8233, rek. 1679, fol 79,105, 274.

14. ARA, NDH 8234, rek. 1680, fol. 80, 107, 23OV, 278.

15. zie J. Buisman, Bar en boos. Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen (Baarn, 1984), pag. 118.

16. ARA, N D H 8235, rek. 1681, fol. 80,106, 231V, 280V, 327V, 333V.

17. ARA, N D H 8236, rek. 1682, fol. 80,197, 227, 244V, 263V, 301.

18. ARA, N D H 8239, rek. 1685, fol. 82, fol. 109, fol. 105, fol. 227, fol. 286 e.v.

19. ARA, N D H 8240, rek. 1686, fol. 82, fol. 108, fol. 228, 230V, 231, 262,317V, 335-342.

20. ARA, N D H 8242, rek. 1688, fol. 31, 84,109, 232, 290V, 314, en hieraan toegevoegd: Staat van restanten van de

Niervaartse Domeijnen volgens atterminatiën (1668-1684).

21. SNB, ora Klundert 137, fol. 13.

22. zie ook J. de Vries, A. van der Woude, Nederland 1500-JS15. De eerste ronde van moderne economische groei (Amster-

dam 1995, pag. 255).

23. SNB, ora Klundert 137, fol. i6v, 2-5-1688.

24. SNB, arch. Kerkenraad Willemstad 2.

25. SNB, weesk. Klundert 2, 5-7-1653. ;

Uit Antwerpse bron (52)

Die xj dec. 1553; Heer Peeter van Halmale Ridder, pro se, Joncvrouwe Anna Vkdincx desselfs heer
Peeters zustere van zynre Joncvrouw moeders wegen, met Cornelis de Vos, conscabinus [= sche-
pen] eius marito [= haar echtgenoot], pro se, voirn[oemde] Heer Peeter van Halmale i.n.v. Jan
van Halmale zynen brueder (procuratie 10-9-1544 voor Alonso Camacho als notaris), zelve Peeter
van Halmale en Cornelis de Vos i.n.v. de weduwe en wettige kinderen wylen mr. Jacobs Vledincx,
zelve Peeter en Cornelis i.n.v. Heer Jan van Halen priester en van Jouffrouw Clara van Halen
beghyne desselfs heer Jan zuster, beijde ingesetenen der stede van Mechelen (procuratie voor
P. deLaderriere als notaris 19 sept. lestl.), zelve heer Peeter van Halmale en Cornelis de Vos i.n.v.
d erfgenamen van die Van Beloijs, gaven over Frederick Breem, woonende te Hueckelom in Hollant
alle hairlieder ende der voirgen. persoonen recht hen eenichssins competerende in de goeden
... egheene vuyt genomen ... hen verstorven wesende van wijlen Jasparen van Everdingen des
voirn. Heer Peeters ende Jouffrouw Anna oom was, soe bynnen der stede ende sticht van
Vuijtrecht als inde prochie van Sinte Martensdyck en inde heerlicheyt van Everdingen.
Conditione dat de voirgen. Frederick Breem gehouden zal wesen alle de voirgen. goeden op
zijnen coste alleene te heijsschen ende te vervolgene, ende dairomme met rechte aen te spreke-
ne d erfgenamen van wylen Jouffrouw Agneese van der Heijden, nagelatene weduwe was des
voirn. wylen Jaspars van Everdingen... Frederick Breem [is] in allen gevalle schuldich de voirn.
Van Halmale cum suis [= en de zijnen] te betalen 800 Carolus gulden eens, mair alleenlicke als
Frederick Breem quame te triumpheren, anders 400 Carolus gulden.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 249, f. ögverso t/m 71] [M. V-K]
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Pekuburan Kristen Cilacap

DOOR DRS. D.H. GOUT

Op de christelijke begraafplaats in Cilacap (Tjilatjap)1, een stadje aan de zuidkust van Midden-
Java ligt een honderdtal graven van Europese personen. De begraafplaats ligt vlak bij het oude
Fort (Benteng), dicht bij het strand. Voor het vinden van de begraafplaats ben ik dank ver-
schuldigd aan de heer R. Soemarta uit Cilacap, die mij gastvrij heeft geherbergd en die mij de
plaats van het kerkhof heeft gewezen. Veel graven verkeren in een slechte staat en het is te
vrezen dat veel grafstenen binnenkort onleesbaar zullen zijn. Bij een tiental graven was dit
reeds het geval. Eén graf is in zeer goede staat, omdat het regelmatig wordt schoongemaakt.
Het betreft het graf van de legendarische Toontje Polandz. Hieronder volgt een alfabetische
opsomming van personen die begraven liggen op deze begraafplaats.

AKKERMAN, P.W. (volgens inscriptie grafsteen geregeld door zijn kleinkinderen)
BAERMAYER von BARIENKHOFEN, E.P.B.L. gep. kap. art. * 12-07-1858 Delft t 02-04-1919

Tjilatjap
BAERTMANS, L.W.A. * 08-09-1865 t 22-05-1887
BARNAART, Pauline Amalia geb. KOOT * 21-04-1848118-02-1872

Bergen Norge t 04^07-1908 Tjilatjap
BERKEL, van, Elise Antonnette Emilie * 20-04-1900113-08-1900
BIE, de, Julia Sophia Elisabeth geb. SCHÖNERMARCK
BIE, de, Henriette Cornelia Elisabeth
BOERS, H.A.K. * 15-09-1863 Rotterdam 111-11-1919 Karang Anjar
BOON, T. * 18-10-1839 118-11-1900
BROERSMA, A.R. * Dunurzuk t 22-02-1917
BROOKSMIT, W.K. t 29-03-1926
CATE, ten, J. geb. MERG ART t 03-10-1910 Tjilatjap
COMBE, de la, Josephina 118-05-1892
CORNELIS, Charel Johannes t 08-07-1913 Tjilatjap
DÖDERLEIN de WIN - WEBER, Jeanette Elisette * 14-08-1857 Semarang t 27-05-1939
DÖDERLEIN de WIN, Johan Christiaan * 05-11-1880 Tjilatjap 128-11-1930 Tjilatjap
DOORN, van, CE . echtgen. van T. BOON 107-03-1870 (37 jaar)
EB, van der, Elis. Henr. Theod. geb. BLOEMEN WAANDERS * 27-10-1839 t 22-12-1872
EBELING, P.F.A. * 09-08-1877Batavia t 02-09-1912 Tjilatjap
EEKHOUT, van, Johanna Wilhelmina Maria dochter van EEKHOUT, van, Barthold en ENDE,

von, E.R.T.J. kap. der inf. * 14-07-1838 115-05-1883
ENGELSCH adj. 0.0. dd. off.
ES, van, Eric 25-01-1928
EVERS, Antoinette Elizabeth * 21-07-1838 t 04-02-1892
FEHER, J.
FORNEROP, Jan * 25-04-18671 20-11-1935
FRETES, de, D.I. * 11-06-18871 06-08-1932
GISTEREN, van, Maria Anna Susanna * 22-08-921 24-12-92
HANEGRAAT, Thomas Comelus Maurits Dr. predikant te Bagelen* 02-12-1822 Dordrecht t 20-

08-1868
HENGEL, van, Pieter Gerardus * 02-05-1876108-02-1923
HERZ, M. ass. res. 122-05-1909
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HUFFENREUTER, J.C. * 18-12-1873 t 20-11-1905
JANSSEN, Johanna Katharina * 04-10-1855105-11-

K, M.A. sgt. genie * 16-09-1879 Schaa.. Duitschland 108-01-1915 Tjilatjap
KAKUM, van, ...P. kap. derartt. 118-04-1869
KINSKI, E.M. geb. de la COMBE * 25-04-1870 Banjoemas 112-02-1903 Tjilatjap
KOSTER, W.P. * 25-12-1840131-05-1901
KOSTER, Amelia Christina geb. LEMMERS * 11-06-1854114-07-1893
KREITZER, F.H. t 22-02-1892
KUHR, O. off. vangezondh. Ie klasse * 05-05-1848124-12-1886
LARSEN, Oivind Momer fra Hans Venner ombord is. s. Henrik Ibsen * 26-11-1890
LEHNHAUSEN, A.W.J. * 28-02-1882 t 03-01-1884
LIGTEN, van, Hendrik Oscar * 11-03-1900127-04-1900
LINDEN, v.d., A. geb. de GRAVE * 22-08-1873 113-08-1917
LOTTUM, van, Caspar Mathijs * 13-09-18681 27-04-1889
LOTTUM, van, Ch.W. geb. WEDDING * 12-12-1834 + 30-07-1896
LUDERS, J.W. + echtgenote 1889 1870
LULZON, von, Therese geb. von STRUVE t 16-09-1852
MAIDMAN, familiekelder van
MALINES, de, Henri Fieves * 16-03-1827 's Gravenhage 122-11-1863
MANNOT, J. * 18-09-18041 25-12-1876
MESSAK, C. * 15-09-1864 Pangoe Ratahan 108-05-1925 Tjilatjap
MULLER, Frits M. * 16-04-1880 t 01-01-1908
NEDERMEUER, J.C.B.Th. ridder van ROSENTHAL102-11-1876
OLTHUIZEN, Nanne * 31-10-1864105-12-1925
PERK, Marfinus Ferdinand Anton off. vangezondh. Ie klasse * 02-08-1850118-02-1882
PERRON, du, Henriette geb. van de POEL * 11-04-1840126-08-1875
PERRON, du, J.L. geb. de Quartel t 21-07-1875
PERRON, du, Pieter Johannes * 11-07-1830105-01-1899
PIETERS, Adolf * 28-12-1878 t 01-05-1903
POLAND, Toontjegep. kolonel tit. der inf. * 20-01-1795 Alkmaar 119-12-1857 Tjilatjap
QUENTIN, Ida geb. BOELHARDT * 21-03-1865 Soerakarta +14-02-1904
RANIE, Johanna Christina Helena geh. met W. F. A. MEUER * 15-12-1856 Batavia 118-01-1887
RAVESTEYN, D.E.C. geb. GOUT 02-09-1864
REGENSBURG, Ph.M. ass. res. Tjilatjap geh. met J.N. LABAAR * 11-02-18601 23-06-1888
REURSLAG, Alexander Karel Gerhard * 15-04-1881 Lochem 104-10-1910 Tjilatjap
RIKAMAHU KAKISINA, Sara Gesina * 25-11-1870 Semarang 110-10-1909 Mao
ROEMONDOR, J. * 04-05-1896 Menado t 08-07-1964 Tjilatjap
ROMUN, J.M. kapt. inf.geh. met A.C. HUYSERS * 16-04-1844 Amersfoort 131-05-1883 Tjilatjap
ROSSUM, van, Gouverd Hendrik
SAHERTIAN, Matheus * 04-04-19011 29-10-1934
SARING, Johanna * 05-05-1914 Magelang t 01-04-1939 Tjilatjap (Nusa Kambanga)
SCHOON, Jan * 1800 116-11-1865
SCOTT, ..W.F. mil. opz. der genie * 09-04-1827124-o6-i87o(?)
SEELIG, Anna Christine * 12-01-1808105-02-1851
SELSCHOM, J.W.(?) vrouw van V.W. RENON * 27-12-1836 116-06-1897
SIEBURGH, C.M.F. geb. AUFMORTH (vrouw en moeder) * 07-08-1871130-06-1893
SMITH, W. Dr. * 20-08-1843 t 27-09-1903
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SMITH, P.L.t 07-08-1924
SNOEREN, J. M. H. (volgens inscriptie graf geregeld door 'zij ne ouders') f

STEKKINGER, Johan * 29-n-(i872) Tjilatjap t 08-12-1872
STRIELACK,W.G.
SUATAN (volgens inscriptie was hij oom, grootvader, echtgenoot, vader)
SUPIT, I. * 02-02-1884 t 07-03-1939
TIMMERMAN, RL. * 06-11-18281 o2-o8-i884Tjilatjap
VOET, A.J. * 04-07-1837117-02-1884
VOORT, van der, A. * 28-09-1859 Tegal 131-07-1909 Tjilatjap
VRIESE, de, Dora * 11-12-88121-12-91
WEDDING, C.M. * 19-09-1802 t 20-01-1880
WERDMÜLLER von ELGG, Rudolf

WERDMÜLLER v. ELGG, Maria Louise geb. VERSIGNY * 04-11-1874 Tjilatjap 115-10-1939
Semarang

Pekuburan Cungkup
JI. Jos Sudarso, Salatiga

Volgens de begraafplaatsbeheerder ligt op dit kerkhof maar één Nederlander begraven, name-
lijk:

HEYS, John D. Dr. * Salatiga 104-03-1937 [was in leven rector, volgens de beheerder]

Pekuburan Kerkkop
JI. Sinaperkasa, Blondo Celom, Salatiga

De christelijke begraafplaats in Salatiga is in 1995 gedeeltelijk geruimd wegens de bouw van
een lagere school. Ruim duizend graven zijn overgebracht naar de kampong Blondo Celom,
aan de rand van de stad. De nieuwe begraafplaats is prachtig gelegen, maar moeilijk bereik-
baar; met een auto naar de kampong en verder tien minuten wandelen (eerst door de kampong
en dan een bosweggetje). De begraafplaats bestaat uit drie terreintjes. Op het eerste terreintje
zijn 10 graven, op het tweede terreintje zijn 11 graven en op het derde teffeintje zijn 983 gra-
ven. Alle graven zijn genummerd (de begraafplaatsbeheerder bezit een lijst), maar van de
graven op het derde terrein zijn vrijwel geen namen bekend. Volgens verkregen informatie
bestond de mogelijkheid voor nabestaanden om graven te laten verplaatsen. Dat zal met de
graven van de eerste twee terreintjes zijn gebeurd. Er moet in het verleden een plattegrond
zij n geweest, waarop stond aangegeven welke personen waar zij n begraven. Misschien bestaat
die plattegrond nog. Hieronder volgen de namen van de personen die op de eerste twee ter-
reintjes zijn (her)begraven.

DON GRIOT, Carl Frederik * 1855 110-03-1905
DON GRIOT, Louis Carl Mattijs * 11-08-18871 20-10-1935
DON GRIOT, junior * 21-01-1938 t 2i-oi-i93s(?)
DON GRIOT, Christina geb. HUYGENDE RAAD * 10-05-1860 t 23-11-1935
DON GRIOT, Wim
DON GRIOT, Pauli geb. HOEKSEMA * 01-08-19011 06-02-1942
HUYGEN de RAAD, Rosali * 06-10-1863 + 06-10-1945
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LANNEE de BETRANCOURT, de, Ama geb. STAULB

HOEKSEMA, Willem Gerardus 103-08-1943

SURYO HADIONO, R.M. Drs. * 17-11-19311 02-05-1983

REUNEKER, Johannes

HENDRIKS, Koos

SITIAMANAH SUMOATMOJO, R.A. geb. REUNEKER

REUNEKER, Casper

KUSUMOATMOJO, Hendrik

REUNEKER, Luise geb. HENDRIKS

FLIKKENSCHILDT, Winny

HENDRIKS, Margaretha Sofia geb. FOULHABER

REUNEKER,Alex

FLIKKENSCHILD, H.C. geb. BEER t 31-01-1994

KUSUMO ATMOJO, Bemardin * 18-09-1907114-03-1995

Noten
1. P.C. Bloys van Treslong heeft onderzoek gedaan naar Indische graven. De resultaten zijn gepubliceerd in 'Graf-

schriften van Europeanen in Nederlandsch-Indié". De begraafplaats van Cilacap is door hem niet beschreven.
De Indische Genealogische Vereniging heeft in 1993 dit onderzoek in haar bronnenpublicaties 5 en 6 opnieuw
gepubliceerd.
Toontje Poland is het voorbeeld van een geslaagde Indiëganger. Hij werd volgens eigen zeggen op 20 januari
1795 in Alkmaar geboren. Onderzoek in Alkmaar wijst echter uit dat Theodorus Pooland gedoopt werd op 21
februari 1796 (RBS109, folio 163). Zijn ouders zijn de kruidenier Jan Pooland en Johanna(Naatje) van den Berg.
De avontuurlijke carrière van Toontje Poland begon in 1807 toen hij aangenomen werd op de Koninklijke
Kweekschool in Den Haag. In 1814 tekende hij als vrijwilliger voor uitzending naar Indië, waar hij zich menig-
maal onderscheidde en snel carrière maakte. In 1853 werd kolonel Poland als luitenant-kolonel gepensioneerd.
W.A. van Rees heeft het leven van Toontje Poland beeschreven aan de hand van de aantekeningen van Poland
zelf. J. Fabricius heeft het boek van Van Rees herschreven tot een jongensboek.

Theodoor (bijgenaamd Toontje) Po-

land, Luitenant-Kolonel en Ridder

Mil. Willemsorde ƒ klasse,, Ridder

Orde Ned. Leeuw. - Vocht in dejava-

Oorlog en bij de ze en ƒ expeditie te-

gen Bali. - Ontzette in 1833 tijdens

de Padri-oorlog het belegerde fort

Amerongen op de Westkust van Su-

matra.

Museum Bronbeek, Arnhem * * J •• I
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r WEGWIJS

Het staat zwart op wit

Het is merkwaardig dat waarschijnlijk al
sinds de uitvinding van de boekdrukkunst
een grenzeloos ontzag is ontstaan voor het
gedrukte of geschreven woord. Eenbewering
hoeft men nog niet serieus te nemen, maar
als die zwart op wit staat wordt die als abso-
lute waarheid aangenomen. De uitdrukking:
'hij liegt alsof het gedrukt staat' is nog steeds
een gevleugeld gezegde. Bij genealogisch
onderzoek wordt mijns inziens maar al te
vaak het gelezene als onomstotelijke waar-
heid aanvaard. Niet zelden loopt men hier-
door vast in het onderzoek, omdat men er
niet aan denkt om te twijfelen aan de juist-
heid van wat men leest.

Dat overkwam omstreeks 1941 mijn naam-
genoot en medeafstammeling van het Zwolse
echtpaar Derk Wolters en Susanna Hendriks. Hij
zocht de geboorteplaats van zijn betover-
grootvader Jacob, die blijkens zijn overlij-
densakte van 28 maart 1847 op 71-jarige leef-
tijd te Zwolle overleed. Volgens deze akte
was Jacob geboren te Oude Pekela. Wolters
schreef alle in aanmerking komende instan-
ties aan maar zonder succes. Op 30 oktober
1943 viel het doek toen de rijksarchivaris van
Groningen schreef dat hij na het instellen
van een zeer uitvoerig onderzoek de vraag
niet kon beantwoorden omdat de genoemde
persoon niet in de registers voorkomt. Con-
clusie: onderzoek vastgelopen!

Jaren later, het was in 1957, begon ik ge-
heel onafhankelijk een onderzoek naar alle
leden van het Zwolse geslacht Wolters. Maar
omdat mijn betovergrootvader Hendrik de
broer van de bovengenoemde Jacob was liep
ik hier niet vast. Een zekere Susanna Wolters
die in het lidmatenboek van Zwolle op 27
maart 1833 wordt genoemd, moest wel fami-
lie zijn zo veronderstelde ik. Bij het raadple-
gen van haar trouw- en overlijdensakten in
Zwolle resp. 2 november 1865 en 3 januari
1878 bleek dat zij op 26 mei 1810 te Amster-
dam geboren was als dochter van Jacob Wolters
en Pietertje ]ans Groenewout. In Amsterdam
werd toen vlot de ondertrouw op 10-7-1807
(655/502) van Jacob Wolters (als weduwnaar
van Aaltje Kops) en Pietertje Jans Groenewout
gevonden. Ook het eerste huwelijk (onder-
trouw 21 oktober 1803 (651/145)) werd gevon-
den. Daar wordt o.a. vermeld: Jacob Wolters,
van Zwolle, oud 27 jaar, met toestemming
van zijn vader Derk Wolters wonend te Zwolle.

Of in 1847 in Zwolle bij het overlijden van
Jacob de fout is gemaakt door de ambtenaar
of door de aangever doet minder ter zake.
Gelukkig heb ik wijlen de heer H.A.J. Wol-
ters nog bij leven de oorzaak van zijn vastlo-
pen kunnen vertellen. Maar de leugen dat
Jacob in Oude Pekela geboren is, blijft zwart
op wit in het originele boek staan.

H.J. Wolters

Genealogie via de vvv

In september 1996 meldde ik de redactie ent-
housiast over mijn vondst in Gens Nostra* van
een uitgebreide genealogie van de vrijheren
Van Niedek die begon in 896! Mijn moeder
behoort ook tot het geslacht Van Niedek. De

reactie van de redactie, dat gegevens van vóór
1600 met de nodige reserve bekeken moeten
worden, bracht me echter weer met beide
benen op de grond.

Daar het oudste deel van de fam iliegeschie-
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denis zich in de Krain (nu Slovenië) afspeelt,
was dat voorlopig moeilijk te controleren. Ik
begon dus met de oudste Van Niedek in Ne-
derland, Conrad Brouerius van Niedek. Hij zou
predikant in IJhorst zijn geweest. Via de vvv
van Meppel kwam ik erachter, dat deze voor-
vader de eerste hervormde predikant van de
hervormde kerk van IJhorst was. Op het pre-
dikantenbord van de prachtig gerenoveerde
kerk staat hij als K. Brouwers genoemd. Dat
het wel degelijk om dezelfde persoon ging,
bleek uit verschillende publicaties, waaron-
der de 'Acta der provinciale en particuliere
synoden' (Reitsma en van Veen; Wolters, Gro-
ningen) waarin hij meerdere keren genoemd
wordt. Ook de gegevens van volgende ge-
slachten bleken controleerbaar.

Ik kreeg hierdoor ook weer wat meer ver-
trouwen in het oudste deel van de genealo-
gie. Daarin was zelfs sprake was van een fa-
miliekasteel, in een klein plaatsje niet ver
van Laibach. Ik ontdekte dat Laibach nu
Ljubljana heet en op een goede kaart vond ik
inderdaad het genoemde plaatsje.

Weer was de vvv mijn vraagbaak; ik
schreef hen of zij konden nagaan, of er een
kasteel in het bewuste plaatsje was, of mis-
schien geweest was. Via hen kwam ik in con-
tact met het Dolenj ski Muzej, dat het bestaan
van het kasteel bevestigde. In de Tweede We-
reldoorlog was het zwaar beschadigd, maar
men was bezig met de restauratie. Ik ontving
wat kopieën van archieffoto's, waarop het
kasteel in vooroorlogse staat te zien was.

Deze zomervakantie moest het gebeuren:
we gingen naar Slovenië. Als eerste bezoch-
ten we natuurlijk het kasteel. Hoewel het
gedeeltelijk nog een ruïne is, vonden wij het
prachtig. Ook spraken wij met dr. Marko

Marin, professor in de kunstgeschiedenis en
theaterwetenschappen aan de universiteit
van Ljubljana, die bezig is met de restauratie
van het kasteel. Zijn gegevens over de familie
Van Niedek sloten naadloos aan bij mijn ge-
nealogie. Voor een deel waren onze gegevens
identiek, maar hier en daar konden wij el-
kaars gegevens nog aanvullen. Zo had hij de
gegevens van de familie maar tot 1410, toen
zij in dienst traden van het Habsburgse hof
en daarom het kasteel verlieten. Ik heb een
ononderbroken stamreeks tot heden. Dr. Ma-
rin had in de muren van een deel van het
woonhuis twee bijzondere hoekstenen ont-
dekt, waarvan hij vermoedde dat ze deel uit-
maakten van de kapel. Uit een familiebe-
schrijving van een voorvader uit 1738 wist ik
dat de kapel zich inderdaad aan de linkerzij-
de van het woonhuis bevond. Door zijn werk
heeft dr. Marin toegang tot veel originele
stukken in het archief van Ljubljana, die voor
amateur-genealogen niet toegankelijk zijn.
Deze mogelijkheden benutte hij bij zijn on-
derzoek naar de geschiedenis van het kasteel
en van de familie Van Niedek. Mijn bron is
de genoemde beschrijving, die overigens ook
bronvermeldingen in het toenmalige Oosten-
rijk (nu Slovenië) noemt. Dr. Marin weet nu
door uitgebreid onderzoek van de originele
resten van het kasteel, dat delen ervan uit
300 v. Chr. stammen. Verder kon hij onze
kennis van de familiegeschiedenis wat verder
invullen met enkele plaatselijke topografi-
sche en historische gegevens.

U begrijpt wel, dit was een unieke vakantie!
Wat kan een briefje naar de vvv soms leuke
resultaten opleveren!

José van Wageningen

Noot 1. Gens Nostra 13 (1958), pag. 49.
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Collectie Bevaart

De heer D.C. J. Bevaart (10 September 1917 -11
mei 1996) heeft veel historisch en genealo-
gisch onderzoek gedaan, vooral in de archie-
ven van Delft en Leiden. De gegevens werden
op kaartjes uitgetypt. In de loop der jaren
heeft de heer Bevaart een verzameling aange-
legd van ca. 50.000 van dergelijke kaartjes
met informatie over personen, huizen, brou-
werijen, herbergen en schepen. Behalve deze
verzameling omvat zijn privé-archief nog vijf
strekkende meter aan aantekeningen, onge-
publiceerde artikelen, etc.

Het is altijd de bedoeling van de heer Be-
vaart geweest om zijn archief, na zijn overlij-
den, beschikbaar te stellen aan de gemeen-
schap. Daarom heeft hij de 'Stichting de Boi-
aval-van der Meulen' opgericht. Het bestuur
van de stichting heeft besloten dat de kaart-
jesverzameling voor een zo breed mogelijk

publiek toegankelijk moet zijn. Mede dank-
zij de medewerking van het Gemeente Ar-
chief te Delft kon de gehele verzameling op
microfiches worden gezet. Een volledige set
microfiches wordt beschikbaar gesteld aan:
het Gemeente Archief te Delft, Gemeente
Archief te Leiden, het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag en de Nederlandse
Genealogische Vereniging. Het bestuur is
dank verschuldigd aan Mevr. L. Van der
Meulen voor de financiering van dit project.

FJ. van Bodegom
vz. Stichting de Boiaval-van der Meulen

Zuid Linschoterzandweg 25
3425 EM Snelrewaard

tel. 0348-562515
e-mail: bodesnel@euronet.nl

Het begin en einde van een kwartier

Ongetwijfeld herkent u het volgende. U bent
geïnteresseerd in uw kwartierstaat en u doet
zelf onderzoek in de archieven, waar u pri-
maire bronnen bekijkt. Ook bekijkt u waar-
schijnlijk allerlei genealogische publicaties of
er wat van uw gading bij is. De meesten van
ons zullen hun eigen kwartierstaat keurig
overzichtelijk hebben neergeschreven op
kwartierbladen (kwartierstaat in tabelvorm),
ook al wordt ter ondersteuning vaak een
computer gebruikt, die alles razendsnel op
kan zoeken. Het begin van een kwartier en

het einde is via deze kwartierbladen duide-
lijk te zien. Dat overzichtelijke schema ver-
valt, wanneer we overgaan tot uitgeschreven
publicaties in lijstvorm of kwartierstatenboe-
ken, zoals die van Prometheus.

De eerste generaties met kwartieren leve-
ren nooit zoveel problemen op. We verdub-
belen 8 en we zien bij 16 en 17 zijn ouders.
Weinig moeilijkheden dus. Maar zijn we bij
nummer 1269 en willen we weten wie haar
ouders zijn, dan verdubbelen we en kijken
we bij 2538 en 2539. Vervolgens bladert u
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naar de bladzijde waarop u denkt dat deze
nummers te vinden zijn maar u vindt ze niet!
Nee, u hebt niet verkeerd gerekend, maar de
ouder(s) van nummer 1269 zijn eenvoudig-
weg nog niet bekend! Niets bijzonders, elke
reeks eindigt een keer; toch wel zonde van de
moeite. Zo kan dit het geval zijn bij een rela-
tiefklein nummer als 1269, maar er is weinig
fantasie voor nodig om hogere en dus langere
kwartiernummers voor te stellen, waarbij
ons gereken en gezoek zonde is van onze
tijd, vooral omdat dit probleem eenvoudig
kan worden opgelost.

Je zou bijvoorbeeld bij een kwartierstaat in
lijstvorm een pijltje (=0) kunnen plaatsen als
één of beide ouders bekend zijn. Geen ver-
wijzing naar de pagina erbij, want dat levert
problemen op, zoals deze ook geschetst zijn
in 'Wegwijs' van juni 1998, pag. 345.

Ook is het mogelijk om het tegenoverge-
stelde te doen, door namelijk een verticaal
streep (/) te plaatsen om aan te geven, dat de
vervolgkwartieren niet in de publicatie te
vinden zijn. Het plaatsen van 'einde'-streep-
jes is overzichtelijker (en er zijn er uiteinde-
lijk minder van nodig) dan voortdurend een
pijltje plaatsen om aan te geven dat er nog
wat van een ouder of ouders bekend is. Ik
stel zelf voor en hoor daarop gaarne reacties,
om het laatst genoemde teken (/) te plaatsen
achter kwartierstaatnummers als er geen ou-
ders meer van te vinden zijn en dus verder
rekenen, zoeken en bladeren gestaakt kan
worden. We krijgen dan het volgende voor-
beeld. Ik sla willekeurig de kwartierstaat op
van pater Th. P. van Zijl, zaliger op pag. 421:
1578. Joris Anthonisz, op 27-2-1642 oud om-

trent 61 jaar..... tr. voor 1612
1579. Neeltgen Alewijnsdr van der Woert, test.

Leiden 24-6-1645, enz....
Rekenen, zoeken, bladeren naar pag. 56 en
57=
3156. Anthonis Jorisz, op 5-8-1609 oud 73 jr

.... , tr.
3157. N.N., begr Pijnacker binnen de kerk.
3158. Alewijn Sijbrantsz van der Woert, op 5-2-

1577 oud omtrent 30 jr , tr. (1)
3159. Marijtgen Willemsdr, overl. voor 25-3-

1608.
Nu weer rekenen, zoeken en bladeren om te
kijken of er nog meer bekend is. Resultaat?
Blz 69:
6312. Niet bekend.
6313. Niet bekend.
6314. Niet bekend.
6315. Niet bekend.
6316. Sybrant Cornelisz van der Woert, woont

Wassenaar 1544...., tr.
6317. Claertgen Bouwendr enz.
6318/ Willem Aertsz, bouwman Ambacht Lei-

derdorp....
6319/ Neeltgen Claesdr, overl voor 30-11-1569.

Het plaatsen van een 'einde-teken' (/) achter
3156 en 3157, zoals gedaan bij nrs. 6318 en
6319 had heel wat moeite bespaard.

F.A.J.M. van der Helm

Noot
1. Th.P. van Zijl, Kwartierstaat Van Zijl/Van Gaalen, 2.p. 1994.

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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Boeken

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

GENEALOGIEËN

Jan Wim Manden, Mijn naam is Manden, St. Pancras, 1999.
Voor de 'top' van deze genealogie komen we terecht in Kolderveen, in Nijeveen, in Drenthe dus. Arend Jan

Manden trouwt voor het eerst in 1742 met Roelofje Egberts, j.d. van Dinxterveen. Uit zijn tweede huwelijk met
Hendrikjen Jans stamt zijn nageslacht. Kleinzoon Pieter (1791-1878) wordt na zijn studie in Lingen predikant te
Wilp. Opvallend is dat de familie Manden in hoofdzaak in het gebied van Drenthe/Overijssel is gebleven. Een tak
met bindingen met Ned. Oost-Indië vormt daarop een uitzondering.

Genealogie van het geslacht Van Eyck/Eijck (uit Utrecht), o.r.v. Leo Hendriks en Marga van Zutven-van Eijk, Bleiswijk/Oss,

1999-
Hoveniers rondom Utrecht - buiten de Waardpoort en buiten de Wittcvrouwenpoort, daartoe mogen we de

generaties van deze familie rekenen, zeker vanaf ongeveer 1600 tot nog ruim in de 19e eeuw. Daarna verschijnen
er diverse slagters onder de Van Eijcken, terwijl in de tweede helft van die eeuw in verschillende takken een gestage
sociale opgang plaats heeft.
De toch wel sterk aan de stad Utrecht verbonden familie weet zich in de later generaties aanzienlijk uit te breiden.
Foto's, bidprentjes en familieadvertenties vergezellen de tekst. In enkele bijlagen treffen we nog fragmenten over
aanverwante families als Mol (Wamel), De Haas (Wamel - Rotterdam), Van Spanje (IJsselstein), Wintjes (Indoornik
- Nijmegen), Kemper (Kalkar - Rotterdam) en Smulders (Tilburg).

Pieter C.M. Blom, De Familie Bloem-Blom uit Krommenie. De nakomelingen vanjan Jacobszoon Bloem ajkomstiguitKromme-

nie, Castricum, 1998.
De in de titel opgevoerde Jan Jacobszoon trouwde 1692 met Bregje Willems. Als hij al gebruik maakte van de

achternaam Bloem dan is dat uit de geschreven bronnen nog niet op te maken. Bij zijn zoon Jacob Jansz Bloem
(1700-1783) is dat anders. Bij latere generaties wordt de naam Blom. De genealogie die langzaam overgaat in een
familiegeschiedenis gaat op verschillende momenten ook in op nakomelingen via dochters. Namen als Möller,
Brouwer, Maarleveld, De Jong, Van Houten komen dan mede naar voren. Enkele relevante bijlagen en een familie-
schema completeren het nuttige bock.

G.J.J. Klaasse, Kempenaars en Kennemers. Familiegeschiedenis van de R. K.stam Klaas(s)e in Noord-Holiand en één stam Claas-

sen in Noord Brabant Ca. 1560-1555, Terschelling, 1999 (de prijs van het boek bedraagt ƒ 32,50 inclusief verzendkosten.
Inlichtingen bij de auteur P.J.J. Klaasse, Pirolastraat 27,8881 CD West Terschelling).

Uit de ondertitel van dit mooie boek zou men kunnen afleiden dat het hier gaat om twee afzonderlijke families.
Dat is niet het geval. Evenmin mag men denken, dat er in Noord-Brabant slechts een klein gedeelte van deze familie
heeft geleefd. Hoewel Andreas Klaasen (ged. Maarheze 15-6-1773) naar het westen trok - meer in het bijzonder naar
Velsen; hij overleed 15-12-1832 te Wijk aan Zee en Duin - en in Noord-Holland een inderdaad omvangrijk nageslacht
kreeg, blijft een niet onaanzienlijk deel van de familie toch in de plaats van oorsprong. Stamvader is Jan Joost
Tielen, gehuwd met Agatha Peter Franssen. Op 30-1-1610 zien we Jan, samen met zwager Jacob Peter Franssen een
huis met bijbehorende landbouwgrond onder Asten in de Diesdonck verkopen.
Alles bijeen toch een aardig genealogisch boek, waar zorg aan is besteed, nog voorzien van een los, dubbelzijdig
schema, voor wie snel een overzicht wenst.

Klaas Steenwijk en Corry Steenwijk-Mohr, Familieboek Mietus & Aanhang met genealogische en andere aantekeningen over

de families Mitis, Mitus, Mietes, Mietus in de jaren 1620-1558 alsmede van Buist, Dikkerboom, Van der Hooft.Jeninga, Van der

Hauw, Van der Veen en Steenwijk, Geleen, 1998.

Het mij voorliggende exemplaar is eigenlijk een tweede druk; de eerste is van 1997. De genealogie Mitis, die
naderhand in de tijd overgaat in een meer parenteel-gerelateerd overzicht, vangt aan met de chirurgijn te Blokzijl,
meester Albert Augustinus Mitis. Deze, geboren ca. 1620, zou vermoedelijk afkomstig zijn van Cheytensis, in
Hongarije, nabij het Balatonmeer.
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Toch gaat het merendeel van dit boek over de familieleden in de 19e en 20e eeuw. Achterin het boek is opgenomen
een door Lucas Steenwijk, vader van de auteur, tussen september 1944 en mei 1945 geschreven dagboek handelend
over de bevrijding van Zuid-Limburg en over de periode nadien tot de capitulatie van Duitsland. Daarna komt nog
een navolgenswaardige opgave van bij welke familieleden bepaalde familie-documenten en foto's nog aanwezig
zijn. 'n Goed idee.

R. F. Vulsma

A. A. Koster, Die Werdmüller. Het vervolg, z.p. 1999, ca. 80 pag., ill. + index.
In 1949 publiceerde L. Weisz drie delen over deze Indische familie. De geschiedenis van de familie gaat ver terug.

De oorspronkelijke familienaam was Von Opfikon, maar de naam werd na het beleg in 1444 gewijzigd, waar één
van de leden een belangrijke rol vervulde. Aangezien de familie eigenaar was van de Werth-Mühle werd die (aanvan-
kelijke bijnaam) uiteindelijk de familienaam. De meeste leden heten echter zelfs Werdmüller von Elgg, naar de
heerlijkheid Elgg, die de familie op een gegeven moment verkreeg. Een aardig boekwerk.

A.H. Vedders, HetMarkeloschegeslacht Vedders, Lochem'1999,199 pag., ill. + index.
Omstreeks 1670 zullen de stamouders Gerrit Vedders en Trijntien met elkaar zijn gehuwd. Hun nageslacht

breidde zich behoorlijk uit tot in Amerika. Het boek ziet er goed uit en is werkelijk mooi geïllustreerd. Bijzondere
foto's zoals die van opa Harmannus Vedders (1787-1864) met zijn gelijknamige kleinzoon (1839-1893) uit Grand
Rapids zijn ook voor anderen dan familieleden leuk om te bekijken. Uiteraard ontbreekt ook een index niet.

A. de Jong, Genealogieën Boshoven, Den Haag 1999,77 pag., ill. + index.
In dit boek komen diverse families Boshoven aan de orde, die onderling niet verwant zijn. In totaal passeren

zeven families de revue, waarvan drie uit Dordrecht. De andere families komen respectievelijk uit Goederee-
de/Ouddorp, Rotterdam, Duiven/Huissen en Schoonhoven. Het werk is geïllustreerd en voorzien van een index.

B. van Osch, Genealogieën Van Os, Oss en Osch, Schoorl 1998, 6 delen.
deel 1: Rutger van Os en zijn 'Brabantse' nazaten vanaf1300,272 pag., ill. + index, ISBN 90-6455-2819; deel 2: De nazaten
van de 'Brabantse'families vanaf1570, 264 pag., ill. + index, ISBN 90-6455-2827; deel 3: De nazaten van de 'Gelderse'

families vanaf1490,262 pag., ill. + index, ISBN 90-6455-2835; deel 4: De nazaten van de 'Gelderse'families vanaf 1580,323
pag., ill. + index, ISBN 90-6455-2843; deel 5: De nazaten uit het land van Altena van de families vanaf 1430,250 pag., ill.
+ index, ISBN 90-6455-2851; deel 6: De nazaten in Midden- en Westelijk Nederland vanaf 1590,290 pag., ill. + index, ISBN
90-6455-286-x

De firma Pirola uit Schoorl bood de vereniging deze serie boeken over verschillende families genaamd Van Os,
Van Oss en Van Osch, die - zo moge duidelijk zijn - niet allemaal aan elkaar verwant zijn. De heer Van Osch zal een
enorme kluif gehad hebben aan desamenstelling van deze serie, waarin zo ongeveer iedere naamdrager van een van
de naamsvarianten zichzelf terug zou moeten kunnen vinden. De bekende schildersfamilie Van Os behoort tot de
familie die besproken wordt in deel vijf.

DIVERSEN

J.H.Oldenkamp, Verwanten van Pieteren Hillechien Vrieling, Schoorl 1999,109 pag., ill. + index, ISBN 90-6455-2967.
Op zaterdag 21 maart 1998 werd in het Drentse Gasselte een reünie gehouden van de nakomelingen van het

echtpaar Pieter Vrieling - Hillechien Vrieling, welk huwelijk op 3 mei 1900 te Haren (Gr.) werd gesloten. Beide
echtelieden waren achterkleinkinderen van het echtpaar Gerrit Jans Vrieling en Grietje Geerts, die omstreeks 1791
huwden. Stamouders van het geslacht Vrieling waren Gerrit Vrieling (geboren ca. 1718 te Vries), die in 1742 te Vries
trouwde met Marghien Jans. Nageslacht woont voornamelijk in Drenthe en Groningen.

G.J.M. Blom (red.), Westbrabanders onder elkaar II, Roosendaal 1997,158 pag., ill. + index, ISBN 90-9010665-0.
Het 40-jarig bestaan van deafdeling West Noord-Brabant werd opgeluisterd met een tweededeel van Westbraban-

ders onder elkaar. En dit deel heeft een zeer gevarieerde inhoud. Diverse auteurs schreven evenzo vele artikelen over
bijvoorbeeld genealogieën van de families Verbogt, Timmermans, stamreeksen Van Ierland en Soetens, kwartierstaat
Lucia Mathijssen (1809-1855), maar ook artikelen over de bewoners van de Biesbosch en schepenen in Zwaluwe.

B. van Haersma Buma, HetBoshuisen Gasthuis te Leeuwarden. Gestalten en geslachten rond een Gasthuis uit 1652, Leeuwar-
den 1999, 32 pag., 90-90-12705-4. " '
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In 1999 werd het Boshuisen Gasthuis aan het Jacobijnerkerkhof te Leeuwarden heropend. Bij deze gelegenheid
werd een boekje gepresenteerd, geschreven door een van de collatoren. Het hofje werd gesticht door Anna van
Eysinga (1594-1655) in 1652 in memorie van haar man Philip van Boshuisen (1584-1652), stammend uit het bekende
Leidse geslacht. In het boekje komen tevens allerlei lenen aan de orde, zoals het Gratingaleen (later Eysingaleen)
te Dingjum, het Gratingaleen te Hitzum, het Douwe Pybesleen te Dronrijp en het Haersolteleen te Achlum.

H.Ehrhardt, Zeevarend voorgeslacht. Zeereizen van Thomasjohanjörgen en Hendrik Thomas Lange, Leeuwarden 1999,246
pag., Hl. + index.

In 1997 publiceerde dezelfde auteur over de zoektocht naar de schilder van een schilderij van zijn betovergrootva-
der Thomas Lange. In dit werk staan de zeevarende voorouders zelf centraal, naast de schepen waarop de diverse
familieleden hebben gevaren. In het dikke boek zijn zeer veel gegevens bijeengebracht en het oogt dan ook zeer
gedetailleerd en indrukwekkend. Met zoveel gegevens is het noodzakelijk om niet alleen een index op familienaam
te hebben, maar tevens op alle genoemde schepen en op schepen waarop De Langes hebben gevaren.

S.Parma, Het college "Zeemans-voorzorg", opgericht1juli1851 te Harlingen, Hilversum i998,ongepag., Hl.; idem, Harlinger

koopvaardijkapiteins en Harlinger reders uit de tweede helft van de negentiende eeuw, Hilversum 1998.

De eerste uitgave bevat de namen van alle gewone leden en leden van de tweede klasse van het college "Zeemans-
voorzorg". Wie zeevarende familieleden uit Friesland heeft, zal hier mogelijk iets van zijn of haar gading vinden.
Datzelfde geldt met name ook voor het tweede werk, waarin zoals de titel al aangeeft voornamelijk Harlinger
koopvaardijkapiteins en reders worden genoemd.

CdG

Hans van Dijk e.a., Orde in 't gesticht. Een veldwachter op Veldwijk 1898-1998, Ermelo, 1999.

Veldwijk is een landgoed te Ermelo dat al sinds 1886 onderdak verschaft aan patiënten van de Vereniging tot
Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwzieken. Het terrein, groot 122 hectare kreeg in 1898 een eigen
veldwachter. Naast de verpleegden waren er ook wandelaars en vrijende paartjes op Veldwijk en dat vroeg om
toezicht. Het boekje van 54 pagina's met vele illustraties biedt aardige verhalen over de achtereenvolgende orde-
handhavers. In enkele bijlagen vinden we de personalia van de veldwachters tot op de dag van vandaag.

R.RVulsma

HANDLEIDINGEN

Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland, 15° herz. druk, Den Haag 1999, 266 pag., ISBN 90-5749-361-6
Deze gids is een uitgave van Elsevier bedrijfsinformatie bv te Den Haag bevat een opsomming van alle 538

gemeenten, inclusief alle steden, dorpen, gehuchten, buurtschappen, wijken onder verwijzing van de gemeenten
waartoe zij nu behoren. Bij de gids is rekening gehouden met de gemeentelijke herindeling van 1-1-1999. Tevens
zijn van Friese gemeenten ook de Friese namen opgenomen. Tenslotte bevat de gids een lijst van alle opgeheven
gemeenten (met het jaartal van opheffing). Een zeer nuttig boekwerk.

INVENTARISSEN

M.A.J.Wansbeek-Zijbrands, Inventaris van de archieven van de StichtingSint Maarten (Rooms Katholiek Armbestuur en het

RK Wees- en OudeLiedenhuis) (1486) 1739-1990, Leidse inventarissen nr. 12, Leiden 1999, 90 pag., Hl. + index, ISBN 90-

72493-17-6

In 1737 kregen dr. Gerard van Swieten en dr. Willem Hendrik Bugge van Ringh toestemming van de Staten van
Holland en West-Friesland om een katholiek armbestuur op te richten. Toch zou het nog twee jaar duren voordat
er daadwerkelijk het eerste bestuur werd ingesteld, bestaande uit Pieter Tjark, Theodorus Kerkman, Johannes van
Bommel en Adrianus van Brienen. Bugge van Ringh was inmiddels overleden en Van Swieten was benoemd tot
lijfarts van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Het jaar 1739 wordt dan ook gezien als stichtingsjaar. Het
archief werd in 1979 door het Gemeentearchief Leiden geacquireerd. Alleen de archiefbescheiden ouder dan vijftig
jaar zijn voor onderzoekers in te zien. Voor genealogen is dit archief een ware fundgrube, aangezien er zeer veel
(uiteraard r.-k.) mensen in worden genoemd. Tenslotte bevat het archief de archieven van twee hofjes: het Sint
Jacob-hofje en het Sint Salvatorhofje.

CdG
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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 DienstBestel-
lingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. De aanmaak van fotokopieën kan
echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

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

NEDERLAND

Archievenblad, jg. 103, nr. 8, okt. 1999. Kwaliteitsonderzoek: Rijksarchief in Overijssel: Zwolle; De archieven van het
NIODfNed. Instituut voor Oorlogsdocumentatie); Wat doen de kerken met hun verleden? Toekomstige archiefzorg
bijsamen-op-weg-kerkenzorgwekkend;Negentiende-eeuwsegemeentelijkecorrespondentiealsbronvoorsociale
geschiedschrijving.

Idem, nr. 9, nov. 1999. Kwaliteitsonderzoek: Haags Gemeentearchief in het 'ijspaleis'; Puszta's, paprika's en
partities [werkbezoek aan Hongarije]; ISAD(G) Wat kun je ermee? [International Standard Archival Description is
een 'general' standaard, omdat er alle soorten archieven en archiefonderdelen mee beschreven moeten kunnen
worden, ongeacht aard en omvang]; Het digitale stadsarchief van Antwerpen [het SA ontwikkelde een op ISAD(G)
gebaseerd informatiesysteem metde naam'Floris';viaInternetbereikbaaropuRLhttp://www.antwerpen.be/efloris
]; European Union Archive Network [initiatief voor oprichting ging uit van Schotland; verdere deelnemers zijn het
Zweedse Riksarchiv, de Italiaanse archiefdienst en het (Nederlandse) Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis, EUAN wil de toegang tot het bezit van de nationale archieven in de EU vergemakkelijken door het slechten
van bestaande technische, cultureleen taalbarrières]; Speurtocht naar zwervend materiaal. Welkegeheimenonthult
de Nationale Inventarisatie Audiovisuele Collecties?; Kunt u mij de weg naar www. hetutrechtsarchief.nl vertellen,
meneer? Praktijkervaringen van een webmaster.

De Brabantse Leeuw, jg. 48 (1999), nr. 4. L F. W.Adriaenssem Wouter Broek. Begraven onder zijn hobby [nl. heraldiek;
o.a. vicaris van de Dom te Utrecht, overl. 1612; bespreking van een handschrift in RA Noord-Brabant, waaruit zijn
belangstelling blijkt; fragment Broek, ïse-begin 17e eeuw, te Helvoirt, Tilburg]; Verv. Van Overdijk; Brabantse
landlopers rond de vorige eeuwwisseling; Verv. Vergroesen en Van Groesen; LF. W.Adriaenssen: Tilburgse migranten
naar Osthofen 1651-1661.

Citadel, jg. 5, nr. 4, dec. 1999. Zegels bewaard en toegankelijk [namen van zegelaars van ruim 6500 zegels opgeno-
men in zegelindex]; Gerrit Termaat [interview]; Eén beeld zegt meer dan duizend woorden [foto's bij het Streekar-
chief Langs Aa en Dommel].

Genealogisch Tijdschrift voor midden-en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 23e jg., nr. 4, dec. 1999. P.Sanders: Het

geslacht (De) Poorter(s) uit Wijk [oudst bekenden: Jacob en Adriaen Dircksz Kuijst die Pootersz (beleend 1481);
Cuijst(en)/Kuijst; ise-i8e eeuw]; Verv. Oerlemans [met Hoedelmans]; Verv. Repertorium hofstede Meeuwen [o.a. Van
de Merwede]; Verv. Kwst. Van Loon; Verv. West-Brabantse molenaarsfamilies. IV. Van Eggermont [oudst bekende:
Adam van E. tr. ca. 1658 Anna Quirijnsen; te Stabroek]; Aanv./corr. Kwst. Bastiaanssen; Verv. Trouwen Oosterhout
[1699-1700]; Aanv./corr. Genealogie Broeders;J.M. G.Leune: Huisschatting en cijnsen te Nieuw-Vossemeer 1751-1762;
Verv. Genealogie Maliepaard; Verv. Parenteel Klep; Antw. Van Kakerck, De Reus, Camerman/Kamerman.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 14, nr. 4, okt. 1999. }. Th. M. Melssen: Landmeters van het kadaster Noord-

Brabant 1811-1832 [per persoon biografische gegevens en opsomming van de kaarten, waarop zijn naam staat of
ermee in verband gebracht kan worden]; Een weigerachtige molenaar in Sint-Oedenrode [Peter Teulincx wilde niet
aangesteld worden als armmeester; 1728-29]; Verv. Borgbrieven: Vessem [Michielse t/m Zijnen; met o.a. Van Mol,
Van Oudenhoven, Renders, Sleddens, Staasens]; Aanv. Kwst. Marilène van den Broek; Verv. Genealogie Van den
Boomen; Verv. Kwst. Theuws [o.a. Hoppenbrouwers; veel kwn. te Oirschot]; Antw. o.a. Kemps [te Uden].
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GensGermana,)g. 25, nr. 3, aug. 1999. B. Henkes: Heimat in Holland [samenvatting lezing over onderzoek naar Duitse
dienstmeisjes]; H.Th. Dellmann: Eine genealogische Fundgrube: das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf [samenvatting
lezing]; K. A. Reuvers: Onderzoek naar de herkomst van Maria Clara Schneiderin [tr. Rotterdam 1796 Gerrit van der
Goes; Schncider (te Dausenau), Elbert, Knüss]; B.]. Voskuijl: Mijn zoeken in/bij Duitse archieven [VoÈkuhle te Borg-
horst en Munster]; Verv. Hollandgangers uit het Hannoversc ambt Ehrenburg.

Idem, nr. 4, nov. 1999. J. W.M.Sickmanm Van Zuid-Oldenburg naar Nieuwer-Amstel [tuinders aan de Boerenwete-
ring, o.a. Sickmann, Brockhoff, Overwater, Wichmann, Schumacher, Kessen];].P.Blokker: De familie Blokker [Hen-
drik Adamsz Blocker tr. (i) Blokker 1745 Grietje Melis; tr. (2) 1780 Maartje Jacobs Dekker; verslag onderzoek in
Steinfeld (Vechta) e.o.]; A.Karsemeijer. Zo sliepen onze voorouders rond 1800 [in het gebied rond Osnabrück en
Munster; voorbeelden van de omstandigheden van bewoners van een grote boerenhoeve en van zgn. Heuerlinge];
A.-M.Luif: Succes door energie [stamreeks Dinkgreve: i7e-zoe eeuw, te Esscn-Addrup en Nieuwer-Amstel;J. G. Voort-
man: Onze Artland-collectie [mogelijkheden voor onderzoek en voorbeelden]; A. Th. Winnubst: Kwam Winnubst zo
uit Zuid-Oldenburg naar Nederland? [onderzoek zit vast in Avenhorn en Zwaag; mogelijk afk. van Löningen;
Wienöbst];B.Rigrer: Er gaat een dominee voorbij... [Christi aan Wagener, geb. Utrecht 1800; Jan Berend Sundag(i8io-
1893)]; Vcrv. Hollandgangers uit... Ehrenburg, deel V.

Geschiedenis van Abbekerk in een verzamelband (Stichting Historisch Abbekerk; secr.: K. Lageveen, Lijsterbeslaan 21,
1657 AP Abbekerk), 11 (1999). C. de Boer. Het rijke verleden van 'Rundveefokvereniging Abbekerk-Lambertschaag'
[bestuurder o.a. J.Oostwoud Wijdenes, periode 1898-1923; ledenlijst 1960]; A.C.Zee: De Stins [perceel Dorpsstraat
2, Abbekerk; 1876 verkocht door Jan Druif (die kocht 1832 van Jan Reuzcnaar) aan Ariën Zijp].

Heemkunde Hattem, nr. 80, sept. 1999. Dakloos geworden door brand [1899: o.a. Stalknecht, Kuiper, Eghuizen,
Wendt, Van Raalte, Heuvelman, Voskuil, Van der Zwaan, De Weerdt]; De brand in restaurant Schuurman voorheen
Steenman [1957]; Tijs Voerman. Jeugdherinneringen uit Hattem, 1891-1909 (II); Leven en werken van bakkers in
Hattem (III); Verv. Dr. J. H. Sypkens Smit.

Idem, nr. 81, dcc. 1999. Burgemeesteren brandspuit(I) [PieterLaurens Honcoop werd in 1919 burgemeester]; Meer
dan een eeuw bouwen met Borst [Aart Borst (1810-1888), timmerman; drie opeenvolgende generaties]; Beproefde
middeleeuwse recepten in het Hattemsc gemeentearchief; Verv. Tijs Voerman (III).

Heraldisch Tijdschrift, jg. 5, nr. 2, apr/juni 1999. A.H.Hoeben: Het paaslam in de zegel- en wapenkunde (1). Enkele
bijzondere facetten; A.Daae: Drentse gemeentewapens (1). Voorstudies bij een gemeentelijke herindeling [Meppel,
Aa en Hunze, Noordenveld];J.A. deBoo: Slag-en stootwapens in de heraldiek. Reactie; J.P.C.Hoogendijk: Interpretatie
van heraldische stukken. Reactie.

Idem, nr. 3, juli/scpt. 1999.].A. deBoo: Op zoek naar Gomegys. Speurtocht naar een raadselachtige Middelneder-
landse term [voorkomend in een versregel van wapendichten op ridders die met graaf Willem IV in 1345 bij Stavoren
gesneuveld waren; enkele leden familie Jauche waren heer van Gommegnies]; Vcrv. Paaslam; A. C. Zeven: Pieter de
Hooch en heraldiek; Een gedachtenisprentje voor een gemeentewapen [Rosmalen]; Wapenregistratie.

In deGloriosa (Ankeveen. 's-Graveland. Kortcnhocf), 16e jg., nr. 3, aug. 1999. Bijdr. betr. o.a. De kleipijp, De Cannen-
burgerweg [naar Willem Voorbeytel Cannenburg (1849-1914)], Begraven in de kerk II. Ankevcen.

Idem, nr. 4, nov. 1999. Bijdr. betr. Kolven in 's-Graveland; J. Immerzeel: De Kortenhoefse school achter de kerk
[schoolmeester Abraham van Zuijlcn (1716); nieuwbouw in ïgeeeuw]; Begraven in de kerk. Ankevecn [graf van Maria
Elizabeth de Wale].

Kondschap, 15e jg., nr. 3, sept. 1999. Uitspanning De Krieger; K. Boes: Kwst. (6 gen.) van Peter Spans [geb. Stad Vollen-
hove 1926; —, Huisman (te Beulake), Van Eerde, Regelink].

Idem, nr. 4, dec. 1999. De 'watervloed' van 1825 en andere notities opgetekend door Klaas Mastenbroek Gzn. te
Blokzijl; Georgc Westendorp - Carlos Westendorp [deze laatste is kleinzoon van Peter Westendorp (geb. Amster-
dam), die eind 19e eeuw in Spanje huwde]; A.F.Srroink: Het oudste wapen van het geslacht Sloet.

Kronieken, 8e jg. (1999), nr. 4. K.J.Slijkerman: Van den Nes (Van Nes, Van Es) uit Rijsoord [oudst bekende: Vranck
Ghijsbrechtsz van den Nes, geb. ca. 1508/10, tr. een dochter van Cornelis Heyndricksz Besemer; aliassen: Besemer,
Vlassenbye, Waterman]; Verv. Wapens van de regering van Rotterdam [Cambier t/m Van Ghesel]; H. T.M. de Raad:
Genealogie Taktor [oorsprv Textor (Latijn voor wever); eind i6e-i8e eeuw; te Vrijhoeve, Capelle, 's-Gravenmoer]; H.
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K.Nagtegaal: De vanzelfsprekendheid inde heraldiek [algemene beschrijvingsregels, ges tandaardiseerde plaatsings-
regels]. Mededelingen, nr. 4, nov. 1999.

LeidsJaarboekje, deel 91 (1999). In memoria: Theodorus Josephus Meijer (1940-1997), Johannes Picter Zwanenburg
(1914-1998), Elly den Haan-Groen (1918-1998), Daniel Engel Krantz (1918-1998), Jacobus Johannes Terwen (1916-1998);
J. W.Marsilje: Bestonden er in het middeleeuwse Leiden volwaardige gilden? [al of niet verschil tussen broederschap-
pen, ambachten of gilden]; P.A. N.Hooglander-Bijvank: Het lot als spiegel van de ziel. Leidse ouderlingen en diakenen
in de loterij van 1596 [deelnemers aan deze liefdadigheidsloterij gaven hun rijmpjes op, die bij de trekking in het
openbaar werden voorgelezen - een (beperkte) graadmeter voor de levensvisie van de ambtsdragers; interessant om
te lezen hoc de trekking in zijn werk ging]; H.L. de jonge: DeTractatus de peregrinatione gallica van de Arabist Thomas
Erpenius (1584-1624) [reisgids voor Frankrijk]; W. Otterspeer: Het deerniswekkende lot van Andala [Meindert Sjoerd
A., geb. Franeker ca. 1782/3, student 1800 en 1801; pleegde inbraak]; H. van derWeel: Epidemieën in het negentiende-
eeuwsc Leiden op medisch-topografische kaarten; L. D. Couprie: Floris en Jenny Verster, Albert Verwey en Willem
Scherjon;J.H. van der Steen: De beginjaren van de padvinderij in Leiden; C.K.M.Biezen: De opvang van joodse vluchte-
lingen door de Leids-joodse gemeenschap tussen 1933 en 1940; I.W.L.Moorman: De Katwijkse jaren van Jan Toorop.

Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop), ie jg., nr. 3, mei 1999. Uit de Leerdamse
courant van 70 jaar geleden; Het ontstaan van Hei- en Boeicop; Lakerveldse problemen. Het water (Deel 1) (tussen
ca. 1300 en 1725).

Idem, nr. 4, aug. 1999. De eerste autobussen tussen Vianen en Gorcum; Verv. Leerdamse courant; joh. de With: De
Zevenhoeven; P. de Pater. Wie woonden er tussen 1630 en 1730 in Lakerveld? [selectie uit DTB].

Idem, nr. 5, nov. 1999. W. van Zijderveld: Heksen in Lexmond en omgeving [slachtoffer van mishandeling Janna
van den Heuvel, verdacht van toverij door buren Peter Burggraaff en vrouw Cornelia van Bruggen, 1873]; Verv.
Leerdamse courant; P. de Pater: Lakerveld (de polder). Molens (deel 1).

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 27 (1999), nr. 3. Verv. Landverhuizers uit de voormalige Gemeente Limbricht.
De familieClaessen[parochieEinighausen]. De familieHeutz;A.M.A.Ma«Jsen:EengoudsmidMaassen in Maastricht
[Willem Maassen, 1696 aangenomen als leerknecht bij Nicolaas Prick; tr. Frankfurt 1709 Juliana Marg. Handbrecht-
in]; H.C.J.M.Kreijns: De familie Belten in de 15e, 16e en 17e eeuw [uitgangspunt proces van 1650 tot 1656 over een
huis te Maastricht; de bij de processtukken gevoegde stamboom geeft bijzonderheden; voor IV.Jacques Belten en
zijn gezin zie ook SA Antwerpen, Schepenregister 378, f. i42verso, 7-3-1584 en SR 380, f. 85,18-3-1584 (verdeling
erf ouders en broer Hans)];J. W.Hendrix: Legaten voor een afgebrande kerk in Grubbenvorst [1635-41]; Sprokkelingen:
December 1822: een familiedrama te Sint Pietcr [Franciscus Janssen tr. Elisabeth Jongen]. Maria Elisabcth Smael:
meisje van plezier? [1747-55]; H.J. Weg: Nakomelingen van Fredrick Wegh [teSevcnum, Hönnepel, Zevenaar; i6e-2oe
eeuw; Weg(ge)]; Verv. Onderzoek Verkoyen;J./l/ierf: Nieuwe kwartierstaat Alberts-Wevers [eerdere publicatie 1983].

Idem, 1999, nr. 4. Verv. Landverhuizers uit... Limbricht. De familie Jan Mathijs van den Bongard, Heidestraat,
Einighausen [tr. Limbricht 1840 Anna Elisabeth Tummcrs];/!.M.A.Maassen: Een Jezuïtenstreek(je) [Servaas Charon,
pachter van de tabakaccijns, over niet aangeven van tabak door een kapelaan; 1726]; H.L Toonen: Léonard en Théop-
hile Ubaghs [geb. 1790 resp. 1827]; J.H.L.Odekerken: Wie was de laatste kluizenaar van Houthem? [mogelijk een lid
van de familie Ackermans]; J.Barteler. Mijn voorvader zat in het leger (i) [Johannes Bertholet (Bartolet, Barthold,
Barthelet enz.), vermeld vanaf 1769 als kanonnier]; N.A.Hamers: Overspel en testamentaire uitsluiting [Peter Bije
testeerde 1627 ten gunste van kleinkinderen Le Lue]; A.J.M.Schreuders: De familie Van de Winckel uit Nceritter en
haar relatie met de beroepen molenaar en klokkenmaker; J. H. Hanssen: Het 17e eeu wse notarieel archief van de stad
Maastricht en de familie Dolmans [aanv./corr. op eerdere publicatie in jaarboek 1997 In en rond het Geuldal]; Verv.
Kwst. Albers-Wevers.

De Maasgouw, jg. 118 (1999), afl. 3. P. M. F.Jansen: 'De Nieuwe Blauwe Bloem'. Cultureel leven in Vcnlo tussen 1938
en 1957; P. Geuskens: De bezettingsgraad van het adellijk klooster 'Vallis Coeli' te Dalheim van 1533 tot 1802.

Idem, afl. 4. A.Jacobs: Atheïstische agitatie in Limburg: het optreden van vrijdenkersvereniging 'De Dageraad'
[1909-1934]; M. Flokstra: Reinoud van Gulik en het Ambt Kessel (1394-1402) [tweede zoon van Willem van Gulik en
Maria van Gelre]; W.Schouten: Het korte leven van Clara Dubois [1811-1829, tr. Charles Behr].

Misjpoge, jg. 12 (1999), nr. 4. M. van de Vathorst-Smit: Documenten betreffende de kinderen Broekhuijsen [Mozes B.
(overl. 30 nov. 1819) wedr. van Rebecca Tall (overl. 22 okt. 1819) nalatende 10 kinderen; voogd Joseph Aron Frijda
(geh. met Klara Tall); erfgenamen van Meijer Liefmans (overl. 1825)].
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De Nederlandsche Leeuw, jg. CXV, No 7-8, juli-aug. 1998. T. van Bueren: Zorg voor het hier en het hiernamaals. De
functie van memorietafels in het (Aarts)bisdom Utrecht in de middeleeuwen [voorbeeld: de 'memoria' van Bartout
II van Assendelft; familiestukken Van Lokhorst, Van Zwieten, Van Polanen, Van Adrichem]; W.J.Spies: De erfgena-
men van Bartholomeus van Vloten (geb. ca. 1610/15, overl. 1667; Parenteel Van Vloten: nageslacht van Bart Reijers
van Vloten tr. voor 1571 Dirckgen Aelberts: o.a. Harthals, Van Cuijck, Jongbloet, Van de Haar, Van Cuijlenborch/-
burch, Van Duren]; J.C.Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Broekhuizen te Doorn, 1531-1662; L.M. van
der Hoeven: Inwoners van Giessen-Nieuwkerk en Slingeland in \6yo;A.J.A.Labouchcre: Van Splinter. Piso-Pies [corr.];
Fragment Bovendeert [vraag].

Idem, No 9-10, sept.-okt. 1998. Themanummer Ridderlijke Orden.J.M. van Winter: De johannieters in Nederland
voor de Franse Revolutie;T.J. Versélewel de Witt Hamer. Wapengebruik bij de Johanniter- en Maltezer Orde in Neder-
land; K.H.A. von Chrismar: Valse orden van St. Jan; B.M.Kamp: De moeder van Adelheid van Vianden [Adelheid tr.
H. V. 1331 Otto van Nassau; > Adelheid van Arnsberg, dr. van graaf Ludwig en Petronella van Gulik]; M.S.F.Kemp:
Rekening van de inkomsten van de Ridderlijke Duitse Orde te Utrecht 1379-1380;J.C.Kort: Repertorium op de lenen
van de commanderij van het Duitse Huis te Utrecht, 1381-1664.

Idem, No 11-12, nov.-dec. 1998. J. Kroes: Unieke typen van Chinees wapenporselein van Nederlandse families.
Serviezen met kwartierwapens van de families Van Reverhorst, Feith en Van Hardenbroek [met fragmenten van
genoemde families, benevens een fragment Schrevelius, waarin een ongerechtigheidje geslopen is: Emerentia de
Vroede ondertrouwde inderdaad te Amsterdam 20-10-1645, echter niet met haar toekomstige schoonzoon
Dirk/Theodorus Schrevelius, maar met Pieter van Peenen, van en wonende te Leiden, 25 jaar, geast. met zijn vader
Pieter van Peenen de oude (zie ook Alg. Ned. Familieblad, jg. 1 (1883), No. 9, blz. 1)]; Verv. Erfgenamen Bartholomeus
van Vloten [parenteel Van Swesereng; met Van der Wel, Ratius]; J.C. Kort: Van Alkemade 1200-1782. III.De tak Van
den Woude [i4e-ise eeuw]; Overheidsheraldiek; M.Bos: Van den Bosch, een methodenstrijd ontbrand?; M.J.Bok: De
genealogie als historische discipline; C.P.Briët: Het geslacht Le Vaillant [verduidelijkingen van de transcriptie van
de in juridisch Frans gestelde stamboom]; Antw. Van Malborch.

Noordbrabants Historischjaarboek, deel 15 (1998). P.J. V.Dekkers (+): De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de
abdij van Averbode van de veertiende tot de zeventiende eeuw; L. F. W.Adriaenssen: Een aanslag op de calculerende
clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch in 1516 [inkomensbela-
sting]; A. Vos: Muziek in 'gereformeerd' 's-Hertogenbosch; K.M. P.Strengers-Olde Kalter. Boeken in Bossche boedels.
De belangstelling voor lectuur in de achttiende eeuw; R.H.M, van Breukelen: De Noord-Brabander in de Brabantse
politieke cultuur, 1829-1895.

De Omroeper, jg. 12, nr. 3, sept. 1999. H.Schaftenaar. De Duinen: akkers, bossen en een landgoed nabij Valkeveen; A.
P.Kooyman-van Rossum: Het Internationaal Theosofisch Centrum; H.Schaftenaar. Maarschalk Jean Falba (1766-1848);
J. Wit: De Naarder medaille van Philippus Christiani [kapelmeester 1814; 1863]; Schilderijencollectie familie De Geer.

Idem, nr. 4, dec. 1999. D.Dekema: Honderd jaar elektriciteit inNaarden;J.O«dcE//êrinfc/P. van der Linden: De eenden-
kooi van het Naardermeer; F.J.J. de Gooijer. Manoeuvres rondom Naarden in 1885; H.Schaftenaar. 'Nooit Gedacht'
oude boerderij aan het Zandpad [Van der Heyden, Van Dijk, De Graaf]; H.C.Slinger: Straathandel in de vesting
Naarden in de crisisjaren; P. deBruijn: Bakkerij De Bruijn in de Jan Massenstraat [Adrianusjohannes de Bruijn, 1897-
1970]; A. P. Kooyman-van Rossum: De oude algemene begraafplaats van Naarden aan de Amersfoortsestraatweg.

Ons Amsterdam, 49ste jg. (1997). RosaKingfin nr. 1), J.J. Voskuilfnr. 2), Boekhandel Van Rossum [Benjcsserun Lobo]
(nr. 3), Johannes Isaacsz Pontanus (1571-1639) (nr. 3), Dick Ernst Claassen (nr. 3), Coba Covens (nr. 4), familie Krabbé
(nr. 4), Remco Campert (nr. 5), Herman Gordijn (nr. 5), familie Teixeira de Mattos (nr. 6), Michel de Klerck (1884-
1923) (nr. 6), James Whistler (1834-1903) (nr. 9), Pien Franssen (nr. 9), G. B. en A. Salm (nr. 10), E. van Thyn (nr. 11),
Jan Frederik Meursing (1855-1930) (nr. 11), Levensmiddelenhandel in Amsterdam (nr. 12), 150 jaar ziekenfondsen (nr.
12), familie Bakker [graveurs] (nr. 12).

Idem, sostejg. (1998). Pieter Vlaming&Jan Wagenaar over Amsterdam (nr. 1), A.C.Baantjes (nr. 1), Hetsnordersbe-
drijf in crisistijd (nr. 2), Beroep Huisvrouw (nr. 3), Cornelis van der Vijver en Jan ter Gouw [stadsgeschiedschrijvers]
(nr. 3), Kranten en tijdschriften rond 1900 (nr. 4), De laatste 'echte' koffiehuizen (nr. 4), Roei- en Zeilvereniging De
Hoop (nr. 5), Herman Walenkamp (1871-1933) (nr. 5), Het pachtersoproer van 1748 (nr. 6), Laatmiddeleeuwse testa-
menten. Erven van welvarende Amsterdammers (nr. 6), Johan Elias (nr. 7/8), Geschilderde anatomische lessen (nr.
9), Paul Klumper {nr. 9), Hajo Brugmans (nr. 10), Een kijkje in de keuken van Rembrandt. Is de verantwoorde recon-
structie pure nep? (nr. 10), Waar tekende Rembrandt? (nr. 10), Thérèse Schwartze portretteerde Amsterdamse elite
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(nr. n), De Miljoenenjuffrouw. Meester-oplichtster eindigde als bedelares [Jantje Cornelia Struik, 1848-1908] (nr.
11), Peter Geerts - wandeling door de Transvaalbuurt (nr. 12), Juffrouw Van Eeghen (1913-1996) (nr. 12).

Ons Erfgoed, 7e jg., nr. 5, sept./okt. 1999. Verv. Laten, lenen en heerlijkheden; W. van der Wegen: Getorpedeerde sche-
pen en verloren vaders [koopvaardijvloot werd in WO-II ingezet voor transport; archief Verkeer en Waterstaat]; J.
van den Berg: Bidprentjes [uit de collectie van H. M. Lups]; H.M.Lups: Joodse beroepen van toen; JW.Koten: Nogmaals
registratie van doodsoorzaken en begraven [begraafwet 1869, wet op de lijkbezorging 1955]; H. K. Nagtegaal: De
vanzelfsprekendheid in de heraldiek; H.M.Lups: Heraldische databank C.B.G. nu; W.H.Morel van Mourik: Op zoek
naar een familienaam [Doys (van Angeren); 15e eeuw]; H.M.Lups: Volkstellingen op cd-rom.

Ons Voorgeslacht, no. 507, 54e jg., sept. 1999. A. B. Maliepaard: Het voorlopige nageslacht van Teunis Sijmons uit
Kijfhoek met takken Kranenburgh, Capiteijn, Bo(o)terdomp, Veltkamp, Velthoen en 't Jong; H.M.Kuypers: Het kan
zeker verkeren (correctie op 'Het kan verkeren') [vaders van twee buitenechtelijke halfbroers, zoons van Marrigje
Andries (overl. eind 1669)]; R.H. C. van Maanen: Rekeningen als bronnen voor genealogen (III). De rekening van het
gasthuis te Heukelum over 1771.

Idem, no. 508, okt. 1999. K.J.Slijkerman: De oudere generaties van een geslacht Van der Waal uit Rijsoord en
Ridderkerk in de Hoeksche Waard [eind i6e-begin 18e eeuw]; G. de Moor. Het Haarlemse schildersgeslacht Van
Waterlant in de vijftiende en zestiende eeuw; Verv. Rekeningen (IV). De kerkrekening van Heukelum over 1710; R.
H.C. van Maanen: Jeneverbranderijen in Zuid-Holland in 1818 (I). Delft-Den Briel-Dordrecht-Gorinchem-Leiden-
Sommelsdijk-Wocrden; Idem : Jeneverstokerijen in Delfshaven.

Oudheidkundige Kring Bathmen, 19e jg., nr. 3, sept. 1999. In gesprek met een drietal 'Oud-Tickgangers' [lagere land-
bouwschool in Bathmen: hoofd der school ].].Tick];T.Kloosterboer. Genealogie in en om Bathmen. Zoeken in kerk-
boeken [erve en familie Kleine(n)Traast]; Verv. Groeten uitBathmen. Geschiedenis vande prentbriefkaart [dedames
Klapwijk]; Willem en Johan Heuvelman.

Idem, nr. 4, dec. 1999. Huisslacht;T.A.K/oosferioer: Midwinterwandeling in het gebied van het Langenbcrgerveld
[bewoners en foto's]; Verv. Groeten uit Bathmen.

Oud-Nijkerk,jg. 18, nr. 3, sept. 1999. S.C.Bax: Het Fraanjekerkje [geref. gemeente; herinneringen]; Verv. Gezusters
Vat; Verv. Geschiedenis in steen gebeiteld [fundatie-stenen, o.a. boerderij Vanenveld (later Salentein); Van Wcster-
veld, Van Hangest d'Yvoy {1826); J. van der Veer-van Beek, 97 jaar (1975)]; De 'Albert Heyn' van familie De Vos [Peter
Gerritde Vos begon in 1936 zijn kruidenierszaak].

Idem, nr. 4, dec. 1999. H.J.G.Leerink: Armoede en ziekte in Nijkerk in de negentiende eeuw. Verslag van een
cholera-epidemie door een Nijkerkse huisarts in 1849 (dr. H. C. Medenbach de Rooij]; H. van Corler/R Witzel: Histori-
sche gegevens van drie van Curler's uit Nijkerk in Amerika [Anthony (1639-1664), Jacobus (1610-na 1669) en Arendt
{1620-1667) van Curler/van Corlaer/Van Corler]; Moord op een schaapherder [Cornelis van Harten, 1912].

OudRhenen, 18e jg., no. 3, sept. 1999. A.J. dejong: De familie van Laar te Rhenen. Genealogie en heraldiek [verschillen-
de wapens Van Laar; oorsprong van de naam; genealogie: nageslacht van Jelis Harmse tr. Rhenen 1728 Aartje Roelof-
sen]; H.P. Deys: De molen CRESCENDO in Achterberg [perceel waarop later (1846) de molen werd gebouwd in 1832
in bezit van de weduwe Rijk Doornenbal; molenaars Jan Meijer, Gerrit van Eek, Hendrik C. van Florestein; eigena-
ren Jan van Ommeren (1875), Wilhelmus J.Siebkes (1889), Adrianus Wanders (1900), Gerrit A. de Zeeuw (1921), Joh.
Jac. van den Born {1929), Wilgenburg; met gegevens uit het Bev. Reg.].

PRO-CEN-eralia, jg. 5, nr. 4, dec. 1999. RManche: Over het nieuwe veld patroniem gesproken...; Nieuwe versie ChaF;
Datumconversie in informatievelden (3); PRO-GEN hulpprogramma's via e-mail; Ordening en registratie van een
genealogische verzameling; Ode aan de moeder [moederreeks].

Rotterdamsjaarboekje 1982,8ste reeks, 10de jg. In memoria: ir F. W.C.Blom (1895-1981), ir. Jan van Ettinger (1902-1981),
zuster MiepHaaijer(i9O5-i98i), Prof. dr. E.H.Hermans(i894-i98i),H.M.Kraaijvanger(i9O3-i98i), Cornelis Verolme
(1900-1981), A.J. van der Vlerk (1903-1981); H.Bots: Pierre Bayle en de Rotterdamse Illustre School 1681-1693; Rotter-
damse Penningen VI; K.F. van Dijk: Productie van gas en electriciteit te Rotterdam; E.F.Croosman: Van den Broek en
Bakema [architectenburo; Johannes Hendrik van den Broek, geb. Rotterdam 1898; Jacob Berend Bakema, geb.
Groningen 1914]; D.Hausdorff: Krede ben Heik [pseudoniem (anagram) van Hendrik (Jacobus) Beke, geb. Rotterdam
1877, muziekonderwijzer, letterkundige, zoon van Betje Hakker {geb. Hoorn 1841)]; Verv. Drie Kralingse figuren.
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Il.Jacob van de Werken, timmerman... uitvinder [geb. Molenaarsgraaf 1734, tr. Ooltgensplaat 1766 Jannetje Boon];
P.F.Schevenhoven: Het stadsbestuur van Rotterdam in het begin van de vijftiende eeuw [met tabellen burgers die
gedwongen lening in 1426 betaalden; lijst van accijnzen en namen pachters 1425,1426 en 1429, en leden stadsbestuur
1414-1440; Leden van het stadsbestuur, die vermoedelijk tot de twintig rijkste burgers van de stad behoorden: Fijck,
Van Teijlingen, Van Hamert, Nachtegaal enz.; Overige stadsbestuurders; Rijke burgers zonder bestuursinvloed].

Idem 1983, 9de reeks, ïste jg. In memoriam vier Rotterdamse beeldende kunstenaars [Jan (Johannes Adrianus)
Burgerhout, Wout (Wouter Bernard) van Heusden, Henk (Hendrikus) de Vos, Kees (Cornelis) Franse); In memoria:
Dr Johannes Philippus Bacx (1903-1982), Dr Mozes Elzas (1888-1982), Cor (Cornelis Rochus Johannes) Kieboom (1901-
1982), MurkLels (1894-1982), J.C.F.Margry (1888-1982), Mr B.Moret (1905-1982), Prof. Mr J. van der Poel (1888-1982),
Dr Cornelis Rijnsdorp (1894-1982), Ir Bartel Wilton (1913-1982); H. ten Boom: Rotterdam aan de vooravond van de
reformatie. Deel 1. De Rooms-katholieke kerk en haar instellingen [met o.a. opsomming van inkomsten vanwege
de stad en in eigen beheer, o.a. een deel van het poortergeld en van het raamgeld (de huur van de lakenramen)]; E.
B.M.Lottman: De bijdrage van de Rotterdamse en Schiedamse 'rekenscholen' aan het bouwkundig onderwijs circa
1750-1850 [bijlagelll: Johan FrederikMetzelaar, 1819-1897, timmerman-architect-ingenieur]; DrieKralingse figuren
uit de achttiende eeuw. III. Leendert Noordhoek, veeboer (1683-1745); Iets over de geschiedenis van Katendrecht;
W.J. de Leur. Anthony en Anthonetta Kuijl en de stichting van KuijPs fundatie [kinderen van Adriaan Kuijl, afk. van
Steenbergen, tr. 1735 Cornelia Soetens; zij hertr. 1746 Dirk Scheurwater]; ƒ. C. van Munster van Heuven: Willem van
Houten en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen [geb. Rotterdam
1778, tr. (1) 1802 Johanna Suzanna Roques, tr. (2) 1818 Maria Sofia Billiau].

DeStamboom (Sliedrecht), jg. 1, no. 3/4, dec. ïggg.K.Blokland: Fragment stamlijn Baars [te Heinenoord, Mijnsheeren-
land en Sliedrecht; ve-2oe eeuw]; Familiearchief van Bylandt (deel 3) [overzicht van Sliedrecht 1675, geschreven
door de ambachtsheer Johan Tedingh van Berckhout; De rosmolen met o.a. leden familie Seun(en)].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 8e jg., nr. 2, nov. 1999. A.C.Stierp-Impink/D.Aten: Claes Vastersz. Stierp (circa

1615 - circa 1685). Landmeter te Akersloot in Noord-Holland [tevens belastingontvanger, klerk en notaris; visserij-
oorlog op het Langemeer]; De getijmolens van Middelburg [i3e-i8e eeuw]; Waterstaatkundige objecten in Zuid-
Holland (2): Scheepvaartsluisen; Glossarium van waterstaatstermen. De letter s: tweede gedeelte [verklaring van
woorden als smaksloot, spreng, steekwerk, strafbeker]; Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis. Overzicht
van literatuur betreffende Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1998 (met aanvullingen uit 1997 en
1997)-

Uth het Oulde-Bruck (De Broeklanden), 15e jg., nr. 1, dec. 1994. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerk te
Wezep [o.a. ds. N. G. Kersies (overl. 1939)' Voorouderoverzicht voor Cornelis Herms Berghuys [1703-1786]; H. van
Boven (t): Een en ander over de geschiedenis van de Ekelenburg, als onderdeel van Mullegen [bijlage: eigenaren en
bewoners]; Stam reeksen Van Haare/Van de Hare, Steert, Spijkerboer, Reurink/Roerink. Idem, nr. 2, maart 1995. Verv.
Geschiedenis Geref. kerk. Idem, nr. 3, juli 1995. Verv. Geschiedenis Geref. kerk; Stamreeksen Schreurs/Schreuders,
Van 't Oever, Klein, Van der Meulen. Idem, nr. 4, okt. 1995. De geschiedenis van huize 'IJsselvliedt' (bewoners:
Beeldsnijder Steenbergen, Nilant, Nobel, Van Limburg Stirum]; Paardefokkers [Fikse, Spronk, Van Weeghei].

Idem, 16e jg., nr. i, jan. 1996. De verdwenen Nicolaaskerk van Oosterwolde; Stamreeksen Rozeboom en Van de
Weg. Idem, nr. 2, april 1996. P.H.C.Heitinga als burgemeester van Oldebroek tussen 1882 en 1891; De 'van Pijkeren's'
in Wezep [nageslacht van Wolter Dirkse van Piekeren, ged. Oene 1742]. Idem, nr. 3, juli 1996. Verv. Burgemeester
Heitinga; Verv. Van Pijkeren. Idem, nr. 4, okt. 1996. Dorpscafé Bos in Kerkdorp [Aalt en Rika Bos]; Ruth Hulshof
(1868-1954). De laatste schaapherder in deze omgeving; Carel Johan Richard Nobel. Burgemeester van de gemeente
Oldebroek (1851-1881); B. Doornewaard: Genealogie familie Van den Berg [nageslacht van Diesmer Egbertsz tr. Ooster-
wolde 1730 Aeltjen Everts; voornl. te Doornspijk].

Van 't Erf van Ermel, nr. 22, okt. 1999. Drukkerij Bolhuis; Chr. Harmonieorkest 'Excelsior' [de eerste 50 jaar vanaf
1893]; Ermelo, anno 1939 (II); De min van koningin Wilhelmina (1) [Evertje van der Zande-Schouten]; Een verhaal
uit het RA Arnhem [Gangelof Lammerts Dekker, geb. Ermelo 1752; 1811]; T.Hoekstra: Genealogie van Lubbert Everts
(ten Hove) [tr. voor 1635 Grietje Wolters]; Boerderijen in en om Ermelo [Aalt Timmerman (1886-1969) tr. Wijmpje
van der Geest; boerderij Slagsteeg; Hendrik van den Berg tr. Teunisje ten Hove].

Veluwse Geslachten, jg. 24 (1999), nr. 4. M. Kok: Kaarten als bronnen bij genealogisch onderzoek; Kwartierstaat van
Gerrit Schut [geb. Barneveld 1831; —, Schuur]; Verv. Kwst. Bessels; C.G.Schut: Otterlo [bewerking van een transcriptie
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van het Kerkenboek van Aenstoit (=Otterlo)|; Verv. Kwst. Van den Bom; Verv. Parenteel van Wol ter Peters [Van Beek];
B.J. van den Enk: Wilbrink, tak A [te Apeldoorn, Velp enz.; 18e eeuw].

Vittepraetje (Harderwijk), 3e jg., nr. 4, dec. 1999. R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders. Een 'vreemde Har-
derwieker' [Harmen de Boer, geb. Durgerdam, tr. Harderwijk 1865 Gerritje Kok]; Van alles wat ver-eeaw-igd. Wat
Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden publiceerden.

Waardeel, jg. 19, nr. 3, 3e kw. 1999. T.J.Rinsema: Brocades & Stheeman. Van apotheek tot internationaal concern
[Willem Brocades vestigde zich even voor 1800 in Meppel; 1849 kwam Eisso Post Stheeman in de zaak, die hij in 1851
overnam]; Gedane zaken: De rijwielhandelaar [Derk Bonder, geb. Odoornerveen 1911]; B.J.Mensingh: Een nieuwmo-
disch rij tuig. De motor-tram-omnibus van H. A. Meijer [Hendrik Antonius M., geb. Ter Apel 1852, o.a. hotelhouder,
tr. 1878 JacobaBeugel];T.K<wpj:JohannesHendrikusHasper. Onderwijzer en bewaarschoolhouder [geb. Roden 1785,
overl. 1860; o.a. te Zevenhuizen en Assen].

Westfriese families, 40e jg., no. 4, dec. 1999. J. P. Geus: Er waren meerdere families Diepsmeer. III; De West-Friese
families Weeder/Weder, tak Marij Barents Weeder [tr. O.Blokker 1720 Dirk Vreeksz];J.A.Onnovccr: Kwartierstaat
Onneweer [Petrus Hermanus O., geb. Grootebroek 1916; —, Schagen, Smit (te Lutjebroek), Schooneman]; J. W.Joosten:
Faust binnen de Omringdijk [afk. van Langeboom (D); i8e-2oe eeuw]; Idem: Raadsel War(de)naar=Raven? opgelost!;
Toch nog één keer Schermer.

Zeeuwse Familiepraet, 14e jg., nr. 2, nov. 1999. P. Harthoorn: Levendale pakt uit... [keuze uit acten, verleden voor
notaris Levendale; 1594: o.a. attestatie van maagschap - Isaac Jaspers, te Bergen o/Z (verklaring door Frans Jacobs
Schaelie), Knoper, Oostdijck - Bollaert - Blancx, Fraes - Van den Houte - De Valck (te Franeker), Poelman],

UIT ONZE AFDELINGSTIJDSCHRIFTEN:

Amstelland, nr. 36, nov. 1999. A.J.H. van Marion: Opgespoord in het Nederlands Spoorwegmuseum [personeelsarchie-
ven (stamboeken), diverse maatschappijen, staatsspoorwegen enz.]; J.Sickmann: De familie Oostweegel en het boom-
schorshuisje aan de Amstelveenseweg [stamreeks (5 gen.), te Deventer en Nieuwer-Amstel]; Eigen-Aardigheden [op
bezoek bij A.Cassée; brief van Suzanne Coursier wed. Pieter Cassé (1790-1825)]; CA. van Hees: Een Amsterdammer
werd slotvoogd in Pruisen [Jan Bouman (1706-1776, zoon van Michiel B. en Anna Joosten) otr. Amsterdam 1732 Anna
Johanna van Lohuijsen]; Verv. Buitenlander in Amsterdam [Steenhoff ]; F. Bakker. Familieonderzoek bij de Mormo-
nen; M. Krap-Meester. Kent U dit beroep? [proponent; Wilhelmus Strik otr. 3 x Amsterdam (1728,1732 en 1735)].
Friesland, jg. 4, nr. 4, okt. 1999. B.D. van der Meulen: Jeneverstokers [genealogische aanvullingen op artikel van R. H.
C. van Maanen; Van der Kluft, Scrinerius, Gorter, De Jong, Zijlstra, Lolcama, Van Bloemen, Van der Meulen, Faber];
F.Bakker: Aaltje werd Antje [dochters (geb. Noordwolde 1832 resp. 1839) van Jacob Bijker en Anna Slot; tr. 1827]; E.
S. de Ridder-Sevenhuysen: Zevenhuizen in Friesland [te Opeinde, Marssum, Berlikum; i8e-2oe eeuw].
GeneVer,]g. 2, nr. 4, nov. 1999. H. Boersma: Het ordenen en bewerken van genealogische gegevens [om tot een publica-
tie te komen; weergave van een lezing]; S.J.H. Vrancken: Langs de matriarchale lijn: Karen en Simone Ramakers [geb.
Maastricht 1976 resp. 1977;—, Ceulemans, Cremers, Jongen, Claessens, Kruijen, Gorren, Blanckers, Hamelers, Mole-
naers/Meulenaers]; H.Beulen: Franciscus Hubertus Beulen in Drenthe gevonden [overl. Veenhuizen 1938; verslag van
onderzoek in RA Assen]; A.J. van Reeken: Ordenen van gegevens (een reactie) [betreft documenten, die op meer dan
één persoon betrekking hebben]; Jeneverstokerijen in het kanton Maastricht (II); Kwartierstaat Leonie Habets [geb.
Heerlen 1918; —, Lempers, Savelberg, Van den Bos(ch) {te Hoensbroek)].

Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 14, nov. 1999. Verslag themadag over familiebladen; Genomineerd familieblad
'Blanckensteijn bulletin'; Beschrijvingfamilieblad'Haselhoff Bulletin'; Beschrijving familieblad'DeSchildknaap';
Genomineerd familieblad 'Het Patertje'; Genomineerd familieblad 'Timmers koerier'.
Kwartier van Nijmegen, jg. 8, nr. 4, okt. 1999. J.Hekking: Later [hernieuwd onderzoek naar voorouders van Margriet
Jochems van Joling; 17e eeuw]; R. H. C. van Maanen: Een bierbrouwerij in Hatert in 1850-1852 [Hendrik Martzeller];
H.Fransen: Uit liefde voor Nijmegen [testament van Derisken Taken, te Kranenburg 1581].
Stichtse Heraut, ue jg., nr. 4, nov. 1999. Y.Jansen-linse: Bronnen [huisgeld, haardstedegeld enz.]; A. Vriens: Geboren,
later geregistreerd, verloren gegaan maar elders gevonden [te Bruinisse; Neeltje Kleppe, Jacoba Huisson en Wilhel-
mina van der Werf, geb. resp. 16,17 en 18 jan. 1880]; Antw. Graves [te Benschop; i7e-i8e eeuw].
Threant, 10e jg. (1999), nr. 3. Verv. Kwst. Zomer [gen. V]; W. Koops: Genealogie Israels/Koops [oudst bekende: Hendrik
Israël tr. Gesend Aleida Lomberg, ca. 1750 won. te Gilhuis].
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Twente Genealogisch, 15e jaar, no. 4, okt. 1999. Verv. Kwst. Van Zutphen; Verv. Losser onder de loep; Moederreeks
Zeggelt [Hendrina H. J. Zeggelt, geb. Enschede 1884; —, Reudink, Schouwink, Wennink, Ter Höfte]; Moederreeks
Bosweyer [Petronella Frederika B., geb. Amsterdam 1942; —, Elfering, Stegehuis, Sletterhaar, Wibbelink, Kar-
dijk/Kerkdijk,(patr.)]; R.H.C, van Maarten: Branderijen in Twente in i8i8;T.Bosweyer. Mijn favoriete voorouder. Mijn
opa zaliger [Gerrit Elfering].
Veluwe, 1999, no. 3. B.J. van den Enk: Genealogie Ploeg/Van der Ploeg [te Beekbergen en Apeldoorn; i7e-i8e eeuw];
J. Hamaker. Moederreeks van Marit de Jager [geb. Adelaide 1970; —, Hamaker, Verhaaren, Bulkes, Oyevaar, Zwart,
Staf]. Idem, 1999, no. 4. Kwst. Jacob Marten Handelé [geb. Arnhem 1916; Hanle, Overkamp, Gerritsen (te Arnhem,
Velp) (2x)]; Verv. Genealogie (Van der) Ploeg; H.Simonis: Luik, Luik of Luik? [stad, provincie, prinsdom of diocees?;
stamreeks Simonis > Mathijs S., afk. van Luyck, tr. Den Haag 1651 Maria van der Maes(ch)]; De (Apeldoornsche)
Courant [bloemlezing 1874-78].
West Noord-Brabant, jg. 9, nr. 4, okt. 1999. Antw. o.a. kwst. De Vroom [o.a. Van Riel, Van Son, Van der Moer], Van
Bavel, Snelders; F.Buijs: Fragmentgenealogie Haeckx [te Breda en Den Haag; eind i6e-begin 17e eeuw]; De Wouwse
DTB's (10); Kwst. (5 gen.) Antonius Frijters [1866-1954; —, Dielemans, Houtepen, Mees]; Langs de matriarchale lijn
[van Tanya Runge, geb. Delmenhorst 1967; —, Schouteren, Van Meel, Stevens (2x), Wuijts, Broos, Mastboom(s), Van
Tilborgh, Mous, Leijens, (patr.)]; Genealogische collectie Van Rijsewijk [in GA Breda]; Verv. Genealogie Nuijten;).
G.Nuijten: Een bijdrage aan de stamboom Nuijten (1) [fragment te Meerle (B), Ginneken-Bavel en Chaam; I7e-i8e
eeuw]; Verv. Akten van indemniteit te Werkendam [1802-03].
Zaanstreek-Waterland, nr. 39, nov. 1999. Verv. Lotgevallen weeskinderen Bes [1866-83]; E.M.Loose-van Heel: Een mythe
ontluisterd,fragmentuitdekwartierstaatvanGeorgeJohanLoose[DorninicoPeduzzi,geb.Schignano/Graubünden
ca. 1783; dochter Joanna tr. 1841 Dirk Grevelink, zoon van Geertruida Hilverdink]; T.Moester. Moester in de Zaan-
streek [nageslacht van Gerrit Gerrits Moester tr. (2) Westzaandam 1664 Neeltje Klaas; parenteel, met Munnik,
Warnaar, Kuijper, Ziegler, Bont, Rellegerds]; Kwst. (4 gen.) van Helena Salm [geb. Buiksloot 1820; —, De Groot,
Slagter, Van 't Hoff].
Zeeland, ie jg., nr. 4, nov. 1999. P.Schippers: HAZAZOEK en uw eigen (digitale) archief; De collectie van de Stichting
Genealogisch Centrum [overzicht].

BELGIË

Genealogie & Computer, jg. 16, nr. 5, sept. 1999. H. Goegebeur. The Ultimate Family Tree versie 3.0; P.Donche: Geheel
vernieuwde Home Pagina [http://welcome.to/vvfgc ; hoe navigeren, verkenning inhoud enz.]; B. Walkiers:
Genealogie-programma's voor Macintosh.

Idem, nr. 6, nov. 1999. H. Goegebeur. Publiceren op het Net [o.a. welk hulpprogramma]; S. Devriendt: Wat is er zoal
te vinden op het Internet voor een genealoog en op welk adres?; R.]ansen: Aanmaken van een webpage.

Heraldicum Disputationes, jg. 4, nr. 3, juli-sept. 1999. M. Vande Cruys: Artistieke vrijheid? [aanvaarding (registratie) zou
afhangen van artistieke voorstelling; oplegging van normen door registrerende colleges; auteur onderkent het
gevaar van het ontstaan van een eenvormige stijl, die weinig ruimte laat voor artistieke expressie en vernieuwing
- 'het ware beter dat colleges en verenigingen meer aandacht besteden aan de heraldische correctheid van het
wapen, dan aan de manier waarop het artistiek wordt voorgesteld]; J.A. de Boo: Des vogels vleugels; M. Vande Cruys/M.
Cheron: De abten van Westmalle; J. Goolenaerts: Een Antwerpse primeur? [dubbelkoppige adelaar op zegel van Ant-
werpse schepen Pieter Daen, 1295]. Disputationes 3/1999.

Limburg, jg. LXXV, ad 3-4, juli-dec. 1996. Register op Limburg 1 (1919) - 75 (1996) [alfabetisch op auteursnaam, ge-
volgd door de titel van de bijdrage]; De telmerken in het oudste huis van Kortessem; Verv. Cijns- en gichtregister
van het laathof van Herck onder Waltwilder [regesten 1626-32].

Limburg - Het Oude Land van Loon, jg. 78 (1999), Nr. 1. De breuk van de Sint-Barbaragilde ui t Eksel (1628,1723-1733)
[met de gegevens op de schilden van de koningen];J.Srin«sen: Chirurgijns en doctoors te Peer (1576 tot midden 20ste
eeuw) [opleiding; Joachim Gomparts, lijfarts van aartshertog Leopold 1647-56; notities betr. heelmeesters o.a.
Teggers, Vreysen, Van Hemer, Gijbels/Ghijbels, Beels, Morren, Rechters, Fisse, Vanderdonck]; De demografische
impact van de eerste Slag van Neerwinden (29 juli i693);J.M.Gorij: De Boerenkrijg(i7g8). Enkele algemene beschou-
wingen vooral met betrekking tot de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant. Bijlage: De weerslag van
de Boerenkrijg (1798) op Noord-Brabant.

106 Gens Nostra 55 (2000)



Le Parchemin, No. 323, 64e année, sept.-oct. 1999. H.Douxchamps: Les Quarante families belges les plus anciennes
subsistantes: Furstenbcrg (1295) [burcht Fürstenberg bij Neheim {1295-98)]; Chevalier le Pas de Sécheval: Rogier de
Xhénemont et sa descendance [i4e-i6e eeuw]; D. de Kerchhove dit van der Varent: Genealogie de la familie Dieteren alias
D'Ieteren [afk. van Sittard; ook: Dederen, Deiteren, Deden, Ditteren; Dieteren (ook: Didderen) te Schinnen; ve-i8e
eeuw]; Verv. Inventaire des dossiers de proces héraldiques conservés aux AGR 4 Bruxelles; Héraldique vivante:
Cammaert, Dessart, Dumestre, Eriche, Vanhove.

Idem, No. 324, 64e année, nov.-déc. 1999. Verv. Genealogie de la familie Dieteren alias D'Ieteren. Annexe: Essai
d'établissement d'une souche commune a tous les Diet(d)eren de Schinnen [te Schinnen, Heerlen, Amsterdam; met
in noot 86 fragment Dautzenbergh]. Les Diederen de Puth [i6e-i7e eeuw]; H.Douxchamps: Les quarante families
belges les plus anciennes subsistantes: Ghellinck (1273) [oudst bekende: Claes Gaylinc/Gheylinc, burger te Gram-
mont, vermeld 1273-1304]; Prologements 1997-1999 [aanv./corr., o.a. Breydel, Carpentier de Changy, Corswarem];
Descendance de Martin-Emmanuel Cambier et de Thérèse-Ursule Couvreur [tr. Renaix 1764]; Dewandre [20e eeuw];
Héraldique vivante: Couché, Derriks, Le Ponche, Leruth.

Vlaamse Stam, 35e jg., nr. 9, sept. 1999. R. de Clercq: De deelnemers aan de Guldensporenslag; P. Huys: Genealogische
gegevens uit de 'Garette van Gend'(1770-1771); G. van Kerckhoven: Studiebeurzen in de provincie Antwerpen [geschie-
denis, aantal, welke, voor wie]; Wapens geregistreerd: Van Vaerenbergh, Wouters, Beeckmans, Sweerts; M.Philippe:
Drie Limburgers in 1663 naar Amerika [Smeets/Smith, Van Pelt, Lane(n)]; H. Vannoppen: 'Kerklijken' en 'kerkhoflij-
ken' of de sociale status op basis van de begraafplaats in Midden-Brabant parochie Erps]; E. Ossieur: Een wachtrol
van de Gentse practisijnen van 1673 [advocaten en procureurs]; P.Donche: Leeftijd, herkomst en afstamming van een
aantal soldaten in de Kasselrij leper.

Idem, nr. 10, okt. 1999. P.Huys: Aanvragen tot dispensatie voor huwelijken (1783-1787); H.Lambrechts-Augustijns:
Pachtboeken Sint-Bernardusabdij Hemiksem [i7e-i8e eeuw]; L. Lindemans: Genealogie Erickx later Herincx (uit
Mollem) [i6e-i7e eeuw]; W.Steeghers: Gentse poorters uit Brussel (1542-1796); D. en J.Deroover: Onze Kwartierstaat:
Joanna Catharina Turcksin 'op weg naar haar node levensjaar' [geb. Machelen 1890; —, Jappens, Vandooren, Pue-
linckx]; Wapens geregistreerd: Minne, Bock, Van Deuren, Leydecker, Van Cotthem, Van Berchem, Fonteyn, Covents.

Idem,nr. 11-12, nov.-dec.i999.H.Vannóp/>OT:Familiekunde rond JonkvrouwMathilded'Udekemd'Acoz, echtgeno-
te van Kroonprins Filip van België [Udekem bij Leuven; relatie met familie Van Ophem]; P.Donche: Het 5de penning-
cohier van de heerlijkheid 'Het Vrije van Rijsel' (Stuivekenskerke, Oudekapelle, Kaaskerke en Sint-Jacobskapelle)
uit 1578; F.Debrabandere: De familienaam Fleeracker(s) [Van Vladeracken]; G.P. van Betsbrugge: Een adellijke familie
in Bellegem - De familie de Viron [gaat terug op Paul Viron tr. Brussel 1717 Barbe van Parijs; i9e-2oe eeuw]; F.
Vandenbosch: De parochieregisters van Sint-Pieters-Rode, een reconstructie ... [registers waarschijnlijk 1965-66
uitgeleend en nooit meer terug gebracht; er waren geen klappers gemaakt noch microfilms; bespreking van de voor
de reconstructie gebruikte documenten; lijst van pastoors 1265-1895; geboorten/dopen 1574 ... 1800: Abbij t/m
Anthonis]; Volkstelling 1693 te Beigem; L.Lindemans: Genealogie Mertens (uit Sint-Martens-Bodegem) [ise-i7eeeuw];
P. de Baets: Lijst van beoefenaars van medische beroepen te Oostende in de 17de en 18de eeuw [stadsarchief Oostende
in mei 1940 vernietigd; bijdrage totvormingschaduwarchief]; Geregistreerde wapens: Willemot, Van Bellingen [met
stamreeks te Pepingen, Beersel enz.; ise-2oe eeuw].

DUITSLAND

Altpreufiische Geschlechterkunde, Band 29,47. Jg. (1999). Hierin o.a.: Verschreibungen im OstpreulSischen (Königsber-
ger) und Litauischen (Gumbinner) Kammerdepartement im 18. Jahrhundert; Der 'Oeffentliche Anzeiger' - eine
wertvolle familienkundliche Quelle. Ein Beispiel aus dem Regierungsbezirk Königsberg 1892; Die Israëlitische
Erziehung = Anstalt zu Ahlem bei Hannover und ihre personellen Beziehungen zu Ost- und Westpreufien; Lands-
mannschaft Paleomarchia in Halle [ledenlijsten studentenvereniging 1879/80-1932/33]; Steckbriefe im Amtsblatt
der Königlichen Regierung zu Posen (Jg. 1816); Grübnau/Griebnau/Grübnow [te Elbing; ve-begin 19e eeuw]; Die
ostpreuGischen Vorfahren und Verwandten des 'Hauptmanns von Köpenick' [Wilhelm Voigt, geb. 1851]; Die Elen-
denbruderschaft zu Bludau, Kr. Braunsberg [naamlijsten 1664-1920]; Gedenktafeln für die Gefallenen aus Königs-
berg der Kriegsjahre 1813-1815; Juden, Mennoniten und Kirchspielsfremde im Taufregister der ev. Kirche Kau-
kehmen, Kr. Niederung/Ostpr. 1834-1844 und 1848; Die Spezifikation der Kleinen Freien im Amt Angerburg 1664;
Die Mühlenkonsignationen des Amtes Lyck von 1750; Die Schule in Wiersbau bei Sensburg und ihre Lehrer; Aus-
wanderer aus den Regierungsbezirken Bromberg und Posen 1815-1821; Die Geschichte der Lepra im Kreise Memel;
Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Herrnhuter in Ost- und Westpreufêen; Trauungen 1753 und 1784-
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1809 in der Mennonitengemeinde Montau; Mennonitische Trauungen im evangelischen Kirchenbuch der Pfarrei
Jungferi8oi-i84o;DieerstenTaufenimKirchenbuchvonPomehrendorf,Krs. Elbing[i66i-i68o];DreiEintragungen
für eine Heirat des Schneiders Lessing in den altesten Kirchenbüchern des Kreises Niederung; Bemerkungen zur
Unzuverlassigkeit der Kirchenbücher von Neukirch; Ermlandische Originalkirchenbücher in der Bibliothek des
Historischen Vereins für Ermland; Chronikalische Aufzeichnungen in AltpreuGischen Kirchenbüchern;
OstpreuGische Grundbücher und Personenstandsunterlagen im Staatlichen Historischen Archiv Litauen in Wilna;
Prissica im Staatlichen Kreisarchiv in Lyck (Stand: 1973); Standesamtsunterlagen von Standesamtern aus dcm Kreis
Lötzen im polnischen Staatlichen Kreisarchiv in Lyck/Elk.

DerArchivar, 50. Jg., Heft 3, Juli 1997. Entwicklungen im ostdeutschen Archivwesen seit dem 3. Oktober 1990; Das
Landesarchiv Berlin. Geschichte, Besta nde, aktuelle Entwicklungen und Probleme; Archive in Ulm [o.a. Stadtarchiv,
Evang. Landesarchivc, Dokumentationszcntrum oberer Kuhberg]; Kreisarchive in Baden-Württemberg.

Idem, 52. Jg., Heft 4, Nov. 1999. 'Woher kommt das Photo?'. Zur Authentizitat und Interpretation von histori-
schen Photoaufnahmen in Archiven; Wiederöffnung des Stadarchivs Dortmund [Markische Str. 14,44135 Dortmund;
open dinsdag en woensdag 8.00-15.45, donderdag 8.00-17.15, vrijdag 8.00-12.00]; Stadtarchiv Stendal im neuen
Haus; Neue Archivgebaude in der Tschechischen Republik.

ArchivOstdeutscherFamilienforscher, Bd. 14, Lieferung 5/6, Juli/Aug. 1998. Bijdr. betr. o.a. Dubsky [Hermann van Aken,
uit Rotterdam, overl. Hamburg 1834, tr. Katharina D.], Ciepluch, Werndl von Lehenstein [te Eger; Egerer Patriziat
in Böhmen; i4e-2oe eeuw], Ahnen der Anna Hofer [1890-1979; o.a. Mitzinger, Bön(t)sch/Benisch, Hintner, Sagasser,
WimmerJ, Kelm [stamreeks], Mallon/Mallau/Mallug, Hischke, Einzelvorkommen Kelm/Kölm.

Idem, Lief. 7/8, Okt. 1998. Bijdr. betr. Zander/Zahn/Zank, Werndl [verv.; met o.a. Angel/Aingell, Aichl/Eychl,
Bodenhöffer, Brunner v. Lehenstein, Crahmer (ook Ploner/Polaner, v. der Plan), Dressel/TröGl, Frankengrüner v.
Kinsberg, Grüner, Gumerauer, Holdorf, Kunreut/Oberkunreuth], Gelegenheitsfundeaus Böhmen in der Dompfarrei
Eichstatt und Weihern, DreGler.

Deutsches Familienarchiv, Band 127 (1999). H.Faulde: Vorfahren von Gertrud Faulde geb. Stark [stamreeksen Stark en
Puchta; zwaarte punten woonplaatsen voorouders Frankenland, Memmingen, Nürnberg, omgeving Ansbach,
Heilbronn,StrafiburgimElsal3,Nördlingen; kwartierstaat: nietgeneratiegewijsopgezet, maar alsstamreeks(je) per
naam. Ahnenliste Starke - langere reeksen o.a.: Bauer (te Auhausen/Ries), Besserer, Clauli (te Memmingen), Eberz
(idem), Ehinger, Funk, Gering(er), Hartlieb gen. Walsporn, Hopfer, Imhoff, Laminit, Langenmantel, Lupin, Meu-
ting/Meiting, Muffel, Rehlinger, Rehm/Rem, Ruepprecht, Sattelin, Schellenegger, Schorer, Schwarz, Unold/Ho-
noldt, Wachter, Zangmeister. Ahnentafel Puchta-met o.a. Aff/Afflin/Efflin,AiGlinger,Beck,Beyschlag,Buhler/Bul,
Burckas, Burgermeister, Eichhorn, Faber (te Ansbach), Greiner, Günzel/Küntzel, Hartmann/Hardmann, Heider,
Hertlein,Kiderlin(teUlm),Klein(teNördlingen),Kleyer,Lauber,Maier(teNördlingen),Mori(t)z(teSammenheim),
Mühe/Mieh, Muller (te Nördlingen), Prenninger/Brenninger, Rehlin, Remshard/Rimfihart, Söldner/Soldner,
Scheu(e)rmann, Schmid(t) (te Ulm), StrauG, Wander(er), Weng].

Emslandische und Bentheimer Familienforscher, Heft 49, Bd. 10, April 1999. Interessantes Material im Bistumsarchiv
Munster; Vcrv. Pastoren cv.-ref. Gemeinde Veldhausen [Hügenholtz, Koppelmann, Begemann, De Boer, Hamer,
Vietor, Stokmann, Jung, Stiasny, Dilloo, Busmann, Gründler, Hajck]; Ahnenliste Heinrich Johann van der Kamp
[1898 Lage 1964; 5 gen.; —, Brüggeman, Garritzen, Immink].

Idem, Heft 50, Bd. 10, Aug. 1999. L.Engbers: Stammliste der Familie Engbers/Schomakers in Börger/Hümmling
[oudst bekende: Engelbertus Schomakers alias Langen tr. (2) Borger 1762 Margaretha Langen]; J.Ringena: Die Pasto-
ren der evang.-reformierten Gemeinde Georgsdorf [i9e-2oe eeuw; o.a. Rudolf Johannes Ites (1871-72), geb. Gronin-
gen 1845; uitgebreide beschrijving levensloop en sociale en geografische context]; Ahnenliste Heinrich Johann
Bossmann [1898 Lage 1926; —, Van den Bosch, Koning, Boomhuis (te Lattrop)].

Genealogie, Bd. XXIV, 48. Jg., Heft 9/10, Sept.-Okt. 1999. Die historische Bevölkerungsstatistik in Mecklenburg-
Schwerin bis zur ersten Halfte des 19. Jahrhunderts; Probleme bei der Erfassung grolSer Nachkommenschaften am
Beispiel Adam Ries; D. Carl: Georg Landaus wüste Ortschaften. Eine Untersuchung zur Bedeutung des gesuchten
Standardwerks und seiner Neu-auflage auch unter familienkundlichen Aspekten; W. Billig: Die aus der Schweiz in
die Kurpfalz eingewanderte Familie Knochel; Unde venis Johannes Josquinus a Gosen? - Zur Stralsunder Genealo-
gie-.
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Gesellschaftfür Friedrichstadter Stadtgeschkhte, 23. Mitteilungsblatt, Winter 1983. Überwintern im Friedrichstadtcr
Hafen [lijst schippers 1824/25: Stuit, Bolhuis, Boiten, Oortjes (2x), Lam en Brokeman, allen uit Veendam, Tanger
uit Rotterdam, Spriek, Boseker, Scherpbier en Duin uit Pekela, Slof, Sternberg en Scholten uit Wildervank, Douves,
Hiltmann, Owe, Wybes en Fisher uit Schiermonnikoog]; Bijdr. betr. het huis Am Markt 16; Friedrichstadt im Jahre
1717 [met lijst hoogstaangeslagenen Martini-schatzung]; Johan van Wouwer und seine Landereien im Freesenkoog
[1574-1612, zoon van Nikolaus van der Wouwer en Sophie von Winthem; studeerde o.a. te Leiden, voorts o.m. in
dienst van de graaf van Oostfriesland].

Idem, 24. Mitteilungsblatt, Frühjahr 1984. Das Friedrichstadter Notgeld; Die 'Alte Posthalterei'.
Idem, 25. Mitteilungsblatt, Winter 1984. K.Mkhelson: Friedrichstadter Einwohner im Jahre 1850 [inkwartiering

pruisische resp. deense soldaten; gevolgen voor de burgerbevolking].

Ceschkhte derStadt Verden (Aller) in Einzeldarstellungen, Band 4 (1980). O. Voigt: Die Einwohner der Dörfer um Verden

1725/1733 [samenstelling gezinnen - met personeel - van inwoners van dorpen rondom de stad, behorend tot de
parochie van de Dom en de Andreaskerk; boerderijnamen].

Idem, Band 5 (1982). O. Voigt: Die Neubürger der Stadt Verden (Aller) von 1569 bis 1813 [alfabetische lijst met jaartal;
helaas geen chronologische opname. Bijlagen o.a. Kontributionsregister der Norderstadt von 1631/1633, Verzeichnis
der Kaufleute und Handwerker in der Norderstadt und im Süderende vom 12. Juli 1642, Kontributionsregister des
Süderendes von 1650].

Idem, Band 7 (1983). C.-C.Hesse: Die Familien der Domgemeinde in der Süderstadt Verden. Ein Verzeichnis aus
dem Jahre 1697 [namen gezinshoofd, namen en leeftijden van hun kinderen (ook meerderjarige); gegevens reiken
soms 30 jaar verder terug dan het oudste doopboek (1691)].

Idem, Band 16 (1987). O. Voigt: Die Neubürger der Stadt Verden (Aller) von 1814 bis 1919.

Hannoversche Geschkhtsblatter,N.ï.B3i\d 17, Heft 1/3 (1963). F.Forjfer-HafcmJohannHeinrichRamberg als Karikaturist
undSatiriker [1763-1840]. Ka talog.Jrfem,Heft4(i963).H.Nic/fls:FamilienwappenausderNiedersachsischenWappen-
rolle des Heraldischen Vereins 'Zum Kleeblatt'; Nachricht aus meinem Leben von Christian Philipp Iffland [1750-
1835; familie Iffland te Salderhelden en Einbeck; i7e-i8e eeuw; in bijlagen aanvullende biografische gegevens over
in de tekst genoemde personen]; Zur Geschichte der Militarbibliotheken in Hannover.

Idem, N. F. Band 19, Heft 1/3 (1965). 1865-1965 Hundert Jahre ZOO Hannover [o.a. Der Zoologische Garten im
Wandel der Zeiten, Tierhandel]. Idem, Heft 4 (1965). H.Mundhenke: Das Schützenstatut von 1379 eine Falschung?
[gedrukt door firma Friedrich Culemann; 19e eeuw]; H.Zimmermann: Genealogische Probleme um den Hofmaler
Johann Heinrich Ramberg [onderzoek naar de herkomst van zijn moeder Sophie M. D. Gerstenberg en van zijn
vrouw Johanne M.S.Thimm].

Idem, N. F. Band 20, Heft 1/3 (i966).Versicherungseinrichtungcn in der Stadt Hannover in der Zeit von 1728 bis
1885; Eugen de Haën [chemicus, geb. Duisburg 1835, zoon van Wilhelm de Haen (van oorsprong 'Hollandse' familie
en Jacobinc Elisabeth Carstanjen]; Ort und Flur des Dorfes Kirchrode [met vele gegevens over zgn. halfmeiers,
kloostermeiers, keuterboeren, leengoederen; met uittreksels uit diverse bronnen; o.a. Rating, Altrogge, Weikopf,
Jöhrens, Kracke, Roden, Fündling, Lüderitz, Volger, Tegtmeyer, Klunder]. Idem, Heft 4 (1966). Gartenfreude und
Politik in Herrenhausen 1666-1866; Feldpostbrief eines preufiischen Soldaten ausHannover vom 29. Juni 1866 [Carl
Henning].

Neukircher]ahresheft.Beitrige zur Geschichte und Volkskunde von Stadt und AmtNeukirchen, Heft 3/1978. Das Amt
Neukirchen, Teil 2. Beschreibung der Amtsdorfschaften [in de jaren 1747-1777 door Hessiche landmeters beschreven;
met historische inleiding per dorp van: Asterode, Berfa, Görzhain, Hattendorf, Immichenhain, Nausis, Ottrau,
Riebelsdorf, Ropperhausen, Róllshausen, Hof Röllhausen, Salmshausen, Schrecksbach en Wincherode].

Roland [zu Dortmund], Bd. 11, Jg. 33, Hefts/1999. Schatzungsregister der kurkölnischen Orte Winkhausen,Holthau-
sen, Nieder-Obersorpe und Oberkirchen von 1759; Nachfahrentafel GeGner [i6e-2oe eeuw]; Zur Abstammung
Dietrichs (v.) Klencke gt. der Quarter (zu Hamelschenburg) [i3e-i4e eeuw].

Idem, Heft 6/1999. Verv. Schatzungsregister 1759; Das merkwürdige Jahr 1740 [o.a. weersomstandigheden];
Zufallsfund [Hofmarcher 1550-53; Rosing 1596].
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VERDER ONTVINGEN Wij:

Adler (Oostenrijk), 20. (XXXIV.) Band, Heft 1, Janner/Marz 1999 [F. W. Leitner. Wappen in Bergbau und Verarbeitung;
W.Böse: Numerische Ordnungssysteme in der Familienforschung; H.P.Naschenschweng: Taufen illegitimer Kinder
Adeliger in der Stadtpfarre Graz 1716-1783]. Idem, Heft 2, April/Juni 1999 [Eine Suche auf den Spuren der Reichsgra-
fen von Volkra; Die Lysaghts von Kilcornan (tak van de ierse familie O'Brien; 12e eeuw); Verv. Taufen... Graz (1761-
83)].
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V., Informationsblatt Band 4, Nr. 1, Marz 1999; Nr. 2, Sept. 1999; Nr. 3,
Dez. 1999 [Der Historische Atlas von Bayern],
De Familjefuerscher (Luxemburg), 17. Jg., Nr. 54, Abrél 1999 [Luxemburger als Neubürger der Stadt Maastricht;
L'Inventaire des meubles d'un marchand-colportcur de 1685 (Nicolas Benois)]; Nr. 55, Mee 1999 [Les Calmes en
Lorraine (ook: Calmez, Calmé, Calmus); Mariages de Lorrains 4 Mondorf (18e eeuw)].
Friedrichstddter Zeitung, Nr. 27 en Nr. 28 (1999).

Geschichtsbldtter derDeutschen Hugenotten-Gesellschaft e.V., Band 29 (1999). S.Prüfer. Reformierter zwischen Rcaktion

und Revolution. Der Königsberger Pfarrer Louis Detroit und PreuGens Hugenotten im 19. Jahrhundert.
Johanniter Orde in Nederland, Med. jg. 50 (1999), nrs. 198 (maart), 199 (juni), 200 (okt.) [P. E. Quarks van Ujjord-Zandvoort:
50 Jaar Mededelingenblad (bloemlezing)], nr. 201 (dec).
Molens, jg. 14 (1999), nrs. 53 (jan.) [Noord-Hollandse molenaarshuizen], nr. 54 (april), nr. 55 (aug.) [ 1000ste molenaar
slaagt glansrijk (Roei Nahuis); Langs molens op Goeree-Overflakke], nr. 56 (nov.) [Martijn (Coenraads), jongste
watermulder van het land].
PRO-GEN-eralia, jg. 5, nr. 3, sept. 1999.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nrs. 106 (mei 199) t/m 109 (nov. 1999).
Oud-Utrecht, 72e jg., nr. 6, dec. 1999 [ƒ. G. Bokma: Het befaamde Utrechtse pompwater].
Rolandzu Dortmund, Jg. 1, Heft 1, Nov. 1966 [Himmelreich], Heft 2, Marz 1967 [verv. Himmelreich], Heft 3, Juni 1967,
Heft 4, Sept. 1967 [Meyer zu Bohmte]; Jg. 2 {1968), Heft 1 [v. Bodelschwingh; verv. Meyer zu Bohmte], Heft 2 [Braut-
schatz: Spictmann, 1694; Deisting], Heft 3 [verv. Deisting], Heft 4; Jg. 3 (1969), Heft 5, Heft 6 [Ringel, Kampmann,
Westhecker], Heft 7 [verv. Ringel (met Siepermann); Lehmbach], Heft 8 [Holtheuer, Deisting]; Jg. 4 (1970), Heft 9
[Hollinde], Heft 10, [Vo(5, Pauli, Eberts], Heft 11 [Middelschulte; verv. Pauli; verv. Eberts], Heft 12 [Kramer, Droste;
verv. Eberts].
Rijksarchief Drenthe, nieuwsbrief najaar 1999 [Historisch archief (tot 1985) van het TT-circuit overgedragen; Ver-
nieuwde Website (www.drentsarchief.org); Een bijzonder handschrift van de heren van het Huis te Peize].
Van foen naar nu (Duffelt),jg. 29(1999), nrs. 1 (maart), 2 (juni), 3 (sept.), 4 (dec.) \H.G.Kersten: 450 JahreSanktAntonius
Schützengilde Zyfflich; J. Pekel: Bericht über Beckers Halber Hof (boerderij tussen Keeken en Bimmen; Liips)].
Vereniging Oud Leiden, Med. jg. 21 (1999), nrs. 1 (jan./febr.) t/m 6 (nov./dec).
De Vesting (Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum), 10e jg. (1999), nrs. 1 (april) en 2 (okt.).

M. Vulsma-Kappers
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Vragenrubriek

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

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer) en antwoorden
dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan de heer C.H. van Wijn-
gaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.

ANTWOORDEN

056. VALK-POELENBURG (53 (1998), pag. 183)
De moeder van Pieter Arisz. Valk is Lijsbeth Sijmons Gravenaar, en niet Maartje Alberts Plusser, resp. de eerste en
tweede echtgenote van vader Aris Pietersz. Valk. De vrouw van Pieter, Eefje Pieters Poelenburg, hertrouwt, als
weduwe, Oostzaandam 22-5-1774 Jan Jacobsz. van Workum.

M. Molenaar-Valk, Zaandam

056. MOLENAAR (53 (1998), pag. 183)
Aagje Molenaar en haar broer Albert zijn in 1786 de enig overgebleven kinderen van Willem Arendsz. Molenaar en
Impje Alderts Meijn (overl. Zaandam 25-7-1829). Aagje en haar man Aris Valk, zoon van Pieter Valk en Eefje Poelen-
burg, worden genoemd als mede-voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Roelofsz. Meijn en Guurtje
Leenderts Stoop.

M. Molenaar-Valk, Zaandam

139. VAN BEMMEL-DACHVERLIES (54 (1999), pag. 57; antwoord pag. 270-271)
De figuur van Johan alias Frans van Bemmel, zoon van Goosen, komt nergens zo voor en is naar mijn mening een
contaminatie. Het betreft wel degelijk twee personen. Zo treden in 1516 en 1519 de gebroeders Joost, Frans en Johan
van Bemmel als zoons van Goosen van Bemmel op (J. P. Vredenburg, Het archief van het Burgerweeshuis te Arnhem,
1583-1914; 1983, inv. nr. 501, regesten 170 en 181).

Verwarring is voorts ontstaan doordat de broers Johan en Frans beiden getrouwd waren met een dochter Dachver-
lies. Jan van Bemmel was rond 1500 getrouwd met Margaretha, dochter van Jan Dachverlies en Gooswina van Varick
te 's-Hertogenbosch, zoals ook de schepenakten melden. Frans van Bemmel was getrouwd met NN Dachverlies; zij
hadden een dochter die trouwde met Jan van Brienen (W.J. d'Ablaing, 1856 en 1899). Van Spaen noemt helaas Jan
van Bemmel niet, maar wel Frans van Bemmel, gehuwd met NN Dachverlies, dochter van NN Dachverlies en NN
Monnicxdr. Ook Monnix is een oude Bossche familie.

Het voorgaande wordt bevestigd door de kwartieren op de grafzerk van de in 1623 gestorven kapitein Ernst van
Lawick in de kerk van Wageningen, die een kleinzoon was van de genoemde Jan van Brienen en de dochter van
Frans van Bemmel. De kwartieren van de moederlijke grootmoeder van Ernst zijn daarop aangegeven als: Bemmel -
Dachverlies - Doornick - Monnix {R.T. Muschart, Grafzerken etc. te Wageningen, in: Bijdr. Meded. Gelre 41 (1938)
365). Of deze dochter van Frans Anna heet, is me niet bekend. Wel heet ook een dochter van Jan van Bemmel Anna,
maar van haar is geen huwelijk bekend. Ook hier zijn vermoedelijk twee personen samengevoegd. De vrouw van
Jan van Brienen is in elk geval de dochter van Frans van Bemmel en niet van Jan.

Wat betreft de overige kinderen van Jan van Bemmel: Lubbert en Willem waren, voorzover bekend, zoons van
Sweder, niet van Jan (Taxandria 29 {1922) 3); niet Sweder kocht Muyserick, maar zijn zoon Willem. Tenslotte rijst
zelfs de vraag of behalve Anna de andere kinderen van Jan van Bemmel wel uit het huwelijk van Jan met Margaretha
Dachverlies zijn geboren. Immers, alleen Anna verkrijgt in 1530 het derde deel van de erfenis van Gooswina van
Varick, dat ze in ruil voor eenjaarrente van 100 goudguldens weer overdraagt aan haar oom Hendrik Dachverlies
(G. A. Den Bosch, schepenakten inv. nrs. 1311,199V, en 1314,276). Gooswina en Jan Dachverlies hadden namelijk drie
kinderen: Margaretha, Hendrik en Walraven.

Dr. J.T.F. Sluiter, Amersfoort
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193- 'ARMOSAN' / 'ARMASON'
In genoemde akte is sprake van het 'armason', dus niet 'armosan'. Volgens het tweede deel van het 'Woordenboek
der Nederlandsche Taal' ('s-Gravenhage, Leiden, 1898) is het woord armazoen ontleend aan het Spaanse 'armazon'
en was het in gebruik bij de walvisvaart, waar het gereedschap mee werd bedoeld dat nodig was voor het vangen
en bewaren van walvissen. Overigens vindt de koop van bedoeld armazoen niet plaats op 16 sept. 1669. Op die dag
wordt een notaris gemachtigd te vragen aan Van Coulster of hij wil transporteren. Drie dagen later pas stemt Van
Coulster daar onder voorwaarden mee in.

R.F. van Dijk, gemeentearchivaris Gorinchem

VRAGEN

226. DE KEIJSER
Veel personen met de naam De Keijser moeten in de 17e en 18e eeuw vanuit Gorinchem, Arkel, Opijnen e.o. naar
elders zijn vertrokken; zij komen niet voor in de betreffende begraafboeken. Wie vond een De Keijser als j.m of j.g.
afkomstig uit deze plaatsen eit omgeving, en waar?

A.C. de Keijzer, Giessenburg

227. MENGERS/MINGERS-BRENKERS/BRINKERS
Gerard Mingers, overl. Neeritter (gem. Hunsel, L) dec. 1801, tr. Catharina Elisabeth Brinkers, ged. Neeritter 19-10-
1761 (dr. van Henricus Brenkers en Joanna Gerits), overl. Maastricht 4-4-1809 (in de gevangenis, alwaar opgesloten
wegens ontduiking van de conscriptie door haar zoon Jan). Van dit echtpaar zijn vier kinderen bekend: Joannes
Egbertus, ged. Dordrecht 4-12-1786; Joanna, ged. Neeritter 26-11-1791; Catharina, overl. Neritter 6-10-1830 (36 jaar
oud); Henricus, ged. Neeritter 1-9-1795. Gevraagd: huwclijksgegevens Mingers (Mengers, Mingaars) - Brinkers
(Brenkers, Breukers) en elke informatie m.b.t. de naam Mingers, Mengers, Mingaars.

P.G.H. Vullings, Panningen
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