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Verenigingscentrum verhuisd

De NG v heeft een nieuwe huisvesting gevonden voor het verenigingscentrum. Met ingang van
1 maart 2000 is voor een periode van vijfjaar het pand Papelaan 6,1382 RM Weesp, gehuurd.
Het pand is gelegen vlakbij de Herengracht in het centrum van Weesp. Het is een voormalig
kerkgebouw, dat jaren geleden reeds door een woningbouwvereniging is verbouwd tot kan-
toor met archiefruimte. Het pand is licht en ruim van opzet en biedt nog wat extra ruimte om
een aantal wensen te honoreren. Behalve de collecties uit Naarden zullen in het gebouw ook
het te vormen verenigingssecretariaat en een vergaderruimte voor de directeur met de hoofden
van dienst en voor werkgroepen en commissies worden ingericht. De bezoekersruimten wor-
den op de begane grond ondergebracht, de werk- en opslagruimten op de eerste en tweede
verdieping. Bij het zoeken naar een nieuw pand is de bereikbaarheid voor de leden ook een
belangrijk aandachtspunt geweest. Het nieuwe verenigingscentrum ligt circa 600 m. van het
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Derm/ fcaarr We p met Vereniging centrum en N Station

NS-station. In de directe omgeving zijn verschillende parkeermogelijkheden. Weesp is zowel
via autosnelwegen als per openbaar vervoer goed te bereiken. Het is gelegen aan de Al Amster-
dam-Amersfoort, afslag Muiden/Weesp. De Ai biedt een goede verbinding naar het oosten van
het land en via de A6 Almere/Lelystad is er een goede verbinding naar het noorden. Via de A9
Diemen-Schiphol is het westen goed bereikbaar, alsmede de aansluiting op de A2 richting
zuiden van het land. Per trein is Weesp bereikbaar via de lijn Amsterdam-Hilversum/Utrecht
CS of Amersfoort, van waaruit goede overstapmogelijkheden in alle richtingen zijn. Weesp
heeft voorts frequente treinverbindingen met Almere/Lelystad en Schiphol. Om een indruk
te geven van de reistijden in minuten: zonder overstappen Amsterdam CS, Almere en Hilversum
12, Amersfoort 26, Zaandam en Lelystad 31, Utrecht 34, Leiden 48 en Hoorn 59, met 1 overstap
Den Haag HS 52/cs 64, Rotterdam es 69, Den Bosch 70, Arnhem 73 en Zwolle 79.

In verband met de verhuizing heeft het verenigingscentrum in Naarden na zaterdag 4 maart
zijn deuren definitief gesloten. In maart wordt de Promerskazerne ontruimd en in april zal
het pand in Weesp worden ingericht. Het centrum zal zaterdag 6 mei weer opengaan voor
bezoekers. De officiële opening zal later dit jaar plaatsvinden. Intussen zullen wel verschil-
lende gelegenheden worden gecreëerd voor afdelingsbesturen en leden om met het nieuwe
verenigingscentrwn kennis te maken. U zult tijdig van de plannen op de hoogte worden ge-
steld. Alvorens het centrum weer opengaat, zal er veel werk moeten worden verzet door de
medewerkers. Wij vragen de leden begrip voor deze situatie en verzoeken daarom iedereen
vragen met betrekking tot de collecties in het verenigingscentrum voorlopig op te schorten
totdat het centrum weer is geopend.

Het Hoofdbestuur verwacht dat de NGV met de thans gekozen oplossing jaren vooruit kan.
Het nieuwe centrum biedt prettige en lichte werkruimten voor bezoekers en medewerkers.
De faciliteiten in het gebouw bieden nieuwe perspectieven voor de dienstverlening aan de
bezoekers. Kortom, het is van een geheel ander karakter dan de Promerskazeme. Of Weesp
binnen de NGV net zo een begrip zal worden als Naarden? De tijd zal het leren.

Het Hoofdbestuur dankt alle medewerkers, hoofden van dienst, directeur vc en niet in het
minst de leden van de Huisvestingscommissie voor hun inzet bij de totstandkoming van het
nieuwe verenigingscentrum.

Ir. R.A.J. Dix, voorzitter NGV
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De Hoornse stadsarts dr. Pilgrom Hermansz Hulleman en zijn voor-
en nageslacht

DOOR J.F. WENDTE

INLEIDING

Aan het begin van de zeventiende eeuw is dr. Pilgrom Hermansz. Hulleman (1584-1656) een voor-
aanstaand burger en stadsarts van Hoorn, maar over zijn herkomst was niets bekend. In 1988
is daarop de aandacht gevestigd1. Dit leverde een waardevolle mededeling op, die leidde naar
zijn vader, de Hoornse stadschirurgijn mr. Hermen Lubbertsz.*. Bij nader inzien blijkt Hulleman
een telg uit een Elburgs geslacht. De Hoornse tak oefent drie generaties lang het vak van chi-
rurgijn of arts uit.

De vroegste vermelding van de naam in Hoorn is in 1608, wanneer een broer van dr. Pilgrom
zijn testament ondertekent met Wilhelmus Hulleman. Het is de geslachtsnaam van zijn voorou-
ders uit Elburg.

X

Handtekening van Wilhelmus Hulleman 23-9-160834

Frappant is dat Verwijs en Verdam voor de betekenis van 'Hul' onder meer verwijzen naar
regestnr.193 uit het archief van Elburg, waarbij gesuggereerd wordt dat het om de naam van
een plaats gaat3. Uit het Groot Nederlands Woordenboek wordt duidelijk aan wat voor plaats
gedacht moet worden: 'de kleine met hoog, stug gras begroeide bulten op weilanden en met
stug gras begroeide veengrond'. De geslachtsnaam Hulleman en ook andere varianten als Van
't Hul blijken in de driehoek Kampen-Elburg-Zwolle veel voor te komen, zonder dat er onder-
ling verwantschap hoeft te bestaan.

OVER 'DOCTER PELLEGROM'

Dr. Pilgrom Hulleman of'docter Pellegrom' zoals hij bij zijn dood wordt ingeschreven in de
begraafboeken, was aanvankelijk chirurgijn. Hij zal de praktijk van zijn vader wel hebben
voortgezet, mogelijk reeds vanaf 1602. Hoe hij is opgeleid is niet bekend. Hij zal de latijnse
school hebben gevolgd en zich vervolgens als leerjongen in het chirurgijns vak bekwaamd
hebben, mogelijk bij zijn vader. Zijn jongere broer Willem studeert te Franeker. In 1608 op
zijn sterfbed schrijft hij zich Wilhelmus Hulleman, een naam aangepast aan zijn stand. Zijn
boeken legateert hij aan Pilgrom.

In 1635 promoveertPj/grom Hulleman, 46 jaar oud, te Leiden in de chirurgie. In dat zelfde jaar
wordt hij aangeduid met 'medicinae doctor' en 'out chirurgicus'. Hij moet als arts/chirurgijn
een reputatie hebben gehad. Zo werd hij in november 1635 door mr.Johan van Toreest, Raad van
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de stad Hoorn, te hulp geroepen bij de behandeling van diens hond. Een niet verwijderde
pistoolkogel die door de rechter 'achterloper' van zijn 'Conijnhondetgen' was geschoten,
wordt bij een tweede poging gelokaliseerd en door de knecht van Hulleman uitgesneden,
zonder 'afmorselinge vant gebeent'4. Op verzoek van mr. van Foreest heeft notaris Israël Ja-
cobsz. deze gebeurtenis vastgelegd, om daarvan 'tot allen tijden () breder gestant te doen'. Zo'n
operatie is overigens minder ongewoon dan het lijkt. Zo is bekend dat de Hoornse arts Thomas
Jansz. Carbasius (1587-1624) tijdens zijn opleiding te Leiden de anatomie heeft bedreven door
het ontleden (opensnijden) van honden5.

Pilgrom Hulleman had al eerder de aandacht getrokken door zijn solidariteit met de Re-
monstrantse zaak. In Hoorn hadden in 1614 de Remonstranten zich afgescheiden van de Gere-
formeerde Kerk. Bekende voormannen van de 'onghesonde Leer' waren Dominicus Sapma en
Isaac Welsingius. De eerste schrijft in 1618 zijn 'Provisioneel vertoogh', de andere in het zelfde
jaar een 'Proefpredicatie'6. In elk van de inleidingen komt een gedicht in het latijn van Hulle-
man voor. In het 'Provisioneel vertoogh' is het gedicht ook vertaald in het Nederlands. Uit de
ondertekening met Pelegromius Hulleman, blijkt hij ouderling (presbiter) te zijn in de Remon-
strantse gemeente te Hoorn.

Pilgrom schrijft ook een lofdicht op Hoornse stadsarts en kroniekschrijver Velius, getiteld:
Manibus Clarissimi &Doctissimi Medici Theodori Vely super repetita Editione ejusdem Chroniconis Hor-
nani. Het wordt pas in de inleiding van de derde druk van Velius afgedrukt(i648). Kwam hij
bij de tweede druk van 1617 als chirurgijn nog niet in aanmerking of moet dit worden toege-
schreven aan de kerkelijke perikelen?

In 1652 neemtP%rom Hulleman, dus op 68-jarige leeftijd, de functie van stadsarts van Hoorn
over van Joan Roos. Een functie die hij deelt met Volkardus Velius en GerardEverts Olif. In 1656
waren het er weer twee: Hulleman en Olij. Na het overlijden van Hulleman wordt zijn plaats
wegens geldgebrek van de stad niet meer ingenomen.

OVER DE VADER VAN 'DOCTER PELLEGROM'

Mr. Hermen Lubbertsz., de vader van dr. Pilgrom Hulleman treffen we in Hoorn voor het eerst aan
op 12 december 1583. Hij wordt dan aangeduid met 'eenen mr Hermen wonende vóór op het
Noord'. Kennelijk was hij nog een onbekende voor de burgemeesters, maar wel voldoende
aanbevolen om door de stad Hoorn gecontracteerd te worden als pokmeester. Op basis van 'no
cure no pay' mag hij Olfert de bierdrager, diens vrouw en al zijn kinderen genezen van de
pokken8. Vanaf januari 1586 krijgt hij een aanstelling als stadschirurgijn (stadsmeester). Naast
een jaarsalaris van vijftig Carolus guldens ontvangt hij een wagen spaanderen en 40 'groot
vlaems'. Daar tegenover staat dat hij de lichamelijke gebreken van alle stadsarmen moet be-
handelen, uitgezonderd pest, pokken en moedwillige kwetsuren9. Door tussenkomst van de
stadsdoktores mr. Dirk en PieterHogerbeets wordt zij n jaarsalaris in 1596 verhoogd tot tweeenze-
ventig gulden10. Hij woont en praktiseert aan de oostzijde van de Noorderstraat(i6o2), waar
ongetwijfeld het 'groot coperen pronk bekken' uithing, het kenmerk van de chirurgijns.

Uit de boedel kan worden afgeleid hoe hij er ongeveer uitgezien moet hebben". Over zijn
manshemd draagt hij een grofgreinen wambuis en daaronder een broek van laken met een
neusdoek in één van zijn zakken. Het geheel wordt gecompleteerd met een kraag. Buitenshuis
draagt hij een mantel met op zij n hoofd een vilten hoed. Hij beschikt bovendien nog over twee
leren pakken. Voor de nacht kon hij kiezen uit zes slaapmutsen.

In de winkel staan twee scheerstoelen. Hij zal dus tenminste één leerjongen in dienst heb-
ben gehad. De aanwezigheid van scheerdoeken, -scharen en -messen en kammen, alsmede een
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pers voor de scheerdoeken, wijzen op zijn barbierswerk: baardscheren en haarsnijden. In
dezelfde ruimte worden ook de chirurgij ns werkzaamheden verricht zoals het aderlaten. Naast
lancetten, spatels, boren en 24 -niet nader aangeduide- instrumenten, is er ook een pers 'daer
men armen ende beenen in set'. Een pers die waarschijnlijk gebruikt werd bij het zetten van
gebroken ledematen ofhet verrichten van amputaties. Interessant is de aanwezigheid van twee
'vijselkens', een loden mortier en twee 'schaelkens met wicht', die duiden op het bereiden van
geneesmiddelen. Zaken die hij betrok van de arts Gerrit Harcxsz. (Kloek). Cornelis Cornelisz. Lae-
ckencoper12 opt Oost, leverde hem laken.

Dat hij zijn vak op niveau beoefent, kan worden afgeleid uit het bezit van 'seeckere boecken,
waarvan de meesten tot de winkel behoren'. De boekhouding van mr.Hermen Lubbertsz. is niet
bewaard gebleven, maar de boedelpapieren geven enig zicht op zijn patiënten en hun medi-
sche problemen. In 'Mr. Harmans boeck' worden genoemd: 'dat kindt op Karkendam; Peter
inde Boomen een gat int hooft; Griet Willems; Jan Claesz.; die man op Schotlandt een gat int
been; Pieter Gerritsz. Dyckgraeff een zeer hant; ene rectoors wyff een swel aen haer hals'.
In 1602 verleent hij samen met mr. Pieter Costers, medicinae doctor, in Oosthuizen medische
hulp aan de ernstig in de linkerzijde gewonde Jan Cornelis Snap. Mr. Hermen Lubbertsz. verbindt
hem in het huis van de waard. Daarop wordt Snap naar zijn eigen huis gebracht en in bed
gelegd. Hij raakt waarschijnlijk in shock. Mr. Hermen probeert nog de patiënt 'in de warmte
te krijgen' door diens handen en voeten met hete doeken te strijken13. Maar het mag niet
baten.

Tijdens een van de vele pestepidemieën worden in 1602 ook mr. Hermen Lubbertsz. en zijn
vrouw getroffen. Er wordt een boedel opgemaakt waarin behalve een gevarieerde hoeveelheid
contant geld (gulden leeuwen, nieuwe rosenobels, franse kronen, dubbelloenen, enkele en
dubbele spaanse pistoletten, vlaamse nobels, een portugeser, een engelse tiende penning, rijks
daalders en een Staten daalder) ook twaalf obligaties met een gezamenlijke waarde van 2443
gulden voorkomen, op de volgende personen: Jan Taetsz., Sy bet (Claesz), DirckArisz., ReyerEggesz.,
Aris Adriaensz., allen te Abbekerk; op Albert Dircxz. Tollenaer te Schagen; op Syvert Jansz., Pieter
Meynertsz., Andries Feydf4, Jan Jacobsz. Beyl en ArentJansz., van wie geen woonplaats vermeld
wordt.

Uit de boedel zijn tenslotte betaald: voor twee doodskisten 12 gulden, voor de bidder 15
stuivers, voor een dienstmeid uit het sterfhuis 5 gulden, voor de snijder 3 gulden. Voorts aan
Pieter Speldemaecker ('vanwege seeckere borgtochte'), Willem Harmansz. (een hoed), die Graeff-
maecker en Wessel Jansz. ('van dat hy tot Amsterdam voere').

Uit de Hoornse bronnen wordt bij de doopaangifte van zijn kinderen in 1584 en 1586 duide-
lijk dat hij uit Elburg komt. Ook zijn eerste vrouw komt, zoals zal blijken, van daar.

OVER DE WORTELS TE ELBURG

Mogelijk woonde mr. Hermen Lubbertsz. nog in 1579 te Elburg. In het 'Stadt Schattingsboek' van
dat jaar worden genoemd: Hermen Hulleman, Bernt Hulletnan en EgbertHulman smit15. Het jaar
1581 vermeldt: Pele Hullman, Lubbert Hullman en Evert Hulmans. In de ordonnantie van de bur-
gerwacht uit 1578 komen o.a. voor: Harman Hulman en Lubbert Hulleman'6.

De genoemde Bernt Hulleman, gehuwd met Hannickje kan een generatiegenoot of zelfs een
broer van onze mr. Hermen zijn geweest. Dit laatste echtpaar 'bekomt' in 1592 transport van
een 'saelwehr in halff Heerengoet, gênant Myengoet in Ampte van Doornspijck Buirschap
Wessingen gelegen"7.

Hoogst interessant is de naam Pele Hullman in 1581. Het zou niet vreemd zijn als dit een oom
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is geweest van onze dr. Pilgrom (Peel) Hulleman te Hoorn. Hoewel genealogisch het bewijs niet
geheel rond is, mogen we de stamreeks laten beginnen met de genoemde Lubbert Hulleman
uit Elburg.

De vrouw van mr. Hermen, genaamd Wilkmtgen Herpertsdr., moet geboren zij n uit een gegoe-
de familie te Elburg. Via haar verwerven de kinderen Hulleman veel onroerend goed te Elburg.
Haar zuster Christina Herpertsdr. bleef in Elburg wonen en overleed omstreeks 1596. De kinde-
ren van Wilkmtgen Herpertsdr. zijn van moederszijde 'affterkinderen', d.w.z. neven van de
broeders Willem Dirksz. van Sanen en Claes Dirksz. van Sanen beiden wonende te Krommenie
(1596)18.

DE STAMREEKS

I. Lubbert Hulleman (Hullman), vermeld te Elburg 1578,1581.

Hieruit:

1. Hermen Lubbertsz., volgt II.
2. mogelijkBmtf (Behrent)Hulleman (Hulman), wonende te Elburg, gen. 1579, overl. vóór 10-4-

1602, in 1592 nog gehuwd met Hannickje (Hannisge, Hannesgen), overl. na 162419.
Uit dit huwelijk tenminste een zoon Herman Beernts (Berentsz.) Hulleman (Hulman), die het herengoed
genaamd 'Myengoet' in het buurschap Wessingen op 9-4-1610 'in sijn geheel gebracht heeft'. In 1632 wordt
hij genoemd als gehuwd met Anne20. Beiden zijn overleden ni 1635. Nageslacht Hulleman te Elburg.

3. mogelijk Pele Hullman, vermeld te Elburg 1581.

II. Mr. Hermen Lubbertsz., geb. wrs. Elburg 1545/4621, aanvankelijk pokmeester(is83), vanaf 15-1-
1586 tot aan zijn dood in 1602 stadschirurgijn (stadsmeester) Hoorn, overl. Hoorn tussen 20-5
en 26-6-160211, tr. (1) vóór 1582 Wilkmtgen Herpertsdr., uit Elburg, tr. (2) omstreeks 25-11-158822

Neeltgen (Cornelia) Gerritsdr., overl. Hoorn mei/juni 1602".

Handtekening van mr. Hermen Lubbertsz. en merk van Neeltgen Gerritsdr. 25-11-158S22.

Uit het eerste huwelijk zijn in 1596 vijf kinderen in leven23. Pilgrom en Willem zijn de jongsten. Hoewel de
doopregisters van de gereformeerde kerk te Hoorn reeds beginnen in 1579, konden slechts twee kinderen terug
gevonden worden. Over twee jonge kinderen uit het eerste huwelijk is Dirk Jansz Olyslager voogd (1603). Uit het
tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Mogelijk heeft hij zich omstreeks 1583 te Hoorn gevestigd.
Via Willemtge Herpertsdr. erven de kinderen uitgebreid onroerend grondbezit in Elburg. Het gaat om een huis
in de Beekstraat en een stuk land genaamd 'de smalle ganck' binnen de stad Elburg en vijf stukken grond (o.a.
twee akkers op de Enck, grasland in het Goor en een boomgaard met twee woningen gelegen aan de zuidzijde
van de Gelderse Grafte buiten Elburg24.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mary Hermensdr., geb. Hoorn vóór 1584, overl. tussen 3-6-1603 en 2-6-160924, tr. 1602 (huw.
voorw. Hoorn 3O-4-i6o22S), mr.Jeremias Brandft)26, chirurgijn te Enkhuizen op de Nieuwe
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Haven 'by die craen' (1591) en op de Nieuwendijk (1593)27, overl. Hoorn 1602 (pest)". Hij
woonde te Enkhuizen (1602) en was eerder geh. met Anna Cornelis; beiden werden op 1-9-
1591 als nieuwe lidmaten ingeschreven van de Geref. Gemeente in Enkhuizen27.
Uit zijn eersce huwelijk waarschijnlijk geen kinderen28. Mary Hermensdr. heeft waarschijnlijk één of meer

kinderen waarvan de namen niet bekend zijn (1623)29.

2. Elburch Hermensdr., geb. Hoorn vóór 1584, overl. tussen 25-4-1610 en 19-8-1612 otr./tr.
Hoorn 1/15-3-1609 AlbertBorrytsz.30, geb. Hoorn, 'ysercramer', schepen van Hoorn 1612,20,
vroedschap 1618, burgemeester 1621,22, staet 1623,24, kerkmeester Grote Kerk (1624),
wonende Roode Steen (1610), overl. ald. juli 1624, zn. van Borryt Symonsz., vroedschap
van Hoorn 1572, en Katherine Thymansdr. (van Ens), lakenkoopster31. Hij is wedr. van
Mary Pietersdr., dr. van Pieter Jansz. naaldenmaker en Pietertje Rensesdr. Hij hertr.
Hoorn 18-9-1605 (otr.) de weduwe Trijntje Lambertsdr., geb. Hoorn, en tenslotte (4)
otr./tr. Hoorn 19-8/2-9-1612 Anna Jansdr., geb. Hoorn, lidmaat 16-10-161632, overl. na 6-1-
1643, dr. van Jan Pietersz. Wijnkoop en Neeltje Remmetsdr. en wed. van Dirk Pietersz.
Haan.
Hieruit:
1. Herman Albertsz., ged. Hoorn 25-4-1610, jong overleden.

3. Peel33 (v. Hermen Lubbertsz. van de E v. Elburch), ged. Hoorn 29-1-1584, overl. tussen 18-3-
1596 en 3-6-1603.

4. Dr. Pilgrom Hermansz. Hulleman, volgt III.
5. Willem (Wilhelmus) Hermansz. (v. Hermen Lubbertsz. vande Elburch), ged. Hoorn 9-9-1586,

inschr. Universiteit Franeker 27-5-1606 in de taalwetenschappen (artes linguae), legateert
in 1608 o.m. aan de armen van de geref. kerk te Hoorn. Overl. Hoorn omstreeks 23-9-
160834. Geen nageslacht.

III. Dr. Pilgrom Hermansz. Hulleman, geb. Hoorn 24-z-is843S, meesterchirurgijn, schrijver van
gelegenheidsgedichten, ouderling Remonstrantse Gemeente (1618), promotie in de geneeskun-
de Leiden 17-7-1635, vanaf 1635 medicinae doctor te Hoorn, stadsarts te Hoorn van 1652 tot zijn
overlijden36, overl./begr. ald. 2/5-10-1656, otr./tr. (i)HooTnzo-7l8-8-i6o8Susanna]acobsRipperse,
ged. Hoorn 18-6-1589, overl. ald. 2-6-162237, dr. van mr Jacob Ripperse. o.m. schepen en vroed-
schap Hoorn en Imme Jansdr. (Merens)38, tr. (2) Hoorn 30-6-1624 Geertje Egbertsd., ged. Hoorn
24-10-1593, overl./begr. Hoorn 17/20-6-1663, dr. van Egbert Claesz. Pottebacker, pottenbakker,
wrs. later koopman en Geert Cornelisd.39.

Susanna Ripperse 'sterft zonder oir'. Hulleman, en later zijn weduwe, wonen op de Nieuwendam (1653,1662).

Uit het tweede huwelijk (enige kinderen jong gestorven):

1. Geertje Hulleman, geb. Hoorn 22-3-1627, overl./begr. ald. 5/10-12-1694, otr./tr. Hoorn 26-4/
11-5-1653 Willem Coninck (ook Coningh) de Jonge, koopman, volgens de huw. inschr. jonggesel
van Hoorn, wonende op de Dijk, overl. wrs. tussen 1659 en 1665, zn. van Guurtje Jans40.
Uit dit huwelijk41:
1. Willem Coninck, geb. Hoorn 20-10-1654, heeft gewoond te Dendermonde in Vlaanderen bij zijn oom Ys-

brant Koning van 1665. Aldaar door de koning van Frankrijk belegerd geweest tot 1669. Voorts tot Gent van
1671 tot 1672. Te Leiden gestudeerd van 1-11-1673 tot 15-12-1676, en ald. gepromoveerd in 1676 op het onder-
werp 'over de hartklopping'; een groot 'chymicus' (chemicus), overl. Leiden (?) 4-8-1684, begr. Hoorn (Grote
Kerk) 7-8-1684. Geen nageslacht.

2. Egbert Coninck (ook Coningh), geb. Hoorn 7-11-165542 ('sondag smorgens ten 7 uren'), wonende op de
Vismarkt (1681), biersteker op de Bierkade (1697), overl. ald. 21-11-1725. otr./tr. (1) Hoorn 12-4/6-5-1681 Imme-
tje Dirks van Hoolwerff, ged. Hoorn 1-4-1656, overl./begr. ald. 22/28-9-1696, dr. van Dirk, winkelieren Aafje
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Ripperse. Hij otr./tr. (2) Hoorn 13/28-4-1697 Elisabeth Vis, geb. Hoorn, wonende op de Haven (1697),
overl.na 16-2-1707, dr. van NN en Brechje Jansdr. Uit het eerste huwelijk acht kinderen43, uit het tweede
huwelijk alleen een dood geboren zoon.

3. een kind, begr. Hoorn 25-10-1659.

2. Dr. Hermanus Hulleman, volgt IV.

IV. Dr. Hermanus Hulleman, geb. Hoorn (?) 1-2-1635, inschr. Leiden in de geneeskunde 18-5-1654
en ald. gepromoveerd 22-3-1657 op het onderwerp 'de calculo renum et vesicae' (nier- en blaas-
stenen,, arts te Hoorn (1662-76)44, begr. Hoorn 1-6-1702, otr./tr. Hoorn 7/22-1-1662 Grietje Lam-
berts (Opperdoes), ged. (Remonstr.) Hoorn 11-11-1640, overl. wrs. voor 1697, dr. van Lambert
Reyndersz. (Opperdoes), timmerman (1639) en Neeltje Gerrits Smit van den Oudendijk.

Hij woont ten tijde van zijn huwelijk op de Nieuwendam, zij op de Timmerwerf (1662). In juni 1680 gaat hij over
van de Remonstrantse naar de Gereformeerde kerk. Aan het ei nd van zij n leven komt Hulleman in aanvaring met
de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente. Hij zou aan het kraambed van de predikantsvrouw te Scharwoude
onoirbare praktijken hebben uitgeoefend, zoals het gebruik van 'korals' (kralen) om toverij te onderkennen, het
doden van een zwarte 'koek' (haan) en het koken van diens hart in een pot en het laten zegenen van de predi-
kantsvrouw door een vroedvrouw. De rol van Hulleman in het geheel staat niet vast, maar op herhaaldelijke
vragen van de voorzitter van de kerkeraad, ds. Petrus van Wallendal, weigert hij te antwoorden. De kerkeraad
besluit daarop hem wegens 'overzettelijke hardnekkigheid en stijfhoofdige houding' de toegang tot de tafel van
het Heilig Avondmaal te ontzeggen, tot het moment waarop hij de vragen beantwoord zal hebben. Na vijf dagen
verklaart Hulleman zijn spijt en op 7 juli 1701 verschijnt hij voor de kerkeraard. Hulleman geeft aan dat er geen
kwade bedoelingen zijn geweest, maar veeleer een 'goed oogmerk om de kraamvrouw te helpen'. Wel geeft hij
aan zich aan onvoorzichtigheid te hebben schuldig gemaakt door ongeoorloofde middelen te gebruiken zoals
het gebruik van de kralen, het doden van de haan en in het bijzonder het zegenen, hetgeen hij de vroedvrouw
in de mond gelegd heeft. Na nog enige 'redenwisseling' met de kerkeraad wordt de zaak afgedaan45. Daarmee
lijkt het conflict voorbij, maar op 21 september meldt de broeder die bij Hulleman huisbezoek heeft afgelegd,
dat er sprake is van 'scherpe bejegeninge' wegens de gevolgde procedure. Hij zou zijn dienstmaagd belemmeren
belijdenis te doen. De kerkeraad is kwaad en maakt dit ook duidelijk aan de burgemeester. Echter ook deze zaak
word t geschikt, zodat op 1 december 1701 besloten kan worden Hulleman wederom tot het Avondmaal des Heren
uit te nodigen46.

Uit dit huwelijk (allen Remonstrants gedoopt):

1. Pillegrom, ged. Hoorn 12-11-1662, begr. ald. 9-8-1664.

2. Pillegrom, ged. Hoorn 25-11-1664, begr. ald. 14-10-1665.

3. Dr. Pillegrom, ged. Hoorn 17-8-1666, gepromoveerd Leiden 25-5-1691 op het onderwerp 'de

succo nerveo', wonende op de Nieuwendam (1698), begr.ald. 10-4-1702, otr. Hoorn 2-8-

1698 Stijntje Lakeman, jd. van Purmerland en daar ook wonende (1698). Geen nageslacht.

4. Neeltje, ged. Hoorn 30-7-1668, begr. ald. 3-8-1668.

5. Neeltje, ged. Hoorn 27-7-1670, jong overleden.

6. Lambert, ged. Hoorn 17-5-1672, overl. 1674.

7. Geertje47, ged. Hoorn 6-5-1674.
8. Neeltje, ged. Hoorn 17-1-1676

Alle kinderen zijn begraven in de Grote Kerk te Hoorn, grafnr. 348 Noordkap. In de begraafboeken konden
ook de begraafdata teruggevonden worden van de vier laatste kinderen en wel op 26-11-1674,6-12-1674,18-4-
1682 en 16-6-1699, evenwel zonder bij naam genoemd te worden. Uit het stamboek Merens (f.56) is bekend dat
Lambert in 1674 is overleden. Voorts wordt aldaar een negende kind, genaamd Neeltje vermeld, die geplaatst
is tussen het derde en zesde kind. In de DTB-registers van Hoorn is daarvoor geen bewijs gevonden.
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TOT SLOT

Met de dood van Pillegrom Hulleman (IV.3) in 1702 sterft te Hoorn dit geslacht Hulleman uit.

GerardLiselius is erfgenaam van zijn 'oom en neef. Zijn moeder was Geertje Lamberts Opperdoes,

een zuster van Grietje Lamberts Opperdoes (IV).

Er verschijnt in de achttiende eeuw te Hoorn wel een ander geslacht Hulleman, met de

bakker Wynand Hulleman als stamvader. Hij doet op 17-3-1734 belijdenis in de Gereformeerde

kerk te Hoorn en blijkt dan afkomstig van Kampen48. Banden met het hier beschreven geslacht

zijn onbekend, maar Kampen is niet ver van Elburg gelegen! Wynand Hulleman trouwt drie-

maal, resp. met Jannetje Helt, Elisabeth Schellinger en Maritje Claas Bakker en geeft zijn kinderen

de namen: Grietje, Annetje, Lysabeth, Herman, Volkert, Willem, Klaas en Wynand.

Noten
Er is gebruik gemaakt van stukken uit het Familiearchief Merens, Rijksarchief Noord Holland, inv.nr. 137, bnr.i,
Stamboek Merens f18,29,30,31,55,56 en 88 (Coningh, Hulleman) en bnr. 6a, Anonieme genealogische aantekenin-
gen.
Voorts de grafboeken van de Grote Kerk te Hoorn de nrs. NK 348 (Hulleman), NK 200 (Geertje Hulleman), MK 170
(Willem Coningh), NK 346 (Mary Hermensd.) en ZK 469 (Elisabeth Vis). Deze worden evenals de stukken uit de
archieven van Hoorn en Enkhuizen bewaard bij het Archief Westfriese Gemeenten (AWG) te Hoorn.
De gegevens uit Elburg zijn verstrekt door dhr. L. Jansen te Elburg, wiens vrouw aldaar in het Streekarchivariaat
Elburg-Nunspeet-Oldebroek onderzoek heeft gedaan naar het geslacht Hulleman.

1. Wendte, J.F., Over de herkomst van dr. Pilgrom Hermansz. Hulleman, Gens Nostra 43 (1988), pag. 191-92.
2. Met dank aan mw. A.M.W. Buik-Bunschoten te Amstelveen.
3. Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, 's-Gravenhage, Nijhoff 1907.
4. Hallema, A., Geneeskundige Archivalia, Ned. Tijdschr. Geneesk. 86 I (1942), pag. 571-2.
5. Lieburg, M.J., Voetius en de geneeskunde. In: Oort, J. van e.a., De onbekende Voetius, Kampen, Kok 1989, pag. 170.
6. Dominicus Sapma, Provisioneel vertoogh van degroote onbescheydenheytghepleeght by Rippertum Sixti, Hoorn, 'ge-

druckt by Willem Andriessz. voor Hendrick Gaerman op 't Noort inde Vette Hen', 1618; Isaac Welsingius,
Proefpredicatie, over de woorden Christi, Math. 7v.13.14. Hoorn, 'gedruckt by Willem Andriesz, woonende op het
Noordt, in 't Schrijfboeck', 1618. Beiden bewaard in de Universiteit Bibliotheek van de Universiteit van Am-
sterdam.

7. Oud Archief Hoorn (OAH) inv.nr.150, Resolutieboek van Burgemeesteren en Vroedschappen 1652-56, bnr.117,
f.128.

8. OAH, inv.nr.150, Resolutieboek van Burgemeesteren en Vroedschappen 1583-84, bnr.94,1583-84.
9. OAH, inv.nr.is8,bnr.i5i,Memoriaal van Burgemeesterenen Regeerders 14-6-1565-11-5-1620, f.54V.J.Steendijk-

Kuypers, Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn, Erasmus Publishing, Rotterdam,1994 (proefschrift).
De daarin voorkomende beschrijvingen en verwijzingen m.b.t. Hulleman blijken niet altijd nauwkeurig.

10. OAH, inv.nr.166, bnr.232, Burgemeestersrekening van het jaar 1596, f.4.
11. Oud Rechtelijk Archief Hoorn(oRAH) 4657, Weeskamer, boedelpapieren, inv.nr.153,19-8-1602.
12. Identiek aan mr. Cornelis Cornelisz. Keyser, wonende in 'de Keyser' op het Oost bij de Roode Steen.
13. Oud Notarieel Archief Hoorn (ONAH) 2043, E134V.-135, 20-5-1602.
14. Mogelijk dezelfde als Andries Feyth, burgemeester van Elburg in 1592.
15. Oud Archief Elburg(oAE),inv.nr.834, Stadt Schattingsboek.
16. OAE, inv.nr.485, Ordonnantie van de burgerwacht jaar 1578.
17. OAE, Register van Heerengoederen, f.402. Volgens Westerink, G.,blz.8o.
18. ONAH 2039, f.i79v., 18-3-1596.
19. OAE, inv.nr.1702,10-4-1602, waarin Hannisge, de wed. van BehrentHulman vijftig gulden en 28 stuivers aflost

aan de stad Elburg; id., Thinsboek 1624-1666, f.90.
20. OAE, Transportacte van een huis aan de Beekstraat d.d. 9-3-1632.
21. ONAH 2043, £134^-135, d.d.20-5-1602 en ONAH 2036, f.137,13-7-1590-
22. ONAH 2051, f.2sv.-26, 25-11-1588 codicil Herman Lubbertsz. en Cornelia Gerrits.
23. ONAH 2039, f.i79v., 18-3-1596, waar gesproken wordt over de vijf kinderen van mr.Hermen Lubbertsz. en

Willcmtgen Harpertsdr.
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24. ORAH 4648 Weeskamerinbrcng, f.267,3-6-1603, met in marge 'd.d. 2-6-1609, de kinderen van () Mary Hermans'.
25. ONAH 2043, f.118-119,1602.

26. Is hij verwant aan het geslacht Brandt, met o.m. de Remonstrantse predikanten Casparis en Johannes Brandt
te Hoorn (1619) ?

27. Lidmatenboek Geref. Kerk Enkhuizen 1572-98.
28. In doopboeken Enkhuizen geen kinderen ged. in 1591 en 1592. Wel krijgt een zoon van zijn 'susterling' te

Enkhuizen (Marinus Brat) een legaat (ONAH 2043, f.i66-i66v.).
29. Zie noot 24 en grafboeken Grote Kerk Hoorn, grafnr. NK 348 (1623).
30. Buik-Bunschoten, A.M.W., DeHoornse wetsverzettingin 1618, Jbk. CBG 51 (1997), pag. 74-5, voor zijn huwelijken

en nageslacht. Bron voor overl. Albert Borrytsz. en Anna Jansdr (11.2).
31. Bunschoten-Wijnants, J.C.]., A.M.W.Buik-Bunschoten, Claesjansz Du(y)ring, alias Claes Eelmans. Een zestiende-

eeuwse Hoornse ruziezoeker en zijn familie, Jbk. CBG 44 (1990), pag. 97-114.
32. Lidmatenregister Geref. Kerk Hoorn, inv.nr.15A.
33. In afwijking van DTB-klapper Hoorn. Bronnen voor overl. zie noot 11 en 18.
34. ONAH 2055, f.67-68v., 23-9-1608, testateur.
35. Zijn geboortejaar is onduidelijk. Het moet vóór 1587/88 zijn geweest, het sterfjaar van zijn moeder. Gevolgd

is de datum volgens het Stamboek Merens. Echter op 29-1-1584 is er al de doop van Peel. Het zou dezelfde
kunnen zijn als Pilgrom. Twee andere vermeldingen wijzen evenwel op een geboortejaar van 1588/89. Ten
eerste blijkt hij in 1609 voor de Weeskamer meerderjarig. Ten tweede promoveert hij in 1635 op 46-jarige
leeftijd.

36. zie noot 7.
37. Bron: stamboek Merens, evenals de geb. data van Geertje en Herman Hulleman (1111 en 2).
38. Merens,A.,De geschiedenis van een Wcstfriese regentenfamilie, Nijhoff, 's-Gravenhage,i957.
39. Wendte, J. F., Het Westfriesegeslacht Carbasius, Amsterdam, eigen uitgave, 1986.
40. Zuster van Mary Jans.
41. De volgende gegevens zijn voor zover ze niet konden worden ontleend aan de DTB-registers, afkomstig uithet

stamboek Merens, f.55 en f.88 en op punten als 'smorgens ten 7 uren' aan de 'Anonieme genealogische aante-
keningen'(familiearchief Merens).

42. Gevolgd is Merens, f.55, in afwijking van Kooijmans, L., Onder Regenten, Hollandse Hist.Reeks iv, De Bataafsche
Lee«w,i985, die 17 november noemt.

43. Daarvan zijn er in 1696 nog drie in leven: Willem, geb. Hoorn 4-10-1684 ('is ongelukkig door 't springen van
't schip Albemart ter dood geraakt 27-9-1704'), Eva, geb. Hoorn 1-10-1691 en Geertruida (Geertruy), geb. Hoorn
11-11-1694 (Merens f.55).
Op 25-6-1712 is Coenraadt van Francken wettige voogd over de beide dochters. Op 2-1-1712 is Jacob van Hool-
werff één van de voogden.

44. Geen predikant, zoals in 1672 en 1676 uit de DTB-klappers van Hoorn zou kunnen blijken.
45. AWG, Arch. Herv. Gemeente Hoorn, inv.nr. 41, Notulen van de kerkeraad 1701-1712. Zittingen 15-6,25-6,30-6,

7-7 en 14-7-1701.
46. Ibid, Zittingen 21-9, 29-9 en 1-12-1701.
47. In afwijking van DTB-klapper Hoorn.
48. Lidmatenregister Geref. Kerk Hoorn, inv.nr. 16c.
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(De) Le(e)der in de 17de en 18de eeuw (Harmelen, Utrecht)

DOOR WJ. SPIES

INLEIDING

Over de familie (De) Le(e)der is bij mijn weten weinig geschreven. In 1991 stelde ik in De Neder-
landsche Leeuw een vraag over de herkomst van de oudst bekende voorvader Christoffel de Leder
(ca. 1640-1707/10), waarop ik helaas geen enkele reactie heb gekregen'. Mogelijk liggen de
wortels van de familie in Den Haag of omgeving. Op 23 mei 1667 machtigt Juffr. Petronella van
de Lisse de penningmeester Cornelis Leederom pachtpenningen te ontvangen van Marinus de Vos
en anderen in de ambachten van Geersdijk en Wissekerke in Zeeland2. Het is niet ondenkbaar
dat deze Cornelis de vader of een broer is van genoemde Christoffel de Leder, maar ieder bewijs
voor een dergelijke familierelatie ontbreekt tot dusverre.

Dat er familie van hem in Den Haag gewoond moet hebben, kan worden afgeleid uit een
testament van Neeltjejans van Vloten, de vrouw van Christoffel de Leder. Zij was een dochter van
rademaker Jan Hendriksz. van Vloten en Trijntje Meertens Bouman uit Harmelen3. In een boedel-
scheiding van 26 april 16864 worden als erfgenamen van Jan Hendriksz. van Vloten en zijn vrouw
genoemd: Neeltjejans van Vloten en de twee zonen van haar zuster Grietje Jans van Vloten bij Jan
Cornelisz. Bosch. Een van deze zonen, Cornelis Jansz. Bosch is later wagenmaker te Amsterdam5.

Neeltje Jans van Vloten testeert op 29-7-17176. Zij benoemt bij die gelegenheid tot execu-
teurs-testamentair haar neef, de bovengenoemde Cornelis Bosch, wagenmaker te Amsterdam
en haar zwager Cornelis Warnier, kleermaker te 's-Gravenhage. Gezien de familiesituatie in 1717
lijkt het aannemelijk, dat Cornelis Warnier getrouwd zou zijn met een zuster van haar man
Christoffel Leder. Nu blijkt Cornelis Warnier gehuwd te zijn met Elisabeth van Hooft/Hooff (otr.
's-Gravenhage, 21-3-1683). Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend (allen gedoopt
te 's-Gravenhage):

Commanderije Harmelen. Gewassen tekening in Oost-Indische inkt. Jan de Beijer (1744).
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1. Anthoni, ged. 21-5-1683 (get. Christoffel Leden en Elisabeth Dirks).
2. Amilia, ged. 17-10-1685 (get. Antony Warnier en Anneke Leder).
3. Johanna Catharina, ged. 7-12-1687 (get. Catharina van Hooff).
4. ElyzabetJosyna, ged. 1-1-1690 (get. Katharina van Hooff).
5. Elysabeth, ged. 7-7-1694 (geen getuige).
6. Kornelis, ged. 14-6-1696 (get. Hendrina van Broekhuyzen).
7. Pieter, ged. 9-7-1698 (geen getuige).
Van een eventueel tweede huwelijk van Cornelis Warnier is mij niets gebleken. Het blijft opmer-
kelijk, dat er sprake is van contacten tussen de familie Warnier en (De) Leder, gezien de doop-
getuigen in 1683 en 1685. Wellicht is Elisabeth van Hooff een halfzuster van Christoffel de Leder.
Dat zou kunnen verklaren, waarom Neeltjejans van Vloten in haar testament van 1717 Cornelis
Warnier uit 's-Gravenhage haar zwager noemt.

DE MAATSCHAPPELIJKE LOOPBAAN VAN STAMVADER CHRISTOFFEL (DE) LEDER

Christoffel de Leder moet omstreeks 1640 geboren zijn. Op 14 november 1662 legt hij als 22-jarige
samen met de drie jaar oudere Cornelis Eelgisz. Hertooch een attestatie aften verzoeke van Meyn-
artdeParcheval, 'capiteyn ten dienste der Vereenichde Nederlanden in garnisoen leggende tot
fort Engelen buyten Den Bosch'. Zij verklaren, dat zij op 31 oktober 1662 met een Willemjansz.
van Wijck gesproken hebben, een soldaat onder compagnie van De Parcheval, die 'geweest is
aen de huysinge daer sij woonachtich sijn'7. Uit de verklaring van herbergier Jasper van Deyl
van dezelfde dag valt af te leiden, dat Christoffel de Leder en zijn mede-attestant waarschijnlijk
in Deyls herberg De Witte Swaen buiten de Wittevrouwenpoort verblijf hielden8.

Mogelijk verkeerden De Leder en Hertooch ook in soldatenkringen, maar van een eventuele
militaire loopbaan van Christoffel is verder niets bekend. Hij zocht in ieder geval later zijn
heil in een andere richting. In 1675 wordt hij genoemd als gerechtsbode van Harmelen. Kenne-
lijk is hij na zijn huwelijk met Neeltjejans van Vloten, dat voor 1672 gesloten moet zijn9, in de
gelegenheid een baan te vinden bij het dorpsbestuur. Het is niet ondenkbaar dat hij daarbij
geholpen is door zijn schoonvader, die in de schepenbank van Harmelen heeft gezeten10. In
de loop der jaren maakt hij een bescheiden carrière in het Utrechtse plattelandsbestuur: in
1700 is hij schout van Harmelen", later gecombineerd met de functie van gadermeester. Al
eerder werd hij schepen in het naburige Reijerscop (1693). Ook in het kerkbestuur van Harme-
len laat hij van zich spreken. Aanvankelijk als diaken (vanaf 1685) en later als ouderling (tussen
1692 en 1695).

Ik weet niet of Christoffel de Leder veel geld van zichzelf bij zijn huwelijk heeft ingebracht.
De (latere) erfenis van zijn vrouw zal hem ongetwijfeld van pas zijn gekomen bij het verwe-
zenlijken van zijn maatschappelijke ambities. In 1680 moet zijn schoonvader zijn overleden.
Op 24 december 1680 sluiten de erfgenamen van de heer Johan de Renesse van Zuylen van de Hair
een akkoord met zijn crediteuren, onder wie de erfgenamen van Jan Hendricksz. van Vloten12.
Een aantal jaren voert Christoffel de Leder de administratie over de nalatenschap van zij n schoon-
vader, ook als mede-voogd over de onmondige kinderen van Grietje Jans van Vloten en Jan Corne-
lisz. Bosch. De definitieve boedelscheiding volgt op 26 april 1686 en dan blijkt dat bij een eerde-
re scheiding (op 23 april 1681) een aantal goederen in het gemeen was gebleven. Christoffel en
zij n vrouw ontvangen alsnog het hun resterende deel inde erfenis van bij na 1100 gulden13. Het
is dus aannemelijk dat met de totale erfenis een groot bedrag gemoeid is geweest. Het verkre-
gen geld wordt meteen geïnvesteerd in de aankoop van 6 morgen land in Reijerscop14.

In 1705 gaat er iets mis. Op 1 oktober van dat jaar beklaagt Christoffel de Leder zich bij de ker-
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kenraad van Harmelen over 'verscheijdene injurien [beledigingen, belasteringen] die hem door
seker lit van de kerkenraadt worden aangedaan'. De kerkenraad beraadt zich en komt tot de
conclusie, dat 'die injurien geen injurien waren maar de suyvere waarheyd', zodat de schout
Christoffel Leeder wordt aangezegd, dat 'hij (-) aan die misdaden schuldig is, en dat hij zijn
wangedrag sal hebben te verbeteren of men anders sou genootsaakt sijn andere wegen met
hem in te slaan"5. Het is jammer, dat de aard van de 'misdaden' niet onthuld wordt, maar
mogelijk bestaat er een verband met een zaak voor het Hof van Utrecht in 1705/06 tussen Claes
Willemsz. den ouden impetrant en Christoffel en Jan Leeder, gedaagdens. Vader en zoon Leder
zouden niet het volle pond betaald hebben voor een paar snippen, die zij gehaald hadden bij
Claes Willemsz. Het ontbrekende bedrag is zegge en schrijve 1 schelling. Waarschijnlijk is dit
futiele tekort uitgegroeid tot een erezaak, want ik kan mij moeilijk voorstellen, dat iemand
voor 1 schelling gaat procederen16. Of zijn loopbaan negatief beïnvloed is door het harde oor-
deel van de kerkenraad valt niet na te gaan. Naar het zich laat aanzien heeft De Leder zich tot
zijn dood kunnen handhaven als schout van Harmelen. Zijn opvolger als schout van Harme-
len, Dirk Swartendijk, legt op 27 januari 1710 de eed af7. Christoffel de Leder is waarschijnlijk
een paar maanden daarvoor overleden. In een akte van 14 oktober 1709 wordt Neeltje van Vloten
althans zijn weduwe genoemd18 en op 23 september 1710 regelt zij allerlei financiële zaken met
de nieuwe schout19. De definitieve afhandeling laat echter lang op zich wachten. Pas in 1740
sluit Pieter van der Polder als voogd van zijn kleinzoon Christoffel de Leder een akkoord met Dirk
Swartendijk over de financiële nasleep van de overdracht van het schoutambt van Harmelen20.

Uit zijn huwelijk met Neeltje]ans van Vloten treedt slechts de jongste zoon, Hendrikus in het
huwelijk. Diens oudere broer Johannes overlijdt ongehuwd tussen 3 juni 1710,en 7 februari
1711. De oudste zoon, ook een Johannes, zal jong zijn overleden en de derde zoon, Christoffel
genaamd, overlijdt op 31-jarige leeftijd als vrijgezel in 1711. Tussen 1709 en 1711 verliest Neeltje
dus niet alleen haar man, maar ook twee volwassen zonen.

STAMHOUDER HEN(D)RICUS (DE) LEDER

Op 26 december 1714 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Henricus Leder,
wonende te Harmelen, bijgestaan door zijn moeder en zijn neef Pieter Jacobsen Voorbij (burger
van Utrecht) en Margareta van der Polder, die door haar ouders Pieter van der Polder (rademaker
aan het Vreeburg) en Geertruyda van Swesereng en haar zwager Dirck van Munster wordt bijge-
staan21. Behalve de gebruikelijke financiële regelingen, wordt ook bepaald dat de aanstaande
echtgenoten tot mei 1716 kost en inwoning zullen genieten ten huize van de ouders van de
bruid en daarna zullen zij huis en winkel huren en bruids ouders alimenteren. Het huwelijk
wordt op 3 februari 1715 in Harmelen gesloten. Op 6 juli 1715 doet Pieter van der Polder tijdens
een publieke veiling succesvol een bod op een huis aan de noordzijde van de Smeestraat, waar
'De Schildpad uythangd' en nomineert hij zijn schoonzoon Henricus de Leeder als koper22. Het
is echter zeer twijfelachtig of Henricus ooit in dit huis gewoond heeft. Hij zou toch volgens
de huwelijksvoorwaarden bij zijn schoonouders intrekken?

Vermoedelijk is dat gewoon doorgegaan en heeft Henricus aan vankelijk bij zij n schoonvader
aan het Vreeburg gewoond en was hij werkzaam in diens rademakerij annex winkel. Het eerste
kind, een dochtertje Neeltje, wordt op 12 januari 1716 in de Domkerk te Utrecht gedoopt,
waarbij als adres 'aan het Vreeburg' wordt opgegeven. Kennelijk bevalt de samenwerking
tussen schoonvader en schoonzoon na korte tijd niet goed. Vanaf 1717 treffen wij Henricus de
Leder in ieder geval weer aan in Harmelen23. Is hij met zijn jonge gezin in het huis van zijn
moeder getrokken? Opvallend is, dat Neeltje van Vloten in 1717 aan de Lijnmarkt te Utrecht
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inwoont bij Gerrit Deurgoef4. Mocht dat zo zijn dan beklijft ook deze regeling niet. Vanaf 1723
treffen wij Henricus weer in Utrecht aan en zijn moeder (al in 1722) te Harmelen.

In 1717 blijken er moeilijkheden te zijn tussen Henricus en zijn moeder. Passages uit haar
testament van van 29 juli 1717 wijzen althans in die richting. Neeltjejans van Vloten bepaalt
namelijk, dat haar zoon alleen het vruchtgebruik van haar goederen zal krijgen en mocht hij
daar niet mee akkoord gaan dan resteert hem slechts 'sijn naekte en blote legitime portie, hem
na scherphey t van rechten competerende'. Een dergelijke bepaling suggereert een verkwisten-
de levenswandel van Henricus. Tot haar universele erfgenamen benoemt zij de kinderen van
Henricus 'alrede verwekt en nog te verwekken'24. Natuurlijk is dit een standaardformulering,
maar het is los daarvan niet ondenkbaar, dat Neeltje van Vloten wist dat haar schoondochter
weer in verwachting was. Mogelijk is de geboorte van Catrina de Leder (die op 1 januari 1718 in
Harmelen wordt gedoopt) aanleiding voor een algehele verzoening. Neeltje van Vloten herroept
althans op 31 augustus 1718 haar eerdere testament25.

Toch blijken de donkere wolken boven Henricus' toekomst niet verdwenen. Op 5 april 1720
kwiteert Hendrik Leder (dan nog wonende in Harmelen) zijn moeder. Hij bekent van haar niet
alleen zijn huwelijksgoed te hebben ontvangen maar ook 'soo veel soms en capitaels tesamen
dat hetselve verre comt te strecken boven tgene hij comparant wegens sij n vaders nalatenthey t
van de voornfoemde] sijne moeder soude connen pretenderen off eysschen (-)'26. Naar het zich
laat aanzien verkeert Henricus op dat moment in grote financiële nood. Het is soms heel
verleidelijk om historische gegevens psychologisch te interpreteren. Is Henricus als jongste
en later ook enige zoon verwend door zijn moeder? Is er sprake van drankmisbruik, goklust,
verkeerde vrienden of zit het hem alleen zakelijk tegen? Een antwoord op deze vragen kan ik
helaas niet geven. Wel is duidelijk dat Henricus Leder behoefte heeft aan contanten nu zijn
moeder de geldkraan dichtgedraaid heeft. Op 15 mei 1723 doet Henricus het huis De Schildpad
over aan zijn schoonvader voor 800 gulden27. Kennelijk is de relatie tussen Henricus en Pieter
van der Polder weer hersteld.

Tussen de geboorte van het derde kind Christoffel in 1719 en het vierde en laatste kind Cor-
nelis in 1724 ligt ruim vijfjaar. Een veelbetekenende periode als wij in aanmerking nemen, dat
het echtpaar De Leder in 1725 uit elkaar gaat. Het jongste zoontje zou (om het eigentijds uit
te drukken) heel goed een 'verzoeningskindje' kunnen zijn, maar een dergelijke kwalificatie
doet wellicht geen recht aan de toenmalige verhoudingen. Als adres bij zijn doop op 10 okto-
ber 1725 te Utrecht wordt 'bij de Katrijnepoor' vermeld en dat wijst erop, dat Henricus ander-
maal bij zijn schoonvader is ingetrokken of dicht bij hem in de buurt is gaan wonen. Pieter van
der Polder woonde immers op het Vreeburg bij de Catharijnepoort en was inmiddels weduw-
naar geworden. Op 14 maart 1721 was zij n vrouw ten grave gedragen. Het ligt dus voor de hand
dat de jongste dochter Margareta haar niet onbemiddelde vader thuis gaat verzorgen. Er
waren in elk geval redenen aanwezig om eventuele geschillen tussen Henricus en zijn schoon-
vader uit de weg te ruimen. Mogelijk heeft ook het overlijden van het oudste dochtertje in
1723 bijgedragen tot een (tijdelijke) toenadering tussen Henricus en zijn vrouw28. Alles lijkt
vergeven en vergeten. Een nieuwe start voor het huwelijk van het echtpaar De Leder. Het heeft
er alle schijn van dat het zo gegaan is. In 1723 zijn er weer contacten tussen Henricus en zijn
schoonvader en in 1725 volgt na vele jaren weer gezinsuitbreiding. Lang heeft het geluk echter
niet geduurd. Verviel Henricus (ondanks zijn veronderstelde belofte van beterschap) weer in
zijn oude fouten? Zijn moeder toont al op 13 oktober 1723 in haar testament opnieuw reserves.
Zij institueert Henricus wederom in het vruchtgebruik en haar kleinkinderen in de eigendom
van al haar goederen. Zij stelt zelfs de secretaris van de momberkamer te Utrecht aan om haar
'begraeffenisse op een fatsoenlijke wijse na haar staat en gelegentheyt te besorgen en verrich-
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ten'29. Heeft zij zo weinig vertrouwen in haar zoon en vreest zij dat hij ten eigen bate op haar
begrafenis zal beknibbelen? Hoe dit ook zij, een halfjaar na de geboorte van het jongste kind
op 18 april 1725 wordt de scheiding van tafel en bed tussen Henricus de Leder en Margareta van
der Polder in een contract vastgelegd. Henricus wordt geassisteerd door zijn moeder en Marga-
reta door haar vader. Als reden voor de scheiding wordt aangevoerd, dat 'sedert veele jaaren
herwaerts groote oneenigheyt tusschen haerlieden was ontstaen en dat sij beduchtende wae-
ren, dat die merkelijk stonde te vermeerderen'. Over de schuldvraag wordt wijselijk niet ge-
rept. Partijen komen overeen, dat Henricus in het bezit blijft van de 12 morgen land, die hij
ten huwelijk heeft aangebracht (maar die hij nooit zal mogen vervreemden of bezwaren) en
Margareta behoudt de winkel en de winkelwaren en zal zich met de opvoeding van de drie
kinderen (Catrijna 6 jaar, Christoffel 4 jaar en Cornelis 25 weken) belasten30.

De akte van scheiding van tafel en bed kwam voor mij niet echt als een verrassing, eerder
als een bevestiging van het negatieve beeld, dat ik mij van Henricus de Leder had gevormd, al
ben ik mij ervan bewust, dat ik mij enige vrijheid in de interpretatie van de feitelijke gegevens
veroorloof. Er bestaat, denk ik, voor iedere genealoog een spanningsveld tussen geboekstaafde
feiten en de eigen beeldvorming van een bepaalde voorouder. Een nieuwe vondst (bijvoorbeeld
een attestatie, waarin Margareta wordt afgeschilderd als een kijvend viswijf) zou bijvoorbeeld
alles op zijn kop zetten. Het geschetste portret van Henricus de Leder heeft dus slechts een be-
trekkelijke waarde. Als gescheiden man heeft hij niet lang meer geleefd. Zijn exacte overlij-
densdatum heb ik niet kunnen achterhalen (mogelijk is hij uit Utrecht weggetrokken), maar
Henricus de Leder moet tussen 9 juni 1726 en 31 augustus 1729 zijn overleden.

De betrekkingen tussen Neeltje van Vloten en haar schoondochter hebben kennelijk niet
geleden door de scheiding. In haar laatste testament van 31 augustus 1729 benoemt zij de
kinderen van haar overleden zoon Henricus, genaamd Catharina en Christoffel de Leder tot
haar enige en universele erfgenamen. Margareta van der Polder krijgt de lijftocht uit al haar na
te laten goederen en zij benoemt Pieter van der Polder en diens zoon Cornelis van der Polder tot
executeurs-testamentair en tot voogden over haar minderjarige kleinkinderen en erfgena-
men31. Haar vertrouwen in de schoonfamilie van haar zoon is blijkbaar ongeschonden geble-
ven.

Margareta van derPolder zet waarschijnlijk als gescheiden vrouw haar winkel voort. Ongetwij-
feld zal zij daarbij door haar vader financieel gesteund zijn. Op 16 augustus 1729 machtigt zij
Evae Fiool om in Amsterdam bij de voc een schuld te innen van Anthony Bergyck, een onder-
koopman, die wellicht een deel van zijn uitrusting bij Margareta aangeschaft heeft32. In 1730
transporteert Aelbertvan Odijck een huis aan de Catharijnepoort op Margareta van derPolder, die
bij die gelegenheid weduwe van Henricus de Leder genoemd wordt33. Mogelijk betreft dit trans-
port het huis, waar zij in 1725 met haar man en kinderen woonde. Op 1 juli 1733 overlijdt
Margareta van derPolder. Haar dochter Catrina was haar al voorgegaan, want bij haar begrafenis
op 6 juli wordt aangetekend dat zij slechts een onmondig kind nalaat en dat was de dan bijna
14-jarige Christoffel de Leder.

CHRISTOFFEL DE LEDER: LAATSTE MANNELIJKE NAAMDRAGER?

Christoffel werd vernoemd naar zijn grootvader paternel en werd vermoedelijk mede door zij n
grootvader maternel opgevoed. Het ligt althans voor de hand, dat hij na het overlijden van
zijn moeder bij zijn voogd en grootvader Pieter van der Polder in huis kwam, waar hij waar-
schijnlijk ook vroegere periodes in zijn leven al had doorgebracht. In het jaar dat Margareta van
derPolder overleed was haar vader al bijna 73 jaar oud, een bejaard man dus, zeker voor die tijd.
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Pieter van der Polder had het zakelijk gezien niet slecht gedaan in zijn leven. In de loop der jaren
bouwde hij een aanzienlijk huizenbezit op, dat bij een veiling op 5 maart 1746 bestond uit elf
huizen en een 'playziertuyn of hofien geleegen buyten de Catharinepoort met het speelhuy-
sien daerinne omtrent het Cingel'34. In materieel opzicht zal Christoffel weinig tekort zijn
gekomen. De jongeman (en zijn toen nog in leven zijnde zus Catrina) waren ook nog erfgena-
men in hun grootmoederNee/</e van Vloten. Op 31 december 1729 transporteertJohanna Geertruy-
da van Loon 'vijff caemeren met een werckhuys off smelterije' op de minderjarige erfgenamen
van Neeltje van Vloten, voor wie hun grootvader en oom Pieter en Cornelis van der Polder optre-
den als voogden35. De contanten uit de erfenis van grootmoeder De Leder werden dus veilig
belegd in onroerend goed. Aangezien zijn zus Catrina ongehuwd overlijdt (tussen 31-12-1729
en 1-7-1733), wordt Christoffel ook nog haar erfgenaam.

Christoffel de Leder was in zijn jonge jaren beslist niet onbemiddeld en hij moet volgens mij
financieel een aantrekkelijke partij zijn geweest. Daarom heeft het mij bevreemd, dat hij op
9 oktober 1742 in het huwelijk trad met Elisabeth Geertruyd van Alphen. De ouders van de bruid,
Michiel van Alphen en Sophia van Ouwerkerck, worden vanaf 1733 regelmatig bedeeld door de
diaconie van Utrecht35 en waren bepaald niet kapitaalkrachtig. Volgens mij is het geen toeval
dat Michiel van Alphen op 15 maart 1743, een halfjaar na het huwelijk van zijn dochter, de diaco-
nie bedankt36. Ongetwijfeld heeft Christoffel de zorg voor zijn schoonfamilie op zich geno-
men. Tot nog toe zijn er geen huwelijkse voorwaarden gevonden, waarmee mogelijk eniglicht
geworpen zou kunnen worden op de zakelijke kanten van deze verbintenis. Misschien speelde
geld wel een ondergeschikte rol en waren de jongelui gewoon verliefd op elkaar. Grootvader
Pieter van der Polder geeft als voogd 'zijne volkomen toestemming' voor dit huwelijk en laat
daarvan op 19 september 1742 een akte opmaken37. Het huwelijk was ook geen 'motje', want
hun eerste kind kwam keurig negen maanden later ter wereld. Opmerkelijk genoeg huurt
Christoffel de Leder op 16 augustus 1742 een huis aan de westzijde van de Wijstraat bij het Enge
Watersteeghjen van Michiel Engel Cannetti38, terwijl hij toch zelf beschikte over onroerend
goed in de stad. Het jonge gezin zat duidelijk verlegen om contanten en wellicht speelde ook
de maatschappelijke ambities van de jonge Christoffel (wiens beroep ik helaas niet heb kunnen
achterhalen) daarbij een rol. Wilde hij een eigen bedrijf opzetten? Het is heel goed mogelijk.
In 1742 richt Pieter van der Polder een verzoek aan het Hof van Utrecht, waarin hij namens zijn
minderjarige pupil Christoffel goedkeuring vraagt voor de publieke verkoop van een hofstede
te Spengen. Hij voert aan dat zijn pupil voornemens is in het huwelijk te treden 'dog alvorens
daartoe te treden hem eerst metterwoon binnen dese Stad ter kostwinning vermijnd ter neder
te setten en 't nodige daartoe behorende in te kopen'39. Het Hof bekrachtigt de verkoop40 en
Christoffel beschikt daarmee als bruidegom over een kapitaal van 1400 gulden. Bovendien zal
bij de eindafrekening van de administratie die Pieter van der Polder voor zijn kleinzoon heeft
gevoerd over diens goederen ook nog wel de nodige gelden zijn vrijgekomen. Het jonge echt-
paar De Leder kwiteert grootvader Van der Polder op 6 november 174241 en daarmee krijgt
Christoffel de zelfstandige beschikking over zijn onroerende goederen, die in een vlot tempo
van de hand worden gedaan. Kennelijk was er een grote behoefte aan contant geld. Op 17
november 1742 verkoopt Christoffel de Leder en zijn vrouw 6 morgen land onder Breudijk voor
1300 gulden aan Meiten van der Linden42 en op 20 noverber van dat jaar volgt de verkoop van nog
eens twee percelen land (resp. 6 en ruim 2 morgen) in Haanwijk onder Harmelen a.a.n Johannes
Bosch voor 1200 gulden43 en op 7 juli 1744 doet hij het huis van zijn moeder aan de Catharijne-
poort over aan Jacobus Aldenhoven voor 1325 gulden44. Een jaar later verkoopt hij het huisje
van zijn grootmoeder De Leder in Harmelen 'staande tegens het Kerkhoffin den Dorpe' aan
schoolmeesterClementvanGorcum45. NahetoverlijdenvanzijngrootvaderP(eterva«rferPoWer
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(die op 21 oktober 1745 te Utrecht werd begraven) komt er weer een aanzienlijke erfenis vrij.
Christoffel is als enige erfgenaam van zijn moeder voor 1/3 deel gerechtigd in de nalatenschap
van zijn grootvader45. Veel boedelpapieren zijn te vinden in het archief van de momberkamer
te Utrecht, die de erfportie van de minderjarige erfgenamen van 1746 tot 1776 beheerd heeft47.
Christoffel krijgt als meerderjarige erfgenaam in de loop van 1746 de beschikking over zijn
aandeel, dat toch vele duizenden guldens belopen moet hebben. Het onroerend goed uit het
bezit van grootvader Van der Polder wordt door de gezamelijke erfgenamen grotendeels van
de hand gedaan in 174648. In 1750 verkoopt Christoffel zij n laatste onroerend goed aan Herman-
nus Toelaar, namelijk de vijf kamers met een werkhuis of smelterij, die met geld van zijn groot-
moeder Neeltjevan Vloten waren aangekocht49. Het blijft vooralsnog een raadsel, wat Christoffel
met al dat geld gedaan heeft. In de klapper op de liberale gifte van 1747 komt zijn naam niet
voor. Een kind en zijn vrouw worden gratis begraven en bij de begrafenis van zijn oudste
zoontje Hendricus in 1747 wordt slechts 1 gulden gegeven. Mogelijk heeft hij op te grote voet
geleefd en had hij een aardje naar zijn vaardje. Wellicht heeft het hem zakelijk tegen gezeten,
maar het heeft er alle schijn van, dat het gezin in later jaren in armoedige omstandigheden
heeft moeten leven.

Uit het huwelijk van Christoffel de Leder en Elisabeth van Alphen werden zeven kinderen gebo-
ren, van wie de oudste, Margrieta, in 1769 trouwt met mijn voorvader Otto Spies50. Zij overleed
in 1799. Het blijft overigens denkbaar, dat Christoffel zijn oudste dochter overleefd heeft. Hij
moet na 1796 zij n overleden, maar een exacte datum heb ik in Utrecht niet kunnen ontdekken.
Ik hoop ooit nadere gegevens te vinden over de oudere generaties van deze familie en eventue-
le andere takken, die elders woonachtig waren.

(FRAGMENT)GENEALOGIE (DE) LEDER

I. Christoffel Leder, geb. naar schatting 1640/50, gerechtsbode (1675,1678,1682,1683,1686,1691,
1692) en schout van Harmelen (1700,1702,1707), schout en gadermeester van Harmelen, Har-
melreweert, Haanwijck en Bijlevelt, exploicteur van het waterschap Bijlevelt (1682)51, lidmaat
te Harmelen (voor/in ca. 1672, en later jaren), diaken (1685-1687) en ouderling (1692-1695) en
kerkmeester (1690) ald., schepen van Reyerscop Creunigensgerecht en St. Pietersgerechten
(1693)52, overl. tussen 13-8-170753 en 14-10-1709, tr. voor 1672 met Neeltje Jans van Vloten, geb.
naar schatting 1640/50, lidmaat te Harmelen (voor/in ca. 1672, en later jaren), woont te Harme-
len (1672,1678-1685,1710), te Utrecht, op de Lijnmarkt (1717) en weer te Harmelen, bij de kerk
(1729), overl. wsch. Harmelen tussen 31-12-1729 en 9-10-1730, dr. van Jan Hendriksz. van Vloten
en Trijntje Meertens Bouwman.

17-12-1682: Gerrit Thomass Verwey, gehuwd met Merrichie Cornelis Goeman, wonende te Harmelen machtigen
Christoffel Leeder, gerechtsbode en Reynier van der Dooze, koster te Harmelen tot vestiging van een plecht ten
behoeve van de armen van de diaconie van Harmelen voor het gerecht van Harmelen54.
14-1-1690: De kerk te Harmelen machtigt kerkmeester Christoffel Leeder en Ludolph de With tot de ontvangst
van de kopers van land, gelegen onder Veldhuizen met name Jacob Schutter en Cornelis Verschuur, de aflossing
van een plecht met de renten van dien d.d. 16-5-1688 voor het gerecht van Veldhuizen55.
29-7-1699: Jan Lucassen van Rietvelt, gehuwd met Brechje Willems Lopick, verkoopt aan Christoffel Leeder,
gerechtsbode te Harmelen een huis, zuidwaarts belend de koper en noordwaarts "de Kercke rooster", gelegen te
Harmelen op de grond van de kerk56.
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Handtekening van Christoffel Leder (ca. 1640-ca. 1707/10) in

1692.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Johannes Leder, ged. De Meern 10-9-1676 (get. Johan van Hogenhoeck en Sara zijn huis-

vrouw), wsch. jong overl.

2. Johannes Leder, ged. Harmelen 9-6-1678, klerk bij notaris Justus Leechburch te Utrecht

(1707), schout en secretaris van Heeswijk en Achthoven (1709), gadermeester ald. (1710/11),

overl. tussen 3-6-1710 en 7-2-1711.
2-4-1699: MichaelGodefroy baron d'Overschie,gehuwd metMariadeLandasmachtigtJohanLeeder.jongman,
om in Breukelveen een hofstede ca. te transporteren op Pieter Leechburch en Joost Bosch en om zodanige
zaken bij de leenkamer te regelen37.
26-5-1701: rentmeester Cornelis Verborcht, raad in de vroedschap en oud-schepen van Utrecht machtigt Johan-
nes Leeder tot transport van diverse landerijen aan Willem G ijsbert van Egmond t van der Niewborgh voor de
respective gerechten van Heikop, Vleuten en Swesereng; verwijzing naar procuratie d.d. 1-2-1701 van de stad
Utrecht58.
14-10-1709: Maarten Bosch, brouwer, wonende te Harmelen machtigt in verband met zijn aanstaande reis naar
Oost-Indié' zijn huisvrouw Belichjen den Ouden en zijn zoons Jan en Dirck Bosch en zijn neef Johan Leder,
schout en secretaris van Heeswijk en Achthoven om zijn zaken waar te nemen59.
3-6-1710: Herman van de Bilt, wonende Breudijk Ravesway gerecht, mede als vader en voogd over zijn onmon-
dige kinderen bij Maria Pieters van Nes za[liger], zijn eerste vrouw en als man en voogd over zij n tegenwoordi-
ge vrouw transporteert op Johan Leder, schout en secretaris van Heeswijk en Achthoven 'ses mergen weylant
op den Breudijk Ravensways gerechte, strekkende uyt den opstal van de loosslooth over den Breudijkse Dijck
tot aen den halve middellweteringe toe', belend oostwaarts Mattheus Bom en westwaarts de verkoper voor
1225 gulden60.
7-2-1711: Akkoord tussen Neeltgen van Vloten, weduwe van Christoffel Leder, in leven schout van Harmelen
en Harmelreweert als enige en universele erfgenaam van Johan Leder, in leven schout en gadermeester van
Heeswijk en Achthoven, haar zoon en de heer Aarnoud Buys, medisch doctor, tegenwoordig schout en gader-
meester van Heeswijk en Achthoven. Partijen komen bepaalde zaken overeen betreffende het innen van
belastingen en dergelijk, mede in het belang van de heer Mr. Charles Parmentier, Heer van Heeswijk en
Achthoven61.

3. Christoffel Leder, ged. Harmelen 25-1-1680, woont te Utrecht, buiten de weerdpoort, aan het

Singel bij de Craen (1711), begr. (als jonghman) Utrecht (Jacobikerk) 29-4-1711 (nalatende

zijn moeder, 8 dragers).

4. Hendrikus (de) Leder, volgt II.

II. Hendrikus (de) Leder, ged. Harmelen 26-7-1685, lidmaat te Utrecht (1724), woont te Harmelen

(1714), te Utrecht, aan het Vreeburg (1716), te Harmelen (1717-1719, 1720) en wederom te

Utrecht, aan het Vreeburg (1723,1726) en bij de Katarijnepoort (1724), bezit huis De Schildpad,

gelegen aan de noordzijde van de Lange Smeesteeg te Utrecht (1715-1723), overl. tussen 9-6-

1726 en 31-8-1729, tr. Harmelen 3-2-1715 (otr. Utrecht, 20-1-1715, get. de moeder van de bruide-

gom en de vader van de bruid) Margarieta (Mergareta) van der Polder, ged. Utrecht (Jacobikerk)

10-1-1689, lidmaat te Utrecht (1724), woont te Utrecht (1714,1729,1730), overl. Utrecht 1-7-

173362. begr. ald. Buurkerk 6-7-1733 (met 8 dragers), dr. van Pieter Jansen van der Polder en

Geertruyt Cornelisse Swesereng.
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Handtekening van Hendricus

Leder (1685-CO.1726/29) in 1720.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Neeltje Leder, ged. Utrecht (Dom) 12-1-1716, begr. Utrecht (Buurkerk) 9-6-1726.
2. Catrina Leder, ged. Harmelen 1-1-1718, overl. tussen 31-12-1729 en 1-7-1733.

18-1-1734: Schout en schepenen van Harmelen hebben ten overstaan van Mr. Jan Willem Leusden Jr., ontvanger
van de 20e penning 's Lands van Utrecht en op het aangeven van de collaterale erfgenamen van wijlen Cathari-
na de Leeder 'de helfte van een huysinge staande in den Dorpe op de grond van de kerke te Harmelen' ge-
taxeerd op 100 gulden en voorts 'de helfte van een camere staande als vooren naast voors. huysinge' op 60
gulden. Ook de helft van 6 morgen lands met 'een hennipwerfje daarbij geleegen' onder Haanwijk, tegens
Reijerscop op 300 gulden en nog 'de helfte van twee morgen lands, meede als vooren geleegen' op 80 gulden63.

3. Christoffel Leder, volgt III
4. Cornelis Leder, ged. Utrecht (Catarijnekerk) 10-10-1724, begr. Utrecht (Buurkerk) 9-6-1726

III. Christoffel de Leder, ged. Harmelen 23-7-1719, woont achtereenvolgens te Harmelen, te
Utrecht, resp. 't Wijstraat (1743-1748), in de Lijnmarkt (1752), bij de Groenesteeg op de Lange
Nieuwstraat (1755), in 't Dorstige Hartsteegje (1760,1762), in de Stroosteeg (1769,1779,1781,
1782), bij 't Kermiswaterpoortje D 218 (1796), lidmaat te Utrecht (1752,1760,1762), overl. na
1796, otr. Utrecht 23-9-1742, tr. ald. (Catharijnekerk) 9-10-1742 Elisabeth Geertruyd van Alphen,
ged. Utrecht (Buurkerk) 19-11-1719, lidmaat te Utrecht (175 2,1760,1762,1779,1781,1782,), begr.
Utrecht (Nicolaikerk) 17-12-1796 (nalatende haar man en meerderjarige kinderen), dr. van
Michiel van Alphen en Sophia van Ouwerkerk.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Margrieta de Leder (Ledder, Lidder), ged. Utrecht (Catharijnekerk) 30-7-1743, begr.
Utrecht (Nicolaikerk) 17-5-1799 (nalatende man en minderjarige kinderen), otr. Utrecht
5-5-1769, tr. ald. (Catharijnekerk) 23-5-1769 Otto Spies, ged. Utrecht (Domkerk) 4-11-1746,
arbeider (1793), woont te Utrecht, buiten de Tolsteegpoort (1778,1799,1806), Hoograven
(= gerecht Hoog-, Laag- en Westraven) (1793), in 1793 (manuaal 100e penning) vermeld als
onvermogend, begr. Utrecht (Nicolaikerk) 17-11-1806 (nalatende meer- en minderjarige
kinderen), zn. van Albert Spies en Neeltje van der Tol.

2. Hendricus de Leder, ged. Utrecht (Catharij nekerk) 8-5-1746, begr. Utrecht (Nicolaikerk) 2-6-
1747 (nalatende vader en moeder; 1 gulden gegeven).

Handtekening van Christoffel de Hendricus Leeder (1719-

na 1798/29) in 1742.

3. Sophia de Leder, ged. Utrecht (Dom) 6-3-1748.
4. Hendricus de Leder, ged. Utrecht (Dom) 13-12-1752.
5. Susanna Cornelia de Leder, ged. Utrecht (Dom) 8-5-1755.
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6. Michiel(Miggiel) deleder, ged. Utrecht(Catharijnekerk) 6-1-1760, begr. Utrecht(Buurkerk)
30-10-1769 (nalatende vader en moeder).

7. Cornelis de Leder, ged. Utrecht (Dom) 4-8-1762.

Noten

1. De Nederlandsche Leeuw, 108 (1991), nr. 8-9, kolom 317-318.

2. GA 's-Gravenhage, Not. Arch. inv. nr. 414, fol. 63.

3. Over Van Vloten zie: W.J.Spies, Een familie Van Vloten te Utrechten omgeving(ca. 1550-ca. 1650). Nog te verschijnen

in Liber Amicorum W.A.Wijburg.

4. GAU, Not. Arch. Uo97aoo3, fol. 22.

5. Verg. ondertrouwinschrijving (kerk) te Amsterdam d.d. 23-1-1691: Cornelis Bosch van Harmelen, wagenmae-

ker, oud 24 jaar, op de Utrechtsestraet, ouders doot, geassisteert met haer voogden consent en Johanna van

der Kloet, van A[msterdam], oud 22 jaar, op de Prinsegracht, ouders doot, geassisteert met haer voogt Claes

Wolfde rato caverende voor sijn mede voogt Willem van der Kloet, haer broeder.

6. GAU, Not. Arch. Ui27aon, fol. 87.

7. GAU, Stad II, inv. nr. 3501-4, fol. 114, transporten en plechten Wittevrouwen en Abstede 1660-1671.

8. Idem, fol. 115.

9. Christoffel de Leder en zijn vrouw Neeltje Jans van Vloten worden beiden genoemd in het lidmaatregister van

Harmelen uit ca. 1672.

10. Mogelijk zet Christoffel een familietraditie in administratieve beroepen voort. Cornelis Leeder uit 's-Graven-

hage, (wellicht zijn vader of zijn broer) wordt immers in 1667 genoemd als penningmeester en zijn oudste

zoon Johannes Leder is o.a. schout en secretaris van Heeswijk en Achthoven.

u. Op 21-5-1700 (o.s.) legt Christoffel Leeder de eed aften overstaan van het gerecht van Harmelen. RAU. Archief

Heerlijkheid Harmelen ca., inv. nr. 17.

12. GAU, Not. Arch. Uo86aoo2, aktenr. 431 en Uo96aooi, aktenr. 322, d.d. 16-9-1682, waarbij Christoffel de Leder

gemachtigd wordt gelden te ontvangen en het accoord te ondertekenen.

13. GAU, Not. Arch. Uo97aoo3, aktenr. 64.

14. RAU, Dorpsgerechten Veldhuizen, inv. nr. 2025, akte d.d. 20-4-1686.

15. CBG,'s-Gravenhage,manuscriptenbibliotheek.DeHervormdeGemeenteHarmelendoor]nc.deBmyn,typoscript,

ongepagineerd; citaten zijn ontleend aan de kerkenraadshandelingen van Harmelen. Zie ook J. van Bemmel,

Harmelen, kasteel en kerspel, Woerden, 1981. Stichts Hollandse Bijdragen, nr. 17.

16. RAU, Hof van Utrecht 39-1, inv. nr. 252-272, dossier c 29 en c 30, verhoren d.d. 19-9-1705 en 22-1 en 13-3 en 3-4-

1706.

17. RAU, Archief Heerlijkheid Harmelen ca., inv. nr. 17.

18. GAU, Not. Arch. uo97aoi3, aktenr. 38.

19. GAU, Not. Arch. uo97aoi4, aktenr. 14.

20. Verg. RAU, Hof van Utrecht, 39-1, inv. nr. 252-369, dossier p 10, d.d. 25-1-1740/4-6-1740.

21. Zie over Van der Polder: M.J.Doorenbos-Tierie en J.Doorenbos, De kinderen en voorouders van jan van der Polder

(1730-1805) en Cornelia Margaretha de Cordua (1742-1814), Bennekom, eigen uitgave, 1986. W.J.Spies, De kwartieren

vanPieterJansz. van der Polder (1660-174$), in: De Nederlandsche Leeuw, 111(1994), k. 191-126. C.E.G. tenHoutede

Lange, De identificatie van een portret van de familie Van der Polder, in: De Nederlandsche Leeuw, 112 (1995), k. 464-467.

Zie over (Van) Swesereng: W.J.Spies, De erfgenamen van Bartholomeus van Vloten, in: De Nederlansche Leeuw 115

(1998) k. 191-219.

22. GAU, Not. Arch. Ui46aoo2, aktenr. 153.

23. In 1718 en 1719 worden twee kinderen van Henricus de Leder te Harmelen gedoopt.

24. Verg. haar testament d.d. 29-7-1717. GAU. Not. Arch. ui27aon, fol. 87.

25. GAU, Not. Arch. ui27aoi2, fol. 76.

26. GAU, Not. Arch. ui27aoi4, aktenr. 21.

27. GAU, Not. Arch. uinaoio, aktenr. 16.

28. Op 26-10-1723 wordt een niet bij name genoemd kind van Henricus de Leder in de Catharijnekerk te Utrecht

begraven. Dat moet hun oudste dochtertje Neeltje geweest zijn, die bij de scheiding in 1725 niet genoemd

wordt.

29. GAU, Not. Arch. Ui27aoi6, aktenr. 62.

30. GAU, Not. Arch. ui74aooi, aktenr. 9.
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31. GAU, Not. Arch. ui78aooi.
32. GAU, Not. Arch. Uis6aoo2, aktenr. 137.
33. GAU, Stad 11, inv. nr. 3243, transporten en plechten, akte d.d. 22-11-1730, fol. 661-662.
34. GAU, Stad 11, inv. nr. 1668, afschrift akte notaris P.H.Lindsay.
35. GAU, Stad 11, inv. nr. 3243, transporten en plechten, fol. 500-502.
36. GAU, Diaconie Herv. Gem. inv. nr. 684, grootboek, register van bedeling 1733-1748.
37. GAU, Not. Arch. Ui88aoo4, aktenr. 35.
38. GAU, Not. Arch. ui62ao23, aktenr. 99.
39. RAU, Hof van Utrecht 39-1, inv. nr. 252-370, dossier p 17, raadsheer N. van Bronckhorst, request 17-9-1742

datum appoinctement..
40. Verg. verkoop d.d. 13-9-1742 van de hofstede, staande in een huis, berg en schuur en 14 morgen te Spengen

voor nots. D.Oskamp. GAU, Not. Arch. ui88aoo4, aktenr. 39.
41. GAU, Not. Arch. Ui88aoo4, aktenr. 49.
42. GAU, Not. Arch. ui88aoo4, aktenr. 52.
43. GAU, Not. Arch. ui88aoo4, aktenr. 53. Verg. ook: RAU, Dorpsgerechten Harmelen, inv. nr. 720, transport d.d.

24-11-1742.

44. GAU, Stad 11, inv. nr. 3243, transporten en plechten, fol. 325-327.
45. RAU, Dorpsgerechten Harmelen, inv. nr. 720, akte d.d. 5-10-1745.
46. De andere erfgenamen zijn de kinderen van zij n oom en voogd Cornelis van der Polder en de dochter van zij n

tante Willemina van der Polder.
47. GAU, Stad 11, inv. nr. 1668.
48. GAU, Stad 11, inv. nr. 3243, transporten en plechten, aktes d.d. 17-5-1746 en 26-11-1746.
49. GAU, Stad 11, inv. nr. 3243, transporten en plechten, akte d.d. 7 of 4-4-1740, p. 151-155.
50. Behalve van Hendricus en Michiel heb ik van de andere broers en zusters van Margrieta de Leder geen begrafe-

nis of huwelijk te Utrecht kunnen vinden. Mogelijk zijn zij naar elders verhuisd, aangezien bij de begrafenis
van Elisabeth Geertruyd van Alphen in 1796 expliciet wordt aangetekend dat zij haar man en meerderjarige
kinderen nalaat.

51. GAU, Not. Arch. uio8aooi, aktenr. 15, d.d. 13-12-1682.
52. GAU, Not. Arch. uio8aooi, aktenr. 142, d.d. 16-2-1693.
53. GAU, Not. Arch. uio8aooi, fol. 15: Christoffel Leder, schout van Harmelen en Johan Leder, clercq treden op als

getuigen bij passeren van een akte.
54. GAU, Not. Arch. UO973OO1, aktenr. 335.
55. GAU, Not. Arch. uo97aoo5, aktenr. 79.
56. GAU, Not. Arch. uo97aoo9, aktenr. 32.
57. GAU, Not. Arch. ui34aooi, aktenr. 33.
58. GAU, Not. Arch. uo97aoio, aktenr. 32.
59. GAU, Not. Arch. uo97aoi3, aktenr. 39.
60. GAU, Not. Arch. uo97aoi3, fol. 110.
61. GAU, Not. Arch. uo97aoi4, aktenr. 11.
62. De overlijdensdatum (1-7-1732!. van Margarieta van der Polder is ontleend aan een notariële akte d.d. 29-8-

1746, gepasseerd voor notaris P.H.Lindsay {GAU, Not. Arch. uiösaoos.; kennelijk is hier sprake van een ver-
schrijving: het jaar van overlijden zal niet 1732 maar 1733 zijn, gelet op de begrafenis in dat jaar.

63. RAU, Dorpsgerechten Harmelen nr. 720.
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r WEGWIJS

Binaire Kwartiernummers

Als kind hebben we geleerd om te rekenen in
het tientallige stelsel. De notatie '475' stelt
een getal voor dat de som is - van achteren af
- vijf eenheden, zeven tientallen en vier hon-
derdtallen. Wij zijn dat zozeer gewend dat
we ons hiervan niet of nauwelijks bewust
zijn. Er zjn echter ook andere talstelsels mo-
gelijk dan het tientallige, en één daarvan is
het tweetallige. De eerste tien natuurlijke
getallen (1 t/m 10 in het decimale stelsel) wor-
den in dit stelsel genoteerd als 1, 10,11,100,
101,110, ui, 1000,1001 en 1010. Het laatste
getal uit deze reeks is de som van nul eenhe-
den, één tweetal, nul viertallen, en één acht-
tal; samen dus tien, maar op een andere wijze
genoteerd. In tweetallige stelsel wordt elk
getal dus uitsluitend met nullen en enen ge-
schreven; zo'n notatie heet ook wel binair.
Het getal dat wij plegen te noteren als '475'
wordt binair genoteerd als '111011011'.

Het weergeven van getallen en dus ook
kwartier(staat)nummers op binaire wijze
heeft voor- en nadelen. Een belangrijk voor-
deel is dat computers direct in staat zijn om
te rekenen met binaire getallen. Het getal
'475' wordt dan ook door de computer eerst
omgezet in '111011011'. Van deze omzetting,
hoe noodzakelijk op zich ook, merkt de com-
putergebruiker zelf niets. Gelukkig maar.

Het schrijven van kwartiernummers vol-
gens Kékulé, maar dan op binaire wijze,
heeft echter nog een specifiek genealogisch
voordeel. Leest men namelijk het binaire ge-
tal van links naar rechts, dan staat er precies
de opvolging van de geslachten van alle voor-
ouders. Het eerste cijfer is altijd een [1] en
heeft betrekking op de proband. Daarna
geeft een [o] altijd een mannelijke en een [1]
een vrouwelijke voorouder aan. Het meest

rechtse cijfer hoort bij de gezochte voorou-
der. De bloedverwantschap met voorouder
475 = 111011011 (een vrouw dus) verloopt dus
via de eigen moeder, de grootmoeder van
moederszijde, haar vader, diens moeder, enz.

Heeft men te maken met een kwartierstaat
van bijvoorbeeld de eigen grootmoeder van
moederszijde als proband en wil men weten
wat daarin het kwartiernummer is van voor-
ouder met nummer 475 in de eigen kwartier-
staat, dan behoeft men slechts de eerste
(meest linkse) twee cijfers weg te laten; zo
vindt men dan 1011011 = 91 in het tientallige
stelsel. Voor een mannelijke proband moet
dan de meest linkse [o] natuurlijk veranderd
worden in een [1], omdat de proband nu een-
maal altijd het kwartiernummer 1 krijgt, on-
geacht zijn of haar geslacht. Ook in omge-
keerde richting (bijv. van grootmoeders naar
de eigen kwartierstaat) kan deze methode
worden toegepast, in dit geval door twee ex-
tra cijfers voor de reeks te zetten, zo nodig na
dezelfde 0/1-correctie voor een mannelijke
proband.

In het algemeen zal dit voordeel van een
binaire notatie niet opwegen tegen de nade-
len daarvan. Deze zijn evident: getallen wor-
den langer en mede daardoor minder over-
zichtelijk. Omdat er slechts twee soorten cij-
fers in voorkomen zijn ze moeilijker te ont-
houden en te herkennen. Ook worden er ge-
makkelijker fouten gemaakt bij het op- en
overschrijven.

Bij een meer frequent gebruik van binaire
kwartiernummers kan het schrijven van een
eenvoudig computerprogramma voor de con-
versie van tien- naar tweetallig en omgekeerd
een optie zijn.

W.M. Kalmijn
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Boeken

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

GENEALOGIEËN

J.J.M.Taudin Chabot, Chabot, een hugenotenfamilie in La Rochelle; Aanvullend verhaal: Kennismaken met VaderJacques

en zijn zoon, Eindhoven, 1999,12 pag.
De auteur geeft in dit werkje als aanvulling op zijn eerdere publicatie in 1981 een boeiend verslag van zijn onder-

zoek naar de eerste protestantse voorvader van een Rotterdamse tak van het geslacht Chabot. Het gaat om Jacques
Chabot, geb. Niort (Fra) 28-10-1548, en verder zijn zoon Jacques Chabot, ged. La Rochelle 10-4-1578. In de bijlage
een korte samenvatting in stamreeks vorm.

T. Gerlings, Het geslacht Cerlings, Amerongen 1999,110 pag., 111. + index (uitgave Gerlings stichting, Postbus 100,
3958 zv Amerongen).

De familie stamt af van Gerling Gerlings, overleden Goch 11-4-1625. Met kleinzoon Herman Gerlings (1624-1667)
komt de familie in Haarlem. De titel doet de uitgave iets te kort, omdat meer nakomelingen dan alleen die met de
naam Gerlings volgen, zoals met drie generaties (bekeken tot generatie acht): Kops, Haringh, de Nijs, Druyvesteyn,
Cambier en Hoefft.

De uitgave gesorteerd in dertien generaties geeft bijzonderheden over de verschillende leden en heeft een eigen
nummercodering die zonder toelichting en schema's even moeite vergt om te kunnen volgen. Het vermelden van
extra nummers achter de naam (het gaat om computer invoer volgnummers) zou achterwege mogen blijven. De
uitgave is goed verzorgd, ruim geïllustreerd en bevat een register.

M.Hooymans, Al wie Ho[o]ij/yman[s] heet...; een eerste aanzet tot een genealogie van de familie met namenHoijman,Hoyman,

Hooijman, Hooyman, Hoijmans, Hooijmans en Hooymans, Leiden, 1999,192 pag., Hl, index (uitgave is te bestellen bij de
auteur, Rivierforel 35, 2318 MG Leiden, voor f 40,- excl. porto).

De genealogie begint met Hendrik Hooijman, geboren Essen circa 1690, die trouwt Driel circa 1720 met Maria
van de Pol. Via de Liemers en (Kerk-)Driel komt de overwegend rooms katholieke familie terecht in Den Bosch en
Zuid-Holland(met name Voorburg, Leidschendam, Voorschoten en Leiden). Aardigzijndehoofdstukken3.2 waarin
de auteur over zijn ervaringen vertelt met de computer en het internet en 6 en 7, waar ondermeer familiebezit
(panden) in Driel en Zuid-Holland beschreven is.

LvdL

A.W. Withoos, Parenteel van de familie Withoos. Van de 16e eeuw tot begin 20e eeuw, Eindhoven, winter 1998-1999.

Het betreft hier een heruitgave van een genealogie uit 1986. De familie stamt bewijsbaar af van Jan Jansen Wit-
hoos uit Amersfoort die aldaar tussen 1621 en 1635 kinderen liet dopen. Interessant is o.a. het voorkomen van
verschillende kunstschilders in dit geslacht in de 17e eeuw. In deze hernieuwde uitgave heeft de schrijver gekozen
voor staaksgewijze weergave, waar hij eerder een indeling per generatie had gevolgd. Op twee punten wijkt de
auteur wat af van de titel van zijn werkstuk. Hij geeft weliswaar ook de kinderen van de dochters, die niet thuis
behoren in een stamboom, maar werkt niet - begrijpelijk overigens - de nakomelingschap van die kinderen uit,
wat in een parenteel wel behoort. De begrenzing 'tot begin 20e eeuw' wordt ook overschreden, waar nog kinderen
worden opgenomen geboren in onze jaren negentig, zelfs tot 17 oktober 1999 toe. Deze overschrijding is trouwens
winstl Al bij al, een nuttig overzicht.

Piet Sanders, Genealogie van een familie Van Rijswijk uit Rijswijk NBr., Geldrop, 1998.

Dit boek van 186 pagina's beschrijft het nageslacht in mansstam van Glimmer Jansz en Elisabeth Gherijt Jan
Willemsdr. van Rijswijck, die omstreeks 1410 trouwden. De familie gaat de naam van de moeder voeren, in latere
generaties met weglating van de letter 'c'. Elisabeth stamt uit het geslacht van de heren van Rijswijck, waarvan de
oudst bekende Heymen van Rijswijck om en nabij 1250 moet hebben geleefd. Aan de documentatie van de oudere
generaties is veel zorg besteed. Leenregisters, processtukken, kapittelarchieven enz. worden aangewend om de
genealogie op te bouwen. Bij de latere Van Rijswijken gaat het meer om weergave van de basisgegevens, hoewel -
ook hier - van veel dochter de kinderen worden genoemd, zodat er toch wat andere namen gaan opvallen. Het is
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eengewoonte diedelaatstejarensteeds vaker wordt gevolgd. Dehierbesproken genealogie werd eerder in afleverin-
gen gepubliceerd in het Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. Nu
in het geheel, aangevuld met reacties in één boek bijeengebracht. Een boek dat er zijn mag.

Jan W. Joosten, Familkjoosten. Het voor- en nageslacht van Krijn Willemszjoosten, alias Willemjoosten, Alkmaar, 1998 (prijs

ƒ 75,- exclusief ƒ 10,- verzendkosten, over te maken op postgiro 479521 t.n.v. J.W. Joosten, V.d. Woudestraat 41,
1815 VT Alkmaar).

Een familie van bescheiden omvang en dan toch een flink boekwerk. Dat heeft te maken met het accent dat de
schrijver heeft gelegd op het verleden, het verleden in Assendelft, want daar zijn de oudere generaties te vinden.
Joost Wouters, geboren eerste kwart van de 16e eeuw en overleden vóór 1557, trouwt Brecht Willems, daar begint
het feitelijk mee. We vinden Joost in enkele 10e penningkohieren. Zijn zoon Wouter Joosten wordt in 1583 tot
schepen benoemd.

De 'familie Joosten' is niet alleen een genealogie, maar ook een boek dat ons een beetje meeneemt in de tijd, de
verhoudingen van vroeger, de geschiedenis. De kaft van het boek toont ons verrassenderwijs een heel andere onder-
titel dan de titelpagina, en wel: Vijf eeuwen in en buiten de Zaanstreek. Voor de 20e eeuw is dat 'buiten de Zaanstreek'
stellig juist, de vier eerdere eeuwen waren toch wel heel sterk Zaans!

Wim Sels, Gegevens over de familie Kalse 'De Amsterdamse tak', Kortenhoef, 1999.

Van de drie takken van deze familie, de Dordtse, deHaagse en de Amsterdamse, wordt hier de laatste beschreven.
Kennelijk is hierbij dankbaar gebruik gemaakt van gegevens, verzameld door ons oud-lid F. L. P. Kalse, die op 7 april
1995 zijn honderdste verjaardag vierde, kennelijk nadien overleden. Rijk (Johannes Hendricus Nicolaus) Kaltze uit
Büren/Westfalen, gedoopt aldaar 6-12-1753, komt waarschijnlijk ca. 1780 naar Amsterdam, trouwt daar Catharina
Ennekers uit Ostercappeln en krijgt ruimelijk nageslacht. Een eenvoudige uitgave van de basis-gegevens.

R.F.Vulsma

A. Bor, Borgenealogie. Geslacht Bor uit Vijheerenlanden. Stamvader Cornelis Bor, geboren voor 1650, Voorburg, 1999,160 pp.,

index.; G. Bor, Bor, Vianen, 1999,104 pp., UI. + index.
De auteurs van beide werken zijn weliswaar niet verwant maar hebben wel veel samengewerkt. Ze verwijzen

beiden tenminste naar de samenwerking. De stamvader van familie Bor uit Vijfheerenlanden is Cornelis Cornelisse
Bor, ook bekend onder de naam Cornelis Buurman, begraven te Arkel in 1732. De Cornelis Bor uit de titel zou zijn
vader moeten zijn, maar dat zou gezien de tweede naam van de zoon ook wel een Cornelis Buurman kunnen zijn.
De familie is langdurig in de Vijfherenlanden woonachtig geweest. Een deel van de genealogie is als parenteel
uitgewerkt, namelijk vanaf de grootvader van de auteur. Het tweede boek betreft een parenteel Bor, met als stamva-
der CornelisTonnissen Bor (Borre), die tussen ca. 1615 en ca. 1665 te Ochten in Gelderland moet hebben geleefd. Hij
was gehuwd met Jenneken Huybrechts van Ingen in 1646. In hun nageslacht komt de naam Bor ook als voornaam

P.G.H. Vullings, Vollinc. Onderzoek naar de geschiedenis en herkomst van de familienaam Vulling(h)s in Nederland. Belopende
de periode 1200 - 2000 AD, Panningen 1998,340 pag.

De oudste gegevens over naamsgenoten Vulling dateren uit het begin van de dertiende eeuw. Het is echter niet
mogelijk om de stamreeks zo ver terug te voeren. De waarschijnlijke stamvader was Gerardus Vollinghs, die in het
vierde kwart van de zestiende eeuw trouwde met ene Gertrudis. Zijn nageslacht is voornamelijk woonachtig te
Limburg, hoewel er takken naar de Verenigde Staten zij n vertrokken. Het boek is verlucht met vele foto's, documen-
ten en anecdotes, waardoor het er leuk uitziet. Het boek eindigt met enkele andere takken Vullings en een voorna-
melijk Limburgse kwartierstaat Vullings-Veling.

K. van der Baaren, The Van der Baarenfile, Morrisburg, Ont, Canada 1998,147 pag., UI. + index.
Andries Jochums van Workum trouwde in 1701 te Workum met Antje Jacobs. Zijn beide kleinzonen Andries

Jochums en Douwe Jochums zijn de eerste twee, die zich tooiden met de familienaam Van der Baaren. Een groot
deel van de familie is woonachtig gebleven te Friesland, maar een deel van de familie (waaronder de auteur zelf) is
in het buitenland woonachtig. Dit boek is in het Engels geschreven ten behoeve van de vele niet meer Nederlands
sprekende familieleden. Van de auteur zijn veel persoonlijke documenten als bijlagen bijgevoegd. Hierbij zitten
gegevens over de gevechten bij Coevorden op 10 mei 1940 en de vervalste persoonsbewijzen op naam van Klaas van
der Berg, het pseudoniem van de auteur.
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D. van Engelenburg, Asal - Oesoel. Een Indisch geslacht in historisch perspectief van 1217 tot 2603, Amsterdam 1999,143

pag., ill., ISBN 90 12922-7.

In meerdere opzichten is de titel raadselachtig. Zo zal niet iedereen duidelijk zijn wat een asal - oesoel is. Volgens
het boek was dit een document wat Indonesiërs lieten opstellen, om aan te tonen dat ze afstamden van een inlandse
voormoeder of voorvader. Dit vond plaats omstreeks 1943 en dat is het jaar 2603 volgens de Japanse tijdrekening.
Hiermee is tevens de wat vreemd aandoende jaar uit de titel verklaard. Het jaartal 1217 betreft de eerste vermelding
van een voorvader van de auteur uit het geslacht Von Stralendorff. Dit boek is geen klassieke genealogie, want het
beschrijft de Indische voorouders uit de kwartierstaat van de moeder van de auteur met familienamen Van Stralen-
dorff, Wolzogen, Hillebrandt, Kühr, Borel en Marcella. Een interessant boek, ook door de vele afbeeldingen.

G. Bakker-Bruijn e.a., Het Schotse geslacht Davidson. Zeger Davidson en andere nakomelingenvenhuizen 1999, 223 pag.,

ill. + index, (verkrijgbaar door overmaking van ƒ 69,50 incl. porto op banknummer 121236250 van de Hist. Ver.
Suyder Cogge).

Een zeer fraai vormgegeven genealogie van een familie Davidson, oorspronkelijk afkomstig van Schotland.
Stamvader van ditgeslacht was R(=Richard?) Davidson, die omstreeks 1535 geboren zou moeten zijn. Zijnkleinzoon
William Davidson trok als soldaat naar de Nederlanden en stierf uiteindelijk in Breda in 1690, ca. 80 jaar oud. Zijn
nakomelingen noemen zich deels Davidson en deels Davidzon. Centrale figuur in deze genealogie is Zeger David-
son, die als fel Orangist op 26 september 1799 in Sint Pancras om die reden werd gefusilleerd. In deze eeuw is naar
deze persoon in Venhuizen een straat genoemd: de Zeger Davidzonweg.

KWARTIERSTATEN

C.B. A.J. P. Puylaert, Kwartierstaat van dekinderen van CarlBenignus Arthur]ulien Puylaert en ElisabethAdriana Wilhelmina

Cornelis Maria Raymakers, gehuwd ïjuni 1550 te Almelo, z.p. 1999, 289 pag., ill. + index.

Een dik en indrukwekkend volledig Rooms-Katholieke kwartierstaat met in diverse gevallen meer informatie
dan alleen maar kale namen en data. Er zijn linken met geheimschrijvers van de enige Nederlandse paus en met
de martelaren van Gorkum. Stamvader van de Puylaers was Johannes van Puulaer (geb. ca. 1500). De stamreeks
Raymakers gaat terug tot ene Gybo Grootheer, die voor 1416 te Geldrop stierf. Diverse lijnen lopen via verschillende
adellijke families naar Karel de Grote. Speciale aandacht is er ook voor het geslacht Van Ghore, die diverse malen
in de kwartierstaat voorkomt. Stamvader van dat geslacht is Wouter van Ghorpe, geboren midden 13C eeuw. De
eerste acht kwartieren betreffen: Puylaert x Cattoir,Temmerman x Van Acker, Raymakers x Raymakers, Mutsaers
x Mutsaers.

CdG

W. Kooiman, Kwartierstaat Kooiman, Boekelo 1999,324 + 70 pag., index.
Een zeer omvangrijke kwartierstaat. De primaire gegevens worden veelal uitgebreid met die van het gezin; hier

en daar aangevuld met wetenswaardigheden uit andere bronnen. Een uitstekend boek voor kwartierjagers en
genealogen met 'vastgelopen' reeksen. Voorzien van een inleiding, verklaring van de naam Kooiman, familiewapen
Kooiman, familiefoto's en een handige index. Keurig uitgevoerd en fraai gebonden.

PodB

PARENTEEL

N. Noordervliet-Jol, Mijn grootvader Willem Kuiper en zijn familie, met een parenteel door M.Spaans Azn., Scheveningen,

1999.256 pag., ill., index, ISBN 9080339539. (uitgave is bestellen bij de auteur, Deventersetraat 22,2587 sz Scheve-
ningen, door f 53,50, inclusief porto, te storten op giro 228646).

Bij een reddingspoging van drenkelingen op 22 januari 1840 voor de kust van Scheveningen overlijdt stuurman
Willem Kuiper, geboren 28-7-1808. Zijn weduwe, Jaapje van der Zwan (1810-1884) blijft achter met vier kinderen
en één op komst. De auteur beschrijft in het boek de ramp en haar gevolgen, de belangrijke rol voor de familie van
Pieter Varkevisser (1793-1862), bijzonderheden over de drie zonen van Willem Kuiper en het leven in Scheveningen
tussen 1840 en 1920. In de bijlagen aandacht voor ondermeer de gezinnen van Nicolaas Pronk (1807-1875), Kornelis
de Mos (1822-1866) en Ari de Niet {1792-1856) en een stamreeks Kuiper. M. Spaans Azn. verzorgde de parenteel van
deze Willem Kuipers met al zijn nakomelingen (130 pag.), tot diep in de twintigste eeuw, waarin af en toe een
geboorteplaats mist. Het mooi verzorgde boek eindigt met drie registers: twee voor het eerste deel en één apart voor
de parenteel.

LvdL

Gens Nostra 55 (zooo) 137



JUBILEUMBOEK

Jubileumboek NGV afdeling Drenthe, Exloo 1999.

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de afdeling Drenthe van de NGV werd een jubileumboek uitgegeven
met zestien bijdragen van leden van de afdeling: drie parentelen, vijf genealogieën, zeven kwartierstaten en een
stamreeks. Helaas is men vergeten aan te geven, wie de inzenders zij n. Bij het nader bekijken van de bijdragen blijkt
dat eigenlijk nog het minst kwalijke probleem bij deze uitgave. Deels is dit te wijten aan de redactie, deels aan de
inzenders.

Bij enkele bijdragen blijken de verkeerde genealogische termen te zijn gebruikt. De 'genealogie Koek' blijkt bij
nader inzien een kwartierstaat te zijn, terwijl de parenteel Habing een genealogie is. Voor de genealogie Mos blijkt
het omgekeerde te gelden: dat is een (fragment-)parenteel. Dit zijn zaken die de redactie aan te rekenen zijn. Bezien
we de inzendingen eens wat beter. De genealogie Habing begint bij Berend Jansen Habing, geboren te Gieten in
1752 en gehuwd met een onbekende vrouw. Er was blijkbaar een zoon Bareld, geboren te Borger in 1778 (generatie
II). Waarom niet gekeken in het doopboek van Borger, waarin de doopinschrijving van Bareld eenvoudig te vinden
is? Zijn moeder blijkt volgens deze inschrijving Fychien Barelts te heten. In het doopboek van Gieten vinden we
verder nog de ouders van Berend Jansen Habing: te weten Jan Berents en Willemtien Jans Habing. Wellicht geeft
een dieper onderzoek nog meer gegevens.

Bij de parenteel Mos had de redactie de bijgevoegde teksten moeten redigeren. De inzender heeft geen gebruik
gemaakt van leestekens en de tekst is om deze reden nauwelijks leesbaar.

De auteur van de stamreeks Tissingh gaat uit van verkeerde veronderstellingen. Hij stelt, dat omdat er geen akte
van naamsaanneming van zijn voorvader Tissingh is, de naam ouder moet zijn dan 1800 en geeft vervolgens een
bewijs: in 1737 deed Roelof Jans Tissing belijdenis van zij n geloof. Het heeft echter niets te maken met de ouderdom
van de naam: in diverse plaatsen heten de registers niet voor niets: naamsaanneming en -behoud. Jannes Gerken
Tissingh (generatie VI) is gezien het patroniem Gerken m.i. niet de zoon van Roelof Jans Tissinge (generatie VII),
maar van een zekere Gerke. De oudste zoon heet per slot van rekening eveneens Gerke. Bladerend door de klapper
op het doopboek van Diever vinden we op 30 april 1758 de doop van Jannes, zoon van Gerke Arents en Marchien
Jannes van Wapse. Dit lijkt veel eerder de gezochte Jannes Gerken te zijn! Dat dat wel heel erg waarschijnlijk wordt
blijkt uit een inschrijving van vier jaar later: op 7 november 1762 wordt gedoopt Annigje, dochter van Gerke Arents
Tissing en Marchien Jannes Haveman. De naam Tissing is dus bij toeval inderdaad ook in deze familie ouder dan
1811.

Het zou te ver voeren alle bijdragen kritisch onder de loep te nemen. Wel had in de kwartierstaat Langenburg
iemand van de redactie de non-informatie moeten weghalen. Als voorbeeld moge dienen kwartier 468/469,6C kind:
Grietien, geb. Emmen 04-1734, ged. ald. 04-04-1734. De eerste vermelding is nutteloos en in dit geval mogelijk niets
eens correct. Zelfs indien we uitgaan van de mogelijkheid (niet eens een vaststaand feit), dat het kind op de eerste
gelegenheid in de kerk werd gedoopt, dan nog is er een mogelijkheid dat het Grietien in maart 1734 is geboren!
Tenslotte levert het ook weer extra mogelijkheden voor fouten op: kwartiernummer 234 (Grietiens broer) werd reeds
twee jaar voor zijn geboorte gedoopt! Dit compenseert dan weer enigszins de wat trage doop van de moeder (kw.nr.
469): een jaar na de geboorte, volgens de kwartierstaat.
Naast deze missers, zij n er gelukkig ook bijdragen waar niet direct veel op aan te merken is, zoals de kwartierstaten
Martens en Zielstra en de genealogie Hogenkamp. Al met al krijgt het jubileumboek toch wel een voldoende.
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Periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen in verband met de verhuizing van het Verenigings-
centrum momenteel geen fotokopieën worden aangevraagd. Periodieken worden niet uitge-
leend.

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

Amstel Mare, jg. 10, nr. 3, sept. 1999. Themanummer over de Amstel, o.a. Economische betekenis [beurtvaart, brug-
gen], Recreatieve functie, Buitenplaatsen.

Idem, nr. 4, dec. 1999. P. van Schaik: George Dommer [1779 Amsterdam 1826; chemische fabriek Nieuwburg;
herenhuis 'Over Amstel']; De tijd als mijlpaal (afl. 4). Het jaar 1950; H. Pfl ug. Continue Beelden: Bioscoop Concordia
en de hedendaagse bioscoop. Over belangen, expansies en cultuur.

Nieuwsbrief (Vereniging Historisch Amstelveen), aug. 1999; dec. 1999.

Archievenblad, jg. 103, nr. 10, dec. 1999. Kwaliteitsonderzoek: Gemeente- en streekarchieven bezocht door Leidse
studenten; Zou ik nu nog archivaris hebben willen worden? Een gesprek met oud gemeente- en rijksarchivaris Louis
Pirenne; Onrust en beweging: Archivarissen en de eisen van de informatiemaatschappij.

ItBeaken,jg. 61 (1999), nr. 2. N.E. Algra: Drie erfrecht-zonden van de H. Freerk (820/6-835/8); D. Boutkan: Etymological
notes on Old Frisian thampene, fethe, pet, secht, swinththe, tond;J. Hoekstra: It Fryskyn 'e deiboeken fan Lieuwe
Jans de Jong (1825-1855).

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: mevr. R. Hilhorst, Joh. van Oldenbarneveltlaan 6, 3818 HB
Amersfoort), 5e jg., nr. 5, jan. 1999. Themanummer n.a.v. 25 jaar opheffing van de gemeente Hoogland, 1 januari
1974-1 januari 1999. G. Hilhorst/G. Raven/N, van Vulpen: Boer, bestuurder en brandweerman. De gemeente Hoogland
1811-1973 [na een inleiding over oorsprong, grenzen, gemeentehuis en -wapen wordt in drie hoofdstukken Bestuur,
Beleid en Diensten een veelzijdig beeld gegeven van het reilen en zeilen in een kleine gemeente. Via zaken als
partijvorming, raadsvergaderingen, noodwoningen en een te korte brandslang wordt de lezer op onderhoudende
wijze - met tal van details - verder gevoerd langs meester Johannes Hamers (diende 42 jaar), armen- en werklozen-
zorg en bestrating (dokter Willem Verbeek zat 1937 vast in de modder). Archivaris D. Steenbeek geeft in het hoofd-
stukje Gids voor verder onderzoek een richting aan. Bijlagen o.a. met burgemeesters, wethouders, gemeentefunctiona-
rissen (namen en jaartallen)].

Bossche Bladen, jg. 1,1999-2. Historische smaken. Oude recepten in moderne keuken; Aanzienlijke huizen [De Munt
aan de Postelstraat]; Scholen en kloosters: opkomst en neergang; Zuster Francina [van Bakel, 1902-1975]; Biografie:
Theodoor van Thulden [barokschilder, 1606-1669]; De Sint-Lambertus in Rosmalen; Nog meer 'Vreugde' [Louis J.
Vreugde, kunstenaar; vriendschap met Gerardus Joh.P. Daniels (1872-1933), arts].

Idem, 1999-3. Aanzienlijke huizen: Het hoge huis aan de Dieze [voormalig meisjespensionaat]; Een Italiaan in 's-
Hertogenbosch:AlessandroPasqualini en hetbolwerk voor deOrthenpoort(i542); Biografie: Hendrik Pierson (1834-
1923); Interview: Hector Ferrari; Het Stedelijk Gymnasium jubileert; Bosch glaswerk.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 114 (1999), afl. 3. L Sicking/R. Fagel: In het

kielzog van Columbus. De heer van Veere en de Nieuwe Wereld [Adolf van Bourgondiè', Hendrik van Veere, Jan
Uytenhove; 1527]; H. de Smaele: Politiek als hanengevecht of cerebraal systeem. Ideeën over politieke representatie
en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in België (1899).

Idem, deel 114 (1999), afl. 4. De Nederlandse industrie 1938-1948.
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Bijdragen en Mededelingen. VerenigingGelre, deel xc (1999). In memoria dra. M.M. Doornink-Hoogenraad (1908-1999)
en mr. P.J.W. Bekjes (1914-1999); G. van Tussenbroek: Bouwen in Bommel. Een blik in de Zaltbommelse bouwwereld
van de zestiende eeuw; M.V.T. Tenten: Hoogwelgeborenen op het stedelijk pluche. Edelen in de magistraten van de
vijf stemhebbende steden van het Kwartier van Zutphen, 1749-1780; M. Evers: Een verloren gewaande brief van
StaringuitzijnGöttingsestudietijd. Brief van A.C.W. Staring aan E. A. Ver Huell [1788]; A.E. M.Janssen: Over een niet
geschreven Gelderse roman. Brieven van de schrijfster A. L.G.Toussaint aan de Arnhemse uitgeversfamilie Nijhoff,
1841-1844; C. E.H.]. Verhoef: Het Marnix College te Ede. Geschiedenis van een ontzuilde samenwerkingsschool [1937-
1997]-

Caert-Thresoor, i8dejg. (1999), nr. 3. De 'pertinentie' [nauwkeurigheid] van twee Rijnlandse kaarten [Floris Balthasar,
1615; Steven van Broeckhuysen en Jan Jansz Dou, 1639/42]; Een onbekende kaart van Gelder door Ortelius.

Idem, 1999, nr. 4. De werkzaamheden van landmeter J. Ruijsch Adriaansz in Gelderland in 1576-1578; Vier kaarten
van de Noord-Hollandse polders NoordeindermeerenSapmeen'Schat'kaartleidttotontdekkingkasteelfundament
[Huis te Veen; Blauwkapel].

The Caledonian Society, Med., 23e jg., no. 3, sept. 1999. Wie/Wat is "Schots"?; Sprokkels onder (stam)bomen; Verv.
Dopen te Brielle [1799-1815].

Idem, no. 4, dec. 1999. R.K. Vennik: Hoe kwamen de Schotten aan de vrouw?; Idem: De landing van Engelsen,
Schotten en Russen in Holland in 1799 [met lijst gewonde of gesneuvelde Schotten],

Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 6 (1999). J.R. Smit: Parenteel Albert Meursinge en Marchien Bavingh [tr. ca. 1690;
nageslacht behoorde "als actieve patriotten tot de nieuwe Drentse bestuurlijke elite"; de Meursinge-Braams clan
monopoliseerdehet bestuur in Anloo,GasselteenGieten;parenteel(6gen.):Meursinge,Woelesius,Braams,Sikkens,
Veltman, Hartsuiker, Radijs, Homan, Van der Veen, Bot, Van der Wolde, Zegering, Meijring, Timmer, Cornelis,
Buiting, Meijeringh, Jobing, Van Essen, Reijnders, De Haan, Houwink]; C. de Graaf/H.W. Homan Freefl.W. van Hoorn/R.
Sanders: Genealogie Ten Rodengate [dankzij een erfeniskwestie en rechtzaak in 1763 kon deze genealogie geschreven
worden, waar anders wegens identieke namen en ontbrekende doop- en trouwboeken reconstructie niet mogelijk
zou zijn geweest; het betrof de erfenis van de kinderloos overleden Harmanna Nijsingh wed. Albert Nijsingh.
Groepen: Rosinge, Oldenbanninge, Ten Rodengate en Weggemans, verwanten in de zesde graad van moederszijde
van Harmanna. Oudst bekende: Jan ten Rodengate, geb. ca. 1540, genoemd 1575,1589; met Van Selbach, Hamming,
Böttichius.Vrijling, Schuuring]; M. Jager. Boedelveilingen Willem Geerts Menger (geb. Uffelte 1721-overl. Nijen-
sleek 1812) [familierelaties erfgenamen terug te voeren op Willem Geerts tr. (ca. 1690) Vrougien Woltcrs; Menger,
Jager, Withaar, Wever, Boers, Rijkeboer, Posthumus]; A.A. Hillers-Alberts: De speurtocht naar Hendrik Rosing en
Bastiana den Exter [Hendrik geb. Eext 1809, overl. Nijeveen 1864; zijn vrouw Bastiana kwam uitTerheijden (N-B),
geb. 1812]; C. de Graaf: Het uitgestorven eigenerfde geslacht Hamming/Hamminck [(15e-) i6e-i8e eeuw; met (aange-
huwden) Hidding.Tebing, Fabricius, Buiting, Dilling, Lussing, Homan, Aysingh]; R. Alma: Drentse Heraldiek II.
Geregistreerde familiewapens [Heida, De Graaf, Bijkerk]; Corr. Genealogie Rosing [DGJ 1998].

Dwars op (Historische Kring Voorhout), nr. 5, jg. 2, winter 1999. Tussen Nagelbrug en Spoor (1945-1950) [wandeling
met verhalen en (oto's];L.Hoogteijling: Hofstede HooghTeijlingen;E. vander Hoeven: Voorhoutsestuden ten in Leiden
[mr. Louris Zacharias (vermeld 1581-1602), familie Boerhaave].

Eigen Perk (Hilversum), 19e jg., nr. 3, sept. 1999. J.E. Lamme: Hotel Jans, een eeuw uw tweede thuis [oprichter Pieter
JosephJans(i8ii-i894)tr.JohannaCatharinavanThiel(i824-i904)];C.deWesfenAok:AmyGrothe-Twiss, Albert Vogel
sr en het openluchttheater in Nederland; Iets over de ontstaansgeschiedenis van de Noorderbegraafplaats; J.H.
Putting: Hoe het Lutherde in Hilversum. De geschiedenis van de Lutherse gemeente.

Idem, nr. 4, dec. 1999. Het Nimrodpark [ontstaansgeschiedenis]; Hilversums fanfare-orkest "Leo" honderd jaar
[dirigent/trombonistigo3TinusJaspers;onder deleden waren de families Bongers, Van Dalen, Zandbergen, Allessie,
Eltink, Alders en Punte goed vertegenwoordigd]; De renovatie van "Middlesex", een imposante villa [bouwer en
eerste bewoner architect J. London (1921); huidige bewoners: Barnstijn].

Gelders Erfgoed, 1999-4. Het Nederlands Museumregister & het Gelders Project Museumregistratie 2000/2006 [basis
eisen en procedures vastgelegd in reglement].
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Idem, 1999-5. Themanummer: erfgoededucatie.
Idem, 1999-6. Themanummer: klokken, o.a. Achterhoekse klokken in Zutphen [Hendrik Gerrit Ruempol (ca.

1795). Joh. Gerh. Herm. Rathmer (1800), Johannes Meckevelt (1776)], klokken in het Liemers Museum Zevenaar
[Bramer (1750), Joh. Joling (1850)]; Cornelis van Spanje, uurwerkmaker uit Tiel (1809-1849).

Genealogie (CBG), jg. 5, nr. 3, sept. 1999. N. Plomp: De Nederlandse adel en "het rooie boekje" [historische ontwikke-
ling adel sinds 1813, wet op de adeldom, start nieuwe "historische reeks" N.A. in 1988]; A.J. Mensema: Marken in
oostelijk Nederland.

Genealogie zonder grenzen, nr. 43, sept. 1999. Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [1730-31]; Verv. Niederlander,
Flamen, Wallonen und Franzosen in Stolberg; Verv. Register van familiearchieven in RA Hasselt [Palmaerts t/m
Wyngaerts, Cox t/m Van Melbeeck]; M. Degenhard: Die Kölner Generalvikariatsprotokolle; Antw. Salden.

Idem, nr. 44, dec. 1999. Voorstelling: Rijksarchief in Limburg; Einwanderung aus Belgien, Frankreich u.a. ElsaG,
Lothringen, Luxemburg, Niederlande und den deutschen Grenzgebieten u.a. Raum Trier, Nordeifel, Raum
Jülich/Aachen, Kur-Kölner Land—Familienbücher Josef Schmieden, Bundenbach (Stand: 25.06.1999) [per Familien-
buch: plaats van herkomst, naam, gegevens, nummer in het betreffende boek; bijv.: te Bundenbach Gerhard Dictus
uit Lommei (Brabant), te Laufersweiler 1627-33 Johann Adam Hünerfanger (predikant te Nijmegen en Utrecht)];
Verv. Register van Familiearchieven ...RAHasselt [enkelestukken: Mombeeck t/m Wouters, Aerschot t/m DeRekem;
met o.a. nr. 3118. Jacob Schiloinx, notaris/Bree, diverse aantekeningen 1526-29; nr. 3125. Adam Stellingwerf huw.
contract 1687 metChr. Neven/Hasselt; nr. 3159. Cannoy/Hasselt, geboorten en huwelijken 1673-1711; nr. 3161. Familie
Claessens/Maaseik, genealogie 1783-1825; nr. 3200. VanTuyl/Gelderland, genealogische schets, 1622]; Verv. Personen
uit de Euregio die voorkomen in de bevolkingsregisters van Hasselt... 1834 [o.a. Pierre Jan Nagels uit Roermond,
Gerard Hendrik Veldcamp uit Delft]; Literatur zur Familienforschung (in Auswahl); Antw. o.a. Bastin, Huynen.

Gens Data, 16de jg., nr. 5, sept./okt. 1999. H. M. hups: Volkstellingen digitaal; Het Y2K-probleem (slot); K. E.J. Honings:
Over de installatie van GD/WIN versie 4.0; W.J. Scholl: GD/Win Tips; Idem: Kleine wijzigingen - grote ergernissen
[gebruik de cursortoetsen];J W. Koten: Toetsenbord-archeologie; Idem: Overzicht Amerikaanse en andere software per
1 januari 1999.

Die Haghe, jaarboek 1999. W. van Giersbergen: De Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten in Den Haag,
1840-1843. Oprichting en ontbinding van de Maatschappij en het voortbestaan van de houtgraveurschool en Kunst-
kronijk (1843-1855); 5. Boef-van der Meiden: Honderd jaar geleden jong zijn in Den Haag; de Haagse boeken van
Nannie van Wehl [pseudoniem van SusannaLugten-Reys, 1880-1944; autobiografischeelementen.feitelijkebeschrij-
vingen van Den Haag];N.Jonfcer/D. Cannegieter. HetTweedeGymnasium en architect J. Limburg [geb. Den Haagi864,
tr. 1903 Marie CA. Clant van der Mijll]; D. Brongers: Zaken zijn zaken. Het veilinghuis Van Marie & Bignell en het
ondernemerschap van CharlesJohnRobertBignell (1890-1957) [deel vanonderzoeknaarcollaboratieindekunsthan-
del]; C. Glaudemans: Onder het vergrootglas. De geschiedenis van de miniatuurstad Madurodam [initiatiefneemster
Bertha Boon-van der Starp, geb. Maassluis 1884; familie Maduro te Curagao schonk hetstartkapitaal ter herinnering
aan hun in wo-11 omgekomen (enige) zoon George].

Heemkunde Kring Pladella Villa (secr.: M.A.T. Kuijs-Croonen, Veilig Oord 33, 5531XB Bladel), jaarboek deel X (1999).
C.J. van de Voort: Bladel en Netersel (1935-1938); naar gegevens uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen;
A.H. Marien: De geschiedenis van de Bladelse familie Van Rooij [twee fragmenten: nageslacht Jan van Roij tr. Bladel
1722 Margaretha Francis Peters; deel II. De afstammelingen van Johannes (Petrus) van Rooij gehuwd met Wilhelma
N., die te Diessen 1683 en 1685 kinderen lieten dopen]; Bijdr. betr. de oorlogsbunker in Hoogeloon, Piet Gijsbers
alias Pietje Schrijn en een bloemlezing uit 'Bladel-IndiëSchakel' [uitgave Katholiek Thuisfront, afd. Bladel; 1947-49,
met o.a. namen uitgezonden militairen]; J.H. W.E. van der Aa: De ontwikkeling van een boerenbedrijf [model voor
de ontwikkeling van de Kempische boerderij stond het bedrijf van Sjef van der Heijden, landbouwer en vrachtwa-
genchauffeur, tr. 1914 Barbara Hermans; ca. 1956 overgenomen door zoon Jan]; W.H. Seuntjens-Willems: Arnoldus van
Lierop [geb. Eindhoven 1885, tr. 1909 Johanna Seuntjens; levensloop].

Heemskring, nr. 22, nejg.,afl. 2, nov. 1999. E.J.A. Zevenhuizen: Leren en wonen aan de Marquettelaan [de school van
meester Van Tuinen, de Bachschool van meneer Veermans, oefenlokaal Sint Caecilia]; Th. J.H. Monden: Burgemeester
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Hermanus Zaalberg [geb. Leiden 1812; 1868-84]; P-L.M. Diemeer Azm Gouden bank in Heemskerk [Rabobank; in 1898
ging de Coöperatieve Boerenleenbank van start].

Nieuwsbrief 'Historische Kring Heemskerk (secr.: Mozartstraat 38,1962 AC/Postbus 46,1960 AA Heemskerk), jg. 11, afl.
i(no. 40), jan. 1999.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 35e jg., nr. 3, okt. 1999. W. C. Ultee: We mogen nergens heen, we moeten naar Vught:
de joodse inwoners van Woerden, 1930-1947 [auteur stelde zich vele vragen, als: hoeveel joodse inwoners van Woer-
den kwamen om (onderzoek naar oorzaken, had doen-en-laten van niet-joodse inwoners invloed), hoe verdienden
ze de kost en tracht zo gedetailleerd mogelijk antwoorden te geven].

Idem, nr. 4, dec. 1999. J.T. van Es: Vijftig jaar Woerdense Courant, 1949-1999; K. Vossestein: Vermoeden van fraude
in achttiende-eeuws Montfoort [Jan Storij en de zaak van de loterijbriefjes, 1787].

Historische Kring Diemen, jg. 9,2-1999.]• Haag: Het Regthuys in Oud-Diemen. De rechtbank, de bestuurszetels en de
notarisstoel in één kamer; H. Veldstra: De gemeente Diemen onderdak. In Regthuys, Rechthuis, Raadhuis en Ge-
meentehuis; S. Dijk: De opkomst van de partijpolitiek in de gemeenteraad van Diemen [o.a. Johan Hendrik de
Kieviet (1823-1902), burgemeester en raadslid]; W. Krook: De burgervaders van Diemen. Een overzicht van Diemens
burgemeesters; Naar een nieuw gemeentehuis; Hanneke van Wel-Karbet, wethouder van 1986 tot 1998 [geb. Diemen
1951]-

Historische Kring Loosdrecht, nr. 124, 26e jg., sept. 1999. A. Doets/j. Mol: Loosdrechtse boeren in de periode 1898-1948.
Roomboterfabriek. Fokvereniging. Boeren in Oud. Boeren in Nieuw [met naamlijsten]; Een pastoorsbenoeming in
1557; Ruzie met de dokter... [1692 chirurgijn MandropTorst-Teunis Klaasz Gouwenhoef].

Idem, nr. 125, dec. 1999. B. de Ligt: 'De meester is droncken' [Aert Dincklau, 1693]; A. de Kloet: 'Verdienen kun je
alleen, as je met geld begint' [bootverhuur > jachthaven door Rutger Vlug (geb. 1862) en vrouw Neeltje Gijzen];;.P.
van der Meulen-Kuhn: Bob van Walderveen, beeldend kunstenaar (1931-1995); Vertrouwde zeilschepen 2. De lark.

Historische KringWest-Betuwe, Med., 27e jg., nr. 3, dec. 1999. R.H.C. vanMaanen: Een gemengd huwelijk in Rumpt in
1736: Rooms contra Gereformeerd [Jacob Versteeg - Jenneken van Doeland]; H. Schouten: Het Lage Huis te Beesd
[Pieck; I4e-i8e eeuw]; De nieuwbouw van de openbare lagere school te Heesselt 1854-1857; Aangekaart (1) [kaart
getekend door landmeter A. Leempoel, 1733]; M. Ijzerman: Historisch onderzoek met de computer: het Betuwe
Bestand [onderwerpen, opbouw, hoe vind je wat]. Nieuwsbrief, dec. 1999.

Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, Jaarverslag 1997, Cahier Nr. 30 (1998). J.G.M. Stoel: A.K. A. doos III map 2 nr.
35 (Inventarisatie inboedel kasteel Arcen 1806) [kasteelheer Christian August vonWijmar,overl.i8o6];/t. H.M. Verbeek:
Veld- en boerderijbenamingen.

De Indische Navorscher, jg. 11 (1998), nr. 1 [= jg. 12 (1999), nr. +].A.A. tutter: Holzschuher von Harrlach [i8e-2oe eeuw];
P.A. Christiaans: Registrum matrimoniale Ecclesiae Romano Catholica in Campo Weltevreden propre Bataviam in
insula Java 1809-1828 [gebleken is dat niet alle huwelijken overgenomen zijn in de Regeerings Almanakken en enkele
jaren in het geheel niet, soms ook ingeschreven in register gereformeerde gemeente]; D.E.L. Thörig: Gegevens voor
de genealogie van de oorspronkelijk Zwitserse familie Thörig [afk. van Herisau (Appenzell); i6e-2oe eeuw]; De
matrilineaire afstamming van Frans Peter Gerard van der Heemst [geb. Den Haag 1949; —, Mallant, Haholy, Sie];
(idem) van Christine Willy Dom en Anne Julie Dom [geb. Voorburg 1995 resp. 1997; —, Heemstra, Kunstt, Fredriks,
Thomas, Cartier, (inlandse)]; Verv. Doopregister Djokjakarta [1854-58; o.a. Weijnschenk, Wieseman, Dom, Van
Stralendorff, Baumgarten]; Verv. Indische fiches [Ardesch t/m Arends].

Krommenieër Kroniek, no. 16, dec. 1999. J. Rem: Gereformeerde kerken in Krommenie; Een gesprek metW.S. de Jong,
manufacturier en wetenschapper;/. Emmerig: De bebouwing van het Kruispad. Scheepshelling en rederij; A. Rijks-
Leguijt: Twee eeuwen bouwbedrijf J.P. Leguijt; Winkels in Krommenie-Zuid in vroeger dagen; Linoleummaker van
het eerste uur vertelt [Jn. Molenaar Cz., 1929]; De veehouderij anno 1950. In Krommeniedijk tussen Indijk en West-
dijk.

Leusden Toen (Historische Kring Leusden; secr.: J. M. Blom, Landjonker 57,3834 CM Leusden), 15e jg., nr. 2, sept. 1999.
W. Bos: Het Pachtboekje van boerderij 'het Hek' [periode 1837-1886; boerderij eigendom van familie De Beaufort;
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pachters Willem de Kruif (1837-43), diens weduwe 1844-45, Jacobus van Loenen (1845-1883), Rijk van Loenen (1883-
86)];J.Verduin: Een middeleeuwse zomer op Kasteel Stoutenburg [1379];/. J.vanBurgs toten: 325 jaarSint-Jozefparochie
Achterveld; F. van Loenen: Een kruideniersleven [Rein Malkenhorst (overl. 1997), tr. 1946].

Mars et Historia, 33e jg., nr. 4, okt./dec. 1999. Themanummer: 1799 - De Brits-Russische invasie in Noord-Holland.
P.B.M. Blaas: Ter inleiding. De slag bij Castricum en het nationale geheugen; N.C.F, van Sas: De betekenis van 1799
[de grote politiek, de binnenlandse verhoudingen, het krijgsgeweld ter plekke]; F. Grijzenhout: De inval verbeeld;
J.A. de Moor. 'Go to Holland and do something'. De inval vanuit Brits perspectief; V. Enthoven: Geld speelt (g)een rol.
De financiën van de Bataafse marine 1795-1805; J. Vogel: 'Onafscheidelijke rampen die den oorlog vergezellen' [eisen
van strijdende partijen, w.o. inkwartiering, levering van voedsel, materiaal enz., afpersingen; economische en
financiële schade]; M. van der Hoeven: Overwinning van het moreel. De reactie van het Bataafs-Franse leger tijdens
de invasie van 1799 in Noord-Holland; J.P.C.M. van Hoof: De gevolgen van de Brits-Russische inval voor het verdedi-
gingsstelsel van Noord-Holland.

Met Gansen Trou (Onsenoort), 49e jg., nr. 10, okt. 1999. De commissaris vertelt over Oud Heusden/Elshout [1897]; R.
van Boxtel: Namen van huizen in Heusden (1).

Idem, nr. 11, nov. 1999. De commissaris vertelt over Drunen [1896-1922]; M.D. Kilsdonk: Het geslacht Beekmans
[oudst bekende: Jan Daniels B., geb. Eindhoven ca. 1629].

Idem, nr. 12, dec. 1999. B. Meijs: Staat van de 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in Nieuwkuijk, Hedikhuizen en
Vlijmen; Verv. Namen van huizen in Heusden.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXVI, No. 1-2, jan.-febr. 1999. M.S. F. Kemp: Het geslacht Hartoch alias Van Beyeren te 's-
Gravenhage [en te Delft; in de oudtse generaties komen tevens de aliassen Molenaer en Hartochs den Backer voor;
i6e-i7e eeuw; met Bijl (te Rotterdam), Hellemans, De Colonia, Quartelaar; Fragment Van Beyeren/Van den Beijer,
17e eeuw]; F.}. W. van Kan: Genealogie van het Haagse geslacht Coebel [ook: Kuebel, Cobel, Koebel; I4e-i6e eeuw]; S. E.
van Veldhuizen m.m.v. S. L.Atema: Van Duiveland - Hasenbaert; kroniek van een Haags schoolmeester uit 1616 [hand-
schrift in KB Albert I te Brussel. De ouders van schoolmeester Hans (Adriaensen; hier zgn. versteend patroniem, een
in Antwerpen in de 16de eeuw veel voorkomend verschijnsel) van Duijvelant, Jacques Adriaensen en Margriet van
Surck, huwden te Antwerpen (Sint Jacob, PR 215, f.151) 13-6-1574, ingeschreven als Jacobus Adriani en Margareta van
Surcqs, vidua (weduwe), getuigen Peter van Surcqs en Jan de la deers (?). Mogelijk huwde zij eerder op 19-6-1565 als
Margriet van Zorck met Peter Goessen Peters (Antwerpen, Sint Jacob, PR 215, f. 33). Peeter van Sorick trad ook op
in de Sint Jacobskerk als huwelijksgetuige van Anna van Surcke (1571), (samen met Fransoys van Sorick) van Elisa-
beth van de Sorick (1573) en (samen met Joris van Sorick) van Guilliam van Sorick (1578). Peeter, Franchoys, Guille,
Joris en Margriet van Zurich, vermeld Schepenregister 366, f. 333verso, 3-2-1581. Pieter van Zuricht werd 1-10-1562
gemachtigd door Jooris van Zuricht Hendricksz en de kinderen van wijlen Anthuenis van Zuricht (SR 288, f. i84ver-
so). Verschillende Antwerpse schepenacten duiden op Mechelen als eerdere woonplaats van de familie. Hans van
Duijvelant tr. Maria Haddemans (van Bella); dochter Margriet tr. 1622 Johan Hasenbaert; transcriptie handschrift];
M.D. van Duijvenvoorde: Een jongere tak van de familie van Duivenvoorde [i4e-i7e eeuw]; F.J.W. van Kan: Het nage-
slacht van de Middeleeuwse Hagenaar Wolbrand Aarndsz. [ise-i6e eeuw]; R.A. van der Spiegel: Lijfrenten Den Haag
1552-1565 [namen en verdere voor genealogisch onderzoek van belang zijnde gegevens]; B. M. Kamp: De moeder van
Adelheid van Vianden [aanv. en corr.]; Antw. Couslant.

Een n<eMivec/irony/je(Graft-DeRijp-Schermerhorn),jg. 16, nr. 3, sept. 1999. Wonen in de jaren '20; 7 Juli 1833: Een
feestmaal in het polderhuis [t.g.v. het Tweede Eeuwfeest o.l.v. Dijkgraaf Petrus de Sonnaville]; Houtzagerij 'de
Pauw' aan het Buizendijkje.

Idem, nr. 4, dec. 1999. ]. Pielage: Patriotten en Prinsgezinden [wat merkte men ervan in De Rijp en Graft e.o.];
Luchthuizen en theekoepels; Rijper Nieuws- en Advertentieblad.

Numaga, jaarboekjg. XLVI (1999). Nijmegen op de breuk tussen Oudheid enMiddeleeuwen; De lange twaalfde eeuw.
De ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen vanaf de elfde tot het midden van de veertiende eeuw; Nijmegen in de
zestiende eeuw: veranderingen en stagnatie; Nijmegen werd zó mooi. Een sociaal-geografische beschrijving van
Nijmegen in de periode 1870-1920; De ruimtelijkeontwikkeling van Nijmegen 1900-1999 en verder; Het Gemeente-
archief van Nijmegen in 1997 en 1998.
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'f Ondera:ftoer(StichtingHeemkunde Denekamp), 21c jg. (1999), nr. 3. Verv.FransVonk.de alleskunner; De schuilkel-
der te Denekamp; Verv. Postkoetsen, postmeesters en postkantoren; Voormalig kamp Westerbork in Drenthe;
Denekamps oudste voetbalclub 80 jaar; Kleermaker Blokhuis in Lattrop (Albertus B., geb. ald. 1883]; Johan Barthold
Jongkind, impressionist, 180 jaar geleden geboren in Lattrop.

Idem, 1999, nr. 4. H. Asma: Eeuwwisseling 1899-1900. Het boerenbedrijf rond 1900; Idem: Folklore, gebruiken en
tradities in Denekamp door het jaar rond 1900; J.H.M. Knippers: Van Singraven tot Commanderie. Kcrstwandeling
van Denekamp naar Ootmarsum in historisch perspectief; Kerken en scholen in Denekamp rond 1900; Volkstelling
1839 Breklenkamp; S. Wynia: Negen generaties Luttcrs hamerden in Denekamp op het aambeeld; Vcrv. Voormalig
kamp Westerbork; Geborenen indegemeente Denekamp rond 1900; Uit de geschiedenis van deR.K.Simon en Judas
Parochie te Lattrop; Tramverbinding Almelo-Denekamp domineerde gemeenteraad Denekamp rond 1900.

Ons Erfgoed, 7e jg., nr. 6, nov./dec. 1999. Laten, lenen en heerlijkheden (slot) [o.a. afschaffing, afkoop dienstbaarheid;
samenvatting];./. Renema: Naamproblemen inOost-Gelderland[zichnocmenofgenoemd worden; benodigdekennis
bewoning boerderij, pachters-wisselingen, introuwen; voorbeelden: Sannck>Borriskamp, Hesselinck>Nijenhuis,
Weenk > Noordink; naamswijziging van huizen; Hiddink, Straatman, Koeslag, Lenderink, Meijerink, Onstenk;
sommige boerderijen kunnen meer namen hebben. Bijlage: doopakten waarin man en vrouw dezelfde toenaam
dragen]; RA. Harthoorn: Rapport genealogiepakket 'Van Iwaarden' [ontvangen van 'De Heraut' te Rotterdam]; J.
Hogema: Naamsverklaring niet altijd simpel. Familie Hogema - Hoogma; Verv. Beroepen van toen (koopvr-kopers);
Vcrv. Termen van vroeger (employ-enum...); H.M. Lups: Patentregisters; JW. Koren: Weer nieuwe gegevens voor
genealogen bij modern DNA onderzoek.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 16, nr. 3, aug. 1999. Verv. Kwartierstaat Schutte; Verv.

GeslachtGantvoort; Verv. GeslachtPetershagensofHagensuitGcesteren; G.H. Luir/npEenWinterswijksetolgaardcr
op de Lebbcnbrugge [Berent Loitink/Leuitink, overl. i697];J.H. Visser: Parcnteel van Henricus Visser |tr. Anholt(RK)
1742 Maria Josepha Flenterup]; Aanv./verb. o.a. Holschers/Heulschers, Kwst. Barendsen.

Idem, nr. 4, nov. 1999. J.H. Visser: Parenteel van Joannes Visser [tr. Anholt 1751 Gertrudis Fenneman]; Verv. Geslacht
Petershagens; B.J. Aalderink: Kwartierstaat Regelink |Maria R. tr. Gorssel 1868 Teunis Brummelman; —, (patr.), Ad-
dink, Kelholt]; H. /. Loor. Kwartierstaat Loor-Aalbers [Adriaan Loor tr. Genderingen 1888 Johanna Christina Aalbers;
—.Salcmink,—, Lieber]; B.H.M. teVaarwerk: De Hofengeslacht Schuiten van Ra turn tot 1660 [Schuiten van Raetman,
Raetman, Scholten]; H.I. Loor. Kwartierstaat Rexwinkel-Arentzen [Johan Adolph R. tr. Wisch 1891 Dina Arentzen;
—, Steenbergen, —, Schokking];P. Swart: Genealogie Pellenbarg/Pcllenberg [Bloemink/Blumink, Coelinck; te Ruurlo;
i7e-2oe eeuw]; G.B.M. Kwak: Kwartierstaat Kwak/Quak [Johannes Gerhard Kwak, geb. Winterswijk 1874; meer een
stamreeks (5 gen.)]; F. Reitsma: Het geslacht Hillebrants uit Ruurlo [fragment eind I7e-i8e eeuw]; M. Rouwmaat:
Genealogisch onderzoek naar Rouwmaat, Roemaat, Rumathe, Rumathé en Rumade; Boerderij Venncman en de
noabers [routebeschrijving voor fietstocht door Verwolde].

Oud Alkmaar, 23e jg. (1999), nr. 2. D. Aren: De Boekelermeer. Jonkheren, (trek)arbeiders en rietlanden in een polder
bij Alkmaar; H. de Raad: Het Jonge Hof: lotgevallen van een kloostercomplex.

Idem, 1999, nr. 3. M.NJ. Lucassen: Jacobus Andreas Crescent (i768/'6g-i8i9) [het Regionaal Archief Alkmaar bezit
83 aquarellen van hem, waarvan 65 met een Alkmaars onderwerp]; G. Valt Herdenkingsrede 8 oktober 1999 [ter
viering van het Alkmaars Ontzet]. Nieuwsbrief, 2-1999.

OudHoorn, 21e jg., nr. 3, sept. 1999. Van broodventer tot fabrieksarbeider. De geschiedenis van een Hoornsc bakkers-
knecht [Eelke Overman, geb. 1913]; Het journaal van Commandeur Raven (slot) [1614]; C. Boon: Vijf Agatha's door
de eeuwen heen. Verre nazaat op (be)zoek in het Forecstenhuis [Agatha (I) van Neck, geb. 1634, tr. 1653 Meijndert
Sonck; Van Foreest, Huijbens, Boon].

Idem, nr. 4, dec. 1999. Voorlopige resultaten van opgraving op Jardje [overblijfselen verdedigingswal]; Gouw 7
[vervolg bewoners; De Leur],
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Oud Meppel, jg. 21, nr. 2, nov. 1999. J.W. Okken: Meppelers veroordeeld door de Etstoel op 19 november 1754 in twee
strafzaken [Wolter Wierborstel; Albert Jacobs]; H.Jansen: Heeft Meppel in 1809 stadsrechten gekregen? Het bezoek
van koning Lodewijk Napoleon aan Meppel op 15 maart 1809 [Meppel kreeg in 1814 een stedelijk bestuursregle-
ment]; W. Ponne: De zaak Guichelaar versus Knoppers [burgemeester Jan Knoppers (geb. Hoorn 1870) ontsloeg
rechercheur Jan Guichelaar (geb. Hoogeveen 1885), die kritiek had op handelen van de burgemeester]; De Meisjes-
padvinderij in Meppel na 1945.

Oud-Utrecht, jaarboek 1998. A. de Groot: De dom van Adelbold II, bisschop van Utrecht. Kanttekeningen bij een
reconstructie; J.G.M. HrtfiorsfiTurfwinning te Soest in de 15de eeuw; P.D. 't Hart: Utrecht en de eerste stoomvaart op
de Nederlandse binnenwateren; Natura et Artibus, een Zoölogische Sociëteit in Utrecht. De relatie met Natura Artis
Magistra te Amsterdam [Theodorus Gerrit van Lith de Jeude, geb. Tiel 1788, o.a. hoogleraar, belast met onderwijs
in dierkunde, bracht een natuurhistorische verzameling bijeen, richtte een zoölogische tuin in, enz.]; P. van den
Brink: Aelbert Jansz van der Schoor. Een Utrechts schilder en zijn werk [met catalogus, ingedeeld volgens onder-
werp]; MJ. Bok: Het leven van de Utrechtse schilder Aelbert Jansz van der Schoor [zij n bruid Elisabeth de Blom komt
terug op haar trouwbelofte; 1652-54]; C.H. Slegte: De Firma List en Bedrog. De Provinciale Utrechtse Geoctrooyeerdc
Compagnie (1720-1752).

De Proosdijkoerier, jg. 15, nr. 4, dec. 1999. W. Bos: De Ronde Venen: Wie keert de wereld om? [ontstaan veengebied;
ontwatering, vervening,droogmakerijen; verklarende woordenlijst];J.Franfen/i«(2e«: Langs galgen kerkenpad. Een
tocht door de heerlijkheden van de polder Groot-Mijdrecht-Noord; De ronde Venen een eeuw geleden [1899]; Mij-
drecht, Vinkevcen en Wilnis aan het begin van de 19e eeuw; De brug over de Kerkvaart [schade aan perceel van
rijwielhandelaar Jacob Winters; 1926]; Een onderduiker vertelt [RaamsJ.

RotterdamsJaarboekje 1984,9de reeks, 2de jg. Nicolaas Gerardus Apeldoorn (1908-1982), mr. Frederik Jacobus Brevet
(1893-1983), mr. A. Dirkzwager Czn (1888-1983), bisschop Martinus Antonius Jansen (1905-1983), ir. Lodewijk Henri-
cus van Dijk (1884-1983), Sybold van Ravesteyn (1889-1983); Rotterdam aan de vooravond van de reformatie. Deel
II. Vormen van devotie [o.a. vicarieën, broederschappen]; Hugo de Groots geschil met de stad Rotterdam over de
uitbetaling van zijn pensionaris-tractement; Dr. Arie de Jager, onderwijzer en taalgeleerde [1806-1877]; Dr. Elie van
Rijckcvorsel (1845-1928); Herinneringen van een oud man [J.A.C. Tillemaj.

Idem 1985, 9de reeks, 3de jg. Gojardus Marinus Dersjant (1900-1984), Puck van Heel (Gerardus Henricus v.H.,
1904-1984), Andreas Schotel (1896-1984), Jan Wilschut (1890-1984), Dr Mary Zeldenrust-Noordanus (1928-1984); De
verloskundige verzorging in Hillegersberg (1818-1865); Een brief uit Athene, geschreven een jaar na de val van
Constantinopel [1454]; 'Little London'. Engelse kooplieden te Rotterdam in de achttiende en het begin van de
negentiendeeeuw; Benjamin Furly, Engelskoopman (en meer!) te Rotterdam, i636-i7i4;DirkHannema(i895-i984);
Rondom de zerk van Adriana van Roon [abdis Leeuwenhorst 1497-1527, geb. ca. 1450, dr. van Dirk Oem en Wilhelmi-
na van Roon; grafkelder familie Tromer; schema Tromer i8e-begin 19e eeuw]; Een vooraanstaande Joodse familie
[Van Raalte, afk. van Deventer; ïge-begin 20e eeuw; schema]; De tienden van Kethel; Molewater en de inrichting voor
doofstommenonderwijs te Rotterdam [Jan Bastiaan Molewater, geb. ald. 1813].

Scarpenzele, jg. VII, nr. III [okt. 1999]. J.C. Klesser. Van namen en bezit in de Gelderse vallei [Van Rijningen, Van Wou-
denberg]; W.H.M. Nieuwenhuis: Raadsels rond Packouw [Frans P., chirurgijn te Woudenberg ca. 1665, nog vermeld
1711; fragment P. te Woudenberg/Amsterdam, en Amersfoort]; Idem: (Van) Geytenbeck. Fragmentgenealogie Van
Geitenbeek |ise-i8e eeuw].

Idem, nr. IV [dec. i999].J.C. Klesser: (Van) Colverschoten/Kolfschoten. Fragmentgenealogie (Van) Kolfschoten [16e-
19e eeuw]; Fragmentgenealogie Van Geitenbeek - 2 (G(e)ijtenbeek, o.a. te Nijkerk; i8e-i9e eeuw].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 15, nr. 3, okt. 1999. Verv. Herinneringen aan Duivendrecht;
Pancras Pancrasz [chirurgijn, overl. 1748; tr. Eva Willaart]; Zonnendaal [buitenplaats; Eykens (1768), Stolkert (1772)].

Idem, nr. 4, dec. 1999. J. Blom: Bijna 1900... de laatste maanden en dagen van de vorige eeuw; M. van Dijk: Strant-
vlied... Strandvliet [boerderij in 1682 gekocht door Gijsbert de David Strantwijk, gehuwd met Margaretha Hobbe;
De Weerde Wit, Kooy.VanHerzeele, Haganeus, Van Harten, Van Heusden, Bellaar, De Vries, Van Oostveen, Schoen-
maker].
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Terugblik '4O-'4S, nr. 370, sept. 1998. H.J.C. Termeer: 'Van het abnormale terug naar het normale'. Het Militair Gezag
en zijn werkzaamheden in de overgangstijd tussen bevrijding en wederopbouw, september 1944 tot maart 1946;
De politieke partijen en de eerste naoorlogse verkiezingen in Nederland; De zuivering van de Nederlandse pers
(1944-1951); Het Bureau voor oorlogspleegkinderen mei 1945.

Idem, 37e jg., nr. 9 (381), sept. 1999. Verv. De oorlog in Ned.-Indië. Java (28); Verv. Kerkrazzia's okt. 1944 (slot). De
dagen na de bevrijding.

Idem, nr. 10 (382), okt. 1999. Verv. Java; Internet-rubriek [website Dwangarbeiders Nederland:
http://fox.nstn,ca~avg/vdn.htm ].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 106, jg. XXXV, okt. 1999. B. Aarts: Ansfried enTeisterbant; 'Eene Zon-eclips' in 1851;
De jongensschool in Ammerzoden en zijn overgang van openbaar naar katholiek in 1934.

Idem, nr. 107, dec. 1999. T. Blom: De korenmolen van Nederhemert [Huybert van Sullicom, molenaar, Roelof
Ackerman (molenaar 1743,1751), Hendrik de Bie, Jelis van Oort (1755), Arien den Otter (verkoop 1818), Hermen van
der Meyden,HermenBruigom(i856-62),TheunisBranderhorst(i862),RemmertRemmerde(i868)];M.J. Ververs: Een
vergeten brug tussen Zaltbommel enTuil [1813; Jan Blanken, ir. Cornelis de Beer]; S. van Doornmalen: Nieuws uit het
Streekarchief Bommelerwaard [oudrechterlijke en notariële archieven van de Bommelerwaard, huwelijksbijlagen
en DTB uit Rijksarchief Gelderland verhuisd naar het Streekarchief].

Tweestromenland, nr. 101, 26. VIII. 1999. J.C. Klesser. Het geslacht Van Scherpenscel te Dreumel en Wijchen [i7e-i8e
eeuw]; Over dorpsschutters, nachtwakers en poldermeesters; B.J.M, van Echteld: Kwartierstaat (6 gen.) Lambertus
Hendriks van Echteld [1897-1980; —, Oijen, Elbers (te Druten), Van derVelden (idem)];Tien wonderbare genezingen
(1382-1384).

Idem, nr. 102,26.XII.1999. L. ten Hag: Van bedeling naar caritas. Het armbestuur van de parochie H. Antonius Abt
te Wijchen, 1849-1999;^ van Gelder. Hooggerechtshof van Maas en Waal stond in Bergharen; Kwartierstaat (5 gen.)
van Antoon Wintjes [1887-1952; —, Van Rens, Francissen, Schoppema].

Van Zeeuwse Stam, nr. 107, dec. 1999. T. Nuyten: Genealogie van Jacob Meulblok [geb. ca. 1715, overl. (Heinkenszand)
1790/91]; A.M. van Iwaarden: Het relaas van een boeren-vechtpartij [Nieuw-Vossemeer 1705; verklaringen over vech-
tersbazen Stoffel (of Matheeus) en Lindert Precies, Claes (of Anthony) Quist, Joan (of Lindert) Soetens, Machiel
Bosschaert, Adr. Brul, AbrahamThomasse Lelienberg]; Middelburgers in de Krimpenerwaard. Uit (onder)trouwboek
van Schoonhoven; K. Traas: De TRAAS-familie in Oostelijk Zuid-Beveland [i7e-2oe eeuw]; J. de Jonge: Zeeuwen in het
notarieel archief van Bergen op Zoom [1691-1724]; Antw. Meulblok.

Veluwse Geslachten, jg. 24, nr. 5, nov. 1999. E. de Jonge: De zoektocht naar de herkomst van Marten Orges [bekende
gegevens: begr. Beekbergen 1626, papiermaker, tr. (ca. 1590) Geertje Dircks Schut(ten), 2 zoons (Daniel en Pouwel);
o.a. ontstaan Nederlandse papierindustrie, overleveringen, joods, Zwitsers, of Duits?, wapen op zijn graf, veronder-
stellingen; hij tekende als Marten Origes- zijn vrouw werd een keer als weduwe Marten Hoorriges vermeld. Bijlage
fragmenten Schut in Brummen/Rheden en in Arnhem]; Verv. Wilbrink; K. H.C. van Ginkel: Clara van Sparwoude en
haar nalatenschap; C.W.Jansen: Kwartierstaat AnnemiekJansen [geb. Ede 1999; Jansen (te Lunteren, Ede, Schcrpen-
zeel), Van Ginkel, Lagerweij, Van de Fliert]; Y.M. Bos: Kwartierstaat Felix [Peter Felix tr. IJsselmuiden 1919 Johanna
Stam; —, Van der Weerd (te Kampen), —, Westerink (te Elburg); met Kerfbijl (te Amsterdam), Franken (te Doesburg
en Zutphen)].

Vereniging Oud Monnickendam (secr.: J. Groot, Noordeinde 37,1141 GA Monnickendam), jaarboek 1999. Na 25 jaar te
zijn verschenen als jaarverslag, nu uitgekomen als jaarboek [... en daarom wat dikker!]. L Appel: Prinsgezinden en
patriotten, patriotten 't meest, 'n Omwenteling in Monnickendam waarbij de familie Mars een grote rol speelde
[1783 tot 1813; zoals we van deze auteur gewend zij n komen er vele aspecten aan de orde; tegen de landel ijke achter-
grong geplaatst vernemen we de overwegingen en reacties van burgemeesters en vroedschappen t.a.v. de onderwer-
pen Burger-Sociëteit, de Wet verzet (1788), Franse bezetting en inkwartiering, Grondvergadering enz.; met veel
namen o.a. van voorlieden en anderen in de patriottische beweging, w.o. Jan Nieuwenhuizen (doopsgezind predi-
kant), Remmit Kous Bos en Dirk Mars (1745-1799), leden broodbakkersgilde, namen van niet stemmende ambtena-
ren. Bijlage: Overzicht van het met de Patriotten sympatiserende deel van de Monnickendamse bevolking met
opgave van o.a. geloof, leeftijd, overlijdensjaar en tot welk vaandel men behoorde]; CA. E. Groot: Graven en begraven
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in Monnickendam [o.a. impostwetgeving 1695, taak en instructies voor de koster/doodgraver; hun namen enbijzon-
derheden 1600-1830].BijlagenBeschikbarebronnen.Bijlage 2:Overlijdenenbegraven van weeskinderen inMonnic-
kendam periode 1702-1823. Bijlage 3: Tips voor de familieonderzoeker; M. Visser. IJsschuiten en ijsjachten; C.G.
Nienhuis: De oorlogswinter '44-'4S in Monnickendam; L. Appel: Daar komen de schutters... [schutterspenning 1654;
reactie op publicatie in 1994]; Idem: De wapens op het beschot van de kooromgang in de Grote Kerk.

Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis, 6e jg. (1999), afl. 1. W.A. van Ham: Het geslacht Glymes van
Bergen op Zoom [als voorbeeld van de inspanningen van edelen voor hun stedelijke domeinen; politieke carrières;
hof en residentie]; M. Monas: Agnes Aemilia van Pallandt (1732-1805). Een freule met ambitie [sinds 1764 juffer van
het stift Bedbur; van 1796 tot 1801 had ze daarover de leiding].

Waardeel, jg. 19, nr. 4,4e kw. 1999.0. Stomp: Drenthe onder stoom. De introductie van stoomkracht tot 1891; Gedane
zaken; De boer-caféhouder [Albert Boelens (geb. Peelo 1923) en Albertje Wesseling (geb. Meppen 1923); tr. 1945]; Het
Kanaal B bij Roden [1845-46].

Westerwolde,jg. 20, nr. 4, dec. 1999. Verv. Stroeding/Streuding/Streun; Kwartierstaat (6 gen.) Pieter Anne Luppe [geb.
Nw. Weerdinge 1929; Wannemaker > Lups > Luppe, Timmer (te Vlagtwedde), Kok (te Leek), De Graaf (te Zevenhui-
zen)]; Verv. Genealogie Wijnholds; Aanv./Corr. Moorlag.

Zicht op Haringcarspel, nr. 16, 8e jg., dec. 1999. W. Siewertsen: De Fuik [straat in Warmenhuizen; herinneringen aan
vroegere bewoners (o.a. Klaas de Vet, Reijer Mink,Teeuwis Hoogeboom) en bezigheden]; Het testamenten boedel-
scheiding van Cornelia Hoogeboom getrouwd met Cornelis Haarlem, alias Heesjes [1774]; Lijst van artsen van
Warmenhuizen.

UIT ONZE AFDELINGSBLADEN:

Achterhoekbulletin, nr. 24, 7e jg., 1999-4. Verv. Onderzoek naar de ouders van Evert Heuvel & Jenneken Piasman;
Antw. Venvertloo.
Delfland, jg. 8, no. 4, dec. 1999. Aanv. Kwst. Neeltje Maria Olieman [Broere, Noorlander]; Enige Pijnackernaren
vermeld in het trouwboek van Benthuizen; A.P.J. Kdyser-van der Zee: Werkzaamheden van Pieter de Koning [chirur-
gijn, lijkschouwer 1717-28,1752-56].
1340 (Rotterdam), jg. 13, no. 4, dec. 1999. E. R. van Dooremalen: Parentcel Wiekeraadt [nageslacht van Johannes Petrus,
jm van Wikkeraat(Wickrath)otr. Heerjansdam 1716 MaijkeLeendersClootwijk; met gezinnen van dochters]; Uitslag
enquêtes.
Genealogica (Flevoland), jg. 15, no. 2, dec. 1999. Verv. Kwst.TjipkeHessel de Vries; Verv. Cornelis van Doren... Maas-
sluisse schipper.
Cepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), jg. 1, nr. 4, dec. 1999. Archieven in de regio (3) Rijksarchief Den Bosch;
M. America: Het geheugen van Noord-Brabant toegankelijk voor iedereen;J. Buisman: Watersnoden in Brabant; J. de
Kloe: AanvullingCornelia Wildeman en Neeltje van As [te Andel; 18e eeuw]; Verv. Correspondentie als Genealogische
Bron; Aanv. Kwst. De Kort.
Gooi &Eemland, jg. 10, nr. 4, dec. 1999. Hilversummers in andere plaatsen [oudrechterlijk archief Kortenhoef 1577-
96]; Twee winkelpanden in de Hilversumsche Langestraat [Van der Paauw]; De belangrijkste archieven en collecties
voor het Gooi en de Gooiers in het Rijksarchief Noord-Holland [lijst].
Hollands Noorderkwartier, 40ste afl., jg. 13, nr. 4, dec. 1999. W. Schotten: Internet een zegen of een plaag; M. Luken-Sluis:
Cyriacus, een niet alledaagse naam [stamreeks Bleijs]; Verv. De Meermin, huis op de Mient [Bossert, goud- en zilver-
smeden].
Kempen- en Peelland, jg. 7, no. 4, dec. 1999. P. Dalmaijer. Kwartierstaten (5 gen.) Dalmaijer [ —, Vos (te Sprang), Van
Oosterhout, De Jong (te Sprang)] en Uythoven [ —, Straver, Branderhorst, Van Wijk (te Eethen)]; E.R. Steinebach-van
Reijn: Kwartierstaat (6 gen.) Van Reijn [ — (te Rotterdam), Loos, Schöppel, Bik].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 23, dec. 1999. Volkstellingregisters in Rijksarchief; Wolvenjacht in Land van Cuijk
[reglement uit 1688; draaiboek jacht 1724]; Soldaat Ermers uit St. Hubert [brieven vanuit Amiens 1812 van Johannes
E., ged. 1790].
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Threant (Drenthe), 10e jg. (1999), nr. 4. Verv. Kwst. Zomer; A. Middel: Parenteel van Johann Christoph Klaucke [tr. Eva
Elisabeth Gerbracht; zoon Johannesgeb. Schwinsbuehl (Waldeck) 1770, overl. Assen 1845; met gezinnen van doch-

BELGIE

Heraldicum Disputationes, jg. 4, nr. 4, okt.-dec. 1999. P. Donche: De roskam in de heraldiek [o.a. in wapens van de
families Donche en Van der Burch; met vermelding van Veurnambachtse families, die hermelijn en een rode kleur
voor de wapenfiguur/-figuren gebruikten; met afbeeldingen]; G. Willems: De hamei van Piers [hamei - drie verkorte
dwarsbalken; familie Piers te Beveren]. Bijlage Disputationes: Vlag en wapenschild van Oost-Vlaanderen;]. Simons:
Heraldiek in haar onderjurkje. Over historische en sprekende wapens.

L'lntermédiaire/De Middelaar, No. 323, Ao. LIV, sept.-oct., s/1999. Cftr. Verstrepen: Les Struyf, briquetiers a Niel aux
XVIIe et XVIIIe siècles; Verv. Mariages de militaires au Siècle des Malheurs (1617-1673) [1660-73]; Verv. Contrats de
mariage ... [te] Mons [1707-08].

Idem, No. 324, nov.-déc, 6/1999. L. Lindemans: Genealogie Brusselmans (uit Steenhuffel) [nageslacht van Gielis
B., vermeld 1566, tr. Adriane van Horenbeke; t/m 20e eeuw]; Verv. Struyf [noot 241: stamreeks Van Reeth; noot 382:
stamreeksVande(n)Wauwer]; Verv. Contratsdemariage [1708-09]; Convenances de mariagesconservées aux Archives
de l'Etat a Huy [1476,1522-1663]; Table des mariages et décès a l'abbaye de Moulins a Warnant [18e eeuw; o.a. Golen-
vaux]; Belges a Besanjon sous l'Ancicn Régime.

Nouvelles brèves, 1999, 5 en 6.

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 78 (1999), nr. 2. Th. Coun: Soe wel over de rycken als over d'armen. Nieuw licht
op Maaslandse heksenprocessen (1601-1626) [richtlijnen voor de vervolging van hekserij; processen te Neerharen en
Rekem in 1601-1616, 1626]; Scheldwoorden in het i7de-eeuwse Maaseik; Zegelmatrijs van Willem of Petri/y of
Pe(e)ters uit 1567.

Idem, 1999, nr. 3. Peter Heidbüchel, een 'Kirchenmaler' te Sint-Truiden (1868-1949); Trouwlustige weduwnaars
en alleenstaande moeders. Eén oudergezinnen in Overpelt, 1701-1770; De rol van Calvo 'de dappere' in deTongerse
rampspoed van 1677 [Franjois Calvo (ook: Jean Sauveur Gualbe), geb. Solden in Andorra 1625, gaf opdracht de stad
Tongeren plat te branden].

Mensen van toen (Land van Nevcle), jg. 9, afl. 3, sept. 1999. Een straat-, rivier- en beekbeschouwing in enkele dorpen
van het Land van Ncvele (1701) [schouw te Vinkt; met index op de persoonsnamen]; Lijst van de mannen tussen 16
en 40 jaar van de parochie Landegem anno 1745.

Idem, afl. 4, dec. 1999. Telling van het aantal bundels stro anno 1793 [parochies Merendrec, Hansbeke en Lande-
gem]; Verv. Schouw: dorp Meigem/Meyghem.

Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, nulnummer, dec. 1999. Opvolger van de Volkskundige Kroniek;
uitgave van Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV), dat de wetenschappelijke taken van de Kon. Belgische Com-
missie voor Volkskunde overneemt, en nieuwe opdrachten moet realiseren als het uitbouwen van een bibliotheek
en documentatiecentrum voor de volkscultuur, het verzorgen van eigen publicaties enz. Informatie wordt gegeven
over Beleidsplan 1999-2001, de medewerkers, het Fonds 'Renaat van der Linden' en de dienstverlening. Voor ogen
staat een uitgave als het Nederlandse 'Alledaagse Dingen'.

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 30, nr. 4, sept. [=dec] 1999. P. Severijns: Van Lique tot Licki [Willem Liquée, ged.
Rutten 1751; Licken, Lickée, Lickens]; G. Geerkens: De familie Plessers uit Meeuwen [i7C-i8e eeuw]; P. Severijns: Over-
zicht van 30 jaar De Rode Leeuw; Verv. Kwst. Gilisen uit Wellen; Verv. Taalgidsje voor genealogen.

DUITSLAND

ArchivfürFamiliengeschichtsforschung, 3. Jg., Heft 4, Dcz. 1999 (AfF, Heft 133). G. von Schönfeldt: Heraldische Urkunden.
ZurgenealogischenAuswcrtungvonEpitaphien.Wappenfriesenetc. [met kwst. van Wolf von Schönfeld (1575-1633)
en zijn vijf zusters en vijf broers; —, von Zehmen, von Erdmannsdorff, von Schönfeld; met schema's von Grensing,
von Creutzen];H.P.Sfamp:Inzuchtimeuropaischen Adel. 12531 vollgeschwistergruppenimTest; M.Hergerekrg: Der
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genetische Fingerabdruck oder der Einsatz der Gentechnik als genealogische Methode [bloedgroepen-onderzoek;
ontwikkeling methoden tot vaststelling van het vaderschap]; M. von Moos: Literaturrecherchen im Internet [als
samensteller van de Familiengeschichtliche Bibliographie der Schweiz deskundig in het zoeken in catalogi, al of
niet geautomatiseerd; ervaring met (boek)titels, trefwoorden, opgegeven thema's en vakgebieden, classificaties].

ArchivostdeutscherFamilienforscher, Bd. 14, Lieferung 9/10, Jan. 1999. Bijdr. betr. Hermann aus Wittenberg in Bessara-
bicn; Werndl (verv.) [met o.a. Kammerer v. Palitz, Kefiler, v. Lüchau, Moser, Pachelbel/Elbel am Bach/Bachelbel,
Püchelberg/Büchelberger, Rampft, Ruprecht, Smiedel/Schmied(e)l, Schönstetter, Söldner, Wann, Wassermann,
Wernher, v. Wirsberg]; Beurkundungen der Bürgerschaft im Danziger Stadtsarchiv [Fanrich t/m Nusbaum]; Cie-
pluch; Bolduan.

Idem, Lief. 11, Marz 1999. Bijdr. betr. Lambeck, Fechner, Schranke; Verv. Beurkundungen Danzig [Ohl t/m
Zihlsdorff].

Idem, Lief. 12, April 1999. Schill/Schiel/Schüll; Die mütterlichen Vorfahren des Heraldikers Detlef Fridolin Fenzl
[geb. 1944; o.a. dekunstschilderBernhardKühnel uit Draschen/Noordbohemen];ArchiveimWestböhmen;Schürer;
Metschl; Zufallsfunde [Scharnagl].

Idem, Lief. 13, Juni 1999. WolflT)/Wulf(f) in Bromberg, Spikermann, Bolduan, Geffe, Dörk/Doerk,Teska.
Idem, Lief. 14, Aug. 1999. Auswanderer nach Polen und Ungarn im Familicnbuch Züsch [in Bisdomsarchief Trier;

o.a. Bideau, Collin, Gruslin, Kronenberger, Maltete, Noel, Schmidtberger]; Verv. Bürgerurkunden im Danziger
Staatsarchiv [Baas t/m Boyli].

DUsseldorfer Familienkunde, 35. Jg., Heft 2/1999. Eine Wittlaer Salz-Verteilungsliste aus dem Jahre 1813; Verv. Huldi-
gungsliste des Amtes Mettmann; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath Katholische Pfarre St Jacobus 1697-1804
[Lambertz t/m Malzkorn; met o.a. Lauff, Laufs, Lauterborn, Leuchtendeinen, Leusch, Leuten, Lipp, Losen, Ludwig,
Maas],

Idem, Heft 4/1999. P. Dohms: Anmerkungen zu dem Bestand 'Katasterbücher Regierung Düsseldorf im Haupt-
staatsarchiv Düsseldorf. I. Die nach den Eigentümer angelegten Bücher. II. Die nach Fluren und Flurstücken
angelegten Bücher. III. Die nach Gebauden angelegten Bücher. Benutzung von Flurbuch und Grundbuch; Anmer-
kungen zum erstenTaufbuch von Erkrath; Ahnenlisten bedeutender Persönlichkeiten aus Düsseldorfs Vergangen-
heitNr. 16: Herbert Eulenberg [1876-1949; —, Meininghaus, Bornemann.Köttgen]; Berenbusch, eine fastvergessene
Orts- und Flurbezeichnung in Langenfeld (Rhld.) [werd familienaam Berenbusch, 17e eeuw]; Verv.Taufen Neukir-
chen/Hülchrath [NN,Nachtsam t/m Offermann; met o.a. Neuhausen,Neukirchen,Niechs,Nix,Nobis,Oberlender];
Huldigungsliste des Amtes Mettmann 1730; Die Sammlung Merckens in unserer Bücherei.

EmsldndischeundBentheimerFamilienforschung,Bd. 10,Heft51, Sept. 1999.T. Unger.KirchengeschichtlichcQuellender
Reformationszeit im Amt Emsland und ihre Bedeutung für die Familienforschung [onderzoek naar mogelijkheden
door reformatiehistoricus; Visitationsberichte; voor Haselünne: Akten der Armenversorgungskommission; voor
Meppen: Lehnsbriefe, Rentenverkaufe,Testamente, Armenregister; voorlopige conclusie:'... die Quellenlage (ist)
eher als schlecht zu bezeichnen'j; Ahnentafel von Harm Hindrik Koop [geb. Emmen 1878, overl. Klazienaveen 1972;
Koop (te Wesuwe), Winkel, Sielker, Herbers, Achter, Steinforth, Pöttker, Heimann; metVenekamp, Einspanier].

Idem, Heft 52, Nov. 1999. Aus der Geschichte der Dorfschulen rund um Haselünne; Ahnentafel von Anna Fresen-
borg, Barger-Compascuum/Woldmersfeld [1877-1937, tr. Emmen 1904 Harm Hindrik Koop; —, Schutte, Gerdes,
Kleemann; met o.a. Camp en Meul(e)man te Groningen].

Genealogie, Bd. XXIV, 48. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 1999. Thema: Gestal tung von Ortsfamilienbüchern. B. Oertel: Was
mufi ein Autor beachten und klaren, ehe er die Arbeit an einem Ortsfamilien-/Ortssippenbuch beginnt und ehe er
es druckt?; R.-V. Schabbach: Wie motiviere ich eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines Ortsfamilienbuches?; V.
Weiss: Die Verantwortungder regionalen familiengeschichtlichen und Heimatvereine für die Sammlung der Litera-
tur ihres Landes; G.Junkers: Kritischer Vergleich des Layouts der Computerprogramme, mit denen sich Ortsfami-
lienbücher ausdrucken lassen; K.L.]üngst: Probleme der Organisation der Drucklegung und der Finanzierung von
Serien von Ortsfamilienbücherndurcheinen regionalen Verein und die Vernetzungder DateneinerRegion;'Mittel-
deutscheOrtsfamilienbücher'(MOFB)derArbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung; Familienfor-
schungTeplitz/Bassarabien. Schwierigkeiten, Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem langen Weg zum Ortsfami-
lienbuch eines Ortes mit früher deutschstammiger Bevölkerung.
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DerGrafschafter/ZwischenBurgundBohrturm, 1999, Nr. 1-12. Hof Nordbeck [in Nr. z],DieTeilungderGildehausermark
[Nr. 1 t/m 5], 750 Jahre Kloster Borstel [Nr. 7], Schuitenhof in Quendorf (Nr. 8; familie Schulte], Swane Sagers 1782-
1857. Aus dem Leben einer Bauerin [dr. van Lukas Koops tr. 1801 Hindrik Sagers; Nr. 10,11].

Mkteilungen der Westdeutsche Gesellschaftfiir FamiUenkunde, Bd. 39, Jg. 87, Heft 3, Juli-Sept. 1999. NJ. Pies: Das Erbe

der Frau von Bertha. Warum ein Frauenkonvent an der Mosel den Zehnt zu Obersayn erbte [Everhardina M.S. von
Bertha, geb. v. Bergoffsky, overl. 1787; met verwantschapsschema v. Irmtraut, v. Piesport, v.d. Hoven gt. Pampus,
v.Wentz];Verv.Hunsrücker Familie Kipper [in Brasilië];M.Knieriem:FreimaurerimBergischen Land an der Schwel-
Ie vom 18. zum 19. Jahrhundert [o.a. Bemberg, Boeddinghaus, Diergardt, Hasenclever, van Hees (2x)]; M. Degenhard:
Anmerkungen zu den Reichskammergerichtsakten als Quellen für genealogische Forschungen; E. Pies: Da staunt
der Grafiker - und der Historiker wundert sich. Anmerkungen zu Lothar Müller-Westphals Kritik.

Idem, Heft 4, Okt.-Dez. 1999. Th. Molberg: Die Familie van Beethoven [onderzoek naar de grootmoeder van Lud wig
van B., Maria Josepha Pall/Ball]; G. Hufaagel: Die Familie Hufnagel aus Steinau an der Strafie [i6e-2oe eeuw]; Verv.
Hunsrücker Familie Kipper; Verv. Freimaurer im Bergischen Land [van Hees t/m Zoll; met o.a. Keuchen, Moll,
Rittershaus, Thomas, Wülfing].

Oldenburgische FamiUenkunde, Jg. 41, Heft 1, Marz 1999. Schlesier in Oldenburg - Oldenburger in Schlesien.
Idem, Heft 2/3, Juni 1999. P. Sieve: Die Familienchronik des Hutmachers Christian Wreesmann (Friesoythe 1862)

[1824-1862; met kwst. (6 gen.); —, Wreesmann, Heimes, von Garrel; voorts Remmers, Karhoff, von der Horst].
Idem, Heft 4, Dez. 1999. W. Biising: Quellen zur oldenburgischen Familienforschung. Zwölfter Teil [ca. 1000

verwijzingen naar bronnen; op naam of onderwerp].

FRANKRIJK

Cerclegénéalogique d'Alsace, bulletin, No. 127,1999-3. Verv. Alsaciens... au pays de Bade [huw. Freiburg (rk) 1586-1635;
huw. Lichtenau (prot.) 1590-1691]; Notes généalogique et biographiques sur Dambach la ville et environs au debut
du XVIIe siècle; Huguenots de Lixheim réfugiés en Basse-Alsace pendant et après la guerre de trente ans (Bischwiller
exdu);Fondationd'uneprebendeaMarckolsheim, 1499 [stichters JacobZünder en JacobDietschej;MathiasVoegtlin
de Sélestat et trois Voegtlin de Colmar avocats au conseil souverain d'Alsace [17e eeuw]; Pierre Weiss (1865-1940), un
grand nom de la physique franchise [kwst.; —, Jellensperger, Schlumberger, Weber; voornl. te Mulhouse]; Verv. Les
ancêtres alsaciens de Jean Marais; Aanv. Ancêtres alsaciens dubarde breton Théodore Botrel [o.a. Kling,
Treuschel/Trüschel]; Antw. o.a. Wipff, Zurcher; Schema's Schoepff [i6e-i8e eeuw te Sélestat].

Nord Genealogie, No. 157,1999/2. Verv. Parent [genealogie]; Families Gerin de Mecquignies; Notes sur la familie Dal
a Halluin et ses environs [ook: Dael]; Les Bulot de Camoisy a Coupelle-Neuve et Fruges; Verv. Familie Dancoisne dit
Le Cocq; Kwst. Pollet; Verv. Liste de douaniers (1792-93); Descendance de Jacques Delemotte [genealogie Delemot-
te/Delmotte; te Linselles; i7e-zoe eeuw]; Aanv. Kwst. Piat; Antw. Kwst. Glorian.

Idem, No. 159,1999/4. Kwst. Defrance; Les De Frohen. Seigneurs d'Hocquincourt a Verchin [i6e-i7e eeuw]; Une
familie De Beaussart [o.a. te Lille; i6e-i7e eeuw]; Verv. Recensemen t de la population de Wambrechics du 9 Décembre
1694; Kwst. Lefebvre [o.a. te Templeuve]; Les archives militaires; Familie Ooghe de Broxeele [i8e-i9e eeuw]; Kwst.
Parisis.

Idem, No. 160,1999/5. Kwst. Dagand [kwn. te Duinkerken, o.a. Dedecker (afk. vanWatou (B),Talleux, Boutelier,
Weispecker/Weisbacher/Wessbacher(aik.vanRastadt(O),Ingelet,Turck,DePater(afk.vanDordrecht),Bommelaer];
Les Combault. Marchands et chirurgiens a Fruges [i7e-i8e eeuw]; Kwst. Lalau [kwn. o.a. te Renaix (B) en Koekelare
(B)]; Comptes de la seigneurie de Couppigny 1647/1650 [in GA Lille; o.a. De Beausart, Waymel, Cuvelier, De Millevil-
le, Morel, Cousin, Hennequin, De Barge]; Analyse de soixante-quatorze scabinaux provenant de la commune de
Maroilles (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) [o.a. Paindavaine.Tricot, Brouchin, Scoulfort]; Ferques et Elinghen en 1286
[naamlijst pachters van de abdij van Beaulieu]; Kwst. Paris [o.a. te Lille, Marcq en Baroeul en Valenciennes); Familie
De Sauw a Rumegies [i8e-i9e eeuw]; Marie Angélique Deroubaix, cabaretière [1663-1743]; Aanv. Kwst. Lhermitte;
Antw. o.a. Bertin, Macarez, Glorian.
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ZWITSERLAND

Familienforschung Schweiz, Mitteilungsblatt, Nr. 57, Juni 1998. Kirchenbuch-Verzeichnisse aus der Schweiz; Wie
entsteht eine Familienchronik?

Idem, Nr. 58, Sept. 1998. Was findet man auf Internet? http://www.eye.ch/swissgen [en <wolf@swissrnail.com ];
Verzeichnis aller Publikationen der SGFF; W. Hug: Buser, auf den Spuren eines alten Baselbieter Geschlechts.

Idem, Nr. 59,1/99, Marz 1999. Bibliographie der Schweizergeschichte 1995.
Idem, Nr. 60, 2/99, Juli 1999. A.C. Scharen Johanna Spyri, die Frau, die das 'Heidi' schrieb, ihre Familie und die

Zürcher Gesellschaft [Johanna Louisc Heusser tr. 1852 Johann Bernhard Spyri; Schweizer, Gessner, Hagi].
Idem, Nr. 61,3/99, Okt. 1999. H. Ochsner. Beeintrachtigung der Familienforschung durch Datenschutz und Zivil-

standsverordnung; W. Hug: Der Stamm der Wüst von Mondingen SG, seit 1452 nachgewiesene und freie Leute [Wüs t,
Wuest].

Maajan/Die Quelle (Jüdische Familienforschung), Heft 48,12. Jg., 3. Quartal, Sept. 1998. Verv. Fachwörter-ABC; P.
Stein: Zur Genealogie Saul Wahls [Luria, Spira; ne-ise eeuw; Katzenellenbogen, Mintz; 16e eeuw te Paduaj; G. Bolk
Die Nachkommenschaft von Gabriel Bloch aus Guelwiller [Bloch, Blum, Rheinau; I7e-i8e eeuwj; V.L Brunner/C.U.
Brunner. Joseph Kirschbaum's Heimatstadt Parysow; Ahnenliste Mark David Wyler [geb. Bern 1956; —, Farbstein,
Silberroth; kw. 5 (met voorouders) ontbreekt]; ILANOT - das neue Computer-Programm des Beth Hatefutsoth;
Hochzeitsliste des Naftali ben Schimon Blum (Elsass, 1707-1750); Erganzungen zu Mohelbücher aus dem Ober-
Elsass, dem Surbtal und der Region Basel; Antw. Dreyfus [met Hirsch en Wahl]; Aanv. Kwn. Joseph Blum [tr. ca. 1779
Bela Geismar]; Der Hamburger Potugiesenfriedhof wird endlich erforscht; Verv. Literaturauswahl jüdische
Friedhöfe [Hamburg t/m Kolin],

Idem, Heft 49,12. Jg., Dez. 1998. Nachfahrenliste für Salomon Bloch [te Gailingen, Zürich, in de USA en Israël;
i8e-2oe eeuw]; Grabstein von Meïr von Rothenburg (1220-1293); Verv. Hochzeitsliste... Blum; Mohelliste 1751-1787;
Verv. ErinnerungenArchitektSemmy Engel; Verv. WissenschaftlicheLiteratur als Quelle.Literaturauswahl jüdische
Friedhöfe [Kraskau t/m Oberursel].

Regio-Familienforscher, Jg. 11, Nr. 4, Dez. 1998. H.B. Külin: DieTriebold-Geschichte — eine unglaubliche Falschung;
Idem: Beziehungen zwischen Freiburg im Üchtland und Basel im Mittelalter [met lijst namen van inwoners van
Basel, voorkomend in notariële stukken 1356-1476 met beroep en handelspartner];Totenpredigten als genealogische
Quellen [met lijst van in Basel gedrukte Predigte 1613-49]; Der Wechsel vom Julianischen Kalender zum Gregoriani-
schen Kalender.

Idem, Jg. 12, Nr. 1, Marz 1999. H. Thüring: Die Ettinger Familien [Pfarrer J. Jeissi, pastoor van Ettingen 1874-1931,
stelde stambomen samen van tenminste 17 families, w.o. Brodmann, Möschlin, Schaub, Stöcklin en
Thüring/Düring;metlijst van personen afk. van bui ten Ettingen]; R.Fajntfrfift Wie AlbertBitziuszuseiner Frau kam
oder wie Jeremias Gotthelfs Frau mit den Fasnacht verwandt ist; Aanv. o.a. Hartfelder, Sacher; Töchter Mathias
Nestallers heirateten Söhne der Blarer von Wartensee; Ein Bliek in die Geschichte der Beugger-Familien.

Idem, Nr. 2, Juni 1999. Bundesrat Joseph Deiss [familie Deiss in het Fricktal]; Einiges aus der Geschichte der Stöb
und Stöbli. Vorfahren der Staubli; Daten- und Persönlichkeitsschutz in Bundesgesetz und Zivilstandsverordnung;
R.T. Hallauer. Die Pfarrei Schneisingen - Siglistorf im Kanton Aargau, ihr Archiv und ihre Bevölkerung; Antw.
Gemuseus/Gschmus [te Mühlhausen en Basel; eind ise-i7e eeuw], Hey/Heu [Basel; i7e-begin 18e eeuw], Deucherft)
[te Steckborn; i6e-i7e eeuw], Gautschy [19e eeuw].

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

New Netherland Connections (ed.: Dorothy Koenig, 1232 Carlotta Avenue, Berkeley, CA 94707-2707. Internet: dkoe-
nig@libra ry.berkeley.edu), Vol. i,Nr. i,Jan.-March 1996. Theeuropeanoriginof the Snedeker family [Jan Snedlicker,
wedr. van Oldenburg otr. Amsterdam 1636 Annetje Ruis]; The DuTrieux family origin [Philippe du T. otr. Amster-
dam 1615 Jacquemine Noiret; otr. 1621 Susanna du Chesne].

Idem, Nr. 2, April-June i996.The Kingston Papers Rivisted [Kingston werd door de vroegste pioniers (ca. 1652/53)
Esopus genoemd]; New Amsterdam Berrys [Berry; I7e-i8e eeuw]; The Van Voorhees Association [met fragment 17e-
begin 18e eeuw].

Idem, Nr. 3, Juli-Sept. 1996. D.A. Koenig/P. Nieuwenhuis: Catalina Trico from Namur (1605-1689) and her nephew
Arnoldus de la Grange [Catharina Triko otr. Amsterdam 1624 Joris Rapalje, waarna zij vertrokken naar New York;
verwantschap met familie De la Fonteine dit Wicart]; What exactly is a Walloon?
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Idem, Nr. 4, Oct.-Dec. 1996. Introduction to Dutch Names; Aanv. Trico; The Brinkerhoff Bible.
Idem, Vol. 2, Nr. 1, Jan.-March i997.TheMinisink chronides; Evolution of the Minisink area; D.A. Koenig: Adriaent-

je van Wyck [tr. 1712 Joseph Hegeman]; The Society of Descendants of Johannes de la Montagne.
Idem, Nr. 2, April-June 1997. New Amsterdam in 1660 [namen bewoncrs];The possible birth place of Jan Snedeker

and his military career in Amsterdam [geb. Oldenburg, tr. 1632 Grietje Michiels; Schniddekers, Schnitker]; The Van
Zandt Society.

Idem, Nr. 3, July-Sept. 1997. The Snedekers of Cranbury. A case study in cemetry research; Antw. Van Noort,
Remsen; Remarks on theTitus family of Flatbush.

Idem, Nr. 4, Oct.-Dec. 1997. D.A. Koenig/P. Nieuwenhuis: The pedigree of Cornelia Roos, an ancestor of Franklin D.
Roosevelt [kwst. Cornelia Roos, tr. (1) 1708 Robert Benson; Roos (afk. van Haarlem?), Wolf (afk. van Utrecht), Van 't
Horsken, Van Issem]; Traces of New Netherland in ORA Dongen.

Idem, Vol. 3, Nr. i,Jan-March 1998. Verv. Kwst. Cornelia Roos; Verv. Snedeker.
Idem, Nr. 2, April-June 1998. M. Ward Richie: Doublé exposure: Harmanus and Mary King [twee fragmenten,

waarvan één: Koninck, afk. van Well (Gelderland)]; Aanv. Cornelia Roos; Aanv. Cornelis de Potter; The Kingston
Papers Re-revisted - A progress report.

Idem, Nr. 3, July-Sept. 1998. W.]. Party: A note on the pedigree of Cornelis van Tienhoven, secretary of New Ne-
therland [geb. ca. 1610/15, tr. ca. 1639 Rachel Vigne, zoon van Luyt Cornelis van Tienhoven en Jannetgen Adriaens
de Haes (weduwe te Utrecht 1651)]; Corr./Aanv. King; E.H. Young: Cappoens — Hay [Capoen/Cappoen; te Haarlem,
Amsterdam, Vlissingen].

Idem, Nr. 4, Oct.-Dec. 1998. M. Huston Freas: Who was Lysbeth Aersen wife of Pieter Pietersen Staats?; Idem: Too
many Peters and Abrahams among the early Staats families; Corr./Aanv. King; Johannes Stryker—Cornelia Vander-
veer Family Bible Records [geb. 1707 resp. 1711].

[Dit tijdschrift publiceert 'oceaan-overschrijdend' en is te beschouwen als een werkboek. Onderzoeksproblemen
worden breed uiteengezet, met hypotheses, zo mogelijk met de oplossingen, waarbij hulp wordt geboden door
voornamelijk Nederlandse genealogen. Op deze manier komen er gegevens boven water, die ook voor ons Neder-
lands onderzoek van interesse kunnen zijn. Wellicht kunnen 'ontbrekende' (want geëmigreerde) leden van door u
onderzochte familie(s) hier teruggevonden worden. Er is een uitgebreide vragen- en antwoorden-rubriek met
discussies en bronverwijzingen].

VERDER ONTVINGEN WIJ:

Alledaagse Dingen, nr. 2, mei 1999.

Amstelodamum, jg. 86, nr. 6, nov.-dec. 1999 [S./l.C. Dudok van Heel: Jan Dirckszn Sill en de zesde kapel van de Nieuwe

Kerk (overl. 1541)].

ArbeitsgemeinschaftGenealogieThüringen e.V., MitteilungsblattNr. 48, ïo.Jg., Jan./Marz 1999; Nr. 50,10.Jg., Okt./Dez.

1999.
Bachten de kupe, 41e jg., nr. 4, okt.-nov. 1999 [Soldaten van Napoleon (citaten uit brieven van Vlaamse conscrits].

Burgerzaken & Recht, 6e jg. (1999), nrs. 10,11,12.

Familienkundliche Geselhchaftfür Nassau und Frankfort e.V., Mitt. Nr. 13, Sept. 1997.

Familienkundliche Nachrichten, Band 11 (1999), Nrs. 1 t/m 4.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, nieuwsbrief 4e jg., nr. 3, nov. 1999 [antw. o.a. Vierniet, Jongeling, Van der

Weel(e)].

Gens Gelriae (afd.), jg. 9, no. 3, dec. 1999.

Geselhchaftfür Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V., Rundschreiben 144, Sept. 1999; 145, Dez. 1999.

Die Haghe, ledenbericht 109e jg. (1999), nrs. 1 (jan.) t/m 8 (dec).

Le Heraut (Parchemin), 1999, ïème trim./4ème trim., nos. 67 t/m 70.

De Heraut Gelre, jg. 16 (1999), nrs. 2 (mei), 3 (okt.), 4 dec).

HG-Nieuws (Hist. Genootschap), jg. 6 (1999), nrs. 1 (maart) t/m 4 (dec).

Historia & Informatica, jg. 6, nr. 3, dec. 1999 [verslag themadag Nieuwe Media en Auteursrecht].

HistorischeVerenigingHarenkarspel, nieuwsbrief 10 [1998], 11 [maart 1999], 12 [sept. 1999].

Historisch Tijdschrift Holland, register jaargang 1 - 30.

DeKempischeGenealoog(vvv, afd. Kempen), jg. 11, nr. 1/2, jan.-juni 1999 [Uittreksel uit de schepenakte van Beerse ten
jare 1571 (kinderen van Jan Vens en Cathelyn Dibbouts; scheiding en deling erf)].
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Michigana, Vol 45 (1999), No. 1 (March), No. 2 (June) [Verv. Kent County Land Owners from the 1863 atlas (w.o. Min-
derhout)], No. 3 (Sept.), No. 4 (Dec); Western Michigan Genealogical Society Newsletter, Spring 1999.
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland; secr.: Mevr. M. van Weeren, Longway 5,8881 CM Terschelling-West),
jg. 38, juni 1999, no. 145 [Opening Lutine-jaar. Toespraak gehouden door mr. J.P. Eschauzier]; okt. 1999, no. 146.
Mitteilungen der GeselIschafiflir Schleswig-Holsteinische Geschkhte, Nr. 56, Aug. 1999 [ http://www.gshg.de ]. Geschichte

&K«/f«r(Schleswig-Holstein), Nr. 8 [1999J. Arbeiterwohnquartiere undsozialerWohnungsbau um 1900 am Beispiel
der Stadt Kiel.
Nijmeegs Katern, jg. 13, nr. 4, sept. 1999; nr. 5, dec. 1999 [Flenken oftewel spijbelen op Nijmeegse scholen. De werk-
zaamheden van de commissies tot wering van schoolverzuim; Uit de geschiedenis van de Nimco (Nimweegse Com-
binatie; (kinder)schoenenfabriek; Verschuur)].
De Oanbring (Ryksargyf/RA in Friesland), jg. 12, nr. 2, okt. 1999 [nieuw adres: Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden;
Internetwebsite: www.ryksargyf.org; Quotisatie 250 jaar geleden ingevoerd].
Oud-Scherpenzeel, ne jg., nr. 3, okt. 1999 \H.M. van Woudenberg: Bethel (1). De Gemeenschapsbond in Scherpenzeel;J.H.
Valkenburg: 1749-1999:250 jaar Valkenburg (Joris V., ged. Den Bosch 1725, tr. Scherpenzeel 1749 Meynsje Roelofs van
Oick)]; nr. 4, dec. 1999 [W. van Leuveren: Studio Van Leuveren (en de familie Van L.); Verv. Familie Valkenburg].
De Oude Vrijheid (Med. Heemkring Sint-Oedenrode; contactadres: Kerkdijk 4,5492 HV St-Oedenrode), jg. 26 (1999),
nrs. 2 (17.2), 3 (maart), 6 (28.6).
OudMeppel, nieuwsflits, jg. 21-ia, aug. 1999; jg. 2i-2a, dec. 1999 [Meppel in vroeger tijden (klacht over een jongeheer
Kingma; 1911); Een schoenenfabriek in een Sociëteit (fabriek van D.L. Wolff)].
Rijnland (afd.), 11e afl., 4e jg., nr. 3, dec. 1999.
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, nieuwsbrief 50, sept. 1999, met: Zeeuws Archief, nieuwsbrief nr. 3 [Het

Zeeuws Archief gaat verhuizen; www.zeeuwsarchief.nl ].
Stichts Historisch Contact, nieuwsbrief nr. 3, herfst 1999 [A. Rens: Garnizoenstad Amersfoort (Het Korps Rijdende
Artillerie kwam in 1840 naar Amersfoort, later o.a. infanterie en huzaren (1905); dagelijks bestaan, kazerneleven,
sociëteiten enz.]; nr. 4, winter 1999 [B. Hogenkamp: Het witte doek. Bioscoopcultuur in Utrecht; Bronnen: collecties
bewegend beeld en geluid].
Streekmuseum Hoeksche Waard, bulletin 81, dec. 1999 [Verv. Meekrap en meestoven op de Zuidhollandse eilanden
(gegevens functionarissen)].
Suetan (Oud Zoeterwoude), 108e afl., mei 1998 [Zoeterwoude 200 jaar geleden 1797-1798; Bijdr. betr. de annexatie
in 1896 door Leiden]; 112e afl., mei 1999 [verv. Geschiedenis van RK.SV. Meerburg; Volksleven in Zoeterwoude
(Willibrordus/Willem van Benten, barbier van de Weipoort, 1847-1923]; 113e afl., aug. 1999 [Bouwgeschiedenis
dorpskerk; Bouwgeschiedenis van kerk Sint Jan's onthoofding 1903-04]; 114e afl., nov. 1999 [De herindeling van
1966].
Üt de Smidtefan defryske akademy, 33e jg. (1999), nrs. 1 (maart) t/m 4 (des.).
Verbffentlichungen des Historischen VereinsfürGeldern und Umgegend, 99. Astrid Grittern: Die Marienbasilika zu Kevelaer

(Geldern 1999) [o.a. bouwgeschiedenis, beschildering, stijlanalyse; prachtige foto's],
Volkskundige Kroniek (Oostvlaams), jg. 7 (1999), nrs. 1 t/m 4.
Vosholkroniek (Ter Aar), nr. 3, sept. 1999 [Verv. De heer Van Rijn vertelt (o.a. feiten uit het bestaan van de groentevei-
ling 1932-65)]; nr. 4, dec. 1999 [Vijf generaties 'bakker Wildenburg' (familieherinneringen)].
Vrienden van het Gooi (secr.: drs. J. L. Vollers, Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden), 1999, nr. 1; nr. 3 [H. Streefkerk: De
bulldozers en de ziel. De geschiedenis van Theodotion (toevluchtsoord voor mensen in nood, opgevangen in zijn
huis door ds. Willem ten Boom en echtgenote, grootouders maternel van de schrij fs ter; later verpleeghuis; onderdui-
kers, verzetswerk, familiebedrijf].
Westfries Genootschap, Med. 1999 -138 (jan.), 139 (juni), 141 (okt.), 142 (dec.).
Zijper Historie Bladen, i7ejg., nr. 4, dec. 1999 [Entrainementen in Zijpe, afl. 4: Mees Dapper (Bartholomeus Dapper);
J.T.Bremer. Het vreselijk tempeest. Allerheiligen 1170; Het uurwerk van Schagerbrug]. Zijper Museum (v/h Oudheidka-
mer Zijpe), nieuwsbrief, jg. 1, nr. 3, dec. 1999.

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. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

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

219. KLUIJTMANS (54 (i999), pag. 783)
Johan Henricus Kluijtmans overl. St. Oedenrode 3-4-1813, 64 jaar oud, zn. van Henricus
Kluijtmans en Getruda van Roij. Henricus Jansse Kluijtmans otr./tr. St. Oedenrode 19-3/3-4-
1735 Getruda Peters Driessen; uit dit huwelijk (o.a.): Joes, ged. 22-1-1736 en Petrus, ged. 12-1-
1738. Genoemde Joes zal identiek zijn met Johan Henricus (de in de vraag genoemde doop-
datum 1-3-1739 is niet correct). Getruda Peters wordt bij de doop van een kind ook genoemd:
Getruda Peters Corsten; de naam Van Roij moet worden gelezen als 'geboortig van Roij'.

N.J.M. Vertogen, Uden

VRAGEN

228. KOOPMAN
Jan Pietersz. Koopman, j.m. van Kuijnre, tr. Den Burg/Texel 22-1-1779 (r.-k.) Ariaantje
Simonsdr. Ratelaar. Gevraagd: voorouders van Jan Pietersz. Koopman.

C. Hoogerheide, Den Burg

229. WIJSMAN-MIDDENDORP
Christoffel Wijsman (Weijsman), verklaart in een Zoetermeerse not. akte van 1753 dat hij in
!747 goederen leverde op verzoek van zijn baas (een molenaar), overl. Zoetermeer 13-5-1778,
tr. Elisabeth Middendorp, geb. Bleiswijk ca. 1725, begr. Rijswijk 19-11-1798. Voor zover bekend
zijn er vier kinderen: (1) Barend Wijsman, overl. Zegwaart 1-6-1821 (72 jaar oud), tr. Zoetermeer
20-5-1781 Maria van der Kraan, ged. Leidschendam 4-3-1756, overl. Zoetermeer 13-9-1803; (2)
Hendrik Wijsman, ged. Berkel 19-5-1750, overl. Zoeterwoude 30-10-1826, tr. Seghwaert 18-5-
1783 Neeltje van der Laan, ged. Oudshoorn 21-10-1753; (3) Marie Wijsman, ged. Berkel 26-2-
1754 (get.: Marie Middendorp); (4) Catharina Wijsman, ged. Zoetermeer 19-10-1758 (get.: Jan
Barense en Catharine Middendorp). Gevraagd: aanvullende gegevens over dit gezin en voorge-
slacht Wijsman-Middendorp.

J.W.M. Wijsman, Zoetermeer

230. WASSENAAR
Hendrik Corsz. Wassenaar tr. Lisse 7-4-1720 (gerecht en r.-k.), als j.m. van Warmond, met
Heijltje Pietersdr. de Vlieger. Te Warmond is Hendrik te te vinden. Gevraagd: zijn herkomst
en voorgeslacht.

P. de Ridder, Lisse
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231. VAN ZUTPHEN
Pieter Pieterse (van Zutphen), begr. Beverwijk 20-6-1800, was aldaar gehuwd met Cornelia
Gerritse Koning. Hun nageslacht heeft de naam Van Zutphen. Gevraagd: geboortegegevens,
huwelijksgegevens en voorgeslacht van Pieter Pieterse (van Zutphen).

J. Bielars, Oosterhout

232. KOEMAN
Cornelis Pieterszn. Koeman, ged. Wormer 7-9-1707, overl. ald. 28-7-1720. Zijn ouders: Pieter
Jansz. Koeman en Aeltie Cornelis. Op 6-7-1692 wordt zekere Aeltie Cornelis te Wormer geref.
aangenomen, met attestatie van Middelburg. Gevraagd: herkomst (Middelburg?) en voorge-
slacht van Pieter Jansz. Koeman en Aeltie Cornelis.

C. Koeman, Velserbroek

233. VAN RAESFELT TOT MOERKERKEN- WAGEWIJNS / VAN SCHRIECK
Johan van Raesfelt tot Moerkerken, tr. (1) Den Haag 26-10-1582 Susanna Maria Wagewijns;
otr./tr. (2) Amsterdam 17/21-5-1614 Hendrica van Schrieck, die waarschijnlijk stamt uit een
plaats in de Nederrijn, weduwe van Willem Frans van Drongen, commandeur op de Rijn-
stroom. Gevraagd: de bron van het eerste huwelijk (ondertrouw Den Haag begint pas in 1598),
de genealogie Van Schrieck in de 16e eeuw. Wie weet waar een oorkondenboek over Van Raes-
felt, door W. Wijnaendts van Resandt, aangekondigd in De Ned. Leeuw jg. 1916, is te vinden
(onbekend in Kon. Bibliotheek).

dr. H. Reynders, Ambt Delden

234. VAN ABSOU / VAN ABSWOU
Jacob Dirksz. van Absou/van Abswou/van Papsou, van Delft (1574), brouwer te Dordrecht,
overl. vóór 1623, tr. Dordrecht aug. 1574 Christina Jansdr. van Wesel. Zijn halfzuster Dirksken
Dirksdr. van Abswouw is blijkens haar testament d.d. 23-5-1599 (Delft, NA 1529, fol. 36) een
dochter van Dirc Janszoon Abswouw, koopman te Delft. Volgens OV 43 (1988), pag. 461 is
Dirck Jansz. Papsouw van 1560 tot 1568 voogd over de weeskinderen van Frans Duyst Fransz.
te Delft. Gevraagd: wie weet meer van Dirc Janszoon van Abswouw.

W.P. Haagsma, Weert

235. VAN BINSBERGEN
Gevraagd: nadere gegevens over de volgende dopelingen: Johanna Maria van Binsbergen, ged.
Schalkwijk 9-4-1735 (dr. van Adriaan van Binsbergen en Weiert van Vreughdénrijck); Frederica
Maria van Binsbergen, Ged. Amsterdam (Luth.) 13-11-1793 (dr. van Jan van Binsbergen en J.F.
Wedemeijer).

E. van Binsbergen, Ede

236. WESTSTRATE / WESTRATE
Jacob Weststrate/Westrate, notaris en procureur te Kapelle, vertrekt 4-1-1669 met zijn kind
naar Zierikzee om aldaar het notarisambt van Willem Onias over te nemen. Er bestaan vele
akten, verleden door notaris Jacob Westrate, maar over hemzelf is niets bekend. Gevraagd: met
wie was Jacob gehuwd, waar/wanneer gebeurde dit, wie waren zijn ouders.

M. Weststrate, Dordrecht
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237. VAN HEUSDEN
Huwelijks- en overlijdensgegevens gevraagd van: Wilhelmus van Heusden, ged. Oudshoorn
21-7-1754 (zn. van Willem van Heusden en Jannetje Starrevelt), en Wilhelmus van Heusden,
geb. 's-Gravenhage 3-2-1820 (zn. van Wilhelmus van Heusden en Clasina Frederica Huijs).

J.D. Bosman, Waddinxveen

238. GRUNNEKEMEIJER
Klaas Grunnekemeijer (zn. van Jan Grunnekemeijer en Eva Arends Duij vens), ged. Purmerend
i4-8-i768> heeft na het begraven van zij n vrouw, te Purmerend op 6-1-1800, zij n gezin verlaten.
Gevraagd: overlijdensgegevens van Klaas.
SCHERTTIEFERIN

Dorothea Scherttieferin was getrouwd met Georg Philipp Eest, sergeant-majoor regiment
Nassau Usingen. Zij hadden drie zoons en een dochter: zoon Johan Peeter ged. Schoonhoven
4-9-1796 (moeder wordt dan Schert Everin genoemd), zoon Hendrik ged. Zutphen 13-8-1798.
Gevraagd: DTB-gegevens betreffende Dorothea Scherttieferin en haar voorgeslacht.

J.H.W. Grunnekemeijer, Breda

239. VAN HOMBURGH
Philips van Homburgh (ca. 1550 - na 1597) was een zoon van jonker Jacobus van Homburgh (ca.
1515-1597)» drost van Leerdam, en Catharina Pieck (dochter van Walraven Pieck, heer van
Wolfswaard en het Lage Huis te Beesd). Gevraagd: nadere gegevens over Philips en zijn voor-
ouders.

P. Homburg, Amsterdam

240. BIESMA
Wijtze Biesma, geb. Lippenhuizen 26-7-1841 (jongste zoon van Jan Gjalt Biesma en Johanna
Margaretha Karels Friso), verversknecht, vertrok in 1863 en 1864 twee keer naar Metslawier en
keerde twee keer terug naar Lippenhuizen, vertrok in 1865 naar Beetsterzwaag, in 1865 of 1868
naar Drachten. Gevraagd: nadere gegevens over Wijtze (Wietse) Biesma.

K. Biesma, Zeist
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