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DE MEERVOUDIGE VERWANTSCHAP TUSSEN
Vi.

DRIE GEZINNEN

BAUER, BRACK EN SAVRIJ IN DE 19e EEUW

DOOR HANS BAUER

Inleiding
De meervoudige verwantschap tussen drie gezinnen Bauer, Bracken Savrij is binnen één gene-
ratie ontstaan door vier huwelijken in de periode 1855-1873. Het betreft twee leden van het
Haagse gezin van Hendrik Marijnus Bauer en Frederika Maria ten Broeke, drie leden van het Reeu-
wïjkse gezin van CornelisBrack en Margje Broekhuijsen en drie leden van het Haarlemse gezin van
MartinusSavrij en zij n eerste echtgenote Pietertje van Duijnen en zijn tweede echtgenote Cornelia
Johanna Bouwmeester.

Landschap met koeien, olieverf op doek door Hendrik Savrij, particuliere collectie

GensNostra56 (2001)



Tegeltableau waarop afgebeeld de vernisfabriek aan de Nieuwegracht te Haarlem in drie stadia van
ontwikkeling, 1841,1886 en 19072. De vernis en de schilderkunst zouden een cruciale rol vervullen in de

totstandkoming van de meervoudige verwantschap

Bauer, 's-Gravenhage Brack, Reeuwijk

Willem Hendrik Bauer tr. 1855 Geertruida Johanna Brack

Savrij, Haarlem

Wilhelmina Cornelia Bauer tr. 1865 Hendrik Savrij

Frederik Hendrik B. Brack tr. 1871 Cornelia Johanna Savrij

Wijnanda Cornelia Brack tr. 1873 Martinus Willem Savrij

Weergave van de vier huwelijken in chronologische volgorde

het huwelijksjaar is vermeld in de kolom van de plaats waar het burgerlijk huwelijk plaatsvond
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Door de veel geringere mobiliteit moet dit soort meervoudige verwantschappen tot en met de
19e eeuw veel vaker zijn voorgekomen, vooral in dorpsgemeenschappen. In deze verwantschap
gaat het echter om mensen uit 's-Gravenhage, Reeuwijk en Haarlem die voor die periode
bepaald nog niet dicht bij elkaar woonden. Om een idee te geven: in 1839 werd de eerste spoor-
trein voor personenvervoer in gebruik genomen, die tussen Amsterdam en Haarlem. Koetsen
en trekschuiten waren nog volop in gebruik. Reden genoeg om de ontstaansgeschiedenis van
deze verwantschap nader te bezien.

De oorsprong van de relaties
De verwantschap vindt zijn oorsprong in een ander huwelijk, te weten dat van George Hendrik
Bauer, huis- en decoratieschilder te 's-Gravenhage, en Maria Suzanna Verpoorten uit Haarlem. Dit
huwelijk vond te Haarlem plaats in 1851. George Hendrik was de oudste broer van de in de tabel
genoemde Willem Hendrik en Wilhelmina Cornelia Bauer. George en Maria moeten elkaar ontmoet
hebben via het schildersbedrijf van haar vader, Andreas Verpoorten'. Zo ontstonden ook contac-
ten tussen de gezinnen Bauer en Savrij want George Bauer betrok zijn vernis onder meer van de
Haarlemse fabrikant Savrij, waarmee zijn schoonvader Verpoorten samen de vernisfabriek
Savrij & Verpoorten te Haarlem in 1841 had opgericht. Dit compagnonschap duurde echter
maar tot 1846. Martinus Savrij ging toen alleen met deze fabriek verder2.

George Hendrik Bauer (1820-1853) en Maria Suzanna Verpoorten (1826-1919)
aquarel door hun zoon Marius Bauer, particuliere collectie
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De eerste huwelijksverbintenis tussen de gezinnen Bauer en Savrij vond pas plaats in 1861,
dus tien jaren na het huwelijk Bauer-Verpoorten. Hoewel destijds de periode van 'verkering'
en 'verloving' veel langer was dan tegenwoordig, is tien jaar toch wel erg lang om te kunnen
spreken van 'van een huwelijk komt een huwelijk'. Een nog plausibeler verklaring is dat zij
elkaar hebben ontmoet op bijeenkomsten over schilderkunst. Van het gezin van Martinus Savrij
is uit overlevering bekend dat hij dergelijke bijeenkomsten organiseerde. Niet uitgesloten is
dat hij daarbij ook zakenrelaties en kunstenaars uitnodigde. Martinus Savrij, zelf een verdien-
stelijkkunstschilder, was tekenleraaropdeHaarlemse Avondtekenschool. Zijn jongoverleden
vader Hendrik Savrij was kunstschilder te Haarlem.

George Bauer maakte ook brandschilderingen op ramen, onder andere aan het Kurhaus te
Scheveningen, en hij restaureerde antiek. Van hem is bekend dat hij afbeeldingen van kunst
in de vorm van reproducties verzamelde in plakboeken die hij met zijn gezin besprak1, net
zoals Martinus Savrij dat deed. In ieder geval was George Bauer een zakenrelatie van de firma
Savrij, geïnteresseerd in schilderkunst en enigszins kunstzinnig.

De relatie Bauer - Brack
De relatie Bauer - Brack kwam tot stand door het huwelijk van Willem Hendrik Bauer en Geer-
truida Johanna Brack, gesloten te Reeuwijk in 1855. In de huwelijksakte vermelde getuigen
waren: George Hendrik Bauer, broer van de bruidegom, Willem Cornelis Brack, broer van de bruid,
en Leendert Kersbergen met Arie van Ree, zwagers van de bruid. Dus geen aanwijzing voor een
relatie met het gezin Savrij. Saillant detail is, dat vader Cornelis Brack, burgemeester van Reeu-
wijk, de huwelijksakte ondertekende als ambtenaar van de burgerlijke stand, maar ook een
tweede keer als vader van de bruid. Hoe Willem Hendrik uit 's-Gravenhage en GeertruidaJohanna
Brack uit Reeuwijk elkaar leerden kennen, is niet bekend. Volgens overlevering bezocht Willem
de kweekschool voor onderwijzers te Haarlem en werkte hij als huisonderwijzer te 's-Graven-

hage, waar hij bij zijn huwelijk woonde.
Geertruida verliet Reeuwijk in 1850 om in
Gouda te gaan wonen. Ook heeft ze nog eni-
ge tijd in Zwammerdam gewoond. Puur spe-
culatief is de optie dat Geertruida lessen
Frans of Duits heeft gevolgd bij Willem,
want dat deed hij als huisonderwijzer ook,
onder andere aan kinderen van Koning Wil-
lem III. Willem en Geertruida woonden na
hun huwelijk aan de Prinsengracht nr. 3, niet
ver verwijderd van zijn broer George.

Willem Hendrik Bauer (1826-1866)

en Geertruida Johanna Brack (1831-1917)
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De relatie Savrij - Bauer
De relatie Savrij - Bauer komt pas tien jaren na
het huwelijk van George Bauer en Maria Verpoorten
tot stand.

Hendrik Savrij werd in 1846 compagnon bij
zijn vader in de vernisfabriek en deed met name
enige weken per jaar het 'buitenwerk' als verte-
genwoordiger. Hij was ook kunstschilder en
maakte vele schetsen als hij als handelsagent
van de firma op reis was. Hendrik Savrij trouwde
de zuster van George en Willem, Wilhelmina Cor-
nelia Bauer, te 's-Gravenhage in 1865. Getuigen
waren: Martinus Savrij, vader van de bruidegom,
George Hendrik Bauer en Willem Hendrik Bauer,
broeders van de bruid en Mari Alexandre Jacques
Bakhuyzen, boekhandelaar te Den Haag. Bakhuy-
zen was een goede vriend van de familie Bauer
en kwam vaker als getuige voor, onder andere
bij de aangifte van de kinderen van George Bauer
en Maria Verpoorten. Zij gaven zelfs de drie na-
men van hun vriend aan hun jongste kind: Mari
Alexandre Jacques Bauer, de latere etser, schilder
en oriëntalist.

Hendrik Savrij en Wilhelmina Bauer vestigden
zich te Haarlem, Nieuwegracht, wijk 5 nr. 833.
Hendrik kreeg de bijnaam 'de Koeienschilder'. Hun enige zoon Hendrik Martinus Willem George
(Henri) Savrij werd - hoe kan het bijna anders - kunstschilder.

De dubbele relatie Brack - Savrij
De dubbele relatie Brack - Savrij is als sluitstuk niet moeilijk meer als er al een relatie Bauer -
Brack en een relatie Bauer - Savrij was ontstaan. Hier zal zeker opgaan: 'van een huwelijk komt
een huwelijk'. Nu zelfs twee.

Frederik Hendrik Bulaeus Brack en Corneliajohanna Savrij trouwden te Reeuwijk in 1871. Waar-
om te Reeuwijk, waarom niet in de woonplaats van de bruid, Haarlem? Het zal te maken
hebben gehad met de functie die Frederik Brack inmiddels vervulde in Reeuwijk. Hij was zijn
vader opgevolgd als burgemeester en secretaris. Ambtenaar van de burgelijke stand was één
van de wethouders, niet vader Cornelis want die was geen ambtenaar meer.

In december 1871 was vader Martinus Savrij overleden, werd het schildersbedrijf opgeheven
en ging de vernisfabriek over op zoon Martinus Willem Savrij. Hendrik, de koeienschilder, ging
zich geheel aan de schilderkunst wijden. Twee jaren later trouwde te Reeuwijk broer Martinus
Willem Savrij, de nieuwe vernisfabrikant, met Wijnanda Cornelia Brack. Dat huwelijk werd na-
tuurlijk door haar broer Frederik als ambtenaar van de burgerlijke stand gesloten. Ook Marti-
nus en Wijnanda vestigden zich te Haarlem, Nieuwegracht, wijk 5, nr. 132. Daarmede een
periode van twintig jaren afsluitend, waarin de vijf huwelijken werden gesloten en waarin de
vernis en de schilderkunst zo'n cruciale rol hebben vervuld.

Hendrik Savrij (1822-1907)
en Wilhelmina Bauer (1828-1830)
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Boven: Frederik Hendrik Buleaus Brack (1840-1928) en Corneliajohanna Savrij (1841-1907)

Onder. Martinus Willem Savrij (1846-1917) en Wijnanda Cornelia Brack (1846-1924)

De herkomst van de drie geslachten
Het is wellicht aardig om in het kader van deze meervoudige verwantschap een korte schets
te geven van de herkomst van de drie geslachten. Het geslacht Bauer is oorspronkelijk afkom-
stig van Straatsburg en omgeving. De oudst bekende generatie voorouders JörgBauer en Othilia
NN leefde te Kolbsheim ten zuidwesten van Straatsburg. Zij moeten geboren zijn rond 1570
en getrouwd rond 1600. Hun drie bekende kinderen zijn geboren vóór 1618 toen de Lutherse
kerk in het dorp is begonnen met de registratie van dopen, trouwen en begraven3. De volgende
generatie, Jacob Bauer, was timmerman in Kolbsheim. De daarop volgende twee generaties,
Michael en Johann Georg, waren vatenmakers in Straatsburg. De Johan George Bauer die naar
Nederland kwam in 1763 werd wijnkopersknecht te 's-Gravenhage4. Zijn zoon Hendrik Marij-
nus, hofkamerdienaar te 's-Gravenhage, is in de fragmentgenealogie bij dit artikel weergege-
ven, als de vader van George Hendrik, Willem Hendrik en Wilhelmina Cornelia.

De tot nu toe oudst bekende van het geslacht Brack is Jan Claasz. Brack, wonende te Nieuw-
koop maar werd geboren te Zevenhoven. Zijn beroep is nog niet bekend. Kenmerkend voor
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dit geslacht Brack is een viertal generaties notarissen en bestuurders in de 18e- en 19e eeuw te
Gouda, Zwammerdam en Reeuwijk. Over deze dynastie van bestuurders zal nog afzonderlijk
worden gepubliceerd. Een relatie met het reeds bekende geslacht Brack met als herkomst de
omgeving van de Nieuwkoopse Plas is nog niet gevonden. In de 17e eeuw werkten deze Bracks
in Zevenhoven en Nieuwkoop in de turf als schipper, handelaar of als grondeigenaar/verve-
ners.

Het geslacht Savrij heette in de 16e- en 17e eeuw Savery en is oorspronkelijk afkomstig van
Kortrijk. Behalve de reeds aangegeven i8e-eeuwse generaties huis- en decoratieschilders, ver-
nisfabrikanten en kunstschilders heeft dit geslacht Savery/Savrij in de 17e eeuw nog een negen-
tal kunstschilders en graveurs voortgebracht. Zij leefden te Haarlem, Amsterdam, Utrecht en
Dordrecht. De bekende schilder van exotische dieren en landschappen, Roelant Savery, werkte
begin 17e eeuw geruime tijd in Praag en Wenen aan het hof van de keizers Rudolph en Matthi-
as6.Over dit geslacht van doopsgezinde schilders zal nog een afzonderlijke publicatie volgen
in de vorm van een reconstructie van die i7e-eeuwse generaties.

Hierna is per familie Bauer, Brack en Savrij een fragmentgenealogie gegeven over twee
generaties: die van de ouders (I) en die van de echtelieden zelf (II).

FRAGMENT VAN DE GENEALOGIE BAUER

I. Hendrik Marijnus Bauer, ged. 's-Gravenhage 2-12-1782, overl. ald. 20-3-1849, tr. Delden 25-5-
1819 Frederika Maria ten Broeke, ged. 's-Gravenhage 21-8-1790, dr. van Hendrik Jan ten Broeke,
koetsier, en Maria Catharina Spaarman.

Hendrik kwam in 1813 in dienst van de Opperkamerheer Baron van Boetzelaar als bediende, werd in
1818 lakei in de hofhouding van Koning Willem I en in 1844 hofkamerdienaar van Koning Willem II.
Bij haar huwelijk was Frederika kamerdienaar bij Baronesse van Wassenaer op kasteel Twickel te
Delden. Hendrik en Frederika woonden te 's-Gravenhage in de wijk C, ook toen wel genoemd 'Fran-
je'.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:

1. George Hendrik, volgt Bauer Ha.
2. Maria Elisabeth Bauer, geb. 8-11-1821, overl. 's-Gravenhage 31-8-1854, ongehuwd.
3. Fredrica Sophia Wilhelmina Bauer, geb. 29-9-1823, overl. 's-Gravenhage 7-9-1835.
4. Willem Hendrik, volgt Bauer Ilb.
5. Wilhelmina Cornelia, volgt Savrij Ha.
6. Frederica Catharina Bauer, geb. 19-10-1829, overl. Haarlem 10-2-1900, ongehuwd.

Ha. George Hendrik Bauer, geb. 's-Gravenhage 21-8-1820, overl. ald. 16-3-1893, tr. Haarlem 6-9-
1851 Maria Suzanna Verpoorten, geb. Haarlem 17-3-1826, overl. Amsterdam 26-3-1919, dr. van
Andreas Bernardus Verpoorten, huisschilder en vernisfabrikant, en Diederica Maria Schatter.

George dreef een huisschildersbedrijf aan de Oog in 't Zeilstraat te 's-Gravenhage. Het gezin woonde
op de Gedempte Burgwal 7 waar later ook het bedrijf gevestigd werd; het pand is thans gesloopt.
Zoon Marius, de kunstschilder/etser, had zijn eerste atelier in de werkplaats van zijn vader.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:

1. Frederika Diederika Maria, geb. 26-11-1852, overl. Amsterdam 25-11-1922, tr. 's-Gravenhage
14-11-1883 Reind van der Duijs, geb. Amsterdam 14-4-1853, makelaar, overl. ald. 11-4-1927,
zn. van Leonardus Cornelis van der Duys, uitdrager te Amsterdam, en Elena Frederika
Willemina Hagens.
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2. Maria Suzanna, geb. 16-6-1855, overl. 's-Gravenhage 18-9-1855.
3. George Hendrik Bauer, geb. 26-11-1856, decoratieschilder, overl. 's-Gravenhage 30-11-1902,

tr. Amsterdam 5-2-1885 Justina Gezinajohanna Stöver, geb. Amsterdam 5-7-1854, overl. 's-
Gravenhage 20-4-1892, dr. van Bernhardus Emilius Stöver, stukadoor te Amsterdam, en
Gezina Weggema.

4. Andreas Bernardus, geb. 14-7-1858, chef sigarenmakerij te Delft en Amsterdam en tabaks-
winkelier te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 6-1-1914, tr. Delft 5-7-1901 Wilhelmina
Johanna van der Vange, geb. Delft 27-8-1867, overl. Amersfoort 4-11-1949, dr. van Jacobus
Hendrikus van der Vange, timmerman, en Hillegonda Bogert.

5. Hendrik Marinus Bauer, geb. 11-10-1859, overl. 's-Gravenhage 22-2-1863.
6. Maria Suzanna, geb. 2-6-1861, overl. 's-Gravenhage 2-8-1861.
7. Wilhelmus Cornelis Bauer, geb. 31-7-1862, architect, overl. Bussum 26-4-1904, ongehuwd.
8. Suzanna Maria Bauer, geb. 20-5-1864, pensionhoudster te Bussum, overl. Amersfoort 9-3-

1949, ongehuwd.
9. Maria Elisabeth, geb. 10-11-1865, overl. 's-Gravenhage 8-3-1866.

10. Mari (Marius)AlexandreJacques Bauer, geb. 's-Gravenhage 25-1-1867, kunstschilder/oriënta-
list, overl. Amsterdam 18-7-1932, tr. Amsterdam 7-8-1902Johanna Stumpff, schilderes (Am-
sterdamse joffer), geb. Amsterdam 22-3-1873, overl. ald. 23-12-1964, dr. van Willem
Stumpff, directeur concertgebouworkest, en Anna Catharina Margaretha Klinkert.

Ilb. Willem Hendrik Bauer, geb. 's-Gravenhage 20-1-1826, overl. ald. 1-8-1866, tr. Reeuwijk 8-9-
1855 Geertruida Johanna Brack, geb. ald. 18-4-1831, overl. Amersfoort 9-12-1917, dr. van Cornelis
Brack, burgemeester van Reeuwijk, en Marrigje Broekhuijsen.

Willem was huisonderwijzer en gaf les in Frans en Duits. Hij deed ook vertaalwerk. Het gezin woon-
de op de Prinsengracht 3 te 's-Gravenhage, een nog bestaand monumentaal pand dat vroeger de
boterwaag was. Willem overleed reeds op 40-jarige leeftijd aan tbc. De drie oudste zoons werden in
het Franse weeshuis te 's-Gravenhage ondergebracht. Zij kwamen vaak 's zondags op bezoek bij oom
George, de huisschilder. De twee jongste zoons brachten hun jeugd door bij Geertruida's broer te
Reeuwijk, Frederik Hendrik Buleaus Brack. Geertruida zelf ging aanvankelijk in Leiden wonen en heeft
daar gewerkt om in haar levensonderhoud te voorzien. Later werkte zij als huishoudster bij haar tante
te Gouda, Geertruida Brack. Na het overlijden van tante heeft zij geruime tijd gewoond aan de Weerd-
singel te Utrecht. De laatste jaren van haar leven bracht zij door in het rusthuis 'Kampoord' te Amers-
foort.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:

1. Frederika Hendrika Maria Bauer, geb. 13-7-1856, overl. 's-Gravenhage 1-4-1862.
2. Cornelis Bauer, geb. 20-5-1858, horlogemaker en juwelier te Paterson NJ USA, overl. Jack-

sonville Florida USA 6-9-1921, tr. 's-Gravenhage 18-3-1896 Petronella Johanna Jacoba Corpo-
raal, geb. Graaff Reinet, Kaap de Goede Hoop, ZA1863, dr. van Karel Hendrik Corporaal
en Christina Petronella Michel.

3. Willem Hendrik Bauer, geb. 18-11-1859, procuratiehouder, overl. Heemstede 30-4-1926, tr.
30-3-1892 Margaretha Harding, geb. Oude Pekela 19-5-1865, overl. Heemstede 17-7-1938, dr.
van Barend Harding, kustvaartkapitein, en Aalje de Boer.

4. Frederik Hendrik, geb. 10-9-1861, onderofficier/opzichter genie te Willemstad en Geertrui-
denberg, uiteindelijk adjudant, overl. Geertruidenberg 12-5-1914, tr. Amsterdam 1-5-1891
Pieternella Harding, geb. Oude Pekela 24-3-1870, overl. Tiel 5-10-1954, dr. van Barend Har-
ding, kustvaartkapitein, en Aalje de Boer.
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5. Hendrik Willem Bauer, geb. 15-2-1863, officier administratie bij de marine, later refrendaris
bij het Ministerie van Onderwijs, overl. Amersfoort 21-11-1937, tr. Baarn 26-7-1906 Gerda
Kamphorst, geb. Amersfoort 3-3-1887, dr. van Arie Kamphorst, timmerman, en Gerritje
Walet.

6. Johannes Gerardus, geb. 20-4-1865, onderofficier/opzichter genie te Zwolle, Brielle en Helle-
voetssluis, uiteindelijk vakofficier in de rang van kapitein, overl. Utrecht 1-6-1954, tr.
Zwolle 28-2-1899 Willemina Petronella Goebertus, geb. Leiden 13-6-1874, overl. Utrecht 8-1-
1928, dr. van Jan Goebertus, chef broodfabriek, en Geertrui Brakel.

FRAGMENT VAN DE GENEALOGIE BRACK

I. Cornelis Brack, geb. Zwammerdam 5-10-1794, overl. Reeuwijk 9-4-1877, tr. Reeuwijk 26-5-
1824 Marrigje Broekhuijsen, geb. ald. 10-5-1800, overl. ald. 25-1-1876, dr. van Leendert Broek-
huijsen en Marya van Leeuwen.

Cornelis volgde in 1819 zijn vader Guillaume Brack op als secretaris van de gemeente Reeuwijk, werd
in 1842 ook burgemeester aldaar. Het gezin verhuisde in 1825 van Zwammerdam naar Reeuwijk om
te wonen in 'Huize Voorzorg', dat reeds vanaf 1806 diende als rechtshuis en later ook als gemeente-
huis. Guillaume Brack, balj uw van Voshol en schout van Zwammerdam, kocht het huis reeds in 1806,
maar het was toen contractueel verhuurd tot 1825. Cornelis kocht het in 1823 uit de nalatenschap van
zijn vader.

Cornelis Brack (1794-1877)

en Marrigje Broeckhuijsen (1800-1876)
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Huize Voorzorg te Reeuwijk 1897

Uit dit huwelijk, geboren te Reeuwijk:

1. Willem Cornelis Brack, geb. 15-9-1824, poldervoorzitter en gemeente-ontvanger te Zwam-
merdam, overl. 10-8-1878, tr. Zwammerdam 9-1-1856 Maria Christina Hees, geb. Utrecht 4-
5-1824, dr. van Adrianus Adam Hees en Christina Kintz.

2. Maria Cornelia]acobaBrack, geb. 16-9-1826, overl. Reeuwijk 13-1-1872, tr. Reeuwijk 21-7-1853
Arie van Ree, meestersmid, zn. van Rijk van Ree en Dirkje van Hijzelendoorn.

3. Leendertjan Brack, geb. 6-11-1828, overl. Reeuwijk 8-3-1831.
4. Geertruida Johanna, volgt Bauer nb.
5. Alida Petronella Brack, geb. 2-7-1833, tr. Reeuwijk 12-9-1851 Leenden Kersbergen, veenman te

Sluipwijk, wethouder, zn. van Pieter Kersbergen, veenman te Linschoten, en Elisabeth
van Rijswijk

6. Helenajohanna Brack, geb. 29-6-1835, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 4-1-1890, tr. 's-Gra-
venhage 26-12-1866 TheodorusEliasBuckmann, leraar, geb. ald. 8-4-1824, overl. ald. 1-7-1895,
wedr. van Kunegonda Rousseau Ducroissy, zn. van Johan Herman Buckmann, winkelier,
en Anna Margaretha Keek.

7. Margaretha Cornelia Brack, geb. 14-11-1837, tr. Reeuwijk 28-4-1882 Servaas Hendrik Wigeri
Aberson, geb. Dordrecht 4-6-1849, klerk en waarnemend gemeente-ontvanger, zn. van
Johannes Wigeri Aberson, predikant te Oosterhout, en Jacoba Sophia Lotsij.

8. Frederik Hendrik Bulaeus, volgt Brack II.
9. Corneliajacoba Brack, geb. 18-1-1844, overl. Zwammerdam 28-10-1930, tr. Reeuwijk 9-4-1865

AartKruijt, rijkstelegrafist, zn. van Dirk Kruijt en Neeltje Vis.
10. Wijnanda Cornelia, volgt Savrij Ilb.
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II. Frederik Hendrik Bulaeus Brack, geb. Reeuwijk 16-4-1840, overl. ald. 14-2-1928, tr. Haarlem
7-7-1871 Cornelia Johanna Savrij, geb. Haarlem 5-3-1841, kunstschilderes, overl. Reeuwijk 1-3-
1907, dr. van Martinus Savrij en Cornelia Johanna Bouwmeester.

Frederik Hendrik (Frits) volgde zijn vader in 1867 op als burgemeester en secretaris van Reeuwijk en
ging na vijftig jaar met pensioen in 1917. Hij maakte van zijn derde voornaam de eerste achternaam.

Uit dit huwelijk, geboren te Reeuwijk:

1. Frederik Hendrik Brack, geb. 5-4-1872, overl. Reeuwijk 18-4-1875.
2. Cornelis Martinus Brack, geb. 17-7-1873, elektrotechnisch ingenieur te Amsterdam, overl.

Amsterdam 12-11-1954, tr. Wilhelmina Kunegonda Jiskoot, geb. Dokkum 27-10-1876, overl.
Amsterdam 29-10-1944, dr. van Cornelis Jiskoot, administrateur, en Johanna Buckmann,
huisonderwijzeres en docent Frans.

3. Cornelia Johanna Brack, geb. 16-12-1874, overl. Reeuwijk 10-4-1876.
4. Frederik HendrikBrack, geb. 31-8-1876, verkoper in de juwelierswinkel van zijn neef Cornelis

Bauer in Paterson NJ USA, later textielontwerper, tr. Paterson NJ USA 18-6-1906 Maria
Christina Wilhelmina Cornelia Kornelissen, geb. Hengelo (Gld.) 26-12-1879, dr. van Nicolaas
Hendrikus Kornelissen en Henriette Frederika Hees.

5. Cornelia Johanna MarchieBrack, geb. 1-11-1878, overl. Heemstede 7-8-1959, tr. Reeuwijk 10-8-
1898 Cornelis Hendrik Hille, geb. Oosterend 10-5-1863, officier van gezondheid, overl. Pame-
kasan (Madoera, Ned.-Indië) 25-10-1922, eerder gehuwd met Gerbregdina Koning, zn. van
Klaas Hille en Aaltje de Roo.

6. Maria Jacoba Cornelia, geb. 4-6-1880, overl. Reeuwijk 27-9-1880.
7. Martinus Willem Cornelis Brack, geb. 29-1-1881, overl. Reeuwijk 14-6-1887.
8. Maria Cornelia Jacoba Brack, geb. 12-3-1883, overl. Reeuwijk 14-11-1927, ongehuwd.

FRAGMENT VAN DE GENEALOGIE SAVRIJ

I. Martinus Savrij, geb. Haarlem 16-1-1793, overl. ald. 4-12-1871, tr. (1) Haarlem 10-5-1815 Pietertje
van Duijnen, geb. Dordrecht ca. 1776, overl. Haarlem 15-4-1836, dr. van Ary van Duijnen en
Maria Ponsen; tr. (2) Haarlem 18-5-1837 Cornelia Johanna Bouwmeester, geb. Haarlem 20-5-1804,
overl. ald. 27-2-1865, dr. van Willem Bouwmeester, houtplaatsnijder, en Marlijntje Bongaardt.

Het gezin woonde te Haarlem op de Nieuwegracht. Martinus begon als lood- en tingieter en werd
later huis-, rijtuig- en decoratieschilder. In 1822 werd hij tekenleraar aan de avondtekenschool te
Haarlem. In 1841 stichtte hij de vernisfabriek, samen met AndreasBernardus Verpoorten. Martinus heeft
zijn zoon Hendrik en de bekende kunstschilder Anton Mauve onder zijn leerlingen gehad.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Haarlem:

1. Maria Magdalena, geb. 7-3-1816, overl. Haarlem 29-3-1816.
2. Maria Magdalena Savrij, geb. 28-8-1817, tr. Haarlem 16-7-1846 Willem Frederik Weidner, geb.

ald. 1-4-1818, kunstschilder, overl. Haarlem 21-3-1850, zn. van Johan Wilhelm Weidner,
muziekmeester te Haarlem, en Maria Elisabeth van Haarlem.

3. Hendrika Sophia Savrij, geb. 29-1-1820, overl. Haarlem 6-4-1853, ongehuwd.
4. Hendrik, volgt Ila.
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Martinus Savrij (1793-1871) en zijn tweede echtgenote
Corneliajohanna Bouwmeester (1804-1865)

Uit het tweede huwelijk, geboren te Haarlem:

5. Martinus Willem Savrij, geb. 29-5-1838, overl. Haarlem 12-2-1844.
6. Petronella Martina Savrij, geb. 29-6-1839, overl. Haarlem 11-12-1907, tr. Haarlem 21-7-1866

Hendrik Figee, geb. Waddinxveen 21-5-1838, fabrikant, later directeur Haarlemse Machine-
fabriek, overl. Haarlem 3-12-1907, zn. van Hendrik Figee en Hendrica Catharine Vermeer.

7. Corneliajohanna, volgt Brack II.
8. Wilhelmina Frederika, geb. 1-5-1843, overl. Haarlem 29-8-1843.
9. Martina Wilhelmina Savrij, geb. 30-7-1844, overl. Reeuwijk 12-12-1886, tr. Reeuwijk 3-5-1877

Pieter Kersbergen, veenman, zn. van Leendert Kersbergen en Alida Petronella Brack (zie
Brack 1-5).

10. Martinus Willem, volgt Ilb.

Ha. Hendrik Savrij, geb. 4-11-1822, overl. Haarlem 13-3-1907, tr. 's-Gravenhage 20-11-1861 Wilhel-
mina Cornelia Bauer, geb. ald. 13-1-1828, overl. Haarlem 25-12-1890, dr. van Hendrik Marijnus
Bauer, hofkamerdienaar, en Frederika Maria ten Broeke.

Uit dit huwelijk, geboren te Haarlem:

1. Wilhelmina Cornelia Hendrika Savrij, geb. 25-8-1868, overl. Bloemendaal 22-6-1930, onge-
huwd.
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Stilleven, in 1825 geschilderd door Martinus Savrif

2. Hendrik Martinus Frederik George Savrij, geb. 13-12-1871, kunstschilder, overl. Haarlem 30-11-
1942, tr. Bergen NH 30-8-1901 Berber Edwardina van der Velde, geb. ald. 18-12-1872, overl.
Haarlem 10-1-1941, dr. van Gerrit van der Velde, huisarts, en Clarisse Geertruida Taylor,
wonende te Bergen NH.

3. Willem Frederik Hendrik Savrij, geb. 19-2-1873, overl. Haarlem 2-5-1875.

Ilb. Martinus Willem Savrij, geb. Haarlem 17-9-1846, overl. ald. 24-8-1917, tr. Reeuwijk 21-4-1873
Wijnanda Cornelia Brack, geb. Reeuwijk 22-8-1846, overl. Haarlem 17-2-1924, dr. van Cornelis
Brack, burgemeester, en Marrigje Broeckhuisen.

Martinus was evenals zijn vader huisschilder. Het huisschildersbedrij f was inmiddels opgeheven. Hij
nam in 1871 de vernisfabriek van zijn vader over. Ook Martinus was verzamelaar van schilderkunst.

Uit dit huwelijk, geboren te Haarlem:

1. Cornelia Margaretha Savrij, geb. 20-2-1874, overl. Haarlem 9-1-1916, tr. Haarlem 31-7-1902
Willem Stolp, geb. ald. 13-7-1874, handelaar in ijzerwaren, later medefirmant van de vernis-
fabriek Savrij, zn. van Willem Stolp, winkelier, en Sara Geertruida Ehnman, wonende te
Haarlem.

2. Margaretha Wijnanda Cornelia Savrij, geb. 17-8-1875, overl. Haarlem 24-3-1926, ongehuwd.
3. Martinus Willem, geb. 1-2-1877, overl. Haarlem 20-10-1877.
4. Martinus Willem, geb. 6-7-1878, overl. Haarlem 22-6-1879.
5. Martine Wilhelmina Savrij, geb. 20-12-1879, overl. Haarlem 12-10-1972, ongehuwd.
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6. Maria Magdalena Savrij, geb. 13-2-1881, overl. Haarlem 24-12-1928, tr. Haarlem 8-7-1909
JohannesEduardPost, geb. Hoorn 20-8-1880, agent in ijzerwaren te Rotterdam en Haarlem,
overl. Haarlem 18-4-1945, zn. van David Post, predikant te Hoorn, en Jannetje Gerhardt.

7. Helenajohanna Savrij, geb. 26-8-1883, overl. Haarlem 5-11-1975, tr. Haarlem 16-1-1913 Gerard
Johannes Droste, geb. ald. 26-5-1871, chocoladefabrikant te Haarlem, overl. Haarlem 27-12-
1936, zn. van Gerard Jan Droste, banketbakker te Haarlem, en Neeltje Klein.

8. Hendrik Savrij, geb. 15-2-1885, samen met zwager Willem Stolp firmant van de vernisfa-
briek Savrij, overl. Haarlem 8-7-1963, tr. Hoorn 15-6-1910 ReinaPost, geb. Hoorn 31-12-1886,
overl. Bloemendaal 27-4-1986, dr. van David Post, predikant, en Jannetje Gerhardt.

9. Martinus Willem, geb. 31-10-1886, overl. Haarlem 16-9-1887.

Noten
1. R.W.P. de Vries jr., M.A.J. Bauer, Uitgever Strengholt, Amsterdam 1944, pag. 11.
2. Souvenir ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van vernisfabriekfa M. Savrij & Zoon te Haarlem, 1841-1916,

eigen uitgave van de firma, Haarlem 1916.
3. Klaus A. Bauer, DieFamilienmitgliederBAUER in derGemeindeKolbsheim im Elsass in derersten Hülftedes

ïzjahrhunderts, entnommen aus dem 1. Kirchenbuch, eigen uitgave, Sensbachtal 1995.
4. J.C. Bauer, Op zoek naar de geschiedenis van een geslacht Bauer te Kolbsheim, Straatsburg en

's-Gravenhage, uitgever Flantua, Zeist 1985.
5. Z. van Doorn, AagjeDeken-Ds.JanBrak en de familie Brak, in: Stichtse Heraut, editie juli 1958, pag. 381-

384-
6. B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, uitgever Meulenhoff/Iandshoff, Amsterdam 1984,

pag. 114.

Uit Antwerpse Bron (60)

22 mei 1557; [doorgehaald: Jouffrouw] Arnoldyne Grammaye, natuerlicke dochter wylen Cornelis
Grammaye, met Anthonis de Roeck eius marito et tutore [= haar man en voogd], constituit [=
machtigt] Aernoude Ghysbrechtsheuien grootvader (in zake) het versterf van Margriete Ghijsbrechts
hair moeder, en dochter was des voirs. Aernout Ghysbrechts die tot Brugge gestorven ende afly-
vich geworden is, scheyding en deling te maken.

[SAA, Schepenregister 266, f. 50] [M.V-K]

[zie: De Nederlandsche Leeuw CXIII, nr. 7-9, juli-sept. 1996, k. 271; Gens Nostra 52 (1997), pag. 161,162].
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LEERLINGEN EN LERAREN
VAN EEN JONGENSKOSTSCHOOL TE WEESP

DOOR I. KEMPERMAN-WlLKE

Op initiatief van het stadsbestuur van Weesp is aldaar in 1790 een 'Stads Franse Jonge Heren
dag- en kostschool' opgericht; deze school vervangt dan de oude Latijnse school. De Franse
school is zowel bestemd voor Weesper jongens, die als externe leerlingen - de zogenaamde
dagleerlingen - onderwijs krijgen, als voor kinderen die van buiten Weesp op kostschool zijn
geplaatst.

Het eerste hoofd van de school heet Ernst Zeijddaar (Tiel 1742 - Weesp 21-10-1820), voorheen
onderwijzer in Amsterdam. Zeijdelaar is bekend als schrijver van schoolboeken over spelling
en taalonderwijs. Ook in zijn Weesper tijd verschijnen nog verschillende verhandelingen over
de Nederduitsche taal. Een voorwaarde bij zijn aanstelling is dat hij moet zorgen dat er voor
het onderwijs aan meisjes een mademoiselle komt. Hiervoor hoeft Zeijdelaar niet ver te zoe-
ken: zijn dochter Frederica is een jaar later schoolhoudster van de 'Stads Jonge Dameskost-
school' in Weesp.

De belangstelling voor de kostschool lijkt samen te hangen met de faam van het school-
hoofd. Bovendien is uit de leerlingengegevens op te maken dat de school een goede naam heeft
gehad bij ouders die in Nederlandsch Indië of in de West gewoond hebben. Verschillende
leerlingen zijn uit deze streken afkomstig. Helaas is er van de school geen archief bewaard.
Leerlingengegevens van de periode Zeijdelaar (1790-1799) en van zijn opvolger Gerardus Pape-
gaay (1799-1829) zijn niet voor handen'. Wel is er een aanduiding van het aantal leerlingen uit
1811: Papegaay heeft dan twaalf leerlingen 'in de hele kost', zes leerlingen 'in de halve kost' en
21 dagschoolleerlingen.

Van de periode 1829-1849 zijn slechts fragmentarisch gegevens gevonden. Schoolhoofd tussen
1829 en 1859 is FransLagerwey (Geertruidenberg 8-9-1803 - Weesp 29-2-1859). Tot 1849 geeft hij
afwisselend aan 12,26, 29 en 25 'jonge heeren' les. Daarvan zijn dertien leerlingen met naam
bekend, waarvan twaalf uit 1829. In 1849 is de kostschool, gelegen aan de Nieuwstad wijk C
nummer 94, verbouwd. De registratie van de leerlingen is hierna verbeterd.

Het volgende schoolhoofd is de schoolhouder HironimusAdrianus Vethake, geb. Tiel 6-10-1833,
van Breda naar Weesp in april 1860, tr. 17-7-1860 Hendrikajacoba van Loon, vertrekt op 13-7-1869
naar Breda.

Dan volgt Pieter Stevens, hoofdonderwijzer, geb. Borger 13-6-1834, van Den Briel naar Weesp
op 29-7-1869, tr. Catharina Margaretha Buckman, geb. Den Haag 1829, vertrekt op 2-9-1873 naar
Delft.

Na het vertrek van Pieter Stevens lijkt de belangstelling voor de kostschool voorbij. De Wee-
sper stadskostschool is opgeheven in 1874. Er komt een nieuw type school voor de Weesper
leerlingen: het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Deze school wordt nog lang in
Weesp 'de Franse school' genoemd.

Ten einde toch een beeld te krijgen van de grootte van de school en de belangstelling die er
buiten Weesp voor de school bestond, is geprobeerd uit het bevolkingsregister een lijst van de
leerlingen te maken. Dit blijkt mogelijk voor de periode 1849-1873. De leerlingenlijst die u
hieronder vindt, is zeker niet compleet. Per leerling volgt voor zover bekend de naam, tussen
haakjes de geboorteplaats en -datum en verder de jaren van verblijf met jaar van aankomst
(= in) en jaar van vertrek (= uit).
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Aan deze leerlingenlijsten zijn toegevoegd naamlijsten van de leraren verbonden aan de
school. Zij worden secondanten of na 1869 hulponderwijzers genoemd.

Mocht u een aanvulling op een van de lijsten hebben of de levensloop van een van de Wee-
sper kostschooljongens kennen, dan houdt het gemeentearchief in Weesp zich aanbevolen
voor uw informatie. Misschien dat dan het vermoeden bevestigd kan worden dat veel oud-
leerlingen uiteindelijk terecht kwamen bij de Koninklijke Militaire Academie.

Van de leerlingen is de volgende lijst samen te stellen:
1829: twaalf jonge heren, te weten (met tussen haakjes het geboortejaar):

1. Kouwenhoven, Pierre Henri (1816)
2. Hanrath, Gerrit Hendrik (1818)
3. Angler, AdolfWillem(i82o)
4. Haen, Cesar Augustus de (1816)
5. Gouget, Jules Sebastiaan (1814)
6. Greve Brouwer, Melchior (1820)
7. Wolter, Hendrik Johan (1819)
8. Verschuur, Gerrit (1820)
9. Rittershausen, Louis Chretien Guillaume (1815)

10. Huselbach, Jan Hendrik (1818)
11. Genderen, Hendrik Coenraad van (1813)
12. Wagenaar, Hendrik Cornelis (1817)

1837:
13. Veer de Rochemont, Abraham de (Curacao 1824) in: 1837 uit: ca. 1839 (naar KMA Breda,

mededeling nazaat).

Leerlingen tussen 1849 en 1859:
1. Hart, Louis Eduard de (Suriname 1832), uit: 1851
2. Voet, Jan (Suriname 1832), uit: 1850
3. Kuijs, Arnoldus Pieter (Voorschoten 1833), uit: 1851
4. Dibbetz, Herman Mauritz (Amsterdam 1834), uit: 1851
5. Hart, Henri Coenraad de (Suriname 1834), uit: 1851
6. Kroon, Cornelis (Hoorn 1834), uit: 1851
7. Man, Constant de (Java 1834), uit: 1850
8. Spengler, Ferdinant van ('s Hertogenbosch 1834)
9. Voet, Frederik (Suriname 1834), uit: 1851

10. Aelst, Adrianus Cornelis van (Oudewater 1835), uit: 1850
11. Simon, Herman Daniël (Leeuwarden 1835), uit: 1850
12. Spengler, Willem Leonard van (Zwolle 1835), uit: 1850
13. Stam Zijnen, Gerardus Johannes (Heusden 1835), uit: 1851
14. Frensenberg, Willem (Elburg 1836), overleden buiten Weesp in 1850
15. Gravenhorst, Willem (Curacao 1836), uit: 1850
16. Meijer, Arnold Frederik (Eist 1836), uit: 1850
17. Noorduijn, Pierre Henri (Nijmegen 1836), uit: 1850
18. Mehr Mohr, Pieter Marinus van der (Goes 1836)
19. Weideren Rengers, Baron van (Den Haag 1836), uit: 1851
20. Soutendam, Marinus Johannis (Goes 1836)
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21. Valk, Adrianus van der (Rotterdam 1836)
22. Reigersberg Versluis, Hugo van (Middelburg 1836), uit: 1851
23. Hart, Willem Frderik de (Suriname 1837)
24. Man, Adriaan de (Java 1837) uit: 1850
25. Witteveen, Frederik (De Lemmer 1837)
26. Clarkson, Robert (Vlissingen 1838)
27. Dibbetz, Pieter (Den Helder 1838)
28. Ledeboer, Henri (Rotterdam 1838)
29. Maas, Henri Gerard (Alkmaar 1838)
30. Polanen Petit, Willem van (Java 1838), uit: 1850
31. Scheltinga, Frans (Heerenveen 1838)
32. Reigersberg Versluis, Anton van (Middelburg 1838)
33. Andersen, Jens (Amsterdam 1841), uit: 1850
34. Rinia van Nauta, Cornelis Scheltings (Giekerk 1833), uit: 1851
35. Dutry van Haaften, Jakob (Haeften 1836), uit: 1850
36. Koning Knijff, Aart de (Woerden 1839)
37. Barkey, Henrij (Leiden 1839)
38. Andriessen, James Theodoor (Java 1836), uit: 1851
39. Adema, Foppe (Leeuwarden 1837)
40. Kretschmer, Willem George Lodewijk (Zutphen 1836)
41. Woltman, Dirk (Terbant, Friesland, 1836)
42. Eyk van Voorthuijsen, Hendrik Christiaan van (Amsterdam 1838)
43. Kreef, Antonie Levinus (Zierikzee 1837)
44. Riesen, Henri Louis (Amsterdam 1836)
45. Gallas, Theodoor Louis (Hellevoetsluis 1837)
46. Zaal, Johan Adriaan (Suriname 1838), uit: 1853
47. Andringa de Kempenaar, Anton Anne van (St. Annaparochie 1837)
48. Dumont, Charles Henri Corneille (Middelburg 1835), uit: 1851
49. Sixma van Heemstra, H.V.F. (Pietersburen 1837), in: 1851
50. Watering, J.A. (Amsterdam 1842), in 1851
51. Reigersberg Versluis, M. van (Middelburg 1841), in: 1851
52. Heijligers, C.V.L. (Batavia 1837), in: 1851
53. Thurkow, Albert Jan (Paramaribo 1839), in: 1852
54. Simon, Jacob Everard (Leeuwarden 1838), in: 1852
55. Dumont, Albert Jan (Leidschendam 1839), in: 1852
56. Helb, Henri (Paramaribo 1841), in: 1852
57. Helb, Jan (Paramaribo 1840), in: 1852
58. Kanter, Hubertus Marinus de (Paramaribo 1839), in: 1852/1853 uit: 1853
59. Lagerwey, Gijsbert (Dordrecht 1840), in: 1852
60. Warbert de Puiseau,. (Sneek 1840), in: 1852
61. Hart, Wolter Christiaan Charles de (Paramaribo 1843), in: 1852
62. Bruch, Pieter (Hellevoetsluis), in: 1853
63. Lely, Jacobus Kornelis van der (Maassluis 1838), in: 1853
64. Wolff van Naarssen, Louis Oncko (Onderdam 1840), in: 1853
65. Schuit, Jan Willem (Hoorn 1840), in: 1853
66. Trüter, Oloff John (Kaapstad 1840), in: 1853
67. Renterghem, Jan Gerard van (Goes 1841), in: 1853
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68. Knegt, Jan Coenraad Mauritz Johan (Amsterdam 1842), in: 1854 uit: 1854
69. Knegt, Maria Johannes Hendrik Johan (Amsterdam 1844) in: 1854
70. Emde, E.G. van (Paramaribo 1843), in: 1854
71. Nieuwenhuijze, Jan Hendrik (Amsterdam 1845), in: 1854
72. Nieuwenhuijze, Gerard Bernard (Amsterdam 1846), in: 1854
73. Bank Langenhorst, Jan Hendrik Laurens de (Amsterdam 1842), in: 1855
74. Boreel de Maurignault, Jonkheer Johan Anton (Oldenzaal 1841), in: 1855
75. Bink, Franciscus (Paramaribo 1845), in: 1855
76. Merens, Dirk Christiaan (Enschede 1840) in: 1855
77. Sloos, Karel Gerard Frederik (Winkel 1844), in: 1855
78. Itterson, Fredrik Hendrik Gijsbertus (Arnhem 1842), in: 1857
79. Clignett, F.W.P. (Semarang 1839), in: 1856
80. Clignett, G. (Semarang 1840), in: 1856
81. Dessauvagie, Willem Gustaaf (Roedjenegoro 1848), in: 1857
82. Riemsdijk, Henri Th. Corn. van (Ravestein 1844), in: 1857
83. Speenhoff, C. (Rotterdam 1846), in: 1857
84. Ellis, George Abraham (Suriname 1846), in: 1857
85. Speenhoff, Johannes (Rotterdam 1844), in: 1857
86. Vriesman, Hendr. Gidion Johan Gerard (Oudewater 1841), in: 1857
87. Peelen, Pieter Chr. J. (Weesp 1841), in: ca. 1858 uit: ca. 1860
88. Eekhout, C.W.E.J. (Smilde 1850), in ca. 1859 uit: ca. 1860
89. Arnold, J.F. (Batavia 1843), in: ca. 1859 uit: ca. 1860
90. Dupperd, Leendert (Vianen 1846) in: ca. 1859 uit: ca. 1860

Kostschoolleerlingen tussen 1860 en 1869:
1. Berg, Ernst Johan (Amsterdam 1846), in: 1860
2. Buck, Willem Elize de (Pekalonga, Ned. Indië, 1846) in: 1860 uit: 1864
3. Lookeren Campagne, Dirk van (Tiel 1846) in: 1860 uit: 1863
4. Everdingen, Hubert Gerrit van (Buren 1845) in: 1860
5. Gelster, Willem Jacob van (Amsterdam 1844) in: 1860 uit: 1861
6. Hees, Alphonse van (Groningen 1845) in: 1860 uit: 1861
7. Jalink, Johan Bernhard (Doesburg 1848) in: 1860
8. Perk, Cornelis Egbert (Hilversum 1843) in: 1860 uit: 1861
9. Sonsbeek, Willem Jacob Verheije van (Delft 1844) in: 1860 uit: 1864

10. Wichers, Louis (Utrecht 1844) in: 1860
11. Wilde, Gerrit Julius de (Utrecht 1845) in: 1860
12. Boissevain, Jirus Daniel (Amsterdam 1848) in: 1862 uit: 1864
13. Gevers Deynoot, Dirk Rudolf (Venlo 1848) in: 1862 uit: 1863
14. Ammers, Nicolaas Wilhelmus van (Purmerend 1847) in: 1862 uit: 1862
15. Voüte, Eduard (Amsterdam 1847) in: 1862 uit: 1865
16. Herwerden, Hedde van (Den Helder 1846) in: 1862 uit: 1863
17. Rahusen, Herman (Leeuwarden 1847) in: 1862 uit: 1863
18. Andriessen, Pieter August (Padang, Sumatra, 1844) in: 1862
19. Brauw, Dirk Jacob Albert Eduard de (Batavia 1848) in: 1861/1862 uit: 1866
20. Mul(c)ken, Eduard Karel Jan Victor van (Den Haag 1848) in: 1861/1862 uit: 1865
21. Royer, Willem Hendrik (Zwolle 1848) in: 1862 uit: 1869
22. Schelle, Carel Jan van (Rotterdam 1847) in: 1862
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23. Idsinga, Hendrik (Kollum 1848) in: 1862 uit: 1865
24. Cambier, Wilhelm Adrianus (Vianen 1848) in: 1862 uit: 1864
25. Rode, Jacob Frederik (Neustadt, Zwitserland, 1844) in: 1862 uit: 18642

26. Poel, Hendrik van der (Eist, Gld., 1848) in: 1862 uit: 1863
27. Poel, Ernest Karel Jacob Marinus van der (Zevenaar 1845) in: 1862 uit: 1863
28. Rollin Couquerque, Henri Jean Louis Frederic (Geudrie, Java, 1847) in: 1862 uit: 1863
29. Rahusen, Nicolaas (Leeuwarden 1848) in: 1862 uit: 1865
30. Stadnisky, Andries Henri (Nijmegen 1849) in: 1862 uit: 1865
31. Pfister, Everhard (Loosdrecht 1846) in: 1862 uit: 1865
32. Raadt, Apolonius Leonardus de (Barendrecht 1845) in: 1862 uit: 1863
33. Oldenborgh, Johannes van (Delft 1848) in: 1862 uit: 1866
34. Eeckhout, Christoffel Wilhelm Evert Jan (Smilde 1850) in: 1863
35. Buijs, Paulus Johannes Christiaan Coenraad (Doesburg 1849) in: 1863 uit: 1866
36. Suringar, Johan Arnold (Maastricht 1848) in: 1863 uit: 1866
37. Blanken, Gerard (Den Bosch 1848) in: 1863 uit: 1864
38. Junius van Hemert, Willem Dirk (Den Haag 1851) in: 1863 uit: 1866
39. Koek, Johan Cato (Haarlem 1848) in: 1863
40. Lookeren Campagne, Peter Jan van (Tiel 1847) in: 1863 uit: 1867
41. Immink, Jan Rutger (IJsselstein 1849) in: 1863 uit: 1866
42. Kraijenhoff van der Leur, Adrianus Rudolphus (Delft 1848) in: 1863 uit: 1864
43. Herwerden, Jacob van (Den Helder 1848) in: 1863 uit: 1867
44. Zur Muhlen, Franciscus Marinus (Amsterdam 1849) in: 1863 uit: 1867
45. Bosch, Jonkheer Willem Joannes Petrus van den (de Bilt 1848) in: 1863 uit: 1865
46. Cambier, Marie Jacques (Vianen 1849) in: 1863 uit: 1866
47. Oldenborgh, Adriaan Simon (Dordrecht 1850) in: 1863 uit: 1866
48. Exter, Theodorus van (Nijmegen 1847) in: 1863 uit: 1864
49. Wesseling, Hendrik (Tiel 1850) in: 1863 uit: inwonend geworden bij de predikant van Wijk

in Weesp na 1866, weg 1869
50. Wesseling, Dingeman (Tiel 1851) in: 1863 uit: zie aantekening hierboven
51. Teijlingen, Johannes Cornelis van (Coevorden 1846) in: 1863 uit: 1863
52. Hummel, Hermanus (Meppel 1846) in: 1863 uit: 1864
53. Werner, Carel Frederik Alexander (Baroes, Ned. Indië, 1850) in: 1864 uit: 1868
54. Werner, Henri Carel Alexander (Padang, Ned. Indië, 1848) in: 1864 uit: 1864
55. Werner, Pieter Frederik Alexander (Baroes, Ned. Indië, 1849) in: 1864 uit: 1866
56. Smith, Wiliam Ralph (Georgetown, Demerara, West Indië) in: 1864 uit: 1864
57. Loon, Adrianus Hendrik Gerrit van (Tiel 1852) in: 1864 uit: 1867
58. Hees, Wilhelmus Martinus Hubertus Josephus (Den Haag 1849) in: 1864 uit: 1867
59. Kooij, Arnold (Amsterdam 1850) in: 1864 uit: 1869
60. Kooij, Pieter Lambertus (Amsterdam 1848) in: 1864 uit:i86g
61. Mersch, Christiaan Hendrik van der (Zeist 1852) in: 1864 uit: 1869
62. Marcella, Eduard (Vught 1850) in: 1864 uit: 1867
63. Palm, Jan Nicolaas van der (Sirtjo Ardjo, Java, 1849) in: 1864 uit: 1867
64. Hemert, Willem Petrus Joannes Junius van (Batavia 1849) in: 1864 uit: 1866
65. Kloppes, Adrianus Cornelis de (Arnhem 1849) in: 1864 uit: ca. 1869
66. Eekhout, Coenraad (Smilde 1852) in: 1865 uit: ca. 1869
67. Rahusen, Davis Willem (Leeuwarden 1849) in: 1865 uit: 1865
68. Bergsma, Johannes Casparus (Woudrichem 1849) in: 1865 uit: 1867
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6g. Jolles, Cornelis Johannes Anton (Amsterdam 1851) in: 1865 uit: 1868
70. Froger, Rudolph (Amsterdam 1852) in: 1865 uit: 1869
71. Modderman, Remees Floris (Slochteren 1844) in: 1865 uit: 1866
72. Nieuwenhuijzen, Jan Hendrik Jacob (Soerabaya, Ned. Indië, 1852) in: 1865 uit: 1869
73. Stadnitsky, Henri Etienne Andrien (Amsterdam 1853) in: 1866 uit: ca. 1869
74. Swieten, Albert Eduard van (Den Haag 1850) in: 1866 uit: 1867
75. Netscher, Henri Paul (Tagal, Java, 1854) in: 1866 uit: 1867
76. Koopman, Jan Coenraad (Utrecht 1852) in: 1866 uit: ca. 1869
77. Linschoten Strick, Johan Lodewijk van (Benschop 1851) in: 1866 uit: 1868
78. Blaauw, Gerrit (Amsterdam 1855) in: 1866 uit: 1869
79. Bruinings, Johannes (Amsterdam 1853) in: 1866 uit: ca. 1869
80. Poel, Dirk Hendrik van der (Rotterdam 1852) in: 1866 uit: 1869
81. Nagell, Anne Willem Jacob Joost, Baron van (Lochem 1851) in: 1866 uit: ca. 1869
82. Haitsma Muiier, Willem Dirk (Bolsward 1852) in: 1866 uit: ca. 1869
83. Carp, Gustaaf Alexander Paul (Amsterdam 1850) in: 1866 uit: 1867
84. Luteijn, Abraham (Middelburg 1851) in: 1866 uit: 1867
85. Wiselius, Johan Ludolf (Amsterdam 1851) in: 1866 uit: 1868
86. Wiselius, Arnout Jan (Amsterdam 1852) in: 1866 uit: 1869
87. Breggen, Willem Karel van der (Amsterdam 1854) in: 1866 uit: 1869
88. Arendsen de Wolff, Johannes (Vlissingen 1854) in: ca. 1867 uit: ca. 1869
89. Braams, Henri Frederik Daniel (Wageningen 1851) in: 1867 uit: 1869
90. Rossier, Auguste Henri Victor (Lussy, Zwiserland) in: 1867 uit: ca. 1869 (2)
91. Nagel, Alino Anne Karel, Baron van (Lochem 1856) in: 1868 uit: 1869
92. Caland, Jacob (Zuidlaren 1858) in: 1869 uit: 1869
93. Braam, Jacob Pieter van (Arnhem 1855) in: 1869 uit: 1869

Leerlingen tussen 1869 en 1876:
1. Roelofs, Christiaan Otto (Amsterdam 1853), in: 1869 uit: 1871
2. Steenberg, Adriaan (Schiedam 1854), in: 1869 uit: ca. 1876
3. Voogd, Nicolaas Johannes Erkelens de (Mijdrecht 1855), in: 1869 uit: 1872
4. Hagedoorn, Adrianus Hendrik (Amsterdam 1857), in: 1869 uit: 1875
5. Hagedoorn, Hendrik (Amsterdam 1853), in: 1869 uit: 1872
6. Heekeren, Cornelis Hendrik van (Batavia 1867), in: 1870 uit: 1871
7. Bredie, Willem (Soest 1855), in: 1871 uit: 1872
8. Hanedoes, Adriaan Nicolaas Johan (Haarlemmermeer 1861), in: 1871 uit: 1876
9. Hanedoes, Carel Frederik Jan (Haarlemmermeer 1862), in: 1871 uit: 1876

Van de leraren, secondanten of (na 1869) hulponderwijzers, verbonden aan de kostschool, zijn
de volgende namen bekend (met tussen haakjes de geboortegegevens):

1. Boer Pzn., Jan de (1810), in: 1829
2. Legrom, J.T. (1806), in: ca. 1830
3. Tuinder, M. (1811), in: ca. 1830
4. Legrom, F.F. (1817)
5. Ridderhof, Gijsbertus Marinus (1817)
6. Slee, Cornelis van (1810)
7. Brink 't Hooft, Goswinus (1816)
8. Kwast, Gijsbertus van der (1814)
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9. Wetering, Gerrit van de (1817)
10. Stijners, J. (1819)
11. Pruim, Hendrik Jan (6-12-1820), ca. 1833-1843
12. Frielink, Willem George (14-1-1826), ca. 1834-1844
13. Hartshagen, Johannes (28-12-1822), van Naarden in 1848
14. Moll, Hendrik Jan van (Putten 23-2-1824), van Elburg in mei 1849, vertrekt 4-9-1852 naar

Gorinchem
15. Brusse, Hermanus (Amsterdam 1829), van Amsterdam in april 1849, vertrekt in augustus

1850 naar Curacao
16. Pauwert, Arie van der (Schiedam 4-9-1831), van St. Oedenrode, vertrekt 29-7-1856 naar

Maarssen
17. Schippers Ezn., Johannis (Naarden 1825), van Zaandam in april 1851, vertrekt in juni 1852

naar Naarden
18. Blok, Adrianus (Nieuwlekkerland 1832), van Werkendam in 1852, vertrekt 4-7-1856 naar

Werkendam
19. Swartwolt, Roelof (Leeuwarden 1833), op 2-9-1856 in Weesp, vertrekt 20-3-1860 naar

Utrecht
20. Sorel, Johannes (Vlissingen 1834), van Stolwijk in 18-10-1856, vertrekt 3-3-1857 naar Am-

sterdam
21. Spaan, Wouter (Kortenhoef 1839), in Weesp in april 1857, vertrekt naar Kortenhoef
22. Vorster, Johannes Marinus (Tiel 30-3-1839), van Vlissingen in aug. 1860, vertrekt 22-4-1862

naar Tiel
23. Scheltema, Henri (Amsterdam 1841), van Amsterdam 11-1-1862, vertrekt 19-12-1862 naar

Kampen
24. Megelink, Willem Leendert (Den Haag 1844), van Den Haag 10-5-1862, vertrekt 5-7-1865

naar Rijswijk
25. Peters, Bernardus Johannes (Spankeren 1839), van Doesburg op 23-3-1863
26. Vis, Simon (Leidschendam 1842), van Zoelen op 5-2-1864, vertrekt 12-8-1869 naar Leerdam
27. Carnal, Paul Emile (Sanboz, Zwitserland, 1844), van Sanboz 14-9-1864, vertrekt 10-8-1867

naar Zuid-Holland
28. Huisman, Gerrit (Giessen/Oudekerk 1844), van Haarlem op 8-1-1866, vertrekt 13-7-1869

naar Breda
29. Stevens, Gerardus, een broer van Pieter Stevens, (Borger 1843), in 1869 van Grootegast,

vertrekt in 1873 naar Borger
30. Hornay, Wilhelm (Reklinghausen 1815), van Vianen in 1871, vertrekt in 1872 naar Woerden.
31. Bosschaart, Dirk Jan (Nijkerk 1842), van Vianen in sept. 1871, vertrekt in dec. 1871 naar

Zutphen
32. Sleutel, David (Westwoud 1824), van Westwoud in april 1872, vertrekt in okt. 1872 naar

Amsterdam
33. Rossem, Paul Henri Rudolph van (Ned. Indië 1844), van Utrecht in jan. 1873, vertrekt in

dec. 1873 naar Utrecht.

Noten
1. De in het artikel van C.C. van Valkenburg, 'Voorouders in Berbice', genoemde Johanna Christina Abbensets, geboren

Berbice 12-2-1792, was in 1806 leerlinge van de meis/cskostschool in Weesp (bron: Jaarboek Centraal Bureau voor

Genealogie 39 (1985), pag. 250, 251 en 270).

2. Weergegeven als leerling, maar mogelijk hulponderwijzer.
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ADELAÏDE HULSTKAMP EN HAAR ACHT ONWETTIGE
KINDEREN

DOOR DRS. A.A.B. VERBOUT-WAMSTEEKER

Een van de overgrootmoeders van mijn man was Alida Maria van Geldermalsen Hulstkamp, gebo-
ren te Gouda op 3 december 1844. Nieuwsgierig naar die naam ging ik op zoek in de Burgerlij-
ke Stand van Gouda en kwam het volgende op het spoor.

De ouders van Alida Maria waren Gautier van Geldermalsen Hulstkamp, broodbakker, en Cornelia
van der Heijden, gehuwd te Gouda op 8 november 1843. Alida Maria was hun eerste kind, er
zouden er nog zes volgen, waarvan alleen de jongste zoon Petrus Bernardus (geb. Rotterdam
11-12-1859) in leven bleef. Alida Maria van Geldermalsen Hulstkamp huwde te Woerden op 7 no-
vember 1868 met Abraham Disersent, de kleinzoon van een Zwitserse soldaat. Petrus Bernardus
van Geldermalsen Hulstkamp stierf ongehuwd op de leeftijd van 29 jaar, waarmee de naam Van
Geldermalsen Hulstkamp ophield te bestaan.

Gautier van Geldermalsen Hulstkamp werd geboren te Rotterdam, als zoon van Adelaïde Hulst-
kamp. Zijn geboorte werd door Anna Margaretha van Koukerke, vroedvrouw, wonende aan de
Delftse Vaart aangegeven, waarbij zij verklaarde dat op 17 februari 1813 in het huis aan de
Houttuinen buurt L no.178 Adelaïde Hulstkamp bevallen was van een kind van het mannelijk
geslacht, "t welk zij ons voorstelde, aan hetzelve den voor- en toenaam Gautier van Geldermal-
sen gevende'. Gautier (het Franse equivalent voor Wouter) en zij n nakomelingen gingen sinds-
dien door het leven met de achternaam 'Van Geldermalsen Hulstkamp'.

Adelaïde Hulstkamp (ook wel Alida genoemd) huwt op de leeftijd van 34 jaar te Rotterdam op
12 juni 1822 met Wouter van Geldermalsen, 40 jaar, commies bij de indirecte belastingen, weduw-
naar van Catharina Dubbel en 'wonende te Rotterdam'. Precies een jaar eerder, op 12 juni 1821,
geeft Wouter van Geldermalsen, oud 37 jaar1, tapper en wonende op het Veerstal buurt Q_no. 72
in Gouda, het overlijden aan op 8 juni van Gijsberdina van Geldermalsen, oud 14 jaar, waarvan
hij de vader is en Adelaïde Hulstkamp, oud 32 jaar, de moeder. Op 21 maart 1822 vervoegt Wouter
van Geldermalsen zich weer bij de Burgerlijke Stand van Gouda, dit keer om aan te geven dat
op de 19e maart zijn zoon Anthonij van Geldermalsen is overleden, oud 3 jaar en 2 maanden en
geboren te Rotterdam. Zijn moeder is eveneens Adelaïde Hulstkamp. Beide kinderen zijn dus
overleden voordat het huwelijk tussen Wouter en Alida heeft plaatsgevonden.

Een halfjaar na zijn huwelijk, op 18 december 1822, overlijdt Wouter van Geldermalsen zelf,
op de leeftijd van 40 jaar in zijn huis aan de Botermarkt buurt P no. 105 te Gouda. In augustus
van dat jaar had hij, 'eenigermaate op de borst bezet' nog zijn testament gemaakt, waarbij hij
Alida Hulstkamp tot zijn wettige erfgenaam aanstelde. Als voogd over zijn twee minderjarige
kinderen TheresiaMaria en Nicolaas Willem van Geldermalsen, geboren uit zijn eerste echtgenote
Catharina Dubbel, stelde hij aan zijn zwager Anthonie Bisschop, 'Fransch kostschoolhouder' wo-
nende te Rotterdam. Over de kinderen die hij bij Alida Hulstkamp had, werd in het testament
met geen woord gerept2. Echter, in de memorie van successie van de nalatenschap van Wouter
van Geldermalsen, opgemaakt te Gouda op 31 juli 1823, wordt over vier minderjarige kinderen
gesproken: Wouter (= Gautier), Theresia Maria, Catharina Anthonia en Nicolaas Willem van Gelder-
malsen3.

Bij het zoeken naar de geboortes van de overleden kinderen Gijsberdina en Anthonij van Gelder-
malsen, bleek dat Anthonij geboren was te Rotterdam op 1 januari 1819 als Anthonij Hulstkamp.
De geboorte van Gijsberdina, die rond 1807 plaats gehad moet hebben, toen Alida Hulstkamp
twintig jaar oud was, werd niet gevonden. Wel werd te Rotterdam op 9 december 1815 geboren
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Adelaïde Hulstkamp. Zeer waarschijnlijk is zij identiek met Theresia Maria van Geldermalsen,
genoemd in de hiervoor beschreven memorie van successie en is in haar geboorteakte per abuis
als voornaam de naam van haar moeder opgeschreven. In de volkstellinglijsten van Gouda van
1830 en 1840 wordt zij ook Theresia Maria genoemd en komt de datum van haar geboorte over-
een met die van 'Adelaïde' Hulstkamp in 1815.

Het blijkt dus dat Alida Hulstkamp vier kinderen bij Wouter van Geldermalsen heeft gehad.
Officiële aktes van erkenning zijn niet gevonden, wel verklaart Wouter in de aktes van overlij-
den van twee van hen dat hij de vader is. Wouter van Geldermalsen leidde dus een dubbelleven
en hield het tegelijk met twee vrouwen. In de Rotterdamse gemeenschap moet men er wel
afkeurend over gesproken hebben: waarom heeft Wouter anders zijn goede betrekking als
commies bij de belastingen opgegeven om naar Gouda te verhuizen en daar tapper te worden?
Pas in juni 1822 trouwt hij met Alida Hulstkamp, terwijl hij al ruim een jaar met haar samen-
woont; en toen hij uiteindelijk die stap had gewaagd overleed hij een halfjaar later.

Hiermee is het verhaal echter nog niet afgelopen. Na het overlijden van Wouter van Geldermalsen
kreeg Alida Hulstkamp, dan werkzaam als koffiehuishoudster, nog vier onwettige kinderen:
drie zonen en een dochter, de laatste als zij reeds 46 jaar oud is. Alle vier de kinderen krijgen
de achternaam van hun moeder: Hulstkamp. Het bestaan, alleen met vier kleine kinderen, moet
Alida zwaar gevallen zijn. Waarschijnlijk huwt ze daarom in oktober 1838 met de 72 jaar oude
weduwnaar Joannes Cornelius Franken, die echter nog geen drie jaar later overlijdt.

In maart 1844, wanneer zij haar einde voelt naderen, benoemt Alida Hulstkamp, die dan
kuipster is, in een notariële akte haar zoon Wouter van Geldermalsen (= Gautiervan Geldermalsen
Hulstkamp) tot voogd over diegenen van haar kinderen, die bij haar overlijden nog minderjarig
mochten zijn4. Drie maanden later, op 13 juni 1844, overlijdt zij in haar huis aan de Peper-
straat, wijk R no. 80 te Gouda. Wouter en Theresia Maria van Geldermalsen doen de memorie van
haar nalatenschap, Wouter als voogd over zijn minderjarige broers en zuster van Tialve bedde',
genaamdJohannes, Cornelis, Gijsbertus en Henriëtta Hulstkamp5. Waar deze kinderen Hulstkamp,
die als wees achterbleven, na de dood van hun moeder werden ondergebracht, is niet bekend;
mogelijk bij hun halfbroer Gautier (= Wouter) van Geldermalsen Hulstkamp, die enkele maanden
voor het overlijden van zijn moeder getrouwd was en samen met zijn vrouw hun eerste kind
verwachtte. Vanaf 1849 woonde Gautier met zijn gezin in Rotterdam. Henriëtta Hulstkamp
blijkt vóór 1853 ook in Rotterdam gewoond te hebben en was op de leeftijd van bijna 20 jaar
'armlastig' en 'publiek meisje' in Gouda, waar zij tweemaal wegens een geslachtsziekte is
opgenomen geweest in het Catharina Gasthuis. In 1858 woonde ze weer in Rotterdam, waar
zij vier keer getrouwd is geweest6.

Wat voor vrouw was Alida Hulstkamp} We kunnen er alleen maar naar raden. De kans bestaat
dat zij, zeker na het overlijden van Wouter van Geldermalsen, de vader van haar kinderen, als
publieke vrouw heeft gewerkt. Ze zal haar kinderen wel goed verzorgd hebben: van de acht
zijn er zes volwassen geworden.
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Genealogisch overzicht
I. Wouter van Geldermalsen (zn. van Anthonij van Geldermalsen, ijkmeester bij de turftonnen, en
Catharina van Armele), ged. Rotterdam 6-1-1782, commies bij de indirecte belastingen, tapper
(1821), overl. Gouda 18-12-1822, tr. (1) Rotterdam 11-12-1803 Catharina Dubbel, ged. ald. 6-5-1781,
schoolhoudster, overl. Rotterdam 20-1-1820, dr. van Nicolaas Dubbel en Neeltje Koek; tr. (2)
Rotterdam 12-6-1822 Alida Hulstkamp, ged. ald. 31-12-1787, winkelierster, koffiehuishoudster
(1822), kuipster (1844), overl. Gouda 13-6-1844, dr. van Wilhelmus Hulstkamp en Gijsberdina
van Mierlo. Zij tr. (2) Gouda 24-10-1838 Joannes Cornelis Franken, geb. 's-Hertogenbosch 20-4-
1766, overl. Gouda 27-6-1841, wedr. van Jacomina Tijgeman, zn. van Jerephas Franken en
Catharina Meurs.

Uit het eerste huwelijk met Catharina Dubbel (behalve drie doodgeboren kinderen, resp. begr.
Rotterdam 17-11-1804, 5-11-1805 en 18-10-1806):

1. Catharina Antonia van Geldermalsen, ged. Rotterdam 5-10-1807, overl. ald. 20-11-1886 (onge-
huwd).

2. Nicolaas Willem van Geldermalsen, ged Rotterdam 11-12-1808.
3. Antonia van Geldermalsen, ged. Rotterdam 20-1-1811, overl. ald. 29-5-1811.

Onwettige kinderen van Wouter van Geldermalsen en Alida (Adelaïde) Hulstkamp:

1. Gijsberdina (Hulstkamp) van Geldermalsen, overl. Gouda 8-6-1821,14 jaar oud.
2. Gautier van Geldermalsen Hulstkamp, volgt II.
3. (Adelaïde) Theresia Maria Hulstkamp, geb. Rotterdam 9-12-1815, leeft nog in 1844 in Gouda

als Theresia Maria van Geldermalsen.
4. Anthonij Hulstkamp, geb. Rotterdam 1-1-1819, overl. Gouda 19-3-1822 als Anthonij van Gelder-

malsen.

Natuurlijke kinderen van Alida Hulstkamp:

1. Johannes Hulstkamp, geb. Gouda ca. 1825, leeft nog in 1844 in Gouda.
2. Cornelis Hulstkamp, geb. Gouda 13-3-1827, kuipersknecht, kuiper (1851), winkelier (1890),

overl. Rotterdam 12-4-1907, tr. (1) Rotterdam 5-11-1851 Adriana Dekker, geb. Kralingen 27-5-
1824, dr. van Jan Dekker en Maria van Oosten7; tr. (2) Rotterdam 10-9-1890 Maria Cornelia
de Jong, geb. Rotterdam 8-11-1853, overl. vóór 1907, dr. van Henricus Petrus de Jong en
Dingena Agnes de Bie.

3. Willem Gijsbertus Hulstkamp, geb. Gouda 8-7-1828, zeeman, woonde in de tijd tussen zijn
reizen in bij zijn zuster Henriëtta Hulstkamp, overl. als hofmeester aan boord van het
fregatschip 'Zuid-Holland' (schipper Jan Jans Swart) 'door een langzame ziekte' op de
Noord-Atlantische Oceaan op 5° 15' NB en i8fi 43' WL op 21-7-1868, ongehuwd8.

4. Henriëtta Hulstkamp, geb. Gouda 1-12-1833, tr. (1) Rotterdam 11-8-1858 Jan Mooibroek, geb.
Meeden (Groningen) 8-2-1828, zeeman, takelaar, overl. Rotterdam 15-8-1859, zn. van Jacob
Hindreks Mooibroek en Martje Tjakkes Duit; tr. (2) Rotterdam 2-10-1861 PederChristiansen,
geb. Seden (Denemarken) 1-1-1837, zeeman, overl. Rotterdam 12-1-1875, zn. van Christian
Larson en Kirsten Rasmusdochter; tr. (3) Rotterdam 10-11-1875 Hubertus Kerkhoven, geb.
Harlingen 25-2-1825, wonende Delfshaven, (los)werkman, sjouwer, overl. Rotterdam 25-8-
1896, wedr. van Gerardina Elisabeth Poulus, zn. van Jacob Kerkhoven en Anna Hubertus
Smit; tr. (4) Rotterdam 4-8-1897 Gerrit de Vreede, geb. Utrecht 25-10-1835, schoenmaker,
wedr. van Elisabeth Maria Hendrica Jansen, zn. van Willem de Vreede en Jacoba Berbers.
Uit geen enkel huwelijk kinderen. Niet bekend is waar en wanneer Henriëtta Hulstkamp
en haar laatste echtgenoot zijn overleden.
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II. Gautier (Wouter) van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Rotterdam 17-2-1813, broodbakker, overl.
ald. 15-6-1866, tr. Gouda 8-11-1843 Cornelia van der Heijden, geb. Gouda 5-10-1818, overl. Rotter-
dam 21-7-1865, dr. van Pieter van der Heijden, wagenmaker, en Maria Beerning.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Maria van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Gouda 3-11-1844, dienstmeid, overl. Woerden
23-1-1922, tr. ald. 7-11-1868 Abraham Disersent, geb. Woerden 15-5-1838, kleermaker, overl.
ald. 5-12-1877, zn. van Johannes Philippus Disersent, katoenwever en Hendrika van La-
tum. 3 kinderen.

2. Maria Theresia van Geldermalsen Hulstkamp, overl. Rotterdam 31-8-1849.
3. Wouterus van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Rotterdam 5-2-1849, overl. ald. 30-8-1849.
4. Wouterus van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Rotterdam 1-8-1851, overl. ald. 10-4-1856.
5. Petrus Cornelis van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Rotterdam 5-3-1854, overl. ald. 4-10-1859.
6. GijsbertusBernardus van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Rotterdam 17-5-1857, overl. ald. 26-12-

1858.
7. Petrus Bernardus van Geldermalsen Hulstkamp, geb. Rotterdam 11-12-1859, meubelmaker,

overl. Woerden 10-1-1889.

Noten

1. De leeftijd van Wouter was 39, de akte meldt 37 jaar.
2. Gemeentearchief Gouda (GAG), notarieel archief (NA), nots. Johan David Schiffer, akte 52, d.d. 13-8-

1822.
3. Algemeen Rijksarchief (ARA), Memorie van Successie Gouda, d.d. 31-7-1823.
4. GAG, NA, nots. W.J. Fortuyn Droogleever, akte 62, d.d. 4-3-1844.
5. ARA, Memorie van Successie Gouda, d.d. 16-9-1844.
6. GAG, archief Catharina Gasthuis, inv. nr. 51 (stamboeken 1851-1881), 57c (weekstaten 1853) en 58b

(weekstaten 1855), met dank aan Jan H. Kompagnie.
7. Bij het huwelijk wordt Alida Geertruyda, geb. Rotterdam 17-8-1851, dr. van Adriana Dekker, erkend

als hun kind.
8. Aangifte van overlijden Rotterdam 4-10-1869 door Roelof de Haan, ie stuurman, en Johannes van

Birrendam, 2e stuurman op genoemd schip.

Uit Antwerpse Bron (61)

5 april 1570; Aeffgen Gheerairtsdr van Appeldoren met Jacobe Spenckhuyse busmaker eius marito,
oppidanus, constiniitNiclaese Coelyn coopman woonende tot Amstelredam... endebesundere
alsulcken sake oft proces als sy constituante nu ter tyt vuytstaende ende te doene heeft oft sal
moegen hebben jegens t sterfhuys van wylen Outghert [geen patroniem of achternaam] hair
constituante out oom was.

[SAA, Schepenregister 324, f. 437] [M.V-K]

[zie ook: Uit Antwerpse Bron 29, Gens Nostra 53 (1998), pag. 327]
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Uit Antwerpse Bron (62)

3 dec. 1576; mr. Peter Cornelisjan Ghysbrechtss sone Hemen noempt van Blanckeroert, zoe voor hem
selven als gemechticht Jerst van Jouffr. Marie Jacobsdr de Voocht zynre moeder (blyckende by
sekere brieve van procuratien... te Antwerpen xxvj.en daghs octobris vyventseventich), voorts
inden name en gemechticht van Jouffr. Marien, Christina ende Machtelt Cornelisjan Ghysbrechts-
dochters zyne susters (procuratie xxij sept. vyventseventich voor wethouders van Ha[a]rlem die
wy oic sagen ende hoorden lesen), Bekende de voors. comparant in der voors. qualiteyt dat hy
zoe omme eene somme gelts die hem alreede wel is vergouden als mits noch sekere somme van
penningen dieJacquesBreyelBaudewynssewylen, coopman hen schuldich is tot sekere termynen
alnoch op te leggen ende te betalen navolgende sekeren contracte tusschen henlieden op den
xiiij.en dach novembris lestleden voor notaris ende getuygen gepasseert, vercocht heeft wel
ende wettelick den selven Jacques Breyel op de conditien restrictien ende voorwaerden in den
selver contracte begrepen, Jerst twee stucken weylants metten gronde ende toebehoorten,
groot twee gemeten ende een half gelegen neffens malcanderen onder Outzerweele in Piers
poldere, Item twee gemeten ende een vierendeel saeylants oic metten gronde ende toebehoor-
ten gelegen onder Eeckeren aent Hagelcruys, Item noch twee gemeten weylants oic metten
gronde ende toebehoorten gelegen in de Stockvliet onder Eeckeren voors., Ende noch een
stuck weylants insgelycx metten gronde ende toebehoorten groot vyfvierendeel gelegen in de
Cordelinghen oic onder Eeckeren, ende dit al onbegrepen der maten ende gelyc ende in alle
der manieren de voors. Jacques Breyel alle de voors. parcheelen jegenwoordelick in hueren is
besittende ende die hy den voors. wylen Cornelis Jan Ghysbrechtss ende Marie de Voocht zynre
huysvrouwe vercregen zyn geweest volgende brieven ende bescheede dair af zynde jegenwoor-
delick wesende tot Harlem, gelovende de selve de voors. coopere ter Jerster bequaemheyt te
doen hebben ende overleveren transcriptie.

Wy Burgemeesteren Scepenen ende Regeerders der stadt Haerlem doen condt eenen yegelic-
ken die dese sullen sien dat op huyden voor ons gecompareert zyn deerbare persoonen Jouffr.
Marie, Christina ende Machtelt Cornelisjan Ghysbrechtss van Blanckeroortdochterswylen met Sybrant
van Berckenroede heurlieder momboer ende voecht in desen, den wekken haerlieden comparan-
ten metten rechte gegeven worde, ende verclaerden elx van henlieden respective dat zy consti-
tueerden ende wettelick machtich gemaeckt ende in heurlieden stede gestelt hebben by desen
Peter Cornelisjan Ghysbrechtss vanBlanckenroot [sic; transcriptie foutj e] heurluyder broeder omme
van weghen ende uytten name van hen constituanten te mogen manen innen heffen opbueren
ende ontfangen alsulcke chyns pachten renten schulden ende restanten als men hen compa-
ranten eenichsins schuldich mach zyn wair die geleghen zyn oft bevonden sullen worden
gheene gheexerpeert.

[SAA, Schepenregister 345, f. 175] [M.V-K]

[zie voor Het Geslacht Blanckeroort: Algemeen Nederlansch Familieblad, 1884, No. 92, pag. 4,5; No. 94, pag.
1; No 95, pag. 1-3].
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EEN ONBEKEND HANDSCHRIFT DE HAAN (1675-1846)

DOOR J.F. WENDTE

Inleiding
Tussen ongeveer 1675 en 1800 woonde er in 's-Gravenhage een kleine protestantse familie De
Haan (soms ook als Den Haan of Den Haen geschreven), die in mannelijke lijn is uitgestorven.
Onderzoek naar de herkomst van dit geslacht was doodgelopen. De recente vondst van een
achttiende eeuws handschrift bij een afstammeling van dit geslacht geeft echter nieuwe aan-
knopingspunten voor verder onderzoek'.

Met deze publicatie wordt mede beoogd reacties te verkrijgen die aansluiting van deze
Haagse tak De Haan op oudere generaties mogelijk maakt. Aanknopingspunten liggen in
Fijnaart en mogelijk in Rotterdam en omgeving. Zo wordt Cornelis de Haan (II) geadmitteerd
als notaris te Rotterdam (1675). Maar er is ook een zaak over een leen op Nieuw Mathenesse
(Schiedam) in 1687. Daarin compareert Johanna de Haan (mogelijk Anna Maria de Haan (I-c)),
overigens met vele anderen, als belanghebbende in de boedels van wijlen Gijsbert van Mathenes-
se en Willem van Mathenesse, heer van Rasquart. Een zeker akkoord wordt niet nagekomen,
waarna er een nieuw contract wordt opgemaakt, nu voor notaris De Haan, die inmiddels in
's-Gravenhagepraktijkhoudt2.Hethandschriftbevatdoop-,trouw-enoverlijdensaantekenin-
gen, die beginnen in 1675. De transcriptie is aan het eind van dit artikel weergegeven3. De
periode 1675-1807 is geschreven in één handschrift, terwijl volgens de tekst, verschillende
leden van de familie De Haan het tot aan het eind van de achttiende eeuw hebben bijgehou-
den. Het deel tot en met 1807 staat op hetzelfde papier (24 bij 17,2 cm.) en vormt een katern
van vier bladen. Daaraan is een los blad van ander papier en maat toegevoegd.

AangezienMf'cfcaeZ Alexander Cleffken (1775-1810), aangehuwd aan de familie Dé Haan (IIIb-7),
in 1785 het houden van aantekeningen overneemt van Hester de Haan (geb. 1729), moet hij de
kopiist zijn geweest van een eerder handschrift. Mogelijk is dat een register in een familiebij-
bel geweest. Vanaf 1796 blijft het schrift hetzelfde maar wordt de tekst onregelmatig, alsof er
op verschillende tij dstippen gebeurtenissen zij n bijgeschreven. Cleffken gebruikt consequent
de schrijfwijze De Haan, hoewel in die tijd leden van de familie steeds tekenen met Den Haan.
Het handschrift blijkt, voor zover in de bronnen kon worden gecheckt, over de leden van het
geslacht De Haan betrouwbare informatie te geven. Gevonden discrepanties zijn in het hand-
schrift met noten aangegeven. Ze kunnen voor een deel worden toegeschreven aan lees- en
overschrij ffouten.

Het is notaris Cornelis de Haan (n, 1647-1718) geweest die begonnen is met de aantekeningen.
Hij begint zijn aantekeningen in 1675 immers met: 'lek Cornelis de Haan'.

Handtekening Cornelis de Haan (n, 1646-1718)

Gens Nostra 56 (2001) 115



Het begin van de genealogie
Uit het handschrift kan worden afgeleid dat de ouders van Cornelis de Haan (II), Gabriel de Haan
en Lucia NN zijn geweest en dat er lijnen lopen naar Fijnaart. Raadpleging van de DTB's van
Fijnaart en Heyningen leverde alleen de volgende inschrijving op: ged. Fijnaart 16-1-1638
Theodorus de Haan, zoon van Gabriel de Haan en Margaretha van Rijswyck. Doopgetuigen zijn
Crillaart Harman van Rijswyck en Joh. Steucker.

Uit het notarieel archief van 's-Gravenhage blijkt nog dat Gabriel deHaan tussen 1634 en 1647
'in de Fijnaart' woonde4. Hij was reeds in 1634 gehuwd met Margaretha van Rijswyck, wanneer
zij genoemd wordt in een boedel van wijlen Dirk van Rijswyck, houtkoper. Lucia moet dus de
tweede vrouw zijn geweest van Gabriel de Haan.

De genealogie De Haan
I. Gabriel de Haan tr.(i) vóór 4-3-1634 Margaretha van Rijswyck, overl. vóór 1647, tr. (2) vóór 1647
Lucia NN.

Uit het eerste huwelijk:

a. Theodorus, ged. Fijnaart 16-1-1638 (get. Crillaart Harman van Rijswyck, Joh. Steucker).

Uit het tweede huwelijk:

b. Cornelis, volgt II.

Voorts volgens het handschrift (moeder onbekend):

OMGEVING VAN OE,JUFVROUWENPOLDER

IN 1624

Liggingjufvrouwenpolder in 1624 (Van Bree, 1969)
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c. Anna Maria de Haan, overl. 3-1-1688.
Zij of een nog onbekende zuster is getrouwd geweest met Anthony van Alphen, secretaris-penning-
meester van het polderbes tuur van de Jufvrouwenpolder onder Fijnaart5 (tenminste vanaf 1683 tot
aan zijn overlijden), overl. 14 mei 1688.

In de achttiende eeuw treffen we in de familie De Haan een kavel aan in de Jufvrouwenpolder
onder Fijnaart. Een polder die in 1614 door de markiezin van Bergen op Zoom ter bedijking was
uitgegeven. Deze kavel zal op de familie De Haan zijn overgeërfd via Anthony van Alphen. Het gaat
om het eerste kavel dat in 1673 in bezit was gekomen van Gabriël de Lannoy, ontvanger van de
Prins van Oranje te Willemstad6. Uit de Haagse stukken blijkt dat het gaat om landen, groot 37
gemeten, 57V2 roeden gelegen in de 'Juffrouwen Polder, Jurisdictie van den Fijnaart' en in het
kohier van belasting aldaar bekend op folio 310 verso7. Over de nalatenschap van Anthony van
Alphen wordt gezegd dat deze in geen al te beste staat van verzorging geweest schijnt te zijn. 'De
verschillende polders onder Fijnaart en Heyningen, en wellicht nog andere instanties en personen,
vlogen elkaar in de haren bij pogingen om geld uit de nogal failliete boedel te halen'. Ook de Juf-
vrouwenpolder behoorde tot de gedupeerden7. De herkomst van Anthony van Alphen is niet duide-
lijk geworden.

d. Hester de Haan, overl. 'in de fijnaart' 28-11-1690 en begr. ald. 4-12-1690, tr. Paulus Croes-
bee(c)k, overl. 18-6-1684, begr. Rotterdam 21-6-1684.

e. Elisabeth Franken (mogelijk Elisabeth den Haan, geh. met Franken), overl. 12-6-1689 ('in
het kinderbedde').

II. Cornelis de Haan, geb. (niet te 's-Gravenhage) 2-2-1647, notaris te 's-Gravenhage (1675-1717),
begr. 's-Gravenhage 15-1-1718, tr. Heemstede 12-5-1675 Jannetgen (Johanna, Jeanne) Geselle,
geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 17/27-4-1644 (get. Peter Arnout van (der) Loo en Marrit-
gen van Vliet), overl./begr. ald. 21/23-9-1733, dr. van Adriaan Daniels Geselle, bakker (1627,30),
hoofdman St. Oberts- of bakkersgilde te 's-Gravenhage 1639,1640,1644,1645 en 16489, en
Cornelia Kettingh.

Opmerkelijk is dat Cornelis de Haan op voordracht van de regenten van Rotterdam, op 7 maart 1675
door het Hof van Holland als notaris geadmitteerd wordt te Rotterdam. Volgens het handschrift huwt
hij twee maanden later te Heemstede. Weer twee maanden later begint hij zijn werkzaamheden als
notaris te 's-Gravenhage, aangezien de minuutakten lopen tussen juli 1675 en 1717. Wat is de reden
voor deze beweeglijkheid? Was hij van plan zich te vestigen in Rotterdam en had hij tijdelijk een
karweitje - al of niet in opdracht van het Hof van Holland - als secretaris of klerk op één van de in
Heemstede gelegen heerlijkheden? Waarom trouwde hij niet in 's-Gravenhage, waar zijn vrouw
vandaan kwam?

Op 29 mei 1692 koopt hij uit de boedel van Sabine de Clerque een huis en erf aan de noordzijde van
de 'Getrouwe Harderstraat' voor een bedrag van achthonderd gulden, een rentebrief van achthonderd
gulden en tachtig gulden 'over rantsoenpenningen"0. Dit pand is meer dan honderd jaar in de familie
De Haan gebleven.

Uit dit huwelijk:

1. Lucia de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 12/14-4-1676 (get. Paulus Croesbeek
en Esther den Haan), overl./begr. ald. 28-9/3-10-1736, otr./tr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk)
15/29-3-1722 Wouter Rietvelt, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 4-11-1676 (get. Pieter Fam-
me en Johanna Rietvelt), meesterchirurgijn (inschr. chirurgijnsgilde 's-Gravenhage 24-7-
1705)11 en wonende aan de Veerkade (1747)12, begr. ald. 22-9-1762 (verval van levensgee-
sten), zn. van Cornelis (van) Rietvelt en Maertie Wouters van Overvoorde. Hij tr. (1) Elisa-
beth Geselle, 'van Naaldwyck' en wonende in 's-Gravenhage (1705).
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2. Hester, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 4/6-3-1678 (peten Dirck Harmense Groen-
hout13 en Elisabet Francken), waarschijnlijk jong overleden.

3. Gabriel, volgt lila.
4. Kornelis, geb./ged. 's-Gravenhage(Kloosterkerk)i5/i6-i-i682(get.Anthoni van Alphen, mr.

Wolter Verhoef, Anna Maria de Haan en Katarina Steuker), overl. ald. 20-6-1685.
5. Hester de Haan '4, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 3/5-3-1684 (get. Paulus Croesbeeck,

Hester de Haan, Dirck Harmense Groenhout en Catharina Henckes), geref. lidmaat (belij-
denis) 's-Gravenhage 1703, overl./begr. ald. 30-11/3-12-1720, ongehuwd.

6. Cornelis, volgt Illb.

l i la. Gabriel de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 29-1/1-2-1680 (get. Paulus
Croesbeeck, Hester de Haan, mr. Hendrick de Wieller15 en juffr. Weijna de Wielier), aanvanke-
lijk klerk bij zijn vader notaris Cornelis den Haan (1701-1703), later notaris te 's-Gravenhage
(1704-1725), begr. ald. 13-12-1725, otr./tr. 's-Gravenhage 1/5-5-1707 Maria Bloteling(h), ged. ald.
(Nieuwe Kerk) 24-11-1682 (get. Adriaen en Maria Blotelingh met Maria Feijt), begr. ald. 30-6-
1762 (tering), dr. van Nicolaas Blotelingh, meestertimmerman (1698-1706), (afgetreden) brand-
meester (1714), en Geertruit van Neck.

Gabriel de Haan is geadmitteerd als notaris te 's-Gravenhage op 12 december 1704. De minuutakten
lopen van 1704-1725. Omstreeks 1718-1720 woont hij in de Herderstraat tezamen met zijn broer Corne-
lis, zijn zuster Lucia de Haan en zijn moeder Johanna Geselle'6.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 4/5-8-1712 (get. Cornelis den Haan
en Johanna Gezelle).
Door de vele Johanna's de Haan is haar overlijden niet vast te stellen.

Illb. Cornelis de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 27/29-12-1686 (get. Dirck Harmen-
se Groenevelt en Johanna Westerbaan), mogelijk had hij een 'coffy- en theewinkel' aan het
Spui17, overl./begr.'s-Gravenhage 4/10-4-1744, otr./tr. ald. 10/29-9-1719 Alexandrina Brandis
(Brandes), geb. ca. 1695, wonende te Velp (1719), geref. lidmaat (attest.) 's-Gravenhage 25-9-1719,
overl./begr. ald. 24/28-11-1775 (80 jaar, uitdroging), dr. van Andries Brandis en Maria Margare-
tha Rhynvis (Rijnvis, Reinvisch)18.

Via zijn vader zal Cornelis de Haan het kavel in de Jufvrouwenpolder in bezit hebben gekregen. Zij n
weduwe en boedelhoudster had er veel mee te stellen. In 1769 machtigt zij Adriaan Haasdonk, wonen-
de onder Fijnaart, om te compareren voor 'het Gerecht van den Fijnaart' om aldaar te bekennen dat
ze een bedrag van drieduizend carolus gulden schuldig is aan de Weledelgeboren Vrouwe Sabina
Louize Orizandt, weduwe van Hendrik van den Santheuvel, Heer Anthoni zoon, in leven Raad in de
vroedschap der stad Dordrecht, thans wonende 'in de Willemstadt'. Zij stelt haar landen in de polder
als vast onderpand19.

Vier jaar later, in 1773 machtigt zij Nicasius van den Dries in Willemstad om van Adriaan Haasdonk
in Fijnaart 'in der minne off door middelen van regten' landhuur te vorderen die hij sinds 1770 niet
heeft betaald. Ze beroept zich op een huurcontract d.d. 30 j uli 1770 over 43 gemeten en enige roeden
in Fijnaart20. Dus zes gemeten groter dan hetgeen in 1769 wordt vermeld.

Bij het overlijden van Alexandrina Brandis machtigt Michael Cleffken, als executeur van de boedel
van zijn schoonmoeder, M. van Rijssen, baljuw van Fijnaart, om te compareren voor het gerecht voor
schout en schepenen van Fijnaart, teneinde een stuk 'koornland', groot 37 gemeten en 57VÏ roeden,
te verkopen aan Abraham Oostdijck voor 6500 gulden. De opbrengst moet verrekend worden met de
daarop staande hypotheek van drieduizend gulden ten gunste van de weduwe Van den Santheuvel2'.
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In de eerder in noot 4 en 5 geciteerde publicatie van Van Bree is de opeenvolging van eigenaren:
Van Alphen, Van Mattenburgh en Oostdijck. De Haan wordt niet genoemd, terwijl verwacht wordt
dat het kavel toch van ca. 1688 tot 1776 in bezit is geweest van deze familie.

Opvallend is hoe het met de kinderen uit het gezin De Haan-Brandis is gegaan. Van de zes die
volwassen zijn geworden, allen dochters, blijven er twee ongehuwd. Drie trouwen er op latere leef-
tijd, namelijk 38,46 en 58 jaar. Alleen de jongste dochter Elisabeth de Haan, die overigens ook eerst
op 33-jarige leeftijd huwde, heeft nageslacht voortgebracht.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Daniel de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 23/24-11-1720 (get. Gabriel de
Haan, JohannaGeselle),waarschijnlijkbegr.ald.i5-i2-i732(onder de naam Cornelis), jong
overleden.

2. MariaAmelia deHaan, geb. 's-Gravenhage 10-1-1723 (volgens handschrift, doopinschrijving
niet gevonden), overl./begr. ald. (Grote Kerk) 5/9-8-1788 (onder de naam Maria de Haan,
beroerte), ongehuwd.

Maria Amelia maakt verschillende malen een testament op22. Haar drie dan nog in leven zijnde
zusters, namelijk Lucia, Jacoba en Hester de Haan, zijn toebedacht haar kleren, linnen, waaronder
haar 'opgemaakte en andere kanten', alsmede het gemaakte goud- en zil verwerk en juwelen. Hester
zal bovendien toevallen een juwelen ringetje en haar granaten ketting. Alida Janse, de dienstmeid
bij haar zwager Michael Cleffken, zal 21 gulden ontvangen; Michael Cleffken de jaarlijkse vruchten
van hetgeen ze verder nalaat. Tenslotte worden als enige en universele erfgenamen benoemd Her-
manus Cornelis en Michael Alexander Cleffken, de kinderen van wijlen haar zuster Elisabeth de
Haan en Michael Cleffken.

3. Johanna Cornelia de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 14/16-5-1725 (get. Wouter
Rietvelt en Johanna Geselle), overl./begr. ald. (Grote Kerk) 5/io-3-i784(borstkwaal), otr./tr.
's-Gravenhage (Scheveningse Kerk) 6/20-11-1746 Dirk van Zimmeren (Simmeren), 'j.m. van
Schinkenschans'23, snuifverkoper (1758), wonende in de buurt van de Vlamingstraat en
Nieuwstraat (1758) en later in de Harderstraat24, overl. vóór 24-12-1769 (niet te 's-Graven-
hage gevonden).

4. Lucia den Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 22/24-11-1726 (get. Wouter Rietvelt
en Lucia de Haan), overl. na 8-6-1803 (niet in 's-Gravenhage gevonden), otr./tr. 's-Graven-
hage(ScheveningseKerk)22-5/5-6-i785janAZpftem(A//[/}er(^)/geb.inGelderland',geref.
lidmaat (belijdenis) 's-Gravenhage 1768, slijter op de hoek van de Boekhorststraat en ook
wonende ald., overl. 's-Gravenhage 13-11-1797 (volgens handschrift, begr. niet gevonden),
ouders onbekend25. Hij is wednr. van Johanna Salmons, 'geb. in Gelderland'.
Uit een geschil in 1776 tussen de kinderen en erfgenamen van Alexandrina Brandis, weduwe van
Cornelis de Haan (Illb), met Maria Mol, weduwe Gerrit Outhuys, aangaande 'een zekere secreet-
put', blijkt de put gedeeltelijk gelegen op beide erven en in gemeenschappelijk gebruik. Er worden
afspraken gemaakt over het legen en onderhoud in de toekomst26. Jan Alfers, Johanna Cornelia de
Haan, en Lucia, Hester en Jacoba de Haan compareren. Het zal wel gaan om het ouderlijk huis in
de Harderstraat, waar nu één of meer kinderen met hun echtgenoot wonen.

In december 1797 maakt Lucia de Haan, kort na het overlijden van haar man, haar testament
op27. Er zij n twee zaken interessant. Ten eerste legateert zij aan de broeders van haar man genaamd
Jacob en Barend Alffers, die waarschijnlijk ergens in Gelderland wonen, een gerechte portie van
het deel van de landerij en en het huis dat Jan Alffers van wijlen zij n vader heeft geërfd. Voorwaarde
is wel dat deze broers j aarlijks aan de Haagse familie vij ftig ponden boter moeten leveren, alsmede
de bomen die op de percelen omvallen. Ten tweede doet Lucia de Haan de zuivere revenuen en
inkomsten van het huis en erve staande op de hoek van de Boekhorststraat, alsmede de helft van
die van het huis en erve staande in de 'Getrouweherders traat" in 's-Gravenhage, toekomen aan haar
zusters Hester en Jacoba de Haan, alsmede aan de echtgenoot van de laatste, David Blextoon.
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Kort daarna verkoopt de weduwe Lucia de Haan haar slij terij, die in het eerstgenoemde pand zit.
Er zijn twee verkoopakten. In de eerste uit januari 1798 verkoopt zij voor de som van 2300 gulden
haar slij terij bestaande uit alle vaten, kruiken, flessen, maten, kannen, stellages, zowel in de winkel
als in de kelder, niets ter wereld hoe ook genaamd uitgezonderd28. Kennelijk gaat de koop niet
door, want in maart wordt er een nieuwe koopakte met andere kopers opgemaakt. Er wordt nu
gesproken over verkoop van de winkelgoederen uit de slijterij bestaande uit: zes kruiken, zeven
flessen, twee lampen, vijf Spaanse nete(?)horren, een trechter, wijnstellingen en de vatenstelling
in het voorhuis, drie grote vaten, vier kleinere en vijf nog kleiner, zeven grote flessen met bande-
rollen, vier flessen zonder banderollen, zestien flessen met banderollen, acht zonder banderollen
en een tin koelvat. De verkoopprijs bedraagt nu 1900 gulden29. Tegelijkertijd wordt een overeen-
komst opgemaakt over de verhuur van het pand op de hoek van de Boekhorststraat aan Theresia
Lux, weduwe van Johannes van Gessel30. Lucia de Haan verkoopt op 8 j uni 1803 dit pand aan There-
sia Lux voor een bedrag van duizend gulden. Het pand is tevens belast met een hypotheekbrief van
duizend gulden ten behoeve van Leenden van der Buyk31.

5. Hester de Haan 32, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 20/26-1-1729 (get. Wouter Rietvelt
en Lucia de Haan), overl. na 8-12-1797 (niet te 's-Gravenhage gevonden), ongehuwd.

6. Jacoba de Haan ('bij den doop genoemt Catarina, maar geboekt Jacoba'), geb./ged. 's-Gra-
venhage (Grote Kerk) 28-5/1-6-1732 (get. Wouter Rietvelt en zijn vrouw Lucia de Haan),
overl./begr. ald. (Grote Kerk) 29-6/1-7-1801 (zinkingskoortsen), otr./tr. 's-Gravenhage
(Hoogduitse Kerk) 18-10/1-11-1778 David Blekston (in 's-Gravenhage steeds Blextoon,
éénmaal Blixton en éénmaal Blexton), ged. Dordrecht 25-12-1735, geref. lidmaat (belijde-
nis) 's-Gravenhage 1758, begr. 's-Gravenhage (Gasthuiskerk) 30-8-1808 (geelzucht), wednr.
van Adriana van Eteren, zn. van Matthijs Blekston en Jacoba Kroes. Bij zijn overlijden
woont hij in het Oudemannenhuis.

7. Elisabeth de Haan, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 10/19-1-1735 (get. Wouter Rietvelt
en Lucia de Haan, echtelieden), overl./begr. ald. (Nieuwe Kerk) 11/14-12-1799 (verzwering
in de keel), otr./tr. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 8/22-8-1773 Michael Cleffken, ged.
's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 28-7-1723 (get. Michael Tekelij en Johanna Herbeks), koop-
man in linnen, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 6-5-1796 (verval van krachten), zn. van Hermanus
Cleffke (Kleffke), koopman in stoffen te 's-Gravenhage, en Willemijntie (Willemina) (van)
Melderop. Hieruit nageslacht Cleffken.

Totslot
In dit onderzoek is het niet gelukt de doopinschrijving van Cornelis de Haan (II) omstreeks 2
februari 1647 te vinden. Er is dus ook geen nader bewijs verkregen over het bericht uit het
handschrift dat zijn ouders Gabriel de Haan en Lucia zijn. Onbevredigend is dat van de laatst
overgebleven leden van deze familie, te weten Lucia en Hester de Haan (IIIb-4 en 5) de overlij-
densdata, die respectievelijk liggen na 8 juni 1803 en 8 december 1797, in 's-Gravenhage niet
zijn gevonden. Zelfs het handschrift laat ons op dit punt onverwacht in de steek.

Bijlage - Het handschrift De Haan
(blad 1)

1675 - lek Cornelis de Haan ben met mijne huisvrouw Jannettie Gezelle in den echten staat getreeden,
en op Heemstede buiten Haarlem getrouwt op den 12 meij, den 2 febr. out geworden zijnde 28 Jaaren,
en mijn voors: huisvrouw out geworden zijnde 31 jaaren op den i7den april daar te voorens.

1676 - op den 12 april zijnde zondag de klokke a/d twaalf is mijn voors. huisvrouwe bevalle van een
dogter bij den doop genaamt Lucia na mijn moeder.
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1678 - op den 4 maart is mijn huisvrouw boven gemeld weder bevallen van een dogter bij den doop

genaamt Hester na mijn zuster.

1680 - op den 29 jan. zijnde maandag is mijn voors. huisvrouw weder bevalle van een zoon bij den doop

genaamt Gabriel na mijn vader.

1682 - op donderdag den 15 jan. is mijn voors. huisvrouw des middag's omtrent 12 uuren bevallen van
een zoon en bij den doop genaamt na mijn huisvrouw's moeder Cornelis, deeze is gestorven den 20 junij
1685.

1684 - op vrijdag den 3 maart is mijn voors: huisvrouw des morgens om 1/2 seven uuren wederom beval-

len van een dogter, welke bij den doop den naam ontf. heeft van Hester na mijn zuster.

1684 - op den 18 junij is mijn zwager Croesbeek gestorven en den 21 daar aan volgende te Rotterdam

begraven.

1686 - op vrijdag den 27 december des avonds is mijn huisvrouw wederom bevallen van een zoon dewel-

ke bij den doop genaamt is Cornelis na mijn huisvrouw's moeder.

(blad 1 verso)

1688 - den 3 jan. is mijn zuster Anna Maria de Haan gestorven. Is mijn zwager de secrets. Anthonie van

Alphen gestorven den 14 meij.

1689 - den 12 junij is mijn zuster Elisabeth Franken in het kinderbedde gestorven.

1690 - op den 28 novbr.33 is mijn zuster Hester de Haan wed. Croesbeek in de Fynaart gestorven, en

aldaar begraven den 4 maart.

1707 - den 5 meij is mijn voors. zoon Gabriel getrouwt met Maria Bloteling oudste dogter van Nicolaas

Bloteling en Geertruit van Neck.

1712 - op den 4 augs. is mijn voors. schoondogter bevallen van een dogter genaamt Johanna.

1718 - de volgende aanteekeningen zijn gehouden door Cornelis de Haan jr.

op den 1834 jan. is mijn vader Cornelis de Haan gestorven.

1719 - op den 29 septbr. ben ik Cornelis de Haan oud 32 jaaren in den echten staat getreeden met Alexan-

drina Brandes oud 23 jaaren.

1720 - op den 23 novbr. is mijn voors. huisvrouw bevallen van een zoon, en bij den doop den naam

ontfangen van Cornelis Daniel. Den 30 novbr. is mijn zuster Hester de Haan gestorven.

1723 - op zondag den 10 jan. is mijn huisvrouw wederom bevallen van een dogter en bij den doop heeft

zij den naam gekreegen van Maria Amelia.

(blad 2)

1725 - op den 14 meij is mijn voors. huisvrouw wederom bevallen van een dogter dewelke genaamt is

Joh. Cornelia na mijn moeder.

1726 - op den 22 novbr. is mijn voors. huisvrouw wederom bevallen van een dogter die bij den doop

genaamt is na mijn zuster Lucia.

1728 - op den 25 febr. is mijn schoonmoeder Maria Margareta Rhynvis weduwe wylen Andries Brandes

gestorven.
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1729" °P den 20 Jan. is mij n huisvrouw nogmaals bevallen van een dogter en heeft bij den doop de naam
gekreegen van Hester na mijn zuster.

1732 - op woensdag 28 meij is mijn huisvrouw wederom bevallen van een dogter bij den doop genoemt
Catarina, maar geboekt Jacoba.

1733 - op den 21 septbr. is mijn moeder Joh. Geselle gestorven.

1735 - op den 10 jan. is mijn huisvrouw bevallen van een dogter, zijnde de seevende huwelijksvrugt, en
bij den doop genaamt Elisabeth na mijn moeder Rietvelt zijn eerste vrouw Elisabeth Geselle.

1736 - den 28 septbr. is mijn vader's zuster Lucia de Haan geboren in den jare 1676 den 12 april, gestor-
ven in den ouderdom van 60 jaren.

1744 - den 4 den april is mijn vader Cornelis de Haan in den ouderdom van 57 jaren overleden, deze en
de volgende aant. zijn gehouden door Joh. Corna. de Haan.

(blad 2 verso)

1752 - Den... is mijn nicht Geertrui Rietvelt voordogter van Elisabeth Geselle en W. Rietvelt overleeden.

1762 - den 19 septbr. is mijn oom W. Rietvelt overleeden.

1773 - heeft mijn zuster Elisabeth de Haan zich in den echten staat begeeven met Michaël Cleffken den
25 julij 1772 out geweest zijnde 49 jaren. Den 19 septbr. is mijn zuster Elisabeth de Haan huisvrouw van
Mich. Cleffken des morgens ten 1/2 negen uuren bevallen van een zoon en door handen van den Luther-
sche Predikant Vorstius bij den doop den naam ontfangen van Herm. Cornelis na zijn vader's en moe-
ders vader, Hermanus Cleffken en Corna. de Haan.

1775 - den 29 augustus zijnde dingsdag des morgens ten 1/2 drie uuren, is mijn bovengen. zuster weder-
om bevallen van een zoon, en heeft den doop ontfangen door den Luth. Predikant van der Heyden, en
is genaamt Michaël Alexander na zijn vader en moeders moeder Michael Cleffken en Alexandrina
Brandes. Den 24 novbr. is mijn moeder Alexandrina Brandes overleeden.

1778 - Den 83S novbr. is mijn zuster Jacoba de Haan in den echten staat getreeden met David Blextoon
den 28 meij oud geweest zijnde 46 jaaren.

(blad 3)

1779 - op den 11 december is mijn jongste zuster Elisabeth huisvrouw van M. Cleffken overleeden en
begraven den i6den in de Nieuwe kerk alhier in 's Hage.

het navolgende opgeteekent door Hester de Haan.

1784 - den sden maart is mijn zuster Joh. Corna. de Haan wede. van D. van Simmeren overleeden.

De volgende aanteekeningen zijn gehouden door Mich. Alex. Cleffken.

1785 - Den ... heeft mijn tante Lucia de Haan zich in het huwelijk begeeven met Jan Alfers.

1788 - den 5 augustus is mij n tante Maria Amelia de Haan overleeden, en legt begraven in de Grote Kerk
alhier in den Hage. Den ... heeft mijn broeder Hermanus Cleffken zich in het huwelijk begeeven met
Johanna Clasina van der Eem.

1792 - den ... december36 is mijn broeders huisvrouw bevallen van een zoon die bij den doop na zijn
vader genaamd is Hermanus Johannes.
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1795 - Den... maart is mijn broeders huisvrouw wederom bevallen van een dogter, die bij den doop den
naam heeft ontvangen van Lucia.

(blad 3 verso)

1796 - den 3 meij is mijn vader Michael Cleffken aan een verval van leevenskragten, in den ouderdom
van 72 jaaren en 10 maanden overleeden, en begraven den Nieuwe Kerk alhier in den Hage.

1797 - den 13 novbr. is mijn oom Jan Alfers in den ouderdom van... jaren en... maanden overleeden, en
begraven in de grote Kerk.

1798 - den 24e junij ben ik getrouwt met Magdalena Petronella Perrenet.

1797 - den 28 december is mijn huisvrouw des nagts ten 1/2 vier in de kraam bevallen van een zoon bij
den doop door d. De Reus genaam(t) Alexander Johannes Bauko. NB: bij abuis gedoopt Johannes Bauko,
dog geboekt Alexander Joh. Bauko.

1799 - den 25 oct. des morgens te 11 uuren is mijn huisvrouw in de kraam bevallen van een dogter, welke
bij den doop den 3 novbr. door ds De Reus den naam ontfangen heeft van Jacoba Elisabeth.

1801 - den 29 junij des nagts tusschen een en twee uuren is mijn tante Jacoba de Haan huisvrouw van
David Blextoon overleeden in den ouderdom van 69 jaren eene maand en 1 dag en legt begraven in de
groote Kerk alhier in den Hage.

(blad 4)

15 sept is mijn huisvrouw wederom bevallen van een zoon welke, bij den doop door ds. de Reus genaamt
is Jacobus.

8 julij 1803 is mijn jongste zoontje Jacobus overleeden en legt begraven op het Noorderkerkhof alhier
in den Hage.

30 julij 1806 is mijn huisvrouw37 zeer ontijdig verlost van een dode zoon.

30 julij 1807 des nagts tusschen 3 en 4 uuren is mijn huisvrouw zeer voorspoedig verlost van een zoon
en een dogter welke den 21 augustus bij den (doop) door ds Dames genaamt zijn Alexander en Magdale-
na Petronella.

(blad 5)

De volgende aantekeningen worden gehouden door A. Bakker.

1810 - Den 27 maart snags tusschen 1 en 2 uuren is overleeden Michael Alexander Cleffken oud 36 jaren
en 7 maanden aan koortsen en toenemende verzwakking en ligt begraven te Amsterdam.

1825 - Den... is gehuwd Alexander Johannes Bouko Cleffken met Adriana Ritmeester.

1826 - Den ... is bevallen Adriana Ritmeester van eene dogter welken bij den doop door ds. Fortmeyer
den naam ontfangen heeft Josina Cleffken.

1836 - Den 10 april is weder bevallen Adriana Ritmeester van een dogter Jacoba Cleffken.

1838 - Den... overleden Adriana Ritmeester oud 34 Jaar.

1839 - Den ... is Alexander Johannes Bouke Cleffken voor de tweede maal in het huwelijk getreeden
met38.
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(blad 5 verso)

1839 - Den 13 augustus is verdronken Magdalena Petronella Cleffken, oud 32 jaar.

1842 - Den 28 november is gehuwd Alexander Cleffken met Wilhelmina Gerveling.

1843 - Den... september is bevallen Wilhelmina Gerveling, huisvrouw van Alexander Cleffken van een
dogter en heeft bij den doop de naam Frederica ontvangen door domine Fortmeyer.

1843 Den 28 juny ben ik getrouwd met Jacoba Elizabeth Cleffken.

24 juli 's morgens om elf uuren is mijn man overleden Ari Bakker in den ouderdom van 38 jaren en 8
maand(en). Rotterdam 1845

1846 - Den 15 october is myn moeder overleden in den ouderdom van 77 jaren en 5 maanden Magdelena
Petronelle Perrenet wed. van M.A. Cleffken.

Noten
Tenzij anders vermeld, worden alle onderstaande bronnen bewaard in het Haags Gemeentear-
chief (HAG). NA-DH = Notarieel Archief's-Gravenhage; OA-DH = Oud Archief 's-Gravenhage.

1. Dit handschrift berust bij de heer E. Cleffken te Rotterdam (1999).
2. J. H. Brakke, C. Hoek, Repertorium op de lenen van Hodenpijl, in: Ons Voorgeslacht 20 (1965), pag. 251-252,

nr. 44, d.d. 1-1-1687 en 11-4-1687.
3. Met dank aan mr. T.N. Schelhaas voor zijn hulp bij de transcriptie.
4. HAG, NA-DH, inv. nr. 18, fol. 225, d.d. 4-3-1634; Idem, inv. nr. 190, fol. 107, d.d. 18-10-1642; Idem,

inv. nr.100, fol. 244V, d.d. 2-8-1647.
5. G.W. G. van Bree, Dejufvrouwenpolder onderFijnaart, Zundert, 1969. Publicaties van het Archivariaat

'Nassau-Brabant', nr. 7.
6. Het bezit ging later over aan de families Van Alphen, Van Mattenburgh, Oostdijck, Soetens en

Munster. In de publicatie van Van Bree is voor het verloop van de bezittingen in de polder gebruik
gemaakt van een door de secretaris-penningmeester Huybert Willem Maris rond 1810 getekend
kaartregistertje van de polders onder Fijnaart en Heyningen, waarin in het kort de eigendomsver-
koop der percelen is aangetekend (ald. noot 41).

7. NA-DH inv. nr. 4514, fol. 309-11, d.d. 24-12-1769.
8. Van Bree, pag. 26.
9. OA-DH, bnr. 350, inv. nr. 4965, Nominaties dekens en hoofdmannen van het St. Oberts- of bakkers-

gilde 1631-1655.
10. Index transporten voor het gerecht te 's-Gravenhage 1691-1700, nr. 222a, fol. 129V.
11. Archief Ambachtsgilden, bnr. 376.1, inv. nr. 35, Registers van de meesterchirurgijns, derzelver

knegts en leerlingen 1730-1762 okt.
12. Index op het Kohier van de Personele Quotisatie 1742-8. Heeft betrekking op OA-DH, bnr. 350, inv.

nrs. 4763-4770.
13. Dirck Harmensz. van Groenhout, bakker (1652), tr. Maria Adriaensdr. Geselle.
14. Wel is er een inschrijving van Hester deHaen, Van Rees' en wonende alh. die otr. 's-Gravenhage (tr.

stadhuis) 18-4-1706 JohannesjacobusBergen, j.m. van Zurich.
15. Het gaat waarschijnlijk om mr. Hendrick de Wylaert (de Wielaard), advocaat bij het Hof van Hol-

land. Voorts wordt er in de DTB'S van 's-Gravenhage nog vermeld dat bij de doop van Weyna de
Wielier (1662), juffr. Weijna de Wielier en Adam Benninck, sollicitor, getuigen zijn.

16. Lidmatenregister Ned. Herv. Gemeente 's-Gravenhage fol. 248 (geen jaartal vermeld).
17. Zie noot 9.
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18. Zij is overl./begr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25-2/5-3-1728. Zij is dan weduwe en er is één in
leven zij nd kind (Alexandrina). De kwitantie van de begrafenis gaat naar De Harderstraat, waar ze
sinds okt. 1726 (met attest, van Velp) woont. Het pand van de familie De Haan, waar sinds 1719 ook
haar dochter is ingetrokken.

19. NA-DH, inv. nr. 4514, fol. 309-311, d.d. 24-12-1769.
20. NA-DH, inv. nr. 4516, fol. 389-391, d.d. 9-11-1773.
21. NA-DH, inv. nr. 3912, fol. 79-82, d.d. 15-4-1776.
22. O.a. NA-DH, inv. nr. 3917, fol. 229-234, d.d. 7-11-1785.
23. Hij had waarschijnlijk een zuster, Catharina van Zimmeren van Schinkenschans, die in 1737 te

's-Gravenhage trouwt. Met Schinkenschans wordt mogelijk bedoeld het fort 's-Gravenwaard op
Schenkenschans destijds gelegen in de Gelderse gemeente Herwen en Aerdt (Lobith).

24. Buurtboeken, bnr. 380, inv. nr. 5.
25. Ook raadpleging van de Verzameling Gelderse Huwelijken, Centraal Bureau voor de Genealogie

(CBG) leverde onvoldoende aanknopingspunten op.
26. NA-DH, inv. nr. 4296, fol. 93 e.v., d.d. 1-3-1776.
27. NA-DH, inv. nr. 5169, fol. 770-780, d.d. 8-12-1797.
28. NA-DH, inv. nr. 5170, fol. 59-63, d.d. 9-1-1798.
29. NA-DH, inv. nr. 5170, fol. 207-211, d.d. 7-3-1798.
30. NA-DH, inv. nr. 5170, fol. 199-205, d.d. 7-3-1798.
31. Index transporten voor het gerecht te 's-Gravenhage 1801-1808, nr. 795, fol. 223.
32. NA-DH, inv. nr. 5163, fol. 737-742, d.d. 4-11-1794, test. Hester de Haan.
33. Zal gezien haar begraafdatum wel als februari moeten worden gelezen.
34. Zal gezien de begraafdatum (impost) van 15 januari, wel 13 januari zijn geweest.
35. Onjuist, zij trouwde op 1 november.
36. Moet zijn september.
37. Hier is het woord wederom doorgehaald.
38. Verdere tekst ontbreekt.
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HET GESLACHT DE JONG(H) - ZUIDWEST UTRECHT

(Correcties)

DOOR DR. A. J. DE JONG

Ongeveer twintig jaar geleden werd door mij voor het eerst een stamreeks van bovengenoemde
familie gepubliceerd in Gens Nostra '. De publicatie begon met: 'Onderzoek aan een zoveel
voorkomende naam als Dejong(h) lijkt op het eerste gezicht een bijna onbegonnen zaak, die
gemakkelijk tot verwarring en dwaalsporen kan leiden'. Terugkijkend, ook naar later publica-
ties over deze familie, blijkt hier niet zozeer het probleem te hebben gelegen.

Mijn ervaring sindsdien met genealogisch en heraldisch onderzoek heeft geleerd, dat men
op moet passen zich te veel vast te houden aan een hypothese en daarbij passende bewijsvoe-
ring te zoeken. Het 'passende bewijs' kan namelijk veelal gevonden worden, maar zet anderen
mogelijk op een dwaalspoor. Immers, eventuele correcties, die later worden gepubliceerd
worden vaak niet meer gelezen.

Door mij werd met de genealogie Dejong(h) in drie gevallen dergelijk 'passend bewijs' aange-
voerd (deels later gecorrigeerd)1'2'3. Daar onlangs door een toevallige vondst in het notarieel
archief van Rhenen één van mij n stellingen met betrekking tot de familie Deijs te Schoonhoven
kon worden weerlegd, leek het goed deze drie zaken, nu bij elkaar, recht te zetten door middel
van deze publicatie.

JanAriensz. dejong(h), ged. Schoonhoven 17-3-1647, smid, begr. Benschop 17-11-1730, tr. Schoon-
hoven 9-10-1673 Aeltgie Hermans Deys, begr. Benschop 24-8-1718.

Handtekening van Jan Arensz. dejongh

Omdat de naam Deys te Schoonhoven niet voorkwam in die tijd (midden 17e eeuw) en de na-
men van Aeltgie's ouders Herman enjannechie zouden moeten zij n geweest, werd aangenomen
dat haar ouders waren Herman Gerritsz. van der Clij (Cley) enjannechie Cornelisdochter van Dijck.
Deze kwamen namelijk wèl in de goede tijd te Schoonhoven voor. De hypothese was dat in het
17e eeuwse handschrift de hoofdletter 'D' veel lijkt op 'Cl'. Voor Deys zou dan Cleys gelezen
moeten worden in het trouwboek van Schoonhoven.

Het echte bewijs werd door mij bij toeval aangetoffen in een notariële akte te Rhenen4 d.d.
7 januari 1679, waarin Jan Ariensz. dejongh voorkwam, die gehuwd was met Aeltgie Hermans.
Laatstgenoemde bleek een dochter te zijn van Harmen Fbrisz. (Deys), schipper, enJannichieEvert
Jaspers; deze ondertrouwden te Rhenen 29-4-1633. Voorgeslacht van deze familie Deys was te
vinden in plaatsen als Wijk bij Duurstede en Culemborg, in plaatsen langs de rivier de Rijn
(Lek) dus5. Het blijkt namelijk dat we hier te maken hebben met een Utrechtse/Gelderse schip-
persfamilie, inderdaad met de naam Deys. Een in dit verband interessante passage met genea-
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logische informatie luidt (zie afbeelding, de handtekening van Jan Arensz. dejongh, één van de
mede-ondertekenaars van de akte):

'Floris Hermans voor hem selve als getrout synde aen Grietjen Hermens, Jan Aertsz. de
Jongh getrout aen Aeltje Hermens van mede de rato caverende voor Jannigje en Evert Her-
mens, kinderen en erfgenamen van Jannigje Everts haere overl. moeder, die mede erfgen. was
van Evert Jaspers haer overl. vader.'
De naam Deys vermeld in het trouwboek van Schoonhoven (en niet Cleys), was dus tóch juist.

2.

In een volgend artikel werd gesteld dat verschillende personen met patroniem Corss (Korsgens)
in Lopik en omgeving, twee of drie weerhaken voerden als wapensymbool op hun zegels. Deels
was dit het geval, zoals bij Jan Jan Korsgens, o.a. dorpsberader te Lopik in 1533. Later echter,
kreeg ik wat meer ervaring in het lezen van randschriften op zegels en raakte meer vertrouwd
met het laat-Gothische schrift. In een aantal gevallen waar ik Corss of Corsz. had gelezen, stond
in feite 'Soin' of'Soine' (zoon dus).

In het artikel in Gens Nostra 47 (1992), pagina 448 en 449, is een vij ftal zegels afgebeeld. Men
zal toegeven dat hier gemakkelijk steeds Corss gelezen kan worden als men dat wil.

3-
In de publicatie van 1992 werd tevens gesteld dat Dijerick Gorisz. die Jonge, gezworene te Ben-
schop in 1558/59 de vader zou zij n van Sebastiaen Dijericksz. dejoncxten (Jongste) te Lopik, hetgeen
aannemelijk gemaakt werd aan de hand van passages uit de 'Willecoerboeken' van Benschop.

Gelukkig kon in 1993 in Gens Nostra3 de werkelijke structuur van deze familie worden gepu-
bliceerd door vondsten in de archieven van het kapittel van St. Marie. De vader van Sebastiaen
Dyericksz. de Jongste bleek namelijk Dirck Heynrick Lauerensz. te zijn.

Hiermee kon als oudst bekende stamvader worden vastgesteld: Laurens Willemsz, die tussen
1485 en 1504 genoemd wordt te Lopik.

Noten
1. A.J.de]ong,StamreeksvanhetgeslachtDeJong(h)-ZuidwestUtrecht,in:GensNostra35(1980),pag. 150-156.
2. Idem, Gens Nostra 47 (1992), pag. 445-453.
3. Idem, Gens Nostra 48 (1993), pag. 552 en 553.
4. Streekarchief Wijk bij Duurstede, Notarieel Archief Rhenen, nr. 2061, folio 51.

5. A. J. de Jong en C. L. van Otterlo, Genealogie en Heraldiek te Rhenen, Rhenen/Zeist 1993, pag. 449-451.
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FRAGMENT-GENEALOGIE
VAN HET WÜRTTENBERG-ZEEUWSE GESLACHT

ECKHARDT

(correcties en aanvullingen)

DOOR A. HOEK VAN DIJKE

In Gens Nostra van maart 1999 geeft ir. W. van de Westeringh op pagina 151 e.v. een aantal
voorbeelden van niet betrouwbare genealogische gegevens uit krantenberichten. Dat zelfs in
Gens Nostra controle op vermelde genealogische gegevens nodig kan zijn, ontdekte ik bij een
poging mijn materiaal over de familie Eckhardt aan te vullen.

Gerard Eckhardt is één van mijn zestien betovergrootouders. Zijn dochter Willemina Maria
trouwt met mijn overgrootvader Gillis Hoek van Dijke. Van dit echtpaar stammen vrijwel alle
momenteel in Nederland levende personen met de familienaam Hoek van Dijke af, evenals alle
in Noord-Amerika en Canada wonende emigranten-nakomelingen met de familienaam (Hoek)
Van Dyke. Op zoek naar aanvullingen stuitte ik op een door de heer J. H. Kengen in Gens Nostra
gepubliceerde genealogie van het geslacht Eckhardt1. Bij het vergelijken van zijn gegevens met
de reeds door mij verzamelde informatie ontdekte ik verschillen. Na controle blijkt de publica-
tie in Gens Nostra niet de betrouwbaarheid te bezitten die ik ervan verwachtte. Hieronder
volgen een aantal correcties en aanvullingen op de gezinnen die ik voor mijn Hoek van Dijke-
genealogie belangrijk vind.

Villa. Johan Georg Eckhardt (ook wel Eckhard), ged. Leinfelden 20-5-1749, bakker te Goes (1811),
overl. 's-Gravenpolder 24-2-1828, tr. (1) Jannetje Spruijt, overl. Goes april 1789; tr. (2) Catharina
Sijbels, overl. Goes 26-5-1806.

Na het overlijden in 1789 van zijn eerste vrouw, Jannetje Spruijt, wordt als enige wees de éénjarige Johan Georg genoemd2;

zijn broer en drie zussen moeten dan al zijn overleden. In de begraafboeken van Goes wordt niet altijd Eckhardt, maar ook

Nikhaart, Nekhart, enz., als de vader van het begraven kind vermeld. Op basis van deze boeken en de doopboeken van Goes,

dienen de volgende correcties bij hun kinderen te worden aangebracht:

Uit het eerste huwelijk, ged. Goes3:

1. Adriana, ged. 3 (niet i3)-3-i78o, begr. ald. jan. 1781 (kind van Jan Nikhaart).
2. Jan, ged. 23-1-1782, begr. ald. dec. 1782 (kind van Jan Nikhaart).
3. Adriana, ged. 7-1-1784, begr. ald. okt. 1784 (kind van Jan Nikhaat).
4. (aanvulling:) Adriana, ged. 23-7-1786, begr. ald. aug. 1786 (kind van Jan Nekhart).
5. Johan Georg Eckhardt, ged. 2-7-1788, fuselier in het eerste koloniaal bataljon tweede com-

pagnie, overl.in het militair hospitaal van Middelburg(niet Rusland) 24-7-1811, relatie met
Pieternella Schrijver, geb. Tholen ca. 17884, in 1796 van Hulst naar Goes, dienstbode, overl.
Goes 12-3-1845, ongehuwde dr. van Cornelis Schrijver en Helena Daane.

Hieruit: Johanna Pieternella, geb./ged. Goes 3-12-1806/18-3-1807, overl. ald. 21-1-1811.

Uit het tweede huwelijk, begr. Goes:

6. kind begr. febr. 1796 ('kind van Jan Eckaart').
7. kind begr. aug. 1797 (Tcint van Jan Eccaart').

VIIIc. Johannes Eckhardt, ged. Leinfelden 9-4-1769, bakker, overl. 's-Gravenpolder 22-11-1846
(niet 12-11-1848), tr. Goes 8 (niet i8)-n-i797 Maria Steijns, ged. ald. 8 (niet 6)-i2-i775, overl.
's-Gravenpolder 26-1-1848.
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Uit dit huwelijk, als Eckhardt:
1. (aanvulling:) Barbara Johanna, ged. Goes 13-5-1798, begr. ald. april 1800 ("kind van Johs

Eccaast').
2. Pieternellajacoba Eckhardt, ged. Goes 17-11-1799, overl. Middelburg 6-9-1831, tr. Goes 7-11-

1818 Jan Remeijn, geb./ged. Yerseke 17/20-11-1797, molenaar te Goes, overl. na 6-9-1831 (niet
10-6-1824), omdat hij toen als schutter het overlijden van zijn vrouw aangaf.

3. BarbaraJohannaEckhardt,geb./ged.'s-Gravenpolder 11/20-2-1803(nietged. 11-2-1802),overl.
Goes 28-6-1838, tr. ald. 22-7-1824 Pieter Remeijn, ged. Goes 24-11-1805 (niet geb. 1806).

4. Geerard, volgt IXb.
5. Lieven, volgt IXc.
6. Johannes, volgt IXd.

IXb. Geerard Eckhardt, geb. 's-Gravenpolder 26 (niet 2o)-3-i8o4, bakker, overl. Nisse 27-1-1868,
tr. (1) Goes 24-4-1823 Catharina Reijers, geb. Middelburg 12-4-1796, overl. Goes 26-8-1841; tr. (2)
Nisse 2-6-1843 Elisabeth de Jonge, geb./ged. Goes 12/18-6-1809, overl. Nisse 17-4-1850; tr. (3) Nisse
27-12-1850 Johanna Oranje, geb./ged. Heinkenszand 1/11-2-1810, overl. Nisse 10-6-1882.

Uit de archieven blijkt nergens dat door het gebruiken van de naam Eckhaard (in plaats van Eckhaar) geprobeerd is om

Geerard uit de familie te bannen, omdat hij moest trouwen. Hij is na zijn eerste huwelijk in 1823 met Catharina Reijers tot

1842 bij zijn oom Johan Georg in Goes op nummer A 28 blijven wonen. De bakkerij heeft hij op 9 (niet 19) juni 1825 van

zijn oom overgenomen5. Ook zijn vader heeft hem niets te verwijten, omdat diens eerste kind zes maanden na zijn huwelijk

met Maria Steijns is geboren.

De oorzaak van de verschrijving moeten we zoeken in het doopboek van 's-Gravenpolder. Geerard is ingeschreven als

'Geerhard vad: Johannis Eckhaard moed: Maria Steijn'. Zo luidt ook het doopextract dat bij het huwelijk van Geerard is

overlegd. Als hij in 1823 in Goes met Catharina Reijers wil trouwen, zijn de ambtenaren blijkbaar onverbiddelijk en eisen

ondertekening met dezelfde namen als in het doopextract staan. Omdat Geerard reeds twee dagen na zijn huwelijk het eerste

kind heeft aangegeven, dat één dag na het trouwen, om acht uur 's avonds, is geboren, heeft hij moeilijk met een andere naam

kunnen tekenen. Van zijn op 4 mei 1824 geboren zoon Marinus Cornelis Eckhardt is geen akte van geboorte aanwezig, maar

op 17 september 1825 tekent hij de akte van geboorte van Maria weer gewoon met Geerardt Eckhardt.

De verschrijving in het doopboek van 's-Gravenpolder blijft later de familie achtervolgen. Als Geerard Eckhardt, na het

overlijden van Catharina Reijers, in 1843 hertrouwt met Elisabeth de Jonge, komt opnieuw de naam Geerhard Eckhaard in

het doopextract ter sprake. Ditmaal neemt de ambtenaar genoegen met een mondelinge verklaring van de getuigen dat met

die twee verschillende namen één en dezelfde persoon wordt bedoeld. Als Geerard in 1850 voor de derde maal trouwt, met

Johanna Oranje, blijkt deze verklaring nog steeds van kracht te zijn, want de akte is ondertekend met G. Eckhardt. Het

verschil in schrijfwijze komt opnieuw naar voren nadat Geerard in 1868 is overleden. Zijn oudste zoon Johannes komt het

overlijden aangeven. Hij moet een afschrift van zijn akte van geboorte overleggen. De ambtenaar schrijft punctueel Johannes

Eckhaard, als aangever, en Geerhard Eckhaard, als overledene, op de akte van overlijden. Johannes weet de man ervan te

overtuigen dat in Eckhaard een 'a' teveel staat. Die wordt geschrapt met in de marge een door Johannes gesigneerde aanteke-

ning. De naam van de overledene blijft Geerhard Eckhaard, en dat geeft later weer moeilijkheden als de jongste zoon,

Geerard Eckhardt, in 1876 wil trouwen. De getuigen en zijn moeder, Johanna Oranje, verklaren dan onder ede dat de twee

verschillende namen voor zijn vader, één en dezelfde persoon voorstellen. Tot zover het verhaal Eckhaard.

Vervolg correcties en aanvullingen:

Uit het eerste huwelijk, geb. Goes, als Eckhaard:

ï. Johannes Eckhardt, geb. 25 (niet 26)-4-i823, bakker/koetsier, overl. 's-Heer Arendskerke 6-5-
1897, tr. Nisse 25-4-1851 Adriana Versluijs, geb. Zuidzande 1-12-1831, overl. Nisse 26-6-1870.

2. Marinus Cornelis, geb. 4 (niet 24)-5-i824, overl. Goes 25-4-1826.
4. Maria, geb. 15 (niet i)-4-i828, overl. Goes 13 (niet 3i)-i-i83O.
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5. Willemina (niet Wilhelmina) Maria Eckhardt, geb. 26 (niet 6)-4-i83O, overl. Nisse 19-7-1873,
tr. ald. 13-4-1865 Gillis Hoek (niet Hok) van Dijke, geb. Driewegen 13-9-1837, overl. Hein-
kenszand 21-5-1888, zn. van Jan Hoek van Dijke, arbeider, en Margrieta Korstanje, arbeid-
ster.

6. Marinus Eckhardt, geb. 17-3-1832, bakker, overl. Hoedekenskerke 5-1-1909, tr. (1)
's-Gravenpolder 15-1-1857 Maria Stroosnijder, geb. ald. 1-4-1833, overl. Hoedekenskerke 22-
10-1871, dr. van Johannes Stroosnijder, koopman, en Elena Tolleman; tr. (2)
's-Gravenpolder 7-3-1872 (niet 1867) Katharina van de Perel, geb. 's-Gravenpolder 16-6-1841,
overl. Hoedekenskerke 27-4-1897, dr. van Pieternella van de Perel, arbeidster.
De vermelde zoon Marinus is geb. Hoedekenskerke 23-2-1873 (niet 15-1-1868). De te Nisse op 14-1-1868 geboren

Marinus is een zoon van Johannes Eckhardt en Adriana Versluijs, zie hierboven onder 1.

9. Bernardus, geb. 13-3-1837, overl. Goes 2 (niet i2)-io-i838.
10. Pieternellajohanna Eckhardt (niet Johanna Pieternella), geb. 6-8-1839, overl. Hoedekensker-

ke 5-12-1870, tr. Nisse (niet Goes) 25-4-1866 (niet 1865) Jacob Hundersmarck, geb. Nisse 18-2-
1840, overl. Hoedekenskerke 11-12-1899, zn. van Cornelis Hundersmarck, smid, en Geer-
truida Mol.

11. Jan, geb. 24-3-1841, overl. Goes 8 (niet i8)-8-i84i.

Uit het derde huwelijk:

12. GeerardEckhardt, geb. Nisse 26-3-1852, bakker, overl. ald. 28-2-1920, tr. ald. 18-5-1876Janna
Hirdes, geb. ald. 12-7-1851, overl. ald. 15-5-1917.

IXc. Lieven Eckhardt, geb./ged. 's-Gravenpolder 4 (niet n)/n-8-i8o5, bakker, overl. ald. 29 (niet
3o)-5-i888, tr. ald. 9-12-1830 Joanna van Liere, geb./ged. ald. 22/28-4-1799, overl. ald. 14-8-1851,
dr. van Kornelis van Liere, landbouwer, en Leuntje Zeevaart (niet Lukaart).

Uit dit huwelijk, geb. 's-Gravenpolder:

1. Johannes Eckhardt, geb. 15-2-1832 (niet 1852), bakker, overl.'s-Gravenpolder 29-12-1924, tr.
ald. i6-io-i856(nieti876)Leunf/eBojman, geb. Biezelingei9-i2-i835,overl.'s-Gravenpolder
12-5-1887, dr. van Pieter Bosman, arbeider, en Stofifelina Harthoorn.

2. Leuntje, geb. 14 (niet is)-6-i833, overl. ald. 3-7-1833 (niet 23-6-1853).
3. Kornelus (niet Kornelis), geb. 17-9-1834 (niet 1854), overl. ald. 1-12-1834 (niet 1854).
5. Kornelis, geb. 28-5-1839, overl. ald. 11-12-1858.
6. Geerard, geb. 26-8-1841, overl. ald. (als Gerrit) 9-9-1912.

IXd.JohannesEckhardt, geb. 's-Gravenpolder 4-2-1808, (hoofd)onderwijzer, overl. Krabbendijke
29-4-1873 (niet 1875), tr. ald. 9-12-1852 (niet 1856)Adriana Cornelia van Velzen, geb. ald. 27-2-1827,
overl. Yerseke 3-1-1904, dr. van Arij van Velzen, schoolonderwijzer, en Kornelia Luikenaar.

Noten
1. J.H. Kengen, Fragment-genealogie van het Württenberg-Zeeuwse geslacht Eckhardt, in: Gens Nostra 42

(1987), pag. 196-205.
2. Gemeentelijke archiefdienst Goes (GAG), inv. nr. 19W, De notulen van de Weeskamer der stad Goes

1785/1796, d.d. 19 juni 1789, fol. 55.
3. De aanvullingen van de kinderen 5, 6 en 7 komen deels van de heer J.H. Kengen te Dinteloord.
4. De doopboeken van Tholen zijn verloren gegaan en de aanwezige index bevat haar naam niet.
5. GAG, inv. nr. 1291, notaris Jan Soetebier, akte 5362.
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W E G W IJ S

genealogische markten

In de eerste jaren nadat de NGV opgericht
was, waren er voor beginnende onderzoekers
maar enkele mogelijkheden om praktische
kennis op te doen: het bezoeken van afde-
lingsbijeenkomsten en het raadplegen van
een handleiding voor genealogiebeoefening.
Die kennis kon aangevuld worden met de
soms toen al bereidwillig gegeven hulp van
archiefpersoneel. Meteen bij de oprichting
van de Vereniging ontstond de landelijke
Contactdienst waarvan de deelnemers met
elkaar konden gaan corresponderen en elkaar
konden ontmoeten op de sinds 1954 georga-
niseerde jaarlijkse landelijke Genealogische
Dagen. Na vele jaren, eigenlijk pas sinds
1992, verschenen daar stands waar belang-
stellenden konden informeren naar wat de
NGV de leden te bieden had.

In de jaren zeventig begon zich het feno-
meen 'genealogische markt' te ontwikkelen
dat overigens nu onder verschillende namen
bekend is. De naam contactdag is daarvan de
oudste en die werd gebruikt voor de Meijerij-
se Contactdag die op 25 oktober 1971 in Til-
burg gehouden werd. Die bijeenkomst was
een novum, als ik het artikel op bladzijde 384
van Gens Nostra 1971 goed interpreteer. Het
hoofdbestuur, met voorzitter, en enkele le-
den waren present. Zij hebben toen niet kun-
nen bevroeden hoe deze nieuwigheid zich
zou ontwikkelen. De bedoeling was dat on-
derzoekers met voorouders in toen nog al-
leen de Meijerij contacten konden leggen.
Dit werd bevorderd door registratie van ge-
zochte familienamen. We leefden toen in een
situatie dat de landelijke, nog 'papieren',
Contactdienst overbelast was en daardoor
niet goed functioneerde. Opvallend was de
benadering om te wijzen op klapper- en regi-
stratiewerk van het Rijksarchief Noord-Bra-
bant en het door streekarchivariaten gebode-
ne. Dat type archieven bestond toen nog niet

zo lang. Daarnaast gaven zes adviseurs hulp
bij vastgelopen onderzoek. Dit idee werd ver-
der ontwikkeld en nu kennen we al jaren de
Contactdagen van de Brabantse afdelingen.

Het voorbeeld kreeg navolging op talloze
plaatsen, zoals bijvoorbeeld (zonder volledig
te zijn) de bijeenkomsten van de afdelingen
in Gelderland in Tiel, Wijchen en Nijmegen,
de afdeling Drenthe in Meppel en die in Lim-
burg, Zeeland en Midden-Nederland (wisse-
lende plaats). De contactdagen ontwikkelden
zich allengs tot genealogische markten waar
iedere groep van genealogische of historische
onderzoekers zich met een kraam of tafel
kon presenteren.

Een model dat thans veel toepassing vindt,
is allereerst presentatie door een of meer re-
gionale afdelingen van de NGV met meestal
eraan verwante werkgroepen. Ze komen met
hun specifieke materiaal en kennis, aange-
vuld door regionale, historische verenigin-
gen. In het zuiden worden die heemkunde-
kringen genoemd. Die laatste categorie heeft
immers dikwijls een belangrijk genealogisch
component. Het totaal van deze regionale
vertegenwoordiging geeft de zo boeiende
couleur locale aan de markt. In de stands
vind je publicaties, formulieren, kaartenbak-
ken, topografische kaarten en computers met
allerlei naambestanden. Je ziet steeds meer
klappers en transcripties van doop, trouw,
begraven en lidmaten maar ook van secun-
daire bronnen.

De laatste jaren laten ook familieverenigin-
gen met banden in een bepaalde streek zien
wat zij doen en publiceren. Het landelijke
accent wordt aangebracht door het Vereni-
gingscentrum van de NGV, in feite een be-
langrijk genealogisch en biografisch docu-
mentatiecentrum. De medewerkers van het
centrum brengen tegenwoordig vaak de mi-
crofiches van Nederland, Duitsland en België
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mee met daarop gegevens van de Mormonen
uit Sak Lake City. Vaak laten de bibliotheken
van het centrum voorbeelden van hun be-
standen zien, zoals de kiezerslijsten van een
grote stad, terwijl de Biografische Documen-
tatiedienst met een monitor laat zien wat
bijvoorbeeld aan bidprentjes te vinden is.
Doorgaans kunnen er tegen betaling ter
plaatse afdrukken worden gemaakt, of wor-
den besteld.

Altijd zijn er ook andere sectoren van de
NGV in verschillende combinaties present: de
Contactdienst met computerbestand, de
Dienst Informatie en Promotie met algemene
genealogische informatie en van alle afdelin-
gen (het zijn er thans 34) de laatste uitgaven
van de afdelingstijdschriften en als laatste de
Onderzoekruildienst die archiefonderzoekers
uit uiteenliggende plaatsen met elkaar in
contact brengt om onderzoek te ruilen. Maar
ook de afdelingen Heraldiek, Familieorgani-
saties en Computergenealogie laten zich niet
onbetuigd en geven een indruk van hun
werk.

Van buiten de NGV zijn voorts vaak aanwe-
zig het Centraal Bureau voor Genealogie met
zijn publicaties, een of meer Rijks-, Gemeen-
te- of Streekarchieven met hun informatie-
materiaal en uitgaven, genealogische zuster-
verenigingen, ookuitgrensstreken (afhanke-
lijk van een plaats dichtbij een landsgrens)
met informatie over hun regionale of anders
gerichte specialisme, alsmede particuliere
aanbieders van diensten, bijvoorbeeld op he-

raldisch terrein. Zelden ontbreken een of
meer aanbieders van computerprogramma's
voor het vastleggen van genealogische gege-
vens. Zij vertellen en laten zien hoe dat in
zijn werk gaat. Af en toe zie je ook een anti-
quariaat met een selectie uit zijn voorraad, of
een museum dat achtergrondinformatie over
uw voorouders ter beschikking heeft. De sca-
la van het gebodene is in het algemeen zeer
breed. Af en toe ben ik wel eens jaloers op
anderen omdat ik in een bepaald gebied geen
voorouders heb. Er zijn zo veel nijvere wer-
kers die hun activiteiten op papier brengen
en aanbieden!

De succesformule van de genealogische
markt is ook overgenomen door het Rijksar-
chief van bijvoorbeeld Noord-Brabant, door
zusterverenigingen en de Kerk van de Heili-
gen der Laatste Dagen ('Mormonen'). Alle
evenementen trekken veel bezoek, van ruim
honderd tot rond vijfhonderd. Vrij veel be-
langstellenden worden door voorpublicatie
in de regionale pers aangetrokken. Ze laten
zich informeren, raken enthousiast over de
vele mogelijkheden en worden lid, waardoor
het ledental van de NGV stijgt. Eind 2000
heeft de NGV bijna twaalfduizend leden. De
doelstelling van de NGV, het bevorderen van
de genealogiebeoefening, wordt zo op tastba-
re wijze verwezenlijkt.

G.J. Bothof
directeur Verenigingscentrum

wat gebeurt er in het verenigingscentrum?

Vier dagen van de week gonst het in het do-
cumentatiecentrum ofwel verenigingscen-
trum van bedrijvigheid. Op donderdag en
zaterdag bent u er, bezoekers, met enkele
duizenden per jaar. Soms komt u in groepen
wanneer we excursies van afdelingen, fami-
lieverenigingen, cursisten genealogie, NGV-
functionarissen of buitenlandse genealogen
ontvangen. Dit soort collectieve bezoeken
maar ook de individuele gaat bijna altijd ge-

paard met rondleidingen in kleinere
groepjes, want u moet natuurlijk weten waar
alles in 'Weesp' staat. Overigens zijn er in het
centrum ook op maandag, vrijdag en soms
op zondag nog wel eens medewerkers die
eens rustig hun werk willen doen, zonder de
hectiek van de andere dagen.

Lang geleden heeft de NGV besloten collec-
ties te vormen. Dat heeft als consequentie
gehad dat ze ook beheerd, dus bijgehouden
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en ontsloten moesten worden. Het zou im-
mers geld wegsmijten zijn als je wel collec-
ties vormt en ze dan maar laat zitten. Aan
een niet toegankelijke collectie hebt u als
bezoeker niets. De duizenden die als bezoe-
ker komen, vinden in het Verenigingscen-
trum (VC) gegevens voor stamboom, kwar-
tierstaat, parenteel of wat dan ook. Opval-
lend is dat een hoog percentage van u één of
meer keren terugkomt.

Wat is daarvan de reden? Aangenomen kan
worden dat er voor de onderzoeker die se-
rieus wil werken, meer te vinden valt naar-
mate het onderzoek vordert en de belangstel-
ling breder wordt. Uit onze verzamelingen is
blijkbaar meer te putten dan op het eerste
gezicht lijkt. Minder bekend is dat er weke-
lijks op dinsdag en woensdag vele tientallen
leden aan de collecties in ons centrum komen
werken. Er is een constante stroom van
nieuw materiaal: boeken en tij dschriften (die
ziet u steeds besproken in de desbetreffende
rubrieken van dit blad), maar ook geboorte-
kaartjes, trouw- en rouwkaarten, portretfo-
to's, bidprentjes, krantenknipsels (klein en
groot), familiewapens en genealogische docu-
menten en aantekeningen. Nieuwe vrijwilli-
ge medewerkers zijn steeds van harte wel-
kom en wellicht is het iets voor u! Wij zien u
graag komen in het verenigingscentrum, als
bezoeker en als vrijwilliger. Vrijwilligers mo-
gen tijdens de werkuren ook op bescheiden
wijze van de verzamelingen gebruik maken.
Dat verhoogt het aantal raadplegingen nog
eens met honderden, zo niet duizenden. Ook
mensen die collectiemateriaal komen halen
en brengen, maken nog wel eens gebruik van
de mogelijkheid iets op te zoeken, hoewel ze
zelden geregistreerd worden als bezoeker,
terwijl ze wel meegerekend zouden moeten
worden.

Het documentatiecentrum heeft ook een
overbruggende bewaarfunctie. Daarmee be-
doel ik dat wij boeken en periodieken (bij-
voorbeeld sommige typen jaarboeken) soms
in depot bewaren voor latere genealogische
onderzoekers of totdat we meer ruimte heb-
ben. Dat heeft twee oorzaken: Ten eerste is

onze stellingruimte, vooral in de bibliothe-
ken, beperkt. Ten tweede hebben sommige
periodieken zoals recente studentenalmanak-
ken, ledenlijsten van beroepsverenigingen en
dergelijke nu nog een lage aanvraagfrequen-
tie. Ze zijn immers nog niet zo belangrijk
voor onderzoek en worden daarom in depot
bewaard.

Een andere belangrijke functie van het
centrum is de opvang van nieuwelingen met
belangstelling voor genealogisch onderzoek.
Tijdens rondleidingen wordt geprobeerd de
behoefte van dergelijke niet-leden te peilen.
Dit leidt er doorgaans toe dat zo'n belang-
stellende als nieuw lid naar huis gaat, vooral
door de gegeven goede informatie en aanwij-
zingen voor aanpak van onderzoek en de
door de nieuwelingen zelf geconstateerde
rijkdom van de verzamelingen. Jaarlijks wor-
den in ons centrum op die manier enkele
honderden geïnteresseerden lid van de vere-
niging.

De digitalisering van bestanden als kaar-
tenbakken vol fiches van huwelijken en do-
pen, alsmede van bidprentjes, gaat gestaag
voort. De laatste twee jaar is op dat gebied
zeer veel werk verzet. Een werkgroep van zes
personen, heeft onlangs over de automatise-
ring een advies aan het hoofdbestuur uitge-
bracht. Uiteindelijk moeten grote delen van
de collecties snel door een paar toetsindruk-
ken toegankelijk zijn, bijvoorbeeld op inter-
net.

Kortom: het centrum heeft veelzijdige
functies: bezoekers ontvangen en inzage in
materiaal geven, leden en niet-leden voor-
lichten, aanwinsten in ontvangst nemen en
collectiemateriaal toegankelijk maken en
houden, ondere andere door digitalisering en
automatisering.

Zo heeft de NGV in tientallen jaren bewe-
zen een documentatiecentrum voor genealo-
gie en persoonsgeschiedenis van flinke om-
vang uit eigen middelen te kunnen beheren
en in stand te kunnen houden.

G.J. Bothof
directeur Verenigingscentrum
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boekbesprekingen

De redactie wordt wel eens gevraagd, welke
criteria worden gehanteerd ten aanzien van
de vraag welke publicaties wel en welke niet
worden besproken in Gens Nostra.

De jaarlijkse aanwas publicaties is enorm
en de meeste auteurs willen toch graag een
spoedige bespreking van hun werk. Tegen-
woordig is de tijd tussen aanlevering aan het
Verenigingscentrum en bespreking in Gens
Nostra minder dan een jaar. Om de wachttij-
den niet te lang te laten worden, heeft de re-
dactie ten aanzien van de boekbesprekingen
de volgende criteria: alle aanwinsten worden
in Gens Nostra vermeld, hetzij als aanwinst,
hetzij als boekbespreking.

De publicatie dient recent te zijn, d.w.z.
bij schenking aan de vereniging niet ouder
zijn dan een jaar. Bepalend is het jaar van

uitgave (in 2000 zijn in principe alleen boe-
ken besproken uit 1999 en 2000).

De publicatie dient meer te bevatten dan
louter de basisgegevens en dient bedoeld te
zijn voor verspreiding op een wat grotere
schaal (dit houdt in, dat een stapel printjes
van gegevens, verwerkt met behulp van een
genealogisch programma met alleen geboor-
te-, huwelijks- en overlijdensgegevens, niet
wordt besproken).

De inhoud dient voldoende genealogisch/
heraldisch/biografisch te zijn (waardoor een
puur historisch boek als de Algemene Ge-
schiedenis der Nederlanden afvalt).

Bij elke hierboven genoemde categorie
geldt wel, dat bij twijfel een boekbespreking
wordt gemaakt. De kwaliteit van de inhoud
is geen reden om een boek niet te bespreken.

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'

Uit Antwerpse Bron (63)

7 juny 1577; Ten versuecke van Herman de Vriese coopman van wynen woonende tot Nymegen.
Jacques Deckers cuyper ende facteur van wynen oppidanus [= poorter] out xxxj jaeren juravit
[= bevestigt onder ede] aengaende xj smeken rynsche wynen als de voirs. Herman van Dorth
doen comen heeft, dat de selve by den gesworen makeleer deser stadt op den werff alhier op
den dronck geschoncken syn geweest onvercocht ende onverloeft.

[SAA, Schepenregister 349, f. ssverso] [M.V-K]
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestel-
lingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkin-
gen onderhevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

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

Nederland
BosscheBladen,jg. 1,1999-4. Overtredingen en misdrijven rond 1890; biografie Louis de Bils [geb. Amster-
dam ca. 1624]; Marius de Leeuw: veelzijdig glazenier [geb. 's-Hertogenbosch 1915]; Drie eeuwen straat-
verlichting. Van olielamp tot PNEM.

Idem, jg. 2,2000-1. M. van der Heijden: De slag van Lekkerbeetje [1600 op de Vughtse hei; bijnaam van
Gerard Abrahams van Houwelingen]; Interview: oud-wethouder FJ. Suijkerbuijk [geb. Bergen op
Zoom]; Priester Frans van Uden: stichter van een stedelijk weeshuis (1566).

Idem, jg. 2, 2000-2. De zusters van de Choorstraat; Verleden van het klooster- en schoolcomplex aan
de Choorstraat; Kloostercomplex Choorstraat/Papenhulst; Interview: oud-stadsarchivaris drs. P.Th.J.
Kuyer; Henri Charles de la Tremoille, gouverneur van 's-Hertogenbosch.

DeBrabantseLeeuw, jg. 49 (2000), nr. 3. C.B.A.J. Puylaerf. Negenendertig familieportretjes. Een potloodte-
kening van Leonard Raymakers [o.a. Raymakers, Schillemans, Van Moll, Smelt]; H. Verdonk: De herkomst
van de Heren van Herlaer [ne-i2e eeuw]; Verv. Rucphense geslacht Brouwers/De Brouwer; Van Bergen
op Zoom naar Amerika [Buyssack (1639), Tennier (1647), Klopper (1655)]; A. van Amelsvoort: Goyaert Jan
Goyaerts van Amelsvoort. Creative grootvader van de kunstschilder Quirinus van Amelsvoort [Goyaert
ged. Tilburg 1668]; Een bril [voor Gijsbert Couwenbergh (1737)]; Verv. Familie Van Oesterzeel; A. Pijnen-
burg: Jan Michiel Jan Quaps en de zijnen [2e helft 16e eeuw]; L.F.W. Adriaenssen/J.G.N.M. van der Zanden:
Brabantse landlopers rond de voorlaatste eeuwwisseling [met foto's]; A.A. van Nostrum: De geboorte van
een naam. Van Stoopen via Haastrecht naar Nostrum [Van Ostrick - dialectische uitspraak van Van
Haastricht > Van den Nostrick; 18e eeuw]; L.F.W. Adriaenssen: Van Hapert [inleiding van het boek De
familie Van Hapert te Woenseï\.

Idem, nr. 4 (2000). Verv. Nostrum; E. Paar. Jan Ciermans. Een Bossche vestingbouwkundige in Portugal
[1602-1648, jezuït, professor wiskunde aan de universiteit van Leuven; gebruikte in Portugal de naam
Cosmander. Bijlage: De naaste verwanten van Joao Paschasio Cosmander]; L.F.W. Adriaenssen: Tilburgers
in Amsterdam; Verv. Rucphense geslacht Brouwers; Verv. Brabantse landlopers.

Genealogie (CBG), jg. 6, nr, 3, sept. 2000. Y. Hoitink/J. Klumper: Stamboomprogramma's uit de winkel. Drie
pakketten nader bekeken; N. Plomp: Holland in Michigan; J. van den Borne: H. J. Wolters en zijn collectie
militaire huwelijken.

Idem, nr. 4, dec. 2000. R. van Drie: Mormonen en genealogie [achtergronden van hun genealogische
belangstelling, verzamelactiviteiten; verslag van een bezoek; internet]; Chr. Drugy: Genealogisch onder-
zoek in Frankrijk [het archiefwezen, adressen en sites, burgerlijke stand, genealogische verenigingen].
Adreslijst genealogisch onderzoek. Stand per 1 januari 2001.
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Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 24e jg., nr. 4, dec. 2000. P.

Sanders: Genealogie Lagrouw [oudst bekende: Moses L., uit Franckfort, soldaat, onderwijzer, tr. (2)
Heusden 1633 Lijsbeth Jans]; A.M. Bosters: West-Brabantse molenaarsfamilies. VIII. Van Daelen [te
Broechem en Halsteren; 18e eeuw]; Verv. Kwst. De Geus; A.M. Bosters: Gildebroeders van het Busse-gilde
van Nieuw-Vossemeer (1660-1720); Verv. Genealogie Sonnevelt uit Veen e.o.; Verv. Repertorium op de
lenen van de hofstede Neder-Hemert 1389-1792; I. Dewald: Fragment genealogie Van de Casteele [oudst
bekende: Philip Philipsen tr. Oudenbosch 1633 Jacobina Pieters]; Verv. Diakonierekeningen NH kerk
te Andel; H.A.M. Snelders: Van Snels naar Snelders II. De Leurse smid Jacobus Snels en zijn nageslacht
[1725-1783]; Verv. Kwst. De Kort; Verv. Genealogie Martens; Antw. o.a. Crielaert, Voor den Dag;
Corr./Aanv. o.a. Snoek [i6e-i8e eeuw; o.a. te Hendrik-Ido-Ambacht]; Kinderen uit Waspik gedoopt te
Geertruidenberg (1648-1672).

Heemkunde Hattem, nr. 84, sept. 2000. Te gast bij het bakkers-echtpaar Daan en Trijn de Graaf, vroegere
bewoners van Kruisstraat 3; Mei 1940 - een dagboek, deel II [door G. Mesdag]; 'Paradijsvogels' in de
schaduw van de Dijkpoort. De familie Foks; Diakensnood, deel II [de wederopstanding van vrouw
Bouwhuis; ca. 1901-02].

Idem, nr. 85, dec. 2000. In memoria Evert Agterhuis, Jan Borst, J. Pleiter; R. Seegers: De Christelijke
Muziekvereniging Hattem [100 jaar]; R.M. Even: Acker, de laatste rector van de Latijnse school in Hattem
[Vopiscus Horatius Acker, benoemd 1794, ged. Leeuwarden 1751, zoon van Dieuke Vitringa; tr. 1786
Hijke Reintjes Pettinga]; G. Kouwenhoven: Vriendinnen in De Vijzel [Annette Beeldsnijder Kretschmer
en Josina Maria Christina Daendels; 1849]; Bij het fotoalbum van zuster Güthard [Maria G., geb. Koog
a/d Zaan 1884, wijkverpleegster]; 1873: Hattem benoemd een Stadsmuziekmeester [Wolters, opvolger
van Jan Rave jr]; Kosters leed [Hendrik Buitenhuis (1714-28)].

Heemtijdinghen, 36e jg., nr. 3, sept. 2000. G. Hamoen: De eerste predikanten van Zegveld [Heldt (Heros),
De Bois, Taijus, Busch, Schotenus (Leegschuttel), Zeistius (Seys), Valkius (Valck)]; J.F. van Rooijen: De
Rooms-Katholieke begraafplaatsen in Montfoort [i9e-2oe eeuw].

Idem, nr. 4, dec. 2000. Bijzondere uitgave t.g.v. het 25jarig bestaan van de Stichting Hugo Kotestein
1975-2000 [de stichting zet zich in 'voor het behoud van monumenten en andere elementen, die waarde-
vol zijn uit stedebouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt binnen
haar werkgebied' - de zgn. 'opgeheven vinger"; Hugo Kotestein was o.a. stadstimmerman van Woerden
(1672)].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 6, nr. 3, juli/sept. 2000. A.C. Zeven: Muscharts Wapenboek van Amersfoort [be-
schrijving, datering, samenstelling, citaten uit briefwisseling 1915 met gemeentearchivaris Reijnders;
E vB =? Eeltjo van Beresteyn; met index op familienamen; niet uitsluitend Amersfoorts];J. P. C. Hoogendijk:
Wapens met palen van vair; J.A. de Boo: Commentaar bij het wapen van Prins William.

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring Weesp; secr.: H.E. Eringaard, Herensingel 120, 1382 VS
Weesp), 16e jg., no. 1, sept. 2000. Bezoek aan de koning... en de koning bezoekt Weesp [1806,1808]; De
ramp te Muiden [1883, kruitfabriek].

In de Gloriosa (Ankeveen - 's-Graveland - Kortenhoef), 17e jg., nr. 3, aug. 2000. Otterjacht in Kortenhoef;
Uit de krant van toen [Gerritje Voorn geb. Hagen, overl. 1963, en o.a. de tol aan de Kortenhoefse dijk].

Idem, nr. 4, nov. 2000. J. Immerzeel: De Wijde Blik, duizend jaar in vogelvlucht [vervening, droogma-
king, zandwinning]; J.M. Veenman: Jagtlust [boerderij aan het Stichts End te Ankeveen].
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Kondschap (Brederwiede), 16e jg., nr. 3, sept. 2000. H. Scholtmeijer. de Durgerdammer vissers; Herinnerin-
gen aan een Doopsgezinde dominee in Giethoorn zo'n honderd jaar geleden [Harmannus Schuurmans
(1867-1942)]; K. Boeske: Kwartierstaat Wilhelmina Corporaal [geb. Zwartsluis 1954; —, Van der Weide,
Kappers, Van de Belt]. Idem, nr. 4, dec. 2000. P. Datema: 650 jaar geleden: daar komen de Flagellanten!;
Rond de visserij van Vollenhove.

Lek en Huibert Kroniek, ze jg., nr. 3, aug. 2000. Joh. de Wit Jilis Roelofsz Vermeulen [zeeman met verlof
1690; verwondde zijn schoonzus]; Uit oude couranten van 70 jaar geleden; W. van Zijderveld: Klein
Aaichie, zijn familie en het kleine huisje Lakerveld 236 [uitvoerige beschrijving van het huisje, gebouwd
1870/72 door Arie Versluis en vrouw Aaltje van Gent; bewoning door familie Versluis]; Iets over de
geschiedenis van Lexmond [1966].

Idem, nr. 4, nov. 2000. A. Bijl: Een ruzie tussen de polderbesturen van Over- en Neder-Boeicop (1845-
1848); Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden; Verv. Klein Aaichie; Joh. de Wit: Tol betalen [Lex-
mond/Heicop; 19e eeuw].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 28 (2000) ,nr. 3. Verv. (slot) Kwst. Albert-Wevers; Verv. Parenteel
van Joannes Knapen; L.J.G.W. Schelberg: De familie Van Schelberg van de 14e tot de 16e eeuw; A.M.A.
Maassen: Kwartierstaat van Sjef Thijssen uit Geulle [1919-1999; 63. kwn. (voornl. te Geulle); —, Kurvers,
Dekkers/Deckers, Vossen]; H.C.J.M. Kreijns: Leonard Cleuter, van koopman tot kolonel [ged. Maastricht
1627, na problemen met zwager Hubert Binon, > o.a. militair te Rome]; H.J. Bouter. Fundatieregister St.
Petrus Bandenkerk Venray 1514-1544 [transcriptie]; B.A.Th. Close: Zeven generaties Cals [te Schinnen; 17e-
18e eeuw].

Mars et Historia, 34e jg., nr. 4, okt./dec. 2000. Terugkijken op het 'wapen' en een blik op de toekomst
van het jongste krijgsmachtdeel: de Koninklijke Marechaussee; Verv. Optreden van de Nederlandse
cavalarie onder het vorstenhuis Oranje Nassau [de eeuw van de koninginnen];J. N. Fernhout: Nederlandse
krijgsgevangenen in het Derde Rijk [beperkt tot Oost-Duitsland]; J.P. C. M. van Hoof. De tocht naar Vlaan-
deren en de slag bij Nieuwpoort. Een schets naar aanleiding van twee recent verschenen boeken. Mars-
berichten, 2000-3.

Misjpoge, 13e jg. (2000), nr. 4. E. Tal: Abraham Levie en zijn 'Reisbeschrijving' [geb. Hom, graafschap
Lippe-Detmold, 1702; trok bijna vijfjaar door Duitsland, Bohemen, Moravië, Hongarije, Oostenrijk en
Italië 1719-23; via Amsterdam naar ouderlijk huis]; K. Sturkop: Nederlandse-Britse familiebanden: een
relaas over samenwerking [Sturkop, Boekbinder, Hont, De Marcas]; Z. Bar. Ephraim de lievelingszoon
[naamsafleidingen en -verklaringen; Ephraim - roepnaam Fisjel, waaruit achternamen als Fisch(man)
en Fischer > Visser ontstonden; en de naam Koopman heeft te maken met Jakob; stamreeks Visser te
Amersfoort]; Onze Internetpagina: surftips; R. van het Groenewoud: 'Whats in a name' [Kleerekoper, Van
der Tweel].

DeNederlandscheLeeuw,]g. CXVII, No. 9-10, sept.-okt. 2000. F.H. K. van Andel/H. M. Kuypers: Genealogie van

de familie Nederburgh [verdere opvoering en betere 'aankleding' van de oudere generaties t.o. v. eerdere
publicaties; met het accent op Bergambacht; i6e-2oeeeuw];N. J.M. Biezen: De hoeve te Zeelst van de 'Rijke
Claeren'. Beeld van een hoeve, haar eigenaren en pachters van de 15de tot de 20ste eeuw [met inleiding
over het Convent; pachters o.a. Boest, Neefs, Bliecx, De Biese, Biesen, (Baselmans), Van Gerwen, Van
Rijsingen]; P.J.C. Elema: In een bijbel... (Van Dedem) [1712-25]; C.W. Delforterie: De voorouders van Annet-
te Sekreve [veronderstelde samenstelling van de oudst bekende generaties; te Bondues].
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Ons Voorgeslacht, no. 518, 55e jg., sept. 2000. C. Sigmond/K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het
geslacht Sli(c)kboer uit de Hoekse Waard [i6e-i7e eeuw]; A. M. Verbeek (t): Blafferd van de Memorierenten
Sint Laurenskerk 1472-1559. Deel I [transcriptie].

Idem, no. 519, okt. 2000. H.M. Kuypers: Cytgen Pietersdr., een juweel van een erftante. Aanvullingen;
A. Beukelman: De voorouders van Jan Arense Beuckelman [te Geervliet en Abbenbroek; 17e eeuw]; J.J.
VenloeP. Van der Vloed/t (Ameide) (verkenningen deel 1) [oudst bekende: Claas Ariensz van der Vloet
otr./tr. Lexmond/Lopikerkapel 1706 Lijsbeth Ariens Koot]; Verv. Blafferd Sint Laurenskerk; Antw. Schip-
per/Troost.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek, jg. 17, nr. 3, 3e kw. 2000. J.Th. Gantvoorfr Het

geslacht Gantvoort Groenlose tak [i8e-2oe eeuw]; J. Renema: Het ei van Columbus [Aldercamp, Aller-
kamp;overdrachtsactescholtambtZutphen 1752]; C.J.Sleddering: Kwartierstaat WillemJohannesSledde-
ring [1892 Velp 1967; —, Esmeijer, Sleijster, De Vries (te Oosterbeek)]; H. te Walvaarf. Jan Kappers is Jan
Meenk is Jan Rosen [onderzoek starte bij het huwelijk van Bernt Weninck en Elske Kappers te Bocholt
1655; > Aalten, Bredevoort, Winterswijk]; J. Renema: Een Vordense Verpondingslijst [1663/64; transcrip-
tie]; C. en I. Tinbergen: Nageslacht van Stijne Jansen [tr. (2) Zutphen/Warnsveld 1655 Henrick Henricksen
van Harckel; Meijerink, Spijkerman, Kruikerinck, Hogevonders]; A.J. te Boekhorst Voorouders uit
Warnsveld, Vorden e.o.: o.a. Korenblik, Haverkamp, Voortman, Havesman [puzzles in het onderzoek;
kwst. Aaltje Korenblik, tr. Zutphen 1848 Johannes te Boekhorst]; Aanv./Verb. o.a. Tenten, kwst. Klein
Lebbink.

Oud Alkmaar (Historische Vereniging Alkmaar; abt. ƒ 25,-; secr.: J. Beijer, p/a Oudegracht 245,1811 CG
Alkmaar; http://org.nhkanaal.nl/historisch ), jg. 24 (2000), nr. 1. W. van den Berg/M.H.D. van Leeuwen/
C. Lesger: Verschillen in kaart gebracht. De sociaal-ruimtelijke structuur van Alkmaar, i7de-igde eeuw;
J.D. Kila: De overgang van Frans Voorhout [1797 van geref. > r.-k.].

Oud-Utrecht, 73e jg., nr. 5, okt. 2000. H. Langenberg/M. van Zeben: De oprichting van het Centraal Israëli-
tisch weeshuis in Utrecht [de meeste wezen kwamen uit Amsterdam]; Wedrennen in de Johannapolder
(1904-1906).

Idem, nr. 6, dec. 2000. J. de Meijere: Een Utrechts beeld van Karel V [gepolychromeerd beeld boven
ingangspartij van het Huis De Keyser]; De boerderij Groeneveld in de voormalige polder Papendorp;
De Ruitenberg, een buitenplaats in de Kaapse Bossen bij Doorn.

PRO-GEN-eralia, jg. 6, nr. 3, sept. 2000. J. Mulderij: PRO-GEN uitvoer naar uw tekstverwerker; W. Ne/w:
Selectie t.b.v. CBG-persoonskaarten; Extra afdrukopties in tekstuitvoer; E Rip: Hoever bent u met de
stamboom? [grafische weergave kwartierstaat in een H-fractal]; P. Nekkers: Het grote familieschema in
uw publicaties.

Idem, nr. 4, dec. 2000. Een nieuwe service voor PRO-GEN gebruikers [discussiegroep o.i.v. P. Mathijs-
sen; http://www.egroups.com/group/pro-gen ]; J. Mulderij: Relaties van gelijk geslacht vastleggen;
W. Ne/w: Nog meer afdrukopties in tekstuitvoer; J. Mulderij: Gebruik van PRO-GEN met Windows
ME/2000; F. Manche: About backup and restore of Over archiveren en terugzetten van bestanden gespro-
ken; W. Ne/w: PRO-GEN macro-definities.

Terugblik '4O-'4S, 38e jg., nr. 7/8 (391), juli/aug. 2000. Verv. Dapperheidsonderscheidingen 1940-45: Bron-
zen Leeuw/Bronzen Kruis.

Idem, nr. 9 (392), sept. 2000. De geallieerde militaire hulp in de meidagen van 1940 (slot); Verv. De
oorlog in het verre oosten; C. Sweep/A. Maas: Van de Roomsch-katholieke wereldpost naar het Katholiek
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Nederlands Persbureau. De geschiedenis van het geloof in een eigen katholieke nieuwsdienst van 1927
tot 1973; Verv. Sport tijdens de Tweede Wereldoorlog (8); J.A. Heij: De identificatie van Bakhuis Rooze-
boom [August M. Bakhuis Roozeboom, commando, begraven te Oosterbeek].

Idem, nr. 10 (293), okt. 2000. Kath. Ned. Persbureau (slot); Verv. Oorlog in het verre oosten; Verv.
Geschiedenis van de Nederlandse SS (4); R.van Spil: Jan Brasser, een vergeten verzetsleider? [overl. Krom-
menie 1991, staalmeester bij de Hoogovens]; Verv. Sport (9); M. Nijpjes: Dapperheidsonderscheidingen
(7). 'Bevrijding - Nederland' 1944-1945. Deel 1. Militaire Willemsorde 4e klasse.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 113e jg. (2000), nr. 3. J.Arndt: Habsburgsehuismachtpolitiek: een vergelijking
tussen het ontstaan van het aartshertogdom Oostenrijk en het ontstaan van de Bourgondische Kreits
[vergelijking van twee ontstaansgeschiedenissen, nl. het Oostenrijkse territoriale complex in de 14e
eeuw en die van de Bourgondische Kreits midden 16e eeuw].

Idem, 113e jg. (2000), nr. 4. P.J. Drooglever. Nederland en Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht.
Twee keer een nieuw begin; J. de]ong. Ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedschrijving over Neder-
lands-Indië.

Van toen naar nu (De Duffelt), jg. 30, nr. 1, maart 00. F. Keppler. St. Martin in Zyfflich: stichting en uitbrei-
ding van een nederrijns stift in de middeleeuwen; Marian Leytens [beeldhouwster, geb. Waalwijk 1961].

Idem, nr. 2, juni 00. Einiges über die Duffel, Teil 7 [o.a. predikanten i8e-i9e eeuw].
Idem, nr. 3, sept. 00. Jubileumnummer 1970-2000-2030. Hierin o.a. R. Gerrits: De Duffelt in 2030: een

brief aan de toekomst; Een selectie uit de fotocollectie van Rudi Torunski; Sociale verhoudingen in de
Duffelt.

Idem, nr. 4, nov. 00. Van Hilbels in Velen Westfalen tot Heijmink in Millingen a.d. Rijn [stamreeks
van Maria Allegonda Heijmink (geb. Millingen 1873) via Heijming > Joannes Hilbels (ged. Velen 1677),
na zijn huwelijk genaamd Heminck, tr. Ramsdorf 1709 AnnaElisabeth Heminck; kleinzoon van Joannes
Schulte Hilbeld ook gen. Holtkamp (overl. 1670/71)]; Pastoor Bernard Gesthuijsen, de eerste officiële
pastoor van de RK parochie te Millingen a.d. Rijn na de Reformatie [geb. Viennen 1759]; Hoogenkamp
in Millingen [vier generaties].

Veluwse Geslachten, jg. 25 (2000), nr. 3. C.J. Slok: Tien generaties kwartierstaat van kinderen De Ruiter [De
Ruiter (te Veenendaal), Gaasbeek, Konings (afk. van Winterswijk), Bruijs]; Aanv. Kwst. Annemiek Jansen
[o.a. Bouw, Haalboom]; Verv. Genealogie Van Middendorp; Kwst. Bessels (aanv./verb.) [o.a. Bolderman];
Kwartierstaat Kwakkel [Berthold Erik K., geb. Apeldoorn 1963; Kwakkel (te Oosterwolde, Epe), Jonker
(te Epe), Boers (uit Noordwolde; niet uitgewerkt]; A.C. Zeven: Dieren in Veluwse familiewapens: wat
loopt, kruipt, zwemt en vliegt daar?; Kwst. Schouten (aanv./verb.) [o.a. Vinck(e)].

Idem, Jubileumnummer. Korte bijdragen met gevarieerde onderwerpen: Joost van Ramshorst (1750-
1817), Claes Teunisz Boeve (1725), Hendrik Herberts (ca. 1691 won. Wageningen), Johannes Marinus
Bijdam (tr. Epe 1802), Lubbartus Koning (tr. 1827), De Van Tongeren dynastie (te Epe), Gosina Eikendal
(geb. Hoog Soeren 1842), Geertje Claassen Mandeville (tr. Voorthuizen 1773), fragment Modderkolk (19e
eeuw), Egbertus van Marie (ged. Heerde 1707, tr. Den Haag 1732), Jan Mannesse van Manen (tr. ca. 1810
Fijtje Lagerweij), Geertruij Beerents (geb. Wilp, tr. Amsterdam 1782 Jan Kerkhof), Teunis Jansen van de
Vis (overl. Voorthuizen 1815 als T. van Kanten), Wouter Stevens (Doornekamp, tr. Nijkerk 1755), Roer-
horst/Roeien - Van Lingen/Van Ingen (Neerlangbroek 1802-18), Plakmeijer (uit Heerde naar Grand
Rapids 1882), Van Overbeek (Wesenberg), Hoedemaker (verhuizingen), Cornelis Bast- Lubbertje Mouw
(tr. Elspeet 1777), Gerrit Johan Tijs van Beek, Gijsbert Gerritse Polman (getuige 1690), Van Homoet, Jan
van Beek (geb. Leersum 1844, tr. Ede), Johannes Theodorus van Veldhuizen (geb. Bennekom 1891),
Wenemar en Thease Hissinc (te Voorst, 14e eeuw), Aelt Hissinck (rond 1500), Gerrit van den Pol alias van
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Bijschoten (geb. Voorthuizen 1778), Ariën Hamstra (te Harderwijk, overl. 1808), Eibert en Beert den
Herder (1846), Waar onze voorouders in 1832 woonden (bouw van een maquette o.a. aan de hand van
kadasterplans), fragment Bosgoed/Oertman, een Jansen-familie in Ede.

Idem, jg. 25 (2000), nr. 4. Verv. Kwst. Kwakkel; Kwst. Schouten (aanv./verb.); Verv. Genealogie Van
Middeldorp; Kwartierstaat Johannes Jacobus Nijeboer [geb. Apeldoorn 1891; Nieuwboer, Gerritsen (te
Zutphen),Rodijk,Bourgonjen];KwartierstaatGeertjeDerksWitteveen[ged.Oenei753;—,(Hagedoorn),
Van Putten (te Heerde), Bijsterbosch]; Kwartierstaat kind Diepeveen [ —, Sukkel, Versteeg, Van de Haar];
Vaassen 1658: Proces rond benoeming van predikant [Johannes a Loo; lijst ondertekenaren].

Werinon (Historische Kring Nederhorst den Berg; secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9,1394 EA Nederhorst
den Berg; lidm. ƒ 27,50 p.j.), nr. 39, okt. 2000. N. Struiving- van derVliet/R. Struiving: De kruideniersfamilie
Vlaanderen; R. Verkaik: Bakkerijen in Nederhorst den Berg; W. Das-van Schaik: Tabaksartikelen, bloemi-
sterij/kwekerij, hengelsport: Gijs van Schaik; T. Griffioen: Kruideniers- en grutterswaren sedert 1919. De
winkel van Jan Baptist Haazen en Tonia Hageman aan de Voorstraat, hoek Brugstraat; J. Baar. De winkel-
sluitingsverordening van 1920.

Westerwolde, jg. 21, nr. 3, sept. 2000. J.S.A. Huizing: 'De Noord' ook wel 'De Prengerij' te Vriescheloo
[Mulder, Smook, Prenger, Scholten]; Kwartierstaat (6 gen.) van Ferdinand Darwinkel [geb. 's-Gravenha-
ge 1954; Dar(de)winkel (te Gieten), Kuiper(s) (te Emmen), Hensums, Draaijer (te Onstwedde)]; R. Broek-
huis: Het klooster Ter Apel [tekst van een lezing]; Eigenerfden en schargeveren van Blijham 1670; J. Potze:
Een andere Potze-familie [te Roswinkel; i8e-i9e eeuw]; Hoendergeltregister 1672/1673 Bellingwolde.

Westfries families, 41e jg., no. 3, sept. 2000. A.J.G. Swart: Naamsverandering van Keuck in Molenaar c.q.
Gast [ontdekt tijdens onderzoek naar de geschiedenis van de vicarie van Nieuwe Niedorp en de bloedver-
wanten van de stichter pastoor Sijmon Willemsz (1452-1515)]; Red.: Een 'natuur'lijke vergissing [het te
Bovenkarspel 1887 geboren kind van Dirk Visser en Trijntje Botman, Katharina, bleek tweeslachtig];
Genealogie Sluis (slot); L.R. Deugd: Westfriese lichterschippers [1767]; D. Schuijtemaker. Grosthuizen, 22
April 1860 [trouwdag van vier Grosthuizer bruidsparen tegelijk: Kok x Bregman, Schuitemaker x
Schuijtemaker, Bakker x Schuitemaker, Schuijtemaker x Wijdenes]; Landverhuizers IV: Dalenberg. V:
De Jong(h) [te Schoorl].

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel; secr.: L. Hoekstra-Bloemink, De Negen
Geerzen 1,1749 JA Warmenhuizen; contr. ƒ 15,- p.j.), nr. 17,9e jg., mei 2000. J.G. van Beek: Eigenaren en
bewoners van de korenmolen te Warmenhuizen [Tol, Vlam]; De molen van de Grebpolder, Molenweg
1, Schoorldam; J. Barsingerhorn: Drie verwante korenmolenaars-geslachten uit Sint Maarten, De Zijpe en
Warmenhuizen [Hilles, De Geus].

Idem, nr. 18,9e jg., nov. 2000. J. Jonker. De grutterij te Dirkshorn [Gorter (1724), Van der Voort (1724-
87), Ten Brink (1787-97), Sijpmeer (1822-31), Erixs (1831-47), Dorbeck (1848-51) enz.]; De dode in de vlet
[Jan Westerbos, 1928]; J. Beemsterboer. Professor Kees (R.C.) Kwant [geb. Warmenhuizen 1918].

Zijper Historie Bladen, 18e jg., nr. 3, sept. 2000. D. Aten: De Hazedwars- en Spreeuwendijk. Twee oude
zeedijkjes bij Petten en de bedijking van het Pettemervlak, 1598-1698; J. Belonje/W. Siewertsen: Petten en
de Pettemers in 1734. Een soort volkstelling; LF. van Loo: Documentenkistje Hondsbossche topstuk
Zij per Museum [met bestuurders in 1730: Daey, Houttuin, Schenk, Wil, Ramp, Egmond, Benningbroek,
Bluzé]; T. Paarlberg-Waiboer/Werkgroep Historisch Onderzoek Zijpe: Langs Zij per wegen: De Zeeweg met de

hoeve 'Boerenslag' te St. Maartenszee [eigenaren o.a. Breed (1798), Houdewind (1919), Quak (1944); met
fragmenten].
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Uit onze afdelingenbladen:
Amstelland, nr. 40, nov. 2000. A. Noordzij: Boedelbeschrijvingen [samenvatting lezing; met als voorbeeld
de inventaris van Gijsbert de Jong en zijn weduwe Johanna Overwijn, 1843]; R. de Groot, een interessante
voorouder. Antje Haase (1796-1861) [tr. 1823 Jan ten Hooft, tr. (2) 1828 Joh. Cornelis Oostwegel]; Uit een
Amsterdamse courant [rouwadvertentie Jens Johannesen, kapitein ter koopvaardij, overl. 1825].

u en 30 (Friesland), jg. 5, nr. 4, okt. 2000. ].]. Hietkamp/B.D. van der Meulen: Meine Johannes, in de
wandeling genaamd Meine Tosk, uit Ureterp [ontsnapte in 1810 uit Leeuwarder tuchthuis; als Meine
Johannes Opman overleden Hoorn 1837; hij had een Tialfneef Albert Gerrits Tosch]; H. Selling: Huwelij-
ken van Friezen in Amsterdam [1719-93].

Kwartier van Nijmegen, jg. 9, nr. 4, nov. 2000. Th. van Megen: Hatert, bakermat van onze familie [Gijs-
bertus van Megen, geb. 1787]; R.H.C, van Maanen: Het huwelijk tussen Simon Levi Brandis en Hijntje
Arons op 20 November 1829 te Vuren; Kwartierstaat (5 gen.) van Antonia Maria Lourens [geb. Nijmegen
1960; Lourens(sen) (te Wely, Eist), Kapel (te Angerlo), Grandjean Perrenot Comtesse, Van den Dobbel-
steen]; Verv. Verslag Veldtocht naar Leipzig.

Stichtse Heraut, 12e jg., nr. 4, nov. 2000. Y. Jansen-Linse: Onechte kinderen [register van dopen van
onechte kinderen Catharijnekerk tot 1818, Buurkerk 1818-21 e.a.; voorbeelden]; Antw. Fragmentparenteel
Burggraaff [te Gorinchem; met Van Gennep; 17e eeuw. De vrouw van Arnoldus van den Burggraaff (gen.
II), Aeltje Gier werd gedoopt Amsterdam 25-4-1648 (65/48) als dochter van Louwerens 'Geer'. Als haar
leeftijd in de ondertrouwacte staat - hoewel moeilijk te lezen - 19 jaar. De familie Gier was afk. van
Aken (niet Arnhem), aldaar ook: Geijer].

Threant (Drenthe), 11e jg. (2000), nr. 4. Verv. Kwst. Zomer; Verv. Parenteel Klaucke [met Vennink,
Zwamborn, Meek].

Twente Genealogisch, 16e jaar, no. 4, okt. 2000. Moederreeks Ter Horst [te Delden; —, Ten Dijk, Mors-
dam, Koenderink, Vaerholts]; Moederreeks Van Hoogmoed [ —, Hulzentop (2x), Booy, Wagtmeester,
Zinger (2x)]; Parenteel Ter Brugge (fragment) [te Twekkelo; o.a. Geuverink, Wagelaar, Zelvers, Assink];
Kwst. Egberdina Wissink [aanv./verb. o.a. Steunenberg of Kerkhof, Vorsgezang]; Losser onder de loep
(VIII en slot) [o.a. Lippinckhof, Schiltkamp, Holst/Hulst].

WestNoord-Brabant,jg. 10, nr. 4, nov. 2000. D. P. M. Machielse-Schouteren: Geen mededogen voor het gezin
van Willem Yzermans (2). Geen sociaal beleid anno 1862-1863; G. Ross: Langs de matriarchale lijn [van
Antonia P. M. Brouwers, geb. Breda 1958; —, Maas, De Graaf (te Oud- en Nieuw Gastel), Dirven, Doornen,
Van der Riet, De Grauw, Van Geel, Sprangers (te Zevenbergen), Domine]; F. Buijs: Fragment-genealogie
Zwaaf [i9e-2oe eeuw]; H.A.M. Snelders: Kwartierstaat (5 gen.) van Joannes A.F. Snelders [1903-1981; —,
Vlamings (te Ginneken), Hagenaars, Schillemans]; De vader stelt zich borg voor zijn zoon [Be-
tinck/Beting; te Roosendaal 1581]; Verv. Genealogie Nuijten; Verv. Wouwse DTB's; F. Buijs: Fragment-
genealogie Van der Plas [i7e-i8e eeuw]; F. Roelvink: Begijnen te Breda (1) [lijst van begijnen sedert 1648
werkzaam aldaar].

Zaanstreek-Waterland, nr. 43, nov. 2000.}. Bes: Nog eenmaal Bes. Fragmentgenealogie van de 'Amster-
damse' tak [Zaanstreek; i8e-i9e eeuw]; J. Stoekenbroek-Oosterhuis: Generaties Vloon van ca. 1750 tot 2000;
J. de Boer. Stamreeks Jan Arijenz. de Boer [ged. Oostzaan 1752; geen stamreeks maar genealogie; nage-
slacht o.a. in Canada]; E.S. de Ridder-Sevenhuysen: Afstammingslijn van Ada Kok (moederlijn) [geb. Wor-
merveer 1947; —, Battem, Havik, Wit, Eenhoorn].

Uit Familiebladen:
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 11, maart 2000; nr. 12, juli 2000. Aan het woord ... Joop Glasbergen
[over het dorp Rijnsburg, waar de drie eerste generaties Hogewoning woonden]. Idem, nr. 13, okt. 2000.
Aan het woord... Frank Hoogewoning [over onderzoek naar het voorkomen van kroeshaar in de familie
Ho(o)gewoning/-woonink; te herleiden tot het echtpaar Daniel van Egmond en Duifje van Wateringen,
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te Lisse; zij hadden twee dochters: Jacoba Cornelia tr. Hendrik Hogewoning en Pieternelletje tr. Willem
van Klaveren. Onder hun nakomelingen bevinden zich mensen met kroeshaar].

Blanckensteijn bulletin, 12e jg., nr. 2, herfst 2000. Een familie Drost alias Blanckensteijn uit Jutphaas,
deel 8 (slot); Parenteel van Georg Blankenstein [afk. van Gerbitz (D); nageslacht ook in Amerika; i8e-2oe
eeuw].

Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Schede, nr. 35, mei 2000; nr. 36, nov. 2000. Joachim Scheele,

rentmeester op Rügen ten tijde van de dertigjarige oorlog; Aanv. Supplement De geslachten Scheele.
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 9, nr. 3, sept. 2000; nr. 4,

dec. 2000. Bijlage: Kwartierstaat nr. 18: Kwst. van Jeanne Isabelle Joseph Merlevede [geb. Linselles 1922;
—, Vermeersch, Allard, Delmotte].

FamiliestichtingHuyser, nr. 49,14e jg., nov. 2000. Een zeevarende Huizer [Teunis Huizer, geb. Zwijn-
drecht 1839, gezagvoerden872-76opclipperschip]; Verv. GenealogieHuyser/Huizer [o.a. teRidderkerk].

Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en), 6e g., nr. 4, dec. 2000. Op zoek naar de oorsprong van de
familie Verbeemen uit Tienen [afk. van Mechelen]; Tante Tannetje [Verbeem, geb. 's-Gravenpolder 1899,
geprofest 1922]; Verv. Genealogie Verbeem(en) [te Goes en Rotterdam].

Hamers Bulletin, jg. 16, nr. 5, sept./okt. 2000. Een hoeve Hamers te Pesaken onder Gulpen; N.A. Hamers:
Dirck Hamers, schepen van Prümmeren (1667), is deze afkomstig van Geleen?; V. W. Breurkens: Wat weten
we van de voorouders van Pieter (Joseph) Hamers (2) [met schema Plaum]; R. Lauwers: Gezin Peuken
Hamers van Geleen 00 Meijken Nijssen (2) [Peuken = Paulus]; Familieraad ter benoeming van de toe-
ziend voogd over de kinderen van de schoolmeester-koster Louis Gielen, bij leven echtgenoot van Maria
Anna Haemers, geboren te Eijs in 1793; Aantekeningen uit het Kantongerecht van het kanton Sittard
(2) [1850-60]; Bidprentjes (18). Idem, nr. 6, nov./dec. 2000. In memoriam Herman Hamers (1927-2000);
Verv. Voorouders van Pieter (Joseph) Hamers (3); N.A. Hamers: Wie is Thiell Hamers, vermeld in 1643 te
Merkelbeek?; Franse volkstellingen van over de Duitse grens uit 1799 (1); Geplukt van Internet; Verv.
Aantekeningen... kanton Sittard (3).

Lansdaal Journaal, nr. 16, dec. 2000. Verv. Stamboom Lansdaal; Kerkleider op hofke van Lansdaal
geboren [mgr. Johannes Zwijsen, geb. Kerkdriel 1797].

Ouweneel kroniek, nr. 12, nov. 2000. De achtste Ouweneel-stam [te Mil waukee; i9e-2oe eeuw]; Het schip
en de silo van twee Ouweneel-verwanten; Familiaire dwarsverbanden [o.a. Den Boer (o.a. te Streefkerk),
Kovel, Booij, Stuij(e)]; Lena, de grote boer en het grote geld [Lena de Gruijter, ged. Lekkerkerk 1772,
trouwde achtereenvolgens met twee neven Ouweneel]; Ouweneel, het veen en de vogelstand [te Zeven-
huizen]; Leen Ouweneel onderzocht 17e eeuwse soap in Schoonhoven [Cornelia Vervoorn, dochter Geer-
truyt en ds. Montanus, ca. 1660].

Ruychrock fragmentaria, nr. 73, okt. 2000. De familie Ruigrok van de Werve en Wassergeest [buiten-
plaats te Lisse]; Trouwboeken Willibrorduskerk Wassenaar 1660-1806; Kwartierstaat van Cher en Rutger
Ruigrok van de Werve [geb. 1988 resp. 1991; —, Meijer (te Noordwijk), Aalbers (te Nijmegen), Mooy (te
Alkmaar en Arnhem].

't Vandermeulenkrantje, nr. 44,22e jg., lente 2000. Hoe verging het onze volgende wes t-vlaamse voorou-
ders? Joannes Vandermeulen tr. Bellegem 1690 Joanna Tanghe; (klein-)kinderen]. Idem, nr. 45, 23e jg.,
herfst 2000. Bijdr. betr. Joannes-Baptist Vandermeulen [Vermeulen, geb. Heestert 1739, overl. Haasdonk
1806].

Vegt's kroniek, jg. 14, nr. 1, aug. 2000. Rapport van de weesmeesteren van Schiedam [Cornelis Claesz
van de Vecht, wedr. Neeltgen Symens, 1632, en kinderen erf van o.a. oudoom Pieter Claesz Pesser].

De Wagenschouw, nr. 28, mei 2000 [Een uitstapje in Indié' anno 1938; Verv. Stamboom Wagenvoort,
Wagen voorde]; nr. 29, nov. 2000 [De Rozenhof te Baak (de eerste Wagenvoort als pachter was Hermanus,
geb. Brummen 1816); Verv. Stamboom].
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De volgende 'nieuwkomer' mogen wij welkom heten in deze rubiek:
HetScheep(s)joumaal, nieuwsbrief, jg. 1, afl. 1, nov. 1999; jg. 2, afl. 1, jan. 2000; afl. ia, maart; afl. 2, mei

en nr. 3, aug. 2000. Contact-adres: O. en F. Scheepbouwer, p/a Crocusstraat 43, 2241 VX Wassenaar.
Materiaal wordt verzameld over en contacten worden gelegd en onderhouden met nazaten van Jan
Caspersz Schopbouwer (ook Schiebouwer, Schipbouwer, afk. van Mühlheim a/d Ruhr, scheepstimmer-
man te Dordrecht), die als stamvader van alle Nederlandse naamgenoten wordt beschouwd. Gegevens
over ca. 625 Scheepbouwers zijn in een bestand opgenomen.

België
Genealogie & Computer, jg. 17, nr. 5, sept. 2000. J. Mulderij: PRO-GENuitvoer naar uw tekstverwerker; L.
Lefevere: STAM wordt steeds volwassener, de familie groeit aan; B. Walkiers: Nieuwe mogelijkheden in
Reunion 7 (Macintosh); D. Sterk: Oedipus n 4.27 rz voor WIN 95/98, deel 3; Geschiedenis van Belgische
Steden en Gemeenten en Heemkundige Kringen op het internet [Everberg t/m Kortenberg].

Idem, nr. 6, nov. 2000. L. Lefevere: STAM nu op kruissnelheid; H. Goegebeur: The Ultimate Family Tree,
het einde [UFT wordt niet meer verder ontwikkeld; kennelijke opvolger is TMG (The Master Genealo-
gist)]; Idem: The Master Genealogist, overgang UFT naar TMG [bespreking van de overgang van gege-
vens uit andere programma's naar TMG]; Verv. Internet-adressen.

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 330, Ao. LV, nov.-déc, 6/2000. X. Duquenne: Les Depestre [De Pestere;
te Ath en Tournai; eind i6e-i8e eeuw]; Chev. Le Pas de Sécheval: Les Chinville [Van Hondsdorp, De Chinvil-
le; te Dalhem; I3e-i4e eeuw]; L. Lindemans: Genealogie Terwecoren (uit Sint-Stevens-Woluwe) [i6e-i7e
eeuw]; Y. Castiaux: Analyse d'actes et papiers divers concernant la seigneurie de Lambrechies sise sur
Frameries [regesten; 18e eeuw; o.a. Michel, Touvoye, Debehau(l)t, Stoquart/Stocart, Urbain, Bruyer(e),
Deladri—re, Caudron, Gobert, Boucher].

Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 10, afl. 3, sept. 2000. Joos de Ketelaere te Hansbeke [vermeld 1773-
80]; Slachtoffers van een epidemie te Hansbeke, anno 1676; Volkstelling van Merendree anno 1792.

Idem, afl. 4, dec. 2000. Een straat-, rivier- en beekbeschouwing in enkele dorpen van het Land van
Nevele [1701]; Beroepen en functies in de Staten van Goed van Merendree (1583-1739); Sprokkelingen uit
het dagblad 'De Gentenaar' van toen [1879-1902-1906]; Voorouders onder de toponiemen van Merendree.

Vlaamse Stam, 36e jg., nr. 11-12, nov.-dec. 2000. K. Veile: De gemeentelijke instellingen (1800-2000); H.
Vannoppen: De gemeentelijke archieven als hulpbron voor de familiekunde [gemeente Erps-Kwerps]; H.
de Bruyne: De archieven van het Bureel van Weldadigheid, de Commissie van Burgerlijke Godshuizen,
de Commissie van Openbare Onderstand en OCMW, als hulpbronnen voor familiekunde [OCMW =
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn]; I. Schoups: Ervaringen met het stedelijk reglement
op de openbaarheid van archieven bewaard in het Antwerpse Stadsarchief; G. Aerbeydt. Een moeilijkheid
die na ruim vijfendertig jaar opgelost is. De familie Aerbeydt te Roeselare [met Vereist, Van Coille, Van
Iseghem; 17e eeuw]; Gentse poorters uit Rotterdam [1716-1791]; Geregistreerde wapens: Belles, Demblon,
D'Herde, De Bosschere.

Duitsland
ArchivfürVamiliengeschichtsfoTschung, 4. Jg., Heft 3, Sept. 2000 (AfS Heft 136). B. Koch: Neubürger in Zürich
[project onderzoek immigratie in steden van het Rooms-Duitse rijk 1250-1550; analyse burger-/poorter-
boeken (w.o. Bergen o/Z en Kampen), speciaal m.b.t. Zürich. Daar deze stad te maken kreeg met door
epidemieën, hongersnoden en oorlogen in aantal terug lopende bevolking was de behoefte aan nieuwe
inwoners groot. Interessant is te zien van hoe ver de nieuwe burgers wel kwamen]; B. Wendt. Datensiche-
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rung [mogelijkheden voor- en nadelen]; B. Mumford: Legacy 3.0 [bespreking programma, gebaseerd op
Access 2000]; K.B. Thomas: Gemalde und Zeichnungen anonymer Personen. Überlegungen zu einer
niedersachsischen Familie [een andere manier om een familiegeschiedenis te presenteren; alfabetisch
per plaats, aanschouwelijk gemaakt waar verwanten voor hun beroep of studie verbleven of waar ze
begraven werden, of andere sporen nalieten; Sarnighausen, Danckwerts, Hoppenstedt; met schema's];
A. Wolf. Zu den 'Europaischen Stammtafeln, Neue Folge' [recensie-artikel; correcties en opmerkingen
betr. de delen I.i, 1.2 en 1.3].

Blatter des Bayerischen Landesvereinsflir Familienkunde, 62. Jg. (1999). Der Memminger ZinngieSer Georg

Ludwig Ruepprecht, 1713-1791; Die Vorfahren der Groflmutter von Eva-Maria Schlicker aus dem
Berchtesgadener Land [Maria Rosina Auer, geb. Reichenhall 1855; —» Steinbacker, Schifferer,
Schönsmaul]; Jagerfamilien im Land der Abtei. Ein Beitrag zur Jagerforschung im Hochstift Passau
1650-1800 [Lang; i7e-i8e eeuw]; Die Entwicklung des Protestantismus in München; Vorfahrenliste
Trautner-Weiier [ —, Piering, Popp, Ludwig, —, Ilzhöfer, Beek, Böhm]; Die Weifibierbrauer Georg Schnei-
der in München und Kelheim [zeven generaties genaamd Georg Schneider; i9e-2oe eeuw]; Migration
der Uhrmacher von und nach Friedberg 1565-1850; Die Ahnen von Franz Xaver Vilsmeier [1831 Moosham
1928; —, Engelprecht, Mayr, Lermer, Vilsmer, Furthmayr, Piendl, Weickl].

Deutsches Geschkchterbuch, Band 211 (2000), 57. Allgemeiner Band. Genealogieën of stamreeksen: Alefeld
aus Valbert in Westfalen [eerder opgenomen in Band 47; Allefeld, Ahlefeld]; Bandholt aus Bliestorf im
Kreis Herzogtum Lauenburg [Bantholt]; Bothe aus Vechta in Oldenburg; Fels aus Gardelegen in der
Altmark; Gericke 2 (früher auch Gerke, Gehrke) aus Deitersen, Amt Hunnesriick; Heiliger aus Hannover
in Niedersachsen [eerder in Band 89; metkwartierstaten/-staatjes van aangehuwden: Bodenstab, Jani,
Holste, Suden, Bollmann, Thies]; Heine aus Halberstadt-Berlin; Knorr 3 aus Bad Grand im Oberharz;
Knorr 4 aus Grand im Harz; Kohnert aus dem Kirchspiel Haffstrom/Landkreis Königsberg in Preufien
[eerder in Band 207]; König/Konig 5 aus Paderborn; Krupke aus Piitzerlin, Kreis Saatzig in Pommern
[eerder in Band 191]; Renninger [omg. Schweinfurt; te Ettleben]; Sensburg [Oostpruisen > Bamberg;
nageslacht o.a. prins Claus via v. Chelius].

Genealogie, Band XXV, 49. Jg., Heft 7/8, Juli-Aug. 2000. E.H. Brunner. Staatsrechtsverhaltnisse auf dem
Gebiet der heutigen Schweiz zur Zeit des Ancien Régime; I. Schumann: Ein 'Schinderknecht von unge-
wissenNahmen'. I. GenealogischerStreifzugdurchein 'uneheliches' Gewerbe [scherprechtersknechten,
bronnen, werkzaamheden, reizende beulsknechten, sociale context]; Verv. Wanderungsbewegungen
der Glasmacher Wenzel [met schema's; Wentzel]; F. Fischer: Drei Nothafft-Ehen unter der Lupe [Anna
(vermeld 1398-1426) vrouw van Ulrich Trainer blijkt geen dochter van Hans Nothafft, zoals in diverse
publicaties aangenomen werd].

Idem, Heft 9/10, Sept.-Okt. 2000. F. Willax: Johann Sebastian Halier von Hallerstein (1684-1745),
Nürnberger Ratsherr und Generalfeldmarschall-Leutnant des Frankischen Kreises [uitvoerige studie
militaire carrière (o.a. deelname 'Türkenkrieg' 1716-18, Poolse erfopvolgingsstrijd) verweven met fami-
lieomstandigheden].

Hannoversche Geschichtsbldtter, N.F. Band 38 (1984). H. Plath: Das 'Kleeblatt' als hannoversches 'teken';
Idem: Hanabruin Hanovere Hannover [naamsverklaring]; Die Ratsneuwahl in Hannover am 26. April
1534; Eine frühe Zeitungder Stadt Hannover [1732-35]; Der Gartenfriedhof in Hannover; Die Leichenpre-
digt auf Michael Wichmann - eine 'echte' Predigt Jacobus Sackmans? [Sackman was predikant te Lim-
mer, begin 18e eeuw]; Memoiren eines Pechvogels [Friedrich Ferdinand Theodor Oppermann, geb. 1822,
zoon van Wilhelmine L.D. Witton (dr. van een Engelse bierbrouwer)].
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Idem, N.F. Band 39 (1985), Heft 1. Aus der hundertfünfzig jahrigen Geschichte des Historischen Ve-
reins für Niedersachsen. Idem, Heft 2-4 (1985). H. Plath: Zur Bedeutung des Namens Hanovere; Zur
Baugeschichte des 'Broyhanhauses', KramerstraSe 24 in Hanno ver; Der BildhauerKarl Gundelach (1856-
1920); Friedrich Wunder (1815-1893) Hannovers erster Photograph.

Idem, N.F. Band 40 (1986). Die von Bennigsen und ihr ehemaliges Gut zu Völksen; Über die Edelher-
ren von Velber [i2e-i3e eeuw]; Karneval, doppelte Moral und soziale Unruhe in Hannover 1730-1734; Die
Windmühlen in der hannoverschen Nordstadt [pachters: Deppe, Bödeker, Münckel, Imelmann, Busse,
Heuer]; Dreihundert Jahre Schreib- und Rechenschule in Hannover; Hainholz, Vahrenwald und List.
Ausgewahlte Probleme der Dorf- und Stadteilgeschichte.

Pfülzisch-RheinischeFamilienkunde, Band 14, XL VIII. Jg., Heft 6, III-1999 (2000). R. H. Böttcher. Die Familien-
bande der pfalzischen Revolution 1848/1849. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte einer bürgerlichen Revo-
lution [o.a. Brunck, Wernz, Ritter, Weidig, Tillmann, Gienanth, Lichtenberger, Zinn, Pixis, Haucke,
Schweppenhauser, Aulenbach].

Idem, Heft 7, XLIX. Jg., April 2000.75 Jahre Pfalzische Familienforschung; Die Familie Zumstein in
Dürkheim; Zur Herkunft von Peter Finkensesser; Die Familiennamen der Ungsteiner Juden nach dem
Napoleonischen Namensdekret von 1808 [Kullmann, Loeb, Herz, Salamon]; Einwohnerverzeichnis
Dürkheim, Seebach, Grethen und Hardenburg 1810 [lijst familienamen]; 100 Jahre Frauenstudium -
Adelheid Holtzmann [1866-1925; kwst. (4 gen.)]; Familienforschung in der Schweiz.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 49. Jg. (2000), Heft 3. U. Busemann:

Alte Grabsteine zu Wirdum u. Kloster Aland (Anmerkung zum Artikel in QuF 2000/Heft 2); Taufeintra-
gungen der Kirchengemeinde Viktorbur, 2. Teil (1653-1686).

Idem, Heft 4 (2000). Die Familie Johan Diuren und Hayke Oltmanns in Haxtum [Djuren]; Nomina
eorum qui publice fidem catholicam ... [bekeerlingen te Leer (Frl.) 1688-1712 (1728)]; Steckbrief Ubbo
Remets (um 1480-1540) [Ubbena]; Wilhelm Philipp August Haarberg, Lehrer in Wiesedermeer [geb.
Nienburg 1781]; Familie Aper in Loquard, Leer und Detern [17e eeuw]; Generalverzeichnis von Grofi- und
Klein-Borssum 1669. Verzeichnis der Grund- und Hausbesitzer in der Gemarkung Borhsum Nr. 3 Blatt
6, kartiert 1872-1873; Aanv. Taufeintragungen der Kirchengemeinde Viktorbur [1635-36].

Verder ontvingen wij:
Der Archivar, 51. Jg., Heft 2, Mai 1998.

Familie-brief Beukema/Buikema, nrs. 61, jan. 2000 t/m nr. 64, okt. 2000 [wijz./aanv. Familieboek].

Feuillets de la SociétéRoyale desArchives verviétoises (S. R. A.V.), Bulletin trimestriel, 2000, Nos. 36 (ï.er trim.)

t/m No. 39 (4.ème trim).

De Mechelse Genealoog, XXIVe jg. (2000), mei-jun, sept-okt, nov-dec [Antw. Vervloet (i7e-i8e eeuw); Verv.

Met dank aan de rijke voorouder (M/V) (namen van de stichters van een studiebeurs; i6e-2oe eeuw)].

Nouvelles brèves (Intermediaire), 2000- nos. 1 t/m 6.

Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 84, dec. 2000.

Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 16 (2000), nrs. 1 [nieuw familiewapen

Vanden Bempt], 2 t/m 4.

Vereniging Oud Leiden, Mededelingen, jg. 22 (2000), nrs. 1 (febr.) t/m 6 (nov./dec).

Verslag over het jaar 1559 van het archief van de Hervormde Gemeente te Gouda, nr. 33.

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

273. ALBERS-KERKLAAN(S5 (2000), pag. 533)
Anthony Alberts (niet Albers; zn. van Pieter Alberts en Maria Hooywinkel), tr. Nieuwland 7-5-1851
Johanna Kerklaan, geb. Kethel 15-3-1822 (niet 2-3-1822), overl. Schiedam 27-7-1899 (niet 26-7-1899), dr.
van Theodorus Kerklaan en Maria Dirks.

G.Th. Greeve, Zandvoort

280. HOOGENDOORN-ROOSTER(ss (2000), pag. 535)
Geen direct antwoord op de vraag, maar: onder mijn voorouders bevinden zich leden van de familie
Hoogendoorn, afkomstig uit Benschop, een dorp dat enige kilometers verwijderd ligt van Montfoort.
Gezochte Gerrit Hoogendoorn kan heel goed uit Benschop stammen i.p.v. uit Montfoort.

G.M. van Ravenswaaij, Roermond

283. DE GROOT (55 (2000), pag. 594)
Geen gegevens over Pieter de Groot, zoals gevraagd, wel over zijn schoonouders Pieter Sijmonsz. Salo-
mon en Niesje Jacobsdr. Geus. Zij trouwden Zuiderwoude 22-10-1730 en kregen zes kinderen tussen 1732
en 1748. Pieter werd geb. Zuiderwoude 20-11-1704. Zijn ouders: Simon Simonsz. Salomon, geboortig uit
Den lip, ged. na gedane belijdenis Den lip 2-2-1696, overl. (Zuiderwoude?) 31-8-1779, tr. (als weduwnaar)
Volendam juni 1695 de weduwe Trijntie Simons Groen, geb. Zuiderwoude 31-10-1666. Zie voor doopsge-
zinden in deze omgeving: R. Hofman, Doopsgezinden in Waterland, een uitgave van de Doopsgezinde
Gemeente Den Ilp-Landsmeer (1988).

J.H.A. Ringeling, Amsterdam

289. REMMERTS (55 (2000), pag. 595)
Geen direct antwoord, maar een aanwijzing voor degenen die onderzoek willen doen in Oostfriesland,
genoemd in de vraag: alle gezinnen uit Loga, Logabirum, Hesel en Werdum in Oostfriesland, zijn in het
NGV-Verenigingscentrum in Weesp terug te vinden in alfabetische indexen (Ortssippenbuch) bij de
Dienst Microfiches.

J. J. Kaldenbach, hoofd Dienst Microfiches

VRAGEN

300. DUIJM
HenderikDuijm, geb. Arnhem of omgeving ca. 1678, overl. 's-Gravenhage 9-11-1754, tr. (1) ald. 21-10-1708
Catherina Haeck; tr. (2) 's-Gravenhage 17-4-1713 Maria Lamaitre. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht
van Henderik Duijm.

mevr. T. Hofman, Vlissingen
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301. WAROUX-DELHAYE
Augustin Peter Joseph Waroux, geb. Lisle au Flandre (België') ca. 1774, overl. Cleve (D) 22-11-1852, ge-
huwd met Maria Josephina Delhaye, geb. Morquet (F) ca. 1774, overl. Cleve 1-4-1858. Gevraagd: geboorte-
en trouwgegevens van beiden, alsmede hun voorgeslacht; waar zijn genoemde geboorteplaatsen te
vinden.

E.H. Waroux, Zaandam

302. BRANDEWEE
Jacob Barendsz. Brandewee tr. Hoorn 1786 Bartha Hommels, van Zwolle, overl. Hoorn 3-5-1851. Hun te
Hoorn r.-k. gedoopte kinderen: Bernardus 1787, Jan 1789, Margaretha 1790, Gerardina Antonia 1791,
Gesina 1792 en Martha 1798. Jan Barendsz. Brandewee tr. Hoorn 1782 Trijntje Jans Reynier, van Hoorn.
Hun te Hoorn r.-k. gedoopte kinderen: Bernardus 1784, Margaretha i786,.Barend 1787, Grietje 1789 en
Maria 1790. Op 11-9-1779 treedt Marijtje Brandewee op als doopgetuige (moeder van vaderszijde) van
Joanna, dochter van Jan Baptist.. Herman(us) Brandewee tr. Amsterdam 1687 Margriertje Redijke (Re-
dijck). Hun te Amsterdam Luthers gedoopte kinderen: Pieter 1688 en Margaretha 1689. Gevraagd: infor-
matie (familieverhoudingen, voorgeslacht) over deze personen Brandewee.

T. Hollenberg-Laan, Heerhugowaard

303. DUIVENBROEK-WEBER
Hendrik Duivenbroek, tr. )i) Delft 7-7-1765 Jannetje van Seventer; tr. (2) Delft 11-10-1772 Maria Elisabeth
Weber. Gevraagd: herkomstgegevens van het echtpaar Duivenbroek-Weber en overlijdensgegevens van
Maria Elisabeth Weber.

W.P. Haagsma, Weert

304. ZONDAG-KOP
Anton Christiaan Zondag, geb. Waalwijk/Helsen 1783-1787, overl. Alkmaar 27-4-1849, tr. Gerarda(Gerre-
dina) Kop, geb. Alkmaar 1-4-1786, overl. ald. 19-3-1849, dr. van Johannes Kopp en Maria Dijkman. Ge-
vraagd: huwelijksgegevens, geboortegegevens van Anton Zondag en zijn voorgeslacht.

C.M. Veenman-de Pee, Zaandam

gezocht: naamgenoten en/of...

(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

AVIS
In verband met completering van de genealogie Avis zoek ik: Jan Louis (Leenhart) Avis, geb. Zaandam
24-5-1884 (zn. van Jan Leenhart Avis en Louisa Maria Cramwinckel), woonde enige jaren in Amersfoort
(van 15e tot 19e levensjaar), studeerde in Delft werktuigbouwkunde 1903-1908, woonde enige tijd in Den
Haag en vestigde zich 11-6-1912 in Rotterdam, waarna het spoor doodloopt.

H.H.A. Avis, Penelopestraat 211, 5631 CN Eindhoven

WELGEBORENEN
Ten behoeve van een op te richten Werkgroep Weigeborenen in Holland kom ik gaarne in contact met
leden die zich met systematisch onderzoek naar weigeborenen willen bezig houden. Wij zijn inmiddels
met ons drieën, maar dat is niet voldoende.

W.H. Morel van Mourik, Om de Kamp 9, 7964 KT Ansen

BALKEMA-BULLEMA
Mannes (Harmannus) Gerrits Balkema (zn. van Gerrit Borgerts Balkema en Pieterke Willems Dorpstra),
geb. Noordhorn (Gr.) 26-8-1859, tr. Leens 24-6-1889 (echtsch. Groningen 1-2-1901) Grietje Bullema. Zij
hadden drie kinderen, geboren te Leens: Gerrit geb. 24-4-1890, Onne geb. 30-5-1892 en Pieterke geb. 5-4-
1894. In 1894 verhuisde het gezin naar Ulrum. Gevraagd: nadere gegevens over het gezin Balkema-
Bullema.

H.G.J. Borgers, Barnsteen 12,5345 cw Oss
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WIJNEN-KEIJZER
Christiaan Wijnen (zn. van Lubbert Jan Wijnen en Anna Catharina Mulders), ged. Hattem 24-5-1789,
otr./tr. Hattem 25-8/24-9-1809 Jantje Roelofs Keijzer (dr. van Roelof Gerrits Keijser en Femmigjen
Jurriens), ged. Steenwijk 27-4-1783. Na hun huwelijk is niets meer over beiden gevonden, daarom ge-
vraagd: waar en wanneer zijn zij overleden, hebben zij nakomelingen?

C.J.J. Wijnen, Piet Heinstraat 3,1271 sj Huizen

ULSEN
Jan Ulsen (zn. van Roelof Ulsen en Johanna Berbet d'Arquit), geb. 's-Hertogenbosch, tr. Brielle 1716
Maria van Keulen. Als weduwnaar vertrok Jan Ulsen, in dienst van de WIC, ca. 1730 met zijn zesjarige
zoon Roelof naar Elmina, Afrika's Westkust. Uit een relatie van laatstgenoemde Roelof Ulsen met een
plaatselijke vrouw wordt Hermanus Ulsen geboren. Nageslacht van deze Hermanus Ulsen, in Ghana
en in de VS, zoeken contact met naamgenoten.

A. van Zoest, Vrouwe Machteldweg 12, 3233 TW Oostvoorne (tel. 0181-483411)

EMMERAY/EMMERY
Wie kan mij verder helpen met i7e-eeuwse gegevens betreffende Wülem en Steven Emmeray te
's-Gravenhage, en Pierre en Pieter Emmery te Delft.

O.S. Johansen, Van Beethovenlaan 58, 2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel

FUENDERINCK
Ik ben in het bezit van twee antieke vlaskammen (hekels) met inscripties. Op de ene
hekel: Jan Fuenderinck 1763 en Janna Fuenderinck. Deze vlaskam zou afkomstig zijn ~
uit de buurt van Laren (Gld.); vermoedelijk is 1763 een huwelijksjaar. Op de andere
hekel: HS en GS 1752 en het hierbij afgebeelde huismerk; vermoedelijk is 1752 een
huwelijksjaar en is deze kam afkomstig uit Twente. Gevraagd: de herkomst van beide
vlaskammen en de betekenis van de jaartallen en letters.

H. Stuurman, Pijlhovestraat 72,7521 vv Enschede

Aan dit nummer werkten mee:

J.C. Bauer, Zoutmansweg 10, 2811 ES Reeuwijk.
A. Hoek van Dijke, Boulevard Bankert 216,4382 AC Vlissingen.
A. J. de Jong, Vincent van Goghstraat 6,3781XN Voorthuizen.
I. Kemperman-Wilke, p/a Gemeente-archief Weesp, Postbus 5099,1380 GB Weesp.
A.A.B. Verbout-Wamsteeker, Fien de la Marlaan 79,3584 ZW Utrecht.
J.F. Wendte, Sarphatipark 124,1073 ED Amsterdam.
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