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Inleiding
Al enige generaties bevond zich in mijn familie een aantal scheepsjournaals van de zeeman
Sikke IJsbrands Parma en zijn zonen IJsbrand en Oepke. Het oudste journaal stamt uit 1819, het
jongste uit 1869. Dit antiquarische bezit kreeg nimmer de aandacht die het verdiende en lag
in vochtige kelders langzaam te vergaan, totdat ik er, gestimuleerd door mijn genealogische
interesse, in ging lezen. Nu is een scheepsjournaal geen spannende lectuur. De meeste tekst
gaat over het weer, het veranderen van tuigage, lenspompen en af en toe het passeren van een
landmerk of een schip. Oordeel zelf: Goed weer Aannemende koelte maakte bramzeil vast verdersgeen
bijzonders pomp was lens' en: Stijve briz koelte buijige lucht zette de ankers binnen boord en sjorde dezelve
behoorlijk zeevast staken touw en ketting uit passeerden een aantal schepen verdersgeen bijzonders voorge-
vallen 2.

Maar soms wordt het wèl opwindend, wanneer de weersomstandigheden teksten opleverden
als: doodstil doch kokende zee en stroomverkaveling verschrikkelijk kokende en razende zee met de stilte
konden het schip niet regeeren maakten 't brikzijl vast en de fok doch niets hielp het water brande op en
over het schip alsof het een klip was3. Er is niet veel voorstellingsvermogen vereist om dan het
barre leven van een zeeman op een relatief klein zeilschip mee te beleven.

Uit het journaal van het Nederlandsefregat 'Vrienden'
onder gezag van kapitein Sikke IJsbmndsz. Parma

woensdag den 3 dec. hadden land en zeewind droogde de zeilen, verrigte verders het nodige, de timmerlieden buiten
boord te Calvaten, heden morgen vertrok van hier capt. Zeilstraa naar Amsterdam, capt. ter Hofsteede naar Mid-

delburg, capt. Willers naar Surabaja, bij de pomp 8V2 dm water
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Scheepsjournalen bevatten meestal dagverslagen van het verblijf op zee verdeeld in zes wach-
ten en verslagen, niet in wachten ingedeeld, van het verblijf in een haven. Ook deze havenjour-
naals zijn voor de genealoog vaak wat eentonig: er worden goederen uitgeladen en ingeno-
men, de kapitein bezoekt de wal of heeft contact met andere schepen in de haven en de beman-
ning mag soms passagieren. Maar toch komen, zowel in de zee- als de havenverslagen, opmer-
kingen voor die slaan op personen en dan kan het interessant worden voor de genealoog. Een
overlijden aan boord, een uitgedeelde straf, de ontmoeting met een collega op zee, het uitwis-
selen van goederen in een verre havenstad, het noemen van passagiers, het kan allemaal een
extra dimensie geven aan de beschrijving van een persoon in de genealogie of kwartierstaat.
Het verzamelen van biografische bijzonderheden van voorouders werd recent nog gestimu-
leerd in het jaarboek 1999 van het CBG4.

Bij het doornemen van de scheepsjournaals van Sikke I)sbrands Parma en zijn zoon IJsbrand
Sikkes Parma heb ik consequent alle persoons- en scheepsnamen genoteerd, die werden ver-
meld. Het leverde een lij s t op van ca. 270 persoonsnamen die betrekking hadden op koopvaar-
dijkapiteins, bemanningsleden, loodsen, schippers van havenlichters ('schuitenvoerders'),
passagiers en personeel in de diverse havenplaatsen. Deze namen zijn samengevat in een
typoscript dat op een aantal plekken in Nederland is gedeponeerd5. Aanvullend heb ik uit
mijn eigen bestand van ïge-eeuwse koopvaardijkapiteins een bescheiden hoeveelheid
maritiem-historische bijzonderheden toegevoegd6. Als alleen een scheepsnaam werd ge-
noemd, was het vaak mogelijk met behulp van het schepenoverzicht van Bouma7 en uit de
collectie monsterrollen van de Waterschout van Amsterdam8 de bijbehorende kapiteinsnaam
te achterhalen. Er konden dan ook fonetisch weergegeven namen van zeevarenden en schepen
worden gecorrigeerd. Tevens leverden de archieven van het College Zeemanshoop9 en de
Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart10 informatie op. Er is niet gestreefd naar uitput-
tende (maritiem-historische) biografieën, per slot moet de collega-genealoog ook wat te doen
hebben.

De scheepsjournaals
De scheepsj ournaals hebben betrekking op zeven reizen in de periode 1819-1840 van de volgen-
de schepen:

a. De brik 'Anna Sophia', onder gezag van Sjoerd Jacobs Mulder met als stuurman Sikke IJs-
brands Parma voor een reis van Amsterdam naar Havana op Cuba. De reis begon in maart
1819 terwijl het journaal eindigt in september 1819 op de terugreis vanuit Havana.

b. Het fregat 'Christina Bernardina' onder gezag van Hein Hiddes Zeijlstra met als stuurman
Sikke IJsbrands Parma, vertrekt voor een reis van Amsterdam naar Bergen (Noorwegen),
vandaar naar het Middellandse Zeegebied (Venetië en Trapani), vervolgens naar Bahia in
Brazilië en tenslotte weer naar Amsterdam, dit alles in de periode oktober 1830 -juli 1832.

c. De brik 'Astrea' uitvarend vanuit Amsterdam onder gezag van Coenraad Brandligt, maar
vanaf Vlissingen met Sikke IJsbrands Parma als kapitein. De reis gaat van Amsterdam/Vlis-
singen via Rio de Janeiro naar Batavia en terug, met een tussenstop in Kaap de Goede
Hoop, weer naar Amsterdam. De reis begon in juli 1832 terwijl het journaal eindigt op de
terugreis op de hoogte van de Azoren in maart 1834.

d. Het fregat 'De Vrienden' onder gezag van Sikke IJsbrands Parma. De monsterrol8 vermeldt
dat deze de vervanger was van kapitein H. M. hels. Het vertrek is in juli 1834 vanuit Amster-
dam naar Batavia. Via Passoeroean en Banjoewangi bereikt het schip de rede van Nieuwe
Diep eind mei 1835.
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e. De pink 'De Drie Gebroeders' onder gezag van Sikke IJsbrands Parma voor een reis van
Amsterdam naar Paramaribo en terug in de periode april 1837 - mei 1838.

f. De pink 'Drie Gebroeders' onder gezag van Sikke IJsbrandsParma vooreen reis van Amster-
dam naar Batavia en via tussenstops in Soerabaja, Banjoewangi en Sint Helena weer terug
naar Amsterdam in de periode juli 1838 - augustus 1839.

g. De pink 'De Drie Gebroeders' onder gezag van Sikke IJsbrands Parma voor een reis van
Amsterdam naar Paramaribo en, met een tussenstop in Porthsmouth, terug naar Amster-
dam in de periode augustus 1839 - mei 1840.

De journaals werden meestal bijgehouden door de eerste stuurman en voor wat betreft de
'Anna Sophia' en de 'Christina Bernardina' zal dat dus stuurman Sikke IJsbrands Parma zijn
geweest. Op de reizen van 'De Drie Gebroeders' van 1837/1838 en 1838/1839 was zoon IJsbrand
SikkesParma bemanningslid in de rang van kajuitwachter/ligtmatroos-leerling. In die kwaliteit
heeft hij een oefenjournaal bijgehouden, dat in essentie niet verschilt van het officiële jour-
naal, maar soms wat meer persoonsnamen bevat. Deze zijn tevens opgenomen in de namen-
lijst.

Sikke IJsbrands Parma en zijn zoon IJsbrand Sikkes
Sikke IJsbrands Parma werd geboren in Workum op 24 februari 1785 en aldaar gedoopt 23 maart
daaraan volgende als zoon van IJsbrand Klases, grootschipper, en Hipke Sikkes. Sikke IJsbrand
nam op 3 januari 1812 in navolging van zijn broer Klaas de familienaam Parma aan".

Sikke huwde op 25 december 1808 te Workum met Sietske Pieters Kannegieter (Workum 14 mei
1786 - Workum ca. 21 januari 1825). Het echtpaar kreeg twee dochters, Hipke (1814) en Hutje
(1816). Het huwelijk werd op 12 oktober 1824 te Amsterdam door scheiding ontbonden en
Sikke hertrouwde op 17 december 1824 te Workum met Janke Eeltjes Bonnema (Kimswerd 4
maart 1792 - Amsterdam 18 september 1846), gescheiden van Abel Wiarda Lycklama d Nijeholtlz

(Arum 26 maart 1791 - Arum 10 januari 1838). Janke had uit haar eerste huwelijk twee kinderen
en kreeg uit haar tweede huwelijk twee zonen, IJsbrand -1825 en Oepke -1828) en een dochter,
Janke -1831.

*m* Getrouwd:
W O R K U M , S. Y. P A R M A

den 17 December 18J4. en
JANKE BONNEMA.

% * Na een smartelijk lijden van weinige dagen, overleed op den 12 dezer
den ouderdom van ruiin 59 jnron , ' onze waarde Vader SIKKE IJS Bit ANUS
" M 1 in leven oud Konpvaardij-Kapilein om de West, en heden werden wij

f bedroefd door het afsterven onzer geliefde Moeder JANKE BON NE AI A',

in
PAUMA,
op nieuw _
in den ouderdom van ruim 54 jaren.

Amsterdam, O E P K E P A R M A .
den 18 September 1846. Slede uit naam mijaer Broeders eu Zusters.

Eenige kennisgeving.
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Sikke heeft, zoals zovele tijdgenoten, zijn zeevaartkundige opleiding in de praktijk ('voor de
mast') opgedaan. Uit diverse bronnen is te reconstrueren dat hij al in 1814 kapitein was op de
kof'Jonge Dirk'. In 1815 was hij stuurman bij zijn broer Klaas op de kof'Vrouwe Margaretha'.
Voorts zij n hiervóór de diverse schepen vermeld waarop hij stuurman, respectievelijk kapitein
was. In 1825, vlak na zijn scheiding en hertrouwen, was hij korte tijd beurtschipper van Wor-
kum op Enkhuizen en Amsterdam, maar spoedig werd hij weer kapitein op de grote vaart. Na
de 'De Drie Gebroeders' voer hij nog op de bark 'Aurora' en de galjoot 'Stad Zwolle'. Een
belangrijk deel van zijn loopbaan voer hij voor de Amsterdamse rederij Insinger & C°. Hij was
met vlagnummer 362 effectieflid van het Amsterdamse zeemanscollege 'Zeemanshoop'9. Sikke
IJsbrands overleed te Amsterdam op 12 september 1846, zes dagen vóór het overlijden van zijn
vrouw Janke Bonnema.

Beide zonen kozen eveneens voor een zeemansloopbaan en voeren als leerling op schepen
van hun vader. IJsbrand, de auteur van enkele oefenjournaals, werd geboren te Workum op
27 juli 1825. Hij bracht het tot derde stuurman, toen hij op 7 juli 1846, aan boord van de bark
'Zeevaart5 onder kapitein J.A. Knaap op weg van Batavia naar huis in de Indische Oceaan over-
leed. Broer Oepke (Workum 23 april 1828 - Midlum 7 juni 1882) voer lange tijd als kapitein.

De persoonsnamen in de journaals
Het zou te veel ruimte kosten om alle personen en hun genealogische details in dit artikel op
te nemen. Van een deel is de vermelding ook niet zo spectaculair. Een paar voorbeelden:
- 'De Vrienden' op de rede van Batavia op 30 november 1834 -'... vertrok van hier naar Surabaja

het schip 's Gravenhage capt. Buising...'.
Het betreft hier Derkjan Buising, geboren op 28 j anuari 1791 te Edam en overleden aan boord
van het fregat 'Lucie' op een reis van Rotterdam naar Batavia op 13016' ZBr. en 1040 44' OL
(dat is in de Indische Oceaan ten zuiden van de Indische Archipel) vermoedelijk op 18 april
184313 en '4'. Hij was van 1832 -1837 gezagvoerder van 'De Stad 's Gravenhage' voor rederij
J.Roelands & C te Rotterdam7.

- 'De Drie Gebroeders' in het Kanaal op weg naar Paramaribo op 9 oktober 1839 -'... geen gele-
genheid gehad hebbende in het Kanaal voor een correctie der tijdmeter zoo is dezelfs verloop gesteld op
6" 3' per etmaal versnelling volgens opgaaf van H .Cranenberg cronometermaker...'.
Harm Cranenberg werd geboren te Groningen op 28 augustus 1796 en was 'Observateur van
Chronometers' in de Kalverstraat nr. 241 te Amsterdam9 en '5. Huwelijk en overlijden heb ik
niet kunnen achterhalen, maar vonden niet plaats in Amsterdam.

- 'De Drie Gebroeders' op de rede van Paramaribo op 10 december 1837 - '• • • haalde5 vaam stouw
hout van den heerKoninslow...'. Ook op latere data in januari en februari 1838 worden leveran-
ties van stouwhout vermeld.
D.S. van Köningslöw was koopman in Paramaribo en woonde aldaar in de Kromme Elleboog-
straat bij de Waterkant. Hij was honorair buitenlands lid van het Amsterdamse zeemanscol-
lege Zeemanshoop9.

Maar er komen ook opmerkingen voor die een dramatisch of enigszins hilarisch karakter
hebben en voor de genealoog welkome gegevens kunnen zijn. Ik geef enkele voorbeelden:

- 'De Drie Gebroeders' net buiten het Kanaal op de Atlantische Oceaan op 480 20' NBr en 050

28' WL op 7 september 1838 -'...tem uur wilde het ongeluk dat ons de ligtmatroosjan Kingma van
het dek overboord viel niettegenstaande de sloep de zeilen tegengebrast en alle pogingen tot redding
gedaan te hebben dezelve niet weder hebben kunnen vinden en aan de gevolgen verders kennis hezen de
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sloep en brasten vol en verrigten verder het nodige werk' en op 9 september 1838 - ' . . . hielden vendu
van de nagelaten goedere van de ligtmatroos Jan Kingma ...'.

In de monsterrol8 staatJ.G. Kingma vermeld als ligtmatroos, oud 20 jaar, afkomstig uit Wor-
kum en met een maandgage van twaalf gulden. Jan Gerbens Kingma werd geboren in Wijk B
nr. 73 te Workum op 23 juni 1818 als zoon van Gerbenjans Kingma, koopman, en Sjutkejaitjes
van der Zeel6. Een overlijdensakte is afwezig. Kapitein Parma had een (aangetrouwde) fami-
lierelatie met deze ligtmatroos, want zijn schoonmoeder Dieuwkejans Kingma was een tante
van Jan Gerbens. Het illustreert het feit, dat jonge ligtmatrozen/kajuitwachters vaak als
leerlingen op schepen van verwante gezagvoerders aanmonsterden. Tijdens dezelfde reis
was zoon JJsbrand Sikkes Parma eveneens als ligtmatroos/leerling aan boord.
De 'Astrea' bij Dwars in de Weg in Straat Sunda en in de Indische Oceaan kort na het vertrek
uit Batavia naar Nederland. Er zijn de volgende vermeldingen:

25 november 1833:'... hadden 2 schepen met ons zijnde de kortenaar en de marij Hilkgonda beide van
Rotterdam gevoerd door de gebroeders glazener ...'.
28 november 1838: 'hadden het schip de Mary Hillegonda te loevert van ons terwijl ons lek hand over
hand toenam ... kapt" Glazener ons bij komende vroegwat ons manqueerde Wij gaven hem onze omstan-
digheden te kennen waarop hij beloofde bij ons te blijven om in dien noodzakelijk wierd ons te adsiste-
ren...'.

30 november 1833:'... maakten in de boeg het kabelgat leegom te ontdekken of er in de boeg iets man-
keerde zagen dat ons lek daar was doordien de sponning van de onderste gang van het barghout op de
steven gesprongen was en het onmogelijk was er iets van binnen aan te doen praaiden kapt Glazener
en verzogten hem bij ons te blijven alzo wij alles zouden aanwenden iets tot vermindering bij te bren-
gen...'.

2 december 1833: '...om u praaide ons kapt Glazener terwijl hij zoo veel harder zeilde dan wij en horen-
de dat ons lek niet vermeerderde was gedurende den tijd dien hij bij ons gebleven en wij nu voornemens
om naar de Mauritius te zeilen om ons schip na te zien groeten ons en zetten zijl zoo veel hij kon...'.
Kapitein Hessel Glazener werd geboren op 26 januari 1791 op Ameland als zoon van Andries
Glazener en Tetje Hessels. Hij huwde op 15 juli 1818 te Rotterdam met Adriana Catharina Maas-
dijk en overleed te Rotterdam op 13 december 183513. Hij was van 1821 -1834 gezagvoerder
op het fregat 'Mary en Hillegonda', varend voor A.van Hoboken te Rotterdam7. Hij was van
1820 tot aan zijn dood in 1835 met vlagnummer 34 effectief lid van het Rotterdamse zee-
manscollege 'Maatschappij tot Nut der Zeevaart'13. Het voorval illustreert hoe kapiteins
elkaar in geval van nood op zee bijstonden.

• 'De Drie Gebroeders' te Nieuwe Diep op weg naar Amsterdam:
8 augustus 1839:'.. hadden voor de matroos ... A.Wulp een sjouerman aan boord onbekwaam door
dronkenschap om te werken'.
10 augustus 1839: '...de matroos ... A.Wulp ombekwaam om te werken...'.
Op 17 augustus was het schip weer in de haven van Amsterdam en er werd vermeld: 'voor de
matroos A.Wulp een sjouerman aan boord'.

Kennelijk hield matroos Wulp van een slokje, zoals ongetwijfeld veel van zijn collega's. Het
stond echter zijn verdere carrière niet in de weg zoals hierna zal blijken. De monsterrol8

vermeldt matroos A. Wulp, oud 24 jaar, afkomstig van Terschelling en met een maandgage
van twintig gulden. Ook Dekkers en Roggen (1972)17 vermelden hem in 1838 als matroos op
de pink 'Drie Gebroeders' onder gezag van kapitein Sikke IJsbrands Postma, hetgeen zonder
twijfel Parma moet zijn.
Tjebbe Albertus Wulp werd geboren op Terschelling op 6 februari 1815 als zoon van Albertus
Wulp, koopman, en TrijntjeSwart en trouwde met Martje Pieters Visser. Hij overleed te Batavia
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op 8 januari 1868 op zijn barkschip de 'Cornelia Mathilda', waarvan hij vanaf 1864 gezag-
voerder was. Daarvoor was hij eveneens gezagvoerder op het fregat 'Stad Schiedam' en de
schoener 'Carolina Cornelia' varend voor de rederijen J.Loopuit resp. A. Prins & Co, beide te
Schiedam9en '7. Hij werd te Batavia begraven. TjebbeAlbertus Wulp was van 1851 tot 1868 effec-
tief lid van het Amsterdamse zeemanscollege 'Zeemanshoop' met de vlagnummers 843 en
45i9.

- De 'Astrea' varende op 16 december 1832 in de Atlantische Oceaan net ten zuiden van de
evenaar:
'...beboete Pieter Hoogstede voor het overboordgooijen van den admiraal uit onattentie'.
De monsterrol8 vermeldt Pieter Hoogsteede als jongen, oud 16 jaar en met een maandgage van
zes gulden. Hij werd geboren te Amsterdam op 20 oktober 1815 als zoon van Hendrik Hoog-
steede, schuitenvoerder, en Elisabeth Wibbink, wonende in de Kleine Kattenburgerstraat nr.
21 te Amsterdam. Pieter was weduwnaar vunjohannajacomina Letteboer en hertrouwde op 11
augustus 1864 te Amsterdam met Anna Margaretha Kistemaker. Pieter overleed op 7 augustus
1871 in Amsterdam in de Lange Niezel. Als zijn beroep wordt 'tapper' opgegeven, ook reeds
vermeld bij zijn tweede huwelijk.

Voordat de lezer ontzet raakt over dat overboord gooien van een admiraal: het betreft volgens
Van Dale 1992 een geteerde, zeildoekse slagputs of emmer.

Namenlijst
De enkele voorbeelden hiervoor maken duidelijk dat de vermeldingen in de scheepsjournaals
een summiere, maar altijd welkome aanvulling kunnen zijn op de biografie van (zeevarende)
voorouders. De volgende lijst bevat de namen van de personen die in mijn rapportage voorko-
men, met uitzondering van buitenlanders, van personen waarvan de identificatie vanwege het
ontbreken van initialen (bijvoorbeeld een kapitein Jansen ofkapitein Bakker) of door onduide-
lijke schrijfwijze niet mogelijk is en van namen uit de monsterrollen.

Buitenlandse kapiteins die onder Nederlandse vlag voeren, zijn wèl vermeld omdat deze
vaak met Nederlandse vrouwen zijn gehuwd en de familienaam dus nog steeds in Nederland
kan voorkomen. Het is niet uitgesloten dat er toch fonetisch gespelde namen zijn opgenomen
en de lezer zal dan zelf moeten uitmaken of het om een familielid gaat. Tevens vermeld ik de
status (kapitein, bemanningslid, loods, passagier, e.d.) en het jaar van vermelding in het jour-
naal. Voor nadere informatie verwijs ik naar het rapport waarin ook de monsterrollen/be-
manningslijsten zijn opgenomen5.

Aalderink, van
Abrahamsz Jr, Cornelis
Admiraal, Jacob
Agema, F.B.
Ahlers, Albertus
Ahlers, Gerrit H.
Akkerman
Alma
Amons, J.
Amons, Jan A.L.
Andresen, Jens A.
Atkes,JanC.
Baas, C
Bakker, Jan H.
Bakker, Hendrik H.
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korporaal
kapitein
kapitein
ic stuurman
kapitein
kapitein
loods19

apotheker
hofmeester
ligtmatroos
kapitein
kapitein
loods"
kapitein
kapitein

1837

1837
1838
1838

1837
1838
1838

1839
1839
1839

1837
1837

1839
1834
1838

Barends, C. administrateur20

Barneveld Kooij, G.W.van

Bastiaanse, Frederik W.
Bendelhage
Beth, W.
Blokziel, Harmen
Blom, Willem
Bodemann, Johann H.
Boeles,J.R.
Boer, D.H. de
Boom, Arien P.
Boon, J. J.
Borgmans
Bos, Hendrik

kapitein
kapitein
koopman
koopman
kapitein
kapitein
kapitein
scheepsbouwer
kapitein
matroos
kapitein
koopman
kapitein

1838

1833

1831

1837

1835

1834
1839

1837
1838

1839
1819

1837
1832

1834
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Brandligt, Coenraad
Broekhof, Conrad W.
Brouwer, Johannes J.
Bruine, A.de
Buiskes
Buising, P.
Buising, DerkJ.
Bijl, Willem
Cleland,J.
Cranenburg, H.
Daalmeijer, Arie
Dasten, van
Dekker, Engel D.
Deventer, C.C.van
Dietz, Johan D.
Ditmars, H.
Doef, H.

Driesten, Corneles J.van
Duin, P.van
Dupius
Dijk, Jan J.
Dijkers, G.F.W.
Dijker

Euwes, Euwe
Engelbertus, H.
Fraaij, Augustinus
Franken, Hendrik P. J.
Gehret, D.F.
Glazener, Hessel A.
Gabbes,J.R.B.
Gorter, Jacob de
Gorter, Jacob Jobs
Gorter, Jan F.de
Gorter, Cornelis N.
Graaf, Th. de
Grevenstedte, H.H.
Griek, Tjalling
Griethuizen, P.
Groen, B.
Groot, de
Haasnoot, Krijn J.
Habitz

Ham, Bernardus C. ten
Hartmans, Albert T.
Havinga, Arent P.
Held, de
Helenius, J.
Hemert, J. J. van
Hendriks, Hendrik A.
Herman, Albertus A.
Herm(u)anni, C.Jan
Hilbrand, H.
Hilbrands.JanJ.
Hiller(t)s, Hendrik K.

kapitein/reder 1832
timmerman 1834
kapitein 1837
havenambtenaar20 1840
loods'9 1832
kapitein 1832
kapitein 1834
loods'9 1839
kapitein 1834
uurwerkmaker 1839
timmerman 1819
koopman 1839
kapitein 1839
arts 1839
kapitein 1837
sergeant-majoor'8 1833
koopman 1835
kapitein 1837
kapitein 1839
koopman 1839
kapitein 1840
ic stuurman 1838
loods'9 1839
kapitein 1837
kok 1832
bootsmanmaat 1835
matroos 1819
apotheker 1839
kapitein 1833
matroos 1839
kapitein 1819
kapitein 1839
2e stuurman 1839
kapitein 1839
matroos 1839
zeilmaker 1839
loodsschipper 1835
matroos 1839
scheepsbouwer 1832
passagier 1839
kapitein 1837
soldaat'8 1833
kapitein 1834
ligtmatroos 1839
kapitein 1837
schuitenvoerder21 1839
matroos 1839
passagier 1839
kapitein 1837
kapitein 1839
ligtmatroos 1839
inwoner Havana 1819
kapitein 1837
kapitein 1837

Hillers, Klaas M.
Hinderk
Hoedemaker, Klaas
Hoekema, Egbert S.
Hofmann, C.
Hofsteede, Jannes J. ter
Hoogstede, Pieter
Houten, van
Hus, Leendert
Hijning,J.
Ipsen, Bandick F.
Jans, Borgert
Jansen, F.
Jansen, Jelle
Jappes, Euke (Auke?)
Karsten, Hendrik E.
Kiers, Jan J.
Kingma, Jan G.
Kingma, Pieter J.
Kleve, Doede R.
Kle(e)ve,R.D.
Klimp, Geert A.
Klint.Johann N.
Klom, K.
Koek, Nanning P.
Kolf(f), J.van der
Kolff, W.van der
Köningslöw, D.S.van
Koukap, L.
Kraanstuiver, Christ. H.
Kraaij, Pieter
Krijne, L.A.
Krul, H.
Kuissen
Kuit
Landzaat, Willem
Lang, Jan A. de
Lange, Frederik
Lange, Thomas
Leedert, Willem
Libourel
Lotze, F.
Louwwerins, L.
Lubberts, A.
Mastenkoor, F.P.
Mathijssen
Medevoort, G. van
Mei(Meij), Reinder v.d.
Meulenaere, A.
Meywes, P.
Meijer, Caspar
Meijer, Jacob
Meijer, Euwe
Meijes

kapitein
matroos
matroos
matroos
matroos
kapitein
matroos
schuitenvoerder2'
kapitein
loods19

kapitein
bootsman
bootsman
kapitein
matroos
matroos
kapitein
ligtmatroos
matroos
kapitein
matroos
kapitein
kapitein
loods19

matroos
kapitein
kapitein
koopman
matroos
kapitein
kapitein
loods'9

kapitein
passagier
passagier
kapitein
kapitein
kapitein
kapitein
schuitenvoerder2'
kapt.adjudant18

passagier
loods'9

schuitenvoerder2'
passagier
havenambtenaar20

kapitein
kapitein
kapitein
hofmeester
kapitein
kapitein
kapitein
havenambtenaar20

1838

1832

1831

1839

1839

1834
1832

1839
1838

1840

1837
1819

1837

1837
1819

1819

1839
1838

1837

1839

1839

1834

1837
1840

1838

1837

1837

1837

1835
1830

1833

1835

1837

1834
1840

1839
1837

1837

1837
1819

1839
1840

1839

1839
1819

1832

1837
1837

1834

1839

1837

1837
1839

1839
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Mulder, BonneJ.
Mulder, Sjoerd Jacobs
Muller
Naloop
Nickolson
Niels.J.
Oosterloo, Arend F.
Parma, Sikke IJ.
idem
Parma, IJsbrand S.
Petersen, Christiaan N.
Plug, A.
Popken, F.
Post, Hugo A.
Potjewijd,JanK.
Pret
Pronk
Ra(a)venswaaij
Ram, Jan H.
Reinhardt, JanJ.
Reiniersen, Hendrik
Ribbers/Ribberd
Roux
Sap
Schipper, H.C.
Schmidt
Schmidt, C.F.
Schneider, Johan N.
Schols, H.P.
Schröder, J.
Schweitser
Sikkens, Thomas D.
Singer, Lambert H.
Slagwater
Smit, H.H.
Smit, R.
Soesman
Sorgdrager, Pieter C.
Speelman, Even
Spiegelberg, Jan F.
Spreeuw, Dirk
Steenveld, Daniël
Steur, D.

ligtmatroos 1819
kapitein 1819
loods19 1839
marinekapitein 1837
passagier 1839
matroos 1839
kapitein 1833
stuurman 1819
kapitein 1837/39
leerling 1839
matroos 1839
kapitein 1839
kapitein 1837
kapitein 1819
kapitein 1837
handelaar 1838
havenambtenaar20 1833
passagier 1834
matroos 1839
kapitein 1839
kapitein 1837
passagier 1837
passagier 1834
uit Vlissingen 1832
matroos 1839
havenambtenaar20 1839
arts 1839
kapitein 1837
matroos 1839
koksmaat 1839
soldaat 1833
kapitein 1839
kapitein 1838
schuitenvoerder20 1839
kok 1837
loodsschipper 1835
uit Paramaribo 1837
kapitein 1837
kapitein 1837
kapitein 1837
kapitein 1837
kapitein 1837
kapitein 1834

Stoelman, Jan H.
Thischafer, Ernst A.
Thompzon
Thoresen/Thörsen, Chr.
Toewater, A.
Tol, B.van
Topper, Jan C.
Tromp

Veening, Isaac G.
Veenstra, Sybrand
Veer, Simon H.
Veer, A.de
Velthoven, Mathias van
Visser, R.S.
Visser, Josias
Vliet, J.van
Voet, Harm
Vogelzang, Petrus M.
Vries, Fierd P. de
Vries, Claas de
Vries, F.de
Wal, P.van der
Wal, Douwe O.van der
Weerd, Klaas B. de
Weigand, S.
Wijgers, H.
WenteJ r, Hendrik
Wessels, Claus
Wijn, Lammert T. de
Wild, A. de
Willems, Johann C.
Willems, Willem J.
Willers, Pieter H.
Wind, C.van der
Winter, Johannis M.de
Wulp, Tjebbe A.
Wijk, van
Wijn, I.de
IJnsen, Jan J.
Zaal, Coenraad
Zeeman, Johan H.
Zeijlstra, Foeke H.

kapitein 1839
kajuitjongen 1834
koopman 1839
bootsman 1833
dominee 1839
administrateur20 1838
kapitein 1837
havenambtenaar20 1832
kapitein 1833
kapitein 1839
kapitein 1835
gouverneur22 1838
kapitein 1834
ligtmatroos 1839
timmerman 1831
schuitenvoerder21 1839
matroos(?) 1837
kapitein 1837
kok 1819
matroos 1833
passagier 1840
kok 1839
ligtmatroos 1834
kapitein 1838
matroos 1839
timmerman 1839
kapitein 1839
kapitein 1835/39
loods19 1837
koopman 1835
kapitein 1837
matroos 1831
kapitein 1834
kapitein 1833
kapitein 1839
matroos 1839
schuitenvoerder21 1839
loods19 1839
kapitein 1837
kapitein 1837
kapitein 1839

kapitein 1837

Noten
Journaal van de pink 'De Drie Gebroeders' onder gezag van kapitein Sikke IJsbrands Parma d.d. 28
oktober 1839, zeilende in de Atlantische Oceaan. Verslag van de Hondewacht (00 - 04 uur).
Journaal van de pink 'De Drie Gebroeders' onder gezag van kapitein Sikke IJsbrands Parma d.d. 7
september 1838, zeilende in de Atlantische Oceaan. Verslag van de Voormiddagwacht (08 -12 uur).
Br/z koelte is matige wind waarbij het bramzeil wordt gevoerd.
Journaal van de brik 'Astrea' onder gezag van kapitein Sikke IJsbrands Parma d.d. 6 januari 1834 in
de Indische Oceaan nabij de zuidkust van Zuid-Afrika.
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4. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 53 (1999), 286 pp., thema Genealogie en biografie.
5. Het rapport 'De Personen die vermeld worden in de scheepsjournalen (1818-1840) van stuurman/kapitein Sikke

IJsbrandsParma (1785 -1846) en zijn zoon ligtmatroos/leerlingIJsbrandSikkes Parma (1825 -1847). (S. Parma,
79 pp met bijlagen, mei 2000) is gedeponeerd op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag,
het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp en het Fries
Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek. De oorspronkelijke journaals bevinden zich
eveneens in het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek.

6. Er is in ontwikkeling een Lexicon van 19' eeuwse Nederlandse koopvaardijkapiteins met daarin opgeno-
men zoveel mogelijk maritiem-historische bijzonderheden uit primaire en secundaire bronnen.
De Lexicon is bedoeld als ondersteuning voor genealogen met koopvaardijkapiteins in haar/hun
voorgeslacht.

7. G.N. Bouma, De Nederlandse Koopvaardijvloot 1820-1900, typoscript uitgegeven door de Stichting
Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn, 1998.

8. Archief van de Waterschout te Amsterdam. Dit archief bevat enige duizenden monsterrollen uit
de periode 1760 -1850 die zijn geïndexeerd op kapiteins- en scheepsnaam. Ingang 38/110-152.

9. Gemeentearchief van Amsterdam, Het archief van het Amsterdamse zeemanscollege 'Zeemans-
hoop'. Een belangrijke uitgave van dit college is de Amsterdamse Almanak voor Koophandel en
Zeevaart, waarin jaarlijks de ledenlijsten van de diverse zeemanscolleges in Nederland en opgaven
van buitengewone leden zijn opgenomen. Tevens is deze almanakreeks een rijke bron met betrek-
king tot namen van leveranciers en personen in Nederland en het buitenland, die met de Neder-
landse handel te maken hadden.

10. Gemeentearchief van Amsterdam 949/529-533, De leerlingen van de Amsterdamse Kweekschool
voor de Zeevaart.

11. Een genealogisch overzicht van het geslacht Parma is in voorbereiding.
12. Zie verder: J. A. Paasman, lycklama a Nijeholt tüke Wünseradiel, in: Genealogyskjierboek 1998, Leeuwar-

den 1998, pag. 73-
13. R. Rimkus, De leden van het Rotterdamse Zeemanscollege 'Maatschappij tot Nut der Zeevaart', doctoraal

scriptie Zeegeschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden 1992,168 pp.
14. Gemeentearchief van Amsterdam 491-290, Register van aangifte van voortdurende deelneming in

het Weldadig Zeemansfonds. Vermeldende registratienummer, geboortedatum man, vrouw en
kinderen, welke klasse van deelneming, entree en contributiegelden, data overlijden of bedanken.

15. Gemeentearchief van Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1864, E3, pag. 709.
16. Voor de familie Kingma zie verder: T.H. Kingma, Genealogie fam. Kingma; Nazaten van Hylkejans

Kingma, met bijlage van T.H. Kingma voor de tijd na 1977, uitgever Hollandia 1983.
17. C. Dekker en D.W. Roggen, Terschelling buitengaats, Gezamenlijke uitgave van Stichting Ons Schel-

lingerland-Terschelling; Vereniging van Oudleerlingen der Zeevaartschool Terschelling; Vereni-
ging van Vrienden der Terschellinger Musea-Terschelling, 1972,136 pp.

18. Als passagiers waren soms militairen aan boord die werden vervoerd naar onze voormalige koloniën.
19. Er worden twee typen van loodsen genoemd: Noordzeeloodsen voor begeleiding vanuit en naar

Nieuwe Diep en binnenloodsen voor begeleiding in het Noord-Hollands Kanaal tussen Nieuwe
Diep en Amsterdam.

20. Administrateur/havenambtenaar slaat op Nederlandse personen die een dergelijke functie of in
Nederland öf in een buitenlandse haven vervulden.

21. Schuitenvoerder is de term die ik gebruik voor personen die in de haven van Nieuwe Diep of Am-
sterdam goederen in hun ligters laadden.

22. A. de Veer was gouverneur van Suriname.
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STAMREEKS BRAKELMAN(S)
Gorinchem i6c- en i7e eeuw

DOOR P. BOS

I. GeertruydJansdr. Brakelmans, ged. Gorinchem 21-8-1639, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 21-12-

1671, otr. Dordrecht 24-3-1658, tr. Gorinchem 9-4-1658 Pieter Claesz van Dongen \ bakker te Dor-

drecht, later 'houdtwercker in de Houttuin'. Zij woonden in 1671 te Dordrecht buiten de Joris-

poort.

II. Jan Willems Brakelmans, scheepstimmerman, tr. Gorinchem 29-3-1633 Huijbertien van der

Maes, dr. van Cornelis Willems en Aeltgen Ernsten van Royen2 te Utrecht3 Zij hertr. Gorin-

chem 23-5-1655 HendrickEwouts de Moor, stadsbode, begraven Gorinchem 29-8-1695; zij gaan

6-6-1655 met attestatie naar Nuland.
Henr. Ckes Valck, scheepstimmerman en burger, draagt 13 mei 16344 op aan Jan Willemsen, 'oock

schiptimmerman, huys, betimmering, werff ende hellingh of de scheepstimmerwerff binnen deser
stadt, streckende van den Wal totte Haven tusschen Claes Gerits Buys aen d'een en de erffgenamen
van Jan Aertss aen d'ander zijde. Lasten ƒ 200 Stad Gorinchem, ƒ 200 Jan Marts van Zuylecom'. Koop-
som/ 600 met/300 voordelasten. Laatste termijn 1-5-1636,quitantie26-11-1639.

Jan WillemsBrakelman verkoopt 10 februari 1652 een huis, afkomstig van de familie van zijn vrouw5:
'Jan Willems Brakelman, schiptimmerman alhier, als getrout hebbende Huibertjen Cornelis van der
Maes ende Jenneken Jansdr. wed. van Ernst van der Maes als moeder ende voochdesse van haere twee
onmondige kinderen bij den voors. Ernst van der Maes aen haer in echte verwekt, te samen in dien
qualiteyterfgen. ex testamento van Aeltgen Ernsten van Royen za. haerl. schoonmoeder en grootmoe-
der respective, aan Nicolaes de Langh, coopman ende borger alhier: huys en erve het martschip van
Vuijtrecht, gelegen opten Appeldijck binnen deser stadt Gorinchem, ten noorden Stoffel Bruijn, ten
zuiden Stads Steijger, voor van de voorss. dyck af westwaerts tot Stadts Haven toe, met geschrijn-
werckte bedtsteede staende opte achter bovekamer vant voornoemde huijs, niet vast sijnde'. Voor ƒ
2450, te betalen half aan Jan Willems nomine uxoris, en half aan de kinderen van Ernst Cornelis.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Gorinchem:

1. Willem Brakelmans, ged. 9-12-1633, tr. Gorinchem 22-5-1658 Marij Tyssen, waaruit:
a. Alken, ged. 19-12-1657.
b. Anne Marie, ged. 12-3-1659.
c. Jan, ged. 29-4-1661.

d. Aelken, ged. 18-3-1663.

e. Pieter, ged. 22-7-1665.

2. Cornelis Brakelmans, ged. 17-6-1635, tr. Gorinchem is-ï-i6sBJannetjeClaesvanDongen, waar-

uit:
a. Huijbert, ged. 15-12-1658.
b.Johannes, ged. 7-8-1660.
c. Lysbeth, ged. 21-2-1662.

d. Claes, ged. 30-12-1663.

3. Pieter, ged. 19-7-1637-

4. Geertruijd, ged. 21-8-1639 (= I)-
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III. Wilkmjans Brakelman, scheepstimmerman, koopt 24-4-1600 een huis in de Borchstraat,
woont in 1615 Arkelstraat.

Zijn wapen6, 'gedeeld: I, in goud twee rechtop staande afgewende visschen (zalmen?) vergezeld van
negen (3-3-3-) herkruiste kruisen met spitsen voet, alles van rood.'

IV. Jan HendricksBrakelman, scheepstimmerman, bezit 1584/1591 het huis 'De drie bijlkens' aan
de Appeldijk, koopt 21-8-1593 van de stad een ledig erf op de timmerwerf, overl. tussen 3-7-
1603 en 3-2-1606, tr. Marijke Willems.

Over het huis 'De drie bijlkens' is het volgende bekend 7:
1591 Jan Henricx Brakelman eigen (belending: 'De goede hoop').
1596/98 Thonis Henricx Brakelman eigen.
1599 wed. Thonis Henricx Brakelman eigen.
1604 Lijntgen Wouters.
1606/08 Thonis Adriaens van Brackel eigen.
1646 eigendom van Evert (moet m.i. zijn: Ernst] Cornelis, marcktschipper op Utrecht.
1649 Evert [moet m.i. zijn: Ernst] Cornelis, eigen huis.
1653 wed. Evert [m.i.: Ernst], eigen huis.
Waarschijnlijk betreft dit steeds hetzelfde huis aan de Appeldijk. Mogelijk heette het eerst 'De drie

bijlkens', later 'Het mar(k)tschip van Vuijtrecht'. Tussen 1608 en 16208 zou het dan in het bezit van
de vader van Ernst Cornelis zijn gekomen en op 10 februari 1652 door diens erfgenamen (zie boven)
zijn verkocht.

Uit dit huwelijk (op 3-2-1606 waren Marcelisjan en Marijke onmondig, Willem en Anneke mon-
dig):

1. Willem Jans Brakelman (= III).
2. Annekejans.
3. Marcelis (Ceel) Jans Brakelman, otr. (1) Gorinchem 19-5-1624 Jenneken Jans van Renen (waaruit

Jan, ged. 22-9-1625); otr. (2) 19-4-1626 Maijken Cornelis (waaruit Bastiaan, ged. 26-9-1627).
4. Jan Jans Brakelman.
5. Marijke Jans Brakelman.

V.9 Hendrikjansz. Brakelmanlo, geb. naar schatting ca. 1550, woont in 'De Engelse Hoorn' 1566-
1608, Burgstraat 22 (gekocht 18-3-1566), begr. Gorinchem mei 1606/april 1607 (althans begr.
een 'Hendrick Braeckelman', waarschijnlijk deze).

Kinderen, volgorde onbekend:

1. Jan Henricks Braeckelman (= IV).
2. Thonis Hendricks Braeckelman ", overl. vóór 1-11-1602, tr. Eerke Adriaens (Eelken Ariensdr.),

waaruit Anneke Thonis Brakelman. Eerke hertr. Peter Gerrits.
3. Hendrick Hendricks Braeckelman, geb. ca. 1567 (67 jaar op 6-3-163412), schipper, scheepstim-

merman, poorter van Gorinchem. overl. tussen 3-2-1606 en 17-12-1607.
Heyndrick Heyndricksoon jongen Braeckelman, schipper, wonende in de Burchtstraat, doet belij-
denis te Gorinchem 3-8-1603.
Kinderen:
a. Willemke Heyndricks Brakelman, otr. (1) 5-9-1621 Jan Abrahams Marnier, otr. (2) 26-11-1623 Aeriaen

Ariens Hage (van derHage, Verhagen), schoenmaker.
b. Hendrick Hendriks Brakelman, geb. ca. 1616, marktschipper tussen 's-Gravenhage en 's-Hertogen-

bosch, begr. Gorinchem (Grote Kerk) 21-9-1656 (althans begr. een 'Hendrik Hendriks Brakel-
man', gezien onderstaand testament waarschijnlijk deze).
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13-9-165613: 'HendrickHendrickx Brakelman den jonge, jonghman, out omtrent veertich jaren,
varende met mercktschip van den Haagh op den Bosch, sieck te bedde leggende, legateert aan Jan
Jans Marionier, Adriaan Hagen, Peter Hagen, Machtel Hagen, Hendrick Hendricks zij n natuurlijck
kint.'

Noten
1. Voor de familie Van Dongen, zie Gens Nostra (47) 1992, pag. 173 en 1993, pag. 592.
2. Aeltgen Eernsten van Roijen, tr. Utrecht 30-9-1600 Corndis Willems; zij is een dochter, van EernstAdri-

aens van Roijen, overl. vóór 7-5-1595, en Maria Petersdr. Zij woonden in Utrecht op de hoek van de
Varkensmarkt en de 'Sloyersteech' (Florasteeg).
Uit dit huwelijk:
1. Aeltgen, tr. 1600 Cornelis Willems.
2. Adriaen, woont te Amsterdam.
3. Dirck, overl. vóór 30-1-1608, woont in Utrecht, tr. Geertgen Cornelisdr., overl. vóór 16-8-1628, waar-

uit:
a. Eernst, tr. Annichjen Adriaens; woont in Rotterdam; b.Judith, tr. Gerritjoris, kuiper te Utrecht.

3. GA Utrecht He Afd. 3243, fol. 47, 30-1-1608: 'Adriaen Eernsten van Royen, wonende tot Amtelre-
damme, voor hemselven ende voor zijne huysfr. daer hy wettige levende geboorte bij heeft, mitsga-
ders Corns Willemszn schipper wonende tot Merkerck als man ende voocht van Aeltgen Ernsten
van Rijen zyne huysfr. daer hy oock wettige levende geboorte by heeft, renuncieren ende verlhyen
vor haerluyder comparanten den dardendeell ende kynts portie aen seeckere twee cameren henl.
door dode haerer ouderen aengecommen staende ende gelegen binnen deser Stadt Utrecht, bezij-
den den anderen in de Sloyersteech achter die huysinge van za. Dirck Eernstzn van Royen des
comparanten respecti ve broeder ende swager was, ende dat tot behouve van Geertgen Cornsdr wed.
en boedelhoedster van den voornoemden Dierck Ernstenszn die het ander dardendeel daerselfs
inne gedaen int geheel aen haer gecomen is mette belastinge van 50 gl. hooftsoms.'

4. Transportregister Gorinchem Ao 1634, fol. 55.
5. Transportregister Gorinchem Ao 1652, deel 373.
6. Nederlandsche Heraut 1897, pag. 23, 'Blasoenen die soo hier en daar in glazen tot Gorinchem hebbe

gezien'.
Nr. 12. Willem Jansz Brakelman, Ao 1615 in de Arkelstraat.

7. W.F. Emck, Huizen en Straten, fol. 366. Het huis 'De drie bijlkens'.
8. Schepenregister Gorinchem 347, fol. 49,15-6-1620. 'Peter Janss Bolwercker droech op aan Aeltgen

Ernsten, wed. en boedelhoudster van wijlen Cornelis Willems, merckschipper op Utrecht za. een
behuysinge ende hoffstadt staende binnen dese stadt Gorinchem over de haven tusschen de stadts
steyger aen de Zuydtzyde ende Bastiaen Henrichs huys ende hofstadt aen de noordtzijde ten nae-
sten, streckende voor van der straten off achter totte Haven toe'. Koopsom XVIC XVI k.gl (vermin-
derd met de lasten). Afbetaald 6 sept. 1631.

9. Met dank aan de heer Van Dijk, archivaris van Gorinchem, voor zijn aanvullingen en correcties.
10. Hendrikjansz Brakelman wordt genoemd GA Gorinchem, ORA 429, fol. 158,24-11-1610 en idem ORA

699, fol. 102,12-2-1624. Hij is nr. 662 in de kwartierstaat vznjannigje de Hek, door A. J. Stasse, Gens
Nostra (49) 1994, pag. 424. Willemke is daarin nr. 331.

11. Thonis HendricksBraeckelmans wordt genoemd ORA Utrecht 3-7-1606 en 17-2-1607: Jan Henricx Braec-
kelman is oom en bloedvoogd van het nagelaten dochtertje en enig erfgename van zijn overleden
broer Thonis Henricxs Braeckelman, gehuwd geweest met Eerke Adriaensdr. Het betreft betimmering
van een gang tussen twee huizen.

12. RA Gorinchem 147, fol. 13.
13. ONA Gorinchem 4004, pag. 179. Met dank aan de heer A.J. Stasse.
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HET GESLACHT CLEFFKEN
organisten en kooplieden in stoffen te Den Haag

DOOR J.F.WENDTE

Het geslacht Cleffken woont sinds ongeveer 1708 in Nederland. Aanvankelijk te 's-Gravenha-
ge, maar vanaf de negentiende eeuw wordt Rotterdam en de directe omgeving als domicilie
gekozen. De naam zou een verkorting zijn van de Germaanse naam Klefhart. Klef zou de
betekenis hebben van 'slaan' (klappa) en hart van 'hard' (= sterk, stevig)1. Iemand dus die
bekend stond om het uitdelen van rake klappen.

De herkomst in Duitsland
De stamvader van dit geslacht, Hermanus Cleffke, is volgens de huwelijksinschrijving uit 1708
afkomstig uit Brandenburg. Maar 'die Familie Klefke war in keiner der Brandenburger Kirch-
gemeinde nachweisbar'2. Gesuggereerd wordt dat met Brandenburg, niet de stad Brandenburg
bedoeld is, maar de pro vincie. De zelfstandige staat Brandenburg, die rond 1700 Brandenburg-
Pruisen wordt genoemd, wordt in die tijd geregeerd door Frederik III (1688-1713) die zijn Hof
in Berlijn had. Ook Kleef, als een aparte enclave, maakte deel uit van Brandenburg. Een te
uitgestrekt gebied om zonder aanknopingspunten verder te onderzoeken. Daarom is eerst in
het telefoonbestand van Duitsland nagegaan hoe de abonnees met de namen Klefke, Kleffke.
Klefken en Kleffken geografisch zijn verspreid3. Dit leverde een overzichtelijk aantal op van
66 personen, te weten: 3 x Kleffke, 21 x Kleffken, 28 x Klefke en 14 x Klefken.

Netnummer

2000

3000

4000

5000

6000

8000

9000

Totaal

Spelling achternaam

Kleffke

2

1

3

Kleffken

19

1

1

21

Klefke

1

1

23

2

1

28

Klefken

13

1

H

Totaal

33

3

25

1

1

2

1

66

Verdeling van de verschillende spellingen van Cleffken in Duitsland
naar hoofdgroepen van netnummers (1999)

De schrijfwijze Kleffke met drie aansluitingen komt voor in de plaatsen Blankenburg (2) en
Schobüll (1). De schrijfwijzen Kleffken en Klefken komen beide vooral voor in het Roergebied.
Tenslotte bevinden twintig van de achtentwintig aansluitingen met de schrij fwijze Klefke zich
in het gebied tussen de uitmondingen van de Elbe en de Weser in Noord Duitsland. Het gaat
vooral om Stade (9) en het daarbij gelegen Agathenburg (5); een gebied waaruit ookjosefFrede-
rik Diederik Kkjke te Amsterdam afkomstig is (1778)4. Deze verspreiding doet vermoeden dat
hier de oorsprong moet worden gezocht van het Nederlandse geslacht Cleffken.
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Het verdere onderzoek richtte zich daarom op het gebied van Noord Nedersaksen met Stade
als middelpunt5. Er bleken twee publicaties te bestaan over de verspreiding van familienamen
in dit gebied van de hand van Heinrich Borstelmann6. Borstelmann heeft op grond van ver-
meldingen in talloze bronnen per naam aangegeven waar deze voorkomt en in welk jaar de
eerste vermelding is. De informatie over de naam Klefke/Klefeke is als volgt:

- in het Land Kehdingen (bij Stade) vanaf 1766
- in Landkreis Uelzen vanaf 1533
- in Go (= bestuursgebied) Oldenbrügge vanaf 1535
- in de stad Lüneburg vanaf 1675

Go Oldenbrügge bestaat tegenwoordig niet meer, maar lag dicht bij de stad Lünenburg.
De genealoog Gahde vond in Agathenburg in een zevental bronnen tussen 1677 en 1739 geen

vermeldingen van de naam Klefke. Verder onderzoek in Land Kehdingen heeft dus geen zin,
omdat de stamvader reeds lang vóór 1766 naar Nederland is getrokken. Voor de volledigheid
wordt hier vermeld dat het jaar 1766 betrekking heeft op Johann Klefke uit Agathenburg, zoon
vanJohann Hinrich Klefke in Agathenburg. Hij huwt dan in het 'Kirchspiel' Bützfleth met Marie
Dreier, weduwe te Abbenfleth. Christian Klefke die in 1784 in Agathenburg een boerderij laat
bouwen, zal waarschijnlijk zijn broer zijn geweest. Op de plaats van de boerderij, thans Haup-
strasse 6, woont in 1999 nog een familie AdolfKlefke. Er is nog nagegaan of de kerkboeken van
de Ev. Luth. gemeente St. Wilhadi, de kerkgemeente waar zowel Stade als Agathenburg toe
behoorden, misschien aanwijzingen bevatten over de herkomst van de Klefke's7. Dit leverde
onverwacht op dat niet 1766, maar 1737 het jaar is waarin een Klefke zich in Agathenburg
vestigt. Op 16 juli 1737 trouwt te Stade (Ev. Luth. gemeente St. Wilhadi): Johann Hinrich Jochen
Klewecke te Agathenburg met Anne Meyer, j.d. van Bützflether Mohr. Er wordt geen plaats van
herkomst vermeld. Hij zal in Agathenburg hebben geleefd, maar niet zeker is of hij daar geble-
ven is. Zijn naam komt vóór 1800 in ieder geval niet voor in de begraafboeken van St. Wilha-
di8.

De voorlopige conclusie is dat de herkomst van het geslacht Klefke in het Land Kehdingen
in Agathenburg ligt, maar dat de stamvader Johann Hinrichjochen Klewecke niet afkomstig is uit
dit gebied, maar mogelijk uit de streek rond Lüneburg en Uelzen. Het is een fascinerende
gedachte dat in de toekomst misschien aldaar een verband gelegd kan worden tussen hem en
Hermanus Cleffke, de stamvader van het Nederlandse geslacht Cleffken.

Maatschappelijke positie
De stamvader Hermanus Cleffke blijkt in 's-Gravenhage koopman in stoffen en heeft een laken-
winkel in de 'Corte St. Jacob of Besemstraat'. Hij koopt reeds in 1710 voor negenhonderd gul-
den een eigen huis aan de westzijde van de 'Corte Besemstraat'9 (midden in de Voldersbuurt,
destijds het centrum van de lakenhandel). De zaken moeten goed gegaan zijn, want in 1729
koopt hij uit de boedel van Coenraad Goulias een tweede huis met erf aan de westzijde van de
'Corte St. Jacob of Besemstraat', ditmaal voor een bedrag van ƒ 4.700,- en ƒ 235,- over 'rantsoen-
penningen'10.

De oudste zoon Harmanus Cleffken, komt ook in de zaak en wordt aangeduid als lakenverko-
per (vanaf 1742) en als leverancier van wollen stoffen (vanaf 1758). De jongste zoon Michael
Cleffken, zit eveneens in het vak, maar wordt linnenverkoper genoemd (1777,1785,1786) en
winkelier (1791). Hij is ook regent van het Luthers Weeshuis (1776) en ouderling van de Evan-
gelisch Lutherse gemeente (1771,1779). Het is duidelijk dat er dus een bedrijf was, mogelijk
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met connecties naar Parijs en Amsterdam. Er is omstreeks 1777 ook enige tijd een compagnon
geweest: 'de Erven D.Coster en M.Cleffken'. Maatschappelijk lijkt het de tweede generatie dus
voor de wind te gaan, financieel echter niet, zoals later zal blijken.

Tenminste vanaf 1773 en tot 1809 bespeelt een Cleffken het orgel van de Evangelisch Luther-
se Kerk te 's-Gravenhage. Het gaat in de eerste plaats om Hermanus Cleffken (1738-1811). Maar
ook zijn neef Hermanus Cornelis Cleffken (1773-1828) is rond 1802 enige tijd tweede organist. Hij
wordt ook tussen 1818 en 1828 aangeduid als organist, mogelijk ook in de Lutherse Kerk, als
tweede organist. Dus meer dan vijftig jaar organisten!

(van binnen )

Het interieur van de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal te 's-Gravenhage in 1861
(foto Haags Gemeentearchief)22

Het begin van de genealogie
Behalve de stamvader waren er omstreeks 1710 nog twee Cleffken's in 's-Gravenhage. Het gaat
omJohannes Klijken die in 1710 samen metjohanna Melderop, doopgetuige is bij de tweede zoon
van de stamvader en om Harmanus Clejken, begraven 's-Gravenhage (pro deo) 3 januari 1710.
Eén van beiden is mogelijk de vader van de stamvader Hermanus. De Haagse doop-, trouw-
en begraafboeken (DTB's) en het tot nu toe ontsloten notarieel archief van 's-Gravenhage
geven daarover echter onvoldoende informatie.
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De genealogie

I. Hermanus Cleffke (Klefke, Cleefke, Kleefke, Klefken, Klifke) (senior), geb. Brandenburg ca. 1677,
eigenaar van een lakenwinkel (1742-1748), lakenkoper (1754), koopman in stoffen te 's-Graven-
hage, nominatie voor kapitein van het Blauwe Vaandel 17-11-1738", schutter (1752), burger van
's-Gravenhage 17-6-171212, Ev. Luth., begr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 26-7-1754 (77 jaren,
ie klasse) otr./tr. 's-Gravenhage 10/24-6-1708 Willemijntie (Willemina) (van) Melderop, ged.
's-Gravenhage (Ev. Luth.) 23-12-1685 (get. Harmanus van Meldrop, Geertruijt Langenbeeck,
Judith van Benten), lidmaat Ev. Luth. gemeente in 1712, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 27-12-1766
(verval van krachten), dr. van Coenraet van Meld(e)rop en Anthonetta Jans van Braekel.

Hermanus Cleffke woont dus aan de westzijde van de Corte Besemstraat. Ook in 1720 woont hij in 't
Besemstraatje'. Hij tekende toen, met vele anderen, in voor obligaties uit te geven door de Haagse
'Compagnie van belening, discontering van wisselbrieven, assurantiën en andere handelingen'.
Intekeningen die waarschijnlijk nooit gekapitaliseerd zijn13.

In de periode 1742-1748 heeft hij aan de westzijde van de St. Jacobsstraat een lakenwinkel14. Echter,
het echtpaar Cleffke blijft wonen in de Bezemstraat (westzijde). Bij het overlijden van zijn vrouw gaat
het huis, dat getaxeerd wordt op 4.200 gulden over naar haar zoon Harmanus (Ha). Het is een echt
'familiehuis' gebleken. Wanneer er tussen 1738 en 1772 iemand van de familie in de Nieuwe Kerk
begraven werd, ging de kwitantie steeds naar de Bezemstraat.

Onder de naam Wilhelmina Meidorp wordt Hermanus' vrouw in 1712 als lidmaat aangenomen van
de Ev. Luth. gemeente. Verwacht werd dat dit al voor haar huwelijk gebeurd zou zijn. Ze is in 1712
26 jaar. Haar zuster deed in 1710 reeds op 19-jarige leeftijd belijdenis (Johanna Mildorp). In de regi-
sters van nieuwelidmaten (periode 1700-1714) werd overigens Hermanus Cleffke niet teruggevonden.

Wilhelmina Melderop laat een voor die tij d flink vermogen na, waaronder vij f woningen. Behalve het
eerder genoemde pand, is er het tweede pand aan de westzijde van de Bezemstraat, getaxeerd op 1.500
gulden dat verkocht werd aan Hartog Wolff. Voorts twee huizen, waarvan één aan de oostzijde van
het Spui op de hoek van de Bagijnestraat (4.700 gulden) en een ander aan de zuidzijde van de Bagijne-
straat (2.150 gulden), beide verhuurd aan Dirk Rietveld. Tenslotte een laatste huis aan de oostzijde
van het Spui (3.750 gulden) dat verkocht werd aan Johannes van Tekelenburg. In het sterfhuis werd
een bedrag aan contanten gevonden van 1.335 gulden en 8 stuivers. Na aftrek van schulden en lasten
blijkt ze 21.523 gulden, 2 stuivers en 14 penningen nagelaten te hebben15. Executeurs van het testa-
ment zijn haar zonen Hermanus en Michael Cleffken.

Haar kleindochter Wilhelmina Cleffken blijkt in de jaren 1764-1766 een bedrag van 550 gulden van
haar geleend te hebben. Wilhelmina Melderop laat nog enig geld na aan haar 'dienstmaagden': Lijsje
(voor het afleggen), Antje, en Aaltje (voor het waken). Op haar ziekbed krijgt de Haagse medische
stand uitgebreid de kans zijn bekwaamheden te tonen. Chirurgijn Hage brengt daarvoor 38 gulden
en 8 penningen in rekening. Doctor Slingerland declareert 30 gulden, Doctor Westerhoff 16 gulden
en 16 penningen. Apotheker Verbeet tenslotte strijkt 38 gulden en 12 penningen op aan het ziekbed.

Uit dit huwelijk, Ev. Luthers gedoopt:

1. Harmanus, volgt Ha.
2. Johannes, ged. 's-Gravenhage 1-10-1710 (get. Johannes Klifken, Johanna Melderop), begr.

ald. 1-12-1710.
3. Anna Catrina, ged. 's-Gravenhage 17-12-1713 (get. Jan Jurie Melder, Anna Maria Melder),

begr. ald. 22-6-1715.
4. Coenraat, volgt Ilb.
5. Michael, volgt lic.
6. een ongedoopt kind, geb./overl. 's-Gravenhage 6-3-1719.
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Ila. Harmanus Cleffken, ged. 's-Gravenhage 6-11-1709 (get. Koenraad Melderop, Maria Melderop
en Johanna Melderop), koopman (1752)» leverancier van wollen stoffen (1758,1759), lakenkoper
(1742-1748,1759,1775), nominatie voor vaandrig van het Blauwe Vaandel 16-3-1757 en 17-10-
176316, lid kerkenraad (1760) en president-ouderling Ev. Luth. gemeente (1770), overl./begr.
ald. (Nieuwe Kerk) 1/6-6-1786 (verval van krachten), otr./tr. 's-Gravenhage (Scheveningse Kerk)
6/20-10-1737 Maria Jacoba Cruijsbergen, geb. 's-Gravenhage ca. 1719, begr. ald. 18-11-1751, ouders
onbekend17.

Hermanus woont tussen 1742 en 1748 aan de westzijde van de St. Jacobsstraat, direct naast de laken-
winkel van zijn vader. Na de dood van zijn moeder (1766) wordt hij eigenaar van het huis in de Be-
zemstraat. Voor de aanslag van de Personele Quotisatie wordt hij 'niet taxabel' genoemd18. Ook later
blijkt hij minder vermogend. Werden zijn ouders nog ie klasse begraven, hij en zijn vrouw moeten
het doen met een begrafenis 4e klasse. De financiële situatie bij zijn overlijden blijkt bedroevend. Zijn
zoon en schoonzoon Veerman geven te kennen dat zij, wegens onzekerheid over de staat van de
boedel en om onduidelijkheid te voorkomen, alleen bereid zijn de bezorging van de begrafenis op
zich te willen nemen19.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus Cleffken, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 1-12-1738 (get. Hermanus Klefken,
Wilhelmina Meldrope en Coenraad Meldrop), muzikant (1773)20, organist Ev. Luth. Kerk
(14-1-1773 tot 4-2-1809), begr. ald. (Ev. Luth. Kerk) 17-4-1811 (verval van krachten).
In de Buurtboeken van de zuidzijde van de Prinsengracht treffen we Hermanus in mei 1773 aan op
nr. 25, als muzikant en logerende bij Coenraad Dekker en daarna diens weduwe. Na haar vertrek
wordt in 1784 de kruidenier Frederik Beijerbach hoofdbewoner. In 1799 woont Cleffken er nog
steeds, maar later (1811) op de Beestenmarkt.

Hij is vrijgezel gebleven. Toch heeft hij omstreeks zijn vijftigste jaar nog enige tijd gehoopt op
een huwelijk en wel met Hendrina Raadgever, weduwe van Haak Scholte te 's-Gravenhage, maar dat
is niet goed afgelopen. Hoewel er bij Cleffken verwachtingen zijn gewekt, weigert zij. Tevergeefs
eist hij via een notariële missive nog 'dat zij haar engagement nakomt en te zijner tijd hun voorge-
nomen huwelijk en dat ze ophoudt afkerigheid voor te wenden'21.

Hermanus Clejfken is een van de eerste bespelers geweest van het thans nog bestaande instrument
dat in 1762 door de Utrechtse orgelmaker Batz vervaardigd werd23. Over de organisten van de Ev.
Luth. Kerk aan de Lutherse Burgwal te 's-Gravenhage is veel bewaard gebleven24. Zo bestaat er een
prachtigstuk over de aanstelling op 14 januari 1773 vznHermanus Cleffkenjuniorzh tweedeorganist,
naast PieterCornelisEbeling. Het jaarlijks traktement bedraagt negentig gulden. Tot de 'conditien'
behoren, zoals dat ook reeds in 1767 bij de aanstelling van P.C. Ebeling was gebeurd onder andere
dat de organist zich dient te onthouden om in 'publique Commedien of Opera-Huizen' te spelen.
Ook was hij verplicht tijdens de eredienst de opgegeven en geen andere melodieën 'nauwkeurig
en ter meeste bevordering van de aandacht en stichting der gemeente' te spelen. Bij het naspel
dient hij zich zorgvuldig van 'bij de godsdienst onvoegzame, ontstichtende of ergerlijke airtjes of
melodieën' te onthouden.

In 1802 blijkt dat zijn neef Hermanus Cornelis Cleffken 'reeds enige jaren de halve dienst' op het
orgel speelt. Deze neef stelt op 27 augustus 1802 voor Hermanus voor 50% aan te stellen en hemzelf
als tweede organist. Of dat is gebeurd, is niet bekend. Het zou ook kunnen dat Johanjacob Schelch
jr., die al sinds 1797 tweede organist was, in functie is gebleven. Hoe het ook zij, Hermanus Cleffken
verzoekt op 4 februari 1809 ontslag wegens hoge ouderdom, ziekte en de daarbij komende onge-
makken. Het is hem onmogelijk de post langer waar te nemen. Hij refereert er aan dat hij 38 jaar
de post van organist heeft bediend.

Frederik Johan Stutterheim, organist en een gerespecteerd lid van de gemeente, biedt aan voor de
duur van het leven van Cleffken de post gratis te willen vervullen. Op 6 april 1809 worden Stutter-
heim en ook J.J. Schelch zonder traktement aangesteld en Hermanus Cleffken mag zich emeritus-
organist noemen. De indruk kan ontstaan dat Hermanus het geld niet kon missen. Maar toch blijkt
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dat hij in 1805 en 1806 nog aan iemand onderhands obligaties heeft uitgegeven van respectievelijk
400 en 250 gulden2S. Zeker is dit niet helemaal. Het zou namelijk ook kunnen gaan om Hermanus
Cornelis Cleffken (1773-1828).

Hermanus Cleffken regelt zijn begrafenis tot in detail. Reeds in 1806 bepaalt hij dat zijn doodkist
niet alleen gemaakt moet worden door de meestertimmerman Kort in de Nieuwe Molstraat, maar
zelfs dat de kwaliteit van de kist dezelfde moet zijn als die waarin dominee Meijer is begraven.
Voorts dat hij in een leeg graf begraven wil worden 'over de preekstoel' en geenszins in een graf
onder het orgel. De begrafenis moet om negen uur 's-morgens beginnen met het transport van de
kist naar de Evangelisch Lutherse Kerk in een lijkkoets met twee volgkoetsen en de assistentie van
drie bidders en zestien dragers. En als hoogtepunt: de dienst dient verzorgd te worden door twee
predikanten van diezelfde gemeente26. Bij de herziening van zijn testament, driejaar later moeten
het er zelfs drie zijn27!

Hij blijkt een zeer precies man. Aan zijn zuster Anne Cleffken legateert hij onder andere zijn
'groote goude zakhorlogie gemaakt door Buschmana London 2651'. Zijn neven Hermanus Cornelis
en MichaelAlexander Cleffken kregen eveneens een legaat. Opvallend is het legaat aan Hendrik Krayen-
brink, organist van de Kloosterkerk. Hem is toebedacht het 'staartstuk van Couchet'28 met de lesse-
naar en 'al 't gedrukte en geschreeve musicq van hem'. Er moet een afbeelding van Hermanus zijn
gemaakt, want Hendrik Krayenbrink is ook toebedacht het portret in miniatuur van de testateur.

2. een doodgeboren kind, tweeling met voorgaande kind, begr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk)
3-12-1738.

3. Jacobus, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 14-2-1740 (get. Hermanus Cleffken, Willamij-
na Meidorp), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 14-2-1746.

4. Coenraad, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 19-3-1741 (get. Koenraad Meidorp, Willemij-
na Meidorp), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 10-1-1743.

5. Wilkmijna Cleffken, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 14-11-1742 (get. Hermanus
Cleffken, Willamijna Meidorp), lidmaat Ev. Luth. gemeente 16-5-1762, begr. ald. (Nieuwe
Kerk) 27-3-1772 ('aan het water'), ongehuwd.

Zij is in 1768 en 1770 te Amsterdam getuige bij de doop van de oudste twee dochters van haar
nicht en naamgenoot Wilhelmina Cleffken (Ilb-i).

6. Antonetta(Antoinetta)Cleffken,ged.'s-Gravenhage(Ev.Luth.Kerk)9-5-i745(get.Willamijne
Meidorp, huisvrouw van Hermanus Kleffken senior en Michael Kleffken), lidmaat Ev.
Luth. gemeente 16-5-1762, begr. ald. (Nieuwe Kerk) 31-7-1781 (galkoortsen), otr./tr. 's-Gra-
venhage (Scheveningse Kerk) 21-8/4-9-1768 Johannes Boudewijnsen 29, geb. Middelburg,
vanaf 1768 tot tenminste 1781 apotheker te 's-Gravenhage, later indexmaker ter Nationale
Cancelarij der Bataafse Republiek (1802), overl. Voorburg 16-1-180330. Ouders onbekend31.
Hij otr./tr. (2) 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 24-8/8-9-1783 Helena Jeanetta Blanc.
Johannes Boudewijnsen woont vóór 1768 te Leiden. Met zijn gezin woont hij in 's-Gravenhage in de
Harderinnestraat (1769,1770) en in 1781 in de Boekhorststraat. Hij blijkt een actief patriot te zijn
geweest en moest in 1788 vluchten. Hij komt voor op een lijst van door de Franse overheid onder-
steunde gevluchte patriotse burgers32. Als verblij fplaatsen worden genoemd: Antwerpen (mei - dec.
1788), Duinkerken (mei 1790 - mei 1791); St.-Omaars (oktober 1790). Hij ontvangt een uitkering van
120 livres per week, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vrouw en drie kinderen (dec.1788),
later voor vrouw en twee kinderen (1789). Dit moeten de kinderen uit zijn tweede huwelijk zijn
geweest. Van hem is een vijzel bewaard gebleven, die hij mogelijk bij zijn vlucht heeft moeten
achterlaten33.

7. Anna, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 21-6-1747 (get. Arnoldus Gerritz, Anna Evert-
man), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 24-6-1748.

8. Anna Cleffken, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 11-5-1749 (get. Arnoldus Gerritz en zijn
vrouw Anna Evermans), lidmaat Ev. Luth. gemeente (1770), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 31-12-
1806 ('verstopping en verval van krachten'), otr./tr. (1) 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 28-12-
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Nicolaus Johannes Veerman, ged. Valkenburg (ZH) 24-2-1743 (get. Nicolaas
Houwens en diens vrouw Susanna van Walcheren, Christina Wiswiller, weduwe van de
heer Willem van Walcheren), inschrijving Leiden 1-6-1758 (rechten), klerk ter griffie van
het Hof van Holland (tenminste tussen 1764-1781), begr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 14-
2-1789 (slijmziekte), zn. van Willem Veerman, vrijheer van Valkenburg, en vrouwe Theo-
dora van Walcheren; otr./tr. (2) ald. (Franse Kerk) 14/28-2-1790 Jan Godfried Blom, ged.
's-Gravenhage (E v. Luth.) 22-8-1755 (get. Godfried Klenonfskij), koopman (1790), commies
(1816), overl. ald. 25-10-1816, zn. van Johan Herman Blom en Maria Tielemans.
Uit deze huwelijken zijn geen kinderen bekend. Anna woont in 1777 enige tijd te Schiedam. Uit
de Buurtboeken blijkt dat zij, evenals haar broer de organist, woont aan de zuidzijde van de Prinse-
gracht, maar op nr. 200. Na het overlijden van Veerman verhuist ze naar nr. 190, waar in 1790 haar
tweede echtgenoot Blom zal intrekken34. In de marge bij de huwelijkse voorwaarden bij haar
tweede huwelijk met Blom (1790) blijkt zij gegoed voor 'beneden 50.000 gulden', hij voor 'beneden
de 20.000 gulden'35. Bij haar overlijden wonen ze Hofspui Q75.

Door het huwelijk van Anna Cleffken metNicolausJohannes Veerman, klerk op de griffie van het Hof
van Holland, komt diens minderjarig neefje Abraham Veerman, geb. ca. 1770 in beeld. Via zijn groot-
moeder van moederszijde, Anna Sensetff, is hij mede-erfgenaam van zijn oudoom Waker Senserff, in
leven lid van de vroedschap van Rotterdam. Zijn aandeel in het vermogen werd in 1789 geschat op
'viermaal honderdduizend gulden' en berustte bij de Weeskamer van de stad Delft. Het kapitaal
zou beschikbaar komen wanneer hij door huwelijk meerderjarig zou worden. Daarnaast is hij enig
erfgenaam van zijn grootmoeder/inrtflSen.ser^; overleden in december 178036. Als executeurs in deze
boedel zij n aangesteld Nicolausjohannes Veerman, Nicolaas Houwen, makelaar te Rotterdam, enMichael
Cleffken, koopman te 's-Gravenhage (lic). Tevens zijn ze voogd over het neefje en gemachtigden van
diens vader, ds. Abraham Veerman.

Het neefje zit tot de zomer van 1788 op de Latijnse School te 's-Gravenhage en is in de kost bij
zijn oom Nicolaus Johannes Veerman en diens vrouw Anna Cleffken aan de Prinsengracht 200. Voor
inwoning en kostgeld betaalt hij het forse bedrag van achthonderd gulden per jaar. In september
1788 begint de jongen te 'verkeren en vrijage te maken' metAnnaJacoba Dumas, een meisje waarmee
hij in januari 1789 in het huwelijk zal treden37. Op dat moment doen de voogden voorstellen 'die
hem niet zeer genegen waren'.

Ongeveer twee maanden voor het huwelijk dreigen de voogden zelfs ervoor te zorgen dat het
voorgenomen huwelijk 'in duigen zal vallen'. Uiteindelijk lijkt alles goed te komen. Wel is met
NicolausJ. Veerman en Michael Cleffken de afspraak gemaakt om zich pas na het huwelijk in de Nieu-
we Kerk 'in staatsie aan te kleden om de bruiloftsmaaltijd bij te wonen'. Na afloop van de dienst
wordt eerst de bruid afgezet bij haar moeder in de Wagenstraat. Daarna begeeft hij zich met de
trouwkoets naar het pand van zijn oom aan de Prinsengracht, met de bedoeling zich om te kleden.

Daar aangekomen treft hij tot zijn verrassing niet alleen zijn oom en diens vrouw Anna Cleffken
aan, maar ook haar oom en broer Michael (lic) en Hermanus Cleffken (Ila-i), alsmede notaris Hendrik
van der Ven en twee getuigen. Hij wordt min of meer gedwongen drie afzonderlijke akten van
donatie te tekenen, waarover vooraf nooit met hem is overlegd. Het gaat om een donatie van
ƒ 40.000 ten behoeve van zijn oom en tante Veerman-Cleffken38, ƒ 10.000 ten behoeve van Michael
Cleffken en ƒ 11.000 ten behoeve van Hermanus Clejfken 39. Het is duidelijk dat het bedrag aan zijn
oom Nicolaus Johannes Veerman, niet voor hem, maar voor diens vrouw Anna Clejfken bedoeld is. Het
echtpaar had reeds in 1781 een testament laten opmaken, waarbij de bezittingen naar de langstle-
vende zouden gaan40. Bovendien is Veerman op het moment van de donatie al geruime tijd 'zieke-
lijk en ongesteld' en overlijdt uiteindelijk enkele maanden later.

Was er sprake van een samenspanning van de Cleffkens en heeft Veerman zich voor hun karretje
laten spannen? Of kwam het iedereen goed uit? Veerman had natuurlijk wegens ziekte al geruime
tijd geen inkomen. Dat zijn neefje in de kost kwam aan de Prinsengracht moet zeer welkom zijn
geweest. Mogelijk had hij al aan extra inkomen willen komen toen hij in 1777 een huis aan de
westzijde van de Breedstraat of Beestenmarkt verkocht aan Anna Senserff, de grootmoeder van het
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neefje41. Een woning waar sinds mei 1778 trouwens ook zijn moeder, vrouwe Theodora van Walche-
ren, weduwe van Willem Veerman, woonde. De Cleffkens kwam het, gezien hun penibele financiële
situatie, eveneens goed uit.

Pas na de geboorte van zijn eerste kind komt Abraham Veerman, die later door het leven gaat met
de naam van zijn grootmoeder als Veerman Senserff, op 28 december 1789 in actie. Hij laat bij de
notaris vastleggen wat er is gebeurd en deze vervoegt zich direct daarna in bijzijn van getuigen aan
de deur van de ontvangers om een verklaring over de onwettigheid van de donatie te overhandi-
gen42. In 1790 machtigen Anna, Michael en Hermanus Cleffken, Dirk van der Linden, procureur in het
Hof van Holland, in hun zaak tegen Abraham Veerman Senserff, die als eiser optreedt43. De uitspraak
is op 3 december 179044. De akte voor notaris Hendrik van der Ven van 27 januari 1789 wordt 'onbe-
staanbaar en van onwaarde' verklaard. Anna moet 41.000 gulden, Michael 10.000 gulden en Herma-
nus 11.000 gulden met onmiddellijke ingang terugbetalen. Voorts worden ze gedwongen 'alle
kosten, schaden en interesten bij de eiser' te vergoeden. Dit moet voor de Cleffkens het einde
hebben betekend van bijna een eeuw waarin het maatschappelijk en financieel voor de wind is
gegaan. Het schatrijke neefje zal daarvan weliswaar niet de oorzaak zijn geweest, maar wel de
directe aanleiding.

9. een ongedoopt kind, begr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 8-11-1751.

Ilb. Coenraat Cleffken, ged. 's-Gravenhage 19-7-1716 (get. Koenraat Melderop, Antenet van
Braakel), overl. vóór 4-4-1768 (niet te Amsterdam en 's-Gravenhage gevonden), otr./tr. 's-Gra-
venhage (Hoogduitse Kerk) 17-2/3-3-1743 Maria Janelle (Jenelle, Genelle), geb. Parijs, overl. na
1767.

Beiden wonen te 's-Gravenhage in 1743. Zij is nog getuige bij het eerste huwelijk van haar dochter
Wilhelmina Cleffken te Amsterdam, maar wordt niet meer genoemd bij de doop van de kinderen van
Wilhelmina.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Cleffken, ged. 's-Gravenhage 5-5-1743 (get. Hermanus Kleffken en zijn vrouw
Wilhelmina Meidorp), overl. Amsterdam 22-4-1825, tr. (1) Amsterdam 2-4-1767 Dirk Streke-
ling 4S, van 't Weerde(n), ' t Weert, geb. ca. 1737, geref., meesterschoenmaker te Amsterdam
(1768)45, overl. tussen 1772 en 1778 (niet in Amsterdam gevonden), wedr. (sinds 8-1-1767)
van Johanna Raasink (geb. Borculo en oudere zuster van de tweede echtgenoot van Wil-
helmina Cleffken), zn. van Dirk Strekeling, moeder onbekend; otr. (2) Amsterdam 20-3-
1778 Garrit Raasink 47, ged. Borculo 19-5-1743, overl. na 1792 (niet te Amsterdam gevon-
den), zn. van Jan Hendrik Raesink en Megtelt Kuipers.
Ze wonen in 1767 op de Elandsgracht. Zij woont in 1801 te Amsterdam in de Passeerdersstraat en
overlijdt in het Oude Vrouwenhuis aan de Amstel, en heet dan 'verlaten vrouw van Gerrit Raat-
sing'.

2. Anna Maria, ged. 's-Gravenhage 24-10-1744 (get. Hermanus Cleffken en Willemina van
Meidorp), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 25-1-1745.

3. Hermanus, ged. 's-Gravenhage 4-2-1746 (get. Hermanus Cleffken en Willemina Meidorp),
jong overleden (niet in 's-Gravenhage gevonden).

lic. Michael Cleffken, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 28-7-1723 (get. Michael Tekelij en
Johanna Herbeks), Luthers, (linnen) koopman, linnenverkoper (1777,1785,1786), winkelier
(1791), luitenant, later nominatie (17-10-1763) voor kapitein van het Blauwe Vaandel48, ouder-
ling Ev. Luth. gemeente (1771,177949,1786), regent van het Lutherse Weeshuis (1776,1789),
overl./begr. ald. (Nieuwe Kerk) 3/6-5-1796 (verval van krachten), otr./tr. (1) 's-Gravenhage (Sche-
veningse Kerk) 10/24-9-1752 Anna Coster, doopinschrijving als kind niet te 's-Gravenhage ge-
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vonden, als volwassene ged. 's-Gravenhage (Remonstr.) 19-4-1753 'na voorafgaande belijdenis-
se', begr. ald. 13-5-1761 (tering), dr. van David Coster, en Grietje van Hoorn50; otr./tr. (2)
's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 8/22-8-1773 Elisabeth de Haan 51, geb./ged. 's-Gravenhage
(Grote Kerk) 18/19-1-1735 (get. Wouter Rietvelt, Lucia den Haan), overl./begr. ald. (Nieuwe
Kerk) 11/14-12-1779 (verzwering in de keel), dr. van Cornelis de Haan, mogelijk de eigenaar van
een koffie- en theewinkel aan de westzijde van het Spui (1742-1748)52, en Alexandrina Brandis.

In 1777 en 1781 wordt in enkele boedelscheidingen gesproken van de 'Erven D. Coster en M. Cleffken'
aan wie nog een rekening open staat wegens geleverde 'linnens'53. Coster zal zijn schoonvader David
Coster geweest kunnen zijn. De firma zal na diens overlijden wel door Michael Cleffken zijn voortgezet.
In een boedelbeschrijving komt bijvoorbeeld de passage voor: 'de linnekoper Clefke over gaas en lint
volgens rekening van 178154'.

Cleffken woont aan de Langegracht (1779,1781), later aan de Prinsengracht (1796), waar hij 'logeert'
bij de weduwe van de zegelklopper Hendrik van Herkei5S.
Na de affaire met het 'schatrijke neefje' ziet ook zijn nalatenschap er niet florissant uit. De
voogden die in 1792 zijn aangesteld, geven te kennen dat zij onzeker zijn over de staat van
de boedel en daarom alleen het absoluut noodzakelijke wensen te doen zoals de teraardebe-
stelling en het betalen van de 'doodschulden'56.

Uit het tweede huwelijk:

1. Hermanus Cornelis, volgt lila.
2. Michael Alexander, volgt Illb.
3. waarschijnlijkEfeaèeffcKlefken, geb. ca. 1778, begr. 's-Gravenhage (Noorderkerkhof) 23-2-

1780 (2 jr.).

lila. Hermanus Cornelis Cleffken, ged. 's-Gravenhage (Ev. Luth. Kerk) 19-9-1773, lidmaat Ev.
Luth. gemeente (1790), Gardes du Corps (1794,1796), commies (1811)57, klerk bij notaris RA.
Holland te 's-Gravenhage (1811)58, organist (1802,1817-1828), overl. ald. 1-4-1828 (longtering),
otr./tr. (1) 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 13/27-4-1794 Klasina Johanna van der Eem 59, ged.
's-Gravenhage 28-1-1770, overl. ald. 1-4-1816 ('in een flauwte gebleven'), dr. van Johannes van
der Eem en Johanna van Os; tr. (2) 's-Gravenhage 19-11-1817 Adriana Margarita Hessing, ged.
's-Gravenhage (r.-k., Oude Molstraat) 22-12-1788 (get. Joannes Hessing, Adriana Hessing),
naaister (1817), overl. ald. 3-4-1851, dr. van Jacobus Hessing en Maria van Schaagen.

In 1809 woont hij, evenals zijn broer in Amsterdam60. In 1811 en 1816 woont het echtpaar in de Toren-
straat (wijk D, nr. 419) te 's-Gravenhage. Hij overlijdt in de Zuilingstraat. Hij zal wel organist zijn
geweest in de Ev. Luth. Kerk. Daar speelde hij in 1802 al enige tijd 'de halve dienst', samen met zijn
neef Hermanus Cleffken (Ila-i).

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermanus Johannes, volgt IVa.
2. Lucia Cleffken, geb./ged. 's-Gravenhage 18/22-3-1795, overl. ald. 27-4-1864, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hermina Adriana Cleffken, geb. 's-Gravenhage 1-8-1818, naaister (1849), overl./begr. ald. (r.-k.
kerkhof)6128-11/4-12-1892, tr. 's-Gravenhage 23-5-1849 johannesJacobus Haverman, geb. ald.
9-5-1826, timmerman (1849,1895-1902), r.-k., overl. ald. 1-12-1902, zn. van Johannis Haver-
man, verver, en Maria van Dijk.

4. Johannes Cleffken, geb. 's-Gravenhage 9-8-1826, overl. ald. 22-4-1843.
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IVa. Hermanusjohannes Cleffken S2, geb./ged. (Ev. Luth. Kerk) 's-Gravenhage 12/16-9-1792, stoe-
lenmaker (1819), tapper (1821), kastelein (1824), klerk (1824,1825,1826,1828), particulier (1827),
bij hetzegelkantoor(i832), geëmployeerde(i833), ambtenaar (1829,1831,1834-1852), zegelklop-
per (1851), conciërge (1853), overl. ald. 9-12-1853, tr. (1) 's-Gravenhage 12-5-1819 Geertruy Soffingcr,
geb./ged. 's-Gravenhage 18/23-6-1799 (get. Magdalena Faber), zonder beroep (1819), overl.
Loosduinen 16-5-1832, dr. van Johan Pieter Soffinger, knecht bij de pruikenmaker Schoon te
's-Gravenhage (1785), herbergier en tapper (1796), en Geertrudis Hessing, tapster (180463,1814,
1819), herbergierster (1824); tr. (2) 's-Gravenhage 14-8-1833 Margaretha Cornelia Eva de Peijpers,
geb./ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26-10/4-11-1810 (get. Johanna Walder), overl. 's-Gravenha-
ge 18-12-1891, dr. van Pieter de Peijpers, geëmployeerde (1833), en Maria Eva Havenaar.

Hermanusjohannes Cleffken woont in 1827 in Wijk C op nr. 482.
Het lijkt erop dat hij ruim 25 jaar op het zegelkantoor werkte. Dit is een kantoor met ambtenaren

die belast zijn met de uitvoering van de Zegelwet. De beambte of bediende die de papieren zegelt,
wordt een zegelklopper genoemd.
De weduwe Cleffken-de Peijpers is in 1861 te 's-Gravenhage hoofd van een huishouding,
waarvan verder deel uitmaken haar dochters Margaretha M.P. (IVa-7) en Maria E. (IVa-9) met
hun (onechte) kinderen. Zoon Hermanusjohannes (IVa-15) woont in bij zijn stokoude groot-
moeder Maria Eva Havenaar (1776-1863) en haar zoon Paulus Cornelis Johannes de Peijpers. Ze
verblijft vanaf 1861 enige jaren in Rotterdam, om in 1868 weer terug te keren; zij woont
vanaf die tijd samen met haar ongehuwde zoon Hermanus Johannes (IVa-15).

Uit het eerste huwelijk:

1. Anthonia Clasina Cleffken, geb. 's-Gravenhage
17-9-1821, overl. ald. 17-4-1827.

2. Geertruida Lucia Adriana Cleffken, geb. 's-Gra-
venhage 16-5-1824, dienstbode (1851), overl.
ald. 23-1-1901, tr. 's-Gravenhage 29-10-1851
Augustus Willem Jacobus van der Kast, geb. 's-
Gravenhage 1-3-1826, bediende (1851), zon-
der beroep (1861), overl. ald. 7-3-1900, zn.
van Engelinus van der Kast, oppasser (1851),
en Maria Alida Luppe.

3. Alida Cleffken, geb. 's-Gravenhage 6-11-1825,
overl. ald. 20-2-1826.

4. Johanna Cleffken, geb. 's-Gravenhage 1-1-1827,
overl. ald. 26-5-1888, tr. 's-Gravenhage 29-8-
1849 Johannes Wendte, geb. ald. 28-11-1827,
letterzetter bij de Landsdrukkerij te 's-Gra-
venhage (1849, 1851), overl. ald. 26-5-1888,
zn. van Arend Willem Wendte, aanvankelijk
behanger (1814,1819), vanaf 1820 kleermaker,
en Catharina van Os.

5. Alida Cleffken, geb. 's-Gravenhage 1-11-1828,
overl. ald. 14-7-1829.

6. Adriana Wilhelmina Cleffken, geb. 's-Graven-
hage 26-1-1830, overl. ald. 14-7-1831.

Johanna Cleffken (1827-1888, IVa-4)
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Uit het tweede huwelijk:

7. Margaretha Maria Pieternella Cleffken, geb. 's-Gravenhage 8-6-1834, naaister (1857), zonder beroep
(1859,63), overl. Rotterdam 6-10-1881, sinds ten minste 1872 partner64 van Petrus Henricus Hubertus
Stevens, geb. 's-Hertogenbosch 28-2-1837, r.-k., agent Koninklijke Bierbrouwerij (1872,77), overl.
Rotterdam 31-8-1899, zn. van Gabriel Josef Aloisius Albanus Stevens, hoedenmaker te 's-Gravenha-
ge (1861), en Adriana Leonarda van der Ven, winkelierster te Rotterdam (1880).
Stevens woont reeds in 1865 te Rotterdam. Zij wordt op 31-7-1872 van 's-Gravenhage uitgeschreven
naar Rotterdam. Beiden worden weer uitgeschreven naar 's-Gravenhage op 18-4-1877, maar keren
vier maanden later weer terug in Rotterdam.
Uit ongehuwde staat65:

a. Nicoline Margaretha Cleffken, geb. 's-Gravenhage 18-9-1857, NH ged., overl. ald. 11-10-1863.
b. Peter Cleffken, geb. 's-Gravenhage 12-1-1859, r.-k. ged, overl. ald. 19-1-1863.

8. Hermina Clazina Cleffken, geb. 's-Gravenhage 19-7-1835, overl. ald. 20-10-1836.
9. Maria Eva Cleffken, geb. 's-Gravenhage 13-12-1836, zonder beroep (1861-1863), overl. ald. 19-

9-1912, tr. 's-Gravenhage 16-12-1863 Jacobus Hendricus Joosten, geb. ald. 30-8-1839, r.-k.,
zonder beroep (1863,1864), spoorbeambte (1868), bediende (1868), oppasser (1898), overl.
ald. 4-2-1898, zn. van Willem Joosten, sergeant (1839,1863), hofbediende (1863), en Marti-
na Johanna Christina Zijdenbos.
Hij vestigt zich in 1863 te 's-Gravenhage en vertrekt in 1865 naar Rotterdam. Maar snel daarna gaat
hij naar Zutphen om zich in 1867 opnieuw te vestigen in Rotterdam. Vervolgens weer uitgeschre-
ven naar 's-Gravenhage 25-5-1868. Zij heeft drie voorkinderen die bij haar huwelijk erkend zijn
door Jacobus Hendricus Joosten:
a. Maria SophiaAntoinette Cleffken, laterjoosten, geb. 's-Gravenhage 14-8-1861, overl. ald. 9-3-1940, tr.

's-Gravenhage 16-8-1905 Franciscus Wilhelmus van Oorschot, geb. ald. 29-11-1855, behanger (1905),
overl. ald. 3-3-1927, wedr. van Hendrika Johanna Sieburger, zn. van Leonardus van Oorschot en
Beatrix van Noordt.

b. Martina Jacoba Hermina Cleffken, later Joosten, geb. 's-Gravenhage 27-8-1862, dienstbode, onge-
huwd. Haar naam komt voor in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage 1895-1913, maar haar
overlijdensgegevens zijn aldaar niet gevonden.

c. Margaretha Maria Pieternella Wilhelmina Cleffken, later Joosten, geb. 's-Gravenhage 5-11-1863, overl.
ald. 9-6-1864.

10. Pieternella Adriana Cleffken, geb. 's-Gravenhage 2-11-1838, overl. ald. 11-11-1838.
11. Hermanus Johannes Cleffken, geb. 's-Gravenhage 2-3-1840, overl. ald. 23-6-1840.
12. Pieternella Adriana Cleffken, geb. 's-Gravenhage 8-6-1841, overl. ald. 2-4-1843.
13. Wilhelmina Paulina Johanna Cleffken, geb. 's-Gravenhage 30-7-1842, overl. ald. 1-12-1842.
14. Paulina Cornelia Johanna Cleffken, geb. 's-Gravenhage 27-10-1843, overl. ald. 1-2-1845.
15. Hermanus Johannes Cleffken, geb. 's-Gravenhage 3-1-1846, overl. ald. 6-6-1911, ongehuwd.
16. Pieter Cornelis Cleffken, geb. 's-Gravenhage 6-1-1848, overl. ald. 25-10-1849.
17. Paulina Johanna Cornelia Cleffken, geb. 's-Gravenhage 19-2-1849, overl. ald. 20-7-1849.
18. Pieter Cornelis Adrianus Cleffken, geb. 's-Gravenhage 5-5-1850, overl. ald. 20-7-1856.
19. Johannes Paulus Cleffken, geb. 's-Gravenhage 12-5-1852, overl. ald. 17-7-1852.
20. Johannes Cornelis Paulus Cleffken, geb. 's-Gravenhage 4-9-1853, overl. ald. 24-11-1853.

Illb. Michael Alexander Cleffken66, ged. 's-Gravenhage 20-8-1775 (get. Maria Amelia den Haan),
boekbinder te Haarlem (1792), grenadier bij de Burgerwacht te 's-Gravenhage (1795-1803),
boekhouder 'op' de Landsdrukkerij (Koninklijke Drukkerij, 1810) te Amsterdam (1802-1810)67,
lidmaat Ev. Luth. gemeente te 's-Gravenhage 1792, overl./begr. Amsterdam (St. Anth. Kerkhof)
28/31-3-1810, otr./tr. 's-Gravenhage 5-3-1797/24-6-1798 (dus meer dan een jaar later) Madeleine
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Pieternella (Magdalena Petronella) Perrenet, geb./ged. 's-Gravenhage (Waalse kerk) 30-5/2-6-1771
(peten zijn Pieter Matignon en Madeleine Perrenet, maar bij afwezigheid voorgesteld door
haar vader en Willemina Matignon), overl. Rotterdam 12-10-1846, dr. van Jean George Perre-
net68 en Jacoba Matignon.

Michael Alexander Cleffken wordt op 30 november 1792 geadmitteerd in Haarlem in de Buurt van het
Groot Heiligland, niet voordat Christiaan Plaat en Abraham van de Casteden zich hebben borggesteld
in geval hij onverhoopt tot armoede zou vervallen. Cleffken is dan 'boekbinder van zijn handwerk'.

Van 1 januari 1795 tot 31 december 1803 is hij grenadier in de Grenadier Compagnie onder het
Tweede Bataillon van de Brigade Gewapende Burgerwacht in het voormalig departement van Delft,
met als standplaats 's-Gravenhage. Uit die tijd zullen ook de twee bewaard gebleven papieren zijn,
uitgeschreven door de Commissarissen over de Nationale Gebouwen op het Buiten- en Binnenhof in
's-Gravenhage. Cleffken blijkt tot die gebouwen toegang te hebben 'bij het ontstaan van brand'.
In 1810 woont hij te Amsterdam op de Lijnbaansgracht. De staat van de boedel die door de
Weeskamer te Amsterdam bij zij n overlijden wordt opgemaakt, toont dat er slechts huisraad
en kleren zijn. Er zijn geen baten (1810). Zijn weduwe vestigt zich na 1810, maar vóór 1823
te Rotterdam: Nijstraat 13/14 (1823), de Stijger 4/82 (1827) en Haringvliet HZ67 (1827,1829).
Zij woont er samen met haar twee dochters. In 1839 en 1842 is het adres de Nieuwe Haven
207 (wijk M). Zij doet in 1842 een verzoek aan Zijne Majesteit om 'een gratificatie tot onder-
stand', maar dit wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken Schimmelpenninck op 29
november 1842 afgewezen69.

Uit dit huwelijk:

1. AlexanderJohannes Bauko (ook Bauke) Cleffken, geb./ged. (Ev. Luth.) 's-Gravenhage 28/31-12-
1797 (onecht, get. Baukj e Lindeman), aanvankelijk flankeur bij de eerste compagnie Barei-
en van de Schutterij in Zuid Holland, timmermansknecht (1826), later kantoorbediende
(1838,1839), lidmaat Ev. Luth. gemeente Rotterdam 1820, overl. Rotterdam, 16-8-1867, tr.
(1) Rotterdam 5-4-1826 Adriana Ritmeester, geb. Hillegersberg 29-1-1800, overl. Rotterdam
2-7-1838, dr. van Willem Ritmeester en Cecilia Koot, tr. (2) Rotterdam 31-7-1839 NiesjeAnna
Barentse, geb./ged. Ouderkerk aan de Amstel 16-6/18-7-1802, mangelster (1839), overl. Rot-
terdam 12-11-1855, wed. van Pieter van der Benning,.di. van Dirk Barentse en Tetje Wilkens.
Hij vertrekt in 1827 van Rotterdam naar Doorn. Later woont het gezin te Rotterdam in de Joden-
steeg (1839) en de Schiedamsedijk (1867). Hij woont in 1857 ook enige tijd in Ommen.
Uit het eerste huwelijk:
a. Cecilia Josina Cleffken, geb. Rotterdam 18-7-1826, lidmaat Ev. Luth. gemeente Rotterdam 1843,

wonende IJsselmonde (1857), overl. Rotterdam 17-10-1877, tr. ald. 16-12-1857 Johannes Giberius,
geb. Dordrecht 26-6-1821, zeeman (1857) overl. ald. 20-12-1889, zn. van Jacob Giberius, makelaar,
en Johanna Verwijs. Hij tr. (2) Hendrina Maria Ravensberg.

b. Magdalena Jacoba Cleffken, geb. Rotterdam 2-4-1836, overl. ald. 9-12-1884, ongehuwd.
2. Jacoba Elisabeth (Koos) Cleffken, geb./ged. 's-Gravenhage 25-10/3-11-1799, naaister (1823),

lidmaat Ev. Luth. gemeente Rotterdam 1823, overl. Rotterdam 6-7-1883, tr. ald. 28-6-1843
ArijBakker, geb. Koudekerk aan den Rijn 5-11-1806, zonder beroep (1843), overl. Rotterdam
24-6-1845, zn. van Anthony Bakker en Hendrijntje Langelaan.

3. Jacobus Cleffken, geb./ged. 's-Gravenhage 15-9/12-10-1801, overl./begr. ald. (Noorderkerkhof)
8/9-7-1803 (Engelse ziekte).

4. een doodgeboren zoon, geb./begr. 's-Gravenhage 30-7-1806.
5. Alexander, volgt IVb.
6. Magdalena Jeanetta Cleffken, tweeling met voorgaande, geb./ged. 's-Gravenhage 30-7/21-8-

1807, lidmaat Ev. Luth. gemeente Rotterdam 1827, overl. Rotterdam 13-8-1839 (verdronken
aldaar in de Nieuwe Haven), ongehuwd.
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IVb. Alexander Cleffken, geb./ged. 's-Gravenhage 30-7/21-8-1807, 'werkzaam op zijn teekenkan-
toor, maar ook thuis' (1826), geëmployeerde op het tekenkantoor voor een stoombootmaat-
schappij (1827), 'wonende op het etablissement onder deze gemeente' (1851), machinebouw-
kundig tekenaar bij de marinewerf Feijenoord, overl. Rotterdam 17-11-1880, tr. Rotterdam 23-
11-1842 Wilhelmina Johanna Frederika Gervelink, geb. ald. 22-4-1823, overl. Gouda 22-5-1916, dr.
van Arie Gervelink, commissionair (1823), en Maria Clasina van Dusseldorp.

Aanvankelijk is hij kostwinner voor zijn moeder (1826). In 1834 solliciteert hij voor een functie als
tekenaar of schrijver bij 's Rijkswerf aldaar of elders, maar op 29 oktober 1834 laat de directeur-gene-
raal voor de Marine weten dat er geen vacatures zijn. Later is dat kennelijk toch gelukt.

Zij wonen op de Feijenoorddijk nr. 2D. Na zijn overlijden sluit zij een contract met de Koninklijke
Nederlandse Marine om kamers met pension te verstrekken voor veertig gulden per persoon per
maand aan aspirant machinisten. Er kunnen tenminste drie personen tegelijk wonen zoals blijkt met
de kostgangers J. van der Brugge, A.C. Braggaar en C.M. Selter.
Op 22 januari 1900 maakt zij haar testament op voor de notarissen Metz en Schrameier
Verbrugge te Rotterdam. De laatste jaren van haar leven woont ze, aanvankelijk met haar
oudste dochter, bij de familie J.M. van der Harst in de Oranjeboomstraat te Rotterdam. In
1915 verhuist zij met dit gezin naar Gouda en zij overlijdt kort daarna.

Uit dit huwelijk:

1. Frederika Cleffken, geb. Rotterdam 28-8-1843, waarschijnlijk naaister, overl. Poortugal 10-
10-1918, ongehuwd. Zij verblijft vanaf 1915 in Maasoord ('terwijl ze niet malende is, nog
minder krankzinnig'70).

2. Maria Alexandra Cleffken, geb. Rotterdam 23-7-1845, overl. ald. 13-3-1847.

Eduard Cleffken (1850-1932, IVb-4) en zijn vrouw Catrijna johanna van der Wiel (1856-1933);
op de voorgrond hun kleindochter Annie de Graaf
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3. Alexander Michael Cleffken, geb. Rotterdam 29-3-1847, overl. IJsselmonde 29-8-1859 (verd-

ronken in de Maas).

4. Eduard Cleffken, geb. IJsselmonde 21-1-1850, machinebankwerker bij de N.V. Wilton's

Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, later Wilton-Feijenoord, overl. Rotterdam

13-5-1932, begr. Crooswijk 17-5-1932, tr. Rotterdam 21-5-1879 Catrijnajohanna van der Wiel,

geb. ald. 22-8-1856, overl. ald. 1-2-1933, begr. Crooswijk, dr. van Jan van der Wiel, zeeman

(1856), en Maartje de Jong. Hieruit nageslacht Cleffken.

Hij verricht zijn militaire dienstplicht van 31 januari 1874 tot oktober 1875 bij het 8e Regiment
Infanterie, 4e Bataljon, ze Compagnie. Op 20 juni 1879 aangewezen als 'geaffecteerde' aan de
Brandspuit nr. 21, standplaats linker Maasoever te Rotterdam.

Noten

Tenzij anders vermeld, worden alle onderstaande bronnen bewaard in het Haags Gemeentear-

chief (HAG).

NA = Notarieel Archief; OA = Oud Archief

1. A.N.W.van der Plank, Het namenboek, Houten, Van Holkema & Warendorf, 1986.4e druk.

2. Zentralstelle für Genealogie te Leipzig volgens informatie d.d. 23-3-1983.
3. Internet, www02.teleauskunft.de, d.d. 7-6-1999. Uiteraard ontbreken personen zonder openbaar

telefoonnummer of aansluiting en personen met een aansluiting op naam van een ander.

4. Hij is afkomstig uit Hamburg (1778) en otr. Amsterdam 6-3-1778 Maria Sijbrands, weduwe van
Nicolaas Schults. Hij is 40 jaar oud en Luthers. Zijn overlijden is te Amsterdam niet gevonden.
Maria Sybrands, weduwe van 'Dirk Kleffk' wordt te Amsterdam begr. 29-12-1803.

5. Volgens informatie van de heer R. Gahde, genealoog te Buxtehude, d.d. 22-10-1999.
6. H.Borste\mann,FamilienkundederStaderElbmarchen.ZweiterBand:FamilienkundedesLandesKehdingen,

Verlag der Zentralstelle für Niedersachsische Familiengeschichte G.B., Hamburg 1929 (in druk) en H. Bor-
stelmann, Geographische Verbreitung alter Familiennamen aus den Stiftern Bremen und Verden, dem Lande
Hadeln und dem Fürstentum Lüneburg in Nordniedersachsen, z.pl. 1955 (getypt). Beide publicaties zijn
aanwezig in het Niedersachsisches Staatsarchiv te Stade.

7. Volgens informatie van het Kirchenbuchamt Stade te Stade, d.d. 18-11-1999.

8. Volgens informatie van het Stadtarchiv Stade te Stade, d.d. 7-12-1999.
9. Index transporten voor het gerecht te 's-Gravenhage 1701-1710, nr. 1787, fol. 594, d.d. 12-11-1710. Het

huis wordt gekocht van Barent Polack. Ook is het belast met duizend gulden kapitaal, toekomende
aan Nicolaes van Duij nevelt.

10. Index transporten voor het gerecht te 's-Gravenhage 1721-1730, nr. 1605, fol. 3, d.d. 12-1-1729.
11. OA, bnr. 350, inv. nr. 1056, Notulen van borgers, schutters, cleyne ampten, beginnende 1710, fol.

4v: 'Hermanus Klifke, burger geworden en heeft de eed gedaan'.
12. OA, bnr. 350, Index op persoonsnamen voorkomende in de notulen van de magistraat 1578-1794,

inv. nr. 11, pag. 097 (1738).

13. HAG, bnr. 409, Archief van de Compagnie van beleening, disconteering van wisselbrieven, assuran-
tiën en andere handelingen (Windhandel), 1720, pak 1, nr. 698 (volgens naamindex).

14. Index op het Kohier van de Personele Quotisatie 1742-1748. Heeft betrekking op OA, bnr. 350, inv.
nrs. 4763-4770. Het verpondingsnummer is 4268.

15. NA, bnr. 372, inv. nr. 3119, fol. 476-518, d.d. 14-4-1768.
16. OA, bnr. 350, Index op persoonsnamen voorkomende in de notulen van de magistraat 1578-1794,

inv. nr. 14, pag. 073V (1757) en pag. 185 (1763).
17. In 's-Gravenhage zijn verschillende families Cruijsbergen/Cruysselbergen. In aanmerking komen

de katholieke Jacobus Kruijsbergen, otr. 's-Gravenhage 6-3-1712 jacoba de Vries en de protestantse Lou-
rensKruijsbergen, otr. 's-Gravenhage 6-s-i7i4)ohanna van Hemert. Na bestudering van de beide gezin-
nen is een connectie echter onwaarschijnlijk.
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18. Zie noot 14.

19. NA, inv. nr. 4599, fol. 405-407, d.d. 6-6-1786.

20. HAG, bnr. 380, Buurtboeken, inv. nr. 185, Buurtboek van de zuidzijde Princegracht, nr. 25.

21. NA, inv. nr. 4602, fol. 393-396, d.d. 13-6-1788.

22. HAG, inv. nr. / neg. nr. kl. B 1.074.

23. Ch. Dumas (samenst. en red.), Waar Hagenaars kerkten: geschiedenis van de Haagse kerken gebouwd voor

1900, 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1983.

24. Bnr. 3, Ev. Luth. Kerk, inv. nr. 194, Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van organi-

sten, 1726-1813,1832,1862.

25. NA, inv. nr. 4481, fol. 164, d.d. 3-4-1821.

26. NA, inv. nr. 4166, fol. 384-391, d.d. 25-8-1806.

27. NA, inv. nr. 4172, fol. 36-47, d.d. 28-7-1809.

28. Eén van de betekenissen van staartstuk is: een oude benaming voor vleugelklavier of vleugelpiano

(Van Dale).

29. NA, inv. nr. 3119, fol. 562, d.d. 24-9-1768, huw. voorw.

30. NA, inv. nr. 5516, fol. 483-544, d.d. 27-1-1803.
31. NA, inv. nr 4289, fol. 634, d.d. 16-2-1784; Idem, inv. nr. 4425, fol. 1020 e.v., d.d. 18-7-1769. In zijn

testament uit 1784 worden als broer en zus genoemd IsaacBoudewijnsen te Honselersdijk enjohanna
Catharina Boudewijnsen gehuwd met Martinus Saaymans, baljuw en secretaris der stad Domburg in
Zeeland. Voorts kunnen waarschijnlijk met hem in verband gebracht worden Joos (overl. Middel-
burg 18-7-1768 in de Oudeweesschool) enJacominaJohannaBoudwijnsen, de enige nagelaten kinderen
van GerritBoudewijnsen (1769), Abraham Boudewijnsen en AndriesBoudewijnsen Andrieszoon. Vermoede-
lijk is hij een zoon van Andries Boudewijnse, notaris te Middelburg en commies ten comptoire van
de Grafelijke Domeinen van Zeeland.

32. J. G. M. M. Rosendaal, Geene Heeren Meer, Zalige Egalité. Door de Franse overheid ondersteunde gevluchte
patriotse burgers, 1787-1794, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 49 (1995), pag. 161-162: Johannes
Boudewijnsen.

33. D. A. Wittop Koning, Nederlandse vijzels, Deventer, 1953.

34. HAG, bnr. 380, Buurtboeken, inv. nr. 185, Buurtboek van de zuidzijde Princegracht, nr. 190.

35. NA, inv. nr. 3920, fol. 183-190, d.d. 22-2-1790.

36. NA, inv. nr. 3914, fol. 329-394, d.d. 25-10-1781, inventaris boedel Anna Senserff, weduwe Abraham

van den Berg.

37. NA, inv. nr. 4262, fol. 811-823, d.d. 28-12-1789, akte declaratoire en revocatie, Abraham Veerman

Senserff.

38. NA, inv. nr. 3919, fol. 399-401, d.d. 27-1-1789.

39. NA, inv. nr. 3919, fol. 403-405, d.d. 27-1-1789.

40. NA, inv. nr. 3914, fol. 37, d.d. 14-4-1781 testament.

41. Zie noot 36.

42. Zie noot 37.

43. NA, inv. nr. 3920, fol. 183 en fol. 191-195, d.d. 22-2/4-3-1790.

44. Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage (ARA), bnr. 3.03.01.01 Hof van Holland, inv. nr. 1014 Civiele

Sententies 1790-1792, fol. 13V-17V.

45. Broeder van Rijk Strekeling, geb. ca. 1743, otr. Amsterdam 15-4-1763 (van 't Weerde, geassisteerd met

zijn vader Dirk Strekeling te Tweerde).

46. NA, inv. nr. 3119, fol. 488, d.d. 4-4-1768.

47. Familie is Johanna Raasink (begr. 8-1-1767), Willemina Raasink (genoemd 1778), beiden te Amsterdam

en Lammert Raasink (genoemd 1778,1780), zijn jongere broer eveneens te Amsterdam.

48. OA, bnr. 350, Index op persoonsnamen voorkomende in de notulen van de magistraat 1578-1794,

nr. 14, pag. 184V, d.d. 17-10-1763.
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49- HAG, bnr. 3, Ev. Luth. Kerk, inv. nr. 8, Notulen Ev. Luth. Kerkenraad, vergadering d.d. 8-4-1779:
verkozen tot ouderling 'Michael Klefken'.

50. Volgens inschrijving bij leennr. 1327 in het Repertorium van de leenprotocollen van het Schout-
ambt Vollenhove, vermeld in: E. D. Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen
1379-1805, Zwolle 1995, dl 6, pag. 1623, d.d. 18-5-1748 en d.d. 2-7-1753.

51. J.F. Wendte, Een onbekend handschrift De Haan, in: Gens Nostra 56 (2001), pag. 115-125
52. Zie noot 14, Cornelis de Haan, verpondingsnr. 4477, 'coffy- en theewinkel'.
53. NA, inv. nr. 4611, fol. 159, d.d. 25-6-1777; Idem, inv. nr. 4612, fol. 407 e.v., d.d. 18-4-1781.
54. NA, inv. nr. 4036, fol. 314, d.d. 8-10-1783.
55. HAG, bnr. 380, Buurtboeken, inv. nr. 185, Buurtboek van de zuidzijde Princegracht, nr. 153.
56. NA, inv. nr. 5306, fol. 133-137, d.d. 6-5-1796.
57. Alfabetische index op de mannelijke Haagse ingezetenen in het Registre Civique 1811.
58. NA, inv. nr. 4464, fol. 599, d.d. 15-5-1811.
59. Volgens huwelijksakte van haar zoon, zijn dit de goede voornamen, zoals ook vastgelegd bij besluit

van de Rechtbank van 's-Gravenhage d.d. 12-3-1809.
60. NA, inv. nr. 4172, fol. 40 e.v., d.d. 28-7-1809.
61. Collectie bidprentjes Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG), 's-Gravenhage.
62. Oorspronkelijk als onecht kind ingeschreven. Het kind is blijkens vonnis van de Rechtbank van

's-Gravenhage d.d. 12-3-1809 in april 1794 geëcht wegens huwelijk van de ouders. Zie nr. 321, pag.
309-316 en noot 60.

63. OA, bnr. 350, inv. nr. 5025, Lijst van ambachtslieden en neringdoenden, zoals deze zijn opgemaakt
door de gecommitteerden over de voorm. gilden, 1804,1803. Rubriek tappers, 49, Wijk E, nr. 33:
'vrouw van P. Soffinger, tapper, achter de Hal'.

64. Een huwelijkkon niet worden teruggevonden in de Bevolkingsregisters en inschrijvingen huwelij-
ken te 's-Gravenhage en Rotterdam.

65. Volgens het Bevolkingsregister erkend door de moeder bij notariële akte d.d. 24-6-1862, notaris J.C.
van de Watering te 's-Gravenhage.

66. Veel gegevens over dit echtpaar en hun nakomelingen zijn, wanneer geen bron is vermeld, ont-
leend aan stukken die berusten bij de heer E. Cleffken te Rotterdam (2000).

67. Buurtboeken, bnr. 380, inv. nr. 121, Spuistraatbuurt 1799-1815, pag. 10, 85 en 162.
68. Zijn moeder isMade/emeBowyer, ged./ged.Maagdenburg(FranseKerk) 9/12-11-1713 (get.JaquesBlanc

en zijn vrouw Magdelaine Verdeli), dr. van Gabriel Boyer, winkelier in wol, afkomstig uit Lussan,
Diocese d'Uzès in de Languedoc (ten noordwesten van Avignon) en Jeanne Rouvillon, uit Macon
in Bourgogne (Livre des Batistères de l'Eglise Franjoise Magdebourg, Folio 51). Dit extract is ver-
strekt 28-9-1751 (bewaarplaats zie noot 66).

69. Noii2,7eAfd.
70. Zie noot 66.

NEDERLANDS OUDERDOMSRECORD (2)

Te Leiden overleed op vrijdag 18 februari 2001 de oudste inwoonster van ons land1, Catharina Angenieta
van Dam-Croeneveld. Zij bereikte de leeftijd van 113 jaar en 88 dagen; hiermee heeft zij het al eerder door
haar bereikte ouderdomsrecord heel wat scherper gesteld2. Zij behoorde tot de oudsten ter wereld. De
alleroudste is vermoedelijk de 114-jarige Franjaise Marie Marthe Augustine Bremont-Mesagne. De oudste
inwoonster van Nederland is nu mevrouw Van Andel uit Hoogeveen met 110 jaar. De oudste man is de
109-jarige Rotterdam Jan PieterBos.

1. Bericht op pag. 105 van NOS-teletekst, op zondag 20 februari 2001.
2. Zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 78.
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WEGWIJS

plagiaat in de genealogie

'Veel genealogen maken zich schuldig aan
plagiaat'.

Een kreet die met enige regelmaat wordt
gehoord. Maar is dat ook juist? Plagiaat kan
het best worden omschreven als: 'het overne-
men van stukken, gedachten, redeneringen
van anderen en deze laten doorgaan voor ei-
gen werk'. Als ik deze definitie zou laten
doorgaan voor mijn eigen definitie, dan is er
sprake van plagiaat. Ik heb de zin namelijk
overgeschreven uit de Dikke Van Dale. Dit
betekent echter niet dat ik de zin niet meer
mag gebruiken, louter en alleen omdat ie-
mand anders deze al eens heeft gebruikt. In-
tegendeel, ik mag de zin wel gebruiken, op
voorwaarde dat ik aangeef waar ik de zin ge-
vonden heb, bijvoorbeeld door middel van
een voetnoot. Daarmee wordt dan duidelijk,
dat het overgeschreven is uit een eerder ver-
schenen werk.

De kern van het plagiaat zit hem namelijk
in het feit, dat je probeert het werk van ie-
mand anders aan jezelf toe te eigenen, dat
wil zeggen door laten gaan voor je eigen
werk. Eigenlijk is het dus een vorm van ste-
len. Iemand heeft veel tijd en creativiteit ge-
stoken in het schrijven van een tekst (boek,
artikel, gedicht, maar ook bijvoorbeeld een
melodie of een slagzin) en dat mag je niet
zomaar van iemand afpakken. Wie die tekst
wil gebruiken moet aangeven wie de oor-
spronkelijke maker van de tekst is. Maar de
definitie van plagiaat geeft ook aan, dat ge-
dachten en redeneringen gestolen kunnen
worden van de eerste bedenker. Uiteraard
moeten deze gedachten en redeneringen dan
wel op enigerlei wijze publiekelijk zijn ge-
maakt.

Wat is plagiaat nu in de praktijk? Bij fictie
(een roman) kan snel duidelijk zijn of er
sprake is van plagiaat, omdat het per defini-

tie gaat om een boek dat wat betreft de in-
houd volledig door de auteur is bedacht. Bij
genealogie is er echter sprake (meestal ten-
minste) van non-fictie: de personen hebben
echt bestaan en zijn in openbare bronnen
terug te vinden. Als er letterlijk uit een boek
wordt overgeschreven zonder bronverwij-
zing, dan is er duidelijk sprake van plagiaat.
Dit kan dan bewezen worden door identieke
zinswendingen, identiek gebruik van tijden,
identieke stijlfiguren etc.1.

Ook de soms ingewikkelde bewijsvoering
kan onder de term plagiaat vallen. Immers,
de redenering die de bewijsvoering oplevert,
is het geestelijk eigendom van de oorspron-
kelijke onderzoeker. Alleen beginnen hier de
moeilijkheden. In openbare archiefbewaar-
plaatsen liggen kilometers archieven opge-
slagen ten behoeve van het gebruik door ge-
nealogen, historici en andere geïntersseer-
den. Kortom, deze gegevens zijn voor een
ieder toegankelijk. Dit betekent ook, dat on-
afhankelijk van elkaar verschillende onder-
zoekers naar dezelfde familie dezelfde con-
clusie kunnen trekken.

Een voorbeeld moge het een en ander verd-
uidelijken. In 1996 verscheen in het Drents
Genealogisch Jaarboek 3 (1996) een artikel over
de verwantschap tussen de geslachten We-
sterhuis en Pepping2. Wie anno 2000 onder-
zoek doet naar de familie Pepping en dit arti-
kel niet kent, zal bij het zoeken naar de af-
stamming van Harmen Roelofs Pepping (ge-
huwd in 1814) gebruik maken van het doop-
boek van Gieten en uitkomen bij 30 maart
1794, toen Harm, zoon van Roelf Pepping en
Lutgertien Harmens te Gieten werd gedoopt.
Verder teruggaand in de tijd is de doop van
Roelof (bij zijn huwelijk vermeld met patro-
niem Harmens) Pepping ook snel gevonden: 3
december 1752 als zoon van Harm Roelofs (bij
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de dopen van andere kinderen wel voorzien
van de familienaam Pepping) en Geesje Har-
mens. Voor wie slechts gebruik maakt van de
primaire gegevens uit de DTB-registers zal
hiermee de zoektocht eindigen, omdat het
doopboek pas in 1733 begint.

Wie de moeite neemt om daarnaast andere
bronnen ('secundaire bronnen'), zoals het
Schuitenarchief, te raadplegen, kan de verd-
ere afstamming van Harmen vinden. De na-
men van de ouders, het feit dat de ouders
neef en nicht waren, de namen van de groot-
ouders en verdere voorouders zijn echter
slechts verkrijgbaar door vele gegevens uit
minder voor de hand liggende bronnen ('ter-
tiaire bronnen') die elk voor zich niet veel-
zeggend zijn, maar die gecombineerd de
oplossing van de afstamming geven.

De conclusie hiervan is, dat de basisgege-
vens met behulp van 'primiaire bronnen'
door iedereen gevonden kunnen worden,
onafhankelijk van elkaar. Bij raadpleging
van 'secundaire bronnen' is dat eveneens nog
mogelijk (zeker als die bronnen zoals wee-
skamers, notarissen enz. voor de hand lig-
gen), maar wordt de kans al kleiner. Als
slechts de combinatie uit weinig voor de
hand liggende bronnen ('tertiaire bronnen')
iets kan bewijzen, is de kans zeer klein dat
twee personen onafhankelijk tot dezelfde
conclusie komen, hoewel dit ook weer niet
geheel uitgesloten mag worden. De kans dat
er sprake is van plagiaat is dus recht evenre-
dig met complexiteit van de benodigde be-
wijsvoering. Anders gezegd: het niveau van
de bronnen is bepalend voor de vraag of er
sprake kan zijn van plagiaat.

Stel dat de onderzoeker anno 2000 de ge-
vonden gegevens publiceert in een kwartier-
staat en daarbij uitsluitend de basisgegevens
van geboorte, huwelijk en overlijden ver-
meldt. Dan zijn de volgende conclusies mo-
gelijk:
- De gepubliceerde gegevens zijn afkomstig

uit de primaire bronnen: geen plagiaat.
- De gepubliceerde gegevens stemmen over-

een met de gegevens uit het artikel (inclu-

sief de getrokken conlusies met behulp van
'tertiaire bronnen'). Dit wordt in een noot
verantwoord: geen plagiaat.

- De gepubliceerde gegevens stemmen over-
een met de gegevens uit het artikel (inclu-
sief de getrokken conlusies met behulp van
'tertiaire bronnen'). Dit wordt niet in een
noot verantwoord: mogelijk plagiaat.

Uit deze opsomming blijkt al, dat het bewijs
van plagiaat erg moeilijk leverbaar is. Vaak is
er iets aan de gegevens gewijzigd, bijvoor-
beeld alleen de conclusies zijn overgenomen.
Iemand kan dan weliswaar de schijn tegen
zich hebben, maar het valt niet mee een der-
gelijke beschuldiging van plagiaat hard te
maken. Pas bij het letterlijk overnemen van
de gegevens, zonder bronvermelding, is er
duidelijk sprake van plagiaat. Andersom is
het ook zo, dat met bronvermelding er nooit
sprake kan zijn van plagiaat, hoewel het ui-
teraard niet zo kan zij n, dat iemand een com-
plete gepubliceerde genealogie letterlijk
overneemt, in de inleiding de bron vermeldt
en het product onder eigen naam publiceert.

Dit brengt ons op het eigendom van gege-
vens. Onlangs ontspon zich een heftige di-
scussie op de mailgroep van Friesland-genea-
logie vanwege de opmerking van één van de
leden: 'Iemand heeft gegevens van mij n web-
site gestolen en zonder mijn toestemming op
zij n site gezet' (of woorden van gelijke strek-
king). De reacties hierop waren verschillend:
van zeer meelevend ('ach, dat overkomt ie-
dereen wel eens') tot onbegrijpend ('hoezo,
heb jij het alleenrecht op deze gegevens?').
Beide extremen zijn in wezen correct. Het
overkomt inderdaad iedereen en aan de an-
dere kant heeft niemand het privé-eigendom
van dergelijke - primaire - gegevens: ze be-
vinden zich in openbare archieven.

Ten slotte een laatste opmerking over het
hierboven genoemde woord 'toestemming'.
Helaas bestaat bij sommige genealogen de
(waan)idee, dat zij na publicatie ook eigenaar
zijn geworden van de gegevens en dat ieder-
een die ook onderzoek naar die familie wil
doen, daar toestemming van deze genealoog
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voor nodig heeft. Niemand, maar dan ook seerd op één van de belangrijkste elementen
niemand, heeft van wie dan ook toestem- uit onze democratie: openbare archiefbe-
ming nodig om onderzoek te doen naar een waarplaatsen, voor iedereen toegankelijk,
bepaalde familie. En dat is gelukkig geba- CdG

Noten
1. Men dient echter te bedenken, dat door het gebruik van genealogische computerprogramma's met

voorgeprogrammeerde teksten, boeken steeds meer op elkaar gaan lijken. Zeker als de publicatie
beperkt blijft tot de primaire gegevens, is de kans groot dat twee onderzoekers nagenoeg hetzelfde
produkt maken.

2. C. de Graaf jr, De verwantschap tussen de families Westerhuis en Pepping, in: Drents Genealogisch Jaarboek 3

(1996), pp. 80-103.

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'

VERHUIZING CENTRAAL ARCHIEF GEMEENTELIJKE AKTEN
LUIDT DIGITALISERING IN

Sinds 1990 worden kopieën van alle akten van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks-,
partnerschaps- en overlijdensakten) bewaard in een in beginjaren vijftig als depot in gebruik
genomen bunker in Schaarsbergen. Vanaf 1990 waren alle gemeenten verplicht van elke akte
een kopie ('dubbel') naar de centrale bewaarplaats te sturen. Daarvoor werden ze bewaard,
verspreid over de archieven van de rechtbanken. Inmiddels heeft de rij akten in Schaarsbergen
bijna een lengte van drie km bereikt. Langer kan deze niet worden, want het Ministerie van
Justitie, verantwoordelijk voor de opslag van deze kopieën, heeft niet meer plankruimte ge-
huurd van de eigenaar: Rijksarchiefdienst in Gelderland. Omdat deze het depot wil afstoten
en Justitie wil overschakelen op moderne archiveringstechnieken, wordt de opslag van alle
akten na 30 juni 2000 op een andere plaats, de Centrale Justitiële Documentatie in Almelo,
voortgezet. Daar worden ze op microfiche of cd-rom gezet in afwachting van vernietiging.
Voorlopig blijven de akten uit de vorige eeuw en de eerste zes maanden van deze eeuw in
Schaarsbergen.

Bron: Archievenblad september 2000, pag. 6
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BOEKEN

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

Genealogieën
JJ. Bernard, Familie Stoelwinder, Rijen, 2000.
Buiten de provincie Friesland is de naam Stoelwinder vrij zeldzaam, maar in Friesland zijn of waren er
honderden van die naam. Hun gemeenschappelijke voorvader is Hendrik Johannes Stoelwinder,
geb./ged. Jubbega-Schurega 7/22-2-1758, zoon van Johannes Hendriks en Annigjen Jans Stoelwinder.
We vinden hun namen ook in een Akte van Bekendheid uit 1835, hier een 'Acte van kennelijkheid'
genaamd.

Bij een genealogie worden de dochters in de gezinnen van hun ouders geplaatst; hun eventuele nage-
slacht blijft verder onvermeld. In het hier gegeven overzicht worden de gezinnen van de dochters nog
uitgewerkt, waardoor ook vele andere geslachtsnamen in het nageslacht opduiken. Ik noem dat - met
eigen woordkeus - een geknot parenteel. Hier en daar tref ik bij de genealogie Stoelwinder aan dat die
uitwerking nog een generatie verder gaat, mogelijk een aanleiding om in een latere bijdrage wat nader
te filosoferen over denkbare termen voor dit soort genealogische opstellingen.

Maar terug naar de Stoelwinders. De auteur noemt hen streekgebonden en - zeker - in vroeger tijden
hardwerkende lieden, die met moeite de kost verdienden. Dat de heer Bernard hun personalia heeft
verzameld en in genealogisch verband heeft weergegeven, is nuttig.

Van het boek zijn nog enkele exemplaren voorradig en te verkrijgen door overmaking van ƒ 35,95
(inclusief verzendkosten) op giro 1187349 t.n.v. JJ. Bernard te Rijen o.v.v. Familieboek Stoelwinder.

Jan Zeelenberg en Dr. Arie Pieter Zeelenberg, 400 jaar Zeelenberg. Vanuit Wassenaar via 's-Gravenzande naar
alle provincies en daarbuiten uitgezwermd. Met vele gegevens over nakomelingen van moederszijde, Oudenhoorn,
2000.

Na enige hoofdstukken over het onderzoek, de naam en het wapen volgt de eigenlijke genealogie,
welke wordt aangeduid als 'Genealogie van Cornelis von Ceelenberch'. Uit wat we daar lezen moet
worden begrepen dat twee broers Dirck Cornelisz en Heindrick Cornelisz, beiden geboren omstreeks
1599 en aanvankelijk te Vianen de naam von (van) Ceelenbergh voerden. Hun vader Cornelis lijkt niet
in enige bron terug te vinden (een constructievorm derhalve); hoe dan tot zijn geboorte rond 1567 en
tot die van zijn (eveneens) onbekende vrouw rond 1573 is geconcludeerd, is niet nader vermeld. Er lijkt
geen grond te zijn voor zo'n precieze schatting en beter had er dan in beide gevallen ca 1570 kunnen
staan.

De volgende generaties Zeelenberg vinden wij in Wassenaar, alwaar de familie al enige omvang krijgt,
een eerste aanzet voor een succesrijk vervolg in verband waarmede dit boek een uitgebreid werkstuk
moest worden. Dat komt evenwel ook doordat veel gezinnen van dochters Zeelenberg zijn uitgewerkt.
In deze heel fraaie uitgave zijn de latere generaties summier, maar overzichtelijk weergegeven. Een
ruime hoeveelheid familiefoto's dient als illustratie van het boek dat eindigt met een 33 pagina's tellend
naamregister.

Het boek kost ƒ 125,- exclusief verzendkosten. Informatie bij J. Zeelenberg, Ruigendijk 12,3227 CG
Oudenhoorn of A.P. Zeelenberg, Majoor Fransstraat 2,1183 KW Amstelveen.

Inventarissen
R.C.J. van Maanen, Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (1359) 1816-1929 (1963), Leiden, 2000.
Van de Bestuursdienst, sector Archief & Informatie, mochten wij deze 290 bladzijden tellende inventaris
verkrijgen. Het betreft de handelseditie van de dissertatie, waarop de auteur op 30 november 2000 aan
de Rijksuniversiteit Leiden is gepromoveerd. Deze mededeling is al voldoende om te doen inzien, dat
deze inventaris een heel bijzondere is. De inleiding telt ook 114 pagina's, zodat we een boek van ruim
vierhonderd bladzijden voor ons hebben. Uitvoerig wordt o.a. het stadsbestuur beschreven met de
onderscheidene raadscommissies en de zich langzamerhand ontwikkelende ambtelijke organisatie. De
geschiedenis van het archief vormt een apart hoofdstuk, waarin uiteraard de verwoestende stadhuis-
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brand van 12 februari 1929 ter sprake komt, een brand die een gat heeft geslagen in het archiefbestand
van de gemeente Leiden en dan in het bijzonder over de periode 1850/70 -1929, waarvan de stukken ten
tijde van de brand nog op het stadhuis lagen en dus niet overgebracht naar het gemeentearchief.

Eerder, in 1986, verscheen van de hand van de heer Van Maanen de Inventaris van het Stadsarchief
van Leiden (1253) 1574 -1816 (1897), een werk waarop zij n proefschrift thans een waardevolle aansluiting
geeft. We wensen zowel de auteur als het Leidse Gemeentearchief geluk met deze uitgave en de eerstge-
noemde uiteraard evenzeer met zijn promotie.

De inventaris is verkrijgbaar bij het Gemeentearchief van Leiden, maar ook via de erkende boekhan-
del, en kost ƒ 65,- (ISBN 90-72493-19-2).

R.F. Vulsma

Kwartierstaten
Mr. GJ.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen II, Meppel 2000.
Dit ruim 375 bladzijden tellende boek is verschenen als nr. XIIA van de 'Werken uitgegeven door het
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde'. Het nummer geeft al aan dat
het een vervolg is op nr. XII, dat voor menig genealoog een veel geraadpleegd naslagwerk is. In dit
vervolgdeel een indrukwekkend aantal aanvullingen (o.a. 54 nieuwe stamreeksen) en correcties (o.a.
zeven vervallen stamreeksen). HetboekistekoopbijhetCentraalBureauvoorGenealogieteDenHaag
voorf 32,50. De delen XII en XIIA samen kosten ƒ 115,-.

CHvW

Harry Zanting, Droogboeket van veldbloemen. 698 voorouders van Marca, Harm Albert, Teun en Victor Zanting
in 962 kwartieren, Maartensdijk, 2000.
De vier kinderen van de samensteller - wier namen in de titel zijn weergegeven, de kwartierdragers -
hebben overgrootouders met de namen: Zanting - Van der Vlugt - Olde - Scholten - Van de Stouwe - Van
Veen - Van der Stouwe - Van Lenssen. Zuidelijk Drenthe is in deze redelijk omvangrijke kwartierstaat
ruim vertegenwoordigd (Hoogeveen en omstreken), Overijssel speelt ook een rol (o.a. Dalfsen, Nieuw-
leussen), alsook enkele plaatsen in de provincie Friesland (Drachten, Ureterp, Suameer, de Stellingwer-
ven). Onder ieder echtpaar is summier weergegeven welke andere kinderen daaruit gevonden zijn. Hier
en daar wordt ook iets naders bericht of wordt enige verantwoording afgelegd voor het gepubliceerde.
Het boekje eindigt met enig statistisch materiaal, een naamregister en een numeriek register kwartier-
herhalingen, die in deze staat frequent voorkomen.

Gedenkboek
Drs. B. van Kempen, Van Mobilisatiekruisdrager tot Wapenbroeder 1925-2000, z.p., z.j. [= 2000].
De thans bestaande Bond van Wapenbroeders draagt deze naam sedert 1986. Het is binnen ons land een
van de grootste verenigingen van veteranen en (oud-)militairen. De Bond is ontstaan door verschillende
fusies in het verleden en gaat in zijn geschiedenis terug tot 1925 toen werd opgericht de Nationale Bond
'Het Mobilisatiekruis'. En daarmee vieren de Wapenbroeders in 2000 hun 75-jarig bestaan. De weder-
waardigheden van bond en leden worden hoofdstuksgewijs uit de doeken gedaan. Bijzonder interessant
is bijvoorbeeld wat geschreven wordt over de terugkeer van de Indië-gangers en het naar aanleiding
daarvan opgerichte Veteranen Legioen Nederland.

Het lidmaatschap van de jubilerende bond staat open voor elke (oud-)militair of veteraan. Toch lijkt
de belangstelling voor organisaties als deze vooral tebestaan bij oud-militairen die in feitelijke oorlogs-
situaties betrokken zijn geweest. De gemiddelde dienstplichtige uit de jaren vijftig, zestig of later zal
zich doorgaans wel niet aansluiten. Het aardige boekwerkje eindigt danook wat somber, als het naar
de toekomst kijkt. De leden vergrijzen en de bond heeft de jongeren niet zo heel veel te bieden. In elk
geval: dit boekje legt op een aardige wijze een stuk historie vast.

R. F. Vulsma
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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 DienstBestel-
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
Amstelmare.jg. 11, nr. 3, sept. 2000. P. van Schaik: Jacob de Rooij (1865-1936). Een vergadertijger [exm.
Jacoba Ys, uit Nieuwkoop]; IV. Terlage: Vondelpark en Willemspark [1864/65]; R. Huizenga: Jan Willem
Brouwers: fel, emotioneel tegenstander van de benoeming H. P. van Son tot burgemeester van Nieuwer-
Amstel.

Idem, nr. 4, dec. 2000. P. van Schaik: Hongerwinter in Amstelveen [o.a. kinderuitzending naar Uithui-
zermeeden en Zandeweer]; Idem: Jan Benningh [ook: Jan Banninck Jansz, werd schout in 1495 tot 1509,
en o.a. zijn kennis van waterstaatkundige omstandigheden > oprichting Hoogheemraadschap van
Amstelland 1525].

Vereniging Historisch Amstelveen (Pandora ïb, 1183 KK Amstelveen), nieuwsbrief april, aug., dec.
2000.

Amstelodamum, jg. 87, nr. 5, sept./okt. 2000. D. Wildeman: Varenslui en fotografen. Stuurman Jan Carel
Thierry de Bye (1808-1844) en de fotografie.

Idem, nr. 6, nov./dec. 2000. P. Hofland: Bouw- en woningtoezicht in Amsterdam rond 1900; J. Giskes:
Muziek wordt niet door praten tot leven gebracht. Eduard van Beinum (1900-1959).

Archievenblad, jg. 104, nr. 9, nov. 2000. De eerste bezoekers van het Gemeentearchief van Amsterdam
(1848-1900); Het archief als bron voor erfelijkheidsonderzoek.

Idem, nr. 10, dec. 2000. P. Koenders: Fanatiek verdedigde archiefschatten in het Archivo General de
Indias [te Sevilla]; A.W. Brokerhof. Inktvraat en collectiebeheer. Is inktvraat beheer(s)baar?; E. Ketelaar.
Archivistiek in Amerika; Voorts verslagen van speciale bijeenkomsten, zoals Duitse Archiefdagen in
Nürnberg, Nederlands-Duits Archiefsymposium, deDag van het Document, het ICA Congres [Internati-
onale Archiefraad].

Arent thoe Boecop (secr.: mw. Y. Foppen, Lange Wijden 69, 8081VG Elburg), nr. 68, dec. 2000. Elburg
& Doornspijk in het jaar 1900. Nederland anno 1900; Elburg in het jaar 1900. Demografie [uittreksels
van de 84 geboorte-, de 28 huwelijks- en de 51 overlijdens-akten uit dit jaar]; Bestuur [o.a. namen ambte-
naren met functie]; Financiën [met opgave personeelsleden en hun salaris]; Landbouw en veeteelt;
Visserij en scheepvaart [met vlootlijst]; Ambachten; Onderwijs; Kerkelijk leven; Armenzorg; Elburg in
beeld. Doornspijk in het jaar 1900. Demografie [uittreksels als bij Elburg]; Bestuur [o.a. de ambtenaren];
Financiën, Landbouw en veeteelt [o.a. grasverpachting]; Onderwijs [met schoolfoto's]; Kerkelijk leven;
Justitie en politie. Tal van wetenswaardigheden worden vermeld en het geheel is ruim geïllustreerd].

Arneklanken (Historische Vereniging Arnemuiden; secr.: P.J. Bos, Tuindorp 11,4341 CA Arnemuiden;
lidm. min. ƒ 17,50), jg. 4, nr. 1, maart 1999. Kees [Cornelis] Jasperse [1888-1967, visser, tr. Vlissingen 1907
Jacomina Vinke]; Interview met Jan de Klerk [geb. 1923; exm. Klasina Schroevers]; De burgemeesters
Chris tiaan en Christiaan Johannes Crucq [1761-1827 en (dekleinzoon) 1827-1892]; Verv. De zoutketen van
Arnemuiden (8); A. H.G. Verouden: De kohieren van de 100e penning van Arnemuiden vanaf 1579 [achter-
grondinformatie]; Verv. De vissers van Arnemuiden (7) [20e eeuw].

Idem, jg. 5, nr. 2, juni 2000. De hoeve 'Munnikendam'; Een Arnemuidse zeeman vermist voor de kust
van Portugal [Joseph van Belzen; 1913]; Chrispijn de Passé (1564-1637) [kopergraveur]; Interview met
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Jacob de Ridder [geb. 1930; extn. Geertje Marteijn]; Dr. Jules van Beylen [1918-2000]; Vrijdom van accijns
op zout voor de haring- en garnalenvisserij; De kruitmolen 'De Gouden Draeck' in de Wilhelminapol-
der; Veldnamenonderzoek Arnemuiden/Kleverskerke (1).

Idem, nr. 3, sept. 2000. Wethouder Benjamin Franse (1870-1946) [exm. Johanna van Hoeve]; Interview
met Pieter Tramper [geb. 1921; exm. Pieternella van Eenennaam]; Aspecten van het economisch en
maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550; Arnemuiden in de grijze oudheid: de periode
1200 tot 1500 (1); Veldnamenonderzoek (2).

ItBeaken.jg. 62 (2000), nr. ï.J.A. Mol: Fryske krigers en de krüstochten; H. Walsweer: In 'certaine prében-
de en l'église de St Martin en Franeker'. It Sjaardemalien opnij besjoen [Sjaarda].

Idem, 2000, nr. 2. O. Vries: De steden oan it roer. It tiidrek fan stedske supremasy yn Fryslan (1482-
1486); DJ. Henstra: Geldsoorten in de middeleeuwse Friese boeteregisters, in het bijzonder in het exem-
plaar van 'Druk' van Hemma Odda zin.

The Caledonian Society, Med., 24e jg., no. 3, sept. 2000. Uit het trouwboek van Hellevoetsluis; Bloedver-
wantschap tussen Margaret Warmenhoven en Margaret koningin van Schotland [via zeven generaties
Warmenho ven, Vrijhof, Schilder (te Poortugaal), Roobol, Van Driel (te Mij nsheerenland), Wenssen, Van
Slingeland, Van Arkel, de graven van Kleef].

Idem, no. 4, dec. 2000. M.D. Kilsdonk: Stamreeks Macrander [te 's-Heerenberg; i8e-i9e eeuw].

Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 7 (2000). J.W. van Hoorn/H.W. Homan Free/R. Sanders: Genealogie Wegge-
mans te Sleen en Dalen 1600-1850 [twee aparte genealogieën; auteurs hebben geen verband tussen beide
families kunnen leggen; met dochterskinderen: (Sleen:) Rosing, Nijenhuis, Ten Hooi; voor de 'Dalen'-
familie de (toe-)namen Hammink en Hanneken/Hanken]; H.J. Bennink: Kwartierstaat van Hermannus
Jan Bennink [geb. Hardenberg 1974; Benninck (te Coevorden), Beekman (te Zwolle), Pasveer, Scheltens,
Smit (te Onstwedde, Odoorn, Coevorden), Strating, Bremer, Westerveen; de vijf'hoogste generaties'
Gansfort hadden m.i. beter weggelaten kunnen worden]; G. Hovenkamp: De schepers van het carspel
Emmen 1600-1800 [als onderdeel van een studie naar de bevolking van het carspel Emmen is getracht
een overzicht te maken van deze veel rondreizende beroepsgroep; per woonplaats behandeld na een
chronologisch overzicht: Emmen, Westerlo, Weerdinge, Nordbarge, Zuidbarge, Den Oever, Angerlo];
J. de Graaf Szn.: Genealogie Santing(e)/Zantinge, Oorspronkelijk Dwingeloo protestant [i4e-2oe eeuw];
A. van Goor. Het geslacht Geuzinge [i3e-i4e eeuw (ontleend aan de publicatie van J.W. Schaap in de NL
1981); Verslag van onderzoek naar de jongere familie Geuzinge; de naamsaanneming in 1811 laat toch nog
vragen open]; R. Alma: Drentse Heraldiek II [o.a. tekeningen van twee rouwborden, vervaardigd voor de
twee vrouwen van Unico Evert Alberda van Vennebroek, nl. Theodora Elisabeth de Sigers ther Borch
(overl. 1747) en Johanna Agnes van Dongen (overl. 1753)]; Geregistreerde familiewapens: Alders (Peize),
Heerspink (Echteier, Bentheim), Pastoor (Wapserveen).

Genealogie zonder grenzen, nr. 48, dec. 2000. W. Janus: Kölner Generalvikariatsprotokolle als personen-
geschichtlicheQuellefürdieOrteEilendorf,Gressenich,Kornelimünster,Lohn,Schevenhütte,Stolberg,
Vicht und Zweifall von 1766 bis 1775; Verv. Huwelijksregisters van de Herv. Gem. van Venlo [1732-33];
Verv. Register van familiearchieven ... RA te Hasselt; Verv. Personen uit de Euregio ... in Stadarchief
Hasselt 1834 [o.a. Peeternella Rookers uit Groningen, Sebastianus Orthmeyer uit Hoorn].

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, nieuwsbrief, 5e jg., nr. 3, okt. 2000. Onderzoek inDirksland
[tegen betaling]; Uit het familie-archief Knöps (deel II); Geslacht Grootenboer (deel II) [i7e-i8e eeuw];
Antw. Kardux. Idem, nr. 4, dec. 2000. Genealogie Grootenboer (deel III en slot); Antw. o.a. Struijk.

Gens Data, 17de jg., nr. 5, sept./okt. 2000. W.J. Scholl: Onderzoek in Gelderland [zonder bezoek aan het
(tijdelijk gesloten) pand van het Rijksarchief ]; AJ. Griens: Scannen en Indexeren met Adobe Acrobat; JW.
Koten: Een bezoek aan Weesp. Het nieuwe documentatiecentrum van de vereniging; J. de Rooij: Gedcom
en accentletters, een moeilijk probleem; JW. Koten: Gebruiksaanwijzing cd-rom Registre Civique 001;
Reactie op recensie Generations 5.2.

Idem, extra nummer, okt. 2000. Scholl special. J.G.J. Dekkers: Wie is Wim Scholl? [scheidend hoofdre-
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dacteur van Gens Data]; JW. Koten m.m.v. ) . Dekkers: Welk genealogisch programma moet ik kiezen?
[afweging voor- en nadelen, o.a. besturingsystemen, persoonlijke aandachtspunten, ontwikkelingen in
de genealogie (familierecht, DNA), individuele doelstellingen, welke gangbare programma's in Neder-
land; voor niet-computerfanaten op zo begrijpelijk mogelijke wijze geschreven!].

Idem, nr. 6, nov./dec. 2000. W.j. Scholl: Registre Civique perikelen [tips]; ]W. Koten: Belangrijk genealo-
gisch nieuws vanuit Limburg; Idem: Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het softwarebeleid; W.J.
Scholl: Tip uitvoer kwartierstaat met meer dan 1000 kwartieren; B.A.H, de Ras: Opletten met de twee-
letterige provinciecode bij uploaden gedcom-bestand op internet; H. de Wit: Ontwikkeling en onderhou-
den van een eigen genealogische website.

GensGermana, jg. 26, nr. 4, nov. 2000. Themanummer Internet. A.M. Schönwetter: Speuren naar sporen -
de hulp heet internet [onderzoek naar Schönwetter's]; A. Blickman: Je moet geluk hebben [Bleckmann];
F. D. P. M. Lether. Een beetje geluk [Löther, Löder, L(o)eder]; M. Ziekemeyer. Familieonderzoek, psychologie
en internet 'van de koude grond' [Siekemeyer uit Holte bij Osnabrück].

Geschiedenis van Abbekerk(uitg.: StichtingHistorisch Abbekerk; secr.: Lijsterbeslaan 21,1657 AP Abbe-
kerk), 2000. Zomaar wat over de middenstand in Abbekerk - Lammerskaag; deur een ouwe middenstan-
der [met name Jan Bobeldijk; met oude foto's]; Abbekerker Wandel Vereniging '69; Badmintonvereni-
ging U.N.O. Abbekerk. Med., nr. 15, nov. 2000.

gm kwadrant (geschiedenis geografie monumenten musea; uitgave van de federatie stichts cultureel
erfgoed utrecht), nr. o, winter 2000. Hierin o.m.;N. Stoppenlenburg: Historici, welkom in de snoepwinkel!
[nieuwe inventaris archief Huis Amerongen]; Idem: Wie was Anna? Het album amicorum van Anna van
den Boetzelaar [1584-1650]; Boerderij van het jaar 2000 [De Cruij voort, van het landgoed Maarsbergen].

Historische Kring Diemen, jg. 10, 2-2000. Themanummer Gezondheid in de Diemense samenleving.
J. Haag/N, van Mens/H. Veldstra: Van chirurgijns, heelmeesters en artsen. De vooruitgang in de gezond-
heidszorg in Diemen tot rond het jaar 1900 [o.a. Anth. van Ingen, Jan Groen, Arnoldus van Steenderen,
Gerrit Keijzer, Nicolaas Carel Meppen (geb. 1777)]; H. Veldstra: Vroedvrouwen in Diemen. Sporen van
hun werkzaamheden in documenten uit de achttiende en negentiende eeuw in het Gemeentearchief
[o.a. Grietje Breemer huisvr. Hendrik Graafman, aangesteld dec. 1771, Antje van Hoek, aangesteld 1776,
C. J. Empelmans (1814)]; T. ten Dam: De Diemer Apotheek aan de Harteveldseweg [Lok, Monterie]; W. de
Valk: Vanaf een paar dubbeltjes per dag gezinshulp; Geen geld meer voor schoolarts [1935; huisarts A. J. J.
van Gemert].

Historische Kring Laren (Stichting; secr.: A. H. F. de Boer, Beijemansweg 21,1251PE Laren; postabonne-
ment ƒ 35,- p.j.), nr. 71, 2000-1. E. Wennekes: Jacob van Domselaer (1890-1960). Componerende geestver-
wantvan Mondriaan; De Brink in de dertiger jaren, deel 2; AntonMauve (1838-1888), Laren's beroemdste
schilder; A.H.F, de Boer. Simon van Jaap van Sijmen van Jaap van Sijmen Majoor [Simon Majoor (geb.
1970) > Sijmen Majoor (1834-1928)].

Idem, nr. 74,2000-4. Wie, wat, waar. De kampen van Laren [kamp = omheind stuk grond; bijv. Cali-
skamp: voeger graskamp van Hendrik Calis; Steffenskamp: eigenaar was Steffen Willard]; A. H.F. deBoer:
De familie van Tijmen de Graaf en Teuntje Koster [zij werd geboren in 1861 in de boerderij De Deel, die
ze erfde van haar vader (erfgooier), tr. 1881 met de Blaricumse erfgooier De Graaf]; G.L. de Boer: De emi-
granten van Laren [echtpaar Eddy en Lotty Bakker in 1939 naar Zuid Afrika]; Verhalen van vroeger. Kind
in Laren [herinneringen van Agnes Raateland]; A. H. F. de Boer: De Pijl (deel 1) [vroeger een karrenpad, in
1925: Korte Pijlsteeg, na 1945: De Pijl; bewoners o.a. Alfrink, Bitter, Duurland, Wortel, Kloosterman,
Bon].

De Kroniek. Nieuwsbrief Historisch Amersfoort (Gemeente Archief, Flehite, Archeologie), 2e jg., nr. 4,
dec. 2000. Recente aanwinsten Gemeentelijke Archiefdienst [archief van de Amersfoortse Vereniging
ter bevordering van het voortgezet onderwijs, en de archieven van de dorpsgerechten van de gemeenten
Baarn, Leusden, Woudenberg en Renswoude, de retroacta van de Burgerlijke Stand van diezelfde ge-
meenten en de archieven van de notarissen met als standplaats Baarn, Leusden en Woudenberg]; In
memoriam dr. W.J. de Boone, 1915-2000.
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Kronieken, 9e jg. (2000), nr. 4 [laatste aflevering]. J. Heemskerk: Hendrik Jacobus Jut 1851-2001. Neder-
lands beruchtste moordenaar 150 jaar geleden geboren. Een verhaal over hem en zijn voorouders [o.a.
de herkomst van de erfenis, die zijn grootmoeder Catharina S.H. de Wit(tr. Den Haag 1822 Jacobus Jut)
kreeg van een verre neef Pieter Galenus van Hole, notaris, overl. Amsterdam 1825; verwanten: Claus,
Claus van Laar, Meeuse; levensbeschrijving van Jan Willem Claus (geb. Amsterdam 1697), o.a. pamflet-
schrijver]; Verv. Wapens van de regering van Schiedam [Semelaer t/m Zuijderhoeff]; B. deKeijzer. Genea-
logie Ottolander (Meerkerk) [parenteel uitgaande van Adriaentgen, tr. (1) Heyman Ghysbertse (vermeld
1516-34), tr. (2) Anthonis Damen (vermeld 1556); Demper, Bergenaar, Van Cleij; genealogie Ottolander
(5 gen.); i6e-i7e eeuw]; Idem: Beroepsnaam met verkeerde interpretatie [kindermaker: waarschijnlijk
maker van 'kindekijns', kinnetje, vaatje of tonnetje voor het bewaren van boterharing e.d.; dus hand-
werksman, die houten tonnetjes vervaardigde]; Corr. Cool/Swartendijk/Claren.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 28 (2000), nr. 4. Aanv. Kwst. Albert Wevers; Verv. Parenteel
van Joannes Knapen; Verv. Familie Van Schelberg van de 14e tot de 16e eeuw; Verv. Mijn voorvader zat
in het leger [Bernard Bertholet, 1808]; A.M.A. Maassen: Een Maastrichts schipper/koopman begin acht-
tiende eeuw in conflict met het tolkantoor te Urmond [Arnold Nobelen, Mathieu Dubien; tolpachtersfa-
milie Bussy]; Verv. Landverhuizers uit ... Limbricht. De familie Heutmekers [te Guttecoven]; Verv.
Fundatieregister St Petrus Bandenkerk Venray 1514-1544; Verv. Zeven generaties Cals; J.P. Lucassen: Een
zoektocht naar Teun Lucassen, eerste helft 17e eeuw.

Met Gansen Trou (Onsenoort), 50e jg., nr. 9, sept. 2000. Verv. Kwst. Antonie Kilsdonk [o.a. Loeff, Buijs
(te Herpt)]. Idem, nr. 10, okt. 2000. Verv. De commissaris vertelt over Heusden [1899-1923]; 'In den
gekroonden hoed', geschiedenis van een Elshouts café [eigenaar 1787 Cornelis van Weezel (tr. Elshout
1778 Mechtildis Hoppenbrouwer); Van Vlij men (1788-1808), Van Diessen (1808), Van Iersel (1888), Klerks].

Idem, nr. 11, nov. 2000. B. Meijs: Staat van 24 hoogst aangeslagenen in 1844 in de gemeenten Herpt,
Bokhoven en Engelen; Enkele munten uit Vlijmen. Idem, nr. 12, dec. 2000. B. Meijs: Verslag van het
onderzoek naar de dijkdoorbraak in de Heijdijk van 29 op 30 December 1880 [door hoofdingenieur
Bake]; Verslag van de Dijkstoel zelf.

Millings Jaarboek (uitgave: Stichting Millings Jaarboek; secr.: T. van Raaij, Postbus 50,6566 ZJ Millin-
gen aan de Rijn), 5 (2000). Hierin o.a.: W. Otteman: Groot Zeeland [boerderij op een terp; al in 1307 ver-
melding van hofsteden 'te Hobergh', in onderken gegeven aan Otto van Bylant; leenmannen o.a. Die
Ryke, Van Bronckhorst, De Tondy, Van Motzfeldt; pachters o.a. Rappard, Coppers, Remy]; W. Spann:
Schatgraverij op de 'E versberg'. Een mislukte opgravingscampagne (1885-1887) in Millingen aan de Rij n;
N. Heil: De Kleine Ko. Van de Maasstad naar een Rijndorp [Heinrich Johannes Hagelüken, geb. 1883,
exm. Catharina Hamakers]; W. Oteman: Natten en Dreugen. De Millingse schuttersgenootschappen OEV
en OEVi in het begin van de 20e eeuw [met namen van leden]; Voorts: Monumentaal centrum, De Mil-
lingse waag in de achttiende eeuw, Rondom de 'omnibus Millingen - Cleve v.v.' (van 1852 tot 1854),
Theatervormgever Floor Oskam (geb. Nieuwkoop 1952), De proefboerderij in de Millingerwaard: 1961-
1973; E. van Engeland: Het Millings gemeentearchief [inventarisatie, geschiedenis, beheer]; W. Oteman:
De volkstelling van 1829 [werd gebruikt als bevolkingsregister in de daarop volgende jaren; in dit jaar-
boek het eerste deel van de bewerkte lijst].

Nederlandse Hugenoten Stichting (Zacharias Jansestraat 13,1097 CH Amsterdam), Bulletin, 25e jg., no.
1, dec. 2000. De predikant Jacques Gousset, Jacobus Gussetius, 1635-1704; F.R.J. Knetsch: De opvang van
asielzoekers in de zeventiende eeuw. Raadsels rond de refugiépredikant Jacques Gousset en zijn familie;
Goussets verwanten - de familie Pain [o.a. te Dordrecht]; Goussets naaste familie.

Een nieuwe chronyke (Graft-De Rijp), jg. 17, nr. 3, sept. 2000. E. Besse (f): Het Starnmeer van Middeleeu-
wen tot bedijking; Een schenking van de familie Besse [Pieter Besse (overl. 1972) en dochter Grietje
verzamelden zaken over hun dorp West-Graftdijk).

Idem, nr. 4, dec. 2000. P. Schuurman: De Kerk te Graft. Een stukje Grafter historie [eerder gepubliceerd
in 1911; Pieter Schuurman overleed 1939 te Graft, 68 jaar oud]; D. Mantel: 1000 jaar Mijzenpolder.
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Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 16 (1999). R. Rune: Stedenpolitiek en stadsplanning door Hen-
drik I van Brabant, 1184-1235; M. van Asseldonk: Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Bra-
bant in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1340-1351 [o.a. inning (rondgang rentmeester), uitgifte van
percelen, cijnsdata, herkomst cijnzen]; H. Strijbos: Kerken met het teken van de bouwheer? Gotische
kerken in het oostelijk grensgebied van Noord-Brabant en andere opmerkelijke middeleeuwse kerken
in het Maas-Schelde-Demergebied;}. Appelmans: Diederik van Tuldel en Hendrik van Someren. Twee
Noord-Brabantse vrienden in het vijftiende-eeuwse Leuven; P. Arts: De grootte van de parochies in het
hertogdom Brabant in de eerste helft van de zestiende eeuw; L.F.W. Adriaenssen: Kleur voor Tilburgs
laken. Lakenververijen in stad en meierij van Den Bosch en in Breda in de zeventiende eeuw [met verkla-
rende woordenlijst].

Numaga, jaarboek jg XL VII (2000). ).K. Haakbos: Mosterd na de maaltijd. Een vergeten jubileum: Traia-
nus en het jaar 98 na Chr. in Nijmegen [de betekenis van keizer Traianus voor de stedelijke ontwikke-
ling van Romeins Nijmegen]; B. Thissen: Een zevenhonderdjarige 'cope' op koningsgoed: de ontginning
van Lindenholt - Neerbosch [omstandigheden waaronder de nederzettingen zijn ontstaan. Bijlage 3:
Beschrijving van de Nijmeegse tienden, ca. 1375]; P. Begheyn: Het oudste boekenbezit van de Nijmeegse
jezuïtenstatie; Opkomst en neergang van 's lands oudste wielerbaan te Nijmegen (1884-1890); Enkele
recente aanwinsten van Museum Het Valkhof.

De Omroeper, jg. 13, nr. 3, sept. 2000. A. Maas/C. Mulder: de viering van 600 jaar Naarden in 1950; F.].J.
De Gooijer: Over de 'Criminele Rol' van Naarden; 80 jaar Volksuniversiteit in Naarden-Bussum; De acht
poorten van Naarden in de 17e eeuw.

Idem, nr. 4, dec. 2000. Grasduinen in de boekhouding (1882-1901) van Nieuw Valkeveen; De ruimtelij-
ke ontwikkeling van de Marktstraat en het kerkplein van Naarden; Frank Martin (1890-1974), een Zwit-
serse componist in Naarden [geb. Genève, tr. Maria Boeke]; De badinrichting van Kamer te Oud Naarden
[opgericht omstreeks 1920 door J.W. Kamer (1860-1927)]; Zeven veldnamen terug op de kaart van de
Keverdijkse Overscheensche Polder; Een terugblik op het voormalige huis Jan Massenstraat 1 [bewoner
Gijsbert Majoor, geb. Laren 1854]; Herinneringen van een dienstplichtige aan zijn diensttijd in de
Promerskazerne in 1913 [Herman Chr.Th. L. Crouwel]; De voormalige gebouwen van de hofstede Oud
Naarden op een kaart uit 1796.

't Onderschoer, 22e jg. (2000), nr. 3. S. Wynia: Molendijk: straatnaam, familienaam; Met telefoonboek
uit 1915 'kieken' in Denekamp; Gemeentelijk jaarverslag 1900 geeft kijk op het Denekamp van een eeuw
geleden; G.A.B. Nijhuis: In Denekamp rond 1760 opslagplaats van graan, bestemd voor Duitsland; 25 jaar
heemkunde Denekamp.

Idem, (2000), nr. 4. H. Boink: Burgemeesters, wethouders, secretarissen en ontvangers in de Gemeente
Denekamp van 1818 tot 2000; Eerste vermeldinge register Burgerlijke Stand van de nieuwe gemeente
Denekamp in 1819; G.A.B. Nijhuis: Gevolgen rechtgetrokken verkeersweg van Oldenzaal naar Denekamp
in 1830; Boerderij Schildman inzet voor tuinbouw in Noord Deurningen.

Oud Hoorn, 22e jg., nr. 3, sept. 2000. H. Saaltink: Veertig stuks groot ABC-boeken in soort. Een Hoornse
boekhandel in de achttiende eeuw [boekenvoorraad door een notaris beschreven na het overlijden van
Jeuriaan Bakker (zoon van Willem Bakker tr. 1792 Cornelia Bartelings)]; Eerste van de postagentschap-
pen weg [Gerard Neefjes van 1963 tot aug. j.l.]; T. van Weel: Henk Zantkuijl, 75 jaar kijken met hart en
hoofd [Hendrik Jakob Z., geb. Utrecht 1925; o.a. publicist over het Nederlandse woonhuis].

Idem, nr. 4, dec. 2000. Stadsbeeld: restauraties, wijzigingen, verval.

Oud-Nijkerk, jg. 19, nr. 3, sept. 2000. H.J. Goebertus: De Appelse molen rond het jaar 1830 [Scheerder
(1765); Van Cooten (1829), Van Goltstein (1837); bewoners: Scheerder, Ebing(i833), Van den Born]; Geurt
Staal, koopman in eieren [geb. Nijkerk 1881]; Uitgeverij Callenbach.

Idem, nr. 4, dec. 2000. Het Molenplein [de Oostermolen, markt, eierhal]; Als de eierhal kon praten
[gebouwd 1928, ontruimd 1976]; Evert van den Bor: een 'Nijkerkse ridder' [geb. 1792 (zoon van Gijsbert),
1815 op veldtocht, tr. 1819 Rikje Wouters van Boeijen]; Boerderij 't Bosch in Appel.
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Oud-Scherpenzeel, 12e jg., nr. 3, okt. 2000.40 Jaar Teekenschool;H.M. van Woudenberg: Het woonwagen-
kamp van Scherpenzeel. Idem, nr. 4, dec. 2000. Van woonwagen tot volkswagen(bus) [herinneringen
van G. van de Peut]; Scherpenzeelse jongens in het voormalige Nederlands-Indië [Wim de Jong].

Oud Utrecht, jaarboek 2000. J.A. Storm van Leeuwen: Utrechtse zandpaden in de zeventiende eeuw. In het
bijzonder het zandpad tussen Utrecht en Harmelen; F. Gaasbeek: Boscultuur. De esthetische aspecten
van bosbouw op de landgoederen Zuilenstein en Amerongen; S.T. Buwalda: Voor godsdienst, vaderland
en Oranje. Het verzet van Utrechtse protestanten tegen de liberale staatsinrichting en het herstel van
de bisschoppelijke hiërarchie (1840-1853); F. Gaasbeek: Geloven en bouwen in Wijk bij Duurstede. Katho-
lieke kerken, kloosters en kapellen na de Reformatie; M. Voorn: Een heilzame douche. Het debat rond
de oprichting van het Volksbadhuis Koekoeksplein in Utrecht (1899-1904); Discontinue continuïteit
[reactie door T. Hoekstra op artikel in Jaarboek 1999]; Kroniek 1999.

De Proosdijkoerier, jg. 16, nr. 3, sept. 2000. J. Frankenhuizen: VIOS, een altijd dorstige vereniging ['Voor-
uitgang Is Ons Streven',MijdrechtseShow-enMarchingband;opgerichti90o];S. Veer/mi's: Scheepmakers
aan de Proosdijhof [zes generaties Veerhuis, te beginnen met Gerrit Veerhuys (geb. 1769)]; 'De Veenmo-
len' te Wilnis.

Idem, nr. 4, dec. 2000. Een Nieuwjaars wens uit 1838 [Katharina van Beijeren (geb. 1828, dr. van Mar-
gareta H. Hardebol) voor haar grootmoeder Catharina van Eijk, wed. Erf van Beijeren]; J.M. Klijn: De
joodse gemeenschap te Mijdrecht.

Scarpenzele, jg. VIII, nr. III [2000]. J.C. Klesser: Van versterkt huis tot adellijke woonstede [uitbreiding
1560 door Willem Palick Gerritzoon]; G. van Bloemendaal: Kwartierstaat Jan van Bloemendaal [1887-1974;
—, Lagerweij, Van de Kamp, Kamerbeek]; Verv. Kwst. Dirk van Voorthuizen [Van Voorthuijsen, Van
Ginkel, Van de Haar, Overeem, Van Veldhuijsen].

Idem, nr. IV [2000]. Van adellijke woonstede tot buitenplaats [Huis Scherpenzeel]; De vierde poort;
Verv. Kwst. Van Bloemendaal; Verv. Kwst. Van Voorthuizen.

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 16, nr. 3, sept. 2000. M. van Dijk: Oude
scheepswerven in de Rondehoep, vooraan in de Waarthuizen [o.a. Kop, Breur, Van Starkenburg, Bleek-
endaal, Lampe, Houweling, Baas];... aan de Nes [Dommekragt, Scheepmaker, De Harder, Kuijt, Van der
Geer, Klijn].

Idem, jg. 16, nr. 4, dec. 2000. M. van Dijk: De historische grond van Rijksstraatweg 215 [te Duiven-
drecht; van herberg De Katuijl tot café Lotgenoten; Joost Teunisse van der Geer stelde in 1730 huis en
erf tot onderpand; Cornelis Runnenburgh (kocht 1731, overl. voor 1738), diverse tappers]; Idem: St. Urba-
nusklanken [drie klokken uit 1867 in 1943 gevorderd; nieuw stel in 1951].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, Nieuwsbrief, 18e jaar, nr. 2, juli 2000. Fragment De Waart [te Char-
lois; 19e eeuw]; Fragment Verseveld [te IJsselmonde;i8e-begin 19e eeuw]; Juffrouw Van Duijn [dagboekje
over door haar in 1938 begonnen privé-kleuterklasje].

Tussen Vecht en Eem, 18e jg., nr. 3, sept. 2000. Themanummer: Naarden 650 jaar. Over de wording van
de stad Naarden in de tweede helft van de veertiende eeuw; Kinderbezoek op oud-B ussum [het streekar-
chief beheert een deel van het archief van het landgoed Oud-Bussum]; De draperie van Naarden 1400-
1600 [lakennijverheid]; Honderd jaar elektriciteit in Naarden; Huizer Archief komt naar Naarden; De
middeleeuwse visstapel te Naarden [twee rekeningen over 1457 en 1459 gevonden in het ARA]; Meester-
werken van de Diaconie [schilderijen, misschien voorstellend Jacob Sijmen Verhoef, notaris, 1633 sche-
pen en 1635 burgemeester van Naarden, en zijn vrouw]; De kerkvisitatie van Naarden en omstreken, 26-
28 September 1569; De Nieuwe Algemene Begraafplaats te Naarden; De geschiedenis van een gymnastiek
vereniging; Een eeuw Keizer Otto.

Tweestromenland, nr. 105, 22.IX.2000. L. ten Hag: Het armbestuur van de parochie H. Antonius Abt te
Wijchen, 1849-1999. III. Naar een Interparochiële Charitatieve Instelling; S. Daverveld: Bestuursleden van
het armbestuur van de parochie H. Antonius Abt te Wijchen; Verv. Tien wonderbare genezingen (1382-
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1384). Deel 4. Overasselt: Het vermiste meisje [Trude Nerghenae]; Kasteel Hernen (2). De bewoners van
het kasteel [Van Hernen, Van Driel, Van Mekeren, Van Wijhe, Van Reede, Van Steenhuys; met schema's];
Kwartierstaat (6 gen.) van Wilhelmus Adrianus Wolterus Coppes [geb. Bergharen 1928; —, Van Aanhout,
Weerden, Otten (te Leur, Afferden)].

Idem, nr. 106,12.XII.2000. J. van Os: Een wonder in Keent (1643). Victorie van Kevelaar begon in de
heerlijkheid Balgoij; Kasteel Hernen. De bouwgeschiedenis van het kasteel; Tien wonderbare genezin-
gen. Deel 5. Dreumel: De jongen met het 'Sente-Comelis onghemac' [epilepsie]; Kwartierstaat (6 gen.)
van Antoon Janssen [geb. Wijchen 1882; —, Haak (te Neerbosch), Van Heumen, Van Haren].

Virtus (Werkgroep Adelsgeschiedenis), 7e jg. (2000), afl. ï.J. Streng. De weg naar volwaardige adeldom.
De Overijsselse edelen en hun onderwijscurriculum tijdens de achttiende eeuw en de Bataafse tijd
[verkennend onderzoek naar de opvoeding van mannelijke edelen]; R. Smid: Adolph Werner C.W. van
Pallandt tot Walfort (1733-1813). Levensschets van een Gelders edelman.

Vittepraatje (Oudheidkundige Vereniging van Harderwijk en Hierden), 4e jg., nr. 3, sept. 2000. T. Goos-
sens: De Waterplas en de Waterplassteeg in Tonsel [o.a. bewoners 18e eeuw]. Bijlage: Kroniek van Harder-
wijk 1999.

Idem, nr. 4, dec. 2000. Verv. Waterplas [bewoningsgeschiedenis herberg; Engelen, Bon, Tijhoff,
Hutten, Zegers, Kuijlman, Van den Brink, Van Loo]; Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden
publiceerden; Harderwiekers en/of Hierders (8): de Hierder familie Prophitius [oudst bekende: Jan
Hendrik Prusselinger (Prusseler), geb. Koesveld, tr. Kampen 1726 en 1731; de kinderen van zijn zoon
Peter Pruijsinen/Prophitius werden geboren te Nunspeet, Renswoude, Garderen en Ermelo 1782-97].

Werinon (Nederhors t den Berg), nr. 40, dec. 2000. E. N. G. van Damme: Bedienaren des Woorts in de eerste
helft van de 18e eeuw in Nederhosrt den Berg [Marten Adriaan de Jongh (geb. Zaltbommel 1707), 1730-
37, voorts Joh. Jac.Roldanus,IsaacRijpland,HenricusRappardus; bijlage: fragmentRijpland];Begraven
aan Den Bergop de berg 1829-1850 (2);J. Baar: Rustoord, tapperij-logement-boerderij [gelegen tegenover
de Nes, gekocht in 1871 door Adrianus Poolman (overl. 1888); koper in 1919 Elias van Benschop; Hannes
van Rhoon was in de jaren '20 huurder en uitbater].

Uit onze Afdelingstijdschriften:
Achterhoekbulletin, nr. 28, 8e jg., 2000-4. Verslag lezing waterschapsgeschiedenis; J.G. Hettinga: Een
probleem door reïncarnatie of een ambtelijke dwaling [Johanna Maria Doeven; te Eibergen en Borculo;
19e eeuw; Boekelaar, Te Molder, Kurhuis/Coerhuis]; R.H.C, van Maanen: De jeneverstokerij van Barend
Freriks en erven te Aalten (circa 1785) 1808-1843 [en jeneverbranders Huinink]; Genealogie van Jan
Wassinck en Fenneken Degeners [tr. Voorst 1687].
1340 (Rotterdam), jg. 14, no. 4, dec. 2000. J. C. Looijen: Kwartierstaat Erkelens [Maertje E., ged. Rotterdam
1772; —, Boekhout, Van Oosten, Van Joel; met Van Steenhuys/Van Stenis]; L. Gijswijt: Digitale Stamboom
Rotterdam van start.
Genealogica (Flevoland), 16e jg., no. 4, dec. 2000. Aanv. Kwst. Tjipke Hessel de Vries [Veluwse kwn., o.a.
Schuiteman, Witteveen, Van de Top]; Moeder-Dochterlijn Zwiers [Justina Petronella Zwiers, geb. Am-
sterdam 1963; —, Siebesma, Hotzman, Scheerboom, Bongaartz, Van Asperen, Van der Graft, Hesta, Van
der Vliet; voornl. te Amsterdam].
GenePub I, bijzondere uitgave van GeneVer (afd. Zuid-Limburg), jg. 3, nr. 4, nov. 2000.1. Olivers-Bouvrie
(bewerking H. Boersma): Tussen Maastricht en Poppelsdorf (D), verslag en resultaat van een zoektocht
naar de nakomelingen van het echtpaar Jacques Bouvrie (Maastricht 1844 - Maastricht 1917) en Maria
Elisabeth (Beth) van der Vhee (Maastricht 1851 - Maastricht 1922) [met beschrijving van Poppelsdorf
(geschiedenis, leefomstandigheden), met o.a. de Wesselsfabriek voor porselein en aardewerk].
Hollands Noorderkwartier, 44ste afl., jg. 14, nr. 4, dec. 2000. Verv. Kwst. Leek; Vraag/antw. Gootjes; M.
Luken: Fragmentgenealogie Wokke [ook: Wokking, Wokkum].
Horizontaal, nr. 18, nov. 2000. Verslag themadag Memorabilia Gedenkwaardigheden; F. Kluit: Antiquari-
aten, bibliotheken en veilingen.
Koggenland.jg. 15,2000/4. Oorlogschepen in de 17e en 18e eeuw (slot); P. Nan: Geldnood en alimentatie
zo oud als de weg naar Rome [Trijn en Lijsbeth, dochters van Aris Cornelisz Hom (162571689/94) en lm
Cornelis (overl. 1697), wonende te Westwoud].
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Land van Cuijk en Ravestein, nr. 26, dec. 2000. Parochiegeschiedenis (1). Wanroij [met naam- en jaarlijst
van pastoors]; Onvoorziene rampen (1) [verliezen door rampen, zoals brand, veeziekten, overstroming;
1829,1830].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 11 (2000), nr. 4. Regio kwartierstaten-18. M. Majoor. Kwartierstaat Antonie
Koppen [geb. Eemnes 1862; —; Van den Berg(teEemnes), Wortel, Steenhof ]; Verklaring bejaarde Hilver-
summers [1767]; Genealogie Reijmerink [te Amsterdam en 's-Graveland; i8e-2oe eeuw]; Smallenburg in
Hilversum [1764]; Hilversummers in andere plaatsen-14 [ORA Laren/Blaricum 1656-64].
Overkwartier van Gelre, jg. 2, nr. 4, dec. 2000. Heemkundevereniging en Streekmuseum 'De Moennik'
en zijn 'gezinsklappers'; L. Pijper: Genealogie van Joannes van Megen (deel 1) [tr. Bela Kempkes, woonde
1701-03 te Uedem; nageslacht o.a. te Velden; ook: Van Meegen]; F. Seuren: Seuren [beschouwing over de
naam, het voorkomen en mogelijke betekenis]; P.G.H. Vullings: Genealogische aardigheidjes [dossier in
RA Maastricht, waarin opgave van uit (Franse) krijgsdienst teruggekeerde mannen; lijst door gemeente
Neer in 1814 opgesteld].
Rijnland, afl. 14, 5e jg., nr. 3, dec. 2000. H. Endhoven: Opsporing verzocht: tweede bericht over 'du Fo-
rest'.
Zeeland, 2e jg., nr. 4, dec. 2000. De Cd-rom Van Zeeuwse Stam [tips voor installatie en gebruik].

België
Le Parchemin, No. 330,65e année, nov.-déc. 2000. P.Janssens: Les lettres de noblesse révoquées dans les
Pays-Bas Autrichiens sous Charles VI; Descendance de Jean-Joseph Cambier et Marie-Colette van den
Abeele [tr. Renaix 1801; Hooreman, Seresia, Steinkuhler]; Descendance de Charles-Alexis Cambier et
Félicité van der Cleyen [tr. Renaix 1794]; H. Douxchamps: Les quarante families belges les plus anciennes
subsistantes. Hemricourt de Grunne, 1171 [Boseal de Crenwick, Boseau (de Mozet), de Mozet (de Grun-
ne)]; Verv. Inventaire des dossiers de proces héraldiques conservés aux AGR a Bruxelles.

Le Heraut, 2000, no. 71 (ïer trim.) t/m no. 74 (4ème trim).

Repertorium op De Rode Leeuw (contactorgaan van de V.V. F.-Limburg) (1969-1999), samengesteld door
M.W. Suijkerbuyk en G.M.]. P. Voncken [toegang op o.a. artikelen, geordend op plaatsnaam, families (alfabe-
tisch), handmerken, heraldiek, familiewapens, kwartierstaten, Limburgs Archief; persoonsnamen- en
plaatsnamen-index].

Vlaamse Stam, 37e jg., nr. 1, jan. 2001. M. van Loon: Belgische nonnen in het klooster Nazareth te Waal-
wijk (Nederland); M. Wynants: Onze kwartierstaat: Maurits Verbist. Midden-Brabants expressionist [1913-
1984; Verbist (te Bey, Vossem, Loonbeek), Philips (te Loonbeek), Paeps (te Neerijse), Verheyden (idem)];
I. Lindemans: Genealogie Van Duffel (uit Sint-Stevens-Woluwe) [i6e-i7e eeuw]; R. Debbaut: Betwisting
inzake poorterschap, laatschap of civiliteit - twee gevalstudies uit het Brugse Vrije -. Het geval Ryckaert:
de heerlijkheid van de Walschen in Beernum contra de stad Brugge (1751-1753) [Paulus Ryc-
kaert/Rijssaert, zoon van Marcus, geb. Beernum, overl. Brugge 1750]. Het geval Mouton: de heerlijkheid
van den Nieuwen te Beernem contra de heerlijkheid van Sint-Joris-ten-Distele (1729-1736) [vaststelling
laatschap van Jan Mouton/Matton; in de processtukken worden ook genealogisch interessante bewijs-
stukken aangetroffen]; R. Clauw: Status Animarum van Elene [1728]; ]. Bastiaensen: De familie Philips
[correctie op eerdere bijdrage in de vorige jaargang; genealogie; te Kalmthout en Wuustwezel; eind 16e-
20e eeuw].

Duitsland
DerHerold, N. F. Band 15, Heft 17-18,43. Jg. (2000), I.-II. Quartal. M.Krejdh Einige natürliche Nachkom-
men der hessischen Kurfürsten Wilhelm I. und Wilhelm II. und zwei ihrer Wappenschilde [toen Wil-
helm I overleed in 1821 liet hij, behalve drie wettige kinderen, 74 kinderen (o.a. Freiherren von Haynau)
na, verwekt bij vele maitresses. Wilhelm II had bij Emilie Ortlöpp 8 kinderen (von Reichenbach-Lesso-
nitz)]; G. Formery: Der Theologe und Heraldiker Philipp Jakob Spener.

Idem, Heft 19, III. Quartal 2000. Eine heraldische, königliche Legende. Anmerkungen zu Art. 6, § 2
der Verfassung des Malteserordens; Die kurhessischen Standesherren in den Jahren 1833 bis 1853 und
ihre Wappenschilde; Das Anguissola-Kryptonym in Boston [op zelfportret van schilderes Sofonisba de
Anguissola, uit Lombardische familie].

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

293. GIESEN (55 (2000), pag. 623)
Met 'Zwanenburg in de vrije heerlijkheid Wijkert' wordt naar alle waarschijnlijkheid bedoeld: Schwa-
nenberg, een kleine heerlijkheid die behoorde tot de heerlijkheid van de Heren van Wickrath.

G. Hesselink, Oudorp NH

VRAGEN

305. FRATERMAN/FROTERMA
Te Heusden woonden de (vermoedelijke broers Gerrit Ecken Fraterman, begr. Heusden 12-5-1664, en
Jan Fraterman (otr. Heusden 28-12-1650). Gevraagd: hun herkomst en mogelijke aanknopingspunten
met het geslacht Fraterman, beschreven in: Gruoninga 43 (1998), pag. 41-82, waar o.a. genoemd: Agatha
Froterma, dr. van de Groninger Bartholomeus Fraterman, tr. Woudrichem 5-10-1636 Tierck Jansen van
der Graeff; en Wilhelmus Fraterma/Froterman, geb. ca. 1632, lidmaat te Groningen maart 1665 'met
attestatie van Woudrichem'.

E. Greijer-Gürsch, Heiloo

306. DIJKSHOORN-ANNOKKEE
Johannes Dijkshoorn, overl. 7-9-1800, tr. Sara Annokkee, overl. 8-2-1814. Uit dit huwelijk (gedoopt te
Delft): (1) Arij, ged. 25-12-1785, tr. [1] Rotterdam 14-9-1806 Maria Uijttenbroek, tr. [2] ald. 7-9-1815 Aplonia
Hofland; (2) Dirk Johannes ged. 22-6-1788; (3)Nicolaas ged. 30-5-1790; (4) Anna ged. 22-3-1792 en (5)
Cornelia ged. 16-4-1797. Gevraagd: geboorte- en huwelijksgegevens, alsmede voorgeslacht van Johannes
Dijkshoorn en Sara Annokkee.

RJ. Roelse, Schagen

307. CLOBUS/KLOBUS/KLOBIS
Joannes Clobus, kwam april 1735 vanuit Bergen op Zoom in Maastricht, soldaat in de compagnie Luite-
nant-Kolonel van het regiment Buddenbroek/Raders 1741-1747, ontsnapt te Charleroi uit Franse krijgs-
gevangenschap 1747 (zie Gens Nostra 28 (1973), pag. 46-54, met name pag. 54), begr. Maastricht 1-5-1762,
tr. (1) ald. 12-12-1735 Maria Helena Jansen; tr. (2) ald. 22-8-1750 Judith Houben. Tussen 1736 en 1740
werden uit het eerste huwelijk geboren: Petrus, Joannes Otto, Cornelia en Maria Sophia. Gevraagd:
herkomst en voorouders van Johannes Clobus (Klobus, Clobis, Klobis).

A. Clobus, Wassenaar

308. BRUENS, BRUINS, BRUNS
Wilhelmus Bruens (Bruins, Bruns), ged. Ulft (Gld.) 2-1-1767, tr. Amsterdam 13-11-1789 Martha Schielach,
ged. Amsterdam 30-3-1766. Te Amsterdam lieten zij twee kinderen dopen: Gertrudis 30-11-1789, en
Wilhelmus 14-12-1790. Hierna loopt elk spoor dood. Gevraagd: waar is dit gezin gebleven, is er verder
nageslacht.
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BRUENS-VAN ROSSUM
Gerardus Joannes Bruens (Bruins, Bruns), tr. Emmerik 1-7-1867 (r.-k.) Hendrina van Rossum. Gevraagd:
geboorte- en andere gegevens van dit echtpaar, voorgeslacht van beiden.

J.Th.M. Bruins, Tiburon USA

309. ZUIDAM-FUIJK
Vries Zuidam (Zuiddam), geb. ca. 1776, vestigt zich in 1804, komend van Berkel en Rodenrijs, te Aarlan-
derveen. Hij was gehuwd met Maria Fuijk (Vuik) die eind 1811 in Aarlanderveen komt wonen, Volgens
haar akte van indemniteit was zij te Hillegersberg gedoopt 5-9-1784 als dochtervan Klaas Fuijk en Aaltje
van der Voorn. Gevraagd: huwelijksplaats en -datum van het echtpaar Zuidam-Fuijk, alsmede voorge-
slacht.
VISSER-BAARD WIJK
Gerritje Visser, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 30-10-1837, tr. Moordrecht 1-6-1861 Willem Karreman.
Zij was een dochter van Simon Visser, watermolenaar, en Gerritje Baardwijk. Gevraagd: DTB-gegevens
van het echtpaar Visser-Baardwijk, alsmede voorgeslacht.
BREROO-SWART
Te Benthuizen wonen in 1746: Nicolaas (Klaas) Breroo (Brederoo) en Grietje Dierte Swart (Zwart), overl.
(impost Hazerswoude i5-9)-i794. Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar, alsmede voorgeslacht.
VISSER-VAN DER LINDEN
Trijntje Visser, ged. Ouderkerk aan den IJssel 13-5-1778, tr. Krimpen aan den IJssel 20-9-1807 Cornelis
van der Grijp. Zij was een dochter van Cornelis Visser en Eva van der Linden. Gevraagd: nadere gegevens
van het echtpaar Visser-van der Linden, alsmede voorgeslacht.
VAN HOLST
Arij Jansz. Karreman, ged. Ouderkerk aan den IJssel 15-9-1726, tr. vóór 12-6-1746 Pieternella van Holst;
zij wonen later te Capelle aan den IJssel. Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en het voorge-
slacht van Pieternella van Holst.

T.J. de Koning, Nieuwkoop

310. SIMMELINK, OLTHUIS (OLTHOFF), HOFMANS
Arnoldus Simmelink, steenbakker op de Mallumse ticheloven, wedr. van Jenneken Hofmans, tr. Eiber-
gen 21-3-1733 Gerritjen Olthuis (Olthoff?). Uit het tweede huwelijk nageslacht (in de Achterhoek) be-
kend. Gevraagd: gegevens betreffende het eerste huwelijk, herkomstgegevens beide echtgenotes, gege-
vens over eventuele nakomelingen uit het eerste huwelijk.

R. de Sévaux, Nijmegen

311. BULTE
Hermanus Bulte en Sofia Huurlinks lieten te Haarlem op 21-7-1802 hun zoon Hermanus dopen. Ge-
vraagd: nadere gegevens en voorgeslacht. Wellicht is er een relatie met Leidse familie(s) Bulte, Bultee,
Builte, Builje, van wie Waalse dopen bekend met vroegste doop in 1655 van Johannes, zoon van Jean
Jacobs Buitel. Ook in Amsterdam komt de naam voor: otr. ald. 7-3-1638 Steven Bulte (zn. van Steven
Estienne Bulte en Marij Sautjaeu) met Esther Muissart.

C.J. Jager, Driel

gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

DUIM
Ik wil gaarne corresponderen met mensen die onderzoek doen naar de familienaam Duim, Duijm,
Duym.

Tiny Hofman, Colijnstraat 81,4384 EK Vlissingen
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VAN BOHEEMEN-DUIVENBROEK
Leonardus Johannes van Boheemen, ged. 's-Gravenhage 2-5-1787, tr. ald. 30-10-1808 Dorothea Helena
Duivenbroek. Na 1812 ontbreekt van hen ieder spoor; waar zijn zij gebleven?
VAN BOHEEMEN-VAN ES
Johannes Barenus van Boheemen, tr. vóór 1829 Willemina van Es. Beiden zijn te Dordrecht overleden,
waar ook hun kinderen werden geboren. Gevraagd: waar en wanneer vond het huwelijk plaats?

W.P. Haagsma, Driesveldlaan 157,6001KC Weert, e-mail: wphaagsma@hetnet.nl

ENGELSMAN, ROODVELDT, BUYTEKANT
Mijn moeder was Veronica Engelsman (roepnaam Vera, of Femke), geb. Amsterdam 27-9-1922 (zij was
gehuwd met F.J.J. Bonhoffer, echtsch. 8-8-1942). Mijn tante, zuster van mijn moeder, was Rebecca
Engelsman,geb. Amsterdam 6-3-1921, gehuwd met IsaacRoodveldt, geb. Amsterdam 4-8-1919. Mijn oma
was Aaltje Engelsman-Buytekant, geb. Amsterdam 6-9-1894. Moeder, tante, oom en oma zijn allen
vermoord te Sobibor op 28 mei 1943. Wie heeft deze personen gekend, wie heeft informatie?
SCHEFFER-BUYTEKANT
Sander (Sandor) Scheffer trouwde Kaatje Buytekant, zuster van mijn oma; zij hebben twee kinderen
Selma en Fietje Scheffer; allen overleefden de oorlog en woonden vermoedelijk in Rotterdam. Wie kent
deze personen en kan inlichtingen over hen geven?
A. Engelsman, Orteliusstraat 278 II hoog, 1056 PM Amsterdam

SLUIS
Willem Sluis wordt 19-5-1855 geboren in Anna Paulowna (gem. Zijpe) als zoon van Jacob Sluis en Trijntje
Kooijman. Zijn moeder overlijdt in 1859; driejaar later hertrouwt vader met Guurtje Telman (Teile-
man), wed. van Jacob Jannes. Het gezin - Jacob met drie kinderen Sluis en Guurtje met twee kinderen
Jannes - vertrekt in 1864 naar Callantsoog. In 1869 overlijdt Jacob Sluis en het gezin valt uit elkaar.
Willem Sluis wordt uitgeschreven naar de Zijpe (aldaar niets gevonden); vertrekt in 1869 op 13-jarige
leeftijd (hij beweert zelf te zijn geboren in Schagen 1853) naar de USA, eerst voor korte tijd naar Sioux
County (Iowa), later naar Minnesota waar hij in 1940 overlijdt. In de landverhuizerslijsten in het RA
Haarlem komt hij niet voor. Gevraagd: emigratiegegevens van Willem Sluis.

VAN NIEUWENHUIZEN
William Sluis, zoon van hiervóór genoemde Willem Sluis, huwt Edgerton (Minnesota) in 1928 met Cora
Newenhouse, die zegt als Cornelia van Nieuwenhuizen te zijn geboren in Schagen 17-9-1906 als dochter
van Jacob Gerrit van Nieuwenhuizen (spellingsvariant mogelijk) en Anna de Jong. Zij zou in 1907 zijn
geëmigreerd. In Schagen is haar geboorte onvindbaar. Gevraagd: geboorte- en emigratiegegevens van
Cornelia van Nieuwenhuizen.

M.C. Luken-Sluis, Hulstlaan 101,1702 VK Heerhugowaard, e-mail: mcaluken@wxs.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Dr. P. Bos, Vuurvlinder 3, 8016 HR Zwolle.
S. Parma, Loosdrechtseweg 88,1215 KA Hilversum.
J.F. Wendte, Sarphatipark 124,1073 ED Amsterdam.
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