
GENS NOSTRA
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

HOOFDREDACTEUR DR. P.M. OP DEN BROUW

JAARGANG 55 - NR 6 JUNI 2000

JEUGD IN DE GENEALOGIE

Gens Nostra 55 (2000) 277



Thema JEUGD in de genealogie

DOOR F.G.M. MANCHE

Wat wij op onze weg ook vonden:
Er was een tijd,

waarin wij spelen konden!

Anna Boekhorst1

Medio 1999 gaf het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) onder de titel 'De Stamboom in de
klas' een lesbrief uit als handreiking voor familiegeschiedenis en stamboomonderzoek in de
bovenbouw van het basisonderwijs. In de lesbrief wordt ook het gebruik van de computer
besproken. Om te voorzien in een kind vriendelijk genealogisch computerprogramma hebben
de makers van PRO-GEN op verzoek van het CBG een speciale kinderversie gemaakt van hun
programma, PRO-GEN Kids, met een maximaal aantal van 150 in te voeren personen, is gratis
te downloaden van het Internet (www.cbg.nl//uitgever/lesbrief.htm).

Een en ander is voor de PRO-GEN Gebruikersgroep aanleiding het thema 'jeugd' centraal te
stellen tijdens de Genealogische Zomermarkt in Putten op 1 juli 2000. De eerste reacties hierop
waren voor een deel nogal sceptisch. De jeugd zou zich niet voor genealogie interesseren; de
doelgroep (= genealogen) zou vooral bestaan uit oudere mensen die zich niet aangesproken
voelen. Opmerkelijk: deze opmerkingen kwamen eigenlijk uitsluitend van mensen die de
jeugdjaren reeds achter zich hebben gelaten, maar nog niet tot de categorie 'ouderen' ge-
rekend (willen) worden. Echt jeugdigen daarentegen reageerden enthousiast: 'Worden wij
eindelijk serieus genomen!'. Zo mogelijk nog enthousiaster waren de echt ervarenen onder de
genealogen. Zij onderkennen dat de jeugdperiode vaak te weinig aandacht krijgt: in de meeste
genealogische publicaties springt men van de geboorte- of doopgegevens meteen naar onder-
trouw of huwelijk, alsof er in de tussentijd niets is gebeurd.

Bij het thema jeugd in het kader van genealogie kan men inderdaad aan twee sporen den-
ken. Het eerste spoor betreft de jeugdige genealoog. Dan hebben wij het dus over de opvolgers
van de 'ouderen' onder ons. Zij hebben recht op een adequate plaats in ons midden. Genealo-
gische instanties moeten deze categorie koesteren en doen dit voor een deel reeds. De lesbrief
van het CBG en het initiatief tot ontwikkeling van de speciaal voor de jeugdige genealoog
bedoeld genealogieprogramma zijn voorbeelden daarvan. In de voorliggende uitgave komt
een drietal jeugdige genealogen aan het woord. Sjors Zanoli, de jongste medewerker in ons
verenigingscentrum, laat spontaan weten wat hem beweegt. Derk Jordaan vertelt hoe hij het
genealogische werk van zijn vader en grootvader voortzet. Femke de Grijs is nog maar net
begonnen; zij behoort met haar 12 jaren zeker tot de allerjongste genealogen. Uithun verhalen
blijkt hun enthousiasme. In de gesprekken die ik met deze jongelui voerde, is mij niet geble-
ken dat hun jeugdigheid een bijzonder beletsel vormde. Weinig tijd wegens CITO-toetsen en
tentamens is in wezen immers hetzelfde als weinig tijd wegens vergaderingen of andere be-
roepsbezigheden van volwassenen. Meer inhoudelijke problemen als moeilijkheden met het
lezen van oud schrift en onbekendheid met methoden van onderzoek zijn ook al niet specifiek
voor de jeugd.

Het tweede spoor gaat over het thema jeugd als onderzoeksobject. Wat ontdekken wij in
archieven en documentatiecentra over de jeugd van onze voorouders? Wie waren hun leraren?
De heer L. W. van Sint Maartensdijk laat een groot aantal leraren de revue passeren in 'School-
meesters zwierven door Nederland'. Het artikel 'Opvang van Dordtse weeskinderen, een voor-
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beeld van kinderzorg in 1820 door de Maatschappij van Weldadigheid' van de hand van de
heer L. F. van der Linden sluit hier mooi bij aan. Daarnaast moeten wij vooral niet vergeten dat
onze nakomelingen ons dankbaar zullen zijn als wij zelf het een en ander vastleggen over onze
eigen jeugd. Noem het een zijspoor: de jeugd van de genealoog. Een typische reactie van een
ervaren genealoge: 'Soms vindt een genealoog na veel speurwerk een beschrijving van de
inboedel van een verre voorouder, bijvoorbeeld uit de 18e eeuw; maar vraag hem nu eens hoe
de keuken van zijn moeder was ingericht'. Mevrouw H.M. Aben-Nederpeld gaf aan haar bij-
drage de veelzeggende titel mee: 'De geur in grootmoedres keukenkastje'. Wat wij zoal in het
verenigingscentrum aan bronnen over jeugd aantreffen wordt uit de doeken gedaan door onze
onvolprezen gids mevrouw H.S. Vree-van Leijenhorst.

Deze introductie wil ik graag afsluiten met een pleidooi voor het welbekende maar toch
vaak ondergewaardeerde schoenendoosarchief.

Een sublimatie van jeugdherinneringen trof ik in een nalatenschap aan in de vorm van de
manuscripten van verzen voor een - voor zover ik kan nagaan - nimmer uitgegeven gedich-
tenbundel 'Kinderspelen'. De dichteres Anna Boekhorst - als moeder van een grote kinder-
schare en als onderwijzeres in jarenlange praktijk nauw verbonden met jeugd - kijkt terug op
haar leven, daarbij beelden uit haar en ons aller jeugd gebruikend. Haar kinderen maakten
anderen deelgenoot van deze rake schetsen door het gedicht 'Knikkeren' af te drukken op het
gedachtenisprentje bij haar uitvaartdienst.

Knikkeren

dit heb ik nog om te verspelen
(de tijd is nu wel haast voorbij,

soms kan de herfstwind ons nog strelen,
maar, kleumend reeds, tel ik de rij):

wat zacht-gekleurde kleine vreugden,
wat forse dagelijkse deugden,
wat bonte stuiters fantasie,
een stenen bikkel jalouzie,

wat loden kogels harde plichten.

en dan dat éne, lichte
glashulsel van mijn liefste dromen

eens zet ik dit - als allerlaatste - in;
tot eind van 't spel,

of tot een nieuw begin?

Anna Boekhorst

Noten
1. Anna Boekhorst is ccn pseudoniem.
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In gesprek met een Reiziger

DOOR F.G.M. MANCHE EN G.G. ZANOLI

In zijn toespraak tijdens de laatste Nieuwjaarsreceptie in het Verenigingscentrum in Naarden prees de
directeur de vele medewerkers. Daarbij noemde hij twee namen: de oudste, de enkele weken later overleden
79-jarige heer H. Boegem, en de jongste, de 16-jarige Sjors Zanoli.
Giorgio ('ze noemen mij Sjors') Giacomo Zanoli is op 18 juni 1983 in Naarden geboren.

'Met genealogie ben ik begonnen toen ik 12 jaar was. Ik was altijd al geïnteresseerd geweest
in familiewapens, en in de bibliotheek las ik eens een boek1 over genealogie van het CBG, want
daarin staat ook een hoofdstuk over heraldiek. Het onderwerp genealogie vond ik - al lezend -
ook best wel interessant. In dat boek stond ook de NGV met een verenigingscentrum in mijn
eigen woonplaats Naarden vermeld. Ik ben daar natuurlijk naartoe gegaan, heb er een rondlei-
ding gehad en ben meteen lid geworden.'

Vanaf zijn binnenkomst in het Verenigingscentrum is Sjors begeleid door mevrouw W. Rieken-Gardenier.
Zij bracht hem de eerste beginselen van het genealogisch onderzoek bij. Sjors had geluk dat hij in haar een
ervaren onderwijzeres had getroffen. 'Huiswerk van school ging vóór zoeken naar voorouders'.

'De eerste stappen waren natuurlijk het verzamelen van de meest recente gegevens door te
praten met familieleden. Ik had geluk dat ik mijn vier grootouders nog had (mijn opa van
moederskant, Toon Foulon is inmiddels wel overleden), en ik kon zelfs praten met een tante van
mijnopoe!'

Mevrouw Rieken nam Sjors ook mee naar verschillende archieven en leerde hem daar de 'kneepjes van het
vak': vaak naar het Streekarchiefin Hilversum, een paar keer naar het Rijksarchiefin Utrecht en zelfs een
keer naar het Rijksarchiefin Friesland.
Zijn naam rechtvaardigt de verwachting dat hij met zijn onderzoek ook in het buitenland moet zijn.

'Mijn voorouders van vaderszijde zijn afkomstig uit Gordevio, een klein plaatsje in het Zuiden
van Zwitserland, in het Kanton Ticino. De mensen praten daar Italiaans, vandaar de Italiaans
klinkende naam. Waarschijnlijkkwam mijnbetovergrootvader, ook een Giorgio Giacomo Zanoli,
om economische redenen naar Nederland; hij was schoorsteenveger.

'Ik kan nu natuurlijk nog niet naar Zwitserland om onderzoek te doen. Ik heb toch een aantal
gegevens opgespoord, gewoon door een briefte schrijven naar het Kantonsarchief van Ticino
in Bellinzona. Ze stuurden mij een stapel kopieën uit het bevolkingsregister uit Gordevio op
met de naam Zanoli. Daardoor is het mij toch maar gelukt om een stamreeks van acht genera-
ties te maken!'

'Ze gebruiken daar wel andere namen voor de maanden en daarom zijn de data in de derde
generatie van deze stamreeks niet compleet. Ik heb maar tussen haakjes gezet wat er in het
Bevolkingsregister staat. Dat moet ik nog eens navragen in Zwitserland.'
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I. Francesco Zanoli, tr. Celestina Bonetti.

II. Giovanni Zanoli, ged. Gordevio 1812, tr. Marianna Vaglio.

III. Pietro Zanoli, geb. 4-(Marzo)-i84i, houthakker te Gordevio, overl. 27-(Genjo)-
1895, tr. 26-(7embre)-i862 Mariangela Maddalena, geb. is-(Maggio)-i838.

IV. Giorgio Giacomo Zanoli, geb. Gordevio 2-12-1866, schoorsteenveger, overl. Laren
(NH) 4-3-1915, tr. Utrecht 25-5-1893 Geertruida Alida Maria Blanke, geb. ald. 17-11-
1866.

V. Giorgio Giacomo Zanoli, geb. Hilversum 4-3-1907, fabrieksarbeider, overl. Laren
(NH) 14-4-1975, tr. ald. 2-1-1929 Pietje Bakker, geb. Leeuwarden 2-11-1909, overl
Laren (NH) 15-8-1991.

VI. VictorZanoli, geb. Laren (NH) 18-8-1938, autosloper, tr. Aaltjejillings, geb. Hilver-
sum 1-9-1941.

VII. Jan Zanoli, geb. Laren (NH) 19-1-1962, sloper, tr. MatjeFoulon, geb. 's-Gravenhage
20-2-1963.

VIII. Giorgio Giacomo (Sjors) Zanoli, geb. Naarden 18-6-1983.

Je zou ook eens kunnen kijken in de nieuwste uitgave van het CBG: 'In de tijd gemeten'2. Daar staan ook
overzichtjes in van buitenlandse benamingen. Op pagina 40 staan de namen van de maanden in o.a. het
Italiaans. Marzo is maart en Maggio is mei. Genjo staat er niet in, maar dat zou wel eens een andere
schrijfwijze kunnen zijn van Gennaio, dus januari. Dat moeten wij nog eens verifiëren. Op de volgende
pagina van dat boekje vind je ook de oplossing voor de maand/embre: dat is de zevende maand; maar denk
erom dat die benaming hoort bij een kalender waarin het jaar op 1 maart begint, /embre is in onze kalender
de maand september.

'Dan kan ik dus nu de derde generatie als volgt opstellen:
III. Pietro Zanoli, geb. 4-3-1841, houthakker te Gordevio, overl. 27-1-1895, tr. 26-9-1862 Mariange-
la Maddalena, geb. 15-5-1838.'

'Ook via andere kwartieren kom ik in het buitenland terecht: bij de familie Van Altveer in
Frankrijk en via vele andere kwartieren in Duitsland.'

OralHistory en gebruik van archiefbronnen levert origineel onderzoeksresultaat op. Sjors maakt daarnaast
ook gebruik van gedrukte bronnen.

'Grote delen van mij n kwartierstaat heb ik zelf kunnen vinden, met name vanaf circa 1700 tot
heden. Ik heb veel moeite met het oude schrift en daarom vind ik de periode vóór 1700 zo
moeilijk. De delen van voor die tijd heb ik veelal in gedrukte bronnen en door correspondentie
met andere NGv-leden kunnen vinden.'
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In de stamreeks ontbreekt een aantal gegevens over huwelijken, die toch gemakkelijk te achterhalen zouden
moeten zijn. Maar dat ligt iets gecompliceerder. De familie van Sjors woont in een woonwagen en bij
woonwagenbewoners gelden andere regels dan bij 'mensen uit een huis'. Sjors heeft zich in de materie
verdiept en geeft er nu al blijk van dat zijn hobby uit meer bestaat dan 'voorouders verzamelen'.

'Ik zal iets vertellen over onze woonwagencultuur en daarmee probeer ik mijn hoofdvraag
'Waarom ben ik in een woonwagen geboren?' te beantwoorden. Een stukje geschiedenis: De
woonwagenbevolking was in het begin van de tweede helft van de 19e eeuw nog niet talrijk3.
De eerste vermeldingen van 'bewoonde wagens' bij de volkstellingen dateren van 1879. Vol-
gens de volkstelling van 1889 waren er in ons land toen zo'n 93 wagens met daarin 326 inwo-
ners. Nu moeten we het doen met schattingen die variëren van 25.000 tot 30.000. De woonwa-
genbewoners kunnen verdeeld worden in de volgende groepen:
- De Reizigers, een groep die is ontstaan bij de eerste introductie van de woonwagen, dus vóór

1860. Vaak zij n hun voorouders vele generaties Nederlanders geweest. Van deze groep maakt
mijn familie deel uit.

- De Zigeuners, of zoals zij zich noemen Sinti, Manush of Roma4; deze mensen trokken al
eeuwen door heel Europa om de kost te winnen. Hun herkomst ligt buiten Nederland,
meestal komen hun voorouders uit de gebieden van Duitsland, Polen en de Balkanlanden.
Er wordt gesuggereerd dat hun voorouders uit India zouden komen vanwege hun donkere
huidskleur, maar dit is niet bewezen.

In sommige boeken staat dat Burgers ook deel uitmaken van de woonwagenbevolking; daar-
mee wordt bedoeld: mensen uit een huis die met Reizigers of Zigeuners zijn getrouwd. Dus
een recentere woonwagenbevolking. Dit is volgens mij niet juist. Wij Reizigers bedoelen met
een Burger iemand die in een huis woont, dus niet alleen diegene die met Reizigers of Zigeu-
ners zijn getrouwd.

Langzaam aan begonnen de Burgers, en vooral de overheid, een zekere afkeer van de woon-
wagenbewoners te vertonen. Daarbij waren Zigeuners meer het mikpunt dan Reizigers. Wij
zouden criminelen zijn, veel vechten en drinken en ook nog stelen; er werd zelfs gezegd dat
wij kinderen zouden stelen! De echte reden waarom ze niet geliefd waren, is dat ze zo ontzet-
tend arm waren.

De gemeentes in Nederland hadden het ook niet zo op met de woonwagenbewoners; zij
zouden er het liefste vanaf willen zijn. En in 1918 ontstond de Wet op Woonwagens en Woon-
schepen, de voorloper van de huidige Woonwagenwet5. Die was bedoeld om door allerlei
regelgeving deze groepen meer in de pas te laten lopen met de rest van de maatschappij. Wie
in een woonwagen wilde wonen, moest volgens deze wet een vergunning hebben evenals een
kentekennummer, dat aangebracht moest worden aan de zijkant van de woonwagen. De mooie
kant van deze wet was dat iedere gemeente verplicht was een kampje aan te leggen.

Dit ging goed totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In Nazi-Duitsland was Hitler aan de
macht gekomen. Naast de Joden en vele andere 'soorten' mensen werden ook Reizigers en nog
veel meer de Zigeuners opgepakt en omgebracht in de vernietigingskampen. Sommige woon-
wagenbewoners doken onder, bijvoorbeeld mijn opa, Antoon Foulon, en zijn ouders, broers en
zusters. Zij doken onder in een hut op de hei in Bussum. Maar velen gingen in een huis wonen
als camouflage en sommige woonwagenbewoners bleven op kampen wonen die waren goedge-
keurd door de bezetter, en die maakten de oorlog gelukkig goed door.

Na de oorlog begon het leven weer te bloeien. De woonwagenbewoners konden tenminste
weer beroepen uitoefenen zoals scharenslijper, stoelenmatter en venten met allerlei dingen.
Lang konden ze daar niet van genieten want er begon welvaart te komen, de machines namen
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het handwerk over. De mensen hadden geen venters meer nodig want er waren nu meer win-
kels, en de scharenslijpers zaten ook zonder werk, de mensen konden nu zelf gloednieuwe
messen en scharen halen.

Er werden nu, en dan praat ik over 1960-1970, meer grote kampen aangelegd. Dit bleek een
strop te zijn voor de meeste bewoners daarvan, want ze hadden op het kamp veel concurren-
ten, en dus ontstond er een grote werkeloosheid onder de woonwagenbewoners. Veel mensen
konden niet meer trekken, dat kwam door al de regeltjes van de Nederlandse overheid.

Nu is alles beter. Een groot gedeelte is nu nog steeds oud-ijzer venter of autosloper. Sommi-
gen venten nog wel met dekens of kleren maar daar zit niet echt handel meer in. En het me-
rendeel heeft nu een of andere baan bij een baas.

De Reizigers hebben ook bepaalde gewoontes. Zo doen wij altijd onze schoenen uit als wij
naar binnen gaan. Dat gebruik stamt nog uit de tijd dat men klompen droeg vanwege de
slechte omstandigheden op het kamp, bijvoorbeeld de vele modderplassen. Men deed daarom
z'n klompen uit en dat gebruik houden wij in ere.

Verder hebben wij onze eigen taal, het Bargoens. Wij hebben nog een andere regel: wij
trouwen niet, wij gaan samenwonen: als ik mijn eerste nacht met mijn vriendin heb doorge-
bracht, en we hebben serieuze plannen voor de toekomst, zijn wij automatisch getrouwd voor
onze zogenaamde 'woonwagenwet'.

Om een goed beeld te geven van de Reizigers wil ik iets vertellen uit een stukje in de 'Gooi-
sche Courant' van woensdag 26 augustus 1964. Dat stukje gaat over mijn betovergrootouders
Rinkejillings en Aaltje van Schoten, beiden Reizigers, die dan 55 jaar getrouwd zijn. Zij stonden
toen op het kampje in Laren. De interviewer had op 25 augustus 1964 een 'geanimeerd' ge-
sprek met de krasse oudjes, Rinke is dan 78 en Aaltje is 75. Verschillende bewoners van het
woonwagenkamp in Laren zijn aldaar en in het Gooi bekende kooplui; het kamp geniet een
goede naam. Aaltje en Rinke zeggen in het stukje dat zij nooit hebben leren lezen en schrijven
en zij schamen zich hier niet voor. Rinke kan alleen zijn handtekening zetten en Aaltje onder-
tekent met een kruisje. Rinke vertelt in het stukje dat hij op 13 mei 1886 in Sneek geboren is,
waar zijn vader stadsmuzikant was. Met een woonwagen en later met een schuit trokken zij
toen met het gezin 'van stad tot stad en van dorp tot dorp om zodoende in het levensonder-
houd te kunnen voorzien'. Zijn vrouw vertelt dat zij op 27 juni 1889 in Lisse is geboren als
dochter van een stoelenmatter, die 'eveneens met een woonwagen alle dorpen en steden in het
land afreisde om de kost te verdienen'. Zij leerden elkaar kennen in Sneek, en na verloop van
tijd trouwden zij. Rinke betrok met zijn vrouw een woonwagen en reisde vele kermissen af.
Dit deed hij 10 jaar lang; daarna is bij overgestapt op het beroep van koopman, wat hem goed
bevallen is.

Hun 6 kinderen (2 overleden vlak na hun geboorte) traden allen in hun ouders voetsporen: zij
wonen allen in een woonwagen en de mannen zijn ook koopmannen. Hun twee dochters zijn
met kooplieden getrouwd. Aaltje en Rinke vestigden zich 4 jaar geleden, dus in 1960 op het
kamp in Laren (NH) en ze zijn van plan hun laatste levensjaren op deze plaats te slijten.
'Voor hen zal de volgende dag om negen uur in de Sint Jan aldaar een Heilige Mis worden
opgedragen', zo staat er in dat krantenartikel.

De meeste voorouders van Reizigers zijn ook arme mensen geweest. Hun beroepen liegen
er niet over: scharenslijper, kermisreiziger, schipper, koopmansvrouw, stoelenmatter, arbei-
der, bezembinder, muzikant, venter of venster. Ik heb in mijn kwartierstaat zelfs een liedjes-
zangeres.

Als je de vraag stelt: 'hoe komt het nou dat iemand in een woonwagen komt te wonen?' is
de familiegeschiedenis natuurlijk zeer waardevol. Neem nou bijvoorbeeld de geschiedenis van
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Woonwagen vanjanjitlings. Schilderij gemaakt op de Beresteinseweg in Hilversum, omstreeks 1941.

I. Tetjejeensjillings, geb. omstreeks 1820 (volgens haar overlijdensakte moet ze in Leeu-
warden geboren zijn), 'liedjeszangster' te Heerenveen, overl. ald. 29-3-1858.

II. Jacobus Jansz. ]illings, geb. Heerenveen 27-10-1837, kermismuzikant en schipper, tr.
ald. 24-1-1869 Johanna Christina Arends, geb. Leeuwarden 27-4-1848, dr. van Johannes
Arends, scharenslijper en van Doetje Willemsdr. van der Plaats, koopvrouw.

III. Rinke]ülings, geb. Sneek 3-5-1886, koopman en kermisreiziger, overl./begr. Laren
(NH) 13/16-5-1966, tr. Sneek 28-8-1909 Aaltje van Schooten, geb. Lisse 27-6-1889,
overl./begr. Laren (NH) 3/7-5-1975, dr. van Thijs van Schooten, stoelenmatter en ker-
misreiziger, en van Maria Barbara Ketsner.

Zij kregen 6 kinderen: Jan (zie IV), Foeke, Thijs, Jacobus, Maria en Aaltje.

TV.JanJillings, geb. Franeker 16-3-1920, stoelenmatter, koopman, scharenslijper, overl.
Hilversum 11-7-1989, tr. ald. 30-7-1941 Johanna Adam Schild, geb. Putten 12-1-1923, overl.
Utrecht 29-6-1964, dr. van Harmen Schild, scharenslijper, en van Gerdina Wilhelmina
Maasman.

Jan Jillings ventte in de oorlog met een bakfiets vol met vodden, oud ijzer, stoelen, enz.; hij trok ook
met een woonwagen, totdat het door de overheid verboden werd.
Hun 7 kinderen zijn: Mijn opoe Aaltje, en verderHarmen, Mariajohanna Barbara, Johannes Leonardus,
Rinke, Gerdina en Jan.
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Rinke Jillings en zijn vrouw Aaltje van Schooten.

de familie Jillings. Waarschijnlijk heeft die familie zich in een woonwagen gevestigd omdat
de vader van Rinke (Jacobus Jansz. Jillings) kermismuzikant was en dus alle kermissen afging
met zijn gezin; het makkelijkste was dus om in een wagen te gaan wonen. Hieronder een
stukje uit mijn onderzoek, waarin nogal veel Reizigers voor komen. Van de beroepen en de
plaatsen kun je al veel afleiden over het trekkend bestaan.

'Van mijn opoe Aaltjejillings heb ik veel verhalen gehoord over toestanden in de verschillende
kampen: naast ellende had zij ook heel fijne herinneringen. Van een aantal voorvallen heb ik
verhalen uit kranten (in Naarden gevonden) kunnen vergelijken met de visie van opoe. Dat is
erg interessant, je ziet dan opvallende verschillen. De familie van mijn moeder, Matje Foulon,
bestaat ook voor een groot deel uit Reizigers.'

De naam Foulon komt nogal eens naar voren en die klinkt nogal buitenlands. In de registers van de bij-
stand van de Waalse Kerk in Amsterdam komt de naam Foulon in het begin van de 18e eeuw ook voor. Die
bijstand werd o.a. gegeven aan refugés, dat wil zeggen vluchtelingen uit Frankrijk. Misschien stamt Matje
Foulon wel van deze refugés af, en dat betekent nog een buitenland erbij voor het onderzoek.

'Dat lijkt mij best leuk. Maar ook wel moeilijk. Maar ja, als je ziet wat ik nu al allemaal heb
uitgezocht, dat had ik toch een paar jaar geleden niet verwacht. Dus ik ga gewoon door.'
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Johanna Adam Schild met haar dochter, mijn opoe

Aaltje]illings;foto 12-4-1942.

Noten
1. Rob van Drie, Nico Plomp en Aad van der Tang, Genealogie, van stamboom totfamiliegeschiedenis(\Jmcht/'s-Gr3ven-

hage 1988).
2. C.C. de Glopper-Zuijderland, In tijd gemeten, inleiding tot de chronologie (Den Haag 1999), pag. 40.
3. Annemarie Comar,Kooplui,kermisklantenen andere woonwagenbewoners,groepsvormingenbeleidi8i7-i<)45(Amsterdam

1996)* pag. 22: 'De eerste 'bewoonde wagens' komen we tegen in de volkstelling van 1879, hoewel zij destijds, in
tegenstelling tot de woonschepen, nog niet als een aparte categorie op de formulieren waren terug te vinden.
Niettemin signaleerden enkele ambtenaren in hun regio in dat jaar woonwagens: negen in de provincie Gronin-
gen en zeven in Gelderland. Door het ontbreken van uniformiteit kan deze telling niet als een betrouwbare
afspiegeling worden beschouwd van de feitelijke situatie destijds. Het is echter waarschijnlijk dat er in Neder-
land in die tijd niet meer dan enkele tientallen bewoonde wagens rondreden.'

4. Annemarie Cottaar, Leo Lucassen en Wim Willems, Mensen van de reis. woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland
1868-1995 (Zwolle 1995), pag. 10.

5. Aimem3neCottaar,Kooplui,kermisklantenenanderewoonwagenbewoners,groepsvormingenbeleidi870-i945(Amsterdzm
'996), pag. 171 en A.A.Th. Boender, Woonwagenwetgeving (Zwolle 1993) (Nederlandse staatswetten: editie Schuur-
man & Jordcns; 94), pag. 3 e.v.
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Zo (groot)vader, zo (klein)zoon

door DERK JORDAAN, * ALPHEN A/D RIJN 10-2-1983

Ik ben begonnen toen ik ongeveer 12 jaar oud was. Ik kwam al vrij snel in aanraking met ge-
nealogie omdat het geen onbekende hobby in mijn familie is; mijn vader, grootvader en over-
grootvader waren er al reeds mee bezig. Mijn vader was eerst bezig met mijn grootvaders
gegevens in de computer te zetten en hij deed onderzoek naar de nakomelingen van de stam-
ouders van de familie Jordaan (Jan Jordaan (1740-1810) en Anna Geertruy ter Horst (1736-1813)).
Sinds mijn vader secretaris is van de Hoedemakerstichting doet hij onderzoek naar de nako-
melingen van de broers en zussen van de Enschedese burgemeester Herman Hoedemaker (1733-
1814). Mijn grootvader, naar wie ik vernoemd ben, was de grootste genealoog / historicus van
de familie. Hij was een welbekend historicus in Twente. Hij publiceerde stukken over de
Twentse historie en families. Hij had tevens veel bestuursfuncties in o.a. historische organisa-
ties. Naar hem is een archiefzaal in het Haaksbergense archief genoemd. Dankzij mijn groot-
vader had ik al een groot begin voor het verdere onderzoek. Mij n overgrootvader Jordaan was
vooral een historicus. Daarnaast deed hij ook genealogisch onderzoek. Hij publiceerde samen
met Jan Dinant Jordaan het familieboek Jordaan1. Ook ik vond geschiedenis en de familiehisto-
rie altijd al interessant. Toen ik mijn vader hielp met het invoeren van gegevens betreffende
de familie, vond ik het vooral zo interessant dat mijn familie maar met een beperkt aantal
families huwde. Het trouwen met nichtjes was daar toen heel gewoon. Er is gelukkig veel over
de leden van deze Twentse families bekend. Daardoor kan ik, door verhalen te lezen over de
historie van Twente en aan ooms en tantes te vragen hoe ze vroeger leefden, veel te weten
komen over hoe mijn familie leefde.

Kortom ik groeide er mee op. Toeval is dat ik ook stamhouder ben van de familie Jordaan.
Al vrij snel werd ik lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Omdat ik in dezelfde
plaats woon als waar het verenigingscentrum van de NGV gevestigd was, ging ik daar bijna
wekelijks naar toe. Ik werd in het begin begeleid door mijn moeder, die al reeds lid was. Maar
al gauw ging ik er in mijn eentje naar toe. Later ging ik ook alleen naar stads- en rijksarchie-
ven. Toen we het archief van mijn grootvader in huis kregen kon ik ook thuis mijn hobby
voortzetten. In het begin zocht ik alleen naar namen, maar nu zoek ik vooral naar hoe deze
mensen leefden. Ik zocht voornamelijk naar mijn voorouders in de middeleeuwen, waar ik er
duizenden voorouders bij vond. Maar nu zoek ik vooral dichterbij huis. Voor mijn moeders-
kant moet ik nog veel onderzoek plegen, maar daarvoor moet ik naar Leeuwarden en andere
archieven. Dit is helaas alleen mogelijk als ik vakantie heb. Wat ik erg jammer vind, is dat ik
de originele bronnen vaak niet kan lezen, laat staan de originele bronnen uit de middeleeu-
wen! Ik hoop dat ik dit later wel kan, ik zou namelijk niet altijd afhankelijk willen zijn van
de gedrukte bronnen! Gelukkig kan ik meestal wel de originele DTB-boeken lezen!

Een belangrijke bron voor genealogie is internet: ik maak daarvan dan ook veel gebruik.
Vooral buitenlandse genealogische internetpagina's zijn erg interessant. Zij beschikken im-
mers over andere bronnen. Op internet zag ik voor het eerst een afstammingsreeks van Ramses
11 (1302-1213 v. Chr.), daarna ging ik de genoemde (gedrukte) bronnen na. Al gauw volgden veel
andere boeken en internetpagina's met hun afstammingsreeksen. Mijn oudste bekende voor-
ouders zijn officier Sethi (de rechtstreekse overgrootvader van Ramses 11) en officier Pay (de
andere overgrootvader via moederszijde van Ramses n)2. Op sommige homepages worden hun
reeksen in verband gebracht met genealogieën van legendes. Ik kwam zelfs een Engelse inter-
netpagina tegen met het parenteel van Adam en Eva! Volgens de bijbel is mijn stamreeks tot
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Adam en Eva bekend. Leuk om te weten, maar je weet dat dat toch niet klopt! Deze bijbelse
personen zouden honderden jaren oud zijn geworden, wat natuurlijk niet kan!

De 'echte' stamvader van het geslacht Jorda(a)n is Johannjordan, die circa 1498 te Niedermeiser
(Hessen-Nassau) is geboren. De familie Jordan leverde vooral burgemeesters, kasteleins en
logementhouders te Niedermeiser. De naam Jordan werd omstreeks 1732 vernederlandst naar
Jordaan. Toen kwam de zoon van de burgemeester George Jordan (ca. 1660-1726) en Elisabeth
Küncken(oved.i7Z2),JostHenrich]ordan(i6g8-i745), als Hessisch kwartiermeester uitZierenberg
naar Nederland. Hij maakte deel uit van de Hessische troepen die de Republiek der Nederlan-
den gehuurd had. Waarschijnlijk wegens ziekte is hij achtergebleven in Meppel. Hij huwde
in 1739 te Kampen met een dochter van een Haaksbergense linnenkoopman. Jost Henrich trad
in zijn firma, en zo kwam de familie Jordaan voor het eerst in aanraking met textiel. Deze
gegevens heeft mijn overgrootvader al uitgezocht.

Het afgebeelde wapen Jordan is uit Rietstap. Dit wapen staat in het familieboek Jordaan.
Het andere wapen, Jordaan, is nu ons wapen. Ik heb onderzoek gepleegd naar de wapens
Jordan elders in Duitsland. Kenmerkend is dat de meeste wapens van de Duitse Jordans een
zelfde arm met zwaard bevatten. Ik vermoed dan ook een relatie tussen de Duitse Jordans. Het
zou goed mogelijk kunnen zijn dat de (Hessische) Jordans komen van het Jordanse bezit Jor-
dendorp bij Prenzlau. Hier woonden Jordans in de 13e en 14e eeuw. Momenteel ben ik bezig
de Hessische Jordans in kaart te brengen. Maar daarvoor moet ik uiteindelijk naar Niedermei-
ser en zal ik oude geschriften moeten kunnen lezen.

Ik vind het leuk als bijzondere verwantschappen of bijzondere onderzoeksresultaten worden
gepubliceerd. Het lijkt me leuk als voor-middeleeuwse genealogische onderzoeken een keer
aan bod komen in Nederlandse bladen. Dit is helaas tot nu toe nauwelijks voorgekomen. Ook
verwantschappen met niet-Europese families lijken mij zeer geschikt voor publicatie. Dit is
een hele andere kant van genealogie. In Stokvis 'Manuel dHistoire, de Genealogie, etc.'3

288 GensNostrass (2000)



worden o.a. Oosterse vorstenhuizen behandeld. Het lijkt me erg interessant als dergelijke
vorstenhuizen in relatie kunnen worden gebracht met Europese vorstenhuizen. Dergelijke
publicaties zijn voor een breder publiek interessant. Dit geldt natuurlijk ook voor 'gewone'
oude genealogieën. Verder lijken mij grappige en opvallende verwantschappen natuurlijk ook
erg leuk voor publicatie.

De kwartierstaat van mijn voorvader Ds. Carel Nicolaas Lamping is een goed voorbeeld van het
huwen binnen een beperkte hoeveelheid families. Zijn overgrootouders zijn voor 62,5 %
Rump, terwijl zijn ouders geen Rump heten.

Generatie I
1. Ds. Carel Nicolaas Lamping, geb. Baccum (Dld.), predikant te Heemse, Rijnsaterswoude en

Dalen, overl. Dalen 3-5-1836, otr. Amsterdam 16-11-1804 Anna Elizabeth Zelders, ged. ald. 8-
11-1786, overl. Dalen, dr. van Anthony Zelders en Pieternella Lankhorst.

Generatie II
2. Arnold Wilhelm Lamping, geb. Baccum 1732, geestelijke inspecteur te Baccum, overl. (ws.

Lingen) 20-12-1805, tr. (2) Anna Berendina Rump, tr. (1) 2-9-1767.
3. Clara Gertrud Nagel, overl. in 1771.

Generatie III
4. D5. Gerhard CarlLamping, geb. Lotte 1707, predikant te Baccum 1743-1766 en Brochterbeck,

overl. Brochterbeck 7-6-1766, tr. ald. 6-10-1736.
5. Johanna Margaretha Rump, geb. 25-7-1707, overl. Brochterbeck 5-2-1768.
6. Nicolaas Nagel, predikant te Brochterbeck, overl. 1-6-1742.
7. Anna Amalia Rump, geb. 17-4-1696, overl. sept. 1738.

Generatie IV
8. Gerhard Wilhelm Lamping, geb. circa 1668, schoolmeester en organist, overl. Lotte 28-3-1753.
9. Anna Amalia Rump.

10. ArnoldJohann Rump, geb. sept. 1673, Vogt zu Brochterbeck, overl. 25-8-1743.
11. Anna Gertrud Rump, geb. okt. 1679, overl. 12-4-1755.
12. Ds. Heinrich Nagel, geb 27-1-1640, predikant te Ibbenbüren, overl. sept. 1724.
13. Clara Mehringen, overl. 1-2-1729.

14. = 10.

15- =n-

Noten
1. J.D. Jordaan en J.G.H. Jordaan, Familieboek Jordaan Enschede (z.pl., z.j. (ca. 1915)).
z. Redactie: Vanzelfsprekend dient men de informatie die men op internet vindt, net zoals gedrukte genealogi-

sche informatie zorgvuldig, op betrouwbaarheid te controleren. Pas als de originele bronnen in archieven of
litteratuur nawijsbaar zijn en juist geïnterpreteerd kan een dergelijke verwijzing serieus genomen worden.

3. A.M.H.J. Stokvis, Manuel d'histoire, de genealogie et de chronologie de tous les états du globe, dupuis les temps les plus
reculésjusqu'a nosjours (Leiden 1888), 4 delen.

4. Zie Deutsche Stammtafeln, Band 6,1938.
5. Deutsche Stammtafeln, Band 6, 1938 en de Lamping-website van Robert Franklin Lamping (www.de-

m0n.nl/genea/fg/i0000003.htm#i6b). Deze website zegt 1772, maar dat is onmogelijk omdat de moeder in 1771
is overleden. De geboortedatum is niet bekend.
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Kwartierstaat van Derk Jordaan

SAMENGESTELD DOOR DERK JORDAAN H . J . N . Z N EN DERK JORDAAN J.G.H.ZN

Generatie I
ia. Anne-FleurJordaan, geb. Alphen a/d Rijn 4-3-1978, studente medicijnen te Groningen,
ïb. Christienjordaan, geb. Alphen a/d Rijn 23-10-1979, studente sociale geografie te Groningen,
ie. Derk Jordaan Jordaan, geb. Alphen a/d Rijn 10-2-1983.

Generatie II
2. Hendrik Jan Nicolaas Jordaan, geb. Haaksbergen, huis 'Breidablik', 3-5-1949, IT-manager bij

Lufthansa Cargo, tr. Haaksbergen 6-8-1976
3. Nynke Maaike Foekje Jane Aalders, geb. Almelo 4-11-1951, planningsfunctionaris van een

ziekenhuis.

Generatie III

4. Derkjordaan, geb. Haaksbergen, huis 'Het Witte Paard', 23-9-1913, textielfabrikant, direc-
teur Koninklijke Textielfabrieken NV D. Jordaan & Zonen, later directeur Koninklijke
Textielfabrieken NV Jordaan - Ter Weeme, overl. Haaksbergen 7-9-1989, tr. Goor 17-6-
1940

5. Thalia Gerharda Jannink, geb. Goor 4-9-1914, overl. Haaksbergen, huis 'De Bleeck', 31-3-

1974-
6. Pier Jan Gijsbert Aalders, geb. Tanah Radjah (Ned. Indië) 28-1-1909, luitenant-kolonel en

districtscommandant der Rijkspolitie Friesland, overl. Leeuwarden 17-8-1961, tr. ald. 21-
12-1938

7. Maaike Foekje Tiemersma, geb. Harlingen 31-7-1909, overl. Enschede 2-7-1989.

Generatie IV
8. Jan GerhardHendrikJordaan, geb. Haaksbergen, 'villaJordaan', 23-6-1888, textielfabrikant,

directeur D. Jordaan & Zonens textielfabrieken NV, overl. Haaksbergen, huis 'De Bleeck'
16-10-1951, tr. Lonneker 5-6-1912

9. Geertruid Bernhardina Stroink, geb. Enschede 26-7-1891, overl. Haaksbergen, huis 'De
Bleeck', 26-3-1939.

10. Hendrik Jan Jannink (R.O.N.), geb. Goor 5-11-1881, textielfabrikant, directeur NV Katoenfa-
brieken Arntzenius, Jannink & Co, overl. Goor, huis 'Scherpenzeel', 27-3-1959, tr. Rijssen
25-8-1913

11. Grietje ter Horst, geb. Rijssen 18-2-1885, overl. Goor, huis 'Scherpenzeel', 28-9-1940.
12. Jan Gijsbert Aalders, geb. Amsterdam 4-5-1872, planter te Ned. Indië, directeur De Witt

& Co, dekenfabrikanten te Helmond, overl. Hilversum 7-4-1957, tr. Tandjoeng Balei (Ned.
Indië) 8-1-1906

13. ChristinaHelenaHarmannaSchaafsma,geb.Harlingen5-4-1879,overl.Hilversum 14-6-1953.
14. Pier Tiemersma, geb. Wommels 17-5-1873, café- en restauranthouder te Wieuwergaast,

winkelier, bakker, overl. Rijperkerk 3-12-1947, tr. Oosterend 6-5-1899

15. Trijntje Heeringa, geb. Oosterend 1-1-1877, overl. Leeuwarden 12-11-1958.

Generatie V
16. Derk Bemhard Herman Jordaan, geb. Haaksbergen 19-3-1854, textielfabrikant D. Jordaan &

Zonen, textielfabrieken ald., overl. Enschede 23-3-1925, zn. van Hendrik Jordaan en Janna
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Wilhelmina Smits, tr. Aalten 7-9-1887
17. Gerharda Arcndina Martens, geb. Eibergen 4-12-1860, overl. Haaksbergen, 'villaJordaan', 5-

3-1943» dr. van Jan Gerhard Hendrik Martens en Willemina Geertruy Manschot.
18. Herman Stroink, geb. Enschede 13-6-1848, textielfabrikant J. Stroink & Zonen, overl. En-

schede 31-7-1922, zn. van Joan Stroink en Geertruid Bernhardina Ledeboer, tr. ald. 11-12-
1883

19. Hendrikajohanna Roessingh, geb. Enschede 19-11-1857, overl. ald. 4-5-1934, dr. van Wijnan-
dus Roessingh en Gezina Gerharda Kosters.

20. GerritJan Jannink (R.O.N), geb. Goor, huis 'de Klokkenkamp', 8-6-1844, textielfabrikant,
lid Arntzenius, Jannink & Co, textielfabrieken ald., lid Prov. Staten van Overijssel, overl.
Goor 20-1-1912, zn van Ds. Nicolaas Jannink en Eva Catharina van Heek, tr. Enschede 30-7-

1873
21. Maria Geertruid Ledeboer, geb. Enschede 18-1-1850, overl. Goor 3-7-1930, dr. van Abraham

Ledeboer en Maria Geertruid van Heek, vrouwe van 't Wageler.
22. Auke Hayo ter Horst, geb. Rijssen 21-8-1850, textielfabrikant, directeur Ter Horst & Co,

overl. Rijssen 15-12-1916, zn. van Jan Harmen ter Horst en Grietje Napjus, tr. Almelo 1-10-
1879

23. Thalia Gerharda Engberts, overl. St. Petersburg (Rusland) 17-10-1854, overl. Rijssen 7-8-1911,
dr. van Jan Jacob Engberts en Jacoba Preuyt.

24. Ds. Willem Jan Goossen Kolders, geb. Amsterdam 31-12-1836, predikant te Maartensdijk,
Kampen en Amsterdam, overl. Amsterdam 8-6-1900, zn. van Jan Goossen Aalders en Mar-
garetha van Scherpenzeel, tr. ald. 1-6-1865

25. Catharina van der Bom, geb. Amsterdam 22-10-1838, overl. Kampen 17-4-1882, dr. van Lam-
bertus van der Bom en Margaretha Höveken.

26. Pier Schaafsma, geb. Harlingen 2-9-1844, vlashandelaar en reder, overl. ald. 21-8-1916, zn.
van Pier Schaafsma en Christina Petraeus, tr. 4-6-1875*

27. Elisabeth Anna Lamping, geb. Nijeveen 21-12-1845, overl. Harlingen 14-6-1885, dr. van Dr.
Hermannus Frederik Lamping en Helena Harmanna Borgesius.

28. Johannes Tiemersma, geb. Wommels 5-2-1843, schilder, overl. Wommels 27-1-1901, zn. van
Siebolt Taeckeles Tiemersma en Foekje Pieters Reitsma, tr. Wommels 16-5-1868

29. Hieke Dooitzer Bootsma, geb. Kubaard 12-3-1845, overl. Huizum 5-2-1923, dr. van Dooitzes
Theunis Bootsma en Jeltje Johannes Twerda.

30. PetrusRintjesHeeringa, geb. Bozum, 'Bozummerstate', 24-1-1834, kastelein en veehandelaar,
overl. Oosterend 12-1-1890, zn. van Rintje Jans Heeringa en Aafke Willems van de Valk,
tr. Wommels 7-5-1859

31. AjkeAtes Ypma, geb. Oosterend 12-4-1842, overl. ald. 30-4-1893, dr. van Ate Sjoerds Ypma
en Beitske Dirks Dijkstra.

*In het familieboek Jordaan is alleen een huwelijksdatum en geen -plaats aangegeven.
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Jong geleerd ...

DOOR FEMKE DE GRIJS EN F.G.M. MANCHE

'Op TV keek ik een keer naar het programma Klokhuis en dat ging toen over stambomen. Ik
vond dat erg leuk en vroeg aan mijn moeder hoe dat allemaal ging. Zij zei toen dat mijn vader
daar ook mee bezig was. Mijn vader heeft al een heleboel dingen vanuit het archief en die
wilde ik bekijken: Ik vind het leuk om te weten wat er vroeger gebeurd is.'

Aan het woord is Femke, die met haar 12 jaren zeker tot de jongsten behoort die op zoek zijn naar hun
voorouders. Zij zit in groep 8 van de basisschool en moet dus haar aandacht verdelen tussen en o-toetsen
en genealogische puzzles.

'Ik ga samen met mijn vader naar het archief. Wij zijn al in Groningen geweest, maar ook in
Naarden en Den Haag en Amsterdam. Ik zoek zelf en mijn vader legt dan soms uit wat het is.'

Gevraagd naar moeilijkheden die zij door haar jeugdige leeftijd ondervindt bij het onderzoek, weet zij -ook
aan ouderen wel bekende - problemen zo op te sommen.

'Soms worden er moeilijke woorden gebruikt die ik niet begrij p. Ik vind het moeilijk om oude
handschriften te lezen en soms weet ik niet hoe ik iets moet zoeken in het archief.'

Vele generaties gingen Femke voor:

FEMKE LEONIEKE DE GRIJS

dochter van Leonieke de Grijs-van den Berg

dochter van Meta van den Berg-Schoff

dochter van Dirkje GijsberthaSchoff-Dorresteijn

dochtervan Anna Maria Dorresteijn-Verhoef

dochtervan Hendrika Cristina Verhoef-

van 't Honderd

dochtervan Sophia van 't Honderd-van Eek

dochter van Jannetje van Eek-van Ee

FEMKE LEONIEKE

geboren te Amersfoort op
28 januari 1988 om 17.11 uur

Ferdinand de Grijs
Leonieke de Grijs-van den Berg

Zandkamp 192
3828 GM Hoogland

Leonieke en Femke rusten van

13.00 tot 15.00 uur.

Geboortekaartje Femke de Grijs

2 9 2 Gens Nostra 55 (2000)



huwelijksakte 1694 ]an de Grijs en Geertruyt Hiddingh
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Desondanks weet zij ook persoonlijke successen te boeken. Met gepaste trots vertelt zij hoe zij ontdekte dat
een kip toch een adelaar bleek te zijn.

'Wij hebben een foto met een familiewapen De Grijs. Wij weten nog niet zeker of het wel ons
wapen is, maar wij denken van wel. Ook hebben wij een brief uit het archief waarin het wapen
beschreven is. Dat komt overeen met de foto. In het archief in Groningen ligt een brief van
bijna 300 jaar oud met een hele mooie lakzegel. Mijn vader had het zegel al eens eerder gezien
en hij had een foto ervan. Samen met iemand die er veel verstand van heeft dacht hij dat er op
dat zegel een kip stond. Dus dan was het helemaal niet zeker dat het andere wapen ons fami-
liewapen was, want daar staan adelaars op. Wij hebben in Groningen die brief per computer
opgevraagd. Ik keek heel goed naar het zegel, ging naar de balie en vroeg een vergrootglas. En
toen zag ik dat het helemaal geen kip of een haan was, maar wel degelijk een adelaar. Ook
kwam er een meneer van het archief bij ons staan en die zag ook dat het een adelaar was.
Gelukkig had ik het bewijs nu gevonden dat er op ons familiewapen een adelaar stond. Nu
willen mijn vader en ik het wapen registreren, zodat het in het jaarboek van de genealogie
[red.: het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie] komt te staan.'

i . . J Ï A —L2S-., — Tekeningfamiliewapen De Grijs

Zo zie je maar dat een kopie of een foto niet altijd goed bruikbaar is.

'Ja, maar ik begrijp best dat die oude papieren niet uit handen gegeven worden door de men-
sen van het archief. Dan blijft er niets van over. Wij hebben een foto van een trouwakte uit
1694 van Jan de Grijs en Geertruyt Hiddingh1. Kijk maar, best een goede foto, maar ik zou zo'n
oude akte nou wel eens van dichtbij willen zien en misschien aanraken2.' (zie pag. 293)

Wat is er dan toch zo boeiend aan datgezoek in archieven ?

'Gewoon fijn om iets te vinden dat niet van jou is maar toch bij jou hoort.'

Dat is een motivering die aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

'Zo was ik laatst in Naarden en daar heeft een mevrouw mij laten zien waar alle advertenties
staan. Een enorme hoeveelheid. Trouwens op de naam De Grijs was ook een heel pak. En toen
vond ik de advertentie van de geboorte van mijn zusje. Dat was natuurlijk heel leuk. Daar
staat mijn eigen naam ook op.'
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Geboorteadvertentie zusje Femke

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte : •
• van ' |

* DAPHNE VIOLA *
Ferdinand de Grijs
en
Leonieke de Crijs-van den Berg ^
Femke

Hoogland, 9 december 1990.

i:

Gaat het altijd zo goed of mislukt er wel eens iets?

'Ik vind het wel jammer als ze in een archief iets niet meer kunnen vinden. Op 4 mei 1945 ging
pastoor W.H. de Grijs dood. Hij liet een kist met 148 belangrijke dingen achter. Hij had die
in zijn testament aan het provinciaal archief in Groninger geschonken. Van deze spullen is een
inventaris gemaakt, die wij ook hebben. Toen wij in Groningen waren, vroegen wij iets aan
uit de bibliotheek met het nummer uit die inventaris. Nou, ze konden het niet vinden. Die
mevrouw van het archief vond het ook onbegrijpelijk.'

Het lijkt er misschien op dat Femke zich moet beperken tot het zoeken van wat aanvullende gegevens bij
de onderzoeksresultaten van haar vader. Maar zo is het echt niet!

'Mijn vader heeft alleen de familie De Grijs uitgezocht. Alleen bij mijn geboorte heeft hij
opgezocht wie de moeder van mijn moeder, en daarvan de moeder was. Dat was voor het
geboortekaartje. Maar verder geen gegevens of zo. Nu hebben wij afgesproken dat ik mijn
kwartierstaat ga uitzoeken. Eerst wist ik helemaal niet wat dat is. Maar mijn vader heeft het
uitgelegd, en het lijkt mij echt leuk om dat de doen.'

Noten
1. Groninger Archieven, Archief De Grijs-Alserda (toeg.nr. 522), inv.nr. 1.
2. Tijdens het gesprek bleek dat Femke ook nieuwsgierig is naar de manier waarop kostbare stukken worden

bewaard. Inmiddels heeft Dick van Wageningen, medewerker van de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort,
haar rondgeleid in de archiefbewaarplaats en haar laten zien hoe oude akten en charters worden bewaard. Mevr.
Drs. J. van Keulen, medewerkster van de Groninger archieven, heeft toegezegd dat Femkebij haar eerstvolgende
bezoek de huwelijksakte van Jan de Grijs en Geertruijt Hiddingh van dichtbij mag bekijken.
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Opvang van Dordtse weeskinderen
Een voorbeeld van kinderzorg in 1820 door de Maatschappij van Weldadigheid

DOOR L.F. VAN DER LINDEN

INLEIDING

De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid (de Mij.) had tot doel om het behoeftige
deel van de bevolking een nieuwe kans van bestaan te geven. Daartoe werden via plaatselijke
subcommissies in de steden geschikte gezinnen gezocht die voor plaatsing in de vrije koloniën
Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord in aanmerking kwamen. Zo'n subcommissie
moest onder meer leden zoeken (contributie 5 cent per week) en bij voldoende leden ontstond
het recht om een gezin (man/vrouw/enkele kinderen boven 12 jaar en enkele eronder) in één
van de ruim 400 koloniehuisjes te plaatsen. Bij aankomst stond een huisje voor de nieuwe
bewoners klaar, inclusief kleding, een schaap, een koe en wat materialen. Landarbeid en
spinnen kon het gezin wat inkomsten opleveren. Bijzonder was de geneesheer die over de
gezondheid van de bewoners waakte. De Mij. kende eigen regels en bij overtreding waren er
straffen.

Tot 1923 heeft de Mij. ruim 1500 gezinnen geplaatst1. Bij ruim 30% van die gezinnen komt
een lid van de volgende generatie terug als kolonist of ambtenaar in die Mij. Van de overige
70% was het merendeel binnen enkele jaren weer vertrokken (meestal terug naar de stad van
herkomst of in een zelfgemaakte hut in de directe omgeving). Voor hen waren de geldende
regels, het boerenwerk of het gemis aan het stadsleven blijkbaar te zwaar.

Tot 1859 heeft de Mij. ook personen opgenomen in de (straf-)koloniën Ommerschans in
Overijssel en Veenhuizen in Drenthe. Dat kon op vrijwillige basis, maar ook voor straf. Opge-
pakte bedelaars bij voorbeeld gingen voor een strafverblij f naar Ommerschans. De regels waren
hier strenger dan in de vrije koloniën.

OPVANG WEESKINDEREN

In 1820 berichtte de Mij. dat zij de verpleging van weeskinderen goedkoper kon dan de
weeshuizen met het doel om de weeskinderen in de Mij. te kunnen plaatsen. Door de besturen
van de weeshuizen werd verschillend gereageerd op het bericht. Alkmaar bijvoorbeeld geloof-
de niet dat de Mij. de verpleging beter kon en hield de kinderen in het eigen weeshuis. Dor-
drecht echter pakte deze kans aan en leegde in één keer een groot deel van de beide kinderhui-
zen, het Nieuw Armhuis en het Arm Weeshuis, en zette 59 kinderen2 (zie bijlage), een aantal
huisgezinnen en huisverzorgers op transport per schip via Amsterdam naar de Mij. Een huis-
verzorger, meestal een kinderloos echtpaar, kreeg in de Mij. tegen geringe vergoeding de zorg
over een aantal, meestal zes, (wees-)kinderen. Aan de kinderen werd niets gevraagd.

Generaal Johannes van den Bosch (1780-1844), oprichter in 1818 en bestuurder tot 1827 van deze
Mij., beschrijft de aankomst begin juni 1820 in Frederiksoord van de Dordtse groep van bijna
300 personen, waaronder deze 59 kinderen: 'Den duivel is niet in staat orde te houden onder
zulk een boel. Er zitten er geen tien bij die ooit een hemd bezeten hebben'3. 'De Star', het
tijdschrift ter ondersteuning van de Mij., meldt begin 1821 dat velen van een grotere groep,
waaronder deze 59 kinderen, onder de huidziekten en hoofdzeer zitten, maar ook vol trots dat
op twee na in oktober 1820 iedereen genezen is4.

In de Mij. krijgen de kinderen onderwijs, maar al vroeg helpen de meisjes met spinwerk en
de jongens met landwerk. Door de Dordtse wezen is in de zomer van 1820 met veldarbeid en
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spinarbeid gemiddeld 18V2 gulden verdiend. Daarvan is uitbetaald aan het gezin (82%), wegge-
zet voor de spaarbank (8%), ingehouden (1%) en uitbetaald voor zakgeld (9%)5.

In de bijlage worden 60 kinderen6 vermeld met de naam van het kind, de oudst bekende
datum van opname in het Nieuw Arm- of Arm Weeshuis, het jaar van geboorte, het beroep van
het kind bij vertrek in 1820, de bijzonderheden over de vader en moeder, zover vermeld in de
inschrijvingsregisters van het Nieuw Arm- en Arm Weeshuis en de leeftijd zoals vermeld bij
aankomst in Frederiksoord7. In de archieven van beide kinderhuizen8 is meer over de kinderen
te vinden, zo zijn van verschillende kinderen oudere broers en/of zussen in Dordrecht achter-
gebleven.

In 1820 zijn deze 59 kinderen bij huisverzorgers en huisgezinnen in de kolonie Willemsoord
geplaatst, maar kort daarna zijn het eerste en derde gesticht in Veenhuizen speciaal voor
(wees-) kinderen en vondelingen ingericht. De Mij. heeft in de loop der j aren enkele duizenden
kinderen opgenomen. De lotgevallen van deze kinderen kunnen in de archieven van de Mij.,
aanwezig op het Rijksarchief van Drenthe te Assen, verder uitgezocht worden9.

Bijlage: Dordtse weeskinderen10 naar Frederiksoord, op 2 juni 1820 vertrokken en op 5 juni
1820 aangekomen.

Noten
1. Cijfers gebaseerd op gegevens van wijlen mevrouw A.C. Kloosterhuis die tussen 1970 en 1979 de gegevens van

de gezinnen vermeld in de inschrijvingsregisters van de Mij. overnam op gezinskaarten. Het materiaal, nu
aanwezig op het Rijksarchief van Drenthe te Assen, gebruikte ze voor haar levenswerk, getiteld: De bevolking
van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid {Zutphen 1981).

2. Kloosterhuis, t.a.p., pag. 170. De Mij. (de Permanente Commissie) had in januari 1820 met Dordrecht een
contract gesloten voor de plaatsing van een grotere groep, waaronder deze 59 kinderen.

3. J.J. Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch, een geestdriftig Nederlander (Amsterdam 1950), pag. 31.
4. De Star 1821, pag. 61-63.
5. De Star 1821, de bijlage na pag. 63: Nominative staat van verdiensten der weezen, alsmede het te goed hebben-

de in de spaarbank, en hetgeen zij aan zakgeld hebben ontvangen, over het jaar 1820 in kolonie 3 (= Willem-
soord) met onder meer vermelding van de namen van 58 kinderen uit Dordrecht aangekomen op 5 juni 1820
elk met de verdiensten en uitbetalingen in guldens tot een totaal van fl.i.070,97.

6. Twee kinderen zijn wel in de bijlage opgenomen, maar komen in de Star 1821 (zie noot 5) niet voor. Het zijn:
- JohannaHijmans. Dordrecht meldt op 10-3-1824 dat ze wel naar Frederiksoord zou gaan, maar dat ze nimmer

is aangekomen (bron: GA Dordrecht, archief 5, inv.nr. 1092, laatste pag.). Dit wordt bevestigd door de
melding dat ze mei 1820 vertrokken is naar familie (bron: GA Dordrecht, archief 18, inv.nr. 376, fol. 76);

- Daniel Kaadman, 20 jaar. Hij komt uit het Nieuw Armhuis, maar is voor de Mij. niet als kind te beschouwen
(te oud). Bij aankomst in 1820 is hij ingedeeld bij een huisgezin, gekleed als arm kind (bron: GA Dordrecht,
archief 5, inv.nr. 1092, voorin nummer 59).

7. De vermelde geboorte- en overlijdensgegevens zijn niet gecheckt in de DTB's en de Burgerlijke Stand.
8. GA Dordrecht, archief 18. Uit de volgende registers haalde ik de gegevens over de inschrijvingen van de in de

bijlage vermelde 60 kinderen (met tussen haakjes het aantal van deze 60; 14 komen meer dan 1 keer voor):
- inv.nr. 4 Register houdende chronologische aantekening van de kinderen 1790-1817 (Arm Weeshuis), met

index op voornaam (19);
- inv.nr. 372 idem, van in het weeshuis verblijvende kinderen 1818-1830, met index op achternaam (3);
- inv.nr. 376 idem, van de opgenomen meisjes 1794-1820 (Nieuw Arm Weeshuis), met index op achternaam

(8);

- inv.nr. 617 idem, van de ingekomen bejaarden en kinderen 1717-1820 (Nieuw Armhuis) (40);
- inv.nr. 618 idem, van de ingekomen kinderen 1738-1809 (Nieuw Armhuis), met index op voornaam (4).

9. Zie inventaris: De archieven van de Maatschappij van Weldadigheid (1818-1970) door J.R. van der Zeijden, J. Hagen
en C.G.C. Meynen (Assen 1990), met een handleiding voor het zoeken in de bevolkingsregisters 1818-1859 en
bijvoorbeeld L. F. van der Linden, Genealogisch en biografisch onderzoek naar de gezinnen in de koloniën van de Maat-
schappij van Weldadigheid, Gens Nostra 40 (1985), pag. 281-290 en 553-554.
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Bijlage

Naam kind

1 Ambrosius van Aken
2 Cornelis Pieter van Aken
3 Herrebart Alleblas13

4 JozuaAlblas
5 Abraham van Ankeren'4

6 Adrianus Bangers15

7 Johannes Bangers16

8 JanBartol
9 Anthonij Bellaart17

10 Abraham Willem Boers
n Frans Boers
12 Jan Boers
13 Frans Jacob Broeders
14 Catharinajohanna Brons
15 Cornelis van Duinen
16 Nicolaas van Duinen
17 Pieter van der Dussen
18 Barnardus van Eijk18

19 Cornelia Gimminger
20 Johanna Goedel
21 Johan(nes) Jacob Haassies
22 Henderik van Helden
23 Johanna Hijmans'9

24 Elizabeth Jansen20

25 Hendrik van Kampen
26 Karel van Kampen
27 Arie Pieter Kapitein
28 Johannes Koning
29 Jacob(us) Johan(nes) van der Koogh
30 Karel Willem van der Koogh
31 Pieter van der Koogh
32 Willemijntje Kraan
33 Hendrika (de) Moor"
34 Philippus Mulder
35 Henderik de Munter
36 Willem de Munter
37 Adrianus van Osch23

38 Johannes Frederik Poulissen
39 Daniel Raadman24

40 Gillis (Jacobus) Rotteveel
41 Neeltje (Jacoba) Rotteveel
42 Henderik Schuurman
43 Jan Schuurman
44 Johan Christiaan Smahlenbach
45 Hendrik van Striemen
46 Huibert Timmermans25

47 Willem ten Tuinte26

48 Gerrit Veth27

49 Jenneke de Visser
50 Pieter de Visser
51 Anna de Voort
52 Cornelis de Voort
53 Barend (de) Vos
54 Adrianus van der Wal
55 Johannes van de Wall
56 Johanna Woens
57 Willem Woens
58 Willem Zahn
59 Adrianus Zwang
60 Willem Zwang

Opgenomen

26-6-1812
26-6-1812
26-10-1812
8-4-1816
14-6-1813
14-11-1813
14-11-1813
14-12-1812
13-12-1815
3-4-1817
3-4-1817
2-4-1817
10-7-1811
19-10-1819
12-1-1813
12-1-1813
20-3-1812
26-10-1812
31-8-1819
28-9-1807
25-12-1816
26-3-1817
3-2-1812
13-2-1809
26-2-1812
26-2-1812
24-8-1808
16-8-1813
3-3-1817

3-3-1817
3-3-1817
22-10-1813
23-2-1813
23-9-1807
23-10-1816
23-10-1816
27-7-1810
14-6-1813
10-6-1799
24-3-1814
24-3-1814
5-9-1817
5-9-1817
20-7-1812
26-9-1810
2-1-1817
27-4-1812
14-11-1816
25-8-1817
25-8-1817
18-8-1815
18-8-1815
27-10-1812
27-12-1817
27-11-1817
25-3-1813
25-3-1813
4-10-1816
25-10-1815
25-10-1815

Geb.

1810
1807
1806
1809
1802
1809
1802
1802
1806
1806
1804
1802
1807
1809
1804
1802
1806
1806
1807
1804
1808
1807
1804
1806
1805
1803
1806
1806
1809
1811
1806
1802
1806
1806
1809
1805
1802
1803

1799
1803
1807
1811
1812
1806
1805
1804
1802
1806
1806
1809
1807
1809
1805
1806
1812
1806
1804
1812
1804
1810

Beroep in 1820

Zonder
Kleermaker
Zonder
Zonder
Boekbinder
Zonder
Kuiper
Kuipersknecht
Kuiper
Zonder
Bakker
Gruttersknecht
Zonder
Naaister
Courant-besteller
Grutter
Boekbinder
Zonder
Breister
Wollenaaister
Zonder
Zonder
-
Zonder
Apothekers-jon-
Zadel maker
Zonder
Mandemaker
Zonder
Zonder
Boodschapper21

Linnennaaister
Naaister
Zadelmaker
Zonder
Goudsmid
Kleermaker
Smid
Timmerman
Mandemaker
Linnennaaister
Zonder
Zonder
Knoopmaker
Stokkenschaver
Bakker
Gruttersknecht
Zonder
Breister
Zonder
Zonder
Zonder
Schoenmaker
Bakker
Zonder
Wollenaaister
Smid
Zonder
Bezemmaker
Zonder
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Vader (voornaam) Moeder Jaar12

Cornelis, overl. 22-6-1812
Cornelis, overl. 22-6-1812

Hendrik, uitlandig
Vermeld is onecht
Vermeld is onecht
Johannes, overl.
Johannes, overl.
Vermeld is onecht
Arie, verlaten
Abram, overl. 28-3-1817
Idem
Idem
Adriaan, overl. juli 1808
Willem, overl. 1-10-1819
Nicolaas, overl.
Nicolaas, overl.
Pietcr, overl.
Johannes, uitlandig
Pieter, overl. 20-3-1813
Vermeld is onegt
Jacob, overl. 6-12-1816
Vermeld is onecht
Jillis, in dienst
Vermeld is onecht
Simon, overl. 28-12-1811
Simon, overl. 28-12-1811
Vermeld is onecht
Willem Koningh, overl.
Pieter,
Idem
Idem
Vader is onbekend
Bernardus, absent
Vermeld is onecht
Vader buiten de stad, kinderen verlaten
Idem
Thomas, verbannen
Jan Frederik, overl.
Hendrik, absent
Pieter, overl.
Pieter, overl.
Hendrik, overl.
Hendrik, overl.
Johannes Jacobus, uitlandig
Pieter, overl. op schip Juno 24-1-1810
Engel, overl. 19-5-1812
Gerrit, overl.
Jacob, overl. 7-1-1812
Pieter, overl.
Pieter, overl.
Dirk, uitlandig
Dirk, uitlandig
Jan, op zee
Adriaan, overl. 9-12-1817
Adriaan, overl. 9-12-1817
Johannes, overl.
Johannes, overl.
Willem, overl. 25-9-1816
Vader voor 1 jaar in gevang
Vader voor 1 jaar in gevang

Engeltje de Vlugt, overl. 23-6-1812
Engeltje de Vlugt, overl. 23-6-1812
Gertje Bloem, overl.
Adriana Wilhelmina Alblas, overl.
Henderika van der Linden, overl. 13-6-1813
Elizabet Vermeer, overl.
Elizabet Vermeer, overl.
Teuntje Bartol, overl.
Geertruij Krans, overl.
Maria van Dijnen, overl. 16-9-1808
Idem
Idem
Johanna van den Berg, overl. juli 1811
Geertrui Künings, overl. 1810
Francina van der Hoogt, overl. 11-1-1813
Francina van der Hoogt, idem
Lena Verhagen, overl.
Jannigje van Eijgen, overl.
Adriana Dooren, overl. 18-8-1819
Jennetje Goedel, overl. sept. 1807
Willemina Raadgeep, overl. 2-12-1816
Elizabeth van Helden, kinderen verlaten
Neeltje van der Steen, overl.
Geertje Jansen, overl. febr. 1809
Catharina du Hen, overl. 18-2-1812
Catharina du Hen, overl. 18-2-1812
Geertie Kapitein, overl. aug. 1808
Margrita Verheul, overl.
Maria van Velsen, overl. 1-10-1812
Idem
Idem
Barbara Oosterwijk, overl. in gevangenis
Lena Hillenberg, overl.
Maria Mulders, overl. sept. 1807
Moeder overleden
Moeder overleden
Josina 't Hooft, overl.
Maria Trilsbeek
Elisabeth Eerenberg, overl.12-4-1799
Aagje van de Watering, overl.
Aagje van de Watering, overl.
Belia Bell, in het krankzinnighuis geplaatst
Belia Bell, idem
Maria Elisabeth Warnike, overl.
Geertruij Henrietta van den Berg, overl. juli 1808
Huibaardina Otterloo, overl. 21-12-1816
Kaatje Lawende, overl.
Elizabeth van der Griendt, overl. 7-11-1816
Maria de Lange, kinderen verlaten
Maria de Lange, kinderen verlaten
Alida van der Steen, overl.
Alida van der Steen, overl.
Cornelia Ponssen, overl.
Maria Dekkers, overl. 6-11-1817
Maria Dekkers, overl. 6-11-1817
Margaretha Struijk, overl.
Margaretha Struijk, overl.
Catharina van Vliet, overl. 9-9-1812
Moeder onbekend
Moeder onbekend
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10. Het door Frederiksoord gehanteerde begrip wees dient ruim geïnterpreteerd te worden: wezen inclusief
vondelingen, halve wezen en verlaten kinderen.

11. GA Dordrecht, archief 5, inv.nr. 1092: Stamlijst van de Wees- en Armkinderen door de stad Dordrecht naar de
koloniën der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden, voorin de eerste 59 van de vermelde lijst.

12. De leeftijd zoals vermeld in de Star 1821 (zie noot 5).
13. Herbcrt Alblas, in: de Star 1821 (zie noot 5).
14- Heet vanaf 1836: Abraham van Anker van der Linden, zie Gens Nostra 40 (1985), pag. 281.
15. Adrianus Banner, in: GA Dordrecht, archief 18, inv.nr. 617.
16. Johannes Banner, in: GA Dordrecht, archief 18, inv.nr. 617.
17. Anthony Bellart, in: de Star 1821 (zie noot 5).
18. Barend van Eik, in: GA Dordrecht, archief 5, inv.nr. 1092, voorlaatste pag.
19. Zie noot 6.
20. Elizabeth Janssens, in: de Star 1821 (zie noot 5),
21. Aantekeningen Kloosterhuis. Na 1820 hulponderwijzer en hoofdonderwijzer.
22. Catharina de Moor, in: GA Dordrecht, archief 18, inv.nr. 376, fol. 94.
23. Adrianus van Os, in: de Star 1821 (zie noot 5).
24. Zie noot 6.
25. Herbert Timmerman, in: de Star 1821 (zie noot 5).
26. Willem Tentuinter, in: de Star 1821 (zie noot 5).
27. Gerrit Velt, in: de Star 1821 (zie noot 5).

Literatuur betreffende schoolmeesters

Onderstaand een keuze uit de literatuur over schoolmeesters, waarin veel biografische gege-
vens worden genoemd.

Drs. E.P. de Booy, Lijst van Utrechtse dorpsschoolmeesters, in: Gens Nostra 27 (1972), pag. 231-237, 267-271 en 310-311.

Jaap Bottema, Naar school in de Ommelanden: scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1 joo-

'735. Bedum, Egbert Fortsen & Profiel, 1999.

]ohannesGerzrdusCaro\üS AntoniusïïrieU,ZuidnederlandseonderwijskrachteninNoord-Nederland,i570-i63o:cenbijdt!L-

ge tot de kennis van het schoolwezen in de Republiek, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Neder-

land 14 (1972).

Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest, Leyden, (voortgezet als:

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen
in Holland; dl. 6-9 o.d.t.: Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Koning-
rijk Holland), 1801-1809.

W.A.J. Munier, Over onderwijs en onderwijzers in de Landen van Overmaze gedurende de Staatse overheersing, in: Religie aan

de grens/red;. R.M. DeLaHaye ... [et al.], 1997, pag. 69-97.
Jacob Oostwoud, Mathematische liefhebberye, met het nieuws der Fransche en Duytsche schooien in Nederland, Pur-

merende, Jordaan, 1754-1769.
R. Reinsma, Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen 1830 en 1S50 naar rapporten van H. Wijnbeek, Bolsward, Osinga,

1964.
R. Reinsma, Scholen en schoolmeesters onder Willem I en Willem II, Den Haag, Voorheen van Keulen Periodieken, 1966.

H.Th.M. Roosenboom, De dorpsschool in de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795, Tilburg, Stichting Zuidelijk

Historisch Contact, 1997 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. 3e reeks, dl. 6).
Arie Jan Stasse, Schoolmeesters in de Alblasserwaard en het Land van Arkel tot circa 1811, in: Kwartaalblad Historische Vereni-

ging Binnenwaard 16 (1999), nr. 2, pag. 45-49.

Arie Jan Stasse
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Schoolmeesters zwierven door Nederland
Enige willekeurige excerpten uit de Mathematische Liejhebbery (1754-176$)

DOOR L.W. VAN SINT MAARTENSDIJK

Menig genealoog komt tijdens een onderzoek vast te lopen op voorvaderen, die - door de aard
van hun beroep - niet honkvast waren. Zo kunnen varensgezellen, schippers, soldaten, predi-
kanten, notarissen en schoolmeesters er de oorzaak van zijn, dat het onderzoek moet worden
gestaakt.

Bij het geslacht Aker stuitte ik zo'n veertig jaar geleden op ene GovertAker, schoolmeester
te Scharwoude; alle pogingen om zijn vertrek naar elders te achterhalen, bleven toen vruchte-
loos. Er restte mij niets anders dan het kale gebeente van mijn echtgenote's voorvader te om-
hangen met wat algemene gegevens: hoe werd iemand schoolmeester, in welke vakken onder-
wees hij, wat verdiende hij en tot welke sociale laag behoorde hij?

Rekenkunde was één van de nader te onderzoeken onderwerpen. In 1748 verscheen Liefhebber
der Rekenkonst door G. van Steyn. Van Steyn komt in zijn 'Voorreden' met een opmerkelijk
voorstel:'... aan de Liefhebbers en Schoolmeesters in aanmerking te geven, of men ook, (door
middel dat een ieder zyn Naam en standplaats en de tyd wanneer hy tot Schoolmeester beroe-
pen is kwam op te geven) niet wel een Naamregister der Nederduytschen Schoolmeesters - als
dat der Heeren Predikanten - by een zoud konnen brengen en jaarlyks uitgeven? Als mede,
of men ook zoowel niet een Maand- of twee Maandelyks Boekjen der vacante Schoolmeesters
Plaatsen (in de Maniere als de Boekzaal) zoude kunnen uitgeven.'

En zo verschijnt in 1754 het geschrift:

Maandelykse Mathematische Liefhebbery
Waarin voorkomen enige opgeloste Voorstellen

met nog enige weinige te ontbinden voorgesteld;
geschikt ten dienste der Leergierige Jeugt

of die zig in de Algebra en Reekenkonst zouden
willen oeffenen.

Waar agtergevoegt is,

het Maandelyks Nieuws der Fransche en Duytsche Schooien
in de Provinciën van Holland, West-Friesland, Utrecht,

Overijssel etc.
Zo die daar vaceren, als daar Nominatien, Beroepingen

en diergelyke Veranderingen zyn voorgevallen.

Dat de Mathematische Liefhebbery (ML) pas in 1754 verscheen, zal ongetwijfeld zijn oorzaak
vinden in de enorme voorbereiding die daaraan vooraf moest gaan. En welke collega bij de
bibliotheek van de Universiteit te Amsterdam dit werk, lopende van 1754-1769 op een zomerse
namiddag slechts catalogiseerde onder 'Rekenkunde' zal wel eeuwig een raadsel blijven, maar
het bevat voor genealogen een schat aan onvermoede gegevens!
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Zo werd in het augustus nummer 1754 gevonden:
Scharwoude: Na het eyndigen van de Godsdienst is door de stemhebbende
Leeden Manspersoonen beroepen Klaas Aker,
ondermeester te Wormer met 1$ stemmen, dit is de jongste zoon van
Jacob Aker, schoolmeester te Wormer, wiens twee andere Zoonen,
mamelykjan Aker, schoolmeester en voorzanger te Heemskerk, en
GovertAker, schoolmeesteren voorzanger te Westwoude, ook by ons
haar eerste standplaats hebben gehad, hetgeen een Exempel is, wiens
weerga niet ligtelyk zal konnen aangetoont, een blyk van haaregoed
gedrag by ons en van de genegentheid van de gemeente 't haarwaarts.

De uitgever en boekverkoper Pieter Jordaan te Purmerend begreep maar al te goed dat het
leveren van echt schoolnieuws - zoals door Van Steyn voorgesteld - 'van het grootste belang
was'. Hij verdeelde de provincies in classes - waarschijnlijk maakte hij gebruik van de reeds
bestaande indeling van de Gereformeerde kerk - en trok binnen elke daarvan een aantal
schoolmeesters aan, die vrijwillig voor de nieuwsgaring moesten zorgen. Meermalen moest
hij echter in de loop der jaren deze correspondenten aansporen 'hun berigten toch tydig' in
te zenden.

De reden, dat het tijdschrift in 1769 werd gestaakt, is dan ook voornamelijk aan de nalatig-
heid van deze vrijwilligers te wijten '... waardoor Sollicitanten naar een vacante Plaats zig
somtyds aanmeldden, wanneer de Plaats reeds begeven was'.

Jordaan zag tevens in en schrijft dat dan ook in het eerst verschenen nummer, 'dat het leveren
van Schoolnieuws alleen te schraal zou zyn, en misschien het voordeel dat daar uyt te wagten
was, de kosten en moeiten niet zouden konnen opwegen' en dus voegde hij aan het school-
nieuws de eigenlijke liefhebberij van velen er aan toe: 'de mathematiek'.

De schoolmeesters maakten daar dan ook dankbaar gebruik van en gaven elkaar de meest
ingewikkelde sommen op, die door anderen - door sommigen haast iedere maand - in een
soort van trappencompetitie werden beantwoord. Die sommen zijn voor ons onbegrijpelijk
geworden en in dit bestek dan ook niet interessant. Wel van belang zijn die sommen, waarin
de samensteller bijzonderheden, zoals geboortedata e.d. van zichzelf, zijn familie of leermee-
ster verwerkt.

Maar, pas op! Tennis Pietersz Zeeman, ondermeester bij zijn vader te Zevenhuizen licht in
februari 1763 de doopceel van grootvaders, vader, moeder, broers en zusters enz. en weet ons
te vertellen, dat zijn vader, als zoon van een in Zweedse dienst zijnde kapitein in 1699 te
Norköpping geboren werd. Onlangs bleek echter dat Pieter bij sommigen het met de geboorte-
data niet zo nauw genomen had en valt hij na 236 jaar alsnog door de mand!

Naast de correspondenten verzekerde Jordaan zich voor het rekenkundige gedeelte van een
bekwaam deskundige n.l. ]acob Oostwoud, schoolmeester te Oostzaandam, in 1765 opgevolgd
door Louis Schut, schoolmeester te Monnickendam.

Verreweg het grootste aantal namen van en bijzonderheden over schoolmeesters zelf zijn in
het eigenlijke schoolnieuws te vinden. In het algemeen reikt het nieuws niet verder dan
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht; voor de rest is de oogst uiterst karig.
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Toch zijn er vele voorbeelden in de ML te vinden waar een standplaats óf van geslacht op
geslacht 'bediend' werd óf waar in een standplaats hele nesten van dit ras onstonden, die
uitwaaierden over ons land en met hondentrouw hun 'E.Agtb. Magistraat en Kerkenraad'
dienden.

Door lezingen te houden voor de NGV in het begin van de zestiger jaren kwam er een stroom
van reacties binnen met vragen én nieuwe gegevens. Ook werd de collectie Sannes over Friese
schoolmeesters verkregen, alsmede de collectie van H. Drost, Overzichtvan voorlezers, voorzangers,
schoolmeesters enz., vermeld in de stukken van de rentmeesters van de geestelijke goederen in Zeeland 1575-
1806. Geraadpleegde plaatselijke literatuur leverde eveneens tal van nieuwe namen en bijko-
mende gegevens op. Wekelijks worden, samen met mijn echtgenote, de doop-, trouwbegraaf-
en lidmaatboeken in het R.A. in Noord-Holland te Haarlem doorzocht op 'Leraren der Jeugt'
en komen we op onvermoede plaatsen 'oude bekenden' tegen.

De totale collectie beloopt nu zo'n kleine 10.000 namen, maar we zijn ons er van bewust dat
er nog oneindig veel meer te vinden moet zijn1. Uw hulp is daar bij onmisbaar, te meer, omdat
de totale collectie uiteindelijk bij het documentatiecentrum van de NGV te Weesp zal worden
ondergebracht.

EXCERPTEN2

Aker, Klaas; aug. 1764 benoemd te Scharwoude (zie hierboven).
Appel, Cornelis; jun. 1767: subst. schoolmeester te Ouderkerk a/d IJssel, schoolmeester te
Katwijk en Keulen; oct. 1767 benoemd te Wijk bij Heusden; mrt. 1768 benoemd te Ridderkerk.
Baas, Gerrit Jansz (den); ondermeester te Katwijk aan Zee, De Meer onder Stompwijk (1759),
Simonshaven (1760), Bodegraven (1762), Heer-Simonshaven (1762), tevens ' Geregtsbode',
Bodegraven (1768), 28 oct. 1768: van 'zyne Ampten bedankt'.
Bak, Nicolaas; Akersloterwoude (1704), St Maarten (1708), Laren (1709), Amerongen (1713),
Utrecht (1731), wonende in de Korte Nieuwstraat, 22-12-1760: overl. oud 75 jaren, 9 maanden
en 22 dagen.
Bakker, Hendrik; Nibbixwoud (1751), ald. 18-10-1767 overl., oud 43 jaar, 2e zoon van Jan
Bakker, schoolmeester te Twisk, broer van Jan Bakker Jr, schoolmeester te Midwoud.
Beets, Ourik van; Vreeland (1709), vrijwillig afstand (1768), 16-12-1769 overl., oud 81 jaar, 8
maanden en 16 dagen, geb. 1-4-1688 in de Beemster (uit nader onderzoek bleek dat hij geboren
is te Beets).
Beurs, Johannes; Hoogwoud (1728), verzoekt in 1756 om demissie i.v.m. benoeming tot het
Verpondingsboek.
Beurs, Johannes; Aartswoud (1757), neef van Johannes Beurs te Hoogwoud3.
Blom, C; jan. 1755: ondermeester te Middelharnis.
Blom, Cornelis; nov. 1756: (waarnemer voor Willem Viergever te Zonnemaire) benoemd te
Oosterland; mei 1765: benoemd te Sint Maartensdijk; in de Maartenskerk aldaar drie handge-
schilderde Psalmborden: C. Blom 1791, J. Blom 1792 en J.Blom 1818+.
Dijk, Abraham van; Maassluis (1744), Duytsch en Frans kostschoolmeester, Wassenaar (1756),
bedankt in 1761 'voornemens zich in 's Gravenhage met der woon te begeeven'.
Eist, F. J. van der; Dokkum, zn. van J.T.; mei 1755: 'Onderwyst met goed succes aan de Jeugt
de Teken en Schilderkonst.'
Eist, J.T. van der; Dokkum, mei 1755: naamlijst4, z.j.
Eist, T.J. van der; Dokkum, mei 1755: in 1745 benoemd in zijn vaders plaats.
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Eyk, Abraham van; ondermeester en voorzanger te Voorschoten; oct. 1765 solliciteert naar
Moerkapelle.
Eyk, Frank van; juli. 1763: te Noorden benoemd i.p.v. zijn vader Maarten.
Eyk, Jan van; de Meer (Delft) (1754; sept. 1758: solliciteert naar Leids[ch]endam en benoemd.
Eyk, Joost van; Voorschoten (1750); nov. 1767 benoemd te Katwijk a/d Rijn.
Eyk, Maarten; oct. 1750: Noorden (1724).
Fortuyn, Hendrik; Veen (Land van Heusden en Altena), mei 1760: solliciteert naar Utrecht
en benoemd tot voorlezer en voorzanger in de Domskerk.
Fortuyn, Hendrik; Aalburg, juni 1766; benoemd te Goudriaan en wordt dan schoolmeester
te Oisterwijk genoemd.
Fortuyn, Herbert; Leerdam; nov. 1759 benoemd te Zuilichem; mei 1767: benoemd te Putten;
dec. 1769: benoemd te Arnhem.
Fortuyn, Pieter; geb. te Schoonrewoerd; dec. 1757: benoemd te Spijk, oct. 1760: benoemd te
Veen i.p.v. Hendrik Fortuyn.
Galis, Jan; jan. 1763: Koog.

Op den njanuary 's avonds om te half twaalf uuren is na een langduurige verzwakking in de ouder-
dom van 62jaaren, 10 maanden en elf1 dagen overleden Jan Galis schoolmeester en voorzanger alhier.
Zijn eerste standplaats is geweest Dirkshorn, daar hij beroepen is omtrent denjaare 1721, vandaar in
den Jaare 1724 in 't Bijschool^ te Wormer en Anno 1727 op dezelve plaats tot voorzanger en tejfens
schoolmeester bij de Kerk, eyndelyk in denjaare 1729 omtrentPinxter wierde hy beroepen op deze (voor
een schoolmeester) voordelige plaats. De Overledene was bequaam in 't School en zyn uytmuntende
stem in 't verrigten van den Kerkendienst zal in zonderheid zyn naam voor vergetelheyd bewaren.
1) Zynde geboren op de laatste February in 't Jaar 1700, waarom de Overledene plagt te Zeggen, dat
hy om de vier jaren maar eens verjaarde, onderstellende dat het Jaar 1700 volgens de gemene loop een
schrikkeljaar is geweest, en uyt dien hoofde moest de maand February 29 dagen gehad hebben. Dus
heeft de Overledene zyn geboortedag nooit op de regte tyd gevierd, want het Jaar 1700, schoon na de
gemene loop in de rang van een Schrikkeljaar komende, is geen Schrikkeljaar geweest.

2) Imb Wormer 16-4-1724: Jan Galis, schoolhouder by 't Weeshuys doet belydenis.

Gooyer, Goris de; mei 1756: oplossing van een door hem in jan 1756 geplaatste som, waarbij
hij vermeldt dat hij woont in de molen 'De Gooyer' in de Diemermeer juni 1758: ondermeester
te Zaandam bij Jacob Muusz; juli 1758: benoemd te Hobrede, mei 1759: benoemd te Utrecht.
Gorter, Cornelis; Schellinkhout (1745), mrt. 1760: verbetering van inkomsten.
Gorter, Reyer; mei 1762: Oostzaan.

Hier is op den 1$ May 's morgens omtrent7 uuren na een uytterende Ziekte in de Ouderdom van 59
Jaaren 5 maanden en 19 dagen overleden en op den 25 dito begraven Reyer Gorter, schoolmeester in 't
Zuideynde, nalatende een Weduwe en twee Zonen, waarvan de oudste is schoolmeester en voorzanger
te Schellinghout. Zyn eerste standplaats was Wadweyde vanwaar hy in den Jaare 1722 op den 15
October alhier beroepen is.

Grebber, Cornelis; mrt. 1758: Schagen.
Alhier is op den 26Febr. 1759 na een ziekte van weynige uuren overleden Cornelis Grebber, gewezen
schmoolmeester van de Oude Sluis in de Noord Zijp.

Helderman, Berend; Colmschate; mrt. 1755: aldaar sinds 1737.
Helderman, Jan; Holten (1755):

Alhier is tot koster,schoolmeester en voorzanger beroepen Jan Helderman, i.p.v. deszelfs overledene
vader, door wien deze plaats, alsmede zyn Vader en Grootvader een reeks vanjaren met veel lof is
bedient geweest.
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Heynis, Cornelis; aug. 1754: naamlijst: sinds 1752 te Knollendam, mei 1756: benoemd te Heilo
en Oesdam.
Heynis, Jan; ondermeester te De Rijp bij Pieter Kaagman; nov. 1762: benoemd te Huisduinen.
Heynis, Klaas; juni 1755: naamlijst, schoolmeester te Westgraftdijk sinds 1729; jan. 1756:
examinator aldaar.
Heynis, Pieter; ondermeester te Westgraftdijk, solliciteert tussen apr. 1767 en 1769 naar
diverse plaatsen.
Hoek, Pieter van der; aug. 1757: benoemd te Piershil; jan 1758: benoemd tot correspondent
ML i.p.v. zijn vader.
Hoek, Willem van der; aug. 1757: Piershil.

Alhier is op den den 7]uly 's avonds ten half elf Uren, na een langdurige Ziekte in den ouderdom van
50 Jaren overleden Willem van der Hoek en op den 2/July aangesteld Pieter van der Hoek, Zoon van
den Overledene.

Jenoteau, Daniël Henri; oct. 1758; Den Haag, adverteert als Frans Kostschoolhouder te Zie-
rikzee.
Jenoteau, P.; aug. 1768:

Eeen jongeling geneegen zynde als ondermeester tefungeeren bewuaam om Cyfferern en Boekhouden,
kan zig ten eersten adresseren aan P. Jenoteau, Frans Kostschoolhouder te Voorburg.

Kabel, Jan; 1 mei 1756: adverteert met door hem gemaakte 'schrijfsponsen' (sjablonen); juni
1758: Krommenie.

Alhier is op den 9 Juni 's avonds om 6 uuren na een ziekte van vyf dagen, door een zagte ontbinding,
in de Ouderdom van 6ojaaren, 4 Maanden en 24 Dagen overleden Jan Kabel, Schoolmeester en Voor-
zanger van deze plaatse, nalatende een een zoon (Thans schoolmeester en voorzanger te Woerden) en
2 Dogters. De Overleedene is geboren te Uitgeest en wierde op den 10 Febr. beroepen te Obdam en
vandaar den 2 November 1721 te Crommenie

Kabel, Paulus; zie boven; blijkens een opgegeven som in jan. 1759 oud 35 jaar; werd op 27-7-
1745 in zijn eerste standplaats Holysloot benoemd.
Koek, Coenr.; volgens naamlijst van apr. 1755 in 1753 benoemd te Zwolle.
Kok, Petrus; sept. 1760: jongman, gewoond hebbende buiten Deventer, benoemd te Epe; apr.
1767: benoemd te Barneveld.
Kok, Sebastiaan; mrt.1755: Vollenhove vacant,

'alzoo N.N. Kok versogt is afstand te doen van zynen Dienst, zynde wegens hooge Ouderdom niet
langer in staat hetzelve waar te nemen, hebbende het Ampt alhier bekleed 43 Jaren, oud zynde 83
jaren, midsjaarlyks zullende genieten, geduurende den tyd zyns levens een somma van 160 Gulden,
welks vriendelyke verzoek en gunstige recompens van gemelde Kok is aangenomen'.
N.B. De voornaam Sebastiaan werd te Vollenhove gevonden.

Kok, Willem; nov. 1764: naamlijst: te Berkenwoude sinds 1726 oct. 1767:
Alhier is op 21 Sept laatstleden in den Ouderdom van byna 74jaaren overleden Willem Kok, zynde
wederom in desselfs plaats aangenomen Dirk Kok, Zoon van den Overleedenen.

Kolles; nov. 1759: vraagt in som 291/72 naar zijn geboorteplaats, zijn woonplaats en zijn voor-
naam; mrt. 1760: Graft, Hoorn en Cornelis; niet bekend of hij schoolmeester dan wel onder-
meester was.
Katwijk, Jan; oct. 1754: volgens naamlijst te Buuren sinds 1731.
Kotwijk, Johannis; schoolmeester aan 't huis van de Heer G. van Everdingen, schout te Deyl;
sept.1758: benoemd te Kerkwijk, zn. van Jan Kotwijk te Buuren.
Laan, Ab van der; Ilpendam -1704; daarna secretaris van Purmerland en Ilpendam Maay.

Gens Nostra 55 (2000) 3 ° 7



Laan, Dirk van der; juli 1754: 9 mei overleden; aug. 1754: zijn weduwe met 7 kinderen ver-
krijgt het recht een ondermeester te benoemen.
Laan, Hermanus van der; nov. 1755: naamlijst: schmoolmeester in de kleyne Houtstraat te
Haarlem.
Laan, Johannes van der; juli 1754: te Wassenaar.

'overleden in den Ouderdom van omtrent 66 Jaren, hebbende deze plaats omtrent 32] aren waargeno-
men, nalatende een weduwe en drie dogters en een zoon, die schoolmeester is te Haarlem.

Langen, Jacob van; apr. 1755: naamlijst: sinds 1754 te Lente.
Langen, Jan van; apr. 1755: naamlijst: Heino z.j.
Leen, Dirk; ondermeester te Vreeswijk, dec. 1754 solliciteert naar Lopiker Kapel.
Leen, Dirk; ondermeester te Schoonhoven; sept. 1756: benoemd te Lopiker Kapel, nov. 1758:
benoemd te Vianen, broer van Laurens.
Leen, Gerrit Corn.; oct. 1755: naamlijst: sinds 1742 te te Broekoord, oct. 1757: overleden.
Leen, Jacob; juni 1754: naamijst: sinds 1733 te Vreeswijk; oct. 1765: ald. benoemd tot Frans
schoolmeester.
Leen, Laurens; ondermeester Franse kostschool te Utrecht, dec. 1759: benoemd te Lopiker
Kapel, nov. 1766: benoemd te Lochem.
Lent, Guillejam van; febr. 1750 naamlijst: 't Waal, z.j.; juni 1755:

'Alhier is den/jun overleden in den ouderdom van omtrent54 Jaren Guillam van Lent, secretaris van
't Tul en 't Waal, mitsgaders Schoolmeester en Voorzanger van 't Waal en Hontswyk etc, nalatende
twee zoons en een dogter.'

Leo, David; mei 1767: Steenwyk.
'Alhier is op den 4e April overleden in den Ouderdom van ruym 81 Jaaren David Leo. Beroemd Leer-
meester in de Wiskunde etc. En van 't jaar 1702 totjuly 1749 tweede Schoolmeester dezer Stad, wan-
neer zyn Ed. van 'tAmpt vrywillig afstand deed.'

Ligthart, Gerrit; zn. van Jan Lighart te Gouda; mei 1755: vraagt in een som hoe oud hij was
toen hij voor het eerst de derde machtswortel uit een tweenamig getal trok; aug. 1755:10 jaar.
Lighart, Jan; nov. 1754: naamlijst: te Gouda sinds 1741; sept. 1755: geeft een aantal sommen
op, waarvan de uitkomst was: zijn vader G. geb. 28-9-1690, overl. 25-4-1751, zijn moeder Anna
Voorzwaam, geb. 20-8-1678, overl. 19-11-1741, zijn vrouw Wilhelmina Smient, geb. 15-11-1719;
zijn kinderen: Gerrit, geb. 20-10-1739, Anna, geb. 15-12-1741, Adriana, geb. 3-4-1744, overl. 22-
7-1755, Willem, geb. 13-4-1746, overl. 9-3-1753, Clasyna, geb. 23-12-1748 en Jan, geb. 24-12-1750;
zijn zoon Gerrit bevond zich in 1755 op zee.
Lippinkhof, Klaas; sept. 1763: Schagerbrug in de Noordzype.

Alhier is na een droevig ongeluk op den 21 deserzeerschielyk, in de bloei van zynjaren overleden Klaas
Lippinkhof, schoolmeester en Collecteur alhier, mitsgaders Ontvanger van de middelen van sterf- en
trouwrechtvan deZyp. De overledene, zynde voorheen een Burger vanBuyksloot, wierd eerst beroepen
te Scharwoude en op den 24 May 1758 alhier.

N.B.Hetlidmatenboek van Avenhorn vermeldt zijn aankomst teScharwoudeop 16-5-1756
en zijn vertrek - zonder datum - naar Grosthuizen.

Lont, Coenraaat van; 't Waal; volgt in 1756 zijn vader op.
Lutterveld, J.; ondermeester Houten; juli 1757: solliciteert naar Moerkapelle.
Lutterveld, Johannis; mrt. 1759: ondermeester te Utrecht, benoemd te Ommeren; oct. 1761:
benoemd te Hien en Dodewaard.
Lutterveld, Reyer; febr. 1758: Jongman te Lienden, benoemd te IJzendoorn, oct. 1761: sollici-
teert naar Hien en Dodewaard doch bedankt.
Lutterveld, Willem; nov. 1764: naamlijst: sinds 1760 te Ammerstol.
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Mantel, Jacob; < Broek in Waterland, aug./sept. 1763: benoemd te Den lip, febr. 1765: be-
noemd te Etersheim en Schardam, jan. 1766: vraagt naar zijn geboortedatum, jan. 1766: 6-8-
1746; juli 1766: benoemd te Benningbroek.

Mechelen, Klaas van; juli 1755: naamlijst: sinds 1749 te Purmer, nov. 1755: vraagt naar zijn
leeftijd en die van zijn vrouw Aaltje Langereis, febr. 1756: 24 en 22, dec. 1758: vraagt naar de
leeftijd van zijn vader Nieng en van zijn leermeester Dirk Molen te Edam, apr. 1759:54 en 66V2
, juli 1759: vraagt naar de geboortedatum van zijn zoon Simon, nov. 1759:16-9-1757, nov. 1760:
benoemd te Edam, mei 1762: Edam.

Alhier is den 10 May 's morgens om halfzeven uuren (na eenige weeken wat quynende in de Borst,
gevolgt van sware toe of ongevallen) overleden onzen zeer geliefden schoolmeester van degroote of
StadskerkKlaas van Mechelen, nalatendeeen Weduwemetz kinderen. De overledene is tot schoolmee-
ster in de Purmer beroepen den 9 April 1/49, te Berhout den 10 September 1752, te Zaandijk 12 Augu-
stus 1755 en laatstelijk alhier te Edam den 11 November 1760.

Mesjes, Jacob; jan. 1755: naamlijst: sinds 1733 te Warmenhuizen, juni 1764: neemt ontslag
wegens benoeming tot secretaris ald. Mesjes heeft in zijn 'Schrijfboek' vele benoemingen van
tijdgenoten opgenomen.
Mesjes, Mekke; juli 1762: ondermeester te Berkhout, solliciteert naar Oostzaan; apr./mei 1763
benoemd te Avenhorn, nov. 1763: benoemd te Grosthuizen, mrt. 1765: benoemd te Oostwoud.
Milhion, Jean Louis; mrt. 1755: maakt een gedicht ter ere van de verjaardag van Willem V en
is dan ondermeester in de Franse kostschool te Haastrecht, juli 1764: benoemd in 't Waalse
Weeshuis te Amsterdam.
Molenaar, Jan; mei 1759: Schoorl.

Op den 4e May is alhier overleden Jan Molenaar; zo dat deze Plaats vacant is op een vast Tractement
van 180 Gld. en brengt na gissing in 't geheel op 275 Guldens. Gemeldejan Molenaar is eerst schmaol-
meester en voorzanger geweest te Camp de tyd van 2ijaaren. Hij wierd in 't Jaar 1703 benoemd te
Coedyk, dag heeft daarvoor bedankt.

Molenaar, Pieter; jan. 1755; naamlijst, sinds 1730 te De Rijp; sept. 1755:
Op Sondag den 14 sept. overleden.

Munnik, Jacob; sept. 1761: Elburg.
Alhier is tussen 18 en 19 Sept. overleden onzen gepensioneerde en oud Stadsschoolmeester Jacob de
Munnik, in den Ouderdom van 82 jaren, zynde alhier geboren 1679. Hy wierd al vroeg aanmgesteld
totMusicant in dienst van zyne Excellentie, de Graaf van Hierum. Daar eenige tydgedient hebbende,
verplaatste hij als schoolmeester te Naarden. Vervolgens wierd hy beroepen tot organist te Frederiks-
stad, in het Hertogdom Holsteyn. Van waar hy Anno 1710 tot Stadsschoalmeester wierd aangesteld,
hebbende ditAmpt met Lust en Iver waargenomen tot denjare 1756. Wanneer hem door de Wel. Ed.
Agt. Magistraatgustiglyk werd toegestaan zyne overige Levenstyd in ruste te verslyten, behoudende
zyn volle Jaarwedde, bestaande in 22sguld. Tractement en F 25.- huyshuur.

Muntjewerff, Cornelis; jan. 1757: benoemd i.p.v, zijn vader Gerrit.
Muntiewerf, Gerrit; jan. 1755: Barsingerhorn.

Alhier is op den 21 December 1756 overheden Gerrit Muntiewerjf, schoolmeester en voorzanger alhier
en is in desselfsplaats op den 30 dito aangesteld Cornelis Muntjewerff, Zoon van de Overledene; febr.
1757: Gerrit is geboren in de Wieringerwaart in denjare 1709 (doopboek 1709 t/m 1712 ontbreekt
!), hebbende genoten het onderwijs van Tamis Kuyper in Leven schoolmeester en voorzanger aldaar,
onder wiens directie hy eenige tyd geweest zynde, vandaar in 1729 wierde beroepen tot schoolmeester
en voorzanger teZuid-Scharwou op deLangedyk en vandaar in Maii73i tot Barsingerhorn. DitAmpt
dus den tyd van 25 Jaarer, en eenige Maanden met veel Lof alhier bedient hebbende.
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Muntjewerff, Jan; ondermeester te Wormerveer; juni 1764: solliciteert naar Barsingerhorn,
'doch heeft door tusschenkomende Ziekte hem tot zyn leedwezen buyten staat bevonden om
tot ons over te komen'; juli 1764: benoemd te Benningbroek; aug. 1764: aankomst aldaar; sept.
1764: neemt afscheid te Stroe op Wieringen (!); nov. 1764: benoemd te Koedijk.
Muntjewerff, Klaas; nov. 1754: benoemd in de bijschool te Barsingerhorn; oct. 1756: benoemd
te Wormerveer; jan. 1763: Wormerveer.

Op den 14 Jan 's morgens qurtier over7 uuren is alhier overleden onze schoolmeester en voorzanger na
een landuurigeZiekte in de ouderdom van z6Jaaren, 6Maandem en 10 dagen, nalatende een Weduwe
er, een Dagter. Hy wierde op den 29 October beroepen in de byschool op zijn geboorteplaats Barsinger-
horn en den n.Oct 1756 op deze plaats. Zoo bescheyden en schrander Lieden van de dood verschoond
wierden, was gewisselyk Muntjewerff nimmer gestorven, en nu gestorven zynde zal evenwel zyn
gedagtenisse als een rechtveerdige in zegeninge blijven.

Musk, Jacob; ondermeester te Montfoort; sept. 1762: gedicht op het overlijden van zijn vader
Klaas; apr./mei 1763: solliciteert naar Avenhorn en benoemd; dec. 1763: vertrokken naar Am-
sterdam, solliciteert vergeefs tussen 1764 en 1767 nog naar verschillende plaatsen.
Musk, Klaas; juni 1762: Utrecht.

Hier is op den 26 Juni in den Ouderdom van 42 Jaaren overleden Klaas Musk, schoollmeester in 't
Anbagtskinderhuys of de Nieuw Fundatie.;

juli 1762:
Klaas Musk op den 26passato 's avonds om half zes uuren na een ziekte van 18 dagen in de Ouderdom
van 41 Jaaren 8 Maanden en eenige dagen het tydelyke met het eeuwige verwisselt hebbende, is het lyk
op den 2e van deze maand in de Grafkelder die tegenwoordig aan de Nieuwe fundatie behoord, bijgezet.
De Overledene die een Vrou en vier Kinderen nalaat, waarvan de oudste zoon te Montfoort is aangeno-
men, wierde in denjaare 1740 op den 12 November beroepen te Westzaandam aan den Hoogendyk,
Anno 1744 in 't Bijschool te Monnikendam en Anno 1748 tot voorzanger en teffens schoolmeester in
't Groote School van dezelve Stad. Vervolgens in de Maand Dec 1756 tot Schryf- en, Rekenmeester in
deze nieuwe Fundatie, daar hy eerst in de Maand May van 't volgend Jaar zynnen dienst heeft aan-
vaard, en, zo veel ons is berigtgeworden in naarstigheid ten einde bragt. Wy twyffelen niet of 's mans
naam zal in zegeninge zyn.;

sept. 1762:
Gedicht op het afsterven van Klaas Musk, in zyn leven schoolmeester in de Nieuwe Fundatie van de

Vrouwe van Renswoude:
O zijn God, zyn Heyl, Bevryder Dat gy hem hebt uytverkooren
Ziel verblyder, die verlooren
Wat is uw genaaden groot, Lag midden in de duisternis
Dat gy zulke snonde azen, Wy hadden met hem medelyden
aardsche dwaazen, In die tyden
Nog wilt redden van den Dood In ons bloed wy lagen neer,
Doe hy in afkeerigheden Gants gewenteld in de zonden
ging treeden, die ons vonden
van u ö Liefhebbend Heer, Schrikten van ons gantschlyk zeer.
Doen hebt gy ö Beschermer Maar gy hebt uw Zoon gezonden
en Ontfermer Die zyn wonden
Hem getrokken tot uw eer. Heeft genezen en geheelt,
Ach ik moeten zal belyden die de prickel van zyn zonden
't Allen tyden Heeft verslonden
Dat het uw genade is en zyn Liefde toegedeelt
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Ach myn God, laat noyt Uw liefde
die dood griefde
't Sondaars snood Afkeerigheit,

Noyt uyt myn gedagten weezen,
Dat ik uw vreeze
Als ik veel bestreeden werd'

Jacob Musk

Muusse, Jacob; Oostzaandam; aug. 1754: nl, sinds 1729 in de Noord; jan. 1759:
Alhier is op den 26. Jan.''s morgens om half vyf uuren in de ouderdom van 59 Jaaren vyf maanden en
14 dagen, na een langwylige verzwakking overleden Jacob Muusse, hebbende dit Ampt 3$ Jaaren met
veel naarstigheid waargenomen.

Muyden, Adrianus; juli 1755: sinds 1730 te Zoetermeer.
Muyden, Hugo; apr. 1760: ondermeester te Delfshaven, solliciteert naar Katwijk en Keulen;
oct 1763: ondermeester te Bergschenhoek, solliciteert naar Diaconiehuis te Rotterdam; aug.
1764: zn. van Adrianus Muyden, solliciteert naar Katwijk en Keulen en benoemd; mei/juni
1767: solliciteert naar Rosenburg en vertrokken naar 't eiland Blankenburg.
Muyzelaar, Lucas; dec. 1755: naamlijst, sinds ca 1714 te Meppel, tevens organist; apr. 1761:
doet afstand ten gunste van zijn neef Emke.
Myburg, Cornelis; apr. 1754: schoolmeester te Buiksloot, benoemd te Zaandijk; juni 1755:

Hier is op den 6juni 's middags ten 12 uuren, na een uytterende Ziekte, in den Ouderdom van 33
Jaaren oveleden, en den 10 dito begraven, Cornelis Mijburg, schoolmeesteren voorzanger alhier, nala-
tende een weduwe en 4 kinderen. Denzelve was alhier beroepen den 2 April 1/54.
(Uit andere bronnen: < Schellinkhout, 2-4-1743 benoemd te Beets, 7-12-1751 te Buiksloot;
was gehuwd met Neeltje Jans Visser, < Zaandijk.

Nett, Floris; febr. 1761: benoemd te Vollenhove, zoon van Gosuinus, schoolmeester te Kam-
pen.
Nett, Gosuinus; jan. 1755: naamlijst, sinds 1732 te Kampen; apr. 1767:

Vacant alzoo GosuinusNett, Oudste schoolmeester en voorzanger alhier op de3 April in den Ouderdom
van 67Jaaren Overheden is, hebbende zyn Amptgetrouw, en met veel Lof, den tyd van 35jaren waar-
genomen.

Neuren, Cornelis van; juni 1760: schoolmeester te Kruiningen, benoemd tot correspondent
van de ML. (Afkomstig uit Korendijk, classis den Briel, 1754-1771 (overl.), > R.A.Zeeland,
H. Drost, Inventaris 1991.
Neuren, Lodewyk van; jan. 1759: naamlijst, sinds 1730 te Koorndijk (Goudswaard); apr. 1759:

Alhier is op Vrydag3O Maart 's middags omtrent 4 uuren, na een langduurige Ziekte in den ouderdom
van/3jaaren overleden Lodewyk van Neuren, die het Ampt den tyd van 39jaaren met veel Lof bedient
heeft.

Nierop, Dirk Rembrantsz (van); juli 1762: ald. 4-11-1682 oud 72 jaar.

Van hem zijn in de 2e t/m de 20e jaargang een 60-tal aantal brieven opgenomen door enige
Wiskonstenaren aan hem geschreven, met zyn Antwoorden op dezelve, behelzendeverscheydeneDispu-

ten over de zonne stilstand en des Aartkloots beweginge ten deele byeen gebracht door PieterRem-
brantszvanNieropen nader verzamelt door GovertMaartensz Oostwoud, inzyn leven Mathematicus
tot Hem.

Noord, Cornelis Pietersz; < Broek in Waterland; sept. 1755: benoemd te Katwoude; aug. 1757
benoemd te Huisduinen; oct. 1762: benoemd in de Armenschool te Schiedam; dec. 1762: sollici-
teert naar Utrecht, doch bedankt uit hoofde van Avancement.
Ochten, Jan van; nov. 1763: Zuilen.

Den 18 dezer, 's morgens ten 5 uuren is alhier aan een watersuigt overleden Jan van Ochten, hebbende
zyn E. het Voorzangers en Schoolmeester-Ampt, zedert het jaar 1/28 alhier met veel Lof bediend.
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Ochten, Johannes van; < Zuilen; mei 1765 solliciteert naar Rijswijk en benoemd; aug. 1760:
benoemd te Westbroek (U); mrt. 1764: benoemd te Zuilen i.p.v. zijn vader.
Oostwoud, Jacob; aug. 1754: naamlijst, sinds 1736 schoolmeester te Oostzaandam op de
Bloemgracht; aug. 1756 genoemd als zoon van Govert Oostwoud, schoolmeester te Hem; te-
vens eindredacteur ML (1754 - aug. 1756); aug. 1758, som 928:

Ik: en myn 'Huysvrouw' waaren Als van myn Huysvrouw zyn.
een meer dan honderd Jaaren Nu vraag ik aan myn Vrinden,
Wanneer zy is gerust*, Wie kan door Stelkonst vinden
Nog ben ik ook bewust Hoe lang myn Huysvrouw heeft
Indien my God op Aarde Hier op der Aard' geleeft ?
Nog dertien Jaar bewaarde
Dat dan de Jaaren myn * overleden den 22 July 1758

Oyevaar, Pieter; nov. 1758; Kolhorn.
Alhier is op den Augustus na een langduurige Ziekte overleden Pieter Oyevaar, sedert denjaare 1750

rustend schoolmeester en voorzanger van deze Plaats. De Overledene voor dezen een Burger te Niedorp,

alwaar zyn Vader nog woonagtig is, wier hier beroepen in denjaare 1740, in welke tussentyd hy zynen

dienst met veel Lof heeft waargenomen.

Pauw, Jan; sept. 1755 : naamlijst, sinds 1752 te Blokzijl.
Pauw, Klaas; sept. 1763: ondermeester te Nieuwendam, benoemd te Hobreede; nov. 1764:
benoemd te Katwoude; nov. 1765: benoemd te Volendam.
Pauw, Willem; apr. 1750 solliciteert naar Zaandijk en Oldemarkt; me 1754: solliciteert naar
Buiksloot; oct. 1754: solliciteert naar Ouderkerk a/d Amstel; mei 1755 benoemd te Vollenhove;
juli 1757: solliciteert naar Westzaandam; apr. 1758: solliciteert naar Landsmeer; nov. 1758:
solliciteert naar Urk; nov. 1760: bedankt voor Vollenhove.
Pauw, Willem; < Amsterdam; dec. 1759: solliciteert naar Naarden.
Petten, Abraham van; aug. 1754: naamlijst, sinds 1750 te Wijk aan Zee; sept. 1759: ald. overl.
25-8-1759.
Petten, Jan van; schoolmeester te Uitgeest sinds 1748; aug. 1754 benoemd te Beverwijk.
Plavier, Hendrik; apr. 1755: naamlijst: bijschoolmeester te Den Burg, z.j.; febr. 1768: Den
Burg.

Alhier is op het Eiland Texel, en wel aan Den Burg den ïejanuary overleden Hendrik Plavier, in den

Ouderdom van tusschen de 80 en 90 jaaren.

Plekker, J.; mei 1755; naamlijst, sinds 1747 te Wierum.
Plekker, Jetze; mei 1755, naamlijst, sinds 1754 te Nes (Fr).
Pool, Dirk; ondermeester bij Jacob Mesjes te Warmenhuizen; febr. 1763: solliciteert naar
Valkoog; mrt. 1763: bedankt voor de nominatie; apr. 1763: benoemd te Warmenhuizen.
Pool, Jan; dec. 1767: Groet.

Alhier is op den 5 dezer, in den Ouderdom van 66Jaaren overleden jan Poolzynde alhier beroepen op

den 1 Maart 1722, hebbende dus de voorzeyde Ampten in rust en vrede tot volkomen genoegen dezer

Burgery den tyt van ruym 45 jaar mogen bekleden, de Overledene laat na een Zoon, genaamd Dirk

Pool, thans schoolmeester en voorzanger te Warmenhuyzen.

Poort, Pieter; aug. 1760: benoemd te Den lip; juli 1763: bedankt wegens aanhoudende
'Lichaams zwakheid en gestadige vermindering van kragten'; oct. 1763: Pieter Poort, onlangs
'voor 't Schoolampt alhier bedankt hebbende, is reeds den 19 Sept. te Wormerveer zyn geboor-
teplaats overleden'.
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Rckum, Gerrit van; dec. 1759: naamlijst, sinds 1719 schoolmeester te Meeteren (Meteren bij
Geldermalsen?).
Rekum, Lambertus van;< Bruchem; nov. 1764: benoemd te Neerijnen.
Rekum, Zacharis van; schoolmeester te Delft sinds 1740; juni 1758: benoemd in de Armen-
school aldaar.
Reus, Jacob (de); juli 1763: < Wijk bij Heusden, ondermeester bij Daniël Bazendijk te Nieu-
werkerk aan de IJssel, benoemd te Zuilichem; juni 1767: benoemd te Wijk.
Reus, Symen de; Jan. 1751: sinds 1731 te Noor[d]einde; nov. 1763: Noord-eynt*.

Alhier is op den 9 deeze na een ziekte van 10 d 12 weeken in de ouderdom van 53 jaaren overleden

Symen de Reus.
* Leyt tussen Graft en Groot-Schermer, dog behoord metzyn Kerkelyke en Dorpszaken onder Graft.

Riemsdijk, Cornelis van; dec. 1759: naamlijst: sinds 1742 Fort St.Andries in de Tielerwaard.
Riemsdijk, Jan van; dec. 1755: naamlijst, sinds 1751 te Ochten.
Riemsdijk, Johan van; dec. 1762: Zoelen.

Alhier is op Maandag den 29 November aan een langdurige Uytteering en Ziekte, in den Ouderdom
van 62jaaren en ruym 10 Maanden, overleden Johan van Riemsdijk, zynde alhier aamgesteld in den
Jaare 1730.

Reytsma, Gerrit; < Ijlst; Urk 1758-76 (uit andere bron).
Reytsma, Josua; apr. 1760: ondermeester te Alkmaar, benoemd in de Bedijkte Schermer; juli
1760: vraagt in som 365 naar zijn leeftijd; nov. 1760:19 jaar.
Raamboer, Gerrit; febr. 1755: naamlijst, sinds 1750 te WestTerschelling; nov. 1764: overleden.
Roos, Nicolaas; juli 1756: ondermeester te Zevenhuizen, benoemd te Katwijk en Keulen; sept.
1758: substituut bij P. Zeeman te Zevenhuizen; aug. 1763: benoemd in de Burgerschool te
Rotterdam.
Roots, Jan; ondermeester te Zwaag, Scharwoude 1758, juni 1758; benoemd te Grosthuizen;
sept. 1763: benoemd te Akersloot.
Ruyter, Cornelis; jan. 1755, sinds 1753 te Kamp (De Kampen bij Niedorp?); solliciteert in aug.
1754 en in sept. 1758 tevergeefs naar Schagerbrug, Oudesluis en Oosthuizen.
Ruyter, Cornelis; juli 1761: Beemster.

Alhier is op der, gjuny 1761 op verzoek van Dirk Ruyter door de Edele Agtb.Heeren Baillieuw, Dijk-
graaf en Heemraden van deseMeyr, met eenparigheid van Stemmen (en volkomen genoegen der Ingese-
tenen) aangestelt desselfs. Zoon Cornelis Ruiter om met bevens zyn Vader deze voorn. Ampten te
bedienen. Michiel Ruyter, zynde de Vader van bovengenoemde Dirk Ruyter, is alhier tot voorn Ampten
beroepen den z^Juliy 1683, welke Ampten door- hen bedient zyn tot den Jaare 1719. Wanneer toen zyn
Zoon Dirk, den 21 Maart 1719 aangesteld wierd, zoo door hen als zijn Vader den tyd van circa 78
Jaaren met veel Lof en Neerstigheid bedient zijn.

Ruyter, Dirk; uit andere bron: 12-6-1746 benoemd te Benningbroek. Waarschijnlijk moet dit
zijn: 19-6-1746 benoemd te Bennebroek (Imb 8 Wijdenes); komt niet voor niet voor in ML;
tenzij:
Ruyter, Dirk; dec. 1755: naamlijst, sinds 1748 te Nieuw-Loosdrecht.
Ruyter, Eldert; juli 1763: 'zynde na gedaane Examen beroepen Eldert Ruyter, wonende te
Venhyzen, doch sedert de laatste vier Jaren geweest onder het onderwys van Jan Schoen te
Hem, oct. 1764: benoemd te Benningbroek, juni 1766: benoemd te Marken.
Ruyter, Klaas; dec. 1755: Oudendijk.

A Ihier is op 30 November in den ouderdom van 33 Jaaren overleden Klaas Ruyter, nalatende een Wedu-
we met drie kinderen.
N. B. Gevonden te Oudendijk 1741: op de 2e Kerstdag is, naar alvorens veele sollicitanten gehoort
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te hebben op de vacatuur van het schoolmeesters ampt uyteen nominatie van drie verkooren tot school-
meester Klaas Ruyter van Jisp, welke het reglement voorgeleezen en van dezelve is aangenoomen op
het gewoon tractementen metzyn attestatie als lidmaatvanjisp gearriveert. Dopen ald: 29-2-1749
Simon, de moeder Grietje Reijijers, 26-3-1749 Aagjen, 27-1-1754 Guurtje Klaas, 19-10-1755
een kint van Mr. Ruyter begraven.

Ruyter, Simon; gedoopt 29-1-1699 te Jisp, wordt komende van Buiksloot bij Raadsbesluit van
27-7-1719 te Jisp benoemd en aldaar aangegeven om begraven te worden op 19-4-1743. Was
gehuwd met Guertje Hoogentoon, waauit o.m. werd gedoopt op 7-2-1723 Claas Simons Ruyter
die in 1743 te Oudendijk wordt aangesteld.

Ryswyk, Cornelis; oct. 1755: 'Tot schoolmr van de St. Jacobskerk beroepen en ook nog eenige
daagen gefungeerd als schoolmeester te Rustenburg in Noordholland, Zyn E. is de zoon van
wylen Pieter Ryswyk in leeve geagt schoolmeester en zeer beroemd voorzanger te
Oost-zaandam' (Pieter Rijswijk, lmb Wormer: met attestatie van Westgraftdijk met zijn huis-
vrouw Antje Burger, 28.6.1729 > Sardam.
Schelkes, Johannes; oct. 1768: Rheden (op de Veluwezoom).

Dewyl onse Schoolmeester Johannes Schelkes, door een hoogen Ouderdom van byna $o]aaren (!), en
sedert de 4 May alhier geweest zynde, buiten staat was om de Bedieninge waar te nemen.Zo hebben
de Hoogwelgeboren Heeren Jonkerenvan dit Ampt, op den 23 Augustus desselfsKleynzoon tot Adjunct
in zyn Grootvader plaats aangesteld.

Schelling, Jan van der; oct. 1754: sinds 1729 te Zevenhoven; jan. 1757:
Alhier is op den 20 May 1757 onze schoolmeester Jan van der Schelling overleden.

Schelling, Cornelis van der; juni 1757: < Nieuwveen, benoemd te Zevenhoven, 'zynde een
neef van Jan voorn'.
Schenk, Adriaan; juni 1754: te Ouddorp overleden.
Schenk, Arie; jan. 1759: sinds 1724 te Abbenbroek.
Schenk, Floris (Dirksz); < Wormerveer, sept. 1755 benoemd te Rustenburg, tussen 1756 en
1768 tevergeefs naar elders gesolliciteerd.
Schipper, Jan; jan. 1757: Westzaandam.

Hier is op den SJanuary 's avonds te half 5 Uuren in de Ouderdom van77jaaren en omtrent 11 Maan-
den overleden Jan Schippe[r]. Hij was een discipel van den beroemden Schrijfmeester Jan Bruyning,
die zyn Standplaats heeft gehad te Egmond op Zee, onder wiens opzigte hy driejaaren geweest zynde
van daar tot zijn Vaders huys te Uytgeeest wederkeerde, alwaar het hem door de Regenten wierde
toegestaan om gene die aan zyn woning quamen om onderwezen te worden zulks te mogen doen. Hier
eenjaar hebbende opgehouden wierd hy op den 1 May 1699 beroepen te Kudelstaart, en vandaar nog
binnen 't Jaar te Huizen, daar hy henen trok toen zyn Dienst te Kudelstaart verjaarde. Hier bleef hy
tot denjaare 1705, wanneer hy in 't midden van de Maand November wierde beroepen tot Westzaan-
dam.

Wy hadden een ruym veld om in 't opstellen van 's Mans verdiensten uyt te wyden, maar alzoo wy
liever niets als te weynig van zeggen, zoo melden wy alleen dat hy doorzyne bescheidenheyd en vrien-
delyke ommegang de genegenheyd van een ieder die hem kende trok, dat de kenteekenen daarvan zelfs
byzyn dood blykbaar waren, want toen men hetlyk by zynefamilie te Oostzaandam zoude byzetten,
wierde hetzelve vereerd door een gevolg van 390 Persoonen.

Hij leefde doorgaans gezond, doch zyn kragten verminderden in de laatste tyd diermaten, dat men zyn
dood daar aan kan toeschryven; dus met den digter Antonides wel mag zeggen:
'Zoo weeft de tyd in 't eynd het Webb uw's leven af
En gy wordt niet gesleept, maar zinkt van zelfs in 't graf,
febr. 1755: Zie onze vorige, alwaar wy hebben gemeld dat Jan Schipper overleden is in de Ouderdom
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van 77jaaren, en omtrent u Maanden. Maar by zekeregelegenheyd hier op bedenking vallende, heeft

men het Doopboek op zyne Geboorteplaats nauwkeurig laaten inzien en is bevonden den Overledene

is gedoopt den 20 December 1676; dus bereikte hy den Ouderdom van meer als 80jaaren. Hy begaf zich

in den Echt te Kudelstaart op den 15 November 1699 met Grietje Clariegeboren te Utrecht den 5 Octo-

ber 1673, die is overleden den 9 December 1745. Uit dit huwelyk is verwekt den 12 October 1700 Maria,

Overleden den 2o]anuary 1749, hebbende in huwelyk gehad Willem Hondius, thans nog Secretaris

te Oostzaan en Oostzaandam. Den i2]anary 1702, Margrietje des eenigeDogter nog in leven, 5 Octo-

ber 1703 Neeltje, Overleden 4 A ugustus 1704; 5 A ugustus Petrus, Overleden 3 February 1717; 1 Septem-

ber Frans, Overleden 5 Juli 1708; 13 November 1707 Elisabeth, Overleden 2 Jun 1710; 14 Juni 1719

Frans, Overleden 31 May 1710; 14 Juni 1709 Frans, Overleden 3 December 1737, Schoolmeester geweest

zynde te Westzaandam op het Hollandsche Pad en Cornelis 27january 1711 Overleden den 25 Juni

1719. (Het doopboek van Uitgeest -1747 is dus nadien verloren gegaan).

Schoorel, Hendrik; dec. 1758: 25-jarig jubileum als schoolmeester te Naarden; Oct. 1766:
Naarden.Vacant, 'alzoo Hendrik Schoorel, Stads Schoolmeester en Voorzanger alhier, na een
landuurig verval van Levenskrachten in de Ouderdom van 59 Jaaren overleden is'.
Schoorel, Hendrik; ondermeester te Dreischor (zie bij Thomans Schoorel); juni 1759 onder-
meester te Purmerend, apr. 1763: benoemd te Scharwoude; dec. 1767 benoemd te Noordwelle;
febr. 1768 benoemd te Boskoop. Wordt in dec. 1758 genoemd als zoon van Hendrik Schorel te
Naarden.
Schoorel, Johannis; nov. 1757: benoemd tot voorzanger in de Franse Kerk te Naarden; dec.
1758: genoemd als tweede zoon van Hendrik Schoorel te Naarden.
Schoorel, Simon; dec. 1758: genoemd als zoon van Hendrik Schoorel te Naarden; geen verdere
bijzonderheden.
Schoorel, Thomas; aug. 1754: benoemd tot voorzanger in de Franse kerk te Naarden; oct.
1757: benoemd te Dreischor; dec. 1758: oudste zoon van Hendrik Schoorel, schoolmeester te
Naarden.
Schram, Willem; oct. 1754: te Kalslagen 1735; nov. 1763: vacant wegens overlijden op 17-11-
1763 (Register van overlijden ontbreekt).
Schuilenburg, Gijsbertus; juni 1769: benoemd te Velp, zoon van Jan Schuilenburg, school-
meester te Roosendaal.
Schut, Gerrit; febr. 1766: ondermeester te Monnickendam, benoemd te Eterheim en Schar-
dam; febr. 1767: benoemd te Den lip, zoon van Louis Schut.
Schut, Louis; febr. 1755: sinds 1749 bijschoolmeester te Monnickendam; mei/juni 1757 be-
noemd in de Stadsschool aldaar.

Sevaize, Abraham; aug. 1765: Nieuwe Tonge.
Alhier is op den i6July overheden onze voorzanger, schoolmeester en voorzanger Abrahan Sevaize, in

de ouderdom van 33 Jaaren, hebbende deze Ampten bediend de tyd van 13 Jaren.

Sichem, Pieter van; mrt. 1755: sinds 1744 te Wezep.
Simons, Coenraad; juli 1767: ondermeester te Bleskensgraaf, benoemd aan de Hitzert
(Zuid-Beijerland).
Sitter, Dirk; febr. 1764: ondermeester te Zaandijk, benoemd tot ondermeester in het Burger
Weeshuis te Amsterdam, zoon van van Cornelis Sittter, schoolmeester op 't Kalf.
Sitter, Pieter; jan. 1755: sinds 1753 te Graft; juni 1762: doet afstand.
Sitter, Jan; oct. 1763: verzoekt Elburg om zijn ontslag wegens hoogklimmende jaren, hetgeen
wordt verleend met behoud van wedde.
Slabber, Gideon; juli 1768: Schore en Vlake, 'natis 1690, obiit 1768, Oud geweest zynde 78
jaren, den Dienst alhier waargen. 56 jaren'.

Gens Nostra 55 (2000) 315



16

JOHANNES
HERMANS

zn. van Petrus en
Helcna Wcbcrs

landbouwer

ged.
Munstcrgclccn

2-12-1765

ovcrl.
Munstcrgelcen

30-4-1832

tr. Munstcrgc

17

ANNA MARIA
KISTERS

dr. van Joannes
en Elisabcth

Erkcns

geb./ged.
Schimmen

27-7-1772
overl.

Munstcrgclccn
23-5-1848

cen 3-10-1798

8

JOANNES PETER

HERMANS

hoofdonderwijzer

geb. Munstergeleen

25-6-1799

overl. Munstergeleen

20-9-1868

18

JOANNES
MICHAEL

SCHEURGERS
zn. van Henricus

en Gertrudis
Koelen

landbouwer

ged.
Munstcrgclccn

24-7-1764

overl.
Munstergeleen

23-10-1814

MARIA
GERTRUDIS

LIEBENS
dr. van

Dominicuscn
Catharina

Donris

ged.
Munstcrgclccn

5-1-1769
ovcrl.

Munstcrgclccn
18-10-1830

tr. Munstcrgc cen 1-7-1792

MARIA SIBIIXA

SCHEURGERS

geb./ged. Munstergeleen

19-1-1802

overl. Munstergeleen

15-1-1882

tr. Munstergeleen 5-5-1827

PIETER CASPAR HERMANS

hoofdonderwijzer

geb. Munstergeleen 8-8-1831

overl. Munstergeleen 15-2-1907

2 0

JOHANNES
HENRICUS
VROEMEN
zn,van Jan
Nicolaas en
Anna Maria

Pcndcrs

landbouwer,
winkelier

ged. Gclecn
31-5-1772

ovcrl.
Gclecn
4-7-1818

21

MARIA
ELISABETH
GÖBBELS
dr. van Jan
Lambcrt en

Maria Rosa Zelis

ged. Gelccn
28-5-1775

ovcrl.
Gclecn

9-9-1832

tr. Gclecn 15-9-1802

10

JAN JOSEPH VROEMEN

landbouwer

geb. Geleen

22-4-1808

overl. Merkelbeek

25-5-1847

22

THEODORUS
HENRICUS
CUIJPERS

zn. van Petrus en
Anna Maria
Lindemans

landbouwer

ged.
Merkelbeek
23-12-1776

ovcrl.
Merkelbeek

22-4-1836

23

MARIA
CORNELIA
DOUVEN

dr. van Michacl
en Anna Elisabcth

Beltgcns

landbouwstcr

gcb./gcd.
Merkelbeek

4/5-1-1779
ovcrl.

Merkelbeek
10-8-1845

tr. Merkelbeek 2-5-1797

11

MARIA MECHTILDIS

KUIJPERS

geb. Merkelbeek

21-8-1815

ovcrl. Brocksittard

20-4-1881

tr. Merkelbeek 10-11-1838

ANNA ELISABETH VROEMEN

geb. Merkelbeek 25-10-1842

overl. Munstergeleen 3-6-1896

tr. Bingelrade 14-11-1865

2

JEAN BAPTISTE NICOLAS HERMANS

notarisklerk, reiziger, assurandeur, bankdirecteur, koopman

geb. Bingelrade 9-9-1881

overl. Sittard 24-4-1928

tr. Sittard

geb. Sittard 17-12-1916 ANTOINE GERARD THEODORE
caba-

Gouden Hond (1961), Televizierring (1965),

Oranje-Nassau, Ereburger van Sittard (1984), tr. Amsterdam

schrijver 2e klasse RVB, overl. Utrecht 25-11-1990, dr. van

Samengesteld door N.A. Hamers
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2 4

JOANNES
DULLENS

zn. vanjacobcn
Catharina

Schoenmaker

landbouwer

gcb./gcd. Born
7-4-1788

ovcrl. Born
22-9-1840

25

GERTRUDIS
BARBARA

GOOSSENS
dr. van Hcnricus

en Maria
Josepha

Notermans

landbouwster

geb. Mccswijk

7-8-1795
overl. Born

tr. Born 22-7-1814

1Z

JANJACOB DULLENS

landbouwer

geb. Born
5-4-1815

overl. Born
15-2-1896

26

MARTINUS
TACKEN

zn. van Martinus
en JohannaOp

de Camp

landbouwer

gcd. Born
3-1-1778

overl. Born
6-2-1854

27

ANNA LUCIA
VOGTEN

dr. van Jacob en
Windclina

Mullcnc(e)rs

landbouwster

gcd. Born
5-2-1787

overl. Born
17-1-1846

tr. Born 9-9-1813

13

ANNA CATHARINA
TACKEN

geb. Born
14-8-1814

overl. Born
20-12-1868

tr. Born 6-10-1841

6

JOANNES THEODORUS DULLENS

bakker, winkelier

geb. Born 8-12-1849
overl. Sittard 5-8-1921

2 8

PIETER
HENDRICUS

CLEMENS
zn. van Petrus

Mathias en
Elisabcth Geelen

bakker

ged. Sittard
30-6-1767

ovcrl. Sittard
6-8-1825

29

ANNA
MARGARETHA

METSEMAEKERS
dr. vanjacobus en

Elisabeth
Picis

ged. Maasnicl
23-10-1769

ovcrl. Sittard
30-4-1851

tr. Roermond 6-10-1795

•4

PETER MATHIS
CLEMENS

landbouwer, bakker

geb.
30-3-1804

overl. Sittard
18-10-1887

3 0

PETRUS
PAULUS

CUSTERS
zn. van Aegidius

en Agnes
Dicthcrcn

timmerman

ged. Sittard
28-10-1763

ovcrl. Sittard
15-10-1832

31

CATHARINA
GERTRUDIS
TH1ESSEN

dr. van Matheus
en Maria
Catharina
Krcckcls

gcd. Sittard
8-10-1762

ovcrl. Sittard

3-1-1837

tr. Sittard 8-4-1788

15

MARIA AGNES CUSTERS

geb. Sittard
17-1-1802

overl. Sittard
18-2-1854

tr. Sittard 8-4-1831

ELISABETH CLEMENS

winkelierster

geb. Sittard 25-3-1847
overl. Sittard 15-7-1933

tr. Sittard 30-4-1883

MARIA ELISA JOSEPHINA DULLENS

geb. Sittard 21-9-1890
overl. Sittard 17-2-1967

14-10-1913

3

1

"TOON" HERMANS (R. O. N.) (O. O. N.) overl. Nieuwegein 22-4-2000
retier
De Gouden Harp van Conamus (1979),
5-12-1946 Maria Christina Weijtboer, geb. Amsterdam 16-1-1925,
Chrisdaan Johannes en Louisa Geertruida van Dijk.
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Komt voor in H. Drost 's Overzicht van schaalmeester enz. van de rentmeesters van de

(geconficeerde) geestelijk goederen in Zeeland (1575-1806) vanaf 1717-1760 als voorzanger; zijn

tractement als schoolmeester kwam dus van elders). Bij Drost ook nog: Jan Slabbaert,
Nieuwerkerk (Dvl) 1587-1600 t; Abraham Slabber, wnd. voorzanger en koster te
Arnemuiden 1731, Jacobus Slabber, schoolmeester, koster, voorzanger te 's Heerenhoek
1709-1711, Nisse 1711-1713, Serooskerke (W) 1713-1719, Arnemuiden 1719-1731; Jeremias
Slabber, voorzanger in de Oosterkerk te Vlissingen 1742-1771 t en Maria Slabber,
voorzangster te Goes 1740-1750, gehuwd met Piet[e]r du Flo, voorzanger en koster
Arnemuiden 1731-1732 en te Goes 1732-1739; Isaac du Flo, geb. te Groede, schoolmeester,
voorlezer en kloksteller te Biervliet 1730-1732, vertrokken naar IJzendijke.

Sloos, Johannes; jan. 1755: sinds 1753 te Aartswoud; apr. 1757: benoemd teDiemen;sept. 1762:
Diemen vacant.

In Historie van Diemen, ze druk, door P.J. ter Beek wordt vermeld dat Johannes Sloos
spoorloos was verdwenen met achterlating van wat huishoudelijke zaken en een
pruikendoos. Hij had een reprimande gekregen omdat hij als collecteur de school te vaak
verzuimde.

ML sept. 1754: zijn benoeming te Moerkapelle wordt door Burgemeesteren van Rotterdam
geimprobeert.

In H. Drost wordt bij genoemd, komende van Ouderkerk ald IJssel als waarnemend
schoolmeester en voorzanger, vanwaar hij in 1766 vertrekt naar Ooltgensplaat.

Sloos, Reynier; juni 1761: ondermeester op De Koog, vraagt in som 574 naar zijn leeftijd; nov.
1761: 18 jr; apr. 1763; waarnemer op de Koog; sept. 1763: ondermeester bij Paulus Kabel te
Woerden, benoemd te Nieuwpoort; oct. 1768: benoemd te Kortgene.
Snoek, Ridderus van der; juni 1767: Oudshoorn.

Alhier is in de Maand Mey 1767, in den Ouderdom van 61 Jaaren, 5 Maanden en eenige Dagen

Overleden, Ridderus van der Snoek, hebbende de gemelde Ampten waargenomen den tyd van ruym 25

Jaaren, nadat hy 4 Jaaren tot Reisweik en 5 Jaaren tot Vreeswyk (gezegd de Vaart) ook de School- en

andere Ampten had waargenomen; de voornoemde Ampten alhier, staan ter begeving, welke

geduurendeFacatuure worden waargenomen door Huybrecht van der Snoek, Zoon van de Overledenen.

Snoekeveld, Baldus van; dec. 1755: sinds 1753 te Ingen.
Snoekeveld, Gerrit; sept. 1754; ondermeester te Scherpenzeel, benoemd te Bergambacht; j uni
1764: benoemd te Bergschenhoek.
Spruyt, Pieter; < Rhoon, apr. 1760: benoemd te Katwijk en Keulen; aug. 1764: benoemd te
Brielse Nieuwland.
Spyk, Anthony; juli 1769: Den Haag (Kloosterkerk).

Alhier is op den 23 May dezes Jaar overleden Anthony van Spyk, in den Ouderdom van 83 Jaaren,

zedert dejaare 1718 de Voorzangersplaatse alhier bekleed hebbende.

Stroomer, Pieter; apr. 1763: Valkoog.
Pieter Stroomer, geboortig van Hensboek, alhier te Valkoog beroepen in 't Jaar 1714, en nu den

Ouderom van byna 70 Jaaren bereykt hebbende genoodzaakt wierd door zwakheid en verval van

Levenskragten vrywillige afstand te doen van zyn School en Kerkendienst, gelyk hy ook gedaan heeft;

zynde hem van zyn E. Magistraat en Kerkenraad dezer plaatse toegelegt en somme van F 60.- in 't

Jaar.

Tol, Cornelis; apr. 1755: sinds 1725 te Maassluis.
Tol, Matthys; mei 1765: in 1720 te Zuid-Beierland t.
Tol, Matthys; dec. 1765: < 's-Gravenhage, benoemd te Voorburg.
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Tulp, Jacob; nov. 1756: Maasland.
Alhier is op den 14 dezer in den Ouderdom van 57 Jaaren 11 Maanden en 16 Dagen
overleden Jacob Tulp, Nalatende een Weduwe met 3 kinderen, de eene Zoon thans Stads
Schoolmeester tot Elburg. Gemelde Tulp heeft dat Ampti2 Jaaren met veel Lof bedient.
Hy wierd in 't Jaar 1717 beroepen tot bijschoolmeester in de Stad Enkhuizen. In 't Jaar
1720 beroepen te Schoorldam en in t zelve Jaar in October te Dirkshorn; in t Jaar 1721 te
Oud-Carspel, in 't jaar 1725 in January te Buyksloot, in 't Jaar 1728 in Augustus in De Rijp;
in 't jaar 1730 in Juli tot Broek in Waterland; in 't Jaar 1739 te Schoorl en is vandaar
wederom vertrokken naar Broek voorn. Zynde in 't Jaar 1744 in December beroepen te
Maasland.
(Zij n zoon Jan was achtereenvolgens schoolmeester teHolysloot (1747), Benthuizen (1748),
Bergambacht (1753),Wassenaar (1754), Elburg (1756). Solliciteert naar de standplaats van
zijn overleden vader, maar komt niet aanmerking omdat 'hij zijn gaven van het lezen en
zingen niet had vertoond', > Zuid-Holland, nr.7/1964).

Verhoeff, J.; nov. 1767: ondermeester te Loenen, benoemd te Moerkapelle.
Verhoeff, Simon; nov. 1767: ondermeester te Loenen, solliciteert naar Loenen.
Verhoog, Jan; apr. 1755: sinds 1724 te De Lier.
Verhoog, Jan; mei 1763: De Lier.

Alhier is op den 14 April, door dm Kerkenraad aangesteld, en by de Parochie-Raadgeapprobeert Jan
Verhoog de Jonge tot Adjunct, en by afstand of overlijden van desselfs Vader tot Effectief schoolmr,
koster en voorzanger; jan 1764: aldaar benoemd.

Verstelle, J(an) M(attheus); dec. 1755: sinds 1753 te Meliskerke (5-2-1801 aldaar overleden).
Vink, Pieter; juni 1759: ondermeester bij Jacob Oostwoud, schoolmeester te Oostzaandam,
benoemd te Durgerdam; gedicht op zijn benoeming:

Uw Dienst op Durgerdam mag bloeijen
En deze kind're schaar in liefd' en vreede groeije.
De Heer geleijde U, hy vat Uw Regterhand
En brengt U namaals in het Hemels Vaderland.
Daar gy dan Eeuwiglyk in de schoone voorhoven
Des Heeren grooten Naam met Engelenzang zult loven.
Alwaar gy voor Gods troon zult staan van God geplant
Met een kroon op Uw hooft, een palmtak in Uw hand.

Voor deze rijmelarij - één van de velen - is een uitzondering gemaakt omdat een onverlaat
later met ganzeveer veranderingen heeft aangebracht:
- Rechterhand in 'Linkerbeen' (was Vink mank?)!.
- Palmtak in 'Handplak',
- Hemels Vaderland in 'Hemelrijk, op de Oudezijdsachterburgwal bij het Kattegat'.
Bedoeld zal worden het steegje 'Klein Hemelrijk' destijds ook wel 'Het Vagevuur'
genoemd; zulks ten onrechte, want een gevelsteen toonde daar het vuur van een
suikerbakkerij. Wat Vink word toegewenst, is duidelijk.

Visser, Barend; juni 1768: < Yperen, benoemd te Weesepe.
Visser, Simon; jan. 1765: Oostwoud.

Simon Visser, alhier geboren den eersten September1697, op vier verscheidene Plaatsen deAmpten met
veel Lof bedient hebbende, als te Camp, daarna te Lambertsgaag, doen aan Den Hoorn op Texel en
eyndelyk hier op zyn Geboorteplaats Oostwoud, den 28passato 1765 en dus in den Ouderdom van 67
jaar en byna 4 maanden het tydelijke met het eeuwige verwisseld hebbende.
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Visser, Willem; nov. 1754: sinds 1747 Frans kostschoolhouder te Haastrecht: sept 1763:
verzoekt om zijn demisie. (daar vóór te Zunderdorp)
Vliet, Dirk van; juni 1764: ondermeester te Nieuwveen en aldaar benoemd in plaats van zijn
leermeester Cornelis Bosch, die daar in 1743 beroepen was.
Weel, Johannis van; febr. 1768:

Den Haag Edele Welgeboren Heer Francuis Cornelis, Baron van Aerssen van Sammelsdyk,
Ambagtsheer van Sommelsdyk, Ooltgensplaat en den Bommel, Vryheer van Speyk enz, enz. heeft aan
Johannis van Weel, op deselfs verzoek zijn Demisie verleend; en in desselfs plaats aangenomen zyn
zoon Anthony van Weel. Aanmerkelyk is 't dat gemelde Ampten in deze Gemeente zyn bediend 't
Sedert Jan 1708 eerst Anthony Van Weel tot December 1/3$; en voorts tot October 1767 door Johannis
Van Weel, en dus zoo door de Grootvader als door de eigen Vader van de thansfungeerendeAnthoy van
Weel, zeer na den tyd van 6ojaaren.

Wildeman, Jan; dec. 1761: Resteren.
Jan Wildeman alhier wierd in den Jaare 1759 seer subiet aangetast door een beroerte welke hem is
bijgebleven tot den 3e December 1761, als wanneer hy overleden is. Drie standplaatsen heeft de
Overleedene bekleed als Oisterwyk bij Leerdam, Varik in de Tielerwaard; en nu't zedert den 20 May
1720 alhier.

Witteveen, Johannes; oct. 1763: < Elburg, aldaar benoemd.
Witteveen, Johannes; apr. 1767: te Doornspijk sinds 1737.

Om byzondere redenen van zyn Ampt ontzet; zyn schoolbediening werd reeds sinds 1749 door Rein
Lamberts waargenomen, welke in 1766 overleed.

Yzerman, Hendrik; dec. 1754; in dat jaar te Dreischor benoemd; juli/aug. 1757: benoemd te
Westzaandam; oct. 1769: benoemd te Ooltgensplaat.
Yzerman, Pieter; dec. 1754: sinds 1713 te Laren; juni 1768: 'Onzen veelgeagten Schoolmeester,
wegens zynen hoógen Ouderdom (zedert een reeks van Jaaren met iever en getrouwheyd
waargenomen) gedaan hebbende, is door die van de Geregte, in desselfs plaats Aangesteld, zyn
Zoon Volkert Yzerman, welke reeds in gemelde Ampten fungeerd'; juli 1768: 'Tegen het
informele beroep door Burgemeesteren, Schepenen en vier Raden, uytgebragt op den 26
February dezes Jaars op den Persoon van Volkert Yzerman, in zyns Vader plaatse is
geprotesteert, eerst door de Schout en den 21 July deezes Jaars door de Eerwaarde Kerkenraad';
aug 1763: 'Dewyl de Kerkenraad deeser Plaatse tegen de informele Aanstelling, den 26
February, uytgebragt door negen Regenten, waarvan er twee de Gereformeerde en de zeven
overige de Roomsche Godsdienst belyden, op de Persoon van Volkert Yzerman tot Koster,
Voorzanger en Schoolmeester, in zyn Vaders Plaatse Pieter Yzerman, den 21 Juli deeses Jaars
geprotesteerd heeft, en zo evengemelde Pieter Yzerman, den 17 dezer Maand Augustus, in den
Ouderdom van 83 Jaaren, Overleeden is, verklaart de kerkenraad deze Plaats vacant, voor zoo
veel zy in deze aanstelling te zeggen heeft'. Blaricum 20 Aug.1768, get[ekend] Johannes Barbas,
Predikant te Blaricum en Laren.'; aug. 1768:

Alzoo Pieter Yzerman alhier op den ie Augustus naar dezelfs dienst cirka 54 Jaren met alleyver te
hebben waargenomen, in de Ouderdom van 83 jaar en 12 dagen is te komen Overlyden, en dezelve op
den 26 ste February laatstleeden van deze Ampten hadgedessiteerd, is desselfs Zoon Volkert Yzerman
door die van de Geregte aldaar aangesteld, en werd dus met Kennisse van die van de Geregte
geadverteert, datLaaren niet vacant is.

Noot van de uitgever: Dit bovenstaande Berigt is door onze gewoone Correspondent ingezonden, die
daarenboven dit volgende meld in een P.S.: kan niet begrijpen wie het Advertissement in het nieuws
van Juli 1768 (behelzende het Protest van Schout en Predikant) gestelt heeft, alzoo Yzerman formeel
is aangesteld; een acte van aanstelling door den Secretaris heeft, het Schoolmeester Tractement als
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Schoolmeester reets ontvangen heeft en die twee Heeren met de aanstellingniets te doen hebben, zynde
hun Protest tnostert na de maaltyd 5 Maanden te laat.

Zoete, Hendrik de; nov. 1754: sinds 1730 te Lekkerkerk.
Zoete, Samuël de; mei 1765: Scheveningen.

Op den 28 April 1765 is alhier in den Ouderdom van 62jaaren en 10 Maanden aan een borstquaal na
een hevige Attaque van 8 dagen, uit deeze Waereld der onruste, op den Rustdag in de Eeuwige Ruste
ingegaan Samuël de Zoete. Den Overleedenen (wiens naam ingezeegendegedagtenissezalblyven)was
in denjaare 1720 beroepen in Oud-Beijerland, in de plaatse van Matthys van Tol. Vervolgens vandaar
in Nov.1732 alhier beroepen. Wanneer in dejaare 1751 alhier een tweede School is gebouwd; zo is
Samuël de Zoete zynde een Zoon van de nu Overleedene aangesteld in hetzelve en vervolgens in Aug.
1763, na vrywillige afstand van deszelfs Vader, tot voorzanger in de Kerke.

Zoete, Willem de; juni 1763: benoemd tot Benschop tot substituut voor zijn vader Willem.
Zoeter, Jacob; mei/juni 1750: ondermeester te Zevenbergen, benoemd te Noordwelle; (uit
andere bron: vertrok in 1758 naar Middelburg); zn. van Jan Jacobse Zoeter, schoolmeester te
Bruinisse, Middelburg.
Zoeter, Jan Jacobsz; dec. 1754: sinds 1749 te Bruinisse (ald. 17621, waarvan geen melding in
ML).
Zomer, Jan; dec. 1754: Katwyk aan Zee.

Den 20 December 1764 aan een uytteerende Ziekte overleden Jan Zomer, nalatendeeen Weduweeneen
kind.
Volgens aantekening voorin het lidmaatboek van Wijdenes (nr.8), 8-8-1745 benoemd te
Wadway.

iS' eeuwsSchoolinterieur met boekenborden. Houtsnede van], van de Venne, Rijksmuseum, Amsterdam
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Zoo, Cornelis van der; juli 1764: Frans Kostschoolhouder te Buiksloot en als zodanig
benoemd te Barneveld; dec. 1766: benoemd te Naarden; oct. 1769: benoemd te Delfshaven.
Zwart, Floris; schoolmeester te Benningbroek (1753); nov. 1754: solliciteert naar
Noord-Scharwoude 'voor welke nominatie hy beleeldelyk heeft bedankt, om reden dat zijn E.
wegens verhoging van Tractement sig enige tyd aan zijn standplaats verbonden had'; mrt.
1759: solliciteert naar Oterleek en benoemd.
Zwart, Pieter; broer van Floris; nov. 1754: benoemd te Hobreede; jan. 1757 benoemd in de
bijschool te Barsingerhorn; apr. 1759: benoemd te Benningbroek; sept. 1763: gegunstigd met
de Collatie van Kolhorn.

Noten
1. Uiteraard kan iedereen een beroep op mij doen voor meer informatie. Graag bij uw vraag een ongefrankeerde

beschreven retourenveloppe en twee postzegels van 80 cent los bijvoegen (voor adres: zie pag. 356).
2. De originele teksten van de ML zijn zoveel mogelijk gevolgd; slechts daar waar door drukfouten de

leesbaarheid bemoeilijkt wordt zijn correcties doorgevoerd. Afkortingen: lmb = lidmatenboek; < = afkomstig
van; > = zie; tussen haakjes het jaar van benoeming.

3. N.B. In P. Possen, Bijdrage tot de geschiedenis van West-Friesland, speciaal voor de dorpen Artswoud en Hoogwoud
worden beiden ten onrechte als één en dezelfde persoon beschouwd.

4. Van tijd tot tijd verschenen er in ML naamlijsten van schoolmeesters per classis. Wanneer een schoolmeester
op een naamlijst voorkomt wordt dat met 'naamlijst' weergegeven.
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L.
WEGWIJS EN JEUGD

De geur in grootmoeders keukenkastje
De jeugdherinnering in het geheugenalbum

Keukenkruiden ken ik van mijn Saarner
grootmoeder Helene Louise Gehk-Joest (1882-
1970) en dan vooral Zimt (kaneel), zoals op
het gebloemde potj e stond. Mij n Haagse oma
Maria Catharina Nederpeld-Boom (1880-1949)
had voor haar geur een hele bijkeuken nodig,
want daar stond de hachee op het petroleum
stelletje te sudderen, broederlijk daarnaast
de rode kool met even lange uitgemeten
prutteltijd; men herkent ook deze geur. An-
deren onder ons kennen uit hun jeugd de
keukenkastjesgeur van groene zeep bij de
heldere grootmoeders. De derde mogelijk-
heid is géén geur en dat is triest als je als
kind geen grootouders gekend hebt.

Quirinus Petrus Nederpeld (1879-1972), mijn
Haagse grootvader, bezorgde ons na de oor-
log reeds een kerstkrans met saucijs gevuld
(zijn 'hartelijke' krans). Mijn zussen Mia
(1936) en Diny (1941) Nederpeld wisten net als
ik precies hoe de patroonheilige St. Quirinus
eruit zag. Want tijdens onze Mulo-jaren in
de Oude Molstraat in Den Haag kerkten wij
in de Parkstraatkerk en daar prijkte opa op
een van de muurschilderingen als Romeins
militair met een leren-repen-rok met ijzerbe-
slag. Met een gniffel bekeken wij zo onze opa
in die strijdlustige uitrusting. Graag zou ik
eens een afbeelding van de H. Quirinus wil-
len hebben.

Opa's ouders, Adrianus Petrus Nederpel(d)
(1852-1915) en Francisca Catharina Vijftigschild
(1853-1929), hebben via hun trouwakte te
Loosduinen (13-7-1878) mijn geloofwaardig-
heid als een Nederpel-d-t gered. Volgens
'men' hoorden wij niet bij de familie van
bakker Nederpelt (in de achtste graad ver-
want) en niet bij die van de wethouder Q.A.
Nederpel van de Stationsweg (hoewel hij een
volle neef van mijn opa was en beiden ver-
noemd naar hun grootvader Krijn Nederpeld

(1812-1854). Op de huwelijksakte vanAdrianus
Nederpel (zo ondertekende mijn overgrootva-
der) en Francisca Vijftigschild heeft de ambte-
naar van de Burgerlijke Stand de bruidegom
simpel een d erbij gegeven, de bruid had er
immers al een.
Om dit te bewijzen, dus dat ik een Nederpel-
d-t ben, ben ik gewoon met ijver aan de gene-
alogie begonnen. Ook al omdat wij op de
Mulo direct na de oorlog weer het hele ko-
ningshuis leerden en ik mijn vader vroeg
waarom zij zoveel voorouders hebben. Zijn
antwoord was eenvoudig: 'Wij hebben er net
zo veel, en die kun je in het Haags Gemeente-
archiefvinden'.

De jeugd van mijn moeder Maria Anna Ne-
derpeld-Gehle was in haar verhalen steeds een
gezellige gebeurtenis in Mülheim-Ruhr-
Saarn; de Eerste Wereldoorlog en de gevol-
gen daarvan waren wel ingrijpend. In 1926
heeft mijn grootvader Heinrich Christian Gehle
(1881-1974) zijn hele hebben en houwen ver-
kocht, en voor zijn vrouw en vier kinderen
passage geboekt om als landverhuizers naar
Zuid-Amerika te vertrekken. Echter de
scheepvaartmaatschappij ging bankroet en
mijn opa zat met vrouw en kinderen nog
steeds in het Ruhrgebied. In die tijd was
mij n moeder kindermeisj e bij de Joods fami-
lie De Levie en met hen is zij in 1927 naar
Den Haag vertrokken.

Na deze herinneringen aan mijn grootou-
ders, geïllustreerd met kleine voorvallen uit
mijn geheugenalbum, kom ik eigenlijk toe
aan 'onze eigen geschiedenis'. Die geschiede-
nis behandel ik aan de hand van een leidraad
met een lijstje van onderwerpen. Hierna
werk ik die onderwerpen op een paar punten
uit voor mijn eigen geschiedenis (zie kader).
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In haar cursus Genealogie voor beginners be-
pleit Leny Aben-Nederpeld vooral niet te verge-
ten de eigen geschiedenis vast te leggen. De cur-
sisten krijgen daarvoor als leidraad onder-
staand lijstje met te beschrijven onderwerpen
mee:

1. Geboortehuis of huis van uw jeugd.
2. Weg van huis naar school.
3. Huizen, vanbinnen en vanbuiten, van uw

beide grootouderparen.
4. Beroep en dagelijks leven van uw vader en

moeder.

5. Eigen verdere schoolopleiding en eerste
baan.

6. Verliefd-verloofd-getrouwd, goede vrienden.
7. Broers en zussen, wel en wee.
8. Ooms en tantes.
9. Kinderen, kleinkinderen, neven en nich-

ten.

10. Eigen beroep en bezigheden, verhuizingen.
11. Vijf opmerkelijke belevenissen in uw leven.
12. De grond waarop u nu woont.

Punt 1. Geboortehuis of het huis van onze
jeugd
Waar stond dat huis, wanneer was dat, wie
woonde er al in dat huis, waarom daar (we-
gens beroep, landbouwer, tuinder, schipper,
ambacht, neringdoende , etc.) en wat voor
een huis was het? Probeer dit voor uzelf eens
te beschrijven en zoek er foto's bij (van toen
en van nu), kaarten, plattegronden, tekenin-
gen, handschriften, familiedrukwerk en
anekdotes.
In i$33 ben ik geboren in de Ockenburghstraat 94
in Loosduinen, een bovenhuis in een lange straat
met een brede stoep tegenover het landgoed Ocken-
burgh. Vóór de bouw van de 'Chinese muur' aan de
Laan van Meerdervoort kon ik het licht van de
Scheveningse vuurtoren over het Ockenburghbos
zien strijken, één maal, twee maal en dan even
wachten, van de zeekant naar de landzijde.

Punt 2. Beschrijf de weg van huis naar
school 5c/6e klas
Dan woont bijna iedereen nog dicht bij de

school. Waar was uw huis, en hoe heette de
school, wat zag u onderweg? Zoek weer illu-
straties, zoals rapporten (tja, aan de punten
kunnen we nu niets meer veranderen), foto's,
plattegronden, namen van leerkrachten en
klasgenoten; ga eens terug om ook een foto
van heden te hebben. Wel triest als de school
er niet meer staat en u toch nog in uw geheu-
gen binnen de weg weet door de gangen en
over de uitgesleten traptreden.
Ik herinner me bijvoorbeeld de travaille bij het
Postkantoor waar de paarden beslagen werden en
weweerzo'n heerlijke herinneringsgeur hebben. Of
de aankomst van de Westlandse stoomtram met een
extra stoomstoot bij aankomst. In die tijd werden
nog de peentjes op het vlondertje in de sloot ge-
boend.

Punt 3. Beschrijf de huizen van uw beide
grootouderparen, binnen en buiten.

Punt 4. Het beroep en het dagelijks leven
van uw vader en moeder.
Velen van ons hebben wel boedelbeschrijvin-
gen uit bijvoorbeeld 1741 maar nog nooit hun
eigen ouderlijk huis van kamer tot kamer en
van kelder tot zolder beschreven. Vergeet de
familierecepten niet, en de familiespreuken!

Punt 5. Met onze verdere schoolopleiding
en eerste baan sluiten wij onze jeugd af.
Hoewel ?

Punt 6. Verliefd-verloofd-getrouwd-goede
vrienden horen ook in dat tijdperk thuis.

Bij onze jeugd horen eigenlijk ook nog:

Punt 7. Broers en zussen, wel en wee

Punt 8. Ooms en tantes
Denk aan logeerpartijen e.d.!

Punt 9. Kinderen, kleinkinderen, neven
en nichten
Met kinderen en kleinkinderen staan we opeens
aan de andere kant van de schakels. Zoals ik begon-
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nen ben met mijn grootmoeders ben ik nu zelf
grootmoeder en is mijn man grootvader. Onze vier
zonen en een dochter hebben in hun jeugd dankbaar
gebruik gemaakt van de genealogische hobby van
hun moeder: met bidprentjes van hun groot- en
overgrootouders brachten zij mooie spreekbeurten.

Nu komen de kleinkinderen, vooral Daniela
Aben (i$$o) in Wijk bij Duurstede met hun vragen.
Op de Basisschool leren ze nu al de beginselen van
familiegeschiedenis en genealogie, en dus wordt
Oma Aben-Nederpeld (1933-) een heus interview
afgenomen over haar jeugd, haar ouders en haar
grootouders.Ja, dat geef je een zucht van weelde om
nu zo midden in die cirkel te staan rondom de
jeugd, als kinderen-ouders-grootouders-ouders-kin-
deren-kleinkinderen.

Punt 10. Eigen beroep en bezigheden, ver-
huizingen

Punt 11. Vijf opmerkelijke belevenissen in
uw leven

Punt 12. De grond waarop u nu woont.

Veel van mijn cursisten hebben in de loop
der jaren hun familiegeschiedenis aan de
hand van deze punten geschreven. Resulta-
ten daarvan zijn in te zien in het NGV Vere-
nigingscentrum te Weesp. Aan bod kwamen
o.a. pottenmennekes, diggelschippers, klok-
kenisten, baggerschippers, levens boven de
paardestal met 10 personen in één kamer, een
hoogspringende opa en een opa die stieren-
boer was, waar de varige koeien heen gin-
gen'.

Leny Aben-Nederpeld

Noot
1. Een opmerkelijke werkwijze is voorts, dat de cursisten een jaar na de cursus nog eens bijeen komen en dan een

eigen werkstuk meebrengen. Deze werkstukken worden gebundeld en gepubliceerd.
In deze publikaties onder redactie van Leny Aben-Nederpeld, treft u vele voorbeelden van beschrijvingen van
jeugdherinneringen aan. Als u zich eens wilt laten inspireren, neem dan in het Verenigingscentrum de twee
cassettes met deze publikaties uit de kast. U vindt ze onder de code ABEN-147 (zie ook pag. 330).

De 'jeugd' in de stamboom
Mogelijkheden voor onderzoek in ons Verenigingscentrum

Een recente uitgave van het CBG - gericht op
de jongeren - heeft er toe geleid dat de aan-
dacht is gevallen op het ontbreken van infor-
matie over de jeugdjaren van de mensen in
het algemeen. Behalve in sommige familie-
boeken zal men in genealogieën doorgaans
weinig over de jeugd van de beschrevenen
vinden. Men begint vaak pas op het moment
dat de betrokkene (mogen we het zeggen: de

mannelijke betrokkene?) het beroepsleven
binnengaat. Wat daarvoor gebeurt wordt zel-
den genoemd; de vorming van pasgeborenen
tot volwassene lijkt niet interessant of al-
thans niet zó interessant om het anders dan
in algemene termen te beschrijven. Boekjes
en tijdschriftpublicaties over het onderwijs,
over kleuterzorg, over gezondheidszorg e.d.
bestaan in talrijke mate, maar inlichtingen
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op individueel niveau vindt men daar meest-
al niet in.

De genealoog kan wél op zoek naar dat
individuele. Wat heeft ons Verenigingscen-
trum in Weesp deze onderzoeker te bieden?
Het zal blijken dat ook aldaar de mogelijkhe-
den beperkt zijn, maar onder het motto iets
is beter dan niets, laten we hieronder een lijst
volgen van ingangen en toegangen, waaraan
we kunnen denken bij het zoeken naar gege-
vens over de jeugdjaren van onze (verre) fa-
milieleden.

Collecties, waar men materiaal direkt op
naam kan raadplegen, zijn:
- familiedrukwerk
- knipsels
- fotocollectie [bijvoorbeeld een portret van

Machteld Kolkman (1906-1970) als peuter]
- communieprentjes (bevinden zich in de

collectie bidprentjes).

In onze beide bibliotheken - Boeken (BB) en
Periodieken (BP) - is best wel een en ander te
vinden, maar via een lichte omweg. Met
plaats of streek en de tijd waarin zich uw on-
derzoek afspeelt in gedachten, raadpleegt u
de computer van de BB en maakt u een keuze
uit de onderwerpen.
Als voorbeeld noemen we:
- uitgaven van jubilerende scholen

[hierin komt het schoolleven aan de orde,
maar er staan ook naamlijsten van scholie-
ren in. Onderwijs heeft rubriek-nummer
209]

- boeken met historische beschrijvingen van
steden en dorpen
[daarin wordt o.a. aandacht geschonken
aan verenigingen, sporten en spelen.
Plaatsbeschrijving heeft rubriek-nummer
204]

- series 'in oude ansichten'
[voorbeeld: 204. HARM: Harmelen in oude
ansichten; foto 17, genomen t.g.v. het 40-
jarig bestaan in november 1926 van de ge-
reformeerde jongelingsvereniging, met
alle namen. Mogelijk is er in het archief

van genoemde vereniging iets meer te vin-
den; daarvoor zal men dus elders - buiten
het Verenigingscentrum - moeten zoeken]

- uitgaven over Fundaties en Stichtingen
i.v.m. studiebeursen
[hierover zijn ook artikelen te vinden in
tijdschriften].

Infamiliebladen en in regionale tijdschriften kan
men met wat meer moeite toch het een en
ander van zijn gading vinden. In familiebla-
den wordt veelal plaats ingeruimd voor de
jonge(re) leden van de familie en worden
jeugdherinneringen vastgelegd ... ook van
aangetrouwdenü Een aardig voorbeeld van
omstandigheden die tot een bepaalde be-
roepskeuze konden leiden leest men in het
familietijdschrift Blokhuisblad (no. 17, juni
1994) blz. 629) over zoons van Peter Blok-
huis.

In uitgaven van Historische Kringen e.d.
staan bijdragen waarin ouderen geïnterviewd
worden, te beginnen met hun jeugdherinne-
ringen. Het kan best zijn dat één van uw ver-
wanten in zo'n gesprek genoemd wordt en u
op deze manier iets over (de jeugd van) een
familielid verneemt. Door het vastleggen van
'oral history' wordt in ieder geval een basis
gelegd voor toekomstige onderzoekers. Ook
schoolfoto's kunnen informatie geven; er wil
nog wel eens toelichtende tekst bij staan. De
geschiedenis van verenigingen is eveneens
een geliefkoosd onderwerp in regionale en
plaatselijke periodieken, waarbij dan veel
namen genoemd worden. Kijkt u er de in-
houdsopgaven van tijdschriften eens op na.
Ook in studenten-almanakken en school-bulletins
kunnen verrassende bijzonderheden worden
aangetroffen. Zo kunt u eens kijken in:
- Bisschoppelijk College Weert [vermeld in

GN 53 (1998), blz. 744]
Orgaan van de Vereeniging van Oud-leer-
lingen der Meisjes-tuinbouwschool 'Huis
te Lande' 1929-1951 [idem]

- Cadetten Almanak (KMA)I915-1917 [ver-
meld in GN 50 (1995), blz. 50,423]
Studiegidsen, adreslijsten e.d. van univer-
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siteiten en hogescholen te Leiden, Alk-
maar, Delft, Amsterdam, Groningen,
Utrecht en Wageningen

- Verslag van het examen voor politie-diplo-
ma jaar 1932 [vermeld in GN 54 (1999), blz.
658]
Jaarboekje Rechtshogeschool te Batavia
1928-1931 [vermeld in GN 52 (1997), blz. 112;
53 (1998), blz. 744]
Tijdschrift Cornelis Douwes Dekker. Or-
gaan van de Vereniging van Oud-Leerlin-
gen der Zeevaartschool Terschelling
[naamlijsten van leerlingen sedert 1875;
foto's en namen van examenkandidaten;
vermeld in GN 50 (1995), blz. 650 ]

- Ledenlijst Vereniging van afgestudeerden
van erkende hogere hotelscholen [vermeld
in GN 48 (1993), blz. 147]

Tot slot, over de bijzondere onderwerpen zoals
vondelingen, weeskinderen, bedelarij en ge-
vangeniszijnbijvoorbeeld persoonsgegevens
te vinden in:
- Chronologische lij st van vondelingen 1814-

1823 [bijlage bij het artikel Vondelingen te
Maastricht, door J.H.J. Guliker en M.K.J.
Smeets, in de bundel 'Huldeblijk Jan
J.M.H. Verzijl']

- Criminele vonnisboeken van Leiden 1533-

1811 [door H.M. v.d. Heuvel in het tijd-schrift
Rijnland, 1977/78]; De inneemboeken van het
Hou-huis en Armkinderhuis te Leiden 1710-
1746 [door C.W. Delforterie in Rijnland, 1975-
76]
- Het memoriaal van het weeshuis te Bever-

wijk 1653-1807 [transcriptie in de BB onder
nummer 210. BEVE. De weeskamer van
Beverwijk 1556-1811 kunt u op microfiches
bekijken]

- Van Zeeuwse Stam over het Weeshuis te Mid-
delburg is in de langlopende (in november
1971 gestarte) serie 'Uit de notulen van het
Burgerweeshuis te Middelburg', bewerkt
door mevr. H.A. Gijsbertsen, verschenen.

Er zijn natuurlijk ook nog bijzondere collec-
ties met poësiealbums, dagboeken, diplo-
ma's, herdenkingsbordjes enz., maar de tref-
kans is zó klein, dat we daar niet speciaal op
wijzen.

Dankzij de computer kan men van alles over
een bepaalde plaats, streek of speciaal onder-
werp makkelijk vinden. Ook via de CD-ROMS

zijn prachtige dingen uit de tijdschriften te
halen.
De medewerkers van de Informatie willen u
graag helpen.

H.S. Vree-van Leijenhorst

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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Wapenregistratie

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging
zijn de volgende wapens ingeschreven:

Van Eijk (Overschie)
Beschrijving:
Schild: in groen, een aanziende gouden zeedraak, met rode tong, neusgaten, binnenzijde
van de oren en klauwen, voor de bek vergezeld van een zilveren parel.
De helm gedekt met een botenkroon.
Helmteken: een gebogen rechterarm van natuurlijkekleurvasthoudendeeenschuinlinks
geplaatste zilveren drietand.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1998 ontworpen door aanvrager in samenwerking met de
Commissie Registratie Familiewapens.
Het mag worden gevoerd door de naamdragende nakomelingen van de broers
Jacob Maertensz. en Gijsbert Maertensz., die sedert 1670 de familienaam Van
Eijk voeren, kleinzonen van Frans Maertensz., geboren ca. 1580, in 1621 linnenwever te Overschie en gehuwd met
Heijltgen Jansdr. Aanvrager stamt van Gijsbert Maertensz. af.

Geregistreerd op verzoek van Anthonie Dirk van Eijk, geboren Schiedam 30 juni 1942, wonende te Vlaardingen,
zoon van Gijsbertus van Eijk en Alida Christen.

Bronnen:
- De Eeuwen Trotserend; Mededelingenblad van de Overschiese familie Van Eijk, 1973-1984.

Nummer: NGV.zooo.043 (De Lier, 9-3-2000)

Crans (Groningen)
Beschrijving:
Schild: in goud een stappende zilveren eenhoorn, geplaatst voor een geplante boom van
natuurlijke kleur.
Helmteken: een uitkomende zilveren eenhoorn.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd o.a. gevoerd door Petrus Crans, ged. Leeuwarden 9 oktober
1633 en gehuwd in Dokkum 1662 met Claaske Stinstra, predikant te Langweer,
Lippenhuizen en Metslawier. Blijkens wapenboek Hesman 1710 staat op blz.
170 vermeld: Krants Do Petrus, pastor in Metslawier. De oudste voorvader is
Harmen Crans, geboren Groningen ca. 1500. In 1999 zijn de kleuren van
helmteken en dekkleden vastgesteld. Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Albert Crans, geboren 24 februari 1930 te Metslawier (gem. Oostdongeradeel), wonen-
de te Breda, zoon van Jan Crans en Emke Mulder.

Bronnen:
- Gruoninga okt/nov. (1960), pag. 359; dec. (1963), pag. 92;
- Schouw van de Regentenkamer van 't Oude Weeshuis te Leeuwarden;
- De Nederlandsche Leeuw (1952), kol. 56.
- Genealogysk Jierboek (1993), pag. 132.

Nummer: NGV.2000.044 (De Lier, 9-3-2000)
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Uit Antwerpse bron (54)

27 Julij 1555; Jan Santernel en Jan van Hilst, cooplieden, op[= oppidani = poorters], vercochten
omme eene somme gelts PauweiBloemaert ende Hillegonda Peters eius uxori [zij n vrouw], de helft
ende alle hen recht paert actie ende gedeel van twee stucken lants cum fundo et pertinentiis
[met grond en toebehoren] (waer aff dander helft der voerschreven Hillegonda Peters van te
voren toebehoorde), gelegen op Wierynghen int nyeuw lant, teen beneven het andere, strec-
kende ende liggende by suyden de groote watermoelen ende by noorden den nyeuwen dyck
tusschen Aem Claeszoons landt ende grobbe wael waer aff deen stuck groot is tsestich gerden,
ende dander stuck drye ende tsestich gerden luttel min oft meer, Gelyck ende in alle der ma-
nieren hen comparanten de selve helft van den stucke lants voerscreven getransporteert ende
opgedragen is opten xvj .en Dach van Julius anno Duysent vyffhondert ende vyftich by Cornelis
Peterszoon Boom woonende tot Amsterdamme voer Floris van Yeutfaes Schout van Wierynghe
ende Cornelis Scheltes ende Clais Pieterszoon gesworen scepenen in Hypolitus Hoef... heben de
voers. comparanten geconstitueert ende mechtich gemaect, constitueren ende maken mechtich
mids desen Symone Claess scepen tot Amsterdamme voers. omme van heuren twegen ende
inden name van hen te gane ende comparerene voer schout ende scepenen van Wierynghe
voers ende alomme daer des van noode wesen sal, Ende aldaer den voers. Pauwelse Bloemaert
ende synen voers. wyve in dien des noot sy ander werff te goedene ende tervene in deen helft
vanden voers. stucken lants cum fundo et pertinentiis. Behoorlycke brieven daer aff te passere-
ne ende te verbydene.

(Hillegonda Peeters, weduwe van Jan Ghijsels alias van Hoboken, meekoper, tr. voor dec. 1551
de viskoper Pauwels Bloemaert).

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 255, f. i78verso]

zonder datum (jan. of febr.) 1553; mr. Melchior Charles, gesworen griffier, gemchtigt van Jouf-
frouw Agnes van Wijck wettige dochter joncker Huybrechts van Wijck, met Kaerle van Malssen eius
marito [haar man],, en van Jouffr. Catherina van Wijck dochter van Huybrecht van Wijck heer van
Onsenoort ende van Nyeuwekuijck ende wettige huysvrouw joncker WillemsSpierinck van Wel
(procuratie Tielborch 23 augustus; en dander mette zegele van Claes Buys Henricx ende Frans
Dudijn Jansz scepenen der stadt van Huesden 21 november beyde lestleden), vercocht den
momboeren van Jouffr. Margriete van Ranst joncker Willems dochter wylen van der nabedde dair
moeder afwas Jouffr. Margriete Vledincx 25 carolusgulden erflic op een steenen huys, wesende
rontsomme omwatert ende een hoeve met huijs omtrent 18 buijnder gestaen buyten deser
stadt tot Berchem, gelyck de wedewe wylen Willem Moons de voirs. hoeve nu ter tyt in huere
gebruyckende is.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 249, f. 85] [M. V-K]
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Boeken

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV, Pape-
laan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

NAKOMELINGENOVERZICHTEN

GENEALOGIEËN
L. Aben-Nederpeld (red.),Jans + van 'tSlot + Stoks, Nijmegen 1998,68 pag., ill. + index;
L. Aben-Nederpeld, J. Timmer (red.), Merckwaerdigheden Van Megen tot Timmer, Wijchen 1998, 46 pag., ill. + index;
L. Aben-Nederpeld (red.), Postma tot Jansen, van Heumen tot de Lang, Nijmegen 1998, 60 pag., ill. + index;
L. Aben-Nederpeld, E. Jagtenborg-Groneman (red.), Bouvrie tot Vervoort, Nijmegen 1998,120 pag., ill. + index;
L. Aben-Nederpeld (red.), Diva's uitDukenburg, van Berkum, van derPeijl, Trienekensen Zwijnen, Nijmegen 1998,62 pag.,
ill. + index;
L. Aben-Nederpeld (red.), Bertels tot Vervest, Nijmegen 1998,80 pag., ill. + index;
L. Aben-Nederpeld, J. Arts (red.), Van Beek tot Vossen, Nijmegen 1999, 46 pag., ill. + index.

De resultaten van de verschillende cursussen genealogie in Malden, Nijmegen en Wijchen door mevrouw Aben-
Nederpeld gegeven in 1997 en 1998 zijn wederom gebundeld (zie voor de vorige set Gens Nostra 54 (1999), pag. 101).
In totaal 37 cursisten hebben een bijdrage geleverd aan één van de bundels. De verschillende bijdragen mogen dan
wederom zeer wisselend zijn qua invalshoek, kwaliteit, lengte en layout, elk deel eindigt wel met een index. Het
merendeel van de gegevens betreft de laatste twee eeuwen. Aardig zijn, zonder de andere bijdragen te kort te willen
doen, voor naamzoekers een genealogie Fest te Nijmegen en Remijn uit Baarland, beide in het dikste deel, en de
verschillende levensbeschrijvingen. Met haar bundels stimuleert Aben-Nederpeld in ieder geval beginners om te
publiceren en om gegevens duidelijk vast te leggen (zie ook pag. 323)

LvdL

Th. A. Neerings, Genealogie van het Geslacht Neerings 1670-1599, Amsterdam, 1999.

'Neerings, niet zo maar een familie', zo luidt de titel van het zesde inleidende hoofdstuk, dat als laatste vooraf
gaat aan de eigenlijke genealogie. Met deze bewering kunnen we ons direct verenigen, hoe we ook bij nadere be-
schouwing naar dit boek zullen kijken. Die nadere beschouwing moet in dit geval ook wat uitvoerig zijn, waardoor
deze recensie een omvang krijgt, welke u in deze rubriek niet dikwijls zult aantreffen.

De genealogie begint bij Leonardus (Leendert) Neringh (Nerings/Nerinx), geboren ca. 1670 te Klingenberg en
overleden vóór 1741 te Doornik. Deze Leendert is 'militair in het ie bataljon van het regiment Nationalen nr. 11', dat
in 1665 door de provincie Utrecht werd ingesteld. Hij trouwde twee keer. De eerste maal in 1694 te Brussel met Anna
Catharina Solé (Solij), de tweede maal in 1705 te Bergen op Zoom met Anna Gabriëls. Uit dat huwelijk wordt gebo-
ren en op 6-10-1711 in Utrecht R. K. gedoopt Hermannus Neringh, wiens nageslacht aldaar, later ook in Amsterdam
en Rotterdam en elders, enige omvang krijgt.

De schrijver van deze genealogie, ons geacht medelid Th. A. Neerings, is niet de eerste in zijn familie die zich met
destam boom Neerings heeft beziggehouden. In het bijzonder zijn oom, H.L.A. Neerings(i9O2-i976), ooit ookenige
tijd NGV-lid, moet in dat verband genoemd worden. Hij heeft in de jaren zestig enkele malen de kranten gehaald
met berichten dat de familie Nering Bögel mogelijk betrokken zou zijn geweest bij het zich toeëigenen van gelden
en goederen, welke daarmede aan de familie Neerings zouden zijn onthouden. Hij leek daarmee de vertolker van
een verhaal uit zijn familie, waaraan de bewijsvoering feitelijk ontbrak. Op geen enkele verantwoorde wijze waren
de geslachten Nering Bögel en Neerings genealogisch aan elkaar te verbinden. Intussen verscheen in Gens Nostra,
april 1960, op instigatie van laatstgenoemde heer Neerings wel een nieuw wapen Ne(e)ring(s) op een wapenkaart
met daarin o.a. een rood hart, beladen met een gouden ster, een onmiskenbare verwijzing naar het wapen Nering
Bögel (men zie o.a. Nederland's Patriciaat 34 (1948).

In Deu tsches Geschlechterbuch, Band 140, verscheen in of omstreeks 1965 noggenealogisch materiaal over Duitse
naamgenoten. In een bijlage wordt ook de Hollandse familie behandeld waarvan de stamvader dan nog Hermanus
Neringh (1711-1776) is. Het verder onderzoek heeft dus blijkbaar inmiddels een hogere generatie opgeleverd.

Voor de buitenwereld raakt de hiervoor aangestipte kwestie in de vergetelheid, maar binnen de familie Neerings
blijkt dat - gezien het thans verschenen boek - allerminst het geval. In hoofdstuk 5 'De mysterieuze verdwijning
en dood van Leonar(dus) Neering(s) wordt uitvoerig verhaald over de dood van Leonardus, 1812-1848, betovergroot-
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vader van de schrijver, in Sint Petersburg en over rijn begrafenis in Isselburg in een grafkelder van de familieNering
Bögel. De auteur meent te mogen aannemen dat de gegevens uit St Petersburg niet juist zijn en dat Leonardus in
1848 op het landgoed in Isselburg om het leven is gebracht en daarna ter plaatse begraven. Zelfs als we deze ziens-
wijze volgen, bewijst dat nog niets omtrent een familierelatie. Enfin, dit punt blijft duister.

Wij menen tot een tussentijdse conclusie te mogen komen. In de familie Neerings gaat het verhaal dat er door
vroegere generaties Nering Bögel onrechtmatig zou zijn gehandeld ten nadele van 'een tak - Neerings'. Mogelijk
heeft men aanvankelijk geloof gehecht aan een optie om via genealogisch onderzoek 'bewijzen' te vinden en heeft
men zelfs aan revindicatie gedacht. Thans lijkt een fase te zijn bereikt, waarin de familie Neerings vooral nog gelijk
wil krijgen.

Nu evenwel dient zich bij het genealogisch onderzoek een onverwachte wending aan! Daarvoor moeten we naar
dat in de aanhef gemelde hoofdstuk 6 'Neerings, niet zo maar een familie'. De auteur komt nu met een novum. Zijn
overgrootvader Johannes Neerings (geb. Utrecht 8-2-1838 en overl, ald. 14-12-1904), zoals hij tot nu toe gedefinieerd
was, is niet op 8 februari 1838 in Utrecht geboren als zoon van Leonardus en diens vrouw Jacoba Johanna Schreuder,
gelijk de akte van de Burgerlijke Stand in de Domstad aangeeft, maar - verrassenderwijs - in Madioen op Midden-
Java en wel op 7 juni 1839 als buitenechtelijk kind van Louis Mari Hubert Kulenkamp Lemmers en ene Montjara
(een vrouw uit een Hindoes taanse adellijke kaste), wier ouders uit Kashmir afkomstig zouden zijn. Zijn voornamen
waren Johannes Leonardus.

Bij deze ware tournure vraagt de genealoog zich uiteraard af welke recente informatie tot deze verrassende
mededeling heeft kunnen leiden. De auteur zegt daarover slechts dat 'nader genealogisch onderzoek' heeft aange-
toond dat de naam Neerings niet de werkelijke familienaam van zijn overgrootvader blijkt te zijn. Er volgt dan een
interessant en heel leesbaar verhaal over het zojuist naar voren getreden kind, maar op grond waarvan is vastgesteld
dat auteurs overgrootvader in Madioen is geboren en niet in Utrecht, vernemen wij niet. Volgens het verhaal komt
Johannes Leonardus Kulenkamp Lemmers in 1855 naar Nederland en wordt na enige omzwervingen in het voorjaar
van 1857 in huis geplaatst bij mevrouw Jacoba Johanna Neerings-Schreuder, de weduwe van Leonardus Neerings.
De auteur wil dan doen geloven dat 'de inschrijving' van de nieuw verworven pleegzoon van mevrouw Neerings
bij de Burgerlijke Stand in Utrecht wel enige commotie heeft veroorzaakt. Hij meent dat de geboorte-akte van een
wat jongere zoon van het echtpaar, de op 12 oktober 1839 in Utrecht geboren Hermanus Nicolaas Neerings, model
heeft gestaan voor de akte uit 1838. Dat suggereert dan, dat die akte in of omstreeks 1857 in het register van 1838 is
tussen - of toegevoegd. Uw recensent is daarom naar het Utrechts archief aan de Alexander Numankade gereisd om
die geboorte-akte te bekijken. Hij blijkt midden op de bladzijde te staan tussen twee andere geboorte-aktes, gesteld
in hetzelfde handschrift als de omliggende aktes en ondertekend door dezelfde wethouder mr. Laurent Theodore
Nepveu, die overigens op 14 november 1839 in Parijs is overleden en zodoende in 1857 bezwaarlijk nog zijn handte-
kening onder een valse akte kon zetten!

Nog zou - in theorie - de mogelijkheid overblijven, dat de jongeman uit Madioen zich had verscholen achter
de geboorte-akte van 1838, bijvoorbeeld na het vroegtijdig overlijden van het in die akte aangegeven kind. Van zulk
vroegtijdig overlijden echter maakt het boek geen gewag. Bovendien, als deze mogelijkheid werkelijkheid was, had
de auteur ons niet hoeven overtuigen van het feit dat de akte van 1838 eigenlijk een latere valsificatie was.
De oplettende lezer zal inmiddels de vraag stellen welk verband er nog bestaat tussen de huidige leden van de
familie Neerings en de familie Nering Bögel, nu de aanvankelijk al niet aan te tonen bloedverwantschap door een
beweerdelijk tussengeschoven generatie, de overgrootvader Johannes, al helemaal buiten beeld is geraakt. Maar dan
is er nog een volgende verrassing, en die is verscholen in een tussengevoegde genealogie Lemmers, waartoe de
'nieuwe' betovergrootvader Louis Marie Hubert Kulenkamp Lemmers behoort. Zijn grootvader is Lodewijk Lem-
mers, op 10 december 1784 te Amsterdam in ondertrouw gegaan en op 26 december 1784 te Haarlem gehuwd met
SusannaMariaBögel,jongedochter van Suriname. Uit haar overlijdensakte-zo lezen we-kan worden vastgesteld,
dat Susanna Maria in 1762 te Paramaribo was geboren als dochter van Conraed Laurens Nering Bögel en Maria
Jacoba Kraayvanger. Dit ouderpaar komen we tegen in de genealogie Nering Bögel in Nederland's Patriciaat 34,
doch Susanna Maria wordt daarin niet genoemd. Een dochter met die voornamen zou echter wel passen, waar de
moeder van Conraed Laurens, Susanna Maria Spoor heet.

Halverwege heb ik een tussentijdse conclusie getrokken, nu is het tijd voor een eindconclusie. Ik moet zeggen
dat het hier besproken boek in verschillende opzichten een interessant boek is, en trouwens ook een fraaie uitgave,
maar dat ik inhoudelijk verre van overtuigd ben. Bij veel essentiële punten mis ik de vindplaats, de bron en ik stuit
- zoals ik gepoogd heb weer te geven - op bepaalde tegenstrijdigheden. Soms ook weerspreekt het boek de eigen
stellingen. Daarvan nog een voorbeeld. Johannes en zijn nakomelingen zouden een donker uiterlijk hebben. Men
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sprak van 'de Indische familie', blijkbaar gevolg van de afstamming van de uit Kashmir gekomen moeder. De in het
boek opgenomen foto van Johannes doetechter niet vermoeden dat zijn moeder Brits-Indische roots had en de foto's
van zijn kinderen, een dochter misschien uitgezonderd, evenmin.

Summa summarum: de genealogie (in zijn oorspronkelijke vorm) komt mij voor betrouwbaar te zijn. De inlei-
dende hoofdstukken zullen ook in de toekomst nog wel stof voor discussie blijken.

J. W. de Ridder, De familie Kluiters. Een familiekroniek, Gouda, 1999.
Op 24 april 1786 werd Christianus Kluiters ingeschreven als inwoner van Schiedam. Hij overlijdt er op 8 novem-

ber 1821 en is dan 70 jaar. Hij zou geboren zijn in Goch in Cleefsland als zoon van Heiligert Kluiters en Elisabcth
Lubbers. Alle naspeuringen in Duitsland ten spijt is van de doop van Christianus en de verder teruggaande genera-
ties niets gevonden. Als vanzelf rijst dan - althans bij mij - de vraag hoe de aangevers, twee medebewoners van het
St. Jacobus gasthuis, waar Christianus is overleden, aan hun informatie over de Duitse referenties waren gekomen.
Werd en wordt misschien niet te veel aan deze uitgangspunten vastgehouden?

De Rooms-katholieke familie Kluiters vinden we na een Schiedamse start vooral in Delft en omgeving, en in Den
Haag.

Hans Tielrooij en Ank Tielrooij-den Dekker, Drie honderd jaar genealogie van de familie Tielrooij: vanuit Vlissingen via

Amsterdam en Den Helder verspreid over Nederland, Eindhoven, 1999.

In Vlissingen, eerste helft 18e eeuw treffen we de eerste generaties Tielrooij aan, in diverse naamspellingen. Er
werd veel gevaren door deze Tielrooijs. Naderhand lijkt het geslacht een echt Amsterdamse snit te krijgen. Uiter-

. aard ging ik op zoek naar de enige naamgenoot die ik gekend heb en met wie ik ambtelijk wel vergaderd heb, de
Amsterdamse politiecommissaris Willem Frederik Tielrooij (Amsterdam 2-2-1921/Zoetermeer 14-7-1999). Met behulp
van het register had ik hem gauw te pakken en waar ik verder dus geen Tielrooijs ken was wat mij betreft het boek
compleet! Een eenvoudige uitgave, een nuttig boek!

Piet Heistek, Hijstexck - Heijsteck - Heijstek - Heistek. 'alsje maar weet, dat wij geen familie van elkaar zijn', Zaandam, 1987.

Voorzien van heel veel illustraties en vooral portretjes ligt de geschiedenis voor ons van de familie Heijstek. Eerst
een stamreeks van (de eerste) negen generaties en dan een uitgewerkte stamboom met Lodewijk Heijstek (1827-1906)
als oudste. Van Werkendam en Almkerk in Noord-Brabant vertrekt de familie rond 1880 naar de Zaanstreek, alwaar
de naam Heistek thans niet zeldzaam meer is. Een smaakvol verzorgd boekwerk met een los bijgevoegde tabel,
welke de hele familie nog even samengevat weergeeft.

Catherine van Hattum, Goedhart in de Zaanstreek, Bergen NH, 1998.
Dit boek beschrijft een familie Goedhart, waarmede de lezers van Gens Nostra eigenlijk al in 1981 hebben kennis

gemaakt door het artikel van Ch. Goedhart op pag. 409 e.v. Goedhart. 'De Hantvan Leijden'. Gaat het daar verder met
Pieter Jansz Goedhart, die naar Medemblik uitwijkt, in dit boek wordt het nageslacht uitgewerkt van twee broers,
Simon en Gerrit, geb. resp. 1761 en 1765. Hun nageslacht in latere generaties ook in vrouwelijke lijn uitgewerkt,
heeft zich in de Zaanstreek verspreid en mag redelijk talrijk worden genoemd. Veel foto's van familieleden, uittrek-
sels van Bs-akten en natuurlijk een naamregister.

R.F. Vulsma

M.K. Krijger en W. Krijger, Krijgers op Tholen, Oudkerk/Uitgeest 1999, 50 pag., il 1. + index.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw trouwden diverse Engelse huursoldaten met meisjes van het eiland

Tholen. Eén van hen was Eduart Eduwartse die in 1636 trouwde met Maiken Lodwijx. Hun nageslacht tooide zich
met de familienaam Krijger, wat afgeleid zal zijn van het beroep van de stamvader. De familie is voor een groot deel
in Zeeland bl ij ven wonen. Het boek ziet er aardig uit, met name de foto's van voormoeders met de prachtige Zeeuw-
se klederdrachten zijn erg mooi. Aardig is ook het broodmerk van Cornelis Krijger (1741-1772). De genealogie is tot
omstreeks 1900 uitgewerkt.

R. Krijger, Krijger kroniek. Van Tholen tot Den Helder 1636-1999, Voorschoten 1999, 221 pag., ill.

Eduart Eduwaertsc van Luaert in Engeland wordt ook in dit boek over de familie Krijger als stamvader opge-
voerd. De auteurs van beide boeken hebben volgens het voorwoord in de boeken ook onderling wel contact gehad.
In tegenstelling tot het boek Krijgers op Tholen, dat een uitgewerkte genealogie betreft, is deze uitgave meer gericht
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op de directe familie van de auteur. Ze vullen elkaar derhalve veelal aan. Ook aandacht is er voor andere families:
Burghard, Roelvink, Willekens en De Koning.

Genealogie Hoondert, Oudenbosch/Overzande 1999,62 pag., ill. + index.
De werkgroep Blasijntje Danckaerts publiceerde in het verleden al twaalf genealogieën van Rooms-Katholieke

families in Zeeland. De genealogie Hoondert heeft als stamvader Pieter Franse, die voor 1610 trouwde met Elisabeth
Claesdr. De familie dankt haar naam aan twee polders: de oude en de nieuwe Hoondert. Een eenvoudig uitgegeven
boek met foto's en een index op familienamen.

H.H. Berrevoets en L.B. Berrevoets, Benevoet(s). Beschrijving van de genealogie van het geslacht Berrevoets 1570 - heden,

Goes/Mijdrecht 1999,160 pag., ill. + index.
De auteurs hebben wel vermoedens over drie generaties voorouders van Cornelis Berrevoets alias Knaep (t voor

1628), maar laten de genealogie terecht bij deze Cornelis aanvangen. Cornelis was gehuwd met Cathelijn Stoffelsdr
Geerts. De oudere generaties komen in de buurt van Oosterhout voor. Adriaan Berrevoets wordt in 1698 poorter te
Zierikzee, waardoor de latere generaties ook veelal in Zeeland woonachtig zijn. De naam is ook diverse malen in
vrouwelijk lijn doorgegeven. Achter in het boek zijn vele afschriften van documenten te vinden.

A.S. Flikweert, De Zeeuwse familie Ho(o)gerland, Middelburg 1999,144 pag., ill. + index; ISBN 90-9013319-4.
In de genealogie van veel Zeeuwse families komt de datum 1 februari 1953 veelvuldig voor. Door de dijkdoorbraak

die op die datum plaatsvond, verdronk vrijwel de gehele familie Hoogerland, zo ook de overgrootouders van de
auteur (hetechtpaarKrabbe/Hoogerland). Stamvader van deze familie is een zekere JanLeunisse.dieomstreeks 1595
geboren moet zijn. Diens kleinzoon Cornelis Adriaanse voerde in 1728 voor de eerste maal de familienaam Hoog-
eland. Veel leden van deze familie zijn in 1834 overgestapt van de Nederlands Hervormde kerk naar de christelijk
afgescheiden gemeenten.

J.G.A. Neijzen en G.J. Neijzen, Neijsen, Neijzing, Neijzen. Een Waterlands geslacht. Persoonsgegevens en stamboom van de

nakomelingen van PieterNeijsen uitMonnickendam 1740-2000, St. Pancras 1999,340 pag., ill. + index.
Pieter Neijsen, die in 1771 trouwde met Trijntje Jacobs Rinkel is de stamvader van dit rooms-katholieke Water-

lands geslacht. Veel nakomelingen wonen in de omgeving van Monnickendam en Upendam, maar eind i9e eeuw
verspreidde de familie zich naar andere delen van het land, zoals Zaandam, Hoorn, Delft en Maastricht. Het boek
is mooi uitgegeven met vele afbeeldingen van akten, zelfs deels in kleur.

S.J. Staphorst, Genealogie van het Waterlandse geslacht Staphorst. De nakomelingen van Dirk Hendrikszn. en Trijntje Pietersz.,

Almcrc 1999, 83 pag., ill. + index.
In 1753 trouwden in de kerk van Monnickendam Dirk Hendrikszn (Staphorst) met Trijntje Pietersz. Dirk was

volgens die inschrijving afkomstig van Stappers in Overijssel, waarmee de oorsprong van de familienaam gelijk
duidelijk is. Zijn nageslacht is in Noord-Holland gebleven en nog steeds voor het grootste deel aldaar woonachtig.
Als extraatje wordt een kwartierstaat Staphorst gegeven met kwartieren Staphorst/Hartwijk/Cornet/Knap.

C.C.J. van Rijn-Broeders, Genealogie Van Schijndel, Geertruidenberg 1998, 79 pag., ill. + index.
C.C.J. van Rijn-Broeders, Fragment-genealogie Schipperen, Geertruidenberg 1998,35 pag., ill. + index.

Twee eenvoudig uitgegeven genealogieën. De genealogie Van Schijndel heeft als stamvader Johannes Hendrik
van Schijndel die voor de tweede maal te Nieuwkuijk trouwde in 1763 met Maria Theulings. Hij was een zoon van
Henricus Bernardus van Schijndel en Maria van de Brand. Het boek bevat veel foto's en afbeeldingen van bidprent-
jes. De tweede familie stamt af van Sebastiaan Jan Schipperen, geboren ca. 1675 wiens nageslacht in de buurt van
Princenhage leefde. Dit boek bevat ook wat meer gegevens dan kale namen en data, zoals de omstandigheden rond
de dood van Joannes Schipperen in 1837, die samen met 9 andere arbeiders verdronk in een hoge vloed.

L.T. de Weerd (red.), Vrijdagmiddagaktiviteiten schooljaar 1538-13$$ "Genealogie", Casticum 1999, ca. 100 pag., ill. + index.

Al jaren hebben de schoolkinderen op het Jac. P. Thijsse-college te Castricum de mogelijkheid om (op vrijwillige
basis) aan genealogie te werken. De kwaliteit en lengte is variërend, maar hoe dan ook bemoedigend. Immers, de
jeugdige genealogen publiceren hun gevonden gegevens, iets wat niet altijd van de oudere genealogen kan worden
gezegd. Per bijdrage is een index opgenomen. Namen die voorkomen: Bos, Groen, Schotvanger, Van Hooff, Keijzer,
Kuijper, Lodewijks, Revers en Wijnands.
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H. Pronk, Het nageslacht van Rutger Harmensz van Ginkel. Deel 1: de familie Van Kolfschoten, Veenendaal z.j., 224 pag., ill.
+ index.

De titel doet in eerste instantie wat raadselachtig aan. De stamvader heet immers Van Ginkel, terwijl hier de
familie Van Kolfschoten wordt behandeld. Landbouwer Rutger Harmens van Ginkel was gehuwd met Hendrikje
Jans. Hun zoon Jan Rutgers van Ginkel bewoonde de boerderij Klein Kolfschoten te Scherpenzeel en zijn nageslacht
noemde zich later naar de boerderij. Waarmee de titel gelijk duidelijk geworden is. De overige kinderen bleven zich
wel Van Ginkel noemen, maar hun nageslacht zal in deel twee worden behandeld. Het boek is verlucht met diverse
foto's en akten.

M. Engeler en W.B. Monnerau-Philippo, Monnereau, een hugenotenfamilie, Veendam/Schildwolde 1999,468 pag. (in
2 delen) +143 pag., ill + index.

Het boek bestaat in totaal uit drie delen. Het eerste deel bevat de eigenlijke genealogie, aanvangend met een
zekere Pierre Monnereau. De eerste twee generaties zijn echter nogal hypothetisch. Vanaf zijn 'kleinzoon' Elie (f
ca. 1642) te Jonzac (F) worden de gegevens zekerder. Diens kleinzoon Elie Monnereau vertrok naar Nederland en
vestigde zich te Amsterdam. Het tweededeel bevat de gehele index en de bijlagen, terwijl het derde deel aanverwan-
te families en onbekende naamgenoten beschrijft.

R.P. Mouton, Genealogie familie Mouton. Delia Mouton, 's-Gravenhage, Mcppel 1999, 86 pag., ill. + index; ISBN 90-
805299-1-5.

De familie Mouton is al eens beschreven in het Nederland's Patriciaat beter bekend als 'het blauwe boekje'. Deze
publicatie was echter niet volledig omdat uitgestorven takken niet werden vermeld. Daarnaast kon indertijd de
afstamming van de Nederlandse familie uit de gelijknamige Luikse familie niet worden bewezen. Inmiddels is dat
laatste wel gelukt, zodat als stamvader nu opgevoerd wordt Collaer Motton, geboren ca. 1435 en overleden ca. 1524.
De uitwerking begint bij Gerard Moutin, na de vestiging in Nederland. Het tweede deel van het boek bestaat uit
een kwartierstaat Mouton in 19 generaties. Hieronder veel bekende Leidse families zoals Koppeschaar en De Voys.

G.A.Th. Roskes-Jeukens, Roskes, de geschiedenis van een familie, Den Haag 2000,185 pag., ill. + index.
Stamvader van dit geslacht Roskes is vermoedelijk Frerick Roskes (voor 1560-na 1626). De oudere generaties

wonen in het Groningse Vriescheloo, de nakomelingen van de advocaat Hendrik Roskes trekken onder meer naar
Den Haag en Leiden. In beide plaatsen zijn leden van de familie als notaris werkzaam geweest. De familie is al eens
in het Nederland'sPatriciaat beschreven, maar deze onderliggende uitgave bevat vele afbeeldingen van familieleden
uit verschillende eeuwen. Aardig boek.

A. Middel, FamilieNysingh en klankverwante namen. Een oud Drents geslacht van eigenerfden. Westerbork en omgeving, Assen

1999,348 pag') ill- + index.
De Drentse genealoog M.F. Niezing was sinds 1943 bezig met de samenstelling van dit bock, maar wenste dat

het boek na zijn dood zou worden gepubliceerd. Middel van de M. F. Niezing Stichting zorgde daarvoor. De familie
Nysingh is een zeer bekende Drentse familie met diverse schuiten uit Westerbork en Eelde. Stamvader is Hendric
Nysingh, in 1482 schulte te Westerbork. De naam Nysingh (en naamsvarianten als Niezink en Niezing) is ook in
vrouwelijke lijn doorgegeven. De familie is verwant aan de meeste bekendeDrentscfen Groningse)geslachten, zoals
Homan, Vos, Trip en Emmius.

PARENTELEN
B. Vingerling, Vingerling parentelen van drie geslachten, Amstelveen 1999,119 pag., ill. + index.

Drie onderling onverwante families Vingerling worden in dit boek behandeld. De eerste familie betreft een
Voornse familie Vingerling, afstammend van Pieter en Jan Jans ('t) Vingerling (ca. 1650). De tweede familie is een
kleineGoudse familie,afstammend van twee zonen van Cornelis Hendricksz Vingerlingfca. 1675). De laatste familie
betreft een Zaanse doopsgezinde familie Vingerling, waar de naam al voor 1600 voorkwam. Deze laatste familie
verkreeg de familienaam via hun voormoeder Aagt Jans Vingerling. Het boek bevat diverse indices.

W.G. Doornbos, Parenteel Sap. Een schippers-en handelsfamilie uit de Veenkoloniën in de achttiende eeuw, Amsterdam 1998,
235 pag., ill. + index; ISBN 90-9011425-1.

In de eerste hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrondinformatie rond de familie Sap. Het is
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mogelijk, dat de oudste generaties doopsgezind waren en de familie afkomstig was uit Overijssel, Friesland of
Drenthe. Stamvader is Jacob Hendriks Sap, die omstreeks 1670 trouwde met Lammigjen Berents. Veel familieleden
zij n, zoals mag worden verondersteld, werkzaam geweest in de scheepvaart. De parenteel is uitgewerkt tot ca. 1811.
Voor de aansluiting met de periode van de burgerlijke stand zal de onderzoeker dus zelf nog onderzoek moeten
doen. Wel zijn uittreksels van akten in het boek opgenomen.

OVERIGE NAKOMELINGENOVERZICHTEN
Ode aan de moeder, z.p. 1999,183 pag., ill. + index.

De afdeling Gooi- en Eemland publiceerde in 1999 een leuk boek met zogenaamde matriarchale lijnen, ofwel
afstammingslijnen van moeder op moeder. De regionale spreiding blijft {zoals vaker bij dergelijke uitgaven) niet
beperkt tot in dit geval Gooi- en Eemland. Het geheel wordt met aardige foto's opgeluisterd en is voorzien van een
goede index.

VOOROUDEROVERZICHTEN

KWARTIERSTATEN
H. Unij (red.), Kwartierstatenboek NGV afd. Kempen en Peelland, z.p. 1999,131 pag., index; ISBN 90-9012543-4, verkrijg-
baar door overmaking van ƒ 38,- (excl. ƒ 8,- verzendkosten) op giro 5495796 t.n.v. NGV Kempen/Peelland te Eindho-
ven).

De afdeling Kempen en Peelland gaf in 1999 een aardig kwartierstatenboek in tabelvorm uit. Van de probandi
worden telkens zes generaties gegeven, waarvan de zesde generatie alleen de namen. Hoewel de eerste generaties
voor een groot deel woonachtig zijn in de regio Kempen en Peelland, is de verspreiding van de voorouders van de
probandi over het gehele land. Doordat de probandi over het algemeen nog levende personen zij n, gaan de kwartier-
staten niet verder terug dan de burgerlijke stand. Het boek bevat drie indices: familienaam, beroepen en plaatsen.

S. van Son, Vrijheid & verdraagzaamheid? joden in de Nederlanden en in Brandenburg in de 1/ eeuw, Amsterdam 1999,162

pag., ill. + index, ISBN 90-9012726-1.
Af en toe komt na publicatie van een familieboek uit dan toe onvermoede hoek ineens een hoop gegevens boven

water, waardoor het noodzakelijk is een geheel nieuw boek te maken. Dit boek is ook zo'n geval. Het voorgeslacht
van Van Son bleek deels uit Halberstadt en deels uit Speyer te komen, waar voorouders rijke kooplieden en rabijnen
bleken te zijn. Het boek leest plezierig en geeft aan het eind een kwartierstaat Van Son met de kwartieren Van Son
x Fortuin, Van der Hoek x Kan, Kan x Van Essen en Rooselaar x Van Weezel.

BIOGRAFIEËN

M. Warmenhoven, Pieter Warmenhoven VDM der Gereformeerde Kerken in Nederland. * Rotterdam 19 juni 1866 f Serooskerke

(Wal) 21 mei 1918. Margareth Millar * Rotterdam 5 augustus 1866 f Barneveld 11 mei 1943, Gouda 1999,38 pag., ill.

M. Warmenhoven, Pieter Warmenftoven VDM der GereformeerdeKerkeninNederland.'HarderwijkiSjanuari 1503, fBadhoeve-

dorp 19februari 1964, Gouda 1999,34 pag., ill.
Twee boekjes over het leven van de predikanten Pieter Warmenhoven sr. en jr., Pieter Warmenhoven sr. was

aanvankelijk Nederlands Hervormd, maar werd later predikant bij de gereformeerde kerken in Nederland in een
roerige tijd. In de jaren '90 van de negentiende eeuw waren in veel plaatsen fusiebewegingen gaande tussen leden
van de christelijk afgescheiden gemeenten (van de Afscheiding van 1834) en de aanhangers van de Doleantie van
1880, met als voorman Abraham Kuyper. Warmenhoven was achtereenvolgens predikant te Alblasserdam (1895),
Harderwijk (1898), Zetten (1906), Aarlanderveen (1908) en Serooskerken (Walcheren) (1916). Hij stierfin 1918.
Pieter Warmenhoven jr. leefde in een andere tijd, met kerkelijk gezien andere problemen. In zijn tijd was er de
bekende Vrijmaking onder leiding van Klaas Schilder in 1942. Maar ook de oorlogstijd als zodanig was natuurlijk
een bepalende periode. Pieter jr. - predikant te Reeuwijk 1930-1947 en Badhoevedorp 1947-1964 - publiceerde veel
artikelen, waardoor een goed beeld over het gedachtegoed van deze predikant is te krijgen. Twee goed leesbare
boekjes.

JUBILEUMBOEKEN

H. Ellenbroek, 75 jaar drukkunst & kunstdrukken. Drukkerij Onkenhout B. V. 1924-1999, Hilversum 1999,95 pag., ill.

H. Ellenbroek, 10jaar Cavo latuco & 100jaar Coöperatieve land- en tuinbouv/verenigingen in West- en Midden-Nederland, z.p.,
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z-j. (1999), 161 pag., ill.
Het 75-jarig bestaan van de drukkerij Onkenhout BV was de directe aanleiding voor het schrijven van een jubi-

leumboek. Zoals je van een jubileumboek van een drukker mag verwachten, ziet het boek er mooi en verzorgd uit.
Oprichter van het familiebedrijf was Jan Ernst Onkenhout (geb. 1895). Een deel van het boek is gewijd aan de
genealogie. Nederlandse stamvader was tuinman Jan Onkenhout, die in 1824 op 82-jarige leeftijd stierf. Zijn stam-
reeks is op te voeren tot een zekere Dierck Unkenholt, die omstreeks 1700 in Duitsland zal zijn getrouwd. De naam
is vermoedelijk afkomstig van het erve Unckelholt in het kerspel Engter in het stift Osnabrück.
Cavo Latuco is een produkt van vele fusies en samenwerkingen op het gebied van land- en tuinbouwverenigingen.
Genealogisch weinig interessant, maar wie grootouders heeft, die in een dergelijke vereniging hebben gezeten, kan
er wellicht nog wat leuke gegevens uithalen.

CdG
Hans Ellcnbroek, van Ten Doesschate totEuroma, honderd jaar specerijen & kruiden, z.p., 1999.

Wie als genealoog kennis neemt van dit mooie boekwerkje springt onmiddellijk - althans, die kans is groot -
naar de pagina 19, waar een schema van de familie Ten Doesschate te bewonderen valt. Deze familie en de familie
Buisman, die via Hendcrina Adriana ten Docsschate van de Ten Doesschate's afstamt, hebben van 1899 tot ongeveer
1990 de scepter gezwaaid in de Eerste Zwolsche Stoomspecerijmalerij en Stamperij, later bekend onder de namen
als genoemd in de titel van het boek. Over de oprichtingsdatum (1899 of 1900) is blijkbaar nogal wat onduidelijk-
heid blijven bestaan, maar voor het honderdjarigjubileum is gekozen voor 1999. De oprichter was Anthonij Judanij
ten Doesschate (1862-1950), lid van een familie van 19e eeuwse Zwolse ondernemers. Informatie over de vroegere
specerijenhandel,overdegeschiedenisendiverseaspecten van het bedrijf(directie, personeel, vestigingsplaats enz.)
heeft in dit boekje een plaats gevonden.

R.F.Vulsma

GESCHIEDENIS

De stede Nieupoort. 6* verzameling bijdragen, Goudriaan 1999, 228 pag., ill. + index; ISBN 90-802405-3-2.
De historische kring Nieuwpoort geeft met enige regelmaat een verzameling artikelen uit over de geschiedenis

van Nieuwpoort. Zoals je mag verwachten is er een grote variëteit qua onderwerpen: genealogie Van der Vlies,
wandtegels, Streefkerkse Ijsclub, jeugdherinneringen, Simon Hoogerzeijl, genealogie Montauban en ds. Dirk van
der Graaf.

H. Biesma, Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht Utrecht 1999, 76 pag., ill.; ISBN 90-5345-140-4.
De geschiedenis van de Duitse Orde gaat terug tot in de Middeleeuwen. In het begin was de organisatie een

hospitaalinstelling ten behoeve van de Kruisvaarders. In de loop van de 14C eeuw wijzigde de doelstelling en werd
het meer en meer een militaire adellijke ridderstaat, met Mariënburg in Pruisen als middelpunt. In de i6e eeuw
splitste de orde zich in een protestantse en een Rooms-katholieke tak. Aan het eind van die eeuw werd de balije van
Utrecht hervormd. Het boek is verlucht met vele kleurenfoto's en bevat een lijst van alle 77 landcommandeurs, van
de eerste landcommandeur Antonius 'Ledersack' van Printhagen (1231-1266) tot de huidige landcommandeur mr.
Albertus baron van Harinxma thoe Slooten.

W.J. Ponne en T.J. Rinsema, Meppel in de twintigste eeuw, Meppel 1999, 255 pag., ill., ISBN 90-8948-393-1.
Een prachtig fotoboek van een eeuw Meppel en alle mogelijke aspecten van het Meppeler leven. Onderwerpen

die aan de orde komen zijn onder meer school, verkeer, kerken, de middenstand, de gezondheidszorg en de Meppe-
ler schilderkunst. Iedereen uit Meppel en omgeving zal hier bekende beelden zien en voor anderen is het gewoon
leuk om naar oude plaatjes te kijken.

J. Stoelhorst, Markelo. Dorpsgeschiedenis, een terugblik op bewoners en bewoning, Markelo 1998,368 pag., ill. + index, ISBN

90-804440-1-4, verkrijgbaar af 40,- bij boekhandel Prins te Markelo.
In 1996 werd de Stichting Heemkunde Markelo opgericht. Zij stelt zich ten doel de verspreiding van kennis door

middel van het publiceren over de geschiedenis van Markelo en de bewoners. Met dit eerste boek is ze daar goed
mee geslaagd. Van elk pand in Markelo worden de bewoners (inclusief hun genealogische gegevens) beschreven
vanaf de invoering van het Kadaster in 1832. Zo mogelijk zijn er meer gegevens opgenomen. Hopelijk gaat de
Stichting Heemkunde Markelo nog geruime tijd door met het uitgeven van boeken zoals deze.
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TIJDREKENKUNDE

C.C. de Glopper-Zuijderland, In tijd gemeten. Inleiding tot de chronologie, Den Haag 1999, 96 pag., ill.; ISBN 90-5802-
009-6 CBG-reeks nummer 17, ƒ 22,50 bij het CBG, Den Haag.

Welke dag is 'feria quinta'? Wat is de kerststijl? Wat is de slachtmaand? Wat betekent 13 xber 1650? Waarom is
2000 een schrikkeljaar? Hoe kan een brief gedateerd 23 mei 1634 toch al op 15 mei 1634 aankomen? Wie zich met
geschiedenis en/of genealogie bezighoudt, komt vroeg of laat in aanraking met het verschijnsel tijdrekenkunde.
Voor sommigen een weinig problematisch gebied, voor anderen een nachtmerrie. Dit boek stelt iedereen in staat
om alle beginselen van de tijdrekenkunde op een prettige manier onder te knie te krijgen. Wie er dan nog geen
genoeg van heeft, kan met enkele in de literatuurlijst vermelde bronnen zijn honger stillen.

ARCHIEFBRONNEN

G.A. van Strien, Raamsdonk RA 87. Samenvattingen en transcripties, Bunnik 1999,125 pag., index (verkrijgbaar door
overmaking van ƒ 32,50 op giro 2042766 van de autuer te Bunnik).

In dit boek worden alle akten uit RA 87 van Raamsdonk (N.-Br.) uit de periode 1617 en 1628 uitgewerkt, in samen-
vatting of in extenso. Het betreft erfdelingen, testamenten, akten van procuratie etc, opgemaakt voor schout en
heemraden. In de periode 1617-1628 heerste in Raamsdonk een pestepidemie. Van dezelfde auteur verscheen eerder
een vergelijkbare serie boeken met samenvattingen en transcripties van de 17' en i8e eeuwse schepenbank van het
Limburgse Horst. Dankzij de index op familienamen is deze belangrijke bron voor iedereen ontsloten, ook voor hen
die het lezen van oud schrift niet beheersen. Deze uitgave is de eerste uit een serie Raamsdonkse bronbewerkingen.
Goed voorbeeld doet goed volgen.

CdG

Uit Antwerpse bron (55)

20 maij 1558; Jaspaer de Vriesejooswylen, coffermaker alhier pro se et nomine [voor zich zelf en
in naam van] Boudewyne de Vriese synen zone daer moeder aff was Zoetken Bouwensdochter, beken-
de voldaen van GielisJoosseSchelstrate sloetmaker woonende ter Ghoes in Zeelant van allen den
goeden ende versterffenissen welckerhande die wesen moegen die welcke al maer haeflycke
goeden en waren die den voors. Boudewyne enichssins toecomen bleven van Gheertruijden
Bouwens synder moeye wijlen en des voirs. Gielis Joosse huijsvrouwe was.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 270, f. 10]

16 maij 1561; Huijbrecht Wachmans coopman vercocht Peeter van der Hagen elfen een half veerte-
len erfpachts goets custbaers rogx erflic rente die heer Jan van Vuchschoet priester en canoniek
tot Breeda lesten sept. 1516 vercocht heeft Henrick Montens rentmeester tot Breeda voirs. des
voirs. comparants grootvader was... op een huijze, 10 loepen saeylants, gelegen tSundert aen
de plaetse, gelyck hem verstorven is van Jouffr. Agnes Montens Henricxdochterwylen synder moe-
der.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 285, f. 75] [M. V-K]
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Periodieken
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestel-
lingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkin-
gen 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

Amstelodamum, jg. 87, nr. 1, jan./febr. 2000. V. Roeper/D. Wildeman: De Maggellaanse Compagnie. Amsterdammers
en Rotterdammers in een reis om de wereld [blik op de Amsterdamse kant van de zaak; initiatiefnemers in 1597
waren de kooplieden Gerrit Huygensz van der Buys uit Rotterdam en Jan Jacobsz Benning uit Amsterdam; inve-
steerden samen met Olivier van Noort, die 'generaal' van de vloot werd]; D. Querido: Het Huydekopcrhuis aan Singel
548 [ontworpen 1639-42 door Philip Vingboons; bouwheer Joan Huydekoper (1599-1661)]; £. Schmitz: Jacob Olie in
het zaagmolengebied, 1861-64.

Idem, nr. 2, maart/april 2000. Glaswerk op schuttersstukken; Th.H. von der Dunk: De 'zotte trotsheid' van een
vreemdeling. Cornelis Ploos van Amstel contra Cornelis Rauws [1736-1772, afk. vanWoudrichem, in 1768 aangesteld
tot stadsbouwmeester; Ploos (1726-1798) was houthandelaar, kunstverzamelaar en directeur stadstekenacademie];
G.H. Breitner en de Nieuwe Kerk.

Archievenblad, jg. 104, nr. 1, maart 2000. Nieuws uit het veld: Uniform aanbieden persoonsgegevens: unieke kans voor
het archiefwezen [het GDP projekt (Generieke Database Persoonsgegevens) opgezet onder de vlag van DivA heeft
ten doel:'eensysteem laten ontwerpen dat het mogelijk maaktallesoorten persoonsgegevensdie nu in uiteenlopen-
desystemen zijn opgeslagen.op uniformeen publieksvriendelijke wijze te presenteren'; >werkenaanstandaardisa-
tie en uniformering]; Internet en archief: Genealogische gegevens als handelswaar [GA Tilburg sloot contract met
Ancestry.com Inc., dat de exclusieve rechten voor Noord-Amerika kreeg om deTilburgse records aan hun bezoekers
aan te bieden]; Nieuwe media en auteursrecht.

Genealogie zonder grenzen, nr. 45, maart 2000. J.H.M. Hoen: Godsdienst of Economie? Emigratie vanuit Baelen. Cour
de Justice Baelen [1623-41; excerpten, bijv.: 1628, Gutghen dochter van wylen Thomas Hendrichs van Eupen, vol-
macht van haar man Gerardt Hendrickx, wonende in de Betuwe; 1629, Claes Thys Verckenssone, van Herbestal, won.
Alkmaar; 1630, Willcm Weijling van Eupen, won. te Leiden; 1630, Gier en Kuijcken te Amsterdam; 1639 Kever te
Alkmaar]; Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [voornl. soldaten; 1731]; Verv. Einwanderung aus Belgien,
Frankreich u.a. Elsafi, Loth ringen, Luxemburg, Niederlande und den deutschen Grenzgebieten. 8. Kath. Familien-
buch Rhaunen 1687-1900. 9. Kath. Familienbuch Sponheim 1683-1892.10. Evang. Familienbuch Sponheim 1652-
1798; Verv. Personen uit de Euregio... in Hasselt 1834 [o.a. Johanna Havermans (44 j.) en zoon Andries Vingerhoud
(18 j.) uit Breda, JeanBaning(4ij.) uit Amsterdam]; Antw. o.a. Reetraat(Rietraet),Viellevoye, De Root, Boscheuwers,
von Belven.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 24e jg. {2000), nr. 1. P. van der Weegen:

Genealogie van Dierick Pauwels van der Wegen [tr. Neelken Jans, laten 1624-1628 te Wouw kinderen dopen]; Verv.
Geslacht (De) Pooerter(s) uit Wijk;/1.M. Bosten: De bevolking van het Land van Steenbergen anno 1666 [aan de hand
van de oudste zgn. gemaallijst]; Verv. West-Brabantse molenaarsfamilies. V. Block [oudst bekende: Adriaan Peeters
Block, tr. Oosterhout 1620 Johanna Hendricx van Innevelt]; Verv. Parenteel Klep; J.C. Kort: Beden in het Land van
Heusden 1389; P. Sanders: Genealogie Snoe(c)k uit Sleeuwijk en afkomstig uit Gorinchem [nageslacht van Lambrecht
Fransen Snoeck, tr. Gorinchem 1590 Lijske Jans]; J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Neder-Hemert
1389-1792 [in RA te Arnhem]; M.E. Wijnsouw-deHaan: Gezinnen uit Hoge Zwaluwe waarvan kinderen R.K. gedoopt
zijn te Terheijden [1643-56]; A.J. Stasse: Verhoek/Verhoekx (Poederoijen) [18e eeuw]; Verv. Kwst. Johannes den Rooi-
jen; P. Sanders/J. Jansen-van der Waals: Tak van de familie Oerlemans in Zeeland afkomstig uit Sprang [nageslacht van
Adriaan Dirks Oerlemans (geb. Sprang 1749) tr. (1) Vlissingen 1775 Marti na de Groot; tr. (2) Middelburg 1813 Cathari-
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na Maranus]; Corr./Aanv. o.a. Kwst. Vrolijk, Genealogie Broeders; Verv. Hoofdgeldboek Dongen 1630; P. Sanders:
Genealogie Sonnevelt uit Veen enomgeving [oudst bekende: PhilipS.,mogelijkook:Sonneville, schoolmeester, 1610
met attestatie van Zaltbommel naar Streefkerk, 1611 naar's-Grevelduin-Capelle; ook te Dordrecht]; K.A. Reuvers: Een
takje van de familie Craey te Well [17e eeuw]; BJ. Koolstra: Kwst. van Adriana Wouterina de Geus [geb. Maasdijk
(Naaldwijk) 1920; —, Van der Mast, Heijblom, Blok (te 's-Gravenmoer)].

Gens Cermana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland; secr.: drs. J. E. de Langen, Beverweerdseweg 10,3985
RD Werkhoven), jg. 26, nr. 1, febr. 2000. W. D. Grimtn: Enkele bijzondere ontdekkingen in de kerkboeken van Schleu-
singen [moord in 1806 op Johanna Dorothea Kellermann door echtgenoot Johann Nicolaus Schubert]; Internetten
[adressen]; A.G.J. Schröder. Status Animarum 1750 [auteur is al jaren bezig met het in kaart brengen van alle gezinnen
in het dorp Hopsten(ten oosten van Enschede); de Status is een aanvullende bron op de kerkboeken; ervaringen met
interessante voorbeelden]; M.C. Borghols-Keijser. Familie Süss (Rheinland) [beknopte stamreeks Maria Süss, geb.
Monheim 1906, overl. Hilversum 1940; met Kirberg]; D.E.L Thörig: Het verhaal van mijn zoektocht naar mijn voor-
ouders [Thörig].

Gronings Historisch Jaarboek 2000. In dit deel wil men een 'aanzet geven tot geschiedschrijving van de provincie
Groningen in de 20ste eeuw. De grote veranderingen in de provincie Groningen worden beschreven, met elkaar in
verband gebracht en verklaard'. De provincie Groningen in de twintigste eeuw: een inleiding; Groninger leegte. De
verbeelding van een randgewest; Groei of stagnatie. De bevolkingsontwikkeling in Groningen; Werken in de regio.
DeGroningereconomie, gisteren, vandaagen morgen; Wegen naar de toekomst? Deontwikkeling van de infrastruc-
tuur in de provincie Groningen; Landschap en landbouw. En toen werd het alternatief natuur; Het Noorden één
Noorden? Besturen en moderniseren in een moeilijke regio; De tragiek van het platteland: herinneringen aan het
Oldambt.

Heemkundige Kring Pladella Villa (Corr.-adres: Veilig Oord 33,5531XB Bladel), deel IX (1998). C.]. van de Voort: Bladel
en Netersel begin jaren dertig [uit de notulen van de raadsvergaderingen]; M. Seuntjens-WillemsfT.P.L. Verheijen-
Vernooij/R- Ch. G. Spong: Familie Tilemans/Tielemans [Bladelse familie afk. van Oerle; i8e-2oe eeuw];./. W. Hagen: Malen
op de Aa. Twee eeuwen geschiedenis van de Casterense of Wolfwinkelse molen onder Bladel (1651-1851) [o.a. pacht-
prijzen; pachter Willem van Herck failliet 1701; Van Hooff, Fabry, Heuvelmans, De Bock, De Back, Booms, De
Schmeling, Van Nouhuys, Loots, Van den Merendonk (1808)]; A.H. Marien: Jaaroverzicht Bladel en Netersel 1995;
G.F.W. Holleman: Fanfare Wilhelmina Hoogeloon 1907-1997 [oprichting, activiteiten leden, serenades; vele details];
P.S.C. Gijsbers: Casteren in vroegere tijden; G.F.W. Holleman: De inwijding van de Mariakapel te Bladel in 1948.

Heraldisch Tijdschrift, jg. 5, nr. 4, okt./dec. 1999. W.M.T. van Zon: Familiewapens in deze tijd. Onderzoek naar heral-
diek bij familieorganisaties; A.H. Hoeben: Het paaslam in de zegel- en wapenkunde (3). Enkele bijzondere facetten;
A. Daae: Drentse gemeentewapens (2). Voorstudies bij een gemeentelijke herindeling [Zuidlarcn, Middenveld,
Coevorden, Emmen, De Wolden]; CE. Kuipers: Balkenbrij [beschrijving van balken en hoe ze dan te tekenen ...];
Wapenregistratie: Van Dokkum, Boerrigter, Koevoets, Kranen.

Historische Kring laren, nr. 69,1999-3. Zevenend 67 tot en met 77, deel 3 [boerderij van Tijmen Majoor, kruideniers-
zaak van Tijmen Verver, boerderij van Klaas Majoor]; Hongaarse kinderen in Laren; Op school bij meester Van
Wulfen [foto 1897/98]; Monumenten in Laren. Het woonhuis van Joseph Mendes da Costa; G.L. de Boer: Ook hij was
in Laren: de kunstschilder Charles Louis Vennik.

Idem, nr. 70,1999-4. Het Zevenend, deel 4 (slot) [o.a. daglonershuisje van Jan en Tcus de Leeuw]; E. de Groot
Adriaan Lubbers (1892-1954): de Gooise Amerikaan [geb. Amsterdam, tr. New York 1922 Miep Gantvoort]; De Brink
in de dertiger jaren; Johannes Jacobus Brouwer, pastoor te Laren [1889 Laren 1975].

Ho//and,3iejg.(i999), nr. 4/5. Themanummer: Duizend jaar Holland ['auteurs(hebben) uit verschillende disciplines
getracht om voor elke eeuw van het afgelopen millennium een typisch aspect van de Hollandse geschiedenis te
belichten']. M. Mostert: Het jaar 1000 in Holland;J.WJ. Burgers: Holland omstreeks 1100. De ue-eeuwse transformatie
van het Westfriese graafschap [o.a. vroegste vermeldingen en lokalisering van 'Holland']; E. den Hartog: 'In wintertij t
in Drechterlant...'. Over sarcofaagdeksels, kerken en de Hollands-Friese oorlogen; D.E.H, de Boer: Holland in Prui-
sen, of: het gelijk van Vondel; W. vanAnrooij: Literatuur, het Hollandse hof en de Hollands/Zeeuwse adel; L. Sicking:
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Hollands voorsprong ter zee [ise-i6e eeuw]; J. Koppenol: Het Gulden Jaar 1600 in gedichten; M. van Tielhof: De handel
op de Oostzee. Een unieke momentopname van het bedrijfsleven; M. Everard: Vrouwen voor 't vaderland: burgeres
Van der Meer en de Bataafse politiek [Bartha Maria van Crimpen gehuwd met drossaard Ary van der Meer|; G. Valk/S.
Smit: Voetbal van 1900 tot 2000: van vermaak voor welgestelde jongetjes tot miljoenenbusiness.

Idem, 31e jg. (1999), nr. 6. Archeologische Kroniek van Holland over 1998.

Hollands Historisch Magazine, 5e jg., nr. 1, jan. 2000. Digitalisering van archieven in Holland [interview met Ch.
Jeurgens, stadsarchivaris van Dordrecht; www.hollandnet.nl(archieven) ]; De digitale arehievenman [bezoek aan
verschillende (Hollandse) sites; www.archiefnet.nl ]. i

De Indische Navorscher, jg. 13 (2000), nr. ï.S.E. Pronk Czn.: Dokter Anton Albert Pronk (1853-1885) [arts te Semarang];
De beantwoorde vragen op de website van de IGV - overzicht 1999 [o.a. Creutzburg, Van Dorp, Mostert]; P.A. Christi-
aans: De loge 'Prinses Frederik der Nederlanden' te Rembang [o.a. Van Casand, Van Zadelhoff, Sikman, Prins, Hilje];
Verv. Doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta (IV) [1852-66); Verv. Indische fiches [Arends t/m
Ariot; met o.a. Arensdorff, Argoud, AriaanzJ.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (f 60,-; Vrienden ƒ 50,-; Postbus 11755, 2502 AT Den Haag), deel 52
(1998). Thema 'Varende voorouders'. D. Wildeman: Scheepvaart en varenden door de eeuwen heen [inleiding; 1600-
1940]. Bijlage: Beredeneerde bibliografie over varenden in vroeger eeuwen, tot circa 1940; J. van den Borne: Het schip
van doop tot sloop [bronnen voor scheepshistorisch onderzoek]; P. Boon: Koopvaardij en walvisvaart. Voorouders
in binnen- en buitenlandse archiefbronnen. Bijlage 1: Overzicht van bronnenuitgaven en van publicaties van uit
diverse bronnen verzamelde gegevens van maritiem-historische aard. Bijlage 2: Zeevarende Tasmannen, maar niet
Abel [Abel Tasman was afk. van Lutjegast; twee fragmenten Tas/Tasman; te Schellinkhout; 17e eeuw resp. i6e-i8e
eeuw]; A. P. van Vliet: Vissers gezocht. Bronnen voor onderzoek naar zeevissers inde zeventiende en achttiende eeuw;
M.A. van Alphen: Aanvullende bronnen voor onderzoek naar het varend marinepersoncel (circa 1600-1850) [door
enkele branden, vooral die in de 19e eeuw het Departement van Marine trof, is veel archief verloren gegaan]. Bijlage
1. Personalia leerlingen Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, aangenomen in de periode 1785-1829, die
tijdens hun opleiding zijn aangesteld tot aspirant-zeeofficier; J. van Zijverden: Het bevolkingsregister voor de
scheepsbewoners. De waterschout van Amsterdam en de monsterrol. Bijlage: Overzicht van waterschouten in
Amsterdam en hun ambtstermijn; Y. Prins: Van scheepsjongen tot admiraal van de retourvloot. Het leven van VOC-
dienaar Roelof Blok (1712-1776) [geb. Enkhuizen]. Fragmentparenteel Blok [i7e-i9e eeuw; Blok, Scholvijn, Onstee,
Vaillant, Ninck Blok, Hulleman]; W. Kerkmeijer: De schecpsbouwersfamilie Jonker in Sappemeer 1751-1842 [bijlagen
o.a. fragmentgenealogie Jonker (18e eeuw), gebouwde schepen op de werven van Jonker te Sappemeer en Kalkwij k
1751-1842 (met namen van kopers), werfarbeiders (1801-1812), toeleveranciers]; A.J. Stasse: Beurtvaart in Nederland.
BeurtschippersgeslachtenTheunissenuitNijmegenenGrave[driefragmentgenealogieê'nvanNijmeegse schippers-
families Teunisse(n)/Theunisse(n); I7e-i9e eeuw; Overzicht beurt- en veerschepen te Nijmegen]; Wapenregister.

Jaarboek Waterland 1999 en Jaarverslag 1998 (uitgave Streekarchief Waterland te Purmerend; 2000). Aanwinstenlijst
archieven, o.a. Rouwkoetsmaatschappij te Beems ter (1876-1931), Parochie H. Nicolaas te Edam-Volendam (1514-1995),
Onderling Veefonds te Middelie (1869-1989), Anna Kappel, concertzangeres [te Purmerend; 1885-1973]; Edam.
Schipbreuk, 1565 [schip 'Die Croon', schipper was Jacob Heijnsz Baefs; verklaring]; Monnickendam. Gevechten in
Noord-Holland, 1799; Wormer. F. Tjeertes: Een archief heeft meer dan DTB ... [betreft Claas Tjeertsz, overl. begin
1764; kinderengeboren te Wormer 1738, i74oen 1743]; Eenopmerkelijkekaartvondst.DeNoord-Hollandsecartogra-
fenschool.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 28 (2000), nr. 1. Schuggen - Schuchen - Schuggers [schema ter correctie; met
Hamers, Dolmans; 17e ceuw];/l.M.A. Maassen: De familie van de Gculse gerechtsbode Johan Hendrik van Offerweert
(Offenweert) [tr. Geulle 1710 Aleijdis Keijser(s)]; Verv. Mijn voorvader zat in hetleger(2).Johannes Baertelet, 'zieken-
bezorgcr' in het militair hospitaal [overl. 1847; Bertholet]; Verv. Landverhuizers uit ... Limbricht. De familie
Dohmen - Coumans [tr. Limbricht 1837]; Verv. Kwst. Albert-Wevers [met o.a. Meulenbergh, Wijnen, L'Ortye, Stijfs,
De Graaf (te Werkhoven)]; G.M.F. Knapen: Parenteel van Joannes Knapen [tr. Wincislara NN, won. Weert 1637-1649;
eigenlijk genealogie].
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MetGansen Troit (Heemkundckring Onsenoort), 50e jg., nr. 1, jan. 2000. Chr. Thijssen: Nogmaals de Heren van Heus-
den (1); Jan Ente, een omstreden schoolmeester te Nieuwkuijk [1786-95; tr. Den Bosch 1765 Johanna Schat]; Libertus
van den Broek [1816 Nieuwkuijk 1900].

Idem, nr. 2, jan. [=fcbr.] 2000. Nogmaals de Heren van Heusden (2) [met genealogisch overzicht I2e-i3e eeuw;
leenverhoudingenj; De aardappelstomer in Drunen/Elshout 1939-1955.

Idem, nr. 3, maart 2000. Nogmaals de Heren van Heusden (3). De Kleefse connectie; B. Meijs: 24 Hoogst aangeslage-
nen van Heusden [Drunen, Heusden, Oud-Heusden/Elshout; 1844].

Misjpoge, 13e jg. (2000), nr. 1. P. Manasse: Opnieuw tranen! Bij een kleine vondst uit het Nederlandsch Israëlitisch
Jongensweeshuis Megadlé Jethomim in Amsterdam [zorg voor weeskinderen, onderwijs, kleding, oorlogsjaren).
Lijst van namen van pupillen en personeel..., vermeld in Hineni nummers 1-8,1941; Ch. Caran: De kwartierstaat van
Jozef Isracls [aanv./corr. op kwst. in GN o.a. door bestudering van joodse bronnen; kwst. los bijgevoegd; Flesch,
Pinto, Driclsma, Van Lier, Polack, Drogischt, Kop]; Z. Bar: Jozef Is raels' portret van Eleazer Herschei; Onze Internet-
pagina [ <http://www.nljewgen.org/genealogy.html> ].

DeNederlandsche Leeuw, jg. cxvi, No. 7-8, juli-aug. 1999. C.P. Brief. Parcnteel van Jacobus Sappius (1718-1771) en Maria
Duijn (1733-1769) [tr. Vlaardingen 1753; schema verwantschap met voogden van hun kinderen via Oldenrogge, Van
der Poth en Hoogstraten; De Roo, Borsius, Graevestcin, Colenbrander, Klein, De Roos, Ruijsch, De Vos tot Neder-
veen Cappel, Van der Bilt, Modderman, Post, Köttgen, Pichot du Plessis, Soblet, Wolterbeek, Bruno; met uitgebreide
inleiding en verantwoording]; Verv. Rijksbaronnen De Petersen. Genealogie [bijlagen o.a. fragmenten Theling en
Reinhardt;belangrijkeonrocrendegoederen; iconografie]; A.A.Lutter: De nieuwe wetopdeadeldom, rechtsongelijk-
heid in het inlijvingsbeleid?; B.M. Kamp: Jan van Marnix van Toulouse, een voorvader van koningin Beatrix [oudere
broer van (Philips van) Marnix (heer) van Sint Aldegonde; afstammingsreeks]; J.F. Jacobs: Een zegel met het wapen
Uterlyere?

Idem, No. 9-10, sept.-okt. 1999.0. Schutte: De familie van de dichter Boë'tius van Elsland [II.3: Lucretia van Elsland
en Gacff Bergman (zoon van Syvert Gaves en Guert Jans, won. Hoorn) testeerden 20-6-1656 (notaris Kruijs; NA 1833,
f. 112); Floquet, Bergman, Cagias]; Verv. Parenteel Sappius - Duijn [Viervant, Breijl (o.a. in Zuid-Afrika), Scheeren-
berg, Kruimel, Brièt, Breijtenbach (Zuid-Afrika), Steenhoff, Palmboom, Kaakebecn]; F.J.W. van Kan: Het geslacht
Deym. Genealogie van een middeleeuwse Haagse familie; G. N. Westerouen van Meeteren: De vrouw in het Spaanse en
Nederlandse adelsrecht; O. Schutte: Van Vlottenburg [met Van Kerckwerve, Van der Laen, Van Duvenvoirde; ise-i6e
eeuw]; S.E. Veldhuijzen: Familiekroniek Doll - Van Aken 1616-1728, Zierikzee en Den Haag; Aanv. Brand/Van (den)
Brande.

Nederland'! Patriciaat (uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag; ƒ 87,-, Vrienden ƒ
75,-), 82e jg. (1999). Hierin werden de volgende genealogieën opgenomen, waarvan acht nog niet eerder in N.P.:
Anderegg [eerst stamreeks an der Egg (gen. I - VII); 16e eeuw, o.a. te Oberbipp en Koppigen (Bern)]; Bongaerts
[Gerardus van den Bongardt, tr. Echt 1653 Aleydis van Dilsen]; De Bruijn [te Steenbergen; 17e eeuw]; Buning. De
Cock Buning. Werumeus Buning [oudst bekende: Jan Lubberts, wedman te Aduard, tr. Liefke NN; begin 17e eeuw];
Canneman [Jan Pieters, uit Hasselt, schuitevoerder, tr. Kampen 1630 Nissien Jans Canneman]; Conijn [gen. I: Jan
Eggesz, overl. vóór 15-12-1645, tr. Marijtje Clacsdr., pachtster van een hofstede in de Beemster]; Jurgens [oudst
bekende: Petrus Jurgens, o.a. pachter banmolen van Rimburg (Rheinland) 1675-1686; in de vijfde generatie twee
handelaren in o.a. natuurboter en in telgen van deze familie in de volgende generaties herkennen we oprichters van
bekende margarine-fabrieken]; Koch [o.a. te Stein am Rhein (Schaffhausen en Zürich; I7e-i8e eeuw; 19e eeuw te
Rotterdam]; Maingay [aflc. van Les Landes (Noord-Gucrnscy); Maingi; 17e eeuw]; De Meyere [eerste in de stamreeks:
Jan Cornelisz de Meijere, koopman te Hamburg, vermeld 1595/96 -1615]; Muntendam [gen. I: Jacobus Janssen, uit
Muntendam, tr. (1) Groningen 1654; tr. (2) Utrecht 1659 Jannichje van Asperen]; Van Steenbergen [gen. I: Wouter
Hendriksz van Steenbergen, geb. Deventer, tr. (1) Leiden 1684; tr. (2) ald. 1686 Saertge Ariens Hordijck]; Willinge
[oudst bekende: Jan Willinge, ette van het Noordenveld 1635-1660].

Ons Voorgeslacht, no. 511, 55e jg., jan. 2000. F.J.A.M. van der Helm: Zes 'Geschwister' aan de basis van een Westlandse
familie Van der Helm [oudst bekende generatie te Stompwijk; i6e-i8e eeuw]; A.M. Verbeek (t): Kohier van de 10c
penning over Eyckenduynen/Haagambacht anno 1543.

Idem, no. 512, febr. 2000. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht De Waert (De Weert) te Ridderkerk
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en Rijsoord [i6e-i7C eeuw]; G.J. van Rookhuyzen: Teek [fragment; op de grens van de Alblasserwaard en Vijfhecrenlan-
den; i6e-i7C eeuw]; F.J.A.M. van der Helm: Huwelijken Stompwijk 1608-1625 [voor schout en schepenen]; Antw. Stam
[met Vogelaer, Veugelaar; te 's-Gravendeel; I7e-i8e eeuw].

Idem, no. 513, maart 2000. J.C. Leenderts/T. van der Vorm: Stamrecks Hendrik Bijl (1894-1982) [oudst bekende: Corne-
lis Willemsz Bijl, schout van Kethel, geb. ca. 1586, begr. ald. 1661]; R.H.C, van Maanen: Bestuurders in Becsd (1328)
1539-1811 [ontstaan van het ambt van Beesd en Rhenoy, benoemingschepenen, bronnen; namen en jaren per functie].

OostgeldersTijdschrift voor Genealogie enBoerderijonderzoek(abt. f 30,-pj.;B}oemenda\sweg6,742gALColmschate, tel.:
0570-65.14.93), jg. 17, nr. 1, febr. 2000. F.A.M, van Gorkum: Genealogie Ross [Bernardus Ross, won. Bimmen, otr.
Millingeni725HenricaSebus; nageslacht]; Verv.GeslachtPetershagenofHagens uit Gees teren [i7e-begin 20e eeuw];
G.H. Rietberg: Boerderij 'Het Walthoorn' te Eefde (gem. Gorssel) [bewoners: Beekman; eigenaren: Van der Muelen];
Aanzet tot een genealogie Honders [te Winterswijk; I7e-i8e eeuw]; G.B.M. Kwak: Kwartierstaat Elschot [Bernardus
Wilhelmus E., geb. Lichtenvoorde 1881; —, Wolters, Wubbels, Walvoort]; M. V.T. Tenten: GenealogieTenten [en Ebbe-
ri(n)k; i7e-i9e eeuw]; F. Reitsma: Zwaan kleef aan [de meisjesnamen Zwaantje en Swenne(ke) in Verwolde, Laren,
Lochem, Warnsveld enz.].

Oud Meppel, jg. 21, nr. 3, jan. 2000. Th. Rinsema: Verapharm - Vijftig jaar diergeneesmiddelen [fabriek gestart in 1949
door Freek en Vera Weide; hoofdstuk IV. De mensen die bij Verapharm werkten]; K. van derLinde-Krikke: De Zomer-
dijk en zijn bewoners [Klaasje Krikke, geb. 1938 aan de Zomerdijk; o.a. Hakman, Holterman, Van Rooyen, Gelder-
man, Konstapel, De Jonge]; M. Bakker: Henk Troost op de praatstoel [geb. 1920, turfschipper]; W. Ponne: Malversaties
in Meppel. Fraude van een gemeentesecretaris [Jan van der Zee, 1882-1928].

Publieations de la Société historique et archéologique dans Ie Limbourg, deel 133 (1997). LW.M. van Hout: Schonk Albericus
van Utrecht het domein Blerick aan Fulda?; R. Hackeng: Middeleeuws grootgrondbezit van het Maastrichtse Sint-
Servaaskapittel in Vlijtingen; R. de la Haye: Het middeleeuws officie van het hoogfeest van Sint Servatius te Maa-
stricht; M. Flokstra: Middeleeuwse heren van Broekhuizen [met43 zegelafbeeldingen]; P.J.H. Ubachs: Kraamzorg in
Maastricht en Nedermaas. De Société Maternellc (1810-1815). Het Genootschap voor Moederlijke Weldadigheid (1829-
1845).

Rotterdams Jaarboekje 1587,9de reeks, 5de jg. In Memoria: mr. W.F. Lichtenauer (1900-1987), JohannesGijsbertus van
der Ploeg (1916-1986), ir. F. Posthuma (1913-1986), mr.dr. M. Rooij (1906-1986), Lilly van Spengen (1911-1986), Louis
van Stolk (1903-1986), mr. Jannetje Zeelenberg (1903-1986); Rotterdam aan de vooravond van de reformatie. Deel IV
(slot). De zorg voor behoeftigen; Vragen rond Abram van Rijckevorsel (1790-1864); De Ware Jacob [politiek litterair
spotblad]; Tuindorp Vreewijk; L.G.A. Coremans 1887-1952 [aanvoerder Rapaille Partij]; De Oase [gezelligheids-
vereniging van en voor kunstenaars].

Het Schokker Erf (Ge Schokkervereniging; secr.: C. Smit, Venusstraat 28,1771 BK Wieringerwerf; lidm. min./ 20,- p.j.),
nr. 43, jan. 2000. Emmeloord krijgt een echte haven in 1839 [met 'Instructie voor den Havenmeester' en enkele
artikelen uit het 'Reglement voor het gebruik der Haven']; Engels volkopSchokland, een stukje vergeten geschiede-
nis [1799]; De laatste der Schokkers [Nelletje Klein (1855-1949), tr. Kampen 1877 Willem Strieker]; De fotogalerij
Jannetje van Eerde (1873-1952)]; Huisvredebreuk op Emmeloord [1851 door Willem Derks Karcl]; Het gestolen horlo-
ge van Cornelis Kwakman [1852]; Antw. Koek, Botter.

Idem, nr. 43a, maart 2000. Portret van een Schokker nazaat [Marietje Bremer-Diender].

Terugblik '40-45,37e jg., nr. 11 (383), nov. 1999. De soldatenkrant 1939-1940; Verv. Oorlog in Nederlands-Indië. Java
(30); Verv. Scouting in oorlogstijd; Convooivaart in de Straat van Gibraltar 16 maart 1937 tot 28 september 1938. Het
aandeel van de Koninklijke Marine; Corr. De zelfmoord van twaalf militairen.

Idem, nr. 12 (384), dec. 1999. Verslag uit kamp Norg [door W. A. Oudshoorn, huisarts te Overschie]; Verv. Java (31);
M.S. Laarman: Het verhaal achter een bidprentje [van Rudolf Hofmeister, 1923-1944].

Idem, 38ejg., nr. 1 (385), jan. 2000. M. Nijpjes: Nederlandse dapperheidsonderscheidingen (1). Algemeen; Verv. Java
(32); Stampende laarzen en bren-carriers in de Woldstreek (3); Sport tijdens de Tweede Wereldoorlog (1).

Idem, nr. 2 (386), febr. 2000. Verv. Dapperheidsonderscheidingen (2). Deel 1: de Militaire Willemsorde 4e klasse;
Verv. Java (slot); Durchgangslager Lehrte; Verv. Sport (2); Enige gegevens over de strijd op Rozenburg mei 1940.
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Uth het Oulde-Bruck, 18e jg., nr. 1, jan. 1998. De heerlijkheid Zalk en Veecaten; Geschiedenis van 't Loo [landgoed];
Verv. Genealogie Van Pijkeren. Idem, nr. 2, april 1998. H.R.G. Veldkamp: Overtreding en straf in Oldebroek 1573-1810;
Verv. Genealogie Van Pijkeren. Idem, nr. 3, juli 1998. De 'Groene Kruisvereniging' in Wezep en Hattemerbroek [o.a.
zuster A. van Gelder, zuster Woelders]; Beschrijving van de geestelijke gilden te Oldebroek; Verv. Genealogie Van
Pijkeren. Idem, nr. 4, okt. 1998. Het kamp Wczep; Ramp te Wezep in 1811 [5 huizen verbrand; slachtoffers o.a. Vredc-
veld, Duijm, Hes]; Verv. Genealogie Van Pijkeren.

Idem, 19e jg., nr. 1, dec. 1998. Geschiedkundige herinneringen en beschrijvingen. Oldebroek. Idem, nr. 2, april
1999. Genealogie familie Boer [overzicht]; De landbouw in de gemeente Oldebroek; enkele aspecten van de elite van
de Noordwest-Veluwe 1650-1795. Idem, nr. 3, juli 1999. De Bovenmolen te Mulligen; Fragment-genealogie Kolkman
[i9e-2oc eeuw]. Idem, nr. 4, okt. 1999. De Elzenweg en het gemeentewapen (1) [verlening in 1855; 3 elzenbladeren];
Verv. Genealogie Kolkman.

Van Zeeuwse Stam, nr. 108, maart 2000. J. Grim: Genealogie De Meijer [oudst bekende: Gerard de Meijer, otr. Hoek
1693 Jozijntje van Dale/Uittendaale; kinderen ged. te Biervliet]; Verv. Genealogieën Traes en Meulblok; H. Marges:
Stamrceks in Matriarchale Lijn [Jacobs, Marges, Sinke, Staal (te Kapelle), Oranje, Van Noppen, Meulblok, Krijger,
Verburgh (te Stavenisse), Meermans]; Verv. Zeeuwen in het notarieel archief van Bergen op Zoom [1697-1705]; Verv.
Slachtoffers watersnoodramp 1953; Antw. o.a. Boluijt; Reactie: Lamper.

Veluwse Geslachten, jg. 25 (2000), nr. 1. Verv. Kwst. Annemiekjansen; A.C. Zeven: De zilveren schoengespen van Willem
Reyersen met de letters W en R, een forse diefstal te Eschoten, ampt Ede in 1792; Idem: Lijst van paarden, twee en
een spannige vragtwagens in Wageningen in 1815 [met naamlijst eigenaren]; L. Konink: Kwartierstaat Klaas Hendrik
van den Beid [1870 Loenen 1947; —, Wilbrink, Vredenberg, Capel]; Wageningers en anderen 'tegen Rusland gediend
hebben, en alnog vermist worden' [behalve Wageningers ook: Beekman (uit Arnhem), Blikman (uit Bergen o/Z),
Brouwers (uit Den Bosch), Hovestad (uit Doesburg), Van Mossel (uit Amsterdam), Van Randwijk (2x) (uit Amster-
dam), Sanders(uit Eist), Troeg(uit Jenatz, Canton Grisons); met nadere informatie]; Aanv. Wilbrink; BJ. van den Enk:
Blumink Davids [te Epe en Apeldoorn; i8e-i9e eeuw]; C.B. van derBurch: Kwartierstaat Jannetje Hendriksen (1803-
1897) [Hendriksen (te Harderwijk), (patr.), Kuijt, (patr.)]; BJ. van den Enk: Tamboer [i8e-i9e eeuw].

Westerwolde, jg. 21, nr. 1, maart 2000. A. Veldhuis: Kwartierstaat van Jantje Jans. Van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. [tr.
Wedde (h.c.) 1738 Harm Harms Kuiper (zoon van Harm Stobbe); kwn. 6/7: Harm Jans van Tuijnen tr. (2) ca. 1685
Jantien Hindriks Tuinckers; met Banninck]; Th. Hofman: Het 'zwarte schaap' [Eitje Hindriks Haan, 1790]; Kwartier-
staat (6 gen.) van Pieter Anno Luppe [geb. Nw. Weerdinge 1929; —, Timmer (te Vlagtwedde), Kok (te Leek), De Graaf
(te Zevenhuizen)]; Kwartierstaat (6 gen.) van Hendrik Kersten [geb. Gieterveen 1934; —, Ketelaar, Wilting, Moorlag].

Westfriesefamilies, 41e jg., no. 1, maart 2000. J.W. Joosten: Familie Kok uit Langedijk [nageslacht Willem Kok (geb.
1771), tr. Noord-Scharwoude 1798 Trijntje Latenstein; bijlage Van Koningsdaal en Semeyns]; S. Messchaert-Heering:
Fam. Enzlin [afk. van Bopfingen; te Hoorn; i8e-2oe eeuw]; NN: Sijbekarspel [oudst bekende: Jan Cornelisz Sijbecar-
spel, vermeld 1650 te Jisp, tr. Griet Claes]; Voorvaders van Pieter Schuurman [Medemblik; 2e helft 17e eeuw];J.W.
Joosten: Landverhuizers I: Eenigenburg.

UIT ONZE AFDELINGSBLADEN:

Achterhoekbulletin, nr. 25,8e jg. (2000) -1. Stadtarchiv Bocholt;).A. Zandvliet: Mr. Albcrtus Gerhardus Wijers, burge-
meester van Amersfoort [geb. Zutphen 1816, overl. Amersfoort 1877; stam reeks Wijers; te Steendcren; i8e-ige eeuw].
Amersfoort e.o., jg. 9, nr. 1, jan. 2000. R.C. Croes: Een inventarisatie van genealogische informatie bij de Mormonen
en op internet [verslag lezing]; A.J.A. Bijsterveld: Van hoog paars tot laag grauw [samenvatting lezing; beeldvorming
middeleeuwse geestelijken - loopbaan van o.a. Fr. Thuyns, Nicolaas Hoyberchs en Willem van Enckenvoirt]; Frag-
mentgenealogie De Beer [o.a. te Heelsum; 19e eeuw]; Verwantschapstabel Schouten [te Amerongen, Woudenberg,
Arnhem].
Amstelland, nr. 37, febr. 2000. Een lastige puber in Weesp [Karel Zwankhuizen; 1842]; H. van der Linden-Schadd: Hoe
een Nijmeegs bestuurder Amsterdam aanpakte [Johannes Hendrikus Graadt van Roggen (1831-1902)]; P. Verdonk:
Verdon(c)ken in Noord-Holland [kenschets van 14 stammen (niet takken)].
Betuwe, 2000, nr. 1. R.H.C, van Maanen: Een compagnieschap in tabak en snuifwaren te Asperen in 1806-1807 [met
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Pieter Keyzer; Jan van den Berg op eigen verzoek onder curatele gesteld; namen debiteuren]; Idem: Proeve tot een
gezinsreconstructie in Deil tussen 1806-1809 [alternatief Bevolkingsregister; uit archievenambtsbestuurTiclerwaard
en dorpspolder Deil]; Idem: Lijst van Ophemertse, Varikse en Zennewijnse dienstplichtigen anno 1811; H.M. Aben-
Nederpeld: Lijst met de dertig hoogst aangeslagenen in de belastingen tijdens het Franse bestuur over Gelderland;
J.D. Wagner. Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482; Magistraat van Heukelum 1560-1565.
Delfland, jg. 9, no. 1, maart zooo. M. Sepers: Een curieus geval [kinderen van Jacobus Sepers tr. Rijnsaterswoude 1754
Teuntje Willemse de Boer (later Middelkoop)].

1340 (Rotterdam), jg. 14, no. 1, maart 2000. R. K. Vennik: Hollanders in het poorterboek van Zierikzec 1302-1810 [dwz.
Zuid-Hollanders]; L. Gijswijt: Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten (I).
11 en 30 (Friesland), jg. 5, nr. 1, jan. 2000. A.J.D.M. vanKessei. Niet alleen mijn koffie en thee zelfs mijn naam komt
van D.E. [D - Dominicus, doopnaam voor Douwe; de moeder van de auteur was achterkleindochter van Ruurd
Douwes, zoon van Douwe Egberts (1755-1801) uit diens eerste huwelijk]; Jeneverstokers [aanv. Talman].
Genealogica (Flevoland), 16e jg., no. 1, maart 2000. A. Spenner: Genealogie Spcnner [en] Veldhuis [Spenner afk. van
Ahden (Paderborn), i8e-2oe eeuw; Velthuys/Veldhuis afk. van Delft, i8e-2oe eeuw]; B. Voskuijl/M. Provoost: Catharina
Suzanna Provoost. Een 102-jarige [geb. Nieuwvliet 1863, overl. Oostburg 1966; stamreeks, terug tot Jacques Francois
Provoost x Judoca Schapelinck; hun zoon werd in 1709 te Brugge gedoopt]; J.H. de Rijk: Allemaal familie [De Rijk,
Van Oost, De Groot; te Utrecht]; Antw. Verdoorn [te Hellevoetsluis].
GeneVer(Zuid-Limburg), jg. 3, nr. 1, febr. 2000. Verv. Soldaten uit Zuid-Limburg overleden in de Napoleontische
tijd [48 personen]; S.J.H. Vrancken: Een 'huwelijksketen' in Geulle (1726-1778) [o.a. Voncken x 1778 Van Neel]; W. van
Loo: Babylonische naamsverwarring in de familie van Loo-Mengclers [1893]; Verv. Jeneverstokerijen in het kanton
Roermond in 1818 (III).
Gens Gelrin, jg. 10, no. 1, febr. 2000. G. Grevers-Lieth: Op zoek naar Schotse voorouders [samenvatting lezing].
Gens Haga, 5e jg., nr. 1, jan. 2000. Jacob Jansz Westcrbaan (1599-1999) [overl. 1670; dokter, dichter, Arminiaan]; M.
Ch. Deden-Kazenbroot: Francois Marcus Simons (1750-1828), hof-, goud- en zilversmid aan de Hofsingel te Den Haag
[zoon van Maria Emilia Palairet; met fragmenten Simons en Palairet]; NN: Het Bossche veerhuys aan het Spui en
zijn bewoners [Arnoldus van Daelen (overl. 1759) tr. (2) 1751 Alida van Baar; Wouters]; Stamreeks Hoogenraad [te
Ter Heijde; i7e-2oe eeuw].
GensPropria (Kennemerland), nr. 23, jan. 2000. D.F. Goudriaan: Kaaskoper, eerder De Wolf, een geval van naamswisse-
ling [Cornelis Kaaskoper de Wolf, gcb. Oosthuizen 1824]; Stamreeks Pennings [Reynier Theunisse P., bleker, tr. (2)
Heemstede 1705 Grietie Theunis Verhagen].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbossch & Tilburg), nr. 5, jg. 2, maart 2000. Archieven in de regio (4): R. van Peer: Streekar-
chief Brabant-Noordoost (Veghel); P.J.M. Wuisman: Gesneuvelden en gewonden bij de Belgische Opstand (Fonds
1815). Brabanders in de registers van het Fonds 1815; Aanv. Kwst. Van Wcereld; Aanv. Cornelia Wildemans [Delft
1710]; Aanv. Kwst. De Kort.
Hollands Noorderkwartier, afl. 41, jg. 14, maart 2000. M. Luken-Sluis: Record gebroken? [huwelijksreeks Louwcris
Cornelis Henneman (1751) > Klaas Gerrits Barmen (1793); 9 schakels];A.J. Weisenborn: Over Cornelia Gobbe(i74i-i826)
en haar ouders; Verv. De Meermin [wed. Toussaint verkoopt 1871 aan Gijsbert Bossert; huurder o.a. apotheker
Wanns (tot 1910)]; A. Stierp-lmpink: Bladeren in het Oud Notarieel levert altijd wel wat op [arrestatie van Reyer Pie-
tersz, chirurgijn te Egmond a.d. Hoef; verklaring van buurlieden en verwanten; 1585]^. B. Oudenampsen: Genealogie
en internet- mijn ervaringen [Oldenampsen, Oudenampsen]; Honger (Unjer) in het Geestmerambacht [veldnaam].
HuppelDePup, jg. 7, nr. 1, jan. 2000. Om zijne weldadigheid als den vriend der ongelukkigen vereerd [Jacobus van
der Stege, geb. Leeuwarden 1746, med. dr., tr. Groningen 1770 Henrica Struuck]; A. Veldhuis: Onbekende bron:
Detector; J.W. ten Broeke: De rook trok op rond een pijpenkop [met tekst H.H.S. Reinders, 1841 Bellingwolde; levens-
loop en gezin]; H. Werk: De dubbelganger van Hendrik Werk [geb. Leiden 1825, tr. Groningen 1850 Clara Tuntelaar;
Hendrik (de) Werk, uit Usquert, emigreerde 1866 naar Amerika]; P.J.C. Elema: Klaveringa (Eenrum) en Klaverenga
(Leens) [i8e-i9e eeuw]; Antw. o.a. Wolthuis [met Slachter]; H. Hartog: Kwst. Jan Boer (1899-1983) [6 gen.: Boer (te
Warfhuizcn), Rietsema, Dijkema, Van Dijk (afk. van Marsum)].
Kempen- en Peelland, jg. 8, no. 1, maart 2000. A. Wijnen: Maatschappij van Weldadigheid in Drente. Het gezin-Lirb
[Barend Lirb (een vondeling; de naam zou het omgekeerde zijn van 'bril') tr. Nieuwer Amstel 1869 Anna de Haas];
G. Rozendal: De Nederlandse Marechaussee.
Koggenland, jg. 15, 2000/1. Een familiebijbel [notities door Johannes Rijpland, 1688]; Th. Commandeur: De naam is ...
Commandeur [met kwst. van Wilbert C.H. P. Commandeur, geb. Purmerend 1954; —, Deen, Vijn, Vosman]; Is 'Venver-
loo' een Hoornse naam? Een Reactie; Verv. Oorlogsschepen in de 17e en 18e eeuw.
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Kwartier van Nijmegen, jg. 9, nr. 1, jan. 2000. R.H.C van Maanen: Nijmcegse jenever meteen zeepluchtje anno 1858
[Dobbelman (zeepfabriek), Sax en Teeuwisscn (jeneverbranderij)]; Kwst. AlbertTh. van Atteveld [geb. Winssen 1936;
—, Lecgstraten, Bernts (te Ewijk), Hermsen (te Wijchen, Malden)]; R. Croes: Genealogie en Internet [adressen]; Verv.
Veldtocht naar Leipzig; Archiefervaringen XI. Th. van Megen: Archief van de Kruisheren te Sint-Agatha 1371-1887.
land van Cuijk en Ravenstein, nr. 24, febr. 2000. Verv. Soldaat Ermers uit St. Hubert [1812; Kroef, Nabuurs]; 'Vergeten'
akte vredegerecht Gemert [1817: benoeming toeziend voogd van Johannes en Johanna van Osch].
NoordKOPstukken, 14e jg., nr. 1, dec. 1999. Verv. Huwelijken van personen die van buiten Den Helder komen [De
Daalder t/m Geesteranus]; Commandeurs Groenland in 1761; Verv. Juridisch taalgebruik.
Oude Sporen (Gooiland), jg. 11, nr. 1, maart 2000. N. van der Schaal: Stamreeks Van der Schaal [oorspr. Schaeltje; te
Laren; i7e-2oe eeuw]; W.]. Willard: Resolutieboek van Laren-i [1687-1806; index deel 1]; Hilversummers in andere
plaatsen -12 [ORA Kortenhoef 1631-58]; Regiokwartierstaat-16: M. Majoor: Kwst. Johannes Majoor [1880 Laren 1953;
—, Van Eijden, Majoor, Dekker]; J. Kwantes: Beroepen van onze voorouders [schoolmeester; Quantes, Kwantes].
Overkwartier van Gelre, jg. 2, nr. 1, febr. 2000. R.H.C, van Maanen: Jeneverstokerijen in het kanton Weert in 1818; Verv.
Kwst. Thissen-Teeuwen; P.G.H. Vulling?. Schepenbank en bestuur van Sevenum; L. Kutten: Zus van Godefridus
Henschenius trouwt met Venrayse landmeter (1637) [Pctronella Henskens x Lconardus Nabben].
Threant (Drenthe), 11e jg. (2000), nr. 1. Verv. Kwst. Zomer [kwn. o.a. te Hoogeveen (Otten, Blanken), Diever (Wester-
hof), Odoorn (Veldman), Hoedekenskerke (Vroonland), Ritthem (Moens) en te Dokkum (Ronner)]; Verv. Parenteel
Johann Christoph Klaucke.

TwenteGenealogisch,16e jaar,no.i, jan. 2000. M.A.van Alp hen: Enschede hofleverancier van marine officieren? [verslag
lezing; geschiedenis Instituut voor Maritieme Historie te Den Haag]; G. Grevers-Lieth: Op zoek naar Schotse voorou-
ders [verslag lezing]; Aanv. Moederreeks Boswcrger; Moederreeks Van Haaren [—, Hoebe, Dijkhuis, Winkels, Slot,
Slamp, Eist]; Moederreeks Bijlsma [—, Gloerich, Bartelink, Ter Bekke, Ten Hoopcn, Smits (te Haaksbergen), Ten
Voorde, Vaanhold]; Kwst. Johanna van Coeverden [1892-1985; —, Dreteler/Drietcler, Nijenhuis (v/h Willemink; te
Bathmen), Van Coeverden]; Verv. Losser onder de loep (V) [1770-73].
Veluwe, 2000, no. 1. Verv. Genealogie Ploeg/Van der Ploeg [te Beekbergen; i8e-i9e eeuw].
West Noord-Brabant, jg. 10, nr. 1, jan. 2000. Verv. Genealogie Nuijten; A.J.M. Frijters: Kwst. Elisabeth Langen [1879-
1954; tr. Princenhage 1904 Antonius Frijters; 5 gen.: —, Vincenten, Van Schendel, Van Bavel]; schema Graau-
we/Schrauwen en Rombouts [i4e-ige eeuw]; F. Buijs: Fragmentgenealogie Huijbrechts [versteend patronicm; later
Van den Brandeler (zie NA, jg. 80 (1989), pag. 415 e.v.) en Van Slangwijck]; Verv. Akten van indemniteit te Werken-
dam [1804-06]; Verv. Oorkonden Norbertinessenklooster.
IJsseldelta, 13e jg., nr. 4, dec. 1999. Matriarchale stamreeks van Marga Vegt [geb. Valkenburg ZH1968; —, Snel, Van
der Eijk, Huisman (te Delft), Sonneveld, Van der Drift, Trant, Wildschut]; Het verjaardagsgedicht [door Gecsje Bos
(geb. Steenwijkerwold 1884) voor grootmoeder Geesje Egberts Jonker].
Zaanstreek-Waterland, nr. 40, febr. 2000. S.J. Staphorst: Kwst. van Johanna Koomen en haar broers en zusters [geb.
Holijsloot 1887, tr. Ransdorp 1911 Jan Staphorst; NN, Koomen, Vis (te Venhuizen), Schouten (te Holijsloot); met o.a.
Hagenhoek, Draaks, Kleets, Bording, Davidson].
Zeeland, ze jg., nr. 1, febr. 2000. Lezing over het nieuwe naamrecht [door R.F. Vulsma; samenvatting].

BELGIË

Genealogie & Computer, jg. 17, nr. 1, jan. 2000. L. Lefevere: Is STAM nu eigenlijk wel klaar?; H. Goegebeur: Publiceren op
het Net. Deel 2; B. Walkiers: Nieuwe mogelijkheden met REUNION;J. D'hondt/H. Deneweth: Bronnen van het Brugse
Stadsarchief: de procesdossiers.

Idem, nr. 2, maart 2000. D. Sterk: Oedipus II 4.27 voor WIN 95/98; H. Goegebeur. Total Index Browser in een nieuw
kleedje; Stadsarchief Antwerpen: vernieuwde website [ http://www.dma.be/efloris ].

L'lntermédiaire/De Middelaar, No. 325, Ao. LVI/2000, janv.-fév. Genealogie descendante du couple Gilles Quinez et
VincenneBrohée [o.a. teErquennes;i8e-2oeeeuw];L.Lmrfemflnj: Genealogie van Cobbenbosch(uitEppegem)[i4e-i5e
eeuw]; Verv. Contrats de mariage... a Mons [1709-10].

Idem, No. 326, 2/2000, mars-avril. G. Waltenier: Les bénéficaires des bourses d'étude Collart [stichter: pastoor
Benoit J.A. Collart (1770-1845) bij testament in 1845; o.a. Collart, Carlier, Frangois, Mariscal, Cordier, Bussiaux,
Genicq, Dauge, Allard, Hanotiaux; kwst. (4 gen.); parenteel Nicolas Frangois Collart tr. Harveng 1696 Marie Margue-
rite Durieu]; L. Lindemans: De Heren van Blitterswijck, erfheren in Laken [ise-i7e eeuw]; Verv. Contrats de mariage
... Mons [1710]; Verv. Convenances de mariage... Huy [1663-1796].
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DeMechelseGenealoog, XXIVe jg., nov-dec 1999. Het notarisambt [nieuwe wet op notarissen op jan. 2000 van kracht];
L. Vervloet: Wie bewerkte wat? [bespreking van bewerkingen/klappers: Itegem, Broechem, Brecht, Hulshout, Em-
blem, Putte, Gestel, Berlaar, Scherpcnheuvel].

Idem, XXIVe [=XVe] jg., jan-feb 2000. Mcchelen. Historisch Archief [in het Hof van Habsburg, Goswin de Stassart-
straat 145; Genealogenzaal open woensdags 8.30 tot 19.00, zaterdags 8.30-12.00; Algemene leeszaal maandag, dins-
dag, donderdag 8.30 tot 17.00 (pauze 12.00-13.00); tel. 015/20.43.46]; Lier. Het Liers Archief [kardinaal Mercierplein
6, 2500 Lier; tel. 03/480.11.96 of 03/491.13.97; maandag tot vrijdag open; bezoek liefst na afspraak]; De bewerkte
parocieregisters van Houtvcnne en Emblem Sint Gummarus. Idem, XXIVe jg., maa-apr 2000.

Ons Heem, jg. 53, nr. 3, okt. 1999. Themanummer: baksteen. H. Rombaut/P. de Niel: De kleinijverheid in de Rupel-
streck (i3de-2oste eeuw): een kort overzicht van het steenmaken, dakpannen en plaveien; Een halve eeuw bak-
steenproductie te Wilskerke; Duffelse steennijverheid rond de eeuwwisseling; Een steenbakkerij in de Mechelse
groentestreek... te Onze-Lieve-Vrouwe-Waver 1870-1913; Hoofdlijnen productieproces; Wegwijs in de literatuur over
baksteen.

Ie Parchemin, No. 325, 65e armee, janv.-fév. 2000. B. d'Urseh Le Duc et la Duchesse de Brabant - Quelqucs aspects
généalogiques et héraldiques... [stamrecks d'Udekem; losse bijlage met de 15 kwartieren (t/m de overgrootouders)
van het bruidspaar Philippe en Mathilde, en wapens in kleur]; Y. Hamak La familie Coclers. Une dynastie de peintres
liégcois XVIIe-XIXe siècle (1) [Keukelaire, Ceuquler]; Verv. Inventaire des dossiers de proces héraldiques conservés
aux AGM a Bruxelles; Héraldique vivante: Claes {te Lummen), Lavigne (Visé), Steinbach (Malmedy), Sury (Chimay,
Bruxelles), Van Bellinghen(Bellingen,Schepdaal),Viste(BeerseI);H. Do«xr/!ampj:Lesquarantefamilesbelgesles plus
anciennes subsistantes: Gracht (1285) [Van der Gracht]; F. de Meulenaere: Fragment généalogique Riquclin [i4e-i6e
eeuw].

Idem, No. 326, mars-avril 2000. Verv. Coclers; B. d'Urseh A propos des Brants [venster met wapens, geschonken in
1455 door Willem Brant, heer van Laqueuwe, achterkleinzoon van Jan, bastaard van Brabant, heer van Ayseau, die
'Laccquewe' erfde van zijn moeder (een Van Hullenbcrghe); de kinderen van Jan (I) Brant; huwelijkscontract van
Marie d'Aiseau - Gillis d'Andrimont (1379); huwelijkscontract Aert Brant - Catherine van Heinsberg (1425)]; Verv.
Les quarante families... Hammc. Duché de Brabant(Hamme-lez-Assche), 1321 [Van Hamme, heren van Stcenocker-
zeel; traditioneel - maar niet door bronnen bevestigd - in vrouwelijke lijn afstammend van de heren van Grimberg-
hen; oudstbekende:GodevaertvanHamme,overl. 1338/40; bas taardtakteHumelghem]; Héraldique vivante: Dresse
[met genealogie; i9e-2oe eeuw].

Vlaamse Stam, 36e jg., nr. 1, jan. 2000. L. Lindemans: Genealogie Schccrs (uit Londerzeel en Sterrebeek) [twee fragmen-
ten; i6e-i7e eeuw]; Archiefsprokkelingen uit de eerste helft van de achttiende eeuw [Van Speybrouck, Beyens, Du
Marez, Verloven]; Geregistreerde wapens: Peeters, Vanacker, Van Sprolant, Deboutte, Deprest, Van der Eist, De
Buysscher, Geijsbregts; P. de Baets: Obituarium van de Brugse Conceptionisten [in Bisschoppelijk Archief te Brugge;
overleden zusters 1418-1848]; H. lambregts-Augustijns: Maria Anna Bans alias Catharina Victoria Peeters [won. Turn-
hout 1712, geb. ca. 1669, natuurlijke dochter van Barbara Matton (geestelijke dochter)]; Volkstelling Evere 1755;
Genealogie Vlecracker [aanv./corr. door L. Lindemans]; W. Steeghers: Gentse poorters uit Wetteren (1542-1796); Antw.
(Van) Bleijenbergh.

idem, nr. 2, febr. 2000. E. Ossieur. Gent 1676: Nieuwe meesters in Sint Jan-ten-Dulle [caritatieve instelling, opge-
richt in de 12e eeuw door het stadsbestuur, waar krankzinnigen verzorgd werden]; F. van Eist: Enkele aanvullingen
en opmerkingen aangaande de Antwerpse kunstschilder Jan Paul Gillemans II; P. Donche: Een genealogisch raadsel
uit 1690; F. Debrabandere: De naam d'Udekem d'Acoz [Udekem is een toponiem in Zoutleeuw]; L Lindemam: Genealo-
gie de Kempenecr (uit Ransvoord) [ise-i8e eeuw; noot 42: fragment De Pape geheten Zegers (ise-i6e eeuw te Brus-
sel)]; P. Htiys: Gratievcrleningen op Goede Vrijdag 1732; Volkstelling Haren 1755; L. Lindemans: Genealogie de Mulder
(uit Brussegem) [eind i6e-i7e eeuw];J. Cailliau: Huwelijkscontacten in Cassel [1608-1656].

DUITSLAND

Bentheimerjahrbuch 2000. Das Bentheimer Land, Band 147 (1999). Hieruit noemen wij: Abbau, Absatz und Verwen-
dung von Bentheimer Sandstein in acht Jahrhunderten; Die Anwendung des Bentheimer Sandsteins aufierhalb der
Grafschaft [o.a. St. Jan in Den Bosch en Textielfabriek J.F. Scholte in Enschede]; Dreifiigjahriger Krieg und Westfali-
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scher Frieden als Epochenwende der deutschen und europaischen Geschichte; H. Voort: Wietmarcher Stiftdamcn
und ihre Lebensverhaltnisse im Spiegel tcstamentarischer Verfügungen; Ein Gildehaus-Motiv in Gemalden von
Ruisdael; Das grafliche Jagdhaus auf der Piccardie; Grafschafter Uhren und die Familie Essclbrügge [mer schema;
i8e-i9e eeuw]; Aus der Geschichte des Hofcs Rademaker in Hohenkörben-N; L. Kremer: Vornamenwandel in der
Grafschaft Bentheim [met lijst traditionele Bentheimer voornamen; Nederlandse invloed; confessioneel onder-
scheid]; Die Ausbildungderev.-ref. Volksschullehrer in der Grafschaft Bentheim im 19. Jahrhundert; Bijdragen over
akkcrwagens en karren; Treibjacht auf Bettler und Vagabunden im deutsch-niederlandischen Grenzgebiet.

DüsseldorferFamilienkunde, 35. Jg., Heft 3/1999. Katasterbüchcr als genealogische Quelle [samenvatting lezing]; Verv.
Taufcn Neukirchen-Hülchrath 1697-1804 [Malzkorn t/m Müsch; met o.a. Mattheisen, Mausberg, Muller]; Verv.
Huldigungsliste des Amtes Mettmann von 1730; Spannerbock [wapen met beschrijving].

Idem,Sonderheft Band 3, Sept. 1999. Brudcrschaftsbuch der Sieben Schmerzen Maria an der Pfarrkirche zu Erkrath.
Mitgliederliste von 1670-1820, bearbeitet von Helga Kuth (broederschap: vrijwillige kerkelijke vereniging van
gelovigen ter bevordering van de vroomheid enz.; gesticht 1416].

Der Eisenbahner-Gencaloge, Bd. 5, Jg. 26, Folge 4, Okt. 1999. W. Schiller. Kalenderfragen im genealogischen 'Hausge-
brauch' [o.a. namen van zondagen, berekeningPaas-zondag, weekdagen in de gregoriaanse kalender]; Aus Erfurter
Kirchenbüchern [keuze uit begraafinschrijvingen 1687-1769]; Auszüge aus Pfarrer Lauers Aufzeichnungen [Johann
Friedrich Lauers (1765-1848), predikant te Gottberg 1801-1848]; Aus der Geschichte alter Golmer Familien: Hcese.

Emsldndische und Bentheimer Familienforschung, Heft 53, Bd. 11, Januar 2000. G.G. Santeh Frühe Auswanderer aus der

Grafschaft Bentheim nach Amerika [17e eeuw]; J. Ringena: Die Pastoren der evang.-reformierten Gemeinde Neuen-
haus seit der Reformation (1. Teil) [o.a. Krull, Jungius, Ascheberg, Schurckmann, Strick (3X), Struve, Palthc (2x),
Crassus, Speekman, tor Bruggen (Pontanus), Metelerkamp (4X), Tineken, Cappenberg, Stavermann, Buchler, Kuy-
per].

FamilienforschunginMitteldeutschland,4i.]g.,He{ti,]2Ln.-M&rz2000.F.Schmidt-Sibeth:Dasmeck\enburgischePastorcn-

geschlecht Schmidt aus Burg b. Magdeburg (von Schmidt, Schmidt-Arnold, Schmidt-Jortzig, Schmidt-Kabis,
Schmidt-Rudloff,Schmidt-Sibeth,Schmidt-Wulffen,SchmidtzurNedden)Teil II; Johann Christian Sommer (1772-
1833); Die'Handwergen.GewerbundHandthierung'-Treibenden in Kindelbrückimjahre 1664/65; DieGrabstellen
der Bauern von Zechnin im Oderbruch. Stammreihen Buchholz, Christophel, Erdmann, Jachnow, Kniehase,
Lehmphul, Merten, Rhode, Thi(e)mann/Tiemann; Thüringische Pastoren XXI. Sebastian Steude (1486-1555) vom
katholischen Diaconus in Merseburg zum evangelischen Pfarrer von Joachimsthal, Magdeburg, Nauwburg und
Erfurt; EineTeerschweler-Dynastie inMecklenburg [Stahl, Mietzner,Hacker; pachters van en werkers aan teerovens].

Familie und Geschichte (Saksen - Thüringen), lfd. Nr. 32, Bd. III, 9. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2000. Familie und Vorfahren
des Pfarrers Ludwig Kirsch (1891-1950); Die Familie Ritsch in Leipzig; Verv. Organisten zu Grofêengottern. 5. August
F.G. Stockmann (1785 bis 1799). 6. Christian A.L. Koch (1799 bis 1807). 7. Friedrich R. Zwinkau (1807 bis 1811) [voorts
Rossmann, Wittig, Franke en Mempel]; Das Gut Habichtsberg und die Vitzthums [17e eeuw]; Zur Verbreitung der
Böttcherfamilie Schlegel im Obererzgebirge; Wann und wo starb Veit Hans Schnorr der Altere? [door Tartaren
gevangengenomen, 1664 terug in Wenen]; Junghans oder Jungandreas? Ein Beitrag zur Namensforschung im
Altenburger Land [nc-ise eeuw]; Strafakten des Bestands 'Richterstube' im Stadtarchiv Leipzig [161]; Familie Fla-
de/Flath in Bönichen.

Gesellschaftfür Familienforschung in Franken e.V., Mitt. Nr. 20, Dez. 1999. Die GFF im Internet [ www.gf-frankcn.de
]; Das Familienforschungsprogramm GFAHNEN; Die nordschwabisch-mittelfrankischeForschergruppestelltsich
vor; Kirchenbucharchiv Regensburg: Verzeichnis der neu hinzugekommenen Kirchenbücher.

HannoverscheGeschichtsblatter, N. F. Band 22, Heft 1/3 (1968). Die Neugotik Conrad Wilhelm Hases [Hase, geb. Einbeck
1818]. Idem, Heft 4 (1968). H. Zimmermann: Die hannoversche Bürgermeisterfamilie Homeister [oorspr. Hovemesters
» Homester» Hoffmeister; met corr. op Bd. 21, S. 197-231; ise-i7e eeuw].

Idem, Bd. 23, Heft 1/2 (1969). Die Hannoversche Brauergilde im 17. Jahrhundert; Die Herkunft Johann Scheles,
Bischofs von Lübeck [overl. op reis in Hongarije 1439; de Hannoverse familie Schele, ne-ise eeuw]. Idem, Heft 3/4
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(1969). Lcben und Werke des Hofbaumeisters Christian Heinrich Tramm (1819-1861) [met (4 gen.) kwst.; Rulfes,
Holtermann, Rönneburg]; Hotels und Hotelgaste in Hannovcr vor hundert Jahren.

Idem, Bd. 24, Heft 1/2(1970). H. en J. Kruse: Namensregister zum Biirgerbuch der Stadt Hannover. Teil I (1300-1549)
[het poorterboek zelfwerd gepubliceerd in 1933]; /. Schneider. Die Waskenbok-Familien und ihr Hausbesitz von 1428-
1555 [Eberhard von Berckhusen stelde 'Nachrichten von Hannoverschen Patrizierfamilien' - het zgn. 'Waskenbok' -
samen (1553); onderzoek wees uit dat niet alle daarvoor in aanmerking komende(oude) patricische families opgeno-
men werden. Wat de bedoeling was van het bijeenbrengen van deze collectie, is één van de behandelde onderwer-
pen]; Die öffentliche Armenpflege der Stadt Hannover in den Jahren 1700-1824; Zur alteren Baugeschichtc der Hof-
und Stadtkirche St. Johannis in Hannover. Idem, Heft 3/4 (1970). Der Beitrag der hannoverschen Industrie zum
technischen Fortschritt.

DerHerold, N.F. Bd. 16, Heft 13 [eigl. Heft 1], 42. Jg., I. Quartal 1999. Ostelbische GrolSgrundbesitzer - cine 'relativ
offene Klasse?' Ausgewahlte Ergebnisse einer Untersuchung zum Grofigrundbesitz in der Provinz Brandenburg
(1807-1918).

Idem, N.F. Bd. 15 [!],Heft 14-15,42. Jg., II.-III. Quartal 1999. Der Wappenschild des Kurfürstentums Hessen von
1816 (odcr: Wie genau ist der Neue Siebmacher?). Idem, N.F. Bd. 15, Heft 16,42. Jg., IV. Quartal 1999.

Jahrbiich des Emslandischen Heimatbiindes, Band 46 (2000). Freren und die Düsseldorfer Malerschule [Heinrich Joseph
Gabriel (1816-1882), Franz Thöne, August Flinker]; Der DreilSigjahrige Krieg in der Niedergrafschaft Lingcn und
denbenachbartenmünsterischenKirchpielenSalzbergen,EmsbürenundSchepsdorf;NeueHeimatfürFlüchtlinge
und Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg in Dalum; Die Wirtschaftliche ErschlieGung des Emslandes
vor dem Emslandplan; H.Jager: Die Pfarrarchive des Emslandes und ihr Wert für die Regional- und Ortsgeschichte;
A. Kreienbrink: Zur Bedeutung von Pfarrarchiven für die Orts- und Regionalforschung - Das Pfarrarchiv Holte und
die überseeische Auswanderung; Altc Heimat - Neue Heimat: Lcbensgeschichten von Rufilanddeutschen im Em-
sland; 75 Jahre Heimatvereine in Aschendorf; Das Schlofê der 300 Stühle. Kleine Geschichten um das Clemenswer-
ther Mobilar; Die Kirchenfenster von St. Andreas in Emsbüren; 50 Jahre Regional- und Heimatforschung im Em-
sland.

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskimde, 68. Band (Detmold 1999). Die friihen Kirchengründungen im
Raum Detmold; Lemgoer Bürgersöhne an der Erfurter Universitat im 14. bis 16. Jahrhundert; Vom Jünglingsverein
zum CVJM Wüsten (1849-1949); Malwida von Meysenbugs Briefe an Elisabeth Förstcr-Nietzsche [1873-99].

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jg. 70 (1998). Unruhen in den Kreisen Minden und Lübbecke im Revoluti-
onsjahri848;Mittelniederdeutsch in Minden. Zur SchreibspracheMindensim' 14. und 15.Jahrhundert; Minden und
Prag am Vorabend des Dreifligjahrigen Kriges.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XV, 47-Jg-, Heft 4, Okt.-Dcz. 1999. Das Archivalienverzeichnis der Stadt Gollnow in
Hinterpommern aus dem Jahre 1642 als familicngeschichtliche Quelle; Gelegenheitsfunde [Teubner; blz. 259,272,
274]; Aus den Grund- und Hypotheken-Akten des Neumarkischen Amtes Driesen. Erbzinsgut Neu-Dessau, Kr.
Friedeberg; Geburten und Todesfalleder ersten deutschen Kolonisten in der Region Sadownc am Bug im Jahre 1829;
Die Familie Klippstein in Pommern und aus Pommern; Standesamtsregister aus Stad und Kreis Mohrungen in
Ostpreufien; Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Bösdorf, Kreis Neisse in Schlesien; Grafin-
schriften auf dem Friedhof in Tauroggen um 1942/43.

Idem, Bd. XV, 48. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2000. Die Familie Malkowski aus dem Dorf Skurpien bei Soldau, Kreis
Neidenburg; Begegnungen mit dem Familiennamen Knur [met overzichtstabellen voorkomen in voornl. Duitsland,
Polen en Silezië]; Burger der Stadt Marienburg in Westpreufien um 1800. Familiennamen mit 'B' beginnend; Die
Breslauer Goldschmiede. Eine archivalische Studie als familienkundliche Quelle; Forschungsgruppe 'Archiv Stadt
und Kreis Lauban' unterwegs.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 14, Heft 5, XLVIII. Jg., Nov. 1999. Der Hessheimer Schultheiss Hans Velten
Eschbach als Grossvater der Kinder Ballenstein in deren Vormundschaft 1685; Die Vorfahren der Otterberger jüdi-
schen Straus-Familie im 18. und 19. Jahrhundert [v/h Loser, Loeser; met lijst van in 1808 nieuw aangenomen namen
en oude namen); Hanns Barthel Schenkenberger. Hoffourier in Zweibrücken 1615-1635. Die Paten seiner Kinder;
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Blesinger, Blessinger, Blösinger [i7c-i8e eeuw]; Ehen mit Hindernissen 1759-1792. Aus dem prot. Pfarrarchiv Wei-
denthal; Ortsfremde im katholischen Kirchenbuch von Weidenthal 1720-1798.1. Teil: 1720-1750; Erganzungen zum
Pfalzischen Pfarrerbuch (Buchstaben Si-Sm) [Sibelius t/m Smieden; o.a. Simon]; Seitz [aanv.]; Philipp Heinrich
Eiscnmayer aus Hafiloch. Auszüge aus seinen Briefen nach Amerika 1849-1863; Der Einwanderer Johann Vadel und
sein Schicksal [Johannes Vatel tr. Horschbach 1658 Elisabeth Bollenbecher].

Südwestdeutsche Bldtter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 22, Heft 8, Dez. 1999. Bedcutende Nachkommen der

Schultheifêenfamilien Hahn in Sielmingen und Leypoldt in Plieningen [o.a. Theodor Heuss, Eduard Mörike, Georg
W.F. Hegel; schema's ise-2oe eeuw]; Die Familie Brodbeck in Neuhausen an der Erms [eind i6e-i8e eeuw]; Die
Familie Meroth und ihre Beziehungzum Kcmptener Patriziat; Das Stammbuch des Apothekergehilfen Paul Meu-
derlin (ca. 1595-1655).

Veró'ffentlichung der Westdeutschen Gesellschaft für Familiekimde e.V., Sitz Köln, Bd. 120. Album Amicorum. Freund-

schaftsbuch des WernerReinholdBernhard von MüntzfürdieZeit von 1762-1769, bearbeitet von HerbertM.Schlekher
(Köln 2000). Bijlage: W. Koenig: Einiges aus den Familienpapieren der nicderrheinischen Familie von Möntz [oorspr.
Muntz; ise-i9e eeuw],

Zeitschrift des Bergischen Geschichtvereins, 94. Band (1989/90). B. Fischer: Engelbert von Berg (1185-1225), Kirchenfürst
und Staatsmann. Mit einer Gegenübcrstellung zu Thomas Becket (1118-1170); K. Niederau: Zur Geschichte des bergi-
schen Adels: Die von dem Bottlenbcrg gen. Kessel der nicht vom Hause Hackhausen abstammenden Linien (Teil
2) [met fragment v. Honseler en v. Ossenberg; 16e eeuw]; FJ. Burghardt: Die Affare Pfeilsticker 1714/19 [Johann Reiner
Pfeilsticker (geb. Angermund 1660); confrontatie met Clemens Clauberg te Solingen].

Idem, 96. Band (1993/94). K. Niederau: Zur Geschichte des bergischen Adels: Die von Berchem zu Aprath [schema's:
v. Neuhof gen. der Duve, v. Scholier, Grein von Aldenhoven, v. Ahr; Quad von Rade (blz. 57/59)]; M. Knieriem: Frie-
drich Engels Vater und Sohn [senior: 1796-1860, tr. 1819 Elise van Haar]; Frauen, Bildung und Kleinstadtisches
Bürgertum untcr Bedingungen spater Industrialisicrung: das Beispiel Ratingen 1835-1914.

GROOT-BRITTANNÏE

Anglo-German Family History Society (A mutual self-help group). Mitteilungsblatt, nrs. 1 (August 1987) t/in 32 (June
1995). Hierin de rubrieken Members Interests [contactdienst], Bitsa info [extracten uitarchieven], korte mededelin-
gen, bijdragen betr. vondsten, emi-/immi-gratie; Voorts: The old Sugar Refineries of St. Gorge's-in-the-East [extra
ed. 1987]; An account of The German Hospital in London [nrs. 1-4]; German Sugar bakers in the East End [Way-
man/Wcyman; in nr. 5; + special Edition 'Sugar-bakers']; The Palatines [emigranten uit de Pfalz; nrs. 8-10]; The
King's German Legion in Dorset (1803-05) [nr. 11; children of-, nr. 14]; Familie Hiller [onderzoek naar -, te Zeil
(Kirchheim, Württ.); nr. 14]; Germanic Emigrants Register [nr. 23].

The Hampshire Family Historian, Vol. XIII (1986), No. 1 (May). Verv. Tinling; Verv. Military marriages - st. Thomas,
Winchester [1814-1818]; Mainwaring [i8e-ige eeuw]; Extracts from 1764-1772 Portsea Registers; Going Dutch on the
Hampshire Lemms. The origin of the name Lem; Wetham Parish Registers [transcriptie huwelijken 1654-57]. Idem,
No. 2 (Aug.). Bijdr. betr. Kneller, Tinling, Bennett, Vereker; Verv. Portsea - baptisms [Court t/m Froud]; Verv. Milita-
ry marriages [1818-24]. Idem, No. 3 (Nov.). Verv. Tinling; Verv. Portsea baptisms [Gallon t/m Housen]; Verv. Military
marriages [1824-35]. Idem, No. 4(Febr. 1987). Verv. Portsea baptisms [Imrie t/m Moorcraft]; William Aslett [testament
1638]; Bijdr. betr. Tinling, Tilmouth, Culbertson.

Idem, Vol. XIV (1987), No. 2 (Aug.). One Falklands afternoon [notities gemaakt op begraafplaats Port Stanley; 19e-
20e eeuw]; Verv. Portsea - forces baptisms 1813-14 [Round t/m Young]; Bijdr. betr. Tinling, Pidgley, Pert, Mayes,
Tilmouth. Idem, No. 3 (Nov.). Verv. Tinling; 1851 Census Index - alphabetical list of parishes; Hampshirc's contributi-
on to The First Fleet to Australia [1787]; Le Seelleur-a Channel Islands surname; Carisbrooke House of Industry 1851
[A t/m G]; Hampshire militia men born in the North East parishes [1825-1831]. Idem, No. 4 (Febr. 1988). Verv. Carish-
brookc House [G t/m M]; Smuggling at Graet Chilling farm, Titchfield Hants, circa 1700 to 1830 [Hinxman].

Idem, Vol. XV (1988), No. 1 (May). The Callen family of Crampmoor; Alice L. Couper (1854-1943); Bijdr. betr.
Clark(e), Shell, Abraham, Arctic expedition of 1852, Poore, Geary. Idem, No. 2 (Aug.). Bijdr. betr. Tinling, Carisbrooke
House [T t/m Y], Cockaday, Bignell, Lavington, Abraham, Axford, Searle; Baptisms of children of H.M. forces - st.
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Mary's, Portsea, 1841-1843. Idem, No. 3 (Nov.). Bijdr. bctr. Huntingford, Lavington, Heberley, Tinling. Idem, No. 4
(Febr. 1989). Bijdr. betr. Everington, Tinling, Woodstock, Abraham, Fletcher, Tinling; Vcrv. Portsea - baptisms.

NOORD-AMERIKA

Families (Ontario, Canada), Vol. 38, no. 1, febr. 1999. D.E. Kennedy: Who represents Canada? The Stirling report
[WilliamAlexanderofMenstrie,earlofStirling, viscount Canada, 1576-1640; stamreeks (5 gen.) Alexander]. Appen-
dix A: Descendants of the first Earl of Stirling. Appendix B: Desccndants of Katherine Menzies [1690-1731, dr. van
Anne Alexander]. Appendix C: Descendants of Charles Shirreff [geb. 1768, zoon van Barbara MenzicsJ; R. L. Babcock:
Sorting out the Benjamin Babcocks.

Idem, Vol. 38, no. 2, May; no. 3, Aug.; no. 4, nov. 1999. Newsleaf, Vol. XXIX (1999), Nos. 1 (Febr.) t/m 4 (Nov.).

New Netherland Connections, Vol. 4, Nr. 3, July-Sept. 1999. M.E. Van Gorden: Albert Gysbertsen and Aeltje Wiggers:
progenitors of the Van Gorden/van Gorder family in America [afk. van Heerde]; P. Nieuwenhuis: Abstracts from
Notarial Documents in the Amsterdam Archive [1625-45]; J. Snedeker. The men who fought the Manhattan Indian
War. Part I, the background [1640-41].

Idem, Nr. 4, Oct.-Dec. 1999. L. Lightfoot: Stintie, wife of Reinier van Sickelcn [testeerde 1749]; Verv. Abstracts ...
Amsterdam; Acknowledgment of paternity of Maria Truax's child [als deze Maria dochter was van Philippe du
Trieu(x) en Jaqucmijne Noiret, werd zij 1617 niet in Leiden gedoopt maar in Amsterdam (Waalse kerk 130/45, 5-4-
1617)]; Verv. Manhattan Indian War.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 130, Nr. 3, July 1999. Parentage of Pieter Pietersen Ostrander
and his sister TryntjePieters[ged. Amsterdam 1657 resp. 1654]; The Amstcrdamyears ofJosephMargetts, father-in-
law of Adriaen Hegeman of New Netherland [poorter van Amsterdam 1646; Hegeman in jaarboek CBG1973,1974];
Children of the New York City Almshouse, 1807-1810; Verv. Van Woggelum; Verv. Lassen/Lassing; Verv. Presbyterian
marriages at Jamaica 1831-34.

Idem, Nr. 4, Oct. 1999. Genealogical clues in the letters of John Wendcll (1708-1772) of Stone Arabia and Boston;
Some 'heirs of Annekcjans Bogardus' in Qucbec; Verv. Lassen/Lassing; Verv. Children of the New York City Alms-
house; Verv. Presbyterian marriages at Jamaica, 1835-39.

TheNYG&B Newsletter, Vol. 10, No. 3, Summer 1999. NYG&BS library acquires various 1847-1897 vital records for
Long Island City and former towns and villages of Bronx, Kings, Queens and Richmond Counties.

Idem, Vol. 10, No. 4, Fall 1999. New York State Supreme Court naturalization records in the New York County
Clerk's office/Division of old records. From the Colonial Period through 1924. Part 1:1907-1924; Promisc of the web:
full-text New York books on the web [J t/m Y].

ZUID-AFRIKA

Familia (Kwartaalblad van die Genealogische Genootschap van Suid-Afrika), jg. 36 (1999), No. ï.J.C. van Deventer(t):
Die socktog na ons voorsate (én hulle nasate) [Van Deventer, Olivier, Verwey, Visser, Brits]; Hans-Georg Bleibaum
(1917-1998); Genealogie Von Moltke [i9e-2oe eeuw].

Idem, No. 2. Voor-en nageslag van C.F. Reyneckc, 1884-1918 [oudst bekende: Adam Reynekc, gcb. Berlijn, tr. Paarl
1751 Elizabeth Piek]; B.J. Venter: 'n Blik op Familicverwantskappc (wanneer is ondertrou, ondertrou?) [voorbeelden
uit familie Venter]; Genealogie van en lewensketsc oor die familie Scheurkogel [Abraham S., geb. 's-Hertogenbosch
1820]; Nageslag van Migael Johannes Breitenbach [1807-1856]; Geslagregister Familie Schindehütte, Deel 1. Duits-
land [Hessen; i7e-i8c eeuw].

Idem, No. 3. Joubert voorgeslagte: Frankrijk & Suid-Afrika [Jaubcrt; i7e-i8e eeuw]; John Henry Harris and his
descendants [19c eeuw]; Anna Sabina Venter - onbekende dogter van stamvader [geb. ca. 1695/98].

Idem, No. 4. Geslagregister familie Schindehütte, Deel 2; Voorouers van Harmen Jansz Potgieter [geb. Nordhorn

16351-

ZWITSERLAND

Association Valaisanne d'érudes généalogiques/Walliser Vereinigungfür Familienforschung (Archives cantonales, Rue des

Vcrgcrs 9,1950 Sion; Case postale 58,1951 Sion), Bulletin 5 (1995). P.-Y. Pièce: A la recherche de vos ancêtres dans Ie
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Village Global; P. Hutter. Recherches généalogiques et Sciences de l'hérédité; Neuc Wappen: Nagy, Barone, Bossetti,
Beneyton; H.-R. Ammann: Latinisierte Ortsnamen des Oberwallis in den Pfarreiregistern; Un généalogiste avant
l'heure: Michel-Élie Sierro (1782-1819); Kleine Namenkunde zu Familien aus der Region Brigerberg-Simplon; Une
familie prolifique: les Roduit.

Idem, Bulletin 6 (1996). Le Calendrier Republicain; Familienforschung und 'Walliser in aller Welt'; N. Pfaffen:
Landvogt Joseph Zurkirchen von Grachen und Visp und seine Nachkommen [1676-1753]; Pft. Terrettaz: Latinisierte
Ortsnamen des Unterwallis in den Pfarreiregistern; Neue Wappen: Imber, Camprubi, Bouquet, Charvat; La familie
Detiennc [Etienne, D'Etienne; 18e eeuw]; La familie Donnet; Troillet [familie]; La familie Dayer aux USA.

Idem, Bulletin 7 (1997). Pft. Terrettaz: Histoire de prénoms; L Brunner: Die Erfassung der Leuker Pfarrbücher mit
dem Computer. Ein Beitrag zur genealogischen Grundlagenforschung [verslag]; La familie Lugon [van Saillon naar
Peru]; L Biollaz SM: Les armoiries de la Société de Marie [Marianisten; orde gesticht te Bordeaux 1817; 1995 50 jaar
in Sion]; Neue Wappen: Buscaglia, Jilg, Campo, Ganzer; Die Kalbermatten in Visp [ook: Kalbermatter; bekend in
Saastal sedert 1305];/!. Crozzoli: Origine et formationdes patronymesapercu Bagnard [naamgeving in dal en gemeen-
te Bagnes sedert de 12e eeuw; met opgave namen en periode, waarin ze aangetroffen worden]; A la rencontre de Jean-
Franjois Cordonier [geb. 1852]; Les registres de la paroisse de Savièse.

Idem, Bulletin 8 (1998). Pft. Terrettaz: Quand genealogie, toponymie et histoire locale font bon ménage [familie De
Collombey; ne-ise eeuw]; E. Hasen: Die Hasen im Wallis - Eine Skizze [ook: Haasen, HaGen, Has(s)o, en (verlatijni-
seerd:) Leporis, de Lepore > Lépré]; S. Michellod: La familie Michellod de 1300 a l'an 2000 [afk. uit de omgeving van
Orsières, vallée d'Entremont]; Pft. Terrettaz: Une familie de marquilliers: Les Bertholet de Saillon [ouderlingen,
carillonbespelers]; Neue Wappen: Rigoli, Delacroix, Zighetti, Mosoni; Pft. Terrettaz: Les villages valaisans et les noms
de leurs habitants; Nouvellcs de l'information [lijst genealogische internet-adressen]; W. Seelentag: Was findet man
auf Internet? [http://www.eye.ch/swissgen ; Schweizer Familienforschung auf dem Internet]; P. Willisch: Die
Einbürgerung der Heimatlosen im Kanton Wallis (1850-1880). § IV. Namcnliste der eingebürgerten Oberwalliser
Heimatlosenfamilien [naam, woonplaats, land/streek/plaats van herkomst]; R. Carron: Reflexions sur la Psychogdnéa-
logie; Inventar der von Mitgliedern der WVFF in Angriff genommenen oder abgeschlossenen Genealogien; J.V.
Dumoulin: Origine de la familie Dumoulin de Savièse; Die Wappen der Gommer Blatter [sedert de middeleeuwen
komen er in Oberwallis verschillende families 'Blatter' voor; leden van de Blatter-familie in Goms zijn burger van
Reckingen en Ulrichen).

Regio-Familienforscher (Bzse\), Jg. 13, Nr. 1, Marz 2000. Das Privatarchiv Studer in Breitenbach; P. Stein: Toraschmuck
als genealogische Quelle; Der Basler Journalist AlbertOeri und der ZweiteWeltkrieg [met stamreeks;i4e-2oe eeuw];
W.G.C. Smidt: Basler im Dienst deutscher Fürsten im 17. Jahrhundert. Der graflich-bentheimische Rentmeister
Germanus Roth und sein Cousin Christoph Roth [Albrccht/Albertus Roth {1613-1666) als koopmansleerling in
Holland, verwierf terug in Basel 1634 als koopman van Nederlandse waren het gilderecht op safraan. Germanus
Roth tr. (2) Steinfurt 1683 Amelia Elisabeth Ketler, dr. van Catharina van Zeist (zuster van Gertrud, die 1661 de Graaf
zu Bentheim huwde); Die Schweizer an Bord der Titanic; Die Aargauer Hassler/Hasler und Jacob Burckhardt [1810-
1897, kunsthistoricus; zijn afstammingsreeks via o.a. Wetzel > Hassler (16e eeuw)]; Französische Flüchtlinge Huge-
notten) in Baden-Durlach [1709; naamlijst]; GehörenKirchenrcgisterinsDorf oder insStaatsarchiv? [discussie]; Verv.
Stammbaum Bienz [te Stammheim; i8e-2oe eeuw]; Antw. Ha(e)berlin; Ausschnitt aus der Vorfahrentafel Wenk
[schema; o.a. Oettlin/Öttlin, Estlinbaum, Bruder, Kayser].

VERDER ONTVINGEN WIJ:

Burgerzaken & Recht, yt jg. (2000), nr. 1, jan. [Nieuwe tarieven akten Burgerlijke Stand]; nr. 2, febr.; nr. 3, maart
[Thema-nummer: Opleidingen].
Computers in Genealogy, Vol. 6, No. 12, Dec. 1999.
Descent (Australië), Vol. 26, No. 3, Sept. 1996; Vol. 27, Part 2, June 1997; Vol. 29 (1999), Part 1 t/m 4 (March t/m Dec).
Dwarsop (Voorhout), jg. 2, nr. 4, zomer 1999 [ƒ. Warmenhoven/E. van der Hoeven: Café 'De Bonte Koe'. Eén naam twee
cafees en ... drie generaties Van Steijn; E. van der Hoeven: Vlasveld aan de Gedempte Gracht (herinneringen van
Willem Cornelis Vlasveld, geb. 1917)].
GesellschaftfürFriedrichstadterStadtgeschichte, 28. Mitteilungen, Frühjahr 1986; 29. Mitt., Winter 1986 [Gedanken beim
Blattern in einem alten Adrefibuch]; 30. Mitt., Frühjahr 1987 [Themanummer: spoorweg]; 32. Mitt., Sommer 1987
[Neues Bauen in alter Umgebung]; 57. Mitt., Herbst 1999 [K. Michelson: Die NSDAP vor 1933 in Friedrichstadt].
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Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 15, jan. 2000.
Huguenot Heritage, Issue 5, Winter 1999.
Register Afgestudeerden. Stichting Opleiding Manuale Therapie Eindhoven. Stichting School voor Manuele Therapie
Utrecht, 1987.

M. Vulsma-Kappers

Geboekstaafd (z)
Brief van een Amsterdammer aan zyn vriend in Zeeland : by gelegenheid dat den berugte
J. Cato Camerling met zyn medemakker uit het tugthuis der stad Middelburg gebrooken is,
na dat hy zedert den jaare 1766, daar om een meenigte gepleegde schelmstukken voor zyn
geheele leven geconfineert was..., Arnhem, H. Moeleman, 1769.

Brief van een Heer te Amsterdam, aan zyn vriend, te Gouda over het zenden van hoeden ver-
ciert met Oranje linten, na Texel aan 500 afgedankte matroozen, door J. van Eymeren, hoede
en kouze kooper te Amsterdam, in de Kalverstraat by de Osse-sluis, [S.I.], [s.n.], 1784.

Brief van Jan Alberts, schoolmeester in Friesland, aan sieur R. Willemsen, voorlooper en
meede-christen in Holland, over zyne zwarigheden, welke hy vermeent voor te komen in de
deductie van jr. O.Z. van Haren, Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1761. [Handelt over de
beschuldiging van incest tegen Onno Zwier van Haren].

Brief van Guillielmus F. van Dalennoort, lid van het rooms-catholijkcapittel van Utrecht... aen
de twee paters Minder-broeders N. Cauwenberg en N. Longas, dewelcke in 's Gravenhage
publieke kerk houden, 's-Gravenhage, Wijtmans, 1713.

Brief aan den Hoog Edelen Gestrengen Heere AJ.C. de Beere, opperhoofd eener gewapende
horde oproermaakers in Friesland, Franeker, [s.n.], 1787.

Brief van een heer te Arnhem aan zyn vriend te Amsterdam betreffende de historie van de
befaamde brandstigter Berent Evertsen, nevens de sententie by de edele moogende heeren
raaden, des vorstendom Gelre en graafschap Zutphen geweezen, en geëxecuteert, buiten Arn-
hem den 24 July 1773, Arnhem [etc], 1773.

A. J. Stasse
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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.

VRAGEN

247. (VAN) BLEIJENDAAL
Jan (Thijmensz.) van Bleijendaal tr. Beverwijk 2-5-1762 Jannetje Bruijns.Getuigebij het huwe-
lijk is zijn moeder Hilletje Claas van Schoonenvelt, wonende te Nieuwkerk. Gevraagd: her-
komst en voorgeslacht van Jan van Bleijendaal, idem van Hilletje Claas van Schoonenvelt.
Mietje van Blijendaal, geb. ca. 1736, begr. Amersfoort 2-2-1792, en Hendrik van Blijendal, geb.
ca. 1739, begr. Amersfoort 30-3-1789. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Mietje en Hen-
drik.
Mathijs Jansse Blijendael otr./tr. Den Haag/Scheveningen 30-12-1668/20-1-1669 Ariaentje Cor-
nelis. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Mathijs.
Claes Abrahams Blijendael otr./tr. Den Haag/Amsterdam 26-7/13-10-1656 Maria Jans. Ge-
vraagd: herkomst en voorgeslacht van Claes.
THEUNISSEN-JANS
Timon Theunissen, soldaat in het regiment Van Bearn (1735), tr. Amersfoort 1-11-1735 Niesje
Jans. Gevraagd: nadere gegevens betreffende dit echtpaar, ondermeer hun verblijfplaatsen.

C.J.J. Bleijendaal, Heemskerk

248. LIJN, plaatsnaam Risdam
Dirck (Dierick) Claesz. Lijn, koopman te Hoorn (zie ook 'Onder regenten, de elite in een Hol-
landse stad: Hoorn 1700-1780'), begr. ald. 19-2-1725, otr. Hoorn 10-4-1683 'j .m. van Risdam' met
Maritje Jacobsdr. Naemsloot, van Hoorn, wed. van Meyndert Thymonsz. (ged. Hoorn 6-10-
1651, begr. ald. 24-4-1708), dr. van Jacob Cornelisz. Naamslooth (remonstrants) en Elbrichje
Gijsberts). Een plaats 'Risdam' is niet te vinden in Nederland, wel een gehucht Rijsdam in de
gemeente Vlagtwedde (Groningen). Kan er wellicht Edam zijn bedoeld? Daar tr. 6-8-1650
(geref.) zekere Claes Cornelisz. Lijn, van Edam, met Maghteltje Woutersdr., van Vlieland.
Reeds op 21-8-1594 tr- te Edam zekere Jacob Claesz. Lijn met Griet Jans. Het echtpaar Lijn-
Naemslooth had één kind: Eva Lijn, ged. Hoorn (r.-k.) 13-5-1684, stichtster van het Fonds Eva
Lijn, overl. ald. 20-11-1743 (nalatende een vermogen van ruim 101.000 guldens), tr. Hoorn 22-1-
1713 Pieter van Sanen, graankoper te Riga, koopman te Hoorn, grootgrondbezitter, overl.
Hoorn 3-5-1738, zn. van Pieter Cornelisz. van Sanen en Duyfje Rol. Gevraagd: is er een verband
tussen Dirck Claesz. Lijn, geb. ca. 1653, 'van Risdam' en Claes Cornelisz. Lijn te Edam, gehuwd
in 1650? O.W.C. Mertens, Cadzand

249. SCHIPPERS
Joachim Arnoldus/Aerts tr. Haren/NB 18-1-1672 Theodora Marceli Dirks, ged. ald. 7-9-1651.
Broers van hem: Gerardus Arnoldus (tr. Haren/NB 19-1-1671 Johanna Antonius) en Johannus
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Arnoldus (tr. ald. 24-1-1697 Gertrudis Gerits) kwamen resp. 'van Bergen' en 'van Berchem'.
Gevraagd: herkomst van Joachim Arnoldus, die zich later Schippers noemt.
RUTTEN
Kleinzoon van Genoemde Joachim Arnoldus is: Anthonius Schippers, ged. Haren/NB 4-9-
1709, tr. ald. 3-2-1738 Petronella (Rutten), van Mil. Gevraagd: herkomst van Petronella.

M. Schippers-Geurts, Venray

250. DE BRUYN
Op 2-12-1679 testeren Ocker Claeszn. van der Pijl, gerechtsbode te Noordeloos, en Jannichje
Reyers van Vianen. Haar zoon Frangois de Bruyn ontvangt een prelegaat van 100 gulden. Voor
de weeskamer van Noordeloos compareren op 5-8-1682: Niclaes Muijen, chirurgijn te Noorde-
loos, wedr. van Elisabeth de Bruyn die tevoren weduwe was van Jan Bons, en Willem Wil-
lemszn. Houniet wonende te Ameide als neef en Adriaentje de Bruyn als tante van de onmon-
dige kinderen van genoemde Elisabeth de Bruyn en Jan Bons, genaamd Neeltje en Antonius
Bons. Gevraagd: onderlinge verwantschap en voorgeslacht van genoemde personen met de
naam De Bruyn.

G.J. van Rookhuyzen, Genemuiden

251. DUYCKER-VAN GAMBEREN
Arnoldus Duycker en Anna van Gamberen lieten hun zoon Aart te Utrecht dopen (Catharij ne-
kerk) op 26-10-1717. Gevraagd: Nadere gegevens over dit gezin en voorgeslacht Duycker-Van
Gamberen.
DUIKER-JANS
Harm Harmensz. Duiker(Duker) enHendrikje Jans woonden met vijfkinderen in Smilde; hun
oudste kind moet omstreeks 1771 zijn geboren. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van dit
echtpaar. W. Duiker, Wierden

252. BEEKMAN
Johannes Beekman, geb. Ulft maart 1724, smid (evenals zijn nageslacht), tr. ald. 14-5-1747 (r.-
k.: 4-6-1747) MargarethaReijnhold, ged. Anholt 11-12-1720. Hermanus Beekman, van Ulft, was
getrouwd met Aleyda Maatmans, van Silvolde. Bernardus Beekman, van Ulft, was getrouwd
met Theodora Koopmans. Johannes, Hermanus en Bernardus zouden zonen zijn van de te
Gendringen wonende Gerrit Beekman en Gertrudis Beijers, en kleinzonen van Hermannus
Beekman uit Terborgh. Te Ulft is doopgetuige (1724) zekere Otto Beekman. Gevraagd:
doop/geboortegegevens van de drie broers, nadere gegevens betreffende hun vermeende ou-
ders en grootvader, wie is Otto Beekman.

G.J. Beekman, Amsterdam

253. VAN DER SAEN
Jan Arysz. van der Saen, tr. (1) Geertje de Bruin; otr. (2) Nieuwkoop 31-8-1764 Kuinira Jansdr.
Schuil, van Woerden; tr. (3) 1795 Emige Brand. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Jan
Arysz. van der Saen, evenals nadere gegevens over zijn drie huwelijkspartners.

A. Stikkelorum, Leiden

254. NAGEL
Otr. Amsterdam 22-8-1733 Jan Hendrik Nagel, van Arnhem, 25 jaar oud, militair, met Johanna
Roelofs, van Zuthpen , 24 jaar oud; beiden wonend op Marken, een buurt in Amsterdam.

354 Gens Nostra 55 (2000)



Trouw Hellendoorn 8-8-1753 Jan Hendrik Nagel met Maria Adolphina Los(e)man; voor beiden
het tweede huwelijk. Gevraagd: Waar is het eerst genoemde echtpaar naar toe vertrokken; zijn
beide personen Jan Hendrik Nagel identiek aan elkaar.

E. Soepenberg, Den Ham

255. BERKHOFF-LUIN, BERKHOF-KLOECKEN
Johannes Berkhoff, geb. (Havelte?) ca. 1745, meester-voorzanger en koster te Dalen (Dr.), tr.
ald. 22-6-1769 Roelyna Luin. Johannes was vermoedelijk een zoon van Pieter Hendriks Berk-
hof, van Oosterwolde, onderwij zer te Havelte, getrouwd met Hendrina Kloecken, geb. Meppel
30-11-1721, verm. dr. van Jan Kloecken, leertouwer te Meppel. Gevraagd: informatie over beide
families.
JALVINGH

Jan Jalvingh, ged. Oosterhesselen 11-4-1745, kleermaker en landbouwer, overl. Gees 11-6-1793.
Gevraagd: nadere gegevens en voorgeslacht.
DRAAIJER
Harm Theijs Draaijer, over. Oosterhesselen 9-6-1773. Gevraagd: nadere gegevens en voorge-
slacht.
LUIN
Harm Luin, geb. ca. 1700, schatbeurder te Dalen (Dr.). Gevraagd: nadere gegevens en voorge-
slacht. E.B.G.W. Ockels, Garsthuizen

256. MOBERS-SLUISMAN, EERENS/ERNENS-SPROOTEN
Jan Mobers tr. Wylre 29-9-1763 Maria Catharina Eerens. Zijn ouders waren Joannes Mobers en
Maria Sluisman; die van haar: Laurentius Ernens en Barbara Sprooten. Gevraagd: Huwelijks-
gegevens van de ouders en hun voorgeslacht.

R.J.P.M. Vroomen, Echt

257. Sloterpias te Amsterdam
Gezocht: gegevens over 'Out Kerkhoff of "t Oude Kerkhof, een gehucht of kapel/kerkhof in
de noordelijke punt van de Vrije Geer, of Geerban, aan de zuidkant van het vroegere Slooter-
meer, later de Slooterdijkermeerpolder - nu de Sloterpias in Amsterdam Nieuw-West.

A.G.M. Wanders, Naarden

258. VAN DER MUREN/BOEL/VAN BREMEN
Te Kockengen trouwen 28-12-1714 Pieter Borra en Willemij ntj e Brunis van der Muren (zie Gens
Nostra 50 (1995), pag. 386). Bij de doop van de eerste zes kinderen wordt de moeder niet ver-
meld; bij de doop van Jan te Kockengen op 9-7-1724 heet zij Willemij ntj e Barteldr. Vervolgens
op 22-9-1726 Willemijntje Barte Boel en op 5-12-1731 Willemijntje van Bremen. Gevraagd:
geboorte/doopgegevens, ouders en verder voorgeslacht van Willemijntje.
VAN DER MARCK-OVERSCHIE

Op 24-2-1726 huwden te 's-Gravenzande Jan van der Marck, j.m. van Vleuten, en Maria Kra-
mer, j .d. van Rotterdam. Jan werd gedoopt te Vleuten 29-10-1693 als zoon van Jan Daniëlszn.
van der Marck en Elisabeth Overschie, die aldaar trouwden 9-4-1686. Elisabeth Overschie is
mogelijk een dochter van Anthony/Teunis Harmenszn. van Overschie, smid te Vleuten. Ge-
vraagd: nadere gegevens over en voorgeslacht van het echtpaar Van der Marck-Overschie.

M.C. de Keijzer, Apeldoorn
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259. VAN BAARDEWIJK, STEVENS, SPLINTERS
Stanislaus Antonie van Baardewijk, ged. Waalwijk 16-9-1763, tr. Bergen op Zoom 31-8-1788
Maria Josepha Stevens, ged. Maastricht 11-1-1768. Kinderen: Maria, ged. Bergen op Zoom 20-1-
1789; Elisabeth, ged. Zutphen 19-12-1791 en Johannes, ged. Breda 15-9-1794. Stanislaus was
soldaat; zijn gezin trok met het leger mee en was in 1795 te Doesburg waar zijn vrouw moet
zijn overleden. Dochter Elisabeth huwde Adriaan Splinters, geb. Doeveren 1786; hun zoon
Marinus geb. Genderen 20-2-1814. Johannes van Baardewijk woont te Besoijen in 1810, tr.
Vrijhoeve-Capelle 29-5-1835 Johanna Netten, ged. Loon op Zand 12-8-1805. Getuigen bij dit
huwelijk verklaren dat de akte van overlijden van Maria Josepha Stevens niet kan worden
getoond omdat daarvan in Doesburg geen aantekening in het register voorkomt, maar dat zij
aldaar is overleden ca. 1795. Gevraagd: 1. aanvullende gegevens van Maria van Baardewijk; 2.
nadere datum van overlijden van Maria Josepha Stevens; 3. plaats en datum huwelijk van
Elisabeth van Baardewijk met Adriaan Splinters.

J. van Baardewijk, Amersfoort

ATTENTIE BEZOEKERS VERENIGINGSCENTRUM

Op zaterdag 20 mei 2000 is ons nieuwe Verenigingscentrum in Weesp voor het eerst voor
bezoekers opengesteld.

Tot en met 24 juni a.s. is het centrum op zaterdagen nog open van 11.00 tot 16.00 uur en tot
en met 30 juni a.s. ook op donderdagavonden van, zoals gebruikelijk was in Naarden, van
19.30 tot 22.00 uur.

Nieuw is dat vanaf zaterdag 1 juli a.s. het centrum op twee dagen in de week open is, en wel
op donderdag en zaterdag. Ook nieuw is dat er een verlengde openingstijd geldt, namelijk
van 10.00 tot 16.00 uur. Wegens bemensingsproblemen zijn de openstellingen op donderdag-
avond verminderd tot één avond, namelijk alleen op de eerste donderdag van de maand. Het
centrum is dan open voor onderzoek op de normale tijd, dus van 19.30 tot 22.00 uur.

Op feestdagen is het Verenigingscentrum altijd gesloten.

Namens het leidinggevende team van het Verenigingscentrum
G.J. Bothof, directeur

Aan dit nummer werkten mee:

Leny Aben-Nederpeld, Malvert 2416, 6538 AP Nijmegen.
Femke de Grijs, Zandkamp 163, 3828 GK Hoogland.
N. A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581CR Malden.
Derk Jordaan, Van Lijndenlaan 30,1412 EK Naarden.
L.F. van der Linden, Le Corbusierlijn 3, 2728 AR Zoetermeer.
F.G.M. Manche, Utrechtseweg 100, 3818 EP Amersfoort.
L.W. van Sint Maartensdijk, Sikkelstraat 41, 2151CN Nieuw-Vennep.
H.S. Vree-van Leijenhorst, Archimedesplantsoen 76 hs, 1098 KG Amsterdam.
Sjors Zanoli, Abri 6,1411 GJ Naarden.

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.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
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