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NIJMEGEN

HET RAEDSEL
Hangende in een schildery totNymegen op het Stadhtiys, verheelt een Jonge-

vrouw hebbende een out man leggen in haer schoot; waer neffens staen sijn ses
Sooncn; te weten twee in het Root, twee in het Groen, en twee in het Wit.
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NIJMEGEN 2000

Nijmegen, bruisende stad aan de Waal, zowel nu als in het verre verleden. Reeds in de Romein-
se tijd was hier een grote bloeiende nederzetting. Het was een centrum van handel en ambacht
en van bestuur en een vestingstad. Ook in later eeuwen bleef Nijmegen die functies houden.
We zien dat door de vestiging van een palts op het Valkhof, het recht om de keizerskroon in
het wapen te mogen voeren als teken van Rijksonmiddellijkheid, en in benamingen als het
Kwartier van Nijmegen dat tot in onze tijd een begrip is gebleven. Nijmegen is altijd een
centrum gebleven, zij het met ups en downs in de geschiedenis.
Na de opheffing van de status als vestingstad in 1871 heeft de stad een snelle groei doorge-
maakt. Nieuwe bronnen van bestaan vonden er in de 19e en 20e eeuw een plek. De stad dijde
uit tot in de verre omtrek, buurgemeenten werden in het verstedelijkingsproces opgenomen.
De stadsvernieuwing kreeg zijn beslag en de Waalkade werd het visitekaartje van de stad.
Anno 2000 is het stadsbestuur de kussens weer aan het opschudden. In het centrum vinden
grootschalige ontwikkelingen plaats die de stad nieuw aanzicht geven. Temidden van al die
veranderingen heeft de stad oog gehouden voor zijn geschiedenis. Op archeologisch gebied
is zoveel te voorschijn gekomen, dat het inzicht in de stadssamenleving in de afgelopen 2000
jaar aanzienlijk is verrijkt. Er is gewerkt aan goede accommodaties om dat cultureel erfgoed
zichtbaar en begrijpbaar te maken met behulp van de nieuwste inzichten op het gebied van
informatietechnieken. In het kielzog van deze ontwikkelingen is het stadsarchief nu omge-
vormd tot een echt streekarchief, dat naast de stad ook het gebied van Maas en Waal omvat.
Het licht voor de hand dat bij een stad met een dergelijke geschiedenis en cultuur de genealo-
gische dag vaker is gehouden. In 1956 stond de dag in het teken van de Maasschippers. In 1986
stond het burgerrecht met zijn historische ontwikkeling centraal. Nu in 2000 is het centrale
thema testamenten en boedelscheidingen. Met dit thema wordt een link gelegd tussen de
individuele en familiegeschiedenis en de stad- en streekgeschiedenis. Verder komen onder
andere een raadsel uit het Nijmeegse stadhuis, scherprechters, Maasschippers en het Schepen-
dom aan de orde. Verschillende werkgroepen zijn bezig met activiteiten die hierbij een onder-
steunende rol vervullen. Wij noemen slechts de werkgroep Nijmegen in kaart gebracht (hui-
zen, kadaster), Nijmegen in Beeld (foto-archief, films) en de NGV-werkgroepen Ontsluiting
schepenprotocollen en Burgerlijke Stand. Helaas is het ondanks grote belangstelling tot nu
toe niet gelukt een werkgroep Maasschippers te formeren. Enkele resultaten van de werkgroe-
pen zult U in dit nummer van Gens Nostra terugvinden. Van andere resultaten kunt U kennis
nemen in de inmiddels befaamde reeks van 'Zoeklicht...', een uitgave van de Stichting Zoek-
licht Nijmegen waarin gemeente-archief en NGV afd. Kwartier van Nijmegen eendrachtig met
elkaar samenwerken. De Zoeklichten bevatten bronnenpublicaties die dienstig of zelfs onont-
beerlijk zijn voor genealogisch onderzoek in Nijmegen en het gebied van Maas en Waal. Eind
dit jaar zal een nieuwe lustrumbundel verschijnen: Zoeklicht 2000.
Het Hoofdbestuur nodigt U gaarne uit om deel te nemen aan deze Genealogische Dag.

R.A.J. Dix, voorzitter
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BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN RAADSVRIENDEN
VAN NIJMEGEN IN HET JAAR 1600
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BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN RAADSVRIENDEN
VAN NIJMEGEN IN HET JAAR 1700

BURGEMEESTERS

WILLEM
REIJNDERS

Frederick van Heuckelom JACOB
stadssecretaris VAN RANDW1JCK

SCHEPENEN

Justinus
de Beijer

Godert
vando Wall

Herman
Heijsen

Peter
Beeckman

Johan
Ingenool

Wiliem Diederick van Eek Frans Johan Pieter Cornelis
Rouckens van Panthaleon van der Lynden Vermeer Beeckman

RAADSVRIENDEN

Adriaen Henderick Johan Johan
de Heerdt Loijendecker van Santvoort van Leeuwen

Christoffel Willom Arent Anthonis Johan
van den Bergh Verheijden Roukens Verboll
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LEDEN VAN HET NIJMEEGS STADSBESTUUR IN HET JAAR 1800

VOORZITTERS

ADRIAAN
IN DE BETOUW
eerste voorzitter
tot 10.11.1800

Petrus van
Aemsbergen

stadssecr.

JOHANNES
VAN VEERSSEN
tweede voorzitter

tot 10.11.1800
eerste voorzitter

vanaf 10.11.1800

A JOHANNES ANSELMUS
de Beijer
stadssecr.

SCHIFF
tweede voorzitter
vanaf 10.11.1800

SCHEPENEN

Adriaan Abraham Johannes Franciscus Johannes
in de Betouw van Elsbroek Hengst Lenaerts

Dominicus Laur. Petr. Johannes J
de la Geneste van Swanenburg

G A F
Weijman

Johan Caspar
Muller
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De kwartierstaat van Johannes van Anholt (van Aanhout)
Scherprechter te Nijmegen 1725-1757

DOOR CORNELIS R.H. SNIJDER

INLEIDING

In mijn bijdrage over het scherprechtersgeslacht Snijder (Schneider) in Gens Nostra' deed ik
reeds uitvoerig verslag over het beroep van scherprechter (beul) en zijn geschiedenis. Zoals
bekend ontstonden er in de 17de en 18de eeuw uitgebreide scherprechtersdynastieën die, door
de beroeps vererving, de eigen rekrutering en het daarmee verbonden endogene huwelijksge-
drag, nauw verwant waren. Dit gold met name voor de scherprechtersfamilies Snijder (Schnei-
der) en Van Anholt (Van Aanhout). Hierdoor hadden deze beide families in vele Nederlandse
steden de scherprechtersfunetie in handen. In Nijmegen bijvoorbeeld vervulde het geslacht
Van Anholt (Van Aanhout) 147 jaar (1664-1811) onafgebroken alle lijf- en doodstraffen, met als
belangrijkste nevenverdienste de chirurgie. Dit laatste als doorn in het oog van het Nij meegse
chirurgijnsgilde. Met de kwartierstaat van Johannes van Anholt hieronder geeft deze bijdrage
een verder inzicht in de unieke afstamming van dit Nijmeegse scherprechtersgeslacht.

In 1457 was voor de eerste maal sprake van een eigen Nijmeegse scherprechter. In dat jaar
deed de stad Zutphen namelijk een beroep op meester Coenratvan Nijmegen. Deze reisde vervol-
gens per schip tot Doesburg en verder per 'kerre' tot Zutphen. Voor de 'schiphuer ende kerre-
huer' werden 49 kromstaarten (15de eeuwse Gelderse munt) betaald2. Erg lang zal meester
Coenrat zijn ambt wel niet vervuld hebben, want de toenmalige scherprechters beperkten hun
dienstverband meestal tot enkele kortstondige optredens. Het grote verloop onder deze 'die-
naeren vande justitie' hing vooral samen met hun betrouwbaarheid en vakmanschap3. Boven-
dien werd het scherprechtersambt in deze tijd nog vooral als gelegenheidswerk gezien. Vanaf
ongeveer de tweede helft van de 16de eeuw deden de scherprechtersfamilies hun intrede. In
Nij megen mogelijk wat later. Hier werd in 1594 een zekere Dirk Schleym/Schlim als scherprech-
ter aangesteld. Dirk was reeds vanaf 1578 als 'stadsclicksteen' aangesteld, een functie te verge-
lijken met gevangenbewaarder, stadsvilder en beulsknecht. Er was dus wel sprake van enige
ervaring. Ook zou het kunnen zijn, dat Dirk verwant was met het Hessische vilders- en scherp-
rechtersgeslacht Schley(m), maar bewijzenhiervoor werden (nog) niet gevonden. Veel vertrou-
wen genoot Dirk niet, want in november 1596 werd hij (tijdelijk) door Hans Gloympen vervan-
gen en in februari 1599 werd voor een executie de Arnhemse scherprechter Jurriën van Cleeff
(Cleve) en zijn knecht naar Nijmegen ontboden4. Deze knecht (Jacob Derckss) liet blijkbaar een
grote indruk achter, want begin 1600 werd hij officieel tot stadsscherprechter van Nijmegen
benoemd5. Dirk Schleym was toen al definitief vervangen en werd in september 1599 zelfs uit
de stad verbannen. Voor de volledigheid volgt in onderstaande 'bijlage' een opsomming van
alle Nijmeegse scherprechters in de periode 1599-1811.

VAN ANHOLT (VAN AANHOUT)

In 1958 publiceerde mr Wobbe de Vries zijn artikel Nederlandse scherprechtersdynastieën6. Hierin
werden ook enige genealogische gegevens van de scherprechtersfamilie Van Anholt opgeno-
men. Voorts gaf de nu in Spanje woonachtige heer Jan van Aanholt in 1975 geheel in eigen
beheer een boekje over zijn familie (geen scherprechters) uit7. Hierin werden ook gegevens van
de 'scherprechterstak' vermeld, echter (nog) zonder enige verwijzing naar het beroep van
scherprechter. Beide publicaties zijn echter onvolledig en helaas niet geheel zonder fouten.
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Mogelijk zij n de zeer ingewikkelde familierelaties binnen deze scherprechtersgeslachten hier
debet aan. Ook in mijn bovengenoemde bijdrage voor Gens Nostra' werden (aanvullende) gege-
vens van het geslacht Van Anholt opgenomen. In onderstaande kwartierstaat ligt de nadruk
op de probant Johannes van Anholt, scherprechter te Nijmegen van 1725-1757. Zijn kwartieren
laten duidelijk zien dat bijna al zijn voorouders, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke
lijn, leden van scherprechtersfamilies waren. Heel uniek, maar ook heel normaal in de wereld
van de scherprechters.

Over de juiste herkomst van het geslacht Van Anholt (Van Aanhout) bestaat nog weinig
duidelijkheid. Maar gezien de Duitse afkomst van de meeste scherprechtersgeslachten zou
deze herkomst op (Sachsen-)Anhalt kunnen duiden. Een andere mogelijkheid is het bij Dinx-
perlo gelegen Duitse plaatsje Anholt. Des te meer nog, daar in deze omgeving (het oude graaf-
schap Bergh) meer dan 300 jaar een scherprechtersgeslacht Jans(s)en werkzaam was8.

De eerste Nijmeegse scherprechter met de naam Van Anholt was wel mr Hans Janssen van
Anholt (zie kwartier 4). Bij zijn ondertrouw/huwelijk in 1664 werd mr Hans zowel in Arnhem,
Nijmegen als Ubbergen uitdrukkelijk j[onge] m[an] van Arnhem genoemd. In de Nijmeegse
raadsresoluties (1664) werd mr Hans echter de schoonzoon van mr Andries Hanssen Kellenaer
(scherprechter te Zutphen 1641-1646 en Arnhem 1646-1681) genoemd9. Dit 'schoonzoon' rijmt
niet met 'jonge man'. Daarbij had mr Andries in 1664 geen huwbare dochters, waarvan mr
Hans eventueel de weduwnaar zou kunnen zijn. Een verder onderzoek naar de relatie tussen
Hans Janssen van Anholt en Andries Hansen Kellenaer gaf toch enige opheldering. In 1680 bekende
mr Andries namelijk geld schuldig te zijn aan Hans Janssen van Anholt, waarvan 'eenhondert
g[u]l[den] wegens des voors[eyde] Hans Janssens vadersalig[en] versterf10. Dit wijst er op, dat
mr Hans bij het overlijden van zijn vader nog onmondig was en zij n deel van de erfenis moge-
lijk door zijn stiefvader mr Andries werd beheerd. Ook Hermannus Mosel, scherprechter te
Arnhem 1681-1693 en stiefzoon van mr Andries, werd in 1681 als zijn schoonzoon genoemd;
blijkbaar werd het begrip stiefzoon wel vaker (abusievelijk?) met schoonzoon verwisseld". Mr
Andries Hanssen Kellenaer was in 1641 met Elsken Gerrits Haevestadt, weduwe van Jan Christiaens,
scherprechter te Zutphen 1637-1641, getrouwd. Kort voor dit huwelijk vond een momberstel-
ling plaats, waaruit blijkt dat Jan Christiaens [van Anholt?] (zie kwartier 8) twee onmondige
kinderen naliet, te weten: 'Gerrit vier jaeren ende Elsken een jaer olt sijnde"2. In de Zutphense
doopboeken bleek de doop van Gerrit op 3 januari 1638 ingeschreven, echter de doop van
Elsken was niet te vinden. Wel werd op 19 april 1640 de doop van een zoon Hans (!) ingeschre-
ven. De leeftijden c.q. doopdata komen heel goed overeen met die van de momberstelling, dus
werd hier kennelijk abusievelijk de naam van de moeder [Elsken] vermeld, in plaats die van
Hans. De broers Gerrit en Hans groeiden samen op in Zutphen en Arnhem. Gerrit Janssen van
Anholt (1638-1701) werd ledezetter/chirurgijn te Gorinchem en trouwde 1666 met Rebecca van
Anholt, dochter van Willem Christiaens van Anholt (!), scherprechter te Dordrecht van 1637-1773'3.
Met grote waarschijnlijkheid waren Jan Christiaens [van Anholt?] en Willem Christiaens van
Anholtbroers en waren Gerrit en Rebecca daardoor volle neef en nicht. Heel karakteristiek voor
een scherprechtersfamilie. De broers Gerrit en Hans Janssen van Anholt waren ook doopgetuigen
bij hun wederzijdse kinderen. Hiermee lijkt mij de herkomst van mr Hans Janssen van Anholt,
als zoon van Jan Christiaens [van Anholt?], meer dan waarschijnlijk. Ook mr Wobbe de Vries
vermoedde deze afkomst al blijkens zijn notities bij het CBG14. Voor de verdere afkomst
spreekt de kwartierstaat voor zich.

De Nijmeegse scherprechters woonden reeds van oudsher 'aan het Valkhof, dicht bij de plek
(Kelfkensbos) waar vele strafvonnissen werden uitgevoerd. Scherprechters waren over het
algemeen niet onbemiddeld, zo ook in Nijmegen. Hier bezaten zij vele panden in de directe
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De scherprechter bij de onthoofding van een vrouw, ca 1640 (detail)

Zo'n 'spektakelstuk' leverde duizenden toeschouwers op, vaak van ver buiten de stad!

(Coll. Bonnefantenmttseum, Maastricht)

omgeving van de Hoogstraat, het Valkhof en de Ridderstraat. Bovendien erfde Andries van
Anholt 'm 1715 nog een huis aan het Kelfkensbos (A79), dat in 1644 aan scherprechter mr Hans
Moscl toebehoorde15. Opmerkelijk is vooral dat in dit stadsdeel ook de scherprechters van
Groningen, Kampen, Den Bosch en Utrecht meerdere huizen bezaten. Waarschijnlijk hadden
zij deze panden door vererving verkregen. Een verder onderzoek naar dit 'beulenwijkje' zou
mogelijk nog een interessante studie opleveren.

Met de invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie werden alle Nederlandse scherp-
rechters met ingang van 1 januari 1811 uit hun ambt ontzet. Alleen de departementale 'cour
d'assises', waaraan de criminele rechtspraak werd toevertrouwd, behielden een scherprechter.
Zo maakte]ohanne$ van Anholt (laatste scherprechter van Nijmegen)16 promotie en werd met
de invoering hiervan naar Arnhem overgeplaatst. De benoemingen van deze provinciale
scherprechters (en hun assistenten) liepen via het 'Hoog Geregtshof in Den Haag.

Als stille getuigen van deze woelige tijden worden in het Museum Het Valkhof te Nij megen
nog altijd de stedelijke richt- of beulszwaarden bewaard. De vele inkervingen op de klingen
geven wellicht aan, dat er met deze zwaarden talloze malen 'recht' werd gesproken!

Denaam Van Anholt (Van Aanhout) behield tot ver in de 19de eeuw ccn ongunstige klank. Zo
liet Hermanus van Aanhout, assistcnt-schcrprcchtcr te Den Haag van 1840-1851, bij een sollicita-
tie in 1851 weten dat 'hij geen ander beroep heeft, daarin verhinderd door zijnen naam, van
welken (als behoorende aan cene scherpregters-familie) het publiek eenen afkeer heeft'17.

KWARTIERSTAAT

Proband
1. Johanncs van Anholt, ged. Nijmegen 11-9-1695 (get.: Hans Juijrien Snijders [zie kwartier 6],

Elisabeth van Aanhout), scherprechter te Nijmegen 1725-1757, begr. ald. (St. Stevenskerk)
7-10-1757 (graf 432), otr./tr. (1) Nijmegen/Kampen 29-6/20-7-1732 met dispensatie zijn

164 Geus Nostra 55 (zooo)



De 'beuisknecht' in aktie (detail)

(Coll. Bonnefantenmtisettm, Maastricht)

volle nicht Anna Margret(a) Snijder, ged. Kampen (Broederkcrk) 13-8-1706, bcgr. Nijmegen
(St. Stevenskerk) 19-7-1735 (graf 432), dr. van Johann Hennen Schneider (Snijder), tot 1687
assistent-scherprechter te Utrecht, daarna scherprechtcr te Kampen 1687-1710, en Anna
van Gelder; otr./tr. (2) Nijmegen 28-8/21-9-1740Maria Huber(t)s, gcb./gcd. ald. 20-12/21-12-
1704, begr. Nijmegen (St. Stevenskerk) 3-8-1762 (graf 432), dr. van Jacobus Huberts en
Johanna Kersten; (nageslacht ie huwelijk: 2 kinderen, nageslacht 2e huwelijkskinderen).
1 maart 1731: 'Op verlcse requeste van Johannes van Anholdt oudste soon van wijlen den scherprigter Andrics
van Anholdt: Hebben haar Edele en Achtb[aren] den suppl|ian|t in plactse van den overleden, op de tractcmen-
ten, baaten en emolumenten daar toestaande, tot scherprigter deser stad geauthoriseert en aangestelt, doende
zulx bij desen'. Daarvoor nam Johannes deze scherprechtersfunctic reeds sinds 2 januari 1725 waar18.
Op 5 oktober 1757 werd een rekest van 'Maria Hubers wed(uwe] van wijlen den Schcrp-Rigtcr Johannes van
Aanholt'in handen gesteld van de magistraat'om de rctroacta dienaangaande naar te zien'en te dienen van
'derzelver considcratien en advijs'19.

Op 7oktober 1757 (begraafbocken St. Stevenskerk) werd Johannes van Aanholt 'narighter(=scherprech ter) van
den scharpen sweerde' in de kerk begraven: 3 gulden.
Op 14 december 1757 werd Maria Hubers 'wed[uwe] van wijlen Johannes van Aanholt in leven scherprigter
dezer Stad' toegestaan om haar zoon (Andries)'tot haar onderhoud en haarcr familie' de vrijgekomen scherp-
rechtersplaats waar te laten nemen10.

Parentatie I
2. Andries van Anholt, ged. Nijmegen 21-8-1668 (get.: Andries Kellenaer, Jan en Grietje Her-

mans), scherprechter te Nijmegen 1693-1724, begr. ald. (St. Stevenskerk) 2-6-1724 (graf

432), otr./tr. Nijmegen/Schüttorf (ev.-ref.) 12/26-8-1694
Op 26 april 1693 werd Andries 'tot scherprichtcr aengenomen op een tractemenr' van totaal 291 gulden en 17
stuivers per jaar. Daarboven lag nog zij ntractement van 20 gulden als garnizoensscherprechtcr te Nijmegen.
Dit alles exclusief zijn eventuele reis- en verblijfkosten. Ook werd hij nog volgens een vast tarief voor zijn
strafvonnissen betaald21.
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Op 25 augustus 1694 werd Andries toegestaan om tien dagen buiten de stad te verblijven 'tot verrichtinge van
fijne particuliere saecken'. Dit stond ongetwijfeld in verband met zijn voorgenomen huwelijk in Schüttorf22.
Als voorbeeld voor zijn jaarlijkse inkomsten de navolgende inschrijving in destadsrekeningen (1712): 'Andries
van Anholt comt voor tractement als scherprichter de somma van 265 gulden en 4 stuijvers, voor het houden
van een knecht 72 gulden, voor ordinare kleedinge op quijtantie 25 gulden, voor extra ordinare kleedinge op
ordonn[antie] 25 gulden, voor snaphanen 18 stuijvers, voor de keur van de Heeren 15 stuijvers, totaal 388
gulden en 17 stuijvers'. Zoals reeds genoemd werd Andries nog apart voor zijn justiële werkzaamheden als
stads- en garnizoensscherprechter betaald. Zo declareerde Andries in datzelfde jaar 1712 onder andere nog 10
gulden en 5 stuivers voor het'executeeren van een heijdinne' en 66 gulden(!) 'voorgedane executie van Sophia
van Bemmel'. Voorwaar niet slecht betaald23.
Op 2 juni 1724 (begraafboeken St. Stevenskerk) werd mr Andries van Aanholt in de kerk begraven: 3 gulden.

3. Anna Elisabeth Schneider (Snijder), ged. Schüttorf (ev.-ref.) 5-12-1669, begr. Nijmegen (St.

Stevenskerk) 6-3-1731 (graf 432).
Op 2 januari 1725 werd 'Elisabeth Snijders weduwe van Andries van Aanhoud in leven scherprigter deser stad'
toegestaan om 'tot onderhoud harer familie' de vrijgekomen scherprechtersplaats door haar zoon (Johannes)
te laten waarnemen24.
Op 6 maart 1731 (begraafboeken St. Stevenskerk) werd de weduwe van 'den scherpregter Andries van Aanholt'
in de kerk begraven: 3 gulden.

Parentatie II

4. Hans]anss(en) van Anholt, ged. Zu tphen 19-4-1640, scherprechter te Nijmegen 1664-1693,
begr. ald. (St. Stevenskerk) 11-1-1693 (graf 432), otr./tr. Arnhem/Ubbergen 23-4/21-5-1664
Op 30 maart 1664 verkreeg Elisabeth Hermens (weduwe van Hans Mosel) voor haar 'bruijdegom ende toecom-
mende man [Hans Janssen van Anholt], sijnde schoonzoon (= stiefzoon!) van mr Andrijs Janssen Kellenaer,
scherprichter des Hoves van Gelderlant [1646-1681]', een nieuwe aanstelling als stadsscherprechter te Nijme-
gen9.

Op 28 april 1670 werd de messentrekker Herman Claessen 'publijckelijk ten exempel van andere' door scherp-
rechter Hans Janssen van Anholt 'sijn aangesicht met het selve mes opgesneden' en voor altijd uit de stad
verbannen25.
Op 7 september 1681 werd mr Hans scherprechter geautoriseerd om 'een grafstede in een hoeck van de kerck
(St. Stevenskerk)' te kopen26.
Uit de grafregisters van de St. Stevenskerk te Nijmegen blijkt voorts dat 'mr Hans Janssen van Aanholt en
sijnen erven' graf nr. 477 in eigendom hadden. Dit graf zou 'onder in de catechisatie, dwars tegen de muur
aan de Noortzijde' gelegen zijn. Maar op dit graf was 'abusive den naem Van Anholt' gesteld en behoorde
eigenlijk aan 'mr Peter de Vries metselaer' toe. De vele leden van de scherprechtersfamilie Van Anholt werden
echter in graf nr. 432 begraven. De oorzaak van deze verwisseling lag aan een administratieve fout van de
'kerkmeesteren'27.

5. Elisabeth Hermens, ged. Nijmegen 1-1-1637, begr. ald. (St. Stevenskerk) 8-3-1715 (graf 432),

wed. van Hans Mosel, scherprechter te Nijmegen 1616-166328.
Op 26 april 1693 werd het aan Lijsbet Hermans, weduwe van 'wijlen mr Hans Janssen van Anhalt, in leven
scherprichter binnen dese Stadt' toegestaan om haar zoon Andries 'met deselve [scherprichtersjplaetse' te
begunstigen21.
Volgens destadsrekeningen(i7i2) trokde weduwe Hans Janse van Anholt(Elisabeth Hermens)jaarlijks 'eenen

schildt ad 15 [stuijvers]' voor een stukje grond naast haar woning op de Valkhof gelegen29.

6. ]o[hann]es Georgius (Hansjürgen) Schneider, ged. Ahlen (St. Marien) (r.-k.) 28-10-1640, scherp-
rechter voor de graafschappen Bentheim en Steinfurt 1657-1699, woonachtig te Schüttorf,
overl. tussen 25-4-1699/1-3-1700, tr. Munster (St. Ludgeri) (r.-k.) 25-11-1657
Meer over Hansjürgen Schneider en zijn nageslacht in mijn bijdrage over het scherprechtersgeslacht Snijder
(Schneider)1.

7. AnnaMflrgarerftaBrtfcfeer,geb. [Osnabrück]ca. 1635/40(zeerwaarschijnlijkluth.ged.),overl.
na 27-10-1676.
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Parentatie III
8. Jan Christiaens [van Anholt?], geb. ca. 1610/15, regimentsscherprechter 'van des Prinsen

Cavalerie' (1637), scherprechter te Zutphen 1637-164130, overl. ald. kort voor 10-9-1641, tr.
(1) (otr. Zwolle maart 1632, in margine: 'inter illos malitiosum divortium factum' = ze zijn
gescheiden) Catharina Berents (Sparenberg), dr. van Berd Sparenberg, scherprechter te
Rheine, en N.N.; tr. (2) Zwolle 24-1-1637
Op 20 februari 1637 wordt tot stadsscherprechter te Zutphen aangenomen Jan Christiaens 'soone van Chris-
tiaen Scharprichter tot Swolle'31.
Op 15 september 1641 werden mombers aangesteld over 'die twee onmundige kinderen van zall[iger] Jan
Christians bij Elsken Gerritsen ehelick gepooneert', te weten: Gerrit, vier jaar oud (gedoopt 3 januari 1638) en
Elsken, één jaar oud. De naam Elsken berust hier zeker op een schrijffout, het betreft hier ongetwijfeld de op
19 april 1640 gedoopte zoon Hans. Beide kinderen werden later door hun stiefvader Andries Janssen Kellenaer

opgevoed'2.

9. Elsken (Elsien) Gerrits Haevestadt, geb. [Groningen] ca. 1617, overl. Arnhem 4-11-1669 (over-
luiding); zij otr./tr. (2) Zutphen/Warnsveld 12-9/9-10-1641 Andries Janssen Kellenaer (geb.
ca. 1605/10, scherprechter te Zutphen 1641-1646 en Arnhem 1646-1681, overl. Arnhem 20-
10-1681/overluiding).

10. Herman Hermanssen, tr.
11. Aeltjen Janssen.
12. Philipp Schneider, geb. ca. 1610, scherprechter te Ahlen 1640-1652 en Munster i652-(i67o),

overl. [Munster] ca. 1670/71, tr. ca. 1635
Op 17 juli 1652 werd Philipp Schneider tot scherprechter te Munster benoemd, nadat zijn zwager Franz Meit-
ling in juni 1652 'durch den Pulverschlag umbkommen [war]'. Franz overleed door een blikseminslag in de
kruittoren, met 50 ton kruit (!) naast de scherprechterswoning gelegen. Met hem kwamen 12 mensen om het
leven. Philipps zuster Anna Meitling geb. Schneider overleefde de kruitontploffing en mocht haar medische
praktijk als 'ledezetster' blijven uitoefenen. Ookhaar drie kinderen en dienstmaagd waren bij dit verschrikke-
lijke ongeluk om het leven gekomen32.

13. Christina von Osnabrück, geb. [Ahlen] ca. 1610, overl. na 21-11-1651.

14. Jürgen Bröcker, geb. [Rheine] ca. 1597, adjunct-scherprechter te Osnabrück 1634-1646,

scherprechter te Schüttorf 1646-1655 en tevens te Rheine 1649-1655, begr. Schüttorf

(ev.ref.) 13-5-1655, tr. (2) ca. 1646/50 Elsaben N.N.; tr. (1) Osnabrück tussen 22-2 en 1-4-1621
Jürgen Bröcker woonde tot 1646 als adjunct-scherprechter in Osnabrück, waar hij onder meer geprezen werd
voor zijn medische kennis. Hierna volgde hij in Schüttorf de scherprechter Jürgen von der Havestadt op.

15. Agnes Klare ('de oudere'), geb. [Osnabrück] ca. 1600, overl. ca. 1646.
Agnes had een broer Matthias (geb. ca. 1603, overl. 1632), die met een zuster (Margaretha Bröcker, overl. 1634)
van haar man was getrouwd. Een typisch scherprechtershuwelijk dus.

Parentatie IV
16. Christiaen Christiaens [Wijns, Wijnholt][van Anholt?], ged. ca. 1585/90, scherprechter te

Zwolle (i622)-i656, begr. ald. (Grote Kerk) 25-8-1656, otr./tr. (2) Groningen (A-kerk) 15-
3/13-4-1634 Lumme(ijen) Berents Bröcker (zie kwartier 19), wed. van Geert Haevestadt (zie
kwartier 18); tr. (3) Zwolle 2-2-1647 Aeltien Broses/Ambrosius, geb. [Kleef] ca. 1625, begr.
Zwolle (Grote Kerk) 22-5-1663 (dr. van Andries Broses, scherprechter te Kleef, en N.N.), zij
hertr. Windesheim 1657 (otr. Zwolle 21-3-1657) Hans Froböse, scherprechter te Zwolle
1657-1666; tr. (1) ca. 1610

17. Anneken N.N., geb. ca. 1585/90, overl. [Zwolle] ca. 1633/34.
18. Geert Haevestadt (von der Havestadt), geb. [Osnabrück?] ca. 1590, stadsscherprechter te Gro-

ningen 1607-1632, tevens tot 1628 scherprechter voor de Ommelanden (standplaats Older-
sum) en Drenthe (standplaats Coevorden), overl. Groningen 1632 (begr. A-kerk, graf 36),
tr. (1) Gebbe Hansen (huw. ca. 1614/15 door echtscheiding ontbonden). Zij tr. (2) Johann
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'Beulszwaard' van de stadsscherp-

rechter te Nijmegen

(Co//. Museum Het Valkhof,

Nijmegen)

(Hans) von der Havestadt (assistent-scherprechter te Schüt-

torf en jongste broer van haar ex-man, overl. voor 13-9-1632),

zij otr./tr (3) Groningen (A-kerk)/Aurich (Lamberti, luth.)

13/19-11-1634 Jobst Froböse, scherprechter voor Oost-Frie-

sland. Hij otr./tr. (2) Groningen (A-kerk) 22/30-7-1615

Op 4 mei 1607 werd Geert Haevestadt tot scherprechter in Groningen be-
noemd, onder voorwaarde dat hij akkoord moest gaan met inhouding van
50 daler op zijn salaris, die 'sijn swager die scarprichter meester Peter Sij-
mens (scherprechter te Leeuwarden 1597-1612)' van de stad Groningen ont-
vangen had. Een vreemde constructie, maar wel rechtvaardig. Peter had
namelijk reeds in 1606 de scherprechtersfunctie van Groningen aanvaard,
nam 50 daler voorschot, maar liet zich niet meer in Groningen zien. Hope-
lijk ontving Geert deze 50 daler weer terug van zijn zwager!
Tekst van de huwelijksproclamatie van zaterdag 22 juli 1615: 'Mester
Geerdt Havestadt scharprichter deser stadt present mit sijn nabuir Lucas
Ariaens wever unde Lummeijen Berens dochter van Berent Broeker schar-
prichter tho Rhene (= Rheine) in sticht Munster und Gertruits dochter pre-
sent mit de olderen is de proclamatie gecons[enteert] den 22 julij 1615. (In
margine:) Per d[ominum] Stechm. 30 julij 1615'33.

19. Lumme(ijen) Berents Bröcker, geb. [Rheine] ca. 1596, overl.

[Zwolle] ca. 1646, zij otr./tr. (2) Groningen (A-kerk) 15-3/13-4-

1634 Christiaen Christiaens Wijns.

24. Georg (Jürgen) Schneider, geb. [Werl] ca. 1580/85, scherprechter

te Werl 1620/21 en Menden 1623-1648, overl. [Menden] ca.

1648, tr. ca. 1610

'Anno 1620 auff Michaelis' (= 29 september 1620) verscheen in Werl Miei-
ster] Jürgen Schnider 'von Ruden' (= Rüthen) (waar hij echter geen scherp-
rechter was) in de raad en vroegom 'Beywohnung', omdat hij door de keur-
vorstelijkelanddrostalsscherprechteraldaarbenoemd was. Ofschoon men
hem 'die frigge {= vrije) Wonnungh die Boddeley (= woning van de scherp-
rechter) gênant' toegewezen had, woonde hij blijkbaar nooit als scherp-
rechter in Werl. Meister Jürgen 'Scharpffrichter' had 'zum Eingangh'(aan-
stellings-/pachtgeld) wel verplicht acht Reichstaler te betalen, maar deze
werden pas op 6 maart 1621 door zijn broer Dieterich Schneider afgedragen.
Waarschijnlijk woonde Georg/Jürgen toen reeds in Menden, waar hij in
1623 voor het eerst als scherprechter werd genoemd. Daar beschreven staat
dat zijn weduwe Margareta Farner 32 jaar lang tot aan haar dood (1680)
door haar schoonzoon Matthias Schneider (een achterneef van haar man)
onderhouden werd, moet Georg Schneider wel ca. 1648 overleden zijn34.
Georg Schneider genoot vooral bekendheid door zijn actieve rol als scherp-
rechter tijdens de bekende heksenprocessen van Menden. In de periode
1628-1631 voltrok hij aldaar 76 doodvonnissen35!

25. Margareta Farner (Fahner), geb. [Attendorn?] ca. 1590, overl.

Menden 27-2-1680.
Margareta Farner was hoogstwaarschijnlijk een zuster van Rötger Farner
(Fahner) 'von Attendorn', die op 7 mei 1624 in Werl met Gertrud Schneider
trouwde, een dochter van meester Dietrich Schneider, scherprechter te
Werl. Rötger was in zijn leven achtereenvolgens scherprechter te Unna,
Werl, en Erwitte. De naam van Margareta Farner ervaren we eerst bij haar
dood in 1680, toen het tot een erfeniskwestie kwam tussen de kinderen van
wijlen Philipp Schneider te Munster (zie kwartier 12) en haar schoonzoon
Matthias Schneider36.
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De familie Farner/Farnecke/Fahner was een zeer bekende scherprechtersfamilie. Mogelijk was Margareta
verwant met de uit Korbach stammende Georg (Jürgen) Farnecke, die sedert 1605 scherprechter in Stadthagen
was.

26. Hans von Osnabrück, scherprechter te Ahlen (i602)-i6is, overl. kort voor 14-6-1615, tr. ca.

1600

27. Maria Hansen, geb. [Tecklenburg] ca. 1580; zij tr. (2) Munster (St. Ludgeri) (r.-k.) 14-6-1615

Werner Richter, scherprechter te Munster 1598-1615.

28. Bernd Bröcker, sedert 1594 scherprechter te Rheine, overl. ald. ca. 1649, tr.
Volgens eigen zeggen stamde Bernd Bröcker niet uit een scherprechtersfamilie, maar was hij in zijn jeugd voor
een gebroken been door een scherprechter behandeld en '[habe] folgends das Ambt gelernet'37. Hiermee
bedoelde hij zowel het beroep van scherprechter als dat van chirurgijn. Bernd is de stamvader van alle genera-
ties scherprechters met de naam Bröcker.

29. GertrudN.N.

30. Matthias Klare, afkomstig uit het 'Niederstift Cöln', geb. ca. 1575/80, scherprechter te

Osnabrück 1600-1648, overl. ald. (Marienkirche) (overluiding, r.-k.) 10-1-1648 , tr.

[Osnabrück?] eind 1599

Volgens eigen zeggen werd Matthias van kind af aan tot scherprechter opgeleid, dus was ook zijn vader met
grote waarschijnlijkheid een scherprechter.

31. Agnes N.N., geb. ca. 1565, overl. Osnabrück kort na 19-4-1616, wed. van Hans zur/von der

Havestadt (zie kwartier 36).

Parentatie V

36. Hans zur/von der Havestadt, geb. [Appelhüsen?] ca. 1560, scherprechter te Osnabrück 1588-

1599» overl. ald. juli/aug. 1599, tr. ca. 1588
Hans was met zekerheid de stamvader van alle generaties scherprechters met de naam (Von der) Ha(e)vestadt.
Hij was beroemd wegens zijn 'Artzneykunst' en was mogelijk reeds chirurgijn voordat hij tot scherprechter
werd benoemd.

37- =31-

38. = 2 8 .

39. = 2 9 .

48. Die(t)rich Schneider, geb. ca. 1540/45, vanaf 1586 scherprechter te Werl, overl. ald. vóór 1608,

tr.
Zijn waarschijnlijke voornaam Dierich ervaren we in het 'Brüchtenregister' van de stad Werl38.
Op 22 januari 1620 verklaart zijn zoon Dietrich Schneider, dat zijn vader 'kurtz nach Schencken einfall' (= 27
februari 1586) 30 Reichstaler voor zijn aanstelling tot scherprechter had betaald39.

49. N.N.

Parentatie VI

96. Hans Schnider, geb. ca. 1510, vanaf 1558 scherprechter te Werl en vanaf ca. 1585/86 scherp-

rechter te Lippstadt, tr.

'Anno dm. 1558 uff Gondestagh nach Missericordias' (= 27 april 1558) werd Hans Schnider tot scherprechter
te Werl aangenomen, met 'freie Bewonnungh' en moest de stad 'tein Dalier' als aanstellingsgeld betalen. Op
15 september 1594 verklaarde zijn zoon Jacob Schneider: 'sein Vatter wohnnejetzo zue zur Lippe(= Lippstadt),
sei zuvor Scharffrichter zue Werll gewefien'. Daar zijn andere zoon Dierich (zie kwartier 48) reeds op 27
februari 1586 als scherprechter te Werl werd benoemd, vertrok Hans Schnider vermoedelijk ca. 1585/86 naar
Lippstadt40.

97. N.N.
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BIJLAGE

Scherprechters te Nijmegen 1599-1811

1.1599
Gerrit)ansen, 'den scherprichters soen van Bremen'41.
aangesteld per: 21-3-1599 (OAN 86, f. 146-146V).
Gerrit kreeg op 27 juni 1599 toestemming om acht dagen naar Den Haag te gaan. Hij moet
daarheen ter regeling van persoonlijke aangelegenheden, maar keert niet meer in Nijmegen
terug42.

II. 1599-1600
Jan (Hans) Richters, afkomstig uit Aken43.
aangesteld per: 5-9-1599 (OAN 86, f. 174V).
Jan ontving op 10 september 1599 een uitkering om 'den alden scharprichter t'ondersoecken
vnd vuijt de stadt te leiden'. Het ging hier om Dirk Schleijm (Schlim), (i578)-i594 'clicksteen'
te Nijmegen, daarna 1594-1596 en 1596-1599 scherprechter aldaar44.

III. 1600-1603
Jacob Derckss (Rose) 'van Soest'45.
aangesteld per: 26-1-1600 (OAN 87, f. 8v).
Jacob Derckss (Rose) was voorheen assistent-scherprechter te Arnhem 1596-1600 en werd per
1 mei 1603 als scherprechter te Roermond (Overkwartier van Gelderland) benoemd46.
Op 1 maart 1603 werd wegens 'insolentie ten huise vanden scherprechter' de schoorsteenveger
(ook wel clicksteen of scherprechtersknecht) Jacob Hendrycx gevangen genomen en na een
'scherpe bestraffinghe' weer vrijgelaten47.

IV. 1603-1615
Hans van Gelder 'van Emden'48.
aangesteld per: 25-7-1603 (OAN 88, f. 43).
Op 28 november 1609 werd Meester Hans [van Gelder] Scherprechter 15 gulden betaald 'voor
de cure (medische behandeling) van seker arme melaeten (melaatse) vrouw'49.
Op 16 februari 1615 werd Hans van Gelder kort voor zijn overlijden nog toegestaan om 'een
pietsken achter het hoff bij sijn huysken' te mogen betimmeren50.
Op 14 februari 1616 werd de weduwe (Aeltgen Jans) van de overleden scherprechter toegestaan
dat 'mitter aennemen van eenen anderen scherprichter opgehouden sal werden tot vierden
daghen nae Paesschen'. Bovendien ontving zij nog een voorschot ('bij avencement') van vijf-
tien gulden op de 'kledungh den scherprichters van der stadt competerend tot vorderungh
oirer (van haar) reisen op Embden'51.
Hans van Gelders zoon Michiel en kleinzoon Hans Hendrick waren scherprechters in respec-
tievelijk Roermond en Utrecht52.

V. 1616
Christiaen Uwens.
23 januari 1616: 'Gesien die requeste van Christiaen Uwens sij nen dienst als scherprichter mijn
heeren aenbiedende wordt desselven versueck in advis ende bedencken gehouden tot Paes-
schen toecommende'. Toch trad hij waarschijnlijk nooit in Nijmegen aan 53.
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VI. 1616-1663

Hans Mosel 'van Schwerte'28.
aangesteld per: 5-6-1616 (OAN 90, f. 106).
Op 5 juni 1616 verzocht mr Hans [Mosel] uit Schwerte 'tot scherprichter alhier aengenomen
te moegen worden'. Welk verzoek 'overmits dat men bericht worden dat hij sich aen de wedu-
we vanden overleden scherprichter alhier tot Victoris (= 10 oktober) toecommende verdaen (in
de kost gegaan) hadde' in beraad werd genomen en hem aangezegd werd 'dat hij tot dien tijt
bij de voorsz[eyde] weduwe verblijven ende alsdan hem van nieuws aengeven sal moegen'. Tot
een officiële aanstelling kwam het niet meer, want op 10 november 1616 trad Mosel met de
weduwe (Aeltgen Jans) van de overleden scherprechter Van Gelder in het huwelijk.
Op 8 maart 1620 beklaagde de apotheker mr Jacob Nellis zich over mr Hans Mosel, omdat hij
'smeer (vet) vuijt een dood corper gesneden' zou hebben. Mosel bekende en excuseerde zich
('heff den scherprichter sijn faulte ende abus bekent') en werd slechts licht vermaand54.
In augustus 1627 beklaagde Hans Mosel zich 'bij den Geweldigen' over zijn betaling als garni-
zoensscherprechter. Hem werd nu 20 gulden per maand toegekend, exclusief zijn executie-
loon en eventuele reis- en verblijfkosten55.
In 1629 zat Hans Mosel 'bij den vijandt tott Gelder (= Geldern)' gevangen en vroeg Aeltgen
Jans zijn 'huyszfrouwe' om een voorschot van driehonderd gulden op zijn scherprechterssala-
ris teneinde haar man vrij te krijgen56.

VIL 1664-1693
Hans Janss(en) van Anholt (van Aanhout) 'van Arnhem' (zie kwartier 4).
aangesteld per: 30-3-1664 (OAN 109, f. 329-330).

VIII. 1693-1724
Andries van Anholt (van Aanhout), zn. van VII (zie kwartier 2).
aangesteld per: 26-4-1693 (OAN 121, f. 325-326).

IX. 1725-1757
Johannes van Anholt (van Aanhout), zn. van VIII (zie kwartier 1).
aangesteld per: 2-1-1725 (OAN 143, f. 2v).

X. 1757-1804
Jurrien (Gregorius) van Anholt, zn. van IX57.
aangesteld per: 14-12-1757 (OAN 175, f. 217).

XI. 1804-1811
Johannes van Anholt, zn. van X16.

aangesteld per: 25-7-1804 (OAN 437, f. 698).
Johannes was de laatste scherprechter van Nijmegen. Vanaf 1811 was hij (assistent-)scherprech-
ter aan het Provinciaal Gerechtshof te Arnhem. Ook zijn zoon Johannes (1812-1895) was met
ingang van 15-7-1840 t/m 1-1-1851 assistent-scherprechter te Arnhem.

Naschrift
Alle persoonsgegevens stammen, indien niet anders aangegeven, uit de hervormde (Neder-
duits Gereformeerde) kerkboeken. Door een jarenlange samenwerking met Dr. Gisela Wilbertz
te Lemgo kon ik dankbaar gebruik maken van de uitwisseling van onze scherprechtergege-
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vens. Onderzoekers die in Nijmegen nog verder studie willen doen naar het uitgebreide hui-
zenbezit onder de scherprechters, wil ik gaarne met mijn gegevens ondersteunen.
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De familie Cloosterman (s)/Kloosterman
De oudst bekende generaties in Nijmegen en Schependom

DOOR G.J.M. DERKS EN R.C. CROES

HERKOMST EN OORSPRONG FAMILIENAAM

De oorsprong van de hier behandelde familie Cloosterman of Kloosterman ligt in het voorma-
lige dorp Neerbosch, gelegen in het schependom van de stad Nijmegen. De familie ontleent
haar naam aan de boerderij van het St. Agnetenklooster te Neerbosch, die in het begin van de
17de eeuw door de oudst bekende voorouders werd gepacht. Deze voormalige boerderij, vroe-
ger ook wel bekend als 'Het Klooster1 of 'De Kloosterhof was gelegen aan het gedeelte van de
Dorpsstraat dat na de aanleg van het Maas-Waalkanaal werd omgedoopt in St. Agnetenweg.
Onduidelijk is in hoeverre de boerderij een verbouwd restant was of restanten bevatte van het
Agnetenklooster. Anno 1609 werden 93 gulden en 13 stuivers in rekening gebracht voor ar-
beidsloon aan 'St. Agnietenhuys aengen Tiers', dat toen een gebint langer werd gemaakt.
Mogelijk gaat het hier over de kloosterboerderij.

Hoe het ook zij, de Kloosterhof werd in 1649 verkocht aan Melchior ten Hove, die vele jaren
schepen, raad en burgemeester in Nijmegen was1. Ten Hove vormde zijn bezittingen in Neer-
bosch om tot een riante buitenplaats. Het complex bleef vervolgens tot in het begin van de
19de eeuw in handen van grootgrondbezitters, maar werd in 1806 verkocht aan de landbou-
wers Hendrik Thoonsen en Roelof Broekman, waarvan de laatste reeds in 1796 pachter was2. Moge-
lijk was de buitenplaats reeds toen in verval geraakt. Later werd de familie Thoonsen alleen
eigenaar van de Kloosterhof. Door overerving kwam de boerderij achtereenvolgens aan de
families Pauwels en Wellen. De boerderij zou in de uitbreidingsplannen van de stad Nijmegen
een functie krijgen als wijkcentrum, maar werd na een brand in 1977 geheel gesloopt.

De kloosterhof ca. 1933. Op de voorgrond Hendrik Wellen (1919-1987), de laatste eigenaar.
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DE OUDSTE GENERATIES

Het onderzoek naar de oudste generaties is vastgelopen door gebrek aan bronnenmateriaal.
Vooral het ontbreken van een groot deel van de ïzde-eeuwse Nijmeegse schepenprotocollen
bleek een grote handicap. De nu oudst bekende voorvader is Derick Gijsen. Blijkens de rekenin-
gen van de rentmeester van de geestelijke goederen te Nijmegen was hij pachter van 'een
bouwinge aen't Clooster vangen Tiers in Nederbosch' sinds 16073. De boerderij, maar liefst 80
morgen groot, werd steeds voor zes opeenvolgende jaren verpacht. De landerijen bestonden
destijds behalve uit bouwland vooral uit broekland en houtgewas. Uit de rekening over het
jaar 1625 blijkt dat Derick inmiddels is overleden en dat de pacht is overgenomen door zijn
zoon Peter Gijsen*. Van Derick is verder nog weinig bekend. Zeker is dat hij vader was van
meerdere kinderen. De kinderen van Derrick Gijsen worden namelijk in 1628 vermeld als zijnde
de eigenaren van land, gelegen ten zuiden van een huijs en hoffstad te Neerbosch5.

Op 18 oktober 1612 was Derick Gijsen in Nijmegen getuige bij de doop van Ursula, dochter van
het Neerbossche echtpaar Jan Alberts [Klumper] en Jenneken. Een familierelatie met dit echtpaar
is nog niet aangetoond6. Opmerkelijk is in dit verband het huwelijk te Neerbosch op 27 janua-
ri 1639 van Jan Jansen [Klumper] met Gisken Giesen7.

Eerdergenoemde Peter Gijsen was de eerste van de familie die met de naam Cloosterman werd
aangetroffen. In een van de registers van de rentmeester vinden we hem respectievelijk als
Peter Dercx, Peter Dercx Intt Clooster en Peter Dercx Cloosterman8. Uit deze reeks blijkt fraai hoe de
familienaam Cloosterman is ontstaan door het bewonen van de kloosterboerderij. Overigens
ontstond in Neerbosch, eveneens in de 17de eeuw, op een vergelijkbare manier de familienaam
Broekman: leden van deze familie woonden destijds in het Neerbossche Broek!

Peter Derks Cloosterman alias Peter Gijsen was minstens twee maal gehuwd. Mogelijk was Nees-
ken Jacobs zijn eerste vrouw. Op 27 augustus 1630 werd in Nijmegen gedoopt Jacob, zoon van
Peter Dircx en Neesken Jacobs. Tot hetzelfde gezin behoorde wellicht de op 11 april 1624 in
Neerbosch gedoopte Jan, zoon van Peter N.N. en Agnes N.N.

Ene Peter Dercx, weduwnaar, van Neerbosch, trouwde in 1637 in Nijmegen met Claesken
Gerlinx, weduwe van Jan Derx, van Wijchen. Gezien het relatief weinig voorkomende patroni-
micum Gerlinx (Geerlings) hebben we hier onmiskenbaar van doen met de familie Clooster-
man, waarin enkele jaren later de voornaam naam Gerlach of Geerling opduikt! Claasken Geer-
lings was vermoedelijk een dochter van Geerling Claessen, pachter van de St. Agnetenbouwhof
gelegen onder Overasselt en Wijchen. Zij overleed in Neerbosch op 25 november 1675. Van
Peter is verder bekend dat hij in 1651 rotmeester was in Neerbosch9. Hij wordt nog vermeld
in een Nijmeegs raadssignaat van 23 augustus 166510. In een transport van 11 juni 1677 is sprake
van de erven van Peter Cloosterman, zodat hij voor genoemde datum moet zijn overleden".

In het getypte afschrift van het doop- en trouwboek van de Nederduits Gereformeerde ge-
meente in het schependom12 is meer te vinden. Helaas is het originele boek spoorloos, zodat
de juistheid van de afschriften niet gecontroleerd kan worden. Claesken Geerlings is in 1640
getuige bij de doop van een dochter van Marten Dyricksen en Elsken. Mogelijk was deze Marten
een broer van Peter Derks Cloosterman. Bij dopen van kinderen van Marten Dyricksen uit zijn
eerste huwelijk met Merrie Willems komen onder meer als getuigen voor Trijn Dyricksen (1628)
en Jenneken Dyricksen (1632) en Neelken Jacobsen (1626). Mogelijk stond in het originele boek
Neesken Jacobs en hebben we hier te maken met de vermoedelijke eerste echtgenote van Peter
Derks Cloostermanl
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Kaartfragment "Gegendzwischen Arnheim undXanten", Gen. Maj. LeCoq, 1805.

Opmerkelijk in dit register is de manier waarop vrouwelijke doop- en huwelijksgetuigen
voorkomen. Zo kan met een Maria Jansen zowel de dochter als de echtgenote bedoeld zijn van
ene Jan. En bij Heil van Leuven kan 'Van Leuven' haar eigen familienaam zijn, maar óók die
van haar man. Zo is in 1624 ene Gert Rutgers getuige bij de doop van een van de kinderen van
Marten Dyricksen. Met deze Gert of Gertgen Rutgers is hoogstwaarschijnlijk bedoeld Gertgen
Dyricksen die in 1623 trouwde met Rutger Hendricksen, j.m. van Nijmegen. Haar zuster Enneken
Dyricksen is getuige bij de ondertrouw. Bij dopen van kinderen van dit echtpaar zien we onder
anderen Jan Dyricksen (1624), PeterDercx, MeusPouwels en Merry Willemsen (alle drie in 1628). De
beide eerstgenoemden zijn wellicht de broers van Gertgen, terwijl met Merry Willemsen de
vrouw van Marten Dyricksen bedoeld zal zijn. Meus Pauwels was blijkens een transportakte
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voor of in 1628 getrouwd met Trijn Dyricksen13. Gert Rutgers komen we in 1624 ook tegen als
getuige bij de doop van een dochter van/dn Dyricksen schepen (waarschijnlijk stond er scheper
!) en Trij n, samen met Enneken Dyricksen en Dyrick Pauwels. Onder haar 'eigen naam' Gert Dyrick-
sen was ze getuige bij het huwelijk van haar zuster Lijs Dyricksen die in 1621 trouwde met Dy-
rick Pauwels. Bij dopen van kinderen van laatstgenoemd echtpaar vinden we als getuigen
onder anderen Peter Dyricksen en Jan Dyricksen de scheper. Jan Dyricksen hertrouwde mogelijk
in 1629 met Dyricksken Jansen, waarbij als getuigen worden vermeld Hendrick Blom, de grootva-
der van de bruid en Gert Petersen, de moeder van de bruidegom. In het volgende schema is een
en ander samengevat.

Overzicht oudst bekende generaties

Derick Gijsen
ca 1560-1624/25

» ca 1590
Gert/Grietcen Peters?

r
Derk
Peters

Cloostcrinan
ca 1620
~1645

Stijneken
Gerrils

1
Peter

Dercks
Cloosterman
~(l?)cal6IS

Agnes
Jacobs

~(2)1637
Claasken
Geerlings

1?
Marten
Derks

~(1) 1621
Merrie

Willems
~(2) 1636

Elsken
Jansen

1?
Jan

Derks
Scheper
-(1?)
Trijn
N.N.

«(2) 1629?
Dyricksken

Jansen

1?
Lijske
Derks

» 1621
Dyrick

Pauwels

?

Trijn
Derks

•• voor 1628
Meus

Pauwels

7
Gcrtgen

Derks

» 1623
Rutger

Hendriks

7
Enneken

Derks

Boeltje
Peters

ca 1615
H637
Teunis

Teunisscn
(Broekman)

7?
Jnn

1624

Jacob

1630

Teunis
Peters

Cloosterman
ca 1630/40
~ ca 1665
Willemkcn

Seelen

T
Merrytjen Geerling Grietgen Jan

Peters

Jan
Driessen

Peters

ca 1640
~1667
Judith

Hendriks

1644 1647

Lijske
Peters

1649
~ 1675

Jan
Jacobs

VERSPREIDING EN ONDERLINGE VERWANTSCHAPPEN

Voor zover bekend is Peter Derks Cloosterman de stamvader van bijna alle 'Cloostermannen' en
'Kloostermannen' uit Nijmegen en omstreken. Nog heden ten dage leven vele naamdragende
afstammelingen van zijn zoons Derk en Teunis. Nader onderzoek is nodig om vast te kunnen
stellen of ook van een derde zoon Geerling nog afstammelingen in leven zijn. Aanvankelijk
was de familie vrijwel uitsluitend in de stad Nijmegen en het schependom te vinden, maar al
spoedig heeft zij zich verspreid over aangrenzende dorpen als Malden, Groesbeek, Wijchen
en Winssen en nog weer later over tal van andere plaatsen. Zo kwam een tak - met onder meer
de variant Cloostermans - terecht in Katwijk en Klein-Linden, gelegen aan de overzijde van
de Maas.

In stad en schependom trouwden leden van de familie Cloosterman doorgaans met leden
van andere bekende families uit het schependom, zoals Broekman, De Groot, Hopman, Van
Loon, Schamp en Wellen, die dan ook alle onderling verwant zijn. Als gevolg hiervan moesten
voor vele huwelijken kerkelijke dispensaties aangevraagd worden. In de volgende verwant-
schapstabel is te zien hoe zowel de eerste auteur als de tweede auteur en diens echtgenote
afstammen van Peter Derks Cloosterman.
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Verwantschapstabel van de auteurs

Peter Cloosterman
ca. 1590-ca. 1670

x1 ca. 1615 Agnes Jacobs? x2 1637 Claasken Geerlings

I
Petrus Cloosterman

1670-na 1750
xca. 1704

Aaltje Gerrits

I
Antonius Cloosterman

ca. 1635-na 1714
xca. 1665

Wilhelmina Seelen
I

Johanna Cloosterman
1724-1812

X1753
Wilhelmus van Loon

Johannes van Loon
1765-1842

X1802
Petronella van Thiel

I
Petronella Cloosterman

1730-
X1755

Michael Jansen

Theodorus van Loon
1819-1886

X1850
Jordina van Wezel

Johanna van Loon
1851 -1928

X1880
Cornelius Johan Croes

I
Johanna Cloosterman

1672-
xca. 1700

Henricus Hopman

Chrlstiaan Hopman
1709-1779

X1739
Jenneke Jansen

I
Theodorus Cloosterman

ca. 1620-ca. 1693
X1645

Christina Gerrits

Gerardus Cloosterman
1662-ca. 1732

xca. 1693
Johanna Jansen

Christlna Cloosterman
ca. 1700-1774

x1 1725 X2 1733
Nicolaus Wellen Wilhelmus Berends

Elisabeth Gielen Johannes Hopman
1766-1826 1750-1816

X1795 X1779
Franclscus Broekman Hendrica Jansen

Petronella Broekman
1797-1843

x1822
Theodorus Dercks

Gerardus Dercks
1835-1912

X1866
Geertruij Ketsten

Christlna Hopman
1785-1863

X1808
Johannes Thoonsen

Theodorus Thoonsen
1826-1903

X1864
Helena van Munster

Petronella Dercks Gerardus Thoonsen
1867-1948 1870-1919

X1904
I I

Nicolaus Wellen
1728-1783

X1775
Allegonda Poelen

Theodorus Wellen
1777-1836

x 1814
Helena Derks

Bernardus Willems
1734-1795

X1783
Mechtildis Albers

Christina Willems
1784-1852

x1812
Jacobus Schamp

Wilhelmus Wellen Maria Schamp
1823-1892 1815-1886

X1848
I " I

Theodora Christina Wellen
1854-1916

X1893
Antonius Derks

Johan Croes
1893-1981

X1927
Gerardina Maria

van Haren

Helena Thoonsen
1909-
X1941

Joseph Tromp

Wilhelmus Theodorus Derks
1895-1973

x1924
Maria Catharina

van Haren

Robertus Carolus Theodora Dominica Elisabeth Maria
Croes Tromp
1942- 1946-

I x1967 I

Johannes Wilhelmus Derks
1935-
X1960

Cornelia Wilhelmina van Logtestijn

Yvonne Maria Croes 1970 en Robertus Johannes Carolus Croes 1972 Gerardus Johannes Maria Derks 1963
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GENEALOGIE

In de genealogie zijn de gezinnen behorende tot de oudste vier bekende generaties uitgewerkt.
Nederduits Gereformeerde gemeente is afgekort tot (geref.) en de rooms katholieke parochies
tot (r.-k. of in Nijmegen die der staties). Van de vele beschikbare gegevens uit secundaire bron-
nen - vooral die met betrekking tot het bezit van onroerende goederen - zijn alleen de meest
belangrijke vermeld.

I. Derck Gijssen, geb. ca. 1560/1570, landbouwer, pachter van de bouwhof van het St. Agneten-
klooster te Neerbosch, overl. in 1624 of 1625, tr. ca. 1580/1590 wellicht met Grietgen/Gert Peters,
overl. na 14-3-1629.

Kinderen:

1. Peter Dercks Cloosterman/Gijssen (ca. 1590), volgt Ha.
en mogelijk:

2. Jan Derks Gijsen (= Jan Dyricksen Scheper), geb. ca. 1590, te Hees (1629), waarsch. overl. voor
1636, waarsch. tr. (1) Trijn N.N.; waarsch. otr./tr. (2 ?) Schependom (geref.) 14-3/3-4-1629
Dyricksken Jansen, te Hees (1629), kleindochter van Hendrick Blom. Dyricksken hertr.
waarsch. in mei 1636 met de wedr. ??.
Jan Derricx en Derriskcn Janss zijn voor een zesde deel erfgenaam van Hendrick Blom; 21-8-163114.

3. Marten Derks, geb. Neerbosch ca. 1595, woonde te (Hees 1636 ?), otr./tr. (1) Schependom
(geref.) 30-6/12-7-1621 Merrie Willemsen, geb. Hees ca. 1600, dr. van Willem N. N. en Heil van
Leuven; tr. (2) Schependom (geref.) 10-1-1636 Elsken Jansen, wed. van Derk Heijnen.
Marten Derricks en Elsken Janssen verkopen aan Ds. Abrahamus Tilenius een kamp land, groot een hond,
gelegen achter de kerk te Hees; 16-2-165615.

4. Lijske Derks, geb. Neerbosch ca. 1595, otr./tr. Schependom (geref.) 11-8/2-9-1621 Dyrick Pau-
wels, geb. Neerbosch ca. 1595, waarsch. zn. van Pauwei Derks.

5. Geertjen (GertjDerks, geb. Neerbosch ca. 1595/1600, otr. Schependom/Nijmegen (geref.) 21-
12-1622 en tr. 26-1-1623 RutgerHendricksen, geb. Nijmegen, snijder, burger van Nijmegen
13-7-1625.
Rutger Henderickx en Gcrtghen Derrickx lenen geld en kopen een huijs en hoffstad in de Molenstraat; 19-4-
162716 .

6. Trijneken Derks, tr. voor/in 1628 Meus Pauwels.
Nicolaes van Stccndcren en Geertruit Dercx transporteren aan Meus Pouwels en Trijneken Derix el. een huijs
en hoffstad te Neerbosch; 162817.

7. Enneken Derks, getuige in 1622 bij de ondertrouw van haar zuster Geertjen.

Ha. Peter Dercks Cloosterman (ook genaamd Peter Gijssen en Peter Dercx Intt Clooster), geb. ca.
1590, landbouwer te Neerbosch, pachter van de bouwhof van het St. Agnetenklooster, rotmee-
ster van Neerbosch (1651), overl. tussen 23-8-1665 en 11-6-1677, tr. (1) ca. 1615 N.N. (mogelijk
Agnes (Neeske)Jacobs), otr./tr. (2) Nij megen (geref.) 28-5-1637 Nicolaa (Claasken) Geerlings, waarsch.
geb. Overasselt/Wijchen ca. 1605, overl. Neerbosch 25-11-1675, waarsch. dr. van Geerling Claes-
sen, wed. van Jan Derx, eerder van Jan Theunissen, te Wijchen.

Peter Dercks Cloosterman was eigenaar van een huis en 2 morgen bouwland aan de Nieuwstraat (latere Oude
Zwanenstraat) te Neerbosch. Na zijn overlijden kwam het aan zijn zoon Tcunis Peters Cloosterman'8.
Hendrick Aerts, geboortig van Wijchen, de knecht van Peter Derricx Cloosterman zit gevangen; 10-1-1634'9.

Uit het eerste huwelijk:
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1. Theodorus Peters Cloosterman (ca. 1620), volgt lila.
en mogelijk:

2. Beeltgen Peters, geb. Neerbosch ca. 1615, tr. Schependom (geref.) 30-5-1637 Teunis Teunissen
(Broekman), geb. Neerbosch ca. 1610, zn. van Teunis Teunissen en Barbara N.N.
Peter Dyricksen, vader van de bruid, is getuige bij het huwelijk.

3. Jan, ged. Schependom (geref.) 11-4-1624.
4. Jacob, ged. Schependom (geref.) 27-8-1630.

Uit één van beide huwelijken:

5. Antonius Peters Cloosterman (ca. 1630/1640), volgt Illb.
6. Maria (Merrytje) Peters (Cloosterman), geb. (ca. 1625/1630 ?), tr. ca. 1655/1660 Jan Driessen.

Merry tjen Peters, getrouwd met Jan Driessen, erfde van haar vader 'den ouden Peter Dercks Cloosterman', land
aan de Nystadtse straet (Nieuwstad) te Neerbosch20.

Uit het tweede huwelijk:

7. Geerling/Gerlach Peters (Cloosterman), (ca. 1640), volgt IIIc.
8. Grietgen, ged. Schependom (geref.) 30-6-1644.
9. Jan, ged. Schependom (geref.) 11-4-1647.

10. Elisabeth (Liesbeth/Lijske) Peters, ged. Schependom (geref.) 16-9-1649, otr. Beuningen (geref.)
21-2-1675 en tr. Ewijk (r.-k.) 4-3-1675 Joannes (Jan)Jacobs, geb. Ewijk ca. 1650.
Janjacobsz en Elisabeth Peters echtel verkopen voor 600 guldendiversestukken land te Neerbosch, waaronder
het Keijsersbosken en de Kruijssgraeff, aan Dirck Peters Cloosterman en Stijneken Gcrrits echtel. en aan Evert
Jurriensz en Jenncken Gerrits echtel.; 23-5-16782'.

lila. Theodorus (Derk) Peters Cloosterman, geb. Neerbosch ca. 1620, landbouwer te Hees, overl.
tussen 19-11-1691 en 8-8-1694, t r- Schependom (geref.) 20-4-1645 Christina Gerardts (Stijneken
Gerrits), geb. Hees, ged. Schependom (geref.) 30-6-1625, overl. tussen 1-4-1681 en 8-8-1694, dr.
van Gerrit Jansen, timmerman, en Frederica Geurts.

DerckPeterss Cloosterman ontslaat als bestevaeder(d.w.z. grootvader) van Maritje en GritjenWillemsfonmondi-
ge kinderen van Willem Arentss en Jenneken Dercks) een huis aan de Zeigelbaan van een bezwaar; 28-6-168822'
Girrit en Jan Dercksen, kinderen van Derck Peters Cloosterman en Stijneken Girrits, verzoeken in verband met
deboedelscheidingde raad om toestemming tot het transporteren van land, hetgeen nodig is omdat er onmundi-
ge nichten en neven zijn; 8-8-169423.
De kinderen en erfgenamen van Derrick Peters Cloosterman en Stijne Gerrits verkopen aan Girrit Aernts van
Resteren en Jaeckske Bernts cen vierde part in drie morgen houtgewas en grond genaamd de Kruysgracffgelegen
te Neerbosch; 6-5-169524.

Uit dit huwelijk, geb. Hees:

1. Johanna (Jenneke) Derks Cloosterman, geb. ca. 1645/1650, overl. Hees 20-6-1674, tr. ca.
1665/1670 Wilhelmus (Willem) Arnts, geb. ca. 1645/1650, woonde te Hees, later te Nij megen,
pachter van het haardstedegeld te Nijmegen (vanaf 1689), overl. na 12-3-1694, waarsch. zn.
van Arnt (Willems?) en Grietje N. N. Willem hertr. Neerbosch (r.-k.) 18-6-1676 Maria Derks,
wed. van Peter Derks en eerder van Hendrik van Woesick.
Willem Arentss bezwaart zijn huis aan de Zeigelbaan te Nijmegen o.a. met 325 gulden ten behoeve van Maritje
en Gritjen Willems, de dochters uit zijn huwelijk met Jenneken Derkss; 2-6-167625.

2. Antonia (Teuniske) Derks, geb. ca. 1645/1650, overl. Hees 28-6-1694, tr. ca.. 1670 Petrus (Peter)
Kersten.

3. Gertrudis/Margaretha (Grietje) Derks, geb. ca. 1650, overl. na 6-5-1695, tr. Neerbosch (r.-k.) 13-
2-1673 Antonius (Theunis) Jansen Huijsman, woonde te Hees, overl. voor/in 1694, wedr. van
Agnes N.N.
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4. Godefridus Derks (ca. 1650), volgt IVa.
5. Petrus Derks (ca. 1650), volgt IVb.
6. Barbara (Berber) Derks Cloosterman, geb. ca. 1655, tr. Neerbosch (r.-k.) 10-4-1680 Gerardus

(Gerrit) Arnts, geb. Hees ca. 1655, woonde te Nijmegen, waarsch. zn. van Arnt (Willems?)
en Grietje N.N.

7. Elisabeth (Liesbeth) Derks Cloosterman, geb. ca. 1655, overl. 1700/1701, tr. Neerbosch (r.-k.) 1-4-
i68ijacob(us) Willems (den) Doctor, geb. ca. 1655, voerman, lid van het voerliedengilde (1702),
zn. van Willem Jorissen. Jacobus hertr. (otr. Nijmegen (geref.) 15-1-1702) Gerarda Jansen
Poortman.

8. Johannes (Jan) Derks, geb. ca. 1660, was op 6-5-1695 ongehuwd in leven.
9. Gerardus Derks Cloosterman (1662), volgt IVc.

IVa. Godefridus (Geurt) Derks, geb. Hees ca. 1650, overl. vóór 1695, tr. (1) Nijmegen (r.-k. St. Ste-
venskerk) 22-4-1674 Elisabeth Willems, geb. ca.. 1650, overl. Hees 8-2-1679; tr- (2) Nijmegen
(Mind.) 15-8-1680 (zijn achternicht) Gertrudis Jansen. Zij hertr. Andreas Willems van Leuven.

Uit het eerste huwelijk, ged. Neerbosch (r.-k.):

1. Petrus, ged. 19-9-1676.

2. Gerardus, ged. 2 of12-7-1679.

Uit het tweede huwelijk, ged. Neerbosch (r.-k.):

3. Elisabeth, ged. 3-10-1681.
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IVb. Petrus (Peter) Derks, geb. Hees ca. 1650, woonde waarsch. te Hees, overl. na 23-3-1686 en
waarsch. voor 5-12-1690, tr. Neerbosch (r.-k.) 30-3-1678 Elisabeth (Lijske)]ansen van de Gent, geb.
ca. 1650, overl. Neerbosch 21-10-1695, dr. van Jan (Geurts ?) van de Gent. Elisabeth hertr. Jan
Huijberts, waard (herbergier) bij de 'Heessche Kerk'.

Uit dit huwelijk, ged. Neerbosch (r.-k.):

1. Joanna Peters, ged. 11-6-1679, waarsch. tr. Neerbosch (r.-k.) 27-4-1704 Gerardus (Gerrit) Peters,
geb. Hees ca. 1680, zn. van Peter Gerrits en Metje Meuwissen.

2. Henrica (Harnske) Peters, ged. 9-10-1680, woonde te Nijmegen (1705), otr. Nijmegen (geref.)
29-3-1705 en tr. Neerbosch (r.-k.) 10-5-1705 Albert(us) Cornelissen, ged. Schependom (geref.)
17-1-1669, woonde te Neerbosch, zn. van Cornelis Alberts en Petronella Peters.

IVc. Gerardus (Gerrit) Derks Cloosterman, geb. Hees, ged. Nijmegen (Mind.) 21-9-1662, landbou-
wer te Hees, overl. Hees ca. 1732, tr. ca. 1693Johanna (Jenneke)Jansen, geb. Hees, ged. Neerbosch
(r.-k.) 4-10-1674, overl. vóór 24-8-1749, dr. van Joannes Hendriks en Mechtildis Berends.

Gerrit Dcrcks Kloosterman pacht onder meer 3 morgen heideland van het Burger Kinder Weeshuis; 169326. Gerrit
Cloosterman te Hees betaalt familicgeld over de jaren 1704,1706 en 170727. Gerrit Derks Cloosterman bezit een
boerderij aan de Voorstad en diverse stukken land te Hees, Hatert en in de Ooijpolder. De boerderij valt bij de
boedelscheiding op 24-8-1749 ten deel aan zijn dochter Mechtildis Cloosterman28.

Uit dit huwelijk, geb. Hees:

1. Petrus (Peter) Gerrits Cloosterman, geb. ca. 1695, landbouwer aan de Voorstad te Hees, begr.
Hees 15-6-1771, tr. (1) Neerbosch (r.-k.) 4-5-1732 (zijn achternicht) Gerarda (Gerritje)]urriens,
geb. Hatert ca. 1700, overl. Hees ca. 1741, dr. van Jurrien Evers en Beekje Derks (Broek-
man); tr. (2) Neerbosch (r.-k.) 29-4-1742 Mechtildis (Mechteld) Schamp, geb. (Overasselt of
Gassel ?) ca. 1710, begr. Hees 5-9-1793, dr. van Gerardus Hermens Schamp en Johanna
Peters/Ebben. Nageslacht.
Peter Cloosterman en Gerritje Jurriens El. kopen van Jan Gerritsen van Heumen en Cathari na Jacobs een huis
meteen halve hond land aan de Voorstad te Hees29. Peter Cloosterman bezatsamen met Jacob Verberk een huis
en erf in de Bottelstraat te Nijmegen30.
Op 22-1-1772 vond een mageschcid (boedelscheiding) plaats tussen Meghcl Schamp, weduwe en boedclhoud-
ster van Peter Cloosterman en diens kinderen3'. Mechtildis Schamp, weduwe van Peter Cloosterman, testeert;

20-3-178832.

2. Christina Gerrits Cloosterman (Stineke Kloosterman), geb. ca. 1700, begr. Hees 16-12-1774, w. (1)
Neerbosch (r.-k.) 6-5-1725 (haar achterneef) Nicolaus (Claas) Wellen, geb. Hees ca. 1695, land-
bouwer aan de Voorstad te Hees, overl. Hees ca. 1731, zn. van Nicolaus Wellen, landbou-
wer en herbergier, en Aleida Jansen; tr. (2) Neerbosch (r.-k.) 2-8-1733 (haar achterneef)
Wilhelmus (Willem) Berends, geb. Hees ca. 1695, landbouwer te Hees, overl. Hees ca. 1745-
1750, zn. van Bernardus Laurensen en Wilhelmina Arnts.
Claas Wellen en Stijncken Kloosterman kregen bij magescheid van 18-6-1727 het in 1710 door zijn vader (ge-
deeltelijk) gekochte huis aan de Voorstadslaan in het Achterveld te Hees33. Op 29-12-1775 vond een magescheid
plaats tussen de kinderen van Christina Cloosterman. Haar nalatenschap bestond o.a. uit ruim 16 morgen land
in de vorm van bouw- en weiland vooral te Hees, maar ook te Hatert, op het Hoogeveld en te Weurt. Het huis
aan de Voorstadslaan kwam daarbij aan haar zoon Berend Willems en verdween daarmee uit het bezit van de
familie Wellen34.

3. Mechtildis, ged. Neerbosch 7-1-1704 (r.-k.), jong gestorven.
4. Gregorius (Geurt) Gerrits Cloosterman, ged. Neerbosch (r.-k.) 21-5-1705, keuter(boer) te Hees

(1750), begr. Hees 20-9-1774, tr. Neerbosch (r.-k.) 31-1-1745 Mechtildis (Mechteld) Thijssen van
Gastel I van Gessel, geb. ca. 1720, begr. Hees 5-2-1802. Nageslacht.

5. Joannes, ged. Neerbosch (r.-k.) 30-2-171035.
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6. Mechtildis (Metje) Cloosterman, ged. Neerbosch (r.-k.) 8-8-1714, overl. Hees ca. 1751, tr. ca.
i742.Albertus Cornelissen (AalbertNilkssen), ged. Neerbosch (r.-k.) 20-2-1721, landbouwer te
Hees, later woonachtig in Nijmegen, begr. Nijmegen 22-6-1803, zn- van Cornelis Willems
en Hermenegildis Derks. Albertus hertr. Neerbosch (r.-k.) 3-6-1753 Theodora Wijnands
(Weijers).

7. Engel(ina) Cloosterman, ged. Neerbosch (r.-k.) 18-10-1717, begr. Neerbosch 26-6-1801, tr.
Neerbosch (r.-k.) 4-5-1738 Christianus (Kerst) Theeuwissen, ged. Neerbosch 23-8-1708 (of na
1708?), landbouwer te Neerbosch (Draaiom), zn. van Matheus Kersten en Joanna Janssen.
Kerst Teuwissen en Engel Cloosterman kopen in 1742 van de familie Van Suchtelen een huis te Neerbosch 'daar
uithangt de Swaen' en verkopen dit in 1749 aan Hermanus Schamp en Derkse Evers cchtel36. Blijkens de
Protocollen van Bezwaar van Wijchen heeft het paar Kerst en Engel daar verschillende bezittingen*.

IHb. Antonius (Teunis) Peters Cloosterman, geb. Neerbosch ca. 1630/1640, landbouwer te Neer-
bosch, overl. na 7-5-1714, tr. ca. 1665-1670 Wilhelmina (Willemke) Seelen, geb. Neerbosch, ged.
Schependom (geref.) 8-12-1644, overl. Neerbosch 9-12-1693, dr. van Seel Jacobsen en Hendriks-
ken Petersen Wellen.

Theunis Peters Cloosterman koopt van de heer Tilenius een halve morgen uit het perceel genaamd De Streep;
opdracht 21-2-1677. Dit land wordt door Teunis en zijn kinderen verkocht aan Steven Kersten en Geurtjcn Dercx;
transport dd 26-5-171237. Tonis Cloosterman is eigenaar van een vijfde part in twee morgen land genaamd Den
Hegdoorn te Neerbosch; 8-5-167838.
Thonis Petersz Cloosterman is oom en gewesene momboir van Gerlingh Gerlinghs genaamd Cloosterman; 23-4-
i69439.Thoenis Peterss Cloosterman weduwnaar van Willemken Selcn wordt genoemd als mede-erfgenaam van
zijn schoonouders Ceel Jacobss en Hansken Peters; 30-4-169440.
Teunis Cloosterman, weduwnaar van Willemken Celen, en zijn kinderen transporteren aan Gerrit Bloem en
Maria Derx een huis en hof aan de Nieuwstraat (latere Oude Zwanenstraat) te Neerbosch; 7-5-171441.

Uit dit huwelijk, geb. Neerbosch:

1. Petrus Teunissen Cloosterman (1670), volgt IVd.
2. Johanna (Jenneke) Teunissen Cloosterman, ged. Schependom (geref.) 11-1-1672, tr. ca. 1700

Henricus (Hendrik) Peters Hopman, geb. Neerbosch ca. 1660/1665, waarsch. zn. van Peter
Petersen en Ulitgen Wolters.

3. Wilhelmus Teunissen Cloosterman (1674), volgt IVe.
4. Gerardus, ged. Neerbosch (r.-k.) 24-6-1677, jong gestorven.
5. Jacobus Teunissen Cloosterman (Jacob Kloosterman), ged. Neerbosch (r.-k.) 19-10-1679, begr.

Nijmegen 20-8-1743, tr. (1) Neerbosch (r.-k.) 20-1-1720 Willemkejansen Hoornbrink (Oirbrink),
geb. ca. 1670, overl. vóór/in 1730, dr. van Jan Oirbrink en Maria van Berge(re)n, wed. van
Adrianus Michiels van Clarenbeek, molenaar; tr. (2) Nijmegen (Pred.) 3-11-1730 Sibilla Heek,
wed. van Alof Jonker. Sibilla hertr. Nijmegen (Aug.) 17-4-1748 Theodorus van Haren.

6. Gerarda (Gerritje) Teunissen Cloosterman, ged. Nijmegen (Mind.) 9-7-1682, tr. (1) Neerbosch
(r.-k.) 23-4-1713 Christianus (Kerst)]ansen/Reijnen, ged. Neerbosch (r.-k.) 23-9-1678, landbou-
wer te Hatert, zn. van Joannes Reijnen en Anna Kersten; tr. (2) Neerbosch (r.-k.) 26-7-1733
Joannes (Jan) Gijsberts, landbouwer te Hatert.
Woonden op de Regulierenbouwhof te Hatert van het Nijmeegse Burger-Kinder-Wceshuis42.

7. Hanske Teunissen Cloosterman, geb. ca. 1685, tr. Neerbosch (r.-k.) 28-4-1711 Petrus (Peter) Ger-
rits, mogelijk zn. van Gerardus Kersten en Petronella Peters.

IVd. Petrus Teunissen Cloosterman (Peter Kloosterman), geb. Neerbosch, ged. Schependom (geref.)
17-4-1670, landbouwer te Neerbosch (bouwhof van het Arme-Kinder-Weeshuis), overl. in/na
1750, tr. (1) Wijchen (r.-k.) 21-10-1695 Maria Jansen, geb. Wijchen ca. 1670; tr. (2) ca. 1704 Aaltje
Gerrits, geb. ca. 1685, overl. in/na 1750, dr. van Gerardus Kersten en Petronella Peters.
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Peter Kloosterman te Neerbosch betaalt familiegeld over de jaren 1704,1706 en 170743. Peter Cloosterman pacht
van het Armc-Kinder-Weeshuis tussen 1721 en 1737 een bouwhof te Neerbosch met 3 morgen bouwland en 3
morgen weiland44. Peter Theunissen Cloosterman heeft bezittingen onder Wijchen en wordt met zijn eerste
vrouw verschillende malen en met zijn tweede een maal vermeld, blijkens de Protocollen van Bezwaar van
Wijchen *.

Uit het eerste huwelijk:

1. WillemkePeters Cloosterman, geb. ca. 1695, vermeld in 1723 te Ewijk, tr. Neerbosch (r.-k.) 9-5-
1723 Henricus (Hendrik) Theunissen, geb. Neerbosch.

2. Jenneke Cloosterman, geb. ca. 1698, vermeld op 31-3-1707, waarsch. overl. vóór 3-8-1724.
3. Petronella Peters Cloosterman, geb. Neerbosch ca. 1700, tr. Neerbosch (r.-k.) 19-1-1727 Gerardus

(Gerrit) Hendriks Scholten, ged. Nijmegen (Aug.) 6-4-1700, zn. van Henricus Scholten en
Margaretha Evers.
Gerrit Schol ten en Petronella Kloosterman kopen van Laurens Bcrns en Gertruid Schol ten een vierde part van
een huis, schuur en annexe hof in de Bloemerstraat te Nijmegen; 29-4-i7284S.

4. Joanna Cloosterman, ged. Neerbosch (r.-k.) 4-2-1703, vermeld op 31-3-1707.

Uit het tweede huwelijk:

5. Gerarda Peters/Cloosterman (Gerritje Kloosterman), geb. ca. 1705, begr. Nijmegen 29-12-1790,
tr. (1) Neerbosch (r.-k.) 25-10-1733 Theodorus (Derk) Engelen, geb. Neerbosch, landbouwer te
Hatert (bouwhof van de brouwer Van Elsenbroek), zn. van Joannes Engelen, timmerman,
en Gertrudis Benninx; tr. (2) Neerbosch (r.-k.) 11-4-1774 Godefridus (Geurt) Kokke(n), geb. ca.
1720, landbouwer, overl. ca. 1786, wedr. van Wilhelmina Jansen de Jager.
Geurt Koeken en Gerritje Kloosterman kopen een huis in de Koningstraat te Nijmegen; 30-8-1787. Dit wordt
verkocht; 3-5-179146.

6. Maria Cloosterman, geb. Hees, ged. Neerbosch (r.-k.) 30-3-1706, in 1736 woonachtig te Nij-
megen, tr. Neerbosch (r.-k.) 13-4-1736 Petrus (Peter) Vos, geb. Middelaar, in 1736 woonachtig
te Beuningen.

Ook uit het tweede huwelijk, geb. en ged. Neerbosch (r.-k.):

7. Christianus, ged. 10-10-1707.
8. Aeljen, ged. 4-3-1709.
9. Hansken, ged. 10-10-1711, jong gestorven.

10. Joannes, ged. 8-5-1713.
11. Hendrica/Hendrina Cloosterman, ged. 5-1-1715, woonde 'Agter den Ezel' (Oudestadsgracht)

te Nijmegen (1810), overl. Nijmegen eind januari 1810, tr. Neerbosch (r.-k.) 3-5-1744 Wilhel-
mus (Willem) de Groot, geb. Hees, ged. Neerbosch (r.-k.) 8/18-4-1719, keuter(boer) te Hees
(woonde in een huis van de wed. Willem Hopman; 1750), zn. van Henricus de Groot en
Elisabeth Jansen.

12. Antonius Cloosterman (Teunis Kloosterman), ged. 18-8-1717, waarsch. landbouwer in de Pikke-
gas te Nijmegen, begr. Nijmegen 10-7-1776, tr. Nijmegen (Pred.) 3-5-1747 Maria Peters,
woonde te Nijmegen (1747), begr. Nijmegen 8-7-178647. Nageslacht.
Maria Peters, weduwe van Teunis Kloosterman en haar kinderen verkopen een huis met hofstad, annexe stal
en open plaats aan de Pikkegas; i8-5-i7864S.

13. Petrus (Peter) Peters Cloosterman, ged. 29-3-1720, landbouwer te Neerbosch (bouwhof van
burgemeester Singendonk; 1750), overl. vóór 21-8-1757, tr. (1) Neerbosch (r.-k.) 26-5-1745
(Anna) Maria jansen van Loon, geb. ca. 1720, overl. in 1750/1751, tr. (2) Neerbosch (r.-k.) 6-2-
i75zjoanna (Jenneke) Ansems, (mogelijk, geb. Beuningen, ged. Ewijk (r.-k.) 12-1-1724, dr. van
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Ansem Derrix en Theuniske Jansen). Joanna hertr. Neerbosch (r.-k.) 26-8-1757 Paulus
Pauwels (van den Heuvel). Nageslacht.

14. Anna (Anneke) Cloosterman, ged. 10-12-1722, tr. Neerbosch (r.-k.) 4-5-1749 haar achterneef
Gerardus/Godefridus (Geurt) Ariens, ged. Neerbosch (r.-k.) 8-7-1716, landbouwer te Neerbosch
(bouwhof van de heer Ommelinghs; 1750), zn. van Adrianus Hendriks en Petronella
Geurts.

15. Joanna (Jenneke) Cloosterman, ged. 3-8-1724, overl. Hatert 7-12-1791, tr. Neerbosch (r.-k.) 5-8-
1753 Wilhelmus (Willem) van Loon, geb. Hatert, ged. Neerbosch (r.-k.) 2-1-1721, begr. Neer-
bosch 4-6-1791, zn. van Antonius Derks van Loon en Joanna Willems (Poelen).

16. Guilielmus, ged. 3-12-1726.
17. Petronella Cloosterman, ged. 10-3-1730, overl. na ?-4-i795, tr. Neerbosch (r.-k.) 4-5-1755

Michael(Giel) Jansen, waarsch. geb. Hatert en ged. Neerbosch (r.-k.) 7-9-1725, overl. na 19-2-
1796, waarsch. zn. van Joannes Dirickx en Dirckxken Driessen van de Gent.

IVe. Wilhelmus Teunissen Cloosterman (Willem Kloosterman), ged. Neerbosch (r.-k.) 18-10-1674,
woonde tot ca. 1706 te Wijchen, daarna te Hatert, overl. vóór 25-6-1738, tr. waarsch. Neerbosch
ca. i697(hiaat trouwboek) Anna MariaMichiels (van Clarenbeek), ged. Neerbosch (r.-k.) 2?-i2-i674,
overl. na 1750, dr. van Michaël Ariens (van Clarenbeek), molenaar, en Gerarda Jaspers.

Willem Kloosterman te Hatert betaalt huisgeld over de jaren 1706 en 170749. Willem Kloosterman en Anna Maria
Michiels kopen een huis en hofstad te Hatert aan St. Anna; 30-12-171750. Blijkens het Protocol van bezwaar van
Wijchen hebben Willem Thcunissen Cloosterman en Anna Maria Gielens bezittingen onder Wijchen*.

Uit dit huwelijk, ged. Wijchen (r.-k.):

1. Wilhelmus Cloosterman (Willem Kloosterman), ged. 15-11-1698, woonde te Hatert, Nijmegen
en Hees, waarsch. begr. Nijmegen 9-12-1741, otr. Winssen (geref.) 12-10-1720 Joanna (Jenne-
ke) Jacobs de Haart, geb. Winssen, ged. Ewijk (r.-k.) 20-11-1698, overl./begr. Winssen 25-1-
1771, dr. van Jacobus de Haart en Handerske Gijsbers. Nageslacht.
Willem Kloosterman was momber over Willem Kloosterman, zoon van zijn broer Derk Kloosterman en Sara
Bingers; i6-4-i738s'.

2. Michaël (Giel) Cloosterman, ged. 14-9-1700, overl. na 1736, tr. (niet in Nijmegen) ca. 1722
Maria Peters, woonde met haar tweede man in het Nederrijksche Wald, overl. na 25-1-1767.
Maria hertr. Beek (geref.) 17-2-1737 Gijsbert van Megen (ook: Vermegen). Nageslacht.
Met vijf van haar zes kinderen van haar eerste man wordt Marija in 1747 als echtgenote van Gijsbert Vermee-
gen vermeld in de lijst van inwoners van het Nederrijkswald*.

3. Everardus, ged. 16-1-1703, waarsch. jong gestorven.
4. Theodorus Cloosterman (Derk Kloosterman), ged. 26-1-1705, woonde aan St. Anna (Hatert),

overl. 1736, tr. Neerbosch (r.-k.) 27-7-1732 Sara Bingers, overl. voor 16-4-1738, wed. van
Johannes (Jan) Kaal/Kool. Sara hertr. Neerbosch (r.-k.) 21-4-1737 Arnoldus Aerts / Alberts
(Heijsen). Nageslacht.
Derk Cloosterman bezat een huis en hofstad met anncxe schuur, put, hof en landerijen, groot ca. 3 morgen,
gelegen aan St. Anna; 16-4-173852.

Ook uit dit huwelijk, geb. Hatert en ged. Neerbosch (r.-k.):

5. Joanna/Anna Cloosterman, geb. ca. 1708, otr. (1) Nijmegen (geref.) 18-1-1733 Johannes Tans,
geb. Riempst, overl. voor 1737 (?); tr.(2) Neerbosch (r.-k.) 24-2-1737 Wilhelmus (Willem) lsaac
Croon, geb. Maastricht. Woonden te St. Anna onder Hatert, later te Maastricht, waarsch.
overl. Maastricht, zn. van Peter Croon en Maria Boers.

6. Petrus Cloosterman (PeterKloosterman), ged. 18-3-1710, boer en tapper te Hatert, overl. voor/in
1758, otr./tr. Nijmegen (geref.) 26-4/10-5-1739 Maria (Mie) Arts de Haagh, woonde te Nijme-
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gen (1739). Maria hertr. Neerbosch (r.-k.) 28-5-1758 Jurrien Driessen. Nageslacht.
Woonden waarschijnlijk in het ouderlijk huis te Hatert. In 1750 was dat pand eigendom van Juffrouw van
Wanraaij. Zijn moeder woonde bij hem in.

7. Antonius (Toon) Cloosterman, ged. 20-12-1711, landbouwer en tapper te St. Anna (huis van
brouwer Neulant; 1750), woonde later te Malden, overl. Malden 23-2-1780, tr. Nijmegen
(Aug.) 11-9-1737 Joanna Bingers, overl. voor 1755; tr. (2) Neerbosch (r.-k.) 12-4-1755 Petronella
Arts/Jacobs, waarsch. overl. voor/in 1756, waarsch. dr. van Arnoldus Jacobs (of Jacobus
Arts?); tr. (3) Neerbosch (r.-k.) 2-6-1756 Joanna (]enneke) Hendriks (van de Water?), overl.
voor/in 1780. Nageslacht.

8. Maria Cloosterman, ged. 27-5-1714, otr. Nijmegen (geref.) 24-8-1738 Cornelis Schutter, vaan-
drig in het regiment van kolonel Alua te Breda.
Van dit paar werd reeds op 23-12-1737 een dochter Anna gedoopt, geb. te St. Anna onder Hatert. Niet bekend
is of het huwelijk is doorgegaan en waar het gesloten is.

9. Petronella, ged. 28-6-1716.
10. Adriana, ged. 16-11-1719.

Mc. Geerling/Gerlach Peters (Cloosterman), geb. Neerbosch ca. 1640, te Nijmegen, overl. ca.
1668/1669, otr. Nijmegen (geref.) 27-2-1667 Judith Hendriks, geb. Nijmegen ca. 1640, dr. van
Hendrick Roelofs (Voet) en Derksken Fransen. Judith hertr. (otr. Nijmegen (geref.) 11-9-1670)
Willem Gerrits van Duyren, wedr.

Uit dit huwelijk:

1. Gerlacus Geerlings Cloosterman (ca. 1668), volgt IVf.

IVf. Gerlacus (Geerling/Gerlach) Geerlings Cloosterman, geb. Nijmegen ca. 1668, voerman, lid van

het voerliedengilde (1702), begr. Nijmegen 9-12-1746, otr. Nijmegen (geref.) 20-9-1691 joanna
(Jenneke) Jansen, geb. Nijmegen ca. 1660, begr. Nijmegen 3-10-1736, wed. van Jan Weijers.

Gerlagh Cloosterman in de Ziekerstraat betaalt familiegeld over 169453. Frenssken Hendricx legateert o.a. aan
Gerlach Cloosterman, zoon van Gerlach Cloosterman en Judith Hendricx, haar zuster; 18-6-169654.
Gerlagh Cloosterman, weduwnaar van Jenneken Janssen cum suis verkopen een huis en hofstad met annexe
schuur aan de Ziekerstraat aan Peter Hardenton en Geertruijd Roukens; 15-5-1737. Dit huis was afkomstig van
Jan Weijers, de eerste echtgenoot van Jenneke Jansen ss.

Gerlag Cloosterman koopt een huis in de Ziekerstraat; 17-1-1737. Het huis wordt door zijn schoondochter Derkje
Heijmans en zijn kleinzoon Jan Cloosterman getrouwd met Maria Dekkers te Amsterdam - enige en universele
erfgenamen van hun vader en schoonvader Jan Cloosterman - verkocht; 7-5-177056.

Uit dit huwelijk, ged. Nijmegen (Pred.):

1. Hendrina Cloosterman, ged. 20-8-1692.
2. Joannes (Jan) Cloosterman, ged. 16-6-1694, overl. vóór 7-5-1770, tr. Nijmegen (Aug.) 23-4-1719

Theodora (Derris/Derske)Heijmans, ged. Nijmegen ca. 1695, overl. na 7-5-1770, dr. van Caspa-
rus Heijmans, voerman, en Maria Coenders. Nageslacht.

Geraadpleegde bronnen

(Alle aanwezig op het gemeentearchief te Nijmegen)
A. Delahaye, Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811, Nijmegen 1951 (te citeren ORAN).

G.J.M. Derks, Stamreeks Wellen, in: GensNostra 41 (1986), pag. 175-180.

N.A. Hamers e.a., Zoeklicht zonder grenzen, Nijmegen 1990.

J. A.B.M, de Jong, Het oud-archief der gemeente Nijmegen 1196-1815, Nijmegen 1960 (te citeren OAN).

J. Raeven, Geschiedenis van het schependom van Nijmegen, inzonderheid Hees, Neerbosch, Hatert., z.p., z.j.

L. Sormani, Inventaris van de archieven van het Borger-Kinder-Weeshuis, het Arme-Kinder-Weeshuis en de beide weeshuizen te

Nijmegen, Nijmegen 1915 (te citeren Weesh.).
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Afstemmen op Afstammen. Catalogus genealogische tentoonstelling, Gemeentearchief, Nijmegen 1980. (In het bijzon-
der de hierin gepubliceerde lijst van huizen, personen etc. in het Schependom van 1750).

HetSchependom van Nijmegen in woorden beeld. Uitgegeven door de vereeniging "Dorpsbelang". (Heruitgave van het
gemeentearchief Nijmegen, 1986).

Noten
* Met dank aan N.A. Hamers.
1. OAN, inv.nr 102, f. 266. Die raetsvrundt ten Hovc,

hebbende van die stadt gecocht seeckeren bouw-
hoff tott Neerbosch gelegen daer Peter Derricks
Cloosterman op woont.

2. ORAN, inv.nr 2101, f. 107 en ORAN 687.

3. OAN, inv.nr 1390, f. 99V. Derck Gijssen, pachter
van een bouwinge aen't Clooster vangen Tiers in
Nedcrbosch; 1607.

4. OAN, inv.nr 1623, f. 55V. Eenen hoff aen die Tierst
gelegen is gepacht bij Derick Gijsen ende door
sijn overlijden deselve gelaeten aen Peeter Gijsen
sijnen soon.

5. ORAN, inv.nr 1880, f. 47V.

6. RBS 1164, doopboek Nederduits Gereformeerde
gemeente Nijmegen 1608-1634. Vooral in de oud-
ste doop- en trouwboeken van de Nederduits Ge-
reformeerde gemeente van de stad Nijmegen zijn
ook dopen en huwelijken van personen uit het
schependom ingeschreven.

7. RBS 1267A, doop-en trouwboek van de Nederduits
Gereformeerde gemeente in het schependom van
Nijmegen.

8. OAN, inv.nr 1451, f. 200.
9. OAN, inv.nr 103, raadssignaat dd. 1-10-1651.

10. OAN, inv.nr 110.
11. J.J.S. SloetenA.H. MartensvanScvenhoven.Regi-

ster op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en
het Graafschap Zutphen, Arnhem 1924 (pag. 57).

12. Zie noot 7.
13. ORAN, inv.nr 1880, f. 47V.

14. ORAN, inv.nr 174, f. 77.

15. ORAN, inv.nr 1882, f. 40V.

16. ORAN, inv.nr 1879, f. 2iv.

17. Zie noot 13.
18. ORAN, inv.nr 2101, f. 39.

19. ORAN, inv.nr 169, f. 140.

20. ORAN, inv.nr 1905, f. 46.

21. ORAN, inv.nr 1883, f. 20V.

22. ORAN, inv.nr 2073, deel 1, f. 75.
23. OAN, inv.nr 122.
24. ORAN, inv.nr 1893, f. 22V e.v.

25. Zie noot 22.
26. Weesh., inv.nr 62, f. 363.
27. OAN, inv.nr 2565.
28. ORAN, inv.nr 2222, f. 61V-63V.
29. ORAN, inv.nr 2100, f. 269.

30. ORAN, inv.nr 2091, f. 202 en 203.

31. ORAN, inv.nr 2222, f. 99V.
32. ORAN, inv.nr 1984, f. 2iv.

33. ORAN, inv.nr 2093, f. 20.
34. ORAN, inv.nr 2223, f. 65 e.v.
35. In het doopboek staat inderdaad de datum 30 fe-

bruari!
36. ORAN, inv.nr 1938, f. 49 v en ORAN, inv.nr 1945, f.

31V.

37. ORAN, inv.nr 2093, deel 2, f. 5 en ORAN, inv.nr
1908, f. 29.

38. ORAN, inv.nr 1883, f. 14.

39. ORAN, inv.nr 1892, f. 45VS.
40. ORAN, inv.nr 1892, f. 49.

41. ORAN, inv.nr 1910, f. i8v.

42. Weesh., inv.nr 74, f. 108.
43. Zie noot 27.
44. Weesh., inv.nr 337, f. 93.
45. ORAN, inv.nr 1924, f. 19.

46. ORAN, inv.nr 2075, f. 92.
47. N.A. Hamers, Kwartierstaat Hamers, In: Kwartieren

van Her en Der, Nijmegen, december 1980 geeft
ged. Nijmegen (Pred.) 27-9-1717, als dr. van Petrus
Peters en Joanna Geurts, hetgeen Hamers nog niet
bewezen acht. Deze Antonius of Teunis Clooster-
man wordt wel eens verward met de scheepstim-
merman Teunis Cloosterman die op 23-3-1746
werd vereerd met het burgerschap van Nijmegen.
Deze trouwde echter in 1746 met Geertruij Boers,
was Nederduits Gereformeerd en vermoedelijk
niet van Nijmegen afkomstig! De verwarring
heeft tot gevolg gehad dat het deel van de Cloo-
sterman-familie dat van deze Antonius Clooster-
man afstamt ten onrechte aanspraak kan maken
op het Nijmeegs burgerschap en tot onlangs op-
genomen kon worden in het Oud-Burgeren Gast-
huis.

48. ORAN, inv.nr 1982, f. 40.

49. Zie noot 27.
50. ORAN, inv.nr 1913, f. 42.

51. OAN, inv.nr 156, f. 56.
52. Zie noot 51.
53. OAN, inv.nr 2533.
54. ORAN, inv.nr 1894, f. 149.

55. ORAN, inv.nr 1933.

56. ORAN, inv.nr 2087, f. 331 en ORAN, inv.nr 1934 en
1966.
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Nijmeegse gedrukte bronnen

Hieronder volgt slechts een keuze. Voor veel meer bronnen zie de uitgaven Zoeklicht op Nijme-
gen (1980), Zoeklicht Kwartier van Nijmegen (1985), Zoeklicht zonder grenzen (1990), Zoeklicht bij zilver
(1995) en het nog te verschijnen Zoeklicht 2000.

P.J. Begheyn, Nijmeegse immigranten te Brugge en Antwerpen, i4e-i/e eeuw, in: Gens Nostra 41 (1986), pag. 223, 226-227.

P. J. Begheyn, Nijmeegse studenten aan de universiteit van Keulen 1389-1559, in: Gens Nostra 33 (1978), pag. 53-57,199-202.

P.J. Begheyn, Nijmeegse studenten aan de universiteit van Leuven in de 15e en 16e eeuw, in: Gens Nostra 24 (1969), pag.

240-243.

H. Giesbertz e.a., Nijmegen in kaart gebracht, 17 dl., Nijmegen, 1991-1993.

N.A. Hamers, Bronnen voor het genealogisch onderzoek in Nijmegen en het schependom, in: Hoe vindt men zijn voorouders in

de Nederlandse archieven, 1961, pag. 66-76. [Een uitgebreide versie werd gepubliceerd in Zoeklicht op Nijmegen (1980)].

N.A. Hamers, Huwelijken voor burgemeesters 1592-1694, in: Gens Nostra 18 (1963), pag. 181-184.

N.A. Hamers, Een Nijmeegs besnijdenisregistertje, in: Gens Nostra 26 (1971), pag. 416-425.

H.A.M. Janssen, Enige aantekeningen omtrent honderdjarigen te Nijmegen, 1811-1900, in: Gens Nostra 33 (1978), pag. 305.

A. J. Maris, Overluidingen van te Nijmegen overleden personen 1585-158/, in: De Nederlandsche leeuw 53 (1935), kol. 247-251

en 309-312.

R.T. Muschart, Grafzerken en grafmonumenten in de Groote- ofSt. Stevenskerk te Nijmegen, in: Gelre 39 (1936), pag. 227-334.

Quohicr van de Hopmanschappen 'Hopluyden van Gent en Pelgrim' binnen Nijmegen 1649 [Burchstraat; 59 namen), in: De

Nederlandsche Leeuw 1912, kol. 374.

J. A. Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, geschiedenis van de verlening en burgerlijst, Tilburg, 1966.

P.J. M. Wuisman, Nijmegenaren vochten in deSlag bij Waterloo en tijdens deBelgische Opstand, in: Gens Nostra 41 (1986), pag.

215.

W. Wijnaendts van Resandt,H«we/yfa voor burgemeesters te Nijmegen 1592-1694, in: ]aarboekCentraal Bureau voor Genea-

logie 1960, pag. 40-42.

ArieJanStasse

Doopbewijs als plaats van herkomst

Op 12 juli 1699 werden vier personen, drie mannen en een vrouw met het Nijmeegs burger-
schap vereerd. De ene vrouw was Magdalena Eeckhorns. Als zij vele jaren later een verzoek doet
om financiële ondersteuning ('subsidie' genoemd) of opname in het Burger Gasthuis moet zij
aantonen dat ze ongehuwd is, zij er recht heeft op krachtens haar burgerbrief en haar geboor-
tebewijs overleggen. Omdat nergens haar afkomst noch haar herkomst vermeld wordt, is de
bijlage van haar geboortebewijs belangrijk. Bovendien is deze afkomstig van een stad waarvan
blijkbaar het oudste doopboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk (in 1958) niet in het
Rijksarchief in Zeeland berust.

Extract uit het doopregister van Sluis in Vlaanderen:

28 Oct. 1654 K(ind) Anna Maria - V(ader) Hans Eekhoorn M(ocder) Grijtic Evers. Gct. Baltus Slijnehar en

Trijntie Walravcn.

31 Junij 1658 K Magdalena - eerste kind van Hans Barent Ekoorn en Grijtie Evers. Get. Willem van der Meulen

en Maij ken Jacobs.

N.A.H.
Bron: G. A. Nijmegen, Archief Oud-Burger-Gasthuis, inv.nr F 60 (letter E).
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Een uitgesteld huwelijk

Hendrik van Keeken werd op 30 j uli 1795 in Leiden geboren en op dezelfde dag in de rooms-
katholieke kerk in de Bakkersteeg gedoopt. Wanneer deze zoon van Anthony van Keeken en
Maria van der Maat'm 1814 als 19-jarige jongeman voor de Nationale Militie in zijn geboortestad
wordt vrijgesteld, is dit omdat hij zich reeds in actieve dienst heeft gesteld. Zijn ouders wonen
dan in Amersfoort, waar zij oorspronkelijk ook vandaan komen. Als sergeant-majoor bij de
tweede compagnie van het derde battaillon 13de afdeling Nationale Infanterie leert Hendrik
andere steden kennen, waaronder de garnizoenstad Nijmegen, waar hij verliefd raakt op
Elisabeth, de Nijmeegse slagersdochter die er op 25 oktober 1796 als tweede kind van meester-
slager Jan Thijssen en zijn echtgenote Gerarda Cuijpers werd geboren. De liefde van Hendrik en
Elisabeth wordt op 9 april 1821 bekroond met de geboorte van een dochtertje, dat buiten echt
geboren, Gerarda Elisabeth wordt genoemd. Op 5 november van dat jaar stappen Hendriks
ouders vanuit hun woning aan de Amersfoortse Breestraat naar notaris Hondius, om hun
instemming met het huwelijk van Hendrik en Elisabeth onder getuigenis van Willem van der
Muts, tabaksplanter, enEvertHolst, meester kledermaker, schriftelijk te laten vastleggen. Toch
duurt het nog anderhalfjaar voordat het tot trouwen komt, want pas op 2 mei 1823 verleent
Hendriks kolonel te Arnhem, waar de compagnie dan in garnizoen ligt, toestemming tot het
huwelijk. Op 22 mei 1823 kunnen Hendrik en zijn Liesbeth dan eindelijk in het stadhuis van
Nijmegen trouwen. Mogelijk hebben Hendriks financiële problemen een rol gespeeld bij de
vertraging van het huwelijk, want drie dagen na de trouwpartij stelt de kersverse schoonvader
Jan Thijssen zich bij notaris Wiegand in Nijmegen borg voor zijn schoonzoon voor een bedrag
van maar liefst f400,- die Hendrik aan de compagnie blijkt schuldig te zijn. Een kapitaal
bedrag, dat op 1 januari 1824 voldaan moet zijn. Ter vergelijking: als Hendriks schoonouders
zeven jaar later hun huis aan de Grotegas verkopen brengt dit f150,- op. Vanuit Arnhem trekt
de compagnie naar Doesburg en zoals gebruikelijk nemen de militairen hun gezinnen mee.
Op zondag 13 j uni 1824 om halfzeven in de ochtend wordt in Doesburg het tweede kind van
Hendrik en Elisabeth geboren. Zij noemen het jongetje Antonius Richardus. Wanneer op 6
mei 1827 hun derde kind wordt geboren, woont het gezin van Keeken weer in Arnhem. In 1828
verhuizen Hendrik en Elisabeth met hun kinderen naar de Nijmeegse benedenstad, waar ze
de eerste tijd bij de ouders van Elisabeth intrekken, die op de hoek van de Smidstraat en de
Nonnenstraat wonen. Hendrik is dan uit het leger en verdient als opperman en leiendekker
de kost. Het gezin breidt zich uit en verhuist regelmatig. Van de Hessenberg naar de Meipoort,
vandaaruit naar de Bottelstraat bij de Haven en vervolgens naar de Nonnenstraat, waar ze in
de loop der tijd in verschillende panden wonen. Steeds op zoek naar een betere huisvesting
in de schilderachtige, maar steeds meer verkrottende gassen van de 19de eeuwse Nijmeegse
benedenstad, die overbevolkt is met arme gezinnen. In het gezin van Hendrik en Elisabeth
worden zeven kinderen geboren, die als mutsenmaakster, leiendekker, sigarenmaker, koop-
man en naaister een bestemming vinden.

Hendrik overleed op 70-jarige leeftijd op 17 november 1865 in de Nijmeegse Steenstraat.
Zijn weduwe vertrok naar het Gasthuis aan de Molenstraat waar zij op 10 januan 1872 op 75-
jange leeftijd overleed. Leden van hun nageslacht leven nog heden in Nijmegen voort.

Bronnen
GAN, Bevolkingsregisters 1829-1850 en 1850-1860.
GAN, Burgelijke Stand, huwelijksbijlagen 1823, nr. 54.
GAN, Notarieel Archief, Notaris Wiegand 1823, boek 170, nr. 189.

Henny Fransen
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16

HENDRICUS
JOHANNES
COURBOIS
zn. van Roe-
lof Bernardus
Courbois en

Helena Maria
Brijant

stadschool-
mecster

ged. Nijme-
gen 11-3-1773
overl. Nijme-
gen 17-4-1827

17

ANNA GER-
TRUDIS TER

VOOREN
dr. van Otto

ter Vooren en
Hermina

Kcrstjes

ged. Asper-
den (Goch)

8-12-1777

overl. Nijme-
gen 14-5-1858

tr. Nijmegen 26-5-1809

8

OTTO ANTONIUS
HUBERTUS COURBOIS

schoolonderwijzer (1839),
hulponderijzer{i87i)te

Nijmegen

ged. Nijmegen
10-12-1809

overl. Nijmegen
2-10-1879

18

JAN
WILLEM

VAN SWELM
zn.van

Matthijs van
Swelm en

Maria
Tillemans

meesterslager

ged. Nijme-
gen 26-8-1768
overl. Nijme-
gen 4-5-1842

19

JOSINA
GRAAT

dr. van Ever-
hardus Graat

enJoanna
Catharina
Willekens

ged. Nijme-
gen 7-4-1770

overl. Nijme-
gen 9-10-1842

tr. Nijmegen 30-11-1794

9

MARIA PETRONELLA
HUBERDINA VAN

SWELM

ged. Nijmegen
14-3-1809

overl. Nijmegen
29-8-1862

tr. Nijmegen 29-8-1839

HENDRIKUS JOHANNES

HUBERTUS COURBOIS

horlogemaker (1871), 2e organist

Molenstraatkerk te Nijmegen

geb. Nijmegen 24-6-1840

overl. Nijmegen 25-11-1882

2 0

HENDRIK
MULDER

overl.
Den Haag
12-11-1806

21

JOHANNA
JANSSEN

wnd.
Nijmegen

1824

overl.
Nijmegen

tr.

10

JOHANNES MULDER

opperman (1824) te
Nijmegen

ged.Leiden
28-4-1799

overl. Nijmegen

9-3-1849

22

HERMANUS
HERMSEN

begr. Nijme-
gen 4-1-1806

23

ELISABETH
HULSEBOOM

dr. van Ge-
rardus Hulse-

boom en
Maria van der

Linden
(Weelen)

schoonmaak-
ster

ged. Wyler
20-9-1768

overl. Nijme-
gen 2-3-1844

tr. Nijmegen 6-11-1791

„
MARIA HERMSEN

schoenmaker (1824) te
Nijmegen

ged. Nijmegen
22-6-1800

tr. Nijmegen 7-2-1824

CATHARINA MULDER

geb. Nijmegen 19-9-1841

overl. Maastricht 15-1-1925

tr. Nijmegen 16-2-1871

JACOBUS HENDRIKUS COURBOIS

horlogemaker, juwelier

geb. Nijmegen 4-1-1883

overl. Nijmegen 23-11-1946

2

tr. Grave

CATHARINA ANNA PETRONELLA
actrice

geb. Nijmegen

Samengesteld door].W. Heisen
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24

PETER
WERTEN

zn. van
Leonardus
Werten en
Geertruij
Boerdonk

timmerman
te Gassel

geb. St. Hu-
bert 12-6-1779
overl. St. Hu-
bert 2-4-1865

ANNA
MARIA

THOMASSEN
dr. van

Johannes
Thomassen
en Mechcl
Gijsbers

dienstmeid te
Gassel

ged. Beers
6-1-1785

overl. Gassel
6-7-1853

tr. Gassel 19-12-1812

12

PETER WERTEN

timmerman (1859),
landbouwer (1894) te

Gravc

geb. Gasscl
16-10-1828

overl. Grave
21-2-1905

26

ANTOON
TOONEN

zn. van Peter
Tooncn en
Petronella

Jans

arbeider,
landbouwer
te Wijchen

ged. Wijchen
7-9-1788

overl. Wij-
chen 9-6-1864

27

MARIA VAN
RAAIJ (VAN

ROIJ)
dr. van

Abraham van
Rooij en

Elizabeth
Koopmans

ged. Wijchen
16-4-1797

overl. Wijchen
29-6-1834

tr.

13

PETRONELLA TOONEN

dienstmeid (1859) te
Balgoij

geb. Wijchen
21-8-1824

overl. Grave
6-9-1888

tr. Gravc 25-6-1859

6

PETRUS WERTEN

landbouwer (1894) te Grave

geb. Grave 20-4-1869

overl. Grave 19-1-1949

7-5-1924

28

THEODORUS
THOMAS
VAN DEN

ANKER
zn. van Alber-

tus van den
Anker en Ma-
ria Anna Pels

timmerman
te Grave

ged. Grave
24-3-1803

overl. Grave
21-9-1854

2 9

ELISABETH
CATHARINA
ROSENBOOM

dr. van
Gerardus

Rosenboom
enJohanna

Wichers

dienstmeid,
bleekster te

Grave
ged. Huissen

4-9-1806
overl. Grave
26-12-1879

tr. Grave 22-9-1831

14

THEODORUS VAN DEN
ANKER

bleker (1870), visser {1894,
1914) te Grave

geb. Grave
16-2-1847

overl. Grave
8-7-1914

3 0

JOHANNES
VAN DIJK

arbeider te
Grave

geb. Herpen
19-12-1814

overl. Schaijk

31

JOHANNA
VAN GALEN

arbeidster

geb. Schaijk
20-10-1815

overl. Schaijk

tr. Schaijk

15

HENDRINA VAN DIJK

arbeidster (1870)
te Grave

geb. Grave
26-2-1841

overl. Grave
10-3-1907

tr. Grave 24-11-1870

ELISABETH JOHANNA MARIA VAN

DEN ANKER

geb. Grave 21-10-1871

overl. Grave 18-5-1949

tr. Grave 29-3-1894

3

ANTONIA ANNA WERTEN

juwelierster

geb. Grave 25-7-1897
overl. Arnhem 25-6-1972

ANTONIA (KITTY) COURBOIS

13-7-1937-
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Een stadsboerderij in de Ziekerstraat
Opeenvolging van eigenaren

DOOR WlLLY NlESSEN

Voor een onderzoek naar de sociaal-economische ontwikkeling van een 'oude' stadstraat is het
van fundamenteel belang elk perceel aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Het in dit
artikel beschreven pand, het huidige Ziekerstraat 35 te Nijmegen, eertijds aangeduid met
(wijk) A 309, maakt deel uit van een onderzoek naar een straat waar van oudsher vele boeren
hun bedrijf uitoefenden. Er zijn voldoende aanwijzigingen dat het hier genoemde perceel
reeds in de veertiende en zeker in de vijftiende eeuw als boerderij in gebruik was. De Zieker-
straat kwam als zodanig omstreeks 1450 met de tweede omwalling van Nijmegen binnen de
stad te liggen.

Vanaf het einde van de zestiende eeuw zijn alle eigenaren van het pand bekend'. In dit
artikel zal de aandacht echter uitgaan naar de tweede helft van de achttiende eeuw en het be-
gin van de negentiende eeuw.

fODJ'

Kaartfragment Wijk A 305, Ziekerstraat (Hans Ciesbertzf.
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RUZIE MET DE BUURVROUW

Peter Kersten en Anna Maria Janssen 1744 -1773
Voor een bedrag van 600 gulden werden Peter Kersten en Anna Maria Janssen in 1744 eigenaren
van het tegenwoordige pand Ziekerstraat 35, zij het, dat zij er een flinke lening voor afsloten
bij de verkopers; te weten 400 gulden tegen een rente van vier procent2. Aan Peter Kersten bood
het de mogelijkheid de boerderij, waarin hij al woonde in eigendom te verkrijgen.

In de loop der jaren verkreeg Peter Kersten meer onroerend goed. Op het eind van zijn leven
bezat hij behalve twee panden aan de Ziekerstraat ook drie percelen bouwland gelegen aan de
Groenesteeg, op het Galgenveld en even buiten de Hertogpoort in het Schependom van Nijme-
gen3.

De stadsboer Kersten bezat uiteraard ook koeien, waarvoor hij achter zijn huis een nieuwe
stal liet bouwen, hetgeen hem een ruzie met de buurvrouw opleverde. De buurvrouw in kwe-
stie, de weduwe Sampanije, was Margriet Champagne ofLion, weduwe van Jan van Munster*.
Uiteindelijk stapte de weduwe in 1749 met haar klachten over de 'timmerasie' van Kersten
naar de Nijmeegse bestuurderen5:'(...) op aenklagten van de weduwe Sampanije wonende in
de Sieckerstraat naast Peter Kersten die achter sijn huijs een koestal heeft getimmert, naast het
erff van de weduwe Siampanije, die ons klaagde dat sij door die timmerasie benadeelt wierde
(...) dat het fondament wel was geleijt, maar dat sij klaaghde over de waterlosinge en mede
over een venster dat Peter Kersten heeft doen maken in de gevel van de koeijstal (...)'. Na een
uiteenzetting over algemeen geldende bouwvoorschriften volgde het vonnis:'(...) des moet der
genige der sijn huijs heeft getimmert oft vermaeckt wederom beeteren ende in staat stellen
alle't geene hij gebroken ofte bedorven heeft, ofte aen sijns nabuers huijs ofte erven ende den
selven holden buijten alle schade ende daar en boven doen ruijmen ende wegneemen de geudt
die buij ten tegen den houten geevel legt neffens het vensteren toespij ckeren het welleken daar
niet weesen mach (...)'. Een tegenvaller dus voor Peter Kersten.

In 1733 had hij Anna Maria Janssen getrouwd en uit dit huwelijk werden een zoon Gerrit en
een dochter Christina Maria geboren. In 1771 werd PeterKersten ernstig ziek en achtte hij de tijd
rijp zijn testament op te maken6. Hij werd inderdaad niet weer beter. Vrij snel daarna stierf
ook Anna Mariajanssen; 15 juni 1773. In dat jaar werd een akte van magescheid opgemaakt. Het
onroerend goed van wijlen Peter Kersten en Anna Maria janssen werd hierbij onder beide inmid-
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dels getrouwde kinderen verdeeld7. Zoon Gerrit en zijn vrouw Anna Catharina Hendriks Hans-
man, reeds eigenaren van een ander pand aan de Ziekerstraat (A 350), verkregen al het bouw-
land. Dochter Christina Maria, gehuwd met Willem Kloosterman, erfde beide panden die haar
ouders aan de Ziekerstraat bezaten8.

HET EINDE VAN DE STADSBOERDERIJ

Willem Kloosterman - Christina Maria Kersten
Maria Elisabeth Ansums - Peter Michaël Kloosterman
Gerlach Gerritsen 1773-1806
Het bijgaande genealogisch overzicht van deze verwantschappen is welhaast onmisbaar om
een duidelijk overzicht te verkrijgen op de wijze waarop het pand zich langs de diverse fami-
lieverhoudingen 'bewoog' vanaf het moment dat Peter Kersten het in 1744 kocht.

Zoals gezegd erfden Willem Kloosterman en Christina Maria Kersten de twee panden aan de Zie-
kerstraat die in het bezit waren van Christina's ouders. Behalve beide genoemde huizen bezat
Willem Kloosterman enkele percelen bouwland aan de Graafseweg, op het Hoogeveld en op de
Hoenderberg in het Schependom9. Hij was een telg uit een van oudsher boerengeslacht en
werd in op 27 november 1729 te Nijmegen gedoopt. Na het overlijden van zijn vader, Michael
Kloosterman, hertrouwde zijn moeder Maria Peters met Gijsbert van Megen uit het Nederrijkse
Wald. Willem kwam terug naar de stad om er in 1767, op 38-jarige leeftijd te trouwen met
Christina Maria Kersten. In 1769 kregen zij een zoon Peter Michaël, blijkbaar genoemd naar zijn
beide grootvaders.

Toen de jongen acht jaar oud was, overleed zijn moeder, doch zoals doorgaans gebruikelijk
in die dagen, werd haar plaats snel weer ingenomen. Op 13 november 1778 werd het huwelijk
gesloten tussen Willem Kloosterman en de nog jonge vrouw Maria Elisabeth Ansums, afkomstig
uit Persingen. Zij was in Nijmegen gedoopt op 2 oktober 1751. Uit deze verbintenis werden
geen kinderen geboren.

Op 15 februari 1783 overleed Willem Kloosterman, 54 jaar oud. Hij liet zijn erfgenamen een
behoorlijk bezit aan onroerend goed na. Met de bedoeling een ieders belang zo goed mogelijk
te behartigen en vast te leggen, werd een akte van magescheid opgesteld tussen de beide erfge-
namen van Kloosterman. Peter, de 14-jarige zoon van Willem uit zijn eerste huwelijk werd
daarbij vertegenwoordigd door zijn oom Gerrit Kersten en zijn stiefgrootvader Gijsbert van Me-
gen. Maria Ansums liet zich bijstaan door haar broer Derk. Men kwam overeen dat de boedel
niet zou worden verkocht, doch dat Peter Kloosterman en Maria Elisabeth Ansums ieder voor de
helft eigenaar zouden blijven van de beide huizen aan de Ziekerstraat en het al eerder genoem-
de bouwland in het Schependom. Tevens werd vastgelegd dat Peters opvoeding zou worden
overgenomen door zijn verwanten en dat zijn 'aangehuwde moeder' zich daarvan zou terug-
trekken. Refererende aan de eerdere boedelscheiding tussen de nu overleden Willem Klooster-
man en zijn zoon Peter, beloofde Maria Ansums een bedrag van 1050 gulden uit te keren aan de
opvoeders van de jongen, zodat hij niet volledig op hun kosten hoefde te worden onderhou-
den. De genoemde 1050 gulden bleek Peters erfdeel uit zijn moeders nalatenschap. Het kind
bleef dus goed verzorgd achter.

Maria Ansums, een nog vrij jonge vrouw van 37 jaar, hertrouwde Gerlach Gerritsen uit Elten.
13 december 1805 overleed Maria Elisabeth Ansums en liet zij een man en drie kinderen achter
die uiteraard haar erfgenamen waren10. De erfenis bestond ondermeer uit de helft van bovenbe-
schreven eigendommen van haar eerste echtgenoot Willem Kloosterman. De andere helft daarvan
behoorde nog steeds aan diens zoon Peter. Daar het uiteraard ondoenlijk was een dergelijke
nalatenschap in natura te verdelen tussen mensen tussen wie geen familierelatiebestond, werd
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het gehele betreffende bezit ter openbare verkoop aangeboden. DerkAnsums, broer van Maria,
kocht al het bouwland. Hendrik Ansums, eveneens een broer van Maria, werd de nieuwe eigenaar
van de beide panden aan de Ziekerstraat". Hendrik betaalde voor het onderhavige pand 350
gulden. De transactie zou het definitieve einde betekenen van een eeuwenlang bestaand heb-
bend boerenbedrij fop deze 'stee der stad'. Van beroep voerman-huurkoetsier-landbouwer zou
Hendrik Ansums het pand gebruiken als een stalling voor paarden12.

EEN STALLING VOOR PAARDEN

Hendrik Ansums - Judith Meurs - Willem Ansums 1806 -1828
Hendrik Ansums, geboren in 1754, was evenals zijn eerder genoemde zus Maria afkomstig uit
de Ooij. Ruim na zijn veertigste trouwde hij in Nijmegen op 22 juli 1797 met Judith Meurs.
Judith kwam uit Keeken, destijds gelegen in het koninkrijk Pruissen, waar ze omstreeks 1768
was geboren. Ongeveer eenjaar na hun huwelijk kregen zij een zoon, Willem.

Het gezin woonde aan de zuidzijde van de Ziekerstraat. In 1817 kocht Hendrik Ansums ook
nog het belendend perceel, zodat hij uiteindelijk drie panden in de Ziekerstraat in eigendom
bezat. Ansums sr. verdiende de kost als landbouwer-voerman-huurkoetsier, een beroep dat
zeker gezien de historie van de Ziekerstraat zeker vermeldenswaard is.

Het pand aan de noordzijde van de straat dat Ansums in 1806 uit de nalatenschap van zijn
zuster en haar stiefzoon kocht, werd door Ansums als paardestalling gebruikt, zoals reed
gezegd '3. Het bestond uit een kelderruimte, de begane grond en één verdieping, de hooizol-
der. Het pand werd gedurende de eerste vijftig jaar van de negentiende eeuw niet bewoond.

Hendrik Ansums overleed in Nijmegen op 28 februari 182814. Het pand A309 werd kort daarna
door de landbouwsterjutó/i Meurs en haar zoon de huurkoetsier Willem van de hand gedaan15.

Men zou kunnen zeggen dat het eigendomsrecht van Ziekerstraat 35 in het jaar 1828 voor
het eerst sinds 1744 in andere dan 'familiehanden' over overging.

BIJLAGE*
Kersten
I. Peter Kersten, begr. Nijmegen 22-1-1772, tr. Nijmegen (Pred.) 22-2-1733 (get. Gerit Kersten en
Jacobus Jacobs) Anna Maria Janssen, begr. Nijmegen 15-6-1773.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus, volgt Ha.
2. Christina Maria, volgt Ilb.

Ha. Gerardus Kersten, ged. Nijmegen (Pred.) 22-4-1733 (p. en m. Dom. Anthonius Janssen, Caspar
Jacobs, Gertrudis Gisbert), koopman, begr. Nijmegen 23-1-1797 (Stevenskerkhof), otr./tr. Nij-
megen (geref.) 8/28-3-1761 (get. Maria Janzen), tr. Nijmegen (Pred.) 22-3-1761 (get. Petrus Ker-
sten en Gertrudis Konings) Anna Catharina Hendriks Hansman(s), ged. Nijmegen (Jez.) 9-9-1731,
overl. Nijmegen 10-6-1812.

Uit dit huwelijk, ged. Nijmegen (Mind.):

1. Petrus Stephanus, ged. 26-12-1761 (p. en m. Petrus Kersten en Eliabeth de Pael).
2. Anna Margaretha, ged. 9-6-1763 (p. en m. Willem Kloosterman, Maria Jansen).
3. Franciscus, ged. 30-12-1764 (p. en m. Dirick Geretsen, Christina Kersten).
4. Anna Maria, ged. 23-6-1766 (p. en m. Theodorus Gerits i.p.v. Wilhelmus Kloosterman en

Christina Kersten).
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Ilb. Christina Maria Kersten, ged. Nijmegen (Pred.) 21-6-1742 (p. en m. Simon ter Voort, i.p.v.
Gerhardus Peters, Margaretha van Trist i.p.v Wilhelmina Peters), overl. Nijmegen 1777, otr.
Nijmegen (geref.) 12-4-1767, tr. Nijmegen (Pred.) 26-4-1767 Willem Kloosterman, ged. Nijmegen
(Pred.) 27-11-1729 (p en m. Petrus Cloosterman en Joanna Cloosterman), overl./begr. Nijmegen
15/19-2-1783, zn. van Michael Kloosterman en Maria Peters, zie Kloosterman.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Michael, ged. Nijmegen 15-3-1769.

Kloosterman
I. Michael Kloosterman, geb. Hatert, ged. Wijchen 14-9-1700, overl. voor 1737, tr. 1722/23 Maria
Peters, zie Peters.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelma (Jacomijn), ged. Nijmegen (Pred.) 18-1-1724 (p. en m. Jacobus Cloosterman, Mech-
tildis van Panderen).

2. Petronilla, ged. Nijmegen (Pred.) 12-12-1725 (p. en m. Guielmus Cloosterman, Gertrudis
Cloosterman).

3. Guielmus, ged. Nijmegen (Pred.) 25-2-1728 (p. en m. Joannes de Post i.p.v. Theodorus Cloo-
sterman en Anna Maria Cloosterman i.p.v. Willemina Janssen); jong overl.

4. Willem, ged. 1729, overl.1783, tr. (1) Christina Maria Kersten (zie Kersten), otr./tr. (2) Ooij (ge-
ref.) 16-10/5-11-1778, tr. Nijmegen (Pred.) 13-11-1778 (get. Cornelius van Megen, Joannes
Ansums) Maria Elisabeth Ansums (1751-1805), zie Ansums.

5. Margaritha, ged. Nijmegen (Pred.) 31-1-1732 (p. en m. Willem Cloosterman, Teuntie Jansen,
Aert Willemsen, Sibilla Cloosterman i.p.v. Mechel Peters).

6. Gertrudis, ged. Nijmegen (Pred.) 19-5-1734 (p. en m. Thomas Cloosterman i.p.v. Jan Syg-
berts, Hendrina Peters i.p.v. Helena Peters).

Peters
I. Maria Peters, overl. na 25-11-1767, tr. (1) Michael Kloosterman, zie Kloosterman, otr./ tr. (2) Beek
(geref.) 1/17-2-1737 (get. Toon van Megen, Joannes Kloosterman, met brief moeder van de brui-
degom) Gijsbertus van Megen, ged. Ooij - Persingen 26-1-1706, zn. van Joannes van Megen en
Anna Bouhuys.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna, geb. Beek ca. 1739.
2. Gijle, geb. Beek ca. 1741.
3. Cornelis, geb. Nederrijkswald ca. 1742.

Ansums
I. Wilhelmus Ansums, tr. Nijmegen 11-11-1731 (Pred.) (get. Christophorus Mullander, Maria Jans-
sen) Gijsbertha van Kempen.

Uit dit huwelijk:

1. Christianus, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 14-4-1733 (p. en m. Hubertus Huberts
[i.p.v.] Theodorus van Kempen, Maria van Kempen).

2. Gerarda, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 26-10-1734 (p. en m. Christianua Beirens
en Liesbeth van Kolck [i.p.v.] Lisabeth Willesen).
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3. Catharina, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 2-6-1738 (p. en m. Jan Ansems en Maria
Doncks [i.p.v.] Maria Rutten).

4. Joannes, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 22-3-1744 (p. en m. Henricus van Kempen
en Joanna van Kempen).

5. Theodoms (Derk), ged. Nijmegen (Pred.) 4-7-1746 (p. en m. Adrianus van de Poil en Elisa-
beth Perers).

6. Wilhelmus, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 14-5-1748 (p. en m. Henricus de Bruijn
en Elisaberh Peters).

7. Maria Elisabeth, volgt Ha.
8. Henricus, volgt Ilb.

Ha. Maria Elisabeth Ansums, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 2-10-1751 (p. en m. Joannes
Reijnen, Theodora Dijmis ??), overl. Elten 13-12-1805, tr. (1) Willem Kloosterman, zie Kloosterman,
tr. (2) Nijmegen (Pred.) 10-5-1788 Gerlach Gerritsen.

Uit het tweede huwelijk:

1. Gerardus (Gerrit)
2. Gijsberta
3. Jan.

Ilb. Hendrik Ansums, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 3-10-1754 (p. en m. Henricus Mali
en Gijsberta van Kempen), overl. Nijmegen 28-2-1828, tr. Nijmegen (Pred..) 22-7-1797 Judith
Meurs.

Uit dit huwelijk:

I. Wilhelmus, geb. Persingen, ged. Nijmegen (Pred.) 4-7-1800 (p. en m. Joannes de Swart i.p.v.
Theodorus Ansums en Theodora Coenen).

* Met dank aan A.M. Roelofsma en J.W. Heisen.

Noten

1. Willy Niessen en Hans Giesbcrtz, Wie woont waar, Nijmegen anno 1644, juni 1992, nr 1954; Hans Giesbertz e.a.,

Nijmegen in haart gebracht. Eigengomsregistratieen liggingder percelen, 1655,1700-1811, dl 1, Hopmanschap Grotestraat

I, nr 2075-075.

2. Gemeentearchief Nijmegen, Oud Rechterlijk Archief (ORAN), inv.nr 1940 indertijd niet gefol.

3. ORAN, inv. nr 2222, f. 153 e.v.

4. ORAN, inv. nr 1914, f. 58V (pandveiligheid).

5. Oud Archief Nijmegen, inv.nr 167, f. 495 e.v.

6. ORAN, inv. nr 1967, niet gef., 13-8-1771.

7. ORAN, inv. nr 2222, f. 153 e.v.

8. Hans Giesbertz, t.a.p., en dl 13 Hopmanschap Hezelstraat n, nr 2087-328.

9. ORAN, inv. nr 2227, f. 241VCV.

10. ORAN, inv. nr 2000, f. 35 e.v.

II. Idem.

12. G.A.Nijmegen, Secretarie Archief, serie delen, inv.nr 7560, art.nr 51.

13. Als noot 10.

14. In betreffende akte vermeld A 298 volgens een oudere wijknummering.

15. G.A. Nijmegen, Notarieel Archief, Notaris Wiegand, aktenr 226, 25-4-1828.
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Terug naar de geboortestad; brief uit Amsterdam

Onderstaande brief leidde tot 'ordinaire subsidie', verleend op 3 oktober 1768, aan de dochter
van Ernst Frederik Bauer. E.F. Bauer had een verzoek gedaan om gratis het Nijmeegs burgerrecht
te krijgen, dat eerst op 17 maart 1751 werd afgewezen, maar daarna toch op 14 april werd ver-
leend. Hij was afkomstig uit Baden-Durlagh. In het Gasthuis te Nijmegen zou hij zijn overle-
den, en zij n dochter heeft zich naar Amsterdam begeven, vanwaar zij de volgende brief schrij ft.

Aan Heere Regenten van het Burger Gasthuijs te besorgen in de Molestraat aan het Gestigt Gasthuijs te Nijmegen,

Amsterdam Den 7. November [z.j.]

Weledele Geagte Heeren regenten,

Daar ik van Nijmegen Geboorte ben en mijn grootvader, daarna mijn vader Ernst Frederik Bauer in bet Gasthuijdgestorven

zijn, wenste ick soo het wesen ken in hetzelve opgenomen te worden. Ik heb hier langgedient, daarna getrout en tans weduwe

van 75Jaargepassd zoude daar bij duijsent gulde kunnen storten en mijn Beddegoed mede kunne brengen. Ben in het jaar 85

20 Sepbergedoopt Grote Kerk, terwijl na de betrekkingsig na mijngeboortestat dringt was mijn versoek mijn hierop te antwoor-

den. Zo spoedig mogelijk.

Adres De weduwe C. Schijde, wonend in de Wale..vr..straat, boven de Wilde.

Blijve met agting onderdanige C Bauer, Weduwe Schijd.

Zij werd niet geplaatst in het gasthuis, maar ontving een maandelijke 'ordinaire subsidie',
hetgeen doorgaans een bedrag van een rijksdaalder betekende.

N.A.H.
Bron: G. A. Nijmegen, Archief Oud-Burger-Gasthuis, inv.nr F 57 (letter B).

Nijmeegse stadspoorten

De Nijmeegse stadsmuren vormden aan de veldzijde een halve cirkel, die onderbroken werd
door vijf poorten. Van oost naar west waren dit de Hoenderpoort, de Hertsteegpoort, de Zie-
kerpoort, de Molenpoort en de Hezelpoort. Aan de waalzijde verschaften waterpoorten zoals
de Veerpoort, de Kraanpoort en de Meijpoort toegang tot de stad.

De poorten waren verschillend van grootte en afsluiting en bestonden uit combinaties van
hoofd- en voorpoorten met valhekken en slagbomen, al dan niet toegankelijk door een brug
over de droge stadsgracht. De sleutels en sloten der poorten werden regelmatig vernieuwd en
enkele keren per jaar door de burgemeester gecontroleerd. Het bewaren van deze sleutels, het
openen en sluiten van de poorten en bewaken van de toegangen was de taak van de poortwach-
ters of portiers, die hiervoor een verschillend loon ontvingen, afhankelijk van de belangrijk-
heid van hun poort. Elke avond, nadat de avondklok van de St. Stevenskerk een halfuur lang
had gebeierd, werden de stadspoorten gesloten. De onderstaande transcriptie uit de stadsreke-
ningen van 1650 geven een indruk van de beloning die de verschillende portiers in dat jaar
ontvingen.

PORTIEREN VANDE STADTS POORTEN

Bctaelt aen Gerrit Treurniet portier aende hoender poort voor Jaerlicx traictement 62 gl.
Item voor portier schrievcr Ampt te bedienen ter maent 30 st. doende int Jaer 18 gl. doende 't saemen. LXXX gl.
Item aen Thomas Peters portier van de heertsteech ende siecker poort van gelijcken LXXX gl
Als mede aen Hermen Coiten Portier aende Molenpoort LXXX gl.
Insgclijcken aen Hendrick van Meijerick aende Hecsel poort LXXX gl.
Jan van Merwen Portier aende Craenpoort L gl.
Item voorden Boom vande Meijpoort op ende toe te sluijten VI gl.
Abraham van Elsbroeck Portier aende Voorpoor(t) XX gl.

bron: Gemeentearchief Nijmegen Nijmeegse stadsrekening 1650 Henny Fransen
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Christiaan Prudon, een ridder uit de Benedenstad

DOOR M. PRUDON

Eén van de meest kleurrijke personen in mij n genealogie is Christiaan Prudon. Hij werd geboren
op 1 september 1793 te Nijmegen en dezelfde dag gedoopt in de kerk van de Jezuïetenstatie aan
de Lage Markt aldaar. Christiaan was de tweede zoon vanjacobus Ludovicus Prudon en Hendrina
Schaap. Wellicht symptomatisch voor het turbulente leven dat hij zou gaan leiden ging het bij
zijn doopinschrijving al mis. Pastoor Joannes Schoncken noteerde hem als Christianus Pardon,
zijn vader als Jacobus Pardon en zijn moeder als Henrica van Lamerf.

Christiaan is ongehuwd en kinderloos gebleven. Meestal is er in de archieven dan niet zo
veel over zo'n jongen te vinden. Maar in de Alfabetische Lijst voor de Land-Militie van 1814 van
Nijmegen wordt vermeld dat Christiaan in 's-Gravenhage in garnizoen lag. Hij zou sergeant
zijn bij het derde Bataljon der negende Afdeling Nationale Militie2. Daarmee trad hij in de
voetsporen van zijn vader, die als militair uit Groningen naar Nijmegen was gekomen.

In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag vond ik Christiaan in het Stamboek Onderofficie-
ren en Minderen van de negende Afdeling Infanterie onder stamboeknummer 382 terug3.
Daarin wordt hij vermeld als Christiaan Brudon. Bij zijn aankomst bij het korps was hij 5 voet
en 4 duim lang, omgerekend 1,64 m. Zijn signalement was: aangezicht ovaal (gewijzigd in:
rond), voorhoofd rond, 'oogen' blauw, neus groot(gewijzigd in: ordinair), mond middelmatig,
kin rond, haar en wenkbrauwen 'ligtbruin' (gewijzigd in: donkerbruin), en bij 'Merkbare
teekenen' werd vermeld dat hij een teken op zijn linkerhand had ter grootte van een stuiver.
Die opmerking prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ik vroeg mij af hoe groot een stuiver was in
die tijd. Dus ging ik op zoek en ik vond verscheidene afbeeldingen in muntboeken.

Nederlandse stuiver uit 1818.

Christiaan was op 23 januari 1814 bij het bataljon gekomen als fuselier bij vrijwillig engage-
ment voor 6 jaar. Als handgeld ontving hij 5 ducaten. Op 1 november 1820 tekende hij nog-
maals voor 6 jaar. En op 1 juli 1825 werd hij 'gereëngageerd' voor 2 jaar, na 'expiratie' van de
lopende diensttijd, ditmaal zonder handgeld.

Uit het stamboek leerde ik ook zijn bevorderingen. Op 17 augustus 1815 werd Christiaan bij
Koninklijk Besluit no. 77 door Zijne Majesteit Koning Willem I benoemd tot Ridder der vierde
klasse van de Militaire Willemsorde. Op 25 augustus 1815 werd Christiaan korporaal en op 21
februari 1818 werd hij sergeant.

In het stamboek is een kolom 'Gedane veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden'.
Daaruit weet ik dat hij deelnam aan de blokkade van Grave in 1814, dienst deed in Holland in
1814, en in Brabant en Frankrijk in 1815. Op 24 augustus 1825 werd hij onderscheiden met de
Bronzen medaille voor 12 jaren trouwe Nederlandse dienst met een gratificatie van twaalf
gulden. Op 1 december 1826 ging hij over naar de Expeditionaire Afdeeling.
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Ridderkruis 4c klasse

Militaire Willemsorde ridder der vierde klasse

Van de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den
Haag ontving ik een afschrift van Christiaans dienst-
staat in het Register der Ridders der vierde klasse der
Militaire Willemsorde. Ook daarin wordt zijn naam
als Brudon geschreven. Hier wordt vermeld dat hij
zijn militaire loopbaan begon op 18 januari 1814 als
soldaat bij het vijfde Bataillon Infanterie van Linie.
Op 25 augustus 1815 werd hij bevorderd tot korpo-
raal bij het Bataillon Infanterie van Linie nr. 12. Op
een niet nader genoemde datum werd hij sergeant
bij de negende afdeling infanterie en op 25 novem-
ber 1826 bij de Expeditionaire Afdeling voor Indië.
In de kolom 'Gedane Veldtogten, onder welke Gene-
raals, bekomen wonden en uitsteekende daden'
wordt gemeld dat hij in 1814 heeft bijgewoond de
belegering der Vesting Grave. En verder: in 1815 in
Zuid-Nederland en Frankrijk onder de orders van
den Hertog van Wellington bijgewoond de Slag van
Waterloo en zich daarin onderscheiden.

In het Archief van de Staatssecretarie4 bevindt zich
een missive van de Prins van Oranje, de latere Ko-
ning Willem II, van 17 augustus 1815, met lijsten van
officieren en manschappen die zich op 18 juni 1815

gedistingeerd hebben. Van de 3e Divisie, 2de Brigade, het Bataillon Infanterie van Ligne No.
12, is een 'Nominatieve Staat der Heeren Officieren, Onderofficieren en Manschappen waar-
voor de Decoratie der Koninglijke Militaire Orde wordt aangevraagt' aanwezig. Daarop wordt
Christiaan - met dit keer als familienaam Bruidon - vermeld als fuselier bij de 2de compagnie.
Hij werd omschreven als een braaf en dapper soldaat die op 18 juni door een cartaitskogel werd
gewond. Op deze voordracht besloot Koning Willem I Christiaan te benoemen tot Ridder der
Vierde Klasse der Militaire Willemsorde5.

In hetzelfde archief zijn ook 'Chronologische lijsten van de besluiten houdende benoemin-
gen van ridders enz. van de Militaire Willemsorde 1815-1839' aanwezig. Daarin wordt nog eens
bevestigd: C. Bruidon, fuselier, Ridder der 4e klasse6.

Christiaan werd door zijn familie in Nijmegen niet vergeten. Zijn jongere broer Petrus Prudon noemde de eerste
zoon uit zijn huwelijk met Helena van Ewijk Christiaan. Bij diens doop op 11 september 1822 in de Broerskerk trad
de grootvader van de boreling, Jacobus Prudon, op als peter in plaats van Christiaan. De familienaam werd daarbij
als Pruidon geschreven.

Om de rest van zijn carrière te weten te komen raadpleegde ik in het Algemeen Rijksarchief
het stamboek van de Expeditionaire Afdeeling7. Onder stamboeknummer 1127 staat hij hierin
geregistreerd als Christiaan Brudon. Bij zijn aankomst bij dit korps op 11 december 1826 was
hij 1 el, 6 palmen, 7 duimen en 3 strepen lang. In 13 jaar was hij dus nog ruim 3 centimeter
gegroeid.

In 1827 en 1828 verbleef hij in Nederlands Oost-Indië. In de kolom 'Wanneer en op welke
wijze afgegaan': Geëmbarqueerd aan boord van Zijne Majesteits Linie Schip Wassenaer te
Nieuwe Diep op 28 december 1826. Schipbreuk geleden bij Egmond aan Zee op 10 januari 1827.
Gereëmbarqueerd aan boord van het Transportschip Prins van Oranje te Nieuwe Diep op 21
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april 1827. Gedebarqueerd te Batavia op 3 augustus 1827. In de kolom 'Gedane veldtogten,
bekomen wonden, uitstekende daden' staat hier vermeld dat hij ook nog een andere 'medaille
en brevet heeft bekomen ingevolge een ministerieele aanschrijving van den 19 maart 1827 als
zijnde de eerste met het stranden van de Wassenaer ...'. Weer werd mijn nieuwsgierigheid
geprikkeld. Wat had Christiaan bij het stranden van de Wassenaer als eerste gedaan waarvoor
hij een medaille had gekregen? Ik vermoedde dat hij er als eerste in was geslaagd om vanaf het
gestrande schip aan land te komen. Maar ik wilde het zeker weten. En zo begon een speur-
tocht in archieven naar de gebeurtenissen bij het verongelukken van dit schip. Dit nummer
van Gens Nostra is te klein om alle stukken die ik hieromtrent heb ingezien te beschrijven.
Helaas wordt Christiaan in die stukken nergens genoemd. Eén pikant detail uit een brief aan
de Gouverneur van Noord-Holland wil ik U niet onthouden:

'Zoo wel onderscheidene artikelen in nieuwspapieren, als bijzondere informatiën brengen mede, dat bij
gelegenheid van het stranden van het schip de Wassenaer, veel wanorde plaats gehad, en deEgmonders
eene zeer slechte gezindheid zouden hebben aan den dag gelegd. Zoo wordt bijvoorbeeld gezegd, dat de
lijnen uit het schip naar de walgewerkt, door deEgmonders zouden zijn afgesneden, tengevolge waarvan
de luitenants Munts en Cramer het leven zouden hebben verloren, dat, bij gebrek aan bezetting, om het
opzigt langs het strand te houden, de Egmonders alle gemak hebben gevonden om te roven, en daarvan
greetiggebruik gemaakt, terwijl zij zich zoo weinig om het leven der schipbreukelingen zouden hebben
bekommerd, dat zij in den beginne, nogmenschen op het schip bespeurende, in plaats van die te redden,
onmiddellijk teruggekeerd zijn, om nader de onbekommerde gelegenheid tot roof af te wachten.'

UU tfiMr-mm

'Linieschip Zijne Majesteits Wassenaer'.
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De rapporten van kapitein L.L. Spengler waarin hij zijn beklag doet over de slechte tuigage en
de slechte kwaliteit van de bijlen aan boord van het schip bevatten zeer gedetailleerde infor-
matie over de oorzaken van de schipbreuk8.

In de archieven van het Ministerie van Koloniën zijn naast de stamboeken militairen ook
monsterrollen aanwezig. Op de 'Monster Lijstder Officieren, Onderofficieren en manschappen
van mindere graden van de Expeditionaire Afdeeling Infanterie, ie Bataillon, 4e Kompagnie,
geformeerd bij de Monstering aan boord van het Schip de Wassenaer door den Heer Majoor
Cox van Spingeler, kommanderende voorschreven Bataillon, den 31 december 1826' is Christi-
aan Brudon, 33 jaar, present als sergeant9.

Op 12 januari 1827 vertrok Christiaan met nog ruim 660 andere soldaten van de rede van
Texel naar Java aan boord van het Linieschip Zijne Majesteits Wassenaer. Kort na het vertrek
stond er zo weinig wind dat men noodgedwongen voor anker moest gaan: de stilte voor de
storm. Op 13 januari begon het te waaien en de wind trok zo sterk aan dat het schip op de I4de

in grote problemen kwam. De masten moesten worden gekapt en overboord gewerkt. Het
schip was reddeloos verloren. Op 16 januari strandde het op de kust bij Egmond. Bij de schip-
breuk verloren 23 mannen het leven.

In Haarlem werd op 27 januari 1827 een nieuwe monsterlijst aangelegd, waarop Christiaan
werd vermeld als verblijvende in de Infermerie. De geredde troepen werden opnieuw van
kledingstukken en wapenuitrusting voorzien. Voor het vertrek werd op 22april 1827 nogmaals
een monsterlijst geformeerd bij de monstering aan boord van het Transportschip de Prins van
Oranje. Christiaan was hier weer present. Op 26 april 1827 vertrok hij wederom van Texel met
243 collega's op het schip de Prins van Oranje. De overige manschappen vertrokken tegelijker-
tijd met de schepen Helena en Suzanna. Na een reis van 100 dagen zette Christiaan op 3 augus-
tus 1827 voet aan wal in Batavia. Ver van huis raakte hij betrokken in de Java-oorlog.

Hij overleed op 9 december 1828 in Djokjakarta. Of hij in de strijd is gesneuveld of dat hij
werd geveld door een tropische ziekte heb ik nog niet kunnen achterhalen. Maar voor een
eenvoudige jongen uit de benedenstad van Nijmegen heeft hij al heel wat sporen nagelaten.

Bronnen
Gemeente Archief Nijmegen (GAN): 1. RBS 1216 Doopboek Rooms-katholieke Statie Jezuïeten 1768-1811;

2. Alphabetische Lijst voor de Land-Militie, Nieuw Archief Nijmegen (NAN), serie delen, inv.nr. 9188.
Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag: 3. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, toegangsnr. 2.13.09,

inv.nr. 253;
4. De Archieven van de Algemeene Staatssecretarie en van het Kabinet des Konings met de daarbij gedeponeerde
archieven over 1813-1840, toegangsnr. 2.02.01, inv.nr. 4694: Algemeene Agenda's van ingekomen stukken en
minuteele Koninklijke Besluiten, mei-augustus 1815;
5. Idem, inv.nr. 6142;
6. Idem, inv.nr. 132: Minuteele besluiten van het Algemeen Bestuur, den Souvereinen Vorst en Koning, met
bijlagen, 17-20 augustus 1815. Koninklijk Besluit No. 77,17 augustus 1815;
7. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, toegangsnr. 2.13.09, inv.nr. 680;
8. Ministerie van Marine na 1813, toegangsnr. 2.12.02, inv.nrs. 48, 49;
9. Ministerie van Koloniën, toegangsnr. 2.10.50, inv.nr. 55
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Onderstand voor de weduwe van de conrector van de Latijnse School

Blijkbaar verdiende de conrector van de Nijmeegse Latijnse school AdolfNiehuijs niet voldoen-
de om zijn vrouw en kinderen onbezorgd achter te laten. De conrector was nooit tot Nijmeegs
burger aangenomen, maar zijn weduwe vond het wel raadzaam het burgerrecht te bezitten,
omdat zij met handel de kost voor haar gezin wilde verdienen en lid van het koopliedengilde
wilde worden. Zij deed daarvoor een verzoek aan de Raad van Nijmegen, die het volgende
besluit nam:

Mercuri zi Augusti 1689

Gertruijdt van der Schik, weduwe van wijlen den Conrector Adolph Niehuijs is neffens haere acht kijnderen met namen Johan-

na, Maria. ]ohan Hendrick, Anna Elisabeth.Johan Fredrick, Adriana Ermgard, Anna Hclena en Justinusgratis tot Borgeren

dezer stadt aengenomen. Ende aengaende den versochten vrijdom vant' Cramersgildt, is den raadtsvrund Verheiden versocht

de meesteren vant'voorn.Gilt denselven vrijdom te recommenderen.

Blijkbaar gaat het haar en enige van haar kinderen omstreeks 1725 niet goed en doet zij of een
van de kinderen een verzoek tot onderstand of toelating in het Burger Gasthuis. Alleen zij die
burger van de stad zijn, hebben recht op onderstand uit de kas van het Gasthuis. Vandaar dat
bovenstaande extract uit de raadsignaten door de aanvrager of aanvraagster werd overlegd.
Maar bovendien laat deze een Memorie opstellen, die meer bijzonderheden over de kinderen
mededeelt.

Memorie

Volgens nevengaende Raedts Resolutie van den 21. aug. 1689. Soo is Geertruijdt van der Schilt, Weduwe van wijlen den Conrector

Adolph Niehuijs, neffens haere aght kinderen met de Borgerschap begunsight, te weten

Johanna, diegebooren is den 11. Decemb' 1663, de welcke geduijrende den tijdt van sjaeren, door haere blijvende qualen, niet

in staet geweest is, omme ter kereke of elders te kunnen komen.

Maria isgebooren 1665 op den 21. Decemb', nu met blindtheijt besoght, en seer ellendigh.

Johan Hendrick, isgebooren op den 15. Decemb' 1672 en overleden den 3. april 1/04.

Anna Elisabeth, isgebooren den 26. aug. 1675 en gestorven den 8. Septemb'. 1722.

johan Fredrick, isgebooren den 2s-)unij 1677.

Adriana Ermgard, isgebooren den u. mart 1679.

Anna Helena, isgebooren den 13. aug. 1681 en is seergebreckelick.

En Justinus Wilhelm, isgebooren den 5. aug. 1685 en overleden op den 10. Jan. 1713.

Bovenstaande is aangetroffen tussen de niet geordende losse stukken van het archief van het
Oud-Burgeren Gasthuis, aanv. inv.nr F 68, (letter N), gedeponeerd in het Gemeente-archief
te Nij megen. Deze stukken blijken bijlagen geweest te zijn bij aanvragen tot geldelijke onder-
steuning of plaatsing in genoemd gasthuis.
De weduwe met haar kinderen worden - evenals nog vele andere personen - niet vermeld in
de lijst van Nieuwe Burgers, die als bijlage opgenomen is in de dissertatie van J. H. Schimmel,
Het Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, Tilburg 1966.

N.A.H.
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Het raadsel van Nijmegen

DOOR DRS. P. EIJKHOUT

In de hal van het Stadhuis van Nijmegen hangt, naast de toegangsdeur tot de burgemeesters-
kamer, een schilderij van ruim twee bij één meter waarvan de voorstelling bekend staat als
'Het raadsel van Nijmegen'. Zie pagina 157. Daarop staan vier groepjes van twee personen
afgebeeld. Een oude man rust met zijn hoofd in de schoot van een jonge vrouw. Twee mannen
dragen een rode mantel, twee andere een groene. Verder zijn er twee jongens in het wit. Boven
elk groepje staat een uitspraak vermeld, gedaan door iemand van de desbetreffende groep. Die
uitspraken gaan over hun onderlinge familierelaties. En die zijn nogal ingewikkeld.

De teksten boven de personen doen denken aan de tekstballonnetjes van onze tegenwoor-
dige stripverhalen.

Een raam in het afgebeelde vertrek geeft uitzicht op de Nij meegse Grote Markt en de toren van
de St. Stevenskerk. Het is de oudste afbeelding die er van Nijmegen bestaat.

Het schilderij is in 1619 vervaardigd door Pauwels van Schoten uit Leiden. Hij ontving voor
zijn werk 30 gulden en het burgerschap van de stad Nijmegen.

Het Raadsel is in latere tijden vele malen als gedrukte prent uitgegeven. De daarbij vermelde
uitspraken verschillen nogal eens. Ook uit de tijd vóór 1600 zijn enkele varianten van het
Raadsel bekend.
Uitvoerige documentatie hierover is te vinden in 'Het Stadhuis van Nijmegen', een boek dat
in 1982 is uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Nijmeegs
Museum 'Commanderie van Sint-Jan'.

Ik geef hier de volledige teksten op het schilderij.

De jonge vrouw zegt: De twee in het groen zeggen:

Merckt wel en siet op dit verclaren mijn, Het is wonder te mereken in deser figuren
De twee int Root mijns vaders broeders sijn, Want hij is onsen vader inder naturen,
De twee int Groen sijn mijn moeders broeders, Ende heeft onse nicht getrout,
De twee int Wit mijn kinders. lek moeder Nochtans ons des niet en berout.
Heb van dese ses den vader tot mijn man,
Dat smaegschaps graet my niet beletten
kan. Anno 1619.

De mannen in het rood zeggen: De twee in het wit zeggen:

Twaer ons leet soot waer achter bleuen Onser aller vader is den ouden man,
Onse nicht en waer onsen vader gegeuen, Onser tweër moder is die joffrou dan,
Want sy en is niet onses vaders nicht, Maer segt mij hoe het doch kan komen
Twelck niemant en sal geraden licht. Dat ons broeders sijn ons moders omen.

De oplossing van het Raadsel staat op het schilderij niet aangegeven. Daarvoor moeten we
terecht bij enkele prenten die rond 1700 zijn uitgegeven.
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H E T R A E D S E L
Hangende in een schildery tot Nymegen op het Stadhuys, verheelt een Jonge-

vrouw hebbende een out man leggen in haer schoot; waer neffens staen sijn ses
Soonen; te weten twee in het Root, twee in het Groen, en twee in het Wit.

De uytleggingh van het raedsel
Huybert den ouden Man trouwt voor sijn eerste Vrouw Anna een Weduwe, hebbende een
Voor-soon genaemt Gijsbert, en teelt by haer sijn twee Soonen in het ROOT Adam en Arent;
dese Vrouw gestorven zijnde, trouwt voor sijn tweede Vrouw weder een Weduwe genaemt
Beel, die een Voor-dochter had genaemt Jacomijn, en krijgt by haer de twee Soonen in het
GROEN, Bartel en Barent. Ondertusschen trouwt de Voor-soon van de eerste Vrouw met de
Voor-dochter van de tweede Vrouw, die gesamentlijck een Dochter procreëren, genaemt Char-
lotte, die naderhand word de derde Vrouw van den ouden Man; bij de welcke hy genereert sijn
twee jonghste Soonen in het WIT genaemt Casper en Coenraet.

Deze uitleg kunnen we als volgt in een schema weergeven.
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NN

00 CO » |
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I— Anna —1 I
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I

Adam
. Beel 1 | Charlotte

Bartel
Gijsbert Arent Jacomijn Barent

Casper
Coenraet

Aan de hand van dit schema bekijken we nu de verschillende beweringen uit het raadsel.

ï. Charlotte zegt: De twee in het Rood zijn broers van mijn vader.
Adam, Arent en Gijsbert zijn alle drie kinderen van Anna. Adam en Arent (rood) zijn dus
(half)broers van Gijsbert en deze laatste is de vader van Charlotte.

2. Charlotte zegt: De twee in het Groen zijn broers van mijn moeder.
Bartel, Barent en Jacomijn zijn alle drie kinderen van Beel. Bartel en Barent (groen) zijn
dus (half)broers van Jacomijn en deze laatste is de moeder van Charlotte.

3. Charlotte zegt: De vader van deze zes is mijn man.
Charlotte is de vrouw van Huijbert, die via drie huwelijken de vader is van Adam, Arent,
Bartel, Barent, Casper en Coenraet.

4. Adam en Arent zeggen: Onze nicht was de vrouw van onze vader.
Adam en Arent (rood) zijn (half)broers van Gijsbert en Gijsberts dochter Charlotte is dus
hun nicht.
In wezen is dit dezelfde familierelatie als bij bewering 1. Alleen de bewoordingen zijn
anders.

5. Adam en Arent zeggen: Zij, Charlotte, is niet de nicht van onze vader.
Charlotte is wel de nicht van Adam en Arent, maar geen bloedverwant, dus geen (ach-
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ter)nicht van Huybert, de vader van Adam en Arent. Dit zou wel het geval zijn, als Gijs-
bert, Adam en Arent volle broers waren.

6. Bartel en Barend zeggen: Onze vader is getrouwd met onze nicht.
Bartel en Barend (groen) zijn (half)broers van Jacomijn en Jacomijns dochter Charlotte is
dus hun nicht.
Deze bewering is analoog aan bewering 4.

7. Casper en Coenraet zeggen: Onze broers zijn ooms van onze moeder.
Adam, Arent, Bartel en Barend zij n (half )broers van Casper en Coenraet. Maar die vier zijn
ook ooms van Charlotte, zoals we zagen bij de beweringen 4 en 6.

Bij de hier geschetste familierelaties zijn nog wel meer opmerkingen te maken.
Zo is de oude Huybert getrouwd met Charlotte, die langs twee wegen (stief )kleinkind van hem
is.

Gijsbert en Jacomij n staan niet afgebeeld en komen ook niet aan het woord. Zij zij n niet alleen
echtgenoten maar tevens (stief)broer en (stief)zus van elkaar. Zij hebben immers dezelfde
(stief)vader Huybert.

Het is duidelijk dat er een groot leeftijdsverschil moet zijn tussen Huybert en zijn derde
vrouw. We kunnen ons afvragen: zijn de hier besproken familierelaties in de praktijk wel
mogelijk?
We nemen even aan dat de personen vrij jong trouwden en dat de geboortes snel daarna plaats
hadden. Zeg: zo tussen 20 en 25 jaar. We nemen daarom een gemiddelde van 22 jaar aan.
Huybert, Anna en Beel zijn van dezelfde generatie, dus bijvoorbeeld geboren in 1600. Zij
trouwden dan rond 1622. De kinderen Gijsbert en Jacomij n werden dus ook rond 1622 geboren
en trouwden rond 1644. Hun dochter Charlotte werd rond 1644 geboren en trouwde met
Huybert in 1666. De kinderen Casper en Coenraet werden rond 1666 geboren. Als zij op de
afbeelding 10 jaar oud zijn, dan geeft de prent de situatie in 1676 weer. Huybert is op dat
moment 76 jaar oud en Charlotte 32 jaar. De situatie lijkt dus in theorie mogelijk. Maar voor-
waarde is wel dat er op jonge leeftijd getrouwd en daarna snel gebaard wordt.

Een voorlichtingsbrochure van de Gemeente Nijmegen met als titel 'Het Stadhuis van Nijme-
gen' zegt onder andere het volgende:

Het schilderij dankt zijn faam niet zozeer aan artistieke kwaliteiten, als wel aan datgene wat het uit-
beeldt, namelijk een buitengewoon ingewikkelde familieverhouding. In diverse plaatsen in Nederland
zijn overigens varianten van dit schilderij te vinden.
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Urmond en Nijmeegse Maasschippers

DOOR N.A. HAMERS

INLEIDING

Hoewel Nijmegen niet aan de Maas is gelegen, wordt de stad toch vaak als Maasstad genoemd
vanwege de betekenis voor de Maashandel. De stad heeft ook geruime tijd een flinke groep
maasschippers binnen zijn muren gehad. Al in de Middeleeuwen werd de handel van de zui-
delijke Maassteden via Nijmegen met de Hanzesteden gedreven. Sedert de 16de eeuw blijkt
de handel en ook de vestiging van maasschippers toe te nemen. Het zijn echter geen gewone
schippers die op de Maas vracht vervoerden, want onder het begrip maasschippers wordt ver-
staan: kooplieden die zelf in het groot handelswaar (ten zuiden van Maastricht) kopen, met
eigen schepen vervoeren en deze waren ook zelf verkopen (in Dordrecht - Holland). Het waren
groothandelaren en deze hebben vooral in de tweede helft van de 17de eeuw een bloei van hun
handel gekend. Een en ander staat uitvoerig beschreven in een in 1956 geschreven maar pas
later gepubliceerd artikel Rond een Maasschipperse1. Daarin is aangetoond dat steeds meer maas-
schippers-kooplieden afkomstig uit plaatsen steeds verder ten zuiden van Roermond zich in
de 17de eeuw te Nijmegen vestigden.

Kaartje ligging Urmond met omgeving

Zo ook uit Urmond. Is dit stadje gelegen aan de monding van de Ur in de Maas dan het stadje
vanwaar veel Nijmeegse maasschippers afkomstig waren? Dit moet ik ontkennend beantwoor-
den, want het is in de eerste periode (voor 1650) alleen een Derrickjacobs die (in 1630) burger van
de stad Nijmegen werd. In de tweede periode zijn het er ook maar enkelen. Het belang en de
bekendheid van Urmond ligt echter in het feit dat deze plaats een haven had met een kade-
muur buiten de feitelijke stroom van de Maas in de monding van het riviertje de Ur. Het was
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daardoor bij hoog- maar ook bij laag water een vluchthaven, zodat men soms genoodzaakt was
daar kortere of langere tijd te verblijven, waardoor de schippers aansluiting vonden bij de
protestante gemeente, die behoorde tot de 'Nederrijns Hervormde Kerk'. Urmond was boven-
dien een der vele plaatsen langs de Maas waar tolgeld moest worden voldaan. De tol werd daar
geheven door leden van een of meer families (Stoltenburg) die lid waren van deze gemeente
te Urmond, gelegen in de Heerlijkheid Born, behorend tot het Land van Gulik, waar vrijheid
van godsdienst heerste, in tegenstelling tot de omringende Spaanse Landen van Overmaas. Al
vroeg had het protestantisme in deze streken vaste grond gekregen. Het westelijk deel van het
hertogdom Gulik zou voor vijftig procent protestant zijn geweest, Stokkum was een tijdje
helemaal protestant. Waren de meeste maasschippers oorspronkelijkkatholiek, naarmate hun
handel met het calvinistische Holland, met name Dordrecht toenam, is sprake van overgang
naar de nieuwe religie, maar hoe diep deze werkelijk ging, kan niet gezegd worden. Bij deze
maasschippers zie ik soms eenzelfde kind twee maal gedoopt, in protestants gebied door een
predikant en enige dagen later in het katholiek gebied door een pastoor of andersom. Dit
laatste wordt aangetoond in voornoemd artikel.

Het is niet te verwonderen dat te Urmond in het kerkje kinderen van maasschippers ge-
doopt werden. Uit de periode 1686-1695 ken ik vier dopen, waaronder een kind van Willem
Vonck en Alctta Bours op het schip in de Maas in 16952.

Hoewel de meeste Nijmeegse maasschippers het grootburgerschap van Nijmegen bezaten
en daardoor vrijgesteld waren van de meeste tollen op de Maas, Waal en Rijn, blijken er toch
banden te bestaan met Urmond, dat zoals gezegd een haven had waar werd aangemeerd. De
plaats was actief bij de maashandel betrokken3. Het was de enige Maashaven van het hertog-
dom Gulik, schepen werden gelost, goederen opgeslagen en verhandeld. Deze werden per as
via de weg naar Sittard ('de Maesbane') naar het Gulikse achterland gebracht.

Zoals we zullen zien ontstond er speciaal contact met de opgerichte protestantse gemeente,
waartoe ook Berg, Grevenbicht, Papenhoven, Obbicht, Maasband en Stein, met aan de andere
zijde van de rivier Leuth, Meeswijk en Eysden, behoorden. De gemeente was wel uitgestrekt
maar gering in aantal leden.

Zij kon zelfhef geld voor bouw en inrichting van een kerkgebouw niet opbrengen. Zo werd
volgens de notulen van de kerkenraad van 5 oktober 1685 gecollecteerd in 'Holland, Luijck en
Gulickerland' voor de bouw van het kerkje. Even verder staat in de notulen van de gemeente dat
Jacob Walraven

sijn reckeningegedaen heeft van de collecte soo hijgedaen in Engelant, waar wij voldaen sijn en hebben
hem bedanckt voor de moiten en sijn hem betaalt die 4 gl 12 stuff die te vooren staen die hem schuldig
waren4.

De opbrengst van de collecte wordt helaas niet in de notulen opgetekend, maar wel dat, nadat
het kerkje er stond, er nog geen vloer in lag en er opnieuw moest worden gecollecteerd. De
notulen van de kerkenraad van 12 februari 1701 vermelden onder punt twee:

soo wierde besloeten dat deHr Predikant met Jan Houtissen sommige steenen souden collecteeren tot luik
bij de kooplieden op de maes tot behoef van onse kerk om die vloer te beleggen.

Dat predikant Strohmenger en Jan Houtissen goede collectanten waren blijkt uit het resultaat,
want een volgende ongedateerde notitie luidt:
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Urmond, Ned. ttcrv. Kerk.

In dese collecte hebben wij van dese volgende respective Heeren Kooplieden op de maes tot luik ontvangen

als volgt:

Van de Heeren Borgers van Nymwegen steenen

Herman Morrees 50

Wilhelm Vonck 100

Pieter Nolens 100

Fridrick Nolens 50

ManenJeurissen 100

Denys Vermasen 50

Weduwe Maria Joslet 100

Johannes ]acobus Meijs 50

Borgers van de Grae/(Grave):

Weduwe Guilliam Paulus 50

Johannes P. Fomay 100

Lammert Vermaesen 1 Rxd
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Zij laten daarbij vastleggen wat na de overgang naar een ander leven met hun stoffelijk over-
schot zou kunnen geschieden, want de notulen vervolgen:

Deze steenen hebben ons de voorn, repective Heeren gegeven onder conditie dat sij in onse kerk tot Ur-
mond wanneeryemand van haer sou komen te sterven een vrije eerlijke begraefenisse sou konnen genie-
ten, sonderyets meer daervan te pretendieren.

Terzijde even de vermelding dat - voorzover bekend - geen der schenkers te Urmond is begra-
ven.
De stenen werden gelegd en blijkbaar waren er nog over want de keuken van de pastorie werd
er nog mee bevloerd5. Misschien komt dit ook omdat er stenen uitgenomen werden en andere
toegevoegd als er begraven werd. In ieder geval kon in de notulen van de kerkenraad worden
vastgesteld, dat op 11 mei de vloer in de kerk is gelegd en dat het arbeidsloon van 3 Rijksdalers
door mevrouw Bussij is betaald. Als aandenken voor het nageslacht werd op een aantal vloer-
stenen een tekst met namen aangebracht:

Dit syn de gifters van de vloyr Ao 1701
W Guiliam Paulus - Marten Ieurissen - Fridrich Nolens - Peter Nolens -Joh P Fornay - Iohannis Bours
en Alet Bours L- Wilhelmus Vonck - Peter More - Denys Vermasen - W. Maria Josle - Herman More
- Ioh I. Meys - Lambert Vermasen.

Het lijkt wel of kort voordien nog een schenker is komen opdagen, nl. Peter Morees, want in de
notulen wordt hij niet genoemd. Toch is dit verklaarbaar want in of kort voor 1701 overleed
Herman Morees en zijn zoon Peter zal daarom zijn genoemd. Najohannes Bours wordt Alet
Bours genoemd, waaruit misschien opgemaakt zou kunnen worden dat zij diens vrouw was,
maar zij is een zuster van hem en gehuwd met de wel vermelde Willem Vonck. In 1719 is laatst-
genoemde stadsrekenmeester van de Nijmeegse Rekenkamer, terwijl zijn vrouw Alet nog
maashandel drijft. Het paar schenkt een glas-in-lood-raam waarin hun wapens prijkten aan
de gereformeerde gemeente te Venlo. Ook de nog ter sprake komende echtparen Frederik Nolens
- Petronella Bours, Hendrik Vermasen - Margaretha Moorees en Hermanus Moorees - Anna Faasen
hadden zo'n raam geschonken, ook met hun wapens. Helaas zijn de ramen verloren gegaan.
De vloerstenen in Urmond hebben echter de tand des tijds doorstaan en vallen nog steeds te
bewonderen.

Tot slot wil ik aandacht schenken aan een belangrijk stuk dat eveneens aan de Urmondse
protestantse gemeente ten geschenke is gegeven, namelijk een Statenbijbel, in 1639 voor echt
gesigneerd door de kamerheer van de Rekenkamer van de Staten Generaal. De schenking ervan
vond plaats op 16 juli 1698 door Hendrick Conincx, tegelijk met een Psalmboeck, dat niet meer
aanwezig is. Het Urmondse kerkje is thans onderdeel van de 'Protestantse Gemeente Geleen
Beek Urmond' met drie kerken en twee predikanten. De bijbel wordt nog steeds, en dat is
meer dan 300 jaar, in iedere kerkdienst gebruikt. Op een der eerste pagina's van de bijbel staat
bovenaan, door slijtage niet geheel meer te lezen:

(Dag, maentjaar. 16. ) Hendrick Keuninck ijn neemeegen den 16 ijuleij 1689.

Gezien het handschrift is dit een eigentijdse aantekening. Maar in 1713 schrijft ouderling
Hendrik Bouts daaronder:
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DitBoeck heeft vereert ende gegeven voor Eeuwig
Ende Erflick aen de Reformeerde kerck en gemeente
alhier tot urmundt, den Eersaamen en deugtrijcke
Monsr Hend' Conincx in den tijdt als hij Besiender was
op den maas Tol tot Ravenstein, maar tegenwoordig
is hij Besiender op den maastol Tot Batenburg
dit wort hier door mij ingeschreven tot een
Eeuwigegedaghtenisse, waarvan ickgetuijge ben
Sign: urmundt den ï/^ber 1713.

Hoewel niet meer terzake wil ik de lezer niet onthouden een van twee rijmpjes - want gedich-
ten is iets te veel gezegd -, waarvan de tweede ontleend is aan 'den Ridder Jacob Cats', waarme-
de de pagina bijna geheel gevuld is, want geheel onderaan staat in vette blokletters nog ten
dele leesbaar MEMENTO MORI .
Het eerste rijm is mogelijk van de ouderling zelf gezien zijn ondertekening:

Het is een goeden vrint, die desen heeft gegeven
aen wie men noijt en heeft eens danckbaerheijt bewesen
dogh wijl niet is geschiet, koom ick in haaren naamen
Bedanck dien goeden vrint, en seggen daerop amen.

Nij megen wordt in het voorgaande enige malen vermeld, o.a. als plaats waar de maasschippers
burger zijn, maar ook bovenaan het bijbelblad, tenminste als ik goed interpreteer dat met
'neemeegen' Nij megen is bedoeld. Als de schenkers Nij megenaars (en Gravenaars) waren, moet
er van hen in Nijmegen het een en ander te vinden zijn. Daarvoor raadpleegde ik al mijn
maasschippers-aantekeningen uit Nijmeegse bronnen om de personen te identificeren. Van
de vele gegevens opgetekend buiten Nijmegen, zoals die in het rijksarchief in Limburg en in
het gemeentearchief van Dordrecht, o.a. het Archief van Maasschippers, heb ik hier slechts
enkele gebruikt. Wel zijn enkele aanvullingen van derden toegevoegd.

WIE IS HENDRICK CONINCX EN WIE ZIJN DE MAASSCHIPPERS6?

In het eerder aangehaalde artikel Rond een Maasschipperse wordt op een aantal van de genoemde
schenkers zeer uitvoerig ingegaan. De hier bedoelde maasschipperse is Maria Cloens. Haar
zuster Geertruid was getrouwd met Hendrick Coninx, en haar zuster Catharina met Jan Frans
Omeling (maar beiden blijken een en dezelfde Catharina te zijn7), haar broer Jan met Elisabeth
Elias van Attenhoven en haar jongste zus metHendrik Vermasen. Zelf is Maria Cloens eerst gehuwd
met Jacob Bours en nadien met Peter Nolens. Uit haar eerste huwelijk had ze elf kinderen, van wie
als schenkers van stenen worden genoemd Jan Bours, die gehuwd was met Helena Morees, Alet
Bours, gehuwd met Willem Vonck, (Petronella Bours gehuwd met) Frederik Nolens, en (Catharina
Bours, gehuwd met) Martenjorissen /Jeurissen. Pieter Nolens en Frederik Nolens waren broers.

Een jaar na de schenkingen voor de Urmondse kerk, vind ik te Nijmegen een aantal van de
schenkers en andere maasschippers onder de ondertekenaars van 'Onderlingh Verbant en Associa-
tie'. Uit het Schippersgilde stonden achter de tekst van het stuk: Jan Moorees, Pieter Noolens,
Dionys Moorrees, Matthys Vermasenjohan Bours, Jan Omelinghs, Jacob Bours, Ruth Vermaesen, Dionys
Vermasen, Peter losselet, Willem Vonck, weduwe Vermasen, Elias van Attenhoven, Marten Iorissen, Hen-
drik Schakel, Fredrick Noolens en Lambert Blanckert*'.
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Merken van Maria Cloens, wed. vab

JacobBoers, en Maria Caris,

wed. van]ohan]ossele(t)

(Register van uitgereikte burgerbrieven).

Van verschillende genoemde schippers hangt aan de Drinkhoorn van het Schippersgilde -
thans aanwezig in Museum Het Valkhof- hun zilveren schildje voorzien van wapen of burger-
merk.

Buiten de groep Bours - Nolens, waarvan ik uitvoerige genealogische achtergronden in ge-
noemd artikel beschreef, wil ik op de andere schenkers in het kort ingaan. In de kerkelijke
registers, de raadsignaten en vooral schepenprotocollen, komen onderstaande personen veel-
vuldig voor. Ook in de serie 'Zoeklichten' kan men genoemde maasschippers herhaaldelijk
aantreffen, zoals de woonhuizen van de maasschippers in Nijmegen in Zoeklicht bij Zilver
(1995). Het is ondoenlijk van elk een biografie te geven, hoewel de bronnen hiervoor in grote
mate zowel in Nijmegen, Dordrecht als elders voorhanden zijn. Zoals gezegd is hieronder
datgene opgenomen wat in Nijmeegse bronnen werd aangetroffen en terzake doet, hoewel er
van buiten Nijmegen nog zeer vele naamdragers bekend zijn, maar indien ik deze hierbij zou
betrekken, zou dit artikel het zuiver Nijmeegse karakter verliezen en daardoor het gestelde
doel voorbij schieten.

HENDRICK CONINCX

Hij is de schenker van de bijbel van Urmond, waarin hij zich schrijft of door anderen wordt
geschreven als Hendrick Keuninck. Als Nijmeegse maasschipper is hij niet bekend.

Hij zou een zoon kunnen zijn van Giel Jansen Konincks van Elsloe (die te Grave op 3-7-1636 in de St. Elisa-
bethkerk in graf 115 werd begraven) en Catharina Klaessen9.
Ik ken wel te Nijmegen een Hendrick Coninck die verwant is met maasschippers. In deze stad vind ik alleen de
huwelijksprodamatie op 7-8-1659 van een Hendrick Coninckj.m. van Elsloo met Geertruy Cloens j.d. van Luik.
En eenzelfde proclamatie te Dordrecht. Zij trouwen te Rijsoord 31-8-1659. Geertruy Cloens - zoals indertijd
aangenomen dat zij heette -, zoals gezegd dus Catharina, is een zuster van de maasschipperse Maria Cloens. Deze
Hendrick Conincx overleed echter te Grave in 1666, waarna de weduwe het jaar erop hertrouwde. Deze kan dus
niet te Neemeegen in 1689 wonen of verblijven en de schenker zijn. Uit zijn bovengenoemd huwelijk zijn wel twee
kinderen geboren, maar geen met de naam Hendrick. Deschenker-misschien collecteur die namens verschillen-
de maasschippers de bijbel aanbood - stamt eveneens uit Elsloo, en blijkens de aantekeningen in de bijbel was
hij in 1689 tolbesiender (tolgaarder) te Ravenstein en in 1713 te Batenburg. Hoewel beide plaatsen zowel op Grave
als Nijmegen gericht waren, zou er met de laatste plaats enige relatie kunnen hebben bestaan, die nog niet
gevonden is.
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HERMAN MOOREES

Hij was gehuwd met Anna Faasen/Vaesen/Servaesen en overleed voor 1701 want dan verkrijgt zijn
weduwe de eerste Nijmeegse burgerbrief. Hij behoort tot een zeer bekend maasschippersge-
slacht, waarvan reeds fragmentgenealogieën het licht hebben gezien. De merken van de ver-
schillende naamdragers vertonen overeenkomsten en verschillen, die de samenhang, beschre-
ven in enige publicaties, plausibel maken.

V V
Merken van het geslacht Morrees. Van links naar rechts: Jenneken van Doesburg, wed. van Dionys Morrees (1656); ]an Morees

{1667); Pieter Morrees (16/1); Herman Morees (1683); Arnold Moorees (1683); Dyonesjanse Morees (1694).

Een Herman Moorrees was een zoon van Dionijs Moorrees en Jenneke (Hermansdr) van Doesburgh10.
De maasschipper Dionijs Morees kocht voor 13 gl 10 st op 7-2-1655 het Nijmeegs burgerrecht en tekent in 1656
met een merk, waarmee een Arnold Morees in 1689 ook tekent, en in 1694 ook een Dionys Jansz Morees, die
mogelijk identiek is met Dionijs Morees de jonge, schipper, die het burgerschap op 14-5-1673 voor het zelfde
bedrag kocht. De eerste Dionijs zou als man van Jenneken van Doesburgh voor 1678 zijn overleden, want toen
werd aan haar als weduwe een burgerbrief overhandigd evenals op 21-6-1682 om speciaal op de Maas te mogen
travigeren. We zullen zien dateen MargarethaMorees meteen Hendrik Vermasen was gehuwd en zagen hiervoor
al dat Jan Bours gehuwd was met Helena Morees; zij is een dochter van genoemde Herman. Deze Herman en de
hieronder genoemde Pieter Moorees verkregen op 3-7-1695 hun burgerbrief.

Leden van het geslacht hebben zich in het eerste kwart van de 18de eeuw uit de maashandel
teruggetrokken en posten in de magistraat o.a. van Nijmegen ingenomen, zoals ook leden uit
de families Josselet en Vermasen.

PETER MORREES

Zijn vernoeming op de steen dankt hij aan het feit dat bij de schenking zijn vader Herman is
overleden. Hij mag niet verward worden met de Peter die zijn eerste burgerbrief 13-9-1671
verkreeg en daarbij een merk tekent, dat afwijkt van die van andere naamgenoten. Zoals hier-
boven vermeld verkregen hij en Herman Morees in 1695 het grootburgerschap van Nijmegen.
In ieder geval zal hij tot het hiervoor genoemde geslacht behoren. Te Nijmegen vind ik hem
of een andere Peter Morees op 16-7-1685 als getuige bij de doop van de nog te noemen Lambert,
zoon van Hendrik Vermasen en Margaretha Morees. Deze Peter kan de maasschipper Peter Morees
zijn die in 1673 huwde met Elisabeth Vermasen".

DIONYS VERMAESEN

Hij is zoon van Hendrick Vermasen en wordt grootburger te Nijmegen op 22-5-1695, zoals blijkt
uit het raadsignaat van die datum, en moet samen met zijn broer Ruth (ged. 17-7-1670) hier-
voor 1250 gl betalen. Dionys is te Nijmegen gedoopt 18-11-1673. Vader had zijn eerste burger-
brief ontvangen op 21-7-1669.

Er zij n zeker twee verschillende maasschippersgeslachten Vermasen te Nij mcgen, die gemakkelijk te herkennen
zijn aan de verschillende merken waarmee zij tekenen. Hierop wees ik al in de Limburgse Leeuw, 3 (1954/55), pag.
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WED. GUILIAM PAULUS

Hij wordt onder de burgers van Grave vermeld. Door mij zijn over dit geslacht in Nijmegen

geen notities gemaakt, waarschijnlijk daar ook geen naamdragers aangetroffen. Toch kan van

hem nog meegedeeld worden dat hij uit een familie uit Dordrecht stamt.
Zij is Aeltjen Geurts, weduwe van Guilliam Paulus. Zij heeft een broer Govert, een zus Geertruij, gehuwd met
Aert Vermaese en mogelijk nog een broer Jan. Guilliam Paulus maakt zijn testament 15-5-1686, leeft nog 27-4-
1688, maar op 16-6-1689 laat Aeltjen als weduwe haar laatste wil vastleggen. In 1691 is zij 'borgerse' van Grave
en vandaar verzoekt ze 6-6-1705 om een paspoort'3.

Hier laat ik de letterlijke tekst volgen zoals deze in een familiebijbel staat ingeschreven, mede

omdat deze tekst zeer goed gelezen moet worden om de familierelatie te kunnen vastleggen14:

Peter Jossekt, soon van Jan Josselet en Maria Caris, broeder van Hendrik Josselet, Catherina Josselet,

HesterElisabethJosselet, is voor zijn moeder Maria Caris, in huwelijk gehad hebbende [weggevallen

?], nalatende Soon Querlliam Josselet te Dordt overleden, in huwelijk gehad hebbende [weggevallen ?]

Paulus, dochter van Maasschipper Paulus te Dordt, zuster van Querlliam Paulus, kaaskoper te Dordt,

nalatende de enige kind ofdeselve nog in leven is, of waar sij bennen, is mijn onbekend.

JOHANNES PETRUS FORNAY

Ook hij wordt onder de Gravenaren genoemd. Hij komt in mijn aantekeningen uit Nijmeegse

bronnen evenmin voor15.
In Grave is zijn familienaam wel meermalen aangetroffen. Hij zal verwant zijn met Catharina Fornay, gehuwd
met de maasschipper Geurt Servaessen (burger van Nijmegen 1675), een echtpaar dat in 1691 een pand in de
Priemstaat kocht. Tot omstreeks 1700 woont dit paar in Nijmegen. Het geeft in 1713 een volmacht uit Dordrecht.
In een Nijmeegse akte van 1735 blijken hun kinderen de naam Geurts te dragen. Dit zijn dan Peter, Aletta, Maria
(wed. Elias van Attenhoven) en Catharina. Deze Geurt Servaessen en een Jan Fornay waren momboirs over het
minderjarige kind van Jan Nolens. Deze Jan Nolens was te Eijsden in 1683 gehuwd met Barbara Fornay. Barbara
is een dochter van Jenneke Maroije (en Pieter Fornaij, maasschipper), die te Dordrecht 8-10-1694 op het schip ziek
te bed liggend haar testament maakt. Daarin worden genoemd haar jongste dochter Anna, bovendien haar zoon
Johannes en schoonzoon Geurt Servaesz'6. Of de Jan Fornay identiek is met Johannes Petrus zal nog moeten
blijken. Een zekere Pieter Fornay in Dordrecht met andere maasschippers stellen voor notaris Van Neten aldaar
op 27-9-1675 een akte op. Hij zal het ook zijn die daar in 1711 een en ander uit de nalatenschap van genoemde
maasschipperse Maria Cloens kocht.

Hiermee is de zoektocht naar de schenkers ten einde. Ongetwijfeld zullen anderen het vermel-

de nog kunnen aanvullen, maar ik meen de goede gevers door dit artikel nog eens in het licht

te hebben gezet.

Speciaal dank aan de heren W. van der Linde te Berg a/d Maas, T. Oskam te Capelle a/d IJssel

en AJ. Stasse te Utrecht.
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Noten
Onder protest heeft ie auteur toegestaan dat de data door de redactie zijn weergegeven met streepjes in plaats van puntjes (op
verzoek van de auteur toegevoegd door de redactie).

1. N. A. Hamers, Rond een Maasschipperse, in Liber Amicorum drs Edm. M.A.H. Delhougne, Roermond 1982, pag.
203-246.

2. Genoemd in Rondeen Maasschipperse, pag. 220. De andere zijn 16-1-1686 op de Maas in het schip gedoopt Altjen,
dr. van Geradt van Eisden en Jenniken Rachaij, get. Jaen Bouts. 6-3-1693 Dijrick, zn. van Pieter France(n)
(Francot ?) en Anneken Houtissen, Maesschipper. 18-3-1693 Johannes Matthias, zn. van Johannes Stassen en
Maria Darnice/Darnies, Maesschipper. Met dank aan Ir. W. van der Linde, Berg a/d Maas, en J. Cuperus te
Rosmalen.

3. A.H. Simonis, Maasverplaatsing, Maasvaart en Maesbaene, in Overmunthe. Uit het rijke verleden van Berg en
Urmond, Urmond 1978, pag. 229-237. Helaas ontbreken bronvermeldingen.

4. Mededeling Ir W. van der Linde, Berg a/d Maas, dd 30-5-1999.
5. Overmunthe, Uit het rijke verleden van Bergen Urmond, Urmond 1978, pag. 175. Het boekwerk Overmunte bevat

ook interessante hoofdstukken die voor de geschiedenis van de maasschippers van belang zij n, o.a. hoofdstuk
X, waarin bijdragen van A.H. Simonis en J.A. Knoors.

6. Thans staan in vergelijking met de vij ftiger jaren vele bronnen ter beschikking om deze te achterhalen. Litera-
tuur kan niet allemaal genoemd worden. Ik wil enkel verwijzen naar J.A. Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen,
Tilburg 1966; L. F. van Gent, Een wereldreis van zooo huismerken, Arnhem 1944, de diverse Zoeklichten (1980-1995),
Afstemmen of Afstammen (1980) en mijn genoemd artikel Rond een Maasschipperse, met de daar vermelde litera-
tuur.

7. Volgens door mij in de jaren vijftig opgesteld schema van de familie Cloens, waren dit nog twee personen. Zie
hieronder in de toelichting bij Hendrick Coninx.

8. G.A. Boomsma, 'Onderlingh Verbant en Associatie' te Nijmegen (ï/oz), in: Zoeklicht zonder Grenzen, Nijmegen 1990,
pag. 108-115.

9. Mededeling van AJ. Stasse. Utrecht.
10. De Maasgouw 1898, pag. 53.
11. Zie over het geslacht Moorrees o.a. Nederland's Patriciaat 47 (1961), pag. 205-241. Over de samenhang der

generaties blijken na publicatie nog twijfels te bestaan.
12. Zie omtrent de familie In de Betou en het familiearchief, o.a. M.A.F.Tvan Son, De familie In de Betou, in:

Afstemmen op Afstammen, Nijmegen 1980, pag. 151-158.
13. Mededeling van A. J. Stasse, Utrecht, met als bronnen Oud-Not. Archief Dordrecht, respectievelijk inv. nrs 377,

388 en 380, Stadsresolutie te Grave en resoluties Staten Generaal.
14. TNijkamp-Schakel, Nijkerksefamilie aantekeningen, in: Gens Nostra 46 (1991), pag. 382-389, waarin de families

Schaekel, van Aertsen, In de Betou, Hardus, Josselet e.a. allen te Nijmegen, zodat een titel als 'Nijmeegse
familie-aantekeningen' de inhoud beter zou dekken.

15. Het geslacht moet zijn oorsprong hebben in Luik, vanwaar André Fournay reeds in het midden van de 16de
eeuw op Dordrecht handelde. Zijn in (ca) 1576 geboren zoon Paulus André is ook maasschipper en later ook
diens twee zoons Maximiliaan (geb. 1597), koopman in ijzer, Paulus (geb. 1599) en ook nog schoonzoon Ron-
gard, aldus het Stamregister van defamilje Fournay, later Van Hoven. Van een van beide broers zullen de Grave-
naren afstammen.(Meded. mr F.A. Holleman te Breda, die eigenaar is van dit Stamregister. dd. 5-6-1962).

16. Oud Notarieel Archief Dordrecht, inv.nr 594 (Mededeling van A.J. Stasse. Utrecht).

Van links naar rechts. Wapens van Hendrik

Morees (1711); Hendrik Morees (1705-1709);

J.H. Morees (1802).
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Kwartierstaat van P.J.H. Steinbach (Nijmegen)

DRS L .M. VAN DER HOEVEN

Toen ik begin jaren tachtig met het onderzoek naar mijn kwartierstaat begon, was daarvan
al een groot deel onderzocht. Alleen de kwartieren van mijn grootvader van moederszijde
waren nog grotendeels onbekend. Om te beginnen waren dit niet de gemakkelijkste kwartie-
ren in TVente, Lochem en Nijmegen. Hieronder behandel ik mijn katholieke kwartieren in
de laatstgenoemde plaats.

Katholiek Nijmegen kende indertijd vier staties: die van de paters Augustijnen, Jezuïeten,
Minderbroeders ofwel Franciscanen en Predikheren ofwel Dominicanen. Tegenwoordig zijn
de DTB-registers van deze staties toegankelijk via de computer '. Dit was nog niet het geval
toen ik met mijn onderzoek begon. Verder is het van belang te weten dat katholieken om hun
huwelijk rechtsgeldig te laten zijn ook in de gereformeerde kerk dienden te trouwen2. De
katholieken, alhoewel een meerderheid vormend, werden tot in de negentiende eeuw gediscri-
mineerd. Met de intrede van de Bataafsche Republiek (1795) vond een eerste emancipatie
plaats. Prompt werd een aantal katholieken in de onderstaande kwartierstaat dan ook burger
van Nijmegen.

Deze kwartierstaat is opgesteld in 1999 en vormt nog geen afgerond geheel. Het accent van
het onderzoek heeft meer gelegen op de personen zelf, dan op het opvoeren van de kwartier-
staat zo ver mogelijk terug in de tijd. Zo is bijvoorbeeld het Oud Protocol van Bezwaar (1655 -
ca. 1739) nog niet onderzocht. Wel is gebruik gemaakt van het notarieel archief- voorzover dat
geïndiceerd is - en delen van het oud archief en van het oud rechterlijk archief. Van het Nieuw
Protocol van Bezwaar (ca. 1739-1811) bewerkt door de werkgroep Nijmegen in Kaart Gebracht, heb
ik dankbaar gebruik gemaakt3. Bij het uitwerken van deze kadastrale gegevens bleek ook een
aantal cruciale magescheiden niet bewaard gebleven te zijn. Een andere complicatie die het
onderzoek naar huizen niet eenvoudiger maakt, is dat de transporten niet altijd precies chro-
nologisch zijn ingeschreven.

Bovendien is dankbaar gebruik gemaakt van de collectie Gelderse huwelijken bij het Cen-
traal Bureau voor Genealogie. De indices op de huwelijk op het Gemeentearchief van Nijme-
gen blijken namelijk niet volledig te zijn4. Reacties op het artikel zie ik graag tegemoet.

Proband
1. Petrus Johannes Hubertus Steinbach, geb./ged. Nijmegen (Mind.) 13-12-1810, schoenmakers-

leerling (i828)s, jager, later korporaal bij het eerste bataljon Jagers Regiment Grenadiers
(1830-1837)6, drager Metalen Kruis (uitgereikt 1832), tijdelijk commies te Lochem (1838-
1844), commies bij de rijksbelastingen achtereenvolgens te 's-Heerenberg (1844), Lochem
(1844), Winterswijk (1844-1846), Ruurlo (1846-1853), Rheden (1853-1863), Dieren (1863-
1864), Zutphen (1864-1866), Velp (1866-1872), eervol ontslagen per 1-1-1872 met een jaar-
lijks pensioen van 720 gld.7, waarschijnlijk vanwege zijn huwelijk Nederlands-Hervormd
geworden, overl. Velp (gem. Rheden) 3-12-1875, tr. Lochem 29-11-1844 Kaatje (Catharina)
Kelholt (Kelhold), geb. Lochem 10-11-1820, overl. Velp 31-12-1870, dr. van Hendrik Jan
Keiholt en Teuna (Teuntjen) Lenderink.

Parentatie I
2. Johannes (Jan) Steinbach, ged. Lent (r.-k.) 30-1-1781, burger van Nijmegen 10-3-1802, herber-

gier en tapper, ook slijter en wijnproever te Nijmegen, aangesteld als rijksroeijer8 van
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Nijmegen 1-12-1816 met een tractement van 300 gld. per jaar 9, werkzaam (1839-1850)10;
verzocht op 8-2-1844 - hij is dan gepensioneerd - in zijn oude positie hersteld te worden,
hetgeen werd toegestaan", gepensioneerd rijksroeijer (1860), won. Vijfringengas (1809),
Burgstraat (1813-1817), vertrokken naar Arnhem 7-5-1855, terug in Nijmegen 16-9-1858,
overl. Nijmegen 25-12-1860, tr. (2) Lent 26-12-1817 Wendelina Willemsen, geb. Heinen
(gem. Dodewaard)/ ged. Indoornik (r.-k.) 21-11-1788, overl. Nij megen 2-3-1833, dr. van Rijk
Willemse(n) en Barbara de Haart; tr. (1) Nijmegen 18-11-1807 (huwelijkscommissarissen)

3. (Anna) ChristinaKersten, ged. Nijmegen(Aug.) 23-10-1773, overl. Nijmegen 21-2-1814(in het
kraambed).
Op 7-5-1813 kopen Johannes en Christina een huis in de toenmalige Korte Burgstraat'2. Bij de boedelscheiding
van de nalatenschap van Christina tussen haar weduwnaar en hun twee zoons Petrus Johannes Hubertus en
Gerardus Antonius, op 22-4-1830 blijkt dit nog in hun bezit te zijn. De waarde van het huis wordt vastgesteld
op 3.000 gulden en komt in handen van de nog minderjarige zoons. Als voogd treedt op Albertus Coermans'3.
In de boedel bevinden zich verder nog twee huizen, respectievelijk gelegen aan de Ziekerstraat (800 gld.) en
Scheidemakersgas (500 gld.), die ook aan debroers toekomen. De op 600 gulden bepaalde helft van een perceel
bouwland teHatert krijgt Johannes. Na aftrek van kosten resteerde een bedrag van ƒ2171,6114. Enigejarenlater
delen de zoons mee in de nalatenschap van hun tante Anna Maria Kersten, die onder meer twee huizen met
tuin en erf in Nijmegen en twee percelen bouwland in Hatert naliet15'

Parentatie II
4. Johannes Pieter (Johannes Petrusjan Peter, Pieter) Steinbach (Steenbach, Steenbag, Steijnbach), ged.

Arzbach (nabij Coblenz) 31-1-1750, wij nkoper, kreeg op een akte van de rooms-katholieke
parochie op 't Steijger te Rotterdam van 3-11-1773 een akte van finale admissie te Rotter-
dam op 17-3-1774'6, poorter van Rotterdam 22-3-177417, ingeschreven als lid van het wijn-
kopersgilde te Rotterdam op 9-8-177518 met de aantekening 'vertrokken 1779"9, woonde
later te Lent (1781-1782) en te Nijmegen (vanaf 1787) als herbergier, werd met zijn zoon
Johannes burger van Nijmegen 10-3-180220, won. Varkensmarkt te Nijmegen (1815), overl.
Nijmegen 2-1-1815, otr./ tr. Rotterdam (schepenen) 2-4-1775, attestatie naar Nijmegen 16-4-
1775) / Nijmegen (geref.) 25-4-1775 en Nijmegen (Jez.) 26-4-1775 (get. Gerarda van der
Horst, Margrita Schaap)

5. Catharina (Catrien) van de Sandt (Sant, Zant), ged. Nijmegen (Jez.) 10-7-1754, won. Burcht-
straat in het huis van Frederik Belder, pruikenmaker (1815), Hoogstraatje C 333 (1828),
overl. Nijmegen 24-11-1828. Zij testeerden 8-2-177621 te Rotterdam en woonden daar toen
aan de noordzijde van het Haringvliet.
Johannes Pieter is zijn broer Matthias naar Rotterdam gevolgd. Beiden zijn daar lid van het vooraanstaande
Rotterdamse wijnkopersgilde. Na enige jaren in Rotterdam gewoond te hebben, is Johannes Pieter naar Lent
vertrokken, waar zij n schoonmoeder enige goederen heeft bezeten. In 1787 is zijn eerste vermelding in Nij me-
gen aangetroffen. Daar is hij als herbergier werkzaam geweest.

6. Gerrit (Gerardus) Kersten, ged. Nijmegen (Pred.) 22-4-1733, koopman te Nijmegen, bezat een
huis in de Vleeshouwerstraat vanaf 1780, burger Nijmegen 28-5-179522, begr. Nijmegen
23-1-1797 (Stevenskerkhof)23, otr./tr. Nijmegen (Pred.) 8/22-3-1761 (get. Petrus Kersten,
Getrudis Koning) en (geref.) 28-3-1761 (get. Maria Janzen)

7. Anna Catharina Hansmans (Ansmans, Hendrikx, Hendriks), ged. Nijmegen (Jez.) 9-9-1731,
koopvrouw (1812), woonde in de Scheidemakersgas (1811-1812), overl. Nijmegen 10-6-1812.
Gerrit en zijn vrouw kopen hun eerste huis in 1767 gelegen aan de Scheidemakersgas 24. Via vererving komt
dit later in handen van de proband van deze kwartierstaat25' Door een magescheid na de dood van haar moeder
is Anna Catharina al in bezit gekomen van een huis in dezelfde straat26. Op 22-5-1772 vergroten zij hun bezit
met de aankoop van een huis aan de Regulierstraat, dat zij op 23-11-1779 weer van de hand doen27. Andere
huizen die zij aan hun eigendommen wisten toe te voegen, zijn huizen op de Kiekenbeek in de Vijfringengas
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Zegel vanjohati Umminck

(Eist 1691) (zie pagina 223).

Foto Gemeentearchief Arnhem.

Wapen van Gcrard Lemminck

10 april 1701 (wapenboek Muziek-

cotlegeSt. Caeciiia te Arnhem)

(zie pagina 223).

Foto Gemeentearchief Arnhem.
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op 26-4-177528, in de Vlceshouwerstraat op 1-12-178029 en als laatste een huis, met daarachter gelegen schuur
en hof in de Ziekerstraat op 31-1-178130. In totaal bezitten zij vanaf 1781 zo'n vijf huizen.
Na de dood van haar man maakt Anna Catharina twee keer een testament. Zij doet dit een eerste keer op 27-12-
1811. Aan haar dochters Anna Maria, Anna Margarctha en Christina legateert zij al haar kleren en meubelen.
Van de verdere inboedel, waarvan zij de waarde stelt op 600 gulden, krijgt elke dochter een derde deel, als
vergoeding van hetgeen haar zoon Peter Stcphanus reeds uit de boedel heeft genoten. Haar vier kinderen zijn
haar erfgenamen, waarbij zij begeert dat haar nog inwonende dochter na haar dood nog één jaar in haar huis
mag blijven wonen31. Haar tweede testament maakt zij op 17-5-1812, heeft grotendeels dezelfde strekking als
haar eerste32. Na haar dood scheiden haar kinderen de nalatenschap op 24-3-1815, waarbij Johannes Steinbach
als voogd over zijn twee zoontjes optreedt33.

Parentatie III

8. Johannes Steinbach, won. Arzbach (1750), tr.

9. Anna Christina Lehmler3*.

10. Ger(h)ardus (Gradus) van de Sandt (Sande), geb. Nijmegen 16-5-1717, ged. Nijmegen 17-5-1717,

horlogemaker te Nijmegen, woonde in de Hezelstraat, begr. Nijmegen 18-5-176835, tr.

Nijmegen (geref. en Jez.) 4-11-1754 (get. Christina Perez, Antonia Peters)

11. Gerarda (Grada) van der Horst, ged. Nijmegen (Mind.) 5-2-1724, overl. na 21-12-1793 (als zij
nog als meter optreedt). Zij hertrouwt, otr./tr. Nijmegen (geref.) 7-i/(Jez.) 21-1-1770 (get.
Joanna van den Bosch, Christina Boekhorst - testimonia 'afgoeding van kinderen van
weerskanten') Johannes (Joannes) Schaap (Schaaps), meester geweermaker, begr. Nijme-
gen 10-12-1782, wedn. van Magdalena Appelboom/Appeldoorn (begr. Nijmegen 8-5-1767).
Op 4-5-1764 kopen Gerardus en Gerarda een huis in de (Stikkc) Hezelstraat (D 54)36. Na het overlijden wordt
de boedel gescheiden. De twee dochters Catharina en Geertruij, namens wie als voogden optreden Jan Severin
van Endt en A.B. de la Geneste, krijgen een vaderlijkerfdeel van 1706 gld. 19 st. en 10VS penning toegekend. Het
huis in de Hezelstraat komt in bezit van Gerarda37. Zij verkoopt het huis in 1782. Het belendende huis was
bij een transport van 5-5-1772 eveneens in het bezit van Gerarda en haar tweede man gekomen voor een bedrag
van 2033 gld.38. Andere huizen die Gerarda via magescheid zijn toebedeeld verkoopt zij op 9-5-1770, zijnde
een huis aan de Lagemarkt39 en een huis op het Hoogstraatje. Met name de laatste verkoop is genealogisch van
bijzonder belang. Voor de verkoop heeft zij als weduwe en boedelhoudster en als moeder en legitieme voogd
van haar twee kinderen op 4-10-1769 een rekwest ingediend bij het stadsbestuur van Nijmegen. Hieruit blijkt
dat het huis haar is aangekomen van haar mans broer Jan van de Sandt. Zijn andere mede-erfgenamen de vier
kinderen van Maria van de Sandt, een halve zuster van Jan, verwekt door med. dr. Anthonij de Langeneste,
blijken van de erfenis te hebben afgezien. Uit het verzoekschrift blijkt verder dat het huis op 18-8-1656 gekocht
is door Jacob van de Sandt en Elisabeth Champ40. Met andere woorden dit huis is al meer dan een eeuw in het
bezit van de familie Van de Sandt.

12. Peter (Petrus) Kersten, s tadsboer, bezat een huis in de Ziekerstraat te Nij megen (1744), bouw-

de in 1749 een nieuwe koeienstal achter zijn huis41, begr. Nijmegen 22-1-177242, tr. Nijme-

gen (Pred.) 22-2-1733

13. (Anna) Maria jansen, begr. Nijmegen 15-6-1773 (op het kerkhof)43.
De herkomst van Peter Kersten zal buiten Nijmegen gezocht dienen te worden. Zijn huwelijk met Anna Maria
Jansen is wel katholiek te Nijmegen gesloten. Echter een gereformeerd huwelijk (of ondertrouw) werd in
Nijmegen nietgevonden. Waarschijnlijk is dit inNeerbosch gesloten, waardoor de herkomstvan Peter Kersten
(wellicht een patroniem) en Maria Jansen ongewis blijft, omdat de huwelijksregisters van Neerbosch van die
periode verloren zijn gegaan. Omdat zijn zoon Gerard Kersten in 1795 burger van Nijmegen wordt, en
katholieken daarvoor alleen bij zeer hoge uitzondering burger konden worden, kan de conclusie niet anders
luiden dan dat Peter van buiten de stad Nijmegen afkomstig is. Een andere mogelijkheid die ons meer zou
kunnen vertellen is het huis- dan wel landbezit. Na het overlijden van Peter en Maria scheiden Gerrit Kersten
en zijn vrouw Anna Catharina Hansmans en Willem Cloosterman en zijn vrouw Christina Maria Kersten de
nalatenschap op 3-7-177344. Gerrit krijgt uit de boedel 1 morgen land op den Hooge Veld in het stadsschepen-
dom, en twee percelen bouwland die daar ook gelegen zijn. Willem krijgt twee huizen: één met een stal en
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één met erf, beide gelegen aan de Ziekerstraat. Analyse leert dat de drie percelen land en de twee huizen alleen
door Peter Kersten en zijn vrouw in eigendom zijn verkregen middels koop45. Omdat geen der goederen via
erfenis verkregen is, vervalt hiermee de mogelijkheid de herkomst van Peter en Maria op deze wijze te achter-
halen.

14. Jan Hendrik Hansman(s), j .m. van Nijmegen (1724), overl. vóór 3O-i2-i7364S, otr. Nijmegen
(geref.) 29-10 /Neerbosch (geref.) 18-11-1724 (get. Hendrik Janse Keusink, mat[er]
spon[sje]47)

15. (Anna) MargrietKeuning/Koning (Ceunincx, Keuningh, Kunings, Konings), ged. Nijmegen 10-1-
1694, weduwe van Jan Hendriks (1736), begr. Nijmegen 28-2-1761 (St. Stevenskerk)48. Zij
hertr. otr./tr. (2) Nijmegen (geref.) 2/30-12-1736 (get. DiderikBorghuijs, spo[nsx] mat[er].)
Jacobus van den Hoge(n), j .m. van Nijmegen; zij otr./tr. (3) Nijmegen 10/31-5-1739 Aart
Rutten, j .m. 'in de Oij'.(Hij hertrouwt Nijmegen 13-9-1761 Margriet Gennins, j .d. te Sam-
beek, op attestatie van Sambeek).

Met haar derde man heeft Margriet Keuning (Koning) enig onroerend goed verworven. Op 15-10-1748 kopen zij
een huis aan de Scheidemakersgas, en op 20-5-1753 een huis aan Vijfringengas, dat zij op 20-4-1759 weer verko-
pen en tenslotte vergroten zij hun bezit met een klein huisje en erf ook gelegen aan de Scheidemakersgas op
24-1-1757 49. Of dit al het bezit is dat Margriet heeft nagelaten, kon niet vastgesteld worden. De mageschcid die
op 14-3-1761 is opgemaakt, is voor zover kon worden nagaan niet bewaard gebleven50. De huizen aan de Scheide-
makersgas komen na haar overlijden in het bezit van haar dochter Anna Catharina Hansmans. Van een schei-
ding of uitkoop na de dood van de eerste twee echtgenoten is niets gebleken, ook geen regeling inzake het
vaderlijk versterf of voogdijstelling.

Parentatie IV
20. Jacobus van de Sande (Sandt), j .m. van Nijmegen (1694), horlogemaker te Nijmegen, in het

begin van de 18de eeuw aangeslagen voor 3 haardsteden, waarvoor hij 27 gld. moest beta-
len51, begr. Nijmegen 8-5-173952, otr./ tr. (1) Nijmegen 4-2-1694, attestatie naar 'Heesde'
(geref.) 18-2-1694 (get. Maria van Salingen) / Nijmegen 18-2-1694 (datum oude stijl, get.
Gerardus van de Sande, Maria van Salinghen) Anna (Alers) van Salingen, j .d. van Nijme-
gen (1694), lid van een geestelijke broederschap (1691), overl. Nijmegen 8-6-1701, dr. van
Lambert van Salingen en Margaretha/Grietje Jans Speek53; otr./tr. (2) Nijmegen 10-8-1704
(procl. Arnhem 25-8-1704) / Arnhem 26-8-1704

21. Catharina Lemming (hemmen, Lemminck), ged. Arnhem (geref.) 18-3-1674, won. Arnhem
(1704), begr. Nijmegen 12-4-1750 (St. Stevenskerk)54.
Voor zover bekend liet Jacob tenminste twee huizen na. Eén huis gelegen in de Muchterstraat kwam bij
magescheid van 5-6-1760 aan zijn dochter uit zijn tweede huwelijk Anna van de Sandt55. Een ander huis en
erve gelegen in het Hoogstraatje, waarover later meer. De eerder vermelde magescheid van 1760 werd in de
Nijmeegse archivalia niet aangetroffen. Over een dochter uit het eerste huwelijk Maria Margaretha van de
Sandt, gehuwd met Anthonij de la Genette (Gencste), med. dr. en stadsdokter te Grave, en de kwartierstaat
van Henrictte De la Geneste, waaronder de kwartieren Van de Sandt is gepubliceerd56.

22. Jan (Joannes) van der Horst, j.m., won. Druten (1717), begr. Nijmegen 22-8-1755 57> otr./tr.
Nijmegen 27-10 /(geref.) 10-11-1717 (get. Hendrik Bokstert) en (Mind.) 10-11-1717 (get. Cor-
nelia Stevens en Barbara Cecilia Huijbrechts)

23. Geertruij(d) (Getrudis) Verburgh(t) (van derBurght, Verborcht) (alias van der Hoeven)58, j .d. van
Nijmegen, begr. Nijmegen 27-11-1762 (St. Stevenskerk)59.
Jan van der Horst koopt op 7-5-1728 een huis in Hezelstraat60. Middels magescheid van 28-1-1763 komt dit in
bezit van zijn dochter Gerarda van der Horst en haar man Gerardus (Gradus) van de Sandt61. Op 20-11-1751
kopen Jan en Gecrtruij van Johanna van Hal, weduwe van wijlen Hendrik Boxtart62, en Cornclis Reijers en
Anna Sophia Boxtart nog een huis en hofstad gelegen aan de 'stads zeijlbaan' (= Zeigelbaan)63. Bij descheiding
wordt dit toebedeeld aan hun andere dochter Jacoba van der Horst, gehuwd met Joseph Lambertus de Mill.
Daarnaast krijgen zij uit de boedel nog een stuk bouwland groot 1 morgen land onder Neerbosch.
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30. Martijn (Martinus) Koning (Ceuninck),).m. tot Nijmegen (1689), won. Molenstraat (i73o)64,

begr. Nijmegen 23-9-1730 (St. Stevenskerk)65, tr. Nijmegen (geref.) 10-11-1689 en Nijmegen

(Aug.) 24-11-1689

31. Lijsbeth (Elizabeth) Driessen Heijne (Hen), j .d. van Nijmegen (1689).

Parentatie V

40. Gerrit (Gerardus) van deSandt(Sande), burger van Nijmegen 14-8-167266, wrs. begr. Nijmegen

4-6-1726 (Broerenkerk)67, otr./tr. Nijmegen (geref.) 3/10-2-1667.

41. Maria (Esther) Dircx, j .d., overl. na 29-12-1720.
Via een koop bij decreet is op 7-10-1719 Gerrit eigenaar geworden van een huis in de St. Jorisstraat68. Dit huis
vinden we later onder de bezittingen van zijn dochter Petronella van de Sand(t), gehuwd met Bartholomeus
van Endt. Een ander huis in de Ziekerstraat is aan zijn bezit toegevoegd op 29-12-1720. Door magescheid van
6-5-1760 is dit in handen gekomen van zijn dochter Anna van de Sand(t)69.

42. }ohan(nes) Lemminck, j .m., won. Wageningen, burger Arnhem 13-5-166370, voogd over de
kinderen van Gerrit Jordens (1680-1685)71, overl. na 15-11-169172, tr. Arnhem (geref.) 5-7-
1663 (get. Jan van Haestenbergh en Aelbert Hanssen)

43. Aeltjen Gerrits Geurtsen, j .d. van Gerrit Geurtsen, kerkmeester Brummen, overl. na 15-11-
1691.

Van tenminste zeven kinderen die Johan en zijn vrouw hebben gehad, zijn er maar vier volwassen geworden:
Gerard, Aleida, Geertruida en Catharina. Hiervan heeft Catharina een nageslacht. Zij is erfgename van haar
zusters en broer, die deurwaarder en praetor van het Muziek-College St. Caecilia te Arnhem, was. Voor zover
ik heb kunnen nagaan is de nalatenschap van Johan Lemminck en Aeltjen Gerrits nooit gescheiden. Als zuster
Geertruida (Geertruijd) in 1731 overlijdt, laat zij na 'A deel van een huis in de Rijnstraat, van een huisje in de
Varkensstraat en een hof op het Weerdje73. Het eerste huis is op 17-12-1667 gekocht door Johan en Aeltjen. De
verkoop geschiedt op 15-5-1736 door Jacob van de Sandt, de man van Catharina74. De verkoop van het huis in
de Varkensstraat bleek dit wat lastiger te liggen. Er moet een besluit van de magistraat van Arnhem aan te pas
komen (17-12-1738), waarna het eveneens verkocht werd75.

Van zowel Johan Lemminck als zijn zoon Gerard Lemminck is een wapen bekend. Johan bezegelde een akte
van transport in Eist in 1691. Zoon Gerard heeft zijn wapen laten optekenen in het wapenboek van het
Muziek-College St. Caecilia te Arnhem, waarvan hij praetor is geweest (zie pag. 220). De wapens zijn niet
gelijk, maar vertonen duidelijke overeenkomsten, die we ook terug vinden bij de schoutenfamilie Lemminck
in 's-Heerenberg (en Didam). Een relatie met deze famil ie zou er op basis van het gevoerde wapen moeten zij n,
maar deze kon nog niet worden aangetoond.

Parentatie VI

80. Jacob(us) van de Sandt, j .m. van Overasselt (1635), burger Nijmegen 8-7-163576, overl. na 6-4-

1689 (als hij als peter optreedt), tr. Nijmegen (geref.) 19-4-1635.

81. Lijsbeth Gerrits (Champ), j .d. van 'Reeck' (1635), zij kochten een huis en erve aan het Hoog-

straatje te Nijmegen 18-8-1656, dat in 1770 getransporteerd werd door Gerarda van der

Horst, weduwe van Gradus van de Sande.
De echtelieden kochten een huis en erve aan het Hoogstraatje te Nijmegen 18-8-1656. Via hun zoon Gerardus,
komt dit in bezit van diens zoon Jan. Hij overlijdt zonder kinderen. Na de scheiding van zijn goederen, wordt
het eigendom van zij n broer Gradus. Al eerder zagen we dat diens weduwe Gerarda van der Horst het uiteinde-
lijk verkocht na toestemming van de magistraat in 1770.

Noten
1. De tekst is letterlijk ingevoerd, waardoor viaalle mogelijke combinaties gezocht kan worden. Nadeel van deze

keuze van geen standaardisatie is echter dat bij verbasteringen en/of verschrijvingen niet makkelijk gevonden
zullen worden.
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2. Dit kan ook door een huwelijk voor het gerecht te sluiten, maar in Nijmegen gebeurde dit niet. (Mogelijk
alleen begin 17de eeuw).

3. In 'Nijmegen in Kaart Gebracht', Nijmegen (1991-1995), wordt in 17 delen de eigendomsregistratie en ligging van
de percelen van Nijmegen over de periode 1655, ca. 1700-1811 opgesomd. Als basis diende hiervoor het Nieuw
Protocol van Bezwaar (ORAN, inv.nr 2075-2091).

4. Alleen de indices op de huwelijken van de bruiden blijken compleet te zijn.
5. GAN, Nieuw Archief, serie delen, inv.nr 09195.
6. ARA, Stamboeken Onderofficieren en minderen, inv.nr. 44, no 1558 (9269).
7. ARA, Ministerie van Financiën, afd. Personeel, inv.nr 1998.
8. Dit is een ambtenaar van het Ministerie van Financiën belast met meten van de inhoud van vaten.
9. ARA, Ministerie van Financiën 1816-1830, inv.nrs 1716,1734 en 1751.

10. Jaarboekje ambtenaren directe belastingen 183$, pag. 37, en vermeld in 1850.
11. ARA, Ministerie van Financiën 1816-1830, inv.nr 204, dd. 8-2-1844, no 85.
12. GAN, Not. Arch., inv.nr 138, akte 284.
13. Hij tr. Nijmegen 9-10-1804 met Geertruida van de Sant, de enig volwassen geworden zuster van Catharina van

de Sant. Voor het huwelijk krijgen zij dispensatie (Huwelijksdispensaties in: N. A. Hamers c.a., Zoeklicht Kwar-
tier van Nijmegen, Nijmegen 1985, pag. 102) wegens aanverwantschap in de tweede graad. Het bleek niet moge-
lijk het hoe en waarom vast te stellen. Mogelijk was Albertus Coermans verwant aan Albertus Manstet, de
eerste man van Geertruida.

14. GAN, Not. Arch., inv.nr 146 akte 38 en inv.nr. 198, akte 166.
15. Idem, inv.nr 217, pag. 211.
16. GAR, Finale admissies, fiche no 285, f. 244 'Picter Steinbacht'.
17. Als: 'Pieter Steinbacht'.
18. GAR, Archieven van de Gilden, inv.nr 225 (Register van namen van Gildebroeders 1739-1786) 9-8-1775 Pieter

Steijnbach 25 gl.
19. Idem., inv.nr 202.
20. J. A. Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen, Tilburg 1966, volgnr 6039-6040 voor 25 gl.
21. GAR, Oud Not. Arch., inv.nr 3140, pag. 417.
22. Schimmel, t.a.p., nr 5679-5683 voor 125 gl.
23. Huwelijksbijlage Nicolaas Booms en Anna Margaretha Kersten, Nijmegen 25-1-1817 (akte 2).
24. ORAN, inv.nr 1963,31-12-1767.
25. Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 10, pag. 44 (2084-137, adres B 287).
26. Idem., dl 10, pag. 40 (2084-11 en 2084-112 adres B 283).
27. ORAN, inv.nrs 1968, f. 33 en 1975 (destijds niet gefolieerd).
28. ORAN, inv.nr 1971, f. 23-23V.
29. ORAN, inv.nr 1976, f. 253 (II, f. 104) voor 1140 gl.
30. ORAN, inv.nr 1977, f. 10.

31. GAN, Not. Arch., inv.nr 135, akte 401.
32. Ibid., inv.nr 70, akte 143.
33. Ibid., inv.nr 22, akte 101.
34. Brief van Th. G. Steinbach te Oud-Beijerland van 19-6-1986.
35. GAN, Ned. Herv. Gem., inv.nr 527, grafnr. 681.
36. Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 15, pag. 15 (2089-101, adres D 54).
37. ORAN, inv.nr 2221, f. 203.

38. ORAN, inv.nr 1968, f. 30.

39. ORAN, inv.nr 1966, f. 44.

40. OAN, inv.nr 187, f. 273.
41. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt door een buurvrouw (Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 8, pag. 8).
42. Een luijdaelder 1-10.
43. Als 'Marijia Jansen, wed. van Peter Kersten, op het kerkhof, een luijdaelder 1-10'.
44. ORAN, inv.nr 2222, f. 153, geregistr. 16-7-1773.
45. ORAN, inv.nr 1740, dd. 14-10-1744 (huis met stal, 600 gl.), inv.nr 1758, dd. 10-5-1758 (huis met erf, 1450 gl.) en

de drie percelen: inv.nrs 1943, dd. 28-9-1747,1949, dd. 24-12-1753 en 1956, dd. 26-4-1760.
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46. Zijn begraven werd niet gevonden.

47. D.i. van vrouwszijde.

48. Als: Anna Margarita Konings, in de St. Stevenskerk, vrouw van Aart Rutten, een luidaalder 1-10-0.

49. ORAN, inv.nr 1953, f. 2-2V.

50. Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 10, pag. 40 (2084-112, adres B283).

51. OAN, inv.nr 1365, f. 2.

52. GAN, Ned. Herv. Gem., inv.nr 527, grafnr. 681.

53. N. A. Hamers e,a„ Zoeklicht zonder Grenzen, Nijmegen 1990, pag. 126, nr 18; Streekarchief Land van Cuijk, Not.

Arch. Grave, inv.nr 226, dd. 30-10-1734.

54. Als: de wed. van Jacobus van de Sande, luigeld 6 gl, grafdaalder 1-10-0 (ook GAN, Ned. Herv. Gem., inv.nr 527,

grafnr. 681).

55. Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 4, p-33 (2078-193, adres c 290).

56. N. A. Hamers, De La Geneste, Geslacht verbonden met de beide blindeninrichtingen te Grave, in: Numaga 6 (1959), pag.

52-94; Kwartierstaat in Brabantse Leeuw 8 (1959).

57. 'Voor inlagh 12 gld., een graf en geluij daelder 3 gl.' (begraafboek), zie ook GAN, Ned. Herv. Gem. Nijmegen,

inv.nr 599.

58. Zij wordt zo genoemd bij haar katholieke huwelijksinschrijving en bij de doop van haar jongste kind Aleijdis

(1728).

59. Als: Geertruij Verburg, wed. van wijlen Jan van der Horst, in een kerkegraft, begraven voor den inlagh 12-0-0,

een graf- en luijdaelder 3-0-0'.

60. Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 12, pag. 29 (2086-062, adres B 72; transport niet gevonden in ORAN, inv.nr 1924).

61. ORAN, inv.nr 2220, f. 3V.

62. Hij zal dezelfde zijn als de getuige bij het huwelijk van Jan en Geertruij.

63. ORAN, inv.nr 1754, f. 55.

64. Het huis in de Molenstraat waar Martijn in 1730 in woonde, blijkt niet zijn eigendom te zijn.

65. Een luidaalder 1-10-0.

66. Schimmel, t.a.p. nr 2608.

67. Als: Gerrit van de Zand, komt voor drie maal luijen 6 gl.

68. Nijmegen in Kaart Gebracht, dl 7, pag. 20 (2081-167 adres A 63).

69. Ibid., dl 13, pag. 44 (2087-311, adres A 335).

70. OAA, inv.nr 1223, f. 122: 'Johannes Lemminck aen geen burgersdochter getr. heft sijne burgereed gedaan, 13-5-

1663'.

71. ORAA, inv.nr 463, f. mv, 114.

72. GAA, Archief St.-Catharinagasthuis, inv.nr 685.

73. OAA, inv.nr 3134, aangifte op 6-9-1731 (collaterale successie).

74. ORAA, inv.nr 524, f. 207V (procuratie voor schepenen Nijmegen; zie ORAN, inv.nr 2167,5-5-1736).

75. ORAA, inv.nr 467, f. 128 (oud 101).

76. Schimmel, t.a.p., nr 1667.
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PETER
JOSSELET

maasschipper,
meester v/h

schippersgilde
1674

geb. ca.1628
begr. Nij-

megen
15-8-1679

CATHARINA
INDEN

BETOUW
dr. van

Hendrik in
den Betouw
en Geesken

Thijssen

ged. Nijme-
gen 14-4-1620
begr. Nijme-

gen 14-11-1680

tr. Nijmegen 9-3-1651

PIETER
CARIS

zn.van Jan
Caris Adriana
in de Betouw

koopman,
maasschipper,

burger van
Venlo

begr.
Dordrecht
12-7-1667

HESTHER
BACKUS/

BACHUYS/
BACKES

'borgerese'
Venlo 1672,

koopvrouw te
Dordrecht

geb. ca.16Z7
begr.

Dordrecht
12-1-1703

JOANNES IN
DE BETOUW
zn. van Hen-
drik in den
Betouw en
Geesken
Thijssen

gemeensman
te Nijmegen

overl. voor
mei 1645

GEERTRUY
VAN DE
VELDE

otr./tr. Nijmegen 8/25-2-1629

PIETER
CARIS

zn. van Jan
Caris Adriana
in de Betouw

koopman,
maasschipper,

burger van
Venlo

begr.
Dordrecht
12-7-1667

HESTHER
BACKUS/

BACHUYS/
BACKES

'borgerese'
Venlo 1672,

koopvrouw te
Dordrecht

geb. ca. 1627
begr.

Dordrecht

JAN JOSSELET

maasschipper, koopman

ged. Nijmegen
24-1-1654

overl. voor
27-6-1692

MARIA CARIS/KARIS

koopvrouw o/d Maas,
grootburgeres Nijmegen

12-8-1696
j .d . van Venlo

overl. na
12-1-1703

JAN IN DE BETOUW

koopman, maasschipper,
burgervaandrig te

Nijmegen 1696

ADRIANA CARIS/KARIS

j .d . van Venlo

otr./tr. Dordrecht/Alblasserdam 2/23-5-1677

geb. Nijmegen
begr. Dordrecht

20-5-1718

otr./tr. Dordrecht/Alblasserdam 2/23-5-1677

HENDRIK JOSSELET

koopman, burger Dordrecht 7-9-1706

ged. Nijmegen 5-4-1682
overl. Dordrecht 16-5-1743

HESTER IN DE BETOUW

ged. Dordrecht 26-10-1682
begr. Dordrecht (GK) 3-3-1741

otr./tr. Nijmegen/Dordrecht 11/'29-7-1706

JAN JOSSELET

houtkoper te Nijmegen, burger 5-1-1746 ald., grootburger 26-1-1747,
leenman van het huis Heumen, schepen en vele malen burgemeester van Nijmegen,

gecommitteerde in de generaliteitsrekenkamer, gedeputeerde van het Kwartier
Nijmegen, heemraad van het Ambt Overbetuwe,

ged. Dordrecht 11-8-1715, overl. Nijmegen 1-11-1790, begr. ald. 4-11-1790.

Samengesteld door mevr. M.J. Platt-de Kiewit, mevr. M.J. Wassink en A.J. Stasse.
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(Van) Scherpenhuijsen te Nijmegen (vóór 1640)
Een hypothese

DOOR J.B. VEGERS (medewerker en namens gemeentearchief Nijmegen)

In 1957/1958 vroeg de heer A. A. Scherpenhuijsen uit Velp het gemeentearchief van Nijmegen
gegevens te zoeken over de familie (Van) Scherpenhuijsen in Nijmegen. Naar deze indertijd
gevonden gegevens (Van) Scherpenhuijsen wordt verwezen in een artikel van J. J. Hooft van
Huijsduijnen in De Nederlandsche Leeuw (1964), kolom 26 t/m 28. Van die gegevens is een door-
slag in een dossier bewaard gebleven, dat bestaat uit korte uittreksels van allerlei aktes met
(oude) bronvermelding in chronologische volgorde en een aantal 'gezinsbladen' met data.
Deze veelal niet samenhangende gegevens worden hierna weergegeven en op enkele plaatsen
aangevuld*.

Allereerst moet opgemerkt wordt dat van het antwoord aan de vragensteller alleen het
resultaat van het onderzoek uit de periode vóór 1600 (1640) is gegeven. Na 1600 komen veel
meer naamdragers Scherpenhuijsen binnen Nijmegen voor, o.a. als leden van het Nijmeegs
Bakkersgilde (als leerjongen) en het Weversgilde (als meester en leerjongen)'. Maar het betreft
hier steeds personen met de naam Scherpenhuijsen en niet Van Scherpenhuijsen. Het gaat hier
om twee verschillende geslachten, zoals ook blijkt uit de verschillende burgermerken van
leden van beide geslachten.

MERKEN EN WAPEN

Bij de aanneming tot burger van de stad en het uitreiken van burgerbrieven tekende de (nieu-
we) burger met een merk. Feitelijk tekenen slechts drie leden van het geslacht Van Scherpen-
huijsen met een merk, n.l. Jan op 28-1-1581, Derick op 16-11-1583 en weer een Jan op 6-1-1613,
21-10-1619 en 11-10-16232. Er bestaat tussen de merken duidelijk overeenkomst, zodat Derick
en beide Jannen nauw verwant zullen zijn. Het merk dat Derick gebruikt, plaatst hij ook in
zijn wapenschild. Hiermee zegelt hij in 1541 als erfpachter te Eist3.

A- L.K

Derick

'583
Jan
1581

Jan
1619-1623

Jan
1613-1623

Hubert

Scherpenhues

1601-1610

Wapen van Derick van Scherpenhuijzen (1541 j.
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Hubert Scherpenhuijs(en) tekent op 21-2-1601 en op 25-5-1610 met zijn merk2 dat geheel verschilt
van de familie Van Scherpenhuijsen. De naam is ook niet altijd Scherpenhuijsen. Zo staat hij
in enkele stukken vermeld als Scharp(en)huijs, maar in tegenstelling tot leden van het andere
geslacht die voor de Reductie als burger werden aangenomen, heeft Hubert dit pas door aan-
koop verkregen op 27-10-1597 waar hij dan in het burgerboek Schaephuis heet, terwijl hij in
de corresponderende rekening Hoeb van Schapenhuesen genoemd wordt4. Hij wordt groot-
burger op 20-2-1601, daags voor het tekenen van bovengenoemd merk.

VIJFTIENDE EEUW

De vroegste vermelding van de naam (Van) Scherpenhuijsen is die van 9-1-14575, waarin Petrus
Kokert aan Wilhelmus van Scherpenhuijsen verklaart 4V4 schild schuldig te zijn. Wilhelmus is ge-
huwd met een Yrmgardis, die in november 1481 als zodanig vermeld wordt6. Over zijn bezit-
tingen wordt op 17-8-14607 verteld, dat Gerardus Paickman en Wynandus Kracht/Crachte een huis
en erf op de Kannenmarkt aan hem opdragen. In 14678 en in 14819 wordt melding gemaakt van
eigendom aan de weg naar Ubbergen en op 10-12-148010 en 1-5-149211 van bezittingen buiten
de Burchtpoort. Op 15-2-148312 is er sprake van een belending aan een perceel grond in de
Pekergasse (Pikkegas-Pijkestraat ?) en in 148613 van een belending aan de achterzijde van een
huis in de Hyrtzstegen (Hertogstraat). Ook in 149214 is er sprake van een belending in de Jo-
dengas naast zijn eigendom door Theodoricus de Rijswick.

Op 2i-8-i5ii's wordt een belending vermeld aan de 'Joeden Kerckhoff, waaruit blijkt dat
Wilhelmus reeds overleden is.

ZESTIENDE EEUW

In deze eeuw leeft een Ermken van Scherpenhuijsen die in 1531 trouwt met Michiel Kanis. Deze
overlijdt vóór 1545, waarna Ermken hertrouwt met Johan van den Bergh. Zij wordt alleen ver-
meld inzake kwesties betreffende haar mans familie. Ze heeft zeker een dochter en een zoon.
Ermke sterft na 157016. Haar kleinzoon, ook een Michiel Kanis, trouwt in 1596 met de weduwe
van Jan van Scherpenhuijsen, op wie verderop wordt ingegaan.

In de stadsrekeningen van 151117 komt, naast de onbekende Giisbert en Lodewig van Scarpenhu-
sen een Derick of Theodoricus van Scherpenhuijsen voor. Derick verkoopt met Gerrit Herenbeijn in
1528 25000 stenen, komende van de afbraak van de Buijkens-husinge en in 153318 en 1540'9

zorgt hij voor een ton haringen voor de 'Heren van de Observanten'.
Meerdere malen wordt hij aangetroffen als ontvanger of betaler van jaarrenten. Twee daar-

van verdienen meer aandacht: de eerste op 10-12-1549 is een jaarrente van iV4 Joachimdaler
gekocht van Derick Hermaness en Wilhelmken, echtelieden, uit een stuk land in het Hoogveld20

en de tweede op 25-2-15582' is een jaarrente uit de Zandkamp in het kerspel Lent, waarbij
Derick mede optreedt als provisor van de Sint-Barbarabroederschap en zijn handtekening zet.

Derick bezit een huis in de Vleeshouwerstraat volgens een belending op 26-2-153722. Wan-
neer hij in april23 van datzelfde jaar aan Mata, vrouw van Mathias Engelen, 25 Brab. guldens
betaalt, belooft hij dat Michiell van Deventer, de man van zijn dochter, dit zal overnemen zo
gauw deze weer gezond is en op straat verschijnt. De naam van die dochter blijft onbekend.
Zijn vrouws naam is Anna. Dit blijkt uit een charter van 20-8-156224, waarin hij een erfjaarren-
te verkoopt aan Wolter Stevens, provisor der Arme Wezen, uit een huis bij de 'alden graaf
eertijds genoemd 'Roemschen voitt', die hij op 6-6-152925 gekocht heeft van Henricus Petri
Rademaker en zijn vrouw Gertrudis. Op 22-12-156026 schenkt hij zijn vrouw Anna een lijfrente.
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Derick heeft eigendommen liggen in de Grotestraat, Vleeshouwerstraat en Nonnenstraat.
Een verkoopakte van 22-4-157227 vermeldt dat een huis en erf op de 'Legen Wyer' (Lagemarkt)
belendt aan de eigendommen van de erfgenamen van wijlen Theodoricus. Zijn vrouw wordt
het laatst vermeld op 27-4-156528.

Op s-4-156229 wordt op verzoek van Anna en mede op verzoek van haar man Derick een
bemiddeling gedaan ten huize van Willem van Scherpenhuijsen, Ott Worchmans en Henricks van
Aken en hun vrouwen in een geschil over 900 gulden, die door een magescheid 'met Dericks
vursz. tzementlicken echten kinderen to rekenen' uitbetaald zouden moeten worden 'ingevall
Derick Ann vursz. man afflivich wurdt', maar Derick en Anna verklaarden dat zij van die
schuld niets af te weten. Onduidelijk is wiens magescheid dit is, maar de betaling van de 900
gulden zou in werking treden na Dericks overlijden.

Een van die huizen in de Nonnenstraat wordt op 28-5-156230 verkocht door Frans de Scherpen-
huijsen en zijn vrouw Agnes / Neza, Wilhelmus de Scherpenhuijsen en zijn vrouw Jutta, Otto Worch-
man/Worckmans (provisor van het H. Geesthuis en overleden tussen 1565 en 1570) en zijn vrouw
Ermgardis / Ermken en Henricus van Aken met zij n vrouw Anna. Zij zouden dan de erfgenamen
van Derick en Anna kunnen zijn en de verkoop een poging tot inning van de 900 gulden?
Ermgardis zou dan vernoemd kunnen zijn naar haar grootmoeder Yrmgardis, vrouw van de
eerste Wilhelmus, en Anna naar haar moeder. Of slaat dit magescheid nog op een generatie
ervoor en zijn allen broers en zussen? Waarom wordt Franciscus in de ene akte wel genoemd
en in de andere niet?

Van Wilhelmus Scherpenhuijsen, die getrouwd was met Jutta, wordt op 31-1-153131 vermeld dat hij
schipper is. Hij is overleden vóór 3-6-156932. Op 26-7-156933 verklaart Jutta voor zich en haar
erven aan Leonardusjacobix, burger te Rotterdam, 440 Carolusguldens schuldig te zijn haar na
de dood van Theodoricus de Scherpenhuijsen 'toegevallen'. Jutta en haar kinderen Hesa, gehuwd
op 9-2-156334 met Valentinus Koeninx(ook genoemd Valentinus de Covlenz), Elizabet en Gertru-
dis verkopen een erfrente uit een huis en erf genaamd 'de Bock' nabij de Kraanpoort in de
Grotestraat op 24-9-156935. Zij doen dit tevens voor Conradus/Coenraet en Franciscus, die
beiden afwezig zijn, en de minderjarigen Joannes en Bartolda. De afwezigheid van Coenraet
'soen in die Crab' wordt verklaard uit het feit dat hij voortvluchtig was voor de Inquisitie,
omdat hij de heer van Brederode gediend heeft36. Op 1-8-1568 wordt hij bij proclamatie opge-
roepen te verschijnen voor de hertog van Alva of diens daarvoor aangewezen rechters37. Coen-
raet wordt als schipper en tolvriend vermeld op 4-9-156838. Latere levenstekens van hem zijn
niet gevonden.

Het huis genaamd 'De Krab' in de Grotestraat naast het St. Nicolaasgasthuis wordt door hen
verkocht op 11-4-157239, waarvan Wilhelmus reeds in 1554 drie schild rente betaalde aan dat
gasthuis. Op dat moment zijn Franciscus en Joannes afwezig en is Elizabeth inmiddels ge-
huwd met Joannes van Welingh, waarschijnlijk in 1570 of 157140.

Blijkens een charter van 16-9-158441 verkopen Derick van Scherpenhuijsen met Maria Molickens,
JohanvanScherpenhuijsenmetCatharinaPontenenBarth/BartholdavanScherpenhuijsen-beluid^-iz-
i63242 - met Johan Brass (Barss?) de erfpachtsbrief uit een stuk land genaamd 'den Alden [Weert]'
in het kerspel Lent. Als deze kinderen zijn van Wilhelmus en Jutta is het vreemd dat geen
melding gemaakt van Gertrudis/Gertgen, die gehuwd is met Henrick van der Wall en als echt-
paar vermeld wordt op 24-4-158243. Maar evenmin worden Heza, Elisabeth en Coenraet en
Frans genoemd. Vermoedelijk zijn drie kinderen van Franciscus, die hieronder ter sprake
komt. Hij heeft zoals zal blijken een zoon die Derick heet.
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Franciscus van Scherpenhuijsen, schipper, gehuwd met Neza /Agnes, koopt van Wilhelmus Haeps
en zijn vrouw op 4-4-155444 een huis en erf in de Grotestraat grenzend aan de Steenstraat.
Volgens de Geluchten van de H. Kruisbroederschap overlijdt Frans in 1574/157545. Op 20-1-
157846 koopt Neza / Nees, weduwe van Franciscus, een erfrente op grond 'opten Tirsch' (Teers-
dijk) en een huis en hofstede te Wijchen. Hun zoon Theodoricus verkoopt 6-4-157847 een
'kerveelschip' aan zijn moeder, zoals hij het destijds van haar ontvangen heeft 'mitte eijken
plancken dair inne geladen wesende'. Zij ligt in 1579 in proces, zoals verderop zal blijken. De
laatste vermelding van Agnes is op 1-2-158248, als zij Anthonius van Dornick, tolschrij ver te Tiel,
vraagt haar daar te vertegenwoordigen in acties tegen Jacobus Roloffs en anderen.

Joannes van Scherpenhuijsen huwt 14-12-1578 Catharina Poenten /Ponten van Geldet49. Ook hij heeft
te maken met handel en scheepvaart. Op 16-5-157950 legt hij een verklaring afin zake handel
in Gelre voor Loiffvan Eilswick en Gerit Engelen, beiden burger aldaar. Bernardo Theodorici, burger
te Bommel, koopt op 30-6-157851 van hem voor 325 Car. guldens een 'kaechschuijt' met alles
wat daarbij behoort. Hij is de Johannes die met een merk tekent. Vóór 1596 moet hij zijn
overleden, want op 18-1-1596 gaat Catharina Ponten in ondertrouw met MichielKanis, waarna op
3-2-1596 het huwelijk gesloten wordt. De tweede man van Catharina treedt op namens haar
in zaken die de familie Van Scherpenhuijsen betreffen. Zoals in een akte van 1612 in verband
met de nalatenschap van Frans van Scherpenhuysen samen met Severijn van Scherpenhuysen, Derick
Leijendekkerenjan van Scherpenhuysen5* en ook een aantal jaren later in 1618, waarin de echtgeno-
ten genoemd worden Derck Leijendecker, gehuwd met Neesken van Scherpenhuijsen, en Jan van
Scherpenhuijsen, gehuwd met Cunera Ter Stegen53, wanneer zij vier morgen land in het 'Verbrande
Broek' verkopen aan Severijn van Scherpenhuijsen. Het lijkt erop dat moeder, zoon en dochter
hun deel in een erfenis verkopen aan Severijn, die als erfgenaam reeds een deel bezit.

Severijn van Scherpenhuijsen is pachter van de impost van wijnen (vermelding in 1629) en bezit
4 morgen grond in HatertS4. Hij is eigenaar van graf genummerd 121 in de St. Stevenskerk,
waarin hij - beluid i6-i2-i6375S -, zij n vrouw en drie kinderen worden begraven. Zijn echtgeno-
te isjanneken Ghijsberts vander Meulen met wie hij 15-7-1604 in ondertrouw is gegaan en pas 21-8-
1604 huwt. Zoals gezegd kan niet met zekerheid uit akten geconstateerd worden wie zijn
ouders zijn. Alleen de naam van een dochter Maria is bekend. Zij is gehuwd met Johan van
Haeren en later met Isaac Hendricx.

Er zijn nog twee personen in deze tijd, die op generlei wijze aanleiding geven om tot de ge-
noemde gezinnen te behoren. De eerste is een Wilhelmus van Scherpenhuijsen. Deze is gehuwd
met Elisabeth. Hij geeft haar op 7-1-157856 een lijfrente. Blijkens een akte van 4-11-157957 moet
hij voordien overleden zijn. Hieruit valt ook af te leiden, dat de familienaam van Elisabeth
luidt 'vanden Walde', hetgeen wordt bevestigd door een verkoop op 3-4-157858. Dan verkopen
Agnes weduwe van Gerit Noot, haar dochter Stineken Noot en mede uit naam van Herman Noot
huis en hofstad, ledige plaats, stal, achterhuis en uitgang op de gas en de plaats van de 'Stern'
genaamd 'den gulden Hoirn' gelegen aan de Grotestraat aan Willem Scherpenhuijsen en zijn
erven. Willem en Elisabeth verklaren aan genoemde Agnes 300 daler schuldig te zijn. Aan de
onderzijde van dit charter staat vermeld, dat Naleken en Herman Noot aan Elisabeth vanden Walde,
weduwe van Willem Scherpenhuijsen, hun aandeel en recht in dit huis verkopen. Elisabeth vanden
Walde verzoekt op 13-6-157959 aan de onderrichter een dag vast te stellen voor het vonnis tegen
Agnes de weduwe van Franciscus a Scherpenhuijsen. De mogelijkheid bestaat dat deze Wilhelmus
een zoon van Franciscus en Agnes, maar onder hun vermoedelijke kinderen Derick, Johan en
Barthold zal hij in 1582 niet genoemd zijn, omdat hij dan reeds overleden is.
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De tweede persoon is nog een Derick of Theodoricus van Scherpenhuijsen. In het geschil tussen
Nijmegen en Deventer in 1573/157460 over het verlenen van tolvrijheden aan Nijmeegse bur-
gers legt hij een getuigeverklaring af. Hij wordt dan omschreven als oud 64 of 65 jaar en koop-
man in vette en droge waar. Hij is dus ca 1510 geboren. Hij is gehuwd met Maria MolickensSl.
Hij komt tevens voor op de lijst van personen die buiten het algemeen pardon, afgekondigd
op 8-3-1574, vielen waardoor zij konden terugkeren onder gehoorzaamheid aan de Spaanse
koning.
De in het voorgaande genoemde Derick van Scherpenhuijsen is vóór 1572 overleden dus van hem
kan dit geen tweede huwelijk zijn.
Veel gegevens betreffende de naam Derick of Theodoricus kunnen dus niet bij een bepaalde
Derick geplaatst worden, omdat er in een zelfde periode meer naamgenoten leven. Qua leeftijd
zouden het, indien het er slechts twee zijn, vader en zoon kunnen zijn, maar hiervoor is geen
bewijs te vinden. Ook een oom-neef relatie ligt voor de hand.
Het is misschien erg voorbarig reeds een schema op te stellen van vermoedelijke verwantschap
van deze naamdragers Van Scherpenhuijsen. Het geheel is dus een hypothese, waarvan men
mag uitgaan om tot bewijsvoering te komen, naar mag dus zeker niet beschouwd worden als
definitief (zie pag 231).

TOT SLOT

Van Hubert (van) Scherpenhuijs(en) is niet veel bekend geworden. Het verkrijgen van het
burgerschap, de twee burgerbrieven en grootburgerschap van Hubert (van) Scherpenhuijs(en) uit
1597> 1601 en 1610 zijn de weinige levenstekens die ik vond. De naam van zijn echtgenote
wordt genoemd in een akte van 2-12-159762 waarin een derde deel in een huis in de Molenstraat
door Peterken van Elden, weduwe van Adam a Heteren en anderen aan hem en zijn vrouw Meijch-
telt van Heteren wordt getransporteerd.

Een verdere lijn na 1600 ligt buiten het bestek van dit artikel, maar familierelaties zijn ook
moeilijk aan te geven. De eerste dopen van kinderen met de achternaam (van) Scherpenhuijsen
te Nijmegen zijn vermeldingen in het register van de Doopsgezinde lidmaten. Wel worden er
(Van) Scherpenhuijsen begraven in Nijmegen, waarvan in het voorgaande al melding is ge-
maakt.

Noten
* Met dank aan N. A. Hamers.
1. M.G. van den Akker, Leerjongens Nijmeegs weversgil-

de(i669-i7$6)in:ZoeklichtzonderGrenzen, Nijmegen
1990, pag. 91 en H. J. Kobossen, Leerjongens Nijmeegs
bakkergilde (1715-1795) in: idem, pag. 101.

2. Merken ontleend aan L. F. van Gent, Een Wereldreis
van 2000 Huismerken, Arnhem 1944, pag. 42 en 93;
data aan Gemeentearch. Nijmegen (GAN), E.M.
Hekking, Inventaris van het Oud-Burgeren Gasthuis
te Nijmegen, Nijmegen 1944, [Archief Oud Burge-
ren Gasthuis (OBG)] inv.nr F-50.

3. OBG, Charters Eist 1.
4. Hij werd gelijk met een (andere) Limburger Pe-

trus van Sevenum burger, maar deze betaalde
slechts de helft van wat Hubert Schaephues er

voor neerlegde. Vgl.J.A. Schimmel, Burgerrechtvan
Nijmegen 1552-1810, Tilburg 1966, pag. 143 en 346.

5. GAN, A. Delahaye, Het Rechterlijk archief der Stad
Nijmegen 1410-1811, Nijmegen 1951. [Oud Rechter-
lijk Archief Nijmegen (ORAN)], inv.nr 1822, f. 4V.

6. ORAN inv.nr 1835, f. 17V en 19V.

7. ORAN inv.nr 1824, f. 34.

8. ORAN inv.nr 1828, f. i8v.

9. ORAN inv.nr 1834, f. 11.

10. ORAN inv.nr 1833, f. 23.

11. ORAN inv.nr 1838, f. 13V.

12. ORAN inv.nr 1836, f. 8.

13. ORAN inv.nr 1837, f. 1.

14. ORAN inv.nr 1838, f. 14V.

15. ORAN inv.nr 1841, f. 21.
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ORAN inv.nr 1859, f. 87V.

ORAN inv.nr 1857, f. 6, morgengave van 600 zilve-
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ORAN inv.nr 1859, f. 48.
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GAN, Arch. Ned. Herv. Gem., Rekeningen St, Ste-
venskerk (Rek. St.Steven), inv. nr 555, luigelden.
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ORAN inv.nr 1853, f-23.

ORAN inv.nr 1863, f. 30.

Zoeklicht op Nijmegen, Nijmegen 1980, p-110.

ORAN inv.nr 1861, f. 14.

ORAN inv.nr 1861, f. 27.

ORAN inv.nr 1863, f. 95V.

ORAN inv.nr 1861, f. 9V, morgengave 15-12-1578.
ORAN inv.nr 1862, f. 165V.

ORAN inv.nr 1861, f. 47V.

ORAN inv.nr 1870, f. 153.

ORAN inv.nr 1875, f. 49.
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Weesh., charter 502; ORAN inv.nr 1861, f. 26.
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OAN inv.nrs 2678, 2682.
Weesh., regest 166.
ORAN inv.nr 1865, f. 76V.

Een weduwe blijft te Nijmegen achter zonder inkomsten

Elsje Dercks is gehuwd met Derck Berghauer en woont te Nijmegen terwijl haar man zich aange-
monsterd heeft op een schip van de Oost-Indische Compagnie. Hij heeft wel op 20 december
1748 geregeld dat een deel van zijn verdiensten naar zijn vrouw zullen gaan, maar heeft geen
testament gemaakt. Als hij dan op het schip Diemen op 18 maart 1749 overlijdt, krijgt zij
hiervan mededeling en ook wat het interestboek van het schip in 1749 bevat (fol. 187). Op 8
maart 1751 wordt e.e.a. vastgelegd., waarbij zij ook haar eigen geboortebewijs overlegt: ge-
doopt in Nijmegen 2 maart 1684 Elssen, dochter van Theunis Dercks en Lijsbetjans. Een bewijs
van burgerschap van haar vader of man wordt niet overlegd. Als bewijs van overlijden van haar
man legt ze de verklaring van haar man over, waarop later bijgeschreven staat dat deze is
overleden.

N.A.H.
Bron: G.A. Nijmegen, Archief Oud-Burger-Gasthuis, inv.nr F 57 (letter C).
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JOHANNES JENNEKEN
MORREES SERVAES

zn. van Dionis dr. van Ser-
Moorrees en vaes Geurtscn
Trijnekejans cnAeltjen

Kempcnaers Lenssen

maasschippcr, j.d. van
grootburger Roermond
Nijmegen
31-8-1667
ged. Dor-

drecht (geref.)
21-1Z-1644
over], na
7-7-1699

tr. Eijsden (geref.) 26-4-1665

HUIJBERT
VAN SANT-

VOORT

doctor in de
rechten

GERARD1NA
KUIJPER
wed.van

Johan Puijn

tr. Nijmegen (geref.) 2-6-1672

over], na
22-1-1687

DIONYSIUS
MOORREES

koopman, maasschippcr,
grootburgcr Nijmegen

1694

ged. Dordrecht (geref.)
30-6-1672

overl. Huisen

10-11-1735

JOHANNA VAN
SANTVOORT

Mr. JOHANNES
RIJCKWIJN

tr. attestatie van Hasselt
22-1-1687

JANTJE EGBERTS
HARTING

wed. van Florens van
Odekerken

ged. Nijmegen
7-8-1674
overl. na
6-3-1738.

tr. Hees (geref.) 7-5-1695 tr. Nijmegen (geref.) 22-1-1687

JOHANNES MOORREES

koopman en maasschipper

JOHANNA (VAN) RIJCKWIJN

geb. Luik 14-5-1696

overl. Venlo 9-1-1761

geb. Nijmegen 31-10-1695

overl. Leeuwen 10-1-1779

tr. Neerbosch 6-8-1719

Mr. JOHANNES MOORREES

Heer van Ubbergen en Persingen, raad, schepen en ontvanger van de verponding

te Nijmegen, baljuw van de Betuwe, griffier van Lene van Nijmegen,

geb. Nijmegen 16-10-1719, overl. ald. 21-05-1792.

Samengesteld doorA.J. Stasse, m.m.v.J. van den Borne.
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8

MICHIEL
JAMIN

maasschipper,

overl. voor
7-4-1683

9

JEANNE
CONINCX

dr. van
Hendrick

Koninkx en
N.N.

overl. na
20-9-1702

tr. Maastricht 28-12-1650

4

MICHIEL JAMIN

ontvanger te Oyen 1698,
gemeensman te Nijmegen

1704-1722

geb./ged. Dalhem (B)
15/18-2-1663

overl. Nijmegen
16-7-1722

tr. 's-Gravenhage (Kl

10

PIERRE
SAUVAGE
(later: de

Wilde)

SARA VAN

HULS

s
CATHARINA

CONSTANTIA DE
WILDE

geb./ged. 's-Gravenhage
2/6-7-1681

overl. Nijmegen
22-9-1747

oosterkerk) 2-4-1698

DIDERICK CASPER JAMIN

majoor der hopmanschap van Nijmegen
1766-1801

geb. Nijmegen 23-9-1715
overl. Nijmegten 27-1-1801

12

6

JOACHIM (JOHANNES?)
JUNCKNICKEL

overl. voor
20-7-1753

tr. Nijmege

14 •5

7

ANNA SIBILLA
BUNINGH/BUNINGS

burgeres van Nijmegen
20-7-1753

van Emmerik

n16-5-1717

GERTRUTH JUNGNICKEL

geb. Nijmegen 15-8-1723
overl. Nijmegen 21-8-1786

tr. Beek (Gld.) 1-8-1749

DIEDERIK CASPER JAMIN
(na 1789: de Groot Jamin)

poorter van Amsterdam 13-2-1787, geb. Beek (Gld.) 10-12-1759,
overl. Amsterdam 2-7-1814,

tr. Amsterdam 18-5-1788 Margaretha Elisabeth de Groot,
geb. Amsterdam 27-2-1768, overl. Amsterdam 1-4-1814,

dr. van Jan de Groot en Aletta Steenbergen

Samengesteld doorA.J. Stasse.
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De eerste generaties van het Akense geslacht Bouwens te Nijmegen

DOOR N.A. HAMERS

Nadat Nij megen bij de Reductie van 1591 overgaan was in handen van de Staatsen, vertrokken
vele katholieke welgestelde families uit Nijmegen naar elders. In westelijke richting was dit
naar Grave en later naar 's-Hertogenbosch, om dan na 1629 in de Zuidelijke Nederlanden een
goed heenkomen te zoeken. Intussen moest in de stad een praktisch geheel nieuw patriciaat
gevormd worden. De nieuwe bestuurderen waren soms verheugd vreemden in de stad op te
kunnen nemen, vooral ambachtslieden en lieden uit de betere 'middenstand'. Dit was zeker
het geval toen sedert 1615 vele Akenaren die de nieuwe religie aanhingen, voor de keizerlijke
troepen vluchtten naar noordelijke streken, vooral naar de steden. Zo ook naar Nijmegen.
Omdat zij om godsdienstige redenen deze stad wilden binnenkomen en er een nieuw bestaan
wilden opbouwen, werd deze verdrevenen gratis het Nijmeegs burgerschap verleend. Deze
groep asielzoekers bestond niet uit eenlingen of echtparen alleen, maar soms uit hele gezin-
nen. Nadat op 29 maart 1615 vier personen, mogelijk met vrouw en jonge kinderen, het Nij-
meegs burgerschap hadden verkregen, zien we dat op 28 april aan een tiental mannen het
burgerrecht werd verleend. Sommige van hen hadden grote gezinnen zoals Reynier Bouwens,
een grossier in zijde, met vrouw en zes kinderen, Johan Smit, een lakenkoper, met vrouw en
zeven kinderen, Caspar van Thienen met vrouw en twee kinderen, Willem Mez, met vrouw en
twee kinderen, en]acob van Landen met vrouw en eveneens twee kinderen. In een paar jaar tijds
is hetaantal binnenkomende personen en gezinshoofden de vij fenzeventigal gepasseerd. Deze
immigranten vormden een hechte groep, zodat tussen hen spoedig - zo deze niet reeds beston-
den - familiebanden werden gelegd.

De hierboven genoemde gezinnen van Reynier Bouwens en Johan Smit leveren hiervan een
bewijs. De oudste dochter van Reynier, Sijbilla, was al gehuwd met de lakenkoper en koopman
Nicolaes Reyners, die met nog drie gezinnen uit Aken in Nijmegen om het burgerrecht verzoch-
ten en dit gratis op 27 maart 1616 verkregen. Een zoon van Johan Smit huwde met een jongere
dochter van Reynier Bouwens.

Het geslacht van Johan Smit/Smits, beter bekend onder de familienaam Smetius, is onderwerp
van studie geweest en de genealogie is (met uitvoerige bronvermeldingen en literatuur) gepu-
bliceerd in het Nijmegen-nummer van Gens Nostra t.g.v. het 40 jarig bestaan van de NGV en
de Genealogische Dag te Nijmegen in 1986.

Dankzij een handschrift dat is nagelaten door de predikant Johannes Smetius, zoon van het
genoemde echtpaar Smits-Bouwens, kunnen naast genealogisch onderzoek in Nijmegen -
evenals dit het geval is bij de genealogie Smetius - feiten ten behoeve van de familie Bouwens
worden meegedeeld, die andere bronnen niet geven.

BURGERMERK EN WAPEN

Op grond van het feit dat Smetius in de tekening van de kwartieren van zijn moeder Johanna
Bouwens, bij die van Bouwens geen wapen heeft getekend (terwijl hij bij nagenoeg elke familie
een wapen plaatste) kan men concluderen dat de familie Bouwens geen wapen voerde. De
kwartieren van vaderszijde vanjohanna Bouwens zijn erg onvolledig. Haar grootouders waren,
Bouwens en Paes, beide families zonder wapen. De overgrootouders van moederszijde waren
Engelbrecht, Paris, Bree en Duppengiesser, waarvan de wapens - zij het bijzonder slecht - wel
zijn getekend.
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Vlnr: Wapens Engelbrechr (met zwijnskop), Paris, Bree en Duppengiesser (kruik op pootjes met 2 oren).

Genoemde Reynier Bouwens, vader van Johanna tekent met zijn merk. Of hij dit al deed direct
bij het verkrijgen van het burgerschap is niet zeker, wel tekent hij een jaar later op 12 juli 1616
bij het verkrijgen van zijn grootburgerschap met nevenstaand merk, en daarna nogmaals bij
het verkrijgen van een burgerbewijs in 1619 en 1638. Van hem is geen wapen bekend. Toch
moeten we aannemen dat hij mogelijk wel een wapen voerde. In ieder geval wordt een wapen
afgebeeld in de St. Stevenskerk op de grafzerk van Johanna's schoonouders en haar man, die
in 1651 overleed. Van Schevichaven tekende de steen waarop de wapens voorkomen van Smeti-
us, Raedts, Bouwens en Engelbrecht. Het wapen Bouwens laat een klimmende aanziende
leeuw zien. Blijkbaar is dit wapen door Van Schevichaven nogmaals aangetroffen en nog wel
in kleur. Hij tekende dit in zijn wapenboek (zie bijlage), maar vermeldt daarbij alleen de naam
zonder jaartal en - zoals gebruikelijk bij deze archivaris - zonder enige bronvermelding. Tot
heden is nog niet de bron gevonden, zodat het onzeker blijft wie het wapen voerde.

Merk van Reynier

Bouwens in 1616,

tekening deel

grafzerk (zie Gens

Nostra 41 (1986),

pag. 208), wapen

Bouwens.

ft B

GENEALOGIE

Als basis voor de navolgende genealogie dienden de aantekeningen, de kroniek, schema's en
bijzonderheden e.d. aanwezig in de Collectie Smetius*. Wat betreft de familie Smetius blijkt
het handschrift zeer betrouwbaar, maar bij het geslacht Bouwens en aangehuwden geeft Sme-
tius hier en daar een andere versie dan de doop- en huwelijksregisters. Afwijkingen worden
in de noten vermeld. Soms is een gezin niet meer te Nijmegen aangetroffen en zijn de gezins-
leden zoals vele Akenaren reeds een aantal jaren later vertrokken naar Holland, speciaal Am-
sterdam. Overige informatie is toegevoegd ontleend aan bekende primaire en secundaire
bronnen voor genealogie en literatuur.

I. Peter Bouwens, wonend te Aken, tr. NN.
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Uit dit huwelijk o.a.:

II. Reinier Bouwens, overl. Aken 14-6-1595, tr. NN.

Uit dit huwelijk o.a.:

III. Peter Bouwens, overl. Nijmegen vóór 1629, tr. (1) Sibylla Paes, dr. van Steven Paes: tr. (2) Mar-
garetha van de Meulen, begr. Nijmegen 30-10-1636.

Op 1-2-1624 treedt Margarctha op als doopgetuige. In maart 1629 is zij, als weduwe van Peter Bouwens, doopge-
tuige bij het tweede kind uit het gezin van haar stiefkleindochter Johanna.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Bouwens, geb. Aken, vermeld in 1631, overl. Nijmegen, begr. St. Stevenskerk, tr. Arn-
oldjordaen Kampers, dr jur., schepen van Nijmegen 1637-1661, begr. in de St. Stevenskerk.
In 1648 tekent hij met zijn burgermerk, feitelijk initialen'.
De redenen waarom hij omstreeks 1635 aan zijn familienaam de naam Rampers toevoegde en dan ook een
wapen met drie ramskoppen ging voeren, zal t.z.t. in een andere publicatie in een genealogie aannemelijk
worden gemaakt.
Hij bezat in 1649 land in de uiterwaarden van Wcurt, die hij in pacht gegeven had.
Anna is op 9-10-1631 getuige bij de doop van een kind van haar halfzus Johanna. Arnoldus Jordaen Rampers
is op 1-2-1639 getuige bij een ander kind van deze Johanna.
Uit dit huwelijk, ged. Nijmegen (geref.):
a. Petronella Jordaen (Rampers), ged. 25-8-1625 (get. Derick Jordan, Margriet van der Meulen, Jenneken

Doornix); Zij trad vele malen bij kinderen van haar broer Petrus Jordaen als doopgetuige op: 8-3-1672,11-7-
1673, 23-10-1674, 23-2-1676,12-1-1679 en 17-2-1684.

b. Adriana Jordaen, ged. 20-5-1627 (get. Reynier Bouwens, Wendel van Sandfort, Sentgen (?)Rcijners), jong
overleden, door Smetius in handschrift niet genoemd.

c. Aletha Jordaen (Rampers), ged. 6-4-1629 (get. Joannes Jordaen, huisvrouw van Derck Jordaen, huisvrouw
van Willem Bouwens2); doopgetuige 18-9-1677 bij een kind van haar broer Petrus.

d. Johannes Jordaen, ged. 18-3-1631 (get. Paulus Steckens, Joannes Jordan, Maria Grouwels), jong overleden3.
e. Petrus Jordaen (Ram pers), ged. 12-5-1633 (get. Derck Rampers, Anthony Voss, Josijna van der Meulen, wed.

Caspar van Thienen4), dr jur., ontvanger generaal van het Kwartier van Nijmegen, overl./ begr. Nijmegen
27-1-1719 / (St. Stevenskerk).
Hij was gehuwd met Hcnrica Lcydecker, overl. 9-7-1725, beiden begraven in een groot graf in de St. Stevens-
kerk, dat in 1683 voor zijn gezin was gemaakt, en waarin ook zeven van hun tien kinderen begraven zijn.
Daarop het samengestelde wapen Jordaen (Rampers); gevierendeeld: I drie omgewende ramskoppen, II een
stijgbeugel, III een omgewende aanziende klimmende leeuw, IV drie ramskoppen5.

f. Elisabeth Jordaen (Rampers), ged. 31-3-1635 (get. Ds Joh. Smetius, Janneken van der Meulen, wed. Rcijnier
Bouwens, Claesken Stocken, huisvrouw Sr Bugon); doopgetuige 7-1-1680 bij een kind van haar broer Peter.

g. Margaretha Jordaen Rampers, ged. 18-12-1636 (get. Hopman Jan Jordan, Anna Nauwincx, huisvrouw van
Peter de Kracht, Johanna van der Stock); doopgetuige 11-2-1681 bij een kind van haar broer Peter.

h. Johannes Jordaen Rampers, ged. 20-3-1630 (get. Heeren Gedcput., Wendel Vossen). Hij is getuige bij de
doop van kinderen van zijn broer Peter op 8-3-1672 en 11-7-1673.

2. Gertruda Bouwens, vermeld in 1630, tr. [niet te Nijmegen] Peter Reijners, kramer, burger van
Nijmegen 18-12-1616, begr. Nijmegen 18-7-1644.
Zij is als Geertruijt, huisvrouw van Peter Reinaerds, 25-6-1630 getuige bij de doop van een kind van haar nicht
Johanna.
Uit dit huwelijk6:
a. Peter Reyners.
b. Eibulia Reyners.
c. Hendrik Reyners.
d. Reynier Reyners.
e. Arnolda Reyners.
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f. Johannes Reyners.

g. Abraham Reyners.

3. Reynier Bouwens, volgt IVa.
4. Abraham Bouwens, volgt IVb.

IVa. Reynier Bouwens, geb. Aken, grossier in zijde, burger van Nijmegen 1615, overl. Nijmegen
12-12-1632, begr. (St. Stevenskerk), tr. (1) Catharina Grouwel; tr. (2) Susanna Engelbrecht,
overl./begr. Nijmegen 2/6-12-1640 (St.Steven), van wie de ouders onbekend zijn7.

Susanna Engelbrechts, genoemd Susanna Bouwens, is 30-11-1627 doopgetuige bij een kind van haar dochter
Joanna. Haar man is dit op 11-3-1629. Hij moet voor 1638 zijn overleden, want Johanna Bouwens nam haar in 1638
in haar gezin op. Smetius vermeldt dat beide grootouders in het graf aan de zuidzijde van de kerk begraven
werden.

Uit het eerste huwelijk:

1. SybillaBouwens,otr. Nijmegen26-11-1615 (?)NicolausReyners,lakenkoper,koopman,burger
van Nijmegen 27-3-1616, grootburger 22-8-1621, overl. na 1633.
Niclacs Reyners is 24-5-1633 getuige bij de doop van een kind van het gezin Johannes Smetius - Johanna
Bouwens.
Uit dit huwelijk8:
a. Nicolaus Reyners.
b. Hendrick Reyners.
c. Elisabeth Reyners, ged. 8-8-1617 (get. Reijnier Bouwens, Barbara Reijners, Maria van der Meulen).
d. Susanna Reyners, ged. 30-7-1619 (get. Bartholomeus Grouwel, Margaretha Holmans, Sybilla Coermans9).
e. SibyllaRcyners,ged.7-2-1621 (get.JohanGrouwel,Margriet,wed.HendrickBannelts,AngenesBouwens10).
f. Arnold Reyners, ged. 2-4-1622 (get. Caspar Engelbrecht, Abraham Pyllera, Geertgen Bouwens).
g. Reynier Reyners, ged. 1-2-1624 (get. Lazarus Schardenel, Peter Bouwens, Margaretha van der Meulen).
h. Catharina Reyners.
i. Sara Reyners".

2. Jan Bouwens, volgt Va.
3. Catharina Bouwens (j.d. van Aken), otr. / tr Nijmegen 3/20-10-1618 (get. Reinier Bouwens,

Jan Boocks [?]) Abraham Pilara, j .m. van Aken.
Abraham Pyllera is 2-4-1622 getuige bij de doop van zijn neefje Arnold Reyniers en werd 1-5-1636 als doopge-
tuige vervangen door Reynier Bouwens.
Uit dit huwelijk12:
a. Christophorus Pilara.
b. Reynier Pilara.
c. Catharina Pilara, tr. Joannes Ruland. Zoon: Hans Peter Ruland.

Uit het tweede huwelijk:

4. Johanna Bouwens, geb. Aken, overl. Nijmegen, begr. (Stevenskerk) 23-11-1669, otr./tr. Nij-
megen 20-8/12-9-1626 Johannes Smith / Smetius, geb. Aken woensdag St. Victor 10-10-1590
(3 uur v.m.), ged. (in den Kuppel) door Johannes Badius, (get. Lenhard Mees en Petronella
huisvrouw, van Nicolaus Bannelt, dr. van Claes Keer en Barbara Smith), stud. Odenkir-
chen, Harderwijk en Heidelberg, predikant te Sittard en Nijmegen, overl. Nijmegen vrij-
dag 30-5-1651 (7 uur n.m.), begr. ald. (Stevenskerk) 3-6-1651 (11 uur v.m.), zn. van Johannes
Smith en Maria Raets.
Voor zij in het huwelijk trad, had ze op 5-8-1626 samen met haar broer Abraham 'minnelick sijner Z. Ouderen
naerlaetenschap gedeelt'. Blijkbaar was alleen haar vader reeds overleden, want haar moeder nam haar intrek
in dit gezin nadat Reynier Bouwens in 1638 naar Leiden vertrok. Johanna werd op 12-6-1636 aangetast door
de pest, vijf dagen later stierf haar dochtertje Johanna en werd bij de Regulieren (Molenstraat) begraven.
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Moeder Johanna 'is door Codesgenade als uyt den dooie wederom opgestaen'. Verdere bijzonderheden over haar en

haar man, zijn uitvoerig beschreven in genoemde genealogie Smetius.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Smetius, geb./ged. Nijmegen 29/30-11-1627 (dg. Susanne Bouwens, Maria, huisvr. van Caspar Engel-

brecht, Abraham Smith).
b. Susanna Smit, geb./ged. Nijmegen 10/11-3-1629 (dg. Reinier Bouwens, Margaretha van der Meulen wed. P.

Bouwens, Gertruijt Hessels huisvr. burgemeester Ter Spijcken).
c. Sara Smit, geb./ged. Nijmegen 24/25-6-1630 (dg. Geertruijt Bouwens huisvr. Peter Reinaerds, Eva Engel-

brecht wed. Niclaes Wolf).
d. Johanna Smit, geb. en ged. Nijmegen 9-10-1631 (Anna Bouwens huisvr. Dr Arnoldus Jordans en Sybilla

huisvr. Van Langevelt).
e. Johannes Smit, geb./ged. Nijmegen 22/24-5-1633 (dg. Niclaes Reyners, Pieter Bouwens, Maria van Helmont

huisvr. D.H. de Leeuw).
f. Sibylla Smit, geb./ged. Nijmegen 4/5-10-1634 (dg. Agnes Simons huisvr. J (!). Bouwens, Gerarda van der

Voort huisvr. D. Reet. Verheyden).
g. Johannes Smit, geb. en ged. Nijmegen 1-5-1636 (dg. D. Otho Badius, pred. te Amsterdam en Abraham Pilera,

in plaats van hen D. Rod. Schivelbergh en R. Bouwens, en Eva Bouwens).
h. Reijnier Smit, geb./ged. Nijmegen 23/25-6-1637^. Reynier Bouwens, neef Reynier Reyners, de wed. Gerrit

Heijmericks).
i. Reynier Smith / Smetius, geb./ged. Nijmegen 31-1/1-2-1639 (dg. Dr Arnoldus Jordaen Rampers, schepen en

ontvanger van het Kwartier van Nijmegen, D. Abr. Thiels en Anna Paes huisvr. Frans van de Velde),
j. Johanna Smith, geb./ged. Nijmegen 30-4/2-5-1641 (dg. Niclaes Pelser, Agneta Pelser huisvr. H. Bouwer,

Johanna Blanche wed. Michiel Rijckarts).

5. PeterBouwens, mogelijk vermeld 3-8-162913, op 24-5-1633 doopgetuige bij een kind van zijn

zus Johanna.

6. Eva Bouwens, op 1-5-1636 getuige bij de doop van een zoon van haar zus Johanna,

overl./begr. Nijmegen 22/24-9-1636 (St. Stevenskerk).

7. Reijnier Bouwens, overl. na 1637, otr. / tr. Nijmegen 12-10/22-11-1636 Johanna van derStoek.
Na de ondertrouw werd Reynier aangetast door de pest, maar hij herstelde zodat in november het huwelijk
toch doorgang kon vinden. Nog voor het huwelijk vervangt hij op 1-5-1636 te Nijmegen als getuige en is 25-6-
1637 zelf getuige bij de doop van het naar hem genoemde kind van zijn zus Joanna.
Op 10-4-1638 is Reynier met zijn huishouden naar Leiden vertrokken. Zijn moeder die bij hem inwoonde, nam
haar intrek bij haar dochter Johanna.

IVb. Abraham Bouwens, tr. Catharina Nijsmans.
Hij deelde in 1626 samen met zijn zus Johanna de nalatenschap van hun ouders.

Uit dit huwelijk:

1. Sibylla Bouwens, otr Nijmegen 26-1-1640 Johannes Beberenus van Dijck.

Uit dit huwelijk'4:
a. Engelberta Beberens.
b. Sybilla Beberens.
c. Johanna Beberens.

Va. Jan Bouwens, otr. Nijmegen 19-7-1618 Agneta/ Agnes Simons.

Mogelijk is Agnes Simons als Angenes Bouwens op 7-2-1621 doopgetuige. Zij is 5-10-1634 doopgetuige bij een
kind van Johanna, zuster van haar man.

Uit dit huwelijk's:

1. Reiner Bouwens.

2. PeterBouwens.
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3. Sara Bouwens.
4. Johannes Bouwens.
5. Catharina Bouwens.

BIJLAGE PAES

Smetius achtte het nodig bij zijn schema ook een overzichtje te geven van het geslacht Paes.
Bij controle met de andere bronnen blijkt een en ander niet te kloppen16. Aangepast volgt hier
een schema steunend op Smetius en de DTB, waarin praktisch geen aanvullingen gevonden
werden.

I. Steven Paes, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1. Sibilla Paes, tr. Peter Bouwens - zie genealogie Bouwens (III);
2. Anna Paes, tr. Mathias van der Landen'7.

Uit dit huwelijk'8:
a. Johannes van der Landen, tweeling met volgende, ged. Nijmegen 30-12-1624.
b. Sybilla van der Landen, tweeling met voorgaande, ged. Nijmegen 30-12-1624.

3. Lambert Paes, volgt II.

II. Lambert Paes, tr. (1) NN; tr. (2) NN.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mathijs Paes, tr. Mayken Dordrici. Dochter Mayken Paes.

Uit het tweede huwelijk:

2. Sybilla Paes, tr. Hendrik Pijpers.
3. Anna Paes, begr. Nijmegen 15-2-1663, tr. (i))acob Meloy; tr. (2) Michiel Rijckarts; tr. (3) [?] Frans

van de Velde.
Frans van de Velde verkrijgt zijn eerste burgerbrief in 1634. Anna Paes, huisvr. van Frans van de Velde is in
1639 doopgetuige bij een kind uit het gezin Smetius-Bouwens.
Uit het eerste huwelijk:
a. Anna Meloy.
Uit het tweede huwelijk:
b. Michiel Ryckarts, overl. vóór 1641, tr. Joanna Blanche, dr. van Jacob Blanche (kramer uit Aken, burger 17-1-

1621) en Gerritge van Kampen (welk ouderpaar huwde 23-8-1620).
Op 30-4-1641 is Johanna Blanche doopgetuige bij een kind van het gezin Smetius - Bouwens.

BIJLAGE WAPENS

Ik ken twee wapens van families Bouwens, die archivaris H. DJ. van Schevichaven heeft aange-
troffen, o.a. één in kleur: in blauw een zilveren aanziende klimmende leeuw, dat geacht wordt
bij het hierboven behandelende geslacht te behoren. Het ander wapen dat Van Schevichaven
kende, is dat van Barbara Bouwens (t 1682). Dit valt af te leiden uit de linkerhelft van het gedeel-
de wapen, waarop drie voorwerpen, op de grafsteen in de St. Stevenskerk van haar en haar
man, de schepen Reinier Beeckman (f 1671)19.
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Vlnr. Wapens Beeckman en Bouwens. (Zoeklicht op

Nijmegen, Nijmegen 1980, pag. 137-181).

msm.

Hij tekent de drie voorwerpen als vaten. De kleuren zijn bekend omdat dit wapen is opgeno-
men in het handschriftje:

Lijst van Naamen en Waapens van de Wel Edele en Achtbare Heeren Regeerende Borgermeesters der Stad Nymegen van denjaare

MDC tot denjaare MDCCLIV waaragter Volgen Verscheydene Waapens van Famieljes Die Voor Het Meeste Gedeelte Aan Dezelve

Vermaagdschap20.

Het is duidelijk dat Barbara hier als vermaagschap is vermeld. Zij is de dochter van burgemees-
ter Derick Beekman en Barbara van Elswick11.
Er is slechts één Bouwens bekend die in de genoemde periode burgemeester is geweest n.l.
Dirck Bouwens die tussen 1625-1644 zevenmaal deze functie bekleedde, maar deze zegelde o.a.
in 1620 als schepen met een wapen waarop een huismerk22.

Hendrick

Bouwens

1581

Johon

Bouwens

1592-1593

Derick

Bouwens

1625

Derick

Bouwens

1618-1636

Hij behoort tot een geslacht Bouwens dat in de 16de eeuw reeds voorkomt. Met hetzelfde
burgermerk tekende ook een Hendrik in 1581, een Johan BouwensZ2 in 1592 en 1593, en zoals
gezegd Derick Bouwens in 1625 Z4.
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Noten

Onder protest heeft de auteur toegestaan dat de data door de redactie zijn weergegeven met streepjes in plaat van met puntjes (op

verzoek van de auteur toegevoegd door de redactie).

* Gemeentearchief Nijmegen (GAN), Coll. Handschriften, inv.nr 43.

1. Een Carel / Karel Jordaen tekent dergelijke initialen in 1680; hij is in 1679 mr in een gilde en heeft als Carel

Rampcrs een leerjongen in zijn bedrijf (Zoeklicht zonder Grenzen, Nijmegen 1990, pag. 163), koopt in 1681 een

schuur aan de Lange Nicuwstraat (idem, pag. 138), gemeensman in 1703 (idem, pag.109). De grafzerk (van hem)

zijn vrouw Henderijn Wust, zonder datum, vertoont buiten het wapen Rampers), ook dat van zijn vrouw: een

dwarsbalk, boven vergezeld van drie naast elkaar geplaatste sterren (Muschart, pag. 47). Uit zijn huwelijk zijn

te Nijmegen tien kinderen gedoopt.

2. Merkwaardig dat Smetius een Willem niet plaatst in zijn genealogisch schema. Waarschijnlijk betreft het een

verschrijving in of uit het doopregister.

3. Door Smetius in handschrift niet genoemd. Een Jan Jordaen werd in 1635/36 begraven in de St. Stevenskerk,

maar dit zal waarschijnlijk de vader van Arnold Jordaen betreffen, omdat jonge kinderen nooit met hun

voornaam worden genoemd, maar steeds als 'kind van [naam vader]'.

4. Hij werd met dochter Jenneken en zoon Dionys 28-4-1615 als afkomstig van Aken, burger van Nijmegen.

5. Muschart, pag. 64/65.

6. Dopen der kinderen niet te Nijmegen aangetroffen.

7. Dit echtpaar Engelbrecht had buiten Susanna, een zoon Caspar, gehuwd met een zekere Maria die in 1627

vermeld wordt, en een zus Eva, die in 1630 weduwe was van Niclaes Wolf. In hoeverre Hendrick Engelbrechts,

een kuiper uit Straelen, die op 21-12-1617 te Nijmegen in ondertrouw gaat, en 13-3-1618 een burgerbewijs krijgt

uitgereikt, tot dit geslacht behoort, kon niet vastgesteld worden.

8. Hs geeft in volgorde Nicolaus, Hendrick, Reijnier, Arnold, Johanna, Elisabeth, Catharina en Sara. Omdat het

aantal kinderen nagenoeg overeenstemt, zou het kunnen zijn dat Smetius hier niet de juiste namen geeft.

9. Zuster van Dionys Coermans uit Aken, die 8-11-1615 burger van Nijmegen wordt.

10. Waarschijnlijk is bedoeld Agnes Simons echtgenote van Jan Bouwens.

11. Hs vermeldt bij haar (echtgen.?) De Coq.

12. Dopen der kinderen niet te Nijmegen aangetroffen.

13. ORAN, inv.nr 1881, f. 95X.

14. Kinderen volgens hs Smetius; niet in DTB te Nijmegen aangetroffen.

15. Zie noot 14.

16. Hij geeft Steven Pacs. zonder echtgenoot, drie kinderen Sibilla (geh. met Peter Bouwens), Anna (gehuwd met

Mathias van der Landen, met twee kinderen Johannes en Eva, geh. met Paulus Cousenbergh), Lambcrt met

daarbij dies uxores habuit en kinderen Mathijs (gehuwd met Mayken Dordraci en dochter Mayken) en Sibilla

gehuwd met HendrikPypers. Deze laatste met dochter Anna Paes geh. met Jacob Mcloy, dan als tweede echtge-

noot naam doorgestreept [onleesbaar] met daarbij geschreven Michiel Rijckars. Uit eerste huwelijk Anna

Meloy, geh. met Frans van de Velde, uit het tweede Michiel Rijckars, gehuwd met Johanna Blansch.

17. Op 28-4-1615 gelijk met gezinnen Smetius en Bouwens, gratis het burgerschap verkregen een Jacob van der

Landen met kinderen Aert en Goert, evenals de vorige om godsdienstige redenen uitgeweken uit Aken.

18. Volgens hs Smetius ook Eva van der Landen, begr. Nijmegen 17-10-1635, tr. Paulus Cousenberch, uit Aken.

hoedstoffeerder, gratis het burgerschap van Nijmegen 7-6-1615.

19. Muschart, pag. 41, die meent dat de drie (2-1) wel eens vaten zouden kunnen zijn.

20. GAN, Coll. Handschriften, inv.nr 145. Dit handschrift is beschreven in ZoeklichtKwartiervanNijmegen, Nijmegen

1985, pag. 155/156, met afbeeldingen der wapens.

21. Vermaagschapt is ook een kleindochter van Johanna Bouwens, Mechteld Smetius (1684-1765), dicgehuwd was

met Reinier Beeckman (1682-1718).

22. OAN, inv.nr 4452.

23. Hij wordt ook vermeld in ORAN, inv.nr 1866, f. 75V (12-3-1596) en 1869, f. 126 v.

24. GAN, Archief Oud Burgeren Gasthuis, Register van uitgereikte burgerbrieven (1581-1694), chronologisch

ingeschreven op voornaam van de burger; Van Gent, nr 270.
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Aanvulling fragmentgenealogie Louwen (Overijssel)

DOOR HERMAN LOUWEN

INLEIDING

In 1975 is in het juli/augustus nummer van dit blad een fragment-genealogie Louwen gepubli-
ceerd1. Bovendien verscheen in 1997 het boekje Louwen van den Schutsloot, waarin de genealogie
van het geslacht wordt beschreven en dat in diverse archieven te raadplegen valt2. Hieronder
volgt een aanvulling op beide publicaties.

De oudste generaties Louwen woonden aan de Schutsloot. Deze sloot ligt in het tegenwoordi-
ge dorpje Belt-Schutsloot, dat te vinden is tussen Wanneperveen en Zwartsluis. De Schutsloot
viel als buurtschap binnen het rechtsgebied van het Schoutambt Wanneperveen en in de plaats
van die naam gingen de Louwens ook ter (gereformeerde) kerke. Later behoorde de Schutsloot
tot de gemeente Wanneperveen.

De in het Rijksarchief van Overijssel te Zwolle berustende doop- en trouwregisters dateren
van 1740. Registers voor 1740 ontbreken, omdat die in de 19° eeuw in het gemeentehuis van
Wanneperveen zijn zoekgeraakt. Ondanks dezehandicap kon ik met behulp van het lidmaten-
register, akten uit rechterlijke archieven e.d. honderd jaar verder in de tijd teruggaan. Alleen
van de twee oudste generaties staat niet onomstotelijk vast dat zij een voorvader zijn. Bij alle
overigen is geen twijfel mogelijk. De oudste twee generaties worden daarom wel behandeld,
maar met A en B afwijkend aangeduid. Op die manier loopt dit artikel ook in de pas met dat
uit 1975.

Veel onderzoek is gedaan naar de vader van Louwe Lenaerts c.q. Leenders (I). Aangezien er
over de tijd waarin deze voorvader leefde geen doop- en trouwregister voorhanden is, geen
lidmatenregister en geen belastingstukken, moesten alle in het archief aanwezige oude akten
worden doorgenomen. Dat kostte veel tijd, omdat die akten in oud-schrift zijn geschreven;
bovendien veelal in een beroerd, kriebelig handschrift. Ik heb hulp gekregen van de heer J. Ten
Hove, historicus verbonden aan het Provinciaal Rijksarchief van Overijssel te Zwolle, die ik
daarvoor veel dank verschuldigd ben.

Het bleek dat een Leendert Pieters als voorvader in aanmerking kwam. De vraag was alleen
welke, want er waren er twee van voorradig... Eén, die aan de Schutsloot woonde en één die in
Zwartsluis huisde. De eerste komt naar mijn mening als meest waarschijnlijke kandidaat in
aanmerking. Een verhuizing van Zwartsluis naar de Schutsloot kwam namelijk niet voor, wel
andersom. Dat is ook met de Louwens later het geval. De gegevens van de Zwartsluiziger zijn
dan ook niet opgenomen.

Tenslotte merk ik op, dat bij de oudste generaties geen beroepen zijn aangegeven. De men-
sen van de Schutsloot voerden vroeger verschillende werkzaamheden uit om het hoofd boven
water te houden. Men had veelal een stuk land, weide-, hooi-, of turfland, hield een paar
beesten, zoals koeien of geiten, en hield zich op met seizoensgebonden werk als riet- en/of
turfwinning.

GENEALOGIE

A. Pieter Leenders, geb. ca. 1583, overl. voor 1648
Op 26 november 1643 wordt een stuk land verkocht, dat vanouds al de Halvencamp wordt genoemd, gelegen ten
zuiden van de Schutsloot en o.a. belendend aan het land van Peter Leijnders3.
Remmelt Hendriks Haaksbergen en zijn vrouw Grietjen Jans, Jan Albers en zijn vrouw Jantje, Jan Hendriks en
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zijn vrouw Jantje, JanThonis en zijn vrouw Lamme, en Rutger Hendriks en zijn vrouw Aaltje, allen erfgenamen
van zalige Hendrik Rutgers Haaksbergen en zijn vrouw Albertje, verkopen op 16 februari 1648 aan Commentjen
Derks, weduwe van Pieter Lcenders, een stuk land van 25 roeden, strekkende noordwaarts van de Dwarssloot tot
suytwaerts over de Schutsloot in de Wannep westwart, waer aen oostwart 't lant van Jacob de Vos en westwart
Racsfelts oosterlandr4.

waaruit misschien:
B. LeendertPieters, geb. ca. 1608, overl. voor 1675.

Ik zie hem als voorvader, maar onder voorbehoud. Voogdij-akten werden in deze tijd nog
niet opgesteld en een testament, waaruit de verwantschap zou kunnen blijken, is niet aange-
troffen. Te oordelen naar zijn naam en de ligging van zijn stukjes land is hij echter de vader
van Louwe Leenaerts (I).

Voor hetgerecht verschijnt op ̂ augustus 1638 Berent Jacobs, die mede voor zijn vrouw optreedt, en hij verklaart
voor een niet nader genoemd bedrag, dat volkomen is voldaan, te hebben verkocht aan Leonardt Peters, Marit-
gien Willems zijn huisvr. en hun erfgenamen, 'eenseeckerstucke veenelandes met huis ende hoff, dairopstaende,
so groot ende clein als sulx tegenwoirdich gelegen is, sonder mate (zonder precies te kunnen vertellen hoe groot
het is), in de Gyre, ende hetgeene aen tturff dairuyt getogen ende aen water gemaeckt, mede daerinne begrepen.
Ten oosten is belendend Claas Coops, ten westenHendrik Hugen, ten noorden de Schutsloot en ten zuiden zalige
Gerrit Jansen, alias Praetgien'.

Verder wordt vermeld dat de eigenaar van het stuk land belasting moet betalen; naast veertien stuivers o.a.
een vierendeel van een voeder (wagenvracht) turf. Ook is aangegeven dat de eigenaar het recht heeft van een vrije
in- en uitweg door het Breedcland, zulks overeenkomstig de transportakte van 2 november 1620 gepasseerd voor
schout Karel Otterbeeck, waarbij verkoper Berent Jacobs het stuk veenland verwierf. Aangezien de in het archief
aanwezige akten dateren vanaf 1631 is deze akte niet bcschikbaars.

Voor het gerecht verschijnt op 3 december 1646 Peter Jans Modderman, die verklaart dat hij heeft verkocht
aan LenertPietersen zijn vrouw MarritjenWillems een vierdedeel van Hendrik Ohemen(Oomen?) gewezen land,
ten dele tussen Luitien Jans ten oosten, de aankopers ten westen, de erfgenamen van Nanninck Cornelis ten
zuiden en Jacob Hendriks ten noorden, achter 't Holle gat, gelegen in Wanneperveen6.

Uit de namen van hen die belendend zijn valt niet af te leiden waar dit land precies lag. De benaming Holle
gat is allang (in het water?) verdwenen en gelegen in Wanneperveen is een te ruime omschrijving.

Het valt op dat mijn vermoedelijke voorouders (A en B) wel stukjes land kochten, doch niet
verkochten. Door de vervening verdween de grond letterlijk in het water. Voor de eigenaar
had, wanneer het eenmaal zover was, zijn grond alle waarde verloren en dikwijls deed hij er
dan ook afstand van. Zo was hij voor de grondbelasting (de verponding) niet langer aansprake-
lijk.

LeendertPieters trouwde vermoedelijk te Wanneperveen omstreeks 1630 metMarritjeWillems. Uit
dit huwelijk werd vermoedelijk omstreeks 1640 te Wanneperveen een zoon Louwe geboren.

I. Louwe Leenaarts (ofLeenders), geb. ca. 1640, overl. na 1705, tr. ca. 1665 Feighjen Keessen Calslagh.

Kinderen geb. aan de Schutsloot, dus te Wanneperveen (volgorde onbekend):

1. Claas, niets van bekend, behalve dat hij vermoedelijk in 1727 is overleden.
2. Wybe(gjen), tr. (1) Staphorst 19-2-1707 Aries Peters, jonggezel te Haminge, tr. (2) Staphorst

11-7-1728 Arend Alberts Walvis, wed. van De Wijk.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Staphorst:

a. Peter (vernoemd naar grootvader vaderszijde), ged. 13-10-1709.
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Inschrijving van Louvie Lenards en zijn vrouw (lidmaten register Wanneperveen 1667).

b. Vijtjen (vernoemd naar grootmoeder moederszijde, dus de moeder van Wybegjen),
ged. 17-1-1712.

c. Geesje (vernoemd naar grootmoeder vaderszijde?), ged. 29-4-1714.
d. Koelojjen, ged. 11-10-1716
e. Louw (vernoemd naar grootvader moederszijde, dus de vader van Wybegjen), ged. 19-

11-1719.
f. Egbertjen, ged. 13-10-1721.
Doopgetuigen, die veelal het familieverband verduidelijken, zijn helaas niet vermeld. Hoewel Aries Peters,
de man van Wybegjen, voor 1728 sterft (in dat jaar hertrouwt Wybegjen) en minderjarige kinderen dan van
voogden zouden moeten worden voorzien, is een dergelijke akte niet aangetroffen.

3. Cornelis (Kees), volgt II.

Louwe Leenaarts wordt vermeld in het lidmatenregister van de gereformeerde kerk te Wanne-
perveen onder de kop Lidmaten aangenomen omtrent St. Johan (=24 juni) in de Somer 1667. Waar
staat: Louwe Leenarts en Feighjen Keessen Cahlagh sijn huijsvr.7

Ondanks het ontbreken van doop- en trouwboeken, die in Wanneperveen eerst aanvangen
in 1740, kunnen we er zeker van zijn dat hij de vader is van Cornelis Louwen (II). In het lidma-
tenregister is hij de enige met de voornaam Louw(e) en die, zoals hierna blijkt, aan de Schut-
sloot woonde. Bovendien heette zijn vrouw Feighjen c.q. Feigje(n) of Fijtje(n) en die naam
krijgen ook haar oudste kleindochters. Dit is conform de vernoemingswijze, zoals die in deze
streek gebruikelijk was8. In hetzelfde jaar 1667 wordt ook een vermoedelijke zuster van
Feighjen aangenomen: Merrighjen Cornelis van Kalslagh, huijsvrouw van Cornelis Huijgen. Twee
jaren later volgt Trijntje Keessen Calslagh,j.d. van de Schutsloot.

In 1675 wordt Louwe genoemd in het Register van het hoofdgeld (een persoonlijke belasting
door iedereen van 17 jaar en ouder te betalen) van Wanneperveen/Dinxterveen. Hij betaalde
voor drie personen. Omdat hij dan nog geen kinderen van 17 jaar en ouder kan hebben, zal
wellicht een naast familielid al dan niet tijdelijk bij hem hebben ingewoond9. In hetzelfde
register staan enkele bladzijden verder aantekeningen over het betalen van de 500° penning
(dus een belasting van 1 penning per 500) van Wanneperveen/Dinxterveen. Louwe wordt ver-
meld onder diegenen die aan de Schutsloot woonden en had een geschat vermogen van 600
gulden10. Hij behoorde met zijn geschatte vermogen beslist niet tot de armere inwoners, maar
het is toch opmerkelijk hoeveel mensen van de Schutsloot, en trouwens in geheel Wanneper-
veen, in ieder geval een minimaal vermogen van 500 gulden hadden. Een minimaal vermogen,
omdat men met een kleiner vermogen geen sooe penning hoefde te betalen. Dit geeft aan dat
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het de Wanneperveners in deze tijd betrekkelijk voor de wind moet zijn gegaan. Veel Overijsse-
laars waren immers nog maar net bekomen van de bezetting van de provincie door de troepen
van de Bisschop van Munster, Bommen-Berend, die vanaf 1672 bijna twee jaren lang de bevol-
king hadden uitgeschud.

Ook in het Register van het vuurstedengeld (een belasting op stookplaatsen, zoals schoorste-
nen, ovens en smidsen) uit 1675 van Wanneperveen wordt hij vermeld. Louwe staat genoteerd
onder het kopje: hier begint de Schutsloot. Hij betaalde voor één schoorsteen". Ook in 1682
betaalde Louwe voor één schoorsteen vuurstedengeld. Kennelijk was hij eigenaar van het huis
dat hij bewoonde, want er staat geschreven: 't huijs van Louwe Leenders. Slechts drie maal trof
ik zo'n aantekening onder de Schutsloot aan. In de andere gevallen is alleen de naam van de
bewoner genoteerd12. In de aantekeningen van 1726, welke in dezelfde band zijn opgenomen,
staat: 't huijs van Louwe Leenders, nu Berteltjans, eijgenaar. Louwe is kennelijk overleden en de
familie heeft het huis van de hand gedaan. Direct boven Louwe staat een Claas Louwen. Is hij
een zoon van Louwe? Dat lijkt welhaast zeker, omdat er in de vuurstedenlijst van 1675 in het
gehele gebied van Wanneperveen slechts één Louwe voorkomt aan wie hij zijn naam te danken
kan hebben en dat is Louwe Leenaarts. Kees Louwen (II) wordt apart vermeld in de lijst van 1726,
zodat er geen sprake kan zijn van naamsverwarring. Ook uit de vuurstedenlijsten van 1726 en
1728 blijkt de verwantschap. Een vergelijking van die lijsten leert dat Kees Louwen (II) in 1728
het huis bewoont waarin Claas in 1726 (en daarvoor) huisde. Claas is vermoedelijk voor 1728
overleden, want hij komt in dat jaar in geheel Wanneperveen/Dinxterveen niet meer voor.

In een akte van 1705 staat Louwe Leenaarts als belendend genoemd aan de Blauwe Hands-
stouwe, een voormalige veendijk welke door inwoners van Giethoorn omstreeks 1440 werd
aangelegd tussen Giethoorn en de rivier, die later na kanalisering het Meppelerdiep werd
genoemd. Louwe had dus een stuk (turf?)land in de westerkluft van Wanneperveen, buiten
(=ten zuiden van) de Veeneweg in Bartels erve gelegen13.

Misschien is ook Hendrikjen Louwen, die volgens het lidmatenregister van Wanneperveen in
1701 wordt aangenomen, een dochter van Louwe. Helaas is bij haar niet aangetekend dat zij
van de Schutsloot afkomstig is en dus hebben we geen zekerheid. Het gegeven dat iemand van
de Schutsloot afkomstig werd niet steeds vermeld. Ook bij Louwe en zijn zwager Cornelis (c.q.
Kees) Huijgen en hun vrouwen is dat niet het geval, hoewel uit de vuurstedenlijsten duidelijk
blijkt dat zij daar wel woonden. Dochter Wybegjen wordt bij haar huwelijk met Aries Peters wel
aangeduid als jongedochter van de Schutsloot. Het echtpaar dat in Haminge(n) gaat wonen,
laat in de gereformeerde kerk te Staphorst de bovengenoemde zes kinderen dopen.

Op 1 november 1740 worden voor Jan Louwen (IV.i), de oudste zoon van Louw Cornelis (III), voog-
den aangesteld, waarbij o.m. de oudoom van vaders zijde Arend Alberts Walvis als zodanig op-
treedt. Hij was dus een zwager van Kees Louwen (II). Uit de volkstelling in Overijssel van 1748
blijkt, dat hij, Arend Alberts Walvis, was gehuwd met Wybegjen Louwen en woonde in de middel-
kluft van Wanneperveen14. Volgens het lidmatenregister kwamen zij op 24 december 1746 met
attestatie (bewijs van lidmaatschap en goed gedrag afgegeven door de Kerkenraad) van Stap-
horst. Hetzelfde register geeft aan datWybegjen in 1756 ten oosten van Engberts gragte woont
(Engberts gragte is de oude naam van de Haagjesgracht, een in het begin van de i7e eeuw
gegraven, bijna 4 km lange turfvaart, lopende van Wanneperveen zuidwaarts naar het Meppe-
lerdiep. De naam werd soms foutief geschreven als Embers graft).
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N.H. Kerk te Giethoorn waar Cornelis Louwen (II) in 1711 trouwde met

Grietje Jans Drok.

II. Cornelis (Kees) Louwen, geb. ca. 1683, overl. (te Giethoorn?) na 1755, tr. (als j.g. van de Schut-
sloot) Giethoorn 28-11-1711 Grietje Jans Drok, j.d. van 'Geythoorn'.

Kinderen (vermoedelijke volgorde):

1. Feijgjen, tr. Wanneperveen ca. 1733 Peter Jans Driessen (beiden van de Schutsloot)
2. Louw, volgt III.
3. Jantjen, tr. (als j.d. op de Schutsloot onder Wanneperveen) Giethoorn 12-11-1747 Gerrit

Hendriks Wind, j.m. van Jonen tot Giethoorn,
4. Arjana, tr. Wanneperveen 12-12-1751 Jan Jurriens Boxen, beiden van de Schutsloot.

Uit een testament van zijn zoon Louw Cornelis (III) blijkt dat hij in 1755 nog in leven is'5. Hij
woont in 1748 in de zuiderkluft van Giethoorn, want in een register van een volkstelling, die
in dat jaar in Overijssel i.v.m. een voorgenomen belastingheffing werd gehouden, staat hij
samen met Jan Jannes Aerten als knecht genoemd bij Wolter Jans Oom en diens vrouw Aeltien
Jans14. Wellicht is hij omstreeks 1743 van de Schutsloot naar Giethoorn vertrokken, toen zijn
vrouw was overleden en zijn kinderen de deur uit waren. Zijn vrouw, Grietje Jans Drok, treedt
in 1739 nog op doopgetuige voor een kleinkind, maar wordt bij de vermelde volkstelling niet
meer genoemd.

Dochter Feigjen trouwde in ca. 1733 en bleef bij de Schutsloot wonen. Zoon Louw trouwde
in 1735 en vestigde zich als praamschipper te Zwartsluis. Dochter Jantjen trouwde in 1747 te
Giethoorn, maar zal voordien wel als dienstmeisj e werkzaam zij n geweest en bij het betreffen-
de gezin kost en inwoning hebben genoten, zoals dat te doen gebruikelijk was. De jongste
dochter Arjana was ook als dienstmeisje werkzaam en wel bij Jurrien Jans Boxen en huisvr.
Hilligjen Wicherts, die met hun kinderen Jan en Femmigjen bij de Schutsloot woonden. Arja-
na of Ariaantje trouwde in 1751 overigens met de zoon des huizes.

Het knecht zijn leverde Kees Louwen, naast een al dan niet karig loon, kost en inwoning op.
Van de opbrengst van zijn akkers (zie hierna) kon hij misschien niet (meer) leven. In 1748 was
hij vermoedelijk ongeveer 65 jaar oud.

Uit het feit, dat dochter Jantjen tot zesmaal toe bij het dopen van haar kinderen te Giet-
hoorn wordt aangeduid ahJantjenKeessen alvorens zij bij het zevende kind Jantien Cornelis heet,
en dochter Arjana driemaal als Ariaantje Keessen, n.l. bij de volkstelling van 1748, bij de doop
van haar kind op 15 oktober 1755 en op 8 augustus 1756 als zij getuige is bij de doop van een
kind van haar schoonzuster Femmigjen Jurriens Boxen, kan zonder twijfel worden aangenomen
dat Cornelis in de wandeling Kees werd genoemd.

Kees Louwen wordt in 1723 en 1724 genoemd in het Register van het hoofdgeld te Wanneper-
veen. Hij betaalde voor twee personen, dus ook voor zijn vrouw'6. Hij betaalt in 1726 voor één
schoorsteen vuurstedengeld'7. In het register staat: ArrienJansFrantzen, nüKees Louwen. Het huis
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is vermeld onder de kop: dese huijsen sijn aan ie Somerdijk, maar dat gegeven is incorrect. Er
stonden slechts een paar huizen aan de Zomerdijk, zoals ook blijkt uit de vuurstedenlijst van
1728, maar volgens de lijst van 1726 zouden het er 29 zijn! Een vergelijking van de lijsten uit
1682,1726 en 1728 helpt ons helaas niet. Kees woonde in de westerkluft van Wanneperveen of
aan de Schutsloot. In de lijst van 1682 is er een huis van Jan Arriens Frantzen aan de Schutsloot
en daarom houden we 't voorlopig maar op de Schutsloot.

In 1728 gaat het in financiële zin slecht met Kees. In het register van dat jaar staat: Peter
Duukker, nu Kees Louwen; arm, leeft van de diaconie. Uit de tekst valt af te leiden, dat hij tussen
1726 en 1728 al dan niet noodgedwongen is verhuisd. Hij bewoont in 1728 het huis, waarin zijn
vermoedelijke broer Claas voordien huisde18. Korte tijd later gaat het hem wellicht weer beter,
want in 1729,1731 en 1732 betaalt hij eveneens vuurstedengeld, maar is de toevoeging arm
achter zijn naam verdwenen19.

In een overdrachtsakte van 15 januari 1752, waarbij een huis en hof (gelegen in Swaantjes
erve in de westerkluft van Wanneperveen) wordt verkocht, hoort daarbij een hooi- of turfak-
ker, welke gelegen is 'beoosten de Wetering, hebbende ten oosten Klaas Derks, ten westen
d'ackers van Kees Louwen, ten zuiden Jan Lap en Seimen Jansen en ten noorden Albert Derks
naast gelandet'20.

De ouders van GrietjeJansDrok zijn onbekend. Een doopaantekening van haar is niet aangetrof-
fen. Ook van haar belijdenis is geen aantekening gevonden. Wel van haar vermoedelijke broer
en zusters: Geesjejans Drok doet te Giethoorn belijdenis in 1706, Femmigjen Jans Drok op 12
december 1710 en Kornelisjans Drok op 25 december 1712.

Omdat geen dopen van hun kinderen in Giethoorn zijn gevonden, neem ik aan dat het paar
kort na de huwelijkssluiting bij de Schutsloot, althans te Wanneperveen, is gaan wonen. Bij
de doop op 28 mei 1741 van Jan, zoon van Peter Jans Driessen en Feijgjen Cornelis, is Jantjen Cornelis
getuige. Bij de doop van hun dochter Geesje op 22 oktober 1747 is Arjana Cornelis getuige.
Arjana is ook getuige bij de doop van Marikje of Margje op 31 mei 1750, dochter van Gerrit
Hendriks Wind en Jantjen Cornelis. Feijgjen en Arjana treden als doopgetuige op voor kinderen
van Louw Cornelis. Voorts wordt op 7 januari 1760 dochter Grietje vanjan JurriensBoxen en Arjana
Cornelis gedoopt, waarbij Hendrikje Hendriks Noor(d)lander als getuige optreedt. Zij trouwt in
hetzelfde jaar met Louw Cornelis. Op goede gronden mag daarom worden aangenomen, dat
Feijgjen, Jantjen en Arjana zusters waren van Louw en dus kinderen van Kees Louwen.

Feijgjen wordt later in Amsterdam aangetroffen. Twee dochters van haar trouwen daar en
zij is bij beide huwelijken aanwezig. Op 22 november 1775 wordt Feijgjen begraven op het
Karthuizer kerkhof aldaar: Feijtje Cornelisse, huisvr. van PeterJanse Driesse, wonende Haarlem-
plein21. De toevoeging huisvr. van Peter Janse Driesse is opmerkelijk, omdat Feijgjen haar man
in 1750 of kort voordien moedwillig heeft verlaten!22 Is het dan weer goedgekomen en is Peter
Jans Driessen later bij zijn vrouw in Amsterdam gaan wonen? We weten het niet. Feit is, dat hij
niet in Amsterdam lijkt te zijn begraven, zodat we er voorlopig vanuit gaan dat de (informele)
scheiding definitief was.

Jantjen en haar man blijven in Giethoorn wonen. Hun daar in 1758 geboren zoon Hendrik
Gerrits Wind woont later in Nijenhaske (Friesland)23.

Pas in 1759 voor 'Paaschen' wordt Arjana op haar belijdenis tot lid van de gereformeerde
gemeente in Wanneperveen aangenomen. Arjana en haar man lieten vijf kinderen dopen in
Wanneperveen.

Tenslotte is vermeldenswaard, dat Peter Jans Driessen in tweeërlei opzicht de zwager was van
Louw Cornelis (III). Behalve dat hij gehuwd was met zijn zuster Feijgjen, was hij tevens de broer
van Helenajans Driessen (Leentje Jans), de eerste vrouw van Louw.
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III. Louw Cornelis, geb. a/d Schutsloot ca. 1714, praamschipper, begr. Zwartsluis 14-6-1781.
Over hem was al veel bekend en in 1975 gepubliceerd. We kunnen hieraan het volgende toevoe-
gen.

Op 21-12-1736 verkrijgt Louw het Burgerregt van Zwartsluis en betaalt daarvoor 8 gulden24.
De gegevens over de huwelijken van Louw Cornelis en zijn kinderen vindt u in het artikel van

1975. Ik voeg hieraan toe: de doopgetuige van Louws eerste kind, dochter Grietje, was Annigje
Hermens. Zij was bestemoeder (=grootmoeder) van dat kind van moederszijde. We weten dat,
omdat zij in 1744 sterft en dan goederen nalaat aan kleinzoontje Jan, het tweede kind van
Louw. Als doopgetuige voor het tweede en derde kind treedt Grietje Jans op. GrietjeJans Drok
was de grootmoeder van vaderszijde en we vermoeden derhalve dat zij de doopgetuige was.

Als de laatste vrouw van Louw in 1778 sterft zijn er nog drie minderjarige kinderen. Louw
verblijft daarna tot zijn overlijden in het armhuis, want in het begrafenisregister van Zwart-
sluis is aangegeven dat hij op 14 juni 1781 wordt begraven, uit het armhuis, pro deo, dus be-
taald door de diaconie. Aangezien het armhuis tevens diende als weeshuis is het dus mogelijk
dat de minderjarige kinderen, te weten Hendrik, Jan en Marten Louwen, daar verbleven. Zij
kunnen echter ook liefdevol door familieleden in hun gezin zij n opgenomen of door de diaco-
nie zijn uitbesteed, d.w.z. tegen betaling bij een vreemd gezin zijn ondergebracht. Uiteraard
is ook een combinatie hiervan mogelijk. De twee jongsten, Jan en Marten, treffen we vanaf 14
maart 1790 in Zwolle aan. Hendrik blijft zoek.

Pramen

Aan de tekening van de praam van Lc Comte in de publicatie van 1975 valt te zien dat dit schip in de achttiende
eeuw nog overnaads was gebouwd. Dat wil zeggen dat de huidplankcn dakpansgewijsoverelkaar liggen. G.C.Crone
zegt in zijn boek Nederlandse jachten, binnenschepen, vissersvaartuigen en hiermee verwante kleine zeeschepen 1650-1900,

oorspronkelijk in 1926 uitgegeven, dat een der voornaamste kenmerken van de praam is de platte bodem met hoekig
daarop gestelde zijkanten en geenerlei oploop of ronding naar de stevens. Pramen als binnenschepen van middel-
matige en vrij grootte afmeting, behooren thuis in Overijssel, Drente of Groningen. Het op plaat 34 van het ge-
noemde boek getoonde model van een Meppelsc praam, waarbij is aangegeven dat het aan het Nederlands Histo-
risch Scheepvaart Museum behoort, lijkt sterkop de tekening van Ie Comte. De benaming praam is, volgens P. J.V.M.
Sopers in zijn boek Schepen die verdwijnen, zeer oud. Crone vertelde hem dat deze benaming al voorkomt in W.van
Winschoten's Seeman, verschenen in 1681. Hij zegt: 'Praam, een schouw die met modder belaaden is, want praamen
betekent drukken, waarvan is het seggen (men zegt) de luiden werden gepraamd en dat woord oordelen wij afkom-
stig van het Latijnse woord premcre, dat drukken, prangen, benauwen beteckent'. Pramen kan volgens Sopers ook
betekenen het uiterste ergens uithalen, dus bij schepen een maximum laadvermogen bij gegeven afmetingen.
Bekend is dat pramen meer lading konden innemen dan tjalken bij gelijke afmetingen. De praam was een veel
voorkomend vaartuig, naast de tjalk. Pramen hadden echter geen roef op het dek. De schipper huisde in het achter-
onder, dat toegankelijk was door een opening, afgedekt met een kap. Zij liep boven in twee openingen uiteen,
waartussen de zeilboom in rust gelegd werd. Pramen voeren veel met turf en aan dek rondom de monding van de
schoorsteen zag men vaak wat turven opgestapeld, die voor eigen gebruik gedroogd werden. Sietse van der Hoek
schrijft in zijn boek Het bruine goud dat kleinere pramen de turf naar stapelplaatsen brachten; was er een koper
gevonden, dan werd de partij turf in grotere pramen geladen en ging het in de meeste gevallen over de Zuiderzee
op Amsterdam aan. Ook het Nederlands Scheepvaart Museum heeft schriftelijk bevestigd dat pramen dé schepen
waren van Drente en Overijssel voor het vervoer van turf naar het westen van het land. Van Louw Cornelis weten we
evenwel dat hij turf vervoerde naar Zwartsluis en niet verder, althans niet buiten de provincie Overijssel, omdat
voor vervoer van turf buiten de provincie accijns (waarover later meer) moest worden betaald en hij in een register,
waarin dit is aangetekend, niet voorkomt.

Mandengeld

Schippers die in Zwartsluis turf innamen om buiten de provincie te vervoeren, moesten mandengeld betalen. Dit
geld werd geïnd door turfvulsters, die de verhandelde turf met behulp van manden moesten meten om te voorko-
men dat er te weinig betaald werd. Deze accijns was een welkome bron van inkomsten voor het burgerlijk en kerke-
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lijk bestuur van Zwartsluis. Het kerkelijk bestuur kreeg 2/3° van het mandengeld voor de diaconie. Er kwamen
reglementen aan te pas om gesjoemel tegen te gaan. Zo moesten er gebrandmerkte manden worden gebruikt en
mochten schippersvrouwen natuurlijk geen turfvulster zijn. Deze functie, die door de gemeente verpacht werd,
moest bovendien in persoon worden vervuld. Blijkbaar waren er lieden, die een ander het werk lieten opknappen
en zelfde winst opstreken of de functie met dikke winst weer doorverkochten. Een vulster kreeg arbeidsloon van
de schipper. Bovendien genoot zij nog een beloning in natura, te weten van elke last turf twee manden turf. Een
last turf was toen tweehonderd manden. In het oud archief van Zwartsluis is nog een Vulsterboek (foliant C) aanwe-
zig, waarin werd geregistreerd wie turfvulster waren en hoeveel mandengeld zij aan de gemeente afdroegen. In dit
boek, dat de periode 1748 tot 1780 beslaat, is ook genoteerd voor welke schipper en hoeveel turf werd gevuld. Louw
Cornelis, hoewel praamschipper, vinden we hierin niet terug, waaruit de conclusie volgt dat hij weliswaar turf
vervoerde, doch alleen binnen de provincie. Hij bevoer dus binnenwateren en zal een relatief kleine praam hebben
gehad.

Zijn oudste zoon Jan komt daarentegen wel regelmatig in het boek voor. Vanaf 1772 tot zijn overlijden in 1778
een keer of tien per jaar. Dat lijkt weinig, maar -nogmaals- het betrof alleen turf die buiten de provincie vervoerd
werd. Bovendien zal hij ook andere goederen dan turf verscheept hebben. Zijn schip zal, naar we aannemen, zee-
waardig zijn geweest. Vermoedelijk betrof het een grote praam of tjalk.

Het is overigens opmerkelijk dat Jan Louwen een klein aantal malen tweemaal op één dag mandegeld betaalde.
Had hij misschien twee schepen of loste hij de lading dicht bij Zwartsluis en ging daarna op dezelfde dag nog een
lading turf halen? Beide mogelijkheden zijn onwaarschijnlijk. Vermoedelijk loste een span turfvulsters een ander
span af en ging het dus om één en dezelfde lading. Voor de laatste maal is hij in het Vulsterboek vermeld op 24
augustus 1778. Kort daarna sterft hij en wordt op 4 september in Zwartsluis begraven. Nadien treffen we nog enkele
malen de naam aan van zijn weduwe.

Cornelis Louwen, de jongere halfbroer van Jan, komt evenals zijn vader niet in het Vulsterboek voor. Hij is in 1779,
het laatste in het Vulsterboek geregistreerde jaar, 17 jaar oud en dat is wat jong om een eigen schip te bezitten. Een
jaar of zes, zeven later is hij lid van het Grootschippersgilde van Zwartsluis en beurtschipper op Amsterdam.
Aangezien een beurtschipper ook personen moest kunnen vervoeren en volgens de voorschriften een roef op het
dek moest hebben, zal zijn schip waarschijnlijk een zeewaardige tjalk zijn geweest.

Vanaf 1775 treedt Hendrikjen Hendriks Noor(d)lander, de laatste vrouw van Louw Cornelis, op als turfvulster. Hoewel
schippersvrouw mocht zij dit werk doen, omdat haar man geen turf buiten de provincie vervoerde (of omdat hij
op dat moment geen schipper meer was?) Kennelijk was het niet verboden om turf te vullen bij een eigen zoon, want
uit hierna weergegeven deel van een bladzijde van 1775 uit het vulsterboek blijkt dat (stief)zoon Jan Louwen haar
eerste klant was. Zou zij de neiging om hem te bevoordelen hebben kunnen onderdrukken?

o?'

o?

In 1776 laat Hendrikjc als turfvulster even verstek gaan, want in begin juni wordt haar jongste zoon Marten
geboren. Hendrikje doet het zware werk, dat echter het nodige geld in 't laatje brengt, tot haar overlijden in 1778.
Op 7 juli van dat jaar wordt zij in Zwartsluis begraven. Zij is dan 40 of 41 jaar oud. Driejaren later sterft ook haar
man Louw Cornelis, maar hij is 23 jaar ouder dan Hendrikje.
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Een drama25

Cornelis Louwen, de hiervoor genoemde beurtschipper op Amsterdam, trouwde in Zwartsluis op 23 januari 1785
Annegje Ceerts Haagen. Zij kregen drie dochters, waarvan de oudste twee op jonge leeftijd overleden. Met Trijntje,
de jongste dochter, die op 7 september 1788 werd gedoopt, voltrok zich in 1826 een drama. Zij werd op 7 december
1826 dood aangetroffen bij een sloot lopende achterlangs de huizen van de 3° wijk (het Buitenkwartier) en gemeen-
schap hebbende met de rivier het Zwarte Water. Aldus meldde de burgemeester van Zwartsluis in een brief gericht
aan de Heer Officier bij de Regtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Zwolle. De burgemeester meldde tevens
dat hij een dag tevoren bij mijn missive onder nummer 552 aan de Officier had geschreven dat Trijntje werd ver-
dacht van kindermoord. Uit die missive komt naar voren dat een argwanende buurman haar 's ochtends zag bij de
sloot waar hij zich wilde wassen. Naar zijn mening gedroeg zij zich verdacht. Hij vroeg aan buurvrouwen of zij
wisten of Trijntje bevallen was, maar zij waren daarvan onkundig, in zoverre dat zij er als naburen niet (bij) geroe-
pen waren. Buurman en buurvrouwen vervoegden zich daarom bij Trijntje persoonlijk en vroegen haar wat er was
voorgevallen. Zij zei: 'ik heb tusschen Zaterdag en Zondagnacht een miskraam gehouden, mij zelven daarmee
gered, en op de pot gezeten schoot mij de boel ineens af en toen heb ik het een en ander met de pot naar het water
(de sloot) gebragt en daarin geworpen'. Desgevraagd zei zij vijf maanden zwanger te zijn geweest. De buurman
meldde dit aan de burgemeester en die liet een onderzoek instellen. Hij liet m tegenwoordigheid van gerechtsdie-
naars de ganschen dag op en om de plaats waar Trij ntje zei haar vrucht nedergeworpen te hebben, doen vissen, doch
tevergeefs. Er werd niets gevonden. De burgemeesterschreef verder datTrijntjegedurende haar weduwestand reeds
twee onechte kinderen gekregen had en ten derde male dus nu zwanger was en dat hij morgen andermaal zal doen
vissen. Op die morgen trof men Trijntje echter levenloos bij de sloot aan.

Trijntje wordt in de brieven van de burgemeester a\sTrijntje]ans Louwen aangeduid en dat is ook het geval in haar
overlijdensakte. Hier staat echter bij dat zij gehuwd was met Jan Kruis. Uit de huwelijksakte blijkt dat het wel
degelijk gaat om Trijn tje (Cornelis) Louwen. We nemen althans aan, dat Jan Wichers Kruis uit de huwelijksakte dezelfde
persoon is als Jan Kruis uit de overlijdensakte. Wellicht is haar verkeerde naamgeving ontstaan, omdat zij als enig
kind van Cornelis Louwen, vaak bij haar tante, de hertrouwde vrouw van jan Louwen, en haar drie veel oudere nichtjes
over de vloer kwam. Zij waren de enige naaste familieleden van haar in Zwartsluis en zullen haar wel bemoederd
hebben.

Van de twee door de burgemeester genoemde onechte kinderen vond ik er slechts één; dochter Heintje werd op
5 maart 1817 in Zwartsluis gedoopt. Daarna komt zij niet meer in enig register of enige akte voor.

Trijntje werd kennelijk onder een ongelukkig gesternte geboren. Haar vader stierf eer zij twee jaren oud was en
haar huwelijk was van korte duur. Haar man,Jan Kruis, met wie zij in Zwartsluis op 26 juli 1811 in het huwelijk trad,
is voor 1816 overleden. Hoewel zijn overlijdensakte niet is gevonden, kunnen wedit afleiden uit de doopinschrij ving
van dochter Heintje in 1817, vader N.N. aldus die inschrijving. Jan Kruis was bovendien ten tijde van zijn huwelijk
matroos op 's Keizers schip Rotterdam, dat op de Reede van Texel lag en zal dus weinig thuis zijn geweest. Er zijn
geen kinderen uit het huwelijk voortgekomen. Volgens haar overlijdensakte was Trijntje arbeidster. Kortom, van
huwelijksgeluk, zoals een jonge vrouw zich dat voorstelt, was geen sprake.

IVb. Harten Louwen, ged. Zwartsluis 5-6-1776, broodbakker en winkelier in koffie en kruide-
nierswaren, slaapsteehouder (1849), overl. Zwolle 18-4-1849;

Hij vertrekt op 1-11-1802 vanuit Zwolle met attestatie naar Haarlem26.
Hij presenteert in Zwolle op 6-11-1804 een indemniteitsakte (verklaring, waarbij de plaats van herkomst zich

garant stelt voor het geval betrokkene na zijn verhuizing in zijn nieuwe woonplaats armlastig zou worden) uit
Zwartsluis, welke zes jaren geldig zal zijn27.

Hij keert in juni 1805 met attestatie uit Haarlem in Zwolle terug28. Hij zou dus van 1802 tot in 1805 in Haarlem
zijn geweest en zich tussentijds weereven in Zwolle hebben opgehouden om de indenniteitsakte te presenteren?
In werkelijkheid was hij in begin november 1804 al weer in Zwolle terug, maar heeft hij zich, om welke reden
dan ook, eerst later in Haarlem laten uitschrijven. Wat Marten in Haarlem deed blijft intussen een open vraag.
Daar zal wellicht het plan zijn geboren om geld te lenen en een eigen zaak te beginnen; daarvoor had hij, nemen
we aan, ook die indemniteitsakte nodig.

Marten wordt op 7-3-1806 patent (toestemming en vergunning) verleend als bakker; op dezelfde dag wordt
hem patent verleend voor een winkel in koffie en kruidenierswaren29.

Hij woont in 1812 op adres Diezerstraat 4830.
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Noten
GA = Gemeentearchief; OAZ = Oud Archief Zwartsluis; RA = Rechterlijk Archief; RAO = Rijksarchief in de Provincie
Overijssel;.

1. Gens Nostra 30 (1975), pag-185 e.v.
2.
3. RAO Zwolle, RA, Schoutambt Wanneperveen, invnr. 41, folio 30.
4. Idem, folio 322-323.
5. Idem, invnr. 40, folio 266-267.
6. Idem, invnr. 41, folio 208.
7. Idem, Collectie Xeroxkopieën, Lidmatenregistcr Wanneperveen 1662-1732, invnr. 317.
8. R.A. Ebeling, Voor- en familienamen in Nederland, Regio-Project Groningen 1993, pag. 39"45-
9. RAO Zwolle, Statenarchief, invnr. 2681, folio 632.

10. Idem, folio 637.
11. Idem, invnr. 2568, pag. 160.
12. Idem, invnr. 2577, pag. 23 e.v.
13. Idem, RA Schoutambt Wanneperveen, invnr. 42, pag. 135-137.
14. Idem, Statenarchief, Volkstelling 1748, invnr. 2196.
15. Idem, RA Schoutambt Wanneperveen, invnr. 3015.
16. Idem, Statenarchief, invnrs. 2684 en 2687, resp. pag. 396 en 196.
17. Idem, vuurstedegeld 1726, invnr. 2577, folio 30.
18. Idem, 1728, invnr. 2577, folio 22.
19. Idem, 1729,1731 en 1732, invnr. 2602.
20. Idem, RA Overdrachten, Schoutambt Wanneperveen, invnr. 3015.
21. Gegevens van de heer A. EG. Smits te Voorburg (Gens Nostra 41 (1986), pag. 483).
22. RAO Zwolle, RA Momberschappen, Schoutambt Wanneperveen, invnr. 3030.
23. Dr. Jochem Kroes, De Gietenen in Friesland, Fryske Academie 1996, pag. 223.
24. OAZ, foliant E, Prothocol van 't Burgerregt en verpagtingen 1625-1821.
25. Met dank aan de heer D. Driessen van de Historische Vereniging van Zwartsluis.
26. GA Zwolle, NH-lidmatenboek 5, pag. 103.
27. Idem, Register akten van indemniteit, invnr. AAZOI-OO46I, pag. 40.
28. Idem, NH-lidmatenboek 5, pag. 263.
29. Idem, Patentregister 1806, pag. 30 en 247.
30. Idem, Register huizen (1812), pag. 37-38.
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Boeken

De hieronder vermelde boeken zijn vanaf 20 mei ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de
NGV, Papenlaan 6,1382 KM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

HERALDIEK

A.M. Overwater, Wapens en vlaggen van Barendrecht, Barendrecht 1999,32 pag. A-5, ill., ISBN 90-71767-11-6 (verkrijg-
baar bij de auteur, Jaagpad 65, 2992 VJ Barendrecht voor ƒ 18,- (ind. verzendkosten) door overmaking op diens
gironummer 15 220 18).

In dit boekje wordt de oorsprong en achtergrond van het wapen van de gemeente Barendrecht belicht. In de loop
der jaren zijn verschillende versies van het wapen in gebruik geweest. Ook enkele andere wapens in de voorlopers
van de gemeente worden besproken, met name de wapens van de voormalige heerlijkheden Oost-, respectievelijk
West-Barendrecht en Carnisse.Tevens worden de relaties tussen betrokken families(Oem, Van Wassenaar, Van Ligne,
Van Beveren, Musch en Van Lier) en de heerlijkheden ontrafeld. De officiële afbeelding van het gemeentewapen
kende enkele heraldische tekortkomingen. Recent is een door Overwater verbeterde tekening van het gemeente-
wapen endevlagdoor de gemeenteraad aangenomen. De kleurenafbeelding van beidecompleteren deze publicatie.

W.M.T. van Zon

TOPOGRAFIE

A.T.M. Ruygt, Begraafplaats Ter Navolging Tiel. Een voorbeeld van verlicht denken, Tiel 1998 (Bronnenpublicatie Wcst-

Betuwse Bronnen, 3, StreekarchivariaatTiel - Buren - Culcmborg).
Reeds lang voordat per 1 januari 1829 een definitief verbod een einde moest maken aan het begraven in kerken,

was het niet meer begraven in kerkgebouwen al geruime tijd gedachtengoed in ons land geworden. Er had terzake
een verbod gegolden in de Franse tijd, maar ook daaraan voorafgaande, waren er hier en daar initiatieven ontstaan
om aparte begraafplaatsen op te richten. Het hierbeschreven boek gaat met name overTer Navolging inTiel, alwaar
de eerste begrafenis plaats vond op 30 december 1786.

In dit fraaie boek is veel wetenswaardigs verzameld over de geschiedenis van het begraven. Opgenomen is een
totaal-inventaris uit 1990 van alle toen nog leesbarestenen. Aandacht wordt ook besteed o.a. aan de rouwsymboliek
en aan enkele andere uit dezelfde periode als Ter Navolging daterende buitenbegraafplaatsen.

R.F.Vulsma

Tussen IJsselvliedten Essenburg. Landgoederen op de Noord-Veluwe, onder redactie van mevr. J. van der Bend-van den Brink

e.a., Uitgave van de Oudheidkundige vereniging 'De Broeklanden', Oudheidkundige vereniging 'Arent thoe
Boccop', Hecmkundigc vereniging 'Nuwenspete' en het Streekarchivariaat Elburg-Ermclo-Nunspeet-Oldebroek,
Drukkerij Bredewold, Wezep 1999,104 pag. Geen index.

In dit fraaie van veel foto's voorziene boekje worden geschiedenis, eigenaren en bewoners, flora en fauna van de
landgoederenI]sselvliedt,Oldhorst,Ekelenburg,Morren,Zwaluwenburg,Schouwenburg,Old Putten,Klarenbeek,
De GroteBuntc, Groeneveld,HuizeHulshorst en De Essenburg beschreven. Zo verhaalt dit boekjebijvoorbeeld over
Jan van de Polder die met succes naar de hand van de dochter van een van de schepenen van Batavia dong: Cornelia
Margaretha de Cordua, over de totstandkoming van de grafkelder (familie Van Oldenbarnevelt) Huize Morren en
de ambities van Johan Coolwagen met De Essenburg.

Dr. D. Otten, m.m.v. F.J. Bakker, Oorsprong, betekenis en gebruik van veldnamen in de gemeente Elburg. Uitgave Arent thoe
Boecop, Elburg 1999,136 pag., ISSN 1383-181-x.

Diverse veldnamen in de omgeving werden tot plaatsnamen; Elburg, Aperloo, Bijssel, Blcrk, Doornspijk,
Eerdborn, 't harde, Hoge Enk, Horst, Oostbeek, Spaarbroek,Turfveld, Werfhorst, Wessingen en Westerbroek. Veel
meeer namen zijn er nog van gebieden en streken, van hoge en lage percelen. Toegelicht worden het gebruik van
maten en gewichten en de verschillende vormen van het land: kort en lang, smal en breed alsook het gebruik en de
begroeing van het land. Soms kon de naam van een perceel of stukje land teruggevoerd worden op een persoon of
persoonsnaam. In het register zijn alle in archiefmateriaal en door informanten genoemde namen opgenomen, wat
dit boek dit samen met de vele foto's en kopieën van akten tot een nuttig werk maakt.

PodB
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J.W.M. Sickman, F. van Kooij e.a., De Overtoom en de Dubbele Buurt. Historisch knooppunt van land- en waterwegen,

Amstelveen 1999, Z09 pag., ill. + index, ISBN 90-804649-1-0, Amstelveense Historische Reeks 7.
Wie de naam Overtoom hoort, denkt in eerste instantie aan Amsterdam. Toch behoorde tweederde van deze twee

kilometer langestraat tot het rechtsgebied van Nieuwer-Amstei. Dezestraat endezogenaamdeDubbele Buurt staan
in dit zeven deel van de Amstelveense Historische Reeks centraal. In tien artikelen komen evenzovele onderwerpen
aan de orde waar de Overtoom en de Dubbele buurt als rode draad doorheen lopen. De periode waarover wordt
geschreven betreft 1345 tot 2000. Het boek bevat een aantal zeer mooie en bijzondere afbeeldingen.

CdG

ARCHIEFBRONNEN

W.G. Doornbos, Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810, deell Groningen 1999,400 pag.

Na een gedegen inleiding over het Ommerlander huwelijksgoederenrecht volgt de eigenlijke inhoud van dit
boek: een grote opsomming van de comparanten bij de huwelijksinschrijvingen te Appingedam, Holwierde,
Delfzijl, etc. Groninger huwelijkscontracten staan er om bekend, dat ze vaak veel informatie bevatten over diverse
familieleden, die met naam, toenaam en familierelatie als ondertekenaren worden vermeld. Dit aantal kan in
sommige gevallen wel oplopen tot ruim dertig (!) verwanten.

F.J.M. Agterbosch (red.), Volkstelling stad en gericht Ootmarsum (1748), deeli, Hengelo (O) 1998, Twentse genealogische
en heraldische bronnen 14,124 pag., index, ISBN 90-74983-16-2; idem, Volkstellingstad en gericht Ootmarsum (1748), deel
2, Hengelo (O) 1998,Twentse genealogische en heraldische bronnen 15,122 pag., index, ISBN 90-74983-14-3.

De genealogische werkgroep Twente publiceerde in 1998 een transcriptie van de bekende Volkstelling van 1748,
athans van stad en gerigt van Oostmarsum. Aangezien uit deze bron de samenstelling van de gezinnen is te
reconstrueren, is dit voor veel genealogen een belangrijke bron. Dankzij de index zijn de mensen snel terug te
vinden.

F.J.M. Agterbosch (red.), Reconstructie RK-doopboek en doodboek Enschede/Lonneker voor 1812, Hengelo (O) 1998,Twentse

genealogische en heraldische bronnen 16, 76 pag., index, ISBN 90-74983-14-6
Omdat de doopboeken van de r.-k. parochie van Enschede / Lonneker voor 1812 verloren zijn gegaan, evenals de

algemene overlijdensregisters zijn de relevante gegevens uit de huwelijkse bijlagen van Lonneker en Enschede over
de periode 1811-1847 in dit boek bijeengebracht. Het resultaat is uiteraard een bron, die weliswaar niet volledig is,
maar wel een schat aan informatie bevat. Er zijn in totaal vier indeces: achternaam vader dopeling, achternaam
moeder dopeling, achternaam overleden, achternaam partner overledene.

F.J.M. Agterbosch (red.), Doopboek (RK) Tubbergen 1688-1705, Hengelo (O) 1999,Twentse genealogische en heraldische
bronnen 17, 154 pag., ISBN 90-74983-18-9; idem, Doopboek (RK) Tubbergen 1710-1727, Hengelo (O) 1999, Twentse
genealogische en heraldische bronnen 18,166 pag., ISBN 90-74983-19-7.

Het oudste doopboek van de rooms-katholieke parochie van Tubbergen (en Almelo) begint in 1688, toen Joannes
Bischop pastoor was. De tekst van het doopboek is zoals gebruikelijk in het Latijn gesteld, zo natuurlijk ook de
transcriptie. Aangezien de namen in beide boeken geïndiceerd zijn op de schrijfwijze in de tekst, is het van belang
met enige creativiteit te zoeken in de index.

CdG

HANDLEIDINGEN

K. Boertjens, Internetgids stamboomonderzoek, Schoonhoven, 1999,198 pag., ill. + index, ISBN 90 395 0994 8.
Het Internet. Voor de één een eng en onbegrijpelijk iets, voor de ander een veelgebruikt hulpmiddel voor allerlei

doeleinden. Wie het internet wel eens heeft gebruikt om te kijken of er iets van zijn genealogische gading was, heeft
wellicht wel een idee wat er allemaal op het internet staat, maar ook die persoon zal met behulp van dit boek verras-
sende nieuwe vondsten doen. Wie nog nooit met Internet heeft gewerkt, kan mogelijk dankzij dit boek van de
Internet-angst afkomen. Bezoek eens de sites www.eurohistory.com en www.maps.com.

M. Boon en C. de Koning, De stamboom in de klas. Handreikingfamiliegeschiedenis en stamboomonderzoek in de bovenbouw

van het basisonderwijs, Den Haag 1999, 84 pag., ill., ISBN 90-5802-007-X, (verkrijgbaar 3/24,50 bij het CBG of te
downloaden via www.cbg.nl).

Voor volwassenen zijner inmiddels voldoendehandleidingenopgenealogisch gebied, maareen handleidingvoor
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kinderen was er nog nooit. Het CBG brengt hierin verandering met Stamboom in de klas. Een leerkracht kan in drie
lessen aandacht besteden aan het onderwerp familiegeschiedenis: wat is familiegeschiedenis, hoe en waar kan ik
gegevens vinden, hoe verwerk ik de gegevens. In samenwerking met de makers van Pro-Gen is een speciale versie
van het programma gemaakt, dat ook via de internetsite van het CBG is te downloaden. Het is te hopen, dat dit werk
door verschillende scholen zal worden gebruikt, waarbij scholen wellicht ook kunnen samenwerken met het
dichtstbijzijnde gemeente-, rijks-ef streekarchief.

CdG

DIVERSEN

M. Th. de Buijzer - de Bolster en J. de Buijzer, De kunst en de beeldenstorm. Dirkshorn 1998, 78 pag.; J. de Buijzer, De
beeldenstorm in het Westerkwartier 1563-1568. Dirkshorn 1998, 2 delen, 202 pag.(privé uitgaven van ing. J. de Buijzer,
Zutweg 21,1746 CC Dirkshorn, tel. 0224 551690).

Bij hun genealogisch onderzoek naar de familienaam De Bu(y)ser(e) in Frankrijk, België' en Nederland stuitten
de auteurs op Jacques de Buysere, geb. Hondegem in Frans Vlaanderen 1525 en overleden te Sandwich in Engeland
in 1572. Deze voormaligeaugustijner monnik wasovergegaan naar het protestantismeenpredikergeworden. Samen
met Sebastiaan Matte zetten zij als eersten hun toehoorders aan tot hetvernietigen van beelden enandere katholieke
religieuze voorwerpen. Onder hun leiding begon wat later de beeldenstorm ging heten op 10 augustus 1566 in Steen
voorde. In deze studie doen de auteurs een poging om de literatuur die over dit verschijnsel bestaat samen te vatten.
Van elke plaats waarde storm woedde wordteen korte beschrijving van de gebeurtenissen en vernielingen gegeven.
Met name worden de achtergronden van de overtuiging dat het maken van afbeeldingen goddeloos zou zijn toege-
licht. Omdat er weinig personen worden behandeld is het ontbreken van een index in dit geval niet ernstig.

De twee delen over de beeldenstorm in het Westerkwartier van Vlaanderen zijn feitelijk te beschouwen als bijla-
gen bij de hiervoor besproken studie. Na zeven jaren van onderzoek is de auteur erin geslaagd ongeveer 1000 perso-
nen te identificeren die op enigerlei wijze, zoals het bijwonen van hagepreken en het deelnemen aan de beelden-
storm, bij de opstand in 1566 in het Westerkwartier betrokken waren.

In alfabetische volgorde worden in deel I de inwoners van leper en de kasselrij en vervolgens die van Belle-am-
bacht opgesomd. In deel II volgende de inwoners van Bergen-ambacht en de kasselrij van Kassei. Deze lijsten zijn
samengesteld op grond van een aantal bronnenpublicaties en artikelen, waarvan de voornaamste hierna volgen
omdat een dergelijk overzicht voor andere onderzoekers bijzonder handig kan zijn.
- I. Diegerick, Archives d'Ypres. Documents du XVI siècle, faisant suite a l'inventaire des chartes. Mémoire
justificatif du magistrat d'Ypres (1566-1567), 4 dln, 1874-1877.
- A.L.E. Verheyden, Ie Conseil des Troubles. Liste des condamnés (1566-1573), 4e reeks Commission Royale
d'Histoire, Brussel, 1961.
-W.J.C. Moens,TheWalloons and their Church at Norwich; their Church and registers 1565-1832, Publications of
the Hugenot Society London, 2 dln, Lymington, 1887-1888.
- M. Backhouse, De Vlaamse vluchtelingekerk in Sandwich in 1563. Twee manuscripten uit het British Museum,
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, dl. CXLVII, Brussel 1981. Gevolgd door een derde
manuscript uit 1573, idem dl. CXLVIII, Brussel 1982.
- J. Decavele, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen (1520-1565), Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, dl. XXXVII, Brussel 1975.
- M. Backhouse, Inwoners van leper en de kasselrij betrokken bij de Troebelen in het Westerkwartier tijdens de
zomer van 1566, Westhoek-Jaarboek II, 1985, pag. 41-75.

Voor de overige literatuur zij verwezen naar de noten bij de diverse hoofdstukken.
Voor Nederlandse onderzoekers met kwartieren in de Westhoek van Vlaanderen valt er mogelijk verbinding te
leggen met de in deze publicaties genoemde personen.

TNS
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Periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen vanaf 20 mei fotokopieën worden aangevraagd bij de
Dienst Bestellingen, p/a Papenlaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter
aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

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

NEDERLAND

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (red.: drs. Th.A. Fafié, Kempen 80,2036 EM Haarlem; losse nummers ƒ5,-
op postbankgiro 577.9925 t.n.v. Doe. Luth. Kerkgeschiedenis te Haarlem), no. 26, 2000. Levensbericht van Dr. L.G.
Grabandt (1917-1999); B. van Haersma Buma: De Evangelisch-Lutherse gemeente te Workum (1839/41-1863) [bijlage:
namen van gezinsleden met beroep, ontleend aan volkstelling 1796]; In gesprek met Dr. G. Fafié. Herinneringen
aan de studietijd; Th.A. Fafié: Lutheranen in Letland.

Genealogie (CBG), jg. 5, nr. 4, dec. 1999. R. van Drie: In tijd gemeten; N. Plomp/T, van Meren: Luiken met gebedsportret-
ten van Maarten van Heemskerck [memorietafels; onderzoeksmogelijkheden voor het vaststellen van de identiteit
van geportretteerden;JacobdeVries(teDordrecht,overl. tussen i543/47)xMachteld van Meerdervoort{kleindochter
van Cunera van Drenckwaert)]; B. Lever: De Internetsite van het CBG [ http://www.cbg.nl ]; R. van Drie: Het familie-
tij dschrft [bespreking n.a.v. de verkiezing van het beste familietijdschrift, georganiseerd door de NGV-afd. Familie-
organisaties; de biblitotheek van de NGV telt ca. 375 familiebleden (zie GN 1999, blz. 230); het aantal '300' werd reeds
in 1994 bereikt (Med. GN nr. 190, blz. 19)]; Enkele geografische sites op het Internet.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, nieuwsbrief 4e jg., nr. 4, dec. 1999. Een drama in Middelharnis anno 1687
[Jacomina Wittens verlaten door man Hendrik van Dam]; Uit het Dordtse archief [in kerkboeken doopsgezinde
gemeente aldaar gegevens dopelingen, wonende Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Brabant;
1626-42J; Antw. Jongeling.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 15, nr. 1, jan. 2000. G. Delen: De familie Delen uit Heeze in de 16e eeuw
[onderzoek in oudste cijnsboeken]; De moord op Peter van den Boomen [1830-1858; zoon van Jan en Hendrina
Vlemmings; door Franciscus van Grootel ]; Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant: Wintelre [o.a. Beerens,
Couwenberg, Van Hoof, Van Mierden, Renders, Roosen, Smolders, Spaapen, Van der Vleuten]; Ad. Pijnenburg: Van
Dijck te Tilburg [en te Loon op Zand; I7e-i8e eeuw]; M.}.H. van Dooremolen/J.Th.M. Melssen: Strijbos(ch) te Stratum,
Eindhoven en Woensel [i4e-begin 16e eeuw]; Aanv. Kwst. Marilène van den Broek (4) [o.a. Joordens, Wassenberg,
Van Eerdj; P. de Bruijn: Emigratie naar de Verenigde Staten [Oost-Brabanders uit de lijsten met 'Dutch immigrants'
in de National Archives te Washington; o.a. Van Grinsven, Pennings, Wassenberg, Van den Bergfte Cuijk), Denissen,
Van der Wijs, Verboort, Verkampen]; Verv. Kwst. Theuws [o.a. Van der Schoot]; P.C. van Koningsbrugge: Genealogie
Noten [nageslacht van Dirck Janssen Nooten, tr. {1) Leende 1670 Henrica Aerts de Metser].

Genealogysk Jierboek, 1999. J. de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (overl. vóór 1511; parenteel met in de 6e generatie
de achternamen: Wyga, Y(c)kema, Wijnja, Roodenhuys, Otma]; S. ten Hoeve: Fryske portrettearre persoanen uit de
wurklist fan J.A.M. Haak (i83i-i9O3);J. Nota: Bruynsma: [genealogie; oudst bekende: Boeke Hepkes Bruynsma, boer
te Ypecolsga, overl. 1572, tr. ca. 1525 Wiek Ansckes; Bruinsma]; M.F.L. Flapper: Kwartierstaat Bote Flapper [geb.
Greonterp 1886, overl. Weert 1946; -, Bootsma, Burkels, Boers mafte Scharnegoutum), TerVeer, Bouma(te Franeker,
Bolsward), Van der Meerfo.a. te Burgwerd),Boersma(teWergea,Mantgum)]; FryskeRiefoarHeraldyk, geregistreer-
de wapens: Feitsma [met stamreeks], Hellinga, Huijing, De Jong, Koopmans, Plantenga, Roosma, Sikkes, Wartena.
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Historische KringEemnes,jg. 21, nr. 3, scpt. 1999. Interview met mevrouw G. Hagen-Dop [gcb. Baarn 1912]; H. van Hees:
Korte geschiedenis van het geslacht Riggeling in Eemnes [nageslacht van Joost Hendrik R. (1803-1847) en Nceltje
Fuik, won. Zevenhoven, Aarlanderveen, Alphen en Uithoorn ca. 1830-40]; De boerderij Mecntweg47en de bewoners
[Minselet, Wijtingh, Van Staden, Mouton].

Idem, nr. 4, dec. 1999. Herinneringen aan Stadwijk [boerderij; Van Valkengoed, Stalenhoef]; H. van Hees: Korte
geschiedenis van de oudste familie Van den Berg in Eemnes [oudst bekende: Cors Jacobse van den Berg tr. (1) Eemnes
(RK) 1745 Geertje Willemse]; Vraaggesprek met Piet Klaasse [geb. Amsterdam 1918; tekenaar, illustrator; litho's,
aquarellen]; Wakkerendijk49 t/m 52: Stadwijk en Koetshuis [rijksmonumenten; bewoners o.a. Carbasius, Lublink,
Stalenhoef].

Historisch Jaarboek Hoogvliet (donatie ƒ 25,- op postbankrekening 7412.091; Stichting Historisch Genootschap Hoog-
vliet; secr.: Rocsalkapad 22, 3194 wc Hoogvliet), deel 4 (1998). J.H. van den Boom: Denkend aan Hoogvliet zie ik ...
Beschrijvingen en vermeldingen van Hoogvliet in dediverseliteratuur; AJ.rfeGrao/: De laats te gemeenteraadsverga-
dering [1934; per 1 mei ingelijfd bij Rotterdam; met lijst gemeentebestuurderen 1817-1923];J.F. de Graaf. Iets over
Hoogvliet en de geleide migratie zoals die zich in de jaren vijftig en zestig voltrok; B. Knegt: Zo vader, zo zoon
[auteur blikt terug op zijn jeugd in Hoogvliet]; B. van Kralingen: Begraven op de Oude Begraafplaats Hoogvliet
(Achterweg) i877-i957(met aanvullingen tot 1996) [gegevens eigen graven, o.a. grafnummer, locatie, overledenc(n),
datum begraving].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 33, nr. 3, sept. 1999. J.A. van Bemmel: Cornelis van Bemmel: rond 1810 veerbaas van het
Wijkse Veer [o.a. pachtverplichtingen; tr. (1) Neeltje Lokhorst; tr. (2) 1807 Maria Kedde].

Idem, nr. 4, dec. 1999.0. Wttewaall: De tuin van kasteel Heemstede bij Houten; M.A. van der Eerden-Vonk: De lotge-
vallen van het archief van het Sint-Ewouds- en Elisabethsgasthuis in Wijk bij Duurstede.

DeNederlandsche Leeuw, jg.cxw, no. 3-4, maart-april 1999. H.M. Kuypers: De oudste generaties van de familie Blanken
in Bergambacht [i7e-begin 18e eeuw]; P. J.C. Elema: Clemmius (Groningen) [genealogie; oudst bekende: Anne Jansen,
schipper, otr. Groningen 1598 Sytzke Berents]; H.J.J. Vermeulen: Drie generaties Van Oudshoorn [eind I3e-i4e eeuw;
met De Rover van Montfoort, Van Raaphorst, Van Zandhorst, Van Wassenaar]; O. Schutte: De oudere generaties van
het geslacht Dwars uit Wijhe[i7e-i9e eeuw]; AJ.A.La6o«c/iere:Stamreeks De Bourbon deParme in het Ned.Adelsboek
1996/1997J.C. Korf: Repertorium op de lenen van de hofstede Ter Aa, 1381-1777; Idem: Een leen van de Aanstoot, 1362-
1547 [te Otterlo].

Idem, no. 5-6, mei-juni 1999. M.R. Doortmont: Van kamerheer tot binnenmoeder. De Rijksbaronnen De Petersen
in de Nederlanden, 1650-1914 [behandeling eerdere publicaties, complete uitwerking genealogie met biografische
schetsen, banden met Amsterdamse regentenfamilies, Deense herkomst, ruzie metTromp(i672-77), buitenechtelij-
ke kinderen (Rijnhardt) enz.]; L.M. van der Hoeven/W.J. Spies: De oudste generaties van het geslacht Brand/Van (den)
Brande (Krimpenerwaard en Albasserwaard) [i6e-i8e eeuw]; D. Slijkerman: Johan Hendrik Mollerus: dienstbaar aan
de kroon [1750-1834]; Y. Brouwers: Een Friese Remmert en zijn familie. De herkomst van de patricische familie De
Vries [te Kubaard; i6e-i7e eeuw].

OnsVoorgeslacht, No. 509,54ejg., nov. 1999. A.Sonneveld/J.S. Bontekoe: Een zoektocht door Holland en Vlaanderen naar
een familie Van Sonneveld uit Gouda, ca. 1420 - ca. 1700; R.H.C, van Maanen: Rekeningen als bronnen voor gcnealo-
gen (V). De diaconierekening van Heukelum over 1761.

Idem, No. 510, dec. 1999. A.F. Koppert-van den Berg: DNA onderzoek ondersteunt Genealogie [deelname leden
familie Coppert/Koppert]; G. van Niekerken: Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk [i6e-i7e eeuw]; F. van Hoorn:
Aantekeningen betreffende begraven uit de rekeningen van kerkmeesters te Hekelingen 1644-1752; J.C. Kort: Een
leen van de hofstede Doortoge te Monster, 1297-1472; A. Slootweg: Nogmaals de familie Arlen [eind 16e - begin 17e
eeuw; te Zoetermeer]; S.M. Auwerda-Berghout: Voorouders van Neeltje Schrevels in Meerkerk e.o.; K.J. Slijkerman: De
oudere generaties van een geslacht (van) Moerkerken uit Zuid-Beyerland (II) [17e eeuw]; M.C. de Keijzer. Vercroft -
Rodenburch [fragment betr. Neeltje Jans Vercroft en haar nageslacht; tr. (1) ca. 1570, tr. (3) De Lier 1588; Roden-
burg/Romenburg, In 't Rietveld, Van der Valk]; A.J. Stasse: Voorouders van Neeltje Schrevels in Meerkerk e.o. [Van
Tienhoven]; Antw. Vogelaar en Stam [te 's-Gravendeel].
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Oud-Castricum {abonnement donateurs ƒ 20,- p.j. (anderen ƒ 23,-) op girorekening 18.51.360 t.n.v. penningmeester
Werkgroep Oud-Castricum o.v.v. 'jaarboekje 22'; portokosten ƒ 5,50; verkrijgbaar bij H. Vermanen, Nansenlaan 31,
Castricum, tel. 651.791), 22e jaarboekje (1999).)• Zuurbkr. 6 Oktober 1799: de dag waarop in Castricum geschiedenis
werd geschreven [landing Engelsen en Russen; slag bij Castricum]; W. Hespe: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
in Castricum; G.Schumm: Wie was... Dr. J.W. Jacobi [geneesheer-directeur, geb. Haarlem 1865]; De begraafplaats van
Duin en Bosch; In Memoria Catharina G. Bakker-van der Wolff en Gerrit van Geenhuizen; L. Zonneveld/S. Zuurbkr.
De Castricumse familie... Hollenberg [geschiedenis; vindplaats boerderijen en plaatsnamen Hollenberg omgeving
Gildehaus, Lengerich en Lingen; verschillende families Hollenberg in Nederland; genealogie van de Castricumse
familie Hollenberg, afstammend van Jan H., ged. Oudorp 1724, zoon van Jan Gertz Rothuijs en Trijntje Jans (afk.
van Berg bij Osnabrück); met veel aanvullende informatie; rijk geïllustreerd].

Oud Utrecht, jaarboek 1999. Het castellum Traiectum in het vroeg-middeleeuwse krachtenveld; J. van der Spek: De
hugenoten in Utrecht [na 1685; o.a. streek van herkomst (grafiek), textielnijverheid, andere handwerkslieden,
opvang, Waalse kerk, aanpassing]; De muzikale cultuur in Utrecht tussen 1631 en 1795 [bijlage: Lijst van leden van
het Collegium, 1631-1795]; Jan van Nassau op het Domplein. Een beeld als uiting van nationalisme [onthulling 1883];
Cultuurbeleid in Utrecht 1945-1965.

RotterdamsJaarboekje 1986, 9de reeks, 4de jg. In Memoria: Alex van Amerongen, 1920-1985 [pianist, componist], Ir.
J.P. van Bruggen, 1896-1985 [geb. Veendam], JoukjeGrandia-Smits, 1917-1985 [verzetstrijdster],CharlesJeanKemper,
1913-1985 [aquarellist], Dr. Annie C. Kersbergen, 1900-1985 [archiviste], Ir. Arij Pieter van der Meer, 1903-1985 [musi-
cus], Dr. Arnold Jacob Teychiné Stakenburg, 1918-1985, Kees Stolwijk, 1918-1985 [musicus], Mr. Emilie Auguste
Stoop, 1906-1985 [Raad voor Kinderbescherming], Bernard Johan Hendrik Stroman, 1902-1985 [journalist], Cornelia
Constance Wilbrenninck, 1898-1985 [o.a. dir. volkshuis]; Rotterdam aan de vooravond van de reformatie. Deel III.
Kloosters; Een kijkje op het revolutionaire Parijs van 1792 in een bericht aan een Rotterdammer [Philippus de
Bosson aan Norbertus van den Berg (afk. van Tilburg; poorter van Rotterdam 1787]; Een Rotterdams paar op huwe-
lijksreis in 1838 [Abraham van Stolk x Sara van der Hoop]; G.J. de Jongh en de telefoon [dir. Gemeentewerken 1879-
1910]; Het Veerdamconflict te IJsselmonde [familie Bichon]; De bakkerijen J. Jansse Wz., 1876-1963.

Tabula Batavorum (Stichting, waarin samenwerken de Historische Kringen van Gendt, Eist, Resteren, Tiel en Ooster-
hout, de Hist. Vereniging Marithaime en de Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied), jg. XVII (1999), no. 1.
F. Hoogveld: De tol bij de Zevenbruggen te Eist in het midden van de achttiende eeuw [pachters o.a. Frans Hooghvelt
(1721-30) en broer Arnold (1749-ca. 1772)]; R. H.C. van Maanen: De rederijkerskamer De Genestet te Maurik 1869-1896
Vooruitgang is ons streven.

Idem, 1999, no. 3. W. van de Westeringh: De bezittingen van de Sint-Antoniusvicarie te Opheusden 1602-1824; K. van
Ingen: De bevolkingsgroei in de Neder-Betuwe 1795-1995. Vijf dorpen wat nader bekeken; Index Tabula Batavorum
jgn. XIII (1995)- XVII (1999) [dit tijdschrift zal verder verschijnen als jaarboek].

Tussen Vechten Eem, 17e jg., nr. 3, sept. 1999. A.J. Zondergeld-Hamer: De ontwikkelingen in het onderwijs in Weesp van
de Franse Tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog; D. Dekema: Stad en Lande ging uitkeren! [= G.N. 54, nr. 4/5]; Jan
Feith (1874-1944). Geestig journalist en schrijver van gezonde, frisse jongensboeken.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 112e jg. (1999), afl. 1. R. Vermij: Nieuwe wijn in oude zakken? Iets over de plaats en functie
van genootschappen in de maatschappij van het ancien régime; B. Theunissen: 'Mannen van karakter'. Gerrit Jan
Mulder over de taak van de universiteit [1802-1880].

Idem, afl. 2. G. Dupont: De monnik, de non en de wellust van het vlees. Lichamelijkheid en seksualiteit bij de
middeleeuwse cisterciëzers.

Idem, afl. 3. A.J. C.M. Gabriêls: Tweemaal in ballingschap. Het verblijf van prins Willem V in Gelderland (1785-1787)
en in Groot-Brittannië (1795-1801).

Idem, afl. 4. Themanummer: Historische roman, met o.m. Joost van den Vondel en Maria Tesselschade Roemers
in de historische verhalen van J.A. Alberdingk Thijm; Ina Boudier-Bakker over Jacoba van Beijeren.

UthetOulde-Bruck, 17e jg., nr. 1, jan. 1997. Het familiearchief Doornewaard; Maurits Pico Diederik baron van Sytza-
ma. Een echte Oldebroekcr als burgemeester van Oldebroek [1868-1939]; Aanv. Genealogie Van den Berg; Een brand
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op Brockeroord [1828]; Verdronken bij het Katerveer [brugwachter Franciscus Martinus Wittenaar, 1866: ingeschre-
ven 1872]. Idem, nr. 2, april 1997. Erf en goed 'De Brandt' [1751 gekocht door Hendrik Benckamp; Wijnen, Esscher,
Van der Merwede; pachters o.a. Nagelhout, Boer, Doornwaard]; De geschiedenis (1915-1984) van een zuivelfabriek
[directeur 1915-55 J.G. Veening sr.]; Kwartierstaat Bos [Kornclis Bos tr. Doornspijk 1923 Trijntje van der Meulen; -,
Van de Riet, -, Koetsier]. Idem, nr. 3, juli 1997. W.Chr. Landskroon Schouten I1840-1920; geneesheer te Oldebroek];
Kwekerij Drost [1911]; Aanv. Burgemeester Heitinge. Idem, nr. 4, sept. 1997. Neringdoenden in Wezep |2e helft ïge-ic.
helft 20c eeuw]; Very. Genealogie Van Dijkeren.

UIT FAMILIEBLADEN:

Aldfaers Erf, nr. 144, dec. 1999. Militairen - V [o.a. Hendrik Siebcs Schotanus (gcb. 1857) en Anne Johannes Schotanus
(geb. 1876)].
Andringa Staach Nijs, nr. 32, jan. 99. Nr. 33, nov. 99: Archiefonderzoek [Poppe van Andringa, 1656 verkoop huis en
land te Langwcer].
De Bechr-Bul, nr. 38,1999. Een overzicht van Bechten op de wereld; DNA-onderzoek [test met zeven naamdragers
Becht; uitslag in 2000].
Berichten van de Hoege Woenimk, nr. 9, april 1999. Aanv./corr. Genealogie Ho(o)gewoning. Nr. 10, nov. 1999; Verv. Abe
Hogewoning [tr. in Iowa 1877 Cornelia van de Peppel]; Aanv./corr. Genealogie Ho(o)gewoning.
Blanckcnsteijn bulletin, 11e jg.,nr. 3, winter 1999. Een familie Drost alias Blanckensteijn uit Jutphaas, deel 5 [de ouders
van Hillebrand Cornelisz Drost; 17e eeuw].
De Bothof Bode, jg. 7, nr. 1, voorjaar 1999 [Verv. Boeken in het 'oude huis'; Een oud tclefoonboekje]. Nr. 2, najaar 1999:
M.F. Pompe: Amerikaanse Bothof s uit het Duitse Niederklein; G.J. Bothof: Een roerig leven in Indië. Anna Bothof
(1872-1959) [werkzaam in meisjestehuis Bethanië te Soekaboemi; tr. 1903 Albertus Nic. Binkhuysen].
Bulletinfamilie 'deHeus', jg. 13, nr. 3, sept. 1999. Nr. 4, dec. 1999: Een welkom geschenk [nota's en huurcontract (1820-
28) betr. Johannes
Jacobus de Heus]; J.J. de Heus ... brood en banketbakker. De oorlogsjaren en emigratie.
Casa Clutia, nr. 43,15e jg., dec. 1999. Jasper en Evelien Kluit [-Boterenbrood]. Leven tussen radar en politiek [tr. 1956].
De Craecken, deel 31, juni 1999. Fragment Kraak [te Haarlem en Heemstede; ige-2oe eeuw]. Deel 32, dec. 1999: Frag-
mentgcnealogie Kraak [o.a. te Kantens en Groningen; i8e-i9e eeuw].
DeDobbelbeker, 29stejg., nr. 4,4de trim. 1999. Het Vanreepinghen huisje te Kester-Gooik in het Pajottenland [eerste
bewoners Pieter De Dobbelecr en Marianne De Masener, 18e eeuw (met fragment); laatste bewoner Emiel Vanree-
pinghen (1963)]; Verv. Stamboom nr. 45/24 [Dobbelaere te Eeklo; i9e-2oe eeuw].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merleveldc, jg. 8, nr. 1, maart 1999. Nr. 2, juni 1999:

Jacqucs Merlevede in baljuwrekening heerlijkheid Elverdingc-Vlameringc [1594]- Losse bijlage:
Kwst. nr. 15 (6 gen.) Andreas M.C. Merlevede [geb. Reninge 1906; -, Florissoone, Plattecuw, Wullepit]. Nr. 3, sept.
1999. Nr. 4, dec. 1999: Joseph Merlevede 'meester stroeydecker' [1815]. Losse bijlage: Kwst. van Albert Henri Merleve-
de [geb. Diksmuide 1924; -, Dekcircl, Maes (te Adinkerke en Koksijde), Leire].
'f Duikertje, nr. 3, ie jg., aug. 1999. Verv. Julien Duijkers (1883-1954). Van metselaar tot bestuurder. Nr. 4, 2e jg., nov.
1999: Familiewapen [zoektocht naar - ; opdracht tot ontwerp]; Andrics Johannes Duijkers 1899-1977; Aanv./corr.
speciale uitgave; Duyckerse van toen ... De lotgevallen van een aanzienlijke familie tot gevluchte personen tijdens
de periode 1686-1792 te Raeth-Bingelrade en Aken [Duycker(s)].
DeFami7/e6and(Spanjers), 21e jg., 2e nr., aug. 1999. Recent familienicuws metstamreeksjes; 21e jg., 2e nr. [=? 22e jg.,
nr. 1], jan. 2000. P. Spanjers: Het raadsel van de Maaskant [onderzoek naar herkomst Jacob Jansen de Spanier (overl.
1668); zoon Jan tr. 1690 Elisabeth Bax te Dieden, zoon Derck tr. Demen 1683 Agnes Jansen; mogelijk relatie met
familie Ragay].
Familieblad Sparreboom, jg. 10, afl. 1, april 1999. Verv. Genealogie Sparreboom. Afl. 2, sept. 1999: Verv. Genealogie.
Afl. 3, dec. 1999: Cornelis Janszoon Sparreboom [1631-1713, glasschilder]; Verv. Genealogie.
Familieblad van deFamilie vereniging 'Van Engelenburg'', jg. 1, nr. 4, dec. 1999. Een boedelbeschrijving uit 1780 [opgesteld
door Hendrik van Engelenburg (ged. Veenedaal 1739), wedr. Hendrica den Bunsing]; De reddingboot 'Jan van
Engelenburg' [Jan werd geboren Nijmegen 1878; o.a. voorzitter KvK Land van Maas en Waal].
Familiekring Groeneveld, nr. 31, april 1999. Persoonslijsten van Groen(e)veld(t)'s overleden in 1997. Nr. 32, aug. 1999.
Nr. 33,dec. 1999: SchemastamFXfGröneveld/Grönefcld) [nageslacht Berend G.tr.Gese Wolberskotte; zoon Hindrik
tr. Gildehaus 1804].
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Familienblatt Kockerols, Nr. 96, Weihnachtcn 1999. Adolf Kockerols 'de houtsnijder van kruisbeelden van den Bene-
den-Rijn' [geb. Aken 1868, tr. 1896 Elisabeth Hoff].
FamiliestichtingHuyser, nr. 46,13e jg., dec. i999.Trouwboekje van Adam Huizer [tr. 1899 Jannigjc Stolkj; 13 juni 1769:
Testament van Joris Jorisse Huijser; Verv. Genealogie Huyser [te Charlois, Ridderkerk; i8e-igc eeuwj.
Familie tijdschrift Eyckmans, nr. 11,7e jg., nov. 1999. Verv. Nakomelingen Jan Frans Eyckmans - Maria Mathilde van
Erom. 8. Florentinus Constantinus Eyckmans [1904-1991; en naaste familie, vastgelegd in akte en foto].
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en), 5e jg., nr. 4, dec. 1999. Verv. Dagboek 1940-1945 van zuster Maria Ver-
beem; P. Sanders: Familiegeschiedenis [onderzoek te Goes; 1890 koopt Pieter Verbeem Engelszoon een huis].
Familievereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief dec. 1999/jan. 2000. Verhaal over de familie van Anton van Werme-
skerken [geb. Amsterdam 1891, tr. in Amerika(Chicago?) Antje van der Sijs (1894-1974)]; Verv. Genealogie; Stamreeks
geslacht Van Wermeskerkeen [Peter Jans van Warmerskerck/van Wcrmenskerck, tr. Utrecht 1628 en 1637].
Festina lente, nr. 24, april 1999. Schema stamboom familie Van der Bijl; Friese Tak 4 [i9e-2oe eeuw].
Gens-Dunia (Verduin), 36e jg., nr. 1, maart 1999. Verv. Genealogie Flakkeese familie Verduin/Verduijn. Nr. 2, juni
1999. Nr. 3, sept. 1999: Verv. Flakkeese genealogie. Nr. 4, dec. 1999: Het raadsel van Verduynen te Echt [Huis Verd-
uyn(en), overblijfsel van voormalige Gelderse sterkte, mogelijk gebouwd tussen 1566 en 1674]; Fragment Verduijn
{nageslacht van Andreas V. tr. ca. 1624 Antonia Cloet; te Ardooie (B); I7e-i8e eeuw].

Geskus-kusjes, ïodejg., 2de ed., dec. 1999/jan. 2000. Kwst. van Irmgard Geskes [1926 Essen 1997; eigenlijk stamreeks

(5 gen.)].
Hamers Bulletin, jg. 15, nr. 5, sept./okt. 1999. Hamers - katholiek, Hamer - protestant?; T.J. Versékwel de Witt Hamer.
Van protestantestam. Stamreeks [Hamer(s), de Witt Hamer, Versélewel de Witt Hamer]; N.A. Hamers: Dijrck Hamers,
lidmaat te Sittard in 1595, is niet de predikant Diederick Hamers; Idem: De voorouders van de predikant Diederik
Hamer(s) [geb. Sittard ca. 1595]; Onderzoek in de zaak van predikant Diederik Hamer(s); N.A. Hamers/R. Lauwers: Op
zoek naar Willem Hamer(s), weduwnaar, en Lijsbeth ingen Schat die te Nijmegen in 1625 in ondertrouw gaan; Wie
is Agatha Hamers, vermeld in 1610 te Sittard?; Een oudere lijst van parochianen te Kerkrade uit 1740. Idem, jg. 15,
nr. 6, nov./dec. 1999. Bijna geheel gewijd aan de (Hamers) Hoengen stam (stam G). Het dorp Hoengen in de gemeen-
teSelfkant. Op zoek naarde voorouders van Gerardus Hamers, stamvader van de Hoengen-stam [tr. ca. 1700 Corneli-
a Stesgens]; Een dochter van de Hoengense stamvader te Hastenrath? [Anna Catharina H. tr. 1740 Joannes
Da(h)lmans]; Afstammelingen van de Hoengen-stam in Amerika; Onderzoek naar AntonieHamers(geb. 1763); meer
zicht op familie Hamers te Gangelt?
Haselhojf Bulletin, 2/99. De oudste generatie, een aanvulling [betreft Stijntje Jacobs tr. (2) 1667 Hans Haselhoff ]; Olga
Hazelhoff Roelfzema [1889-1924, portret].
Helm-nieuws, no. 60,15e jg., nr. 4, herfst 1999. Van der Helm gevonden als getuige in oude acte. Arie Harpersz plaatst
huismerk in 1649...!. No. 61,16e jg., nr. 1, winter 1999: Uit het korte leven van Harpert Arentsz VDH (ca 1646-ca 1678)
en zijn gezin [Van der Helm].
Huisorgaan van defamilieverenigingKikkert,)g. xxxvn 1, nr. 3, dec. 1999. Verv. Dagboek Hendrik Kikkert [1831]; Indruk-
ken uit het leven van Hendrik Kikkert en Grietje Pol; Verv. Genealogie Texelse tak en Drentse tak.
In hetzelfdeSchui-y-ij-tje, nr. 52, jg. 14, dec. 1999. Schuyt in Denemarken; Een ontmoeting in deTweede Wereldoorlog
tussen Wognumse Schuit-en; Het Witte Huis (deel 3b) [te Rotterdam; Van der Schuyt].
JelsumerHoekstra's, nr. 39,20e jg., nr. 1, juni 1999. In Memoria, o.a. Reinder Matthijs Hoekstra (1932-1998) en Klaas
Boyen de Wind (1972-1999). Afl. 40, 20e jg., nr. 2, nov. 1999.
Koeckoek, nr. 35, mei 1999. De st. Jansprocessie te Laren NH (1); Verv. Genealogie Koekkoek. Nr. 36, dec. 1999: Uit de
la met papieren van mijn vader [A.J. Koekkoek, tr. 1910 Johanna Bussink]; Gezinsbeschrijving Wim Koekkoek en
Hentje Besselink; Vught/Veghel jtr. 1939].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 17 (1999), nr. 2. P. Leever. Het nageslacht van Pieter Leever (1888-1969) en Sara Leeraar (1892-
1951): een familie van mariniers; P. van derKrogt: Nieuwe gegevens over Andrejetta Lever (1769-1821) [tr. Jan Mauritius
van Kempen; hun kinderen; gegevens gevonden via huwelijks bijlagen van een dochter]; G. Lever: De Jurjen-tak van
het Groningse geslacht Lever [Jurjcn Jans Lever tr. Wildervank 1787 Jantje Hindriks (Schrage)]; G.K. Lever: Jan Lever
(1916-1997), brandstoffenhandelaar te Sappemeer; Verv. Francois Lever (1656 - voor 1723).
Lotgevallen (Lotthrinc(k)x/van Lotringen), nr. 3, dec. 1999. P. van Lotringen: Wilhelmus Antonius van Lotringen, een
bijzonder mens [geb. Zeelst 1851].
Marutgen. Familieblad Rutten, afl. LXXXI, dec. 1999. H.J.L.M. Boersma: Een oplossing voor het Jan Rutten probleem
(generaties VI-VIII, ca. 1485^.1665) [te Eijsden]; Verv. Brieven van Jules Rutten [Maastricht 1923-Soerabaja 1946];
E.J. Rutten: Pope en Goossens [Pope's Draad- en Lampenfabriek in Venlo; fragment Goossens; 19e eeuw te Venlo].
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De Nijdamstra Tynge, 47e jg., nr. 2-3, dec. 1999. Ds. M.L. Wijnia (1861-1921); Een verhaal uit een gevonden notitie
[verslag werkzaamheden bij timmerfabriek Nijdam, tot 1926]; Nogmaals de dagboeken van Lieuwe Jans de Jong
[1825].
Het Patertje, jg. 15, nr. 4, dec. 1999. Genealogisch overzicht. Stamboom Zuidwolde/De Wijk [Pater]; Verslagen en
berichten betr. onderzoek.
Pors Post, nr. 72, 23e jg., 2e en 3e kw. 1999. Te Poortugaal gedoopte Porsen-nakomelingen in de jaren 1646-1812
[Pors(e), Porsse]. Nr. 73, 23e jg., 4e kw. 1999: Over twee gouden tientjes en een begrafenis [van Jacoba Pors geb.
Noordzij, overl. Hoogvliet 29-3-1895]; Liefdesperikelen, toen ook al! [Huygen Bastiaense Eenhoorn, Niesje Pieters
Gelttelder, Katendrecht 1680].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 70, dec. 1999. Leendert Janse Ruijgrok 1730 [testeert te Wassenaar, met vrouw Marijtje
Gijse van der Voort]; Uit het Wassenaarse archief; Theodorus (Dirk) Ruigrok van de Werve [1888-1967].
De Schildknaap (Vereniging), 5e jg., no. 3, dec. 1999. Van der Knaap stamboom A, tak A3 [Jacobus van der Knaap tr.
Wateringen 1783 Maria van der Willick, en nageslacht]; C. van der Knaap: DNA-onderzoek opent nieuwe mogelijkhe-
den [onderzoek bij naamgenoten Van der Knaap].
Sconejhan, nr. 26, jg. 9, zomer 99. Nageslacht van Emiel Schoonjans tr. Maria van Etteryck [19e eeuw]. Nr. 27, herfst
1999: Buitenpoorters van Aalst [Schoonjans en aanverwanten]; Geel. Latijnse school 1720-1798. Een schets; Verv.
Kerkelijke heraldiek. Nr. 28, jg. 9, winter 1999: Een Schoonjans uit Mechelen, voorvader van de Koning [afstam-
mingsreeks]; Verv. Kerkelijke heraldiek [wapen en stamreeks (5 gen.) van kardinaal Suenens].
Sintmaartensdijk nieuws & ouds, no. 37 (1999). Divers nieuws Sinte-Maartensdijk, Van Suntenmaartensdijk, Van Sint
Maartensdijk, Van Sintemertensdijk enz.; 'Roy Raetsen' [Reyer Aertsen van St. Mertensdijk, te Dussen 1720].
Stamboek SteenhofiJ), nr. 4,2e jg. (1999). P.J.H. Steenhqff: Mgr. Dr. W. Steenhoff. Pastoor te Soest van 1851-1880; Brave
Hendrik [Steenhoff, geb. Amsterdam 1813; verblijf in tuchthuis te Woerden]; Verv. Steinhoff uit Altgandersheim
[bewoners van de Halbspannerhof nr. 17: Hopmann, i6e-i7e eeuw].

Stichtingjacobus Lautenbach i537/'38 tot 1611, nr. 22, juli 1999. Henricus Lautenbach (1624-1665) [predikant teJelsum].
Nr. 23, dec. 1999: Willem Lautenbag (1876-1962) [beurtschipper, gardenier]; Nakomelingen van Ynze Lautenbach
(1867-1934); Elze Douwes Lautenbach (1835-1916); Jacobus Lautenbach (1632-1704) (I).
Studiegroep geslachten Drost, Med., jg. 8, nr. 4, dec. 1999. Stamreeks Drost te Harlingen; Jan Drost van 1770. Een tak
aan onze stamboom, de vader met een groot nageslacht [geb. Amsterdam 1770, tr. 1791 Grietje Jans Vuyst, ged. Rijp
1765].
TerPerre, 9e jg., nr. 2, zomer 1999. Geheel gewijd aanjoannes Josephus Vanderper [1785-1858, tr. 1813 Francisca van
Exe].
Thoentertijd, nr. 45, jg. 22, dec. 1999. H. 't Hoen: De afstammelingen van Jan Govert 't Hoen [geb. Amsterdam 1800,
tr. Arnemuiden 1841 CatharinaBronken; wever te Almelo]. Tijdsbeeld van werk-en woonomstandigheden rond 1840
in Zeeland en Twente. De aangetrouwde tak Gerdzen; F. Gerdzen: De levensloop van Derk Gerdsen (1889-1986) [geb.
Schüttorf].
Toe Prees (Duprez), 10e jg., nr. 1, nov. 1999. Hoe lagen de kaarten PRE in het België van 31 december 1987? [oorspr.
misschien Van den Bempde).
'tTij-schrift, nr. 10, okt. 1999. Over een smederij te Goes [Johan ten Thije, overl. 1960, smid); Verdeling van de nala-
tenschap van Jan ten Thye [ORA Delden, 1717].
Van Helden en Heldinnen, no. 43,17e jg., maart 1999. Verv. Genealogie Van Helden. De Delftse stam [18e eeuw]; Heldt
versus Van Helden [o.a. te Zegveld en Andel; 17e eeuw]. No. 44,17e jg., juni 1999: Verv. Genealogie. No. 45,17e jg.,
sept. 1999: Idem. No. 46 (band II), 18e jg., dec. 1999: Idem.
Van Heijningen Tijdingen, nr. 12, nov. 1999. Stamreeks van Symon Cornelisz van Heijningen [zoon Cornelis tr. Alphen
1647 Maertgen Pieters Vromesteijn; nageslacht tot heden, voornl. te Boskoop; met schema's].
De Veerkamp Krant, jg. 5, nr. 4, dec. 1999. Stamreeks Nico Veerkamp, Groningse tak [geb. 1957 > Egbert Jurrién
Veerkamp, afk. van Lingen, tr. Nieuw Compagnie 1701]; Kwakel tak behoort tot de stamboom van Gelderland
[nageslacht Dirk Veerkamp (1856-1932)]; Kwst. René Veerkamp [geb. Monster 1962; eigenlijk stamreeks > Gerrit
Veerkamp, overl. Schipluiden 1782].
Vis a Vis, nr. 35, nov. 1999. Rijstpellerijen in de Zaanstreek, deel 2 [Laan, Blans, Kamphuys].
De Vloed, nr. 10, juli 1998. Diverse gegevens Vervloet uit vele plaatsen w.o. Rijmenam, Viersel, Massenhoven, Herent-
hout [i7e-2oe eeuw]; J. Vervloet: 7 generaties Vervloet te Zundert. Leenhof van de hertogen van Brabant. Zundert
[oudst bekende: Arnout (Nuyt, Nout) van der Vloet, overl. ca. 1472/73, vermeld leenkamer Wernhout; ruim voorzien
van bronvermeldingen en citaten!; Cornelie Verheze Laureysdr. (vrouw van Vg) is in Antwerpen terug te vinden (zie
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Uit Antwerpse Bron 53, pag. 273); met behandeling van de geschiedenis en administratie van het gebied, waarin
Zundert, Wernhout en Achtmaal liggen, en van de leenhof van Brabant]; N.J. Bruyniks: Uitgetekende genealogie uit
Nederland [schema's Vervloct/Vervloed, 20e eeuw]. Idem, nr. 11, nov. 1999.J. Vervloet: Vervloct in de Noordwesthock
[van Noord-Brabant: te Zwaluwe, Gastel, Roosendaal - en te Rotterdam; i7e-i8e eeuw]; Kwst. (5 gen.) van Alfons
Vervloet [geb. Mechelen 1882; -, Vanden Eynde, Van Dessel, Esmans]; R. enj. Vervloet: Stam 1 [nageslacht te Rijme-
nam, Putte enz. van Matheus Vervloet tr. Agnes Uyterhoeven, won. 1576 te O. L.V. Wavcr; Verv. Leenhof van Brabant
[regesten Van der Vloet]; Vervloct en Dom te Berlaar en Lier [begin 18e eeuw]; Bewerkt bevolkingsregister van Beerzel
1820-1846, deel 1; Aanv. Genealogie Vervloet (in nr. 10); Wuustwezel, schepenbrievcn [uittreksels 1487; 1522-1772];
Aanvullingen losse gegevens en diversen. Beide hiervoor vermelde nummers zijn een 'must' voor zoekers naar de
namen Van der Vloet en Vervlocd/t.

De Wagenschouw, nr. 26, mei 1999. Gcrrit Harm Wagenvoort [geb. Zwolle 1879]; Verv. Stamboom. Nr. 27, nov. 1999:
Het Pekkelriet te Harfsen [boerderij al genoemd in 1494; Gerrit Wagenvoort otr. Almen 1745 Mechteld Pekkelrict];
Verv. Stamboom.
Willibrordi, nr. 20, dec. 1999. Schema nageslacht Steven Wilborts x Jenneken Michiels [Willibrordi, Willebrors,
Wilbords, Hoogers]; De 'Hollandse' tak - rond Breda [Wilbords; ige-2oe ecuwj.

VOOR HET EERST IN DEZE RUBRIEK VERMELD:

BaljetGazet, jg. 9, nr. 2, nov. 1999. Red.: Laan van Vollenhove 2491,3706 HJ Zeist. Stamboom ie Utrechtse tak [Henri-
cus Johans Baljet tr. (1) Utrecht 1819 Antje Scheres; tr. (2) 1838 Hillegonda Catharina Mullekes; nageslacht].
Bergsma's Bulletin. Red.: J. Bcrnards, Merellaan 22, 6581 CH Malden. De redactie beoogt informatie te verschaffen
over de kleine en degrote dingen, die deze familie zoal bezighouden. ïejg., no. 4, dec. 1996: Buitenlandse Bergsma's
[in Australië]; Bidprentjes uit de oude doos [o.a. gedrukt bij Bcrgsma in Bolsward], 2e jg., no. 1, april 1997: Verv.
Buitenlandse Bergsma's; Genealogie [generatie III; de jongste zoon (Yde, geb. Schraard 1740) van Jan Louws en
Geerde Taekes nam in 1811 te Makkum de naam Bergsma aan]. 3e jg., paasnummcr: Verv. Buitenlandse Bergsma's.
Belevenissen op Tasmanië. 3de jg., kerstnummer 1998: Verv. Buitenlandse Bergsma's; De Oldenzaalse Bergsma tak.
Bijlage: computeruitdraai schema Bergsma, i8e-2oe eeuw. 4c jg., no. 2, juli 1999: Greet Bergsma onder de Papoea's.
BrussaardNieuwsbrief, nr. 1, april 1998 en nr. 2, april 1999. Contact-adres: Prof. dr. ir. G. Brussaard, Venbergsemolen
253,5612 DZ Eindhoven. In nr. 1: Alle naamgenoten stammen af van Frangois Maertensz Brutsaert, uit Vlaanderen,
die tr. Oud-Beijerland 1647 Grietge Corsen; De oorsprong van de naam Brussaard. Vroege vermeldingen in Vlaande-
ren en Nederland; De gezinsstaat van Frangois Maertensz Brutsaert. In nr. 2: De vrouwen ... (1). Ariaantje Fransdr.
Brussaard (1735-1805) [tr. (1) 1763 Jan Huigen Nederveld]; De eerste Adriaan -een leven met zwarigheden [1771-1856];
De vrouwen... (2). Jaapje Corstiaansdr. Brussaard (1689-1768) [tr. (1) 1715 Jan Cornelisz Wagemakcrj; Voorts de 2e en
3e generatie Brussaard.

The GruysJournal (GJ), Vol.4, Nov. 1999. Periodical on a Dutch family tree to updating knowledge on some Gruys
families. Red.: Erik Gruys, Vijverlaan 9, 3971 HJ Driebergen. Introduction ... the name Gruys. start of the tree of
Pietcr Gruys [1808-1859, tr. Maria Bourson; te Sluis; fragmenten aangehuwden o.a. Kruseman; De Iongh, Jedeloo];
Voorst gegevens Gruis te Groningen, Oostzaan, Overschie en in Minnesota.
Her Laurierblad, nrs. 1 (juli 1992) t/m 9 (juli 1996). Red.-adres: drs. J. L.J. Lauwerier, Wehlseweg 39,6941 DJ Loil (Di-
dam). Onderzoek naar de(cigen)Nijmeegsefamilieleverdeookgegcvens op over families Laurier, Louw(e)rier, Lorié
enz. [samenvatting in nr. 1]; Een straat voor Rudolphus Lauwerier [1797-1883, huisschilder; legde afbraak Nijmeegse
stadswallen vast op schilderijtjes] (nr. 2); De familie Laurier te Leiden (nrs. 2 t/m 9); Jan Louwerier, zendeling in
Indic [geb. Rotterdam 1840] (nr. 3); Lauwerier/Louwerier te Rotterdam [en te Zevenhuizen] (nrs. 3 t/m 9); Pastoor
Joanncs Jacobus Lauwrier (1890-1961) (nr. 7); Transcripties Lcidse acten [Laurier 1670; De Laurieren 1730] (nrs. 8,9).
TaillicJournaal. Uitgave van de families Taillie/Tailly, jg. 1 (1996), nrs. 1 (jan.), 2 (juli), 3 (dec); jg. 2 (1997), nrs. 1
(april), 2 (aug.); jg. 3 (1998), nrs. 1 (april), 2 (aug.), 3 (dec). Rcd.-adres: H.C. de Wit-Taillie, Valkhof 71,1082 VD Am-
sterdam. Een keuze uit de bijdragen: Taillie ca. 1620-1996 [afk. van Offequerque en Guincs bij Calais; vestiging in
Zccuws-Vlaanderen en emigratie naar Amerika] (juli 96); Stamreeks (6 gen.) Jaime E. Taillie [geb. 1973 > IsaacTaillie,
1828-1897] (aug. 97); Het gezin van Jan Taillie x Margaretha de Puit [tr. Rilland 1881] (apr. 98). Tevens ontvingen wij
enkele exemplaren van The Taillie Tijdings, een uitgave van de Amerikaanse verwanten: Vol. 5 (1997), nrs. 3 (sept.)
en 4 (dec), Vol. 6 (1998), nrs. 1 t/m 4 [waarin diverse fragment-kwartierstaatjes].
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DUITSLAND

Archivfür Familiengeschichtsforschung (AfS Heft 132), 3. Jg., Heft 3, Sept. 1999. B. Oertel/M. Aicber: Was mufi man als

Autor beachtcn und klaren, ehe man die Arbeit an einem Ortsfamilien-/Ortssippenbuch beginnt und che man es
druckt?;K. Hubcr: Der Schulmeister als 'toterPunkt' in der al twürttcmbergischenAhncntafel.Möglichkciten seiner
Überwindung am Beispiel der Albschulmeistcrs Andreas Hagel; Verv. Einwanderung in den Kurmainzer Rheingau
[o.a. te Gladbach: Jacob Dieterich, uit Brabant, 1705; te Hattenheim: Peter Dielcn, uit Brabant, 1695; te Geisenheim:
Henrich Stephens, uit Brabant, 1751; te Kiedrich: Gcrhardt Preters, uit Brabant, 1727]; H.Jesse: Familienforschung
über Protestanten in Miinchen.

Archiv Ostdeutschcr Familienforscher, 14. Bd., Lieferung 15, Okt. 1999. Stamreeksen Raddatz, Geffe, Stenzel, BeilfuS;
naamdragers Queste(l).

Idem, Lief. 16, Dez. 1999. Bijdr. betr. Pestka, Hischke, Wildenberg [deel 2], Bruski, Slierawski, Bahrenbrock
[Barenbruck, Barembruch], Baars [Bars, Bahrs], Ketz.

Deutsches Familienarchiv, Band 128 (1999). W.D. Fudickar: Familiengeschichte der Fudickars [oorspr. boerenfamilie,
geheten naar het goed 'zu Fudickars', gemeente Wülfrath, t.Z.v. Velbert; de naam is van 1434 (Teyl Fudenkaer) af
bewijsbaar te volgen, in de 16e eeuw voortgezet via dochters; verschillende hoeven worden behandeld w.o. Hof zu
Ditzhaus (met schema familie Ditzhaus, oorspr. Krewinkel), Hof Laubeck (metschema familie In der Laubeck), Gut
aufm Böckel (met schema familie (a)ufm/upm Boeckel), Gut Drinhaus (met schema families to Drenhuscn en Drin-
haus). Een lid van de familie, Dietrich Fudickar/Forcart (geb. Wülfrath 1581) trok via Keulen en Mülheim naar Basel
- zijn nageslacht blijft Forcart heten. Ahnenliste der Geschwister Fudickar (-, Schuier, Laubeck, Köttgen, Kruse
(te Barmen), Hartmann, Wittenstein, Buren; voorts o.a. kwst. Anna Maria Trappmann (1770-1805, te Ncviges),
fragmenten (von, zu) Langcnhorst, Hammerstein en genealogie Steinberg (kcrspel Sonnborn; i6e-i8e eeuw)].

Familienforschungin Mitteldeutschland,4O.Jg.,Hcft3,Ju\i-Sept. i999.AusdemLebendesbrandenburgischenKanzlers
Friedrich Pruckmann [ook: Brucgman, Brucmanus, Prückmannus; geb. Frankfurt a.d. Oder 1562]; Chronik der
Familie (von) Buchner 1500 bis 1900. Der Sachsische Ast [ook: Püchner]; Trauregister 1791-1800 der ev.-luth. Kirche
Bredefels-Krumbeck, Krs. Neustrclitz.

Idem, Heft 4, Okt.-Dez. 1999. Thüringische Pastoren XIX und XX: Jacob Foman und sein gleichnamiger Vater,
von 1572 bis 1613 Pfarrer in der Grafschaft Henneberg; Melchior von Jossa und seinc Nachkommen in der thüringi-
schen Rhön [ca. 1555 - 1632]; Wie es so auf Dorf Oberschaar b. Freiberg in Sachsen in der ersten Halfte des 18.
Jahrhundertszuging.3Originalurkundenberichten überErbschaftcn, Altenteil [lijftocht] undHausbau bei Bauern
(Müller)-Familien [Küchenmeister]; Fr. Schmidt-Sibeth: Das mecklenburgische Pastorcngeslecht Schmidt aus Burg
b. Magdeburg [i6e-2oe eeuw].

FamilienkundlichcsJahrbuchSchleswig-Hohtcm,]g.38(i999). W.Bi7/ig:Erbpachter,HufnerundHauswirteimKirchspiel
Gleschendorf des holsteinischen Amtes Ahrensbök im 18. Jahrhundcrt [Schlichting, Westphal, Heise, Jitbarg];
Einwohnerverzeichnisse des Amtes Cismar 1766 [hieronder vielen de plaatsen Lenste, Brenckenhagcn, Suxstorff,
Nienhagen, Grömitz, Rüting, Gostorff, Ratjenstorff, Thomastorff, Guttau, Grube; volgens de inleiding is deze bron
een welkome aanvulling op de 'dürftige' opgaven in de kerkboeken]; Die Gewisscnsehc [leven in huwelijksgemeen-
schap zonder kerkelijke of burgerlijke bevestiging; Adolph Friedrich von Rumohr verwekte bij zijn huishoudster
Elisabeth Catharina Schlatow zes kinderen, die de achternaam Mohrhagen kregen); Aus ciner Akte über 'Irrungen'
auf Fehmarn im Jahre 1594 [landbezit van inwoners van Petcrsdorf en Wenkcndorf]; Übersicht über die
Stammbücher im Stadtischen Museum Flensburg; Das Archivwesen in Sachsen - Anhalt [tekst van een lezing];
Haltbarkeit von Informationstragern; Kriterien für die Auswahl von Computer-Programmen für d ie Genealogie?;
Altes Archiv der Schleswig-Holstcinischcn Landschaft im Landcsarchiv Schleswig-Holstein, Prinzenpalais;
Erganzungen der Sterberegister von Bosau, Eutin und Oldesloe.

Familie und Geschichte (Saksen - Thüringen), Ifd. Nr. 30, Bd. III, 8. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1999. M. Wcrmes: Gcncalogi-
scheNachlasse.AspektenderBewahrung,ErschliefiungundNutzbarmachungunterbesondererBerücksichtigung
Lcipziger Gencalogien; Johannes Schnorr 1559-1637; Verv. Andreas von der Strasscn [1485-1536]; Verv. Auswanderer
aus GroGcngottern; Ein Beitrag zur Geschichte der sachsische-thüringischem Garnisonen Freyburg, Donndorf,
Wieh, Riestedt und Mücheln im 18. Jahrhundert.

2 6 4 Gens Nostra 55 (2000)



Idem, lfd. Nr. 31, Heft 4, Okt.-Dez. 1999. B. Haube: Christian Friedrich Henrici - Bachs Dichter ein Postbeamter?
[pseudoniem: 'Picander'; geb. Stolpen 1700]; M. Bflfcr: Hermann Grotefend und die historische Chronologie (geb.
Hannover 1845, zoon van een archivaris/historicus aldaar; o.a. 1876 stadsarchivaris Frankfurt/Main, 1887 archivaris
in Schwerin, overl. ald. 1931]; Kleine Geschichte eines Dörnthaler Bauernhofes [Seyfert, Heegewald, Morgenstern
(1776-1805), Klemm, Herold {1859), Glaser, Auerswald]; Die Organisten (Magdleinschulmeister) von St. Martini zu
Grodcngottern (1619-1964) [Gutbier (1619), Hertwig (1648), Helbig (1701), Hesse (1756)]; Beitrag zur Geschichte der
sachsischen Garnisonen Heldrungen und Rofileben im 18. Jahrhundert [huwelijken]; Der Hofkoch Johann David
Sondermann (1801-1854).

Gesellschaftfür Friedrichstctdter Stadtgeschichte, 26. Mitteilungen, Frühjahr 1985. Altes Silber aus Friedrichstadt [Van
Calis, Bontekoe, Van Masseyk, Sievers]; Jeppc Herckes SeepaG [1667]; Die Flucht des Isaakjacobsohn [geb. 1806, tr.
Esmer Leser; signalement 1845; zoon Israël tr. Fanny Ascher].

Idem, 17. Mitt., Winter 1985. Von Predigern, Schulmeistern und ihren Schulen im 18. Jahrhundert [fragment
Wogustini/van Geldern; 18e eeuw]; Aus der israelitischen Gemeinde; Vom 'Kruidenier' Linnich zu 'De Spaanse
Kruiwagen' bis zur Materialwarenhandlung in Bremen im 17. Jahrhundert [met fragmentgenealogie (4 gen.) Lin-
nich; o.a. te Tönnig, Amsterdam, Altona en Friedrichstadt].

Hannoversche Geschichtsbldtter, N. F. Band 21, Heft 1/2 (1967). Zum Typus der Giebel ara Altstadter Rathaus zu Hanno-
ver; Die Ratsapotheken-Garten der Stadt Hannover; Die Kunsthandwerkerfamilie Blome [i6e-i7e eeuw]: Das Wap-
pendesHausesBraunschweig-Lüneburg.SeineEntwicklungundseincForm;Die'DöhrenerChronik'desMauritius
Feseke (1667-1673). Idem, Heft 3/4 (1967). H. Zimmermann: Die Herkunft der hannoverschen Bürgermeister von 1534
bis 1820. Anhang I. Die Oberhaupter der (Alt)Stadt Hannover seit 1390. Anhang II. Die Ahnenlisten der Bürgermei-
ster und ihrerEhefrauen von 1534 bis 1820 [o.a. von Berkhusen, von Weihe.Homeister (met Lawenkop),Freitag(mct
Jungknecht), Reiche/Rike (met von der Hoya en Falkenreich), Muller (met Blome), Bartels (met von Wintheim, von
Rode), Bünting (met Cludius/Klute), Lüdeke (met von Anderten), Türke, Amsing (met Duve), Hagemann (met
Klawc), von Wintheim (met Soehle, Pauion), vom Sode, Busmann (met Schrader, Conerding), Volger (met Otto),
Tappen (met Schild/Schilden), Busmann (met Türke, von Dhey, Tiling), Grupen (met Osterwald, Droste, Heiliger,
Holste), Heiliger (met Suden, Kleinschmit), (von) Alemann (met Bötticher, Ebell), Falke (met Dietz, Strube), Iffland
(met Schröder, Kumme), Zwicker (met Poppelbaum); met uitslaande tabel: Auszug aus der Nachkommentafel des
Bürgermeisters Cord Limburg (1465-1490)].

Herold-Jahrbuch, N.F. 4. Band (1999). E. Amburgcr. Eine Datenbank zu Auslandern in RuGland. Zur Entstehungsge-
schichte der Kartei Amburger; D. Ftiih: Über den Nachweis der Vererbung beim Menschen. Die Entwicklung der
genealogischen Methode in der deutschen Humangenetik zwischen 1900 und 1933; R. Geike: Wappen aufGeldschei-
nen: Rufiland - UdSSR - Nachfolgestaaten; J. Hohlfeld (t)/V. Weiss: Die Zentralstelle für Deutsche Personen- und
Familiengcschichte und dieDeutscheBücherci;K./fo:KoudayuusBekannte in St. Petersburg 1791. EineNamcnsliste
aus den Rufêlandberichten einesjapanischen Schiffbrüchigen [kapitein Daikokuya Koudayuu (1751-1828), schipbreuk
1783, terugreis over land (via Irkutsk) eindigde pas in 1792! ]; Kulturgeschichtliche Ordenskunde; M. Prietzel: Hosen-
band und Halbmond, Schwan und Hermelin. Zur Ikonographie weltlicher Ritterorden im spaten Mittelalter; P.
Rafzc/:Unasancta ecclesia. Eineökumcnisch-heraldischcStudie;J.K. von Schroederft): Hermann von Bruiningk(i849-
1927) als Heraldiker; J. Wermich: Zum Aussterben von Familiennamen.

HessischeFamilienkunde.Bd. 24, Heft 8, Dez. 1999. CarlBantzer(i857-i94i).Einberühmterhessischcr Maler und scine
Familie [met stamreeks; I7e-2oe eeuw]; Die Stammfolge der Familie Weinrich aus Weilburg an der Lahn [Wynrich,
Winrich; i6e-2oe eeuw]; Forstbeamte der Windhauser Familie Haberkorn [corr.; schema]; Die Bevölkerung Schwar-
zenborns in der 1. Halfte des 17. Jahrhunderts; Woher kam Gangolf Dilfer? [smid, tr. Mörfelden 1717]; Hessische
Wappenrolle [metstamreeksen]: Benderoth, Bonn, Fritz, Gandenbergcr [oorspr. Gantenberg], Kreh, Larsch.Rausch,
Schultheis [te Wisselsheim].

Mosaik, Heft 2/1999. H.Th. Dellmann: Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve. Teil 2, Altkrcis Geldern. Veert
[geschiedenis, bronnen, boerdcrijnamen]. Pont [geschiedenis, bronnen]; J.L.M, van de Kamp: Bcvölkerungsliste der
Gemeinde Donsbrüggen für das Jahr 1799; [idem] Gemeinde Hau; H.Th. Dellmann: Der Schmiede-Beruf.

Idem, Heft3/i999.H.Tft.Dc//mann:EinTag in Düsseldorf. Über wichtige genealogische QuellenimHauptstaatsar-
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chiv Düsscldorf [met o.a. Übersicht über die klevischen Katastcrkarten, Eine Hauserlistc (1732-36) für die Orte
Hasselt und Qualburg, Das Lehnsrcgister des Herzogtums Klcve (1352-79,1385-1540)]; Verv. Auswanderer im Jahre
1847.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 14, XLVIII. Jg., Heft 4, April 1999. Die Wormser Familie Birling ... und ihre
GermersheimerVerwandtschaft[Berling(er), Bierlinger, Borling,Burlin(g)(er)]; Das Türkensteuerregistervon 1577
fürdicDörferderPropsteiHördt(Lcimersheim,Kuhardt und Potz);EinwohncrverzcichnisscvonBrückcn 1747-1787
[o.a. Huber, Blees/Blas/BleÊ, Haslinger, Dahl, Lill, Trautmann/Drautmann, Zorn]; Familiennamen von Hciligen-
stein aus dem Jahre 1785 [o.a. Hammer]; Namenslisten aus dem mittleren Münstertal (heute Appeltal). Kirchcnrech-
nungen aus den Jahren 1611/1612 [o.a. Born, Brand(t), Scheffer]; Vor- und ausserehelige Bezichungen in Albisheim
an der Pfrimm 1730-1796 [o. a.Gö(h)ring,Hassinger,Kümpcl];ErganzungcnzumPfalzischenPfarrerbuch[Scemann
t/m Seylcr; met o.a. Seitz, Senff, Serini, Seuffert]; Copulation 'Auswartiger' in Eckelsheim 1708-1798 nach der Kartei
des Pfarrers Pabst [o.a. Appel, Bene, Hauf, Jung, Lahr, Mann, Röfiler, Schmidt, Steinmetz, Weinfiheimer, Zang,
Orth]; Frankenthaler im Kölner 'Dreifachen Rebstock' 1651-1676 und 1691-1694 [ondersteuning arme protestantse
passanten; tal van personen kwamen van en gingen naar Holland - vooral Leiden - teveel om op te noemen; bijv.
dochter en zoon van wijlen Martin Bonaventur naar Leiden 1669; drie zoons en een dochter van wijlen Jcan Bullet
van Leiden naar Frankfurt 1667].

Quellcn und Forschungcn zur Braunschwcigischen Gcschichte, Band 19 (1971). Hermann Kleinau: Die von Wcrlc im Raum

Braunschweig - Nordharz - Halbcrstadt. Mit zwei Stammtafeln, einer Kartenbeilage und einer Wappentafel [met
register; i3e-i6e eeuw].

Qucllen und Forschungcn zur ostfriesischen Famüien- und Wappenkundc, 48. Jg. (1999), Heft 4. Speckregistcr des Amtcs

Berum 1580; G. Schreiben Die Gebrüder Roleff und Lambert von Meppen und ihre Nachkommen in Emdcn im 16.
Jahrhundert [Kamholt, Bramschc, Kremer, Boelsen; schema's Kamholt von Meppen].

Roland\zu Dortmund],Bd.ii,Jg. 33, Heft 7/1999. Schatzungsregistcr der Kurkölnischen Orte Winkhauscn.Holthau-
sen, Nicdcr-Obersorpe und Oberkirchen von 1759. Idem, Heft 8/1999. Wiederöffnung des Stadtarchivs Dortmund;
Vorkirchenbuchforschung. Ein Forschungsbeispiel aus dem Amt Reckenbcrg [Ameling, zur Hilthorst, Schle-
debrück, Frankenfcld].

Saarlandische Familienkunde, Heft 127/128, Bd. 8, Jg. xxxn, Aug.-Nov. 1999. Saarbrücken wird 1000. Sonderheftzum
Stadtjubilaum 999-1999. Wacht und Hut an den Saarbrücker Stadttoren im ausgehender Mittelakcr. Ein Inventar
über Waffen, Munition und Wchrgerat aus dem Jahre 1435; Die Familie Löw aus Saarbrücken [i6e-ige eeuw]; Die
Familie Kalbfleisch in Saarbrücken und St. Johann; Wo lag das St. Johanner Gutlcuthaus?; Der Viehbestand zu
Scheidt um 1630. Gleichzcitig ein Einwohnerverzeichnis (17e eeuw]; Schweizer in der chemaligcn Grafschaft
Saarbrücken vor 1700 [o.a. Gandcr, von Kannel, Roth, Zahler]; Die Suche nach der Herkunft von Anna Eva, der Frau
von Philipp Leonhard Maurer aus Bischmisheim [tr. 1716; Anna Eva was weduwe Hans Velten, voluit genaamd
Johann Valentin Schneider]; Nachlass und Nachkommen des Saarbrücker Amtmannes Martin Melchior (um 1700);
Der Saarbrücker Stukkateur Wunibald Wagncr (1727-1787) und seine Familie; Zur Demographie Alt-Saarbrückens
von 1798 bis 1835. Heiratsverhalten, Bcrufe und regionale Herkunft der Alt-Saarbrücker Heiratspartner; Saarbrücken
vor 130 Jahren. Der Kricg 1870/71 in zeitgenössischen Berichten zweier Saarbrücker Bürgerinnen [Adclhcid Korn
gcb.Rcmy (1816-1880) en ErnestineKoehl (1847-1923)]; Der KaiscrlichcFörstcr August Klein aus St. Johann und seine
Familie [1838-1881].

Informationsdienst der Arbeitsgemeinschaftfür Saarlandische Familienkunde e.V., Nr. 132, Aug. 1999; Nr. 133, Nov. 1999.

Sachsische HeimatblStter, 45. Jg., Heft 5/1999. Die Entwicklung der Nutzung von Wind- und Wasserkraft in Sachsen;
Die denkmalgeschützte Mühle in Barenhecke im Müglitztal.

Idem, Heft 6/1999. Moritz August Retsch (1779-1857). Gocthc Illustrator und Künstler; Der Oberlandfeldmesser
Hans August Nienborg [1661-1729; met schema Nienborgj.

Veröffentlichungen der Wcsrdeutschen Gesellschaftfür Familienkunde e. V., Nr. 108. H.M. Schleicher: Ernst von Oidtman und

seine genealogisch-heraldische Sammlung in der Universitats-Bibliothek zu Köln, Band 17 (1999). Wolf- Zweiffel
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[met o.a. v. Wolfskehl, von Wylack (Wylich), von Wylre, Wimmer/von Wymar, d'Yvorra (o.a. te Roermond), Zant von
Merl(e), Zehman, von Zievel/von Zevel, Zobbe/Sobbe/Zopp, (v.) Zours, v. Zweiffel/v. Zwyfcl]. Nachtrag. Inhaltsver-
zeichnis von 10 weiteren Kisten mit Archiv-Material [aanvullingen en inhoud van negen elders teruggevonden
dossiers].

Idem, Nr. 110. Band 18 (1999). Gesamtnamenweiser fïirBand 1-17. Sachregister(Auswahl). Literaturverzeichnis [dit
laatste deel verlucht met zeer vele wapenafbeeldingen. De auteur heeft wederom een serie voltooid, waarmee hij
de huidige en toekomstige genealogen aan zich heeft verplicht!].

Zeitschrift des Bergischen Geschkhtsvereins, 92. Band (1986). Klostergründungen im bergischen Raum bis 1185 (1187); E.
Fricke: 1386/87: Herzog Wilhelm I. von Berg und Graf Engelbert m. von der Mark streiten um freigrafschaftliche
Gerechtsname im Siiderland. Ein Beitrag zur spatmittelalterlichen Bündnispolitik und zur Verfassungsgeschichte
im bergisch-markischen Grenzgebiet; Das Weissensteinsche 'Kaufmanns-Institut' in Elberfeld (1792-1802). Ein
Beitrag zur Frühgeschichte des Handelsschulwesens an Niederrhein und Ruhr [Heinrich Johann Weissenstein, geb.
Dürrenzimmern 1760, overl. 1803]; Der Aufstand im Grofiherzogtum Berg gegen Napoleon im Jahre 1813; Dr.
Reinhard Hymmen, ein bergischer Untemehmer im 16. Jahrhundert; Das Fabriken- und Manufakturwesen des
GroBherzogtums Berg zu Beginn des Jahres 1809. Eineökonomische Zustandsbeschreibungdes Staatsrats Theodor
Ark [geb. 1754/SS].

Idem, 93. Band (1987/1988). Waldmarken und Holzgrafschaft in Berg an niederbergischen Marken dargestellt; K.
Niederau: Zur Geschichte des Bergischen Adels. Die von dem Bottlenbcrggcn. Kessel der nicht vom Hause Hackhau-
sen abstammenden Linien (Teil 1) [laatste van deze stam was Katharina Margarete (geb. ca. 1614/15) tr. Christoph
Mumm (ook: Momm) von Schwarzenstein]; Der Aufstieg des bergischen Papiergewerbes (16. bis 19. Jahrhundert).
Französischelndustriespionageim bergischen Eisengewerbe. Der Bericht des lothringischenHüttenwerkbesitzers
Soller aus dem Jahre 1802.

ZeitschriftfürNiederdeutsche familienkunde, 74. Jg., Heft 2, 2. Quartal 1999. Carl Dubenkropp und August Brunotte
- zwei Hildesheimer Schumachcr mit ihren Familien; 3000 Nachweise Kirchwerdcr Familien; Gelcgenheitsfunde
zu Bergedorf und Umgebung; Staatliche Personenstandsaufgaben in der Stadt Altona vor Einführung allgcmeiner
Standesrcgisterführung; Amtsakten erganzen Kirchenbücher oder: Die Freude an der Zuchthausgebühr.

Idem, Heft 3, 3. Quartal 1999. Verv. Dubenkropp - Brunotte [19e eeuw]; Magister Dietrich Bromes (t 11.11.1356).
Notar der Stadt Lüneburg, Probst des Klosters Medingen; Personalnachrichten aus der Chronik der Stadt Lüneburg
[1599-1626]; Die von Steinbergsche Stiftung [pensioenbetalingen; 18e eeuw]; Was findet der Familienforscher wo?:
Das Archiv des Kirchenkreises Ratzeburg.

Idem, Heft 4,4. Quartal 1999. IV. B/7/ig: Friedrich BernstorffGüldenfalck (1688-1764). Offizicr in königlich-hanno-
verschen und hollandischen Diensten [woonde voornl. te Dannenberg]; K. Piper: Der Wandel der Rechtsauffassun-
gen. Schreibweise und Anderung von Vornamen in Preufien [ïge-begin 20e eeuw]; Urbanus Rhegius (1489-1541), der
Reformator Niedersachsens, kam vom Bodensee nach Norddeutschland [zoon van de priester Konrad Rieger; Regius
> König? ]; Straffalle im Bezirk Gartow 1687/88; Verv. Zufallsfunde in den Kirchenbüchern von Stotel.

FRANKRIJK

Cerde généalogique d'Alsace, bulletin No. 128,1999-4. Verv. Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade [huwelijken
te Brisach 1606-1642]; Liste des bourgeois de Dambach la Ville en 1525; La familie de Dettlingen [i4e-i8e eeuw]; Qui
était Adam Jaeger, fondateur dejaegerthal? [vermeld 1579-1623/241]; Les frères etsceurs du genéral Rapp [Jean Rapp,
1771-1821]; Inventaire d'Erhardt Schwing, blanchisseurs a la Robertsau 1672-1682; Verv. Ancêtres alsaciens de Jean
Marais; Antw. o.a. von Eptingen.

Champagne Genealogie (Centre Généalogique & Héraldique de la Marne), No. 83,1999-2, Juin. Kwstn. Vérax, Bouloy,
Richard, Savarino, Mennecier, Lallemand, Trompette, Busigny [met Prinet]; La paroisse d'Éclaron pendant la
Révolution 1789-1799; Genealogie Blion [oudst bekende: Michel B. tr. ca. 1595 Perrette Sceller; parenteel]; Une
familie allcmandei Reims [Heidsieck]; Pierre Bis ton (1811-1890) un avocat marnais au service de droit, de la politique
et de la genealogie; Verv. Familie Angenoust; Verv. Index 1998 [L t/m Z].

Idem, No. 84,3e trim., sept. 1999. Kwstn. o.a. Paturot, Morillon, Maftre, Dechamps; Nous sommes tous cousins
[16 schema's]; Verv. La paroisse d'Éclaron; Vente des biens nationaux. Vötre ancêtre en a-t-il acquis? [eind 18e eeuw];
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René Popelin (1868-1953), notaire a Chalons-sur-Marne; Essai sur üormans.
Idem, No. 85,1999-4. Diverse kwartierstaten; Verv. Vente des biens nationaux; Métiers des habitants de Beine

(1737-45); Verv. Les Angenousts [eind i6e-i8e eeuw]; Pierre-CharlesHémart(i752-i824)etClaude-N.-L.Hémart(i757-
1834); Verv. Paroisse d'Éclaron.

Genealogie62, No. 63, juillet-sept. 1999. Kwstn. Pennel [kwn. o.a. tePeuplinques, Sainghin-en-Wep en Loos]; Inder-
gand [kwn. o.a. te Allouage, Gonnehem], Morel [te Ablainzevelle; kwn. o.a. te Loos, Rivière, Gilly]; Klappers op
huwelijken o.a. te Bazinghen (1632-1736), Dannes (1602-1792), Echinghcn (1652-1792), Arras(St. Sauveur; 1707-1792);
Antw. Landy.

Idem, No. 64, oct.-déc. 1999. Kwst. Martin [te Aix en Issart; met o.a. Quevy, Treboute]; Fragment-kwst. Bou-
ly/Boully; Kwst. Capron [te Arleux-en-Gohelle]; Verv. Clin d'ceil au vieux francpis [guilée t/m liard]; Patronyme
Duchefdelaville[(de)Chefdelaville,Chedeville]; Klappers huwclijkeno.a. te Roeux(i737-i882),Saulchoy (1664-1793),
Habarcq (1662-1792), Maroeuil (1675-1792).

Héraldique & Genealogie, No. 152, xxxie année, No. 3, juillet-sept. 1999. Les ancêtres du Maréchal Oudart du Biez [ca.
1473-1553; Biez d'Olhain, de Berghes, de Ghistelles]; Voorts bijdr. bctr. o.a. (De) Malian, d'Oilliamson [oorspr.
Williamson], Pinart, Les premiers degrés des Poitiers-Valentinois.

Idem, No. 153, XXXIe année, No. 4, oct.-déc. 1999. Les Beaufort du 13c s.; épouses de Guigues III, Cte d'Albon;
Voorts bijdr. betr. Genand, Rohan [verv. Quartiers de Marie-Liesse de Rohan-Chabot épouse prince Eudes d'Orléans],
Lambot,Androuin,Balthasard[inLorraine],Brigault,RicharddeCoudenhove-Kalergi,Didion,Exshaw,LePelleticr
[sgr. de Chateaupoissy, met tak Le Pelletier de la Houssaye; in de VS: Delahoussaye], de Maleden, de Saint-Germain
[16e eeuw], Quartiers possibles de la Marquise de Sévigné [Marie de Rabutin Chantal], Jean-Jacques Thurneysen
[graveur, geb. Basel 1636].

NordGénéalogie,No. 161,1999/6. Kwst. Verstraete [-(te Roubaix en Eeklo; i7e-begin ïgeecuw), Planckaert, Chapdelai-
ne, Sueur; kw. 38: Jacobus Francies de Pauw, geb. Sas van Gent 1807, tr. ald. 1827 Julienne Vossaert (overl. Vlissingen
1867); Belgische kwn. o.a. te Mouscron, Gent, Poperinge]; Les Guilluy. Notaires a Fruges [17e eeuw]; Kwst. De-
splechin [te Roubaix]; Verv. Comptes de la Seigneurie de Couppigny 1647/1650 [o.a. De Beaussart, Lefebvre, Crespel,
Vignoble, Segond, Du Bois, De le Forterie, Wattrelot]; Verv. Familie Dael; Aanv. Kwst. Plucquct [o.a. Vienne]; Verv.
Kwst. Paris; F. de Meuknaere: Analyse de vingt-six actes divers, dits scabinaux, regus par les mayeurs et échevins de
Maresches, pres de Valenciennes (xive-xvne sièdes); Kwst. Delerive; Antw. o.a. Balsa, Briquet, Caby [kwst. met o.a.
Burette, voornl. te Santes].

Stemma, cahier no. 83, 21e année, tome xxi, fase. 3,3e trim. 1999. Formation et évolution des patronymes a Saint-
Ouen-L'Aumöne (XHIe-XIVe siècles); Verv. Suisses a Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) [1550-1792].

Idem, cahier no. 84, 21e année, tome xxi, fase. 4,4e trim. 1999. Les cours communes a Sartrouville (Yvelines); Les
métiers du bois en Bretagne au debut du XXe siècle; Chronique des registres paroissiaux de Sartrouville.

GROOT-BRITTANNIË

The CoatofArms, N.S. Vol. XIII, No. 187, Autumn 1999. Verv. Heraldry of New Life Peers; Verv. Coats of arms of the
Marches Lords of Glamorgan and Morgannwg [o.a. (Le) Despencer, Beauchamp, De Clare, Nevill]; The renaissance
of copper-engraved bookplates in Britain; The attributed arms of the Norman earls of England; The use of lions
combattant on late twelfth/early thirteenth-century horse furniture.

Idem, No. 188, Winter 1999. E.M. Kandel: Some sons of Portugal [Huis Braganca; schema's i4e-2oe eeuw]; Musing
on Mantling in English Heraldic Art; The arms of Shingleton and Singleton; Some observations upon the heraldry
of the Wimsey family, a lecture delivered to the Dorothy L. Sayers Society; The armorial supporters of Amherst of
Montreal; On the origin of the emblem of the order of the Golden Fleece.

Computers in Genealogy, Vol. 6, No. 11, Sept. 1999. The paperless genealogist? (using a palmtop) [keuze, waarvoor te
gebruiken, applicaties; GED2PALM en PALM2GED]; GENTECH's genealogical data model; Using the 1881 Census
CD-Roms; Personal Ancestral File version 4.0.
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Genealogists'Magazine, Vol. 26, No. 5, March 1999. Tracing nineteenth century criminals; The Society's library catalo-
gue project; Medieval and royal genealogy update [website-adressen van o.a. Royal Family Genealogy [http://www.
dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/GEDCOM.html ], The Ancestors of Edward III, The Internet Gotha, The Descen-
dants of Charlemagne, en niet Europese koningshuizen].

Idem, No. 6, June 1999. Abelard and Heloise. Some notes towards a family tree [ne-ne eeuw]; Little used sources
and new discoveries. 2. Silver Plate Tax and Carrigc Tax; Records of nurses and nursing. Resources in London
Metropolitan Archivcs 1556-1939; Gipsy genealogy. A study of name changing and other anomalies.

Idem, No. 7, Sept. 1999. The origin of the Carews: an update [met schema's i3e-ise eeuw]; An Indian parish regi-
ster. Transcribing early Roman Catholic christenings, marriages and burials in South India; Medieval and royal
genealogy update [o.a. publicaties over middeleeuwse christelijke nazaten van moslims (Arragon: Alda Ferandis)].

Idem, No. 8, Dec. 1999. Slaveowners in my family [Burt, Savery, Aarestrup, Berkeley]; Hunting the servants. The
role of servant training centres between the wars; Genes and genealogy.

The Hampshire Family Historian. Journal oftheHampshireGenealogical Society [in dit tijdschrift veel aandacht voor
de geschiedenis van grote huizen; hetbiedt ruimte voor contactmogelijkheden en aan rubrieken], Vol. XI, No. 1, May
1984. The Blundells [oorspr. Blondel; in Guernsey]; Verv. Some Hampshire Veterans of the Napoleonic Wars; Bijdr.
betr. Dowling [i6e-2oe eeuw] en Norton [te Southwick]. Idem, No. 2 (Aug.). Verv. Blundcll [i4e-i7C eeuw]; Channell
[17e eeuw]. Idem, No. 3 (Nov.). Verv. Blundell, Dowling; Hampshire Volunteers of the Napoleonic period; Eversley
and its registers; Aguide to genealogie sources for Hampshire. Idem, No. 4, Febr. 1985. Bijdr. betr. Shaddick, Vickery,
Tickner; Verv. Blundell; Verv. Volunteers.

Idem, Vol. XII, No. 1, May 1985. Kimber [te Avington]; Parishes covered in Index to 1851 census for Hampshire;
Hampshire strays in Surrey; Bryant; Havill. Idem, No. 2 (Aug.). Tinling; Hall [te Winchester]; Dowling. Idem, No. 3
(Nov.). Windebank; Military marriages - St. Thomas, Winchester [1759-71]; Hampshire strays in Surrey; Kimber;
Russell; Tinling; Barry [te Fordingsbridge]. Idem, No. 4, Febr. 1986. Hazelgrove; Tinling; Linter; Verv. Military
marriages [1776-1814]; Froome; Portsea St. Mary's-forces baptisms [Abel t/m Brassington]; Barrett; Windebank.

TheScottish Genealogist, Vol. XLVI, No. 4, Dec. 1999. The story of John Campbell senior and Co., Glasgow's great West
Indies sugar merchants [Campbell; ve-2oe eeuw]; George Hay Forbes: linguist, traveller, man of God [geb. Edin-
burgh 1821].

ZWITSERLAND

FamilienforschungSchweiz, Jahrbuch 1998. K. Reber: Familienleben im antiken Griechenland; L Desponds: Genealogie
et révolution de 1798. Une toile d'araignée s'est tissde dans Ie Gouvernement d'Aigle [hoe bepaalde invloedrijke
personen probeerden zich in de plaatselijke geschiedenis een plek te verwerven, o.a. door huwelijken. Voorbeelden
uit Aigle, Bex en Ollon; o.a. Aviolat, Bertholet, Dcloes, Fayod, Veillon]; M. Markó/V.G. Meier/M. Neff: Adolff Portmann
1897-1982. EinBeitragzumLebenundWirkendesSchweizerZoologenundAnthropologenausgenealogischerSicht
[familie P. te Escholzmatt]; P.-A. Borel: Familie Huguenin-Virchaux, communière du Locleet de La Chaux-du-Milieu,
bourgeoise de Valangin, branche de Fritz-Edouard Huguenin-Lassauguette artistc-peintre [1842-1926]; Chr. Steeb:
Grafen von Fries. Das Schicksal einer für Österreichs Wirtschafts- und Kulturgeschichte bedeutenden Schweizer
Familie [familie Fries te Mülhausen, afk. van Basel; 1757 door Maria Theresia verheven in de ridderstand; 1783
graaf].

Maajan/Die Quelle. Zeitschrift für Jüdische Familienforschung (Red.: Scheuchzerstr. 154, CH-8006 Zürich), Heft 50,
13. Jg., 1. Quartal, Marz 1999. Auf den Spuren der Familie Weil. Ein Reisebericht; Kombinationsliste(Aszendenz und
Deszendenz) für Corinne Zeevi-Weil; Neue Programme für die Ahnenforschung; Familie Wormser in Winzcnhcim
[schema]; Mohelbuch des Moses Salomon Dreifuss, Endingen, 1800-1877; Verv. Hochzeitsliste des Naftali ben
Schimon Blum (Elsass, 1707-1750); Leffmann Behrens und seine Zeit; Die Akten der iberischen Inquisition als
genealogische Quelle; Verv. Wissenschaftliche Literatur als Quelle. Literaturauswahl jüdische Friedhöfe [Oerling-
hausen t/m Spandau].

Idem, Heft 51,13. Jg., z. Quartal, Juni 1999. Kinder und Enkel des Nohm Schnerb von Marckolsheim [overl. 1742];
D. Ingold: Die Juden in Uffholtz zur Zeit des Rabbiners und Mohels Naftali Hirtz Blum [18e eeuw]; Verv. Hochzeitsli-
ste; Hamburger Gesellschaft für Genealogie: J. Sielemann: Unsere Datenbank zum Geburtsregister der Deutsch-
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Israelitischen Gcmcinde 1811-1867; Das Projekt 'Digitale ErschlieGung der Hamburger Auswandercrlisten'; Verv.
Wissenschaftliche Literatur als Quelle.

Idem, Heft 52,13. Jg., 3. Quartal, Sept. 1999. G. Bolk Die Müllheimer Verwandten des oberbadischen Bezirksrabbi-
ners Emanuel Dreyfufê [1805-1886]; Ahnenliste Werner L. Frank [gcb. Heilbronn 1929; -, Furth, Wcingartner, Gut-
mann; voorts o.a. Wimpfheimer, Geismar, Guenzburger]; Verv. Hochzeitsliste Blum.

Idem, Heft 53,13. Jg., 4. Quartal, Dez. 1999. P. Stein: Die Juden zu Stühlingcn und ihre Nachkommen. Quellen zu
Stühlingen und Weil... Die Familie Weil; Erganzung zu David Wormser von Winzenheim [met schema's Wormser;
i8e-2oe eeuw]; Ahnenliste Henry Spira [geb. Porrentruy 1923; -, Strauss (te Mommenheim), Metzger (te Wittcrs-
heim), Levy (te Gelucourt)]. Biographische Anmerkungen; Verv. JewishGen Family Finder [http://www.jewishgen.
org ]; Verv. Hochzeitsliste Blum; Nieuws uit de Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie, o.a.: Bremcn
ermöglichtOnline-BestellungstandesamtlicherUrkunden[ www.bremen.de]; ZwischenWestindien und Hamburg.
Die Familien Luria, Piza und de Lima; Die Familie Erlangen

Regio-Familienforscher(Basc\),lg. 12, Nr. 3, Sept. 1999. W.Hug: Die Basclbieter Familie Jourdan und ihre Herkunft [19e
eeuw]; Fremde im altesten Kirchenbuch von Vogelbach 1574-1586; Ein zweifelhafter Ackertausch und wie die
Stauble in Sulz Mühlenbesitzer wurden [Stöibli, 1481]; Die alten Zofinger Geschlechter [naamlijst]; Das Geschlecht
Rordorf- 650 Jahre Burger der Stadt Ziirich [inleiding]; Französische Hochadelsgenealogie - ein Seitenblick [sche-
ma's Bourbon]; Einige Auszüge aus den Kirchenregistern in Folgensbourg von Personen aus Saint-Apollinaire; Der
Nachlass Dr. Arnold Lotz im Staatsarchiv Basel-Stadt. Genealogische Notizen über Basler Familien [namen met
periode]; Fragment Bulach(er) [16e eeuw].

Idem, Nr. 4, Dez. 1999. lm Staatsarchiv und im Schlössli in Aarau [verslag van een excursie; kort samengevatte
mogelijkheden genealogisch onderzoek; uit de verzameling familiewapens kunnen tegen betaling afbeeldingen
verworven worden; Staatsarchiv des Kantons Aargau, Entfclderstrasse 22, CH-5001 Aarau. E-mail: staatsarchiv@ag.ch
]; Laupersdorf im Kt. Solothurn - Bürgergeschlechter [Pfarrer J. Flury stelde in 1871 stamreeksen samen > naamlijst.
Das Jahrzcitbuch von Laupersdorf uit 1522 gaat terug op een ouder handschrift > naamlijst]; P. Stein: Stammen die
Wahl von Rcgisheim vom Eintagskönig von Polen Saul Wahl (Katzenellenbogen) ab? [Spira, Luria, Hauser];Familie
Sturzenegger - ein Zufallsfund; Genealogische Handbücher im Lesesaal der Universitatsbibliothek in Bascl. Vcr-
zeichnis der in den Banden I bis XII des Schweizerischen Geschlechterbuches und I bis III des Schweizerischen
Familienbuchcs erschienenen Geschlechter und Familien. Verzeichnis der in den Banden 1 bis 5 desDeutsch-Schwei-
zerischen Geschlechterbuches erschienenen Geschlechter und Familien; H.-B. Kdlin: Die Familie Steinbach von
Mülhausen und Illzach; W. Hug: Stammbaum Bienz von Oberstammheim [i6e-i8e eeuw]; Neucs Namens- und
Burgerrecht für Schweizerinnen und Schweizer; Kirchenbücher im Generallandesarchiv Karslruhc; Antw. Schorn-
dorff.

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Everton's Genealogical Helper, Vol. 53, No. 1, Jan.-Febr. 1999. British Passenger Lists; Bridging the gap in Dutch-Indo-
nesian Genealogy; Tracing the tics that bind: An overvicw of Marriage and Divorce Records in the U.S.

Idem, Vol. 53, no. 6, Nov.-Dec. 1999. Recources for researching the Confederate States Navy; Scottish Church
Records: How to access and use them; Arkansas' beginnings & where to look further; The Scotch-Irish in America;
How to find and usc online Gazetteers [geografische beschrijvingen]; Websites, 1999 Directory; Computer Helper:
Five steps to succesful Internet genealogy.

New Netherland Connections (Dorothy A. Kocnig, Editor, 1232 Carlotta Avenue, Berkeley, CA 94707-2707. Internet:
dkoenig@library.berkeley.edu), Vol. 4, Nr. 1, Jan.-March 1999. D.A. Koenig: European origins of Adriacn Lamberts
Smith and the brothers Lanen van Pelt [kwamen in 1663 per schip Rooseboom naar Amerika; Adriaen en gezin afk.
van 'Tielderweert'; Adriaen Lamberts Smeets tr. (1) Tuil 1647 Willemke Jans; tr. (2) ald. 1656 Dirckske Cornelis;
Adriaen blijkt afk. van Schoonwinkel (St. Lambrechts-Herk) bij Hasselt (B). Mathys en Teunis Jansen Laenen van
Pelt en hun gezinnen zouden afk. zijn van Luik, maar werden eveneens in Tuil terug gevonden. Nader onderzoek
wees uit dat de broers afk. waren van Ovcrpelt (land van.Luik) en zoons waren van Joanncs Lanen en Catharina
Bakelmans]; Lake-Vechtc family records.

Idem, Nr. 2, April-Junc 1999. S. K.Amkucci: Claes Claeszen, father of Neeltje Claes [gcd. 1655, tr. (1) Jospeh Goulder;
tr. (2) John Lake]; D.A. Koenig/P. Nieuwenhuis: The nephews of Jan Jansz Damen [geb. ca. 1607, ovcrl. 1651, tr. Adrienne
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Cuevellier weduwe Vigné; familie te Vechten en Bunnik; fragment Damen]; LMcGinnis Schulze: Jan Corneliszen
Damen in the New World [tr. ca. 1660 Sophia Martens; (klein)kinderen].

The New York Genealogkal and Biographical Record, Vol. 130, Nr. 1, Jan. 1999. Ancestry of Caroline Traina and John
d'Anieri [uit Lipari (Italië); kwst.: Trajna, Portanova, Schibeci, Mollica]; Those easy-going Van Woggelums again
[Pieter Adriaensz Mackelyck/Gemackelyck/Soogemackelyck alias Van Woggelum; zoon Jan (zou geboren zijn te
Amsterdam) tr.Brooklyn 1664]; Theorigins of theearlyConinesofWesternGrecneCounty [oudst bekende: Leendert
Philipse Konyn, 1652 te Nieuw Amsterdam, tr. Agniet Caspers]; Children of the New York City Almshouse, 1807-
1810; Verv. Pieter Pieterse Lassen [Lassing, Vlierboom]; Verv. RobertHuestis; Verv. Presbyterian marriages atjamaica,
Queens County, 1809-1822.

Idem, Nr. 2, April 1999. H.B. Hoff. Harmon and William Johson of Hempstead, Long Island, and their Lefferts,
Haughwout, Peterson and Gritman relatives [Pieter Jans, schoenmaker uit Drenthe, emigreerde 1660 met vrouw
Femmetie Harmans en vier kinderen); Verv. Presbyterian marriages at Jamaica (1823-1830]; Robert Crooke... a puzzle
solvet [1717-1802]; Verv. Van Woggelum; Verv. D'Anieri.

The NYG&B Newsletter, Vol. 10, No. 1, Winter 1999. 375th Anniversary of the Eendracht and Nieuw Nederland
[Rapalje, Mon(t)fort, du Trieux, Vigne]; Verv. New York families 'hidden' in multi-family works.

Idem, No. 2, Spring 1999. The 1911 State Library fire and its effect on New York genealogy; City Clerck's marriage
licenses, New York City, 1908-1937: One of 20th century genealogy's Best Primary Sources.

VERDER ONTVINGEN Wij:

Archiejbuttetin Tilburg, jg. 4, nr. 2/1999.
Archiefbulletin West-Brabant, nr. 24, jg. 9, juni 1999.
De Asperensche Courant, volgnr. 76, 20e jg., nr. 3, sept. 1999 [R.H.C, van Maanen: Herberg 'De Toelast' in 1786 en haar
bewoners (Van Gladbeek); Het nieuws van 70 jaar geleden].
Bergense kroniek, jg. 2 (1995) t/m 5e jg. (1998); themanummers 1 (mei 1995) en 4 (april 1998).
Blijbomen (Blijboom), nr. 7 [sept. 1999J; nr. 8, speciale millennium-editie; Extra editie [Eeuw in beeld].
TheBritish Columbia Genealogist, Vol. 28 (1999), Nos. 1 t/m 4.
't Calcoentje (Calcoen), 18e jg., nr. 3, mei 1999; nr. 4, aug. 1999.
C/Krapels-krabbels, 19e jg., no. 2, nov. 1999 [Fragment Krapels (te Rotterdam, Middelburg; ige-2oe eeuw)].
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele, nr. 34, nov. 1999 [Aanv. supplement geslachten Scheele].
De Drudenvoet (Klapwijk), 8e jg., nr. 1, mei 1999; nr. 2, sept. 1999; nr. 3, dec. 1999.
De Eendenkooi (Van der Kooij), 84e ed., 26e jg., nr. 1,1999 [Familiewapen van de Delflandse Van der Kooijen officieel
erkend]; 85e ed. t/m 87e ed., nrs. 2 t/m 4.
Everton's Genealogkal Helper, Vol. 52 (1998), Nos. 3,4,5; Vol. 53 (1999), Nos. 2,3,4,5 [Finding ancestors from Scotland;
Internet tips].
Familia (Zuid-Afrika), jg. xxx (1994), no. 1 [The Hoesch family and descendants in South Africa (afk. van Gluck-
stadt/Holstein; ige-2oeeeuw); Verv. Nageslag van Andre Jooste; Aanv. Kruger. Med., julie 1994. Idem, 1994- no. 2&3
[bijdr. bctr. Tee, Millard, Soldiers killed in Action: 1914-1917, Borman, William Roe (1820 settler), Jooste, Bowley,
Peyper, Dahms, Henning].
De Familie Heraut (Van Achelen, Van Aggelen, Van Eggel, Van Echelen enz.), nrs. 37 (jan. 1999) t/m 41 (dec. 1999).
Familiekrant Stam David(t)s, speciale uitgave 6,4e jg. (1999).
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart van 'tNet, 7de jg., uitg. 12, juni 1999; uitg. 13, dec. 1999.
De Familjefuerscher (Luxemburg), Nr. 56,17. Jk., Okt. 1999 [Die Familie Burens (fragment; ook: Bourentz; i8e-i9e
eeuw); Chronik der Buchdruckerer-Familie Schroell 1812-1912; Kwst. (6 gen.) van Gilbert Bach (geb. 1948; -, Omes,
Hciard, Sabus)].
Familiekrant Stam joosten, nr. 37, jg. 10,8-4-1999 [schema's bij familieberichtenjoosten]; nr. 38,8-7-1999 [inhoudsop-
gave uitgaven 11 (1992) - 24 (1996)]; nr. 39, okt. 1999; nr. 40, jg. 10, 8-1-2000 [band van de familie Joosten met Van
Keverberg; Joosten te Oudewater (afk. van Hamont)].
Genealogie en Europe, ie année, no. 2, dec. 1998; 2e année, no. 3, mai 1999.
Genealogie en Frame, 6e année, no. 27, no. 28.
Genealogisch Kontakt Familie Schaafsma, 9e jg. no. 1, maart 1999; no. 2, juni 1999; no. 3, sept. 1999 [gegevens De Vlugt
(te Staveren, Koudum; i9e-2oe eeuw)]; no. 4, dec. 1999 [fragment-parenteel De Vlugt-Schaafsma].
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Het heden en verleden van de familie Hollander, nr. 13,5e jg., nr. 3, dec. 1999 [reactie op de 'Sonnega-tak' van de Hollan-
ders].
Heemskring, nr. 20, nov. 1998 [Uit de historie van een Kring; Honderd jaar loonbedrijf Denneman (vrachtrijders;
hooien, mestrijden, machineverhuur); Dienen en bakeren: jeugdherinneringen van Geert Glorie (geb. 1907, dr. van
Gerrit en Nel de Graaf; tr. H. Schram); Over stropers, strikken en bijpaadjes].
Historisch Geografisch Tijdschrift, 17e jg. (1999), no. 3 [In Memoriam mevr. Dr. A.W. Edelman-Vlam (1909-1999) met
een lijst van haar publicaties; Drie oude bossen in de Baronie van Breda; De Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Hons-
wijk].
Huguenot Heritage, Issue 4, Autumn 1999 [The Huguenot architect and designer Daniel Marot (1661-1752) and his
work in the Netherlands].
The HuguenotSociety, Newsletter No. 25, Spring 1998; No. 27, Spring 1999; No. 28, Autumn 1999. List of Fellows 1999.
Annual Report 1998/9.
Informatieblad VVF-Gent, xvie jg. (1997; niet 1999), nr. 1 [corr. GN 1999, blz. 775].
't Kraaierke (D'Haene), 31e jg. (1999), nrs. 1 t/m 3, no. 4, dec. [o.a. huwelijksjubilea].
De Kruijdboom,jg. 15, nr. 1, maart 1999 [Uit leenregister Abdij van Egmond (Kruijt te Oegstgeest; i7e-i8e eeuw)]; z.j.
[juni 1999].
Lelsz-lels Stichting, bulletin, volgnr. 19, jg. 11, no. 1, mei 1999 [Verv. Brieven van Murk Lels(z) (1749 Koudum 1843),
1804]; volgnr. 20, jg. 11, no. 2, dec. 1999 [Verv. Brieven].
Masclèjournal (Masclé, Masklee, Masclay, Masclec), nr. 2,1999.
M/7/enaers Koerier (Millenaar),jg. 8, nr. 16, juni 1999; nr. 17, dec. 1999.
'Niet zo benauwd' (Van der Linden), nr. 42, kerstmis 1999 [Themanummer: Voedsel (met herinneringen en oude recep-
ten].
Het Noordse Broedertje (Cleyndert), nr. 35, aug. 1999.
Nytfra Lokalhistorisk ForeningogArkivforTonderkommune, sept. 1997 [Daniel Witt 1725 dorpssecretaris; verzoekschrift
van Niels Jansen Camstrup]; Idem, april 1998.
Olsthoorn kroniek, 13e jg., no. 3, juli 1999; no. 4, okt. 1999.
Onder de Iep, jg. vu, juli 1999 [Verv. Klaas van Iepcren in dienst van de stad Haarlem]; okt. 1999 [Verv. Idem]; dec.
1999.
Origins, Vol. xn (1994), nr. 1.
Pelgromsbode, nr. 2, dec. 1999 [Voortgang onderzoek Pelle/Pellegrom].
Poelgeestfamiliekontakten, 2oejg.,dec. 1999 [familienieuws inkleur; Verv. GenealogiePoelgeestfteHaarlcmmerliede;
19e eeuw)].
Praaiberichten, 5e jg., dec. 1991; 6e jg. (1992), april, sept.
De Proostkoerier, 4e jg., nr. 3, aug. 1989; 6e jg (1991) t/m 10e jg. (1995); 11e jg., nr. 3, sept. 1996; 12e jg., nr. 1, maart 1997.
Ribbens kroniek, nr. 16, jg. 8, zomer 1999 [Verv. Familie Ribbens in de scheepsbouw].
De Robbenplaat, nr. 10, aug. 1999 [Verv. Genealogie Rob].
Rond de Staakenborgh (Velema), nr. 19, juli 1999.
Scydam, 18e jg., nr. 3, aug. 1992.
StichtingRegionaleGeschiedbeoefeningZeeland, nieuwsbrief 51, dec. 1999. Zeeuws Arc/iie/nieuwsbrief 4 [www.zeeuwsar-
chief.nl ].
Utrechtsarchief, nieuwsbrief jg. 2, nr. 2, mei 1999.
Tichelpost, nr. 16,1999 [In Memoriam Frank Johannes Elisa Tichelman, 1924-1999].
Timmers Koerier, 9e jg. (1999), nr. 2 [uitvoerige aanv. genealogie Timmers/Tummers].
Het Treffertje (Treffers), 28ste jg., no. 3, sept. 1999; no. 4, dec. 1999.
't Vandermeulenkrantje, nr. 42, 21e jg., lente 1999; nr. 43, 22e jg., herfst 1999 [De oudste generaties Vandermeulen (te
Rollegem en Bellegem, omg. Kortrijk; 16e eeuw)].
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k (Van Est(e)rik), nieuwsbrief, jg. 16, nr. 1, dec. 1999.
Van Mecken tot Mekke, 16e jg. (1999), nos. 1 t/m 3 [Verv. Genealogie Borstlap].
Vegt's chronicle, jg. 13, nr. 3/4, sept. 1999 [Verv. Oudste leden van de Leidse familie Vegt],
Vereniging Historie Weststellingwerf, jaarverslag 1999 [persoonlijkarchief Fokke Middendorp overgedragen aan ge-
meente].
Vereniging Oud-Dordrecht, med. 5e jg. (1987), nr. 3.
Verenigingsblad van Van Hilten, jg. 9 (1999), blad 32 t/m 34, nrs. 1, 2,3/4.
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Vreugdeschakel (Vreugdenhil), 17e jg. (1999), nrs. 42 (febr.), 43 (juni), 44 (okt.).

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse bron (53)

viij martij 1560; Cornelie Verheze Laureysdochterwijlen met Jan Aernouts vand[erj Vloet, eius marito
[= haar echtgenoot], woonende tot Breda op den ..ellenoyt [= Fellenoord ?], verc[ocht] Vincent
de Smit coopman twee stucken bempts vijfeneenhalf gemet onder Mercxhem inden grooten
hoeck tusschen des gasthuys van den Sinte Elizabeth erve en des godshuys vanden ziecken
buyten dess. stadt erve, en een half gemet bempts oock daer inden Lambrechtschen hoek ...
heur comparante bleven van wylen Laureyse Verheze heur vader en te deele bevallen in deling
tusschen heur en wylen Elisabette Verheze heurer suster onderlings gemaect. (zie pag.
262/263, De Vloed).

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 278, f. 122[ [M. V-K]
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Vragenrubriek

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun onderzoek op
genealogisch of 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

216. VAN DER PLOEG (54 (1999), pag. 782)
Hendrik Melsen van der Ploeg ging te Gorinchem op 7-10-1657 in ondertrouw met Mayken
Thymens. Bij de doop van hun derde kind getuigde o.a. zekere Jenneken Gielis. Dit doet ver-
moeden dat Hendrik Melsen een zoon was van het echtpaar Melchior (Melser, Mels) Hendriks
en Jenneken Gielis, gehuwd te Gorinchem op 5-2-1634. De bruid was afkomstig uit het Land
van Luik; zij was eerder (op 8-2-1633) te Gorinchem gehuwd met Willem Lowijs, eveneens uit
het Luikse afkomstig, soldaat onder kapitein De Loges (De Loge). De bruidegom was soldaat
in dezelfde compagnie en jongeman van Frankrijk. Uit dit huwelijk werden in Gorinchem
twee kinderen gedoopt: Gielis Melsen op 27-12-1637 en Wouter Melsen op 19-11-1641. Het kan
dus heel goed zijn dat tussen 1634 en 1637 de gezochte Hendrik als oudste zoon van dit echt-
paar elders is gedoopt. Jenneken Gielis trouwde voor de derde maal 18-10-1657 met Hendrik
Jans, jongeman van Gorinchem.

R.F. van Dijk, gemeentearchivaris Gorinchem

VRAGEN

241. VAN DER WAALS-OLDENHOF
Hendrik Johan van der Waals, ged. Leiden 17-11-1776 (zn. van Abraham van der Waals en Pie-
ternelletje Heymans), tr. Gerritdina Oldenhof, geb./ged. Dalfsen 15/17-12-1799. Zij krijgen
kinderen in diverse plaatsen in Overijssel. Gevraagd: waar en wanneer vond het huwelijk
plaats?

J.D. van der Burgh-Elbersen, Arnhem

242. (DE) KUYPER / KUIPER
Gevraagd herkomst en voorgeslacht van Jan Gerritsz. de Kuyper die tr. Oosterend/Texel 19-2-
1741 Jantje Jans Jager.

P.E. Hollander, Heemstede

243. SCHRÖDER, LAMPE-PILLE
Johann Hermann Diederich Anton Schröder, ged. Ankum (Oldenburg) 11-1-1769 (zn. van Jo-
hannes Bernard Schröder en Margrethe Elisabeth Grüther), tr. NN, bij wie o.a.: Carl Joseph en
Diederch Anton Schröder (in 1838 oprichters van de firma A, Schröder & Co., manufacturen-
handel te Rotterdam, later ook te Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Breda) en Johann Gerhard
Heinrich Schröder (1813-1887), lid van eerder genoemde firma en oprichter van het Haagse
filiaal, lid r.-k. armbestuur en regent r.-k. oude mannen en vrouwenhuis en r.-k. kinderge-
stichten aldaar, tr. Ankum 3-8-1843 Maria Anna Agnes Lampe (1812-1893), dr. van Johann Theo-
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dor Georg Lampe ('ein wohlhabende Bauer und Gutsbesitzer' te Ankum, overl. ald. 3-8-1854,
oud 74 jaren) en van Maria Anna Pille; zij had als broers Theodor Lampe (overl. Ankum 12-11-
1868) en Johann Heinrich Lampe (lid firma J.H. Lampe & Sohn, wijnkopers te Ankum, over.
New York 30-7-1866).
Gevraagd: naam van de echtgenote van Johann Hermann Diederich Anton Schröder; aanvul-
lende gegevens betreffende het echtpaar Lampe-Pille, en informatie betr. de geslachten
Schröder en Lampe te Ankum in het algemeen.
VAN OOSTERHOUT
Maria van Oosterhout was getrouwd met Hubrecht Eskens; dochter Maria Eskens, geb. Zierik-
zee 1752, overl. ald. 5-2-1815, tr. ald. (r.-k.) 27-12-1772 Petrus Schillemans, ged. Zierikzee 8-12-
1740, koopman, overl. ald. 16-10-1810, wedr. van Pieternella van der Made, zn. van Petrus
Gummarus Schillemans en Machteld Bauts. Is zij identiek met Maria van Oosterhout, ged.
Rotterdam (r.-k.) 15-6-1717 als dr. van Huijbert van Oosterhout (begr. Rotterdam 22-1-1734) en
Cornelia Wammers (begr. Rotterdam 7-6-1766) ?

O.W.C. Mertens, Cadzand

244. VAN DOORNBERCH
Peter Petersz. van Doornberch, uit het Land van Gulik, begr. Utrecht 19-3-1705 (Bartholomei-
gasthuis), tr. ald. 28-11-1658 (Catharinakerk; get.: zijn neef Peter Cornelisz. en haar 'swagerin'
Hendrickje Wouters) Celichjen (Sijgje) Claesdr. van der Heyden, j.d. van Blauwkapel, begr.
Utrecht 20-1-1703. Kinderen: Peter, ged. Utrecht 6-3-1659 (Geertekerk); Claes, ged. ald. 2-4-1664
(Dom) en mogelijk Clasina van Doorenbergh. Gevraagd: informatie over voornoemd echtpaar
en m.n. over de herkomst van Peter Petersz. van Doornberch.
VAN BRONCKHORST-LIJFFELTS
Arent Huibers van Bronckhorst, soldaat in de regimenten Gravenmoer en Waldeck, in garni-
zoen te Bergen op Zoom 1675, pontgast in de compagnie van kapitein Van Erp in garnizoen
te Maastricht 1697 (waarsch. vanaf 1694), vertrekt naar Boxtel 1709, tr. (1) (ca. 1674 ?) Hermina
Lijffelts; tr. (2) Maastricht 30-6-1697 (geref.) Geertruyd Hendricks, wed. van Cornelis Dragers
(Dreijers). Uit het eerste huwelijk: Huybrecht Heyndrick Huybrechts (Hubert (van)
Bronckhorst, Huybert Hendrick Aertsen van Bronkhors t), ged. Bergen op Zoom 11-9-1675 (get.:
Wolter Splinter, Adriaentjen van Bor). Gevraagd: waar zijn de andere kinderen uit het eerste
huwelijk, genaamd Hendrick, Lambrecht, Catharijn en Oriaenken van Bronckhorst geboren,
en wie weet meer over de herkomst en het leven van Arent Huibers van Bronckhorst.

J.H. Hanssen, Baarlo (L)

245. SNIJDER, VAN DER SLEEN, BOGAART
Klaas Jacobs, alias Klaas Jacobs Snijder, en Anna Catharij na Pieters (Moffe) lieten te Hoogeveen
de volgende kinderen dopen: Grieten 1734, Jacob 1736, Peter 1738, Albert 1741, Jurjen 1745,
Jurjen 1747, Geert 1749, Geert 1751, Geertruit 1754 en Lammige 1758. De kinderen voeren aan-
vankelijk de familienaam Snijder, later Van der Sleen (een naam die eerder niet bekend is in
Hoogeveen en omstreken, wel de naam Van der Sleeden); zij wonen in het Pesserveld en het
Noordsche Rot van Hoogeveen. Klaas Jacobs Snijder zou een zoon zijn van Jacob Klaas Bogaart
en Lammigje Koops, die te Hoogeveen lieten dopen: Grietien 1706, Klaas 1710, Koop 1713,
Gerrit 1716, Luijtien en Marrigien 1720. Omstreeks 1650 vestigt Willem Cornelis Bogaart zich
te Hoogeveen (in dienst van de Algemene Compagnie van 5000 Morgen). Hij is timmer-
man/aannemer en sluiswachter in de Hoogeveensche Vaart. Gevraagd: herkomst van het ge-
slacht Bogaart; wie weet iets te vertellen over waar nakomelingen Bogaart die in de 18e eeuw
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uit Hoogeveen wegtrokken, gebleven zijn? Stammen de genoemde personen Snijder, alias Van
der Sleen uit het geslacht Bogaart?

A. Everts (namens de Familievereniging Kikkert), Hoogeveen

246. VAN DER CROEG
Te Loosduinen laten Cornelis van der Croeg en Annetje Rij vers op 2-8-1733 hun dochter Alyda
dopen, die later (5-5-1754) aldaar zal trouwen met Arie Pieters Vroegop. Gevraagd: voorge-
slacht van Alyda van der Croeg.
VERKAAIK
Pieter Thijssen Verkaaik otr./tr. Stolwijk/Bergambacht 25-9/16-10-1733 Leentje Jacobs Hui-
sman, ged. Stolwijk 1-9-1715. Gevraagd: voorouders van Pieter Thijssen Verkaaik.

]. de Pater, Soest

Met dank aan N. A. Hamers voor zijn hulp bij de voorbereiding van de Nijmeegse bijdrage aan
dit nummer.

De redactie

Aan dit nummer werkten mee:

Drs. G.J.M. Dcrks en R.C. Croes, Plattenburgerweg 17,6824 ER Arnhem.

Ir. R.A.J. Dix, Roermondsplein 28, 6811JN Arnhem.

Drs. P. Eijkhout, Dingostraat 53, 6531 PA Nijmegen.

Henny Fransen, Copernicusstraat 8,3533 KP Nijmegen.

N.A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581CR Malden.

J.W. Heisen, Blauwe Hof 7212, 6602 XP Wychen

Drs. L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA Den Haag.

Herman Louwen, maten 115,3831 PJ Leusden.

Willy Nicssen, p/a Gemeentearchief Nijmegen, Postbus 9105,6500 HG Nijmegen

M. Prudon, Brederodelaan 36,7412 NH Deventer.

Cornelis R.H. Snijder, Pastoor Scheepersstraat 11, 6325 CH Berg en Terblijt.

A.J. Stasse, St. Joseplaan 47,3551 VB Utrecht.

J.B.Vegcrs, Derkinderenstraat 15,6717 MR Ede.

Ing. C.Q.C.M. Walschots, Haagweg 86-h, 2282 AD Rijswijk.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.

Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
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