
GENS NOSTRA
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

HOOFDREDACTEUR DR. P .M. OP DEN BROUW

JAARGANG 55 - N R 9 OKTOBER 2 0 0 0

De Utrechtse voorouders van President Franklin Delano Roosevelt
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In de kwartierstaat van Franklin Delano Roosevelt, president van de Verenigde Staten van 1932
tot zijn dood in 1945, komt onder nummer 71 voor ene Cornelia Roos die op 11 maart 1708 in
New York trouwde met Robbert Bensson. Sommige Amerikaanse genealogen hebben aangeno-
men dat zij de Cornelia Roos was die gedoopt werd op 6 mei 1683 in de Dutch Reformed Church
van Albany als dochter van JohannesRoos en Cornelia N., hoewel de afstand tussen beide plaatsen
dat toch minder waarschijnlijk maakte. Andere genealogen vermoedden dat zij een dochter
zou zijn van Jan's oudere broer Peter Roos en zijn vrouw Elisabeth N. Van deze Peter Roos was
echter in New York noch in Albany het eerste huwelijk met Elizabeth of de doop van een van
hun kinderen te vinden.

President Franklin Delano Roosevelt was trots op zijn

Nederlandse achtergrond. Tijdens zijn studie in

Harvard schreef hij een essay over het leven van zijn

voorouders in Nieuw-Amsterdam.
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Ons onderzoek wees uit dat Peter Roos in werkelijkheid in Utrecht trouwde met Elizabeth van
't Horsken en dat er acht kinderen in Utrecht werden gedoopt; daaronder een Cornelia, gedoopt
in de Jacobskerk op 3 mei 1685. Omdat Robbert Bensson en Cornelia Roos hun oudste dochter
Elisabeth noemden - naar haar moeder - en omdat er onder de doopgetuigen van hun andere
kinderen een Aaltje en een Geurt Roos voorkomen - haar zuster en haar broer - en ook nog
Willempje de tweede echtgenote van haar vader, werd wel bewezen geacht dat Cornelia een
dochter van Pieter Roos was.

Het bleek voorts dat er tussen Nieuw Amsterdam en Utrecht onverwacht veel werd heen en
weer gereisd. Het verhaal is daarom ook voor Nederlandse lezers mogelijk interessant. In
onderstaand artikel wordt de 'Utrechtse connectie' in chronologische volgorde beschreven;
dezelfde gegevens werden in de vorm van een geannoteerde kwartierstaat gepubliceerd in het
Amerikaanse tijdschrift New Netherland Connections, Vol. 2 (1997), 85 en Vol. 3 (1998), 1.

DE FAMILIE VIGNÉ

In april 1624 vertrok uit Texel het schip Nieu Nederlant naar Manhattan; aan boord waren onge-
veer dertig gezinnen, bijna allemaal hugenoten uit Wallonië, op weg naar een nieuwe toe-
komst. Korte tijd later werd dit gevolgd door een ander schip waarop op verzoek van de West
Indische Compagnie nog vijf of zes gezinnen meereisden 'om aldaer tot een begin te planten'.
Volgens een latere beschrijving zijn acht gezinnen op Manhattan gebleven; zij woonden eerst
in woonkuilen, met planken bekleed en afgedekt met houtwerk als een zolder en daarop een
kap van sparren, maar dat werd een stuk beter toen in 1625 een schip met timmerlieden arri-
veerde; het nog steeds bestaande stratenpatroon van Lower Manhattan werd toen ontworpen.

Onder die eerste kolonisten was GhislainVignémet zijn vrouw AdrienneCuvellier en tenminste
drie dochters: Marie, Christine en Rachel. De laatste was in de Waalse kerk van Leiden gedoopt
op 19 maart 1623; Ghislain en zijn vrouw waren in oktober 1618 aangenomen als lidmaat 'by
confessie': hun afkomst werd dus niet vermeld. Op 2 september 1618 werd in dezelfde kerk een
Rachel gedoopt die dus voor 1623 is gestorven. Op 26 september 1619 werd een tweeling ge-
doopt, Abraham en Sara, en op 26 december 1621 weer een Abraham. Deze drie laatsten wor-
den niet genoemd in enig Nieuw Nederlands document en zijn waarschijnlijk jong overleden'.

In 1624 werd in Nieuw Amsterdam een zoon Jean geboren (in het Nederlands Jan en later
in het Engels John genoemd). Wij weten dit zo goed uit het reisverslag van Jasper Danckaert, een
labadist uit Wiewerd die in 1679 naar Nieuw Nederland reisde om na te gaan of er daar een
labadisten gemeenschap kon worden opgericht2. Hij schrijft dat hij in Nieuw Amsterdam in
een kroeg een gesprek had gehad met de eerste man ald. geboren uit Europese ouders, ge-
naamd Jean Vigné. Zijn ouders waren naar zijn zeggen van Valenciennes, hij was ongeveer 65
jaar3 oud en had toen een brouwerij.

Ghislain Vigné heeft een huis gebouwd ongeveer op de hoek van de huidige Wall Street en
Pearl Street; hier groeide de kleine Jean op. Vader Ghislain blijkt voor 1638 te zijn overleden;
moeder hertrouwde toen met Jan Jansz Damen, oorspronkelijk afkomstig van Bunnik. In de
huwelijkse voorwaarden werd gestipuleerd dutJanJanszDamen de twee minderjarige kinderen
Vigné, Rachel en Jean, zou voeden en kleden en op school houden en een vak leren4. Kort na
het huwelijk verzocht Jan Jansz Damen de twee al getrouwde dochters Vigné, Maria en Christi-
ne, dringend om met hun echtgenoten het grote huis te verlaten en op henzelf te gaan wonen5.
In 1639 trouwde Rachel, net 16 jaar, met Cornelis van Tienhoven, toen door gouverneur Willem
Kieft benoemd tot secretaris. Jan Jansz Damen en zijn vrouw blijken later een strook land te
bezitten net buiten de huidige Wall Street, over de gehele breedte van Manhattan, van wat nu
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de East River heet tot de Hudson River.
Jean vinden wij, tot onze blijde verbazing, terug in de stad Utrecht: op 14 september 1645

trouwde daar Johannes Vijgne 'van Nieu-Neerlant' met Emmerensken van de Sluys, weduwe van
LambertHermansz Wolf. Waarschijnlijk was Jean door zijn stiefvader naar Utrecht gestuurd ter
voltooiing van zijn opvoeding; dat hij al zo jong in de armen van een veel oudere weduwe zou
vallen, zal wel niemand verwacht hebben. Emmerensken bleek bijna 20 jaar eerder met Lam-
bertHermansz Wo/f getrouwd te zijn: zij werd toen, 9 mei 1626, Emmechien Goosens genoemd.
Voorts bleek dat zij bij Lambert tenminste vier kinderen had: Aeltgen gedoopt 26 maart 1627,
Gysbertgen 21 december 1628, Herman 16 october 1631 en Cornelia 14 augustus 1636. De laatste
is waarschijnlijk jong gestorven want zij wordt later niet meer genoemd. Lambert Wolf was
gezworen metselaar van de stad Utrecht geweest6: hij werd op 3 oktober 1642 begraven. Zij
woonden aan de Oude Gracht, tussen Viebrug en de Jacobsbrug; Lamberts vader, Hermanjansz
Wolf, die ook gezworen metselaar van Utrecht was geweest, had dat huis oorspronkelijk ge-
kocht.

Het echtpaar Vigné kreeg een zoon Johannes, gedoopt 10 mei 1646 in de Jacobikerk te
Utrecht (vader Johannes Vuije). Jean blijkt in begin 1647 weer naar Nieuw Nederland vertrokken
te zijn7. Voor de terugreis had hij zich ingescheept op het schip Prinses dat op 18 augustus 1647
uit Nieuw Amsterdam vertrok maar op de reis naar Texel bij Land's End 'het verkeerde kanaal'
nam en op 27 september te pletter sloeg op de kust van Wales8. Twee dagen later werd - uiter-
aard in zijn afwezigheid - nog een Johannes te Utrecht gedoopt (vader Joannes Vinié). Tenslotte
kwam er in 1649 nog een zoon genaamd Gosen (vader Joannes Venijen).

Financieel ging het hen blijkbaar niet zo goed. In 1648 en 1659 moesten zij hypotheek geven
op hun huis - Jean wordt dan 'cruijdenier' genoemd. Op 3 juni 1651 werd het huis tenslotte
verkocht: als verkoper trad op Eerent Goosen 'van Niuwersluijs als medemomber over Herman
Lambertsz Wolf en als speciale gemachtigde van Jan Vingie als man en voogd van Emerentia
van der Sluijs daer hij althans blijkende geboorte bij heeft'. Jean zelf is niet aanwezig9, hij is
dan al met zijn vrouw, haar dochter Aaltje en hun beider zoontjes Johannes (?) en Gosen10 naar
Nieuw Amsterdam teruggekeerd. Emmerentia's andere dochter Gijsbertje WolfbYijft in Utrecht
achter, evenals Emmerentia's twintigjarige zoon Herman.

Op 26 februari 1651 bevonden Jean en Emmerentia zich al in Nieuw Amsterdam: zij woon-
den daar de doop van neefje Isaac Verplanck bij. Op 21 juni 1651 werd Jean benoemd tot zaak-
waarnemer op de farm van zijn kort tevoren overleden stiefvader JanJanszDamen. Zijn huwba-
re stiefdochter Aaltje Lamberts Wolf zal wel met open armen in Nieuw Amsterdam ontvangen
zijn; in hetzelfde jaar, op de laatste dag van het jaar, trouwde zij met de timmerman Gerrit
Jansz Roos, een zoon van Jeans oudste zuster Marie. Het jonge paar ging vlakbij Jean Vigné
wonen". Verderop in dit artikel komen wij uitgebreid op deze familie Roos terug.

Emmerentia was op 1 januari 1655 (Emmetie van der Sluys) in Nieuw Amsterdam getuige bij
de doop van haar kleindochter Cornelia Roos, op 15 augustus 1660 (Emmetie Gosens) bij de doop
van een kind van ene Joost Carlszen en in 1673 en volgende jaren bij verschillende kleinkinderen
Provoost, voor het laatst (lmmetie Vinge) in 1679. Kort daarna moet zij zijn overleden.

In 1682 hertrouwde Jean in het Brooklyn met WeiskeHuijtes weduwe van Andries Andriesz; zij
werd bij haar eerste huwelijk in 1655 Witse Wijtes genoemd en was afkomstig uit het Friese
Koudum. Jeans testament (in het Nederlands) is bewaard in het 'Book of Wills' van het Surro-
gate's office van New York12. Hij prelegateerde daarin aan zijn neef GerritJanszRoos een bedrag
van 56 Pond, aan Emmerantie Provoost dochter van Cornelia Roos een perceel grond buiten de
Wall; de rest moest worden verdeeld in 6 staken: 3 voor de kinderen van zijn overleden zus-
ters, Marie, Christine en Rachel, en 3 voor de kinderen van Emmerentia uit haar eerste huwe-
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lijk, Harmen, Aaltje en Gijsbertje. Naar blijkt uit de inventaris van zijn nalatenschap, geregis-
treerd in het Book of Wills (14A, fol. 126) overleed Jean Vigné op 21 december 1689. Het saldo van
zijn nalatenschap bedroeg 352 pond, 2 shilling en 4 pence. Gerritjansz Roos was een van de
executeurs van het testament.

In Utrecht werden twee notariële akten gevonden die betrekking hebben op de afhandeling
van Jeans nalatenschap en die sleuteldocumenten waren voor de eerste ontrafeling van de
familierelaties. Deze aktes zullen hieronder worden besproken, na de beschrijving van de
lotgevallen van de families Roos en Wolf.

DE FAMILIES ROOS EN WOLF IN NIEUW AMSTERDAM EN UTRECHT

In Nieuw Amsterdam werden drie kinderen van Gerritjansz Roos en Aaltje Lamberts Wolf in de
inmiddels daar gebouwde 'Dutch Reformed' kerk gedoopt: Pieter in 1653, Cornelia in 1655 en
tenslotte Johannes ini6s6. Kort daarna moet Aaltje zijn overleden want GerritRooshertrouwde
op 5 september 1659 in Nieuw Amsterdam met Trijntje Arents, van Amsterdam. Van 1660 tot
1667 werden nog vier kinderen uit dit tweede huwelijk gedoopt.

Emmerentia's andere dochter Gijsbertje Wolf die in Utrecht gebleven was, trouwde daar op
4 februari 1651 met de lakenkoper Claas Woutersz de Visscher'3. Het paar liet in Utrecht tussen
1651 en 1670 tien kinderen dopen.

Emmerentia's zoon Herman bleef ook in Utrecht achter; hij trouwde daar in 1657 met Aaltje
Jans van Issem, dan weduwe van Geurt Petersz van 't Horsken en moeder van vier kleine ki nderen14.
Zij woonde toen 'op den Noort"5 aan de Vecht in het gerecht 'Pijlsweert'; dat was het erf waar
Geurt Petersz van 't Horsken, Aaltjes eerste echtgenoot, een 'loodwitmaecker', zijn bedrijf had
uitgeoefend. Waarschijnlijk was het bedrijf afkomstig van Aaltjes vader, Jan Jansz van Issem;
haar twee broers Jan en Dirk waren daar in resp. 1639 en 1643 overleden. Herman ging het
loodwitbedrijf van de Van Issems leiden; er kwamen geen kinderen. In 1668 wordt Herman
nog vermeld als schepen van Pijlsweerd. Maar als op 17 februari 1673 Aaltje van Issem wordt
begraven - tegelijk met haar dochtertje Mechteld van 't Horsken, beide met twaalf dragers! -
blijkt de familie op de Donkere Gaard in de Utrechtse binnenstad te wonen. En als de eigen-
dom op Pijlsweerd wordt verkocht aan de erfhuismeester van de stad Utrecht, is er sprake van
'een geruineert erf met het gene vant geruïneerde daer noch op mochte wesen'.16 Mogelijk
werd het bedrijf verwoest tijdens het verblijf van de Franse troepen in Utrecht in 1672. Tussen
Herman Lambertsen Wolf- dit keer met patroniem - en de drie voorkinderen van zijn overleden
vrouw wordt een akkoord getroffen voor het Hof van Utrecht'7. Hij hertrouwde op 6 augustus
1673 met Elisabeth van Duyn en later nog met Catharina Klocker; ook bij deze vrouwen kreeg hij
geen kinderen.

Inmiddels was Nieuw Amsterdam in 1664 veroverd door de Engelsen, en omgedoopt tot
New York. Voor de Nederlandse bewoners veranderde er niet zoveel; zij bleven uiteraard
Nederlands spreken. Wettelijke documenten werden nu mede in het Engels vertaald en be-
waard. In het gezin van Gerritjansz Roos en zijn tweede vrouw Trijntje Arents werd besloten om
de oudste zoon Pieter naar Nederland te sturen. En dan lag het voor de hand dat zijn oom
Herman Roos in Utrecht gastheer zou worden. In de 'Books of General Entries of the Colony of
New York, 1664-1673"8 wordt vermeld dat aan ene John Poppen wordt toegestaan om met zijn
ketch19 Tryall naar Curagao te zeilen met passagiers en koopwaren; de bemanningsleden voor
zover uit New York afkomstig worden mede genoemd. Daarbij is 'Peeter Roos'. De vermelding
is ongedateerd maar op de volgende bladzijde wordt vermeld dat een pas is uitgereikt aan ene
Jan Roelofsen om met hetzelfde schip naar Curagao te varen, gedateerd 27 januari 1670. Wij
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nemen daarom aan dat Pieter omtrent zijn zeventiende verjaardag uit New York vertrokken
is, waarschijnlijk met de bedoeling om in Curagao een schip te vinden, waarop hij, als beman-
ningslid of als passagier, naar Nederland door kon reizen.

Kort na zijn eenentwintigste verjaardag vinden wij Pieter Roos in Utrecht, waar hij op 31
maart 1674 lidmaat werd van de Gereformeerde kerk, tegelijk met Peter van 't Horsken, de stief-
zoon van zijn oom Herman Wolf. En omdat wij ervan uitgaan dat Pieter bij zijn oom in huis
woonde, kan het ons ternauwernood verbazen dat wij hem op 16 februari 1676 in de Janskerk
te Utrecht zien trouwen met Elisabeth van 't Horsken, een zuster van Peter.

Tussen 1676 en 1693 het het echtpaar zeven kinderen dopen in de Jacobikerk en één (Geurt)
in de Dom. Pieter kocht in 1681 een huis aan de Oude Gracht bij de Weertpoort. Omdat de
verkopers minderjarig waren, had hij toestemming nodig van de Momboirkamer; in het des-
betreffend request wordt zijn beroep, 'tobacxcooper', genoemd. Het huis droeg bij aankoop
het uithangteken De Stad Leyden, maar toen hij het huis in 1692 verkocht, blijkt hij dat veran-
derd te hebben: het heet nu Den Verginiaan20. Pieter had in 1689 al een hypotheek van 500
guldens gegeven op dit huis. En er zijn meer tekenen dat het financieel niet zo goed ging met
Pieter: de begrafenis van zijn kind in 1690 werd nog betaald met 2 guldens, maar die in 1696
was 'gratis'. In 1694 huurde Pieter Roos, herbergier, een 'huysinge, erve en tapstede' aan de
Weert 'aldaer den behouden man uijthangt'21. Op 5 juni 1697 werd Lijsbeth van 't Horsken,
vrouw van Pieter Roos, in de Jacobikerk begraven - 'gratis'. Eind 1698 zal Pieter bericht ontvan-
gen hebben dat zijn vader Gerritjansz Roos in New York was overleden22, terwijl de nalaten-
schap van zijn in 1689 overleden 'grootvader' Jean Vigné, waarvan Gerrit executeur was, nog
moest worden geregeld. Hij besloot met zijn kinderen naar New York terug te keren. Van
Herman Wolf en de kinderen van Nicolaas de Visscher en Gijsbertje Wo/f kreeg hij een notariële
machtiging mee om hun portie in te vorderen van de nalatenschap van 'jan Vigne ende Emme-
rentia van Nieuwersluijs, overleden in Nieuw-Nederland, op Nieuw-Jork ofte de Menatans'23.

Op 26 oktober 1699 was Pieter zeker in New York gearriveerd: hij werd dan lidmaat van de
Dutch Reformed Church van New York City op attestatie van Utrecht. In Utrecht werd op 20
december 1702 oom Herman Wolfdoor twaalf dragers ten grave gedragen. Hij had enkele dagen
voor zijn dood een codicil ondertekend waarin hij 'aan Pieter Gerritsz Roos alsmede Cornelia
Gerrits Roos sijn suster tesamen achtergelaten kinderen van Gerritjansz Roos verweckt bij
Aeltje Lamberts Wolf sijn testators overleden suster' zijn portie naliet van de erfenis van 'Juf-
frouw Emerentia van Nieuwersluys in haar leven eerst weduwe van Lambert Harmansz Wolf
ende naderhand huysvrouw van Jan Vintje overleden in Niu Nederland'24.

In het voorjaar van 1704 werd Pieter Roos geaccepteerd als executeur van de nalatenschap van
Jean Vigné, nu beide oorspronkelijke executeurs waren overleden25. In hetzelfde jaar vond hij
een nieuwe bruid: Willempje Luijster met wie hij op 21 september 1704 in Flatlands (thans deel
van Brooklyn) trouwde. Een zoon John werd in 1705 in New York gedoopt. Een paar jaar later
trouwde Pieters dochter Cornelia met Robbert Bensson, gedoopt in Albany op 1 januari 1686,
zoon van Samson Benson en Trijntje van Deursen.

In 1711 maakte Pieter een testament: 'I, Peter Rose of New York, shopkeeper, being in good
health... leave all my estate and houses, lands and goods to my loving wife Willimentie during
her life. After her decease I leave one half to my son John, by my present wife, and the other
half to the children of my former wife Elizabeth, viz. Alkie, Michael, Goedert, Cornelia and
Jarrott'26. De Engelstalige klerk heeft van Aletta/Aaltje een 'Alkie' gemaakt, van Mechteltje
zelfs een jongetje genaamd Michael en zoon Gerrit is Jarrott geworden. Niettemin is duidelijk
dat de drie jongste kinderen van het eerste huwelijk niet meer in leven waren. Dit testament
werd op 13 mei 1713 geregistreerd hetgeen betekent dat Pieter (kort) voor die datum overleed.
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De troonsbestijging in Engeland van de Protestante George I in 1714 leidde in New York tot
een wet waarbij alle protestante ingezetenen van 'buitenlandse geboorte' genaturaliseerd
konden worden wanneer zij bereid waren een eed van trouw op Koning George af te leggen.
Guert Roos, schoenmaker, en Genet Roos, bakker, deden dat27. Gerrit trouwde in 1719 in New
York met Urseltje Arens, Geurt in 1725 in New York met zijn nicht Emmerentia Provoost.

FRAGMENTGENEALOGIEËN

Ghislain Vigné, overl. 1632/5, tr. Adrienne Cuvellier. Zij hertrouwt JanJanszDamen afkomstig van
Bunnik.

Uit dit huwelijk

1. Marie, tr. (1)Jan Roos, tr. (2) Abraham Verplanck. Uit het eerste huwelijk een zoon Gerrit, zie
hieronder bij Roos.

2. Christine, tr. Nieuw Amsterdam Dirck Volckertszen Noorman.
3. Rachel, ged. Leiden Waalse Kerk 2-9-1618, jong overl.

4. en 5. Abraham en Sara, ged. Leiden Waalse Kerk 26-9-1619, beide jong overl.
6. Abraham, ged. Leiden Waalse Kerk 26-12-1621, ws jong overl.
7. Rachel, ged. Leiden Waalse Kerk 19-3-1623, tr. Nieuw Amsterdam 1639 Cornelis van Tienho-

ven, afkomstig van Breukelen.
8. Jean, geb. Nieuw Amsterdam 1624, overl. ald. 21-12-1689, tr. (1) Utrecht (Jacobikerk) 14-9-

1645 Emmerentia Gosens van Nieuwersluys, weduwe van Lambert Hermansz Wolf (zie hieron-
der bij Wolf), otr. (2) 15-2-1682 New York (tr. Brooklyn) Weiske Huijtes, wed. van Andries
Andrieszen.

1. Johannes, ged. Utrecht (Jacobikerk) 10-5-1646, jong overl.
2. Johannes, ged. Utrecht (Jacobikerk) 29-9-1647.
3. Gosen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 1-1-1649, waarschijnlijk ongehuwd overl. New York na

1673, voor 1689.

Lambert Hermansz Wolf, geb. Utrecht ca. 1600, zn. van Herman Jansz Wolf en Aaltje Lamberts
van Oldenseel, begr. Utrecht 3-10-1642, tr. Utrecht (Buurkerk) 9-5-1626 Emmichen Goosens (van
Nieuwersluys). Zij hertr. Utrecht 14-9-1645 Jean Vigné, zie boven.

Uit dit huwelijk
1. Aeltgen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 26-3-1627, tr. Gerrit Jansz Roos, zie hieronder bij Roos.
2. Gysbertgen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 21-12-1628, tr. Utrecht 4-2-1651 Claas Woutersz de Vis-

scher. Uit dit huwelijk worden tien kinderen te Utrecht gedoopt.
3. Herman, ged. Utrecht (Jacobikerk) 16-10-1631, begr. Utrecht 20-12-1702, tr. (1) Utrecht 20-10-

1657 AaltjeJans van Issem, wed. van Geurt Petersz van 't Horsken, begr. Utrecht 20-10-1657,
tr. (2) Utrecht 6-8-1673 Elisabeth van Duyn, tr. (3) Utrecht 6-7-1681 Catharina Klocker.
Er zijn geen kinderen. Een van de voorkinderen van Aaltje van Issem trouwt in 1676 in Utrecht Pieter Roos,
zoon van Gerrit Jansz Roos en Aaltje Lamberts Wolf, zie hieronder bij Pieter Roos.

4. Cornelia, ged. Utrecht (Jacobikerk) 14-08-1636.

Gerrit Jansz Roos, zn. van Jan Roos en Maria Vigné, tr. (1) Nieuw Amsterdam 31-12-1651 Aaltje
Lamberts Wolf, dr. van Lambert Hermansz Wolf en Emmerentia Gosens van Nieuwersluys, tr.
(2) Nieuw Amsterdam 5-9-1659 Trijntje Arents.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Peter, ged. Nieuw Amsterdam 19-1-1653, volgt hieronder.
2. Cornelia, ged. Nieuw Amsterdam 1-1-1655, tr. (1) New York 3-11-1672 Elias Provoost, tr. (2)

New York 27-11-1692 Jacques Merk.
3. Johannes, ged. Nieuw Amsterdam 5-11-1656.

Uit het tweede huwelijk:

4. Gelyn, ged. Nieuw Amsterdam 31-10-1660.
5. David, ged. Nieuw Amsterdam 8-4-1663.
6. Aajje, ged. New York 10-4-1665, tr. New York 19-5-1686 Johannes van Gelder,
7. Aaltje, ged. New York 27-2-1667, tr. New York 9-9-1685 Johannes Elswaert.

PieterRoos, zn. van Gerrit Jansz Roos en Aaltje Lamberts Wolf, tr. (1) Utrecht (Janskerk) 16-2-
1676 Elisabeth van 't Horsken, begr. Utrecht 5-6-1697, dr. van Geurt Petersz van 't Horsken en
Aaltje van Issem, tr. (2) New York 21-9-1704 Willempje Pieters Luyster, wed. van Gerrit Coerten,
dr. van Pieter Cornelisz Luyster en Aeltje Tyssen.

Uit het eerste huwelijk (waarvan twee kinderen begr. Utrecht 20-1-1690 en 29-2-1696):

1. Aletta, ged. Utrecht (Jacobikerk) 17-12-1676, tr. 1704 Gerrit Provoost.
2. Mechteldjen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 18-12-1679.
3. Geurt, ged. Utrecht (Dom) 10-11-1682, overl. 1728, tr. New York 17-7-1725 Emmerentia Ver-

planck.
4. Cornelia, ged. Utrecht (Jacobikerk) 3-5-1685, tr. (1) New York 14-3-1708 RobertBenson, tr. (2)

New York 25-8-1716 Anthony Rutgers, wed. van Hendrikje van der Water.
5. Gerrit, ged. Utrecht (Jacobikerk) 18-12-1687, overl. 1772, tr. New York 2-5-1719 Urseltje

Arens.
6. Lambertus, ged. Utrecht (Jacobikerk) 12-12-1689.
7. Johannes, ged. Utrecht (Jacobikerk) 7-6-1691.
8. Emmerensje, ged. Utrecht (Jacobikerk) 11-6-1693.

Uit het tweede huwelijk:

9. Johannes, ged. New York 9-9-1705.

De auteurs bedanken Henry B. Hoff and Scott C. Steward die hen op het juiste spoor gezet
hebben.

Noten
1. De achternaam wordt in dit register geschreven als Vignc, Vinoist, Vigner, Vinier en Vignier; wij houden het

op Vigné.
2. JournalofJasperDanckaerts 16/9-1680, edited by Bartlett Burleigh James and J. Franklin Jamcson. New York 1913.

De labadisten waren volgelingen van Jean de Labadic, ex-Jezuïet en stichter van een protestanse richting.
3. Enkele Amerikaanse historici hebben vroeger uit deze leeftijdsopgave afgeleid dat Nieuw Amsterdam al in

1614 bewoond werd, maar nu wordt algemeen aangenomen dat Jasper Danckacrt een foutje maakte: Jean was
in feite 55 jaar oud.

4. A.J.F, van Laer.Nnv YorkHistoricalManuscripts, Volume I, pag. 12. De Nederlandse tekst spreekt nu vanAriaentje
Cevelyn weduwe van Willem Vienje.

5. A.J.F, van Laer, New York HistoricalManuscripts, Volume IV, pag. 18.
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6. Hun wederzijds testament werd gepasseerd voor not. Jacob van Steenre, Uonaooi, 7-8-1636. Zijn codicil,
gepasseerd voor not. Hendrik van Groenenberch in dato 19-5-1642 is alleen in afschrift bewaard gebleven, als
los stuk inliggend in Stadsarch II, 1385-5. Hierin worden als voogden van de kinderen benoemd zijn broer Jan
Hermansz Wolf en haar broer Berend Gosens van de Sluys in plaats van zijn inmiddels overleden vader Her-
man Jansz Wolf en de oude afgaende Gosen Beerntsz van de Sluys haar vader.

7. Jean ontving in Nieuw Amsterdam twee wissels ten laste van de bewindhebbers van de WIC, de eerste ad 1000
guldens getekend door PieterStuyvesant en betaalbaar aan Jan Vienje op verzoek van Jan Jansz Damen, in dato
15-7-1647. De tweede ad 350 gulden voor door Jan Jansz Damen aan directeur Kieft geleverde proviand. Toen
Jean de wissels na terugkomst bij de bewindhebbers van de West Indische Compagnie presenteerde, weigerden
die te betalen aangezien de bijbehorende brieven van advies niet ontvangen waren; deze waren namelijk bij
de schipbreuk van de Prinses verloren gegaan. Op 3-1-1648 liet Jean daartegen door notaris J. van de Ven
protesteren.

8. Jean gaf een procuratie voor notaris H. Schaef te Amsterdam, 1294/218 dd. 23-12-1647 waarin wordt vermeld
dat Jean zelf aan boord was. Bij de stranding van de 'Prinses' verloren 86 personen het leven, 21 werden gered.

9. De machtiging is gepasseerd voor de Utrechtse notaris Gijsbert van Coten in dato 13-8-1650 - deze akte is
helaas niet bewaard. Jean zelfwas op 21-6-1651 zeker weer in Nieuw Amsterdam, want hij werd op die datum
benoemd als zaakwaarnemer op de farm van zijn kort tevoren overleden stiefvader Jan Jansz Damen (Stokes,
Iconography, vol 4, pag. 123)

10. Van Johannes wordt niets meer vernomen, maar Gosen wordt vermeld in New York 1669 als ontvangen heb-
bend een reispas om aan boord de King Charles naar Amsterdam te reizen (Books of General Entries of the Colony
of New York 1664-1673, page 255). Op 4-9-1673 is hij weer terug in New York en wordt lidmaat van de Dutch
Reformed Church ald.. Hij wordt nog vermeld als eigenaar van een stuk land op Manhattan 10-7-1673 (Coll.
NY Hist. Soc, 1913, pag. 15), maar komt niet voor in zijn vaders testament van 1689.

11. Jan Vigné en Gerrit Roos leggen een verklaring af over de brandgevaarlijkheid van het huis van hun buurman
(New Amsterdam Court minutes, Volume 2, pag. 141).

12. Liber 3-4, fol. 97, dd. 2 februari 1689.
13. De familie de Visscher, lakenkopers en textielververs, is beschreven in Ned. Patriciaat 73, pag. 332.
14. Geurt Petersz van 't Horsken, begr. Utrecht 30-6-1656, tr. Utrecht 24-5-1646 Aaltje Jans van Issem. Uit dit

huwelijk, gedoopt te Utrecht: Margrita 25-10-1646, Pieter 26-9-1650, Machteltje 23-5-1652 en Elisabeth 9-4-
1654.

15. Thans Hoogenoord in Utrecht.
16. Not. J. van Lienden, Uiosaooi, dd. 23-3-1681. De verkopers zij n Pieter van 't Horske, Margaretha van 't Horske

getrouwd met Lambert van Geelkercke en Elisabeth van 't Horske getrouwd met Pieter Roos.
17. Het Utrechts Archief, Hof v Utrecht, 252-186, map H44,14 juli 1673 en volgende data..
18. Pag. 397 en 398. De 'Books' zijn gepubliceerd als NY Hist. Manuscripts, Baltimore 1982.
19. Ook kits, een zeeschip met één dek en twee masten.
20. Not. N. Vonck, Utrecht, Uo83boi5, dd. 27-9-1692. Koper is Gabriel Kuyper kopergieter; Pieters beroep wordt

nog als tobackscooper opgegeven.
21. Not. N. Vonck, Utrecht, Uo83boi7, dd. 2-4-1694.
22. Gerrit Jansz Roos bestemde in zijn testament 100 pond voor zijn oudste zoon Pieter en hij had zilveren bekers

laten maken voor Geurt, de oudste zoon van Pieter, Gerrit de oudste zoon van Johannes Roos en voor Gerrit
Provoost, de oudste zoon van zijn dochter Cornelia (Book ofWills, Liber 5-6, pag. 263, dd. 3-9-1697). Op 15-9-
1698 wordt een inventaris van zijn nalatenschap gemaakt.

23. Not. A. Duerkant, Ui26aooi, dd. 20-4-1699.
24. Not. H. Vyandt, Uo78aoo7, dd. 16-12-1702. Dit uitvoerige codicil droeg veel bij tot de reconstructie van de

familierelaties.
25. Book ofWills, Liber 7, pag. 465, dd. 21-3-1704.
26. Abstract van origineel in Book ofWills, Liber 8, pag. 194, dd. 1-4-1711.
27. New York Hist. Soc. Bulletin, Vol 3,1919,34. De eed werd op 19-7-1715 afgelegd.
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Ursula van Bilze

Bij een antiquair kocht ik een ovaal antiek portretlijstje. Daarin bleek nog een ouder silhouet
portretje te zitten. Het is de beeltenis van Ursula van Bilze. Op de achterzijde staat: Portret van
Ursula van Bilze Echtgenoot van Thomas Smeets, vader + moeder vanjohanna Catkrina Smeets in leven
Echtgenoot van Jan Zuur onze Grootvader + Grootmoeder. Het origineel is door de kindskinderen van Jan
Zuur en Catlirina Smeets niet gekend, doch was in hare levenswandel eene brave zedige vrouw. Overleeden
ujunij 1/59. A Zuur. Misschien valt Ursula in te passen in een genealogie?

7? / AsC*,s

G. van Zuidam
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Van Slochteren (Groningen) III

DOOR PETRONEIXA J.C. ELEMA

INLEIDING

Al enkele malen eerder heb ik een genealogie over een Groninger geslacht (Van) Slochteren
gepubliceerd. In chronologische volgorde was dat in de volgende tijdschriften: DeNederlandsche
Leeuw 105 (1988) kol. 273-282; GensNostra 44 (1989) pag. 100-114; Huppeldepup 1 (1994) no. 2, pag.
12-14; Gens Nostra 50 (1995) pag. 496-508. Omdat ik al zoekende naar mijn eigen voorouders
ook meteen alle andere naamgenoten inventariseerde, kan hierbij de uitwerking van nog een
ander dossier volgen. In eerstgenoemde gevallen bleek het terugvoeren van de oudste genera-
tie op een herkomst uit het dorp Slochteren lang niet altijd mogelijk; hier is dat wel het geval,
maar deze stamvader verliet zijn geboorteplaats dan ook wat later.
De uitwerking van deze genealogie begint met generatie III.

GENEALOGIE

I. Willemjans, tr. Slochteren 7-2-1658 Greetjen Luitjens.

II. Hindrik Willems, ged. Slochteren 15-3-1663 (als zn. van Willemjans en Greete), tr. Slochteren
9-5-1686 AnjeEises, ged. Slochteren 5-3-1665, lidmaat op belijdenis ald. 31-8-1684, dr. van Eysse
Gerrits en (huwelijk Slochteren 20-3-1663) Anje (ook: Anna) Jeldes.

Ik heb geen aandacht besteed aan hun levensloop en begon de eigenlijke genealogie met de naamgever van het
geslacht: de zoon van generatie II.

III. Eysse Hindriks van Slogteren, ged. Slochteren (17?) september 1702, stelmaker te Groningen,
overl. ald. 5-12-1794, zn. van Hindrik Willems en Anje Eises, otr./tr. Groningen M.K. 13-3/5-4-
1734 Cornellisjen Hulsebosch, ged. Groningen M.K. 1-9-1711, lidmaat op belijdenis (als j .d. 'an de
Cingel') maart 1733, overl. Groningen (breuk betaald, tevens lijklaken M. K.) 5-12-1775, dr. van
Hindrik Harmens (Hulsebusch) en Aeltjen Straetmans, woonachtig in de Steentilstraat.

Nadere details van Eysscs doop in het doopboek zijn onleesbaar. Hij moet in het najaar van 1702 geboren zijn
en vrijwel de hele achttiende eeuw hebben geleefd. Omdat in zijn overlijdensadvertentie zijn leeftijd zo nauw-
keurig werd opgegeven, was het mogelijk de doopinschrijving met redelijke mate van zekerheid te traceren.
Hij was stelmaker, maar dat dit 'wagenmaker' betekent heb ik uit het woordenboek moeten leren. Behalve de
kale vermeldingen - olderman van het stcllemakcrsgilde, bezit van een stelmakerij - valt er uit de archieven
namelijk bijzonder weinig concreets te distilleren over zijn beroepsbezigheden.

Eissc Hindriks, toen (in 1732) nog zonder toenaam, kocht reeds voor zijn huwelijk een huis op eigen grond
aan de oostzijde van de Nieuwe Ebbingestraat' voor/600. Zwetten waren ten N. Jannes Mulder als huurder, ten
O. Jan Freriks van Elderhuisen, ten W. de straat en ten Z. de weduwe Bcrent Abrahams; put, regenwaterbak en
gang waren mandclig. De aankoop zal wel begin 1733 zijn overgedragen en in dat jaar betaalde hij ook hetadmis-
siegeld voor het stellemakersgilde. Tevoren moest hij echter burger worden, en het Kwitantieboek bij het burger-
boek vermeldt op 16-4-1733 dan ook:

'... is Eysse Hindricks geboortigh van Sloghtcr in den Oldambte... alhier 7 jaar hebbende gewoont, genegen
de stellemaacker gilde te winnen, het kleine borger reght deser stad t onder voldoeninge der requisiten daar toe
staande geaccordeert.'

Een jaar later trouwde hij; aansluitend kwam hij een paar maal voor in verband met zijn schoonfamilie en wel
als Eys(s)seHindriks, van Slogteren. Zo was hij voorstander over een stiefdochter van Andries Hulsebos, en wordt
vermeld met zijn zwager Abraham Hulsebos, beiden broers van zijn vrouw2. Mede hieruit blijkt, dat hij zijn
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geografisch bepaalde familienaam al vroeg gebruikte, al werden zijn kinderen tot de laatste (in 1749) toe onder
patroniem gedoopt. Nadat in de oudste zoon waarschijnlijk de beide grootvaders Hindrik tegelijk vernoemd
waren, werd de tweede zoon Abraham gedoopt (naar een broer van de moeder) en klaarblijkelijk inspireerde hen
dat voorde daarop volgende jongens tot de namen Isaak en Jacob (een dergelijke sequentie kwam wel eens vaker
voor, zij het meestal bij drielingen).

Het pand aan de oostzijde van de Nieuwe Ebbingestraat werd eind 17403 verruild voor het huis van Harm Rama-
ker en Christina Ennens, aan de overkant van de straat. Zij moesten ƒ 900 toebetalen en voortaan jaarlijks aan
grondpacht/5.i.4 aan de stad afdragen. Zwetten van dit huis (dat een afzonderlijk verhuurde kamer erachter
had) waren ten N. Roebert van Eems weduwe, ten O. de straat, ten Z. de Kleine Kerkstraat en ten W. apotheker
Deknatel. In de registers van grondpachten komt voor over de jaren 1740 en 1750 (GAG, 3 rnr, 1740 en 1750, fol.
12), 'beginnende van de Nieuwe Kerk': Harmannus Ramaker nu Aesse van Slogteren,/s.i.4. In 1750 was de naam
nog steeds Asse van Slogteren, maar vanaf 17604 komt voor 'beginnende bij de Nieuwe Kerkstraat naar Bottr.
poort tot en in de Fiolenstr.' Eisse van Slogteren voorƒ5.1.4; kennelijk werd intussen ook de locatie iets anders
aangeduid.

Op 14-5-17555 kocht het echtpaar, nu met de naam Van Slogteren, van de borgervaandrig Sicco Houwing een
'voerwerek tot het reinigen der stad straten, bestaande uit een wagen en paardt met verdere annexen'. Deze
aankoop had waarschijnlijk niets te maken met het stellcmakersbcdrijf, doch diende veeleer als geldbelegging;
de registratie vond overigens pas op 22-5-1769 plaats en zij voldeden aanvankelijk slechts een derde deel van de
koopsom ad ƒ 2825. Toch is het mogelijk dat een lid van de familie dit ambt wel degelijk uitoefende: In i78is

lootte Eise van Slochteren mee in de verdeling van de zeven panden, die de veertien wagens tot het reinigen der
stads straten zouden verzorgen. Pand no. 5, de Bruggestrate, viel toe aan Eise van Slochteren samen met de Stad,
'knechten daartoe' waren Jan Frik en Albert Hind. Crul.

Daarna investeerden zij verder in de Nieuwe Ebbingestraat, nu in een huis met een groot pakhuis, dat ten N.
grenst aan Claas Hindriks Schaapschoe, ten O. aan de straat, ten Z. aan Harm Jacobs en ten W. aan pastor Pabus.
Zij kochten dit op 11-1-1759 aan7 van de koopman Hindericus Brommelcamp en Ida Atsema en hadden het op die
datum reeds aanvaard; van de koopprijs ad ƒ 1025 voldeden zij contant/225. Prompt zien we in 1760 e.v.8 Eise
van Slogterenƒ6.0.0 grondpacht voldoen.

In de jaren daarop volgend werden de kinderen uit het huwelijk langzamerhand zelfstandig. Eysso van Slogte-
ren, 'olderman der stelmaker gilde', betaalde de diaconie op 7-10-17619 ƒ 4.10.0 voor het intekenen van twee
leerknechten, waarschijnlijk uit hoofde van zijn functie en niet omdat ze bij hemzelf in de leer kwamen. Ook
leende hij op 23-4-1776'°/600 van de koopman Pieter Hindriks ten Cate (hij was toen al weduwnaar). Veel meer
blijkt over zijn activiteiten niet, behalve dat aan hem - of eerder aan zijn bedrijf- in 1789 door de stad een aantal
werkzaamheden werd vergund". Dit betrof reparatie van 'blikslagcn en glazenmaken', nicuwelantaarns maken,
verven van lantaarnpalen en ijzeren armen etc. in het Zuidcr pand van de stad, waar P. Grcscll lampbezorger was;
'zulks voor 6 jaar, tot 31-7-1795 (voor/1400) en het leveren van materiaal en arbeidsloon, alsmede ververij aan de
drosten borgh te Zuidbroek' (voor/140). Zijn vrouw overleed eind 1775 (ze heeft de meeste van haar kleinkinde-
ren nog gekend) maar hijzelf is 92 jaar geworden. Inde Groninger Courant werd op 9-12-1794 zijn overlijdensadver-
tentie gepubliceerd — dat kwam toen juist in mode:

Heden nademiddag omtrent 3 uuren, heeft het den vrijmagtigen God behaagd, van onze zijde, door den dood
weg te rukken; onze geliefde vader Eyse Hindriks van Slogteren, in den ouderdom van 92 jaaren en ruim 2
maanden; gevende wij bij dezen hiervan, in plaats van gewoone rouwbrieven, aan onze vrienden en bekenden
kennis.

Groningen, den sden December 1794;
H. van Slogteren, mede uit naam van broeders en zusters.
Deerven, zijn(klein)kinderen dus, deden op 14-3-179512 destedelijkc diaconie een 'givte' van 20 gulden toekomen
voor de armen; zou de oude man dat mondeling bevolen hebben? Een legaat was het kennelijk niet, dan had ik
de vermelding ook in het legaatbock moeten aantreffen.

Het beste overzicht van de bezittingen, en van de regelingen binnen de familie, krijgen we uit de beide boedel-
scheidingen (een voorlopige en een definitieve), opgemaakt na het overlijden van de vader13. Erven waren toen
Hindrik van Slogteren, Abraham van Slogteren, Isak van Slogteren, Annegien van Slogteren (gehuwd met Sjocrt
H. Bakkerling) en de twee minderjarige kinderen van I.H. Bakkerling en zijn eerste vrouw Ida van Slogteren (hij
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was inmiddels hertrouwd met Margien Garkendorp), die vertegenwoordigd werden door G.I. Gersonius en P.
van Bergen als voogden gedurende deze scheiding.

De oudste zoon, Hindrik, kreeg het recht van gereserveerde eigendom (dus de hypothecaire lening) over de
door hemzelf bewoonde huis aan het Schuitendiep. De ongehuwde zoon Izak, die kennelijk het werk in de
stelmakerij van zijn vader geleidelijk aan had overgenomen, kreeg de huis annex werkplaats (ook door hemzelf
bewoond) en tevens het in 1759 aangekochte huis met pakhuis, waarvan de opslagruimte bij hemzelf in gebruik
was en het woonhuis aan Elsie Rozenveld was verhuurd. De waarde van beide percelen samen werd op ƒ3700
getaxeerd, en voor zijn inbreng in de boedel moest Isaak een hypotheek van ƒ3000 bij Claas Nering sluiten. In
de marge staat genoteerd dat dit kapitaal op 13-11-1799 werd afbetaald; toen werd namelijk Izaak's eigen nalaten-
schap beredderd, hij heeft zijn vader dus maar enkele jaren overleefd.

De minderjarige pupillen kregen contant niet minder dan ƒ 2270.8.o, bestaande uit een verzegeling plus het
recht van gereserveerde eigendom (ook weer een hypotheek, dus) overeen voerwerk als boven beschreven, aange-
kocht door de beide echtparen Bakkerling tezamen. Die vordering werd in 1804 aan de pupil Harmannus Bakker-
ling overgedragen'4.

Uit dit huwelijk, allen geb. in de Nieuwe Ebbingestraat te Groningen:

1. Hindrik, ged. N.K. 17-2-1735, volgt IVa.
2. Abraham, ged. N.K. 12-7-1736, volgtIVb.
3. Altien, ged. Gr.K. 29-7-1738.
4. Isaak Eisses van Slochteren, ged. N.K. 24-4-1740, lidmaat op belijdenis (als Isak Aise van

Slochteren, in N. Ebb. str.) Groningen maart 1760, stelmaker, overl. Groningen 29-1,
breuk bet. 31-1-1799.
Hij bleef ongehuwd en zal zijn vader hebben bijgestaan; in 1788 werd hij 'stellemaker van Slogteren' genoemd.
Toen kocht hij van de weduwe van de fiscaal-generaal P. Talma (na een publieke verkoop d.d. 27 maart 1788)15

een huis aan de oostkant van het Noorderkerkhof, doende tot grondpacht aan de stadƒ2.12.4, met een mande-
lige put op de open plaats. Zwetten van dit pand (datƒ 651 kostte) waren ten N. de wed. Dubbelboer, ten O.
de verkopersche, ten Z. de erven Wichers en hopman Van der Tuik, en ten W. de straat. Hiervoor betaalde hij
dan ook grondpacht16 'Nieuwe Kerkstr. naar de Botteringestr. tot en in de Fiolenstr.': Izaak van Slogtren
ƒ2.14.4.

Aansluitend verzocht hij dat de inboedel van de toenmalige huurder geïnventariseerd en verkocht mocht
worden, zodat hij een halfjaar achterstallige huurpenningen kon innen. Het echtpaar in kwestie, Niclaas
Gulick (of Guiling) en Marijke Kools, was namelijk uit de stad gebannen. Hun kinderen kregen tenslotte
toestemming om de inboedel tot zich te nemen, tegen afdracht van de verschuldigde huishuur17.

Bij de ouderlijke boedelscheiding in i795-'96 kreeg Isaak toebedeeld de beide huisen, met stelmakerij en
een groot pakhuis, aan de westzijde van de Nieuwe Ebbingestraat, getaxeerd opƒ37OO (waarop hij, zie boven,
kennelijk een hypotheek moest nemen om aan deandere erven hun aandeel in contanten te voldoen). Hij stierf
nog voor het einde van de eeuw en in de Groninger Courant van 29 januari 1799 werd de volgende advertentie
geplaatst:

Heden avond te 6 uur, overleed tot onze innige droefheid onzen jongsten broeder Izak van Slogteren, na
een bedleegering van vijf dagen, in den ouderdom van bijna 59 jaaren. Geve door dezen van het onverwagte
sterfgeval kennis aan vrienden en bekenden.

Groningen, den 28 januari 1799:
Hindrik van Slogteren, mede uit naam van mijn broeder en zuster.
Aansluitend werden zijn nagelaten bezittingen verkocht en verdeeld; de finale afhandeling vond plaats op
23 september 1800'8 door Abraham van Slogteren, Annigje van Slogteren gehuwd met Sjoerd H. Bakkerling,
Tjetske Maathuis wed. Hindrik van Slochteren, en de kinderen van wijlen Ida van Slochteren en Jannes Harms
Bakkerling.(IndetussenliggendeanderhalfjaarmoetHindrikdus zijn overleden.)Tezamen verkochtendezen
aan de kinderen van J. Schoonbeek een huis met een groot pakhuis en drie ruime zolders boven elkander, ten
O. aan het Noorderkerkhof gelegen, doende jaarlijks tot grondpacht aan de stad ƒ2.12.4, voor/i6oo (dat moet
de bovengenoemde aankoop uit 1788 zijn). De stelmakerij met huis ten W. in de Nieuwe Ebbingestraat, waar
achtereenvolgens de grootouders en oom Izaak gewoond hadden, ging naar de jonge Aiso Bakkerling (ge-
taxeerd op ƒ 3475, doch met ƒ 3000 hypotheek belast) en het huis met het grote pakhuis, ook aldaar, naar
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Abraham van Slochteren.

5. Einje, ged. N.K. 25-2-1742.

6. Ida Eisses van Slochteren, ged. M.K. 1-11-1743, lidmaat op belijdenis (aan de Ossemarkt) Gro-

ningen maart 1766, overl. Groningen (breuk bet. voor de vrouw van Jannes Bakkerling aan

Slagterrijp) 7-9-1784, otr./tr. Groningen N.K. (voor haar de vader) 23-4/19-5-1774 Jannes

Harms Bakkerling, ged. Groningen A.K. 24-1-1748, overl. Groningen eind maart 1801 (aan

de Vismarkt, breuk betaald 26-3,30-3 en 10-4-1801), zn. van Harm Sjoerts en Jantien Jans,

woonachtig in de Haddingestraat; hij tr. 2e Groningen, datum huwelijkscontract 15-6-

178619 Margien Garkendorp, dr. van Jacob Garkendorp en Anna Stellingwerff, eerder

weduwe van Jan Boomgaart en daarna van J. Kuijtert.

Het huwelijkscontract met Ida van Slogteren was gesloten op 14-4-177420 en daarbij werden als ouders van de
bruidegom opgegeven Harm Sioerts en Jantijn van der Woude; de moeder, toen al weduwe, getuigde nevens
broer en zuster Sioert Harms en BouwijnaHarms (beiden nog zonder de familienaam Bakkerling, hoewel hun
broer die al wel gebruikte). Aan bruidszijde waren aanwezig olderman Eisse van Slogteren en vrouw als ou-
ders, Hindrik van Slogteren en Tietke Maathuis, resp. Abraham van Slogteren en Anna Gardec als broeders
en schoonzusters, Izaak van Slogteren en Annegijn van Slogteren als volle broeder en volle zuster.

Het echtpaar kocht op 6-5-177621 van de boekhouder van het burgerweeshuis een huis op 'vrij eigen' grond
aan de zuidzijde van de Vismarkt, dat is de Slagterrijp; met een achteruitgang door een gang naar de Pelster-
straat lopend. Bij de koopprijs ad ƒ3860.10.7 (waarvan ƒ3000 hypotheek) was het bakkersgereedschap niet
inbegrepen.

Na het overlijden van de vrouw werd door de vader een afkoop gemaakt met zijn drie minderjarige kinde-
ren, Aisso in 't 10e, Harmannus in 't 7e en Cornelisjen in 't 5e jaar oud". Het moederlijk goed bedroeg in totaal
ƒ770.16.5 plus ƒ 268.10.0 voor haar lijfstoebehoren, en de kinderen kregen een behoorlijke aandeel in de boe-
del; het huis werd aan de weduwnaar toebedeeld. Nadat ook de vader overleden was werd dit op 3-11-180223

verkocht door Eiso Bakkerling en de 'voorstanderen' over zijn toen nog minderjarige broer Harmannus,
tezamen met de kinderen van Margien Garkendorp en haar eerste man Jan Boomgaard. Over deze vijf (in 1782
nog minderjarige)kinderen waren 'voorstanderen'geweest Abraham van Slochteren, JanGerkendorpen Jacob
Reinders24. Eind 179425 waren dit de vaandrik Gerhardus Johannes Gersonius en consorten, die als aangezwo-
ren voormond en voogden van de - dan nog - twee minderjarige kinderen van de vaandrig Jan Harms Backer-
ling bij wijlen Ida van Slochteren een scheiding mochten maken van de boedel nagelaten door Eisse Hindriks
van Slochteren, de hoogbejaarde grootvader van de kinderen dus.

Uit dit huwelijk, allen geb. te Groningen en behalve de oudste allen aan de Vismarkt/Slagterrijp:

a. Harmannus Bakkerling, ged. M.K. 9-5-1775, jong overl.
b. Ayse Bakkerling, ged. A.K. 11-5-1777, overl. (Eizoo Bakkerling, ongehuwd, oud 30 jr., gewoond hebbende

Nieuwe Ebbingestraat, laat 1 broer na) 8-4-1808; aan hem was op 11-4-179926 met toestemming van zijn
vader en voogden venia aetatis verleend, mits de afhandeling van de erfenis van zijn oom Izaak van Slogte-
ren nog door de tijdens deze scheiding aangestelde voogden zou worden afgehandeld.

c. Jantyn Bakkerling, ged. (N.K. of A.K.?) 18-11-1778, jong overl.
d. Harmannus Bakkerling, ged. M.K. 3-2-1780, tr. Groningen 29-4-1804Diewertje Onnes, dr. van Jeipe Onnes

en Heiltje Bartelds Noordhoorn. Ten tijde van de huwelijkse voorwaarden27 bleken bruidegoms ouders
overleden, voor hem getuigden zijn broer Eise Bakkerling, Sjoert H. Bakkerlingen Anncgien van Slogteren
volle oom en volle moei, Abraham van Slogteren volle oom, Swaantjen Bakkerling volle moei.

e. Cornelsien Bakkerling, ged. A.K. 16-12-1781, leeft nog medio 1786, overleden als minderjarige.

7. Jacob, ged. N.K. 23-12-1745.

8. Grietje, ged. N.K. 22-1-1747.

9. Annigje Eisses van Slochteren, ged. N.K. 30-4-1749, lidmaat op belijdenis Groningen (in de

Nieuwe Ebbingestraat) maart 1770, overl. Groningen (Heerestraat U 87) 22-4-1814 oud 65

jr., otr./tr. Groningen N.K. 27-2-1783 Sjoert Harms Bakkerling, ged. Groningen A.K. 24-9-

1749, overl. Groningen (als Sjoert H. Backerling, man van Annegin van Slogteren, oud 59

jr., gewoond aan Schuitendiep, laat 2 kinderen na uit 1 huwelijk) 19-9-1808, zn. van Har-
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men Sjoerts en Jantje van der Woude, woonachtig in Haddingestr.
Hun huwelijkscontract was gedateerd 30-1-178328 met als getuigen aan bruidegomszijde Jantien van der
Woude moeder, Jannes H. Bakkerling en Ida van Slogteren volle broeder en aangetr. zuster, en zijn volle
zusters Bouwina, Swaantien, Margien en Riksiena Harms Bakkerling. Aan bruidszijde Eise van Slogteren als
vader, Hindrik van Slogteren en Tietske Maathuis resp. Abraham van Slogteren en Anna Gardee broers en
schoonzusters, Izaak van Slogteren broeder, nogmaals het echtpaar Bakkerling-van Slochteren(l) en Aaltien
Velthuis wed. Jannes Gardee aangetr. moei. De successiememorie van Annegien van Slochteren29 geeft de
juiste overlijdensdatum. Erfgenaam zijn haar twee kinderen Harmannus Sjoerts Bakkerling, brood bakker,
en Jantien Sjoerts Bakkerling, buiten beroep, beiden te Groningen.

Uit dit huwelijk, allen geb. te Groningen aan het Schuitendiep:

a. Harmannus Bakkerling, ged. M.K. 21-12-1783, otr./tr. Groningen 16-4/15-5-1808 Hindrikje Mennes, van
Groningen, dr. van Hindrik Mennes en Geertruida Schierbeck. Bij hun huwelijkscontract30 waren voor de
bruidegom getuige zijn beide ouders, zijn zuster Jantje Bakkerling, twee volle moeien Bouwina en Swaan-
tjen Bakkerling, en Abraham van Slogteren en Tjekke (sic) Maathuis oom en moei.

b. Cornelsje Bakkerling, gcd. M.K. 11-12-1785, jong overl.
c. Eisse Bakkerling, ged. M. K. 11-3-1787, jong overl.
d. Cornelsje Bakkerling, ged. M. K. 13-4-1788, jong overl.
e. Jantien Bakkerling, ged. M.K. 5-6-1789, overl. na 1814.

IVa. HindrikEisses van Slochteren, ged. N. K. 17-2-1735, lidmaat op belijdenis Groningen (in Nieu-
we Ebbingestraat) december 1759, lid koopman- en kramergilde 1764, overl. in 1799 of 1800,
otr./tr. Groningen M.K. 1-4-1760 Tietske Maathuis, ged. Groningen Gr.K. 7-5-1739, lidmaat op
belijdenis (als Tjeetske Maathuis an't Groote Kerkhof) Groningen september 1755, overl. Gro-
ningen (Hofstraat M 26) 5-4-1819, dr. van Arent Egberts Maathuis en Dieuwertjen Cornelis.

De naam van de vrouw was onderhevig aan de meest wisselende spelling. Bij haar doop (als dochter van Arent

Egberts Maathuis en Dievertien Cornelis agter de Colegie) heette zij Teitske, later kwam zij ook voor als Tjidske,

Tieske, Tjetske, Teische enz.; éénmaal werd haar naam zelfs vertolkt als Pieterke Matthies! Zij stierf kennelijk

ten huize van haar kleinzoon, de glazenmaker en verver Hindrik Eisses van Slogteren, die haar overlijden ook

aangaf tezamen met zijn broer Berend Eisses, die goudsmid was.
De boedel van haar overleden vader werd op 5-5-176431 gescheiden tussen haar moeder en de dochters Tjetske

(gehuwd met Hindrik van Slochteren) en Anna Maathuis (weduwe van Klaas Nieland). Over de kinderen van
laatstgenoemd echtpaar was Hendrik van Slogteren bovendien voogd3'.

Hindrik van Slochteren betaalde in 1764 admissiegeld voor het koopman- en kramergilde. Waar hij in handelde
blijkt daarbij niet, maar mogelijk was hij identiek met Hindrik van Slogteren, die volgens een overzicht uit 1765
toen als wollckammer en breidemeester vijftig mensen in dienst had33.

Het echtpaar kocht op 1-5-176534 van Hindericus Holthuis en Fcnnegien Melles een huis met een hof erachter,
gelegen op de Nieuwstad op eigen grond, voor ƒ 1300 (waarvan overigens slechts ƒ 100 contant werd voldaan).
Zwetten waren ten N. de Nieuwe Stadt, ten O. de Kleine Volteringestraat, ten Z. Mons. Biermann en ten W.
Hendrik Hovius. Dit perceel verkochten zij op 1-7-177435 voor vrijwel dezelfde som aan Hindrik de Groot en
Elyzabeth Huisinga. In de tussentijd hadden zij al aan Cornelis Postma en Annegien Sibels voor/30o een stukje
grond overgedaan36 gelegen in de kleine Volteringestraat tegenover de Jooden kerke, waarop intussen drie
nieuwe kamers waren getimmerd; dit grensde ten zuiden aan hun eigen erf en had daar mogelijk deel van uitge-
maakt.

Daarna verhuisden zij naar de Prinsenhofstraat/Kattenhage. Hindrik van Slogteren 'woonagtig tegen over de
Princen stallc onder het ie vaandel' rekestreerde op 8-11-178637 hoe hij 'door lighaams swakheid niet in staat is
om op de wagt te paradecren...' Hij probeerde niet alleen van de wacht ontslagen te worden (hetgeen B. & R.
toestonden) maar ook om korting op de betaling van de wachtgelden te verkrijgen; dit laatste vormde echter een
onoverkomelijk probleem.

Pas jaren later lijken zij opnieuw een eigen huis gekocht te hebben; op 27-11-179238 kochten zij van Hendrik
Christoffer Eysfeld en Petronella Wiena het huis ten O. van het Schuitendiep tusschen de Pocle- en de Sint Jans

490 Gens Nostra 55 (2000)



bogen op eigen grond, met een uitgang in de Verversgang. De gehele koopsom ad /1108 werd bij wijze van
hypotheek verschaft door Hindriks vader Eijsse van Slochteren, en bij de verdeling van diens nalatenschap in
i795-'96 werd de schuld aan Hindrik zelf toebedeeld als deel van zijn erfenis.

Tytske of Tieske Maathuis, weduwe Hindrik van Slogteren, kocht na zijn dood ook nog onroerend goed. Op
15-12-180039 nam zij voor / 910 van Fennegien Jans wed. Willem Bartels over twee woningen onder een dak in de
Lelicnstraat; aansluitend claimde zij haar recht op water uit de put aldaar40. Op 26-11-180241 kocht zij voor/noo
van de erfgenamen van mevrouw E. Botichius geb. Hofstede een huis met een open plaats erachter, ten N. in de
Agtermuur, tussen Boteringe- en Ebbingestraten.

Uit het huwelijk, allen geb. te Groningen:

1. Eisse,volgt Va.
2. Arend, ged. M.K. 28-6-1763 (in N. Ebb.str.), jong overl.
3. Arend, ged. N.K. 18-12-1764 (in N. Ebb. str.).
4. Abraham, ged. A.K. 27-5-1767 (op de Nieuwstad).

Beide laatstgenoemde kinderen moeten zijn gestorven, volgens opgave in het register der licentgelden, op 17-
6-1767 (de wed. van Claas Nieland w[egens] Hindrik van Slogteren zijn kind w[onende] op de Niestad) en op
26-12-1768 (Hindrik van Slogteren kindt w. op de N. Stadt).

5. Arent, ged. N.K. 19-4-1769 (op Nieuwstad), jong overl.
6. Cornelsjen van Slogteren, ged. A.K. 10-10-1770 (op de N. stad), lidmaat op belijdenis te Gro-

ningen (aan 't Schuitendiep) november 1793, overl. Vries 10-5-1852, tr. (1), otr./tr. Gronin-
gen (voor haar Aisse Hindriks van Slogteren als broeder) 17-10/8-11-1801 Martinus van Steen-
wijk, geb./ged. Suawoude 'in Friesland' 5-5/9-6-1776, overl. Eelde 20-7-1806, zn. van Pe-
trus van Steenwijk, predikant te Leermens, en Antje Wybes Steensma, tr. (2) Eelde 9-5-1818
]an Harders, geb. Zeijen, ged. Vries 1-12-1793, overl. Vries 7-11-1870, zn. van Jan Harders en
Maartje Hoezing.
De huwelijkse voorwaarden uit 180142 geven de ouders van de bruidegom en het feit dat de vader van de bruid
al is overleden. Getuigen aan bruidszijde waren de moeder Tjetske Maathuis, Eise Hindriks van Slogteren en
Alegonda Berends Bekkering broeder en schoonzuster, Jan Sibenus Pot en Dievertje Hindriks van Slogteren
zwager en zuster, Sjoert Harms Bakkerling en Annigje van Slogteren aangetrouwde oom en volle moei.

7. Dievertyn van Slogteren, ged. A.K. 1-4-1772 (op Nieuwstad), lidmaat op belijdenis (als j .d. aan
't Schuitendiep) Groningen mei 1794, otr./tr. Groningen (voor haar Eise van Slochteren
als broeder) 5-1/20-1-1799 Jan Sebenius Pot, van Delfzijl, zn. van Sibenus Aaldriks Pot en
Anna Crisjaans Colm.
Ook hier geven de huwelijkse voorwaarden43 de namen van wederzijdse ouders op. Aan bruidszijdc getuigen
zowel vader (dan dus nog in leven) als moeder, de broer Eisse Hindriks van Slogteren en zijn vrouw Alagonda
Berens Bekkering, en de zuster Cornelsicn van Slogteren.

8. Arent, ged. A.K. 8-6-1775 (op Nieuwstad), jong overl.
9. Anna, ged. M.K. 7-3-1777 (Princenhofstraat); later niet meer aangetroffen.

10. Arent, ged. M.K. 6-1-1780 (in Kattenhage); later niet meer aangetroffen.

Va. Eisse Hindriks van Slogteren, ged. Groningen N. K. 9-4-1761, verver en glazenmaker, lidmaat
op belijdenis (als Aisse van Slochteren in de Hofstraat) Groningen mei 1794, overl. 8-11-1804
(eveneens in de Hofstraat, breuk betaald in de week 7/13-11-1804), otr./tr. Groningen 15-5/4-6-
1784 Alegonda Berends Bekkering (voor wie Derk Bekkering als broeder), ged. Eelde 15-8-1758,
overl. Groningen (in de Hofstraat no. M 22 als 'glazemakersche en verwersche') 15-2-1824, dr.
van Berend Derks (Bekkering), geneverstoker, en Adriana van Beveren.

Het huwelijkscontract tussen Eisse van Slogteren en Allegonda Bekkeringh44 gaf de namen van beider ouders.
Die van de bruidegom leefden nog, en getuigden voor hem; aan bruidszijde was alleen de moeder 'Adcrjaantien'
van Bcvercn nog in leven, en tevens trad op bruids broer Derk Bekkeringh. We vinden de familie van Allegonda
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nog weer genoemd in het testament van Hindrikje Logeman weduwe Jan van Beveren uit 179945: dat was een
schoonzuster van Adriana van Beveren en zij benoemde tot universeel erfgenaam het Vrouw Aafjen Olthofs
gasthuis, maar legateerde aan de vijf kinderen van Adriana bij wijlen Berend Bekkering ieder/so en, om move-
rende redenen, aan Eisso van Slogteren als man van haar nicht Allegonda Bekkering, mede ƒ 50.

Dat E.H. van Slogteren lid van het 'glazemaaker en schildergild' was, blijkt o.a. uit leningen door dit gilde
in 1792 gesloten46. Het lijkt daarom waarschijnlijk, dat Eissc bedoeld is met de H. van Slogteren, die op 13-8-
i78z47/i2 voldeed aan de stedelijke diaconie wegens admissie tot de glasemaker en schilder gilde. Een indicatie
van zijn werkzaamheden krijgen we, als het Heilige Geest- of Pelstergasthuis hem in 1787/3.17.0 betaalt voor
'hout tot 7 leyen', waarschijnlijk voor gebruik in de kerk48; voor het eigenlijke opschilderen van de desbetreffen-
de leien betaalde het gasthuis in een volgende jaarrekening nog eens/2.16.o, ditmaal aan de blauwverver Philip-
pus Kroon.

Het echtpaar kocht een huis in de Hofstraat noordzijde op 22-4-i79749doch zij woonden toen al minstens acht
jaar in die straat. Het was een huis met pakhuis en hofje erachter, vanouds Crispijn genaamd, doende jaarlijks
tot grondpacht aan de stad ƒ 7.14.5. Van de koopprijs ad ƒ 2400 werd ƒ400 contant voldaan. Hij stond aan de
'Franse kant', volgens een op perkament gedrukt certificaat (de persoonlijke gegevens zijn met pen ingevuld)
van 1-8-1799 (GAG, Inventaris van de collectie handschriften, inv.no. 465) met de volgende inhoud: Het Uitvoe-
rend bewind der Bataafsche Republiek getuigt datden burger EisseHendrik van Slogterengecommitteerd wordt
tot eerste Lieutenant van een compagnie fuseliers van het derde battaillon der eerste halve brigade gewaepende
burgermacht in het departement van de Eems. Dit document bevat tevens zijn burgereed.

Eisse werd niet oud. Zijn overlijdensadvertentie verscheen in de Groninger Courant van 13-11-1804:
Heden trof mij een allergevoeligste slag, door dien het den Heere behaagde, mijn veel geliefde man E. H. van

Slogteren, in den bloeyenden ouderdom van 43 jaaren en 6 maanden, het tijdelijke met het eeuwige heeft doen
verwisselen, waarvan wij ruim 20 jaaren in een allergenoeglijkste egt hebben geleeft, zoodat ik in hem betreur
een dierbaar man, en mijn 4 kinderen een zorgdragende vader, welke wij wenschen Gode te zwijgen.

Groningen, den 8-11-1804: Alegonda B. Bekkering.
N.B. de affaire blijft voortaan op de wedw. continueeren, verzoekende een ieders gunst en recommandatie.

De oudste zoon was toen achttien en zal dus wel meegewerkt hebben; maar de zaak stond op naam van de wedu-
we en zij was het gezinshoofd, toen in 1807 de lijst van lantaren- en drekgeld werd opgemaakt (wedw. E.H. van
Slogteren, Hofstraat M 26). Het pand was haar eigendom, doch stond op stadsgrond5". Nog bij haar overlijden
in 1824, ook in de Hofstraat, werd zij 'glazemakersche en verwersche' genoemd.

Ook vond ik nog dat de wed. E.H. van Slogteren genoemd voor een uitbetaling inzake werk aan het Slogter-
diep en de klapbruggen daarin over de periode 24-11-1804 t/m 24-11-180951; zij toucheerde ƒ 86.14.4. Haar eigen
overlijdensadvertentie (in de Groninger Courant, no. 14, dinsdag 17-2-1824) luidde:

Heden avond, te 10 uren, overleed, aan degevolgen eener hevige beroerte, onze teedergeliefde en zorgd ragende
moeder en behuwd-moeder Alegonda Bekkering, wedw. wijlen Eise Hindrik van Slogteren, in den ouderdom
van 65 jaren. Geven hier van, met een diep gewond hart, kennis aan vrienden en bekenden.

Groningen, den 15 Februarij 1824.
H.E. van Slogteren, mede uit naam van broeders en zusters.
N.B. De affaire blijft continueren.

Uit het huwelijk, aanvankelijk Agter de Muur bij de Ebbingestraat, vanaf 1789 in de Hof-
straat:

1. Hindrik, ged. M.K. 15-4-1785; jong overl.
2. Hindrik, volgt Vla.
3. Adriana van Slochteren, ged. M.K. 26-6-1789, lidmaat op belijdenis (in de Hofstraat) 24-11-

1807, tr. Groningen 30-9-1813 Pieter Eissing, ged. N.K. 24-7-1788, zadelmaker, overl. ald.
(Oude Ebbingestr. 106, oud 30 jr.) 31-10-1818, zn. van Ebel Eissing en Sibilla Wichers.
In de Provinciale Groninger Courant van dinsdag 3-11-1818, no. 88 staat de volgende advertentie:

Mogten wij voor ruim 3 weken ons huislijk geluk door de gelukkige verlossing van eene dochter vermeer-
derd zien: dies te gevoeliger is voor mij den onherstelbaren slag welke mij heden treft, door het overlijden van
mijne zoo teederbeminde echtgenoot Pieter Eissing, in den blocijenden leeftijd van 30 jaren, en eene gezee-
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gendeechtvereeniging van 5 jaren, mij nalatende3onnoozele kinderen, die de opvoeding van een teederhartig
vader (die voor mij de vreugd des levens was) moeten missen. Dan, ik wensch te berusten in het hoog bestuur
des Oneindigen, in de stille hoop, om eenmaal hem weder te zien, die ons in de zalige onsterflijkheid is voor-
gegaan.

Groningen, den 31 October 1818.
Adriana van Slogteren, wedw. P. Eissing.
NB. De affaire zal bij voortduring door een bekwaam persoon, op het firma van de Wedw. P. Eissing, worden voortgezet;

verzoekende vriendelijk gunst en recommandatie. Wordende diegenen verzocht, welke in de laatste 3 weken eenige bestellin-

gen gedaan hebben, nadere opgave te doen, om alle misvattingen en teleurstelling voor te komen.

4. Beerent van Slogteren,.volgt VIb.
5. Margen, ged. M.K. 27-9-1793 (tweeling); jong overl.
6. Tieske, ged. M.K. 27-9-1793 (tweeling); jong overl.
7. Jan van Slogteren, ged. M.K. 16-10-1795, lidmaat op belijdenis (in de Hofstr.) 26-5-1813.

Vla. Hindrik Eisses van Slochteren, ged. M.K. 1-9-1786, lidmaat op belijdenis (in de Hoffstraat) 23-
2-1806, glazenmaker en verver, overl. Groningen (Gelkingestraat P116) 9-3-1839, otr./tr. Gro-
ningen 30-3/19-5-1811 Betje Egberts Buurema (Burema, Buirema), geb. Eexta 17-5, ged. 20-5-1787,
overl. na 1845, dr. van Egbert Jans Burema, schoolmeester, en Grietje Berends Olthoff.

Hindrik moet, op zijn achttiende jaar, de rol van zijn vader in het gezin en het bedrijf hebben overgenomen. Hij
werd zelf ook niet bijzonder oud en had al op jeugdige leeftijd medische problemen, althans rekestreerde hij op
io-iz-1807" bij het stadsbestuur 'dat dezelve tans laboreerd an een breuk en niet in staat is de wagt en wapen-
dienst waar te neemen volgens nevensgaande attestatie, waarom hij zig eerbiedig tot U Ed. Mogende wendt met
verzoek om hem van den Burger Wapendienst gelieven te ontslaan'. De bijgevoegde attestatie was afkomstig van
dechirurgijn Hendriksz, en was voldoendeom Burgemeesteren en Raad te overtuigen van de ernst van Hindrik's
kwalen.

Gedurende de eerste jaren van zijn huwelijk woonde Hendrik nog in het ouderlijk huis in de Hofstraat. Vanaf
1817 werden zijn kinderen geboren in de Gelkingestraat, met wisselende huisnummers (wat nog niet wil zeggen
dat hij steeds verhuisde; het kan ook een kwestie van omnummering geweest zijn). Daar overleed hij in 1839.

In 1813-1815 betaalde het Armhuiszittend Convent hem wisselendebedragen uit:ƒ2.8.4,/8.12.4,ƒ79.19.o53 voor
niet nader gespecificeerde werkzaamheden.

Betje Burema wed. Hindrik Eisses van Slogteren als vruchtgebruikster krachtens diens testament voor E. J. Offer-
haus te Groningen, geregistreerd 12-2-1839, alsmede Alegonda van Slogteren, Margaretha van Slogteren wed. Jan
Bos, en Eissina van Slogteren als enige kinderen en erfgenamen, waren tezamen woonachtig in het huis Gelkin-
gestraat Oostzijde te Groningen no. S 179 en 166 op eigen grond, kadastraal bekend Onder de Diepen sectie H
no. 152, groot 1 roede 84 ellen, aangekocht staande huwelijk voor Not. W. J. Quintus op 2-5-1816. Dit perceel werd
direct na het overlijden van de erflater verkocht (en wel per 1 mei 1839) voor/42oo (contant/200, rest hypotheek)
aan Jan Philips Nuiver en Alberdina Poelman, aanstaande echtelieden.

Uit het huwelijk, allen te Groningen:

1. Alegonda van Slogteren, geb. 13-9-1813, lidmaat op belijdenis (in de Geltingestraat) 23-11-1831.
2. Egbert, geb. 27-2-1816, overl. 19-5-1816.
3. Margaretha van Slogteren, geb. 9-5-1817, lidmaat op belijdenis (in de Gelkingestraat) 27-8-

1834, overl. ald. 9-5-1843, tr. Groningen 6-11-1837Jan Bosch, geb. Groningen 2-10-1812, zn.
van Jan Bosch, koopman, en Jantje Niewolt.

4. Levenloze dochter, geb. 12-8-1819 (tweeling).
5. Eissina van Slogteren, geb. 12-8-1819 (tweeling), lidmaat op belijdenis (in de Gelkingestr.)

23-5-1838.
6. Egbert, geb. 24-6-1821, overl. 9-7-1821.
7. Egberdina, geb. 18-3-1823, overl. 16-10-1824.

Gens Nostra 55 (zooo) 493



Uit de Groninger Courant, no. 23, vrijdag 21-3-1823:
Heden verloste van cene welgeschapene dochter, B.E. Burcma, geliefde echtgenoote van H.E. van Slogtcren.

Groningen den 18 Maart 1823.
Uit de Groninger Courant, no. 84, dinsdag 19-10-1824:
Heden morgen, te zes uren, overleed, tot onze bitterste droefheid, ons jongste dochtertje Egbertdina, in den

jeugdigen leeftijd van eenjaar en zeven maanden.
Groningen, den 16 Octobcr 1824.
H.E. van Slogteren.
B.E. van Slogteren, geb. Burema.

VIb. Berend Eisses van Slogteren, ged. Groningen M.K. 26-4-1791, lidmaat op belijdenis (in de
Hoffstraat) 22-2-1810, goud- en/of zilversmid (eenmaal gouddraadwerker), overl. Groningen
(Oude Boteringestraat A 222) 27-3-1830, tr. Groningen 16-4-1815 Anna Maria Guibal, ged. ald.
14-7-1793, overl. Groningen (als weduwe van Berend van Slogteren, in de Oude Kijk in 't Jat-
straat K197) 13-1-1858, dr. van Pieter Guibal, broodbakker, en Eddina Jans Groenewold.

Zij woonden aanvankelijk Agter de Muur op no. ] 84, later werd een ander huisnummer gegeven, en vanaf 1828
was het adres Oude Boteringestraat N 222.

Uit dit huwelijk, allen te Groningen:

1. Eddina, geb. 29-8-1815, overl. 2-3-1817.
2. Eisse van Slogteren, geb. 16-3-1817, lidmaat op belijdenis 24-2-1836, zilversmid.

Deze Eisse van Slochtercn (merk: VS onder en boven stip, in vierkant) wordt over de jaren 1843-1859 vermeld
in een publicatie over Groninger zilver54. Werk van zijn hand is hierin afgebeeld op pag. 107: een tabakspot
uit 1848.

3. Pieter Guibal van Slogteren, geb. 26-2-1819, lidmaat op belijdenis (in Oude Boteringestraat)
22-2-1837; op 20-2-1839 kwam hij de stad opnieuw binnen met attestatie van Haarlem.

4. Hindrik, geb. 21-2-1821, overl. 27-6-1821.
5. Eddina, geb. 4-5-1822.
6. Alagonda Adriana, geb. 23-10-1825.
7. Betje, geb. 27-10-1828.
8. Berend Eisses, (postuum) geb. 4-7, overl. 21-7-1830.

IVb. Abraham Eisses van Slogteren, ged. N. K. 12-7-1736, lidmaat op belijdenis Groningen decem-
ber 1759, wolkammer (volgens de overlijdensakten van twee zijner dochters; ook zijn zoon
Eisse had dit beroep), overl. (Nieuwe Ebbingestraat H 88, ten huize van zijn zoon Eisse) 9-11-
1824, otr./tr. Groningen N. K. 26-1/21-2-1765 Anna Gardée, ged. Groningen N. K. 11-8-1740, overl.
na april 1801, dr. van Johannes Gardee en Aaltien Fel thuis [Veldhuis], in Ebbingestraat.

Over Anna's ouders is genoeg te vinden, maar Abraham werd nauwelijks in relatie tot hen genoemd. Mogelijk
was Anna het enig overlevende kind en was er dus geen erfdeling nodig? Eind 1779 verkocht het echtpaar Van
Slochteren een woning in de Pluimersgang als lasthebbende van Aaltjc Velthuis55 en op 21-10-178356 trad Abra-
ham nogmaals voor zijn schoonmoeder op, bij een problematische 'timmcringe' aan Aaltjes huis Oostzijde
Boterdiep, die verwijderd moest worden. Wat Abraham en Anna van hen erfden (behoudens het later te noemen
onroerende goed) was een graf in de Martinikerk (GAG, Diaconie Ned. Herv. Gem., inv. no. 141, in de Sacristie,
no. 47). Het kwam op 9-1-1769 op naam van Johannes Gardee en Aaltjc Velthuis te staan en werd op 7-9-1803
overgetekend op Abraham van Slochteren.

De lijst van lantaren-en drekgeld van 1807 voerde een A. van Slogtcren op in de Nieuwe Ebbingcstr. Westzijde,
no. H 88, en daar zal hij metterdaad gewoond hebben; mogelijk is zijn zoon Eisse bij hem ingetrokken toen
Abraham weduwnaar werd?

Ook in verband met zijn eigen familie kwam Abraham een paar keer voor. Hij was o.a. voormond over de
kinderen van Margjen Garkendorp, wed. Jan Boomgaard, toen zij in 1782 hertrouwde met de olderman Jan
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Kuitert57. In feite zou dat pas later familie worden, want in 1786 hertrouwde Margien normaals, nu met Abra-
hams zwager Jannes Bakkerling. Een connectie was er dus al ruimschoots voor dat huwelijk.

Uit latere overlijdensakten blijkt Abraham's beroep, wolkammer. Inderdaad voldeed A. van Slogteren in 1780
een gildebreuk voor het wolkammers gilde aan de stedelijke diaconie58. Vreemd genoeg betaalde Abraham van
Slogteren eenjaar eerder nog geld aan dezelfde diaconie voor het intekenen van een leerknecht in de stelmakers-
gilde59; is dat een verschrijving? Hij had ook relaties met het plaatselijke werkhuis; dat betaalde hem over 1786
diverse bedragen aan spinloon uit tot een totaal van bijna /12, en eenzelfde bedrag aan breidloon60.

Het echtpaar Van Slochteren-Gardee had, reeds enkele dagen na hun huwelijk, op 25-2-176561, een huis aan
de oostkant van der A op eigen grond gekocht van de familie Grashuis, echter zonder de bijbehorende boekwei-
tcnmolen. Zwetten waren ten N. Peter J. Cremer, ten O. de Laan, ten Z. Jan Bercnts Geerling en ten W. het A-diep.
De prijs was ƒ 2350 en hiervan werd contant voldaan ƒ 750, plus drie ducatons als geschenk aan de dochter van
de verkopers. Meteen kleine winst deden zij dit pand op 3i-io-i766S2 alweer van de hand, nu zonder de 'winckel'.
Hier was, begin 1766, hun eerste kind geboren; alle latere kinderen kwamen ter wereld in de Nieuwe Ebbinge-
straat. Daar hadden zij, volgens vertekende koopconditien van 2-10-1766, een huis ten W. in de Nieuwe Ebbinge-
straat 'alwaar de Blauwe Pot uithangt' gekocht van Lt. L. van der Tuuk. De eerste termijn koopschatspenningen
ter grootte van ƒ 1133.6.6 was toen direct verschuldigd, maar kennelijk was door een Adriaan Wildcrvanck het
naar (recht van naarkoop) ingesteld, zodat Abraham zijn betaling uitstelde tot hij zeker kon zijn van zijn eigen-
dom63. Wildervanck en de koper bleken kort daarop te zijn geconvenieerd64 en kennelijk had Abraham van zijn
aankoop afgezien, want een halfjaar nadien65 kocht het echtpaar een ander huis ten W. in de Nieuwe Ebbinge-
straat van Tamme Woldhuis en Grietjen Dijmers. De grondpacht aan de stad bedroeg jaarlijks ƒ 4.10.o, en de
koopsom ƒ 2650; zwetten waren ten N. de coopman J. Averes, ten O. de straat, ten Z. Jan Woestman en ten W. het
hof van wijlen burgemeester Emmen. Contant voldeden zij ƒ1050 en daarvoor zou de lening ad ƒ 1000 bestemd
geweest kunnen zijn, die zij op 29-10-176666 bij Geesjen Hemmes wed. Haijcke Gockens hadden afgesloten.
Daarvoor stelden zich toen borg de schoonouders Jannes Garde en Aaltje Velthuis, doch op 9-5-176867 werd deze
lening nogmaals ingeschreven en nu moesten zich bovendien garant stellen Eysse van Slochteren en Corneliske
Hulsebos, het andere ouderpaar. Hetzelfde pand werd, weer voor/26oo, op 2o-5-i7796S verkocht aan Hermannus
Kloosterhuis en Catharina Remmers. Vreemd genocghadden de verkopersjuist drie weken tcvoren/i6oo geleend
van Pieter Hendriks ten Cate69; zou dat er iets mee te maken hebben?

Een jaar tevoren hadden zij een woning in de Kleine Kerkstraat gekocht70 van Abraham Deknatel en Sara de
Booser. Dit deed tot jaarlijkse grondpacht aan de stad ƒ o.14.2 en kostte slechts ƒ 520; zij zullen er niet zelf ge-
woond hebben. Het grensde ten N. aan de wed. Johannes Gardee, ten O. aan Eise van Slogteren, ten Z. aan de
straat en ten W. aan Willem Visschcrs weduwe, dus het werd aan twee kanten ingesloten door familie. Hierover
werd nadien inderdaad de grondpacht voldaan7': Abraham van Slogteren, ƒ0.14.2.

Blijkens diverse grondpachtbetalingen was er later meer onroerend goed, geërfd van (schoon)vader Johannes
Gardee73, vanaf 1790 stond dit bezit op naam van Abraham van Slogteren en de lijst van lantaren- en drekgeld
van 1807 vermeldde hem ook als bewoner in de Bloemstraat Noordzijde, no. H188, evenals het Cohier der vaste
goederen, uit 180673. In 1795 verkochten zij een huis in de Korenstraat v o o ^ 125074 en in 1798 een huis in de
Bloemstraat voor^i2575. Op 30-4-180176 droegen zij bovendien voor^sio een huis in de Nieuwe Ebbingestraat
over aan hun dochter en schoonzoon Aaltien van Slogteren en Balster Schipvaart. Gezien de belendingen was dit
niet hetzelfde pand dat hierboven al ter sprake kwam; hier waren de zwetten ten N. Harm de Jonge, ten O. de
straat, ten Z. Tamme de Vriese en ten W. koopman Nienhuis.

Dit was ook de laatste maal dat ik Anna Gardee genoemd vond.

Uit het huwelijk, allen geb. te Groningen:

1. Johannes van Slogteren, ged. N.K. 12-2-1766, ingeschreven als student aan de Groninger
universiteit op 21-12-1781, lidmaat op belijdenis (in N. Ebb. str.) ald. mei 1784.
Johannes van Slochteren, oud 10 jaar, werd op 31-8-1776 toegelaten tot hetPraediniusgym-
nasium77; hij verkreeg op 22-2-178778 van de stedelijke kerkeraad attestatie tot het praepa-
ratoir examen.
Nog in 1791 was hij getuige bij de huwelijkse voorwaarden van zijn zuster Cornelia, daarna zal hij (ongetwij-
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feld als predikant) naar elders zijn vertrokken. Ik volgde hem verder niet. In het huwelijkscontract van zijn
broer Eisse uit 1807 werden onder de getuigen de namen genoemd van Johannes van Slogteren en zijn vrouw
Henriette Willemina de Hart, doch deze zijn weer doorgehaald.

2. Korneelsje (Cornelia) van Slochteren, ged. (M.K.?) 13-5-1768, lidmaat op belijdenis Groningen

(in N. Ebb. str.) februari 1788, overl. ald. 8-10-1796, breuk betaald zelfde datum, otr./tr.

Groningen 17-5-1792 Alje Pieters Rijpma, van Zeerijp (hij ontleende zijn familienaam aan

deze herkomst), ged. Zeerijp 20-7-1760, koopman, overl. Groningen (als Riepma) 17-2-

1822, zn. van Pieter Arents en Geeske Hindriks; hij hertr. (huwelijkse voorwaarden 27-6-

1801)79 Aafke Cornelis Nijhoff.

Het huwelijkscontract tussen Cornelia en Alje werd gesloten op 3-5-179180 en gaf voor de bruid een lange reeks
getuigen: haar beide ouders, Johannes van Slochteren volle broer, Izack van Slochteren volle oom, Hindrik van
Slochteren en Tieske Maathuis volle oom en moei (deze namen waren weer doorgehaald), Jan Harms Backer-
ling en Margyn Garkendorp aangetr. oom en aangetr. moei, Sjoert Harms Backering en Anniggien van Sloch-
teren aangetr. oom en volle moei. Aan bruidegomszijde werden genoemd de stiefvader Willem Jans, Gerrit
en Hindrik Pieters volle broers j an Berents en Anje Arents oom en volle moei; maar dezen waren niet allemaal
verschenen.

In de Groninger Courant van 11-10-1796 verscheen de volgende advertentie:
Op heden verloste mijn geliefde vrouw Cornelia van Slogteren van een welgeschapen dogter - dog kort na

dezelve, heeft het den vrijmagtigen God behaagt, om haar van mij en mijn eenigst dogtertje te scheiden, en
het tijdelijke met het eeuwige te doen verwisselen, in den ouderdom van ruim 28 jaar, na dat wij 4 jaar 4
maand en 19 dagen in een gewenschte en vergenoegden egtenstaat zijn geweest. Hoe smertelijk mij dit verlies
ook zij, zo hope ik egter Gode te zwijgen.

Blijve Ued. bedroefde mede-burger en vriend, Alje Pieters Rijpma.
Groningen, den 8-10-1796.
Het kind, een dochter Cornelia Anna, is in leven gebleven; op 22-6-18018' maakte de vader een afkoop met

haar 'voorstanderen', dat waren Abraham van Slogteren als voormond, Sjoerd Harms Bakkerling en Gerrit
Pieters als voogden. Toen is hij ook hertrouwd.

3. Aaltjen, ged. N.K. 8-11-1770; jong overl.

4. Eisse, volgt Vb.

5. Aaltyn van Slogteren, ged. N.K. 13-8-1775, lidmaat op belijdenis Groningen (in N. Ebb. str.)

augustus 1793, overl. Groningen (Kleine Kruisstraat M 98) 17-1-1830, otr./tr. Groningen

19-4/11-5-1800 BalsterSchipvaard, ged. Groningen (onder patroniem) A. K. 8-4-1764, koren-

meter, overl. Groningen (Kruisstraat M 98) 19-10-1835, zn. van Jan Balsters Schipvaart,

bode, en Geesjen Buirma(ns) in de Folkingestraat.

6. Anna van Slogteren, ged. N. K. 8-2-1778, overl. Groningen (Nieuwe Ebbingestraat N 35) 19-6-

1845, otr./tr. Groningen 27-5/25-6-1809 Harm van Assen, van Annerveen (bij zijn huwelijk

'van Ennervelda'), geb. ca. 1767, timmerman, overl. Groningen (Grote Markt L 14) 18-12-

1820, zn. van Jan van Assen, landbouwer, en Hilligje Hendriks.

Huwelijkse voorwaarden 8-6-180982; aan bruidszijde getuigden de vader, de aangehuwde broer (toen dus
alweer hertrouwd) Alje Pieters Rijpma, volle broer Eise van Slogteren en zijn vrouw Sara van Bruggen, en
Balster Schipvaart gehuwd met Aaltje van Slogteren als zwager en volle zuster.

Ennervelde lag onder Hardenberg, Annerveen onder Anloo; in geen van beide locaties vond ik Harm van
Assen terug.

Vb. Eisse van Slogteren, ged. Groningen N.K. 23-5-1773, lidmaat op belijdenis Groningen (in N.

Ebb. str.) mei 1793, wolkammer, overl. Dinteloord 25-3-1849, otr./tr. Groningen 28-3/3-5-1807

Sara van Bruggen, ged. Groningen M.K. 12-9-1783, overl. Groningen (Nieuwe Ebbingestr. N 35)

19-9-1828, dr. van Gerrit van Bruggen en Vrouwke van Drijlst (Drielst), in de Oosterstraat.
In het huwelijkscontract op 2-4-180783 werden van beide partijen de ouders genoemd. Aan bruidegomszijde
getuigde de vader - mede voor zijn vrouw optredend - en waren de namen van Johannes van Slogteren en Hen-
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riette Willemina de Hart, broer en schoonzuster, doorgehaald. Wel aanwezig waren de zwager Alje Fieters Rijp-
ma, Balster Schipvaart en Aaltien van Slogteren als zwager en zuster, Anna van Slogteren zuster, Sjoert Harms
Bakkerling en Annegien van Slogteren oom en moei. Aan bruidszijde trad de vader op (bruids moeder was al
overleden), haar broer Tjapke van Bruggen, en haar oom en aangetr. moei Aaldrik Tjapkes en Grietje Tjaarts.

Het echtpaar zal steeds in de Nieuwe Ebbingestraat hebben gewoond, ik vond o.a. het huisnummer H 88 en
34a/3sa. In de volkstellingen van 1830 en 1840, toen Sara van Bruggen al was overleden, bleek bij het gezin in te
wonen de schoonzuster/tante Anna van Slochteren: ook zij overleed in de Ebbingestraat no. 35. Het overlijden
van Eisse van Slochteren, niet vermeld in de Groninger registers, blijkt uit een advertentie in de Groninger Courant,
no. 26, vrijdag 30-3-1849. Hij is dus bij een dochter ingetrokken en elders gestorven.

'Tot onze droefheid overleed, op den 25Sten Maart 1849, te Dinteloord, Prov. Noord-Braband, ten huize van
den tweeden ondergeteekenden, onze geliefde vader en behuwd-vader A.E. van Slogteren, in den gezegenden
ouderdom van bijna 76 jaren.
Ab. van Slogteren
H. Scholtens
F. Scholtens, geb. Van Slogteren.

Uit dit huwelijk, allen te Groningen:

1. Kind, ongedoopt overleden 23-8-1810 (tweeling?).

2. Abraham van Slogteren, ged. N.K. 2-9-1810 (tweeling?), lidmaat op belijdenis Groningen (in

N. Ebbingestr.) 26-11-1828, kantoorbediende (1830), klerk (1840).

3. Frouke van Slogteren/Slochteren, geb, 17-1-1814, lidmaat op belijdenis Groningen (in de N.

Ebbingestraat) 25-5-1831.

4. Anna Gardee, geb. 16-10-1815, overl. 15-11-1816.

5. Levenloze zoon, geb. 7-3-1818.

6. Anna Gardee, geb. 7-10-1819, overl. 17-6-1821.
Groninger Courant, no. 82, dinsdag 12 december 1819: 'Heden avond te half 8 uur, beviel, zeer gelukkig als
voorspoedig, van eene dochter Sara van Bruggen, geliefde echtgenoote van E. A. van Slogteren, wolkammer,
in de Nieuwe Ebbingestraat. Groningen den 7 October 1819'.

Noren
Afkortingen
A.K. = A-kerk; N.K. = Martinikerk; Gr.K. = Grote Kerk (= Martinikeerk); N.K. = Nieuwe- of Noorderkerk.

1. GAG, RA in x 110, fol. 99VO, 27-11-1732.

2. GAG, RA ui ij, 15-9-1735 en 18-8-1736.

3. GAG, RA III X 122, fol. 219VO, 22-12-1740.

4. GAG, mr 3,1760,1770,1780,1790, fol. 9vo, later

fol. 10.

5. GAG, RA III X 160, fol. 130.

6. GAG, Verzameling van Stukken dl. 58, blz. 38, 7-
5-1781.

7. GAG, RA III X 145, fol. 229VO.

8. GAG, mr 3,1760, fol. 9V0; 1770, fol. 10; 1780, fol.

10, 'van Noorderkerk naar Fiolenstraat'.
9. GAG, Ned. Herv. Gem. Groningen, diaconie,

inv.no. 545, fol. 25.
10. RAG, RA LXV b 23, fol. 257VO, 23-4-1776.

11. GAG, mr 475,5-6-1789 en 27-7-1789.

12. GAG, Ned. Herv. Gem. Groningen, diaconie,
inv.no. 557, fol. 11.

13. GAG, RA in x 196, fol. 133,13-5-1795 en in x 198,
fol. 199VO, 3-11-1796; ook in RA ui ij, zelfde data.

14. GAG, RA in x 214, fol. 218, 7-5-1804.

15. GAG, RA III X 188, fol. 103, 29-5-I788.

16. GAG, 3 rnr, 1790 en 1800, fol. 10.

17. GAG, 321 rnr, Rekestboek, dl. 70, 21-7-1788 en

30-8-1788.

18. GAG, RA in x 202, fol. 10 en fol. 11, 23-9-1800.

19. GAG, RA III ij.

20. GAG, RA III ij.

21. GAG, RA III X 17I, fol. 95VO.

22. GAG, RA III ij, 8-6-1786; 00k III X 186, fol. 105V0.

23. GAG, RA III ij.

24. GAG, RA III ij, 23-9-1782.

25. GAG, ui a 161,19-12-1794).

26. GAG, rnr 321, Rekestboek, dl. 79.
27. GAG, RA III ij, 24-4- I804 .

28. GAG, RA III i j .

29. RAG, Successiememories Groningen, inv. no.
115, no. 422, 26-10-1814.

30. GAG, RA in ij, 22-5-1808.
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31. GAG, RA in x 153, fol. 209V0; ook RAG, RA LXV b

7, fol. 16, 5-5-1764.

32. GAG, RA III X 154, fol. 86VO, 3-5-I769.

33. Zie: P. Biesta, Geschiedenis van de Groninger brei-

industrie. In: Groningse Volksalmanak, 1940, pag.

103-157, in het bijzonder pag. 155.
34. GAG, RA ui x 154, fol. 26vo.
35. GAG, RA III X 168, fol. 12O.

36. GAG, RA III X 160, fol. 86VO, 3-5-1769.

37. GAG, rm-321, Rekestboek, dl. 69.
38 . GAG, RA III X 193, fol. 159VO.

39 . GAG, RA III X 207, fol. 9V0.

40. GAG, rnr 560, fol. 42.
41. GAG, RA III X 212, fol. I4VO.

42. GAG, RA III ij, I5-IO-18OI.

43. GAG, RA III ij, 5-I-I799.

44. GAG, RA III ij, I6-5-I784.

45. GAG, RA III ij, 21-1-1799.

46. GAG, RA ui x 202, fol. 54V0 en fol. 55, 20-3 en 11-

12-1792.

47. GAG, Ned. Hcrv. Gcm., diaconie, inv.no. 551, fol.
23VO.

48. GAG, rnr 53, Rekeningen H.G.G., 1787, fol. 62.
49. GAG, RA in x 199, fol. 207V0.
50. GAG, rnr 582, Cohier der vaste goederen, 1806.
51. RAG, HA van de Bredenborg te Warffum, inv.no.

405.
52. GAG, rnr 321, Rekcstbock, dl. 91.
53. GAG, rnr 43, rekeningen A.H.S., fol. 17.
54. Jcan-Picrre van Rijen, Groninger Keur: zilver uit

Stad en Ommelanden (Groningen 1997), pag.
270/4.

55. GAG, RA III X 177, fol. 72VO, 1-11-1779.

56. GAG, III W 13.

57. GAG, RA III a 156, 16-9-1782; RA III ij, 26-9-1782;

00k RA III X 181, fol. 133VO, 23-9-1782.

58. GAG, Diaconiearch., inv.no. 551, fol. 15, 24-7-
1780.

59. GAG, Diaconiearch., inv.no. 551, fol. 22V0, 5-19-

1779-
60. GAG, Arch. Alg. Werkhuis, inv. no. 1/1,1786, fol.

8, 9,10, ïovo, 12,13.

61. GAG, RA III X 153, fol. 174.

62. GAG, RA III X 156, fol. 126VO.

63. GAG, ma 148, 2-12-1766.

64. GAG, IIiai48,2O-l-1767.

65. GAG, RA III X 157, fol. 41V0, I-5-I767.

66. GAG, RA in x 157, fol. 55VO, 29-10-1766, gereg. 6-

5-1767; Ook RAG, LXV b 17, fol. 59VO, 29-IO-I766.

67. GAG, RA in x 159, fol. 54, gereg. 16-6-1768.

68. GAG, RA III X 176, fol. 171V0.

69. RAG, RA LXV b 25, fol. 125, 1-5-1779.

70. GAG, RA III X 174, fol. 1O6, 23-5-1778.

71. GAG, 3 rnr, fol. 10,1780,1790,1800, Nieuwe

Kerkstr. naar de Botteringestr. tot en in de Fio-
Icnstraat (naast Eise van Slogteren).

72. GAG, 3 rnr, 1790 en 1800, fol. 7, Van de Rosen-
straat langs de westkant van de Nieuwe Bottrin-
gestraat: Abraham van Slogtren ƒ0.16.0; fol. 13,
Bij Ebbingepoortcnbrug: Abraham van Slogte-
ren ƒ o.15.o; 13V0, De Wipstraat na het Boterdiep
en Oostzijde Nieuwe Ebbingestraat: Abraham
van Slogtren ƒ0.8.1; fol. 15,15VO, 16, Van de
Bloemstraat oostwaarts voort langs het Botter-
diep: Abraham van Slogtren f\.7.o,fi. 10.o en
ƒ1.19.0. In 1780 waren dit allemaal bezittingen
van Johannes Gardce.

73. GAG, rnr 582.

74. GAG, RA III X 196, fol. I46VO, 18-5-1795.

75. GAG, RA III X 2O2, fol. 179, 12-11-1798.

76. GAG, RA III X 2O7, fol. 163VO.

77. GAG, Archief van de Latijnse school en het ge-
meentelijk (later: Praedinius) gymnasium te
Groningen, inv.no. 44.

78. GAG, Ncd. Herv. Gem. Groningen, Acta Consi-
storii, dl. 6.

79. GAG, RA in ij.
80. GAG, RA III ij.

81. GAG, RA III ij, 22-6-1801; Ook RA III X 208, fol.

107V0.

82. GAG, RA III ij.

83. GAG, RA III ij.
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Keurmedigen van de Kelnarij van Putten (6)*

I. Gertgen Jansen*, tr. EvertBesselsen, te Voorthuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Besselken Everts, tr. Peter Thomassen (of) Thonissen, wnd. in de St. Jansstraat te Amersfoort.
2. Geertge, volgt II.

II. GeertgeEvertBesselsendr., aanvankelijk vrij vrouw later gekwalificeerd naar het goed Dusscho-
ten', overl. Harselaar (Voorthuizen) 1584, keur betaald (gekocht door Hessel Bronissen) met
1 nobel en 1 daler ad 30 strs. 'ad symbolum' 1584/10-2-15992, tr. Brant Bronisse (ook Henrixen),
geb. ca. 1535, overl. ca. 1597/1598, zn. van Bronis Derixen en Steine Gerritsen.

Uit dit huwelijk3:

1. Claes/Claos Brants (oudste zoon), overl. Essen (Kootwijkerbroek) voor 1581.
2. Gerrit Brants, overl. 'Masewael' voor 1598, tr. Maricken N.
3. Breunis Brants, geb. ca. 1560, overl. febr. 1648, keur betaald met 100 gl. 20-5-16494, tr. Geert-

gen Aeltsen, overl. na mei 1649.
4. Evert Brantsen, ongehuwd overl. 'Masewael'.
5. Gertgen, volgt Ha.
6. Gijsbertgen, volgt Ilb.
7. Jacobgen, volgt lic.
8. Merritgen, volgt lid
9. Cileken, volgt He.

10. Wolterken, volgt Ilf.
11. Beertge, volgt lig.
12. Weim, volgt Ilh.
13. Gerbergen, volgt Ui.

Ha. Gertgen Brants, overl. op Fratersgoed (Nijkerk) 5-12-1602, keur betaald met 25 g., 'ad famili-
am' 2 g. i6o2s, tr. Peel (Wolters)Jans den Olden, zn. van Jan en Truye van Heil.

Uit dit huwelijk:

1. Brand Peelen, wnd. op de 'Hohen Hof bij de Vest' (Nijkerk).
2. Wolter Peelen, wnd. in de Doornsteeg, overl. 1636.
3. Elbert Peelen, ged. Nijkerk 3-8-1594, schoenmaker in de Vest (Nijkerk).
4. Zegert, ged. Nijkerk 12-6-1597.
5. Geertke, volgt lila.
6. Peelken Peelen, ged. Nijkerk 21-1-1602, vrijgekocht met 100 g. mei 1627.

lila. Geertke Peelen, ged. Nijkerk 1-7-1599, overl. Hoogland 1625, tr. Jan Gerritsen, wnd. op Ha-
mersveld, op 'die Hof te Hoogland 1640.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit
2. Gijsbertken Jansen
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Hb. Gisbertgen Brandts, bezitster van het halve goed Dusschoten, overl. Holk april 1614, keur
betaald met 30 fl. ad 20 strs.6, tr. Nijkerk 3-11-1594 GertEversen, zn. van Evertjans, van Nautena.

Uit dit huwelijk:

1. Eveurt Gertsen, boer op Nautena te Holk (Nijkerk).
2. Aartje, volgt Illb.
3. Grietje, volgt IIIc.
4. Maria Gertsen, ged. Nijkerk 20-7-1596, tr. Hendrik Dirks, wnd. Slichtenhorst (Nijkerk).
5. Geert, volgt Illd.
6. Brandtken Gertsen, onmondig te Holk 1614.
7. Gerrit, ged. Nijkerk 10-2-1602.

Illb. Aartje Gertsen alias Kinnichen Kyllers, tr. Nijkerk 26-1-1612 Zeger Killen Segers, wnd. op
'Hoochstrate'.

Uit dit huwelijk:

1. Marie, ged. Nijkerk 14-11-1614.
2. Kyll, ged. Nijkerk 27-11-1616.
3. Evert, ged. Nijkerk 8-8-1619.
4. Kill, ged. Nijkerk 3-11-1622.

IIIc. Grietje Gertsen, ged. Nijkerk 11-11-1599, mank, overl. Holk (Nijkerk) 1647, tr. Claes Riksen,
'colonus' op Beekmansgoed te Holk, later 'famulator' bij Rijck Ariansen, Arian Ariansenzn op
Holk 1650.

Uit dit huwelijk:

1. Rijck Claesen, wnd. Putterdijk.
2. Grietgen Claesen
3. N.N. (dochter), wnd. bij Arian, schoenlapper op de singel te Nijkerk.
4. N.N. (dochter), wnd. bij Renger van Huijsteen.
5. N.N. (zoon), wnd. bij Melis Elbersen.

Illd. Geert Gertsen, ged. Nijkerk 16-10-1597, tr. Claes Woutersen, ook keurmedig, wnd. Slichten-
horst (Nijkerk), overl. 26-1-16337, zn. van Wouter Pouss en Mette Goerdts.

Uit dit huwelijk waarschijnlijk (keurplichtig 1690):

1. Willem, wnd. in de Achterhoek (Nijkerk).
2. Gisbertgen, wnd. in de Achterhoek (Nijkerk).
3. dochter, melaats geweest.

lic. Jacobgen Brandtsen vulgo Jacobge Gijsen, wnd. Barneveld, tr. Peel Willems, wnd. in de Aert te
Barneveld.

Uit dit huwelijk:
1. GrietjeJacob Gijsen, wnd. bij Evert van Huickenhorst, 'den snider aen de lange strate tegens

Jacob den onderscholt' te Barneveld.
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lid. Merritgen Brandtsen, wnd. achter de Heiligenberg te Hamersveld, overl. 1636, keur niet
betaald, tr. Jan Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. GeertjeJans, vrijgekocht 16278.
2. Merritgen Jans, vrijgekocht 16278, tr. Claes Gerrits, wnd. Hamersveld.
3. zoon (Gerrit?), wnd. achter de Heiligenberg te Hamersveld.

He. Cileken Brandtsen vulgo Zelichen Heimans, overl. voor 28-1-1639, keur betaald met 12 kgl. 'pro
culina' 20 strs. en 2 amforen wijn 28-1-16399, tr. (1) Heimen Jansen, tr. (2) EvertAeltsen van Huiken-
horst, te Barneveld, tr. (3) Hendrik Willems Kodbe, op Deuverden te Wullenhove (Nijkerk).

Uit het eerste huwelijk:

1. Heiman Heimans, 'bomsijdemaeker'.
2. Jannichen, volgt Ille.

Uit het tweede huwelijk:

3. Evert Evertsen vulgo van Huickenhorst, 'supprator et sartor an die lange straet tegens de
onderscholt Jacob' te Barneveld, tr. N.N.

Ille. Jannichen Heimans, tr. (1) Reijer Gertzen, smid, a/d Smedepoort te Harderwijk, tr. (2) Jan
Aertsen, tr. (3) N.N.

Uit het eerste huwelijk:

1. Heijmen/Herman

2. Evert

Ilf. Woltergen Brandtsen, wnd. Nijkerk, overl. Hoevelaken ca. 16-9-1626, keur betaald met 26 g.10,
tr. Hoevelaken/Nijkerk 30-1-1603 ElbertArtse vulgo Elbert de Wohn, 'colonus' op Esveld, overl.
voor 1681, keur en hoofdtins betaald met 9 ducatons, 'pro familia' 12 strs. 16801', zn. van Aert
Elbersen.

Uit dit huwelijk:

1. Brant Elberse, te Hoevelaken.
2. Arnt Elberse, te Hoevelaken.
3. Megtelt, volgt Illf.
4. Altgen

5. Geertgen

6. Cornelisje

7. Eveurtje

Illf. Megtelt Elberse, tr. Brandt Willemsen, 'hospes' in de 'isereneers' voor Amersfoort, wnd. Hars-
kamp en later Bennekom 1640.

Uit dit huwelijk (zes kinderen) o.a.:

1. Hubertgen Brants, wnd. in de IJsereneers bij Amersfoort.
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lig. Beertge Brandts, wnd. met haar zoon te Wageningen, tr. Claes Casins van Diermen.

Uit dit huwelijk:

1. Killeaan Claesz van Diermen, ged. Nijkerk 13-3-1600, kleermaker, wnd. Burg. Brinckengoed,
keur betaald tijdens zijn leven12, afk. tr. Putten mei 1625 Everken Driessen, dr. van Dries
Maesen en Trui Olefs.

2. Dochter, tr. N. Stevensen, schoenmaker, waaruit: drie of meer kinderen.

Ilh. Weym Brandts, wnd. Nekkeveld, overl. vlak voor 7-1-1624, keur betaald met 46,5 g., 'pro
vino' 3 g.13, tr. (1) Godschalk Wijneke, wnd. Nekkeveld (Nijkerk), otr. (2) Nijkerk 5-6-1608 Gerrit
Derickse, te Voorthuizen.

Buiten deze huwelijken:

1. 'spoelkint' bij Jacob Gerrits

Uit het eerste huwelijk:

2. Brandt Godschalks, wnd. in de Doodsteeg.
3. Wolter Godschalks
4. kind, wnd. in de Wildeman te Nijkerk.

Ili. Gerberg Brandts, overl. op 't eerste Esveld bij haar zoon te Wessel (Barneveld) 1652, tr. hert
Jans, wnd. ald.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Altgen
2. Elbert Aertsen, wnd. op 't eerste Esveld 1651, tr. Barneveld 1-12-1644Jannetje Roelofs.
3. Brandt Aertsen, wnd. bij moeder, volwassen ca. 1647, wnd. Essen 1651
4. Henrick Aertsen.

" Zie: Horigen in Gens Nostra 45 (1990), pag. 45 e.v.; vervolg van Gens Nostra 55 (2000), pag, 40.

# Mogelijk is Gerdtgcn Jansen identiek met Gerdtgen Jansen tr. (1) Brandt Henrixen, tr. (2) Evert Besselsen. Verwar-

ring wordt veroorzaakt door AKP 260b: Onder 196 wordt vermeld:

Brandt Bronissen oder Henrixen te Voorthuizen uxor Gertgcn filia Evert Besselsen;

Evert Besselsen te Voorthuisen uxor Gertgen Jansen.

Brandt Henrixen en Brandt Bronissen zijn derhalve twee verschillende personen.

Bronnen

a. AKP 257: volgens de pagina collata bestaat num 6 uit fol. 6, 449 en 7.

b. AKP 257: Amersfoort 6.

c. AKP 257: Amersfoort coll. fol. 19VSO.

d. AKP 257: Barneveld 6.

e. AKP 257: Barneveld 18 gen 6/19.

f. AKP 257: Hamersveld 6 (3X).

g. AKP 257: Hoevelaken 6.

h. AKP 257: Hoevelaken coll. fol. i8vso.

i. AKP257:Holk6.

j. AKP 257: Nekkeveld 6.

k. AKP 257: Voorthuizen 6.

1. AKP 257: Inquirenda, fol. 6. (N. filia Bertgen Brandts to Wageningen nupta sutori N. Stevensen genuisse tres

aut plures.
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m. AKP 260a: fol. 449.
n. AKP 260b: index namen onder 6, 7,196 en 433.
o. AKP 261: Lijst van keurmedigen personen 1690, fol. 3.
p. Veluwse Geslachten 4 (1983).
q. STAMA 430, fol 30VSO en 6or/vso.

Noten
1. Gens Nostra XLV 69 (1990).
2. STAMA 434, fol. 114b; idem, fol. 126a.
3. AKP 260b: index namen onder 196 vermelden nog:

Brandt Brantscn op 't Hooge Landt;
Henrick Brantsen te Voorthuizen;
Jan Brantsen, 'molitor' in Holland. Zij zijn mogelijk uit een eerder huwelijk of ooms (zie ook ref. 1).

4. STAMA 441, (1649).

5. STAMA 434, fol. 130a.

6. STAMA 434, fol 152b.

7. STAMA 441, (1633).

8. STAMA 434, fol. 173a.

9. STAMA 441, (i639)-

10. STAMA 434, fol. 170b.

11. STAMA 441, (1680).

12. STAMA 441, (1632).

13. STAMA 441, fol 162a.

Redactie/PodB

Uit Antwerpse bron (58)

15 febr. 1543; Jouffr[ouw] Katlyne Jongelincx weduwe was wylen Peters Vermeer alias Claes, met
JonckerJanneRuychrocxaliasvanden Werveeius marito [haarechtgenoot], verkochten Wynandevan
Muers 11 kar. gl. erflicke rente op een huys by Sint Andrieskercke inde Nijeuwkerckstrate achter
t huys geheeten den Dij on tusschen Claes vanderBorcht huys en Ysabeele vanden Dycke huys. (zie
pag. 473, Ruychrock Fragmentaria)

[GA Antwerpen, Schepenregister 209, f. 186] [M. V-K]
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St. Lucia op bidprentje

DOOR P. M. H. BREUKERS

Van wijlen Dr. G. P. Kreling OP kreeg ik dit meer dan tweehonderd jaar oude bidprentje. Het
is van perkament en op de voorkant staat St. Lucia afgebeeld. De heilige Lucia stierf de martel-
dood op dertien december waarschijnlijk ten tijde van Diocletïanus in het jaar 303 (?). De
omstandigheden van haar dood zij n niet met zekerheid bekend. In A calendar of Saint (London,
1993) vermeldt J. Bentlcy dat zij door een jury werd veroordeeld vanwege haar geloof en ver-
volgens in een bordeel gestopt. Zij behield echter haar eer. Later werd zij veroordeeld tot de
brandstapel, maar zij werd niet door het vuur verteerd. Volgens een legende stak zij haar eigen
ogen uit, maar haar gezichtsvermogen herstelde. Zij stierf door een zwaardsteek door de keel.
Zij werd later aangeroepen door ooglijders. Haar vroege verering blijkt uit cen inscriptie over
haar op een kerkhof te Syracuse. Ook in Rome werd zij al vroeg vereerd. Haar naam wordt ook
vermeld in de canon van de Heilige Mis. Zij is patrones van Venetië geworden. Op de dertiende
december valt haar gedenkdag.

Op de keerzijde van dit bidprentje staat een met de hand geschreven tekst: Bid voor de ziel van
zaliger Francisca Schreuder middelste dogter van de weduwe van zaliger Gerard Schreuder overheden den

6 september 1/96 in den ouderdom van circa dertigjaaren en begraaven den 10 dato in d'oude kerk. Zalig

zijn zij O Heere die in u huijs woonen. Zij zullen 11 loven in der eeuwigheid: ibid. 5.
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Keurmedigen van de Kelnarij van Putten (7)*

I. Woltergen, herbergierster/wijnverkoopster 'in Remeken', overl. vele jaren voor 1576, keur
betaald door zoon Claes Besselsen met 6 fl. holl. en 5 strs. 15761, tr. Bessel.

Uit dit huwelijk:

1. Claes Bessels, 'aedituus' te Putten, tr. Weim Wulfsen, ook keurmedig; waaruit: Henrick
Claesen, waaruit: Gijsbert Henricksen op Hoonhorst.

2. Geertgen, volgt Ha.
2. Gerdtgen, volgt Ilb.
3. Truidtgen/Trintgen Bessels, tr. Henrick Wilmsen, boer op Doverden.

Ha. Geertgen., overl. Stenenkamer 1582, keur betaald door man van haar dochter, boer op Veen-
huizen, met 3 fl. en 2 kannen wijn 15822, tr. Everwijn Gerrits, wnd. aan de Steenenkamer (Put-
ten), overl. aan de Putterbrink 1-8-1626, keur betaald met 62,5 g., 'pro familia' en hoofdtins
2,5 g. 16263.

Uit dit huwelijk:

1. GerritEverwijns, herbergier/wijnverkoper in 't Tromken, overl. Putten 1582, keur betaald
door Jutt Trijneken 15824.

2. BesselEverwijns, wnd.aan de Steenenkamer, overl. aan de Leegte aan de Steenenkamer 18-8-
1628, keur betaald met 3 imperialen 16285, otr./tr. Putten jan. 1619/mrt. 1619 Geertien Bessels
Wynecken, waaruit: Evert Bessels Everwij ns.

3. Henrick Everwijns, overl. a/d Steenenkamer 18-10-1624, keur betaald met 8 hg.6, tr. (1) Alyt
Haen of Alyt Killen, wed. van Peel N.N., zuster van Reyer Killen, tr. (2) ald. 11-2-1627 Fye
Melis, wed. van Aert Brandts, waaruit: Everwijn Hendricks Everwijns (otr./tr. Putten 23-
3/11-4-1623 Maerijken Aerts Brandts), Kil en Gerrit Henricksen 'Wulffen'.

4. Aeltgen, volgt lila.
5. Gijsbert Everwijns
6. Wychman Everwijns, keur nog niet betaald 1582, waaruit: Wychman Wychmansen te Nij-

kerk.
7. Nyse, volgt Illb.

lila. Aeltgen Everwijns, tr. Willem Goesen, wnd. a/d Steenenkamer.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Willems?

Illb. Nyse Everwijns, boerin op Veenhuizen, overl. ald. sept. 1603, keur betaald door haar man
met 21 g., 'pro familia' 1,5 g. sept. 16037, tr. (1?) Thonies van Wijnen, tr. (2?) Gerrit Wuljfsen.

Uit het eerste of tweede huwelijk:

1. Everwijn Thonissen
2. Henrichen, volgt IVa.
3. Jannichen, volgt IVb.
4. Geertgen, volgt IVc.
5. Goerdt Gerritsen, boer te Halvikhuizen 1652, later wnd. op een groot erf te Voorthuizen.
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6. Wulphgen, volgt IVd.
7. Derich Gerrits, wnd. Huinen, 'voortvluchtig wegens een moord nabij Elspeet' tr. Wouterchen

Aerts, ook keurmedig, dr. van Aert Gerrits.
8. Jan Gerritsen, boer te Huinen op herengoed Kerstengoed ook wel Predicantengoed, tr. dr.

van Maes Dericksen.

IVa. Henrichen Thonissen/Gerrits, boerin op Veenhuizen, overl. in kraambed herfst 1609, keur
betaald met 30 hg., 'pro familia' 3 g., 'pro pauperibis' 0,5 g. 16098, tr. Wouter Aertzen, wnd.
Halvikhuizen, ook keurmedig.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltgen, volgt Va.
2. Goerdt Wouters alias Wulffen, boer op Cleijskamp te Halvikhuizen.
3. Arndt Wouters, verdronken i/h Uddelermeer voor 5-3-1628, keur betaald met 6 strs 5-3-

16289.
4. Henrich Wouters, overl. West-Indië 1634, keur niet betaald.

Va. Aeltgen Woutersen, overl. 1655, keur betaald met 50 hg., een hamel, een lam en voor de keu-
ken 1-5-0 20-2-165510, tr. Putten 12-12-1619 Gisbert Gerritsen, wnd. op Volckersgoed te Halvikhui-
zen, overl. voor 8-4-1655, keur betaald met 90 kgl., 'pro culina' 1 g. en 5 strs. 8-4-1655".

Uit dit huwelijk:

1. Henrichen, volgt Vla.
2. Gerrit, ged. Putten 16-5-1624.
3. Gerrit Gisberts, ged. Putten jan. 1626, bezitter van Volckersgoed, wnd. ald., tr. Putten 30-3-

1656 Rijckgenjans, dr. van Jan (Hendriks) van Essen, van Putten.
4. Grietje, volgt VIb.
5. Styntgen, ged. Putten okt. 1631.
6. Willem Gisberts, ged. Putten 6-9-1635, visser bij Amsterdam.
7. Aertgen, jong overl. aan de pest 1636.
8. Aertijen, ged. Putten 19-7-1639.
9. Wouter Gisberts, wnd. 'bij 't Sandthuisgen' en Hoogland 1690, tr. N.N.

Vla. Henrichen Gisberts, overl. voor 13-3-1655, keur betaald met 90 kgl., 'pro culina' 2-10-0165512,
tr. Putten 12-6-1642 Henrick Jansen op 't Meer, te Elspeet.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltjen Henricks, 'getrouwd in de buurt van Hoogland over nageslacht of kinderen niets
bekend' 1690.

2. Lubbert(gen)
3. Wilm Henricks, wed. wnd. te Hoevelaken 1690.
4. Artje, volgt Vila.

Vila. A(e)rtje(n) Henricks, wnd. Krachtighuizen, tr. N.N.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Egbert
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VIb. Griete Gisberts, ged. Putten 18-1-1629, overl. 1655, waaruit een 'spoelkind' bij BastertArijaens
die Spoij genaamd:

1. Griete, haar min was Nyse, wnd. op 't Hoge Ende.

IVb. Jannichen Gerrits, tr. (1) Putten 26-10-1608 Wilm Wulffert, zn. van Wuelfert Dewesen, tr. (2)
Putten 1-9-1616 Henrick Henrixen, wnd. aan de Huinerbrink, zn. van Henrick Rixen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna, ongehuwd, overl.aan de pest 1626.
2. Wulffert Wilms, ged. Putten 13-10-1611.
3. Gerrit Wilms, ged. Putten 25-9-1614, ongehuwd overl. Huinen 1626 (met ouders).

Uit het tweede huwelijk:

4. Wilm, jong overl. na ouders 1626.
5. Henrichen, jong overl. na ouders 1626.
6. Derichen, jong overl. na ouders 1626.

IVc. Geertgen Gerrits, otr./tr. Putten/Elspeet 14-10-1599/1604 CornelisHenricks, wnd. aan de Kleen-
horst, zn. van Henrick Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

1. Nysa Cornelisjonckerts, overl. 1636, keur betaald met 'tunica scilicet coloris violace aestima-
ta' ad 6 kgl. febr. 164113.

IVd. Wulphgen Gerrits, overl. Huinen 1640, keur betaald met een koe ad 40 kgl. ca. 4-9-164014,
tr. (1) Goosen Thoenis, tr. (2) Gerrit Aertzen, overl. voor 1640.

Uit het eerste huwelijk:

1. Goertgen, volgt Vb.

Uit het tweede huwelijk:

2. Bette, volgt Vc.

3. Aert Gerrits, overl. 1657, keur betaald door Casijn Aertsen met 12 kgl. i-5-i657ls, afk.tr.
Putten 26-2-1626 Weimjanjacobsen, wnd. op Boeijen in Hel, ook keurmedig.

4. Goerdt Gerritsen, wnd. op een groot erf te Voorthuizen, tr. Putten juni 1626 Reijntgen Wol-
ters, dr. van Wolter Everts.

5. Jan Gerritsen, wnd. Huinen op het oude Predicant Verbrugge erf, tr. N.N., dr. van Maes
Derixen.

6. Derick Gerritsen, boer op Jan van Hellengoed (Groot Hel), overl. 1669, tr. Putten 26.2.1634
Geertje Toenis, dr. van Toenis Rutgers van Westrenen.

Vb. Goertgen Goosens, overl. 1660, keur betaald tijdens leven met 20 g.16, tr. (1) Rijck Thonissen,
boer op Veenhuizen, tr. (2) Putten 28-6-1635 Jacoè Wijnen, zn. van Wyn Wolters.

Uit het eerste huwelijk:

1. Goesen Rijcksen, tr. Huinen.
2. Nyse
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3. Evert Rijcksen, ged. Putten 24-2-1613, wnd. Westrenerbroek alwaar hij een 'huisgen' heeft
getimmerd, tr. Putten 27-12-1646 GrietghenEverts, dr. van Evert Lubberts en Wichmoetgen
Jansen, ook keurmedig, van Appel.

4. Jenne, volgt VIc.
5. Hesselken, wsch. jong overl.
6. Gerburgh, volgt VId.
7. Jannike
8. Aert

Uit het tweede huwelijk:

9. Rijck, ged. Putten 3.4.1636.
10. Jan Jacobs vulgo Jan Wijnen, tr. Putten 22-2-1663 Aeltje Peters ten Veen, ook keurmedig, wed.

van Sander Carelsen, te Putten.

VIc. Jenne Ryxen, ged. Putten 15-6-1628, wed. te Huinen 1690, waaruit buiten huwelijk van zn.
van Wyneck Aeltsen, op het goed Ten Hasell in Hel.

1. Merie, wnd. Huinen.

VId. Gerburgh Ryxen, ged. Putten 27-2-1631, wnd. te Huinen 1690, tr. Putten 25-3-1663 Peter
Jansen, ged. Putten 26-1-1629, zn. van Jan Petersen van Crachtighuizen en Bertgen Peter Ger-
ritsdr.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. Nijkerk 20-11-1663, wnd. Huinen 1690, tr. N.N.
2. Geertjen, ongehuwd 1690.

Vc. Bette Gerrits, tr. Putten 3-4-1636 Jan Bessels, zn. van Bessel Everts, wnd. op Koestapel, ook
keurmedig.

Uit dit huwelijk:

1. Bronis Jansen, knecht te Voorthuizen, wnd. bij zijn oom Goerdt Gerritsen 1653, ongeh.
overl. voor 3-5-1672, keur en hoofdtins betaald met 6 kgl. en 6 strs.17

Ilb. Gerdtgen Bessels, overl. Oosterwolde 1572, tr. (1) Reyner Woutersen aan deHove, bezitter Praest
a/d Kleenhorst, ook keurmedig, overl. 1566, keur betaald door zijn vrouw met 10 phil. 156618,
zn. van Wolter Henricks en Jacobgen Dericx, tr. (zjjohannes Gijse, zn. van Gijse Evers, te Oos-
terwolde.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltgen Reynersen, te Telgt.
2. Besseltgen Reynersen, te Nijkerk.
3. Henrick Reynersen, bezitter goed de Praest.
4. Wouterchen Reynersen, te Oosterwolde.

* Zie: Horigen in Gens Nostra 45 (1990), pag. 45 e.v.; vervolg van Getts Nostra 55 (2000), pag 503.

5 0 8 Gens Nostra 55 (2000)



Bronnen
a. AKP 257: volgens de pagina collata bestaat num. 7 uit: fol. 8, 282 en 9.
b. AKP 257: Halvikhuizen num.7.
c. AKP 257: Halvikhuizen coll. fol. 26.
d. AKP 257: Hel num. 7 en num. 31.
e. AKP 257: Huinen num. 7.
f. AKP 257: Huinen coll. fol. 24.VSO.
g. AKP 257: Inquirenda, fol. 8.
h. AKP 260a: fol. 688 (Volgens deze fragmentgenealogie is Gerdtgen Reijner Woltersen's vrouw, dr van Claes

Besselsen; dus geen broer maar vader),
i. AKP 260b: Index namen onder 8, 282 en 350.
j. AKP 261: lijst van keurmedige personen 1690, fol. 3.

Volgens deze lijst moet ook nog behoren tot deze genealogie:
Joostje Hendricks d.v. Henrick Morre? (Vla.) tr. Wyneckjansen van Dasseler, kuiper te Amsterdam, keur betaald voor
Dasseler, Wolter Janssengoed, Evert Ricksengoed en ten Camer door Joostje met 180 kgl. op 2-11672.
Uit dit huwelijk:
1. zoon
2. Henrick Wynecken, te Halvikhuizen, tr. N. N.
3. Gerrit Wijnicken, boer op Volenbeek (Putten).
4. Cornelischen, volgt.
5. Geert?
Cornelischen Wynecken, te Voorthuizen, tr. N.N., overl. voor 1690.
Uit dit huwelijk:
1. Merie
2. Geertjen
3. Jonathan
3. Aelt
4. Wijneck (Gerrits), keurplichtig 1690?)

Bronnen
1. STAMA 434, fol. 99a.
2. STAMA 434, fol. 108b.
3. STAMA 434, fol. 170a.
4. STAMA 434, fol. 157b.
5. STAMA 434, fol. 173b.
6. STAMA 434, fol. 173b.
7. STAMA 434, fol. 132a.
8. STAMA 434, fol. 146b.
9. STAMA 434, fol. 173b.

10. STAMA 441, (1655).
11. STAMA 441, (1655).
12. STAMA 441, (1655).
13. STAMA 441, (1641).
14. STAMA 441, (1640).
15. STAMA 441, (1657).
16. STAMA 434, fol. 170b.
17. STAMA 441, (1672).
18. STAMA 434, fol. 84a.

Redactie/PodB
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r WEGWIJS

Een spoor?

In Gens Nostra 54 (1999), pag. 44 stond een
kort artikeltje onder de titel 'Van Holland tot
Leidsche Breedstraat' van de hand van CdG
(Cor de Graaf) met aan het eind een oproep:
'Wie weet meer?'. Misschien levert het vol-
gende aanknopingspunten.

Bij de in het artikel genoemde personen
Setting of Seneen, de vader, en Bietja of Biedja,
de moeder, gaat het om Nederlands-Indisch
huispersoneel. Sening/Seneen is vermoedelijk
achtergebleven in Nederlands-Indië (N-I) of
na in Nederland te zijn geweest daarnaar
weer teruggekeerd. Bietja/Biedja is hoogst
waarschijnlijk met haar werkgevers vanuit
N-I naar Nederland meegereisd en hier ge-
bleven. Het gaat er dus om een Nederlands
gezin te vinden met banden met N-I, dat in
de periode 1830-1840 in Joure verbleef of daar
in ieder geval relaties had. Zo'n gezin be-
staat.

Dr. K. v.d. Kooi uit IJmuiden (zelf ge-
trouwd met een Louisa Bogtstra) heeft op 26
februari 1962 voor het Gen. Wurkferban van
de Fryske Akademy te Leeuwarden een lezing
gehouden over het geslacht Bogtstra. De ge-
nalogie Bogtstra is nadien wel wat uitgebrei-
der op schrift gezet en waarschijnlijk zal er

bij het NGV-verenigingscentrum of het CBG
wel een exemplaar van die genealogie aanwe-
zig zijn. In die genealogie komt een Lucas
Jans Bogstra (geb. Franeker 6-5-1828) voor die
rond 1833 huwde met Louisa Meinders (geb. N-
I rond 1830). Deze Louisa was de dochter van
een zekere Meinders, chirurgijn en officier
van de gezondheid in het N-I leger en een
vrouw van - naar men zegt: adellijke - Ja-
vaanse afkomst, Mira Bente geheten. Vader
Meinders is met dochter Louisa en een zoon
rond 1831 vanuit N-I naar Nederland vertrok-
ken, waarna Louisa is opgenomen in het ge-
zin van een doopsgezinde predikant te Joure
die was gehuwd met een zuster van genoem-
de Meinders. Wie die predikant was, is niet
bekend. Het zou echter best kunnen dat het
hier om een zekere Klaas Ris gaat (één van de
kinderen van Bogstra en Louisa Meinders
heet Klaas), die van 13-11-1825 tot 1852 de
doopsgezinde gemeente te Joure als predi-
kant diende.

Een werkelijk geïnteresseerde zou nu kun-
nen nagaan of er enige relatie tussen ge-
noemde Bietja/Biedja, Meinders en Ris valt te
leggen.

Redactie

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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Boeken

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

BIOGRAFIEËN

W. Boldcrheij en G. Meu\meestcr,JohannesJustus Weijher (1/26-1808). Een stadsregent, Weesp 2000,85 pag.

Volgens de auteurs zijn er voldoende boeken over regenten in grote steden, maar over regenten uit kleinere
plaatsen is vaak weinig te vinden. Vandaar dat zij hebben gekozen voor J. J. Weijher, onder meer schout van Muiden,
Weesp en Weesperkerspel en later burgemeester van Weesp. Een aardig boek, voorzien van een notenapparaat.

S. Smits-Dikkers, Jong in oude tijd. Söjken, een stammoeder uit Menslage, Den Haag 1999, 88 pag., ill.

De auteur zette diverse herinneringen aan haar ouders en grootmoeder op papier. De oudste verhalen dateren
al uit 1885, maar nog niet eerder zijn ze in druk verschenen. De grootmoeder was Sophia Brümmer uit Menslage
(gcb. 1857), gehuwd met Jan Steenbergen (geb. 1856). Het boekje leest goed weg en bevat vele aardige anekdotes over
een familie rond 1900 in goeden doen.

H. D. J. Krikke, jakob Krikke 1815-1882. Een Friese verveneraan de Dedemsvaart en zijn venen in Overijssel en Drenthe, Dedems-

vaart 2000,128 pag., ill. + index, ISBN 90 76 877 01 7 (verkrijgbaar a ƒ 29 (excl. porto) bij de auteur, Markt 10,7701
GV Dedemsvaart).

Centraal in deze biografie staat de vervener Jakob Krikke. Zijn stamreeks is terug te voeren op de doopsgezinde
Beene Jans, die in 1658 te Giethoorn trouwde met Geessijn Otter. Zijn jeugd bracht Jakob Krikke door in Tjalleberd,
waar zijn vader, Jan Beencs Krikke, één van de oprichters was van de plaatselijke doopsgezinde vermaning. Begin
jaren '30 van de i9e eeuw kreeg zijn vader echter problemen met de kerkenraad, waardoor de Krikke's vertrokken
naar Dedemsvaart. Jakob stapte later over naar de Christelijk Afgescheidenen. Krikke bezat veel veenderijen in
Drenthe en Overijssel. Hij stierfin 1882 als een man in goeden doen. Een interessant boekje over verveningsgeschie-
denis.

E.H. Ha\bertsmn,Johan Steenbergen. De lachende diplomaat, Den Haag 2000), 207 pag., ill. + index.; ISBN 00-805619-1-6
(is wellicht 90-etc).

De biografie over Johan Steenbergen begint met de zin: 'Johan Steenbergen werd op 7 december 1997 in Meppcl
geboren'. Twee fouten in de geboortedatum van de hoofdpersoon van een biografie belooft niet veel goeds: Johan
werd namelijk op 7 december 1886 in Meppel geboren. Ondanks deze blunder is de biografie goed leesbaar, evenals
een in 1998 door Halbertsma over Steenbergen geschreven boek. Steenbergen was oprichter van het bedrijf Ihagee
Kamerwerk Gmbh te Dresden en na de Tweede Wereldoorlog Consul der Nederlanden in San Francisco.

CdG

NAKOMELINGENOVERZICHTEN

GENEALOGIEËN
Everhard Hofland, Het geslacht Hojland Maassluis-Naaldwijk en de Gerformeerde kerk van Naaldwijk, Berkel en Rodenrijs

1999.116 pag., index (exemplaren a f. 25,- inclusief verzendkosten verkrijgbaar bij auteur: Petersbergstrasse 44,
53177 Bonn, Duitsland).

In dit boekje is de genealogie opgenomen van Goossen Hofland, die van ca. 1700-1777 leefde. Hij woonde en
werkte aanvankelijk te Maassluis en later te Naaldwijk als touwslager. Hij was gehuwd met Ariaantjc Thomasdr
Sevenhuijsen, afkomstig van Maassluis. De genealogie bestrijkt negen generaties en is hier en daar aangekleed met
gegevens uit belastingkohieren, transporten en notariële akten en schema's en familiefoto's. Verder behandelt dit
boekje een stukje geschiedenis van gereformeerde kerk van Naaldwijk. Deze loopt van de Afscheiding in het begin
van de 19de eeuw via de Doleantie tot de gereformeerde kerk van het einde van de 19de eeuw. De Hoflands waren
nauw betrokken in het wel en wee van de kerk en komen dan ook regelmatig in de notulen. Een nuttig boekje voor
geïnteresseerden in het geslacht Hofland.
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Mr. H.G.A. Baake, Baake 1200-16/0, Valkenburg 1999, ISBN 90-9012483-7. 269 pag. inclusief notenapparaat, litera-
tuurverwijzingen en index.

Voor de presentatie van de overvloedige hoeveelheid genealogische en historische gegevens over het geslacht
Baake en naamgenoten heeft de auteur niet gekozen voor de standaard-genealogie benadering. Door dit boek te
schrijven als een traditioneel geschiedenisboek wordt veel meer recht gedaan aan het belang van het geslacht en de
weergave van het feitenmateriaal. Wel ondersteunt de systematiek van de standaard-genealogie de opbouw van de
hoofdstukken. Het boek is daardoor goed leesbaar geworden. Viaeen genealogisch schema vrijwel achterin het boek
worden de afstammelingen Baake van Johan I en Cesarius I, die in de 13de eeuw leefden, voor alle duidelijkheid
nog eens weergegeven. Dit eerste deel van de geschiedenis eindigt met Evert, Herman, Jurjen en Wouter ca. 1670.
Het tweede deel zal over hun nageslacht gaan. Een fraai boek.

PodB

Van de firma Pirola uit Schoorl ontvingen we weer een groot aantal boeken ten geschenke, waarvoor wij de uitgever
weer hartelijk dankzeggen.

N.A. Korporaal en J. Korporaal, Het Zuid-Hollandse geslacht Corporaal / Korporaal, Schoorl 1999, 256 pag., ill. + index;
ISBN 90 6455 302 5.

De naam Korporaal is niet exclusief voor de familie uit dit boek, maar de meeste Zuid-Hollandse Korporaals
hebben hun wortels in de Alblasserwaard, waar Dirck Bastiancsz Corporael op 3ojanuari 1678 trouwde te Hofwegen
met Lysbeth Cornelisse. Zijn nageslacht bleef voornamelijk in Zuid-Holland, al zijn in de laatste generaties de
vleugels over de gehele wereld uitgeslagen. Aardig is ook de paragraaf over het mogelijke voorgeslacht van de
stamvader. Met weinig gegevens kan een redelijke plausibele hypothese worden opgesteld, die - zoals de auteurs
terecht melden - voorlopig nog niet zeker is. Als aanvulling daarop moge het volgende dienen. In grote delen van
het land is het niet ongebruikelijk het eerste kind uit een tweede huwelijk te vernoemen naar de overleden eerste
echtgenofo)t(e). In dit geval zou Aegje Bastiaens (de hypothetische zuster van de stamvader) genoemd kunnen zijn
naar Aechie Dircx, de eerste vrouw van Bastiaan Jans. In ieder geval zijn er nog voldoende mogelijkheden om te
onderzoeken. Wellicht zien we dus nog eens een aanvulling verschijnen.

P. Feitsma, Familie KoJ(fe)man uit Enkhuizen, Schoorl 1999,144 pag., ill. + index; ISBN 90 6455 301 7.
Hoewel de familie Kof]Te)man uit Enkhuizen lijkt te komen, blijkt de stamvader uit een ander Zuiderzeeplaatsje

te komen: Urk. Daar woonde de visser Frans Klaas, die in 1711 te Urk trouwde met Avien Jans. Hun zoon Jacob Frans
Kofman (1725-1802) trok naar Enkhuizen in 1792 nadat zijn zoon Jacob daar al enige jaren eerder naar toe was
getrokken. Vele leden van de familie zijn tot in deze eeuw nog in Enkhuizen geboren, al zijn er takken naar elders
getrokken.

A.C. Stierp-Impink, Vier eeuwen Stierp. Een oerhollandse familie en de bakermat Akersloot 1569-1998, Schoorl 1999,320 pag.,

ill. + index; ISBN 90 6455 305 x.
Het jaartal 1569 uit de titel slaat op de eerste vermelding van stamvader Vastert Claesz. Diens gelijknamige

kleinzoon woonde te Akersloot op de Stierp, terwijl diens zoon - de landmeter en notaris - Claes Vastertsz de
familienaam Stierp ging voeren. Het boek is goed leesbaar met veel extra gegevens over personen en omgeving en
rijkelijk voorzien van foto's (de foto's op pag. 190 lijken me te zijn verwisseld). Er wordt ook aandacht besteed aan
overige naamdragers Stierp (voornamelijk in West-Friesland) en Vastertsz.

K. Bies, De Oenema's. Het verhaal van een Friese familie, Schoorl 1999, 238 pag., ill. + index; ISBN 90 6455 309 2.
In Friesland komt de voornaam Oene met enige regelmaat tegen, reden dat er ook meerdere families Oenema

zullen zijn. De Oenema's van Tjeukemeer staan in dit boek centraal. Het verhaal begint bij de Ouwster Trijegeaense
schoolmeester Harmen Oenes omstreeks 1600. Van hem is een eigenhandig geschreven papier bewaard gebleven,
dat door een 'handschriftdeskundige' is vergeleken met dat van een zekere Oene Harmens, zo'n tachtig jaar later
terwereld kwam. Diens condusie,datdebeide handschriften dusdanigeovereenkomsten vertonen, dat dcschrijvers
vermoedelijk verwant zijn geweest, neem ik niet erg serieus. Wat overigens niet wil zeggen, dat er geen verwant-
schap is geweest, want de bewezen stamvader van de Oenema's uit dit boek was Oene Harmens, schoolmeester te
Ouwsterhaule, een van de dorpen van Ouwster Trijegeaern. De namen, de plaatsen en het beroep komen overeen,
dus bestaat de mogelijkheid van verwantschap wel degelijk. Wat verder opvalt is het wel bijzonder gebruik van
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generatieletters. De oudste generatie is generatie N, wat tot uitdrukking komt in de wat raadselachtige naam van
de stamvader: Oene N 1 Harmens. Diens zoon was bijvoorbeeld Wietse M 3 Oenes. Waarom niet gewoon de meest
voor de hand liggende manier van nummering gebruikt?

S. Schaafsma en H. Leenes, Lienesch - de (ge)leen(de) es. De geschiedenis van een familie (Schoorl 1999), 320 pag., ill. +

index; ISBN 90-6455-320-3.
In het eerste deel van het boek (tot p. 252) is het boek een verzameling verhalen over verschillende individuen

Leenes, die - om verschillende redenen- de moeite waard waren meer voor het voetlicht te worden gebracht. Vanaf
pag. 252 begint de eigenlijke genealogie met een zekere Johann Dene van Hamelen, schoolmeester, notaris en
raadsheer, die te Quakenbrück in 1506 op 66-jarige leeftijd stierf. Volgens de stamreeks loopt de lijn vervolgens
Bernard alias Michael von Denne (geb. ca. 1470) - Johann von Denne (geb. ca. 1520) - Bernard von Denne (geb. ca.
1570-voor 1659). De laatste trouwde volgens de auteurs in 1625 met Elske Lienesche (ca. 1600-na 1659), erfdochter
van het erve Lienesch, uit welk huwelijk geboren werden: Bernard Michael Lienesch (1626-na 1675), Elsche (geb.
1629) en Johann Heinrich (geb. 1632). Bij hen komen we in de periode van doopboeken en dergelijke, dus dat zal dan
wel kloppen. De auteurs erkennen met hen dan ook meer zekerheid te hebben.

Als we de stamreeks van Bernard Michael hierboven bekijken, dan zien we nogal wat 50-ers die kinderen krijgen,
wat op zich mogelijk is, maar met zo weinig tastbare gegevens niet altijd waarschijnlijk. Zijn moeder bijvoorbeeld
was de ca. 25-jarige erfdochter Elske Lienesch, die in 1625 in het huwelijk trad met de 55-jarige Bernard von Denne.
En dat terwijl op pag. 26 van het boek (en op pag. 253) wordt vermeld: 'in het jaar 1598 wurde Bernard von Denne,
Gemahlin Elsche, mit Lienesch belehnt'. Dat betekent dat Bernard dus al voor 1598 moet zijn gehuwd met Elske
Lienesch, die dus minimaal 20 jaar ouder moet zijn, geboren voor 1580. Maar dat betekent, dat zij - als ze pas in
1625 trouwde - al 45 jaar was en zij dus niet waarschijnlijk de moeder was van de persoon die in 1626 werd geboren:
Bernard Michael. Bij de geboorte van haar jongste kind in 1632 zou zij dan al 52 jaar (of ouder) zijn geweest. Moge-
lijk waren Bernard von Dene x Elske Lienesch niet de ouders, maar de grootouders van Bernard Michael Lienesch.
Dat zou in ieder geval ook de voornaam van Elsche Lienesch (geb. 1629) verklaren. Ik laat dat verder maar aan de
auteurs over, die - afgezien van deze kritiekpunten - er een heel leesbaar boek van hebben gemaakt.

S. Messchaert-Heering, De familie Messchaert, Schoorl 1999,168 pag., ill. + index; ISBN 90-6455-319-8.
Over de familie Messchaert werd reeds eerder gepubliceerd in Stam- en wapenboek van aanzienlijkefamiliën, het NP

1926 en in Westfriesefamilies (1977). Stamvader van deze familie is Heindrick Me(r)sschaert, die voor 1500 is geboren
en twee zonen naliet, die voor nageslacht zorgden: Michiel en Malin. Een zoon van Michiel - Dierick - vertrok
omstreeks 1580 vanwege het geloof (hij was doopsgezind) naar veiliger oorden en belandde in Amsterdam, waar hij
in 1619 overleed. Enkele leden waren tinnegieters van beroep. Nog niet eerder gepubliceerd is de Indische tak van
de familie, afstammelingen van Nicolaas Messchaert (1796-1826) en ene Constantia. Verder is een tak al vroeg in de
negentiende eeuw naar Amerika getrokken.

L. Rosien, De nakomelingen van RoetofFransen Roosje. Roosje, Roosjen, Roosien, Roossien en Rosien, Schoorl 1999,400 pag.,

ill. + index; ISBN 90-6455-308-4.
De stamvader van deze van oorsprong doopsgezinde familie is Jan Fransen, die in 1618 wordt vermeld als verko-

per van een deel van een huis aan de Giethoornse Zijl. Zijn gelijknamige kleinzoon vertrok van Muggenbeet (nabij
Steenwijk) naar Veendam, een plaats waar velen uit de Kop van Overijssel in deze tijd terechtkwamen. In Veendam
ontstond de familie Rosien en varianten. Het nageslacht bleek Noord-Nederland trouw. Tot op heden woont het
overgrote deel van de familie in Groningen en Drenthe.

J.Th. Verboom, Genealogie Keurhorst. Een familie op de Oost-Veluwe die haar naam ontleend heeft aan de boerderij 'De Keur-

horst' te Wilp-Achterhoek, Heemstede/Twello 2000, 219 pag., ill. + index.
Op diverse plaatsen in Oostelijk Nederland zijn toponiemen met de naam Keurhorst. De meesten zullen geen

verband met elkaar hebben. Eén van deze toponiemen is een erve onder Wilp, waar de in het boek behandelde
familie haar naam aan te danken heeft. Stamvader is een zekere Jan Egberts, die in 1648 het erfde Beernhorst'
pachtte. Omstreeks 1680 zal Jan Egberts de 'Keurhorst' hebben gekocht, wat achteraf bezien een van doorslaggeven-
de betekenis is geweest voor het nageslacht. De boerderij werd in april 1945 verwoest door brand.
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S.G. Hovenkamp, Het geslacht Hovenkamp, Schoorl 2000,144 pag., ill. + index; ISBN 90-6455-327-0 (verkrijgbaar na
overmaking van ƒ 85,- op giro 8227598 t.n.v. de auteur te Hilversum).

Honkvast waren de oudste generaties van het geslacht Hovenkamp niet. De eerste twee generaties woonden in
de omgeving van Collendoorn (Overijssel), hoewel de auteur erkent dat het bewijs voor de afstamming van hen niet
volledig is. Met de derde generatie - Geert Arends - komen we vastere grond. Geert woonde te Wachtum (Drenthe),
zijn zoon Jan Gcerts trok naar Emmen. Met diens zoon Egbcrtjans Hovenkamp (1766-1838) komen we terecht in
Armen. Hij is de stamvader van alle in Nederland levende Hovenkampen. Samen hebben ze wel iets bijzonders
gemeen: in de Magnus-kerk van Anloo hebben zij een orgelpijp geadopteerd.

B. Lumkes en L.M. Lumkes, Genealogie Bakker. Dit is een genealogisch overzicht van het Groningse boerengeslacht Bakker uit

Eenrum, Garnwerd en omgeving, te beginnen rond 1650 met Berend Hendriks, bakker in Eenrum, Ermclo/Zwolle 2000, 49

pag., ill. + index.
Een eenvoudig uitgegeven werk over de familie Bakker uit Eenrum. Het nageslacht van Berend Hendriks blijft

grotendeels in Groningen en Drenthe woonachtig.

J. Buursink, Genealogie Van Buerse, McLcan, VA, USA 2000,157 pag., index.
J. Buursink, Buursinkfamilieboek, deel 1: Overzicht van de genealogie, McLean, VA, USA 1999,152 pag., index.

J. Buursink, Buursinkfamilieboek, deel 2: De oudste generaties, McLean, VA, USA 1999,143 pag., index

Van de heer Buursink in Amerika ontvingen wij drie boeken. De genealogie Van Buerse behandelt een middel-
eeuws geslacht uit het plaatsje Buurse, lopend van ca. 1190-ca. 1600. De familie Buursink stamt hiervan echter niet
af. Het familieboek Buursink vangt aan met een overzicht van degeschiedenis van het geslacht Buursink. Stamvader
is Willem Buerskens (ca. 1510-na 1558). Zijn nageslacht heet deels Buursink en deels Klein Buursink. In het eerste
deel komen de meer 'kale' gegevens over de familie aan de orde, in de volgende delen (waarvan er nu dus één dus
klaar is), volgen de meer historische gegevens over de familieleden.

M.C.B, van Raad-Kloppert, Familie Van den Braak Verbra(e)ken, Van den(r) Braa(e)(c)ken, Zevenaar 1998,8 delen, onge-

pag., index.
De auteur heeft een serie van acht delen samengesteld met gegevens over de familie Van den Braak. Stamouders

zijn Petrus Verbraken (geb. ca. 1680) en Goverdina Jansen, woonachtig te Stratum. Alle acht delen bestaan uit
gezinsbladen met daarop alle relevante gegevens en bevatten bovendien fotokopieën van alle brondocumenten.

J. A. Kiel, Her geslacht Breebaart, Best 1999,127 pag., ill. + index (verkrijgbaar a ƒ 35,- bij de samensteller, Mauritslaan
24, 5684 LE Best).

De eerste 42 pagina's van de genealogie Breebaart betreft de eigenlijke genealogie; de rest zijn fotokopieën van
krantenknipsels, overlijdenadvertenties, inschrijvingen in doopboeken etc. Dertig jaar geleden is aan deze familie
al eens aandacht besteed in Westfriesegeslachten (1970) door P.A. Boon. Sindsdien is de stamrecks niet verder opge-
voerd, maar zijn er vooral aanvullingen aan de 'onderzijde' van de genealogie: recente ontwikkelingen als geboor-
ten, huwelijken en overlijdcns.

H. Mons Genealogiefamilie Mons, Heerhugowaard 1999,107 pag., ill. + index.
Eigenlijk bevat dit boek de genealogieën van twee families Mons, die genealogisch niet dezelfde familie zijn,

maar waartussen wel verwantschap bestaat. De stamvader van de eerste familie Mons is een zekere Joannes Mons,
een koperslagcr, die in 1634 te Venlo stierf. Zijn grafsteen is te Venlo bij de RK St. Martinuskerk nog altijd te bewon-
deren. Zijn achterkleinzoon Matthias (of Thijs) trouwde in 1683 te Arnhem en liet zijn kinderen protestant dopen.
Diens kleinzoon Steven Mons trouwde in 1765 met ChristinaSamuelsSchaftenaar, weduwe van AndriesAndriessen.
Het nageslacht van Samuel Andriessen, zoon uit het eerste huwelijk van Christina noemde zich later eveneens
Mons. Beide genealogieën zijn voorzien van een aparte index.

W. Kleyn, Fragment-genealogie Molin, Naarden 2000,8 pag.; idem Fragment-genealogie Brouwer, Naarden 2000,16 pag.;

idem Fragment-genealogie Douwes, Naarden 2000,14 pag.; idem Fragment-genealogie Hamming, Naarden 2000,29 pag.

De vier door de heer Kleyn opgestelde fragment-genealogieën, zijn randverschijnselen bij een door hem verricht
kwartierstaatonderzoek. De stamvaders en -plaatsen zijn resp. Christiaan Eberhard Molin (overl. voor 1825) te
Amsterdam; Johannes Brouwer (1786-1861) te Naarden; Jan Douwes (overl. voor 1813) te Groningen; Berend en
Willem Hammingh (geb. ca. 1650) te Groningen.
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D.E. Boekec, Familiekroniek Boekee, deel I: Vlaardingse tak, Den Haag 2000,123 pag., index.

In Vlaardingcn trouwde in 1765 Daniël Boekee (1740-1800) met Aaltje Toone Hoogcndoorn en werd daarmee de
stamvader van de Vlaardingse tak van de familie Boekee. De stamreeks gaat nog terug tot zijn overgrootvader
Anthoni Anthonis Bouquee, die in 1672 te Wassenaar huwede met Goutje Kornelisdr Roskam. De Rijnsburgse
Boekee's staan (waar ook de naam Teunis voorkomt) niet in dit deel, wellicht in één van de latere delen?

C.J. Weder, De West-Friese families Weeder/ Weder, Zaandam 2000, 38 pag., ill. + index.
Een eenvoudig uitgegeven genealogie, die teruggaat tot stamouders Dirck Adryaensz en Mary Barents (overl.

1661). Hun kleinzoon Dirck Barents Weeder werd de stamvader van de tak Weeder, terwijl de nakomelingen van
diens zuster Mary Barents Weeder (gehuwd met Dirck Freeks) zich deels Weeder en deels Weder noemden. Hun
beider nageslacht woonde voornamelijk in West-Friesland en was protestant.

G. Kolker, Genealogisch onderzoek naar het geslacht Bladder, z.p. z.j. [2000]), 58 pag., ill. + index.
H. Gröniger en G. Kolker, Genealogisch onderzoek naar het geslacht Gröni(n)ger (z.p. z.j. [1999]), 23 pag., ill. + index.

Jan Blatter (1787-1854) kwam als soldaat uit Duitsland naar Nederland. Later werd hij veldwachter in de kolonie
Ommerschans. Zijn kinderen noemden zich veelal Bladder. De familie Gröniger stamt af van Gerhard Anton
Gröniger en Anna Katharina Koop, die omstreeks 1846 trouwden. Beide families zijn Rooms-Katholiek en hun
nageslacht woont voor een groot deel in Drenthe.

J. Kroeze en R. Stolk, Familie Kroeze, Winterswijk 2000,371 pag., ill. + index.
Schors, stam, ent, tak, loot, steel, blad, nerf. Niet veel mensen zullen in deze reeks vermoeden, dat het gaat om

een opsomming van de generaties van de familie Kroeze. Waarschijnlijk krijgt deze vorm weinig navolging, aange-
zien je met een generatie of vier erbij al op molecuulniveau bezig bent. Stamvaders van deze familie zijn de broers
Joest, Cornelis en Mees Crouse, wonend in Groningen. Tevens wordt aandacht besteed aan de familie Kruse, waar-
van een Maas Kruse (gcb. ca. 1365) de stamvader was.

H. Gloerich, Kroniek van de familie Gloerich, Driebergen 2000,428 pag., ill. + index; ISBN 90-6455-336-x (verkrijgbaar
af 135,- incl. porto opbanknr. 553015265 t.n.v. J.B.A.Gloerich te Driebergen-Rijsenburg).

Een mooi verzorgde uitgave over de nakomelingen van Henrich Gluerk / Glurich (ca. 1681-1748), die in 1706
trouwde metCatharinaMargarethaMcyer. De eerste generaties woonden in Duitsland, hetgeen de naam ookal doet
vermoeden. Jan Gloerich (1807-1874) uit de vijfde generatie zoekt zijn heil in Nederland en werd daarmee de stamva-
der van de Nederlandse tak Gloerich.

A. Schüller en F. Brouwer, Familie Brouwer, gewapend voor 2000, Woerden 1999,38 pag., ill.
Een eenvoudig uitgegeven genealogie, naar aanleiding van de wapenregistratie door het Centraal Bureau voor

Genealogie in 1998 (nr. 730). Stamvader van dit protestantse geslcaht is Gerrit Dircksz Brouwer, vermeld in 1686.

A.H. Stouthamer, De genealogie van de families Stouthamer en Stauthamer, Breukelen 2000, 205 pag., ill. + index.
De weergave van deze familie is deels in genealogievorm, deels in parenteelvorm. Vrouwen met kinderen krijgen

nog wel een eigen nummer en vermelding, maar hun kinderen worden niet verder uitgewerkt. De beide schrijfwij-
zen van de familienaam (met o of met a) hebben betrekking of twee onverwante families. De Stouthamers stammen
af van Joannis Stouthamer (ovcrl. voor 1654) te Terneuzen, die in 1635 te Assenede (B) in het huwelijk trad. De
Stauthamcrsstammen afvan Laurentius Stauthamer, die in 1735 trouwde tcMiddelburg. Beide families komen voor
in Zeeland.

F. J. A. M. van der Helm, Encyclopédiefamilie Van der Helm, deels: Westland (1500-1800), de oudstegeneraties, Den Haag 2000,

200 pag., ill. + index; ISBN 90-803119-5-2 (verkrijgbaar na overmaking van ƒ 35,- incl. porto op nr. 257345965 t.n.v.
de auteur te Den Haag).

Na de delen over Alphen, Benthuizen, Zaandam en Waddinxveen is het nu de beurt aan de Westlandse Van der
Helmen. Harpert Danielsz van der Helm gebruikte de familienaam voor het eerst aan het eind van de zestiende
eeuw. Hij zou de voorvader worden van zo'n 80% van alle in Nederland levende Van der Helmen. Het voorgeslacht
van Harpert is nog op te voeren tot een zekere Dirck met zes kinderen, die door Van der Helm dan maar Dirck de
Onbekende wordt genoemd. Het onderzoek gaat door, zodat Dirck wellicht ooit nog eens Dirck de Bekende wordt.
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E.J. Arnold, Jfl/in Arnold & Family. Genealogie van een van oorsprong Engelsefamilie Arnold in Nederland, Warnsveld 1999,

163 pag., ill.; ISBN 90-72665-02-3.

Een leuk boek over een kleine familie Arnold met wortels in Londen. Daar werd in 1756 John Arnold gedoopt als
zoon van William Arnold en zijn echtgenote Sophie. John vertrok naar Amsterdam, werkte daar als Engelse taaimee-
ster en trouwde aldaar in 1799 met Alida Lammers.

STAMREEKSEN

R. de Groot, De familie Keysers uit West-Brabant 1550-2000, z.p. [Amstelveen] z.j. [2000], 80 pag., ill. + index.
De eerste generaties in de stamreeks van de hier beschreven familie Keysers voerden de familienaam nog niet.

De stamvader was Cornelis Adriaensz (ca. 1585-1616), die in 1600 trouwde te Steenbergen met Mayken Fransdr. Pas
bij zijn achterkleinzoon Adriaen Cornelisz (1654-1719) wordt de naam geïntroduceerd.

VOOROUDEROVERZICHTEN

W. Dudink, Op zoek naar de voorouders van Vrouwkje Zantingh, geboren op 1 februari 1543 te Norg (Drenthe), Boekelo 2000,

53 pag., ill.
Dit werkje beschrijft een onderzoeksverslag naar de voorouders Zantingh (en varianten), in zeven generaties

teruggaand tot Albert Hendriks Zantinge (ca. 1730 - 1784/1794). Zijn voorouders Zanting gaan vervolgens (met
steeds meer onzekerheden) terug tot Albert Santinge, die in 1612 te Zuidwolde wordt vermeld.

KWARTIERSTATEN
S. Jager, De voorouders van Anna Christina Siccama, Groningen 2000,152 pag., ill. + index.

De voorouders van Anna Christina Siccama leefden voornamelijk in Noord-Nederland. Stamvader van de Sicca-
ma's is Tammo Tyabben, vermeld tussen 1523 en 1550. In de 4e parentatie komen de volgende namen voor: Sicca-
ma/Stenekes; Erents/Wolters; NN/NN; Molter/Oomkens. De beide onbekende kwartieren staan voor de onbekende
biologische vader van Trientje Bierling (1883-1936), die als buitenechtelijke dochter van Janna Molter (1865-1915)
ter wereld kwam. De familienaam Bierling heeft ze te danken aan haar wettelijke vader, die Trientje bij zijn huwe-
lijk met Janna Molter heeft geë'cht. De samensteller heeft blijkbaar de biologische afstamming boven de wettelijke
afstamming geplaats, want de voorouders van Jan Jans Bierling zijn in de kwartierstaat niet vermeld.

M. van Langeraad, Uitgebreide kwartierstaat vanjelske en Hanneke van langeraad, Hoofddorp 2000,64 pag., index. M.
van Langeraad, 462 voorouders van Kees van Langeraad, Hoofddorp 1998, ongep., index.

Zeeland en Friesland lijken de twee provincies te zijn waar de 15 generaties voorouders van Jelske en Hanneke
van Langeraad geboren zijn. De stamreeks blijkt op te voeren tot Lambregt van Langeraet, die omstr. 1640 in Zee-
land moet zijn geboren. De overgrootouders heetten resp. Van Langeraad/Van derCingel, DerWeduwen/Hendrikse
allen uit Zeeland, De Haan (Fr.)/Rijsdijk (Z-H), Meerenga/Henstra (Fr.)
De462 voorouders van Kees van Langeraad lopen deels parallel metde voorgaande kwartierstaat. De acht kwartieren
zijn: Van Langeraad/Doeleman, Goemans/De Vrieze, Van der Heijde/Vermeulen, De Regt/Rademaker, allen van
Zeeuwse komaf.

ARCHIEVEN
T. van den Berg - van Sambeek (e.a.) Het archief van de ambtman van het land van Cuyk (Oss 2000) (verkrijgbaar af 14,-
per deel (alle delen samen ƒ 48,-) op giro 2508135 t.n.v. J. Veekens te Oss)

De genealogische werkgroep land van Cuyck en Ravenstein heeft vier delen gepubliceerd met de zelfverklarende
titels:
deel 1: Bewoners van het Neder- en Overambt, die niet in de kohieren van 2000 en daarboven voorkomen

deel 2: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschriften (1727-1732 + oudere gegevens)

deel 3: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschriften (1732-1743)

deel 4: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschriften (1743-1795)

A.H. Vedders, Markelo, Belastingregisters en Volkstellingen 1188-1500, Markelo 1999,397 pag., ISBN 90-804440-2-2 (ver-
krijgbaar a ƒ 40,- bij boekhandel Prins, Grotestraat 16 te Markelo).

Van Markelo en de buurschappen Stokkum, Herike, Eisen en kerspel Goor zijn niet minder dan 37 lijsten met
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inwoners van erven getranscribeerd en voor een ieder toegankelijk gemaakt. De oudste dateert van 1188, de tweede
van 1475 en vanaf de derde worden de intervallen tussen twee lijsten kleiner. Negen dateren uit de 17° eeuw en
zeventien uit de i8e eeuw. De 19° eeuw is met 8 lijsten vertegenwoordigd terwijl de laatste lijst de namen van verhui-
zers naar voornamelijkde Nieuwe Wereld bevat. Een index ontbreekt, maar wie onderzoek doet in Markelo zal toch
het gehele boek op aardige verrassingen willen doornemen.

Doopboek (NG) Losser 1667-1811. Trouwboek (RK) Losser 1716-1811. Trouwboek (RK) De Lutte 1755-1812, Hengelo (O) 2000,176

pag., index; ISBN 90-74983-20-0
De Stichting Genealogische Werkgroep Twente publiceert met dit deel alweer haar i9e deel in de serie bewerkin-

gen van genealogische bronnen. Net als voorheen is ook dit keer weer een schat aan genealogische gegevens toegan-
kelijk gemaakt voor de beginnende en gevorderde genealoog. Een must voor wie in Losser of De Lutte onderzoekt
doet.

CdG

A.J. Stasse, Index op Notariële Archieven van Gorinchem (inventarisnummer 4159), Serie Indices Alblasserwaard,
nr. 39,1999, ISSN 0922-1190,77 pag. (te bestellen door overmaking van f. 17,- op gironummer 335646 of bankreke-
ningnummer 490144373 t.n.v. A.J. Stasse te Utrecht ondervermelding van de titel.

Het betreft hier een getypte alfabetische lijst van namen van personen, die als comparanten in allerlei akten
tussen 1703-1770 voor notaris Martinus Mekern verschijnen.

PodB

GIDSEN
J. ten Hove (red.), Overijsselaars gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Overijssel en Flevoland, Zwolle/Den Haag 1999,

244 pag., ill.; ISBN 90-5802-008-8 (CBG) / 90-72306-30-9 (RAO); verkrijgbaar bij het CBG en Rijksrachief Overijssel
(f39,- incl. porto op grio 865784 t.n.v. Rijksarchief in Overijssel, o.v.v. de titel).

Na onder meer de Geldersen en Drenten hebben nu de onderzoekers naar Overijsselaars een goed en handig
handboek. Het boek Overijsselaars gezocht is een coproductie van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Rijksar-
chief in Overijssel. Net als de eerdere delen in de serie is ook dit boek van hoge kwaliteit. Op een duidelijk wijze
worden (ook voor de gevorderde ondezoeker) soms verrassende bronnen besproken. Niet iedereen weet denk ik,
dat in Zwolle over de periode 1902-1923 'verklaringen van doodsoorzaak' in het Gemeentearchief te vinden zijn. In
zestien hoofdstukken wordt ingegaan op thema's als starten van een onderzoek, bezit, domeinen en lenen, recht-
spraak, kerkelijke bronnen, diaconie, school, soldaten, ambtenaren, landbouw etc.

GESCHIEDENIS
J. van der Reep, Van Garenbteek tot Bollcnkweek. Een Hillegomsegeschiedenis, Voorschoten 1999,11 pag., ill.

Dit stuk bevat de geschiedenis van een blekerij onder Hillegom, waarvan de oudste gegevens dateren uit de
periode rond 1600, toen leden van de familie Malefijt hier als bleker werkzaam waren. Latere eigenaren zijn leden
van de geslachten Wanten en Van der Hoeff.

H. Thiesen, Bibliografie van de gemeente Helden, Helden 2000, 98 pag. (verkrijgbaar af 10,- bij streekmuseum De
Moennik te Helden).

In 1994 ontstond het idee om op scholen omgevingsgeschiedenis te gaan geven, om de jeugd bij de historie van
Helden te betrekken. Dit bleek een groot succes, waardoor er behoefte ontstond aan een bibliografie over Helden.
Het boek is onderwerpsgewijs opgebouwd (bevolking, dialect etc). Voor genealogische publicaties is een aparte
categorie, terwijl ook verschillende dorpen in de omgeving een eigen bibliografie kennen.

W.H. Strous, Joods Rhenen (1634-1516). Verdwenen maar niet vergeten, Rhenen 2000, 96 pag., ill., ISBN 90-800286-7-3
(verkrijgbaar door overmaking van ƒ 25,- (incl. porto) op giro 397024037 t.n.v. Hist. Ver. Oudheidskamer Rhenen).

Een alleraardigt boek over de geschiedenis van de joden in Rhenen, wat ook door niet ter plaatse bekenden steeds
leesbaar blijft. De oudste vermelding van een jood in Rhenen dateert uit 1634, toen Adolf Abrahamsz een verzoek
deed om zich te mogen vestigen als lombard. Hij verkreeg die toestemming en werd uiteindelijk zelfs burger van
Rhenen. Het lijkt erop, dat zijn komst navolging kreeg, want al spoedig kreeg hij ook toestemming tot het stichten
van een begraafplaats en dergelijke. In 1799 werd een synagoge gebouwd in de Grutterstraat, die in 1867 werd
gerestaureerd. In 1915 werd de synagoge verkocht, omdat er te weinig joden over waren gebleven.
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N. van der Lee en M. Teunis, Boerderij 'De Eenhoorn' een monument in de Beemster. Haar eigenaren en bewoners, St. Pancras

1999> 158 pag., ï 11 - + index; ISBN 90-76264-05-8.
De gevel van de boerderij De Eenhoorn geeft aan dat hij in 1682 is gebouwd. De toenmalige eigenaar (en dus de

bouwer) was Hendrick Willemsz Moutmaecker. Hij was echter niet de eerste eigenaar van het perceel waar de
boerderij op stond. Dat was Jan Harmcnsz van Reen, die in 1612 door het lot het perceel kreeg toegewezen. Van Reen
is onder meer bekedn als één van de oprichters van de Amsterdamsch Compagnie, den van de voorlopers van de voc.
Een goed leesbaar boek.

D. Roos (red.), De poorten van Sion. 100 jaar geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde kerk Damwoude, Alblasscrdam

2000, 360 pag., ill.; ISBN 90-9013690-8.
In 1872 kerkten de christelijk gereformeerden van Murmerwoude in een schuur van Egbcrt Berends de Vries. Een

jaar later werd de christelijk gereformeerde gemeente officieel gesticht. Dit duurde tot 1892, toen de gemeente zich
(zoals ook veelal elders in Nederland) gereformeerd ging noemen, na de fusie met de Dolerenden van Abraham
Kuyper. Aan het eind van de i9c eeuw ontstonden er echter meningsverschillen tussen de beide denominaties. Een
grote ruzie over ds. M. van der Valk leidde uiteindelijk tot de afsplitsing van de groep Christelijk Gereformeerden,
wat op 16 april 1900 officieel werd. Uitgaande van deze datum werd onlangs dan ook het eeuwfeest gevierd.

CdG

Rob Croes en Bertus Jansen, Haten, dorp van onze jeugd en voorouders, Nijmegen mei 1999, ISBN 90-9012794-1,192 pag.,
met index.

Een fraai boekje over het leven in Hatert en zijn bewoners tussen 1900 en 1958 met topografische kaarten van
Hatert, ter gelegenheid van de vierde reunie van oud-Hatertsen. Na een voorwoord van Fons van der Poel, die in
Hatert opgroeide komen o.a. stamboomfragmenten van Hatcrtsc families, brieffragmenten uit Hatert, een inwo-
ncrslijst van 1900-1958 en emigranten aan bod. Voer voor genealogen!

TIJDREKENKUNDE
Drs. Guus J. den Besten, Een nieuw millennium! Hoezo een probleem? Geschiedenis van de kalender en het jaartal,
Biblion Uitgeverij, Den Haag 1999, ISBN 90 5483-200-2200 pag., noten bronvermeldingen.

In dit boek geeft de auteur een overzicht over het ontstaan van de kalender zoals wij vandaag aan de dag kennen
met zijn voorlopers in de cultuur van de oude Hindoes joden, Perzen, Egyptenaren. Vervolgen komen de invloeden
op de kalender van de Romeinen en de Germanen, de eerste christenen, de secularisering en het humanisme aan
bod. Het boek is voorzien van veel historische kanttekeningen,joodse en islamitische feest-en gedenkdagen worden
uitgelegd en men kan via tabellen data in toekomst en verleden bepalen. Dit boek is in een soepele stijl geschreven
en daardoor goed leesbaar. Ook krijgt u een antwoord op de vraag wanneer de millenniumwisseling nu werkelijk
heeft plaats gevonden/plaatsvindt.

PodB
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Periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tij dschriftartikelen, 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, cxm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. =
kwartieren, verv. = vervolg.

NEDERLAND

Amstcl Mare (Vereniging Historisch Amstelveen; secr.: Pandora ïb, 1183 KK Amstelveen; lidm. ƒ 35,- p.j.), jg. 11, nr.
1, maart 2000. P. Heemskerk: Molen De Dikkert [stond vóór 1896 aan de Zaan; in de 20e eeuw eigendom familie
Heemskerk]; P. van Schaik: De Gereformeerde Kerkbode van 1925 tot 1945; L. Bmckhoff: 'De mortuis nil nisi bene' [corr.
betr. Jan Augustus Meijer, geb. Amsterdam 1776].

Idem, nr. 2, juni 2000.0. B. de Kat: Over het land, het kerkje en de dominee. Ter herinnering aan Mcindert Hinlo-
pen (1907-1999); P. van Schaik: Christiaan Dominicus Weirather. Grepen uit een leven [geb. ca. 1785,1828 wonende
te Middelburg, kleinzoon van Johanna Pozolij-de Chef (1744-1829); kocht in 1830 land in Buitcnveldertsc polder -
sedert 1831 problemen met polderlasten).

Archievenblad,jg. 104, nr. 2, april 2000. Werk in uitvoering. De virtuele studiezaal; Een blik over de grenzen: Austra-
lië en internationale samenwerking; De praktijk: Prioriteitenstelling bij restauratie en conservering.

Idem, nr. 3, mei 2000. De balans tussen zorg en toezicht. Rijksarchiefinspectie nieuwe stijl; F. CJ. Ketelaar. Archief-
diensten en de Wet Bescherming Persoonsgegevens; Bewerking van architectenarchieven.

Idem, nr. 4, juni 2000. Dig[i]taal Archievenoverzicht voor Nederlands publiek. Gezamenlijk onderzoek DIVA en
Archiefschool [ fhoving@divakoepel.nl ]; Kwaliteitsonderzoek. Ch.Jeurgens: Het Nederlands Architectuurinstituut
gevisiteerd; Ch. Noordam: Het archief van de toekomst in juridisch perspectief; L. deBrouwer: Van opzicht naar beeld-
scherm. Keuzes bij het digitaliseren van een fotocollectie; Bedrijfsarchief Gebr. Simon [speelgoedhandelaars te
Zwolle]; Archiefdiensten en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deel z;J.Folkerts: Nut en nadeel van zoekmachi-

Jf Beaken, jg. 61(1999), nr. 3/4. i.E. Biesheuvel: Gesta Frcsonum, een Oudfries kroniekje in Codex Furmerius; Ph.H.
Breuker: Ek op it Fryske plattelan wicnen de kalvinisten om 1650 al yn de absolute mearderheid. List fan de haden
fan hüshalding te Boazumyn jury i64o;R.]. Jonkman: Wikselwurking tusken stêd en lan: fierdergeande taalhetcrogc-
nisearingyn Fryslan.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: mevr. R. Hilhorst, Johan van Oldebarneveltlaan 6, 3818 HB
Amersfoort; contr. ƒ 25,- p.j.), 6e jg., no. 1, jan. 2000. Verv. Naamgevers van straten in de Hooglandse wijk De Biezen
[Jan Grashuis(i896-1978), Wulf van deGrootevheen (1903-1982), Leo Rooke(i886-i972),BartSandbrink(i897-i96o)].

Idem, no. 2, april 2000. Themanummer. Toos Hansen-van Velp: Alles vreemd. Het dagboek van een Arnhemse
cvacué op een Hooglandse boerderij 1944-1945 [schrijster geb. Nijmegen 1900, overl. Someren 1994; ter sprake
komen de families Hansen, Van Velp, Olderaan, Tolboom].

De Brabantse Leeuw, jg. 49 (2000), nr. 2. Brabantse landlopers rond de voorlaatste eeuwwisseling; L F. P.M. de Brouwer:
Erfenisperikelen ten tijde van pest [1625-26 de pest in gezin en familie van Willem Huijben tr. Tilburg 1615 Jenne-
ken Huijben; betrokkenen bij het proces i.z. de erfenis o.a. Stelaerts, Leemans, Van Spaendonck, Peijmans, Quaps];
Verv. Vergroescn/Van Groesen;J.A.H. Boeren: Een onverwachte erfenis [Agatha Catharina van de Graaff, vrouwe van
Rijswijk legateerde bij testament 1750 Hendrik van Diepenbroek, zoon van Henriëtte de Bie (dr. van haar zuster
Maria van de Graaff]; L.F.W. Adriaenssen: De familie Van Ocsterzeel. Bijdragen tot de kwartierstaten van Gerard
Steijns, Wouter Broek en Leo Adriaenssen [ise-i6e eeuw; te Breda]; Verv. Van Dael in Grave en Land van Cuijk.
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Burgerzaken & Recht, 7e jg., nr. 4, april 2000. Documentfraude op Burgerzaken: helaas te vaak realiteit!; Legalisatie
en verificatie van documenten. Twee kanten van dezelfde medaille in de praktijk.

Idem, nr. 5, mei 2000.J.N.E. Plasschaert: Wetsvoorstel adoptie door personen van gelijk geslacht; enige relatie- en
naamrechtelijke gevolgen.

Caert-Thresoor, 19de jg. (2000), nr. ï.J. de Bruin: De 'pertinente generale caerte' van West-Friesland (1651-1654) en de
landmeter Johannes Dou; R.H. van Gent: De hemelatlas van Andreas Cellarius: Het meesterwerk van een vergeten
Hollandse kosmograaf [geb. ca. 1596, overl. Hoorn 1665, tr. Amsterdam 1625 CatharinaEltmans; fragmentCellarius];
Talrijke nieuwe archivalia Covens & Mortier 'boven water' [kaart- en boekhandel 1685-1866].

Idem, 2000, nr. 2. D. de Vries: De Nieuwe Hand-atlas der Aarde (1855) door Hendrik Frijlink: een Nederlandse
Stieler in statu nascendi; F.]. Ormeling sr.: De Residentiekaarten van Java en Madoera.

GensData, 16de jg., nr. 6, nov./dec. 1999. H. Boer: Simpele remedie tegen een muisarm;J. A. Brinkman: BBs'en, internet
en de toekomst; JW. Koten: Internet via Kabel... nog lang niet alles; H.M. Lups: Nieuwe versie PRO-GEN.

Idem, 17de jg., nr. 1, jan./febr. zooo.JW. Koten: GENLIAS [Leeszaal Inlichtingen en Aanvraag Systeem]; GensData
Helpdesk ook op Internet; Internet-varia.

Idem, nr. 2, maart/april 2000. H. Hendriks: Klapper, de zoekmachine; WJ.H.M. van de Laar: Naar uw eigen home-
page, webpages, website; JW. Koten: Computer-poorten voor dummies; B. Klappe: Waar blijft Windows-versie van
GD/D90?

Genealogie (CBG), jg. 6, nr. 2, juni 2000. R. van Drie: Opkomen voor je nummer. Nationale militie in de negentiende
eeuw; J. van den Borne: Vrienden van het eerste uur. De donateurs van het Centraal Bureau voor Genealogie [J.A.
Tasseron en J. Krol]; N. Plomp: Wat is 'een genealogie' [auteurs opvatting over de omschrijving van het begrip;
'basisvorm van een genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in familierechtelijke zin
in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon'].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 24e jg., nr. 2, juni 2000. H.A. Martens:

Genealogie Martens [molenaarsfamilie te Baarle Hertog; ve-ige eeuw]; W. van Oudheusden: Voorlopige genealogie
Van Oudheusden uit Eethen. Tak van Jacob van Outheusden en Lesken Peeters Millenaar [i7e-i8e eeuw]; Kwartier-
staat van Antonius Franciscus Cornelis Mari de Kort [geb. Kaatsheuvel 1960; —, Hamers, Klijn(te Loon op Zand), Van
Rijswijk, Meeuwsen(te Alphen en Riel), Peys, Van Loon (te Bavel), Van den Nouweland]; A.M. Bosters: West-Brabantse
molenaarsfamilies. VI. De Bruijn [Petrus Cornelisse de Bruijn tr. voor dec. 1624 Christina Sebastiaans van den
Elshout; en nageslacht]; Verv. Diakonierekeningen van de Ned. Hervormde Kerk te Andel, 1650-1674; Verv. Kwst.
De Geus; Verv. Genealogie Sonnevelt uit Veen e.o.; Verv. Repertorium lenen hofstede Neder-Hemert; Verv. Geslacht
(De) Poorter(s) uit Wijk; Verv. Genealogie Snoe(c)k uit Sleeuwijk; Verv. Familie Oerlemans in Zeeland; Verv. Hoofd-
geld Dongen 1630; Corr./Aanv. Kwst. Bastiaansen; Corr./Aanv. Genealogieën o.a. Broeders en Snoeck; Antw. o.a. Van
Lent, Van Nederveen; Verv. Kwst. Van Rooijen; M.E. Wijnsouw-de Haan: Gezinnen uit Made waarvan kinderen RK
gedoopt zijn te Geertruidenberg in de periode 1648-1672.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 15, nr. 2, april 2000. H. van den Brink: Witlox in de late Middeleeuwen [te
Haaren en Helvoirt; ne-ise eeuw]; P.A.Th. Thijssen-van Wagenberg: Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant (23):
Knegsel; De grafkelder van de Heren van Eckart; Verv. Strijbos(ch) te Stratum, Eindhoven en Woensel; P. van Liempt:
Kwartierstaat Van Liempt [Martinus J.F.M, van Liempt, 1907-1958; —, Scheffers, Gruijters, Broeren]; Nogmaals de
familie Delen [nageslacht van Aert Dielis Delen, geb. ca. 1622/23, begr. Heeze 1687; Deelen].

Idem, nr. 3, juli 2000. L. Keunen: Genealogie Keunen [oudst bekende: Jan Anssems (Eijnssen), vermeld 1489-1515;
zoon Ansem tr. ca. 1520 Catharina van de Schout, dr. van Cunegonde N, die naamgeefster van de familie zou wor-
den; te Gemert, Milheeze, Helmond]; G.H. Ulijn: Osse bijnamen (1770-1830); Kasteel Eikenlust te Beek en Donk [Van
Leefdael; 1679-1708]; Verv. Strijbos(ch); Verv. Kwst. Van Liempt; Aanv. Bakermans/Van den Boomen; Verv. Witlox
[Witloc(ks), Wytlock; 16e eeuw]; M. Philipsen: Het tragische einde van een huursoldaat [Adriaen Janssen, 1709 overval
op herbergierster Van der Kuijsen te Beek en Donk].

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde (abonnement ƒ 30,- op bankrekeningnr. 32.51.80.903
van de RABO-bank te Groningen (giro: 802777), 4ie/42e jg. (1996/97)../. van Bolhuis: De redger schaatste scheef en
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breide recht. De gemene omgang van een heer van stand met zijn personeel [Jan van Bolhuis, ged. Groningen 1750,
redger te Warffum]; P.J.C. Ekma/D. F. Kuiken: De bedeelden in de stad, 1700 [in de diaconie-administratie; namen en
o.a. leeftijden];JJ. Hoef/er: Stefanus 1736-1929; W.C. Doornbos: Import uit Oldenburgerland. De naam Addeke(s);PJ.C.
Elema: Genealogie Cramer/Kramer. Duitsland/Groningen/USA [nageslacht van Lambertus Aaldriks Kramer, tr. (1)
Oude Pekela 1785 Anna Geerts Leuwe, tr. (2) ald. 1792 Maria Berends Bolmers]; W.G. Doornbos: Genealogie Van Pels.
Een joodse familie in de stad Groningen [oudst bekende; Joseph tr. ca. 1755 Roosje Strelitz]; H.J.E. Hartog: Abeltje
Lubberts 'die grosse Riessin' [geb. ca. 1757/58, dr. van Lubbert Jans en Maijke Jans, te Kolham]; P.J.C. Elema: De
afstamming van Bouke Reinders: Frix/Friks [ged. Godlinze 1685, tr. ca. 1701 Focco Eeuwes]; H.J. Jansonius/P. Bos: Een
Oranjeklant verwekt opschudding in Schildwolde - Genealogie Kuiman/Kuman; P.J. C. Elema: Harkema (stad-G ronin-
gen, ve-i8e eeuw); T.K. Glas: Aantekeningen Boukema/Oosterhuis; W.G. Doornbos: De Groningers en hun boeken.
Wat lazen onze voorouders in de negentiende eeuw? Bronnen en onderzoeksmogelijkheden voor degenealoog [o.a.
boeken met lijst intekenaren];J.Tft. Tjadens/P.J.C. Elema: De verwanten van Anna Tonnis (Oldambt, 17e eeuw) [tr. (2)
Winschoten huw. contract 1665 Meindert Balsters]; W.G. Doombos/D.W. Swijgman (t): Genealogie Swijgman [afk. van
Westercappeln, graafschap Tecklenburg;Swichman,Schwegman,Sweeghman e. d.; i7e-2oe eeuw];H J. E. Hartog: Van
Hijken (Hieken, Hiken, Iken, leken) [te Groningen; i6e-i7e eeuw]; W. Baron/W.G. Doornbos: De vroedvrouw als infor-
mant [19e eeuw; gegevens ontleend aan 65 ondervragingslijsten]; P.J.C. Elema/H.J.E. Hartog: Genealogie Kist (Stad-
Groninger kistenmakers uit de 17e eeuw); A. Hoft: Rondom het Heer Boltenleen te Appingedam [belanghebbenden:
Sebastiaan Wabbens (geb. ca. 1517), Sweer Hardenstein en familie]; W.G. Doornbos: De carrière van een dienstmeid
in de eerste helft van de achttiende eeuw [Jantien Claasen, ged. Bedum 1706]; P.J.C. Elema: Talens (Groningen) [18e-
20e eeuw]; H. Stuttt: Oldambtsters ten tijde van de drost Roelof Huinge (1518-1530); P.J.C. Elema: Familienotities
Dijken-Cock.

Heemkunde Hattem, nr. 82, maart 2000. A. Scheper. Over een bijzondere smidse aan de voet van de Dijkpoort. De
smederij van Harman en Bernhard Foks - Deel 1 [Harman geb. 1882 en zoon Bernhard geb. 1911]; Verv. Burgemeester
en brandspuit [1922-32]; 'Weer een warme bakker weg' [in 1975; Gerrit Visser tr. 1935 Gerritdina Bredewout, begon-
nen na hun huwelijk eigen bakkerij en kruideniers-winkel]; Tijs Voerman. Jeugdherinneringen uit Hattem, 1891-
1909 (deel IV); G. Kouwenhoven: Is het Annagilde van Hattem ooit opgeheven? [met lijst van 19 gildebroeders].

Idem, nr. 83, juni 2000. Foks [herinneringen aan smid Foks]; Stamreeks van Bernardus Foks, minstens negen
generaties Hattemers; R.M. Even: Johan van Hattem, heer van Hattem [bastaardzoon van Reinoud III, hertog van
Gelre]; T. Eghuizen: Emigreren ... en dan? [Jan Slof tr. Elisabeth Thijssen (ged. Hattem 1796), met acht kinderen in
1847 naar Michigan]; Van Es, de nachtbakker in de Achterstraat [Hendrik (geb. 1856, tr. 1884 Stijntje Wonink) en
zoon Gerrit van Es (tr. 1927 Jannigje Kroeze)].

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 36e jg., nr. 1, maart 2000. P. Minkjan: De gemeenteraad van Oudewater tussen 1848
en 1870 [beschrijvingen van drie vooraanstaande families Van der Lee (woonde al in de 16e eeuw in Oudewater),
Montijn (in de 17e eeuw gekomen uit Wezel) en Putman (kwam 2e helft 18e eeuw uit Mengede)]; C. Hamoen: De
invoering van de lutherse psalmberijming in 1780 teBodegraven;G.d. F. Maatje:'... op het afnemen en vervoeren naar
de galge van Hekendorp...'. Poging tot reconstructie van een merkwaardig sodomieproces in 1732 [Adrianus van
Nieuwenhuizen, afk. uit Utrecht].

HG-Nieuws (Kon. Ned. Historisch Genootschap; http://www.knhg.nl), jg. 7, nr. 1, maart 2000. Registratie van parti-
culiere archieven [ www.divakoepel.nl ]; M.W. van Boven: De Rijksarchiefdienst in verandering. Goed voor het histo-
risch onderzoek?; G. Muller: Archieven of regionale historische centra? [voor- en nadelen].

Historische Kring Diemen (secr.: Boschplaat 68,1112 KT Diemen), jg. 10, nr. 1-2000. E. van Meurs/W. Krook: Over een
nachtwachthuisje, een dodendeuren een verloren strijd. Boerderij 'Vredehof, Ouddiemerlaan 529 [eigenaar/bewo-
ner sinds 1767 Harmanus Janse Meyerse, geh. met Jannetje Klaase Plomp; voorts Reumkes, Brinker (1842), familie
Vedder 2e helft 19e eeuw tot 1971]; Werkgroep: Amsterdamse families tussen Diemense boeren. Tussentijds verslag
van het onderzoek naar de geschiedenis van de Overdiemerweg [Oom, Vinck, Schumacher, Lublink];J. Haag: Gerard
Smeenk, schipper van de DMI. Een familiebedrijf van beroepsvissers te Diemen; J. Vervetjes: Herinneringen uit de
tijd van het rijwielbelastingplaatje [en de gestolen fietsen van Piet Vervetjes en vrouw Baukje D.W.E. Boers (tr.
1914)]-
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Holland, 32e jg. (2000), nr. 1/2. Carrières en cultuur. Vijf artikelen, die aspecten van de politieke en culturele verande-
ringen in het Holland van omstreeks 1800 behandelen. D. van der Horst: Cornelis Felix van Maanen, dienaar van vele
heren [geb. Den Haag 1769]; R.E. de Bruin: Door het soevereine volk gekozen. Lokale bestuurders in Holland en
Utrecht, 1795-1798; G. Oost: Storm en drang tot muzikale verbeelding. Illustrative muziek in de Nederlanden rond
1799; F. Cnjzenhout: Een carrière in cultuur: Cornelis Sebille Roos (1754-1820); H. Gras: De geschiedenis van de Rotter-
damse schouwburg is die van het Nederlands toneel.

Hollands Historisch Magazine, 5e jg., nr. 2, april 2000. Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Proeftuin voor cultuurhis-
torische ontwikkelingen; Noord-Hollands beeldmateriaal op internet; De archievenman [bezoek aan Gemeentear-
chief Rotterdam].

In de Chriosa (Historische Kring Ankeveen. 's-Graveland. Kortenhoef; secr.: Mevr. G. V. van Vliet; bezoek/postadres:
Kcrklaan 89, 1241 CL Kortenhoef; lidm. min. ƒ 20,- p.j.), 17e jg., nr. 1, febr. 2000. J.C. Immerzeel: De graven in de
Kortenhoefse kerk; Wie was Jaap Moes [eigl. Mouissie; overl. 1945].

Idem,nr. 1, mei 2000. Uit het leven van B.J.M. deBont[overl. 1908, ambachtsheer van Kortenhoef]; W.C.B. Besemer:
Besemers in Nederland [inleiding]; Het leven van Elisabeth Ludwina Besemer, 1898-1991; - van Hendrika Petronella
Besemer, 1909-1976; - van Hendrik Jacobus Besemer, 1914-1985.

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwicde; secr.: C.A.M, de Boer-Borg, corr.-adres: Postbus 24, 8325 ZG
Vollenhove; donatie min. ƒ 20,- p.j.), 16e jg., nr. 1, maart 2000. Giethoorn in 1900 [berichten uit de Opregte Stcenwij-
ker Courant en de notulen van de gemeenteraad van Giethoorn]; De Rollecate [havezathc; eigenaar familie Van
Isselmuden, vcrerfd op Van Dedem; afgebroken 1821. Boerderij Rollecate, in 1820 werden eigenaar Klaas H. de Vries
x Aaltjcn Roelofs].

Idem, nr. 2, juni 2000. K. Touw: De schippers in de rietlanden [schipper E.W.H. Touw uit Bergen op Zoom, 1940-
45]; K. Boes: Kwartierstaat (31 kwn.) van Teunis Boes [geb. Zwolle 1951; —, Mansveld, Schuurman, Crocs]; B.H. van
Rosmalen: Over putten en pompen in Vollenhove.

Kronieken (Genealogische Vereniging Prometheus), 9ejg. (2000), nr. 1. L.M. van der Hoeven: Genealogie Van Lopik, een
opstandig gezelschap [oudst bekende: Aert Jansz won. op Gijbeland in de Alblasserwaard, vermeld 1606-54; Lopik,
Van Lo(o)pick[; Verv. Wapens van de regering van Schiedam [Ghijsen t/m Hulshout]; Verv. Van den Nes uit Rijsoord.

Idem, 2000, nr. 2.J.T. Anema: Registratie, handel en kopersbedrog in de heraldiek [lezing (gehouden in 1998) in
aangepaste vorm, met aandacht voor ontwikkelingen na die tijd m.n. het kopersbedrog; o.a. juridisch kader, mer-
kenrecht]; Verv. Wapens ... Schiedam [Juijst t/m Muijs]; Verv. Van den Nes.

DeMiedbringer(StichungOns Schellingerland; secr.: Mevr. M. van Weeren, Longway 5,8881 CM Tcrschclling-West),
no. 147, jg. 39, febr. 2000. In Memoriam Tjeerd Spanjer [1914-1999]; Stichting Dirk Mentz Fonds [t.b.v. de armen
van het eiland; Dirk Mentz was rijksingenieur, zoon van Alexander Bastiaan Mentz (geb. Amsterdam 1816), burge-
meesters van Terschelling; Stichting in 1888 een feit; bestuursleden].

Idem, no. 148, jg. 39, juni 2000. Strandingen in de vorige eeuw- Roeireddingsbootschippers te West-Terschelling
[eind i9e-begin 20e eeuw].

Misjpoge, 13e jg. (2000), nr. 2.]. Vas Dias: Over de naam VazDias en zijn oorsprong; M. Paskamp-van Santen: Joden in
Tubbergen in de negentiende eeuw. David Mozes Lindeman, een leven in de Mediene [ca. 1757-1835; (klein)kin-
deren].

Idem, 2000, nr. 3. M. van Zeeben/H. Langenberg: De oprichting van het Centraal Israëlitisch weeshuis in Utrecht [Ar-
menwet van 1854; > 1867 > oprichting 1871]; P. Manasse: De naoorlogse opvang van joodse weeskinderen; Onze
Internetpagina; Recensies: Genealogische computerprogramma's.

DeNederlandscheLeeuw,jg. cxvn, No. 3-4, maart-april 2000. Y. Brouwers: Sytzama [geschiedenis boerderij Sytzamazate
te Arum; genealogie I5e-i6c eeuw; 'Hiddema huys' en erfgenamen]; PJ.C. Elema: Genealogie Fenoni (Finoni). Een
Italiaanse immigrantenfamilie te Groningen, 1650-1900; F. Buijser/LM.van der Hoeven: Genealogie Buijser (Bokhoven,
Heusden, 's-Hertogenbosch, Delft, Rotterdam) [i7C-i8e eeuw]; A.J. Mensema: Twente en zijn ros [ontleend aan het
zgn. Westfaalse ros]; T. von Bönninghausen: Ruim 290 Nedcrlandseadellijke geslachten; Corr./Aanv. Geslacht Dikkcrs.
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Een nieuwe chronyke (Oudheidkundige Vereniging Graft-Dc Rijp, Werkgroep Schermerhorn, Stichting Vrienden
Museum 'In 't Houten Huis'; Postbus 21,1483 ZG De Rijp; contr. ƒ15,- p.j.), jg. 17, nr. 1, maart 2000. De merkwaardi-
ge reis van een i8de-eeuwse walvisvaarder [commandeur Jakob Jansen, van Hamburg, 1769]; Een kaart van het
Schermereiland en omgeving uit 1825.

Idem, nr. 2, juni 2000. Een gouden medaille voor Jan Blanken [bekroonde inzending over het verbeteren van
schepradmolens, prijsvraag door Holl. Mij van Wetenschappen 1793; Jan Blanken was toen luitenant-opzichter van
's Lands Fortificaticn te Brielle; Bijlage: Rekening voor de Knevelaars Molen over 1763]; Oud Hollandse dakpannen.

Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie, 114e jaar (1997). J.R. Louwes: Drenten in
Amsterdam. De geschiedenis van een Vereniging van Drenten in de Vrömde; E. de Vries-Heijboer: Harm Smeenge: een
drentse liberaal [geb. Assen 1852]; H.J. Versfeit: Drenthes strijd ter zee [de activiteiten van twee jachten 'De Engel
GabriéT en 'Drenthe'; financiële problemen beheer voor Drenthe; ie helft 17e eeuw]; W. Houtmam Graven en begra-
ven in Rolde.

Idem, 115e jaar (1998). G. Overdiep: De landtrekkers in Drenthe en de wet op de woonwagens en woonschepen
[leefgewoonten, trouwen 'onder de eikebomen' (scharenslijpersformulier), vele voorbeelden van gezinssituaties
(zonder achternamen)]; E. H. Karel: Ir. Reinder Sijbolts. Zijn betekenis voor de vervening in Zuidoost-Drenthe [geb.
De Rijp 1896]; De Rolder toren; P.L. Goutbeek: De erfenis van Egbert van Devercn (met hoofdlijnen van het Drentse
erfrecht tot ca. 1600) [rechtszaak te Frankfurti547doorcrfgenamentegendc weduwejuffer EvertGrevinge;Egberts
broers heetten Rentinck. Bijlage: Rangorde in het Drentse erfrecht bij versterf tot ca. 1600].

Idem, 116e jaar (1999). H.j. Versfeit: De Munstersc inval van 1665 [in tegenstelling tot die in 1672 is over deze inval
weinig gepubliceerd; behandeld worden de omstandigheden in de Republiek en in Munster, de krijgshandelingen
vanaf sept. 1665 en de gevolgen voor bestuur en bevolking van Drenthe]; J.W. Okken: Criminaliteit en rechtspraak
in Drenthe in het derde kwart van de achttiende eeuw [van nov. 1750 tot mei 1775 werden alle 82 strafzaken geanaly-
seerd]; E.H. Karel: Het debat over de armoede in de venen. Een historiografische beschouwing; Volkskunde en de
constructie van een Drentse regionale identiteit.

De Omroeper (Naarden), jg. 13, nr. 1, maart 2000. H. Schaftenaar. De verplaatsing van Naarden 650 jaar geleden; H.
Visser: Het beurtschip de 'Voorwaarts' [beurtschipper Dirk Karsscmeijer(i859-i9i6)]; F.J.J. &Gooyer:Mcsscntrckkcrij
op de Bussumer kermis [soldaat Thomas Delva (Delvaart) lastig gevallen door Huizer boeren; 1770]; M. van Rijswijk:
Jan de Beus schilderten tekent in Naarden; H. Schaftenaar: Waar ligt Overscheen?;J. van Tuin: De gewelfschilderingen
in de Grote Kerk (1); A.P. Kooyman-van Rossunv. Een blik in de huishouding van J.P. van Rossum omstreeks 1807.

Idem, nr. 2, juni 2000. D. Kips: Korporaals der Vestingartillerie in de kantine bij kazerne Promers; C. Mulder:
Rondje Naardcrmecr. Een wandeling in het heden met een knipoog naar het verleden; Verv. Gewelfschilderingen
in de Grote Kerk.

Ons Erfgoed, 8e jg., nr. 2, maart/april 2000. Verv. Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij [o.a. apothekers, heel-
en vroedmeesters, specialisaties]; H.M. Lups: Genealogie of familiekunde; A.F. Koppert-van den Berg: DNA onderzoek
ondersteunt genealogie [familie Coppert/Koppert uit Maasland];./W. Koten: Genealogie -DNA - USA; Verv. Beroepen
van toen (korenst... - korset...); Verv. Termen van vroeger [stoffen: baai t/m trijp]; H.M. Lups: Het maken van een
familieboek (1); W.J. Scholl: Dateren naar feestdagen [jan. t/m april].

Idem, nr. 3, mei/juni 2000. Verv. Dokters (3) [eerste helft 19e eeuw]; F.G.M. Manche: Genealogie of familiekunde?
[met schematische voorstelling van het werkterrein van de genealogie (corr.: kleinkind via zoon/dochter); helder
betoog over 'genealogie als aanduiding van onze hobby en genealogie als (resultaat van) een bepaald soort genealo-
gisch onderzoek']; Verv. Termen van vroeger (erron... - exept...); W. H. Morel vanMourik: Met andere ogen - historische
achtergronden bij genealogie [wederdopers]; H.M. Lups: Nog steeds worden genealogische bronnen ontdekt [als
vulling gebruikte stukken, zoldcropruiming, de inhoud van een vergeten brandkast]; Verv. Beroepen van toen
(korteg... - kraak...); JW. Koten: Belangrijk nieuws uit Limburg [leerboek, Limburg-huis, museum]; Dateren naar
feestdagen (2); Het maken van een familieboek (2).

Ons Voorgeslacht, No. 514,55e jg., april 2000. H.M. Kuypers: Neeltgen Wiggersdr. uit Bcrkenwoude, een genealogisch
problematische waardin te Bergambacht [tr. Stolwijk 1613 Claes Jansz van Dam]; K.J. Slijkerman: Quirijn Antonisz.
(ca. 1564-1634) en de zijnen te Barendrecht [(van) Schilpcroort]; H.C. Beudeker. Franck Arents van Adrichem [bcgr.
Monster 1699]; P.C.], van derKrogt: Bcrkel en Rodenrijs. Kohier van het getimmerte, 1597; R.H.C. vanMaanen: Magis-
traat van Heukelum 1452-1453,1514,1536-1538 en 1560-1656.
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Idem, No. 515, mei 2000. B. van Dooren: Wie van de drie? Het onderzoek naar de vader van Commerke Michiels [tr.
voor 1631 Cornelis Leenderts de Breen; fragment Menninck]; F.B.J. Braak: Stamreeks Braak (Kethel en Schiedam)
[Braeck; i6e-begin 20e eeuw]; H.J. Tukker. Burgers Vianen 1621-1689 [namen van 'personen die de borgereed' te
Vianen hebben afgelegd; w.o. Friese schippers]; R.H.C, van Maanem Bestuurders van Rhenoy (1339) 1573-1811.

Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn; secr.: Mevr. P.M. Huisman, p/a Onder de Boompjes 22,1621GG Hoorn; contr.
min. ƒ 45,- p.j.), 22e jg., nr. 1, maart 2000. F. Zack: Drukkerij Stumpel voor Hoorn verleden tijd [grondlegger van het
bedrijf Eduard J.M. Stumpel sr. (1879-1967)]; Sociaal voelende heer uit de 19e eeuw [Jan Groot jr., 1832-1902]; Een
vliegenier op het ijs bij Hoorn [Willem van Graft, 1921].

Idem, nr. 2, juni 2000. H. Woesik: Scheepsbel van 'De Vrouwe Maria Jacoba'. Opvallende historie achter Hoorns
voc-schip [geschiedenis van dit schip, gebouwd 1765; problemen met zieke bemanning; ziekten aan boord, quaran-
tainecontrole, situatie in Westfriese havensteden]; Een greep uit het leven van 'Chris van de bus' [Chris Hellingman,
geb. 1917].

Oud-Nijkerk (Stichting 'Oud-Nijkerk'; secr.: G.J. H. van den Brink, Venestraat 58,3861 BZ Nijkerk; donatie min. ƒ 25,-
p.j.), jg. 19, nr. 1, maart 2000. C. v.d. Born: 'Brood is een der voornaamste artikelen van uitvoer'. De Nijkerkse stedelij-
ke belasting op het gemaal [mede-ondertekenaar van een bezwaarschrift ca. 1832-33 was Beert van den Born (geb.
Putten 1802), molenaar en bakker].

Idem, nr. 2, juni 2000. Geschiedenis in steen gebeiteld 17 [grenspalen, gevelstenen]; Een Nijkerkse bakker in het
jaar 1839 [Beert van den Born].

PRO-GEN-eralia (PRO-GBN Gebruikersgroep; secr.: mevr. E. van Ruitenbeek, Vivaldipad 14,1323 AK Almere; contr.
ƒ15,- p.j.), jg. 6, nr. 1, maart 2000.). Simons: PRO-GEN als hulp bij vereenvoudigde invoer van gegevens uit een
kiesregister; R. Fransen: 'Stap voor stap'. Alle artikelen van PRO-GEN-eralia binnen handbereik;;. Mulderij: PRO-GEN
3.0 HTMi-uitvoer: ook zonder Internet bruikbaar.

Idem, nr. 2, juni 2000. Cursus Stap voor stap leren werken met PRO-GEN. Correcties op de werkbladen; W. Nelis:
Een boekje maken [o.a. grafische schema's; index]; PRO-GEN hulpprogramma's via e-mail]; Publicatie op CD-ROM.

De Proosdijkoerier (Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'; secr.: H. Strubbe, Kievitslaan 20,3645 KL Vinkeveen;
lidm. ƒ 30,- p.j.), jg-16, nr. 1, maart 2000. F. de Wit: Onvindbare dopelingen [uit Abcoude, Wilnis, Mijdrecht, Vinke-
veen en Waverveen 1573-1578 in het doopregister van de Sint Mathiasparochie in Maastricht]; ]. Frankenhuizen:
Scheiden doet lijden [tussen Eva de Jong en Wouter Wijers, 1797]; Idem: Over een kinderbewaarplaats in Mijdrecht
en een fanfarecorps [school van Mevrouw Van Wieringen; 's avonds oefenlokaal voor de fanfare].

Idem, nr. 2, juni 2000. Dorpshistorie in beeld (2) [groepsfoto uit 1946]; F. de Wit: De boedelveiling van de schout
[Henricus Abraham van Doorn van Noordscharwoude, overl. 1820, eerste burgemeester van Mijdrecht];J. Rouwen-
horst: Wel of niet vissen op zondag [1927 voorstel door gemeenteraadslid C. Keizer]; F. de Wit: Proost Willem van
Amstel; J. Frankenhuizen: Aanwijzen algemene begraafplaatsen was niet zonder problemen [1828].

DeSfe//mg(Vereniging Historie Weststellingwerfe.o.; secr.: A. Mulder, DeTakomst 32,8471 JR Wolvega), nr. 72, jg.
19, maart 2000. Weststellingwerf en haar buren. Een zendeling uit de Kruisstraat...? [Herman Dekker, 1891 naar
Oost-Indië]; Achter de heidehoogte op de hoeve [familie Veenema; 19e eeuw]; De Friese waterlinie in mei 1940;
Voorouders Peter Stuyvcsant woonden in Genemuiden [Van Hardensteyn].

Idem, nr. 73, jg. 19, juni 2000. Verv. Achter de heidehoogte [in 1909 gebouwde boerderij in het voormalig Ooster-
hoevemeer door WiebeVenema en Jan Hielkema]; Meester Jan Frederiks gaat over de schreef [onderwijzer in Noord-
wolde, geb. Leeuwarden 1823; met voorbeelden van gevallen van niet-eervol ontslagen schoolmeester o.a. Sterringa,
Bosma]; Weststellingwerfse industrie in 1800; Kwartierstaat (61 kwn.) Jan Janszoon Krol [1893-1973; beknopt: —,
Haverman, Van de Burg (te Drachten), De Jong (te Jubbega)]; De eekschilders.

Terugblik '40-45 (Documentatiegroep *4o-'45; secr.: D.H. Docter, Nassaulaan 17, 3116 EP Schiedam), 37e jg., nr. 12
(384), dec. 1999. Idem, 38ejg., nr. 1 (385), jan. 2000. M. Nijpjes: Nederlandsedapperheidsonderscheidingen. Algemeen.
Idem, nr. 2 (386), febr. 2000. Verv. Dapperheidsonderscheidingen. Deel I. De Militaire Willemsorde 4e klasse; De
oorlog in Ncderlands-Indië. Java (slot). Idem, nr. 3 (387), maart 2000. Verv. Onderscheidingen. Deel n. De Bronzen
Leeuw; H. Sonncmans: De actie bij Hedel - 22-25 april 1945. Idem, nr. 4 (388), april 2000. Verv. Onderscheidingen. Deel
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III. Het Bronzen Kruis. Idem, nr. 5 (389), mei 2000. Vijfarmig Kruis. Idem, nr. 6 (390), juni 2000. R. Korpershoek: Het
Deense sprookje [vergelijkend onderzoek Denemarken - Nederland i.z. het verhinderen van deportatie van joden].

Tussen Vechten Eem, 17e jg., nr. 4, dec. 1999. Sint Vitus in Blaricum; B. de Boer. De Drakenburg [ridderhofstad, land-
goed]; A.A. Manten: Tweeduizend jaar op en aan de Vecht [o.a. tol in Muiden, lokaal en regionaal vaarwater, Otter-
spoorfdam), scheepswerven, waterlinie, rampjaar 1672-1673, trekschuiten, familie Mur, Rijnvaart enz.].

Idem (Stichting Tussen Vecht en Eem; secr.: mevr. M.E.Th. Kuijer, Caliskamp 16, 1251 xj Laren; donatie min.
ƒ 27,50), 18e jg., nr. 1, april 2000. Idem, nr. 2, mei 2000. Bussum-nummer. M. Heyne: De Naardense Algemene Begraaf-
plaats in Bussum; H. Mariakerk Bussum [de koepelkerk]; Station Naarden-Bussum; Bussumse erfgooiers onder de
loep. Interview met Bert de Beer; Archieven tussen Vecht en Eem. D. Dekenw. Fotocollecties.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 112e [=H3e] jg. (2000), nr. 1. Th.H. von der Dunk: Het patriotse bouwen. Een poging tot
vaderlandslievende architectuur aan het einde van de achttiende eeuw; F.H. Postman: De repatriëring van Sovjet-
burgers uit Nederland: mythe en waarheid; A. Sens: Leven met een slavernijverleden: tussen emotionaliteit en
rationaliteit.

Idem, 113e jg. (2000), nr. 2. A.V. Murray: De Nederlanden en het Koninkrijk Jeruzalem in de vroege Twaalfde Eeuw.
Politieke en dynastieke belangen; A. Molenaar: Langs de grenzen van het mogelijke. Het optreden van diplomaat
J.H. van Roijen in de Indonesische kwestie [Jan Herman van R. (1905-1991)].

Van Zeeuwse Stam, nr. 109, juni 2000. Aanv. Kwst. Kloet [Gaquière (verbasterd tot Gakeer) te Zierikzee, afk. van Bois-
en-Ardres; betekenis van deze naam volgens F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België & Noord-
Frankrijk, blz. 550: Fr. jachère uit vuig. Latijn gascaria: braakliggend veld]; Aanv. Kwst. Meerman [Roelands (te
Doel), I7e-i8e eeuw];J. Wesdorp: Genealogie van Dignus Adriaenssen (Westdorp) [tr. Adriaentje Jans Kleijnswager,
beidenoverl. voor 6-4-1662];/!. S.Flikweert: De NieuwkerksefamilieHallingse[i7e-i9eeeuw];;<fem: De familie Riedijk
[te Dreischor, Zonnemaire, Brouwershaven enz.; I7e-i9e eeuw]; K.P. de Bree: Aanzet tot een genealogie Verschuijl
[zoektocht naarde ouders van Catharina Verschuijl, afk. van Middelburg, tr. (3) Sint Laurens 1746 Adriaan de Buck;
nageslacht van Heijndrik Jaspers, won. Oostkapelle, geb. ca. 1610, leeft 1664- met de gezinnen van dochters; Van
de Caseine/(Van de) Caserije, Van Houten, Nolet, Marijnissen, Brouwer, Reijgers].

Veluwse Geslachten, jg. 25 (2000), nr. 2. B.J. van den Enk: Genealogie Schouten [oudst bekende: Jacob Reyers tr. Gouken
Lubberts; nageslacht te Uddel, Elspeet; I7e-i9e eeuw]; Aanv. Kwst. Schaake;J. Huisman: Genealogie Van Middendorp,
afkomstig uit Kootwijkerbroek [auteur op zoek naar de 'donkere typen' in de familie, vond nog geen indicatie;
nageslacht van Jan Heymensz Op den Top, overl. tussen 1644 en 1661]; A.j. van de Pol: De Veluwse boerenmaten; BJ.
van den Enk: Lamark [3 generaties te Apeldoorn; 18e eeuw]; Aanv./verb. Genealogie Gijsbert Maes [Dijkgraaf]; Apel-
doorners gevonden in trouwboek Bathmen; Kwartierstaat Lammert Braafhart [geb. Ede 1949; —, Van Scharren-
burg/Van Scherrenburg, Tollenaar, Minnen; nummering is foutgegaan bij kwn. 5 en 6]; C. Hamoen: De dood en de
familie Schuurman [Derk Jans S. (1770-1807) tr. (1) Oene 1790 Cornelia Egberts, tr. (20 ald. 1800 Gerrigje Lulofs
Riphagen]; C.J. Slok: Kwartierstaat van Gijsbert Diepeveen [geb. Ede 1913; —, Van Hoeflaken, Van den Heuvel (te
Veenendaal), Van de Weerd; veel kwn. in Veenendaal]; A.C. Zeven: Aangenomen geslachtsnamen geregistreerd te
Nijbroek (1812), Twello (1812), Voorst (1826), en Wilp (1812) aangevuld met een alfabetische index op patroniemen
en geslachtsnamen.

Vittepraetje (Herderewich, Oudheidkundige Vereniging van Harderwijk en Hierdcn; Postbus 210,3840 AE Harder-
wijk), 4e jg., nr. 1, maart 2000. Een verdachte brand in Hierden [1818; de onderofficieren Augustinus C.H. Klinkert
en Pierre O. E. Gugelot redden ieder een kind uit het gezin van Marten Geerlofs (Wittevecn)]; R. Uittien-Jacobs: Har-
derwiekers en/of Hierders (7). De Witteveen's na de brand [fragment (3 gen.)]; C. Verwijs-ten Hove: Van alles wat ver-
eeuw-igd. Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden publiceerden; Herderewich-werkgroep Genealogie
maakt Harderwijker huwelijksakten 1811-1930 toegankelijk.

Idem, nr. 2, juni 2000. T. Goossens: De storm van februari 1825; R. Uittien-Jacobs/werkgroep Genealogie: Harderwiekers
en/of Hierders (8) [Elbertje van den Berg tr. (1) Barneveld 1849 Gerrit van den Brink].

Waardeel, jg. 20, nr. 1, ie kw. 2000. W. Houtmam Hondekarren in Drenthe. Gebruik en bescherming van de trekhond;
Gedane zaken. De politieagent [Hendrik Bakker, geb. Valthermond 1916]; Geuzenteken of stijlornament? De maan-

Gens Nostra 55 (2000) • 525



tjes op de Eeldcr preekstoel; De Drentse schaapherder. Verborgen rijkdom en vermeende armoede.
Idem, nr. 2,2e kw. 2000. R. F.]. Paping: Paapse jonkers in Drenthe. Een inventarisatie (1592-1750) [o.a. Van Ewsum,

Thedema, Lubbena, Veelkers, Van Westerholt, Van den Camp, Van Munster, Van den Clooster]; Gedane zaken. De
vroedvrouw [AdrianaMariaThercsiaPragt-Schipper.geb.Spanbrock 1925]; A.Aalders: Kozakken in Drenthe ['uitsne-
de' uit het nog niet uitgegeven boek Met gevelde lans en losse teugel].

Westerwolde, jg. 21, nr. 2, juni 2000. G. Luth: Theodorus Schmaal, predikant te Wedde 1760-1783 [uit zijn verhouding
met Claasje Semeins werd 13-7-1757 te Enkhuizen gedoopt Simon Meijnart Semeins; hun huwelijk volgde te Andijk
31-7-1757; verdere problemen te Wedde wegens veelvuldig aanstotelijk gedrag en dronkenschap]; Verv. Genealogie
Stroedinck ... variaties op een familienaam (slot) (Streuding en Streun]; Kwst. (6 gen.) van Hendrik Garst [geb.
Winschoten 1924; —, Scholte (o.a. te Wccncr (D.), Scheemda), Korte (te Wedde en Oude Pekela), Kiel]; W. Kerkmeijer.
Groninger scheepvaart, scheepsbouw en visserij [samenvatting lezing].

Westfriesefamilies,41e jg.,no. z, juni 2000. M.C. Luken-Sluis/A.Tas-Sluis e.3.: De genealogie Sluis van Tersluis[Lambert
Jurjens van Middelstum-Toornwerdtr.(i)(Obergum)MarrechijnGerrijts, tr.(2)Mensingeweeri7o8AntjeAlberts];
].P. Geus: De erfgenamen van Saartje en Jan Jansz Diepsmeer [overl. 1681 resp. 1699];).W. joosten: Voorgeslacht van
Willem Kok [geb. Kolhorn 1772]; B.C. Mantel: Inleiding bij het tweede deel genealogie Sijbecarspel; Verv. Genealogie
Sijbekarspel; Landverhuizers II: Ton [Zaandam; i8e-i9e eeuw]; Landverhuizers III: Jonker [teGroct, Schoorl; :8e-i9e

UIT ONZE AFDELINGSBLADEN:

Achterhoekbulletin, nr. 26,8e jg., nr. 2, april 2000. Afschrift procesverbaal [jas van Engelbartus Demmink ontvreemd
1867]; Huwelijksgctuige die niet te vinden is [Wolsink 1897 te Zelhem]; N. Menkveld: Genealogie Menkvcld [genera-
ties I t/m V; i6e-i7C eeuw].
Amersfoort e.o., jg. 9, nr. 2, april 2000. R. Graveland: De familie Van Gooswilligcn [te Scherpcnzeel; I7e-i9c eeuw]; H.
Bousema: Virusproblemen.
Amstelland, nr. 38, mei 2000. R.H.C, van Maarten: 'Oorlogsschepen' van de admiraliteit van Amsterdam vóór 1650 en
genealogisch onderzoek [lijst van oorlogsschepen 1600-1650]; K. deCroot: Adriaan Keijsers (1654-1719) [te Oud Gastel,
sluiswachter].
11 en30 (Friesland), jg. 5, nr. 2, april 2000. Antw. o.a. Fokstra; R.H.C, van Maanen: Uit Leeuwardens Tuchthuis in 1810
ontsnapte misdadigers [o.a. Bocrsma, Krekel, Hcijenbeek].
Genealogica (Flevoland), 16c jg., 110.2, juni 2000. Verv. Kwst. TjipkcHessel de Vries; T. van Doren: Kwst. van Andriena
Joziena de Boer, mijn oma 9-6-1913 - 25-6-1983 [met fragment uit haar dagboek; De Boerfte Groningen), Van Maanen
(te Waddinxvcen)]; Aanv. Stamrceks Provoost [te Brugge; 17C-18C eeuw]; Kwst. van Christiaan Hendrik Pfeiffer [geb.
Den Haag 1945; —, Carlier, Oldcnburg, Rommerswaal].
Genetor(Zuid-Limburg), jg. 3, nr. 2, mei 2000. T. van Reeken: Op zoek naar Arnoldus Philippcns; Kwst. van Slangen,
Jan Willem [geb. Hoensbroek 1945;—, Hennen(2x),Rennenberg];H. A.Verfteycn: Het Kadaster als genealogische bron
[samenvatting lezing]; M.W. Suijkerbuijk: Stadsbibliotheek Aken; Verv. Jeneverstokerijen in het kanton Heerlen in
1818.

Horizontaal (Familicorganisaties), nr. 16, mei 2000. Themadag 'Waar vind je archiefmateriaal' [verslag]; W.J.
Hermanus-Schipper: Het verenigingssecretariaat in de praktijk [verslag voordracht]; J. Arink: Het ideale secretariaat
[idem].
HuppelDePup (Groningen), jg. 7, nr. 2, mei 2000. H. Selling: Ondertrouwinschrijvingen in Amsterdam van personen
afkomstig uit Blijham; PJ.C. Elema: Clavaatsema [Thies Peters C, mogelijk ged. Groningen 1655]; A. Veldhuis: Onbe-
kende bron: Toverije; Antw. o.a. Hamhuis.
Koggenland, jg. 15,2000/2. N. Höhne-Sparborth: Gegevens uit geheel onverwachte hoek [kwst. van Joannes Th.M. van
Dam (geb. Alkmaar 1954); —, Van Horik, De Vries (te Enkhuizen), De Wijs]; Verv. Kwst. Commandeur; Verv. Oorlogs-
schepen in de 17e en 18c eeuw [met lijst van koopvaardijschippers].
Kwartier van Nijmegen, jg. 9,nr. 2, mei 2000.}. Wekking: Militairen in de familie [Hccking, Hekking]; M. Prudon: Het
archief van het kantongerecht te Nijmegen 1838-193957. van de Kamp: Van de Kamp's Holland Dutch Bakeries; Verv.
Verslag van de veldtocht naar Leipzig; Kwst. (5 gen.) Wilhelmus Jansen [geb. Nijmegen 1810; —, Cloosterman, Hop-
man, Van Hees],
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NoordKOPstukken (Den Helder), 14e jg., nr. 2, maart 2000. Verv. Huwelijken van personen die van buiten Den Helder
komen [De Gelder t/m Herfst]; ]. Leen/]. Kikkert: Oud Huisduiners bekeken hun dorp van vroeger -1934 - wie woonde
daar toen en waar?; Personeel van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.
Oude Sporen (Gooi), jg. 11, nr. 2, juni 2000. Hilversummers in andere plaatsen -13 [uit archief Kapittel St. Marie
(Utrecht) i.z. beheer watermolen onder Kortenhoef, 1694J; A. Bolhuizen: Kwst. Grietje Reijmerink [geb. 's-Graveland
1868, tr. Amsterdam i892johannes Balhuizen; —, Smink, De Bree, Meyers (te Nieuw-Loosdrecht)]; C.M. Aries-Rootliep:
Ga eens in Zweden zoeken [Rothlieb, Roth].
Rijnland, afl. 12, 5e jg., nr. 1, april 2000. Opsporing verzocht [vermist in 1681: Johannes du Forest, ca. 40 jaar, te
Delft].
Stkhtse Heraut, 12e jg., nr. 1, mei 2000. Y. Jansen-Linse: Bronnen: Oudaen [bewoners van het Oude Mannen- en Vrou-
wenhuis in Oudaen in 1835]; R.H.C, van Maanen: Een joods bruidspaar in Asperen in 1819 [Salomon Nieuwendijk tr.
Naatje Mozes Groenenwoud, geb. Maarssen 1781].
Threant (Drenthe), 11e jg. (2000), nr. 2. Verv. Kwst. Zomer [o.a. notities uit bijbeltjes van Geesje en Jan Blanken,
periode 1765-1890]; Verv. Parenteel Klaucke [o.a. Vennink].
Twente Genealogisch, 16e jaar, no. 2, april 2000. Mocderrceks De Vries [Lconic de Vries, geb. Almelo 1981; —, Schepers,
Korte, Huis in't Veld, Haarhuis, Krikhaar, Slutgen, Oude Berg Mastenbroek; voornl. te Geesteren]; P.W.C. Scholten-
Wijnen: Kwst. Scholten [JohannesM.B.Scholten,geb.Hengelo 1914; —.Broekhuis, Ottenschot, Wilmink]; Aanv. Kwst.
Van Coeverden [Willemink, Breevoord]; Verv. Losser onder de loep [regesten 1774-77]; 'Onegte' kinderen in Almelo
(1734-1809).

Veluwe, 2000, no. 2.]. A. B. Wolf: Het Ziekenhuis als bron [voorbeeld; Maria Wilhelmina Wolf (1864-1888) in de Acade-
mische kraamzaal te Utrecht]; B.J. van den Enk: Genealogie Pluim [te Voorst; i8c-i9e eeuw]; A.K. Kisman: Bronnen voor
onderzoek naar militaire voorouders [samenvattinglezing]; F.C. Ne/u: Het Cosmas en Damianus-, of Chirurgijnsgil-
de te 's-Gravcnhage.

West Noord-Brabant, jg. 10, nr. 2, mei 2000. Kwst. van Maria van den Rijen [ged. Princenhage 1786 (als Maria Dirven);
—, Bruijns, Dirven, Schijven]; F. Buijs: Een bij zonder genealogisch fragment Van den Rijcn-Dirven; R. deCroot: Kwst.
Jan Keizers [Halsteren 1866 -Amsterdam 1950; —, Roeien, Bastiaanse, De Boet]; Verv. Genealogie Nuijten; Verv. Akten
van indemniteit te Werkendam [1806-10]; F. Roelvink: Langs de matriarchale lijn [Elisabeth J.M. Roelvink, geb.
Tilburg 1948; —, Van den Hout, Nooijens, Dekkers, Jansen, Van Gooi, Mol, Nuijten, Van Roij, Christiaense; voornl.
te Princenhage].
IJsseldelta,i4C]g.,nr.i, maart 2000 J. P.W. F. Lakke: Kwst. van EgbertLakke [Hasselt 1825- Meppel 1891;—,Huyer,Van
Dingstee, Goedkoop]; R.H.C, van Maanen: Branderijen in de IJssellanden in i8i8;J. Mooijweer: Secundaire bronnen
[verslag lezing].
Zaanstreek-Waterland, nr. 41, mei 2000. R. Boom: Geschiedenis van het pand Warmocsstraat 12 te Wormerveer en haar
bewoners [Van der Does 1948-1977, Schoute 1928-1968, Van 't Kaar 1925-1928, Kramer 1867-1924, Groot 1848-67, Root
1805-48, Drab 1778-89, met gezinssamenstellingen]; Stamreeks Maria Sylvia (Mieke) Havik [geb. Volendam 1957,
wielrenster > Hendrik Simonsz Havik tr. Westzaan 1759 Guurtje Fulps Baas]; J. Blanken: Het gebruik van 'te' voor
namen; R. Voortman: Evangelische luthers trouwen in Amsterdam (1591-1750); T. Moester: Het nageslacht van Gerri t
Moester 1825-1903.

BELGIË

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 78 (199), nr. 4. R. Nijssen: De schepenen van Herk-dc-Stad en het toezicht op het
beheer van wezengoederen (i75i-i795);R. Van Laere: Toneel uit het Hasselts Augustijnencollcge [ve-eeuwse brochu-
res]; F. Deca t: Een episode uit deBoerenkrijg: pastoor HenriHcrbots voor de Correctionele Rechtbank van Roermond
[geb. Bevingen 1736, priester gewijd 1761, pastoor te Beegden 1793]; R. Driessen: Het memoricboek van Willem
Poul(i)ssen uit Stokhem (1672-1718) [exm. Houben alias Veus(t)].

ldem,)%. 79 (2000), nr. 1. R. Nijssen: Het laathof van Schoonbeek te Bilzen [bezitters: Van Schoonbeke, Van Schoon-
vorst, Van Chiney, Thibouts, Van Cortenbach (aanspraken familie Geloes werden afgekocht 1595); 1704-10 verkoop
aan Hendrik Emmerix; afbeelding van de heraldische kwartierstaat van Frans Gerard van Cortenbach (1704)];
Gegevens over paarden uit de 17de en 18de eeuw; Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd
Cartuyvels - Blavier.

Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 10, afl. 1, maart 2000. Sprokkelingen uit de 'Gazette van Deinze'; Gebruikers
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van de gronden gelegen te Merendree Kerstdag 1742; Oude en verdwenen grafstenen op het kerkhof van Landegem;
De Poekse septemberkermis van 1905; Uit de registers van de burgerlijke stand: Poeselaars overleden buiten de
gemeente tijdens de 19de eeuw.

Idem, afl. 2, juni 2000. Poesele tijdens de meidagen 1940. Theo van Damme, een Rode Kruis-soldaat in de frontli-
nies, vertelt [geb. Laffelare 1920].

Ons Heem, jg. 53, nr. 4, dec. 1999. Thema: Dood en begrafenis. H. Vannoppen: Twintig taferelen van de dood in Vlaan-
deren toegepast op Midden-Brabant; De uitvaart van kapelaan castraal Joannes Coens [overl. Laarne 1676]; De zorg
voor het zielenheil... [testament van Willem Seyens/Sijens, priester en pastoor van Oordegem en Smetlede; 1726,
1736]; Een nieuw kerkhof'buyten Brugge'; Blauw als rouwkleur.

OostvlaamseZanten, jg. LXXIV {1999), nr. 3. M.]acobs/M. Vanbellinghen: Ambachten in de Zuidelijke Nederlanden (voor
1799)- Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de en 20ste eeuw
[een bibliografisch werkinstrument; zeer prettige mogelijkheid om via plaatsnaamverwijzing te komen bij publica-
ties over beroepsuitoefening en alles wat ermee te maken heeft, bijv. Dendermondse schippers, bier te Brugge,
potbakkers te Tienen en Hoogstraten, stadsnijverheid in Vilvoorde en Lier, enz. enz.; de kunst zal alleen zijn de
gewenste artikelen te pakken te krijgen!].

idem, 1999, nr. 4. Hommage aan Renaat van der Linden (1918-1999). Hierin o.a. Het dragen van rouwkleding in
Vlaanderen; Uitgevers van 'mannekans', sanctjes en ander populair beeldmateriaal: Ludovicus Joseph en Joanna
Maria Fruijtiers (Antwerpen 1731-1784).

Idem, jg. LXXV (2000), nr. 1. H. Decetilaer. Het hof en de stad. Centrale overheid, stedelijke opstanden en politieke
'inspraak' in de Nederlanden. Een lange termijn perspectief (i4de-zoste eeuw); B. WiUems: Solidariteit en beroepseer
bij ambachten. Casestudy: De Antwerpse kuipers (i7de-i8de eeuw); V. Vantomme: Ziektenamen in de West-Vlaamse
dialecten; G. Desmet: Meervoudige weduwen te Sint-Jan-in-Eremo tijdens het Ancien Régime [Joos de Clercq huwde
als 72-jarige in 1703 voor de vierde maal. Voor zijn bruid Suzanna van den Driessche (68 jaar) was het de vijfde keer;
Maria Jacoba van Sleeuwhaege (geb. 1733) tr. (1) 1750 met een 64-jarige weduwnaar, haar 6e huwelijk sloot ze in 1797
met haar 23-jarige achterneef; sociale achtergronden].

De Rode Leeuw (V.V.F.-Limburg; verantw. uitgever: P. Severijns, Maastrichtersteenweg 115, 3700 Tongeren), jg. 31,
nr. 1, maart 2000. Verv. Familie Plessers uit Meeuwen; Verv. 30 Jaar 'De Rode Leeuw' [toegang op artikelen: Lim-
burgs archief en bronnenmateriaal]; Verv. Kwst. Gilisen uit Wellen; Verv. Taalgidsje.

Idem, nr. 2, mei 2000. P. Severijns: Willems bezoekt Willems. De voorouders van dokter Louis Willems [1822
Hasselt 1907; afk. van Diepenbeek]; Verv. Familie Plessers; Verv. Bronnenmateriaal; Verv. Taalgidsje voor genealo-
gen.

Vlaamse Stam, 36e jg., nr. 3-4, maart-april 2000. J. Laporte: De burgemeesters van de stad Brussel, 1830-1983, en hun
voorouders [met kwartierstaten enbiografische gegevens en fragmenten; Joannes Nicolaas Rouppe (geb. Rotterdam
1768), Van Volxem, Wyns dit de Raucour, Charles deBrouckere (geb. Brugge 1796), Fontainas, Anspach, Vanderstrae-
ten, Buis, De Mot, Max (kwn. 16/17. Antonius Max, geb. Maastricht 1737, tr. Zoutleeuw 1761 Maria Elisabeth Claes,
geb. 's-Hertogenbosch), Vandemeulenbroek, Cooremans, Van Halteren(kwn. 16/17.Jacobus van Halteren tr. Aarden-
burg 1797 Johanna Dyserinck)].

Idem, nr. 5, mei 2000. P. Donche: Het 5de penningcohier van de heerlijkheid Nieuwkapelle uit 1578 [transcriptie];
H. Vannoppen: De Brusselse tak van de familie Van Hamme, of de leefwereld van Vesalius, van de Heilige Franciscus
de Roye, Martelaar van Gorcum, en van de Brusselse burgemeester Guillaume van Hamme; H. Lambrechts: Wie was
demoedervanJosephusLambrechts? [geb. Antwerpen 1822, zoon van PhilippinaLambrechts];Wapensgeregistreerd
door het Heraldisch College V.V.F.: Houthooft, De Winter, Verlinden, Ronse, Feytons.

DUITSLAND

AltpreuJSische Geschlechterkunde, N.F. Band 30, 48. Jg. (2000). 75 Jahre Verein für Familienforschung in Ost- und
Westpreufêen. Einige Betrachtungen zur altpreufiischen Familienforschung; Der ostpreuGische Pfarrer und
Schiffsforscher Siegfried Fornagon [1910-1987; kwst.: —, Meylutat (Mellutatis), Hirsch, Gasenzer; stamreeks For-
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nachon te Sain t-Blaise (Neucha tel); terug tot in 14e eeuw]; Auszüge aus dem verschollenen Traubuch von Braunsberg
(1630-1699); Taufen, Trauungen und Beerdigungen im Kirchspiel Inse und Kalbningken 1690; Die Bürgermatrikel
von Mohrungen (1714-1819); Königsberger Hausbibel [notites 1752-67 door Johann Gottfried Valentin en 1785-1802
door diens schoonzoon Abraham Becker]; Eine Schadensliste der Stadt Goldap aus dem Siebenjahrigen Krieg;
Professoren der Albertina in Königsberg/Pr. 1745; Ein Einwohnerverzeichnis der Stadt Danzig aus dem Jahre 1770
[met beroep en herkomstplaats]; Die Lehnsherren in Bandels, Kirchspiel Albrechtsdorf, und ihre Gutsuntertanen
im Jahre 1777; Diesüdpreufiischen Koloniën 1802-1806; Mennonieten im Elbinger Territorium im Jahre 1811; Trau-
ungen 1778-1802 in der Mennonitengemeinde Plauschwarren, Memelniederung; Mennonitische Geburten im
Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde Heinrichswalde 1804-1818; Personenstandshilfe ... zu Insterburg 1856-
i874;StandesamtAlbrechtsdorfGeburteni874-i887Jenverderebijdrageni9e-2oe eeuw); Kirchenbiicher und andere
Personenstandsunterlagen aus Ost- und Westpreussen in ausserdeutschen Archieven [opgavebestanden]; Akten über
Salzburger Emigranten im Staatsarchiv Allenstein [idem]; Kirchenakten der Pfarrei Lenzen und Dörbeck im Staats-
archiv Danzig [idem]; Pfarrer in den Kirchenbüchern von Albrechtsdorf, Kreis Pr. Eylau; voorts korte berichten,
toevalsvondsten en boekbesprekingen.

Altprcufiische Geschkchterkunde. Familienarchiv, Band 21 (1999). Ahnenliste Preuschhof [met o.a. Jaeger (te Danzig en
St. Petersburg), Schlick (te Minden), Keschner, Schlonski, Beinroth, Brettschneider, v. Losch, v. Egloffstein, v.
Packmohr, Moll (te Deiningen), v. Pfoeck, v. Tettau, Falck (te Hamburg en Danzig), Podbielski]; Stammliste der
Familie v. Klinski, v. Rautenberg-Klinski; Ahnenliste Bunk [met o.a. Nikolinski, Pigan, Koberling, Bierwagen);
Nachfahrenliste Diethelm aus Schübelbach in der March/Schweiz [i8e-2oe eeuw].

Idem. Gesamtverzeichnis-Teil 1(2000) [samenstelling UteDrechsler; register op achternamen (alleen die in de titels
van de artikelen genoemd worden!), woonplaatsen, beroepen en auteurs in de banden 1 t/m 10 (1956-1985); vóór het
gebruik leze men eerst het voorwoord].

ArchivfürFamiliengeschichtsforschung, 4. Jg., Heft 1, Marz 2000 (AfS N. F. Heft 134). H. Zierdt/J. Gerstenberger/S. Hummel:

Rekonstruktion historischer Genealogien durch DNA-Analysen an Skelettfunden [t.g.v. restauratie van de St.
Margaretha-kerk te Reichersdorf werden de resten in de graven van de familie von Königsfeld (i6e-i8e eeuw) aan
DNA-onderzoek onderworpen; reconstructie op grond van de genetische analyse]; M. Hintermayer. Die Freien von
Gaulzham. Zur Frage dergenetischen Kontinuita t mittelalterlicher nobiles in Bayern; W.H. Sturt: Charlotte Baronin
Knyphausen, die 'Krautentochter'. Die schönste Frau am Hofe Friedrichs des Grofien [Charlotte von Kraut (geb.
Berlijn 1762, zou een ill. dr. zijn van prins Hendrik van Pruissen (1726-1802) bij Else Sophie von Platen) tr. (2) 1784
Georg A.W. Freiherr zu Inn- und Knyphausen; parenteel]; M. Aicher: Reunion Version 6.0 [uitvoerige bespreking].

HannoverscheGeschichtsblatter, N.F. Bd. 27(1974), Heft 1/2. H.Mundhenke: Ein unbekanntesKornregister [transcriptie;
datering ca. 1430]; Brand Westermann. Ein Beitrag zur Geschichte des hannoverschen Barock [bouwmeester, 1646-
1716]. Idem, Heft 3/4. Fritz Hurtzig 1825-1897. Ein Beitrag zur Entwicklung der hannoverschen Industrie und der
wirtschaftlichen Selbstverwaltung in der zweiten Halftedes 19. Jahrhunderts [in bijlagen schema's met fragmenten
Egestorff, Buresch, Hurtzig]; Aus dem 'British-Hotel' in Hannover.

Hessische Familienkunde, Bd. 25, Heft i, Marz 2000. Entlassung aus der Leibeigenschaft in der Herrschaft Breuberg
1729-1814 [tot de opheffing van de lijfeigenschap in de 19e eeuw was iedere bewoner van een dorp of buurtschap
gedwongen om, wanneer hij naar een ander gebied wilde trekken, zich van zijn heer los te kopen. De hiervan
opgemaakte akte heette Manumission. Voor Breuberg werden deze akten verzameld in het Staatsarchiv Wertheim];
Metzier gen. Weinrich. Ein Sonderzweig der Alt-Weilburger Familie Metzier [17e eeuw]; Bertaloth, Gaydoul und
Perron. Die Bürgermeisterfamilien von Rohrbach und Wembach-Hahn wahrenddes 19. Jahrhunderts;H. Grüninger.
Butzbacher Familien vom Ende des 14. bis Ende des 16. Jahrhunderts: Wetzel/Fisch, Diether/Wetzel und Diede-
rich/Diether/Ditter; Corr./aanv. Ahnenliste Grüninger [o.a. Damm (te Kirchberg), Zur Avest, Schadeck]; Antw.
Ursinus/Behr/Bar (te Cafidorf); Hessische Wappenrolle: Brill en Sturm [met stamreeksen].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 49. Jg. (2000), Heft 1. Chronik der ostfriesischen

Familie Friese - Frese - Freese [i6e-ige eeuw]; Pewsumer Communicanten 1728-1767. Kirchenmitglieder 1730-1767.
Idem, 2000, Heft 2. Kurzstammfolge der Familie Schatteburg aus Backemoor (Kr. Leer); Alte Grabsteine zu Wir-

dum und Kloster Aland; Taufeintragungen der Kirchengemeinde Viktorbur (1620-1686) [transcriptie; 1620-44; °'a '
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Boeijnck, Stenlage, von Linge, Be(c)ckman, Rosenbo(h)m; voornl. patronicmen].

SüdwestdeutscheBlëttcrfürFamilien- und Wappenkunde, Bd. 22, Heft 9, Marz 2000. Die Hcrkunft der Familie des Johann
GeorgBeringerinSchöckingen[ged.Merklingeni6i4;Plüderhauser,Dreher,Hermann,Kienlin,Ebcrlin];Mercklin,
Demlcr und Fiirderer von Richtenfels; Seelbuch der St. Antonius-Bruderschaft zu Neukirch 1608/1609 [Schwar-
zwald); Kaufbücher als genealogische Quellen; Bofinger-Vorfahren aus Fcuerbach. Ahnenliste Bofinger (eigl. stam-
rceks].

ZeitschriftfürNiederdeutscheFamilienkunde, 75. Jg., Heft 1,1. Quartal 2000. Uelzener Stipendien und das Nork- und
Platenmeistersche Lehen [von der Möhlen (1477), Danckwerts (1771), Stille (1692), Platenmeistcr (1485) en Nork
(1541)]; Familienforschung im Internet. Mit besonderen Hinweiscn für norddeutsche Genealogen [met veel adres-
sen]; General Banérs Berührung mit Lüneburg [Bannier; 1636-41]; Was findet der Familienforscher wo? Die ge-
meinnützige Gesellschaft 'Adler' in Wien. Forschungshelferin für Wissenschaftier, Studierende und Laien; Aanv.
Nachkommen Urbanus Rhegius [Regius; König].

FRANKRIJK

Cerdegénéalogiqued'Alsace, Bulletin No. 129,2000-1. Liste des convertis dans Ie Bailliage de Schirmeck-Mutzig, Ie ban
de la Rochc et la paroissc de Vipucelle (1680-1792); Extraits généalogiques du notariat ancien de Barr; Dcnis Jeantet
de Lachapelle-sous-Rougemont etsa descendance patronymique aux XVIIe etXVIIIe siècles; Les derniers Ingold de
Strasbourg: fin d'une legende [i6c-i7e eeuw]; Les meuniers Lorentz et Muller de Mitschdorf et Goersdorf [i8e-i9e
eeuw]; Huguenots de Lixheim réfugiés en Basse-Alsace pendant et après la guerre de Trente Ans (Bischwiller exelu);
Antw. o.a. Mauderc/Mackle, Wicdenkeller, Bochrcr/Böhrer, Egc, Mahler (te Turckheim), Metz, Strohl, Urner,
Zaepffel, Barondeau, Dillenseger (met Matern); Les adresses Internet non lisiblcs nc sont pas signalées.

Genealogie 62 (Pas-de-Calais), Numero Spécial, Arras, 1989. Actes du Xc Congres National de Genealogie, d'Héraldi-
que et de Sigillographie. Liens privilegies entre Ie Nord-Pas de Calais et les Pays Anglo-Saxons; Onomastique dans
Ie nord de la France; Les séries révolutionnaires des archives du Pas-dc-Calais et l'histoire des families; Recherches
généalogiques en Belgique; Recherches pratiques en Italië; La genealogie juive; Passeport généalogique pour la
Pologne [met o.a. woordenlijst]; Influence de la Révolution sur les families des Antillcs; Lesconsequences des decrets
révolutionnaires sur les armoiries; Les protestants du Pas-de Calais sous l'Ancien Régime. L'églisc d'Arras au XVIe
siècle.

Idem, No. 65, janv.-mars 2000. Kwst. Laloux-Delvincourt [kwn. o.a. te Lens, Wingles, Avion, Vendin-le-Vieil];
Kwst. Miniot-Lccendre [kwn. o.a. te Vimy, Jemappes, Annay-sous-Lcns, Hénin-Liétard, Annoeullin]; Kwst. Blondel-
Delannoy [kwn. o.a. te Lillers, Steenbecque, Ham; Poolse kwn.]; Klappers op huwelijken [o.a. te Frencq 1737-1892,
Cucq 1675-1792, Frcssin 1628-1792 en Sangatte 1682-1805].

Héraldique & Genealogie, No. 154, xxxne année, no. 1, janv.-mars 2000. Bijdr. betr. o.a. Des Guyots De La Grange,
Aanv. Kwst. Marie-Licssc de Rohan-Chabot, Les 32 quartiers du Prince Henri de Bourbon-Orléans Monseigneur Ie
Comte de Paris Duc de France [en kwst. (6 gen.) van diens tweede echtgenote Micaëla A.M. Cousino (exm. Quinones
de Leon)], Gervaisc, Jaymebon, De La Tour-Chatillon [i2e-ise eeuw], Nageslacht Louis hertog de Brancas [1733-1824;
von Luck, hertogen van Arenberg], Le Portier, Le Rahier, De Roquefeuil [i3e-i8e eeuw], Antw. o.a. De Lauberge [14e-
18e eeuw], Stuart [16e eeuw], De Joyeuse, Juchault.

Nord Genealogie, No. 162, 2000/1. Kwst. Lefebvre-Debarge [met Mailliet, Ladsous; kwn. te Leers, Néchin, Templeuve
(B)]; Les Coeugnet de la région de Lisbourg [ook: Cuignet, Cugnct, Cuingnet]; Kwst. Lerouge-Lepot [kwn. o.a. te
Esquermes, Loos, Ardooie]; Aanv. Clais; Les'lettres de naturalité'oucomment les aubainsdevenaientrégnicolcssous
l'ancien régime; Notes généalogiques sur la familie Defrancq, entre Bousbecque, Halluin et Menin [17e eeuw]; Kwst.
Baldwyck [kwn. te Tourcoing, Bousbecque, Bondues]; Aanv. De Bcaussart; Notes sur la familie Payen [18e eeuw];
Fragmenten Payen en Hourdequin [18c eeuw];Lesdescendantsd'AntoineValléetMarieHideux[i7e-i9e eeuw]; aanv.
Kwst. Lefebvrc [o.a. Vanneste te Moorsele en Bellegem]; Mariages a Armentières de Belges originaires des deux
Flandres (1859/1850); Aanv. Kwst. Masure.

Idem, No. 163,2000/2. Kwst. Carpentier [Carpentier(teCréquy), Heizmann (teDursgraben, Zeil amHarmersbach);
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voorts veel kwn. in België (o.a. te Poperinge)]; Verv. Genealogie Coeugnet [Cuignet dit Caron, Cunetz, Cuniet; 16e-
17e eeuw]; Guillaume Gigot, fondateur d'une dynastie de mineurs [overl. 1805; nageslacht]; Verv. Genealogie Deni-
mal; Familie Brochard [fragment i8e-i9e eeuw]; Lernoult [1611]; Lemahieu [Picrre-Joseph L., 1721-1809; enkele erfge-
namen zouden in Holland wonen]; Kwst. Naud [met Scarlaken te Bourghelles]; Des témoignages providentiels pour
Ie généalogiste - Nieppe 1696 -; Une descendance Gillis d'Erquinghem sur la Lys [ook: Angillis; ise-i8e eeuw].

GROOT-BRITTANNIË

The Hampshire Family Historian [veel artikelen over de geschiedenis van grote huizen; contact mogelijkheden in
rubrieken], Vol. xvi, No. 1, May 1989. Bijdr. betr. Armstrong. Idem, No. 2, August 1989. Bijdr. betr. Hinton/Henton,
Armstrong. Idem, No. 3, Nov. 1989. The Lem, Lemm and related families; Verv. Baptisms St. Mary's Portsea (1841-43).
Idem, No. 4, Febr. 1990. Southampton descendants of the man from Genoa [Joseph Podesta tr. 1855 Sara Ann Whi-
ting]; Verv. Baptisms St. Mary's Portsea.

Idem, Vol. xvn, No. 1, May 1990. Bijdr. betr. Buil. Idem, No. 2, Aug. 1990. Parsons, Dyer. Idem, No. 3, Nov. 1990.
Main(e). Idem, No. 4, Febr. 1991. Bligh, Main.

Idem, Vol. xvm, No. 1, May 1991. Bijdr. betr. Raplph, Main. Idem, No. 2, Aug. 1991. Pither, Pecover, Pinnell. Idem,
No. 3, Nov. 1991. Payne. Idem, No. 4, Febr. 1992. Burfitt, Blower.

Idem, Vol. xix, No. 1, May 1992. Bijdr. betr. Searlc. Idem, no. 2, Aug. 1992. Holland, Piercc, Mortimer. Idem, No.
3, Nov. 1992. Legg, Mortimer. Idem, No. 4, Febr. 1993. Blandfort.

Idem, Vol. xx, No. 1, May 1993. Bijdr. betr. Grace, De Matose. Idem, No. 2, Aug. 1993. Adams, Grace, Mallett. Idem,
no. 3, Nov. 1993. Shrimpton, Lacey. Idem, No. 4, Febr. 1994. Bryant.

Idem, xxi, No. 1, May 1994. Bijdr. betr. Poore, Wear. Idem, No. 2, Aug. 1994; No. 3, nov. 1994. Blower; No. 4, Febr.

1995-
Idem, Vol. XXII, No. 1, May 1995. Bijdr. betr. Stuart. Idem, No. 2, Aug. 1995. Seton; No. 3, Nov. 1995; No. 4, Febr.

1996. Hamilton.
Idem, Vol. xxm, No. 1, May 1996. Bijdr. betr. Benwell; Parochie Beaulieu [armenlijst 1817]. Idem, No. 2, Aug. 1996.

Elcock; No. 3, Nov. 1996. Hammond; No. 4, Febr. 1997.

FINLAND

Genos, Arg. 70 (1999) -1 . Enkele bijdragen over militairen; De familie Majewski [afk. van Warschau; ige-2oe eeuw].
Idem, 1999-2. Bijdr. betr. o.a. Aanv. Herkomst president Koivistos, Nylandska fralse slakter: Creutz, Poitz, Teit en
het zgn. Tervik-geslacht. Idem, 1999-3. Bijdr. betr. Onderzoek naar oorlogsslachtoffers 1914-22, Afstamming van de
kunstenaar Vilho Lampis, De familie Laurent in Finland [afk. van Montpellier(F); i9e-2oe eeuw]. Idem, 1999-4-
Artikel betr. de herkomst van Alcksis Kivi [was Carl Henrik Adlercreutz zij n grootvader?]; Arbeiders van de katoen-
fabriek in Kyröskoski, 1861-78; Herkomst familie Grö'nfelt [geadeld 1613]; Kejserliga överkrigsdomstolen i Finland
1816-1913.

ZWEDEN

Slaktoch Havd, Nr. 1,1999. Bijdr. betr. de Westfaalse achtergrond van het geslacht Anrep [van Anrepen, Anreppe; 14c-
16e eeuw]; Familiekring rond predikant Sven Wellin te Halltorp. Idem, Nr. 2, 1999. Bijdr. betr. de hamersmeden
Scholl-Schult-Skult[i7e-i8e eeuw]; Predikant BroddoSvenonis te Rogberga|student 1628, overl. 1656]; De familie
van Eva Kohlbeck [1735-1810, tr. Ludwig Neijber (1727-1798); met Kniberg; te Stockholm]. Idem, Nr. 3-4,1999. Johan
Mörske [oudst bekende grondeigenaar in het dorp Marek; en zijn nageslacht; ne-ise eeuw; Lama, Svcda]; Het
geslacht Stare uit Skïne [i7e-i9e eeuw]; Notities betr. de oudere generaties Retzius [i6e-i8e eeuw].
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NOORD-AMERIKA

Evenon's Geneahgical Helper, Vol. 54, No. 1, Jan.-Febr. 2000. Incidents in the life of a slave girl; Utilizing the records
of slave traders in African-American genealogical research; African-American genealogy; Periodicals. Idem, No. 2,
March-April 2000. Idem, No. 3, May-June 2000. Internet Search Strategies; 2000 Genealogical Libraries.

Families (Ontario, Canada), Vol. 39, no. 1, Febr. 2000. M. Crouse: Citing Electronic Information in History Papers [de
kunst van het citeren; aanbevelingen, voorbeelden; een studie op zich!]. Idem, no. 2, May 2000. The Settlement of
Manitoulin Island. Newsleaf, Vol. XXX, No. 1, Febr. 2000; No. 2, May 2000.

New Netherland Connections, Vol. 5, Nr. 1, Jan.-March 2000. S. Amicucci: Cornelius Doorn of Monmouth County, New
Yersey: new light on his ancestors and descendants [kleinzoon van Claes Didelofse, afk. van 'Frederikstadt', otr.
Amsterdam 1658 Aeltje Sampsons]; GJ. Parsons: Additional data on the Lanen van Pelts [17e eeuw]; Verv. Abstracts
from Notarial Documents in the Amsterdam Archive [1649-1652].

Idem, Nr. 2, June 2000. Verv. Cornelius Doorn [ged. New York 1685]; 1653 Indenture of Ferdenandc van Sicheler
[contract voor notaris om in Nieuw Nederland te gaan dienen bij koopman Gijsbert Cornelisz Oudekerk. Een
naamgenoot - Gerart van Zychgelaer - liet te Antwerpen op 4-5-1577 dochter Margareta dopen (moeder Tanneken
N.); PR 8, blz. 36]; P). Sears: Who was Jannetje van Vechten, second wife of Christopher Hoogland? [dochter van Jan
Gerritse Vechte (test. 1773) en Cornelia Staats]; Verv. Abstracts Notarial Documents.

VERDER ONTVINGEN WIJ:

Almanak van het Nederlands Archiefwezen, 2000.

Bulletin de l'lnstitut Archéologique Liégeois, Tome cix (1997-1998) [2000] [P. Bernard: Étude archéologique du meuble
de menuiserie liégeois au XVIIIe siècle].
C/ffl<M(RAinNoord-Brabant), jg. 6, nr. 1, maart 2000; nr. 2, juni 2000 [Nieuwe onderzoeksgids Raad van Brabant;
Nieuws van Langs Aa en Dommel (streekarchief): Over huizen en percelen (kadaster)].
Esivanhemmat/Förfaderna (uitg.: Abo Slaktforskare r.f.), 1.1991 [met handgeschreven weergave van de inhoud doorJ.J.
Kaldenbach],

Historische Kijk op Weesp, 15e jg., no. 2, maart 2000 [Uit het gemeentearchief (herinneringen van E. Schaap uit Nigte-
vecht aan de Weesper kermis rond 1870 in het Alg. Handelsblad van 1935)].
Zeeland (afd.), 2e jg., nr. 2, mei 2000.

M. Vulsma-Kappers
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Vragenrubriek

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224, 4817 SM Breda.

ANTWOORDEN

255. JALVINGH (55 (2000), pag. 355)
Jacob Jalving, geb. vóór 1725, te Gees, tr. Geesje Frederiks, ged. Oosterhesselen 19-12-1717, dr.
van Jan Freriks. Behalve zoon Jan (volgt hierna) werden de volgende kinderen gedoopt te
Oosterhesselen (geboren te Gees): Grietje ged. maart 1748, Hindrik ged. 1-3-1750, Hillichje ged.
6-1-1754 en Klaas ged. 22-4-1759. Zoon
Jan Jalving, van Gees, ged. Oosterhesselen 11-4-1745, molenaar te Gees, overl. ald. 11-6-1793, tr.
Oosterhesselen 6-2-1774 Marchien Harms Draayers, ged. ald. 14-6-1750, dr. van Harm Draayers
en Swaantje Roelofs.

R. Wolting, Hoogeveen

VRAGEN

273. BONTEKOE-VINCENT
Albertus Bontekoe, ged. Dokkum 9-3-1785, overl. Zutphen 26-10-1836, tr. Cornelia Vincent,
ged. Zwolle 28-5-1789 (r.-k.), overl. Zutphen 17-12-1867. Gevraagd: huwelijksplaats en -datum.
VAN RHIJN-'s GRAVEMADE
Jacob van Rhijn. ged. Poeldijk 10-11-1790 (r.-k.), overl. Pijnacker3i-i-i84i, tr. Maria 's Gravema-
de. ged. Schipluiden 2-2-1796 (r.-k.), overl. Pijnacker 15-5-1881. Gevraagd: huwelijksplaats en
-datum.
ALBERS-KERKLAAN
Antony Albers, geb. Schiedam 24-10-1826, overl. ald. 23-3-1890, tr. Johanna Kerklaan, geb.
Monster 2-3-1822, overl. Schiedam 26-7-1899. Gevraagd: huwelijksplaats en -datum.
DE BRUIJN
Adrianus de Bruijn, geb. Rotterdam 22-8-1798, tr. Berkel 2-5-1823 Martina Weisman. Gevraagd:
overlijdensplaats en -datum van Adrianus de Bruijn.

J. van den Bosch, Zevenaar

274-
STAASEN
Johan Frederik Staasen, geb. Jever (D) 1770, overl. Hoorn 17-10-1834. Zijn ouders waren Ernst
Nicolaas Staasen en Metge Maria Meijer; Johan zou in ieder geval twee broers en een zuster
hebben gehad. Gevraagd: informatie betreffende dit gezin, voorgeslacht enzovoort.

mevr. J. Renzenbrink-Singer, Soest
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275- BIJL-STEEN, LUYENDIJK-BOS
Mijn oma, Aartje Bijl, vertelde dat een grootmoeder van haar meer dan twintig kinderen had
gebaard, maar nooit meer dan zes kinderen levend aan tafel had; de meesten waren overleden
'aan de tering' (tuberculose). Dat ongelukkige gezin was afkomstig van de Zuid Hollandse
eilanden. De grootouders van Aartje Bijl waren: Leendert Bijl, geb. Klaaswaal 9-8-1821, en
Aartje Steen, geb. ald. 8-11-1823; en: Cornelis Luyendijk, geb. Klaaswaal 3-3-1841, en Cornelia
Bos, geb. Westmaas 22-12-1845. Gevraagd: het door ziekte geplaagde gezin, dat evengoed het
gezin van een van de overgrootouders van Aartje Bijl geweest kan zijn.

mevr. K. Kerkstra-Ernst, Nijetrijne

276. VAN KLINKEN
Dina van Klinken (Dij na van Clencken), geboorteplaats en -datum onbekend, overl. Groningen
7-8-1762, heeft een zuster Maria Elizabeth. Hun ouders zijn overleden wanneer Dina te Am-
sterdam ondertrouwt 31-12-1733 met de weduwnaar David van der Steen; tot een huwelijk
komt het niet. Dina laat zich in dec. 1734 als geref. lidmaat inschrijven te Groningen, waar zij
otr./tr. 16-8/5-9-1738 met de Groninger schrijfmeester/koopman Gocke Roelfsema. Hun te
Groningen gedoopte kinderen: Margrieta 1740, Elizabeth 1743, Pieter 1745 (tr. Albarta ten
Oever), Maria 1747 en Dina 1750. Gevraagd: de herkomst van Dina van Klinken.
Het is denkbaar dat haar naam verband houdt met de naamsaanname door Ebel Johannes van
Klinken in 1813 en door de drie kinderen van zijn in 1799 overleden broer Klaas Johannes. De
naamsverwantschap zou kunnen lopen via de moeder van Ebel en Klaas: Goukje (Gaukje)
Hanssen, die als j.d. uit de Borger Compagnie (gem. Veendam) op 2-2-1755 huwt met Johannes
Ebels(i729-i785),j.m. uit deKyl(gem.Hoogezand,schippersgezin).Mogelijkheden:a. Goukje
is via de Friese Compagnie (turfvaart) uit Friesland afkomstig; b. zij is van Zeeuwse afstam-
ming; c. zij stond in relatie met Groninger Van Klinken's of Van Klenk's. Gevraagd: de her-
komst van Goukje Hanssen.

J. van Klinken, Haren

277. DE MEULDER
Anthonius de Meulder, overl. Schelle (huidige havengebied van Antwerpen) 17-11-1670, tr. ald.
30-5-1655 Catharina Lauwers, geb. Schelle 23-9-1629. Het r.-k. echtpaar krijgt acht kinderen.
Gevraagd: geboorteplaats en -datum van Anthonius, zijn voorgeslacht.
Andre de Meulder, geb. Uccle (nabij Brussel), tr. Watermael 11-5-1765 Petronilla Francisca
Walschaert, ged. ald. 25-2-1741. Gevraagd: nadere gegevens van Andre.
Joannes Franciscus de Meulder, geb. Oud en Nieuw Gastel 4-10-1791, bakker, is zoon van Jan
Baptist de Meulder en Adriana Adamie. In het 'Journal du Maire, pour servire a l'inscription
des conscrits de la classe 1809, né 1789' is onder nummer 75 geregistreerd: 'Mulders, Jean
Frangois, son père Jean-Baptist, sa mère Adamie-Adrienne: boulanger. Il est connu aux regi-
stres aux actes de naissance: Mulders, Jean-Frangois, quioque son père signe 'de Meulder': 10/11
-1812 por Anvers'. In hetzelfde register wordt ook zij n broer Andries genoemd. Uit het verhaal
'De oude dorpssmid' (door Willem Jansen) blijkt dat Andries met de legers van Napoleon naar
Moskou is getrokken, maar ook veilig is teruggekomen. Van Joannes Franciscus is verder niets
bekend. Gevraagd: nadere gegevens van hem en zijn voorgeslacht.

R. de Meulder, Dalfsen
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278. WEGGE
In de leenaktenboeken van het kwartier van de Velu we (Arnhem) A411 komt het volgende voor:
'Reede, Ellicom ende Dieren. Uut de alingehofstad van de heerlicheit van Baer ende Latem
afgesplitst navolgende goederen, in de Veluwesoom ende daeromtrent gelegen, naemlich,...
een hofstat daer Johan Wegge op woont (enz.)... 3 Marti 1562'. Vraag: wie is bekend met de
naam Johan Wegge op die plaats in 1562?
HARMSEN, BERENDS
Berendt Harmsen, j.m. van Brummen, tr. (1) ald. 5-2-1740 Bartha Daniels, j.d. van Brummen,
overl. Rhienderen 27-11-1750 (boedelscheiding 1751). Kinderen gedoopt te Brummen: Daniel
1740, Harmen 1742, Aeltje 1745, Aeltje 1746, Bartjen 1750. BerendtHarmsenhetrouwt 14-5-1751
met Lammertjen Lukassen, wed. van Lodewijk van Uggelen, uit Leuven(heim). Gevraagd:
herkomst en voorgeslacht van Berendt Harmsen (zijn nageslacht draagt de familienaam Be-
rends); in het lidmatenboek Brummen komen voor: 28-3-1707 Berend Harmsen in Rijnderen
(Rhienderen), 20-4-1710 Berend Harmsen uit Oeken, 20-4-1726 Berend Harmens, zoon van
Harmen Smit.

H.J. Weg, Zetten

279. SMITS-VAN GALEN
Het echtpaar Willem Jan Smits en Angelina Cornelie van Galen krijgt een kind: Cornelis Smits,
ged. Erp (NB) 1-11-1794, later getrouwd te Oss met Henrica de Poot. Gevraagd: gegevens over
het echtpaar Smits-van Galen,voorgeslacht.

A.A.J. Elbertse, Nijmegen

280. HOOGENDOORN-ROOSTER
Gerrit Hoogendoorn, 'van Montfoort' (aldaar niet gevonden), otr. Amsterdam 28-2-1777 Fenne
Geertruijd van der Heijde, j.d. 'van den Hardenberg'. Hij is dan weduwnaar van Elizabet
Rooster, die vermoedelijk is ged. Moordrecht 8-5-1740. Gevraagd: datum en plaats van het
huwelijk Hoogendoorn-Rooster; voorgeslacht van Gerrit Hoogendoorn.

J. Krol, Voorburg

Onder het kopje 'gezocht: naamgenoten en/of...' wil de redactie van Gens Nostra een nieuw
element toevoegen aan de Vragenrubriek. De bedoeling is dat bepaalde abstracte vragen die
tot nu toe geen plaatsje in deze rubriek kregen, hier een kans krijgen.

Wanneer u de genealogie van een geslacht samenstelt, al dan niet met de bedoeling deze
te publiceren, zult u grondig archiefonderzoek moeten verrichten. Vaak blijken leden van
het betreffende geslacht niet verder te traceren, bijvoorbeeld omdat zij met onbekende
bestemming zij n vertrokken. Mede-genealogen kunnen zo'n zoekgeraakte persoon 'ergens'
zijn tegengekomen. Daar is nu dit hoekje van de Vragenrubriek voor. Ook is dit hoekje
bestemd voor andere zaken, bijvoorbeeld een verzoek om hulp bij het vertalen van een
niet-Nederlandse akte. Voorbeelden van wat de bedoeling is, treft u hieronder aan.

Als het gaat om zoekgeraakte personen, specificeert u dat dan zoveel mogelijk, door de
familienaam te noemen, te vertellen uit welke plaats of streek de familie (mogelijk) stamt,
de periode waarover het gaat. Uw adres zal bij uw oproep worden geplaatst zodat degenen
die menen een aanknopingspunt voor u te hebben of u anderszins zouden kunnen helpen,
direct contact met u kunnen zoeken.

Redactie en samensteller van deze rubriek hopen hiermee aan een behoefte van NGV-
leden tegemoet te komen. C.H. van Wijngaarden
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gezocht: naamgenoten en/of...

ELFERING
Welke Elf(v)ering komt ook uit op de plaats Brochterbeck (D)? Zelf volgde ik de tak van Geert
Elfferich, die te Oirschot neerstreek, maar hij had meerdere broers. Misschien trokken ook die
naar Nederland met een naamvariant. Hebt u iets voor mij? ik heb dus ook wat voor u!
A.C. de Keijzer, Van Marlotstraat 68,3381 CE Giessenburg

tel.: 0184 651423; e-mail: ac@de-keijzer-2.myweb.nl

LATIJNSE TEKSTEN
Deskundige hulp gezocht bij de vertaling van enkele in het Latijn gestelde gerechtsstukken
en twee hieruit volgende decreten van koning Sigismund III van Polen en Zweden. Totaal een
15-tal duidelijk leesbare handschriften op fotokopie A-4 formaat, daterend uit eind 16e-, begin
17e eeuw.

A.P. Köhne von Jaski en R.R. van Staveren, Stationsweg 1, 2161 AM Lisse

CHRISTE-CHRISTEN-KRISTE-KRISTEN
In voorbereiding heb ik een omvangrijke publicatie (boekvorm) over de nakomelingen van de
te Emmerik omstreeks 1675 geboren Hendrik Christen, die zich eind 17e eeuw in Gorinchem
vestigde. Zijn nakomelingen zijn vooral te vinden in Gorinchem, Delfshaven, Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen, maar ook bijvoorbeeld op Curagao en in België. Deze nakomelingen
spellen hun naam Christe, Christen, Kriste, Kristen. Graag zou ik in contact komen met men-
sen die gegevens hebben over personen met deze familienaam, of anderszins iets van belang
weten te melden.

C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224, 4817 SM Breda

Met ingang van heden is het hoofdredacteurschap van Dr. P.M. op den Brouw overgedra-
gen aan de heer L.F. van der Linden, hoofdredacteur, en de heer C.H. van Wijngaarden,
eindredacteur. Vergeet niet a.u.b. deze wijzigiug door te voeren in uw correspondentie met
de redactie.

Aan dit nummer werkten mee:

P.M.H. Beukers, Korhoenderveld 139, 5431 HD Cuijk.
Dr. P.M. op den Brouw, Peperstraat 1, 2801 RD Gouda.
Mevr. P.J.C. Elema, Peizerweg 70 /14, 9726 JN Groningen.
Ir. W.H.M. Nieuwenhuis en D.A. Koenig, Amsterdamseweg 242,1182 HM Amstelveen.
G. van Zuidam, Dennenlaan 12, 7313 AM Apeldoorn.

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.

ISSN: 0016-6936

536 Gens Nostra 55 (2000)




