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Inleiding
Uit het huwelijk van Joannes Otto Clobus en Catharina Bones in 1761 werden in een periode van
ruim twintig jaar dertien kinderen geboren (zie de als bijlage gevoegde fragmentgenealogie).
Alle dertien kinderen werden gedoopt in de Sint Nicolaaskerk in Maastricht. Van deze kinde-
ren zijn Jacobus en Lambertus in de voetsporen van hun vader getreden en soldaat geworden,
zo blijkt uit de bewaard gebleven militaire stamboeken. Het verraste mij echter wel, toen mij
uit deze militaire personeelsgegevens bleek, dat er nog een veertiende kind te Maastricht
moest zijn geboren: Johannes. De in de verschillende stamboeken opgegeven geboortedata van
Johannes verschilden echter. Gelet op de betrekkelijk korte tussenpozen waarmee de al beken-
de kinderen uit het gezin waren geboren, was het op het eerste gezicht niet direct duidelijk
waar dit 'nieuwe' kind moest worden tussengevoegd.

Om de oplossing voor dit raadsel te vinden, heb ik om te beginnen de doop- en begraafboe-
ken van Maastricht opnieuw aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen. Bijzondere aan-
dacht ging daarbij uit naar de boeken van de Sint Nicolaaskerk die, ondanks alle verhuizingen,
tot in de negentiende eeuw de vaste parochiekerk bleef van de leden van de familie Clobus.
Het onderzoek leidde niet tot nieuwe vondsten. De twee kinderen met de naam Johannes zijn
beiden jong gestorven. Joannes Nicolaus was nauwelijks twee weken oud geworden en Joannes
Jacobus werd op de leeftijd van ruim drie jaar begraven. De stamboeken gaven echter aan dat
er zowel een Jacobus als een Johannes te Maastricht geboren waren, beiden op data die niet
klopten met één van de gevonden dopen. Nieuwsgierig geworden, ben ik verder gaan zoeken
naar de identiteit van de beide soldaten.

De verwarring gesticht
Het idee was ontstaan om de inmiddels bestaande genealogie 'aan te kleden' met aanvullende
gegevens over de vermelde familieleden. Omdat velen in de 18e eeuw een militaire loopbaan
hadden, leken de stamboeken in het Algemeen Rijksarchief een goed begin. Daar ontstond
echter verwarring door een vondst in een militair stamboek van het tweede bataljon van het
negende regiment infanterie uit 18061. Hierin is vermeld eenJohannesKlobus, geboren te Maas-
tricht 17 november 1770, zoon van Johannes Klobus en Catharina Bones, die laatstelijk gewoond
had te Maastricht. Zoals gezegd in de inleiding, was deze Johannes niet direct plaatsbaar in
de al bekende reeks kinderen van Johannes Clobus en Catharina Bones.

Nadat in Maastricht geen aanvullende gegevens werden gevonden, zijn alle gegevens uit de
militaire stamboeken verzameld. Om analyse van deze gegevens te vereenvoudigen, zijn de
meest relevante feiten chronologisch in tabelvorm geplaatst (zie tabel 1). Niet in de tabel zijn
opgenomen de religie en het beroep. Van zowel Johannes als Jacobus is steeds in de stamboe-
ken vermeld dat zij rooms katholiek waren en 'van ambach' schoenmaker.

(zie afbeelding blz. 377)
Boven de accolade zijn de uniformen te zien van de Staatse regimenten waaruit in 1795 de Vierde Halve
Brigade werd samengesteld. Derde van rechts het uniform van zoals dat vanaf 1793 door soldaten van
het regiment De Schepper werd gedragen. Toen Clobus in 1790 dienst nam werd nagenoeg hetzelfde
uniform gedragen, echter zonder epauletten. Samen met het regiment Douglas, vierde uniform van
rechts, vormde het regiment De Schepper in 1795 het eerste bataljon van de Vierde Halve Brigade. De
regimenten Oranje-Gelderland de De Thouars vormde het tweede bataljon en Oranje-Friesland en De
Petit het derde bataljon van de Vierde Halve Brigade. Onder de accolade de uniformen van de Vierde
Halve Brigade, zoals die in 1795 werden voorgeschreven. Het zal echter in de praktijk wel even geduurd
hebben voordat de bonte verzameling Staatse soldaten allemaal hetzelfde Bataafse pak aanhadden
(Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht, Sectie Militaire Geschiedenis, Jassenboekje, blz. 100)
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Door de vele reorganisaties van het leger in de Franse tijd en de daarmee samenhangende
vernummering van de bataljons en compagnieën infanterie, is het op het eerste gezicht niet
eenvoudig te zien wat de samenhang is tussen alle in de stukken genoemde militaire onder-
delen waaiinjacobus enjohannes Clobus dienden. Om de verwarring voor de hedendaagse onder-
zoeker nog verder te vergroten, blijkt uit sterktestaten en stamboeken dat in afwijking van de
formele organisatie soms ook nog depotbataljons bestonden. Bij nadere beschouwing gaat het
evenwel om één en dezelfde eenheid, zoals blijkt uit hierbij afgebeelde tabel 2, waarin de
'genealogie' is weergegeven van het infanterie onderdeel van Jacobus enjohannes Clobus. Het
onderdeel werd van 1795 tot 1806 gecommandeerd door de luitenant-kolonel Charles Pitcairn.
In de tabel zijn alleen de onderdelen genoemd die voorkomen in de formele besluiten betref-
fende de organisatie van het leger2.

naam van het onderdeel

Regiment De Schepper

ie bataljon 4e halve brigade

10e bataljon infanterie van linie

8e regiment infanterie v. linie van 2 veldbatal-
jons en een garnizoensbataljon

8e regiment infanterie v. linie bestaande uit 2
bataljons

9e regiment infanterie v. linie feitelijk bestaan-
de uit 2 bataljons

9e regiment infanterie bestaande uit 3 bataljons

per datum

8-7-1795

20-10-1803

11-6-1805

18-7-1806

17-9-1806

15-11-1807

1-12-1808

gewijzigd in

ie bataljon 4e halve brigade

10e bataljon infanterie van linie

8e regiment infanterie v. linie, ie (veld-)bataljon

8e regiment infanterie v. linie bestaande uit 2
bataljons

9e regiment infanterie v. linie bestaande uit 3
bataljons, het 3e echter niet opgericht

9e regiment infanterie bestaande uit 3 bataljons

9e regiment infanterie bestaande uit 2 bataljons

Tabel 2: Genealogie van Clobus' onderdeel gedurende zijn diensttijd 1730-1808

Stamboeken van het regiment De Schepper en van het 10e bataljon infanterie zijn helaas niet
bewaard gebleven. Kort na de reorganisatie van het 10e bataljon treffen v/e Jacobus Clobus voor
het eerst aan in het stamboek van het 8e regiment infanterie. Hij tekent dan bij in het 3e batal-
jon van dat regiment. Een poosje later duikt Johannes Clobus op in het stamboek van het 9e
regiment infanterie. De tabel 1 met stamboekgegevens bekijkende, valt het op dat nooit tege-
lijkertijd twee militairen Clobus bij het onderdeel aanwezig zijn. Er zijn voorts wel erg veel
bijzonderheden bij beiden gelijk, bijna teveel om op toeval te berusten. Op basis hiervan valt
niet uit te sluiten datJacobus enjohannes dezelfde persoon zijn. Naast frappante overeenkom-
sten tussen de gegevens van Jacobus en Johannes Clobus, zijn er ook merkwaardige verschil-
len. Als er inderdaad sprake is van identieke personen, is het toch wel heel vreemd dat - hoe-
wel beiden jarenlang achtereen bij het regiment dienden - verschillende voornamen gebruikt
zijn. Bovendien betekent een leeftijd van 29 jaar vanjacobus, die blijkbaar in 1805 is opgeschre-
ven en steeds onveranderd is overgeschreven, een geboortejaar omstreeks 1776. Dat verschilt
nogal van de bij Johannes opgegeven geboortejaren 1770 (17 november) en 1771 (4 februari). Bij
dit laatste valt bovendien op dat de verschillende data met een tussenpoos van twee weken
werden opgeschreven.

Tot zover geen schokkende conclusies. Jongens die dienst wilden nemen in het Staatse leger
smokkelden wel vaker met hun leeftijd. Voorschrift was, dat een recruut tenminste 18 jaar oud
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moest zijn3. Als de in Maastricht in het doopboek gevonden Jacobus Clobus dezelfde was als
degene die dienst nam in het regiment De Schepper omstreeks 1790, was hij toen 15 jaar oud.
Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden, dat de militaire administratie aantoon-
baar inconsistente elementen bevat, zoals genoemde verschillen in de geboortedata van Johan-
nes. Eén en ander maakt het wèl moeilijk harde conclusies te trekken op grond van de stam-
boekgegevens alléén. Daarom is verder gezocht naar militair-historische gegevens, om het
spoor van Jacobus enjohannes Clobus door de Nederlanden te reconstrueren.

staat van dienst als militair

Het regiment De Schepper (Nationalen No. 1) lag in garnizoen te Maastricht van 1790-1794.
Vader Clobus was inmiddels overleden. De omstandigheden waarin de weduwe met haar
kinderen verkeerde, zullen niet rooskleurig geweest zijn. Hoe eerder de kinderen het huis uit
waren hoe beter. Dienstname in een regiment in hun woonplaats is dan voor Jacobus/Johannes
Clobus een logische keuze. Gelet op vaders militaire achtergrond, zullen de kinderen goed
bekend geweest zijn met het leven als soldaat bij een infanterieregiment.

In 1794 werd het regiment De Schepper overgeplaatst en vervolgens verdeeld over de garni-
zoenen te Steenbergen, Willemstad en Dordrecht4. Vanuit de garnizoenen werd het regiment
vervolgens bij het veldleger geplaatst om deel te nemen aan krijgsoperaties.

Veldtocht in Brabant en Vlaanderen in 1793 en 1794
Begin 1793 verklaarde Frankrijk de Nederlandse Republiek de oorlog en veroverde al snel de
Oostenrijkse Nederlanden. De Republiek nam vervolgens met bondgenoten Oostenrijk en
Engeland deel aan een veldtocht in Brabant en Vlaanderen, om te trachten het Franse offensief
te stuiten en de Oostenrijkse Nederlanden te heroveren. Clobus' regiment, De Schepper, maak-
te deel uit van een Staats legerkorps dat eind april 1793 vanuit een verzamelkamp in Ooster-
hout naar het strijdtoneel vertrok. Tijdens deze veldtocht bekwam Johannes, volgens het stam-
boek van het 9e regiment infanterie, in de 'attaque bij Rijssel' op 18 augustus 1793 een verwon-
ding in de linker arm. Die dag werd onder leiding van Prins Frederik van Oranje5 een operatie
uitgevoerd om de vijandelijke posten van Blaton en Lincelles te overmeesteren. Deze plaatsen
liggen ongeveer 10 km ten noorden van Rijssel. Het Regiment De Schepper bevond zich in de
eerste kolonne, aangevoerd door luitenant-generaal Frederik vorst van Waldeck, die te Boes-
beek de rivier de Lijs over moest gaan om Blaton aan te vallen en te bezetten. Dit lukte vrij
gemakkelijk.

De tweede kolonne had het een stuk moeilijker en veroverde pas na hevige gevechten Lincel-
les. De hoofdmacht van het leger trok zich vervolgens terug en slechts kleine bezettingen
werden in de stadjes achtergelaten. Tot de bezetting van Lincelles hoorde het regiment De
Schepper. In de namiddag, toen men de overwinning al aan het vieren was, kwam de Franse
vijand versterkt terug. Na zware strijd maakten de Fransen zich meester van Lincelles en
Blaton. Met hulp van opgetrommelde Engelse versterkingen werden de plaatsen opnieuw door
Staatse troepen ingenomen. Aan Staatse zijde vielen die dag vele doden en gewonden6.

Op 21 september 1793 was het regiment De Schepper te Melle bij Gent7. Bij een legerreorga-
nisatie begin 1794 werden de grenadiercompagnieën van verschillende regimenten samenge-
voegd tot grenadierbataljons. De twee grenadiercompagnieè'n van het regiment De Schepper
waren ingedeeld bij het grenadierbataljon Van Plettenberg. Dit bataljon was geplaatst bij het
garnizoen te Charleroi en raakte bij de overgave van die plaats op 25 juni 1794 in krijgsgevan-
genschap8. Op 1 j uli 1794 was het (resterende deel van het) regiment De Schepper verdeeld over
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de steden Dordrecht, Steenbergen en Willemstad. Op 30 november bevond het regiment, 369
man sterk, zich te Standdaardbuiten en omgeving, direct achter de inundatielinie van de
Mark. Deze uitgebreide waterhindernis was bedoeld om de Franse opmars te vertragen. In de
loop van december marcheerde het regiment De Schepper naar Zevenbergen, eveneens acher
de inundatielinie gelegen. Plotseling invallende strenge vorst veranderde de inundatie echter
in een dikke ijslaag. De Fransen maakten hiervan gebruik door snel op te rukken. Eind decem-
ber moest het regiment De Schepper dan ook in allerijl terugtrekken. Onder dekking van
artillerievuur bereikten zij op 27december veilig de vesting Willemstad. De militairen werden
bij burgers ingekwartierd. Om extra slaapplaatsen in de huizen te maken, werd stro uitge-
reikt. De vesting raakte vervolgens door de voortgaande Franse opmars geïsoleerd van de rest
van het Staatse leger. De eenheden die zich hier bevonden hebben dan ook niet meer aan
gevechten deelgenomen. Na een lastgeving van de Staten Generaal is de vesting Willemstad
op 25 januari 1795 zonder verzet overgedragen aan de Fransen. Drie dagen later vertrokken
de Staatse troepen naar Oudenbosch9.

Op basis van de thans beschikbare gegevens is niet met zekerheid na te gaan bij welk deel
van het regiment (en dus op welke plaats) Clobus zich bevond in 1794. Als hij echter bij het
grenadierbataljon Plettenberg was ingedeeld, zou waarschijnlijk op de staat van dienst ver-
meld zijn, dat hij krijgsgevangen was gemaakt in Charleroi. Aannemelijk is daarom dat hij
met het regiment De Schepper in Willemstad terecht kwam. Vast staat dat hij tijdens de cam-
pagne in Vlaanderen in 1794 een borstkwaal opliep. Mogelijk was deze kwaal een gevolg van
het langdurig verblijf te velde onder slechte weersomstandigheden in gebrekkige onderko-
mens. Later zal blijken dat Clobus in toenemende mate last ondervond van deze kwaal.

De winter van 1794 op 1795 was zeer streng. De troepen hadden veel last van de kou. Een
aantal Staatse eenheden te velde werd in januari 1795 voorzien van extra warme kleding, zoals
schanslopers (lange dikke jassen) en IJslandse kousen. Hoewel ook de Fransen zeer veel proble-
men hadden door het koude weer, werkte dit tenslotte toch in hun voordeel, doordat zij de
stevig bevroren waterhindernissen op eenvoudige wijze konden passeren. Na de Franse over-
winning en de Bataafse omwenteling begin 1795, werd het Staatse Leger naar Frans model
gereorganiseerd.

Embarkatie op de rede van Texel in 1797
In 1797 hadden de Fransen het plan opgevat om een landing uit te voeren in Ierland. Er was
daartoe een expeditionaire macht gevormd met onder meer een Bataafse divisie gecomman-
deerd door luitenant-generaal Daendels.

Clobus' onderdeel, het ie bataljon 4e halve brigade, werd aan deze Bataafse divisie toege-
voegd. De troepen gingen medio juli 1797 aan boord van de schepen die op de rede van Texel
voor anker lagen. Deze vloot, bestaande uit meer dan tachtig oorlogs- en transportschepen,
vormde een indrukwekkend schouwspel dat veel publieke belangstelling trok. Door voortdu-
rende tegenwinden kon de gereedliggende vloot het zeegat van Texel evenwel niet uitvaren.
Zo verliep het gunstige jaargetijde voor een invasie in Ierland. Na twee maanden achtereen in
de benauwde scheepsruimen te hebben gezeten, konden de troepen weer aan land gaan10.

Campagne Noord-Holland in
Op 27 augustus 1799 begonnen landingsoperaties van Engelse en Russische troepen in Noord-
Holland. Van de Bataafse troepen die de aanval moesten keren, arriveerde het ie bataljon 4e
halve brigade later die dag in de omgeving van Callantsoog. Het bataljon was ingedeeld bij de
2e brigade (generaal-majoor P. J. van Zuijlen van Nijeveld), die op haar beurt deel uit maakte
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Datum

15-8-

1806

8-9-1806

1808

31-10-

1808

31-10-

1808

13-11-

1808

onderdeel

8RI,

3e bat, 3e cie

8RIvL,

3e bat, 3e cie

8RI,

3e bat, 3e cie

9RI,
2e bat, 3e cie

9RI, 3e bat

9RI

9RI

gRIvL, depot

gRI, depot

plaats

Leeuwar-

den

Leeuwar-

den

Den

Bosch

Den

Bosch

Den

Bosch

Den

Bosch

voornaam

Jacobus

J

Jacobus

Johannes

Jacobus

Johannes

Johannes

J

Johannes

leeftijd of
geb.datum

29 jaar

29 jaar

29 jaar

*i7-"-i77O

"4-2-1771

'17-11-1770

lengte

5/6/2

5/7/-

5/6/2

5/6/2

Bijzonderheden

diensttijd verlengd op 13-7-1805; diensttijd
eindigt 30-11-1805;
eerder gediend bij De Schepper 3jr + ïomnd
en bij 10e bat. ïojr;
geen vrouw, 1 kind

dienttijd verlengd op 20-2-1806; diensttijd
eindigt 20-11-1811; eerder HJr+ 10 mnd ge-
diend;
weduwnaar; 1 kind bij het korps

dienttijd verlengd op 20-2-1806; diensttijd
eindigt 30-11-1811
eerder gediend bij De Schepper 3jr + ïomnd
en bij 10e bat. ïojr;
geen vrouw; 1 kind;
borstziekte, daarom "onbequaam voor vatigu-
es"

dienttijd verlengd op 31-3-1806; diensttijd ein-
digt 30-11-1811;
eerder gediend bij De Schepper en 4e halve
brigade; blessure bekomen in de linker arm
18—8-1793 in de attaque bij Rijssel;
zn van Johannes Clobus en Catharina Bones;
blozend van wezen, blauwe ogen, grote neus,
gewone mond en kin; bruin haar

uitsluitend vermelding van pasportering op
17-11-1808

18 jaar onafgebroken gediend;
lijdt aan borstkwaal; goed gedrag

(staat van dienst, zie illustratie)
is begonnen te dienen als soldaat 22-10-1790
bij De Schepper;
heeft bijgewoond de veldtocht in 1793 en 1794
in Brabant en Vlaanderen, in 1797 geëmbar-
keerd op de rede van Texel, in 1799 de cam-
pagne in Noord-Holland, in 1807 en 1808 de
campagne in Noord Duitsland

(attest van de chirurgijn-majoor, zie illustra-
tie)
lijdt aan een borstkwaal, opgelopen in 1794
tijdens de campagne in Vlaanderen, die hem
ongeschikt maakt voor velddienst

(extract stamboek, zie illustratie)
vanaf 22-10-1790 in dienst als militair;

stamboek

34-82

222-51

222-32

40-51

46-212

223-42

223-36

223-37

223-35

382 Gens Nostra 56 (2001)



van de ie divisie onder bevel van lui tenant-generaal H.W. Daendels. Het bataljon was die dag
bij verschillende acties betrokken. Zowel aan Bataafse als aan Engelse zijde vielen vele slacht-
offers. De gevechten werden in het voordeel van de Engelsen beslist en de Bataafse troepen
trokken zich terug. De volgende dagen voerden de Bataven voortdurend kleine gevechtsacties
en verplaatsingen uit om hun positie te consolideren.

Op 10 september vond er opnieuw een veldslag plaats, waarbij de divisie Daendels posities
innam bij de dorpen Haringkarspel, Dirkshorn en Sint Maarten. In de dagen daarna bevond
Clobus' bataljon zich in het gebied tussen Oudorp en Sint Pancras. Op 19 september trok het
bataljon snel naar de omgeving van Schoorl, om de bedreigde troepen van generaal Bonhom-
me in de slag bij Bergen te ondersteunen. Zij arriveerden echter te laat om nog van veel nut
te kunnen zijn. Op 12 oktober 1799 bezette de divisie Daendels strategische posities in het
oostelijk deel van de frontlinie, van de Boerensluis aan de Zuiderzee tot aan het dorp Zijde-
wind, waar werd aangesloten op de eenheden van de divisie Dumonceau. Clobus' bataljon
bevond zich bij de Canterbrug, ongeveer anderhalve kilometer ten zuidwesten van Lutjewin-
kel". Het regende dagelijks, de Engelsen en Russen bevonden zich in modderig terrein en
hadden gebrek aan voorraden. Zij verloren de hoop op een overwinning en de volgende dagen
is er niet meer gevochten. Op 18 oktober werd een verdrag met de Engelsen gesloten, dat een
einde maakte aan de oorlog in Noord-Holland.

De jaren 1800 tot 1807
Militaire onderdelen wisselden in de Franse tijd doorlopend van garnizoensplaats en hun
spoor is dan ook moeilijk te volgen. Clobus' onderdeel, het ie bataljon van de 4e halve brigade,
is waarschijnlijk na afloop van de strijd in Noord-Holland in garnizoensplaatsen in Noord-

Tabel 1. Stamboekgegevens vanjacobus enjohannes Clobus (zie bh. 382)

Toelichting op de in tabel 1 vermelde gegevens.
Datum: de datum waarop het stamboek werd ingevuld, voor zover kon worden vastgesteld.
Onderdeel: de militaire eenheid die het stamboek samenstelde en waartoe het ingeschreven personeel
behoorde. Hierbij betekent RI: regiment infanterie; RIvL: regiment infanterie van linie; bat: bataljon;
cie: compagnie. Opgemerkt wordt dat de toevoeging 'van linie' door de militaire schrijvers niet altijd
consequent gebruikt lijkt te worden.
Plaats: de plaats waar de militaire eenheid in garnizoen lag toen de gegevens in het stamboek werden
ingevuld.
Voornaam: alléén de voornaam is opgenomen, omdat de achternaam in alle gevallen is vermeld als Klo-
bus, Klobes.
Leeftijd: in de meeste gevallen is in het stamboek of de leeftijd öf de geboortedatum opgegeven; in de
tabel is dit overgenomen. De geboorteplaats van Jacobus en Johannes Clobus is steeds Maastricht. Dit
is niet in de tabel opgenomen.
Lengte: is gegeven in voet/duim/streck. In het leger werd toen de Rijnlandse maat gehanteerd (zie bij-
voorbeeld Zwitser, blz 57), hetgeen betekent dat zowel Jacobus als Johannes Clobus ruim 1,70 meter lang
waren.
Bijzonderheden: hier zijn de overige gegevens samengevat die bij identificatie van de betreffende persoon
van belang kunnen zijn. De rang van Jacobus en Johannes Clobus is steeds soldaat of daarmee gelijk
gesteld. Dit is niet in de tabel opgenomen. Evenmin in de tabel opgenomen is de religie en het beroep
(in het burgerleven). Van zowel Jacobus als Johannes is in de stamboeken vetmeld dat zij rooms katho-
liek waren en 'van ambacht' schoenmaker.
Stamboek: hier is vermeld het inventarisnummer en de bladzijde van het stamboek waar de gegevens
werden gevonden in het ARA, Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, nummer toegang 2.01.15.
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Holland ondergebracht. Het bataljon was niet ingedeeld bij de divisie die werd gevormd om
deel te nemen aan een volgende veldtocht, begin 1800 naar de Main12.

Het ie bataljon van de 4e halve brigade lag in 1801 te Amsterdam in garnizoen, in 1802 te
Woerden en in 1803 te Hoorn13. Eind 1803 werd Clobus' bataljon wel opgenomen in de Bataafse
Divisie. De divisie maakte deel uit van een Frans legerkorps onder bevel van generaal Marm-
ont. In de zomer 1804 verbleef het gehele legerkorps, ca. 18000 man sterk, in een tentenkamp
bij Zeist. Onder grote publieke belangstelling werden hier regelmatig op uitgebreide schaal
oefeningen gehouden. Bij het naderen van de winterkou vertrokken de troepen weer naar hun
garnizoensplaatsen. Begin november 1804 arriveerde Clobus' onderdeel in Haarlem, waar het
onder de naam 10e bataljon infanterie in garnizoen kwam14.

In de zomermaanden van 1805 was het legerkorps weer in het Kamp bij Zeist, toen Napoleon
bevel gaf een invasie in Engeland uit te voeren. Het legerkorps marcheerde naar Den Helder
en werd ingescheept op de vloot. Wegens een oorlog met een Oostenrijks-Russische coalitie
werden de invasieplannen evenwel begin september afgelasten de ruim twintigduizend solda-
ten weer aan de wal gebracht. In plaats van naar Engeland te varen, wandelde het legerkorps
van Marmont nu van Den Helder in hoog tempo richting Wenen. Clobus' onderdeel, toen
genoemd 8e regiment infanterie van linie, was daarbij vanuit de Bataafse divisie overgeplaatst
naar een Franse divisie in het legerkorps. Via Augsburg, Ulm en een moeilijke bergroute door
Styer en Mariazell, kwamen zij uiteindelijk terecht in de omgeving van Graz. Daar zorgden
zij voor flankdekking van Napoleons leger tijdens de slag bij Austerlitz op 2 december 1805.
Eind december werd de vrede getekend en konden de troepen op de terugweg. In een verza-
melkamp bij Dietz aan de Lahn voegde het 8e regiment zich weer bij de Bataafse divisie. In
maart 1806 bereikte men Holland15.

In augustus 1806 is Clobus' onderdeel naar de noordelijke provincies verplaatst. Het ie
bataljon lag in garnizoen in Groningen, het 2e en 3e bataljon te Leeuwarden. Clobus was toen
al weduwnaar en had een zoon. Deze zoon verbleef toen bij het regiment. Dat was in die tijd
niet ongebruikelijk. Uit een door commandant Pitcairn op 15 augustus 1806 gehouden inven-
tarisatie blijkt, dat zich 178 kinderen en 116 vrouwen van soldaten bij het regiment bevonden16.

Campagne in Noord-Duitsland in 180/ en 1808
In 1806 was de Bataafse Republiek omgevormd tot het Koninkrijk Holland. De levering van
troepen ten behoeve van Franse veldtochten onder Napoleon ging evenwel onverminderd
door. In Noord-Duitsland voerde Napoleon oorlog tegen de Pruisen en de Russen.

In maart 1807 liep Clobus met zijn collega's van het 9e regiment Infanterie vanuit Holland
naar de Weser om het Hollandse legerkorps onder generaal Dumonceau te versterken. Eind
april was Clobus' regiment gelegerd te Bremen als onderdeel van de 2e brigade onder bevel
van generaal-majoor Abbema. Deze brigade maakte op haar beurt deel uit van de ie divisie
onder luitenant-generaal Bruce. Er vonden rond de Weser in het voorjaar 1807 weinig krijgs-
handelingen van betekenis plaats. Na het formele einde van de vijandelijkheden in Pruisen

Extract uit het stamboek van het depot van het 9e regiment infanterie (zie blz. 384)
Dit document werd opgemaakt te Den Bosch op 13 november 1808, in verband met de pensionering van
Johannes Klobus. In de kolommen wordt, van links naar rechts, aangegeven: het volgnummer in het
stamboek; de data waarop dienst werd genomen; het signalement, waarin onder meer is vermeld dat
hij wel een zoon maar geen vrouw of dochter heeft; de eenheid waarbij hij eerder heeft gediend; zijn
rang; blessures e.d. (niet ingevuld) (ARA, Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, inv. nr. 223 fol.

35)
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in juni 1807, met het vredesverdrag van Tilsit, bleven de Hollandse troepen als bezettings-
macht ter plaatse. De ie divisie trok voor korte tijd in de richting van Oost-Friesland, maar
keerde in september 1807 weer terug in de omgeving van de Weser. Clobus' regiment werd
ditmaal gelegerd in de stad Varel, noord-west van Bremen. Na een reorganisatie van het Hol-
landse legerkorps, maakte het nu deel uit van de 2e divisie onder luitenant-generaal Gratiën17.

Eerst in maart 1808 gingen de eerste Hollandse eenheden huiswaarts. Uit de in tabel 1 ge-
noemde gegevens blijkt dat Clobus, nu ingedeeld bij het depot van het 9e regiment, in oktober
1808 te 's-Hertogenbosch was.

Einde als militair
Terugblikkend op de beschreven campagnes, valt te constateren dat lopen een belangrijk
onderdeel was van het militaire leven. Ook in de laatste campagne heeft Clobus heel wat afge-
marcheerd. Bijvoorbeeld van Varel naar 's-Hertogenbosch is zo'n 400 kilometer lopen. De
wegen in die tijd waren onverhard en vaak moeilijk begaanbaar. Als we daarbij nog bedenken
dat elke soldaat ruim twintig kilo bepakking meedroeg, is het eigenlijk wel vreemd dat Clobus
aan deze campagne kon deelnemen. Ruim voor het vertrek van het regiment, in september
1806, vermeldde majoor J. E. van den Broek al dat Jacobus Clobus ongeschikt was voor vermoei-
ende actieve velddienst wegens een borstziekte. Mogelijk is over het bezwaar heengestapt
wegens het enorme tekort aan soldaten in Holland (er was nog geen conscriptie), terwijl Napo-
leon grote druk uitoefende om personeel voor zijn veldtochten te leveren. De borstkwaal werd
uiteindelijk wel de reden voor de afkeuring van Clobus, zo blijkt uit het attest dat chirurgijn-
majoor Dr. Werner opmaakte in het garnizoenshospitaal van 's-Hertogenbosch op 31 october
1808.

Dezelfde dag nog is een Staat van Dienst opgemaakt, twee weken later gevolgd door een
extract uit de Stamboekgegevens. Beide documenten zijn ondertekend door eerder genoemde
majoor Van den Broek. Deze majoor plaatste Clobus vervolgens met 17 anderen op een lijst van
manschappen van zijn regiment, die het Rijk tenminste 15 jaar onafbroken hadden gediend
en daar nu wegens lichaamsgebreken niet meer toe in staat waren. Om die reden werden de
militairen op de lijst voorgedragen bij de minister van Oorlog voor een beloning18. Enkele
dagen na het ontslag uit de militaire dienst, pasportering genoemd, werd de akte getekend,
waarbij Clobus een bedrag van 63 gulden 17 stuivers en 8 cent uitgekeerd kreeg. In feite een
soort eenmalige invaliditeitsuitkering vergelijkbaar met ongeveer acht maanden soldij19.

levensloop als burger

Zoals gezegd kon in de militaire administratie geen sluitend bewijs worden gevonden voor
de identiteit van Jacobus en Johannes Clobus. Reden om de toenmalige bevolkingsboekhouding
nog eens nader te bekijken. De moeilijkheid was daarbij aanvankelijk, waar gezocht moest
worden.

Door de reconstructie van de staat van dienst als militair werden de garnizoensplaatsen
gevonden waar Clobus met zijn onderdeel is geweest. Het verdere onderzoek kon zich vervol-
gens hierop richten. Zo leken voor de periode na de operaties in Noord-Holland, de garni-
zoensplaatsen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem goede startpunten. In Alkmaar en omstreken
is niets gevonden, maar in de andere twee steden was het prijs. Mede dankzij een aantal toe-
vallige vondsten elders, is tenslotte een redelijk compleet beeld verkregen van de burger Clo-
bus.
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Attest
Dit document werd opgemaakt te Den Bosch op 31 oktober 1808, in verband met de pensionering van
Johannes Klobus. De Chirurchijn-Majoor Dr. Werner verklaart hierbij dat J. Klobes lijdt aan een borst-
kwaal die hij opliep in 1794 tijdens de veldtocht in Vlaanderen. Door deze kwaal is hij ongeschikt om
dienst te velde te doen (ARA, Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, inv. nr. 223 fol. 37)

Amsterdam 1800

Op 5 september 1800 gaat te Amsterdam in ondertrouw 'Jan Cobus Clobus van Maastricht -
Rooms, oud 23 jaren, wonend in de Langebrugsteeg, ouders dood, geadsisteerd met Steven
Angenent, woont als boven - met Anna Catharina Elisabeth Coelman van Singeren in Prui-
sen20, Rooms, oud 22 jaar op de Keyzersgracht, ouders dood, geadsisteerd met Hendrik Tie-
man op de Blauwburgwal'. De beide gehuwden ondertekenen de ondertrouwinschrij ving met
een kruisje. Vermoedelijk kon geen van beiden goed schrijven.

Ruim vijf maanden later werd in de rooms katholieke kerk 't Boompje, slechts enkele minu-
ten lopen van de Langebrugsteeg verwijderd, door pater Theodorus van den Idsert gedoopt
Jacobus 'filius Jacobi Klóbus et Anna Catharina Koelman' ".

Blijkbaar is Clobus met zijn gezin op enig moment daarna uit Amsterdam vertrokken. In
Woerden werd gedoopt op 10 april 1802 Lambertus Joannes, 'filius legitimus Joannis Klobus
militis et Elisabeth Koelman'22.
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Haarlem 1804
Militairen verplaatsten zich voortdurend. Clobus' militair onderdeel, het 10e bataljon infante-
rie, vijfhonderd man sterk, kwam op 3 november 1804 in garnizoen te Haarlem23. In die stad
is precies een maand later in de rooms katholieke Statie Bagijnhof gedoopt Catharina, dochter
van 'Jan Klobus, militair en Elisabet Koelman', getuigen Gerardus Klobus en Catharina Humme-
ling. Waarschijnlijk is de bevalling niet goed verlopen, want op 5 december zijn zowel de 26
jaar oude moeder als het kind in het kraambed in hun woning in de Lange Molensteeg overle-
den. Ze werden drie dagen later, in één kist, begraven op de Noorderbegraafplaats in Haarlem.

Groningen 1808
De volgende vermelding in de burgerlijke administratie is gevonden in de stad Groningen, een
maand nadat Clobus de militaire dienst verliet. Op 17 december 1808 gaat aldaar in onder-
trouw 'Johannes Jacobus Clobus van Maastricht met Grietje Wiegerstein van Groningen'. Bij
gelegenheid van hun huwelijk op zondag 1 januari 1809, werd een ruim negen jaar oude doch-
ter van Grietje erkend24.

Een mogelijke verklaring voor deze gang van zaken is, dat de militaire eenheid van Clobus
kort na de verwekking van dit kind, in het najaar van 1798, naar elders werd overgeplaatst.
Gelet op de turbulente gebeurtenissen in Nederland in de periode daarna, kan het heel goed
zijn dat Wiegerstein en Clobus elkaar uit het oog zijn verloren en dat Clobus niet van de ge-
boorte van de dochter heeft geweten vóór zijn huwelijk met Coelman in 1800. Bij de doop van
Johanna Katriena Klobes te Groningen op 11 mei 1810 werden de vader en moeder vermeld als
'Johannes Klobes (Rooms) en Grietje Wiegelstein'.

Hoogezand 1810
In de loop van 1810 moet Clobus naar Hoogezand zijn verhuisd, want in december van dat jaar
werd hij als 'Jan Klobus' in geschreven in het buurtregister van de olderman van Kluft E25. Als
schoenmaker vestigde hij zich in een huis aan de westzijde van de Kalkwijk, vlak bij het Win-
schoterdiep. Als linkerbuurman op nummer E5 had hij zijn broer Gerardus Clobus (lila), die
daar het beroep van kleermaker uitoefende26.

Handtekening van ]acobus Klobus
Hij ondertekende als 'j klobis' op 25 juli 1812 de geboorteakte van zijn twee dagen eerder te Groningen
geboren zoon Johan Andries. Direct daaronder tekende getuige Kesselaar.
In alle andere akten die met betrekking tot Jacobus (en Johannes) zijn gevonden, gaf hij aan niet te
kunnen schrijven. De vorm van bovenstaande handtekening wijst inderdaad niet op grote vaardigheid
met de pen.

Groningen 1812
In 1812 is Clobus al weer terug in Groningen. Hij is dan vermeld in een register van een batal-
jon gewapende burgermacht aldaar: 'Johannes Klobes, oud 41 jaar, schoenmakersknecht,
getrouwd, 3 kinderen, benauwde borst'27. Bij de Burgerlijke Stand van Groningen doet johan-
nes Klobis, schoenmaker wonende aan het Zuiderdiep V 77 aldaar, op 25 juli 1812 aangifte van
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het feit dat zijn echtgenote Grietje Wilgersteen twee dagen eerder verlost is van een zoon, ge-
naamd Johan Andries. De vader ondertekende de akte met 'J Klobis', maar zijn handtekening
maakt niet de indruk dat hij goed kan schrijven.

In 1814 komtjohannes Klobus, geboren 1775, in Groningen voor in het register van de Landmi-
litie als schoenmaker en doet hij aangifte van de geboorte van zoon Jacobus Johannes.

Maastricht 1821
Tenslotte verhuisde Clobus naar zijn geboortestad Maastricht. Voor de burgemeester aldaar
verklaarde op 11 september 1821: 'Franciscus Jacobus Clobus, oud 45 jaren, geboren te Maas-
tricht, gehuwd met Margaretha Wiegerstein, van beroep schoenmaker, zijn domicilie binnen
deze stad te verkiezen'. Hij heeft de verklaring niet ondertekent, omdat hij naar zijn zeggen
niet kon schrijven28.

In het bevolkingsregister van Maastricht van 1829 (zuid) op het adres Kleine Looyerstraat
699 is vermeld: 'Jakob Frans Klobes, RK, 54 jaar oud, kerkbediener; Gritje Wiegersteijn, 53 jaar
oud; hun kinderen Johan Andries 17 jaar, dagloner; Jakobus Johannes 15 jaar, dagloner; Jakoba
Juliana 30 jaar, breister; Johanna Catharina 19 jaar breister'.

De zoon uit het eerste huwelijk, Lambertus Johannes, is inmiddels het huis uit; hij is in 1822
beroepsmilitair geworden. De rest van het hele gezin is nog bij elkaar.

Heel opvallend sinds de verhuizing naar Maastricht, is de tweede voornaam van Jakob Klo-
bes: Frans. Deze tweede voornaam werd hier voor het eerst gevonden. Bij de doopinschrijvin-
gen van de kinderen van Joannes Otto Clobus en Catharina Bonnes (Bonus) komt de naam Frans
niet voor. Wèl is het zo, dat bij de doop van hun zoon Jacobus een Jacobus Franciscus Veltmans
getuige was.

Het overlijden van Jacobus Franciscus Clobus, in zijn woning in de Bonnefantenstraat 409 te
Maastricht op 22 mei 1835, werd aangegeven door zijn zoon Jacobus Johannes Clobus, oud 21 jaar
en zijn broer Lambertus Clobus, oud 55 jaar. De familieleden geven niet alleen de naam van de
overledene op, maar ook de namen van zijn lang daarvoor gestorven ouders, Joannes Otto Clobus
en Catharina Bonus. Opvallend is daarbij dat zij de tweede voornaam Otto kennen van de vader
van de overledene. Buiten de inschrijving in het doopboek heb ik deze tweede voornaam Otto
nergens vermeld gevonden. Het suggereert dat de in de overlijdensakte vermelde voornamen
Jacobus Franciscus, ongetwijfeld met evenveel nauwkeurigheid opgegeven, door de familie
(en/of de pastoor) als de oorspronkelijke en juiste werden beschouwd29. Mogelijk is bij de
doopinschrijving de tweede voornaam Franciscus abusievelijk niet vermeld.

Conclusie over de identiteit
Zoals eerder is aangegeven, sluiten de in tabel 1 vermelde militaire gegevens niet uit dat Jacobus
en Johannes Clobus dezelfde persoon kunnen zijn. Hard bewijs hiervoor bevatten zij evenwel
niet. Door genoemde gegevens te combineren met historische feiten uit andere bronnen, is
chronologisch de staat van dienst van Jacobus/Johannes beschreven. Dit leidt evenmin tot
bewijs. De staat van dienst geeft echter wel aan, in welke plaatsen inschrijvingen te vinden
zijn van Clobus in de administratie van de burgerlijke autoriteiten.

Ook in de burgerlijke administratie zijn inschrijvingen gevonden van zowel Jacobus als van
Johannes Clobus (en varianten daarvan). Anders dan bij de militaire administratie zijn deze, bij
opeenvolgende gebeurtenissen verschillende, voornamen ingeschreven in samenhang met de
naam van dezelfde echtgenote (eerst Coelman, later Wiegerstein) en/of hun kinderen. Op
grond van deze samenhang kan met zekerheid geconcludeerd worden dat Jacobus en Johannes
Clobus één en dezelfde persoon zijn.
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Mistig blijft evenwel de oorzaak van de verwarring met de voornamen. Jacobus heeft zich
waarschijnlijk niet zo druk gemaakt over de juiste vermelding van zijn doopnaam. Ook zat
hij er blijkbaar niet zo mee dat hij Johannes werd genoemd. Of alleen geschreven? Sprak Jaco-
bus wellicht onduidelijk? Las hij niet wat anderen opschreven of liet hem dat overschillig? Uit
een ondertekening van een akte in 1812, blijkt dat hij, zij het moeizaam, z'n naam toen wel
kon schrijven.

Een andere vraag die open blijft, is hoe hij nu eigenlijk door z'n omgeving werd genoemd.
Misschien had hij een roepnaam, die bij schriftelijke vastlegging in stukken verfraaid werd
door de schrijvers en daarbij voor dubbele uitleg vatbaar. Van zowel Jacobus als Johannes zijn
zeer vele varianten bekend. Verleidelijk, maar onbewijsbaar, is de gedachte dat de vermeldin-
gen bij de ondertrouw in Amsterdam - als oudst bewaarde schriftelijke vastlegging van door
hem zelf verstrekte informatie - een aanwijzing kunnen geven. Jan zou hij dan als roepnaam
beschouwd kunnen hebben en zijn doopnaam Cobus als tweede naam gebruikt kunnen heb-
ben. De voornaamcombinatie Joannes Jacobus was gegeven aan het na Jacobus geboren kind,
dat op driejarige leeftijd overleed. Mogelijk dat dit feit in de familiekring een rol ging spelen
bij het gebruik van een roepnaam voor Jacobus. De gedachte dat de roepnaam inderdaad Jan
was, wordt ondersteund door de inschrijving onder die naam in het buurtregister van kluft
E te Hoogezand in 1810. Deze kluft omvatte een groep van ongeveer veertig gezinnen en het
lijkt aannemelijk, dat hij is ingeschreven zoals men hem in het dagelijks leven kende.

Een niet te beantwoorden vraag blijft ten slotte of de, pas laat in stukken vermelde, tweede
voornaam Franciscus enige rol bij dit alles gespeeld heeft.

Bijlage fragment genealogie Clobus
I. Joannes Klaus (Clobes, Klobus, Clobis, etc), soldaat, begr. Maastricht 1-5-1762, tr. (1) Maas-
tricht 12-12-1735 (get. Petro Bisschops, Lamberto Jansen en Sophia Jansen) Maria Hekna Jansen,
ged. ald. 26-3-1718, begr. Maastricht St. Martinuskerk 13-1-1747, dr. van Matthi Jansen en
Helena Williarts; tr. (2) Maastricht 22-08-1750 Judith Houben, weduwe (get. Joanne Petro de
Frain en Maria Elisabeth Houben), begr. Maastricht 20-5-1762.

Uit het eerste huwelijk:

1. Petrus Klaus, ged. Maastricht 26-9-1736 (get.: Joannes Bovij30 uit naam van Petri Bosschop
en Catharina Hooghwaerts), begr. Maastricht (gratis op het kerkhof) 3-10-1736.

2. Joannes Otto, volgt II.
3. Cornelia Clobis, ged. Maastricht 23-3-1739 (get.: Nicolaus Morenis en Anna Margarita Mae-

nen), overl. Maastricht 17-9-1811, otr. Namen 6-7-1762, tr. Maastricht NH16-7-1762 Chris-
tiaan Smid(s), j.m. geb. te Zutphen, soldaat in het eerste bataljon Schotten van kolonel
Gordon onder de compagnie van Majoor MacLeod31.

4. Maria Sophia Klobis, ged. Maastricht 1-10-1740 (get.: Joannes Hubertus Bovi uit naam van
Joannis Vaesen en Sophia Jansen), begr. Maastricht 25-10-1740.

Il.Joannes Otto Klobus (Clobus, etc), ged. Maastricht 12-9-1737 (get.: Otto Thomissen en Cathari-
na Hooghwaerts), soldaat in diverse regimenten Infanterie en Mariniers32, droogscheerder
(lakenbereider), begr. Maastricht 24-2-1784, otr./tr. Maastricht 24-4/10-5-1761 Catharina Bonnes
(Bonus), ged. Maastricht 13-8-1736, begr. ald. 9-4-1793, dr. van Lambertus Bones en Anna Catha-
rina Clock.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Maastricht:
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1. Joannes Nicolaus Klobus, ged. 2-10-1761, begr. Maastricht 14-10-1761.
2. Lambertus Hijacinthus Clobus, ged. 19-2-1763, begr. Maastricht 21-5-1763.
3. Anna Maria Clobus, ged. 20-2-1764, begr. Maastricht 23-6-1764.
4. Gerardus, volgt lila.
5. Anna Catharina Clobus, ged. 28-6-1767, begr. Maastricht 5-7-1767.
6. Tilmannus Clobis, ged. 14-8-1768.
7. Joanna Jacomina Clobus, ged. 12-4-1770, begr. Maastricht 10-4-1773.
8. Cornelia Clobes, ged. 26-6-1772, begr. Maastricht augustus 1774.
9. Anna Ida Clobus, ged. 9-3-1774, begr. Maastricht 9-9-1778.

10. Jacobus, volgt Illb.
11. Joannes Jacobus Clobus, ged. 25-2-1778, begr. Maastricht 31-5-1781.
12. Lambertus, volgt IIIc.
13. Maria Ida Klobus, ged. 11-1-1782, begr. Maastricht 15-1-1782.

lila. Gerardus Clobus, ged. Maastricht 5-9-1765, kleermaker, overl. Hoogezand 3-12-1849, tr. (1)
Reina Geerts, geb. Zuidhorn ca. 1764, overl. Hoogezand 20-9-1816, gescheiden (Groningen 25-8-
1808) echtgenote van Jan Jacob Kaijan; tr.33 (2) Marianne Dorothea Borger geb. Damme (D) ca.
1792, overl. Hoogezand 1-11-1877, dr. van Georg Borger en Maria Adelheid Steineman.

Uit het eerste huwelijk:34

1. Lambertus Clobus, geb. Maastricht 24-4-1810, kleermaker, overl. Stadskanaal 6-5-1873, tr.
(1) Groningen 21-4-1836 GerregienEildertsBrants, geb. Veendam 30-8-1811, overl. Stadskanaal
29-11-1856, dr. van Eildert Brands en Janna Hindriks; tr. (2) Groningen 27-3-1859 Maria
Hindriks, geb. ald. 15-10-1820, overl. na 22-8-189135, weduwe van Harmannus Alberts Jager,
dr. van Auke Hindriks en Frijske Wiebes. Uit beide huwelijken nakomelingen.

Uit het tweede huwelijk:

2. Gerardus Borger, geb. Kalkwijk (gem. Hoogezand) 23-10-1823, overl. ald. 23-10-1823.
3. Fredrik Clobus, geb. Kalkwijk 1-2-1825, meester-kleermaker, overl. Amsterdam 12-1-1900,

begr. Velp 16-1-1900; tr. (1) Zuidlaren 15-4-1848 Catharina (Trijntje) Steffens, geb. Zuidlaren
9-1-1823, overl. Velp 5-5-1885, dr. van Geert Steffens en Geertje Abels Venema; tr. (2) Am-
sterdam 27-11-1890 Christina Maria Kortenbach, geb. 's-Gravenhage 3-3-1844, overl. Amster-
dam 15-8-1892, wed. van Johannes Lemmerak Buningh, dr. van Mattheus Kortenbach en
Theodora van den Ende. Uit het eerste huwelijk nakomelingen onder wie de auteur36.

4. Catharina Clobus, geb. Kalkwijk 15-9-1826, overl. Sappemeer 3-6-1865, tr. Hoogezand 8-1-
1852 Hindrik Keilman, geb. Scharmer (gem. Slochteren) 28-1-1829, arbeider, overl. Wilder-
vank 16-1-1894, zn. van Derk Hindriks Reilman en Stientje Jans Langebeek. Uit dit huwe-
lijk nakomelingen.

5. Dorothea Clobus, geb. Kalkwijk 16-8-1828, overl. ald. 24-4-1832.
6. Gerardina Clobus, geb. Kalkwijk 8-4-1830, overl. Leek 3-2-1910, tr. Hoogezand 10-5-1861

Harmannus Derkjullens, geb. Helpman (gem. Haren) 27-3-1835, zaagmolenknecht, overl.
Zevenhuizen (gem. Leek) 23-3-1916, zn. van Rudolphus Jullens en Catharina Harms Sle-
pen. Uit dit huwelijk nakomelingen.

7. Gerardus Clobus, geb. Kalkwijk 29-1-1833, meester-kleermaker, overl. Hoogezand 12-12-
1924, tr. Sappemeer 29-11-1860 Anna Tiecke, geb. Kleinemeer (gem. Sappemeer) 22-12-1837,
overl. Groningen 17-8-1909, dr. van Johannes Tiecke en Hermanna Helena Gibcus. Uit dit
huwelijk nakomelingen.
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8. Johannes Clobus, geb. Hoogezand 29-4-1836, kleermaker, overl. Hoogezand 26-4-1885 als
Johannes Borger.

Illb. Jacobus Clobus, ged. Maastricht 5-11-1775 (get.: Jacobus Franciscus Veltmans en Elisabeth
Meermans), soldaat vanaf 22-10-1790, gepasporteerd 17-11-1808, daarna schoenmaker en kerk-
bediener, overl. Maastricht 22-5-1835, otr. (1) Amsterdam 5-9-1800 Anna Catharina Elisabeth
Coelman, geb. Singern (D) ca. 1778, overl./begr. Haarlem 5/8-12-1804; otr./tr. (2) Groningen 17-
i2-i8o8/i-i-i8o9Gne(/eW(e^erafe;n,geb.Buitenposti3-6-i776,overl.Maastricht7-i-i844,dr.van
Johan Andries Wiegerstein en Tjeerdje Reutlings.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacobus, ged. Amsterdam 11-2-1801, overl. voor 15-8-180637.
2. Lambertus Joannes Clobus, ged. Woerden 10-4-1802, boerenknecht, sergeant-majoor der

infanterie en o.a. drager van het metalen kruis, commies der Rijksbelastingen te Zundert,
gepensioneerd 1860, overl. Groningen 13-9-1874, tr. Groningen 26-7-1840 Conradina Walt,
ged. Groningen 22-5-1810, overl. Zutphen 21-6-1875, dr. van Petri Walt en Gertruda Briam.
Uit dit huwelijk nakomelingen.

3. Catharina, ged. Haarlem 3-12-1804, overl./begr. ald. 5/8-12-1804 (begr. op de Noorderbe-
graafplaats).

Uit het tweede huwelijk:

4. Juliana Jacoba (Wilgerstein, erkend 1-1-1809), ged. Groningen 11-7-1799, breister, overl.
's-Hertogenbosch 8-9-1866, tr. (1) 's-Hertogenbosch 7-11-1840 Johannes Soufreu, ged. Gouda
1-6-1787, pijpenmaker, overl. 's-Hertogenbosch 28-12-1852, zn. van Nicolaas Soufreu en
Christina van Veen; tr. (2) 's-Hertogenbosch 13-9-1856 Petrus Meerbach, ged. Halsteren 2-8-
1800, toger (scheepsjager), zn. van Jacobus Meerbach en Adriana van Treijen38.

5. Johanna Katriena Clobus, ged. Groningen 11-5-1810, overl. Maastricht 24-9-1878, tr. (1) Maas-
tricht z6-io-i837HendrikZuidema, geb. Groningen 24-1-1806, fourierbij het derde bataljon
Veldartillerie, drager van het metalen kruis, overl. Breskens 22-1-1839, zn. van Harm Hen-
driks Zuidema en Judina Harms Konings; tr. (2) Maastricht 25-9-1845 Teunis Stolt, ged.
's-Graveland 21-1-1804, kannonier bij het ie regiment artillerie, later werkman en tapijt-
drukker, overl. Maastricht 7-2-1863, zn. van Willem Stolt en Anna Mooij. Uit dit huwelijk
nakomelingen.

6. Johan Andries Clobus, geb. Groningen 23-7-1812, beroepsmilitair, overl. in het hospitaal te
Muntok op het eiland Banka in Ned.-Indië 16-5-1846.

7. Jacobus Johannes Clobus, geb. Groningen 24-6-1814, korporaal bij het derde bataljon Veldar-
tillie, drager van het metalen kruis, na het einde van zijn militaire dienst in 1839 arbeider,
overl. na 9-9-185239.

IIIc. Lambertus Clobus, ged. Maastricht 21-2-1780, soldaat40, meester schoenmaker, hoedenma-
ker, ornamentmaker, overl. Maastricht 9-9-1854, tr. Maastricht 9-11-1809 Jeanne Marie Engelen,
ged. Lanaeken 6-6-1767, overl. Maastricht 15-12-1811, dr. van Jean Engelen en Jeanne Bastiaans.

Uit dit huwelijk:
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i. Joannes Lambertus Ambrosius Clobus, geb. Maastricht 7-2-1811, ornamentmaker, daarna kan-
toorbediende bij de aardewerkfabriek Petrus Regout (later de N.V. Sphinx-Céramique) en
commissaris van het fonds tot ondersteuning van weduwen en wezen van de employés
van die fabriek41, overl. Maastricht 8-11-1889, tr. ald. 19-7-1838 Maria Gertrudis Smeets, bor-
duurster, overl. Maastricht 28-11-1882, dr. van Matthijs Smeets en Maria Barbara Cooken.
Uit dit huwelijk nakomelingen.
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Noten
1. Algemeen Rijksarchief (ARA), Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, nummer toegang

2.01.15, inv. nr. 40, fol. 51; zie ook tabel 1.
2. Samengesteld op basis van De Bas, deel 2 bijlage XVI.
3. Zwitser, blz. 57.
4. Ringoir, Vredesgarnizoenen.
5. Willem George Frederik prins van Nassau en Oranje, geb. 's-Gravenhage 15-2-1774, overl. Padua

6-1-1799, zn. van stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen.
6. Bosscha, deel 3, blz. 44; Het leven van Willem George Frederik Prince van Orange, Rotterdam 1802, blz.

103-105; De gesneuvelden en gewonden werden vermeld in de Gazette de Leide, suite du suppl. du no. 69.
7. De Bas, deel 1, bijlage III.
8. Sabron, deel 1, blz. 8,14,122,123.
9. Sabron, deel 1, blz 27 en bijlage 6; Sabron, deel 2, blz 20-21 en 126-128,142-143; De Bas, deel 1, blz

392 en bijlage XIV; Van Nispen, blz 115-128.
10. Ten Raa, tijdvak 1795-1806, blz. 7; De Jonge, 5e deel, blz. 284-302.
11. Uythoven, blz 72,73, 84,108,148,162 e.v.
12. Ten Raa, tijdvak 1795-1806, blz. 8.
13. ARA, Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, nummer toegang 2.01.15, inv. nrs. 137 en 138.
14. Rutger Loenen, Genealogische informatie uit het kamp bij Zeist, in: Gens Nostra 53 (1998) blz. 529 e.v.;

Bulte en Neeven, hoofdstuk 11 en chronologisch overzicht.
15. Bosscha, deel 3, blz 167-172; Van Löben Sels, deel 1, blz. 315-463. In de staat van dienst van Johannes

Clobus is de campagne van 1805 niet vermeld. Dit zou een vergissing kunnen zijn, maar niet mag
worden uitgesloten dat hij er inderdaad niet aan deelnam. Aangezien hij in die periode wel bij het
8e regiment diende, zou hij dan bij een depot in Nederland gebleven kunnen zijn.

16. ARA, Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, nummer toegang 2.01.15, inv. nr. 222, in het
bijzonder fol. 51 en 52.

17. Van der Hoeven, blz. 91-92; Van Löben Sels, deel 2, blz 250-251,304-305.
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18. Van de 18 militairen op de lijst leden er 8 aan een borstkwaal, 6 aan jicht en 4 hadden een slecht
gezichtsvermogen. ARA, Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813, nummer toegang 2.01.15,
inv. nr. 223 fol. 42.

19. ARA, Pensioenregisters Militairen Landmacht 1795-1813, nummer toegang 2.01.20, inv. nr. 185 fol.
7-

20. Thans Singern, Nordrhein Westfalen, Duitsland.
21. op 11 februari 1801; de kerk 't Boompje bestaat niet meer. Het was een kleine 'huiskerk' in de Kal-

verstraat te Amsterdam, op de plaats waar nu (in 2000) het warenhuis Vroom & Dreesmann geves-
tigd is. De eigenlijke kerk bevond zich op de eerste verdieping ven het toenmalige pand. Ontleend
aan: Jaarboek Amstelodamum 1911, blz 145-151.

22. Deze zoon Lambertusjohannes Klobus zou later (in 1821) bij de registratie voor de Nationale Militie
in zijn toenmalige woonplaats Kloosterburen, als naam van zijn ouders opgeven: 'Johannes Jans
Klobus en Elisabeth Clerks (overl.)'; in de huwelijksakte is vermeld: 'zoon van wijlen Joannes
Klobus, in leven gepensioneerd militair en van wijlen Elisabeth Koelman, woonachtig geweest te
Maastricht'.

23. Haarlem was in die periode overvol door de vele militairen die daar gelegerd werden. Daarbij
ontstonden onhoudbare toestanden en het regende klachten. Ook de commandant van Clobus'
onderdeel diende een klacht in bij het stadsbestuur wegens de slechte huisvesting van zijn solda-
ten. Met moeite werd het grootste deel van het bataljon ondergebracht op zes verschillende plaat-
sen in de stad (zie Bulte en Neeven, hoofdstuk 11 en chronologisch overzicht). Een aantal militairen
werd in panden elders in de stad ingekwartierd. Clobus vond onderdak in een huis in de Lange
Molensteeg. Deze steeg is thans verdwenen en bevond zich in het verlengde van de Kenaustraat,
ter plaatse van het huidige Stationsplein.

24. In het doopboek te Groningen is bij 11 juli 1799 het volgende vermeld: 'Juliana Jacoba Wilgerstein,
moeder Grietje Wilgerstein voor de Heerepoort. Onecht. N.B. Deze Grietje Wilgerstein is zondag
1 januari 1809 alhier in de echt verenigd met Johannes Jacobus Clobus, vader van 't zelve en hier-
door dit als echt erkend. Hiervan attest door de regering gegeven'.

25. Rijksarchief in de provincie Groningen (RAG), archief Nabergilden Hoogezand, toegang 418,
inv.nr. 8.

26. Gemeente-archief (GA) Hoogezand-Sappemeer, archief van het gemeentebestuur van Hoogezand
1798-1930, inv.nr. 98, lijsten van inkwartiering in de verschillende kluften 1811-1813. De huizen E5
en E6 zijn op het kadastrale minuutplan (ca. 1828) van Hoogezand gelegen in sectie A, met respec-
tievelijk de perceelnummers 490 en 479/480. De locatie waar de huizen stonden heet thans Beuke-
mastraat.

27. GA Groningen, toegang 529, archief secretarie stadsbestuur, inv. nr. 1255 R.
28. GA Maastricht, register verandering van woonplaats.
29. Bij de aangifte van het overlijden van Grietje (Margaretha) Wiegerstein, te Maastricht 7-1-1844, is zij

vermeld als weduwe van Jacob Francis Clobus. Deze aangifte werd overigens niet door familieleden,
maar door bekenden gedaan.

30. Bij het trouwen van Matthi Jansen en Helena Williarts (Maastricht 23-11-1710) is ook een Joannes Bovij
als getuige aanwezig. Uit een visitatie van de St. Nicolaasparochie in 1731 blijkt dat daar een Johannes
Hubertus Bovi woont. In 1713 en 1748 blijkt een HubertBovi (vader en zoon) eigenaar van een brande-
rij in het Stokstraatgebied, ook in de St. Nicolaasparochie gelegen.

31. Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Collectie Wolters.
32. Regiment Van Nassau Weilborgh, ie bataljon ca. 1760-1767; Regiment Oranje Gelderland, 2e batal-

jon, compagnie letter 0,3-7-1767 tot 5-9-1772; Regiment Mariniers Douglas, 2e bataljon compagnie
van de luitenant-kolonel De Salve de Bruneton, op 31-3-1781 in garnizoen te Den Bosch.

33. Geen van beide huwelijksinschrijvingen werd tot op heden gevonden. Reina Geerts (ook wel ge-
noemd Reina Jans) wordt zowel in de geboorteakte van Lambertus Clobus als in haar overlijdensakte
echtgenoot van Clobus genoemd. Het eerste kind van Marianne Dorothea Borger te Hoogezand werd
in 1823 ingeschreven onder de naam Borger, de daarna geboren kinderen onder de naam Clobus,
hoewel in de geboorteakten de ouders Clobus en Borger geen echtgenoten worden genoemd. Soms
is expliciet vermeld dat Borger de ongehuwde huishoudster van Clobus is. Het laatste kindjohannes
werd bij overlijden in 1885 aangegeven onder de naam Borger. Bij de r.-k. doopinschrijvingen van
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de kinderen Clobus te Kleinemeer, werden zij door de pastoor steeds legitieme kinderen genoemd.
In hun overlijdensakten worden Clobus en Borger echtgenoten genoemd.

34. Het is niet uitgesloten dat Gerardus Clobus de vader is van een aantal kinderen van Reina Geerts, die
geboren zijn voor de scheiding van JJ. Kajan. Het gaat mogelijk om Gerardus Kain, ged. Hoogezand
19-5-1799* die na zijn overlijden te Hoogezand 2-4-1812 werd aangegeven als GerardusKayan Clobus
en om Trientje Kain, ged. Hoogezand 13-12-1801, die na haar overlijden te Maastricht 2-11-1810 werd
aangegeven als Catherine Clobus. Voorts is te Groningen 18-2-1807 ged. Jan OttoKajan. De voornamen
van dit kind vertonen opmerkelijke overeenkomst met die van de vader van Gerardus Clobus. Het
kind is geboren in een huis in de Raamstraat. Vast staat bovendien dat Gerardus Clobus in 1799 te
Hoogezand en in 1807 in de Raamstraat te Groningen woonde. JJ. Kajan beweerde in zijn verzoek
tot echtscheiding, dat zijn echtgenote Reina hem in het voorjaar 1791 te Deventer heimelijk had
verlaten met een soldaat Jan de Goede.

35. Maria Hindriks werd op 22-8-1891 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Wildervank. Zij
vertrok naar Zuidlaren. Zij komt daar niet voor in de tienjaren-tafels van de overlijdensakten. Het
bevolkingsregister van Zuidlaren is nog niet doorzocht.

36. Zie stamreeks Clobus in: Genealogisch-heraldisch Palet, uitgegeven door de afdeling Delfland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging in 1986.

37. Uit de vermeldingen in de verschillende militaire stamboeken die vanaf 1805 zijn ingeschreven,
valt af te leiden dat Clobus op 15 augustus 1806 slechts één kind heeft, een zoon (zie tabel 1). Dit is
ongetwijfeld Lambertus Joannes (Illb, 2). Jacobus moet dus in elk geval vóór genoemde datum zijn
overleden.

38. Juliana Jacoba Clobus werd in 1866 getroffen door cholera. Zij werd op 8 september 1866 overge-
bracht naar het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, waar zij echter bij aankomst al bleek te zijn
overleden. Haar echtgenoot Petrus Meerbach verbleef van 3 tot 24 mei 1867 in hetzelfde ziekenhuis
(reden onbekend, GA Den Bosch, patiëntenregisters Groot Ziekengasthuis 1865-1870). Hij bleek
intussen verhuisd van de Tolbrugstraat C 355 naar de Vuchterstraat G 214. In het bevolkingsregister
is hij echter niet meer vermeld, evenmin in de vertrekregisters en in de tienjarentafels van de
overlijdensakten te Den Bosch.

39. Op 9-9-1852 werd Jacobus Johannes Klobis ingeschreven op het adres Gubbelstraat 600 in het bevol-
kingsregister van Maastricht (1850-1860, deel 9 nr. 1766), komende uit Den Bosch. In latere bevol-
kingsregisters te Maastricht en Den Bosch werden echter geen gegevens over hem gevonden. Even-
min is hij gevonden in de klappers op de overlijdensakten van de burgerlijke stand van beide
plaatsen.

40. Vanaf 18 juni 1803 in de 3e compagnie van het ie bataljon van de 5e halve brigade; gereorganiseerd
tot 3e compagnie in het 13e bataljon infanterie. Hij deserteerde op 22 februari i8o6uitzijn kwartier
te Beverwijk. Dit was direct nadat zijn onderdeel terugkwam van de campagne met het legerkorps
van generaal Marmont naar Wenen en omstreken.

41. A.J. F. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, Nijmegen 1959.

Uit Antwerpse Bron (64)

26 Jan. 1534; Cornelie Rutgheerts Peetersse cum tutore [= met haar voogd] mechticht Wouter
Michiels Wouterssone geseten t Eyndoven om te vercopen ... heur recht van een beemde groot
int geheel anderhalfbuynder, geleegen te Gheystele inde Lange Ghoorstrate tusschen meester
Wynants Kinckens erve oostwaert ende de gemeyne strate zuytwaert, comende noortwaert aen
der weduwen Verstappen erve gelyck heur dat toecomen ende verstorven is van Peteren Rutgheerts
heuren vader wylen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 185, f. 386] [M.V-K]
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16

HENDRIK JAN
(JAN HENDRIK)
BRINKHORST

zn. van Gerrit
Brinkhorsten

Paulina Petronella
Diderin(c)k

logementhouder,
gemeenteraadslid

1867-1890 en
wethouder 1875-
1890 van Rheden

ged. Dieren (gem.
Rheden) 30-6-1807
overl. Dieren (gem.
Rheden) 21-11-1890
tr. (1) Stephedina

Harenberg
tr. (2) Rheden

29-5-1852
Grada Klaassen

17

BARENDINA
ELIZABETH
BERGMAN

dr. van Gcrrit Jan
Bergman en Maria

Hclcna Boon

geb. Heusden
(Gld.) 21-12-1838

overl. Dieren
(gem. Rheden)

9-3-1875

tr. (3) Doesburg 12-2-1864

8

JAN HENDRIK
BRINKHORST

pensionhouder

geb. Dieren (gem. Rheden)
12-10-1866

overl. Dieren (gem. Rheden)
14-2-1925

18

JAN GERHARD
STEENBEEK

zn. van Jan
Steenbeek en
Geertruida
Geerlings

(hoofd)
onderwijzer

geb. Ellecom
(gem. Rheden)

5-1-1825
overl. Ellecom
(gem. Rheden)

17-5-1886

'9

MARIA
VAN

ZADELHOFF

dr. van Evertvan
Zadclhoffen
Everdina van

Luttcrvcld

geb. Fraterwaard
22-11-1828

overl. Ellecom
(gem. Rheden)

10-3-1883

tr. Rheden 13-7-1854

9

MARIA JACOBA
STEENBEEK

geb. Ellecom (gem. Rheden)
26-9-1863

overl. 21-12-1925

tr. Rheden 22-9-1892

4
MARIÜS JACOBUS BRINKHORST

controleur van de crisiscontroledienst te Apeldoorn, ambtenaar
distributiedienst

geb. Rheden 19-5-1902
overl. Apeldoorn 25-4-1943

2 0

PIETER
CORNELIS

HOOLBOOM

zn. van Cornclis
Johanncs

Hoolboom en
Margarctha

Jacoba Henriëtta
de Groot

luitenant-kolonel
(Ncd.-Indië)

geb. Asperen
24-11-1820

overl. Gorinchem
4-5-1900

21

MARIA
ANTOINETTA

SCHÖN

dr. van (mogelijk)
Peter Schön en

Mankam
(vrije vrouw)

geb. Semarang
16-2-1826

overl. Kampen
17-2-1882

tr. (1)2-4-1845
Louis Descelles

tr. 16-5-1861

10

LAURENS ANTONIE FREDERIK
HOOLBOOM

kolonel in Ned.-Indië

geb. Batavia 30-4-1867
overl. Wassenaar 23-10-1945

22

JOHANN
WILLEMJACOB

HOFMAN

zn. vanjohann
Hendrik Hofman

enjohanna
Franciska

Hubertina Sophia
Visser

luitenant-kolonel,
commandant van

het regiment
cavalerie

(Ned.-Indie)

geb. Amsterdam
5-7-1848

overl.
's-Gravenhage

29-8-1915

23

FRAN£OISE
PAULINE MARIE
BOERMEESTER

dr. van Wilhelm
Gcorge Boermccstcr

en Gertrudis
Rcijncke

geb. Socrabaya
12-5-1853

overl.
's-Gravenhage

3-4-1927

tr.

11

GERTRUDE CLÉMENCE
EMILIE EÜGÉNIE

HOFMAN

geb. Soerabaja 1-4-1875
overl. 's-Gravenhage 31-1-1968

tr. Padang 20-12-1895

5
FRAN£OISE LAURENCE WILHELMINA HOOLBOOM

geb. 's-Gravenhage 14-9-1901
overl . ald. 2-12-1981

tr. Medan 16-12-1928

2

Mr. LAURENS JAN BRINKHORST
directeur Europees Instituut RUL 1965-1967, hoogleraar Europees recht RUG 1967-1973, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
1973-1977» lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1977-1982, ambassadeur van de Europese Gemeenschappen in Tokio 1982-1986,
directeur-generaal milieuzaken Commissie van de Europese Gemeenschappen, lid Europees Parlement vanaf 1994, minister van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
geb. Zwolle 18-3-1937

tr. 's-Gravenhage

PETRA LAURENTIEN
directielid Adamson BSMG
geb. Voorschoten 25-5-1966

Z.K.H, prins Constantijn Christof Frederik Aschwin der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau,
prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, etc. en Z.K.H. Claus

Samengesteld door Klaas J. Bekkema en Arie Jan Stasse m.m.v. Paula Ruitenberg, mevr. J.W. M. Sickmann, drs. R.A. van
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2 4

EWARDUS
HERINGA

zn. vanjohannes
Lefferts Heringa

en Hendrikje
Abrahams Kool

kantoorbediende
en deurwaarder

geb. Leeuwarden
4-4-1838

2 5

DIEUWKE
DIJKSTRA

dr. van Jan Hotzes
Dijkstra en Aaltje

Lambcrtus
Harmenzon

geb. Leeuwarden
13-3-1842

tr. Leeuwarden 23-7-1865

12

Mr. Dr. ANNE
HERINGA

belast met de economisch-juridische
leiding van het Staatsbedrijf der
Telefonie, hoogleraar Landbouw

Hogeschool te Wageningen
1918-1921

geb. Holwerd 2-1-1874
overl. Wageningen 30-1-1921

2 6

SUARDUS
ENGBERTS
POSTHUMA

zn. van Engbert
Suardus Posthuma
en Aaltje Jans van

der Sluis

houthandelaar en
koopman

geb. Gorredijk

29-5-1837

2 7

EELKJEN
ERNSTES

DIJK

dr. van Ernst
Alberts Dijk en

Rensje Andries van
Rozen

geb. Oosterwolde
(gem.

Ooststellingwerf)
10-2-1838

tr. Oosts rel 1 ing werf 28-6-1860

13

RENSJE HERMINA SUARDUS
POSTHUMA

geb. Oosterwolde {gem.
Ooststellingwerf) 13-4-1876
overl. Velp (gem. Rheden)

5-3-1971

tr. Groningen 6-8-1902

6
Mr. EWARDUS HERINGA

hoofdadministrateur ter provinciale griffie van Zuid-Holland

geb. 's-Gravenhage 14-11-1904

overl. 's-Gravenhage 30-11-1988

2 8

BRAND
ROSKAM

zn. van Arris
Roskam en

Gerritje van Dijk

zadelmaker

geb. Amsterdam
21-12-1824

overl. Utrecht
30-11-1878

2 9

JANTIEN
VAN LEEUWEN

dr. van Derck van
Le(e)uwen en

Jantien Jans of
Jantien Douwe de

jong

geb. Amsterdam
29-7-1826

overl. Utrecht
12-12-1901

tr. Amsterdam 12-5-1852

14

PETER JOHANNES
ROSKAM

directeur der Stichtse Credietbank

geb. Utrecht 22-9-1869
overl. Utrecht 7-10-1951

3 0

NICOLAAS
TROSTE

zn- van Willem
Carels Troste en
Trïentje Klazes

Brunger

koopman en
fabrikant

geb. Workum
19-11-1847

overl. Workum
20-3-1905

3»

CATHARINA
WOLFFES

dr. van Barthotd(t)
Hendrik Lodewijks
Wolffes en Sippina
Lammerts de Boer

geb. Workum
5-10-1846
overl. na
20-3-1905

tr. Workum 6-8-1876

15

CATHARINA
TROSTE

geb. Workum 2-4-1878
overl. Utrecht 8-8-1962

tr. Workum 17-7-1902

7
PETRONELLA JOHANNA ROSKAM

geb. Utrecht 20-8-1905

overl. 's-Gravenhage 19-12-1991

tr. Utrecht 4-8-1930

3

JANTIEN HERINGA

studeerde te Leiden en woonde in hetzelfde studentenhuis aan het Rapenburg

waar H.M. koningin Beatrix woonde

geb. Voorburg 2-2-1935

26-8-1960

BRINKHORST
Worldwide te Brussel

tr. VGravenhage 17-5-2001

jonkheer van Amsberg, zoon van H.M. Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden,

Seorge Willem Otto Frederik Geert, jonkheer van Amsberg, prins der Nederlanden.

er Spiegel, mevr. M. Vulsma-Kappers en het Gemeentearchief Rheden en Rozendaal.
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HET GEZIN VAN WILLEM ADRIAENSZ. WESTERHOUT
DOOR A. GROEN EN A.M.C. GROEN-WESTERHOUT (f)

In Gens Nostra 45 (1990) verscheen onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Middel-
eeuwse Vorstenkwartieren een overzicht van de afstammelingen van Karel de Grote. In deze
veel geraadpleegde aflevering komt onder de Eindreeks 123 (Prins) voor: 32/123 Willem Wester-
hout, ged. Schoonrewoerd 5-2-1688, tr. Schoonrewoerd 8-6-1708 NelligjeLiefhebber, ged. Schoon-
rewoerd 1-1-1687, dr. van Thomas Liefhebber en Pietertje Jans Peel'. Van beide echtelieden ont-
breekt de plaats en datum van overlijden.

Het gezin van Willem Adriaensz. Westerhout2

Willem Adriaensz. Westerhout (zn. van Adriaen Janse Westerhout en Janette van Nuijssenburg),
ged. Schoonrewoerd 5-2-1688, landman, overl. na 1724, tr. Schoonrewoerd 3-6-1708 Neeltje
(Nelligje) Thomas Liefhebber, ged. Schoonrewoerd 1-1-1687, dr. van Thomas Cornelisse Liefhebber
en Pietertje Jans Peel.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Schoonrewoerd:

1. Jannetje, ged. 27-1-1709.
2. P(i)etertje Westerhout, ged. 8-2-1711, otr./tr. Schelluinen 22-3/7-4-1737 Dirk Arise van Brugge,

j.m. van Arkel, beiden wonende op de Haar.
3. Eeltje, ged. 25-12-1712.
4. Tomas, ged. 17-6-1714.
5. Adriaen Westerhout, ged. 25-12-1715, meester-smid, overl. Werkendam 7-6-1803, tr. (1) Al-

blasserdam 10-4-1750 Maria (Marijtje) van den Berg, geb. Overschie 7-3-1723, begr. Alblasser-
dam 9-1-1779, dr. van Jan van den Berg en Dirkje Leendersdr. Oosthoek; otr./tr. (2) Oud-
Alblas 18-8/3-9-1780 Geertruy Vos, wed. van Anthony Vos, wonende te Werkendam.

6. Netje(Antonet,Annigje) Westerhout, ged. 2-4-1719, otr./tr. Oud-Alblas/Alblasserdam 10-4/2-5-
1745 Aart Schit, ged. Alblasserdam 22-2-1719, begr. ald. 4-4-1761, zn. van Aert Willemse
Schit en Annigje Teunisdr.

7. Thomas Westerhout, ged. 5-11-1724, overl. Giessendam 30-1-1777, tr. Teuntje Pieters de Gelder,
ged. Hardinxveld 3-12-1730, overl. Giessendam 27-2-1787, dr. van Pieter Machielse de
Gelder en Marigje Jans Vink.

Willem Adriaensz. Westerhout en Bart Heijmense verkochten 9 mei 1709 een huis met boomgaard,
gelegen op het dorp Schoonrewoerd, zanLeendertTomasseLiefhebbervoorf 900-0-0 vermeerderd
met ƒ 24-4-0 voor 'wij ncoop'. Het perceel was boven naast de Kal versteeg gelegen met beneden
het kerkhof, strekkende voor vanaf de oude halve Huijbert tot achter de 'schoolmeesters pasto-
rie'. Verkopers kwamen in het bezit van het verkochte uit de nalatenschap van Tomas Cornelisse
Liefhebber3.

Op 28 november 1710 verklaarde Willem Adriaensz. schuldig te zijn aan de heer Gheerderus
Crinius, predikant te Hagestein, ƒ 2431-5-0 inzake een lening van tweeduizend gulden en de
rest als rente tegen 5% per jaar. Hierop diende schuldenaar binnen drie weken ƒ 431-5-0 te
voldoen. Onderpand is zijn hofstede met berg en schuur op acht hond land op de polder Cort-
geregt en zes mergen land gelegen op de polder Overheijcoop. Aantekening in de marge: 9
augustus 1713 de lening en alle verschuldigde rente voldaan4.

Willem Adriaensz. Westerhout, wonende op de polder Cortgeregt onder Leerdam compareerde
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voor schepenen van Leerdam op 10 augustus 1713 en transporteerde ten behoeve van de heer
Johan van der Leede, rentmeester van het weeshuis te Culemborg, zes mergen land, gelegen
op de polder Overheijcoop, strekkende vanaf de Huijbert tot achter aan het 'kielspit' van
Overboeijcoop, boven naast gelegen de Huijbert en beneden de erfgenamen van Jan Willemse
Verweij5' Op gelijke datum verkocht hij aan zijn broer JanAdriaensz. Westerhout 'den vrije eijgen-
dom van seekere tien houtboogh ofte bouwlant ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen leijt
op den polder Cortgeregt', boven belendend land van hemzelf en beneden de erfgenamen van
GeerloffAdriaense Hartich s.

Hij leende 27 oktober 1713 opnieuw, nu achthonderd gulden van de heer Govert Verploeg op
onderpand van zijn hofstede, berg en schuur op acht hond land, staande en gelegen op de
polder Cortgeregt, boven naast geland Jan Adriaensz. Westerhout en beneden de Beecksteegs.
Afgelost 22 april 1724, op welke datum Willem Adriaensz. zijn bezit verkocht aan zijn broer Jan
Adriaensz. Westerhout voor 1250 gulden6.

Op de 'Ordinairis Regtdagen' van de Stad en het Graafschap Leerdam diende 2 januari 1721
en 27 maart 1721 een door Hilligje van Veen, weduwe van Gerrit Maertense Heijcoop, als schuldeise-
res aangespannen zaak waarbij ook de borgen Cornelis Jansen van Santen en Gerrit Peterse Zij der-
velt werden aangesproken voor door Willem Adriaensz. niet nagekomen verplichtingen7.

Op 1 oktober 1723 werd Willem Adriaensz. opnieuw gedaagd, nu door de heer Hendrik Verploeg
als erfgenaam van zijn vader Govert Verploeg, waarbij als borgen werden gedagvaard Jan Adri-
aensz. Westerhout en de weduwe en boedelhoudster van Gerrit Teunisse Liefhebber. Schepenen
verordenden dat binnen twee maanden een publieke veiling van het verbonden onroerend
goed zou plaatsvinden, waarvan de kooppenningen in handen van eiser dienden te worden
gesteld. Uiteindelijk resulteerde dit in een overdracht op 22 april 1724 van het onroerend goed
zoals hiervoor vermeld, waarbij het niet duidelijk is of deze eigendomsoverdracht via een
publieke veiling of onderhands plaatsvond7.

Duidelijk is dat Willem Adriaensz. Westerhout in de periode 1710-1725 een financiële puinhoop
van zijn leven heeft gemaakt, waarbij hij het ene gat met het andere probeerde te dichten en
uiteindelijk niet kon voorkomen dat hij alles kwijtraakte en zijn familieleden, die zich tot
borg stelden, werden aangesproken. Aanvankelijk eindigt hiermede ons onderzoeking totdat
wij eind 1997 in contact kwamen met de heer J. de With uit Hei- en Boeicop, die zich als vrij-
williger inzet bij het transcriberen van het oud archief van Leerdam. Hij maakte ons attent op
enige in de stadsrekeningen van Leerdam voorkomende stukken die betrekking hebben op
Willem Adriaensz. Westerhout, te weten:

Stadsrekening Leerdam over 17268: 'Comt schepen Jan Meijer, stadschirurgijn, als betaelt
hebbende opt schouwen vant lijk van Nelligje Peel, huijsvr: van Willem Adriaansz. Wester-
hout, die gestooken was geweest en gestorven, zoo aan den als chirurgijns, mitsgaders vertee-
ringe als anders, volgens notitie ƒ 16:7:0' (in de marge: 'quitantie op het dubbeld, 3oe septem-
ber 1727')

Stadsrekening Leerdam over 17289: 'Comt den secretaris Johan Mijtens zoo wegens verschot
van zeegels in verscheijde crimineele proceduuren als verdient salaris over 't schrijven van
interrogatorien als 't aanteekenen der responladen op de zelve mitsgrs: verklaringe en attesta-
tien onder eede als andere actens in den jaare 1727 en 1728 wegens 't geval van Johanna Ver-
meulen, item wegens Hans Willems Metz, over 't quetsy van de nagt roepen, en tegens Willem
Adriaansz. Westerhout over 't grieven van zijn vrouw, als in verscheijde andere gevallen,
volgens pertinente notitie, eene somme van negen en veertig gis: twee strs: ƒ 49:2:0'.

'Comt als procureur Willem Exalto, mede wegens verschot en salaris in verscheijde crimi-
neele proceduuren in de voorschreven jaaren 1726,1727 en 1728, zoo tegens Hans Willems
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Metz als over 't inwinnen der informatien over 't mishandelen van Johanna Vermeulen,
mitsgrs: tegens Willem Adriaansz. Westerhout, welke declaratien te zamen beloopen eene
somme van drie honderd agt en sestig gis: seeven strs: dog vermits die van de Magistraat het
daer over met der zelver procr: Exalto niet konde eens worden, is gesolveert het zelve te stellen
ter taxatie van de onpartijdige practizijns, dus voor als nu ten voluijt gezet ter somme van
ƒ 250:0:0' (In de kantlijn werden twee aantekeningen gemaakt: [1] 'quitantie 24e december
1731', en [2] 'werd hier wegens dese post nader te modereren maer geleden by provisie
ƒ200:0:0'.

'Bij de rendant betaald uijt de hier vooren in ontfang gebragte genegotieerde sestien hon-
derd gis: zo aan 't uijtbaggeren van een gedeelte van des stads gragt als uijt graaven van de N:
sloot volgens publique besteedinge mitsgrs: eenige materialen daartoe nodig te zaamen eene
somme van vierhonderd seeven gis: negentien strs: vier penn: Nog aan de erffgenamen van den
oud burgermr: de Bruijn tot afflossinge van een obligatie ten laste van de stad ter somme van
vijff honderd twee gis: als ook nog aangekogte materialen van kalk, sement sand, draagloon
en vragten van de zelve, geemploijeert tot het repareeren van de omgevalle stadsmuur, voorts
voor 't affbreeken van een gedeelte vant oude ent opmaken vant nieuwe werk volgens twee
publ: besteedinge een somme van vijffhondert veertien gis: agtien strs: en eijndelijk nog aan
onkosten over den gevangen Willem Adriaansz. Westerhout, zoo aan de onder Schout Jan
Middelman voor daggelden, wage vragten en verteeringe met hem te haaien uijt den Haag en
te brengen na Delft in 't Rasphuijs, en 3V2 jaar logis geld bij avan aldaar, de sakkedragers in
hem te bewaaren, schuijte vragten heen en weer, als mede den diender van de Justitie voor
kostgeld en verdiensten te zaamen twee honderd en vijfftig gis: twaalff strs. Twee penn: blij-
kende alles bij pertinente quitantien bij de suij veringe te produceeren en te zaamen bedragen-
de eene somme van sestien honderd ses en seeventigh guldens tien stuijvers, dud bij den
rendant over betaald ses en seeventigh gis: tien strs: en derhalve alhier gebragt voor uijtgaaff,
totaal ƒ 1676:10:0' (In de kantlijn de aantekening: 'Bij notitie en quitantie ten opsigte van de
affgeloste 502 gis: op de suijveringe te produceren'.

In het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag hebben wij tot nu toe het proces tegen Willem
Adriaensz. Westerhout voor het Hof van Holland nog niet teruggevonden. Onderzocht zijn de
stukken opgenomen in de dossiers: toegang 3.03.01.01: inv. nr. 2952 - Processen 1727-1728 Mr.
J. Thierry; idem: inv. nr. 5660 - Criminele sententies 1722-1729, idem: inv. nr. 5813 - Criminele
zaken 1707-1752.

Terugkerend naar de ontbrekende data van overlijden van Willem Adriaensz. Westerhout en
zijn vrouw hebben wij onze nasporingen nu voortgezet in Delft. Ondanks het ontbreken van
zijn familienaam, maar mede omdat deze Willem Adriaensz. noch in Delft is geboren, noch er
is getrouwd, menen wij hier de gevangene Willem Adriaensz. Westerhout te hebben getraceerd,
op 53-jarige leeftijd in het rasphuis te Delft overleden: Delft, begraven 11 juli 1731 (Oude Kerk)
Willem Adriaensz.10.
Het overlijden van Nelligje Peel moet medio 1727 zijn geweest.

Noten
1. Zie het 'Karel de Grote nummer', Gens Nostra 45 (1990), pag. 458. De trouwdatum is 3 (niet 8)-6-

1708.
2. A. Groen en A.M.C. Groen-Westerhout, Genealogie Westerhout, 450 jaar het geslacht Westerhout uit het

Graafschap Culemborg, Soest 1996.
3. ARA, ORA Leerdam, inv. nr. 21 folio 69.
4. ARA, ORA Leerdam, inv. nr. 21 folio 99.
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5- ARA, ORA Leerdam, inv. nr. 22 folio 14V.
6. ARA, ORA Leerdam, inv. nr. 22 folio i8v.
7. ARA, ORA Leerdam, inv. nr. 210.
8. Oud-archief Leerdam, inv. nr. 344.
9. Oud-archief Leerdam, inv. nr. 346.

10. Begraafboek Oude en Nieuwe Kerk Delft, inv. nr. 48.

EEN OPMERKELIJK HUWELIJK

DOOR S.J.H. VRANCKEN

De veertiende december 1813 moet een bijzondere dag zijn geweest in de kleine dorpsgemeen-
schap van het Limburgse Houthem. Op die dag huwde mijn voorvader Caspar Munnix met zijn
tweede echtgenote. Zijn eerste echtgenote, Joanna Catharina van der Schuren, was ruim zes jaar
eerder, op 28 mei 1817 te Houthem (Strabeek) overleden. Zij werd als dochter van Jon van der
Schuren en Maria Helena Haccourt op 7 juli 1737 gedoopt. Caspar en Joanna Catharina waren op
1 september 1771 te Houthem in het huwelijk getreden. Hun huwelijk werd gezegend met
zeven kinderen. Caspar was landbouwer en haammaker. In 1776 was hij ook collecteur (schat-
heffer) van de vrije rijksheerlijkheid Terblijt.

Het bijzondere aan het tweede huwelijk van Caspar was het opmerkelijke leeftijdsverschil
tussen bruid en bruidegom. De nieuwe bruid van Caspar was de 27-jarige Anna Elisabeth Stas-
sen, dochter van Pieter Stassen en Joanna Gijsen, en gedoopt te Houthem op 11 juli 1786. Bij de
sluiting van zijn tweede huwelijk was Caspar al 71 jaar oud! Als zoon van Lambertus Munnix en
Maria Hendricx werd hij te Houthem op 13 oktober 1742 gedoopt. Hij werd vernoemd naar zijn
grootvader van moederszijde, Caspar Hendricx1. Tussen bruid en bruidegom was er dus een
leeftijdsverschil van maar liefst 44 jaar. Enkele maanden voor de huwelijksvoltrekking op 30
september 1814 had Caspar voor notaris Willems te Schimmert2 ten gunste van zijn kinderen
afstand gedaan van zij n bezittingen, wellicht om toekomstige familieruzies te voorkomen. Na
hun huwelijk vestigden Caspar en zijn kersverse bruid zich te Maastricht, waarschijnlijk
omdat men hun huwelijk toch wel enigszins afkeurde. In de grote stad kende niemand hen,
zodat zij daar rustig hun geluk konden genieten. Dit geluk zou overigens slechts iets langer
dan zes jaar duren. Op 22 februari 1820 om vier uur in de namiddag overleed Caspar in zijn
woning aan de Havenstraat 1024 te Maastricht. Opmerkelijk genoeg zou Anna Elisabeth hem
slechts vier maanden overleven. Zij blies haar laatste adem uit op 28 juni van dat jaar, even-
eens om vier uur in de namiddag, nog steeds woonachtig in het huis aan de Havenstraat 1024.

Bestond er zo'n sterke liefde tussen Caspar en Anna Elisabeth dat zij slechts enkele maanden
na elkaar overleden of leden zij beiden aan een ziekte?

Noten
1. Zie voor deze grootvader mijn artikel De gevolgen van een 'vleeschelijcke conversatie' te Terblijt anno 1/44

in het: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 24 (1996) pag. 109-110.

2. Rijksarchief Limburg, Notarieel Archief, inv. nr. 3741.
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V WEGWIJS

het organiseren van een familiebijeenkomst
een ervaring rijker

In een onbewaakt ogenblik in de zomer van
1999 kreeg ik het idee een familiedag te orga-
niseren, tegelijk met Simmer 2000, de grote
reünie van Friezen. Ik had inmiddels span-
nende ontdekkingen gedaan en mogelijk zou
een dergelijke reünie weer nieuwe informatie
opleveren. Inmiddels ben ik een ervaring rij-
ker en weet dat het niet eenvoudig is om zo-
iets te organiseren.

Allemaal familie
Door uitgebreid genealogisch onderzoek ben
ik erachter gekomen, dat de familie Kuiphof
een kleine familie is, allemaal afstammend
van Harmen Binderts die in Marrum (Fries-
land) in 1811 de naam Kuiphof aannam. Ieder-
een, waar ook ter wereld, met de naam Kuip-
hof stamt van hem af. Met name in Amerika
wonen op dit moment meer naamgenoten
dan in Nederland, doordat in de 19e en 20e
eeuw diverse gezinnen zijn geëmigreerd. In
Nederland heb ik tevens de woongeschiede-
nis van de familie onderzocht, waardoor er
een boeiende familiegeschiedenis ontstond.

Familiebijeenkomst
Omdat in mijn familie weinig bekend was
over de geschiedenis van de familie, kreeg ik
het idee een bijeenkomst te organiseren met
twee doelen: enerzijds het bij elkaar brengen
van familieleden die elkaar nog nooit hadden
ontmoet en anderzijds meer informatie over
de familie verkrijgen van de deelnemers. Tot
aan Simmer 2000 had ik precies twaalf maan-
den de tijd om de organisatie voor elkaar te
krijgen. Via internet kreeg ik veel contacten
met de familieleden in Amerika. De verkre-
gen gegevens verwerkte ik in de genealogie
en de adresgegevens stopte ik in een databa-
se, zodat ik die ook kon gaan gebruiken bij
de mailings. Er waren momenten dat ik er
bijna een dagtaak aan had, waarbij ik me ook

afvroeg af dat het allemaal wel waard was.
Gelukkig waren er dan weer reacties zoals:
'Henk wat een bijzonder leuk idee deze re-
unie. Ik zie uit naar de presentaties en het
babbelen met de nu nog onbekende familie'.

Programma
Aangezien men vanaf het begin al vroeg wat
men van de bijeenkomst kon verwachten,
was het noodzakelijk al snel een programma
samen te stellen. Bij de gemeente Marrum
heb ik geïnformeerd of zij iemand wisten die
iets kon vertellen over 'een dag uit het leven
van een Friese familie in de 19e eeuw' en dat
bleek het geval. Voorts had ik contact met
iemand die woonde in een boerderijtje, dat
in 1703 door één van de Kuiphof-voorouders
was gebouwd. Deze persoon was bereid een
verhaal te houden over de woongeschiedenis
van deze boerderij. Ten slotte had ik natuur-
lijk zelf ook het een en ander aan onder-
zoeksresultaten te vertellen. Al met al ruim
voldoende voor een aardig gevuld program-
ma, want uiteraard moest er ook tijd zijn om
met elkaar te praten. Om de mensen warm te
maken en te houden mailde ik met enige re-
gelmaat naar de mij bekende adressen en was
het Friesch Dagblad bereid een interview met
mij op te nemen.

Respons
Van alle aangeschreven Amerikanen bleek
ongeveer 70% antwoord te geven op mijn
genealogische vragen. Helaas waren slechts
weinigen bereid om naar Nederland te ko-
men; voor een aantal familieleden ligt de
band met Nederland al meer dan een eeuw
terug. Wel werden we door verschillende fa-
milieleden uitgenodigd om eens bij hen op
bezoek te komen! De respons van de Neder-
landse familieleden was groot en enthou-
siast. Ik schatte dat ongeveer veertig mensen
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naar de reünie zouden komen, zodat ik op
zoek moest naar een zaal. In Marrum bleek
vlakbij de historische plaatsen een geschikte
ruimte te zijn. Met de eigenaar sprak ik af
dat ik geen zaalhuur hoefde te betalen, maar
dat ik wel een minimum aantal van veertig
maaltijden zou moeten betalen. Iedereen
moest zich door middel van een strookje
schriftelijk aanmelden. Om risico's voor mij-
zelf zo veel mogelijk te beperken, diende
men vooraf te betalen, wat geen problemen
opleverde.

De voorbereidingen
Toen duidelijk was wie er zouden komen,
moesten er nog diverse zaken op elkaar wor-
den afgestemd: de precieze dagindeling, de
volgorde van de sprekers, de ontvangst, de
tafelindeling, overleg met de mensen bij wie
we het huis mochten bekijken enzovoort.
Overigens was dit een van de leukste onderd-
elen. Omdat de mensen elkaar niet kenden,
was het noodzakelijk badges te maken. Daar-
naast had ik oude foto's op A4-formaat gere-
produceerd en opgehangen. Ten slotte had ik
een schematische weergave van de familie
opgehangen, zodat men in één oogopslag de
familierelatie kon zien.

De grote dag
Omdat ik de dag zoveel mogelijk mijn han-
den vrij wilde hebben om met mensen te
kunnen spreken, had ik de assistentie nodig
van mij n twee dochters die de ontvangst voor
hun rekening namen, terwijl mijn zoon als
ceremoniemeester optrad, een echt familie-
gebeuren dus. Uiteindelijk is alles prima ver-
lopen. Het programma verliep vlekkeloos, de
deelnemers hadden het goed naar hun zin en
ik kreeg veel genealogische gegevens. Beide
doelen werden zodoende ruimschoots ge-
haald. Onlangs heb ik het familieverhaal in
Amerika mogen presenteren, wat ik heb be-
leefd als een kroon op mijn hobby.

Tips in het kort:
- Neem ruim de tijd voor het organiseren.
- Realiseer van tevoren dat het meer tijd

gaat kosten dan u denkt.
- Maak een aantrekkelijk programma.
- Houd de mensen warm; een enkel briefje

vergeten ze snel.
- Regel een schriftelijke aanmelding met

voorafbetaling van de kosten.
- Delegeer voor de dag zelf zoveel mogelijk

om de tijd te hebben voor de gasten.

H. Kuiphof

DNA-onderzoek in de families Hupkes en Hupkens

Sinds drie jaar onderzoek ik de afstamming
van mijn familie, afkomstig van de oostelijke
Veluwezoom*.

In 1736 trouwt stamvader Sander Höpkens uit
Brienen boven Kleefde Dierense jongedoch-
ter Derkske Reinders. Haar vader is markeboer.
Sanders achternaam is nog tijdens zijn leven
'vernoordelijkt' tot Hupkes. Zijn ouders zijn
onbekend, daar de DTB-boeken van het pro-
testantse kerkj e in Brienen - toen een enclave
in dat katholieke gebied - bij de grote over-

stroming van de Rijn in 1908 verloren zijn
gegaan, evenals praktisch het hele dorp.

In de familie overlevering komt een relatie
voor met het oude Maastrichtse geslacht Hup-
kens, maar dat kon nooit worden bewezen. In
de familienamen zit klankgelijkheid, maar
de bij beide families gangbare voornamen
verschillen sterk, op een Gerard Hupkens uit
1670 na. Sander en Derkske Hupkes noemen
hun tweede zoon Geurt, de Gelderse variant
van Gerard. Zoeken in de DTB-boeken van
Maastrichtse parochies, de spaarzame mili-
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taire gegevens, de documentatie van de Ge-
nealogische Werkgroep AG-INFOSYS en het
Mosaïk-Archiv te Kleef hebben geen aankno-
pingspunten opgeleverd, evenmin als contact
met genealogen die onderzoek doen naar de
naam Hupkens. De relatie tussen beide ge-
slachten bleef onvindbaar. Wel hebben de
Mormonen in hun Amsterdamse centrum
tientallen namen in de relevante periode in
de Duitse Rijnstreek opgeleverd. Maar hun
software kent helaas de umlaut niet, zodat
het om Hupkesen zowel als Hüpkesen kan
gaan.

En toen las ik in Gens Nostra van juni 1999
het artikel van D. Brouwer, fDNA-onderzoek
brengt uitkomst'. Het gaat om de Y-chromo-
somale kenmerken die door mannen worden
doorgegeven, waaruit bloedverwantschap
kan blijken. Uit contact met dr. Peter de
Knij ff (beëdigd gerechtelijk deskundige) van
de Vakgroep Genetica van de Leidse Universi-
teit is gebleken, dat zulk onderzoek over een
paar eeuwen ook mogelijk is, maar alleen bij
een overeenkomstig patroon van enige ver-
ondersteld gerelateerde familietakken of ge-
slachten definitief uitsluitsel geeft. Is et geen
overeenkomst, dan kan in principe de offici-

* G. Hupkes, 'Oorspronkelijk Vehtwezooms', Hilversum 2000.

ële vader niet de biologische zijn, waarmee
de doorgifte van erfelijke kenmerken in de
keten is verbroken. De reden kan een onbe-
kende misstap van een voormoeder zijn of de
adoptie van een jongen, die vervolgens de
familienaam kreeg. De kans daarop schat De
Knij ff op één tot twee procent per generatie,
maar dat zal in het verleden hoger liggen.

In mijn geval is er is er volgens hem bij het
overbruggen van elf generaties dus een mini-
male statistische kans van 22 tot 44 percent
dat DNA-onderzoek geen afdoende uitsluit-
sel geeft, behalve als bloedverwantschap in-
derdaad wordt aangetoond. Heel belangrijk
is hier dus het interesseren van mannen uit
zoveel mogelijk takken in een potentiële
stamboom tot meedoen - ad ƒ 250,- exclusief
btw. In ons geval zijn vier speekseluitstrijk-
jes - twee uit Hupkestakken en twee uit
Hupkenstakken - onderzocht en de conclusie
daarvan is, dat de patronen toch dermate ver-
schillen, dat bloedverwantschap uitgesloten
moet worden geacht. Hetgeen duidelijkheid
heeft gebracht. De oorsprong van de familie
Hupkes zal waarschijnlijk in Duitsland lig-
gen.

dr. Geurt Hupkes

op zoek naar het tweede exemplaar

Bij mijn jarenlange onderzoek naar de her-
komst van de naam Lachniet, die zelfs in één
akte op velerlei manieren is geschreven
(Lachenije, Lachnit(t), Lachnieth en Lagniet),
kwam ik terecht in Orsoy gelegen op de
westelijke Rijnoever tegenover Duisburg. Bij
het raadplegen in de studiezaal van het Cen-
traal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenha-
ge van de fiches van de DTB uit Orsoy, ble-
ken de gegevens op die fiches af te wijken
van die op een mij reeds bekende kopie uit
Brühl van de huwelijksakte van Christophorus
Lachenije. Reeds eerder was mij bekend dat de

pastoors de inschrijvingen in de kerkregis-
ters overschreven in een tweede exemplaar
na de verplichting van Napoleon om de de
kerkregisters in te leveren. Dit gold echter
niet overal in Duitsland, maar wel voor Or-
soy.

Destijds vond ik het overlijden van Chris-
tophorus in het archief van Brühl (Orsoy 20-7-
1790)1, maar de herkomst bleef onduidelijk.
De akte noemde 'Newkirchen', maar daar
bleken er in Duitsland vele tientallen van te
zijn. Bestudering van enkele voor de hand
liggende mogelijkheden leverde niets op.
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De oplossing kwam uit de tekst van het slissend in het achterhalen van zijn her-
tweede exemplaar van het DTB-register van komst.
Orsoy, aanwezig in het Bistumsarchiv te
Munster2. Newkirchen diende niet niet als Het moge duidelijk zijn, dat controle van
Newkirchen gelezen te worden, maar als Mare- gegevens altijd nodig blijft: onderzoek naar
kischen. Het in Munster gelegen exemplaar het tweede exemplaar (indien beschikbaar)
bleek het overgeschreven tweede exemplaar kan het overwegen waard zijn en nieuwe we-
te zijn en was veel duidelijker te lezen dan gen in het onderzoek doen open gaan.
het origineel. Het tweede exemplaar was be-

Joop Lachniet

Noten
1. Personenstandsarchiv Brühl, Katholieke Pfarre Orsoy, Kirchenbuch (Sterbefalle) O 2038, pag. 65.
2. Bistumsarchiv Munster, Kirchenregister Orsoy, boek KB4 (Sterbefalle), pag. 201 en J.J. Lachniet,

Münsterse kerkboeken, in: GensGermana 26 (2000), pag. 78.

****»»**»

OPROEP

De redactie van Gens Nostra heeft thema's uitgekozen voor een drietal bij zondere nummers
van ons verenigingsblad in 2002 en roept u op daar aan mee te doen. Het gaat om de vol-
gende thema's:

1 Flevoland en de plaatsen aan de voormalige Zuiderzee
in verband met de Genealogische Dag in Flevoland in mei 2002.

2 De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
ter gelegenheid van het feit dat de VOC in 1602 is opgericht - in 2002 dus 400 jaar gele-
den.

3 'Had ik dat eerder geweten...'
een themanummer - ongeveer te vergelijken met het succesnummer 'Favoriete Voorou-
ders' (nov./dec. 1996) - met belangrijke vondsten in een onderzoek, waar relatief lang
naar is gezocht en die achteraf beslissend waren voor (een deel van) het onderzoek. Iede-
re onderzoeker moet dat wel eens hebben meegemaakt: worstelen met een probleem,
jarenlang geen bevredigende oplossing vinden en dan ineens het licht zien. Een voor-
beeld van 'Had ik dat eerder geweten ...' vindt u in Gens Nostra 54 (1999), pag. 334, over
de boerderijnaam Thijs.

De redactie roept u op om voor deze themanummers een bijdrage in te zenden naar:
Postbus 976,1000 AZ Amsterdam, onder vermelding van het gekozen thema.
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 september 2001. Op uw verzoek zendt de redactie u graag
de richtlijnen voor publiceren.

L.F. van der Linden, hoofdredacteur
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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
H.C.J. Bleekemolen, Acht generaties Bleekemolen, Zeist 1998.
Dit boek behandelt eigenlijk twee genealogieën Bleekemolen. De eerste heeft als stamvader Hermanus
Henricus Bleekemolen die 11-12-1768 in Edam trouwt met Marijtje van der Horst. De tweede genealogie
begint met Jan Bleekemolen, op 7-2-1796, eveneens in de Edamse Statie Sint Nicolaas, gehuwd met
Helena van Leeuwen. Beide katholieke families wonen kennelijk te Katwoude en er zijn ook onderlinge
relaties t.a.v. doopgetuigen. Het heeft er dus heel veel van weg dat beide stammen wel takken van één
geslacht zijn, maar in de bewijsvoering daarvan schuilt nog een aardige uitdaging voor de genealogen.
De bekende wielrenner, Cor(nelis) Blekemolen (1894-1972) behoort tot de afstammelingen van Herma-
nus Henricus, terwijl de auteur, ons lid de heer H.C.J. Bleekemolen, een nakomeling van Jan is. De
familienaam komt voor met enkele, maar ook met dubbele 'e'. Opvallend is het nogal grote aantal
slagers. We vinden ze in beide stammen. Het boek bevat geen register, wel een paar schema's en een
enkele illustratie.

C. J. M. Jansweijer, Familieboek jansen - Langeveld - Groot - de Heer, Amstelveen 2000, en Familieboek Van de
Weijer - van Sark - van Oosten - Boon, Amstelveen 2000.
In bovengenoemde twee delen beschrijft ons lid, dr. C.J.M. Jansweijer, uitvoerig de kwartierstaat van
zijn kinderen. De namen van de acht kwartieren vindt u terug in de titels van de beide boeken. Daarbij
dient vermeld dat de auteur in 1968 bij koninklijk besluit naamswijziging verkreeg; zijn naam Jansen
werd gewijzigd in Jansweijer. Een aantal (deel-)kwartierstaten en andere genealogische overzichten
verduidelijken de lopende tekst, waarin veel van de resultaten van een jarenlang onderzoek is vastge-
legd. Daarbij maken de verhalen uit de 20e eeuw, waarbij - uiteraard - veel meer details nog bekend
zijn, de meeste indruk. De voorouders leefden verspreid over ons land, maar toch voornamelijk boven
de rivieren, meer speciaal in de Provincie Zuid-Holland, deels in Utrecht, Gelderland en de stad Amster-
dam. Nog ter nadere toelichting: de familie Jansen vindt zijn oorsprong in Xanten (Dld) en de familie
Boon is lang te Veur woonachtig, maar komt uit Aarlanderveen.

Een boek is niet goed, zegt men, als er niet iets in staat dat niet juist is. Mogelijk een uitspraak
op een congres van recensenten. De schrijver meldt o.a. de geruchtmakende rede aan de Leidse Universi-
teit tegen het ontslag van Joodse professoren op 26 november 1940 en noemt prof. Telders als degene,
die die rede uitsprak. Dat moet natuurlijk zijn prof. mr. R. P. Cleveringa. De heer Jansweijer heeft in zijn
boeken veel geschreven, waar later nog dankbaar gebruik van zal worden gemaakt.

A.C. Turkenburg en H.C.J. Bleekemolen, Drie geslachten Turkenburg 1525-2000, Vinkeveen/Zeist 1999.
Het eerste geslacht (geref.) komt voor in de 16e eeuw in Alphen aan den Rijn en stamt af van Cornelis
Dircks Ghysens Turkenburgh. Het tweede (r.-k.) treedt een vijftig jaren later naar voren, eveneens in
Alphen aan den Rijn, en begint bij Gijsbert Turkenburg, bijgenaamd Grote Gijs. Het derde geslacht (r.-
k.) start in Veur en wel in 1685, een eeuw later dus dan de voorgaande, als Jan Turkenburg met Haasje
Cornelisdr. van Schagen trouwt. De geslachten I en III zijn ook nu nog veelal in Zuid-Holland te vinden.
Geslacht II, van de drie het uitgebreidste, heeft zich wat meer verspreid, vooral ook naar Heemstede,
Amsterdam en Vinkeveen.

Ondanks daartoe gedane pogingen is het nog niet gelukt om een afdoende verklaring te
vinden van de naam Turkenburg. De auteurs spreken de verwachting uit dat het in de toekomst moge-
lijk zal zijn via internet op een minder arbeidsintensieve en toch betrouwbare wijze gegevens te achter-
halen. De toekomst zal het leren!

R.F. Vulsma
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H. P. van Schieveen, Vier eeuwen (van) Schieveen, Zwolle 2000,186 pag., ill., verkrijgbaar voor ƒ 60,- bij de
auteur, Meppelerstraatweg 103,8022 AG Zwolle.
De beschrijving van het geslacht begint met stamvader Jacob Ziere, die boer was en in de periode 1622-
1623 en ambachtsbewaarder van de polder Schieveen. Aan deze ten noorden van Rotterdam gelegen
polder ontleent de familie haar naam. Het nageslacht van deze Jacob en zijn echtgenote Aerjaentgen
Dirckx bleef de eerste eeuwen in aantal beperkt en woonde voornamelijk in de Krimpenerwaard. Rond
1800 treedt groei op en komt er een splitsing in zeven takken, die tot op heden gevolgd worden en
woonachtig zijn in Zuid- en Noord-Holland en in Utrecht.

Alle leden van deze protestantse familie worden uitgebreid behandeld in een prettig leesbare
stijl. De publicatie is goed verzorgd, helaas ontbreekt een index.

C. J. Verhagen, Een geslacht Verhagen uit Oud-Beijerland, Gouda 2000, ca. 100 pag., index.
De oudste van de familie is Leendert (?) Verhagen, die geboren moet zijn ca. 1563 en zich in Oud-Beijer-
land vestigde. Waar hij vandaan kwam is niet bekend, evenmin als de naam van zijn vrouw. De oudste
generaties waren werkzaam als rivier- en beurtschippers in de Hoeksewaard, later verspreidden ze zich
ook over Voorne en Putten. Een aardige uitgave die een gedegen indruk maakt.

G. Hupkes, Oorspronkelijk Veluwezooms, Het verhaal van een familie in een streek, Hilversum 2000,384 pag.,
01., index, ISBN 90-6550-179-7, verkrijgbaar door overmaking van ƒ 109,- (incl. verzendkosten) op giro
670574 t.n.v. de auteur te Hilversum.
Dit degelijk en aantrekkelijk uitgevoerde boekwerk schenkt veel aandacht aan de economische, sociale,
culturele en politieke dimensies van de levensomstandigheden van de verschillende leden der familie
Hupkes. De oudste voorvader is de uit het Duitse Brienen (bij Kleef) afkomstige Sander Höpkens, die
in 1736 te Ellecom trouwde met de protestantse Derske Reinders. De complete genealogie Hupkes ligt
reeds vast op de CD-rom 'Stamboom Hupkes 1736-1998' uit 1999. De daarop vermelde verzameling
namen en data komt tot leven in deze goed gedocumenteerde en fraai geïllustreerde familiegeschiede-
nis, die leest als een roman.

Inventarissen
R. Goudriaan, B.J. Ibelings, J.C. Visser, Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor
de vroege stadsontwikkeling van Gouda, uitgave van de Historische Vereniging Holland en uitgeverij Verlo-
ren, Hilversum 2000,192 pag., topografische kaarten, index, ISBN 90-70403-46-3, ƒ 40,- .
Dit boek bevat het volledige hofstedengeldregister van de stad Gouda, met daarbij een verslag van de
bestudering van het register. In de studie wordt ingegaan op de betekenis van het hofstedengeld. Tevens
zijn drie andere bronnen toegevoegd, namelijk een keur waarin voorschriften werden gegeven voor de
wijdte van de waterlopen in de stad, teruggaand tot 1340-1345, een lijst van straatwachtdistricten uit
1405, en een rentenlegger van het Catharinagasthuis, aangelegd in 1408. Gezamenlijk verstrekken ze
uitvoerigeen systematische informatie over de vroege middeleeuwse stedenbouwkundigestructuur van
Gouda en over zijn inwoners. Elke bron wordt voorafgegaan dooreen uitgebreide inleiding. Voor genea-
logisch geïnteresseerden met middeleeuwse Goudse voorouders een rijke bron.

ABB

Uit Antwerpse Bron (65)

Die iija novembris 1565; Christina Aelbertsdr. alias Braesmans weduwe wylen Jan Jans Braesmans
woonende tot Haerlem in Hollant; machtiging.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 303, f. 3O9verso] [M.V-K]
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Amstelodamum, jaarboek 92 (anno MM). P.J. Knegtmans: Universitaire allures. Het Atheneum Illustre
inde 17de en 18de eeuw; J. Veerkamp: Kattenburg - van bolwerk tot marine-etablissement. Archeologisch
bodemonderzoek op het marineterrein;J. Freeke: Het Hoogduitse theater van de Watergraafsmeer; J.E.
Abrahamse&H. Battjes: De optimale stad. Grondgebruik, structuur en stedenbouwkundige theorie in de
i7de-eeuwse stadsuitbreiding van Amsterdam; M. Heil: Katholieken, corruptie en knevelarij. Een 18de-
eeuws schotschrift nader beschouwd [pamflet tegen regent Wigbold Slicher; de zaak Backer - Sautijn;
hoerhuisbelasting]; M. Hameleers: De Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 (1909). Geschiedenis en gebruik
van de meest geraadpleegde kaart van Amsterdam; A.J. Looyenga: 'De benarde kathedraal'. De kerk van
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans aan de Obrechtstraat te Amsterdam [Joseph Cuypers (1861-1947),
Jan Stuyt (1868-1934), bouwmeesters].

Archievenblad,jg. 105, nr. 1, febr. 2001. Friese(overheids)archieven op internet [www.friesarchiefnet.nl];
Het nieuwe Overzicht van Archieven en Collecties van het Gemeentearchief Amsterdam; Archivistiek
in Amerika.

Idem, nr. 2, maart 2001. In memoriam Saskia de Graaff (1948-2001); ISAD(G). De standaard voor archi-
vistische beschrijving; Naar een toegang zonder drempel: met Diana op jacht [RA in Noord-Brabant];
Een Zeeuwse eeuw op geluidband; Het Nationaal Archief in Ottawa; Bericht uit Tirana. De radio en
televisiearchieven in Albanië.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: mw. R. Hilhorst, Johan van Oldenbarneveltlaan 6,
3818 HB Amersfoort; lidm. ƒ 27,50 p.j.), 7e jg., no. 1, jan. 2001. D. Steenbeek: Een levensgenieter rond 1790.
Het kasboek van huis Groot Weede [bijgehouden door Hendrik Visschers, die in 1775 als lidmaat van
de Lutherse gemeente werd ingeschreven, komende van Amsterdam (ged. ald. 1730)]; Verv. Het Huis
Groot Weede (deel 2) [eigenaren familie Schoock, Van Manen (1795), Rijmerink (1832), Pernee (1838),
Cranenburg (1842), Verloren van Themaat (1850), Van de Hoven (1864), enz.]; De malenhoeve Ten Bosch
herontdekt (deel 2) [familie Van den Bosch].

It Beaken, jg. 62 (2000), nr. 3. W. Visser: Frjemd wurdt eigener. Oer de alde Franske lienwurden yn it
Frysk.

Idem, 2000, nr. 4. Th. Veen: Twee onder Ulrik Huber verdedigde oefendisputaties (1664 en 1665) [van
Abraham Offerman en Anthonius de Huybert];J. Frieswijk: De oprjochting fan 'e Fryske Akademy (1938).

De Brabantse Leeuw, jg. 50 (2001), nr. 1. J.N. Leger. De bebouwing langs de Brede Haven te 's-Hertogen-
bosch [per perceel opeenvolgende eigenaren; I7e-i8e eeuw]; A.M. Bosters: Clarijs. Een West-Brabants
wagenmakersgeslacht [i7e-i9e eeuw]; I.F.W. Adriaenssen: Abraham Lodewijcx van Weesp en zijn familie
[lakenverver, werd in 1651 drossaard van Tilburg, tr. Rotterdam 1614 Maijken van de Leemput; te Breda
en Amsterdam]; L. G. van Dijck: Sampson [ise-i6e eeuw; te Den Bosch]; RE. van Heeswijck: Vier generaties
Van Heeswijck. Molenaars in woelige tijden [i7e-i9e eeuw]; Verv. Brabantselandlopers rond de voorlaat-
ste eeuwwisseling; L.F.W. Adriaenssen: Een genealogische knoop [de kinderen van Wouter Pauwels van
den Poel en Mariken Cornelis Rijsbosch erfden in 1649 van oudtante]; Verv. Van Stoopen via Haestricht
naar Nostrum.
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Burgerzaken & Recht, 8e jg., nr. 1, jan. 2001. Inwerkingtreding nieuwe Rijkswet op het Nederlander-
schap.

Idem, nr. 2, febr. 2001. A. Zebregs: Snellen over de modernisering van de basisadministratie personen.
Centrale plaats voor burger èn GBA in de toekomstige identiteitsinfrastructuur [em. prof. dr. I. Snellen,
voorzitter Adviescommissie Modernisering GBA; o.a. de persoonlijke 'datakluis' van de burger]; De
toekomst van de Burgerlijke Stand (ABS 2000) [spanningsveld tussen technische mogelijkheden en het
verantwoord bezig zijn; die mogelijkheden houden nl. ook in: inhoudelijk kunnen manipuleren].

Idem, nr. 3, maart 2001. De erkenning van de Marokkaansje] akte van huwelijksbevestiging. Infobul-
letin, nrs. 8 en 9.

Caert-Thresoor, 19de jg. (2000), nr. 3. M. van Egmond: Het gebruik van boekhandelscatalogi in het histo-
risch-kartografisch onderzoek; I. Kuyer. De beeldbank van de Brabant-Collectie op internet.

Idem, 2000, nr. 4. R. Meyer. 'Eene goede Lytographische Drukkery by het Topographisch Bureau' [de
eerste Noord-Nederlandse steendrukkers; 19e eeuw]; M. Niël: De perspectivische ruimteweergave van
het Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam van Cornelis Anthonisz.

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (Red.: drs. Th.A. Fafié, Kempen 80, 2036 EM Haarlem;
losse nrs. ƒ 5,-, postbankgiro 577.99.25 t.n.v. voornoemd blad, te Haarlem, o.v.v. 'toezending nr.
28/2001'), no. 28 (2001). A. Duyvendak: Ds J.J.L. Duyvendak (1861-1932) en mevr. T. Duyvendak-Funke
(1862-1930). Bewoners van de Lutherse pastorie in Schiedam honderd jaar geleden [auteur schetst het
leven in een Lutherse pastorie van zijn grootouders, hetgeen mede mogelijk was door de vele brieven,
diegewisseld zijn tussen ouders en kinderen]; Th.A. Fafié: Bibliogrfie van Ds J. J. L. Duyvendak(i86i-i932);
Th.A. Fafié/]. van Middelkoop: De weg naar de hemel, reliekverering in de Middeleeuwen. In gesprek met
prof. dr. Henk van Os; In memoriam Petrus Johannes Dorenstouter (1921-2000).

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring Albertus Perk; secr.: H.W. Lammers, J. van Maerlantlaan 3,
1215 HW Hilversum; lidm. min. ƒ 25,- p.j.), 20e jg., nr. 2, mei 2000. ]. Duterloo: Burgemeester von
Bönninghausen. Politiekbeleid van een nationaal-socialistische burgemeester in Hilversum, 1 oktober
1940 -12 december 1943; B. van derSchuyt: Renou, een horlogerie sinds 1840 [Gerrit Frangois Renou (tr.
1840), vestigde zich eerst te Amsterdam, later te 's-Graveland en Loosdrecht, tenslotte in Hilversum];
K. van Aggelen: Seinhorst. Geschiedenis van een bijzonder stukje Hilversum; E. de Paepe: Uit het Gulden
Boek. Jonkvrouw Henriëtte Sarah Hartsen, geheelonthoudster en evangeliste.

Idem, nr. 4, dec. 2000. K. van Aggelen: Een wijk krijgt vorm. Ontstaansgeschiedenis van Over 't Spoor
1874-1915; F.Joustra: Wonen in de marge. Ontstaan van het wooncomplex aan de Meerweg, 1930-1960;
E. Pelgrim: De Gemeentelijke Gasfabriek. Lichtgasproductie aan de Kleine Drift; Over 't Spoor in beeld.

Idem, 21e jg., nr. 1, maart 2001. E. de Paepe: Uit het Gulden Boek. Aaltje Noordewier-Reddingius,
sopraan en zangpedagoge [1868-1949]; B. van derSchuyt: Dankers Herenmode. Maatkleding en confectie
sinds 1903 [Harry Dankers, uit Tilburg, vestigde zich in 1903 in Hilversum, tr. 1923 Mien van Mierlo];
H. Streefkerk: De bulldozers en de ziel. De geschiedenis van Theodotion [ds. Willem ten Boom en zijn
gezin; verpleegtehuis, onderduikadres].

Genealogie (CBG), jg. 7, nr. 1, voorjaar 2001. H. van der Hoeven: De Koninklijke Bibliotheek en de genealo-
gie [nadere kennismaking; kranten, almanakken, jaarboeken van universiteiten; alba amicorum, gele-
genheidsgedichten]; F. Wojciechowski: Poolse 'roots' in Zuid-Limburg [1899 opkomst moderne mijnindu-
strie in Limburg, arbeidskrachten uit het Ruhrgebied; in 1914 woonden er circa 200 Poolse gezinnen in
de Mijnstreek; achtergrond immigratie, integratie en behoud eigen identiteit].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 25e jg., nr. 1,
maart 2001. P. Sanders: Genealogie Doedijns [oudst bekende: Gerard Doedijns, vermeld 1469 met zoons
Floris en Jan; en Adriaen Anton Doyens en broers Joest, Jan en Anthonis, en Gijsbert, vermeld 1480,
1505]; G.A. Klein: Het geslacht Van de Beversluijs [ise-i6e eeuw; te Princenhage, Antwerpen, Breda]; Verv.
Repertorium op de lenen van de hofstede Neder-Hemert [o.a. Lieffman, Vos, (De Noo) De Graeff ]; K. van
Beek: Beecken en Van Beeck in Teteringen 1700-1900 [Cornelis Willem Beecken, ged. Baarle Nassau 1663,
overl. Bavel 1707, en nageslacht]; A.M. Bosters: West-Brabantse molenaarsfamilies. IX. Van Hal [Andreas
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Adriaense van Halle, begr. Alphen 1661, en nageslacht]; Verv. Diakonierekeningen N.H.kerk te Andel
[1670-75]; Aanv. o.a. Crielaert(s), Gommers [te Groot Zundert]; Verv. Kwst. De Kort; H.A.M. Snelders: Van
Snels naar Snelders III uit Rijsbergen [Cornelius Snels, overl. 1625, tr. Margriet Roevers; nageslacht];
Verv. Genealogie Martens; Verv. Kwst. De Geus; Corr./Aanv. Genealogieën o.a. Van de Casteele [te Haste-
ren en Tholen], Lagrouw en De Zeeu(w).

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 16, nr. 1, jan. 2001. H. Beijers: Veroordeelden in de Meije-
rijse schoutsrekeningen [bewerkt wordt de periode 1368-1638; selectie van genealogische details, 1368-
1399]; J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit Oerle. 1. Belderbos. 2. Joppen. 3. Lenaerts; Verv. Kwst.
Van Liempt; H. Teurlincx: Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant (24). Oirschot - Best [Van de Aa
t/m Van Beers]; Verv. Witlox; Verv. Kwst. Sanders; Overleden te Stratum 1696-1710 [in weeshuisarchief];
M.F.L. Flapper. Een matrilineaire afstamming [van Anneke Dielis, tr. Helmond 1616 Henrick Jan Dircx;
via (patr.), M(e)ulders, Cauwenbergh (te Helmond), Van Geffen, Weiten, Van de Morter, Van Hout, Van
der Vorst, Van Aarle > kinderen van Johanna Cath. Manders (geb. Helmond 1887, tr. ald. 1911 Bote Flap-
per].

Genealogysk Jierboek 2000. L. van der Hoff. Hottinga [uit onderzoek naar naamgenoten bleek dat alle
lij nen naar Schoterland voerden; afstamming via vrouwelijke lijn. Bezit van een erfdeel in de Hottinga-
herberg kan voor een andere familie reden voor naamsaanneming geweest zijn; drie genealogieën 16e-
20e eeuw]; R. van derLey: De neiteam fan ds Atzo Nicolai (1640-1701) yn fiif generaasjes [geb. Frentsjer,
predikant te Nes en Wierum 1664-70, Droegeham en Harkema 1670-1701; Nicolai, Nauta, Nieuwenhuis,
Merkus, Feddema, Van der Werf, Wispelwey, Tjepkema, Kooy, Fokkinga, De Wit (te Surhusterfean),
Bekkema, Postma, Glas, Popma, Offringa, Kloosterman]; H. Walsweer. It komof fan Dumny Atso Nicolai
[kwst. (8 gen.) van Atze Claeses, predikant, overl. Droegeham 1701]; R. van der Ley: Friese bedelaars in
Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) [afl. 4]; P. Noomen: De genealogie van de Friese adel volgens
Upcke van Burmania. VIII. Burmania, te Birdingaterp, te Hitsum en Gratinga [twee generaties werden
genoemd 'te Birdingatertp', de derde 'te Hitsum'en de vierde generatie huwde de erfdochter Burmania;
een zoon noemde zich Gratinga]; Fryske Rie foar Heraldyk. S. ten Hoeve/R.]. Broersma: De wapens op de
bank van de vroedschap in de Sneker Martinikerk uit 1690 [Frieswijk, Oosterbaan, Keimpena, Baukema,
Hagius, Van der Meer, Bleecker, Steinvoorten, Noorman, Ramcama, Haubois, Ydema, Looxma, Campen,
Vogelsang, Backer, Oneides, Meppel, Adama, Boelens, Sminck, Minnema (2x), Siderius, Heemstra,
Nauta, Rollema, De Graaf, Fechter, Geyer, Van der Gracht, Daverman, Claiterp, Robynsma, Hellen-
doorn, Gorp, Hamersma, Goslinga]; Wapenregistraasje; Castelein, De Haan (te Jutryp), Halbesma,
Kortlang, Kuiken, Möller (te Enschede), Roorda, Siesling, Stoelinga, Wierda, Zondervan.

Die Haghe, jaarboek 2000. C. Glaudemans: De hand van de dode. Een onderzoek naar doodslag, eigen-
richting, vete en verzoening in laat-middeleeuws Den Haag [met talloze voorbeelden]; F. van Kan: De
Haagse politieke elite in de Middeleeuwen [o.a. herkomst, instroom van buiten Den Haag; 'oude' Haag-
se geslachten: Coebel, Deym en Die Jagher]; M. Niphuis-Nell: De herverdeling van de kerkelijke goederen
in Wassenaar in deBataafs-Franse tijd [commissie-Wensveen; boerderij Kerkewoning]; J.M.M, de Meere:
Willem de Zwart (1862-1931) en het station Hollandse Spoor [schilder]; S.P. Sluijter: De St. Agneskerk,
baken aan de Beeklaan.

Historische Kring Eemnes, jg. 22, nr. 3, sept. 2000. Interview met John van den Heuvel, beeldend kun-
stenaar. Eemnes als inspiratiebron [geb. Den Bosch 1937]; H. van Hees/B, van Wijk-Blom: Korte geschiede-
nis van het geslacht Gieskens in Eemnes [oudst bekende: Hermanus Gieskens tr. Laren (NH) 1770 Mar-
ritjeWijgertsBus].

Idem, nr. 4, dec. 2000. Historie van het Openbaar Onderwijs in Eemnes (Deel III, slot); De gastvrijheid
van Deken De Beer [1855]; Interview met mevrouw C.J. Hage-Heijligers [geh. met Willem Hage (1912-
1980), zoon van kunstschilder Matthijs Hage]; Nogmaals de merklap van de familie Van Isselt.

Historische Kring West-Betuwe, Med. 28e jg., no. 3, dec. 2000. R.H.C, van Maanen: Het Kruisbroeders-
klooster te Asperen 1318/1319-1578 (1637); H. Schouten: Het Hoge Huis te Beesd en zij n bewoners [belenin-
gen; Pieck, Van Doorn, Van Eek, De Bere, Robbe van Avezaath, Spillenaar]; Het kasteel Merkenburgh
te Heukelum in 1560. Nieuwsbrief, dec. 2000.
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Idem (secr.: drs. H.M. de Bruijn, Genteldijk 12,4191LE Geldermalsen; contr. ƒ 35,- p.j.), 29e jg. (2001),
nr. 1. R. H.C. van Maanen: Wat oude polderrekeningen ons kunnen vertellen. Het gemeneland van Acquoy
1724-1736 [voorbeelden van o.a. posten, ingediend door Pieter Eijserman, Mattijs van Lobbregt, Albert
Aertsen de Wit, Cornelis de Bie]; Th.J.H. M. van Steenes: Waar stond het 'Steenhuus' dat de Gelderse fami-
lie zijn naam gaf? (I) [de naam Van den Steenhuys/Van Steenis; Schepenlijst van de Bank van Tuil 1334-
5i];R.H. C. van Maanen: Het Nonnenland te Beesd. De Beesdse bezittingen van het Dominicanessenkloos-
ter Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede in 1402-1547 (1601); Idem: Het Heilige Sacramentgilde te
Heukelum in 1559-1560 (II) en het Sint Barbaragilde en Onze Lieve Vrouwengilde te Asperen in 1494-
1564.

Holland, 32e jg. (2000), nr. 5. M. van Luijh: De zorg voor de doden bij lekenbroeder- en zusterschappen
in Leiden in de late Middeleeuwen; H. Visscher: De gestijfde illusie? De prostituees van een luxueus
Rotterdams bordeel [de bewoners van Palais Oriental waren van mei 1878 -juli 1891 en aug. 1891 - eind
1900 geregistreerd op aparte lijsten].

Idem, 2000, nr. 6. Archeologische kroniek van Holland over 1999.

De Indische Navorscher, jg. 13 (2000), nr. 4. P.J.C. Martens: Een van oorsprong Olands geslacht Martens
met Indische connecties [i8e-2oe eeuw te Amsterdam. Bijlage: Het reisverslag van de 'Helena Cristi-
na'(i826 van Rotterdam naar Batavia), nu in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam]; De matrilineaire
afstamming van Jesse Wigatha Snowdrop Bouman [geb. Amsterdam 1991: —, Bouman, Martens, Buwalda,
Dessauvagie, Marshall, Chinese vrouw]; Idem van Nikki Christina Irene Winkens [geb. Heerlen 1983:
—, David, Willemsen, Flohr, Mischke, De Beer, Martinus, Javaanse vrouw]; Aanv./Verb. eerder verschenen
publicaties; P.A. Christiaans: Van Neukirchen genaamd Nij venheim en de naamssamenstelling Neuven-
heim alsmede een paar andere naamsvarianten. Een poging tot reconstructie [i9e-2oe eeuw]; Idem: Het
Luthers trouwboek van Batavia 1812-1828; Antw. De Casembroot; Verv. Indische fiches [Arndsen t/m
Arntzenius; met o.a. Arnold, Arnoldus].

Het Joodsche Weekblad. Uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam. Volledige uitgave van alle
nummers verschenen van 11/4/1941 - 28/9/1943 [Geschiedkundig document voor de joodse geschiedenis
en religie. In de Inleiding (die aan deze heruitgave uit 1979 is toegevoegd) behandelt Dick Houwaart o.a.
de geschiedenis van het antisemitisme en bespreekt hij de inhoud van het tijdschrift. Het Weekblad
geeft een nauwkeurige registratie van de Duitse maatregelen, bevat artikelen op religieus, cultureel en
historisch terrein; voorts familieberichten en advertenties. Deze twee kloeke delen mochten wij ontvan-
gen van mevr. M.H. Liinenborg-Coltofte Bathmen, waarvoor hartelijk dank].

'Kroniek'(Mededelingen Oudheidkundige Kring Voorst; secr.: mw.J.A.Roosenschoon,Rozendaalseweg
11, 7396 BB Terwolde), 22e jg. (1999), nr. 1. De bewaarschool te Terwolde [eerste onderwijzeres: Rika
Oosterbroek]; Het R.K.onderwijs in de St. Martinusparochie te Duistervoorde; A. de Rek: Uit de school
geklapt... [twee jaren (1857-58) beschreven uit het onderwijs in de gemeente Voorst]; J. Lubberts: De
misstap van een schoolmeester [Willem Vink, geb. Opmeer 1800, wedr. van de zusters Montandon (overl.
1831 resp. 1837), tr. (3) (1838) zijn dienstmaagd Maria Hofenk]; De Kadijkschool.

Idem, 1999, nr.2. Oude foto's spreken [familie 'Jansen de Weerd'; Jenneken Gijmink tr. (1) bakker De
Weerd, tr. (2) bakker Gerrit Jansen]; A.G.M. Heijmerikx: Veluwse zouaven in pauselijk vrijwilligersleger
[met genealogische gegevens van de Sallandse en Veluwse zouaven]; Inventarisatie van de R. K. begraaf-
plaats in Klarenbeek; Typhoon van Groothedde [vliegtuig in 1944 neergekomen op boerderij familie
Groothedde].

Idem, 1999, nr. 3. Oude foto's spreken [zusters (Jansen) De Weerd, costumières]; W. van der Weerd-de
Wilde: De geschiedenis van Klein Everwijn en zijn bewoners (deel 1) [1738-46 eigenaren Wolter Brascamp
x Maria van Beek en Jacob van Beek x Aaltjen Henrix; 1817-1922 familie De Wilde; bewoners]; Een graf-
steen op de Lathmer [van Adriana Wilhelmina Ottolina Nering Bögel, geb. Zutphen 1798, overl. 1855,
geh. metUnico Wilkens (1797-1865)].

Idem, 1999, nr. 4. Bijdr. betr. klederdrachten: mutsen; Verv. Geschiedenis van Klein Everwijn en zijn
bewoners [1882: Visser, De Wilde, Smeenk, Dommerholt].
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Met Gansen Trou (Onsenoort), 51e jg., nr. 1, jan. 2001. T.Janssen: Kerkelijke verwikkelingen in Vlijmen
gedurende de Bataafs-Franse tijd (1); Oprichting van de Boerinnenbond in Drunen/Elshout [1931]; Els-
hout in oude krantenberichten; Het raadsel van de twee bruiden [Meijs (1878), Van Bladel (1849,1851),
Van Vugt (1880). Plekbord (Heemk. Onsenoort), 22e jg., nr. 1, jan. 2001.

Idem, nr. 2, febr. 2001. Verv. Kerkelijke verwikkelingen in Vlijmen (2); Uit het register van publicatie
en processenverbaal van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Heusden en Elshout 1845-
1892; Inventaris archief Heemkundekring Onsenoort [o.a. verkopen, testamenten, boedelscheidingen].

De Miedbringer, no. 149, jg. 39, sept. 2000. Idem, no. 150, jg. 39, dec. 2000. Standaardwerk De Convexe
Kustboog compleet [4e en laatste deel heeft Terschelling als onderwerp; tekst van een lezing door M.
Schroor, één van de medewerkers aan dit boek]; 'Een vreemde eend in de Vlielander Bij t'. Betzy Akersloot-
Berg 1850-1922 [geb. in Noorwegen, tr. 1893 Goosewijn Akersloot].

Millings Jaarboek (secr. van de Stichting: Heerbaan 89,6566 EE Millingen aan de Rijn), 4 (1999). J. van
Eek: 'Gebroeders Janssen de Smid', wegens bedrijfsbeëindiging gesloten [terugblik op 75 jaar gebroeders
Janssen, grof-, hoef- en kachelsmid]; W. Otemam De Zeelandse Hof. De boerderij van de familie Bless in
't Zeeland [de heerlijkheid Zeeland: Van Bylant, Van den Bergh, Van Apelteren, Van Alpen, Van
Bronckhorst-Batenburg, Von Tondy; Het Huis Zeeland; boerderij in 1881 verpacht aan Hendrik Bless,
1907 gekocht door zoon Bernard Bless]; B. Lelie: Ervaringen van een pensionaire [Doortje Wegh, geb.
Moordrecht 1908, dochter van een schipper]; W. Oteman: De molen op de Steen; B. van der Hoeven: Hoog
en droog. Twee top-posities op scheepswerf Bodewes [kraanmachinisten Bart Grintjes (geb. 1921) en Thé
Menting (geb. 1928)]; B. Koenders: Scheepswerf Bodewes in de jaren vijftig; J. Rosendaal: Tjeerd Knier [geb.
Leeuwarden 1904, voetballer]; Idem: Appelen Neeskens [hofstede, in 1837 gekocht door Antoon Arnds
(Arntz), steenbakker te Millingen; nazaten]; Onenigheid over het Millingse veer in de achttiende eeuw;
Met frisse tegenzin ... Een brief van de kersverse Millingse pastoor Maeijer uit 1824; 80 jaren Fanfare
'St. Cecilia'; Het onderwijs in Millingen in de zeventiende en achttiende eeuw; Millingse Zouaven van
de Paus - Bernard Domsdorf en Stephanus Broekmans.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXVII, no. 11-12, nov.-dec. 2000. P. C.J. van derKrogt. De 'onbestorven' wees-
kinderen van Philippe van Kempen en Rose Delecourt [1810-1853 resp. 1818-1870; kinderen in 1851 opge-
nomen in weeshuizen te Delft; hun kwartierstaat (5 gen.): Van Kempen (te Schoonhoven, Amsterdam),
Paciola (Corsica), Delecourt (te Bergen (Henegouwen), Doornik), Van Dam (te IJsselstein; later vicomte
de Dam); internationale verwantschap, opvoeding, de verpleging van Rose Delecourt, de kinderen na
het weeshuis]; Verv. Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname. IV. Rühle [afk. van Ulm; i8e-2oe
eeuw; met Schnebeling, Goede, Bartles, Doijer]. V. Huijdecoper [nageslacht van Jan Pieter Theodoor H.
(1728-1767)]; T. von Bönninghausen: Ruim 290 Nederlandse adellijke geslachten [aanv./corr.].

Old Ni-js, nr. 46, jg. 18, mei 2000. Uit het rijke Roomse leven -5. Zuster Cunera Frericks uit Stokkum
[Maria Elisabeth Frericks, geb. 1897, missiezuster in Nieuw-Guinea]; Beschrijving van Houtcultuur
onder het VorsterambtMontferlant; Nieuw zichtopMontferlant [tekeningen uit i776];HervormdeKerk
's-Heerenberg Anno 1660.

Idem (Heemkunde Kring Bergh; secr.: Jan Lukkezen, Stadswal 16, 7041 AM 's-Heerenberg; lidm.
ƒ40,- p.j.), nr. 47, jg. 19, febr. 2001. De Berghse Bierhuizen in 1900; Boekhouder J.M. Hencke van Huis
Bergh verdacht van stroperij [geb. Ludwigshaven 1864; 1901]; Kohier van den Hoofdelijken Aanslag Van
Vinkwijk over het jaar 1900; Uit het rijke Roomse leven -6. Zuster Eubula Bisseling [Everdina Grada
Bisseling, 1906-1998; kwst. (4 gen.): —, Kremer (te Zeddam), Van Bree, Lukassen (te Wehl)]. Zuster
Euphrasia van Gaalen [Wilhelmina Maria van Gaalen, geb. Spijk 1907; kwst. (4 gen.): —, Jansen (te Di-
dam), Evers (te Bienen), Menting]. Zuster Marie Lamberdina Keurntjes [Tatiana J.A. Keurntjes, geb.
Zeddam 1932; kwst. (4 gen.); —, Bosch (te Voorst), Beijer (te Stokkum), Stinissen]. Pater Dr. Gerrit Gieze-
naar [Gerardus P.J. Giezenaar, 1901-1978; kwst. (4 gen.): —, Koenen (te 's-Heerenberg), Kniest, Teeling].

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus), 9e jg. (2001), nr. 1. Verv. Van genootschappen, sociëteiten en
andere verenigingen (3) [geheime genootschappen, vrijmetselarij; herensociëteit; het clubwezen]; L.
Gijswijt. Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten; A. C. Zeven: Kunst & Cultuur Programma 2000;
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concentraties van archieven [voordelen en bezwaren]; JW. Koten: DNA-onderzoek, de stand van zaken
nu; H.M. Lups: Namen en familienamen; Beroepen van toen (lakwerker - leerbereider); V. Brandwijk:
Genealogie Brandwijk, vanuit Brandwijk en Gijbeland [oudst bekende: Jan Adrijaensz/Jan Arij Leen-
dertsz, vermeld 1662-66]; Verv. Dagboek Joannes Warning [1843-45].

Ons Voorgeslacht, No. 520, 55e jg., nov. 2000. A.F. Knoppert-van den Berg: De oudst gevonden generatie
van het geslacht Coppert, beginnende te Vlaardingerambacht [Jan Dirckz Coppert, overl. 1617, en zijn
negen kinderen, enz.]; Blafferd van de memorierenten Sint Laurenskerk 1472-1559 (deel 3; slot).

Idem, No. 521, dec. 2000. Werkgroep Van der Hoeven: De geschiedenis van een familie Van der Hoeven
die bier brouwde, de zeeën bevoer, allerhand nering en ambacht beoefende, fortuin vergaarde en fortuin
verloor [oudst bekende: Matheus Oziersz van der Houve, brouwer te Delft, overl. 1544; verwantschap
met Van Delft, (de) Molen, Webb, Vroloo, Bolleman]; R.H.C, van Maanen: Leden van de Asperse magi-
straat in de (1336) 16e eeuw; Straatnamen Valckesteyn kennen rijke historie; Antw. Nouwe, Plaisier.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (abt. ƒ 30,- p.j.: Bloemendalseweg 6,
7429 AL Colmschate), jg. 17, nr. 1, ie kw. 2001. ]. Th. Cantvoort: Het geslacht Gantvort, Deventer tak
[nageslacht van Hendrik Jan Gantvoort tr. (2) Groenlo 1807 Berendina ter Weeme]; J. Renema: Schade
door des bisschops volck te Vorden gedaan; Z. Hissink-Kerkdijk: Genealogie Hissink uit Baak, S teenderen
[i8e-i9e eeuw]; A.W.A. Bruins: Huis Rijswijck te Groessen [Ten Haeve, von Spieringh, von Eek, Van Nis-
pen, Elfrink; bewoners o.a. Heydendael, Scheers; regesten, genealogische aantekeningen van de bewo-
ners van Rijswijck];H. Wagenvoort: Vier Wagenvoorts zonder Voorde; T. Weevers: Genealogie We(e)vers/De
Wever [oudst bekende: Gerrit Wevers, van Ledden, tr. (1) Lichtenvoorde 1689 Wilmken Resinck]; W.
Voskamp: Stamreeks Voskamp [naamsaannneming 1812, te Voorst]; G. Karssenberg: Het 'doodboek' van
Gelselaar [handschrift van Reint Stokkink, schoolmeester en koster, overl. 1796]; Aanv./Verb. Eulink,
Kwst. Sleddering.

Oud Bathmen, 20e jg., nr. 3, sept. 2000. Twintig jaar Oudheidkundige Kring Bathmen; Oorlog met de
Schoolt [hoofdstuk uit het boek 'De Marke Verwolde, Laren en Oolde']; In gesprek met Willem Mark-
voort [geb. 1911; boerderij De Bonke in buurschap Dortherhoek]; T.A. Kloosterboer: Over de gemeentegrens
op zoek in Oxe [familie Druman op 'de Veste'].

Idem (secr.: E.J. Lensink, Noteboomstraat 11, 7437 BN Bathmen, contr. ƒ 30,-), 21e jg., nr. 1, maart
2001. In gesprek met Janna Noordkamp-Schoneveld [geb. buurschap Kring van Dorth 1906].

Oud-Castricum (Werkgroep Oud-Castricum, inl.: tel. 0251-65.75.20/67.15.11; donatie min, ƒ 20,- p.j., los
nr. ƒ 23,-, porto ƒ 5,50 op gironr. 18.51.360 t.n.v. penningmeester WOC), 23e jaarboekje (2000). Hoofdthe-
ma: het millennium. R. Beentjes: Castricum rond het jaar o [o.a. archeologische vondsten]; E. Mooij: Mid-
den-Kennemerland rond het jaar 1000 [abdij en heren van Egmond; het middeleeuwse kustlandschap];
S. Zuurbier: De herkomst van de naam Castricum; F. Baars/N. Kaan: Dorpsgenoten kijken terug op de 20e
eeuw: mevr. G.M. Leitner-De Graaf (geb. 1913), Tinus Hopman (geb. 1919), Joh. Duin (geb. 1921) en echt-
genote Gré Gijzen (geb. 1926), J.A. Grond (geb. 1921), Siem Scheerman (geb. 1923); N. Kaan: Wie was ...
Klaas Veldt [agrariër en wethouder, 1901-1985]; S. Zuurbier: De Castricumse familie... Zonneveld (3e deel)
[nageslacht van Engel Zonneveld, 1809-1880, vletschipper, tr. 1839 Antje Telleman; met vele foto's].

OudRhenen, 19e jg., no. 3, sept. 2000. Kegelclub Paul Krüger [opgericht in 1900; met ledenlijst 1900 tot
2000]; Een brief uit Rhenen en het verongelukte vliegtuig 'De Uiver' [verzonden door G.H. Klomp te
Rhenen aan Ch. Warendorf te Soerabaia]; Twee brieven aan gemeentesecretaris Menso [1834 en 1837].

Idem (secr.: ing. H.B. Gieszen, Bruine Engseweg 40, 3911 CL Rhenen), 20e jg., no. 1, jan. 2001. Het
briefgeheim ontsluierd [Ch. Warendorf huwde 1926 (met de handschoen) Gerardina L.J. van Drunick;
tijdens verlof logeerden zij bij de familie Klomp]; A.J. de Jong/], de Jong: Rhenense geslachten - de familie
de Jong [afk. van Schoonhoven; zie ook o.a. GN 35 (1980) en 47 (1992); met kwst. (6 gen.) van Hendricus
Albertus de Jong (1885-1955); —, Van Nellestijn, Van Ommen, Van Waveren]; Herdenkingspenning Bee-
laerts 1412-1912.
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Scarpenzele. Geschiedenis van Scherpenzeel en regio, jg. IX, nr. I [2001] [laatste nummer]. J.C. Kksser.
De genealogie van het geslacht Van Scherpenseel [totaal overzicht in schema's van de eerder behandelde
linies); H.Ad. van Woudenberg-, Wittenberg [boerderij en familie; beleningen; 17e eeuwj; J.W. van Maren:
Kwartierstaat van Evert van Egdom [1804 Woudenberg 1882; 5 gen.: —, Van Abbelaer, Van 't Foort, Van
Kolfschoten].

Het Schokker Erf (Schokker Vereniging; secr.: C. Smit, Venusstraat 28,1771 BK Wieringerwerf, contr.
min. — 27,50), nr. 46, jan. 2001. Van een antiek kerkboek en oude Schokker namen [1786]; De waters-
nood van februari 1825 [met uitgaven aan noodleidenden]; Verv. Noodleidende bevolking van Schokland
(10); De fotogalerij: John Henry William Mastenbroek [geb. Schokland 1848; familie afk. van Steenwijk];
Schokker grafmonumenten (2) [Maria ter Horst-Bien 1856-1933]; Koridon: een herdersnaam!

Idem, nr. 46a, maart 2001. Portret van een Schokker nazaat nr. 19 [Anna de Vries-Bakker, geb. Urk
1939].

Schoutambt en Heerlijkheid (Stichting voor Heemkunde Renkum), jg. 8, nr. 2, juli 1994. Overdruk: H.).
Le/oux: Berendsen. Vier generaties schilderspatroons [verhalenderwijs wordt hun levensloop beschreven
en de werkzaamheden in het schilder-behangersbedrijf, o.a. ontleend aan biografische notities en mede-
delingen van familieleden. De eerste Oosterbeekse schilderspatroon was Hendrik Jan Berendsen, geb.
Deventer 1860, zoon van een schipper, tr. Kampen 1881 Hendrikje Pleket].

Terugblik '4Q-'45 (Documentatiegroep '4o-'45; secr.: D.H. Docter, Nassaulaan 17,3116 EP Schiedam), 39e
jg., nr. 1 (396), jan. 2001. J.G. Klompenhouwer: Der Siegesmarsch von Reichssender Aachen of de glimlach
van Mickey (1). De herinneringen van een Delftse student aan Duitse strafkampen [1943-45]; Verv. Oorlog
in het verre oosten. De opkomst van Japan (9); G.E. de Jongste/A. Elderenbosch: Een speurtocht naar Miep
Oranje [geb. Bloemendaal 1923; met lijst van slachtoffers door haar verraad].

Idem, nr. 2 (397), febr. 2001. Verv. Herinneringen van een Delfts student; Verv. Oorlog in het verre
oosten (10). Pearl-Harbor; P. Gerritse/I.G. Qttint: Het fascinerende van 'zeer foute vrouwen'. Ketoet Tantri
- Ans van Dijk - Esmée van Eeghen - Miep Oranje.

Idem, nr. 3 (398), maart 2001. Verv. Herinneringen van een Delftse student; Verv. Oorlog in het verre
oosten (11); Verv. Geschiedenis van de Nederlandse SS (6, slot).

Tussen Vecht en Eem, 18e jg., nr. 4, dec. 2000. P. heupen: Gerrit Alewijsz en 1350. Opnieuw: de wording
van de stad Naarden; F. Renou: Rembrandt in Hilversum in 1644; K. Loeff: Het woonhuis van architect Jan
Rebel; Archiefnieuws: I. Kemperman-Wilke: Wanneer, hoe, wie? Op zoek naar de geschiedenis van het
eigen huis; André Rutten, schrijver van twee Gooise kwartjesboeken; Opgraving fundamenten porse-
leinfabriek M:OL [Johannes de Mol, 1753 predikant te Oud Loosdrecht].

Idem (secr.: M.E.Th. Kuijer, Caliskamp 16,1251XJ Laren), 19e jg., nr. 1, maart 2001. Opmerkingen over
Drakestein voor 1640; K. Abrahamse: Archieven tussen Vecht en Eem. Kerkarchieven als 'spiegel' van de
samenleving.

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 9e jg., nr. 1, mei 2000. Waterstaatkundige objecten in Zuid-
Holland (3); H.A. Kamphuis: Tussen algemeen en plaatselijk belang. De verwerping van Tak van Poort-
vliets ontwerp-Kanalenwet in 1879; Glossarium van waterstaatstermen. De letters t en u [zoals togel,
trilveen en uitmoeren].

Uth het Oulde-Bruck (Oudheidkundige Vereniging De Broeklanden), 20e jg., nr. 1, jan. 2000. Zuivelbe-
reidingopdeboerderij; Het Kadaster [geschiedenis, administratie, het Streekarchivariaat teOldebroek];
Genealogie Van Raalte [te Hattem en Oldebroek; i8e-i9e eeuw]. Idem, nr. 2, April 2000. De grintweg in
Wezep; Uit de geschiedenis van de stoomzuivelfabriek Altena; Streekarchivariaat Oldebroek [ontsloten
bronnen]; Interview met Gert Uitslag [77 jaar, wonende Wezep]; Verv. Genealogie Van Raalte. Idem, nr.
3, juli 2000. Interview met Beerd Doornewaard [80 jaar]; Streekarchivariaat Oldebroek [nieuws betref-
fende activiteiten]. Idem, nr. 4 okt. 2000. Werkgroep Genealogie: Een statenbijbel. Genealogie met een
verhaal [Hendrik Willem van der Velde tr. (2) 1902 Femma Stegeman, tweemaal eerder weduwe; frag-
mentgenealogie Van der Velde]; Uit de oude doos [boeldagen in 1900]; Interview met Henk Bleijenburg
[79 jaar]; Genealogie Van de Rozenberg (eind i7e-2oe eeuw].
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Van 't Erf van Ermel, nr. 25, okt. 2000. Bewoners van Tonsel in 1938; Opnieuw 'de Meeboer' [boerderij
naamgever familie Meeboer; veiling inventaris 1858]; H.J. van Beek: Een halve eeuw (christelijk) openbaar
bibliotheekwerk in Ermelo (I); Boerderijen in en om Ermelo. Veldwijk of Feithenberg (vervolg) [Van
Broekhuysen]; Ermelo, anno 1939/1940 (V).

Idem (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr.: DJ. van Wij ngaarden, Kleine Bosweg 11,3853 EX
Ermelo; lidm. ƒ 25,- p.j. op postbanknr. 56.59.825 t.n.v. penningmeester Oudh. Ver. te Ermelo), nr. 26,
jan. 2001. H. van Dijk: Boerderijen in en om Ermelo: Zeeburg [Wolter Joseph van Wijnbergen (geb. Rees
1671) liet waarschijnlijk het landhuis bouwen; boerderij vermeld sedert 1747; Van Erckelens]; Verv.
Bibliotheekwerk in Ermelo; A. Sulman: Ambtsjonkers op de Veluwe (I); Ermelo, anno 1939-1940 (VI).

Vittepraetje(uitg. van 'Herderewich', Oudheidkundige Vereniging van Harderwijk en Hierden, Postbus
210,3840 AE Harderwijk), 5e jg., nr. 1, maart 2001. H.L. Menke: Veluwse sprengen en beken [samenvatting
lezing; beknopte geschiedenis van de watermolens]; T. Coossens: Het korte leven van Gerrit de Vries [1687
Harderwijk 1716 (zoon van Jannetje Collaert), slachtoffer van een herbergruzie tussen Peter Apeldoorn
en Roelof Vredenburg]; Middeleeuwse muntslag in Harderwijk; Wat Harderwijkse kranten precies 100
jaar geleden publiceerden; Werkgroep Genealogie: Verwarring rond een naam: Van Stra-
len/Hoffman/Willemsen? [Johannes, ged. Zutphen 1785, III. zoon van Berendina Willemsen Hoffman,
wed. Hendrik van Stralen; de kinderen uit Johannes' eerste huwelijk (1810) heetten Van Stra(e)len, die
uit het tweede (1832) Hoffman; fragmentgenealogie].

Waardeel, jg. 21 (2001), nr. 1. Themanummer collectie Jans Brands [68 jaar, wonende Nieuw Dordrecht;
de man achter de collectie van boeken, munten, kleding, kaarten, meubelen, serviesgoed, tijdschriften,
rouw en begrafenismateriaal enz.]; De Drenthiana van Brands [o.a. middeleeuws leenmannenregister,
het schaduw-exemplaar van het register (1381-82), dat in het Bisschoppelijk Archief te Utrecht wordt
bewaard]; Thanatologie in de collectie van Jans Brands; Studiekring D. H. van der Scheer [opgericht door
o.a. prof. Prakke]; Het archief van Harm Smeenge (geb. Assen 1852) en zijn dochter.

Waterland(uitg. Streekarchief Waterland), jaarboek 2000. Edam. Bronnen voor genealogisch onderzoek
[o.a. ambten en beroepen, lijsten van neringdoenden, stadseigendommen, belastingen, stads- en lands-
verdediging];R. I.M.Teunissen: De Achterdijk in Purmerend. Stadskernonderzoek als ondersteuning van
de archeologie [eigenaren en bewoners van de opgravingslokatie; verpondingen; Rex, Brouwer (1656-99),
't Hoen (1699-1724), Rijkenbergh (1735) (afk. van Weesp), Visser (1840), Versteeg (1843), De Lange (1850),
Koster (1880), Bleekemolen (1882), Vermeulen (1894-1953)].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 29,9e jg., nr. 1, febr. 2001. Het laatste kind op 53-jarige leeftijd? [Lijsbeth Kemp-
kes, ged. 1727, tr. Doetinchem 1751 Theodorus Wolsink]; Verv. Genealogie Waszink.
Amersfoort e.o., jg. 10, nr. 1, jan. 2001. P. Leeman: Het restaureren en reproduceren van oude foto's [ver-
slag lezing].
Amstelland, nr. 41, febr. 2001. M. Ziekemeyer: Familieonderzoek van internet tot de koude grond [naar
o.a. Siekemeyer/Ziekemeyer (uit Holte/Sunsbeck]; W. van der Vliet-Nijkamp: Een interessante voorouder:
George Frederik Hintzbergen (1788-1858); R. de Groot: Big Mother [Apollonia/Leuntje van der Velde tr.
Warmond 1760 Arie van der Fluyt; 19 kinderen in 22 jaar].
Aqua Vitae (Betuwe), 4e jg. (2001), nr. 1. W. van de Westeringh: Genealogisch overzicht van het Over-Betu-
we geslacht TAP, afkomstig uit Elden, later Oosterhout [oudst bekende: Hendrik Jansen Tap alias Rot-
gans, vermeld 1638-64]; R.H.C, van Maanen: Een verklaring in het archief van Acquoy uit 1696 over het
Leerdamse huishouden van Maeijcken en Judigh Bosch; idem: Het Viergekroonde- of Bijlhouwersgilde
te Culemborg 1700-1726 en 1783-1796 (1803) [met ledenlijst, datum van inschrijving, beroep]; Idem: Leden
van de Asperense Magistraat in (1336) 1514-1599 (1613).
Delfland, jg. 10, no. 1, maart 2001. E.B. van Rijn: Gemeentewapens en wapens van heerlijkheden in het
gebied Delfland, Rijnland en Schieland [verslag lezing]; I. van der Vlis: 'Om de groote ellende'. Armoede
en armenzorg in i7e-eeuws Delft [met o.a. de Kamer van Charitate, ordinaris-bedienboeken].
11 en 30 (Friesland), jg. 6, nr. 1, jan. 2001. Themanummer: Bijzondere voorouder. Bijdragen betreffende
Tjalling Sierks [geb. Veenwouden 1797; Juesma > Woudstra > Van der Woude], Pieter Andries Salmasius
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[schoolmeester te Schaart ca. 1685-94; De Saumaise, Samyus], families Lubeley, Reddingius en Douma
[en een statenbijbel uit 1730], Keimpe van Martena en Jancko Douwama, Cornelis Gerrijts Radijs [1604],
Sjirk Fopkes Fopma [1838-1876], Trijntje Hendriks [geb. Buitenpost 1785; Stikstra, Steelstra, S teegstra],
Livius Radijs Ellens [geb. Steenwijk 1808], Tjeerd de Groot [geb. Kooten 1863], Gerrit en Aucke Radijs
[1638], Drie generaties Martinus Laurmans [i6e-i7e eeuw], Ruurd Terpstra [1861-1942], Kornelis Douwes
Beintema [1828-1902], Jantje Kolf [geb. Leeuwarden 1822, ill. dr. van Johannes Kesler/Kesselaar], Sara
Adelheid Radijs [geb. Wolvega 1772], Ype Oebeles Viersen [1808-1877], Eeltje Haitzes Bonnema [1763-
1833], Jan Johannes (Jellema) [tr. Leeuwarden 1668 Trijntie Johannis].

Genealogica (Flevoland), 17e jg., no. 1, maart 2001.1. Smit. Onderzoek in Duitse archieven: Evangelisch
Kerkarchief in Kassel-Hessen; Kwst. van Karlijn Trijntje Joke van Esch [geb. Harderwijk 1999; Van Esch
(te Wijk en Aalburg), Van Haren (te Leersum), Barneveld (te Genemuiden), Visscher (te Zwartsluis)].
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 4, nr. 1, febr. 2001. M. Dirks: Langs de Matriarchale lijn [Ilona en Sabina
Ebeli, geb. Almere 1995 resp. 1996; —, Hünen, Dirks (te Sittard), Geurts, Salden, Bouts, Demandt, Schrij-
nemakers, Brouwers (tePapenhoven), Hubens, Vincken];ldem: Naamreeks [voornaam Karel in de familie
Dir(c)ks]; Kwst. van Francisca M.P. Hendriks [geb. Heerlen 1946; —, Goyen, Maas (te Limbricht),
Schlösmacher].

Gens Haga, 6e jg., nr. 1, febr. 2001. Het Gemeentearchief van Leidschendam; S.E. Pronk Czn: Een Haagse
familie Pronk? [Pieter Jansz Pronck, ged. ca. 1604]; C.F. H. Morra: Genealogie van Crijn Vroom Morra [geb.
Medemblik 1816, tr. Muiden 1842 Dorothea M.C. Rechlien].
Gens Propria (Kennemerland), nr. 25, febr. 2001-1. Hollandse zevenstedentocht in 1672 [w.o. vijf klein-
zoons an Jan Claasz Peper]; Van der Linden - Van Ankeren, een ander geval van naamswisseling.
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 9, jg. 3, maart 2001. Geneagram Kilsdonk-Van de Ven
[gemeenschappelijke afstamming van studentenpastor Van Kilsdonk en filmactrice Monique van de
Ven]; Archieven in de regio (8). Gemeentearchief Boxtel; Aanv. kwst. Van Hassel.
Hollands Noorderkwartier, afl. 45, jg. 15, nr. 1, maart 2001. Verv. Het dorp Camp anno 1730 [verpon-
dingslijst]; Poorters van de stad Antwerpen [afk. van Alkmaar, 1611-1617]; R.E.M. Raap: Rapen uit het
Noorderkwartier [Raap te Amsterdam en in De Zijpe; samenvatting]; Verv. Fragmentgenealogie Wokke;
A. Poland: De een z'n ziek en dood, de ander's brood [boedelinventaris van Antje Jans van der Molen,
sinds 1823 weduwe Pieter Poland].

Kempen- en Peelland, jg. 9, no. 1, maart 2001. Schakel Spoorenberg; Waarom Spoorenberg met dubbel
00 wordt geschreven; Leny Aben is een duizendpoot [afstammingsreeks van Petrus Smeelen tr. Tongelre
1697 Maria Joannes van der Kerkhoff].
Koggenland, jg. 16, 2001/1. D. Commandeur: Het dorp, ik weet nog hoe het was! [herinneringen aan Ob-
dam]; Opvarenden schepen Le Maire en Schouten [1615/16]; P. Nan: Een stuk grond met emotionele
waarde? [grasland te Westwoud; Horn, Veldboer, Knook, Mooij].
Kwartier van Nijmegen, jg. 10, nr. 1, jan. 2001. Kwst. Bertels [Dirk W.M. Bertels tr. Nijmegen 1963 Corne-
lia G.C. Thier; Bertels (afk. van Zwolle), Verweij (te Groesbeek, Hatert), Thier (te Gouda), Clerkx (te
Doesburg en Den Bosch)]; Verv. Verslag van de veldtocht naar Leipzig.
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 27, febr. 2001. Rechtbank van eerste aanleg [akten uit 1824-27]; Pa-
rochie-geschiedenis (2): Oploo.
Oude Sporen (Gooi), jg. 12, nr. 1, maart 2001. A. Bolhuizen: Genealogie Reijmerink II [aanv. te 's-Grave-
land; 19e eeuw]; H. Smallenburg: Huurakte van een volmolen aan het Ankeveense pad.
Overkwartier van Gelre, jg. 3, nr. 1, febr. 2001. P.G.H. Vullings: Genealogische aardigheidjes [opgave uit
krijgsdienst teruggekeerde mannen, Neeritter 1815]; M. Fleuren: De beroemde en toch vergeten gebroe-
ders Fleur [Cornelis en Paulus Fleur, schaatsenrijders, geb. Leiden 1735 resp.1737]; H. Vaasen: Stamboom
van de familie Ketelings, via Venray, Tegelen naar Venlo [oorspr. Ketelaar; i8e-2oe eeuw].
Threant (Drenthe), 12e jg. (2001), nr. ï.A. Stiksma: Roelof Schuiling [geb. Annen 1854, onderwijzer]; Verv.
Kwst. Zomer; B. Slatius: Kwartierstaat Hendrik Slatius [1890 Bonnerveen 1972; —, Bouws, Hulshof, Ot-
tens]; A. Stiksma: Van en voor onze leden. Bestuur en leden, twee werelden? of: Waarvoor doen wij het.
Twente Genealogisch, 17e jaar, no. 1, jan. 2001. E. ten Donkelaar: Moederreeks Mensinga [Anne M., geb.
Diepenheim 1997: —, Eshuis, Ten Donkelaar, Voordenhout, Ten Tije, Koers, Geerlings, Eshuis, Groot-
huijs, Fit, Kleissen]; CA. van Hoogmoed: Moederreeks Van Hoogmoed [Cornelis Anthonius van H., geb.
Hengelo 1944: —, Rouwen, Busschers, Slaghekke, Scholten (te Ambt Delden), Ten Heggelder, Ten Bol-
scher]; H.C.A. ten Cate: Kwartierstaat Johanna Jonas [geb. Lonneker 1870; —, Ten Cate (te Esmar-
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ke/Enschede), Voogsgeerdt, Dagge]; Idem: Kwst. Geertruida Assink [geb. Hengelo 1840; —, Ter Borg,
Lippinkhof, Zelvers]; De opgevreten Reuvekamp in Vasse [van Hille Wermelinck in 1670 door varkens
en schapen]; Tweelingen in Almelo (1734-1800).
Vel uwe, 2000, no. 4. J. Hamaker: Nieuws van Internet [o.a. GA Amsterdam]; Idem: Militieregisters (1815-
1922); Idem: GeldersePlakkatenlijst (1740-1815);]?. F. VH/sma:Commentaarop:Eénbaby van twee moeders;
Genealogisch onderzoek inDuitsland [verslaglezing, doorH.M.Aben-Nederpelt].Idem, 2001, no.i.Hand-
leiding Genealogie Gemeentearchief Amsterdam (vervolg).
West Noord-Brabant, jg. 11, nr. 1, jan. 2001. Verv. Begijnen te Breda (2); Kwst. (5 gen.) van Maria Johanna
Broeders-van Schijndel [geb. Raamsdonk 1923; —, Snijders (te Raamsdonk), Van Vugt, Severijns (te Oos-
terhout)]; Verv. Genealogie Nuijten (7); H. van Hooydonk: Matriarchale lijn [van Isabel van Loon (geb.
1973); Delcroix, DeKooning(te Kalmthout), Van Hooydonk, Roovers, Van Hassel, Herrijgers, Huijskens,
Van den Broeck (te Groot-Zundert), Van den Eeden]; Stamreeks Blewanus [Volck > Plebanus; te Panrod,
Burg Schwalbach, Kirberg; i6e-i9e eeuw]; J. Pas: Genealogie Heijmans (1) [te Breda, Bergen o/Z].
IJsseldelta, 14e jg., nr. 4, dec. 2000. Matriarchale stamreeks van Marinus Alex van Keulen [geb. Harden-
berg 1950; —, Korterink, Zuidersma, Hoegen, Oots, Nijkoops, Schepers, Rozema; voornl. te Oosterhesse-
len]; Verv. Kwst. Seekles; HJ.R. Weinrich: RK uitdrukkingen en feestdagen; Idem: Latijn bij genealogie
(1). Idem, 15e jg., nr. 1, maart 2001. Matriarchale stamreeks van Femke Gerretzen [geb. Zwolle 1982; —,
Veldhuis, Veltman (te Harlingen), Knipper, Dijksma (te Sexbierum), De Jong (te Berlicum, Marssum),
Beyermans, (patr.)]; R.H.C, van Maanen: Jeneverbranderijen rond 1800 in Zwolle en Ommen [1808 bran-
ders H. Werff Pz, Willem van Barneveld, Goris van Deventer, Hendrik Veenhoven]; Verv. Kwst. kinderen
Seekles; GW. Delforterie: Genealogisch onderzoek in Frankrijk [samenvatting lezing].
Zaanstreek-Waterland, nr. 44, febr. 2001. Krijgsman [weeskamer Krommenie 1679; Henderick Claesz
Krijgsman bewijst zijn kinderen moeders erf]; Kwst. van Catharina Anna Hornstra [geb. Tilburg 1917;
—, Van Sipma, Gorter, Ten Pierick]; H. Rijswijk: Kwst. van mijn moeder [Antje Jannetje Sas, 1911-1963; 4
gen.: —, De Groot (te Beets), Groot (te Hem, Warder), Boon (te Oostzaan)].

België
Heraldicum Disputationes, jg. 5, nr. 3, juli-sept. 2000. M. Van de Cruys: De eenhoorn in de heraldiek; P.
Donche: De hermelijn: een heraldisch fabeldier? [het hermelijn in wapenschilden zou volgens overleve-
ring duiden op een afstamming van de hertogen van Bretagne; met o.a. het hermelijn bij de Van Stave-
le's; 18 families maakten al gebruik van hermelijn in hun wapen in de 12e eeuw].

Idem, nr. 3 [=4], okt.-dec. 2000. P. Donche: Nog meer Vlaamse strijders... [die het gebruik van herme-
lijn in hun wapenschild verklaarden uit deelname van hun families aan de Bretoense erfopvolgingsstrijd
van 1341-45]; J. Coolenaerts: Kanttekeningen bij het wapenboek van de abten van Orval;J./l. deBoo: Een
beer van een vent [de wildeman]; J. Goolenaerts: Heraldische gedenkstenen in de abdij-ruïne van Villers.

Idem, jg. 6, nr. 1, jan.-maart 2001. D. Vandromme: Zwevegemse heraldiek; G. Haudenhuyse: Klein kruisje,
groot vraagteken [hechting van de ketting, om de helm op de rug te dragen].

De Mechelse Genealoog (VVF), XXVe jg., jan-feb 2001. Antw. Vandemeutter [19e eeuw]; Wapenschild
Kardinaal Daneels; M.-J. De Buf: Lappen: Stof voor genealogen? [namen en verdere gegevens op o.a.
merklappen; Het Museum voor Heem- en Oudheidkunde te Kontich bezit een rijke verzameling]; Van
integratie gesproken! [Michael Moijses Gabriels (geb. Amsterdam 1727, zoon van Moijses Gabriel en Sara
Gumpens; RK gedoopt als Augustinus Rumoldus) tr. Mechelen 1766 Maria Josepha Baggerich]. Idem,
maa-apr 2001.

Ons Heem, jg. 54, nr. 1, juli 2000. Speciaal nummer: Humor en verleden. Idem, nr. 2 & 3, sept. 2000.
Thema-nummer: Gemeentelijke besturen. H. Vannoppen: De politieke instellingen en structuren op
gemeentelijk vlak in Brabant (1750-2000) [gemeentelijke mandaten, functie om-/beschrij vingen, stem-
recht, ambtenaren, periodes Ancien Régime, Franse periode, onder Napoleon I, Nederlandse en Belgi-
sche periode]; Politieke evolutie in Leefdael (1780-1914); De Hoegaardse gemeentepolitiek van 1830 tot
1990; De politiek in een dorp: Mere inOost-Vlaanderen; Liberale 'nesten'in het Zuid-Oostvlaamse platte-
land in de 19de eeuw. Idem, nr. 4, dec. 2000. Thema-nummer: Duivensport.

Gens Nostra 56 (2001) 417



Oostvlaamse Zanten, jg. LXXV (2000), nr. 3. Thema-nummer: Carnaval en communitas. Reflecties over
de authenticiteit, onderdrukking en herleving van een volksfeesttraditie [te Gent (ïse-ige eeuw), Ant-
werpen (1890-1921), Aalst (19e eeuw), Nederlands Limburg (2e helft 20e eeuw)].

Idem, 2000-4. Het begrafenisritueel in Gent tijdens de 18de eeuw; Twee plattelandschirurgijns in het
graafschap Vlaanderen in de achttiende eeuw [Jan Albert Roselt uit Machelen aan de Leie(geb. Magdala,
tussen Jena en Weimar, 1716, overl. Machelen 1785) en Thomas Jozeph Rijckaert uit Ronse (hield een
handboekje bij 1765-77)]; Bruiloftsgebruiken te Sint-Marie-Cappel, Oostakker en Tiegem (1560-1621).

Idem, jg. LXXVI (2001), nr. 1. De wolfin de Europese vertelcultuur; Bedelaars bij de Gentse of Ekker-
gemse ommegang; Het dienstpersoneel op het platteland in Vlaanderen (i6de-i8de eeuw); Emiel Geldof,
de laatste traditionele boogpezenmaker in België (i9de-2osete eeuw); De opleiding van een Gentse
koopmanszoon rond 1670 [Philips Francois de Meulmeester, geb. Gent 1659].

Le Parchemin, No. 33obis, 65e année, nov.-déc. 2000. Baron deKerchove d'Ousselghem: Inventaire des fonds
d'archives de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique. I. Fonds Baron Bonaert. II. Fonds Met
den Ancxt [met kwst. (31 kwn.) van Albert baron Bonaert, 1912-1994; —, de Bonnines, Vercruysse, Vander
Straeten (te Brussel)] en 15 kwn. van Frangois Met den Ancxt (1863-1947); —, Lefebvre, Van den Branden
(te Antwerpen), Geeraerts].

Idem, No. 331,66e année, janv.-fév. 2001. H. Douxchamps: Les quarante families belges les plus ancien-
nes subsistantes: Herbais. Seconde Maison d'Herbais issue de la Maison de Jeneffe en Hesbaye via la
Maison de Limont Principauté de Liège (Jeneffe), 1202; R. Iweins d'Eeckhoutte: La familie Hovyn (alias
Ovyn), de Menin [eind i6e-i8e eeuw; te Ieperen]; Héraldique vivante: Baumans; Ph.-E. Detry: Les Woitrin
au fil de la Sambre et de la Meuse (1) [i8e-2oe eeuw].

De Rode Leeuw (V.V. F.-Limburg), jg. 31, nr. 3, okt. 2000. G. Hendriks: De plattelandsclerus in de 18e eeuw;
P. Severijns: Over de familie Tibau [ook: Thiba, Tiba; te Landen; 18e eeuw]; Verv. Kwst. Gilisen; Verv. 30
Jaar 'De Rode Leeuw'. C. Genealogie; Verv. Taalgidsje. Idem, nr. 4, dec. 2000. Verv. Plattelandsclerus:
Kerkelijke inkomsten; Verv. Tibau, Gilisen, Genealogie, Taalgidsje.

Vlaamse Stam, 37e jg., nr. 2, febr. 2001. J. Buyck: Overzicht van de overleden gedetineerden in de gevan-
genis te Hasselt (1844-1900); Aanv. Genealogie Van der Eist; L Goeminne/M. Vandeputte: De bevolking van
Machelen aan de Leie in i695;J.Roelstrate/O.Tanghe: Onze kwartierstaat.RogerVandersteene, missionaris
[1918-1976; —, Lambrecht (te Wielsbeke), Kerkhove(te Desselgem), Lezy (te Izegem)]; Gentse poorters uit
Haarlem [1613-1774]; M.-L. de Cuyper: De familie 'Van de Voorde' [oudst bekende: Judocus van de Voorde
tr. Elisabeth de Cloet, 1577 te Ruislede]; W. Devoldere: Onze rubriek voor beginners: de start thuis en bij
de familie.

Idem, nr. 3-4, maart-april 2001. Congresnummer Malle. M. Vermandere: AMSAB-Instituut voor sociale
geschiedenis [Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, opgericht 1980, te vergelij-
ken met het Amsterdamse IISG; o.a. Bronnen voor de genealogie]; G. Kwanten: De collecties van het
KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, Leuven) als bron voor de familiekunde; B.
D'Hondt: Belgische geschiedenis en het Liberaal Archief [opgericht 1982; o.a. het archief van het Willems-
fonds (opgericht 1851)]; L. Boeva: Genealogisch onderzoek in het ADVN [Archief en Documentatiecen-
trum voor het Vlaams Nationalisme; opgericht 1984]; P. Vos: De Molse crème de la crème: de Eendracht,
van witzandeigenaars tot wolfabrikanten [Harmonie 'De Eendracht']; F. Bosch: Genealogische schets van
het Oostmalse schoutengeslacht Bosch [oudst bekende: Joannes Bosch/Bosse, vermeld Tongeren 1565;
achterkleinzoon Dirk Bosch (geb. Tongeren 1586) werd 1624 schout van Oostmalle]; H. Lambrechts: Over
enkele patroniemnamen in de Antwerpse Kempen [Lambrechts, Lemmens]; F. Bosch: De familie Joostens
(Oosten) [i8e-begin 20e eeuw]; E. Van Autenboer: De werkboekjes (19de eeuw) van de arbeiders uit de
papierverwerkende nijverheid van Turnhout: verwaarloosde bron voor de familiegeschiedenis.

Westhoek, jg. 16 (2000), nrs. 2-3. P. Donche: Cornelius Duplicius De Schepper, diplomaat van Keizer Karel
V, Staatsraad van de Nederlanden en zijn echtgenote Elisabeth Donche [1501-1555 resp. 1495/98-1548;
zij was weduwe van Pieter Laurijn; dochter Catharina Laurijn tr. 1542 Wulfaert van Borsselen. C. de
Schepper's opleiding en loopbaan, reizen, literaire werken, grafmonument, nageslacht; geen verwant-
schap met de familie (IJssel) De Schepper; Genealogie van de Duinkerkse familie de Schepper].
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Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung, 4. Jg., Heft 4, Dez. 2000 (AfS, N. F. Heft 137). Verv. Genealogi-
sche Statten einer niedersachsischen Familie [Sarnighausen]; D.C. Jackman: Castle Cognomens in nth-
and i2th-Century Hessen [herkomst graven van Arnstein; de (mogelijke) betekenis van de naamgeving
van Hessische kastelen als Arnstein, Bilstein, Eppstein en Idstein voor deherkomst en verwantschappen
van de graven van Arnstein]; H.U. Pfister: Wanderungsbeziehungen zwischen dem Kanton Zürich und
Deutschland (1648-1800); K. Huber. Schweizer Einwanderer in den Kraigau und angrenzende Gebiete
nach dem DreiSigjahrigen Krieg.

Archiv ostdeutscher Familienforscher, Bd. 14, Lieferung 21, Okt. 2000. Das Fremden-Buch derGemeinde
Eschowitz im Egerland, Kreis Tachau 1935-1938 [interessante bron; namen van passanten met geboorte-
plaats- en datum, beroep, gezinsleden, reisgegevens]; Bijdr. betr. Schmerse, Drewing, Gregor.

Idem, Lief. 22, Dez. 2000. Bijdr. betr. Lauterbach, Tietz, Strohschneider, Colbius/Colbe/von Colbe,
Kirchhof, Wedemann, von/de Szerdahelyi, Meyer (te Lipschin), Hornung. Arbeitsbericht, Folge 10, Nr.
2, Dez. 2000.

Dresdner Hefte 53,16. Jg., 1/98. Dresden als Garnisonstadt. Hierin o.a. Der Anfang der Dresdner Garni-
son und der Beginn des stehendenHeeres in Sachsen (1662-1830), Königlich Sachsischen Armeemuseum,
Das Sachsische Hauptstaatsarchiv Dresden und seine Militarbestande.

Familie und Geschichte (Saksen-Thüringen), lfd. Nr. 36, Bd. IV, 10. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2001. Die
Hartings und die Mühle zu Kotteritz bei Altenburg [eigenaren: Fleck (1588-1707), Harting/Hartung
(1707-19), Liebe (1719-23), Albrecht, Schellenberg (1740-95), Uhlein, Kirchner; met fragment Harting (18e
eeuw)]; Die vier Siegertbrüder in Chemnitz [18e eeuw; afstamming van Ludwig Renn (1889-1979, schrij-
ver, hoogleraar, alias van K.J. Vieth v. GolSenau) van Kaspar Siegert (geb. 1671)]; Die evangelischen
Pastoren von GroSengottern; Testamente des Bestands 'Richterstube' im Stadtarchiv Leipzig. Neue
Möglichkeiten für die genealogische Forschung [1539-1827; voorbeelden: testament van Hans Giebel (uit
Spalt 1564, waarin o.a. de namen Finoldt en Stamm) en van Georg Winckler (burgemeester, 1711)]; Rudolf
Diesel entstammt einer Thüringer Müllerfamilie [Thüsel, Tüsel, Tisel]; Aus einer mitteldeutschen
Familiengeschichte. Die Familie Rudolph [ïge-zoe eeuw; met Theilke, Theilicke; te Gleina; 18e eeuw].

Herold-Jahrbuch, N.F. 5. Band (2000). Zur Genealogie deutsch-baltischer Kaufmannsfamilien in Kur-
land (17.-19. Jahrhundert); Caspar Sedlitzkys Steuerkataster und Beschreibung der Stadt Troppau 1704
[transcriptie; naamindex]; Beobachtungen zur Geschichte des (ur)adligen Hauses Weidenfeld und seiner
Nachbarn [Wolff von Weidenfeld]; Ein Privatfriedhof in der Mark Brandenburg. Verzeichnis der Graber
und Inschriften [families Gabcke, Rudeloff, Wegener; met schema's]; Das Stammbuch des Michael Papst
(1589/1623) [met fraaie gekleurde afbeeldingen van wapens of illustraties]; Personenbezogene Unterlagen
aus der Zeit des Nationalsocialismus; Siegel in ritterschaftlichen Bauerndörfern Mecklenburgs [de
dorpen Niendorf, Buchholz, Grabow, Wendisch Priborn, Klein Strömkendorf Zielow, Rossow].

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 69. Band (2000). Bijdr. betr. de bouwgeschie-
denis van de St. Kilian-kerk in Lügde; Thusnelda. Eine Spurensuche durch zwei Jahrtausende. Die Frau
im Schatten des Arminius [Cheruskisch veldheer Hermann]; Fürstin Elisabeth zur Lippe - Aus ihren
Aufzeichnungen und Briefen [geb. prinses von Schwarzburg-Rudolstadt, 1833-1896].

Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde, Heft 45, Juni/Juli 1999. Ahnenliste Rühlicke [ook:
Rühlcke, Röhlcke, Rohcke, Rohke, Roock; met o.a. Ahlers, Brockmann, Carbuhn, Gossel, Kruse, Mac-
keprang, Rahlff, von Reecken, Reisse, Thede].

Idem, Heft 46, Jan. 2000. Kann man Urkunden vertrauen, die vom zustandigen Pfarramt ausgestellt
wurden? Ein böserErfahrungsbericht von DieterUhlemann[Uhlemann, 1716,1740 teBreunsdorf]; Zwei
bedeutende Burger Lübecks [raadsheren Plitt]; Aus meiner Familienforschung. Ahnenliste 1, Zweig
Schar(re)nweber. Ahnenliste 2, Zweig Kuse, Kuhs(e).
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Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden des Osterlandes, 16. Band, 4. Heft (2000)
[Altenburg/Thüringen]. Speciaal nummer: Zacharias Kresse (1800-1876) [boer, en o.a. dichter en politi-
cus; tr. 1823 Christine Kohier]; Zacharias Kresse und die Altenburgische Landwirtschaft; - als Baumei-
ster; - Tatigkeit im Altenburger Landtag 1841-48.

Mosaik, Heft 1/2001. G. van Benthem: Ein Klever Archiv im Reichsarchiv von Overijssel in Zwolle [betreft
Huis Gnadenthal in Ganswick, 1400-1837; familiearchief v. Hoevel; pachters van tienden 1756-57]; K.
Jansen: Ahnentafel von GerardusJosten[geb.Groesbeek 1857, overl. 1929;—,Bernts(teMehr),Gantevoort
(Gansevoet), Verheijen (te Kranenburg)]; T. Dinnessen: Die Familie Gerrits Blom in Groesbeek [1757-75];
L. Aben-Nederpeld: Pfarrangehörigen von Aldekerk die unter den Fahnen Kaiser Napoleons kampfen
muszten und nicht in die Heimat zurück gekehrt sind; M. Theiinissem Der Name Elisabeth in der Ahnen-
tafel von Ellen Theunissen [moederreeks: —, Dahm, Rutten, Elisabeth van de Sant (geb. Kranenburg
1840), Wemmers, Elisabeth Kuhnen (ged. Bergen 1756), Dijlen, Elisabeth Jacobs (tr. Bergen 1717)].

Naumburger Heimatblatter, Heft 1,1991. Herbsttage in Naumburg [tekeningen van oude bouwwerken];
Die Wappentafel von 1482. Aus der BaugeschichtedesNaumburgerRathauses;NaumburgerKirchenhei-
lige; Weinanbau an Saaie und Unstrut; Johann Gottfried Borlach [geb. Dresden 1687].

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XVI, 49. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2001. Aufklarung nach 60 Jahren. Fami-
lienforschung GroSmann/Konradt in Grünberg in Niederschlesien [18e eeuw]; Zur ostpreufiischen
Frühgeschichte der deutsch-baltischen Literatenfamilie Guleke [Gulcke, Guhlke, Julcke]; Lutherische
und konfessionsverschiedene Trauungen aus den Kirchenbüchern der katholischen Gemeinde von
Lippinken, Kr. Löbau in Westpreufien (1740-1919); Aus den Grund- und Hypotheken-Akten von Neuen-
burg, Kr. Schwetz in Westpreufien [1772, 1789,1805]; Einsichtnahme in und Erwerb von polnischer
genealogischer Literatur; Neuer genealogischer Verein 'Pommerscher Greif [Ernst Schreuder,
Schlofiweg 8, D-86875 Waal; e-mail: schroeder WID@compuserve.com].

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Band 102 (1999/2000). Herbert Lepper zum 65. Geburtstag
gewidmet. Hierin o.a: Die Aachener Malzmühlen im Mittelalter; Die Entstehung des Bürgermeisteram-
tes und des Rates in Aachen; Th.R. Kraus: Die alteste Schleidener Lehensliste aus der Zeit urn 1320 - Ein
neuer Archivalienfund zur Aachener Geschichte - [de stad Aken kocht in 1428 het leen van de heren von
Schleiden; omstreeks 1469 werd in een register begonnen met het vastleggen van beleningen. In het
archief van de hertogen van Arenberg, bewaard in een klooster te Edingen (Enghien bij Brussel), werden
de oudste notities betreffende het (Valkenburger) leen ontdekt. Liste des Valkenburger Lehens aus der
Zeit um 1320, spater Schleidener Lehen genannt (waarin o.a. Johan van Gulpen, Rikolf van Susteren,
Johan Greseleir, Jacob Geldof, Ailke Arnolts Klukenwiif, Goedart en Tielman Huyn, Arnolt Grelle,
Willem van deme Hasselholtz, Werneir en Johan van Gurzenich, Clais van Rade, Johan Stouven huis-
vrouwe, Lambert Sneppe, Godart van der Kulen, Katharina Beien Antveltdochter, Johan van Vilen, Johan
Emps, Werneir van Luchen, Clais Katcenore, Johan Dummerswinckel, Johan Muchagen; met persoons-
en plaatsnaamregister]; Mit roher Gewalt. Kriegknechte des Herrn von Heinsberg überfallen das Aache-
ner Munster (1428) [Johan de strijdbare van Heinsberg maakte aanspraak op de revenuen van het hoogal-
taar als mede-erfgenaam van hertog Reinout van Jülich-Gelre]; Altenberger Galmeihandel in der Mitte
des 15. Jahrhunderts [grondstof voor messing; rekening ca. 1450/51, waarin o.a. vermeld wordt Hermann
Pael (Poil) ui t Aken]; Das Kustodienrecht der Stadt Aachen an der vier Grofien Heiligtümern und an drei
Krönungsinsignien; Unbekannte festungsgeschichliche Nachrichten aus Jülich und Düsseldorf 1665-
1673 im Nachlafi des Adrian Wilhelm von Virmond; Jülich in Sack und Asche. Religiöse Massenphano-
mene in einer rheinischen Stadt im Jahre 1715 [Italiaanse methode van volksmissie door Jezuïtenorde];
Stadtische Autonomie und geistliche Immunitat in Aachener Prozessen am Reichskammergericht
wahrend des 18. Jahrhunderts; Franz Karl von Hompesch (1735-1800). Karriere und geistige Welt eines
rheinischen Adeligen am ende des Alten Reichs [met o.a. herkomst, bezit, ouders]; Karl des Grofie im
Versteek. Vom Schicksal der Karlsstatue auf dem Aachener Marktplatz im 19. und 20. Jahrhundert; Die
Kevelaer Wallfahrt der Pfarrei Linnich; Der erste deutsche Katholiekentag in Köln 1858; Kliniken und
Krankenhauser in Aachen; Recensie: Clovis - Histoire et Mémoire.
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Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 76. Jg., Heft 1/1. Quartal 2001. Ein Bremer Neubürger
von 1642 als erfolgreicher Negotianer [Harmen Sarnighausen (1646-1666)]; Nachlasse an der Univer-
sitatsbibliothek Göttingen; Julia Felicitas Tesdorpf- 3. Ehefrau des Pastors Martin Nordanus. Ihre
Herkunft aus in Hamburg beheimatetem Geschlecht [geb. Rensefeld 1647]; Lüneburger Testamente des
18. Jahrhunderts [o.a. Cath. Marg. Panning geborene Westing(overl. 1768), Rahel Magd. Lange geborene
Biehlke (1763), Christian Fasnauer (1765), Christian Bierstedt en vrouw Cath. Dor. Niebuhr (1744), Joh.
Henrich Rickmann en vrouw Anna Eleonore Wehrkamp (overl. 1770), von Döring (1771), Jürgen Schul tze
x Magd. Cordes (1772), Anna Marie Ramm(e) (1769), Margarethe Krieger geborene Flegen (1764), David
Joh. Jecker x Marg. Elis. Twesten (1775), Cath. Anna Elebrecht geborene Kohte (1776), Gertrud Cath. von
Dassel geborene von Mütter (1717), Jürgen Brandt (1777), Anna Sophia Warmers (1775)]; EinMecklenbur-
ger erfand das Auto - nicht Daimler & Benz [Siegfried Marcus, geb. Malchin 1831, zoon van Liepmann
Marcus].

Frankrijk
Cercle Généalogique d'Alsace, Bulletin No. 130, 2000-2. Verv. Liste des convertis dans Ie bailliage de
Schirmeck-Mutzig, Ie ban de la Roche et la Paroisse de Vipucelle (1680-1792) [Ganier t/m Kreutter; met
o.a. Gintzburger, Grandmathis, Holveck, Jacquel]; Cousins Gen Web [o.a. http://www.multimania.com/
claire/alsace.htm ]; Les colons Alsaciens-Lorrains de Moindou en Nouvelle-Calédonie; Bijdr. betr.
Eschenbrenner, Sturm, Brend'Amour (Prein'amour, Brendamor); Aanv. diverse kwstn.; Antw. o.a. v.
Hatten, Bruder, Zaepffel, Boesch, Dolter/Dolder, Fleischmann, Garnier, Hildenbrand, Kilbert/Kilwart,
Lutz; Schema's Amelung [ise-i6e eeuw] en Surgeant [ise-i6e eeuw].

Idem (http://www.chez.com/cgalsace), No. 133,2001-1. Extraits généalogiques du notariat ancien de
Barr (1601-1605); Verv. Mariages d'Alsaciens et autres étrangers au Pays de Bade (13); Les seigneurs de
Lichtenfels (1296-1601); Les seize quartiers de Frédérique Brion, un amour de Goethe en Alsace, 1770-1771
[1752-1813; —, Hahn, Schoell, Sahler]; Quelques officiers frangais d'origine alsacienne, fin XVIIIe-début
XlXe s.; Antw. o.a. Baldensperger, Bucher, Wetta (Vitta), Noir, Boxberger, Gittinger, Offerle/Oberlin,
Munsch, Schmoll(er), Troesch; Schema's (von) Goefft/Vongoefft [i7e-i9e eeuw].

Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 66, Avril-Juin 2000. Kwst. Van Hove-Gignon [Van Hove afk. van
Wieze, met Belgische kwn. terug tot in de 14e eeuw, o.a. te Waasmunster, St-Niklaas en Haasdonk];
Kwst. Debout-Gaillard [kwn. o.a. te Wingles, Vendin-le-Vieil, Rceulx]; Kwst. Vandaele-Clipet [o.a. te St
Pierre Brouck]; Klappers huwelijken o.a. St. Catherine (1584-1894).

Idem, No. 67, Juillet-Sept. 2000. Kwst. Grémont-Loisel [kwn. o.a. teBucquoy, Buire, Busigny]; Sépara-
tions et 'divorce' sous Louis XV 1751-1770; Klappers op huwelijken o.a. Lavente 1685-1792; Kwst.
Ducamp-Deléglise [kwn. o.a. te Boulogne]; Recherches en Espagne.

Idem, No. 68, Oct.-Déc. 2000. Kwstn. Béhal, Valeur, Delaby, Detoeuf, Wagon, Lucas, Boiron, Létienne,
Lalou(x), Lamy [kwn. voornl. te Houdain], Vesse; Klappers op huwelijken; Antw. o.a. Touzet.

Idem, No. 69, Janv.-Mars 2001. Kwstn. Caron-Boulet, Blondel-Lefer, Briois-Debomy; Augugstin
Hanicotte Artiste-peintre [1870-1957, werkte enige tijd te Volendam; tr. Parijs 1914 Trijntje Margaretha
Spaander; verwanten, beknopte kwartierstaat].

Nord Genealogie, No. 164, 2000/3. Verv. Kwst. Becquelin-Carpentier [kwn. in de grensstreek leper en
Lille; i6e-i7e eeuw]; Les Dausque(s) d'Englos, a Senlis [aanv. gen. I/IH]; Kwst. Wallon [kwn. o.a. te Hal-
luin]; Répertoires des étrangers a Roubaix; La famile Dubuis [te Gravelines; i8e-i9e eeuw]; Verv. Kwst.
Naud [kwn. o.a. teBourghelles en Cysoing]; Kwst. Gadenne [kwn. te Brugge (o.a. Verlinde, Huyghebaert,
Degoe, Eeck(e)man, Callenaere); kw. 63: Monique Saelens, geb. 's-Hertogenbosch, overl. Brugge 1846];
Verv. Gillis/Angillis; Adhéritements a Bachy au XVIème siècle [verv. op No. 149; 1546-55; o.a. Delemot-
te/dele Motte, Jacquart, Mallet, Deleplancque, Desmillescamps]; Liste partielle des reliëfs debourgeoisie
d'Estaires a la suite de mariages pour 1764.

Idem, No. 168, 2001/1. Verv. Kwst. Leboucq; Les Rogier, de Verchin et Alentours; Antoine Lehoucq,
censier 'remembreur' au XVIème siècle en Flandre; Descendance a Quesnoy/Deüle de Antoine Petrinck
[tr. ca. 1605 MarieDomesent]; Ascendance Carini-Lacoche [Italiaanse kwn. (te Gattico): Carini, Bacchetta,
Zambrini, Cristina; voorts o.a. Mascart, Brisset, Clicquet]; Verv. Derv(e)au(x) a Lille [i8e-ige eeuw]; Verv.
Descendance Verstraete, Branches Beige et Frangaise [o.a. te Eeklo en Roubaix]; Nieppe, indices généalo-
giques (1590-1626).
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Stemma(Ile-de-France), cahier no. 85, 22e année, tome XXII, fase. 1, ie trim. 2000. Les boutonniers en
pays de Thelle [département de l'Oise; knopenmakers]; Les sanatoriums de Bligny a Briis-sous-Forges
(Essone)aux 512 soldats morts pendant la guerre, 1915-1921 [naamlijst met gegevens]; Un crime de guerre
en 1590 a Méry-sur-Oise (Val-d'Oise) [Camus, de La Groue, Rousselet, de Caulx, Thiboust); Sur les traces
des pieds poudreux [handelsreizigers].

Idem, cahier No. 86, fase. 2, 2e trim. 2000. Actes relevés en Normandie et concernant des Parisiens;
Anciens militaires de la République de l'Empire et medaille de Sainte Hélène.

Noord Amerika
New Netherland Connections, Vol. 5, Nr. 3, July-Sept. 2000. P. Streeter. Brothers Peter and Jacobus Willi-
amson of Greenwich Township, Warren County, New Yersey: did they descend from Willem Willemsen,
Willem Davidszen [Williamson] or someone else?; The family of Jan Pieterse Mebie of Schenectady [1686-
1707]; John DeLong (ca 1741-1835): Findings in secondary sources; Verv. Abstracts from notarial docu-
ments in the Amsterdam Archive [1659-1664]; Cornelis Claesz S wits and Ariaantje C. Trommels [afk. van
Schouwen (Zld.), 1655 door Indianen overvallen].

Idem, Nr. 4, Oct.-Dec. 2000. W. L. Dillo: The Lewis, Nelson, Feinhout and Neher Families of Red Hook
in Dutchess County, New York. Part 1 - Family Bible Information; Chr. A. Brooks: The Boc-
que/Bocke/Bockee family of Sint Anna ter Muiden, Flaunders [oudst bekende: Lowijs Bocque afk. van
Marke, tr. ca. 1610 Maijken Livre; met fragment Van der Driessche]; G.T. Scotten: Teunis Eliaszen Van
Bunschoten: A search for his early years [in 1662 16 jaar oud]; M. Huston Freas: Who was Peter Staats of
Gowanus? [tr. Flatbush 1712 Lammetje Veghte].

Idem (editor: Dorothy A. Koenig, 1232 Carlotta Avenue, Berkeley, CA 94707-2707; dkoe-
nig@library.berkeley.edu), Vol. 6, Nr. 1, Jan.-March 2001. Genealogical and Biographical Directory to
Persons in New Netherland from 1613 to 1674. D.M. Riker. The Background; D.A. Koenig: A Review; Verv.
The Lewis, Nelson, Feinhout and Neher Families.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 131, Nr. 1, Jan. 2000. Jane Stewart ten Eyck:
Netherlands Origins of the Crom families of Ulster and Rockland Counties, New York [Willem Gijsberts
Crom, won. Opijnen, vermeld Tuil 1597-1610, tr. Jenneken N.; kleinzoon Floris (met vrouw en kinderen)
en de weduwe van kleinzoon Willem (tr. 1645 Maycken Hendricks van den Oven, met kinderen) emi-
greerden]; The Cornby family; B.A. Barth: The Rall/Roll family: descendants of Jan Mangeloen and his
wife Tryntje van Woggelum [tr. ca. 1661]; Verv. Lassing; Verv. Children of the New York City almshouse,
1807-1810; Verv. Presbyterian marriages at Jamaica [1840-45].

Idem, Nr. 2, April 2000. The Le Roy family of La Rochelle, Rotterdam and New York [o.a. Daniel Ie
Roy tr. Rotterdam 1722 Ingenatia van den Berg (dr. van Casparus en Helena Senserff); fragment Van
Sevenhoven (i7e-i8e eeuw)]; The Rose, the Swan and Gertraud Steinkopf [tr. 1696 Niclaus Rau]; The
European origins of the Boelen family: Boele Roeloffsen and his wife Bayken Arents in Amsterdam [otr.
ald. 1654]; Three Elizabeth Ludlams of Oyster Bay; Deaths from fever in New York City 1799; Verv.
Rall/Roll family; Verv. Lassen/Lassing.

Idem, Nr. 3, July 2000. Origins of the Pier family in the Netherlands and an update of their connecti-
on to the Ostrander family [afk. van Deventer]; Verv. Rall/Roll.

Idem, Nr. 4, Oct. 2000. O. Schutte: The family of Claes van Elslant of New Amsterdam [grootvader
Denys van Elslant, afk. van Menen in West-Vlaanderen, vermeld 1594]; Erastus Tucker Tefft and his
family in New York [1810-1888]; J.B. Dobson: Cornelis de Potter revisted [o.a. tips uit GN 55 (2000), p. 58
verder uitgewerkt]; The family of Daniel Whitehead [geb. ca. 1603 in Engeland]; Verv. The Corby family;
Communicants of the first Presbyterian Church, New York City, 1769.

The NYG&B Newsletter, Vol. 11, No. 1, Winter 2000. Verv. New York State Supreme court naturalizati-
on records. Part 2: Colonial Period through 1906; Verv. Manors in New York [o.a. Rensselaerswyck]; No.
2, Spring 2000; No. 3, Summer 2000; No. 4, Fall 2000. New York families 'hidden' in multi-family
works: part IV; Fire insurance maps and genealogical research; Families and sources in the Suffolk
County Historical Society Register.
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Noorwegen
Norsk Slekthistorisk Tidsskrift, Bind XXXVI, Hefte 4 (1998). Bijdr. betr. Vertakkingen van families in
Sogn [o.a. Hess, Landgrav, Holst, Loss; het landgoed Amla], Nieuws over de Aspa-geslachten [o.a.
Mechelborg, Trygge; i6e-i7e eeuw], Rondom Ahasverus de Crequi [officier in Noorse dienst, overl. 1678,
zoon van Jean de Crequi dit de la Roche en (tr. Den Haag 1612) Judith Sweers, of Gertrud Rengers; be-
schrijving wapens acht kwartieren], Het geslacht Von der Burg in Denemarken en Noorwegen [drie
fragmenten; oudst bekende: Thies Harmens von der Burg, 1663 scheepsbouwer te Kopenhagen].

Idem, Bind XXXVII, Hefte 1 (1999). Bijdr. betr. de familie, afkomstig van Liltvet in Hurum met vertak-
kingen in dorpen rondom de Oslofjord [Hannevig, verder uitsluitend patroniemen; met schema's; 16e-
18e eeuw].

Idem, Heft 2 (1999). Romerikers in de 17e eeuw. Ruzies om eigendom en gebruiksrecht als bron
[rechtszaak, aangespannen in 1679; 96 getuigen(verklaringen) betr. boerderijen in Asak, Refsum en
Vilberg]; Familienotities van Ulf Grip (overl. 1644) te Birkebjergegard (Björkeberga) in Skane.

Hvem var Hwem 2. Trondjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder [transcripties en bewerkingen
van diversebronnen, zoals belastingen(civielenkerkelijk), handelsverordeningen, opgaven van konink-
lijk burger- en militair-personeel; geen register].

Genealogen [Mededelingenblad Noorse Gen. Ver.], 13. arg., Nr. 1/99. Christianias eldste arbeidersklas-
se: Bygningsarbeidere ved Akershus Festning 1630-1655; Kongar I dei norske xttetavlene; Slxgtfors-
kning I Danmark; Genealogiske problemer med familien Stoltenberg; Adelsnytt [o.a. Bratt, Dall, Pru-
strunge; met wapentekeningen].

Idem, Nr. 2/99. Islandsk slaktforskning [genealogisch onderzoek op IJsland]; Adelsnytt [o.a. verslag
van project over 'knapeadel' van Bahuslan 1400-1660, literatuur]; De erfgenamen van Guttorm Torkilds-
son (1729); bijdr. betr. families Nilson en Stoltenberg.

Idem, 14. arg., Nr. 1/2000. Project Immigratie in Noorwegen 900-2000; RHD [Registratiecentrale voor
Historische Data]; Bijdr. betr. families Ursin, Arneberg, Moklegard, Rodby, Ibsen, Tonning; Duitse en
Hollandse achternamen in Noorwegen.

SlektogData (DIS-Norge; web-adres: http://www.disnorge.no/), arg. 10 (1999), Nr. 3+4. Husmannvese-
net i Norge [klasse der huismannen; verhouding tot boeren]; Husmannskontrakter i Vestre Aker; Brot-
her's Keeper Windows fra 1996 til 1999; Norsk Museum for fotografi; Heraldik for genealoger.

Idem, arg. 11 (2000), nr. 2. Mikrofilm pa CD? En sammenligning av utviklingen i Norge og i USA;
Slektsprogram utviklet for norske brukere; Forsoker du a finne aner i andre land? [internationale genea-
logische adressen op internet].

Zuid-Afrika
Familia Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika(Posbus 25203, Monumentpark
0105, Zuid-Afrika; e-pos/e-mail: mdupreez@mweb.co.za ; GGSA webw./GSSA homep.:
http://www.rootsweb.com/~zafggsa/Eng/), jg. 37 (2000), No. 1. Herinneringen aan my oupa Jacobus
Ignatius de Wet [geb. Vaalbank 1889]; Die Lessing-familie; The Pedlar Family; The Cemetery recording
project of the GSSA; Die Erasmus voorgeslagte met aandag gerig op die Voortrekkers vader en seun:
Lourens Abraham Erasmus (1780-1849) (vader) & Daniël Elardus Erasmus (1804-1878). Deel 1 [oudst
bekende in de stamreeks: Pieter Erasmus tr. (1697) Maria Elisabeth Jooste, beiden uit Nederland].

Idem, 2000, No. 2. Verv. The Pedlar Family [parenteel]; the Knipes of St. Helena [John Knipe, 1676/7];
Verv. Familie Erasmus.

Idem, 2000, No. 3. Genealogy and life sketches of Siepker families in South Africa [afk. van Lengerich,
Kr. Lingen]; Die Familie Bentum [Pieter Andries Bentum, geb. Heukelum 1817, tr. Aafje Sprong, emi-
greerden in 1882]; The Smeda family [Christoffel Scheffers Smeda, geb. Groningen 1795 (zoon van Geert
S.S., die tr. Groningen 1795 Janna Mennes), tr. (1) Cape Town 1816 Sara Elisabeth Poolman].

Idem, 2000, No. 4. Die lewe en leeftyd van Andries Bester (Deel 2) [verkreeg burgerschap in 1721];
Ancestors of Georg Friedrich Strauss: progenitor of the Strauss family in South Africa [ged. Straatsburg
1697 (zoon van Johan Christoph S. en Maria Dorothea Becht (exm. Kummerell) tr. Paarl 1729 Johanna
Mouton; The Becht family of Alsace - the maternel lineage]; Claas Jansz van Rensburg and his farms [tr.
1708 Aletta van der Merwe]; Verv. Nageslag van Jan Petrus Barnard.
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Zwitserland
Maajan/Die Quelle, Zeitschrift für Jüdische Familienforschung (Organ der Schweizerischen Vereinigung
für Jüdische Genealogie & Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie e.V.; Red.: Kurfirstenstrasse
8, CH-8002 Zürich), Heft 54,14. Jg., Marz 2000. Verv. Die Juden zu Stühlingen und ihre Nachkommen;
G. Bolk Nachkommen des Meïr bar Josef von Mackenheim [Meyer; i8e-i9e eeuw]; Verv. Jewish Gen® Inc.;
Verv. Hochzeitsliste des Naftali ben Schimon Blom [1728-30]; Familie Wormser in Wintzenheim [sche-
ma]; Gesunken in der Humber-Mündung [1853; passagierslijst].

Idem, Heft 55, Juni 2000. Toraschmuck als genealogische Quelle; Die Juden zu Stühlingen. Nachtrag;
G. Bolk Kinder und Enkel des David Meyer von Westhoffen im Unterelsafi [Roos, Duckes, Weil]; Jewish
Gen Discussion Group [http://www.jewishgen.org]; Verv. Hochzeitsliste; Weitere Klarung bgzl. Familie
Weil von Stühlingen; Descendants of R. Samuel Uri Schraga Weil [geb. 1560; schema].

Idem, Heft 56,3. Quartal, Sept. 2000. G. Bolk Jüdische Flüchtlinge aus der Pfalz und ihre Verwandten
in Rappotsweiler (1689-1705); Die altesten Epitapien des Judenfriedhofs bei Schlettstadt (1699-1714);
Aktenstück zur Familiengeschichte Bloch in Stühlingen (1732); Jewish Gen.5. Folge: Research [Jewish
Gen Databases]; Verv. Hochzeitsliste [o.a. Wittelsheim, Soultzmatt, Segal, Dornach, Guebwiller,
Blotzheim]; D. Guderian: Die Hamburger Familie Isaac; J. Sielemann: Einwohnermelderegister als Quelle
der Familienforschung [als voorbeeld de gegevens van de 'vrouwelijke vreemdelingen' in 1816; als be-
roep werd vaak 'Handelsfrau' opgegeven; o.a. S. Wolff, geboren te Amsterdam].

Idem, Heft 57,4. Quartal, Dez. 2000. P. Stein: Genealogische Systematik; G. Bolk Die ersten Generatio-
nen der Müllheimer Familie Zivi [Paul Züffin/Ziyi (zoon van Aharon Mosche), vermeld 1725-27, overl.
1762, tr. Elisabeth Grumbach; zes generaties]; A. Mil-Guttmann: Nachkommen des Aaron Mosche Zivi
[geb. Sulzburg 1660; o.a. Bloch, Van Hom, Netter, Guntzburger, Guttmann, Durlacher, Blum]; Jewish
Gen Projects and Activities; Verv. Hochzeitsliste [Uffholtz, Katz, Segal; 1733]; Verv. Hamburger Familie
Isaac; Verv. Einwohnermelderegister als Quelle.

Verder ontvingen wij:
Die Ahnenlisten-Kartei, Lieferung 18, bearbeitet von Dieter Zwinger (Neustadt an der Aisch 2000).
Genealogische Informationen Band 55 [inlichtingen bij Zentralstelle für Personen- und Familienge-
schichte, Birkenweg 13, D-61381 Friedrichsdorf. Inleiding, richtlijnen; van 59 nieuw ingeleverde kwar-
tierstaten de adressen van de inzenders, sortering op familienamen, periode per eeuw, land/staat, post-
code, plaatsnaam, AL-nummer].

Archief bulletin Tilburg, jg. 4 (1999), nrs. 1,2 [Een interessante vondst! (briefwisseling 1804-1838; familie
Vreede)]; jg. 5 (2000), nr. 1 [Oral history: Herman Diepen (1877-1946], 2,3 [fotocollectie online].
Descent, Vol. 30, Part 1, March 2000 [The Journal of the Society of Australian Genealogists]; Part 2, June
2000 [Scottish emigration to Australia, 1788-1939]; Part 3, Sept. 2000; Part 4, Dec. 2000 [Some Huguenot
Families in i9th century New South Wales; Use and misuse of the early muster and census returns. Case
study: the First Fleet Nash family].
Everton's Genealogical Helper, Vol. 54, No. 4, July-Aug. 2000 [Pholography & Genealogy]; No .5, Sept.-
Oct. 2000; No. 6, Nov.-Dec. 2000 [The 1790-2000 United States Federal Census]; Vol. 55, No. 1, Jan.-Febr.
2001 [The Genealogy of the Family of Lusignan (i2e-i7e eeuw); List of the Kings and Queens of Cyprus
(1192-1489); How to begin Swedish research in Sak Lake City].
Families (Ontario), Vol. 39, no. 3, Aug. 2000 [The Genealogist and the Migration Historian; Medical men
of Ontario among the Deceased American Physicians: Bradford Patterson and Wakefield Fenton [kaartsys-
teem op LDS-film]; no. 4, Nov. 2000 [A Steward Family of Glasgow: Using many sources to build a
family group]. Newsleaf, Vol. XXX, No. 3, Aug. 2000; No. 4, Nov. 2000.
Gens Gelri—, jg. 11, no. 1, febr. 2001.
Héraldique & Genealogie, No. 135, XXVIIe année, no. 2, avril-juin 1995 [bijdr. betr. o.a. Binet, Hastrom,
Rosel, De Varey, De Rye, De Beringhen, Chaumont, Favier, Masse, Rogier, Villeret]. Idem, No. 155,
XXXIIe année, No. 2, avril-juin 2000 [bijdr. betr. Ingrand, Crespin, Kwst. Marguerite de Rohan (1617-
1684; —, de Parthenay, de Béthune, de Cochefilet)].

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

301. WAROUX-DELHAYE (56 (2001), pag. 147.
Met de plaats 'Lisle au Flandre' wordt de oorspronkelijk Vlaamse, maar sinds 1667 Noord-Franse stad
Lille bedoeld. De Middeleeuwse kern daarvan wordt omsloten door twee armen van de rivier de Deüle,
waardoor men die plaats al in 1026 aanduidde als 'insula' (= het eiland, l'Isle). Aangezien er in Frankrijk
nog minstens acht andere, kleinere plaatsen l'Isle zijn, werden en worden deze alle met een achtervoeg-
sel van elkaar onderscheiden. Door agglutinatie (het in klank samensmelten van een lidwoord met het
daaropvolgende woord, vooral wanneer dit met een klinker begint) werd het Lille, zo goed als ook de
Nederlandstalige aanduiding 'ter IJsel' tot 'Rijsel' werd.

Noch de bijzonder gedetailleerde Andrees' Handatlas, noch de Michelin 'Wegenatlas van Frankrijk'
kent een plaats(je)Morquet.Wèl echter twee plaatsen Marquette, waarvan een(Marquette-en-Ostrevant)
ca. 18 km ten zuidwesten van Valenciennes, en het andere (Marquette-lez-Lille) op slechts 4 km ten
noorden van Lille gelegen aan de Deüle. Dit laatste zal wel het gezochte zijn.

Drs. H.H.W. vanEijk

309. ZUIDAM-FUIJK (56 (2001), pag. 191.
I. Claes Claesz. den oude Vuijk, geb. ca. 1570, schepen van Kralingen (tot 1612), begr. Hillegersberg

20-4-1613. Kind:
II. Claes Claesz. de jonge Vuijk, schepen van Kralingen 1618-1629, overl. ald. in 1641. Kind (o.a.):
III. Vranck Claesz. Vuijk, geb. ca. 1610, overl. ca. 1641, tr. vóór 1630 Maertge Pouwelsdr., overl. ca. 1643,

dr. van Pouwel Ariens en Maritgen Gerritsdr. Uit dit huwelijk o.a.:
IV. Claes Vranckensz. Vuijk, geb. ca. 1630, bouwman, overl. 1688/1691, tr. Neeltje Pieters Kerckhof,

overl. na 1719. Uit dit huwelijk o.a.:
V. Pieter Claasz. Vuijk, ged. Hillegersberg 24-11-1669, begr. Kralingen 23-6-1745, tr. (1) Hillegersberg

25-2-1696 Sara Reijnierse Helderop, begr. Hillegersberg 18-2-1708; tr. (2) Hillegersberg 20-1-1709
Jannetje Louwerens Briel, ged. Moordrecht 6-5-1676, begr. Kralingen 4-3-1763, dr. van Lourens
Corneliszn. Briel en Leentje Jans. Uit het eerste huwelijk o.a.:

VI. Klaas Vuijk, ged. Bergschenhoek 12-8-1696, begr. Kralingen 2-1-1784, tr. Kralingen 8-2-1739 Maria
Peije Hoogerwaart, ged. ald. 17-9-1713, begr. ald. 20-9-1785, dr. van Peijen Ariens Hoogerwaart en
Aagje Davids Leeflang. Uit dit huwelijk o.a.:

VII. Klaas Vuijk, ged. Kralingen 2-12-1753, overl. Hillegersberg 29-9-1806, tr. Aaltje van der Voorn. Uit
dit huwelijk o.a.:

VIII. Maria Vuijk, geb. 5-9-1784.
K.Chr. Uittien, Harderwijk

310. OLTHUIS (56 (2001), pag. 191.
Jan Olthuijs, zoon van wijlen Hendrik Olthuijs, otr. Neede 13-2-1706 (tr. Eibergen) Jenneken te Rosse-
mors, dochter van Geert te Rossemors, onder Neede. Uit dit huwelijk: Gerritjen Olthuijs, ged. Eibergen
9-2-1710; zij is naar alle waarschijnlijkheid degene die in 1733 met Arnoldus Simmelink trouwde.

P. Groen en J. Horstman, Goudswaard
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VRAGEN

321. VANDERSWAEN
Robbrecht Mattheusselaat te Maasland/ZH in 1645 en 1648 kinderen dopen. Zijn dochter wordt bij haar
huwelijk in 1670 vermeld als Pieternelletje van der Swaen. Gevraagd: informatie over Robbrecht Mat-
theusse en zijn familie.

Mevr. C. van der Zwaan, Oostwold

322. GEERLINCX
Petrus Geerlincx tr. (1) Heel (L) 4-10-1665 (get.: Jacobus Ramakers, Petrus Schaken) Theodore Jannissen;
tr. (2) Heel 27-9-1667 (get.: Jacobus Ramakers, Balthasar Jannissen) Gudula Claessen. Uit het tweede
huwelijk: Petronella, ged. 27-3-1670 (get.: Johannes Jansen, Christina Lietters). Mogelijk was er nog een
derde huwelijk, want tussen 1680 en 1687 lieten Petrus Geerlincx en Odilia (Sybilla) Conings te Heel vier
kinderen dopen. Petrus kan afkomstig zijn uit Buggenum, waar vóór 1650 de naam Geerlincx, met vele
spellingsvarianten, veelvuldig voorkomt. Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Petrus.

H.J.G.F. Geerlings, Oosthuizen/NH

323. VAN AMSTEL
In Gens Nostra 37 (1982), pag. 42, worden als mogelijke ouders van Harman van Loenresloot genoemd:
Jan van Loenresloot de bastaard, en Catharina van Amstel. Gevraagd: waar kan Catharina van Amstel
geplaatst worden in de genealogie Van Amstel? De bestaande literatuur geeft geen uitsluitsel; is zij
wellicht identiek met Catharina van Amstel, de echtgenote van Daniël van Ghoor? - zie Gens Nostra 45
(1990), pag. 492/132.

P.J. van Houten, Amsterdam

324. GRONDMAN, TEN CATE ALIAS OUDE GRONDTMAN
Roelof Grondman, geb. ca. 1700, overl. ca. 1765, te Lonneker, tr. Geertjen Hartman. Roelof kan een zoon
geweest zijn van Hendrikus ten Cate alias oude Grondtman, geb. ca. 1675, vermoedelijk op een boeren-
erf genaamd Ten Cate te Lonneker. Roelof zou dan als broers hebben: Hendrik (Jannesen) Grondman,
Gerrit ten Cate alias oude Grondtman, Henric ten Cate alias oude Grondman en Herman Groenman
(Gronman), allen geboren ca. 1700. De naam Ten Cate alias oude Grondman komt voor in het verpon-
dingsregister van 1711. Gevraagd: is Roelof inderdaad een zoon van Hendrikus ten Cate alias oude
Grondtman, zijn voorgeslacht.

J.B.G. Grondman, Delden

325. VAN THUREN / VAN TUUREN
Jan Louis van Thuren, van Waalwijk, soldaat, trouwt in 1783 Eeltje Arends, van Siddeburen. Jan Louis
overleed Slochteren 22-11-1842 als: 'Jan van Tuuren, oud 85 jaren, laatst gewoond hebbende te Siddebu-
ren, geboren te Waalwijk provincie Noord Braband, weduwnaar van Eilje Arends van Rijssel, zoon van
Louis van Tuuren en Kaatje Piron, beiden te Waalwijk overleden'. Louis Thuren, soldaat in garnizoen
te Geertruidenberg, otr./tr. Sprang 8/30-7-1741 Catarina van Heijst, j.d. van Sprang. Te Sprang werden
tussen 1741 en 1752 geboren: Cornelis, Nicolaes, Huijbert, Jacobus, Maria en Ivo. Gevraagd: is de in 1842
overleden Jan Louis een zoon van genoemde Louis en Catarina van Heijst; is deze laatste identiek met
Kaatje Piron; wie waren de voorouders.

J. Lageman, Veendam

326. familiewapen BEIJEN
In het Armorial Général van Rietstap worden twee familiewapens Beyen ge-
noemd. Het ene wapen, een hertengewei, is goed te plaatsen: wordt sinds 1530
gevoerd door de IJsselsteinse familie Beijen. Volgens de beschrijving van Riet-
stap vertoonde het andere wapen boven in blauw een lopende fret van zilver en
beneden in zilver een omgekeerde tak van een aardbeiplant van groen, bloei-
end met drie stukken van rood. Het is onbekend waaraan hij dat wapen, waar-
van hierbij een afdruk, heeft ontleend. Het zou kunnen hebben toebehoord aan
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de in 1740 in mannelijke lijn uitgestorven Dordtse familie Beijen; de oudst bekende vertegenwoordiger
van die familie woonde jarenlang in Wezel - misschien zag Rietstap een wezel aan voor een fret en
misschien verwijzen de (aard)beien naar de naam van de familie. Gevraagd: een vindplaats van het
wapen.

L. Beijen, Leiden

327. VAN DYKEN-SYMENS
Jan Martens van Dyken, geb. Twixlum (D, Oost Friesland) ca. 1765, overl. Farmsum (Groningen) 22-8-
1808, tr. 16-6-1793 Marieke Symens, geb. ca. 1764, overl. 4-12-1816. Gevraagd: huwelijksplaats van beiden,
overlijdensplaats van Marieke, geboortegegevens van beiden en voorgeslacht (in Twixlum is niets te
vinden); aanwijzingen hoe aan de gevraagde gegevens te komen.

mevr. drs. R.C. Vogel, Oegstgeest

328. SCHRÖDER
Carl Eduard Schröder, geb. Bremen 15-11-1811, koopman in manufacturen te Amsterdam, overl. Ankum
(Hannover), Gut Brunning 11-10-1894, zn. van Franz Arnold Schröder, koopman te Bremen (overl. vóór
18-2-1851) en Maria Antoinette Brenken (overl. vóór 18-2-1851). Uit zijn eerste huwelijkmet Maria There-
sia Louisa Wübbe, uit Zaandam, en uit zijn derde huwelijk met Catharina Elisabeth von Dwingelo, uit
Bentheim, nakomelingen. Carl Eduard had een broer Franz Anton Schröder, geb. ca. 1809, overl. Elber-
feld (Hannover) 5-9-1853. Gezien het feit dat Carl Eduard zich tussen 1864 en 1866 op het Gut Brunning
te Ankum vestigde, zal hij tot hetzelfde geslacht behoren als Johann Herman Diderich Anton Schröder,
ged. Ankum 11-1-1769, op Gut Brunning, wiens zonen Johann Diederich Anton Wilhelm (1805-1865),
Johann Gerhard Heinrich (1813-1887) en Carl Joseph Schröder (1822-1863) de firma A. Schröder & Co. te
Rotterdam (1838) en Den Haag (1842) stichtten. Gevraagd: is voornoemde Franz Arnold Schröder, koop-
man te Bremen, een broer van genoemde Johann Herman Diderich Anton Schröder? De ouders van
laatstgenoemde - en dus mogelijk van Franz Arnold - waren Johan Bernard Schröder (ged. Ankum 12-2-
1736) en Lucia Margaretha Gerdrud Duvel (ged. Ankum 15-1-1736; zij tr. Ankum 5-2-1765); zeker is dat
Lucia Duvel een broer Franz Arnold Duvel had (ged. Ankum 17-7-1747), naar wie Franz Arnold Schröder
dus vernoemd zou kunnen zijn; zij waren kinderen van Maximilianus Henricus Duvel en Lucia Marga-
retha Elsabein Brömsewich (Brunswick), en Carl Eduard had o.a. zonen Max Carl Eduard (1866-1961) en
Hermann Maximilian Schröder (ca. 1872-1909). Alle informatie betreffende het r.-k. geslacht Schröder
uit Ankum is welkom.

O.W.C. Mertens, Cadzand

329. BOSKER-REURTS
Fokke Hindriks Bosker, overl. Slochteren 12-2-1815 (39 jaar oud), gehuwd met Imke Reurts (Veld ?).
Gevraagd: gegevens betreffende dit echtpaar en voorgeslacht.

H.J. Klomp, Nieuwleusen

330. BUCHNER, VAN BRUIJNISSE, HOINCK
Johan Hendrick (Heinrich) Buchner, Luthers, grenadier in het bataljon van luitenant-generaal Van
Glinstra (1757), begr. Breda 13-4-1781, tr. (1) ald. 30-11-1757 Jacomina van Bruijnisse, begr. ald. 15-9-1765;
tr. (2) Breda 1-6-1766 Alida Hoinck, ged. Utrecht 13-5-1732. Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van
Johan HendrickBuchner, herkomst van Jacomina van Bruijnisse, overlijdensgegevens van AlidaHoinck.

T. den Bok, Dussen

331. ADAMS
Trijntje Adams, tr. Leeuwarden 15-10-1775 Hendrik Pluim, beiden woonachtig te Leeuwarden. Hun
kinderen werden te Leeuwarden geboren. Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Trijntje
Adams.

J. Nijland, Gasselte
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332. LODDER
In het boek 'De luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812' (Historische Vereniging Oud-Veenen-
daal) worden genoemd: 1574/75 Maria, huisvrouw van Goerdt Ghijsbertsz. Lodder; 1575/76 Ghoerdt
Lodder. In Leersum komt ca. 1650 voor: Jan Jansz. Lodder. Gevraagd: zijn er verbindingen te leggen
tussen Ghoerdt in Veenendaal en Jan Jansz. in Leersum?

N. Lodder, Heerde

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

GROEN
Gevraagd: datum en plaats van overlijden van Arie Johannis Groen, geb. Stad Ommen, Ommerschans
23-7-1828, zoon van Arie Groen en Adriana Johanna de Bruijn, gehuwd met Jansje Hammer, uit welk
huwelijk vijf kinderen.

T.G.J. Pastoors, Abersland 2405, 6605 NR Wijchen, e-mail: tgjpastoor@tref.nl

DE KEIJSER / DE KEIJZER
Ik zoek naar zijtakken van de genealogie waarvan Jacobjans de Keijser de stamvader is. Hij moet ca. 1585
zijn geboren (niet te Gorinchem); hij woont te Gorinchem en overlijdt daar in 1653. Namen van zijn
kinderen: Willem, Maarten, Andries, Jan en Zacharias. In 1710 is zekere Zacharias Jans de Keijser waard
te Opijnen; ik zoek naar een eventuele verbinding tussen beide Janszonen. Mijn gegevens staan ook tot
uw beschikking.

A.C. de Keijzer, Van Marlotstraat 68,3381 CE Giessenburg, e-mail: ac@de-keijzer-2.myweb.nl

VEENSTRA, GOEDEREE, MINKES, DE NAAIJER
Ik ben op zoek naar gegevens over de volgende personen: Rink Lutze Veenstra, geb. Oldewijk 1880/1890;
Geert Goederee, geb. Wildervank 3-12-1852 (en zijn zoon Hendrik); Wubbina Minkes, geb. Nieuwe
Pekela 6-12-1882; Annechien de Naaijer, geb. Nieuwe Pekela 15-8-1856.

J. Smit, Billitonstraat 8,1782 CG Den Helder

HOUTEPEN / HAULTEPENNE
Wie zou mij kunnen vertellen of er een 'link' is tussen de naam Houtepen en de naam Haultepenne? De
laatste is bekend in o.a. midden Brabant, waar in 1581 Claude de Berlaymont, heer van Haultepenne
(Houtepen), Breda plunderde. Is Houtepen ontstaan uit Haultepenne? Uit Gilze e.o. is mij bekend:
Adrianus Christophorus Houtepen, geb. ca. 1565.

A.F.C.M. de Kort, Vaartstraat 68, 5171JG Kaatsheuvel

Aan dit nummer werkten mee:

Ir. A. Clobus, Bijdorpstraat 1, 2241NW Wassenaar.
A. Groen, Joh. Poststraat 340,3762 VV Soest.
A.M.C. Groen-Westerhout(t).
S.J.H. Vrancken, Schaliedekkersdreef 44c, 6216 RW Maastricht.
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