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EEN HOLLANDSE SCHOOLMEESTER IN TRANSVAAL
Het korte, maar bewogen leven van Willem Daniël Vahrmeijer (1866-1901)

DOOR T. DE BRUIJN

Inleiding
In de familie van mijn vrouw, de familie Vahrmeijer, is bekend dat een oudoom tijdens de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika op tragische wijze aan zijn einde is gekomen. 'Die is door de
Engelsen doodgeschoten', wordt verteld. Verdere bijzonderheden ontbreken echter.

Binnen het kader van een al lang lopend genealogisch onderzoek naar deze familie, waarin
ik sinds enkele jaren mag deelnemen, heb ik mij nader verdiept in deze weinig bekende figuur
in de familie. Dit heeft geleid tot de ontdekking van vrij veel stukjes en beetjes informatie die,
als een puzzel aan elkaar gelegd, een beeld vormen van een kort maar dramatisch verlopen
leven. Het feit dat de Boerenoorlog precies honderd jaar geleden, rond de vóór-vorige eeuw-
wisseling, heeft gewoed, maakt het verhaal extra opportuun.

Weezeninrichting Neerbosch, 'Jongensweeshuis en bloemisterij', gebouwd 1872
(tekening Van 't Lindenhoutmuseum, Nijmegen)
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Wie heeft niet van de Boerenoorlog of, zoals de Afrikaners die oorlog zelf noemen, de Twee-
de Vrijheidsoorlog, gehoord? Wie, van ons ouderen, heeft er geen (geromantiseerde) boeken
van bijvoorbeeld L. Penning over gelezen? Die oorlog is echter allesbehalve romantisch ge-
weest. Het is de bloedigste en kostbaarste oorlog geweest die het Britse Imperium tot aan de
Eerste Wereldoorlog heeft gevoerd. Op het hoogtepunt van de strijd heeft het Engelse leger
ca. een kwart miljoen soldaten in het veld, bijna net zoveel als de totale bevolking van de beide
boerenrepublieken Oranje Vrijstaat en Transvaal samen. En nóg blijkt men om de taaie weer-
stand van de Boeren te breken naar de verschrikkingen van de tactiek van de verschroeide
aarde - officieel 'farm burning' - en concentratiekampen te moeten grijpen.

De oorlog is de Afrikaners opgedrongen door uitgesproken imperialisten als Cecille Rhodes,
tot 1896 minister-president van de Kaapprovincie, en Sir Alfred Mildner, met ingang van 1897
de Hoge Commissaris van de Kaapprovincie, met hun streven naar Britse beheersing van het
gehele Afrikaanse continent - en van de enorme bodemschatten die in die tijd in de republie-
ken zijn ontdekt - met daarin, uiteraard, een belangrijke rol voor henzelf. In deze dus aller-
minst romantische oorlog vindt onze oudoom een roemloze dood. Of toch niet?

Amsterdam (1866-1880)
Willem Daniël Vahrmeijer is geboren in Amsterdam op 7 augustus 1866 als vijfde kind van Herma-
nusjohannes Vahrmeijer (1832-1901) en zeemansdochter Maria Petronella van der Wilde (1832-1879).
Dit paar is getrouwd in de Evangelisch-Lutherse kerk in Amsterdam op 21 mei 1856. Ze zijn
dan beiden 24 jaar en de bruid is in verwachting van haar eerste kind. Het gezin woont aan de
Hoogte van de Kadijk op nr. 41, twee hoog achter. Vader is aanvankelijk stalmeester en later
sjouwer bij de brouwerij 'De Gekroonde Valk' van Van Vollenhoven, ook aan de Kadijk, tegen-
over de Oosterkerk. Moeder is tot aan haar huwelijk dienstbode en woont in bij haar mevrouw
aan de Prinsengracht.

Het huishouden zal het niet breed gehad hebben. Vaders loon moet karig geweest zijn en
de groeiende kinderschaar, er komen na Willem Daniël (behalve een dood geboren zusje) nog
drie broertjes bij, maakt 'de spoeling dun'. Daarenboven krijgt vader steeds meer waardering
voor het product van zijn werkgever waardoor gezondheid en werkkracht achteruit gaan. Als
de kinderen wat groter zijn, moet hun leven, voor zover ze al niet naar school gaan, zich gro-
tendeels buitenshuis hebben afgespeeld. De jongens zullen zich aan de havens en in de wer-
ven, die in deze omgeving ruim voorhanden zijn, hebben vermaakt. Ze zien schepen van over
de hele wereld en fantaseerden misschien over verre reizen die ze ooit zelf daarop zullen ma-
ken. Grootvader Van der Wilde, zaliger nagedachtenis, heeft dat immers ook gedaan?

Als Willem Daniël 13 jaar is, sterft zijn moeder als zij nog maar 47 jaar oud is. Vader Her-
man(us) probeert het gezin draaiende te houden maar kan de zorgen niet de baas. Ziekte en
overmatig drankgebruik zijn er de oorzaak van dat hij in 1882 in een tehuis moet worden
opgenomen. Hij overlijdt op 30 maart 1901 in het bejaardenhuis van de Nederlands Hervorm-
de gemeente aan de Amstel nr. 51. Het gezin valt uiteen. Voor zover ze die nog niet hebben,
gaan de oudste vier kinderen naar een baan of een dienstje, de jongste vier jongens gaan naar
een weeshuis. Voor het Amsterdamse Burgerweeshuis komen ze, gezien de maatschappelijke
status van hun ouders, echter niet in aanmerking. Waarheen dan wèl? Door bemiddeling van
de heer Hovy, directeur van de brouwerij, die een voor die tijd zeer sociaal personeelsbeleid
voerde, wordt er plaats voor hen gevonden in de 'Weesinrichting Neerbosch' bij Nijmegen. En
zo gaan de vier jochies, van 3 tot 13 jaar, op 1 april 1880 op reis van Amsterdam naar Nijmegen.
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Neerbosch (1880-1886)
De Weesinrichting Neerbosch die, hoewel met een gewijzigde functie, nog altijd bestaat, is in
1863 gesticht door Johannes van 'tLindenhout, een rondreizend evangelist. De weesinrichting is
bedoeld geweest voor minvermogende wezen die niet terecht konden in de bestaande 'burger-
weeshuizen', waarvoor betaald moest worden en waarvoor de ouders 'burgerrechten' moesten
gehad hebben. De wezen zijn in Neerbosch streng-christelijk opgevoed. Ze leren een vak,
zodat ze later weerbaar in de samenleving kunnen terugkeren. Het regiem is er streng. In
1893/94 ontstaat dan ook kritiek op beleid en leiding van Neerbosch. Er wordt zelfs een offici-
ële Commissie van Onderzoek ingesteld die in 1893 rapporteert' over aangetroffen misstanden.
Er worden bepaalde verbeteringen geëist, maar de absolute leiding blijft in handen van 'de
Heer en Mejuffrouw' Van 't Lindenhout. Volgens sommigen gaan de getroffen maatregelen
dan ook niet ver genoeg2.

De jongens Vahrmeijer worden in Neerbosch opgenomen. Willem Daniël, de oudste van de
vier, is blijkbaar ook de meest intelligente. Terwijl zijn broertjes op den duur het vak van
timmerman en tuinman wordt bijgebracht, mag hij doorleren. Hij wordt in de jaarlijks door
Neerbosch uitgegeven 'Weezen Almanak' van 18813 vermeld in een 'lijst van weezen die een
handwerk leeren' bij de 'kantoorschrijvers'. In 1884 wordt hij genoemd als Daniël bij de jon-
gens 'Onderwijzer-Kweekeling'. Hij leert er ook orgel spelen. Hoe streng het er ook geweest
mag zijn, de jongens hebben het in Neerbosch naar hun zin. Na hun vertrek onderhouden
sommige van hen nog lange tijd een relatie met 'het Dorp' en lezen zij het weekblad Het
Oosten dat er wordt uitgegeven.

Nationale Militie (1886-1888)
In 1886 is Willem Daniël voor de loting voor de Nationale Militie in Amsterdam ingeschreven4

door zijn neef Cornelis Herman Schey die in de Westerstraat 227 in Amsterdam woont. Voor zo'n
akkevietje reis je immers niet van Nijmegen naar Amsterdam. Bij de loting5 in datzelfde jaar
moet hij wèl zelf aanwezig zijn. Hij is inmiddels opgegroeid tot een knappe jongeman van
bijna 1.80 m. met blond haar en grijze ogen. Ondanks enkele 'lichaamsgebreken' die hij meldt
- zijn ogen zijn namelijk niet best - , wordt hij als nr. 518 ingeloot en goedgekeurd. Daar hem
de middelen ontbreken om een remplajant te bekostigen gaat hij zélf in dienst en verlaat
Neerbosch op 1 mei 1886 als militair.

Op 6 mei 1886 wordt hij ingelijfd in het 7e Regiment Infanterie6, in Hoorn en Amsterdam7.
Blijkbaar is hij een goede rekruut want op 13 november 1886 wordt hij bevorderd tot korpo-
raal. Maar zijn ogen spelen hem steeds meer parten en op 30 april 1887 wordt hij daarom met
'groot verlof gestuurd en alsnog afgekeurd.

Hij komt terug in Amsterdam als onderwijzer, maar pas op 7 augustus 1889 wordt hij offi-
cieel uit de Nationale Militie ontslagen 'wegens lichaamsgebreken, buiten de dienst ontstaan'.
Blijkbaar wil 'Defensie' alle kansen op aansprakelijkstelling uitsluiten. Hij krijgt wel een
bewijs van goed gedrag mee. Pas in 1888, nadat hij eenjaar bij zijn oom en tante en zijn twee
broers in de Saenredamstraat heeft gewoond, vindt hij een baan als hulponderwijzer en wel
in Hoorn.

Hoorn (1888-1830)
In Hoorn wordt Willem Daniël op 10 augustus 1888 ingeschreven in het Bevolkingsregister als
onderwijzer, wonend bij het gezin van de kapper Jan Jacob Ooijevaarzzn de Turfhaven 46 (thans
Gedempte Turfhaven 40). Hij is ingeschreven als Nederlands Hervormd en wordt hulponder-
wijzer aan de Christelijke School aldaar. Deze eerste christelijke lagere school in Hoorn, des-
tijds aan de Peperstraat, is pas in 1869 opgericht en wel door de 'Vereeniging tot Evangelisatie
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De vier broertjes Vahrmeijer, kort voor hun vertrek uit Amsterdam naar Neerbosch in 1880
(foto collectie auteur)

van Hoorn'.8 De heer Ooijevaar is nauw betrokken geweest bij de oprichting van deze school
en is in 1866 voorzitter van het bestuur. Mogelijk is Willem Daniël al tijdens zijn diensttijd in
Hoorn in contact gekomen met deze school en de heer Ooijevaar, want op 1 september 1886,
dus heel kort na het vertrek van Willem Daniël uit Neerbosch, is een hulponderwijzer van Neer-
bosch, de heer A.L. Gerritsen, voor een salaris van ƒ 1000,- per jaar, benoemd in de vacature van
hoofd van de christelijke school in Hoorn9. Het is niet denkbeeldig dat de paden van Willem
Daniël en de heer Ooijevaar elkaar toen al in Hoorn gekruist hebben.

Hoe dan ook, Willem Daniël vindt in 1888 een warm onthaal in het gezin Ooijevaar dat in een
mooi, nieuw huis woont. Dit heeft het oude vervangen dat bij de demping van de Turfhaven
in 1882-1884 in elkaar is gezakt10. Hij raakt bevriend met de oudste zoon Johan en de dochters
Margaretha-Alida en Elisabeth, die slechts weinig jonger zijn dan hijzelf. Ze musiceren, maken
lange wandelingen en hebben samen veel plezier. Kortom, hij beleeft een onbekommerde tijd
in een gezellig gezin, wat voor hem een nieuwe ervaring is.
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Hoorn, Gedempte Turfhaven 46, omstreeks 1880,
Jan Jacob Ooijevaar voor de deur van zijn nieuwe
Coijfeurssalon, kosthuis van Willem Daniël Vahr-
meijer van 1880-1890
(foto collectie mevrouw Ooijevaar-de Wit, Hoorn)

Of Margaretha meer in Willem Daniël heeft gezien dan alleen maar een vriend? Zij schrijft"
vele jaren later nog zeer dierbaar over hem en is nooit getrouwd!

Ook in zijn beroep vindt Willem Daniël waardering wat blijkt uit een getuigschrift dat hij
later, ten behoeve van zijn sollicitatie naar Transvaal, van het schoolbestuur ontvangt. Hoewel
hij dus onderwijzer is aan een protestantse school wordt door de gemeente Hoorn een bewijs
afgegeven, blijkens het betreffende jaarverslag in 188812 'als bedoeld bij art. 51, lett c. der wet
op het lager onderwijs aan W.D. Vahrmeijer, onderwijzer aan de R. Cath. parochiale school'.
Dat moet wel een verschrijving geweest zijn want van 'oecumene' zal in die tijd nog wel geen
sprake zijn geweest. Ondanks alle positieve ervaringen vertrekt hij na slechts twee jaar aan de
school in Hoorn in 1890 naar Haarlem. Wacht hem daar een vaste benoeming of een beter
salaris? Op 31 mei 1890 wordt hij uit het Bevolkingsregister van Hoorn uitgeschreven naar
Haarlem.

Haarlem (1890-1893)
In Haarlem wordt Willem Daniël Vahrmeijer onderwijzer aan de 'ze Christelijke School' van
meester Verhorst, vanaf 1891 meester Van Dorp, in de Anthoniestraat i2b. In het Bevolkingsregis-
ter is hij ingeschreven op 22 mei 1890. Hij woont in Haarlem aanvankelijk in de Ursulasteeg
nr. 6 en vanaf 9 september 1891 in de Bolwerkslaan nr. 23.

Naast verschillende particuliere scholen voor weigestelden is er in Haarlem reeds een ie

Christelijke School, 'voor den Werkenden Stand', opgericht door de 'Vereeniging tot stichting
en instandhouding van Scholen met den Bijbel'. De 2e Christelijke School is in 1885 gesticht
en wel speciaal voor 'On- en Min-vermogenden'13. Het was dus eigenlijk een 'diakonieschool'.
Het schoolgeld bedraagt voor minvermogenden vijf tot tien cent per week, voor on-
vermogenden is het onderwijs kosteloos. De school werd gebouwd in de armste wijk van
Haarlem en aan leerlingen is dan ook geen gebrek. In 1890 zijn dat er ca. vierhonderd met elf
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onderwijzers en onderwijzeressen14. Weliswaar wordt in de grondwet van 1848 gelijkheid van
openbaar en bijzonder onderwijs gegarandeerd, van financiële gelijkstelling is echter nog lang
geen sprake. Het bijzonder onderwijs moet hoofdzakelijk zichzelf bedruipen. Pas in 1920
vindt, bij invoering van de wet Lageronderwijs, volledige gelijkstelling plaats.

De '2e Christelijke School' kent dan ook voortdurend geldzorgen15 en de salarissen zullen
er niet hoog zijn geweest. Dit kan dus nauwelijks de reden geweest zijn voor zijn komst naar
Haarlem. Willem Daniël voldoet ook in Haarlem goed en heeft het er naar zijn zin. Hij komt
er regelmatig over de vloer bij de zwager van zijn hospes in Hoorn, Dirk van Velden, en zijn
vrouw Christina Bergen. Deze drijft een 'brooddepot' van de Haarlemse Broodfabriek. Hij ont-
moet er de vrienden uit Hoorn weer, die nogal eens bij oom en tante Van Velden op bezoek
komen. Ook in Haarlem blijft hij echter niet lang. Hij solliciteert naar een betrekking in Leer-
broek en doorstaat de selectie.

Leerbroek (1893-1896)
Op 20 december 1893 komt Willem Daniël Vahrmeijer in Leerbroek, een klein agrarisch dorp in
de Vijfheerenlanden met een orthodoxe bevolking van ca. zeshonderd zielen. Hij wordt onder-
wijzer aan de Christelijke 'Eben Haëzerschool' van meester Brouwer. Ook hier bestaat de school

Hoorn, het gezin Ooijevaar, ca. 1890
zittend jan Jacob en zijn echtgenote Wilhelmina Catharinavan Velden

staand 2' van links Johan, midden Margaretha Alida
(foto collectie mevrouw Ooijevaar-de Wit, Hoorn)
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DUPLICAAT.

J_ye ondergeteekende

/ / y
wonende te X d ^ ^ ^ ^ ^ - ^ •• .'-. verklaart
van het Fonds ten behoeve van het Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika, te hebben ontvangen

als vdörschot voor Reis- en Verblijfkosten van een reis, welke hij zoo spoedig mogelijk,

in allen gevalle voor. éc*~n ^...r^^^^^--^dUrf^>^. 189<£^zal moeten

ondernomen hebben naar PBETORIA, in de Zuid-Afrikaansche Republiek, en zonder vertraging

zal moeten voortzetten en ten einde brengen, ten einde in Pretoria eene betrekking als onder-

wijzer in de Transvaalsche Republiek te verkrijgen.

Hy verklaart voorts te weten dat, zoo binnen drie maanden na aankomst, hem geen

onderwijzersplaats is aangeboden, bij naar eene andere Staats- of particuliere betrekking mag

omzien, en dat hy het voorschot in driemaandelijksche termijnen minstens elk van vijf pond

zal moeten terugbetalen, vervallende de eerste terugbetaling van v(jf pond op den

aan zoodanigen persoon als hem door voornoemd Bestuur is of zal worden aangewezen.

Voorts verklaart ondergeteekende aan voornoemd Fonds schuldig te zijn een som van

voor levensverzekering-premie van ƒ 700. — over vijf jaar door het Fonds aan ondergeteekende

voorgeschoten, of voor hem nog te betalen en eindelijk een som van

voor vooruit te betalen rente in eens over het voorgeschoten bedrag , welke

bedragen ondergeteekende eveneens aanneemt binnen de volgende driejaar te zullen terugbetalen.

Eindelijk belooft ondergeteekende, als man van eer en goede trouw, alles wat in zijn

vermogen is, aan te wenden, om het gebruik der Nederlandsche taal, als voertuig der gedachte,

in Zuid-Afrika te bevorderen, en in welke betrekking ook, daartoe zijne beste krachten beschik-

baar te stellen en de pogingen daartoe aangewend te steunen, en voorts elke drie maanden

van zijn wedervaren bericht te geven aan den Secretaris van voornoemd Bestuur.

Alles onder verband als naar rechten.

AMSTERDAM, y&Aaüdfeai.- _...: 189

Contract voorschot reis- en verblijfskosten van het Fonds aan W.D. Vahrmeijer,
Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging, Amsterdam,

(archief van het Fonds ten behoeve van het Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika)
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Haarlem, Anthonistmat 12,
2' Christelijke School voor Min- en Onvermogenden, ca. 1897

(tekening Archiefdienst Kennemerland, Haarlem)

nog niet lang. Deze is, ondanks aanvankelijke tegenstand van het merendeel van de kerken-
raad, in 1885 geopend op initiatief van de toenmalige hervormde predikant, ds. M.J. Bouwman,
uitgesproken voorstander van christelijk onderwijs.

Willem Daniël komt daar in contact met ds. W. Kaman, gereformeerd predikant in Leerdam,
en zijn gezin, mogelijk doordat diens vrouw uit Hoorn afkomstig is. Beide zoons Raman zijn
ook onderwijzer en Willem Daniël raakt goed bevriend met de jongste, Peter Albertus, die in
Rotterdam onderwijzer is. Samen nemen ze, waarschijnlijk in onderwijs- of kerkbladen, ken-
nis van de publicaties van het in 1890 in Amsterdam opgerichte 'Fonds ten behoeve van het
Hollandsch Onderwijs in Zuid Afrika' (1889-1979). Dit Fonds is in het leven geroepen op insti-
gatie van dr J. W. Leyds, staatssecretaris van de Zuid-Afrikaanse Republiek, 'ter bevordering van
het gebruik der Nederlandsche taal als voertuig der gedachte bij het onderwijs in Zuid-
Afrika"6. De werkelijke doelstelling in die tijd is zo veel mogelijk christelijke Hollandse on-
derwijzers naar Zuid-Afrika te doen emigreren om het Hollandse karakter van de republiek
zo veel mogelijk te handhaven en te versterken.

Veel Nederlandse leerkrachten geven aan deze oproep gehoor, uit idealisme en/of vanwege
de slechte positie en vooruitzichten van onderwijzers hier te lande. Zij leveren een belangrijke
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bijdrage aan de scholing en culturele ontwikkeling van de kinderen van de Boeren (vooral) in
de grensgebieden. Zowel in Nederland als in Transvaal bestaat tegen deze activiteiten echter
oppositie. Hier betreuren sommigen het wegtrekken van goed opgeleide en gemotiveerde
onderwijzers, in Transvaal is bezwaar gemaakt tegen de toenemende invloed van Hollanders
bij de overheid, ten nadele van 'eigen volk'. In het voorjaar van 1896 besluiten echter ook
Willem Daniël Vahrmeijer en Peter Raman samen naar een baan in Zuid-Afrika te solliciteren.

Transvaal (1896-1901)
Voor de sollicitatieprocedure bij het Fonds in Amsterdam verzamelen zij, alle zeer lovende,
getuigschriften van vorige werkgevers. Willem Daniël gaat vast Engels studeren in Gorinchem,
een goede tien kilometer van Leerbroek verwijderd. In de sollicitatie-gesprekken vertelt hij
dat zijn beide ouders zijn overleden, daarbij verzwijgend dat zijn vader nog steeds in het
Amsterdamse bejaardenhuis woont. Is het contact verbroken en weet hij dat niet? Of schaamt
hij zich voor zijn vader? Het Fonds wil alleen leerkrachten van onbesproken gedrag en met
een christelijke levensinstelling naar Zuid-Afrika sturen. Uiteindelijk wordt een positief advies
over beide kandidaten gegeven. Ze tekenen het contract17, krijgen het gebruikelijke voorschot
voor de reiskosten van £ 60,- en worden verzekerd voor ƒ 1000,- elk.

Er wordt ze klasse passage geboekt bij de Union Steam-Ship-Company in Southampton. Een
arbeidsplaats is hun echter nog niet toegewezen, dat zal pas na aankomst in Pretoria gebeuren.
Eind juli 1896 emigreren zij. Via Vlissingen en Londen bereiken zij Plymouth waar zij zich op
2 augustus inschepen op het 'ss Mexican"8. Dat is een voor die tijd betrekkelijk modern en
comfortabel schip van bijna vijfduizend ton met accommodatie voor meer dan vierhonderd
passagiers. En zo maakt Willem Daniël toch nog een verre reis waarvan hij in zijn jeugd in
Amsterdam wellicht gedroomd heeft.

Na een voorspoedige reis van drie weken komen zij op 21 augustus in Kaapstad aan. De trein
brengt hen vervolgens in twee dagen naar Pretoria waar zij zich bij het Departement van
Onderwijs melden. Dit departement bestaat bijna geheel uit Hollanders met aan het hoofd de
Superintendent van Onderwijs, dr. Nicolaas Mansvelt, voormalig inspecteur van onderwijs in
Nederland. De altijd beschikbare vacatures, zeker voor 'buitenonderwijzers', dat wil zeggen
dorpsonderwijzers, worden doorgenomen en Willem Daniël wordt aangewezen tot hoofdonder-
wijzer aan de Immanuel-school te Piet Potgietersrust (thans Potgieters rus), in het district
Waterberg tegen het riante salaris van ƒ 3.000,- per jaar19. Peter Raman wordt naar Potgieters-
hoop bij Piet Retief gezonden waar hij ook hoofdonderwijzer wordt tegen een 10 % hoger
salaris. Hun wegen scheiden hier dus. Of ze ooit nog contact met elkaar hebben gehad, is niet
bekend.

Piet Potgietersrust20

Willem Daniël Vahrmeijer gaat de volgende dag met de 'coach', de postkoets, op weg naar zijn
nieuwe standplaats. Gaandeweg wordt hem duidelijk dat hij steeds verder van de bewoonde
wereld afraakt. De streek is ruig en er wonen weinig mensen. Na aankomst in Piet Potgieters-
rust wordt hij ondergebracht in het huis van de Resident-Vrederechter - met de puur Holland-
se naam Molenaar- met wie hij al meteen goed kan opschieten. Zijn school treft hij echter in
desolate toestand aan. De beide vorige hoofden waren niet gediplomeerd, één van hen was
publiekelijk aan de drank en de ander was oorspronkelijk een schrijnwerker, die overigens
zijn best deed er iets van te maken. Veel interesse voor onderwijs hebben de lokale Boeren niet.
De kinderen zijn nodig op de 'plaas' en als ze voldoende geleerd hebben om geloofsbelijdenis
te doen, vindt men het al welletjes.
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Als WillemDaniël in januari 1897 het Fonds in Amsterdam over zijn eerste ervaringen rappor-
teert21, heeft hij zo goed mogelijk orde op zaken gesteld. Er zijn inmiddels zestig leerlingen
en er zijn nieuwe leermiddelen aangeschaft, de school draait weer. Het leven in Piet Potgie-
tersrust valt hem echter niet mee. Er wonen pas weer sinds zeven jaar blanke mensen nadat
het dorp twintig jaar eerder vrijwel geheel (tachtig van de negentig bewoners) ten gevolge van
de malaria was uitgestorven. Het dorp wordt nog bevolkt door pioniers. Hij vindt de dorpsbe-
woners niet prettig om mee om te gaan: ze zijn in zijn ogen oppervlakkig en hebben meer geld
over voor brandewij n dan voor schoolgeld. Het leven is duur en met name de levensmiddelen-
prijzen zijn hoog, ten gevolge van runderpest, droogte en sprinkhanen. Hoewel de regering
graan invoert, sterven er veel mensen van de honger. Weliswaar heeft hij een behoorlijk salaris
van £ 220,- per jaar, maar hij is toch blij dat hij zijn kostgeld tot £ 4,- per maand kan beper-
ken door de kinderen van zijn hospes orgelles te geven.

In oktober bezoekt president Paul Kruger de streek en ook zijn school. Kruger logeert in het
huis van de Resident. Willem Daniël heeft dus alle gelegenheid om hem te observeren en hij
raakt geïmponeerd door diens persoonlijkheid en charisma, ook al is 'Oom Paul' niet gelet-
terd.

Een bezoek van de schoolinspecteur wordt goed doorstaan; deze is tevreden met het onder-
wijs dat gegeven wordt en de orde die in de school heerst. Hij hoopt dat het leefklimaat in de
toekomst zal verbeteren door de spoorweg naar Pretoria die in aanbouw is. Allengs begint
Willem Daniël zich thuis te voelen. Dat is maar goed ook, want bij aankomst in Pretoria heeft
hij zich laten naturaliseren en Zuid-Afrika is nu zijn vaderland. In april 1898 schrijft hij22

lmmanuelschool te Piet Potgietersrust, 3-8-1899, met uiterst links meester Vahrmeijer
(foto collectie auteur en Arend Dieperink Museum, PotgietersrusfZA)
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opgewekt aan zijn vriend Johan Ooijevaar, die inmiddels kapper in Arnhem is geworden, dat
het qua gezondheid èn financieel goed met hem gaat en dat Afrika een goed land voor hem
is.

Hij verstaat zich met zijn hospes en diens vrouw, Hekna Elizabeth, steeds beter en, zoals later
blijkt, eveneens met haar knappe zuster. Het is echter niet alles goud wat er blinkt. In dit
uiterste noorden van Transvaal wonen de Venda, een belangrijke Bantoestam. Deze weigeren,
daartoe mogelijk door Engelse agenten aangezet, zich te onderwerpen en belasting te betalen
aan het blanke gezag in Pretoria, maar verlangen, integendeel, dat de boeren in de streek het
gezag van het zwarte stamhoofd Mphefu erkennen. In november 1898 volgt, onder leiding van
'Kommandant-Generaal' PietJ.]oubert, een expeditie tegen Mphefu's 'hoofdstad' in de Sout-
pansbergen waarin zijn strijders worden verslagen. Daarna lijkt de rust weer te keren.

Niet veel later begint echter een nieuwe worsteling van de Zuid-Afrikaanse Republiek met
Engeland. En als in 1899 een gewapend conflict onafwendbaar lijkt, stelt Kruger Engeland een
onmogelijk ultimatum en openen de Boerencommando's, bij uitblijven van een reactie, de
vijandelijkheden. Het Fonds in Amsterdam krijgt in oktober 1899 een schrijven van het Minis-
terie van Onderwijs in Pretoria met de trieste mededeling dat wegens de dreigende oorlog een
groot deel van het personeel reeds is opgeroepen en dat tot nader order geen verdere uitzen-
dingen mogelijk zijn.

Willem Daniël is het intussen al eens geworden met de schoonzuster van zijn hospes, Pieternel-
la [Nella]]acoba Viljoen. Zij is geboren op 29 januari 1871 en volgens hem 'een echte Holland-
sche'; zij is kleindochter van een voortrekker die aan de Grote Trek van 1854 heeft deelgeno-
men. Zij trouwen in 1899 in Piet Potgietersrust en betrekken de onderwijzerswoning van de
nieuw gebouwde school. Het jaar daarop wordt hun zoon geboren die de namen van zijn vader
krijgt, Willem Daniël.

De 'Tweede Vrijheidsoorlog"
Bij het begin van de oorlog worden alle scholen gesloten en het onderwijzend personeel opge-
roepen voor bewakingsdiensten. Zijn militaire opleiding in Nederland komt Willem Daniël
Vahrmeijer nu goed van pas. Hij is de Afrikaanse zaak inmiddels geheel toegedaan en erg anti-
Engels. In januari 1900 bewaakt hij met een collega van Deense komaf de spoorbrug over de
Nijlstroom, ca. 10 km ten zuiden van Piet Potgietersrust. Deze is onderdeel van de spoorlijn
naar Pietersburg die in 1899 is geopend. Vanuit zijn tent bij kilometerpaal 231 schrijft hij23 zijn
vriend in Arnhem zijn optimistische verwachtingen voor het verloop van de strijd. Hij rekent
er op dat deze slechts van korte duur zal zijn en dat de Engelsen het spoedig zullen opgeven.
Hij, en met hem vele anderen, hebben blijkbaar een weinig realistisch beeld van de werkelijke
krachtsverhoudingen.

Het wachtlopen is saai, maar hij heeft het voordeel dat hij af en toe even zijn vrouw in Piet
Potgietersrust kan gaan opzoeken. Na aanvankelijke successen van de Boeren keren echter de
krijgskansen. De Britse overmacht wordt steeds groter en de Engelse legers veroveren steeds
meer terrein. In juni 1900 wordt Pretoria ingenomen en nog geen jaar later is ook de streek ten
Noorden daarvan onder Engelse controle. Het regionale hoofdkwartier wordt gevestigd in
Pietersburg.

Van de activiteiten van Willem Daniël in die tijd is weinig bekend. Gedurende ca. 1V2 jaar
verblijft hij in het district de Spelonken dat ca. 155 km ten noorden van Piet Potgietersrust en
juist ten zuiden van de Zoutpansberg ligt. Deze streek wordt door de Engelse opperbevelheb-
ber, generaal Kitchener, en het 'War Office' in Londen de wildste van Transvaal genoemd. Hoe-
wel daar geen omvangrijke oorlogshandelingen hebben plaats gevonden, is het verzet van de
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Monument aan de Nederlandduits Hervormde Kerk te Pretoria,
familiebezoek op 1/ sept. 1998 met links twee achter-achter-nichten uit Nederland

en rechts een achter-achter-nicht rn -neef uit Pretoria
(foto collectie auteur)

Boeren er zeer hardnekkig, ook tegen het einde van de oorlog. Het is echter allengs meer een
guerrillastrijd geworden dan een geregelde oorlog. Kleine groepen Boeren trekken rond en
maken het de Engelse troepen lastig met hun 'hit-and-run'- tactiek. Om dit verzet te breken,
wordt door de Engelsen op 21 februari 1901 een speciale anti-guerrilla (counter insurgency)-
eenheid, de Bushveldt Carbineers, gevormd.
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De Bushveldt Carbineers
Deze nieuwe eenheid bestaat voornamelijk uit goed beteden Australische officieren en man-
schappen en blijkt tamelijk effectief te zijn. Regelmatig worden kleinere en grotere groepjes
veelal gedesillusioneerde Boeren gevangen genomen. De eenheid, die niet uitblinkt in discipli-
ne, ontwikkelt echter in betrekkelijk korte tijd een slechte reputatie. De commandant van het
in de Spelonken gestationeerde deel van deze Carbineers is een zekere kapitein Hunt. Deze
verordineert op grond van een, hoogstwaarschijnlijk zelf verzonnen, bevel van hogerhand dat
er geen krijgsgevangenen meer mogen worden gemaakt. Zijn plaatsvervanger, luitenant -
later kapitein - Morant, beweert de zoon te zijn van een Britse admiraal, schrijft gedichten en
heeft de reputatie wilde paarden te kunnen temmen, wat hem de bijnaam 'Breaker' heeft
opgeleverd. Na het sneuvelen van kapitein Hunt op 6 augustus 1901 bij een schermutseling bij
Duivelskloof, neemt Morant het bevel over en worden bij meerdere gelegenheden Boeren die
zich overgeven, zonder vorm van proces doodgeschoten.

Ook Willem Daniël Vahrmeijer heeft dan de hoop op een goede afloop van de oorlog verloren.
Hij geeft zich op 19 augustus 1901 samen met zeven anderen over aan zekere L. H. Ledehoer, een
inlichtingenagent van de Bushveldt Carbineers. Van deze groep maken zeker nog vier Hollan-
ders, waarvan minstens drie eveneens onderwijzer zijn, deel uit. Een van hen is G.K. Westerhof,
die ook door het Fonds is uitgezonden. De gevangenen worden ontwapend en voor de zeker-
heid worden zelfs de grendels uit hun geweren verwijderd. Ze worden overgedragen aan een
patrouille van de Bushveldt Carbineers onder bevel van een sergeant Wrench en naar het mili-
taire kamp in de regio, Fort Edward, afgevoerd. Van 22 op 23 augustus 1901 overnachten ze op
weg daarheen bij Elim Hospital, een Duitse missiepost. Op dat moment verblijft daar ook de
Duitse zendeling, dominee C.A.D. Heese, roepnaam Daniël (!), uit Makapanspoort, Piet Potgie-
tersrust. Deze kent Willem Daniël en spreekt met hem. Ze zijn van dezelfde leeftijd en lijken
wel wat op elkaar. Heese's vrouw noemt Willem Daniël later in een brief aan het Berlijnse Zen-
dingsgenootschap dat hen uitzond Tiet schoolhoofd van ons dorp, een buitengewoon aardige
Hollander genaamd Varmeyer'.

Het wordt Heese al snel duidelijk dat de stemming onder de gevangenen bedrukt is en dat
zij voor hun leven vrezen. Hij probeert hen gerust te stellen, mogelijk zelfs hun executie te
verhinderen. Hij wordt daarop bijna zelf gevangen genomen. Als hij korte tijd later verder
reist, vindt hij bij Ballymore de levenloze lichamen van de acht gevangenen. Hun vrees is
gegrond gebleken. Ze zijn op bevel van kapitein Morant geëxecuteerd. Naar hij later verklaart
uit wraak voor het sneuvelen - en naar wordt beweerd maltraiteren van diens lijk - van zijn
commandant en aanstaande zwager, kapitein Hunt.

De soldaten zijn intussen al verder getrokken en hebben een 'gekleurde man' opdracht
gegeven de lijken te begraven. Dit gebeurt op Ballymore, nabij de erfscheiding met Sweetwa-
ters. Hoewel geen ooggetuige, is dominee Heese nu op de hoogte van het ombrengen van de
gevangenen. Daarom wordt ook hij later op de thuisreis geliquideerd om te voorkomen dat
hij het gebeurde wereldkundig zal maken. Nadat de wandaden steeds driester en bekend
worden en een aantal ondergeschikten zich daarover schriftelijk hebben beklaagt (en niet
omdat de Duitse regering genoegdoening verlangt, zoals onder meer is gesteld door S.J. Lee24)
komt er een onderzoek naar het optreden van de officieren. De bevindingen daarvan leiden
tot niet minder dan vijf krijgsraadprocessen, hoofdzakelijk wegens 22 moorden op gevange-
nen, op een tegenstribbelende collega uit de Bushveldt Carbineers en op dominee Heese.

Kapitein Morant wordt op 26 februari 1902, samen met zijn ondergeschikte, luitenant Hand-
cock en nog een aantal officieren door enkele van deze krijgsraden, die in Pietersburg gehouden
zijn, schuldig bevonden. Morant, Handcock en Witton worden ter dood veroordeeld. Voor de
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aanklacht dat beide eerstgenoemden dominee Heese zouden hebben omgebracht wordt, hoewel
er weinig twijfel aan hun schuld bestaat, onvoldoende bewijs aanwezig geacht. Zij worden
daarom van déze misdaad vrijgesproken. Morant en Handcock worden op 27 februari 1902 bij
zonsopgang geëxecuteerd. In de laatste nacht van zijn leven schrijft Morant nog een gedichtje
waarin hij min of meer de draak steekt met zijn veroordeling. De doodstraf van Witton wordt
door generaal Kitchener omgezet in levenslange dwangarbeid. Hij wordt echter door allerlei
acties te zijnen gunste en als gevolg van verandering van het politieke klimaat al na enkele
jaren vrijgelaten. Bizar genoeg liggen Morant en Handcock begraven op de Heroes' Acre in
Pretoria waar onder andere ook de presidenten Kruger en Verwoerd en Andries Pretorius hun
laatste rustplaats kregen.

De nasleep
Over deze processen en veroordelingen ontstaat veel politieke commotie, vooral tussen Enge-
land en Australië waar wordt beweerd dat de koloniale soldaten door het imperiale leger als
zondebokken zijn misbruikt. Er is ookzeer veel over geschreven. Het belangrijkste krijgsraad-
proces is uitvoerig gedocumenteerd25 en is de basis voor een toneelstuk van Kenneth Ross, geti-
teld 'Breaker Morant', dat later is verfilmd door 'the South Australian Film Corporation' met
Edward Woodward enjack Thompson in de hoofdrollen. Thomas Pakenham schrij ft dat niet politie-
ke druk - van de Duitse regering - maar herstel van de tanende discipline onder de Britse
(ongeregelde) troepen aanleiding tot deze processen en (de uitvoering van) deze vonnissen is
geweest, en wel op bevel van de opperbevelhebber, Lord Kitchener, zelP6.

Nella Vahrmeijer-Viljoen en de kleine Willem Daniël komen in de loop van de oorlog in het
concentratiekamp in het nabijgelegen Pietersburg terecht. Het jongetje kan de ontberingen
van het kamp niet doorstaan en sterft er omstreeks 1902. Het is begraven op het kerkhof van
Piet Potgietersrust (thans Potgietersrus); op de verweerde steen is nog slechts te ontcijferen:
WILLEM DAN...

Verdere gegevens ontbreken omdat tijdens de oorlog en in de kampen geen registratie plaats
vond. In deze kampen, een Engelse uitvinding als onderdeel van de tactiek van de verschroeide
aarde en een schandvlek op het Britse blazoen, sterven ca. 25.000 gevangenen, voor het meren-
deel vrouwen en kinderen, aan de gevolgen van ziekten en ondervoeding. De vrouw van Willem
Daniël Vahrmeijer hertrouwt later met Joseph [Soppie]JohannesJacobus de Beer, geboren 17 juli 1879
als zoon vanJJJ. [Jan] de Beer, eveneens voortrekker en de eerste Vrederechter van Piet Potgie-
tersrust. Deze Soppie de Beer is daar in de tabaksindustrie werkzaam. Uit dit huwelijk worden
nog vijf kinderen geboren. Bij het overlijden van haar schoonzuster Scholtz-de Beer ontfermt
Nella zich bovendien over een van haar pasgeboren kinderen, Joseph, bijgenaamd Soppie,
Scholtz.

Na de oorlog wordt er, op initiatief van majoor Wilfred Nash Bolton, dan magistraat van het
district Pietersburg en in 1902 aanklager bij genoemde krijgsraad-processen, gesproken over
financiële schadeloosstelling van de nabestaanden van de slachtoffers van de Bushveldt Carbi-
neers. In 1906 adviseert Bolton Petronellajacoba Vahrmeijer een bedrag ineens van £ 200,-, dus
bijna eenjaarsalaris, uit te keren. Volgens de aanbeveling is Willem Daniël een Nederlander en
heeft hij geen deel aan de oorlog gehad. Gezien het voorgaande is dat laatste een onbegrij pelij-
ke conclusie. Uiteindelijk krijgt zij een jaarlijkse uitkering van £ 50,-. Nella de Beer overlijdt
in Potgietersrus op 21 augustus 1952.
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Nagedachtenis
In De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 februari 1902 staat in een klein verslag van een
vergadering van een Zuid-Hollandsche Commissie die hulpgoederen naar de republiek levert,
onder andere dat: 'Deze commissie ook een brief ontvangen heeft van de heer De Wildt te
Pretoria'. Op zijn verzoek was enige maanden geleden een onderzoek ingesteld naar Willem
Daniël Vahrmeijer, onderwijzer te Piet Potgietersrust, met wie hij tot januari 1901 corresponden-
tie had. De heer De Wildt voegt er een afschrift bij van een brief, waarin het Rode Kruis de
uitkomst van het onderzoek mededeelt. Die schrijft op 31 december 1901 te Pretoria: 'In ant-
woord op Uw schrijven no. 189 hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij sinds 19 okt. 1.1.
een onderzoek gedaan hebben naar Willem Daniël Vahrmeijer, een Hollander, vroeger van
[Piet] Potgietersrust. Hij werd gezegd vroeg in oktober gevangen genomen te zijn en enige
dagen daarna bij ongeluk of onder de krijgswet te zijn doodgeschoten.'

In de stukken die in het archief van het Fonds nog te vinden zijn, is in een verslag van 15
juni 190227 te lezen dat 'nr. 42, W.D. Vahrmeijer (vet gedrukt), in 1901 is vermoord door Au-
stralische officieren mèt no. 55 (G.C. Westerhof). En dat hij van het bij vertrek verstrekte voor-
schot/636,- schuldig is gebleven'.

Willem Daniël Vahrmeijer heeft gedurende (maar) vijfjaar als een van 'Kruger se Hollanders'
zijn krachten gegeven aan het Zuid Afrikaanse onderwijs in opbouw. Zijn graf en dat van zijn
lotgenoten ligt nog altijd op dezelfde, inmiddels ontoegankelijke plaats, maar zijn naam is
in Zuid Afrika niet vergeten. Die wordt in ere gehouden op een gedenktableau aan de voorge-
vel van de Nederduits Hervormde kerk in de Du Toitstraat in Pretoria dat zijn naam draagt,
samen met die van 76 andere gevallen Nederlanders. Ook in een van de blauwe klinkers van
het 'monument voor de Nederlanders in Transvaal 1850-1950' dat op 16 februari 1992 in Preto-
ria bij de voormalige 'Tramloods' is onthuld, is zijn naam gebeiteld. Het Arend Dieperink
Museum in Potgietersrus bewaart documenten en portretten van hem en zijn vrouw28. Ten-
slotte hoop ik dat in de familie nu meer bekend is dan slechts dat oudoom Willem Daniël 'in
de Boerenoorlog door de Engelsen is doodgeschoten'.

Willem Daniël Vahrmeijer, Gorinchem, 1896, tijdens sollicitatieprocedure vanuit Leerbroek
(foto collectie auteur en Arend Dieperink Museum, Potgietersrus/ZA)
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STAMREEKS VAHRMEIJER

DOOR MR. P. VAHRMEIJER, H . M . HOEKSEMA, T. DE BRUIJN

De familienaam Vahrmeijer is afkomstig van een boerderij van die naam, gelegen in Hesepe,
tegenwoordig een deel van de stad Bramsche, ca. 15 km ten noordoosten van Osnabrück in
Duitsland. De boerderij is een van de vele zogenaamde 'Meyerhöfe' geweest die in de I2e-i4e
eeuw in die streek zijn gesticht. De erfpacht is destijds bij overlijden overgegaan op de oudste
zoon en bij het ontbreken daarvan op de oudste dochter. Als zij dan trouwt, verkrijgt haar
echtgenoot het predicaat 'Colonus Vahrmeijer'.

Omstreeks 1698 overlijdt kinderloos de laatst bekende oorspronkelijke Vahrmeijer, genaamd
Catharina. Haar echtgenoot Ernst Riedemann 'Colonus Vahrmeijer' hertrouwt in 1699 met Anna
Adelheid Bunke. Zij zijn de stamouders van een Duitse Vahrmeyer-stam. Na het overlijden van
Ernst Riedemann in 1702 hertrouwt Anna Adelheid in 1703 met Johan Winterspecke die dan 'Colonus
Vahrmeijer' wordt. Uit dit echtpaar ontspruit de Nederlandse Vahrmeij(y)er/Vaarmeij(y)er-
stam.

I. Johan Winterspecke, Colonus Vahrmeijer, geb. Sögeln (D) ca. 1676, boer op de Varmeyerhof in
Hesepe (D), overl. Sögeln 2-1-1759, tr. ca. 1703 Anna Adelheid Bunke (Bunckens), geb. Hesepe ca.
1676, overl. ald. 6-9-1758, dr. van Johan Berend Bunke en Anna Recktiens.

Uit dit huwelijk, geboren te Hesepe:

1. Johan Jtirgen, geb. 3-1704, overl. vóór 1772, tr. Hesepe 18-12-1748 Anna Margaretha Schmids.
2. Anna Adelheid, geb. 1704, overl. 1782.
3. Margaretha Elsabein, geb. 1707, overl. 1739.
4. Johan Heinrich, geb. 1709, overl. 1781, tr. Hesepe 14-10-1738 Anna Margaretha Wiethorn, geb.

Sögeln 1715, overl. 28-4-1780.
5. Hermann Rudolph, volgt II.

II. Hermann Rudolph Vahrmeijer, geb. Hesepe (D) ca. 1712, schoolmeester, overl. ald. 1772 of 1783,
tr. Bramsche (D) 23-11-1741 Catharina Margaretha Lambrechts, geb. Sögeln (D) ca. 1712, overl.
Hesepe 28-1-1772.

Uit dit huwelijk, geboren te Hesepe:

1. Johan Heinrich, ged. 5-8-1742, tr. 1765 Maria Elsabein, geb. Sögeln.
2. Balthasar Heinrich, volgt III.
3. Catharina Martina, ged. 27-11-1746.
4. Anna Margaretha, geb. 1748, overL Hesepe 1748.
5. Regina, ged. 28-12-1750.
6. Anna Helena Elsabein, ged. 4-3-1753.
7. Anna Adelheid, ged. 31-8-1755, overl. 1795.
8. Anna Maria, ged. 21-10-1757. ''
9. Ernst August Vahrmeijer, ged. 7-6-1761, kruidenier te Amsterdam, overl. Amsterdam 26-5-

1827, tr. ca. 1790 Wilhelmina Catharina Kinderman, geb. Engen (Pruisen) ca. 1770, overl.
Amsterdam 17-6-1820.
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III. BalthasarHeinrich Vahrmeijer, ged. Hesepe (D) 15-3-1744, verhuist ca. 1792 naar Amsterdam,
overl. ald. 5-1-1823, tr. (1) otr. Amsterdam 12-10-1781, tr. Sloterdijk 28-10-1781 Catharina Dangre-
mond, overl. Noordwijk-Binnen 18-9-1783; tr.(2) otr. Noordwijk-Binnen 16-7-1784, tr. Amster-
dam 8-8-1784 Maria van Vuuren, ged. Culemborg 22-2-1756, begr. Amsterdam 20-11-1801 (Ei-
landskerk), dr. van Cornelis (Knelis) Claesse van Vuuren en Geertruij Sibilla van den Broek.

Uit het eerste huwelijk:

1. Rudolf [Roelof] Vahrmeijer, geb. Noordwijk-Binnen 5-1-1783, ged. Leiden (EL) 11-1-1783,
overl./begr. Amsterdam 15/18-6-1810, begr. op het Karthuizer kerkhof.

Uit het tweede huwelijk:

2. Cornelis, geb. Noordwijk-Binnen/ged. Leiden (EL) 14/16-9-1785, overl. Noordwijk-Binnen
25-8-1789.

3. Ernst Augustus Vahrmeijer, geb. Sassenheim/ged. Leiden (EL) 24/26-12-1786, opperman,
tabakswinkelier te Amsterdam, overl. Amsterdam 25-6-1859, tr. (1) ald. 4-8-1809 Diewertje
(Roelofs) Post, geb. ca. 1786, overl. Amsterdam 2-10-1822, dr. van Douwe Roelofs Post en
Antje Douwes de Boer; tr. (2) Amsterdam 6-6-1823 Alidajoanna Harmsen, geb. Amsterdam
24-6-1798, overl. ald. 12-3-1834, dr. van Hendrik Harmsen en Anna Catharina Smit; tr. (3)
ca. 1835 Mariajohanna Schuurman, geb. Oud Zevenaar ca. 1796, overl. Amsterdam 8-8-1836,
dr. van Hermanus Schuurman en Maria Kreda.

4. Johan Hendrik, geb. Noordwijk-Binnen/ged. Leiden (EL) 25/27-6-1788, overl. Noordwijk-
Binnen 13-3-1789.

5. Cornelis, volgt IV.
6. Johan Hendrik, geb. Noordwijk-Binnen/ged. Leiden (EL) 17/20-12-1791, begr. Amsterdam

18-12-1793 (Eilandskerk).
7. Wilhelmina Catharina Vahrmeijer, geb/ged. Amsterdam (EL) 26/29-7-1794, ongehuwd, kin-

dermeid in notarisgezin (1855), overl. ald. 12-2-1855.
8. Hendrik August, geb./ged. Amsterdam 27/30-5-1797, begr. ald. 7-6-1797 op het Karthuizer

kerkhof.

IV. Cornelis Vahrmeijer, geb. Noordwijk-Binnen/ged. Leiden (EL) 15/18-9-1790, winkelknecht/
metselaar in Amsterdam, overl. ald. 11-3-1878, tr. Amsterdam 26-3-1817 Angenitha Catharina
Luders, geb./ged. Amsterdam 13/21-12-1794, overl. ald. 16-12-1864, dr. van Jan Luders en Catriena
van den Brook.

Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:

1. Balthasar Hendrik Vahrmeijer, geb. 30-6-1817, kuipersknecht/kuiper, overl. ald. 1-2-1856,
otr./tr. (1) Amsterdam 12/28-8-1841 Maria Mieghout, geb. ald. 28-4-1819, overl. ald. 8-5-1853,
dr. van Siemon Mieghout en Jacoba van der Vecht; otr./tr. (2) Amsterdam 3/16-11-1853
Henrietta Maria van Rhee, geb. ald. 26-12-1819, dienstbode, overl. ald. 16-1-1891, dr. van
Henrietta Maria van Rhee.

2. Maria Catharina Vahrmeijer, geb. 18-5-1819, dienstbode/werkster, overl. Amsterdam 5-10-
1872, tr. Amsterdam 5-1-1848 PetrusJohannes van der Velden, geb. ald. 21-12-1822, zilversmid,
zn. van Johannes van der Velden en Gesina Mol.

3. Gerritjan Vahrmeijer, geb. 30-12-1821, schilder, overl. Amsterdam 8-6-1903, tr. Amsterdam
26-4-1848 Theodora Jansen, geb. ald. 9-9-1819, overl. ald. 12-11-1895, dr. van Jan Machiel
Jansen en Theodora Jongeboer.
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4. Ernst AugustJohannes Vahrmeijer, geb. 20-11-1823, pakhuisknecht, kuiper, magazijnmeester,
overl. Amsterdam 13-11-1895, tr. Amsterdam 28-11-1855 Julia Lindeman, geb. ald. 12-1-1828,
overl. ald. 1-2-1905, dr. van Gotlieb Lindeman en Maria Elisabeth Seeboden.

5. GeertruidaAnthonia Vahrmeijer, geb. 20-3-1826, overl. Amsterdam 27-2-1921, tr. Amsterdam
19-3-1851 Hendrick Flick, geb. ald. 9-1-1826, waagdrager, overl. ald. 17-2-1908, zn. van Pieter
Flick en Christina Frederika Hermans29.

6. Willem Karel, geb. 26-4-1828, overl. Amsterdam 23-12-1843.
7. Hermanus Johannes, volgt V.
8. Cornelis, geb. 25-4-1835, overl. Amsterdam 5-6-1838.
9. Wilhelmina Catharina, geb. 3-10-1837, overl. Amsterdam 9-6-1838.

V. Hermanus Johannes Vahrmeijer, geb. Amsterdam 25-12-1832, koetsier, stalmeester, knecht bij
Van Vollenhovens brouwerij 'de Gekroonde Valk', overl. ald. 30-3-1901, otr./tr. Amsterdam
8/21-5-1856 Maria Petronella van der Wilde, geb./ged. Amsterdam 26-4-/20-5-1832, dienstbode,
overl. ald. 29-11-1879, dr. van Willem Daniël van der Wilde en Pieternella Hes.

Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:

1. Angenitha Johanna Vahrmeijer, geb. 10-11-1856, overl. Amsterdam 11-7-1908, tr. Amsterdam
19-11-1896 Hendricus Franciscus Roelofs, geb. ald. 20-4-1854, meubelmaker, overl. ald. 13-4-
1910, zn. van Paulus Roelofs en Anna Maria van Thiel.

2. Petronella Cornelia Vahrmeijer, geb. 15-10-1859, strijkster, overl. Leiden 27-2-1929, onge-
huwd.

3. Hermanus Johannes Vahrmeijer, geb. 13-12-1861, sigarenmaker, diamantslijper, overl./begr.
Amsterdam 11/16-3-1932, tr. Amsterdam 27-8-1891 Anna Johanna Cornelia den Boer, geb. ald.
27-11-1869, overl./begr. ald. 17/20-9-1941, dr. van Aart den Boer en Anna Magdalena Dank.

4. Maria Petronella Vahrmeijer, geb. 1-5-1864, dienstbode, overl./begr. Warfum/Usquert 1/5-2-
1957) tr. Usquert 18-5-1895 Haje Hoeksema, geb. Warfum 29-9-1867, kleermaker, overl.
Usquert 16-1-1939, zn. van Jurrien Alberts Hoeksema en Martje Haijes Medendorp.

5. Willem Daniel, volgt VI.
6. Gerritjan Vahrmeijer, geb. 15-3-1869, timmerman, overl. Rotterdam 23-2-1953, tr (1) Amster-

dam 2-6-1891 Anna Cornelia Magdalena den Boer, geb. ald. 7-4-1867, overl. Rotterdam 25-7-
1912, dr. van Aart den Boer en Anna Magdalena Dank; tr. (2) Rotterdam 11-6-1913 Elisabeth
Johanna Madarasz, geb. Haarlem 5-1-1863, overl. Rotterdam 17-4-1952, wed. van Johannes
Schnijder, dr. van Ludovicus Samuel Madarasz en Elisabeth de Koning.

7. Karel Johannes Vahrmeijer, geb. 3-1-1872, tuinder, groentenhandelaar, overl. Zoeterwoude
20-10-1937, tr- Mijnsheerenland 4-2-1897 Johanna Blok, geb. ald. 27-9-1874, overl. Katwijk
aan de Rijn 10-5-1968, dr. van Johannes Blok en Maria Baars.

8. levenloos geboren dochter, geb. 14-3-1875.
9. Hendrikjohannes Vahrmeijer, geb. 21-10-1876, tuinder, kweker, overl. Naaldwijk 21-10-1949,

tr. Naaldwijk 14-8-1913 Neeltje Vreugdenhil, geb. Maasland 27-8-1890, huishoudster, overl.
Naaldwijk 5-3-1978, dr. van Willem Vreugdenhil en Cornelia van der Lee.

VI. Willem Daniël Vahrmeijer, geb. Amsterdam 7-8-1866, schoolmeester te Hoorn, Haarlem,
Leerbroek en Piet Potgietersrust, Transvaal (ZA), overl. Ballymore, Transvaal (ZA) 23-8-1901,
tr. Piet Potgietersrust (ZA) 1899 Petronella Jacoba Viljoen, geb. Rustenburg (ZA) 29-1-1871, overl.
Potgietersrus20 (ZA) 21-8-1952, dr. van Jan Viljoen en echtgenote30. Zij hertr. Joseph Johannes
Jacobus de Beer, geb. 17-7-1879, zn. van Jan de Beer en echtgenote30.
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Uit dit huwelijk:

1. Willem Daniël Vahrmeijer, geb. Piet Potgietersrust, Transvaal (ZA) 1900, overl. Pietersburg
ca. 1902 in Brits concentratiekamp, begr. Piet Potgietersrust (ZA).
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xvj Juny 1508; Jacob Wouters woonende tot Monstre in Hollant machtigt Henrick Hoeve, scip-
man.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 133, f. 47] [M.V-K]
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DE EERSTE GENERATIES
VAN HET GESLACHT LEMCKERT

oorspronkelijk Lenker (Kaiserslautern, Paltz)
Hagenaars van militaire stam

DOOR J.F. WENDTE EN M.J.J. WENDTE

Inleiding
Het geslacht Lemckert, waarvan zich een telg in 1775 in Nederland vestigt, bezit een indruk-
wekkende militaire stam. Enkele fragmenten: de stamvader Ernst Albrecht Lenker (ca.. 1695-1745)
was in Duitsland korporaal onder generaal von Kleinselz en later huzaar in het regiment van
Berschini. Zijn zoon Henrich Wilhelm (1738-1790) en stamvader van de Nederlandse tak, was
soldaat in het Regiment van de Hollandse Gardes, onder de compagnie van luitenant-kolonel
graaf van Bylandt (1771). In de derde generatie diende Ludwig (1778-1821) als 35-40 jarige als
sergeant-majoor bij het 34e Bataljon van de Nationale Militie. In 1817 lag hij in garnizoen te
Ieperen (België). Anderen dienden langdurig bij de Infanterie of brachten het tot sergeant in
Oost Indië.

Onderzoek naar dit geslacht leverde sporen op naar onder andere Duitsland, Frankrijk
(1825), België (1830) en zelfs Oostenrijk. Typerend voor de mobiliteit van de Lemckerts is het
ontbreken van hun naam in de index op 'Bevolking mannen 1816' fs-Gravenhage), waarin de
namen van mannen tussen 18 en 50 jaar staan, terwijl men er toch enkelen zou verwachten,
zoals Hermanus (37 jaar), Carolus (35 jaar), Ludwig (33 jaar) enjohan Theodorus (22 jaar). Van drie
ervan zijn in 1811 attestaties afgegeven, zodat vermoed wordt dat ze (tijdelijk) naar elders
vertrokken zijn. Van de laatste is dit ook gebleken. Hij verzorgde zijn moeder tot haar dood.
Zij woonde bij hem in. Dat moet in Appeldorn (Kleef) geweest zijn. Het is daarom niet gelukt
van alle personen in de eerste generaties de primaire gegevens (doop, trouwen en begraven)
te vinden1.

Buitengewoon interessant en aanbevelenswaardig voor nader onderzoek is de verbinding
met het voormalige Hertogdom Kleef (Duitsland), die ook na vestiging in 's-Gravenhage,
tenminste vijftigjaar bleef bestaan. Het is waarschijnlijk niet toevallig dztMargaretha Cathari-
na Herbst, de echtgenote van de Nederlandse stamvader omstreeks 1811 vertrekt naar Kerven-
heim en later overlijdt te Appeldorn (D). Ook haar aangehuwde dochter Ursula Francisca Spheet
vertrekt naar Kleef (1822) en is daar mogelijk ook overleden. Het zou dan ook niet verbazen
indien ontbrekende gegevens uiteindelijk in het Kleefse boven water zullen komen.

De naam
De betekenis van de naam is verrassend. De oudst bekende versie is Lanker2 (1735,1742), maar
in 1735 wordt ook Lenker geschreven. Later nog Lemker (1739) en Lemcker (1743). De letter t
wordt er pas in Nederland aarzelend aan toegevoegd, maar is vanaf de derde generatie defini-
tief. Het ligt daarom voor de hand de betekenis te zoeken in het woord 'der Lenker': menner,
leider of voerman. Iemand dus die een trek- of rijdier, maar ook een bespannen voertuig door
middel van een leidsel of toom bestuurt. Bekwaamheden die de stamvader als huzaar uitste-
kend kon gebruiken. Het beroep van voerman komt zelfs in de vijfde generatie nog voor (IVd-
4). De naam Lemckert kan dus als verbastering van Lenker worden gezien.
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Het geslacht Lemckert is in Nederland flink uitgedijd. Deze genealogie beperkt zich tot de
eerste vier generaties. De genealogie begint met een beschrijving van de Duitse stam van het
geslacht. Daarna worden de verschillende takken uitgewerkt. Eerst de tak van Ernst Albrecht
(1773-1849, lila), verder te noemen 'De Rotterdamse Tak', dan de takken van Carolus (1776-ca.
1820, Illb) en Ludwig, (1778-1821, IIIc), verder genoemd 'De Amsterdamse Takjes', takjes omdat
deze al snel in de mannelijke lijn uitsterven. Tenslotte de tak van]ohan Theodorus (1789-1862,
Illd), die de stamvader is van 'De Loosduinse Tak'. Anno 2000 kunnen waarschijnlijk alle
Nederlandse Lemckerts hun bestaan terugvoeren op deze tak van de familie.

De Duitse stam
De Nederlandse stamvader, Henrich Wilhelm Lemckert (1739-1790), was zeven jaar toen zijn vader
Ernst Albrecht overleed. Hij zal in het verarmde Duitsland al jong de kost hebben moeten ver-
dienen. We treffen hem echter pas in 1771 aan bij zijn huwelijk te 's-Gravenhage. Hij is dan
33 jaar en soldaat bij de Hollandse Gardes te voet. Hij zal vóór 1773 ontslagen zijn uit de actie-
ve dienst, omdat zijn naam in de Archieven van de Raad van State, die over de Gardes bewaard
zijn gebleven (1773-1794), niet voor komt. Is hij via het Regiment in de vesting Arnhem bij de
Hollandse Gardes gekomen? Roeleman Ferdinand Graaf van Bylandt-Halt (1716-1790), luite-
nant-generaal der Infanterie, was daar lange tijd commandant. Diens vader, Lodewijk Roele-
man, was Heer van Halt en zat in de Kleefs-Brandenburgse Regeringsraad. De baantjes van
Lemckert lijken direct te zijn voortgekomen uit zijn contacten met de Hollandse Gardes en
het Kleefse.

In 's-Gravenhage werd Lemckert knecht bij baron van Nyvenheim (ca. 1775) en de heer Ben-
tinck (1775). Baron van Nyvenheim was in 's-Gravenhage officier van de Garde en kwam, even-
als de vrouw van Lemckert, uit het Hertogdom Kleef. Het geslacht Van Nyvenheim is in 1726
ingezworen in de Kleefse ridderschap en in 1750 opgenomen in de ridderschap van Nijmegen3.
In 's-Gravenhage staat de baron ingeschreven als baron Nieuwenheij n. Hij is met andere mili-
tairen gelogeerd bij Souche Brouwer, logementhouder en geboren te Kleef4. Lemckert zal dus
vooral zijn laarzen gepoetst hebben! Niet duidelijk is bij welke Bentinck hij diende, er woon-
den er velen te 's-Gravenhage. Voor de hand ligt dat het bij Willem (1721-1784) was, generaal-
majoor bij de Hollandse Gardes te voet. Maar het is niet uitgesloten dat hij diende bij de Oran-
je-gezinde Graaf Willem Gustaaf Frederik Bentinck (1762-1835) die op Zorgvliet woonde, het
huidige Catshuis.

De genealogie begint als volgt:

I. Ernst(Ernestius)AlbrechtLenker(Lanker,Lemker,Lemcker), volgens dehuwelijksinschrijvinggeb.
Ebsdorf in het Hannoverse omstreeks 1695, maar aldaar niet gevonden5, korporaal onder
generaal von Kleinselz (vóór 1735), huzaar in het Regiment van Berschini (vanaf 1735),
'kurpfalzischer Husar' (1738,1739,1742), burger van Kaiserslautern (Paltz) 18-11-17436, van de
Lutherse religie, begr. Kaiserslautern 24-8-1745, tr. ald. 25-1-1735 Maria Catharina Schadenkirch,
geb. waarschijnlijk Kaiserlautern omstreeks 1710 (doopboek ontbreekt), dr. van Melchior
Schadenkirch (Schadtenkirch, Schadenkirchner), meesterschrijnwerker, burger van Kaiserslau-
tern 21-5-17087, aangeslagen voor de belasting als lid van het timmermansgilde (1721)8, korpo-
raal van de burgerwacht (1725)9, en NN.

Uit dit huwelijk (Luthers gedoopt):
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1. Johann Friderich, geb./ged. Kaiserslautern 12/15-11-1735 (get.:JohannJacob Schadenkirch en
diens vrouw Anna Marggretha Kob).

2. Johann Henrich Leuker, geb. buiten Kaiserslautern omstreeks 1737, lidmaat Lutherse ge-
meente Kaiserslautern 'witte donderdag' 1751.

3. Henrich Wilhelm, volgt II.
4. MarwMfl^da/e«flLenfeer,geb./ged.Kaiserslautern25/28-i-i742(get.:BalthasarBecht,kurpf.

huzaar en diens vrouw Maria Magdalena), tr. ald. 2-u-i76oJohann Valentin Keffer (uit Zesel-
berg, rechtsgebied Sickingen), meesterschoenmaker, burger van Kaiserslautern 1-6-1761.

5. Johann Theobald, geb./ged. Kaiserslautern 18/20-2-1744 (get-: Johann Theobald Seyler en
diens vrouw Anna Maria, tevens Anna Marggretha Schadenkirch).

6. Maria Catharina, geb. Kaiserslautern 1-4-1746, ged.(postuum)/begr. ald. 6-4-1746 (get.:
Johann Henrich Christmann, veemarktbeheerder, en diens vrouw Maria Sophia, tevens
Johann Michael Kohier, pelswerker).

II. Henrich Wilhelm (Johan Wilhelm Hendrick) Lem(c)ker(t), geb./ged. Kaiserslautern (Paltz) 12/13-3-
1739 (get.: Henrich Wilhelm Collet, 'Strumprweber' en diens vrouw Maria Catharina), lidmaat
van de Lutherse gemeente, lidmaat te 's-Gravenhage na ontvangen attestatie februari 177910,
admissie tot 's-Gravenhage 1775", soldaat in het Regiment Hollandse Gardes onder de com-
pagnie van de luitenant-kolonel Graaf van Bylandt (1771), knecht bij baron van Nyvenheim
(1775) en vanaf 1775 bij de heer Bentinck12, overl. 's-Gravenhage (aangifte) 25-3-1790 (50 jaar,
borstkwaal), begr. op het Noorderkerkhof, otr./tr. 's-Gravenhage (onder de naam Lemcker) 30-
6/16-7-1771 Margaretha Catharina Herbst '3, ged. Holten (Hertogdom Kleef) 10-5-1744, admissie
's-Gravenhage 21-8-1775, gereformeerd (1775), rentière te Kervenheim (1811) en Appeldorn
(1818), beide in Kleef, overl. Appeldorn (Kleef) 20-3-1818, dr. van Hermann Herbst, schoolmees-
ter te Holten (Kleef), en Anna Gertrud Marckus.

Genealogisch is van belang welke voornaam we aan Lemckert geven. Volgens de regels is gekozen
voor de doopnaam Henrich Wilhelm, hoewel Lemckert in 's-Gravenhage en bij zijn kinderen meestal
aangeduid wordt met Johann Wilhelm Hendrick. Die namen worden ook bij vernoemingen gevolgd.
In 's-Gravenhage zijn de volgende varianten gevonden: Hendrik (1771, huwelijk; 1775,1776, 1778,
1811); Johann Wilhelm Hendrick (1773, 1789; 1790, overlijden); Johan Hendrik (1774); Wilhelm
Hen(d)rick (1778,1780) en Henrich Wilhelm (1779, lidmaat). In een afschrift van de overlijdensakte
van zijn vrouw, wordt hij zelfs Herman genoemd, maar bij het huwelijk van zijn jongste zoon (1819)
geeft deze aan dat dit foutief is en dat de naam moet luiden Johan Wilhelm Hendrick. Door al deze
varianten zou de aansluiting met de familie in Kaiserslautern aan twijfel onderhevig kunnen zijn.
Echter de duidelijke verwijzing in 's-Gravenhage naar Kaiserslautern en de naamgeving van deoudste
zoon in 's-Gravenhage, lijken voldoende overtuigend om de aansluiting te mogen maken. Een extra
bewijs is dat in 1811 zijn vrouw vermeld wordt als weduwe van Henri Guillaume (Henrich Wilhelm)
Lemckert, precies de doopnamen14!
Over de jeugd van Catharina Maria Herbst is bekend dat haar vader, wiens herkomst en leeftijd onbe-
kend zijn, schoolmeester was te Holten. Wegens een voortschrijdende slechtziendheid kreeg hij in
1742 een hulpkracht voor de school. Op 18 oktober 1748 is hij te Holten (D) begraven'5. Zij is mogelijk
enigkind gebleven. In de DTB-boeken van Holten werd alleen een zuster gevonden, genaamdJohanna
Katharina Elisabeth, ged. Holten 2-7-1740, begr. ald. 29-10-1741. Waarschijnlijk is haar moeder als
weduwe, om economische reden naar elders vertrokken. Maar wel binnen het Hertogdom Kleef,
gezien de sterke banden die steeds zijn blijven bestaan met dit gebied. Hoe kwam Catharina Maria
Herbst in 's-Gravenhage? Zoujohann Friderich Herbst uit Kleef, die in 1762 lidmaat wordt van de Luther-
se gemeente in 's-Gravenhage een verwant (oom) kunnen zijn, die haar gelegenheid heeft gegeven
een bestaan in 's-Gravenhage op te bouwen? Margaretha Catharina Herbst verblijft de laatste jaren van
haar leven in het Kleefse. Uit een bewaard gebleven 'verklaring van goed gedrag' uit 1818 blijkt dat
de jongste zoon Johan Theodorus haar in huis heeft genomen en tot haar dood heeft verzorgd16.
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Uit dit huwelijk:

1. Anna Magdakna, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 13-10-1771 (get.: Koenraad Frederik17

en Magdalena van Diest), aang. begr. ald. 18-2-1772.
2. Ernst Albrecht, volgt lila, 'De Rotterdamse tak'.
3. Hermanus Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 18-12-177418, knecht op de sociëteit

'Plaats Royaal' (1797)19.
4. Carolus (Carel), volgt Illb, 'De Amsterdamse takjes'.
5. Ludwig (Lodewijk, Louis), volgt IIIc, 'De Amsterdamse takjes'.
6. A«naMa^afcnflIemcfeert,ged.'s-Gravenhage(HoogduitseKerk)n-9-i78o,mogelijkdezelf-

de als de doopgetuige bij Leendert Lodewijk Lemckert (onder IIIa-3) in 1801. Zij is moge-
lijk met haar moeder naar Duitsland vertrokken.

7. Johan Theodorus, volgt Illd, 'De Loosduinse tak'.

DE ROTTERDAMSE TAK

De oudste zoon van Henrich Wilhelm Lemckert en Margaretha Catharina Herbst, genaamd Ernst
Albrecht, is stamvader van De Rotterdamse tak. Dit is een tak met nog veel vraagtekens, vooral
aan het begin. De laatst bekende telg Leendert Lodewijk Lemckert (1893-1985) laat in 1970 de ge-
slachtsnaam, voor zichzelf als voor zijn minderjarige kinderen, veranderen in die van Westen-
berg".

lila. Ernst Albrecht Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21-4-1773, barbier21 (1811), particu-
lier (1818), oppasser (1821,1823), reist in 1828 als barbier naar KleeP2, koopman te Brussel (1830),
zonder beroep (1849), overl. 's-Gravenhage 30-1-1849, sinds circa 1798 partner van (geen hu-
welijksinschrij ving te 's-Gravenhage gevonden) Ursula Francisca (Urzul, Roslenia) Spheet23, ged.
's-Gravenhage (r.-k.) 16-8-1768, overl. (niet te 's-Gravenhage gevonden, mogelijk te Kleef waar
ze in 1822 naar toe gaat) tussen 1-2-1822 en 10-2-1830, dr. van Johannes Antoni Spheet (geb.
Wenen) en Maria Sleepers.

Ernst Albrecht Lemckert woonde met zijn vrouw aanvankelijk op het Lange Voorhout, vanaf de Jacobijne
Kloosterbuurt, wijknr. 32924, daarna in de Casuariestraat (1808) en wijk L no 26 (1809). Later (1830)
vinden we hem terug in de Leuvensestraat te Brussel. Hij overlijdt tenslotte op het Westeinde te
's-Gravenhage aan een 'borstziekte'.

Uit deze relatie (kinderen 1,4-7 onder de naam Lemckert):

1. JacobusCornelis, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21/30-5-1798 (get.: Cornelia Spheet).
2. Marianne Lanckert25, ged. 's-Gravenhage (Oude Molstr.) (r.-k.) 12-4-1799 (get.: Jacobus

Sleepers en de aantekening dat de vader, Pieter Lanckert, acatholicus (niet-katholiek) was).
3. Leendert Lodewijk (Louis) Lanckert25 (daarna steeds Lemckert geschreven), ged. 's-Gravenhage

(Grote Kerk) 11-2-1801 (get.: Magdalena Lanckert), knecht (1823), bediende (1829), reiziger
(1828), oppasser (1830), overl. mogelijk te Brussel na 1830.
Louis Lemckert reist veel. Op 21 april 1825 vraagt hij een paspoort aan voor Frankrijk (nr. 696); op 16
juni 1828 voor Duitsland (nr. 697)26, beide keren als bediende. In 1829 wordt hij aangeduid als
reiziger en het bevolkingsregister vermeldt dat hij op 21 juni 1829 terug is uit Rio de Janeiro27. Dat
zal wel eerder geweest zijn, gezien zijn buitenechtelijke dochter Anna Louise Lemckert, geb. 's-Gra-
venhage 21-10-1829, overl. ald. 6-1-1830, bij de dienstbode (1832) Maria Jacoba Letterie, geb./ged.
's-Gravenhage (Grote Kerk) 26-7/1-8-1802, overl. ald. 10-9-1868, dr. van Martinus Letterie, schoen-
maker (1832), en Anna van Gorkum. Zij hebben met hun dochter -volgens het bevolkingsregister
als gehuwd paar- enige tijd op kamers gewoond in de Zuilingstraat 140 bij de weduwe Catharina
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Loubersheimer-Ridder uit Wesel, die er een 'kleine negotie' had. Acht dagen na het overlijden van zijn
dochter, vraagt Lemckert een paspoort aan voor Brussel, waar zijn vader Ernst Albrecht verbleef.
Mogelijk heeft hij zich daar definitief gevestigd. Zijn partner blijft achter in 's-Gravenhage en tr.
ald. 7-11-1832 Willem Haborg, zich noemende Kramer, arbeider (1868).

4. Johannes Dicadooris, volgt IVa.
5. Carel Martinus, geb./ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 25/27-7-1806 (get.: Carel

Lemckert en Maria Houven).
6. GerritMartinus,geb./ged.'s-Gravenhage(GroteKerk)i/6-3-i8o8(get.:GerritBoonenMaria

Bergers), begr. ald. 4-4-1808 (Noorderkerkhof) onder de naam Frederik Martinus Lemckert
(5 weken oud, overl. aan een 'stuip').

7. Anna Filippina Lemckert, geb./ged. 's-Gravenhage 27-3/2-4-1809 (get.: Anna Filippina
Lemckert, waarschijnlijk dezelfde als onder II-6), zonder beroep (1830), tr. 's-Gravenhage
29-9-1830 Alexandre Deloustau, geb./ged. (Grieks-Russisch) Moskou (L'Eglise Saint Serge a
la Dmitrovska) 10/16-5-1802, Russisch staatsburger, zanger in de Kapel van Hare Keizerlij-
ke en Koninklijke Hoogheid 'Mevr. Anne Pavlovna', de Prinses van Oranje (1830) en ter-
zelfder tijd ook bediende, zn. van Frangois (Franciscus) Deloustau, 'maitre de dessin (te-
kenmeester) de la Communauté Impériale de St. Petersbourg' (1830), en Tatiane Stepanoff
(beiden wonende te Moskou in 183028). Geen nageslacht in 's-Gravenhage gevonden29.

IVa. Johannes Dicadooris Lemckert (Johannes Theodorus, volgens overlijdensadvertentie)30,
geb./ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 24-9/2-10-1803 (get.: Johannes Dicadooris
Lemckert), soldaat bij het 9e Regiment Infanterie (1821-1826), commissionaris te Rotterdam
(1841), winkelier te Overschie (1851), koopman (1850-1864), overl. Rotterdam 25-4-1886, tr. (1)
Rotterdam 8-12-1841 Cornelia Geertruida Maas, geb. ald 24-7-1807, naaister (1841), overl. ald. 14-5-
1844, dr. van Frans Maas, boekdrukker, en Ewalda Gilles; tr. (2) Overschie 19-10-1850 Beatrix
de Radder, geb. Rotterdam 19-2-1817, koopvrouw (1850), overl. ald. 8-10-1891, dr. van Evert de
Radder, molenaarsknecht, en Dina Rijsterburgh.

Johannes Theodorus Lemckert wordt op 17 februari 1821 voor acht jaren, met een handgeld van vijf gul-
den, aangenomen bij het 9e Regiment Infanterie (stamboeknr. 8344). Hij verlaat de dienst op 27
oktober 1826, zonder dat er sprake was van 'bevorderingen, gedane veldtochten, bekomen wonden
of uitstekende daden'31. Uit zijn eerste huwelijk geen nageslacht.

Uit het tweede huwelijk:

1. Johannes Dicadooris (Johannes Theodorus) Lemckert, geb. Overschie 2-6-1851, kantoorbediende
(1887-1922), overl. Rotterdam 15-5-1922. Ongehuwd, wonende te Rotterdam aan de Beu-
kelsdijk 39 (1919), later te Voorburg (1920-1922).

2. Dina Anna Louisa, geb. Rotterdam 25-10-1852, overl. ald. 1-9-1853.
3. Dina Louisa Lemckert, geb. Rotterdam 16-1-1854, overl. Voorburg 5-12-1943, tr. Rotterdam

26-5-1887 Pieter van Loon, geb. Rotterdam 5-12-1858, kantoorbediende (1886-1890), zn. van
Hendrik Willem van Loon, kantoorbediende, en Maartj e Maria Valkenburg. Hieruit nage-
slacht Van Loon.

4. Helena Ursulina, geb. Rotterdam 13-7-1855, overl. ald. 7-7-1856.
5. Maria Cornelia Lemckert, geb. Rotterdam 7-2-1857, winkeljuffrouw (1874-90), overl. ald. 27-

8-1919, tr. Rotterdam 10-12-1902 Pieter Hekel, geb. Edam 25-11-1842, kaaskopersknecht
(1902), overl. Rotterdam 14-2-1921, zn. van Dirk Hekel, schippersknecht (1842), en Antje
Kat. Hij tr. (1) Sijtje Hartog; tr. (2) Willemina Nieuwenhoven.
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6. Leenden Lodewijk Lemckert, geb. Rotterdam 15-12-1859, kantoorbediende (1887,1914), koop-
man (1896), zonder beroep (1893,1899), gemeenteambtenaar(i9i4), overl. Rotterdam 18-10-
1925, tr. (1) Rotterdam 26-1-1893 Elisabeth Jacoba Adriana Johanna de Bije, geb. Vught 6-4-
1863, Ev. Luth., keukenmeid (1897), overl. Rotterdam 30-7-1899, dr. van Adriaan Johan
Theodoor de Bije en Wilhelmina Jeanette Helena Maria Henebions. Zij tr. (1) (echtschei-
ding ingeschreven Rechtbank Rotterdam 22-2-1892) Adriaan Diederik Vermeulen. Woont in
1919 nog te Rotterdam (Nieuwe Binnenweg 239). Hij tr. (2) Hillegersberg 21-4-1914 Anna
Dorothea Webekindt, geb. Zutphen 6-6-1874, muzieklerares (1914), overl. Rotterdam 30-10-
1946, dr. van Johann Heinrich Friedrich Carl Webekindt en Maria Henriette Johanna Paul.
Uit het eerste huwelijk nageslacht (Lemckert, vanaf 1970 gewijzigd in Westenberg en De Bel).

7. Evert, geb. Rotterdam 27-6-1861, overl. ald. 2-6-1864.

DE AMSTERDAMSE TAKJES

Twee zonen uit het gezin van Henrich Wilhelm Lemckert en Margaretha Catharina Herbst zijn
Carolus en Ludwig. Ze trekken nauw met elkaar op en wonen enige tijd in Amsterdam. Voor
zover bekend heeft Carolus alleen enkele jong gestorven dochters voortgebracht. Niet bekend
is wat er met Carolus gebeurd is. Hij is op een nog onbekende plaats vóór 1825 overleden.
Mogelijk vertrok hij omstreeks 1816/17 met zijn jongere broeder Ludwig naar België om als
militair te dienen. Zijn broer Ludwig overleed te 's-Gravenhage in 1821 en liet voor zover
bekend vier kinderen na waarvan twee dochters met nageslacht (Reith).

Illb. Carolus (Carel) Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 29-9-1776, bediende (1811), tapper
te Amsterdam (1812-14) overl. tussen 16-4-1818 en 4-5-1825, niet te Amsterdam of's-Gravenhage
gevonden, tr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 13-10-1811 Anna Philippina (Antje) Oostenrijk (Oesten-
reich), geb. 's-Hertogenbosch 20-7-1785, naaister (1825), overl. Amsterdam 4-5-1825, dr. van
Johannes Oostenrijk, tuinman te 's-Hertogenbosch (1811), en ChristinaFrederika Kreppendorf.

Uit dit huwelijk zijn bekend:

1. Anna Magdalena Louisa, geb. Amsterdam 19-8-1812, overl. niet te Amsterdam of's-Graven-
hage gevonden.

2. Anna Carolina, geb. Amsterdam 5-2-1814, overl. niet te Amsterdam of's-Gravenhage gevon-
den.

3. Antje, geb. Amsterdam november 1817 (niet gevonden), overl. ald. in het Aalmoesweeshuis
16-4-1818 (5 maanden oud).

IIIc. Ludwig (Lodewijk, Louis) Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 11-1-1778, tapper
in het Maarser Veerhuis op het Singel (1811) te Amsterdam, logementhouder (1812), komenijs-
winkelier (kruidenier) aan de (Nieuwe) Nieuwstraat 8 (1812), zonder beroep (1813,1818), ser-
geant-majoor van de vierde Compagnie, 34e Bat. van de Nationale Militie in garnizoen te
Ieperen (1817)32, kantoorbediende (1820), schrijver bij de bierbrouwerij 'De drie Kruyssen'
destijds gelegen 'op' de Prinsengracht te 's-Gravenhage (1821), overl. 's-Gravenhage 2-9-1821,
tr. Amsterdam 11-8-1811 Barentje (Barendina) Florijn, geb./ged. ald. 15-9/3-10-1794, naaister te
's-Gravenhage (1830-1841) en Delft (1854), overl. 's-Gravenhage 6-10-1870, dr. van Derk Florijn
en Alyda Willemina Bievink.

LudwigLemckert is 33 jaar als hij in 1811 te Amsterdam trouwt met de 16-jarige Barentje Florijn. Hij heeft
geen vast beroep, maar in die tijd (1811) was hij tapper in het Maarser Veerhuis op het Singel en woon-
de op nr. 4 vlak bij de Munt. Hij zal daar ook Barentje hebben leren kennen, die met haar ouders in

454 Gens Nostra 56 (2001)



de Kapelsteeg op nummer 3 woonde, een steeg tussen de Kalverstraat en het Rokin. Zij trekt bij hem
in en in 1813 verhuizen ze naar de Buiten Dommerstraat 112, het adres van zijn oudste broeder Caro-
lus, waar hij nauw mee optrok.
Hij verblijft in 1817 in de vestingstad Ieperen (België). Hij was daar, in de traditie van zijn voorvade-
ren, in de rang van sergeant-majoor, in dienst bij de Nationale Militie. Het betreft waarschijnlijk het
35e Bataljon Jagers dat in 1815 te Gent en in 1817 te Ieperen lag33. Zijn derde dochter is in Ieperen
geboren. Andere kinderen die geboren kunnen zijn in Gent of Ieperen (periode 1815-1816), zullen jong
zijn overleden.
Tijdens zijn laatste baan als schrijver bij de Haagse brouwerij 'De drie Kruyssen' gaat er iets mis. Bij
ordonnantie van de rechtbank d.d. 19 juni 1821 en voor rekening van de stadskas wordt hij op 22 juni
1821 in het Pest- en Dolhuis aan het Slijkeinde opgenomen vanwege krankzinnigheid34. Ruim twee
maanden later overlijdt hij daar, volgens de Haagse doodsoorzaakstatistieken vanwege 'verval van
krachten'. Interessant is dat in deze zaak niet gesproken wordt van Ludwig Lemckert, 43 jaar, maar
Fran$ois Lemkers, 34 jaar. Het leeftijdsverschil zal een verschrijving zijn geweest. Ludwig Lemckert is
de enige persoon in die periode waarvan aangifte van overlijden wordt gedaan en wel in bijzijn van
zijn broeder Ernst Albrecht (lila) en de vader van het Pest- en Dolhuis. Het lijkt erop dat een overgele-
verd familieverhaal (1980, dus 159 jaar bewaard!) betrekking heeft op Ludwig. Het gaat over een
voorouder die als gevolg van oorlogservaringen in de war raakte en overal branden dacht te zien. Hij
zou kort daarna in een inrichting zijn overleden35.
Na de dood van vader Ludwig worden drie kinderen, te weten Maria, Catharina en Lodewijk op 28
september 1821 gealimenteerd (ondergebracht) in het Oude Vrouwen en Kinderhuis van de Neder-
duits gereformeerde Diakonie in 's-Gravenhage. Het jongste kind blijft voorlopig bij zijn moeder.
Op 1 september 1825 neemt zij haar kinderen 'op onheuse wijse' terug (evenals de familie van 41
andere kinderen) uit vrees dat 'dezelve volgens en lopend gerucht dien nacht naar de Koloniën der
Maatschappij van Weldadigheid zouden vervoert worden'. Drie weken later worden de Lemckertjes
weer terugbezorgd34. De duur van de alimentatie is ongeveer bekend. Het huis stelt op 15 december
1837 het doopcedul van Lodewijk aan diens moeder ter hand. De beide meisjes Catharina en Maria
ontvangen deze zelf op respectievelijk 17 april 1841 en 1 oktober 184136.

De jongste zoon Johan komen we in 1840 tegen in het Diakoniehuis. Later werkt hij in Delft (1854,
Gasthuislaan 272). BarentjeFlorijn woont bij de volkstelling van 1830 in de Korte Molenstraat 282 (wijk
D). Ook zij woont en werkt enige tijd in Delft (1854).

Uit dit huwelijk:

1. Carolina Catharina Aleyda, geb. Amsterdam 28-2-1812, jong overleden, niet te Amsterdam
of's-Gravenhage gevonden.

2. Maria Louisa Lemckert, geb. Amsterdam 24-2-1813, gealimenteerde Diakoniehuis 's-Graven-
hage (1821-1841), dienstbode (1841), strijkster (1870), wasvrouw (1878), overl. 's-Gravenhage
16-12-1878, tr. 's-Gravenhage 3-n-i84-iFrederikJohannes Gluhoff38, zich noemendeRe; fft, geb.
's-Gravenhage 5-3-1814, dienstplicht vervuld bij de 5e Afdeling Infanterie van de Nationale
Militie (1833-1839), schoenmaker (1841), bediende (1856), overl. ald. 18-10-1856, onechte zn.
van Agnes Theodora Gluhoff, maar bij haar huwelijk erkend door Valentij n Johannes Dirk
Reith. Hieruit nageslacht Reith39.

3. CatharinaMariaLemckert, geb. Ieperen 5-2-1817, gealimenteerde Diakoniehuis 's-Gravenha-
ge (1821-1841), overl. na 1875 (niet te 's-Gravenhage gevonden), tr. 's-Gravenhage 9-6-1841
(echtscheiding ingeschreven Rechtbank 's-Gravenhage 29-3-1870) Hendrik Frederik Reith,
geb. 's-Gravenhage 23-10-1817, bediende (1841), drogist (1841), oppasser, winkelknecht,
schilder (1870), zonder beroep (1887), overl. ald. 20-2-1887, zn. van Valentijn Johannes
Dirk Reith, broodbakker (1814), bediende (1825), zonder beroep (1832), loodgieter, en Ag-
nes Theodora Gluhoff. Hieruit nageslacht Reith. Hij tr. (2) 's-Gravenhage 8-6-1870Johanna
Adriana Appelmans, geb. Nijmegen 2-7-1835, winkelierster (1870), dr. van Ferdinand Appel-
mans, metselaar, en Anna Antonia van Oort.
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4. Lodewijk Ernst Martijn, volgt IVb.
5. Johan Wilhelm Hendrik Lemckert, geb. 's-Gravenhage 12-12-1820, verblijft in Diakoniehuis

(1840), kleermaker te 's-Gravenhage en Delft, overl. Delft 28-10-1854, ongehuwd.

IVb. LodewijkErnstMartijnLemckert, geb. 's-Gravenhage6-10-1818 (aangifte door Ernst Albrecht
Lemckert), gealimenteerde van het Diakoniehuis te 's-Gravenhage (1821- ca. 1837), sergeant-
schrijver bij het vierde Regiment Infanterie (tenminste vanaf 1850 tot zijn overlijden), Remon-
strants, overl. Gouda 18-2-1865, tr. 's-Hertogenbosch 23-11-1850 Maria Hubertina Catharina
Kuijpers, geb. Maastricht 8-4-1827, r.-k., zonder beroep (1850), overl. na 186540, dr. van Arnold
Kuijpers, meesterkleermaker te Maastricht (1850), en Anna Elisabeth Lemmens.

Lodewijk Ernst Martijn Lemckert is achtereenvolgens gelegerd geweest in 's-Hertogenbosch (1850-1851),
Vlissingen (1854-1855), Bergen op Zoom (1855-1861) en Gouda (vanaf 1861). In Gouda wonen ze 'op de
Gouwe' (Wijk C, nr. 109).

Uit dit huwelijk zijn bekend:

1. Anna Elisabeth Louisa Lemckert, geb. 's-Hertogenbosch 27-8-1851, overl. na 186540.
2. Anna Maria Lemckert, geb. Vlissingen 8-9-1854, overl. na 186540.
3. Maria Hubertina Lemckert, geb. Bergen op Zoom 23-12-1857, overl. ald. 1-7-1860.
4. Johanna Lemckert, geb. Bergen op Zoom, 9-8-1860, overl. Gouda 15-5-1862.
5. Louis Lemckert, geb. Gouda 12-6-1863, overl. na 186540.
6. Nicolaas Henrie, geb. Gouda 12-6-1863 (tweeling met voorgaande), overl. ald. 16-6-1863.

DE LOOSDUINSE TAK

Stamvader is Johan Theodorus Lemckert, de jongste zoon van Henrich Wilhelm Lemckert en Margare-
tha Catharina Herbst. Deze tak Lemckert is protestants, maar met Arie Anthonie Lemckert (IVd) is
er sinds 1855 ook een katholieke lijn ontstaan. De Loosduinse tak heeft gezorgd voor veel
nageslacht. Bij de volkstelling van 1947 komt alleen al in 's-Gravenhage 94 maal de naam
Lemckert voor. De Lemckerts in Loosduinen staan vooral bekend als winkeliers. In 1997 be-
stond er nog een supermarkt Lemckert op het Ursulaland te 's-Gravenhage. De Ridder, die de
geschiedenis van het Westland bestudeerde, zet ze vooral neer als een geslacht van dorpsom-
roepers41. Drie generaties lang Johann Willem Hendrik (IVc), diens zoon Hendrik II (IVc-12) en
kleinzoon Hendrik (geb. 1900) bekleedden ze dit ambt in Loosduinen. Van de laatste wordt
gezegd dat de mensen in Kijkduin hem konden verstaan, wanneer hij op de Strandweg zijn
boodschap liet horen ...41.

Illd. Johan Theodorus Lemckert, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 29/29-7-1789, knecht en
jager bij baron van Reede van ter Aa (vóór 1818), tuinman (1819), winkelier te Rotterdam aan
de Delftse vaart (1821), daarna te Wateringen (1823-1824), barbier te Wateringen (1825), arbeider
(1827-1829), metselaar te Loosduinen (1844,1853,1862), verversknecht (1860), overl. 's-Graven-
hage 18-11-1862, tr. 's-Gravenhage 24-2-1819 Sara Willemina van den Berg, geb. Rijswijk 19-2-1792,
overl. 's-Gravenhage 12-1-1873, dr. van Willem van den Berg en Margaretha van Kapel.

Waarschijnlijk is Johan Theodorus in 1811 met zijn moeder van 's-Gravenhage naar Kervenheim en later
Appeldorn (Kleef) gegaan. Volgens een 'verklaring van goed gedrag' (2 augustus 1818)42 verzorgde hij
haar tot haar dood. Zij woont zelfs bij hem in. Van tijd tot tijd neemt hij waar als knecht en jager bij
baron van Reede van ter Aar in het Utrechtse. Na de dood van zijn moeder wil hij kennelijk definitief
terug naar 's-Gravenhage. Hij vraagt de 'verklaring' (2-8-1818) aan Baron van Reede om, zo wordt
verondersteld, daarmee zijn kansen op een behoorlijke baan te vergroten. Het is mogelijk dat hij via
de Bentincks, waar zijn vader diende, bij de van Reede's terecht is gekomen. Beiden behoorden tot
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protestantse, adellijke geslachten met Duitse connecties.
Johan Theodorus behoort eerst in Loosduinen en vanaf 20 juli 1860 tot zijn overlijden te 's-Gravenhage
tot de bedeelden van het Burgerlijk Armenbestuur43.

Uit dit huwelijk (geref.):

1. Johann Willem Hendrik, volgt IVc.
2. Margaretha Elisabeth (Grietje) Lemckert, geb. Rotterdam 20-11-1820, dienstbode te 's-Graven-

hage (1840-1844), wasvrouw (1880), overl. 's-Gravenhage 13-2-1908, tr. 's-Gravenhage 14-8-
i844]ohannes Wilhelmus Kloos, geb. 's-Gravenhage 31-5-1821, asman (1844,1854), overl. ald.
9-11-1869, zn. van Seger Kloos, passementswerker, en Janna de Saar, naaister. Hieruit
nageslacht Kloos.

3. Catharina Petronella Lemckert, geb. Wateringen 2-9-1823, min te Loosduinen (1845), dienst-
bode te 's-Gravenhage (1853-57), overl. 's-Gravenhage 22-12-1857 (aangifte door de zieken-
vader van het Burgergasthuis).
In 1853 verblijft Catharina Petronella Lemckert tijdelijk te Leiden om te bevallen; zij is ongehuwd.
Uit ongehuwde staat:
a. Karel, geb. Loosduinen 11-4-1845, overl. ald. 4-7-1845.
b. Catharina Wilhelmina, geb. Loosduinen 2-7-1847, overl. waarschijnlijk na 1860, niet te 's-Graven-

hage gevonden.
c. Franciscus, geb. 's-Gravenhage 22-9-1851, overl. Loosduinen 25-1-1853.
d. Franciscus Leenden, geb. Leiden 11-11-1853, overl. 's-Gravenhage 17-4-1854.
e. Franciscus Wilhelmus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 28-11-1857, in bedeling te 's-Gravenhage vanaf

8-1-1858 tot zijn overlijden44, overl. ald. 16-5-1859.
4. Willem Theodorus Lemckert, geb. Wateringen 24-2-1824, vertrekt naar Arnhem, overl. na

1861.
Hij meldt zich in het vierde kwartaal van 1848 bij het Wervingsdepot te Harderwijk (stamboeknr.
8213, maar geen nadere gegevens gevonden). Hij wordt op 17 februari 1862 ontslagen uit de militai-
re dienst in Oost Indië, maar woont als gepensioneerd sergeant reeds in 1861 bij zijn zuster te
's-Gravenhage.

5. Carel Louis, geb. Wateringen 16-5-1825, overl. ald. 12-3-1827.
6. Arie Antonie Lemckert, volgt IVd.
7. Elisabeth Catharina Lemckert, geb. Wateringen 25-9-1829, overl. 's-Gravenhage 3-9-1867, tr.

Loosduinen 2-3-1851 Hendrik van Mourik, geb. Loosduinen 29-3-1827, arbeider (1851-88),
overl. ald. 25-10-1888, zn. van Jan van Mourik en Johanna Hazebroek. Hij tr. (2) ald. 6-2-
1870 Adriana van den Beukei, dienstbode (1870), dr. van Huibregt van den Beukei en Johan-
na van Beusekom.

IVc. Johann Willem Hendrik Lemckert, geb. Rijswijk 16-5-1819, arbeider te Leiden en vanaf 1845
te Loosduinen (1845-1852), winkelier/koopman aldaar, dorpsomroeper van Loosduinen, overl.
Loosduinen 23-7-1884, tr. (1) Loosduinen 11-5-1850 Magdalena Krul, geb. ald. 2-10-1821, dienstbo-
de (1850), overl. ald. (in het kraambed) 28-5-1851, dr. van Nicolaas Krul, arbeider, en Christina
van Diest, werkster; tr. (2) Loosduinen 6-6-1852 Anna Wolters, geb. Wassenaar 20-5-1818, vroed-
vrouw te Loosduinen (1847-1852), overl. (in het kraambed) Loosduinen 5-5-1858, dr. van Willem
Wolters, bouwman, en Jacoba Uittenbogaart. Zij tr. (1) Hendrik Bonte. Uit haar eerste huwelijk
nageslacht Bonte. Hij tr. (3) Loosduinen 10-10-1858 Elisabeth Westbroek, geb. Boskoop 23-9-1838,
winkelierster (1894-1895), overl. Loosduinen 8-3-1895 dr. van Pieter Westbroek en Maagje van
Hoff.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Doodgeboren jongen, geb. Loosduinen 24-5-1851.

Uit het tweede huwelijk (geref.):

2. Sarajacoba Lemckert, geb. Loosduinen 24-2-1853, modiste te 's-Gravenhage samen met haar
zuster (1880), zonder beroep (1900), overl. 's-Gravenhage 29-10-1900, ongehuwd.

3. Anna Wilhelmina Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 5-8-1854, modiste (1880), overl.
's-Gravenhage 8-4-1940, tr. Loosduinen 2-11-1881 Cornelis van Spronsen, geb. Loosduinen 9-
8-1850, tuinder, overl. 's-Gravenhage 18-1-1940, zn. van Ary van Spronsen, arbeider, later
(1880) tuinder, en Geertruida Moor.

4. Johan Theodorus Lemckert, geb. Loosduinen 16-3-1857, winkelbediende (1880), winkelier
(1887-1908), kruidenier, overl. ald. 22-12-1926, tr. Loosduinen 9-5-1894 Fennigjen Piasman,
geb. Ambt Hardenberg 29-7-1863, overl. 's-Gravenhage 28-7-1940, dr. van Hendrik Jan
Piasman en Aaltjen Nijenboer. Hieruit nageslacht Lemckert.

5. Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 23-4-1858, dienstbode te 's-Gravenhage (1876-1891), win-
kelierster (1926), overl. 's-Gravenhage 25-10-1934, tr. Loosduinen 13-5-1891 Pieter Nicolaas
de Zoete, geb. Loosduinen 17-12-1863, huisschilder (1891), afslager bij de groentenveiling
(1916), overl. ald. 27-7-1916, zn. van Willem de Zoete, metselaar, en Adriana de Regt. Hier-
uit nageslacht De Zoete. Zij heeft een voorkind, Wilhelmina Jacoba, geb. (in het Gasthuis)
's-Gravenhage 21-12-1881, overl. Loosduinen 27-10-1882.

Uit het derde huwelijk (geref.):

6. Margaretha Jacoba, geb. Loosduinen 27-3-1859, overl. ald. 19-4-1860.
7. Margaretha Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 20-2-1860, overl. 's-Gravenhage 25-3-1924,

tr. Loosduinen 4-5-1880 Arie Ceelen, geb. 's-Hertogenbosch 16-8-1856, broodbakker te
's-Gravenhage (1880) en vanaf 1887 te Loosduinen, overl. 's-Gravenhage 2-1-1957 (een hon-
derd jarige!), zn. van Warner Ceelen, broodbakker, en Annetje de Bruijn. Hieruit nage-
slacht Ceelen.

8. PieterJacobus, geb. Loosduinen 27-2-1861, overl. ald. 24-7-1862.
9. Margaretha Jacoba, geb. Loosduinen 2-6-1862, overl. ald. 15-9-1862.

10. Margaretha Petronella Lemckert, geb. Loosduinen 20-5-1863, overl. ald. 16-8-1918, tr. Loosdui-
nen 20-7-1887Hendrik van Hoort, geb. Nijkerk 20-6-1860, huisschilder, overl. 's-Gravenhage
27-7-1940, zn. van Johannes van Noort, hoofdonderwijzer te Nijkerk, en Johanna Hermi-
na van Dreven. Hieruit nageslacht Van Noort. Hij tr. (2) Loosduinen 18-10-1922 Adriana
Johanna van Wijnen, geb. Rotterdam 8-9-1872, dr. van Michiel van Wijnen, commissaris van
stoomboten, en Elisabeth Smits.

11. Hendrica, geb. Loosduinen 15-9-1864, overl. ald. 2-2-1865.
12. Johan Willem Hendrik Lemckert, geb. Loosduinen 10-10-1865, winkelbediende (1881), winke-

lier (1891), kruidenier (1928), dorpsomroeper, overl. ald. 13-5-1928, tr. Loosduinen 4-6-1895
Willemina Brak, geb. Wassenaar 6-9-1873, overl. De Bilt na 1950, dr. van Willem Brak en
Dirkje van Gorkom. Hieruit nageslacht Lemckert.

13. CarolinaElisabethLemckert,geb.Loosduineni7-i2-i867(aangifte 16-12!),overl.vóór2-3-1918,
tr. ald. 9-5-1894 Jacobus Pauptit, geb. Loosduinen 19-8-1862, metselaar (1894), overl. 's-Gra-
venhage 2-3-1918, zn. van Gerrit Pauptit, metselaar en Wilhelmina Voortman.

14. Pieter, geb. Loosduinen 18-2-1869, overl. ald. 3-3-1869.
15. Maria Hendrica, geb. Loosduinen 16-4-1870, overl. ald. 30-4-1871.
16. Maria Henderica, geb. Loosduinen 20-4-1872, overl. ald. 29-4-1874.
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17. Jannetje Elisabeth, geb. Loosduinen 6-1-1874, overl. ald. 24-4-1879.
18. Maria Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 12-3-1875, tr. Loosduinen 19-2-1896 Dries van 't

Slot, geb. Loosduinen 28-7-1872, tuinder (1896), zn. van Steven van 't Slot, tuinder en
Wilhelmina Weststeijn. Waarschijnlijk vertrek naar elders, maar geen aanwijzigingen
gevonden.

19. Jannetje Adriana, geb. Loosduinen 21-9-1876, overl. ald. 17-12-1879.

20. Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 28-2-1878, overl.'s-Gravenhage 22-11-1945, tr. Loosdui-
nen 28-11-1900 Hendrikus van Otterlo, geb. Ede 1-10-1875, broodbakker te Loosduinen (1900),
overl. Gorinchem 22-9-1958, zn. van Cornelis van Otterlo, fabrieksarbeider te Ede, en
Aaltje de Bont. Hieruit nageslacht Van Otterlo. Hij tr. (2) 's-Gravenhage 7-1-1948 Neeltje
van der Kaaij, geb. 's-Gravenzande 17-12-1896.

21. Adriana Hendrika, geb. Loosduinen 8-9-1879, overl. ald. 22-2-1881.
22. Adriana Hendrika, geb. Loosduinen 25-2-1881, overl. ald. 22-3-1881.
23. PieterLemckert, geb. Loosduinen 1-10-1882, kruidenier, bakkersknecht en tenslotte broodbe-

zorger (1942), overl. 's-Gravenhage 26-4-1942, tr. Waddinxveen 18-7-1907 Cornelia Commijs,
geb. Kralingen 10-3-1878, overl. 's-Gravenhage 23-8-1949, dr. van Jan Commijs, bouwman,
en Catharina van Linschoten. Hieruit vrouwelijk nageslacht Lemckert.

IVd. ArieAntonie Lemckert, geb. Wateringen 8-4-1827, NH, rietdekkersknecht (1845), rietdekker
(1850), arbeider(i854-i88o, i89s),aardewerker(i88o), aannemer(i88i), koopman(i888), winke-
lier te Mijdrecht (1892), overl. 's-Gravenhage 19-2-1913, tr. (1) ald. 10-5-1854 Helena Kuijten, geb.
Dreumel 17-10-1822, r.-k., dienstbode (1854), overl. 's-Gravenhage 29-4-1886, dr. van Hendrik
Kuijten en Theodora Filipsen; tr. (2) 's-Gravenhage 8-2-1888 Hendrika Alida Reijnhoudt, geb.
Mijdrecht 29-5-1829, geref., overl. 's-Gravenhage 7-10-1918, dr. van Jacobus Hendricus Reijn-
houdt en Neeltje van der Linden. Zij tr. (1) Bjintze Ruurds Jongsma.

Zijn huwelijk met de rooms katholieke Helena Kuijten heeft tot gevolg gehad dat de kinderen in de
katholieke kerk gedoopt zijn. Ook het talrijke nageslacht is overwegend katholiek gebleven.

Uit het eerste huwelijk (r.-k.):

1. Sara Willemina Lemckert, geb. 's-Gravenhage 13-8-1855, zonder beroep (1873), overl. ald. 20-

12-1873-
2. Johannes Theodorus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 11-3-1857, arbeider (1880-1887), overl. ald.

16-6-1887, tr. 's-Gravenhage z8-7-i88oJohanna Geertruida vanPoelijk, geb. Utrecht 18-5-1854,
dienstbode (1880), overl. 's-Gravenhage 14-1-1883, dr. van Franciscus van Poelijk en Hen-
drica Verbeek. Hieruit nageslacht, jong overleden.

3. Arie Antonie, geb. 's-Gravenhage 2-4-1859, overl. ald. 13-3-1860.
4. Johannes Willem Hendrik Lemckert, geb. 's-Gravenhage 1-1-1861, r.-k., schipper (1881,1884),

arbeider (1882,1884-1891,1916), voerman (1892,1907), vrachtrijder (1907), tenslotte weer
schipper, overl. ald. 24-3-1916, tr. 's-Gravenhage 31-8-1881 Johanna Maria Coolen, geb. Oss
2-8-1862, overl. 's-Gravenhage 28-11-1925, dr. van Jan Coolen, koopman, en Engelina Wij-
nen, koopvrouw te Oss. Hieruit nageslacht Lemckert.

5. Theodorus Josephus, geb. 's-Gravenhage 28-4-1863, overl. ald. 3-9-1863.
6. Theodorus Stephanus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 6-7-1867, r.-k., koetsier (1892,1904), voer-

man (1880,1892,1910), steenlosser (1910), arbeider (1932), overl. ald. 8-3-1932, tr. 's-Graven-
hage 6-7-1892 Gerarda Wilhelmina Vreeman, geb. Harderwijk 22-3-1871, dienstbode (1892),
overl. 's-Gravenhage 26-1-1948, dr. van Jan Dirk Vreeman en Liesabeth Franciska Couché.
Hieruit nageslacht Lemckert.
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Noten

KL = Stadsarchief Kaiserslautern; HAG = Haags Gemeentearchief; OA-DH = Oud Archief
's-Gravenhage

1. Volgens informatie d.d. 23-4-1998 van hetNordrhein-Westfalisches Personenstandsarchiv Rhein-
land te Brühl, komen in de bevolkingsregisters van Appeldorn (1811-1850) de familienamen
Lemckert (Lenker/Lanker) en Spheet (Speeth) niet voor.

2. Stadsarchief Kaiserslautern (KL), Lutherisches Kirchenbuch, 25-1-1735 (huwelijksdatum). Het on-
derzoek in het stadsarchief van Kaiserslautern is in 1982 verricht door de heer H. Herzog, wonende
aldaar. Hij raadpleegde met name de Lutherse kerkboeken en de opgaven van nieuwe burgers.

3. Wildeman, M.G., Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Neukirchen, genaamd Nyvenheim, in: De
Wapenheraut 7 (1903), pag. 459-468.

4. Haags Gemeentearchief te 's-Gravenhage (HAG), Oud Archief's-Gravenhage (OA-DH), bnr. 380,
Buurten 1584-1816, inv.nr. 126, Buurtboek van de Willige Pootens Buurt no 34, fol. 6 (verpondings-
nummer 3058).

5. Het onderzoek is in 1982 verricht door de heer Behr, Ev. Luth. Pfarramt Ebstorf (Kreis Uelzen,
postcode D-3112). 'In dem Register der Geborenen ab 1671 kommt der Name Ernestius Albrecht
Lanker (Lenker, Lemker, Lemcker) nicht vor'.

6. Stadsarchief Kaiserslautern (KL), opgave nieuwe burgers, nr. 1501. Bij de inschrijving als burger
wordt hij 'ein Hanoverianer' genoemd.

7. KL, opgave nieuwe burgers, nr. 1167.
8. KL, nr. 3214.
9. KL, Chronik, pag. 593. Hij is ged. in 1682/83 te Trochtelfingen 'zur Stadt Nordlingen' (postcode

D-7411) en overl. te Kaiserslautern 3-3-1740. Hij tr. ca. 1708 met NN., overl. Kaiserslautern 16-4-1755
('die alte Schadenkirchin', 78 jaar oud). Uit dit huwelijk is ook een zoon geboren, genaamd Johann
Jacob Schadenkirch, doopget. bij I.i, waarschijnlijk geb. Kaiserslautern omstreeks 1710, Luth., inwo-
ner van Kaiserslautern, maar zonder burgerrechten (1766), tr. (1) ald. 28-6-1735 Anna Marggretha Kob,
begr. ald. 17-4-1752, dr. van Jacob Philipp, inwoner van en (Luth.) ouderling te Rottweiler (D-6791).
Hij tr. (2) ald. 25-8-1765 Maria Eüsabetha Sonn (Sohn) uit Reifelbach (D-6761). Uit beide huwelijken
nageslacht.

10. HAG, Lidmatenregister Ev. Luth. Gemeente 's-Gravenhage 1750-1808.
11. OA-DH, inv.nr. 1123, Vreemdelingenregister, Tijdelijke verblijfsvergunning 1770-1779, f. 171V. Op

21-8-1775 akte van admissie voor 6 maanden; verlenging 16-10-1776 en 4-11-1778, beide malen voor
eenjaar.

12. OA-DH, inv.nr. 1039, Vreemdelingenregister, fol. 35, Lijst van personen wonende zuid Middel-
gracht: 3442 Zd Middelgracht (later de Schedeldoekshaven), in 't slob van Silet, Hendrik Lemckert,
geb. in de Paltz, Luth. lid, knecht bij de heer Bentinck en zijn vrouw Catharina Herfst, geb. te Holten
in het Kleefsche, Geref. lid, met twee kinderen geb. alhier. 16-10-1776 nog admissie 1 jaar; 1778 nog
admissie 1 jaar; november 1778 nog admissie 1 jaar.

13. Haar doopdatum is in 1996 meegedeeld door het Stadsarchief van Duisburg, waar zich de DTB-
boeken van de gereformeerde gemeente Holten bevinden. De gegevens over haar overlijden en de
namen van haar ouders zijn gevonden in een uittreksel uit het overlijdensregister van Appeldorn,
dat zich bevindt in de huwelijkse bijlagen (1819, nr. 30) bij het huwelijk van Johan Theodorus (Illd).

14. Volgens een akte van toestemming voor het huwelijk van haar zoon Ludwig, behorende tot de huw.
bijlagen, opgemaakt 26-6-1811 door notaris Jaques Ingenmey te Goch en gepasseerd te Kervenheim
ten huize van S. Knoops, burgemeester aldaar.

15. Volgens informatie van het stadsarchief in Duisburg (1996). Iets over zijn aanstelling als leraar is -
volgens de archivaris - mogelijk nog te vinden in het 'Gemeindeamt' van de Evangelische Gemeen-
te Holten.

16. Volgens kopie van een verklaring opgesteld door baron van Reede van ter Aa, d.d. 2-8-1818; bewaard
bij familie Lemckert (Loosduinse tak).
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17- Koenraad Frederik blijkt Johann CoenraadFriederich, geb. Oppenheim (D), korporaal in het Regiment
van de Hollandse Gardes, onder de compagnie van Graaf van Bylandt (1769), sergeant in het zelfde
regiment (1792), lidmaat Ev.Luth Gemeente's-Gravenhage(i767),tr.'s-Gravenhage i769Mflgda/ena
van Diest, dr. van Koenraat van Diest, afkomstig uit Kassei (Hessen, D), pruikenmakersknecht te
's-Gravenhage, en Helena van der Kaeij. Hij is dus een collega van HW (JWH) Lemckert uit het
Regiment, maar hoger in rang.

18. Is ook hij met zijn moeder naar Duitsland vertrokken? Bij de doopakte staat 'extract 11-1-1811',
evenals bij Johan Theodorus en Carolus. Dit betekent dat hij toen nog in leven was. Extracten
werden wel verleend omdat iemand geen belijdenis had gedaan, dus nog geen attestatie als lidmaat
kon verkrijgen.

19. OA-DH, Buurtboeken 1584-1816, bnr. 380, inv.nr. 106, Het buurtboek van de Plaats, 26 maart 1761;
1728-1816, fol. 89.

20. Koninklijk Besluit 22-4-1970, nr. 87.
21. HAG, Alfabetische index op de mannelijke Haagse ingezetenen in het Registre Civique 1811.
22. HAG, bnr. 352, Stadsbestuur 1816-1851, Paspoorten buitenland 1818-1847, nr. 697, inschr. 292 ver-

meldt: Ernst Albrecht Lemckert, 55 jaar naar Kleef, 19-6-1828; Ibid, nr. 696, inschr. 341, Ursulina
Spheet, vrouw van Lemckert, 52 jaar naar Kleef, 1-2-1822. Zij kan niet schrijven en geen handteke-
ning zetten.

23. Aangetroffen spellingsvariaties van deze geslachtsnaam zijn: Sprit, Speth, Spijck, Speeth en Speet.
24. OA-DH, bnr. 380, Buurtboeken 1584-1816, inv.nr. 90, Bevolkingsregister ca. 1795 - ca. 1809, fol. 161.
25. De vader heet Pieter Lanckert. Niet geheel duidelijk is of Pieter dezelfde is als Ernst Albrecht. Het

zou echter vreemd zijn indien het om een ander gaat. Pieter komt bij de Lemckerts niet voor.
Bovendien had Ernst Albrecht in 1798 al een zoon bij Ursula Spheet.

26. HAG, bnr. 352, Stadsbestuur 1816-1851, Paspoorten buitenland 1818-1847. ld., id., Paspoorten bin-
nenland 1818-1847 vermeldt alleen Leendert Lodewijk Lemckert, 29 jaar, geb. 's-Gravenhage, naar
Brussel 14-1-1830, 691; nr. 1083.

27. HAG, Bevolkingsregister 1823, Supplement Register.
28. Volgens de huwelijkse bijlagen, 29-9-1830, nr. 284. Aan dit huwelijk ging de nodige voorbereiding

vooraf. Sommige van de voorbereidende stukken zijn gedateerd januari 1830. In februari 1830 vindt
de huwelijksafkondiging te Brussel plaats.

29. Beiden zijn waarschijnlijk naar elders vertrokken, maar datum en bestemming konden niet wor-
den achterhaald in de gebruikelijke registers.

30. Volgens overlijdensakte zn. van Johannes Dicadooris en Cornelia Baader (laatste twee letters niet
goed leesbaar).

31. Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage (ARA) bnr. 2.13.09, Voorlopige inventaris van Militaire Stam-
boeken van onderofficieren en minderen van de Landmacht, 1813-1844, inv.nr. 258, Stamboeknrs.
7734-9185 9e Regiment Infanterie (1820-1821).

32. Volgens uittreksel geboortenregister van Ieperen van geb. akte dochter Catharine Marie 5-2-1817,
volgens huw. bijlagen 9-6-1841, nr. 227, huwelijk Reith-Lemckert.

33. Ringoir, H., Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940. Bijdragen van de sectie Militaire ge-
schiedenis, nummer 8. Historische sectie van het Koninklijk Nederlandse Leger, 's-Gravenhage
1980. Het gaat om een Bataljon dat in 1815 vernummerd is uit het 5e Zuid Nederlandse Bataljon
Jagers en op 28-11-1818 is verdeeld over de 16e Afdeling Infanterie. Van zowel het 34e als 35e Batal-
jon zijn geen stamboeken gevonden.

34. HAG, bnr. 33, Pest- en Dolhuis 's-Gravenhage, inv. nr. 8, Registers van notulen van de regenten
1818-1833, inv. nr. 39, Registers van opgenomen krankzinnigen 1814-1829 en inv. nr. 44, Registers
van verpleegde krankzinnigen 1809-1827.

35. Volgens Johanna van Kempen, geb. Wendte (1890-1984).
36. HAG, bnr. 133, inv. nr. 1074 Register der subjecten gealimenteerd in het Nederduitsch gerefor-

meerd diakonie Oude Vrouwen en Kinderhuis te 's-Gravenhage (1822-37). Ibid, inv. nr. 1005, Regis-
ter van notulen van de regenten van het Oude Vrouwen en Kinderhuis, 2-1-1832/2-1-1838, vergade-
ring 6-3-1835.

37. HAG, bnr. 133, Archief Diakonie Oude Vrouwen en Kinderhuis, inv. nr. 1082, Alfabetisch register
van doop- en lidmaatschapsbewijzen der opgenomen 1821-1845.
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38. Wendte, J.F., M.J.J. Wendte, Gluhoff(Moskou), Gokken bijeen Russische koffiehuishouder in Den Haag, in:
Gens Nostra 52 (1998), pag. 609-614.

39. Reith, J.F., Kroniek van het geslachtReith, uitgave van de auteur, Arnhem 1983. Hierin wordt de derde
dochter ten onrechte aangeduid met Catharina Margaretha.

40. Niet achterhaald kon worden waar de weduwe Lemckert-Kuijpers zich na 1865 met haar drie kinde-
ren heeft gevestigd.

41. Ridder, J.G. de, Uit de geschiedenis van hetWestland, Kruseman's Uitgeversmaatschappij, 's-Gravenha-
ge 1974, pag. 42.

42. Zie noot 16.
43. HAG, inv.nr. 39, Bedeelden Burgerlijk Armbestuur fol. 684 en fol. 99.

44. ld., id., fol. 651.

HET SALARIS VAN EEN ONDERWIJZER IN 1660
een zeventiende-eeuws voorbeeld te Blaricum

De officiële aanstelling in 1660 van Adriaen Cornelissen tot kerkmeester en schoolmeester in
Blaricum vermeldt wat zo iemand in die tijd verdiende:

Regtdagh gehouden tot Blaricum op den i2en Januarij 16601

Op huijden den 3ien Januarij 1660 hebben wij ondergeschrevenen schout buijrm(eeste)r, ende gerechts-
personen tot Blaricum ter eenre, ende Adriaen Cornelisen ter andere sijde (naedien wij hadden geconsi-
dereert, ende overwogen de habiliteitz, ende bequaemheit van Adriaen Cornelissen voorsch(reven) tot
de bedieninge van de kercke, ende schole alhier, die hij bij desen getrouwel(ijck) te doen aenneemt) met
malkanderen overgekomen dat Adriaen voorn(oem)t tot sijn tractement iaarl(ijcks) uijt hande vanden
buijrmeester alsdan regerende sal trecken ses-en-seventigh gul(den), ende daar-en-boven vier mudde
rogge vande kerckm(eeste)rs indertijt.mede sall den buijrm(eeste)r ghehouden wesen hem te bestellen
iaar(lijcks) buijrwagens om sijn turff te halen, sall oock de meergemelte Adriaen (als den buijrmr. met
de impost-mrs.3 komt te accorderen over de excijsen4 deser dorpe) vande selve immuin ende vrij wesen.
All t'welck voorsch(reven) beloven wij onder t'v(er)bant als nae rechten te achtervolgen:
In kommisse van waarheit is dese bij ons ondert(eeckent), actum ut supras

H(endrick) J(acobsen) Henvliet6

Leo Steffensen
Jan Campioen
Ghijsbert Cornelisen
Gerrit Jansen
Adriaen Cornelissen
Me p(re)sente h.hardewijk, secret(arius) 1660 m.p.7

Noten
1. ORA 3233, Schepenrol Laren en Blaricum, fol. 85.
2. Habiliteit = bekwaamheid, vaardigheid.
3. Imost-meester = de belastinginner.
4. Excijsen = de belasting.
5. Ut supra = als boven.
6. H. J. Henvliet is de schout.
7. m. p. = mede present.

Marijke Bus
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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
W.L. Zijp, N.J. Zijp en K. Zijp, De geslachten Zijp in Waterland en in West-Friesland, Heiloo/Den Hel-
der/Alkmaar 2000,361 pag., ill. + index.
In totaal worden in dit fraaie boek niet minder dan zeven onverwante geslachten Zijp behandeld, drie
uit Waterland en vier uit West-Friesland. De naam Zijp is in Noord-Holland vrij algemeen en betekent
'waterstroom'. De drie Waterlandse geslachten beginnen elk rond omstreeks 1650 met respectievelijk
Jan Pietersz Zijp (in de inleiding Cornelis Pietersz Zijp genoemd) te Beemster, Lambert Michielsz te
Purmer en Dirk Zijp te Schermer. De Purmer Zijpen stammen mogelijk via vrouwelijke lijn uit de
Beemster Zijpen. De vier geslachten uit West-Friesland zijn afkomstig uit Twisk (stamvader Jan Corne-
lisz Hoornsman, vermeld in 1619), Hoogwoud (stamvader Cornelis Louris Sijp, overl. ca. 1700), Zijp
(stamvader Pieter Adriaansz Zijp, overl. 1729) en Harenkarspel (stamvader Jan Cornelisz Zijp, overl.
1792).

G.J. van Lenthe, Genealogie Broese, Broeze, Broese van Groenou, Lelystad 2000,186 pag., ill. + index.
Derck Broese (zoon van de stamvader Jan Broese en Marrigje Derks, overl. 1719) was in zijn leven koster
en schoolmeester te Wierden. Hij was daarmee de eerste Broese in die functie en na hem zouden diverse
nakomelingen de ambten organist, koster, schoolmeesteren dergelijke gaan bekleden. De meervoudige
geslachtsnaam Broese van Groenou is te danken aan het echtpaar Joachim Adolph Broese en Geertruida
van Groenou. Mijns inziens ten onrechte worden de beide takken Broese van Groenou apart beschreven
met een eigen nummering, beginnend bij generatie I. Zij stammen immers niet door bastaardij uit de
familie Broese, maar uit een gewoon legitiem huwelijk. Afgezien hiervan blijft het resultaat een zeer
aardig boek.

CdG

H.M. van Woudenberg, Genealogie (stamreeks) Van Woudenberg, Wageningen 2000, 234 pag., ill., index,
verkrijgbaar door overmaking vanf 95 (incl.verzendkosten)op bankrekening 49.12.32.098 van deauteur
te Scherpenzeel.
De eerste zes generaties zijn opgenomen als stamreeks. In generatie zeven komt een afsplitsing in drie
takken, die daarna volledig gevolgd worden tot heden toe. Stamvader is Huijbert Evertsz., die als j.m.
van Woudenberg in 1679 te Doorn in ondertrouw ging met Dirkjen Willems uit Overlangbroek, waar
ze ook trouwden. De volgende generaties bleven daar, voornamelijk als landbouwers, in de omgeving
wonen. Rond 1850 komt de afsplitsing in de takken Haarlemmermeer, Leusden en Amerika. Zodra
personen in Canada of Amerika (ook in de niet-Amerikaanse tak) geboren zijn, worden zij in het Engels
beschreven. Een heel aardig boek met veel bijzonderheden over de Van Woudenbergs en hun partners.

G.M. Berger, Rond de Rammen van Montfoort, 1660-1860, Amstelveen 2001,120 pag., index, verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 35 (incl. verzendkosten) op giro 3793584 t.n.v. de auteur te Amstelveen.
Genoemd worden de afstammelingen van Hendrik Jansz. Ram, van wie slechts bekend is dat zijn zoon
Jan Hendriksz. Ram in 1662 trouwde met Inichie Jans van Rhijn. De familie is Rooms-Katholiek en blijft
praktisch in zijn geheel tweehonderd jaar lang in Montfoort wonen.

Het boek doet sterk denken aan een uitdraai van een genealogisch computerprogramma, inclusief
de links naar alle gevonden gegevens betreffende de familie van personen die op wat voor wijze dan ook
voorkomen, zoals doopgetuigen en huwelijkspartners. Het 'Rondje om de Rammen' is zo erg ruim.
Sommige personen krijgen nog een extra nummer dat verwijst naar de kwartierstaat van de kinderen
van de samensteller. Het resultaat is een opsomming van namen en data zonder extra informatie.
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A.W. Fournier, B.D. Onstein, Het geslacht Renauden aanverwante familie, Waddinxveen 2000,129 pag., ill.,
index.
In dit boek bevinden zich drie verhalende genealogieën over families Renaud (Voorburg), Schermer
(Schermer) en Van der Bijl (Koudekerk a/d Rijn), alle van de hand van de eerste auteur. Deze wilde vooral
die familieleden beschrijven die hij nog persoonlijk gekend had of over wie anderen hem veel verteld
hadden. Dit gedeelte van het boek bevat veel portretfoto's. Daarnaast is een uitgebreide genealogie
Renaud opgenomen van de hand van de tweede auteur. Deze genealogie vangt aan met Elie Renaud uit
Zwitserland, die rond 1600 geboren moet zijn. Via het Franse Sedan trokken zijn nakomelingen naar
Nederlandse steden, vooral Leiden en Maastricht. Ook beschrijft deze auteur nog een kleine, niet-ver-
wante familie Renaud, afkomstig uit het Franse La Rochelle, die zich rond 1700 te Dordrecht vestigde.

G. van der Veer, P. Postma jr., Voorouders van de Kramers uit Joure, Hoek van Holland/F raneker 2000, 72
pag., ill.
De auteurs hebben dit boek uitgebracht ter gelegenheid van de Kramerdag 2000. Het bestaat uit twee
delen. Het eerste deel geeft de kwartierstaat van de kinderen van Hendrik Kramer en Regine IJsselmui-
den, die te Joure trouwden in 1917. Tot en met generatie VII is de staat aardig compleet. Het tweede deel
geeft de parenteel van de oudst bekende voorvader van de Kramers, Johannes Jansen, die te Joure in 1710
trouwde met Hielke Martens. Dit laatste is een hernieuwde versie van de publicatie 'De familie Kramer
uit Joure' uitgegeven ter gelegenheid van de reünie van 1995. Het boek geeft zeer veel informatie over
deze Rooms-Katholieke en vrij honkvaste familie.

E. Grooteman, Bui(j)sman. De Rooms-Katholieke stam Bui(j)sman uit de Streek en Enkhuizen, 2000,208 pag.,
index, ill., ISBN 90-6455-348-3.
Deze uitgave van de Stichting Westfriese Families is verschenen als deel XXXIII in de serie Westfriese
Geslachten. In deze goed verzorgde uitgave worden de afstammelingen beschreven van Jan Claesz.
Buijsman, die in 1659 wordt genoemd te Grootebroek. Zij worden zo veel mogelijk tot heden gevolgd.

M.C. de Haan, Genealogie Guldenarm, Eindhoven 2000, 24 pag., index, ill.
Beschreven worden de afstammelingen van Adam Jorisz. Guldenarm, brandewijnkoper te Leiden en
meester schoenmaker te Delft. Hij trouwde 1659 te Schipluiden met Maria Boone. De auteur noemt het
boekje een concept-genealogie, wat een juiste benaming lijkt. Niettemin is wat er nu ligt zeker al wel
de moeite waard. Veel nadruk wordt gelegd op de vele predikanten in de familie.

Dorp- en streekgeschiedenis
J. Kempenaars, Sint-Philipsland in vroeger tijden, Oud-Beijerland 2000, 84 pag., ISBN 90-5534-152-5.
Het boek bevat voornamelijk foto's van personen, zowel in groepen als individueel, met een
begeleidende tekst waarin bijzonderheden gegeven worden. Getracht wordt een beeld te geven van de
bewoners van het kleinste der Zeeuwse (schier) eilanden in de 20ste eeuw. Jammer dat een index op de
vele namen ontbreekt, in dit verder aardige boek.

L.M. van der Hoeven, E.M. Banki, Joods leven in Maassluis, 1688-1942, Maassluis 2000,165 pag., ill., ver-
krijgbaar door overmaking van ƒ 33 (incl. verzendkosten) op girorekening 4483449 t.n.v. Genealogisch
Bureau drs. L.M. van der Hoeven te 's-Gravenhage.
Lange tijd is de aandacht wat betreft de joodse cultuur vooral uitgegaan naar de joodse gemeenschappen
in de grote steden. Inmiddels is gebleken dat de joden in kleine steden en in plattelandsgemeenten hun
eigen specifieke problemen hadden. Deze gedegen studie tracht het leven van zo'n kleine joodse ge-
meenschap gedurende bijna twee eeuwen in kaart te brengen. Het resultaat is een zeer informatief en
goed leesbaar boek. Het valt in drie delen uiteen. Het eerste en veruit omvangrijkste deel is gebaseerd
op geschreven bronnen en schenkt aandacht aan de vele facetten van het joodse leven in Maassluis. Deel
2 bestaat uit beeldmateriaal met bijbehorende beschrijvingen, namelijk afbeeldingen van voorwerpen
en familiekiekjes die zich in het gemeentemuseum van Maassluis bevinden. Een lijst van slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog is toegevoegd. In het derde deel zijn foto's opgenomen van de 23 joodse
grafstenen op de Algemene begraafplaats. Het boek bevat veel genealogische informatie.
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Hans Koolwijk, Keur van 125 schenkingen, Stedelijk Museum Alkmaar 1875-2000, Alkmaar 2000, 95 pag., ill.,
ISBN 90-9014-100-6.
Dit boek is uitgegeven door de Historische Vereniging Alkmaar ter gelegenheid van haar 75-jarig be-
staan. Het beschrijft de collectie 'Alcmariana' van het Stedelijk Museum, een verzameling typisch Alk-
maarse voorwerpen, die geschonken werden door Alkmaarders. Een aardig en fraai geïllustreerd boek-
werk.

Stamreeksen
J. Goodijk, Familieverhaal uitBarradeel, gevolgd door: Begraven in de kerk van Sexbierum, Bussum 2000,47
pag., index, ill.
Opgenomen zijn drie stamreeksen, namelijk vanaf Tjeerd Jelles, geb. ca. 1625, bakker te Oosterbierum,
vanaf Jelte AEbes, geb. ca. 1603, bakker en koopman te Sexbierum, en vanaf Taeckele Robijns, geb. ca.
1580. Rond 1700 komen deze stamreeksen via huwelijken samen en stopt het familieverhaal. Daarna
worden de begraafregisters van de Voorkerk te Sexbierum behandeld, de opschriften van de aanwezige
grafstenen en de twee recentelijk ontdekte 16de eeuwse grafkelders. Opgenomen zijn veel plattegron-
den. Een inleiding zou niet hebben misstaan.

ABB

J. Doornbosch, Van doopsgezind boer tot socialist. De familie Harkes-Doornbosch 1575-1985, Wageningen 2000,
83 pag, ill.
Hoewel de titel van het boek op het eerste oog een genealogie lijkt te suggereren, blijkt het een stam-
reeks van tien generaties te zijn. Stamvader is een zekere Sijbrant Hindrickx, landbouwer en veehouder,
die omstreeks 1600 trouwde met Eije Harckes. De zesde generaties gebruikte in 1790 voor de eerste maal
de familienaam Doornbosch. Qua godsdienst veranderde er nog wel eens wat. Waren de stamouders
aanvankelijk Rooms-katholiek, later blijken ze doopsgezind te zijn. In de vijfde generatie veranderde
dat naar Nederduits Gereformeerd (= Nederlands Hervormd). Dat zijn ze gebleven tot in de tiende
generatie, totdat ook die godsdienst verlaten werd.

Biografie
J. Tip, Mijn memoires, Emmen 2000,171 pag, ill. + index.
Wie is Jan Tip, die in 1970 als 80-jarige zijn memoires schreef? Een belangrijk politicus, een kunstenaar,
een Bekende Nederlander? Niets van dit alles. Jan Tip werd in 1891 geboren in een plaggenhut te Wete-
ring (Overijssel), verhuisde in 1896 naar Gronau (Duitsland) om in 1905 weer terug te keren, vertrok in
1911 naar Nieuw Weerdinge waar hij werkte in de turf en waar hij uitvinder werd van de 'Tipkar'. Jan
Tip trouwde in 1917 te Emmen en werkte zich langzaam maar zeker op tot scheepsbevrachter, vervener,
ambtenaar bij de NTC (Nederlandse Turfcentrale) en tenslotte ambtenaar bij de Rijksnijverheidsdienst.
Nog onvermeld is, dat Jan Tip een boeiend schrijver was. Jan Tip overleed te Emmen in 1977.

Overig
J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4:1575-16/5, Franeker 2000, 767 pag.,
ISBN 90-5194-143-9 (gehele werk), ill. + index.
De eerste drie delen uit de serie over het weer in Nederland van de hand van de heer Buisman werden
al eerder in Gens Nostra besproken. De periode die hij dit keer bestrijkt in het boek, is een voor genealo-
gen zeer belangrijke periode: voor menigeen begint in de eeuw tussen 1575 en 1675 de genealogie met
de vermelding van de eerste stamvader. Uit allerlei bronnen zocht Buisman gegevens bij elkaar. De
boeken bevatten enorm veel gegevens, niet altijd gerelateerd aan het weer. Wie weet bijvoorbeeld, dat
al in 1614 graancirkels werden gemaakt door een 15-jarige jongen? Zo zijn er nog vele weetjes beschre-
ven. Een aanrader.

CdG
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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
Arneklanken (Historische Vereniging Arnemuiden; secr.: PJ. Bos, Tuindorp 11, 4341 CA Arnemuiden;
contr. min. ƒ 17,50), jg. 6, nr. 1, maart 2001. L van Belzen: Beschieting van een Arnemuidse hoogaars door
een Engelse jager in oktober 1943 [twee opvarenden, W. en A. van Belzen, kwamen om het leven; met
beknopte genealogie Van Belsen/Van Belzen]; J. Adriaanse: Een bekend persoon te Arnemuiden. Dokter
Jan Oversluis (1807-1860) [geb. Goes, exm. Neeltje de Man, tr. 1832 Maria Jacoba Baars]; Verv. Aspecten
van het economisch en maatschappelijke leven van Arnemuiden vanaf circa 1550; M.A. Lieveld-van Belzen:
Een bekend persoon uit Arnemuiden. Dirck van Delen (2); Verv. Grafzerken en gedenktekens uit de oude
kruiskerk [o.a. HugheSpierinck(overl. 1517), Lauris Jansz Rijser (van Amsterdam, koopman op Arnemui-
den, overl. 1520 en zijn vrouw Mayken Lorijs), Cornelis Claessen Bontekoe (van Amsterdam, overl. 1564),
Godevaert van Nederhove (van 'Meseyck', overl. 1591), Wouter Nachtegael (van Dordrecht, overl. 1638)];
Verv. Veldnamenonderzoek.

Critisch Bulletin. Maandblad voor letterkundige critiek, onder leiding van Anthonie Donker en R.
Blijstra. Herdenkingsnummer december 1945. In memoria: Johan Brouwer, W. Arondéus, Tom de Bruin
(overl. 1940), Wal ter Brandl igt (1901-1943), Lex Al thoff (1905-1943), Harmen van der Leek (1895-1941), Jan
Campert, Titus Brandsma, Emile van der Borch (1910-1943), Herman Salomons ('Melis Stoke'), A.M. de
Jong (1888-1943), Jacob Hiegentlich, Gerth Schreiner, Hendrik Cramer, Jaap Sickenga (1918-1942), De
gevallen schrijvers van het verzet, Victor J. Brunclair, Lode Zielens (1901-1944), Kamiel van Baelen, Johan
Huizinga (1872-1945), Johannes Ant. Alph. Mekel (1889-1942), H. N. Werkman, Emanuel Querido, Hen-
drik Willem van Loon, Paul Valéry (1871-1945); De Kultuurkamer en haar moraal; Het boek in oorlogs-
tijd; Kroniek van het illegale essay; Kroniek van het illegale proza.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 16, nr. 2, april 2001. J. Veekens: De brandspuit van Cuijk
[1708; vrijwillige en verplichte bijdrage voorde aankoop]; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle. 4. Van
Mierlo [i7e-i8e eeuw]. 5. Jop Dirck Leenders [17e eeuw]. 6. Lathouders/Lathouwers [i7e-i8e eeuw]. 7.
Luycas [17e eeuw]; Verv. Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant (24): Oirschot-Best [Beers t/m Van
Erfoort; met o.a. Van de Berck, Van de Biggelaar, Blanckers, Van Boxtel, Bogers, Van den Boom, Bou-
wens, Bressers, Van den Broeck, Brouwers, Van Dooren, Van Doormalen, Van Dijck, Eeckerschot, Van
Elderen]; M.J.H, van Dooremolen/J.Th.M. Melssen: Strijbosch: stam A, vanaf zeker 1695 (1677) te Woensel
[Strijbos]; Verv. Kwst. Van Liempt; De moord op Netje Breijnaerts [dr. van Maria Keunen; te Helmond
1883; door Henri van Aken na ruzie over uitgaansplannen]; H. van den Brink: Een tak van de familie
Mutsaerts [auteur waarschuwt voor vele onjuistheden en onvolledigheden in een boek gewijd aan de
familie Mutsaerts, welke hem bij controle van gegevens zijn gebleken. Over deze uitgave werd in dec.
2000 een recensie in GN opgenomen, eigenlijk een wat uitgebreide aankondiging, waarin op de inhoud
van het boek slechts ter zijde werd ingegaan. Met gecorrigeerd fragment (3 gen.): Adrianus Mutsaerts
tr. Tilburg 1725 Joanna van Heijst, en nageslacht].

Gens Data, 18e jg. (2001), nr. 1. Wim Scholl, 12.5 jaar hoofdredacteur, neemt afscheid; Provincie-codes
en gedcom; Genealogische software; Reactie op Scholl-Special inzake Reunion; Reactie op recensie
Generations 5.2.

Idem, nr. 2-2001. F. Berkhof. GD/WIN update 5.0 nu beschikbaar; Problemen met het installeren;
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Selectie afsplitsen binnen GD/WIN van een aantal personen geboren voor 1925; Aangetrouwden kunnen
worden opgenomen in parenteel; GD/WIN viewer; BBS Almelo stopt; G. Luyckx: Genealogie en internet
[tips, hoe de faciliteiten, die internet biedt voor onderzoek, het beste kunnen worden benut]; Idem: Tips
voor een eigen website.

Heemskring, nr. 23, april 2000. Heemskerk geknipt en geschoren: kapper Henk Zonneveld [geb. 1921,
zoon van Siem Z. tr. 1912 Neeltje Vendel]; Luistervinken deugen niet [bijdr. betr. vinkenjacht, vinkenba-
nen, vogeltrek, vinkende tuinders]; Badgastenbekeurd [1939]; G.J. M.Stavenuiter: Van wie was Heemskerk
in 1539 [Morgenboek en Regijster van de banne van Eemskerck]; Gelijk- en wisselspanning: Electron
vijftig jaar [winkel in 1950 begonnen door Ab de Boer].

Idem, nr. 24, nov. 2000. M.J.M. Hoogewerf: Dokter Clay: keuren en vlaggen op de Heemskerkse hard-
draverij; De oude toren van Heemskerk; Een millennium terug in de tijd; E.J.A. Zevenhuizen: Jacob Olie
bezoekt Heemskerk; P.A.deBoer: Hoogwelgeboren arts en schaker [jhr. Dirk vanForeest];GJ.M. Stavenui-
ter: De Heiige Geest in Heemskerk [armenzorg; bezit in 1539; archief].

Idem (Historische KringHeemskerk;secr.: G.J.M. Stavenuiter, Postbus 46,1960 AA Heemskerk; lidm.
(min.) ƒ 25,- p.j.), nr. 25, april 2001. Het textiel van de Laurentius; E.J.A. Zevenhuizen: Wouter van Heems-
kerk [Wouter Hoobroeckx, burgemeester van Heemskerk 1982-2001, geb. Dordrecht 1936]; Bijdr. betr.
de Heemskerkse postduivenvereniging; P. Termes: Het moet Kunnen [familie Kunnen afk. van Ittervoort;
Leonardus Kunnen, geb. Baexem 1779, tr. Bloemendaal 1813 Johanna Maria Veugen, geb. Nederweert
1782; kwst. (5 gen.) van Wilhelmus Joseph K., geb. Heemskerk 1933; —, Gooijer, Van Tunen, Baars (uit
Castricum)]; Het gekleurde verleden van Heemskerk [t.g.v. dit 25ste nummer werd een keuze gemaakt
uit de fotocollectie van Kees Duineveld, werkzaam sedert 1956].

Nieuwsbrief HKH, nrs. 41 (jg. 11, april 1999) t/m 44 (jg. 12, okt. 2000).

Historia & Informatica, jg. 9 [=8], nr. 1, april 2001. Het IIAV als virtueel informatiecentrum [Internatio-
naal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging]; De valkuilen van het informatiseren van
de geschiedenis [... 'Het heeft geen zin om archieven oeverloos te digitaliseren als dit ten koste gaat van
de collectievorming of het verantwoord inventariseren binnen een instelling'... 'Het middel wordt vaak
een doel op zich en sommige instellingen/onderzoekers zien de informatica eerder als een nieuwe poort
tot het verkrijgen van financiële middelen']; Hoe oud is Elektronisch Publiceren? Maar wat is het eigen-
lijk?

De Indische Navorscher, jg. 14 (2001), nr. 1. M.J. Phtt-de Kiewit: Makassaarse families IV. De familie Platt
[oorspr. Hopfenblatt, afk. van Pirmasens (Beieren); eind i8e-2oe eeuw]; De matrilineaire afstamming van
Maud Rosalia Steenbergen en Iris Thamara G.H. Willems [Steenbergen, Mandersloot, resp. Willems,
Eschels > Beekveld, Roelofsen, Pfaff, Doup]; De beantwoorde vragen op de website van de IGV; overzicht
2000; RA. Christiaans: Gegevens betreffende het geslacht Balneavis [John B. tr. Edinburgh 1752 Preston
Durham; en nageslacht in de 19e eeuw]; S.E. Pronk Czn: Hendrik Pronk, een zeventiende-eeuwse com-
mandeur van de V.O.C, en zijn verwanten [uit Wieringen]; L.M. van der Hoeven: Oud Notarieel Archief
Suriname, inv.nr. 823 [bewerking in regestvorm: 1828]; De matrilineaire afstamming van Carl F.E. de
Graaff [geb. Soerabaja 1930; Geeraths, Stam, Cramer(2x), inlandse vrouw]; Verv. Indische fiches [Arntze-
nius t/m Arriëns; met o.a. Aron(d)s].

Het Land van Herle (Bulletin van de Historische Kring Het Land van Herle), 2e jg. (1952). Hierin o.a.
Parochie Simpelveld 750 jaar (afl. 1 en 2); Oude huizen te Heerlen: 'Den Helm' [Peuskens, Schils, Schee-
pers, Cloot, Golstein] (afl. 1 en 2); De pastoors van Schinveld (1, 2); Het Heerlense Politiewezen (1, 3, 4,
5); Oude huizen: 'De Oliemolen'[Van Strythagen Schaesberg, Hottgens, Van den Bergh, Sijpers, Schee-
pers, Deschamps, Delhock, Wetzels] (2,3,4); De Carolingische afstamming van Udo van Toul, heer van
Heerlen-Voerendaal (6).

Idem, 3e jg. (1953)- Verpachting van boerderijen in de achttiende eeuw te Voerendaal (1); De laatste
bewoner van kasteel Schaesberg [Frederik Sigismund Theodor van Schaesberg, 1660-1733]; Limburgse
Geschiedschrijvers. I. Simon Pierre Ernst [1744-1817] (2). II. Christaan Quix [1773-1844; exm. Anna Elisa-
beth Jongen] (4). III. Egidius Slanghen [1820-1882] (6); Oude huizen: 'De Oliemolen' (verv.) [Wetzels,
Retra(e)] (2,3); Simpelveld en Bocholtz in de Franse tijd (3); Oude huizen: 'Het huis In het Kruis aan de
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Kruisstraat [Moenen, Quaedtvliegh, Penners, Merckelbag, Senden] (4); Uit Limburgs spoorwegverleden
(5); Certificaat van goed gedrag 1692 [kinderen van Leonard Papperts x Marie Eijmaels) (6); De Heerle-
naar Martinus Klingen, 44e abt van Brauweiler [geb. 1628; exm. Anna Stallenbergh] (6).

Idem, 4e jg. (1954). Het kasteel Eyckholt [Van Eynatten, von Holthausen] (1, 2, 3, 4); De Heerlense
familie Roebroek [Hune van Rodenbroch, Van Rodenbroich, Robroex] (1,3,4,5); Beknopte chroniek van
de vesting in Heerlen (2); Wegen en woningen in Oud-Heerlen (2,4,5,6); Verdwenen plaatselijke bena-
mingen in Heerlen (3); Mgr. Johannes Th. Laurent, kapelaan te Heerlen 1829-35 (4); Het oude huis aan
de Veemarkt [Schils, Doutsenbergh/Dautzenberg] (4); Meysenbroeck [huis; Keuls leen; Van den Edelen-
bempt gênant van Meysenbroiche] (4); Limburgse Geschiedschrijvers. IV. Joseph Habets [1829-1893] (5);
Oude huizen: De Arend [Scheijls/Schils, Bloem] (6).

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 29, nr. 1, april 2001. Aanv./Verb. Van Schelberg; H.J.O. Martens:
Tragische gevolgen van een vrijage in 1730. Het proces tussen Maria Engelen en Thijs Martens ter zake
van verbreking van trouwbeloften; A.M. A. Maassen: Gijsbert van Gulpen, schout van Geulle in het Frans
intermezzo 1673-1678; Verv. Landverhuizers uit... Limbricht. De familie Paas; Verv. Zeven generaties
Cals; Verv. Voormalig kerkhof te Venlo. De Oude Joodse begraafplaats; W.A.G. Poeli. Het familiewapen
Poell, Poels of Poell? [met fragment I7e-i9e eeuw].

Misjpoge, 14e jg. (2001), nr. 1. F. de Beer: Van Bedehuis tot Synagoge. 1700-1858 (5460-5619). Bouwstenen
voor de geschiedenis van de joodse gemeente te Leiden; B. Walkt: Joods leven in Giessen-Nieuwkerk en
Giessenburg; L. Ast-Bohen: Twee boedelinventarissen van Israël Abraham Lazarus (1709-1800) te Gronin-
gen. Impressies van een inburgering [voorvader van Jozef Israëls); L. Hagoort: Problemen rondom 'ge-
mengde' huwelijken in Amsterdam.

Idem, nr. 2-2001. Verv. Bedehuis... Leiden; Verv. 'Gemengde' huwelijken; I. van Creveld: Wie was Jacob
Gedalja zoon van Tanchum Pos? [1760-1848, tr. 1795 Adriana Mozes Polak]; Z. Bar: Kennismaking met
Oost-Friesland. Mikrofilmregister der jüdischen Gemeinden in Ostfriesland.

Molens, nr. 61, jg. 16, jan. 2001. Molenaarsgeslachten: De familie Hoek uit de Alblasserwaard [in 10
generaties Hoek waren 28 watermolenaars actief]; Molenaar en groothandel in gedistilleerd [Rolf Was-
sens, te Feerwerd; het spelt-projekt (spelt is een graansoort); van Warssing (te Zuidlaren en Zuidwolde)
totWassens].

Idem, nr. 62, april 2001. Molenaarsgeslachten: De familie Van Leijen uit de Schermer [oudst bekende:
Jan van Leijen Frederiksz, uit Hoogwoud, tr. Haringkarspel 1746 Aaltje Huijsman].

Ons Erfgoed, 9e jg. (2001), nr. 2. Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (4); H.K. Nagte-
gaal: Heraldische Databank;H.M. Lufs: Met DIANA op jacht [Digitaal Apparaat Noord-Brabantse Archie-
ven]; JW. Koten: Stadsarchief Maastricht; Verv. Dagboek Joannes Warning; Beroepen van toen (leerkoper
- leidekker); Surplus (4); K-J- Slijkerman: Een uitgestorven geslacht Van der Sluys te Charlois [oudst
bekende: Bastiaen Pieter Louwen; zijn kinderen vermeld 1618]; J. Schaap: Stamreeks Von Stein [i8e-2oe
eeuw]; A. van den Heuvel: Kopiëren genealogische cd's naar harddisk en toevoegen indexfile [in navolging
van de door H.P. Schilder verzorgde zoekmogelijkheid t.b.v. de informatie-afdeling van ons VC]; W.C.
Hellinga: LAF AM Genealogie, een nieuwe eend in de bijt [computerprogramma].

Ons Voorgeslacht, no. 522,56e jg., jan. 2001. Bieren water (deel 2 en slot) [Van der Houve, Van derHoeff,
Van der Hoeven, Verhouff; te Delft, Schiedam, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam; i6e-i7e eeuw. Ad IVl:
Robbrecht van der Houve tr. (als Verhoeven) Amsterdam 12-5-1620 (Ev. Luth.) Maria van Offenberch;
huw. voorw. voor notaris J.F. Bruijning 22-3-1620 (NA 193, f. 155 verso)].

Idem, no. 523, febr. 2001. G.J. van Gelder: Het welgeboren geslacht Venedau uit de Grote Waard [i3e-ise
eeuw]; K.}. Slijkerman: Het geslacht van Vop Cornelisz. (ca. 1510-1575) [overgrootvader van Stijntje
Ariensdr, die tr. Kijfhoek 1633 Teunis Teunisz (Cranenburg)]; R.H.C, van Maanen: Haags begrafenisaan-
deel in 1791 in Leerdamse handen [van Jan Jacob Steghelijtz, procureur ald.]; H.J. Tukker: Enkele bijzon-
derheden uit het Oud Rechterlijk Archief van Hagestein [o.a. overledenen 1656-59,1664-67; o.a. Tucker,
De Ront, Witboom, Stenis, Keijser; weerbare mannen 1665, haardstedengeld 1665].

Idem, no. 524, maart 2001. S.M. Auwerda-Berghout: Luyendijck-vrouwen [kwst. van Neeltje Claesdr
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Luyendijck, ged. Heenvliet 1656, tr. (1) ald. 1687 Dirck Fransz Speelpenning]; J.J. Ven/loef. Van Van der
Vloet tot Vervloed/t 'Een grensgeval' [te Herwijnen, Asperen; i7e-2oe eeuw]; S.M. Auwerda-Berghout: Dat
boeck vande (ofer?)setthynge vanden thienden penninck vander heerlyckheyt van Heenvliet [1542;
transcriptie]; R.H.C, van Maanen: Een verklaring in het archief van Acquoy uit 1696 over het Leerdamse
huishouden van Maeijcken en Judigh Bosch.

Suetan, afl. 115, febr. 2000. De wederopbouw van een dorpstoren (2) [1615-18]; Nieuw tijdperk ingeluid
door de uitvinding van een elektrische klokkenluidinrichting.

Idem, afl. 116, mei 2000. Uit de roemrijke geschiedenis van R.K.S.V. Meerburg (4); 1999 van maand
tot maand; K. van der Geest: Zoeterwoudse militairen naar Oost-Indië in de jaren 1945-1950.

Idem, afl. 118, nov. 2000. H. v.d. Post: Van windkracht naar stoomkracht (1) [gebroeders (van) Manne-
kus, 1865; Arn. Th. Sodaa 1783/85]; Zoeterwoudse militairen (3)De Rijndijkse middenstand (2). Het
winkeltje van de familie Vlasveld.

Idem, afl. 119, febr. 2001. Verv. Windkracht (2) [olieslagerij Couvée]; In en om de boerderij van Zoeter-
woude (5) [de 'oude Brouckhoeve']; De Rijndijkse middenstand (3). Bakkerij Tijssen.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 114e jg. (2001), nr. 1. Themanummer: Tijd. Op tijd, bij de tijd: door de
eeuwen heen; Rad of ravijn? Het tijdsbesef bij Polybios en andere antieke historici; De 'eeuwige stad'
als tijdmachine: cultuur en politiek in de 'drie Romes'; Het einde van de wet: de voorspellingen van
kroonprins Shötoku [574-622; 'peetvader van het boeddhisme'].

Idem, nr. 2,2001. Een kleine natie in mutatie. De economische ontwikkeling van de Zuidelijke Neder-
landen/België in de eeuw 1750-1850; L. Gorter-van Royen: Karel V, zijn persoonlijkheid en leiderschap; G.
Parker: Still 'Philippizing' after all theseyears. A review of publications commemorating the quartercen-
tenary of Philip U's death, 1598-1998; In memoriam J.C. Boogman (1917-2001) [hoogleraar Algemene en
Vaderlandse Geschiedenis van de Nieuwere Tijd in Utrecht].

Van Zeeuwse Stam, nr. 112, maart 2001.}.H. Midavaine: Genealogie Midavaine [te Saint-Amant, Tournai,
Middelburg, Koudekerke enz,; i8e-2oe eeuw]; P. Harthoorn: De herkomst van een Amerikaanse familie
Vreeland [stamvaderMichiel Jansen vertrok in 1638 van Texel naar Nieuw Amsterdam; bezat een boerde-
rij in de Nieuwe Vreelandpolder bij 's-Heer Abtskerke, vermeld in de archieven van Baarland 1626-32.
In dezelfde tijd woonden er in Baarland nog andere naamdragers Vreeland, m.n. Pieter Claessen, zijn
zoon Cornelis, zijn broer Jan en hun neef Jan Cornelisz (ca. 1648 in Goes)]; D. Ubink: Parenteel van Olivier
Stroes [begr. Aardenburg, tr. ald. (otr. Delft) 1737 Maria Beukelman; feitelijk geen parenteel (slechts één
dochter met kind vermeld)]; A.S. Flikweert: De familie Bal te Nieuwerkerk [i7e-2oe eeuw]; C. van Hemert:
Goedhart 2 [fragmenten; Machiel Adriaensz Goedhert, geb. Koudekerke ca. 1660/62, tr. Maijken van
Dale - kinderen gedoopt te Cadzand (ouders tevoren doopsgezind); Goedhert te Nieuwvliet 18e eeuw;
Goedhert/-hart/-haard te Koudekerke, i8e-i9e eeuw]; Antw. Hoeijmaker/Hoedemaker [te Heinkenszand,
i7e-i8eeeuw];J.F.Sf0«f/e5d//fc:DNA-onderzoek bewijst: alleStoutjesdijken hebben gezamenlijke voorva-
der; Antw. Rentier, Reactie De Braal/Liens.

De Veenbrief (Werkgroep Oud-Heerenveen), ie jg., no. 1, febr. 1987. D.M. Bunskoeke: Het ontstaan van
Heerenveen. No. 2, maart 1987. Heerenveen in de negentiende eeuw. Enekei jaartallen; Heerenveense
bebouwing rond 1600. No. 3 (april). Schetsen uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente Heeren-
veen tot 1736. No. 4 (mei). Misdaad en straf in zuid-oost Friesland. Zuid-oost Friesland in de sententies
van het hof (1657-1794); Een vreemdeling in de Kompanije [aanstichter tot beroving van Sierd Jans en
Otte Nicolaas Colé en zijn vrouw Jacobje Engberts Dalsma; 1803]. No. 5 (okt.). Uit de archiefkast. Boel-
goed ten sterfhuize van Geertje Clazes, in de Knijpe, 1785 [kopers]. No. 6 (nov.). Breedpad 21 [Tuyme-
laarshuis; familie Brandenburch begin 17e eeuw; 1744 eigenaar Dirk Beerns Drijfhout; Semler 1790-1816;
1827 Siebe Tuymelaar; 1884 verkocht door Hendrik Tuymelaar aan Hobbina Daniëla van Heioma]; Klein
Jagtlust [families (Heringa) Cats,BierumaOosting]; Voer voor genealogen[overlijdensvangealimenteer-
den van de armvoogdij in de rekeningen van de timmerlieden].

Idem, 2e jg., no. 1, jan. 1988. De bewoners van Crackstate [Johannes Sytzes Crack (1599-1652) laat in
1647 de State vernieuwen; eigenaren: Van Bouricius, (Alma) van Idema, (Bouricius) van Idema]; Verv.
Gealimenteerden. No. 2 (febr.). Verv. Gealimenteerden; Dit is mijn eigen gezette handmerk [in Reke-
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ningboeken van de Armvoogdij Bovenknijpe]. No. 3 (maart). Crackstate in het middelpunt [met afstam-
mingslijst van de bewoners in schema); Verv. Armvoogdij. No. 4 (april). No. 5 (sept.). Uit een archiefkast
[Anthonie Winkler Prins (1817-1908), tr. Arnhem 1847 Hendrika Rensina Klijnsma). No. 6 (oct.). De
opkomst van de reformatie in de omgeving van het veen; Wie was Fetje Jans van Hoornsterzwaag?
[vermeld vanaf 1786, overl. 1802]; Oudste vermelding van de naam Crack [1556]. No. 7 (nov.). Heerenveen
in de jaren 1870-1890: crisis of niet?; Heerenveens oudste beleggingsclub [deelgenoten: Tuijmelaar, drie
broers Taconis, Overdiep].

Idem, 3e jg., no. 1, jan. 1989. Het oudste stuk uit het Gemeente-Archief [1564, copie 1657]; Schoolmees-
ters van Bovenknijpe: hun handschriften en verdiensten. No. 2 (febr.). Korte inleiding over het leven en
werk van Jan Mankes (1889-1920) [geb. Meppel, exm. Jantje Hartsuiker; schilder, tr. 1916 Annie Zernike,
doopsgezind predikant]. No. 3 (maart). Geschiedenis van Oranjewoud; Register van belastingen op
rijtuigen en plaizierjachten in Schoterland [1795-1801,1803-05; namen en beroepen van belastingplichti-
gen]. No. 4(april). Varend verleden - scheepvaart in de Knipe. No. 5 (mei). P. Schoen: Heerenveens zilver;
Verv. Varend verleden. De scheepswerven [o.a. hellingbazen 1731-1965]. No. 6 (sept.). Feiten bij een foto
[villa 'Levenslust' en Johan Schmier, concertzanger, geb. Leiden 1852, exm. Engelina C.C. van Wensen].
No. 7 (oct.). Molens en molenaars in Heerenveen; Verv. Varend verleden. De bouw van de praam. No.
8 (nov.). Geschiedenis van het adellijke geslacht Van Haren.

Vittepraetje (Harderwijk), ie jg. (1996/97). De groenteveiling van Harderwijk [in nr. 1, sept.]; Rondom
onze stadsrechten [nr. 3]; R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers. Korte stamboom Kuijkhoven [nageslacht van
Wilhelmus K., geb. Delft 1800, tr. Harderwijk 1828 Frankje Aartsen] [nr. 3, april]; Stenen spreken (3)
[Donkerstraat 6 ca. 1850 gekocht door Jillis Arent van Daalen, tr. 1843 Everharda Anna Werneke] [nr. 4,
juli].

Idem, 2e jg. (1997/98). R. Uittien-jacobs: Harderwiekers [stamreeks van de broers Willem, Andries en
Meijndert Jansen, geb. Harderwijk 1854 resp. 1858 en 1860; exm. Aleida Maria van Hengel] [nr. 1, sept.].
Idem: Harderwiekers en/of Hierders. De familie Franken [Jacob Francken, jm. van Hierden, otr. Harder-
wijk 1704 Beertje Jans; ouders en grootouders] [nr. 2, dec.]; Stenen spreken (5) [Kleine Marktstraat 6 ca.
1904 gekocht door Peter Willem Olofzen, havenmeester, tr. Elburg 1891 Crecia Vinke] [nr. 2]; N.C.R. de
jong: Professoren van de Gelderse Academie (1) [Johannes de Gorter, geb. Enkhuizen 1689] [nr. 3/4, mei];
J. Jansen: Harderwiekers [het vissersgeslacht Jansen; Jan Jansen (zoon van Dirk Jansen), ged. Harderwijk
1791, tr. ald. 1816 Bijgjen Ruijs] [nr. 3/4].

Idem, 3e jg., nr. 2, juni 1999. Friedrich Wiithrich [geb. Aarberg (Zwits.) 1831, tr. Harderwijk 1866
Mechteld Lieman; kinderen]; Onvermoede verwantschap [Jan Martensen nam in 1812 de familienaam
Van Bijsteren aan; zijn (klein)zoons namen de volgende namen aan: Dekker, Dirksen, West, Van Beek-
huizen, Kroes en Van Bijsteren].

Vosholkroniek (Cultuurhistorische Vereniging 'Ter Aar'; secr.:H.M.C.H. Biegel-SchoutenJ.A. Bontje-
straat 1, 2461WB Ter Aar), ie kw. 2001. De polders van Ter Aar (3); Oud Nieuws [1901].

Idem, 2e kw. 2001. Noordeind- en Geerpolder wapen; Nooreind- en Geerpolder in 1904(1) [de Geerpol-
der viel toen onder Leimuiden]; Oud nieuws [1892-1903]; Bewijs van het eigendom voor Jan Valentyn
[1873 publieke verkoop van onroerend goed, nagelaten door Aleida Vale wed. Jacob Nieuwenhuizen, aan
Jan Valentijn gehuwd met Maria Nieuwenhuizen, één van de vijf kinderen van Alida Vale]; Het kadele-
ger [1940]; De molenaar [1919 Johannes Mank ontslagen; Hendrik Kraan aangesteld].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 30,9e jg., 2001-2. Patriotten [1787; namen van uit Zutphen verbannenen]; Gou-
den en zilveren munten in omloop in Gelre en Zutphen in 1602; H. van Aken: Kwartierstaat van Aleida
Bernardina Hulzevoort [1867-1926, tr. (1) Gendringen 1905 Bernardus van Aken; —, Vos (te Zieuwent),
Lebbink, Aaftink].
Amersfoort e.o., jg. 10, nr. 2, april 2001. H.W.Jacobi: Munten in archieven: geld en koopkracht 1500-1900
[samenvatting lezing]; O.]. A.M. Dierckxsens: De geschiedenis van het notariaat [idem]; Verv. Bijbeltje uit
Friesland.
Amstelland, nr. 42, mei 2001. R.F. Vulsma: In Memoriam H.J. van den Berge (1931-2001); M.D. Northolt:
Genealogie van Heinrich Wilhelm Prentzler [tr. Amsterdam 1813 Anna Treiture, en (klein)kinderen]; G.J.

4 7 ° Gens Nostra 56 (2001)



Loose: Grietje Sijmons, een overspelige vrouw in 17e eeuws Amsterdam [ged. 1636, tr. 1654 Jan Gerritse,
otr. 1670 Jan Paulussen]; A.M.W. Luif. Opa vertelde [Hein Dinkgreve (1875-1960).
11 en 30 (Friesland), afl. 22, jg. 6, nr. 2, april 2001. M.H.M. Starkenburg: Stamreeks Starkenburg [oudst
bekende: Jan van Starckenburg tr. Leiden 1627 Debora Cornelis].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 20, april 2001. W. van Oudheusden: Bewijs van afstamming van
sociaal naar genetisch; P. Spanjers: Verslag: Hoe organiseer je familieonderzoek?
Koggenland, jg. 16, 2001/2. Verv. Het dorp, ik weet nog hoe het was! [Obdam; burgemeesters o.a.
Nic. Adr. Dekker (geb. Bergen 1875) en Johannes de Boer (geb. Wervershoof 1893), gemeentebode Piet van
Diepen (geb. Hoorn 1894)].
Kwartier van Nijmegen, jg. 10, nr. 2, mei 2001. Kwst. Caecilia en Caroline van Haaren [geb. Nijmegen
1969 resp. Boxmeer 1971; —, Uijen, Eijkhout, Kootje (te Joure)]; Verv. Veldtocht naar Leipzig; Archieven
in de regio: Streekarchief Land van Heusden en Altena;J.H. Smallenburg: Spellen en puzzelen [transcrip-
tie-oefening; gewoonlijk verschijnt de transcriptie een aflevering later. Deze keer is alvast door de
redactie een deel van de transcriptie gegeven, doch m.i. niet geheel correct. Mag ik mij, met enige erva-
ring op het gebied van oude Amsterdamse ondertrouwakten, tot enige reactie geroepen voelen? Welnu,
de relevante tekst luidt: 'Ten daege Jaer etc. voor com[m]issarissen voors. compareerden Hernu Beni (in
de marge staat: Arnoul Benij) van Dornick, caffawercker, olt omtrent xxiiij Jaeren, woenende inde nij we
straet buij ten Jan Roodenpoort, geassi teert met Maria Carpentier sij n moeder ter eenre, ende Stevenette
Huere weduwe van Jan Le Moote, verclaerde drie Jaeren weduwe geweest te sijn woonende opte heijlige-
wech binnen, geassisteert met Martine Foure hare moeder ter andere sijden' (407/301, 9 dec. 1595).
Estievenot Heure, van Valenciennes, wed. Hernou Beni (2 jaar weduwe), otr. Amsterdam 10-4-1632
Venant du Mont, die otr. ald. 3-5-1636 Martijne Gijde].
NoordKOPstukken, 15e jg., nr. 2, maart 2001. Uit Huwelijks Bijlagen van Den Helder [\Vijdfeldtx1813
Cünkel; Schultz x 1814 Donnie; Van der Steen 1814]; Verv. Huwelijken van personen die van buiten Den
Helder komen [L t/m M]; Personeel van het Departement van Marine, 1885; Het levensverhaal van Groot-
vader Roos [Jan Roos, geb. Haarlemmermeer 1883; reconstructie van zijn loopbaan bij de marine]; Verv.
Juridisch taalgebruik.
Rijnland, afl. 15,6e jg., nr. 1, april 2001. H. Endhoven: Opsporing verzocht; derde bericht over 'du Forest'.
Stichtse Heraut, 13e jg., nr. 2, mei 2001. Verslag lezing Historisch huizenonderzoek in Wijk bij Duurste-
de; Verslag lezing Revolutionaire figuren in Utrecht 1780-1813.
Threant, 12e jg. (2001), nr. 2. Kornelis Booi Kluiving [geb. Eext 1891, o.a. directeur landbouwwinter-
school, publicist over het Drents eigene]; Verv. Kwst. Zomer [deels Zeeuwse kwn. als Knuij t, Vroonland,
Schietekatte, Caljouw]; J. Klos: Genealogie Fernhout [Klaas Fernhout, geb. Smilde 1858, tr. Oudewater
1885 Alida van Nooten; nageslacht, o.a. in Ned.-Indië]; Historisch verhaal: Arr.-rechtbank te Assen.
Zitting van maandag 25 juli 1898 [klaagster Geertje Jonker, geb. Uffelte 1870].
West Noord-Brabant, jg. 11, nr. 2, april 2001. Reactie Blewanus [Krooswijk]; Kwst. Cornelis Lodewijk
Dekkers [1882 Roosendaal 1951;—,Scrauwen,Willemse(teZundert),Koevoets];A.JCocfa:Matriarchalelijn
[van Regina C.A.M, de Rooij, 1964 Oudenbosch 2000; —, Meesters, Kocks, Akkermans, Vermeulen, Van
Campenhout, Vermeulen, Boogmans, Cleijs, Verdaes, Verhoeven; te Oudenbosch en Oosterhout]; Verv.
Begijnen te Breda; Verv. Genealogie Nuijten; F. Buijs: Lambregts werd Lemmens, werd Naalden.
Wij van Zeeland, 3e jg., nr. 2, april 2001. Verslag vertelling hr.J. Mol [collectie-Doesburg, verzameling
niet-bezorgde brieven uit de periode 1780-1810. Brieven aan voornl. Nederlandse soldaten, w.o. van
Katrina Sovia Beem bestemd voor Carel Westenburg]; Verslag lezing door hr. P. Priester [over de geschie-
denis van de Zeeuwse landbouw].
Zaanstreek-Waterland, afl. 45, mei 2001. V.H. Biere: Stamreeks van een familie Biere in de Zaanstreek
[i8e-2oe eeuw]; Aanv. Kwst. Helena Bont [Bosschieter, Steggeman]; Kwst. Mandy Paulisse [geb. Zaanstad
1982; 5 gen.: —, Schuitemaker (te Zaandam), Thomas (te Den Haag), Leefers]; P.M. Kernkamp: Indices op
DTB en ORA-registers [overzicht].

Uit Familiebladen:
De Eendenkooi (Van der Kooij), 28e jg., nr. 1, maart 2001. Van der Kooi als straatnaam [Sjouke v.d.K.,
geb. Hindelopen 1851]; Jan Leendertsz 'van de Voorburgse groep' [tr. 1736 Catharina van der Kleij];
Bartholomeus van der Kooij (1847-1936), zouaaf. Statuten en huishoudelijk reglement 5-3-2000.
Faber, 21ste verantwoord ing [over 2000; febr. 2001]. Kwartierstaat (5 gen. in schema) van Lodewijk Gerrit
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Faber [geb. Amsterdam 1923; —, De Vries (te Lemmer), Barends (te Hollum), De Vries (te Hollum)]; J. van
Bolhuis: Faber te Visvliet [nageslacht van Hindric Scircs, vermeld 1610; Aanv. en verb. bij Een geslacht
Faber uit de Marne, Leiden 1994]; Genealogie Faber [nageslacht van Cornelis Joachims, won. Swichum,
tr. ca. 1610 Imcke Roijmers, dr. van Roymer Tetmansz].
Familiegemeenschap 'Ter Laeck, 57e jaarboekje(2ooi). 'Een oude naamgenoot' [Bolto tor Lowic, Olden-
zaal 1360]; Aanv. 56e jaarboek [Telaak]; Vele familieberichten [ter Laak]; N. de Laak: M'n vader was 'n de
Laak, mijn moeder was 'n Korthout; de geschiedenis van twee families; Gelderse Ter Laecks van na 1812
en diverse notities vanaf 1519, Deel XXXI.
Graafwerk [ie jg. genaamd 'Het Gravertje'], ïste jg., no. 2, mei 1999. Testament van Gerrit de Graaff
[Wijk 1777]; Fragmentgenealogie Thomas de Graaff [ged. Babylonienbroek 1692, otr. Meeuwen 1723
Maria Aalbregts van Ommeren]. Idem, no. 3/4, okt. 1999. In memoriam Hendrik de Graaff [1899-1967;
exm. Treffers]; Ons familiewapen. Idem, 2e jg., no. 1, febr. 2000. Onze zoektocht naar Aalbert [Aalbert
de Graeff (van Meeuwen), begr. Haarlem 1802, tr. Den Haag 1756 Cornelia van Rossum]. Idem, no. 2,
april 2000. Verv. Zoektocht naar Aalbert; Nogmaals ons familiewapen. Idem, no. 3, juli 2000. Verv.
Thomas de Graaff [en Aalbert de Graaff]. Idem, no. 4, okt. 2000. Een doop met hindernissen [te Babylo-
nienbroek 1682, van de zoon van Ammerenske Kievits en Arien Cornelissen Stam]; Gemeenschappelijke
afstamming van de echtelieden Johan Benschop en Mirjam Faro (tr. Lekkerkerk 2000) van Jacob Jansz
Mudde (geb. 1712); Wie geeft de erfenis aan de juiste Teunis? [Johannes de Graaff testeert 1788 en lega-
teert de halfbroers Cornelis en Frans van den Oever; universeel erfgenaam is Teunis de Graaff, zijn neef].
Idem, 3e jg., no. 1, jan. 2001. Welstand en welvaart [Jan de Graaff tr. Emma Margerite Stam, geb. 1737;
hun vier kinderen en moeders erf]. Idem, no. 2, april 2001. Stamreeks Cornelis de Graaff [1926-2001;
terug tot Gerrit de Graaff, ged. Babylonienbroek 1706, tr. Wijk 1734 Seijken Blijenberg].
Hamers Bulletin, jg. 17, nr. 1, jan./febr. 2001. N.A. Hamers: Vielen de Hamers te Beverwijk buiten de boot?
[rechthebbenden in de nalatenschap van Wijnand Kuijpers te Merkelbeek; nageslacht van Willem
Cuijpers (1719-1804) tr. 1745 Maria Meulenberg; o.a. Orbons, Jeurissen, De Bie]; Wat weten we van de
voorouders van Pieter (Joseph) Hamers (4); Op zoek naar de ouders van Johannes Hamers (tr. 1726 Maria
Dullens); Wie is de gemeenschappelijke voorvader Hamers van bruidegom Jacobus Paes en bruid Ida
Hoen (tr. 1777)?; Een nieuwe stam: AG Spaubeek-stam [oudst bekende: Nicolaus Hamers tr. voor 1659
Ida Smits/Wijnen]; Verv. Aantekeningen uit het gerecht van het kanton Sittard (4) [1864-69]. Idem, nr.
2, maart/april 2001. N.A. Hamers: Op zoek naar de voorouders van Leonardus Hamers (tr. 1784 Anna
Elisabeth Mertzenich); Een nieuwe stam: AH Mechelen-stam [schema en notariële akten]; Hamers te
Merkstein (D); Overlijdensberichten 2000; Stamreeksen; Franse volkstellingen van over de Duitse grens
uit 1799 (2).

Heden en verleden [De Graaf], jg. 12, nr. 1, april 2001. Onverwachte verwantschappen (3) [van leden van
de familie De Graaf via de echtparen Hendrik Jacobs Heins (1784-1862) x Derkien Alberts Eendvogel, en
Willem Harms Moes x 1795 Annechien Jacobs Heins]; Kwst. Grietje de Vries (1861-1910) [4 gen.; De Vries
(te Haulerwijk), Hulst (te Havelte), Bloemsma, De Wilde/Wiltschut (te Opsterland)]; Fragment-genealo-
gie Roelof de Graaf (1903-1979).
Het heden en verleden van de Familie Hollander, nr. 14, 6e jg., nr. 1, juni 2000. Stamreeks van Cecilia
Th.M. Hollander [geb. Oss 1907 > Pieter Jans Hollander, overl. Herbayum (Fr.) 1598]. Idem, nr. 15,6e jg.,
nr. 2, dec. 2000. Stamreeks Hollander [te Woudsend en Molkwerum]; Hendrik Hollander, kunstschilder
[1823-1884; fragment Hollander te Franeker en Jellum; i8e-i9e eeuw].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 18 (2000), nr. 2. H. Lever: Het Amsterdamse geslacht Le(e)ver: subtak Utrecht
[Hartog Levie Lever (1848-1923), tr. Amsterdam 1870 Judith Sp(e)ijer; zij vestigden zich twee jaar na hun
huwelijk in Utrecht]; J. Lever: Alphen, het huis van Abraham Lever (1701-1772) bij Kaapstad; G. Lever: Drie
Groningse Levers als landverhuizers [Hendrik Lever (1836-1919), Geert Lever (geb. 1871), Jan Wicher Lever
(geb. 1865)]; Idem: De Jan-tak van het Groningse geslacht Lever [Jan Lever, geb. Wildervank 1764, tr. ald.
1793 Willemien Blink]; Idem: Uitgangspunten voor een nieuwe speurtocht naar de herkomst van het
Groningse geslacht Lever [Geert Jans tr. Wildervank 1721 Betje Hindriks];J. Lever: Overlijdensadverten-
ties van de familie De Meuron Bayard-Lever.
Marsman, blad voor en van de familie Marsman, nr. 22 (2000). Kwartierstaat (6 gen.) Johannes Antonius
Marsman [geb. Diepenveen 1923; —, Nieuwkamp (Nijenkamp; te Heerde, Voorst), Deten, Leegebeke];
Fragment parenteel van Derk Derksen [tr. ca. 1710 Wibbe Willens] waarin opgenomen het gezin met de
vier nonnen [Marsman, te Diepenveen]; Verv. Stam nr. 12 Heeten [Marsman te Raalte en Hellendoorn];

472 Gens Nostra 56 (2001)



Stam nr. 19 [oudst bekende: Hendrik Marsman, won. Ommen 1798, tr. Jennigje Egberts].
Olsthoorn kroniek, 15e jg., no. 1, jan. 2001. Cornelis Fransz Olsthoorn (1812-1880) [geb. Vlaardingen,
overl. Hof van Delft, tr. 1845 Clara Verdel; boedelbeschrijving]. Idem, no. 2, april 2001.
Oud Steins Nieuws, nr. 33, winter 2001. Johannes Wilhelmus (Wilhelm) Steins (1758-1838), afl. 3; Boerde-
rij de (oude) Doodleger [in het gehucht Harles, tussen Vijlen en Vaals; dootlage = moeras of slijkpoel].
Idem, nr. 34, lente 2001. Verv. Joh.W. Steins [kinderen Steins/Van den Stein].
HetPatertje, 17e jg., maart 2001. Parenteel van Gerrit de Pater [1831 Vlist 1911, tr. Polsbroek 1874 Cathari-
na Spinhoven]; Stamboom Leeuwarden. Dames Pater in de mode [dochters (geb. tussen 1817-40) van
Johan George Pater en Sjoukje Rodenburg].
Ribbens Kroniek, nr. 19, jg. 10, voorjaar 2001. Zeezeiler Gerrit Romeijn [geb. Hekelingen 1958; exm. Ank
Ribbens]; Wie was Jules Ribbens? [1895-1964]; Van Ivo Ribbens tot Karel de Grote [geb. Turnhout 1953;
via o.a. Ruyssers, Greefs, Nuytemans, Van Tichelt].
De Schildknaap (Vereniging), 7e jg., no. 1, april 2001. Willem Jan van der Knaap succesvol boer in USA!
[geb. 1972]; Van der Knaap stamboom D, zijtak D3 [nageslacht van Adrianus Cornelis v.d. K. (1783-1862),
tr. (2) Maassluis 1815 Maria van den Berg]; De dokter van Rijswijk [Adrianus van der Knaap (1832-1885)].
De Van Ma(a)ren's onder ons, nulnummer. Welke geslachten Van Ma(a)ren zijn er? Kwst. (5 gen.) van
Jacobus Willem van Maren [geb. Barneveld 1941; —, Van den Bielerd, Van Wolfswinkel, Van Egdom].
De Mare, ie jg., nr. 1, nov. 1998; 2e jg., nr. 1, jan. 1999. Herkomst van de geslachtsnaam Van (der)
Ma(a)ren uit het Nedersticht; Levensbeschrijving van Peter Barten (circa 1620-1705); Leenkamers [bijla-
gen twee akten betr. Willem Speijaert van der Maern (1416) en Gerardt van Maeren (getuige 1602). Idem,
2e jg., nr. 2, dec. 1999. Een blik in de woning van een voorouder [boedelveiling van Cunertje Aertsen van
Geitenbeek, wed. Claes Willems, overl. 1680]; De herberg in Maarn - boedelbeschrijving in 1708 van het
bezit van wijlen Hendrik Gerritsz van Overeem; Erfhuis te Barneveld [1893 verkoop door kinderen van
Lubbert van Maren en Emmetje van Bielder]; De schout contra de weduwe [Jan Hardenton en de wed.
Jan Claessen van Maeren, 1701]. Idem, 3e jg., nr. 1, april 2000. Mijn naam is Pieters, maar ik ben een
echte Van Ma(a)ren [Willem Pieters, (ill.) zoon van Josua van Ma(a)ren en Johanna Helleman (verlaten
vrouw van Philippus Pieters), geb. Reeuwijk 1874]; Het familiewapen van de Van Maren's uit Maarn-
Barneveld. Idem, 3e jg., nr. 2, aug. 2000. Stand van zaken familieonderzoek; Uit de oude schoenendoos
[stamreeks Van Maaren, te Zaltbommel en Gorinchem; i7e-2oe eeuw].

Quispel-Rondzendbrief, 7 (dec. 1992) t/m 15 (jan. 2000). Dirck Fransz' grootvader en overgrootvader?
[te Rotterdam, afk. van Zandvoort; 16e eeuw] (afl. 8); Het gezin van Frangois Quispel (1661-1709) in
Piershil [tr. Marie Naveu] (9,10,13); De Quispels tijdens de Bataafse Republiek (11); Een familiebedrijf
van 1715 tot 1820 (12); De Zuidlandse boerenzoon die vakbondsleider werd [Jochem Quispel, geb. 1861,
zoon van Willem Q. en Adriaantje Zeelenberg; 1900 oprichting chr. vakbond de Toenadering] (14);
Verknocht aan de marine en Nederlands Indië: Huibert Victor [kleinzoon van schout bij nacht Huibert
Quispel (1841-1921)] (15).

Onze collectie Familiebladen groeit gestaag! Hartelijk dank voor alle (vroegere en recente) toe-
zendingen
[gaarne uitsluitend adresseren aan Postbus 976,1000 AZ Amsterdam].
Wij stellen u voor:

Boukrant, nrs. 1 t/m 65, ie jg., juni 1985 t/m [16e jg.], jan 2001. Familiekrant voor de Familie Boumeester.
Contactadres: Mevr. J. Boumeester, Brahmsstraat 5,4904 NA Oosterhout. De familie stamt af van Fran-
ciscus Hendrikus Boumeester, gehuwd met Jaantje Veenendaal (1880 Tienhoven 1875), ouders van Jaco-
bus B., geb. De Bilt 1822, overl. Tienhoven 1902 [in nr. 10, juli 1987; foto in nr. 13]; overzicht voor- en
nageslacht van Dirk Boumeester (1892-1949) [in nrs. 49 en 50]. Voorts in nr. 54 en 57 genealogische
mededelingen; voornl. recent familienieuws.
Bij Uitstek, jg. 1, nr. o, maart 2001. Uitgave van de werkgroep Heijstek Familie Stichting; red.-adres:
Postbus 26,5160 AA Sprang-Capelle, tel. 0416-54.44.14. Waar komt onze naam vandaan? [ook gespeld:
Hijstek, Heistek, Heysteck. Vermeldingen al in de 15e eeuw te Kasterle en Hapert; veel stamvaders H.
komen uit het Land van Altena, met name Uitwijk]; Historie met een culinair sausje [Pieter en Heijmen
Heijsteksmokkelden in 1757 brood van Gelderland naar Holland]; Heystek of Heijstek?; Was (overgroot-
vader) Marcus een boef? [1890]; Zijn de Zeeuwse Heijstekken Hollanders?
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Het Familiebulletin. Nieuwsblad voor de leden en aanverwanten van de Familie Stijnman [opvolger van
De Stijnmans Kroniek nr. 12, okt. 1996]. Contact-adres: Projekt Studio Stijnman, Bernard van Beeklaan
106,1241GB Kortenhoef. Nr. 1 [z.j.J. Stijman of Stijnman? [familie uit Kennemerland, mogelijk afkom-
stig van Velthoven; uit nader onderzoek bleek Veldhoven bij Eindhoven de woonplaats geweest te zijn
van o.a. Willem Janssen Steijmans, tr. 1723 Anneken Francen Leemans]. Idem, nr. 2 [z.j.; 1999]. Haarlem-
se Brabanders [verwijst naar een artikel in De Brabantse Leeuw 1966, waarin Stijnmannen uit Veldhoven,
gevestigd in Haarlem e.o.]; De wevers van Heemstede [weigerden in 1648 inspectie door Haarlems
weversgilde].
Informatie en contactblad van de St. Familie Afman, nr. 1, aug. 2000. Secr.: K. R. Afman, Caro van Eyck-
straat 59,7558 NK Hengelo. Een vergeefse reis? [vondsten betr. Nomde Engels (Afman), schoolmeester
te St Annen 1805-13, en diens zoon Engel Nomdes, schoenlapper, betaalde huur in 1803-13]; Wijzigingen
familieboek-Afman. De Engelse versie van dit blad wijkt iets af van de Nederlandse. Idem, nr. 2, maart
2001. Een echte AFMAN aan uw muur? [licht op Christiaan Afman, illustrator, schilder]; Afmannen in
Amerika; Archiefonderzoek [betreft zesde generatie: Engel Berents, te Winschoten 1737,1741].
De Laeckenwercker. Periodiek van Vereniging Familie Vegt (secr.: J. Vegt, Prins Frederiklaan 416, 2263
HT Leidschendam), 6e jg. (1994) t/m 12e jg. (2000), nr. 3. Hierin o.m. Isaac Vegt 1892-1958 (6e jg., no. 2),
Graf 19 in de Pieterskerk te Leiden [Rips, Vecht, Vegt, Van Acker; 18e eeuw] (6e jg., no. 3), Hoe de 'Vegten'
afstammen van de in Leiden gebleven Pilgrim-Father Thomas Johnson [Claes Vecht tr. 1661 Elisabeth
Johnson] (jg. 7, no. 1), Het testament van Adriana Elizabeth Vegt (1754-1828) (7e jg., no. 4), De ontwikke-
ling van de gezondheidszorg in Leiden (8e jg., no. 2); G. Vegt-Snel: Joodse Veg(ch)ten in Elburg [en Om-
men; i8e-i9e eeuw] (9e jg., no. 1); Claes Theunisz, moutmaker in de Hasewint [te Leiden, tr. 1630 Barbera
Pouwels] (9e jg., no. 2), Thomas Vegt (1745-1806) (10e jg., no. 3), Claes Vegt [tr. 1661 Elizabeth Jans(on)]
(10e jg., nos. 3 en 4), Adriana Vecht en Balthazar Ruts [te Amsterdam] (10e jg., no. 4; 11e jg., no. 2), Plaats
van herkomst van Claes Theunisz Vecht [Fexhe bij Luik?] (11e jg., no. 1), Thomas Vecht (1678-1732) (11e
jg., nos. 1 en 2), Johannes Vegt (1707-1755) (11e jg., no. 3/4), Genealogie van 'Pilgrim' Thomas Johnson
Sr. Fotocollage Vegt (bijlage 11e jg., no. 3/4), Nicolaas Vegt (1741-1817) (12e jg., no. 3), De naam Bredero
in de Vegt-familie [fragment Bredero te Leiden; I7e-i8e eeuw] (12e jg., no. 3).

België
L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 331, Ao. LV [=LVI], janv.-fév., 1/2001. L.Jous: Esquisse généalogique
de la familie Neufnet [ook: Noefnet, Noeufnet, Neufnez, Neunet; (16e-) i8e-2oe eeuw]; P. deZuttere: Quel-
ques pas dans l'ombre d'une familie bruxelloise, les Marquart (XVIIe-XIXe siècles) [nageslacht van
Michel Merkwaert, tr. Brussel 1627 Charlotte van Oncle]; Verv. Genealogie Terwecoren; Verv. Contrats
de mariage... du notaire Henrichant [te Mons; 1711-12].

Idem, No. 332, mars-avril, 2/2001. A. Querton: Contribution a une genealogie Querton [ook: Karton,
Kerton, Cherton, Charton, Caron, Certon, Creton, Queron, Querson; te Ohain, Ophain, Wauthier-Braine;
eind i6e-2oe eeuw]; J. Evariste: Les Plomier de Fagnolles [ook: Ie Plomier, Ie Plumier, Ie Ploumitz, Ie
Plomi(e)z; ise-i7e eeuw]; Verv. Mariages de militaires au Siècle des Malheurs (1617-1720). La garnison de
Hannut (1637-39); Antw. Streiff von Lauenstein [kwst. i3e-i6e eeuw].

Nouvelles brèves, 1/2001; 2/2001. L'International Black Sheep Society of Genealogists
[http://homepages.rootsweb.com/-blksheep/index.html].

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 79 (2000), nr. 3. In memoriam Jos Moons (1932-2000); J. Moons (t):
1914. Mijn verblijf te Munster-Laga van 23 Aug. tot 20 Oktober. Het oorlogsdagboek van de Hasseltse
burgerwachter Jozef Daniels (1881-1944); E. Wauters: De kasteelhoeve van Heers [grondbezit van de heren
van Heers];J. Luyten: De familie Ballings en haar aandeel in de geschiedenis van het H. Catharinaklooster
in Zonhoven; Toch Lombarden in Hamont (1309).

Idem, 2000, nr. 4. R. Nijssen: De kerkrekeningen van Wijer, 1653-1674 en 1748-1777 [met naamlijst
kerkmeesters]; Voorts bijdr. betr. het dorp Velm, Schutterbreuken uit Grote Spouwen, Beneficianten
en officianten te Peer sinds 1648, Maaseiker 'geschiedschrijving' einde 17de eeuw?

Idem, jg. 80 (2001), nr. 1. J. Stinissen: De studiebeurs van Bartholomeus Jansen-Baten [gesticht in 1691
door Bartholomeus Jansen alias Van Lier, voor de schepenbank van Peer; bursalen o.a.: Van Lier, Oeyen,
Peelenders, Sybrichts, Baten, Hollanders, Fisse, Leen, Wilsens; schema's Baten (alias Moenen), fragmen-
ten Baten en Van Lier]; J. Baerten: Theorieën over het ontstaan van de Nederlands-Belgische grens in
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Limburg; C. Wynen:Deschrikwekkende toename vanhet aan tal herbergen inHoepertingen tot 1920 [o.a.
herbergen, brouwerijen en kuipers in 1844]; Afscheiding van de kerkfabriek van Mettekoven van die van
Hendrieken (1835).

Le Parchemin, No. 332,66e année, mars-avril 2001. Verv. Les Woitrin, au fil de la Sambre et de la Meuse;
R. Harmignies: Les héraldistes belges membres de l'Académie Internationale et d'Héraldique. Un demi-
siècle d'histoire. Armorial des Académiciens deBelgiques;M. Belvaux: Genealogie de la familie de Villers-
sur-Lesse [aanv./corr.]; Héraldique vivante: Chefneux; F. deMeuknaere: La Familie (de) Guisy a Ypres [15e-
begin 17e eeuw]; H. Douxchamps: Les quarante families belges les plus anciennes subsistantes: Hertefelt.
Comté de Clèves (Hertefeld a Weeze-sur-la-Niers), 1317 [de Hertenvelde, van Hertefeit]; Verv. Inventaire
des dossiers de proces héraldiques conservés aux AGR a Bruxelles.

Vlaamse Stam, 37e jg., nr. 5, mei 2001. P. Donche: Y-Chromosomaal DNA onderzoek en patriarchale
verwantschap; L. van Acker: De stamreeks van staatsminister Paul van den Boeynants [te Bonheiden en
Mechelen; i7e-2oe eeuw]; J. Roelstraete: Onze rubriek voor beginners: documenten in het huisarchief; D.
vanBogaert: Onze kwartierstaat: Ludo Baron van Bogaert [1897-1989, neuroloog; Van Bogaert (te Moerze-
ke), Van Damme (te Boom), Bauwens (te Beringen), Verpoten (te Broechem)]; Jean-Donatien Frutsaert
en het internationaal gebeuren [1767-1841]; G. Hendriks: Wijdingstitels van Limburgse priesters (van 1700
tot 1730); Geregistreerde wapens: Nopens, Blyau, Fort, Jardinet, Van den Hauwe, Thorré, Velter; Gentse
poorters uit Ingelmunster [1724-87]; Een Noord-Franse familie in de 17de eeuw te Leuven [Jan Renard
tr. Leuven 1693 Adriana Hiele].

Duitsland
Bentheimerjahrbuch, Band 151 (2001). H. Voort: Die Grablegen der Grafen von Bentheim [i2e-i7e eeuw];
H.-J. Schmidt: Die Bentheimer Kirchenordnung von 1708; G. Plasger: Die Bedeutung des Haager Ver-
gleichs von 1701 für die Reformierte Kirche der Grafschaft Bentheim und die Stellung des Oberkirchen-
rats von 1613-1884; Z. Kolks: Kirchen aus dem 18. Jahrhundert in der Grafschaft Bentheim (III) [Wilsum];
H. Voort: Beamtenwillkür im frühen 18. Jahrhundert. Hermann Wilhelm v. Aschebroick als Gefangener
aufSchlofi Bentheim [1733-1737]; Die Anwendung des Bentheimer Sandsteins aufierhalb der Grafschaft
(V) [Enschede]. (VI) [huis Noorddeurningen/Twente]; Die Brücke über den Pottgraben vor Neuenhaus;
Th.H. von der Dunk: Jacob Otten Husly auf Reisen nach Bentheim und Burgsteinfurt. Ein unbekannter
Ausflug eines bekannten Baumeisters mit unbekannten Folgen am Ende des 18. Jahrhunderts; Die
Geschichte der Pflichtfeuerwehr in Schüttorf; Neuenhaus und der Bau der Lee-Brücke in Osterwald;
Stellmacher in der Grafschaft Bentheim. Ein fast ausgestorbenes Handwerk; Die FaSbinder in der
Grafschaft Bentheim im Jahre 1804 [kuipers]; G.A.B. Nijhuis: Die Festlegung der Grenze zwischen der
Grafschaft Bentheim und Overijssel im Jahre 1548, die Streitigkeiten darüber und deren Beilegung
[negen strijdpunten passeren de revue, o.a. betreffende erve Snoyink (in De Lutte), Singraven, Brecklen-
kamp, Ootmarsum e.o., Itterbeck en Getelo, Coevorden]; H. Voort: Der Grenzvertrag von 1659 zwischen
Overijssel und Bentheim; Das Bahnwerkbetriebs in Neuenhaus; Die Dichterin Erika Lichte (1900-1947);
Ein Brief eines Auswanderers aus Neuenhaus (1888) [Bernhard Richmering]; 'Vom Glück die Durch-
lauchtigste Herrschaft unmittelbar zu umgehen und zu bedienen' [personeel; o.a. Willy Danicke (hof-
meester in dienst 1910-19) en August Burchard (1884-1952; trad in 1910 in dienst als koetsier en lakei);
functie en betekenis van het livrei]; H. Ekenhorst (t): Das Berghus zu Volzel [bewoners i6e-2oe eeuw;
Volselman, Barghus, Berch, Berg, Bargh, Berghaus, Berghu(i)s, Barghuis]; E. Christiansen: Etwas über die
Familie Korink und ihre Verwandten in der Grafschaft Bentheim [Caspar Hindrik Koordink (geb. 1746)
kwam uit Hilter (familie aldaar Koring genaamd)]; R.H. Ennen: Das Hauptgestüt Trakehnen in
Os tpreuSen [paardenstoeterij uit 1732]; Anschreibebücher des Zimmermans Ohseforth in Wietmarschen
[vier boeken door de familie van Heinrich O. tussen 1823-1900 volgeschreven].

Düsseldorfer Familienkunde, 37. Jg., Heft 1/2001. Zur Geschichte der Stockumer Höfe und ihrer Bewoh-
ner bis ca. 1800 (Teil III). 4. Nicht zu identifizierende Hofstatten zu Stockum [o.a. Hultzhusen, van
Hulshusen, zu Holshausen, zom Stade, zum Stadt, von Stockum]; Huldigungsliste des Amtes Mettmann
1730; 200 Jahre Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath [Speken
t/m Theuss; met o.a. Sprenger, Stammen, Steins, Stelzman, Strunck, Stübben, Teschenmecher]; Verv.
Recherchen zu Heines Jugend.
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Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 5,Jg. 27, Folge6, Okt. 2000. ZurGeschichteder Bibliothekdes Evange-
lischen Ministeriums in Erfurt; Kirchengeschichte Mecklenburgs; Das Studium an der alten Erfurter
Universitat; Die Beschreibungen der Oberamter des Königreichs Wiirttemberg; Kirchenleute, Person-
lichkeiten und Schulpersonal der evangelischen Gemeinde 'Gnadenkirche zum Kreuz Christi zu
Hirschberg' mit angeschlossener Schule [met naamlijsten].

FamilienforschunginMitteldeutschland, 41. Jg., Heft4, Okt.-Dez. 2000. Auswanderer und Diplomaten,
NutznielierdeutscherAuslandsschuIen.LehrerausSachseninallerWelt-MomentaufnahmedesJahres
1937; Die Kemmlitzer Wölfe. Stammliste Wolf [i6e-i7e eeuw]; Über Leben und Werk des sorbischen
Pfarrers und Dichters Christian Friedrich Stempel (1787-1867); Harnisch aus Naumburg a.d. Saaie aus
dem Nachlass von t Heinz Harnisch, Dortmund [stamreeks Harnisch; i6e-i8e eeuw].

Genealogie, Bd. XXV, 50. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 2001. V. Weiss: Die Vorgeschichte des arischen Ahnen-
passes. Teil I: Das sogenannte Blutsbekenntnis; A. Holtmann: 'Germans to America' im Dreier-Pack:
Fallstricke und kein Ende ... (Schlufi) [voortzetting van de bespreking van het boek, de CD en DAD;
voorbeelden van passagiers, herkomstplaatsen en schepen, die over het hoofd gezien werden; op zee
overledenen werden niet vermeld]; W. Billig: Casimir Albrecht Koch (1695-1755). Forstschreiber zu Hol-
lenstedt und Oberförster in den Amtern Salzderhelden und Westerhof im Fürstentum Göttingen; £.
Scheren Das System der Militarkonskription im Königreich Westfalen. Ein Beitrag über die garnisonlose
Zeit des Distriktes Halle im Departement Saaie zwischen 1807 und 1813 (2. Teil). Die Formierung einer
hallischen Bürgergarde nach dem Ende des französische-deutschen Staates [namen en gegevens van
conscribenten]; Verv. Wanderungsbewegungen der Glasmacher Wenzel.

Idem, Heft 3/4, Marz-April 2001. W. Billig: Drei Förstergenerationen Bodecker von 1685 bis 1759 in
kurhannoverschen Landen und deren Herkunft aus Sachsen [afk. van Dresden; met stamreeks i6e-i8e
eeuw]; Verv. Vorgeschichte des arischen Ahnenpasses; Das Projekt 'Erfassung und ErschlieSung des
studentischen Stammbuchbestandes (18. und 19. Jh.)' im Stadtarchiv Göttingen; Verv. 'Schinderknecht
von ungewissen Nahmen' [namen en gegevens van scherprechters-knechten, w.o. Edelhauser, Fahnert,
Fuchs, Gebhardt, Geiger, Hahn, Hamberger, Hammer, Hermes, Karpe, Katzenellenbogen, Lange, Meier,
Muller, Reichard, Schmidt, Schreiber, Schultze, Wittig]; Verv. Trauungen in der Deutschen Evangeli-
schen Kirche in Islington/London 1860-1899.

Genealogisches Jahrbuch, Band 40 (2000). K. Volkart: Benjamin Hefiler, seine beide Frauen und deren
Familienkreise [begr. Heldrungen 1694, tr. (1) Polyxena Margareta Wickmann; tr. (2) 1666 Anna Sophia
von Otthera; Happe, Gehra, Schoner, Schröter]; W. Billig: Die Familie Krecelius. Vier Generationen
Schulmeister,PfarrerundSendschöffeninderGrafschaftLeiningen-Westerburgimi6. undi7.Jahrhun-
dert [Kreckel, Krekel, Krickeln; von Berzhahn (oorspr. von Bertshain, von Bertholdshayn)]; G.O. Schwerd-
feger: Therese Mathilde, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz, 1773-1839. Ein ungewöhnliches Frauenle-
ben zu einer ungewöhnlichen Zeit [met verwantschapstabellen, o.a. Lerchenfelder/v. Lerchenfeld]; G.
Seibold: Die Entlassung des Erbmarschalls Hans Konrad Thumb von Neuburg aus württembergischen
Diensten unter besonderer Berücksichtigung seiner Vertrauten Martin Nüttel und Wendel Sigle [1545];
Liste der bei der Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte registrierten und in ihrem Archiv
in Frankfurt am Main-Höchst vorhandenen Ortssippenbücher.

Hessische Familienkunde, Bd. 25, Heft 5, Marz 2001. Elard Brieglebs 'rheinhessische Gattenwahl' [1822-
1904; Langsdorrf, Biskamp]; Verv. Auswartige in den ev. Kirchenbüchern von Schlitz [1687-90]; Trauun-
gen Ortsfremder in Arnsbach Kirchenkreis Homburg Nov. 1680 bis Jan. 1774 [o.a. Rin(n)insland, Mof-
fert/Muffert]; Begrabnisse der Orstfremden in Zennern 1600-1830, Konfïrmationen [idem]; Daten der
Pfarrei Wirtheim aus dem 1. Kirchenbuch von Orb ab 1607 bis 1714 [o.a. Appel, Jackel, Eichhorn, Stock,
Böhm, Weigand]; G. Wittenberger. Stammbaum der jüdischen Familie Kirschner aus Grofi-Karben [oudst
bekende: Koppel Kirschner (1806-1859), tr. 1833 Johannette Oppenheim; met o.a. Kahn, Strauss, Berko-
witz]; Monsignore Manfred Gartner (1942-2000) [met stamreeks; te Bürstadt]; Genealogischer Knack-
punkt Nr. 8 [antwoord v. Grafschaft; de kast met wapens van Anna v. Canstein tr. 1567 Franz v. Kerssen-
brock]; Hessische Wappenrolle: Kinzer [oorspr. Kün(t)zer], Volp.
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Hugenotten, 65. Jg., Nr. 1/2001. 'Paddenschlucker' und 'Bohnenfresser'. Berliner Hugenotten und die
Nahrungsmittel; Jean Privat, Anführer der elf Flüchtlingskinder [kinderen van André Privat en Marie
Soustanne, uit St. Estèphe in de Lanquedoc; Jean geb. 1680].

Idem, Nr. 2/2001. Sainson oder Simson. Eine genealogisch-kulturhistorische Untersuchung; Das Edikt
von Nantes (1598). Ein Überblick über französische Veröffentlichungen zum 400. Jubilaum (1998).

Jahrbuch des Emslandischen Heimatbundes, Band 47 (2001). Hierin o.a.: H. jager. Zur Bedeutung von
Pfarrarchiven für die Orts- und Regionalgeschichtsforschung - Der Klerus der Propsteigemeinde Mep-
pen im 19. Jahrhundert; Chr. Hoffmann: Die Aufnahme des emslandischen Adeligen Jodocus von Schar-
fenberg in das Osnabrücker Domkapitel im Jahre 1542; Malerei und Grafik im Emsland 1860-1960 [met:
Künstler von A bis Z. Biografien].

Landesverein Sachsischer Heimatschutz Dresden, Mitteilungen, Heft 10 bis 12, Band XXII (1933). Dicht-
ung und Wahrheit über den Bergbau zwischen Tharandt und Dippoldiswalde [en de familie vonTheler];
Im Gedenken an Wilhelm von Polenz [dichter, geb. Rittergut Obercunewalde 1861, overl. 1903]; Das
Gohliser Schlöfichen [bouwheer Kaspar Richter (1708-70), in zijn jeugd koopmansleerling te Amster-
dam].

Mitteilungen des Landesvereins Sachsischer Heimatschutz e.V-, 1/1995. Über Pech und Pechhütten
in der Dübener Heide; Die Hungersnot im sachsischen Erzgebirge in den Jahren 1770-1772; Mittelalter-
liche Burgen und Herrensitze im Elbe-Elster-Gebiet und in der nördlichen Oberlausitz; Das Wirken des
Hofgartners Carl Adolf Terscheck in Dresden [1782-1869]; Die Bewerbung des Dresdner Armenschulleh-
rers Carl Gustav Nieritz (1795-1876); Alfred Meiche [geb. 1870, o.a. historisch onderzoeker; familie afk.
van Altenburg].

Lübecker Beitrage, Heft 47, Sept. 2000. Der Lübecker Domherr Maximilian Vrints von Treuenfeld und
seine Vorfahren [gesteld wordt een Spaanse adellijke afstamming tot 1267 terug, via een Johann von
Vrints, rentmeester in Antwerpen, gehuwd met een Barbara von Gobyn, dr. van Philipp (lid Raad van
Brabant); met hun twee zoons (één geboren in 1622) begint de aantoonbare aanwezigheid van deze
familie in Hamburg en Bremen. Een familie Vrient(s) (alias Floris, w.o. beeldhouwers) is al in de eerste
helft van de 16e eeuw te Antwerpen woonachtig. Robbrecht Vrient otr. Antwerpen (Walburg, PR 231/33)
2-1-1531 Barbara Gobels. Een Philips Gobijn deelt vaders erf met broers, zus en moeder Elisabet de Potter
weduwe Pieter Gobin (SR 380, f. 547; 1584). Pieter Ghobijns tr. Antwerpen (St. Jacob, PR 215/96-oud 48)
15-4-1567 Elisabeth Potters. Ik vermoed, dat naar de ouders van de twee bovengenoemde zoons opnieuw
- écht - gezocht zal moeten worden]; Stamreeks Bruhns [met o.a. fragment Brügmann]; W. Certz: Meine
Vorfahren. Ahnenliste 3. Zweig Stoltenberg [te Gadebusch; I7e-i9e eeuw].

Idem, Heft 48, Jan. 2001. Ahnenliste Schwarm [met o.a. Baak, Beese, Bredfeld, Brumm, Düde, Frahm,
Frark, Ganz, Gothan, Grefimann, Hagen, Hencke, Jahncke, Jauert, Keiling, Kienke, Kniesch, Krüger,
Lüth, Meincke, Möller (te Wittenburg), P(f )enning, Prosch, Reimer, Seemann, Schall, Schaper, Schmidt
(te Loosen), Schneider, Schur, Schwardt, Tölner, Wilms (te Zecher), Seedorf).

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde, Bd. H,XLIX. Jg., Heft 8(2000). Die westpfalzerGilcher(Gülcher)-
Familien im 17. und 18. Jh.; Die Bewohner der Klosterhöfe Mechtersheim, Mörlheim, Hordt, Klin-
genmünster und Selz nach den Schatzungsbüchern von 1593 und 1604; Philip Lützelburger heiratet eine
Frau aus dem Lützelburger Land [1650 met Maria ClauS Zimmermanns, uit Arlon]; Kaiserslautern 1550-
1619. Burger und andere Personen [aanv./corr.]; Rechnung des Spitals Obermoschel für 1672; 'Mische-
hen' in der Pfarrei Einöllen; Erganzungen zum Pfalzischen Pfarrerbuch (Buchstaben So-Spa) [Söder t/m
Spatz; met o.a. Spangenberg(er)]; Die Familiennamen der Juden Fussgönheims 1808 [o.a. Hirsch,
Lehmann, Loeb/Löb, Kirschbaum, Herz]; Die Schweizer Einwanderung in die Südpfalz.

Idem, Heft 9 (2001). K. Holl: Die Wilche von Alzey. Eine Niederadelsfamilie des 14. bis 16. Jahrhunderts
[Wikh/Willich von Alzey]; Gabsheimer Einwohnerlisten 1579-1686 [o.a. Breyvogel, Demut(h), Euller,
Hahn, Heimersheimer, Kirschhern, Marr, Meurer, Rambach, Schug, Wingerter]; Ein Haus und seine
Besitzer. Zur Geschichte des 'Pfalzer Hofes' in Guntersblum [Valentin, Frey, Platz, Esselborn]; Die
Wormser Familie Straub. Acht Generationen im Baugewerbe tatig [i7e-ige eeuw; met schema's]; Johann
Peter Fabricius, von 1728 bis 1734 Subconductor seines Schwiegervaters, des nassau-usingischen
Amtskellers Johann Martin Heitrich im Kloster Rosenthal.
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Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 23, Heft 1, Marz 2001. Die Familie
Münsinger von Frundeck in der Grafschaft Hohenzollern [ook: Minsinger]; N. Wandruszka: Nachfahren
Herzog Ulrichs V. von Württemberg in Sulzfeld/Baden [1413-1480; ill. zoon bij Margaretha Mör: Kaspar
Forstmeister; zijn achterkleindochter Barbara Eckher tr. Joachim Lindlin (1505-1575) > (genannt) Buck
> Hauber > Renz > Nonnenmacher; nageslacht Nonnenmacher en Steinmetz]; Stammfolgen der Wilder-
muth in Erdmannhausen [i7e-i9e eeuw); Die Müllerdynastie Schmalholz in Baden [i6e-i9e eeuw]; Zu-
fallsfunde im württembergischen Oberratsprotokoll von 1663.

Westmünsterlandische Flurnamen:
Band 1. H. Beckers/H. GauslingfB. Wittebrock: Die Flurnamen der Stadt Ahaus. Atlas und Namenregister
(Kreis Borken und Stadt Ahaus 1989) [Beitrage zur Geschichte der Stadt Ahaus, Band 5].
Band 2. Ulrich Söbbing: Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Atlas und Namenregister (Borken 1989)
[Beitrage zur Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Südlohn, Band 1]. Idem: Band 2.
Band 4. W. Ciuraj/C. GroJS-Holtick/M. Horst/E. Mietzner/]. Reisiger en B. Schneider. Die Flurnamen der Stadt
Rhede. Atlas und Namenregister (Vreden/Rhede 1990) [Heimatbuch Rhede, Band 10].
Band 5. W. Ciuraj e.a.: Die Flurnamen der Stadt Isselburg. Atlas und Namenregister (Vreden/Isselburg
1990).
Band 6. Ulrich Söbbing: Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Das preufiische Grundsteuerkataster von
1826 (Vreden/Südlohn 1991) [Beitrage zur Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Südlohn, Band 2].
Idem: Karten.Erftard Heinrich Mietzner: Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung
(1147-1989) und Namenerklarung. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren aan de
Rijksuniversiteit Groningen, 1997.
Band 7. W. Ciuraj e.a.: Die Flurnamen der StadtBocholt. Atlas und Namenregister (Bocholt/Vreden 1992)
[Bocholter Quellen und Beitrage, Band 4].
Band 8. Heinz Koek: Die Flurnamen der Stadt Stadtlohn. Atlas und Namenregister (Vreden/Stadtlohn
1992) [Quellen und Beitrage zur Geschichte der Stadt Stadtlohn, Band 2].
Band 9. Ingrid Sönnert: Die Flurnamen der Gemeinde Raesfeld. Atlas und Namenregister (Vre-
den/Raesfeld 1992) [[Raesfelder Beitrage zur Geschichte und Volkskunde, Band 1].
Band 11. Cie Belmans: Die Flurnamen der Gemeinde Heiden. Atlas und Namenregister (Vreden/Heiden
1994) [Heidener Schriften, Band 6].
Band 12. Cie Belmans: Die Flurnamen der Gemeinde Reken. Atlas und Namenregister (Vreden/Reken
1995) [Beitrage zur Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Reken (z. nr.)].
Bandi3.HemzKocfe:DieFlurnarnenderStadtStadlohn. Das preufiischeGrundsteuerkataster von 1826/27
[Quellen und Beitrage zur Geschichte der Stadt Stadtlohn, Band 3]. Idem: Karten.
Band 15. Erhard Mietzner: Die Flurnamen der Gemeinde Schöppingen. Atlas und Namenregister (Vre-
den/Schöppingen 1996) [Schöppinger Geschichte(n), Band 2].
Band 17. HanspeterDickel/ErhardMietzner: Die Flurnamen der Stadt Gronau. Das preufiischeGrundsteuer-
kataster von 1827 (Vreden/Gronau 1999) [Schriften aus dein Stadtarchiv Gronau, Band 5]. Idem: Karten.
Band 18. GeorgBeining: DieFlurnamen der Stadt Borken. Atlas und Namenregister (Vreden/Borken 2000).
Band 19. Erhard Mietzner: Die Flurnamen der Gemeinde Heek. Atlas und Namenregister (Vreden/Heek

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 126 (2001). Wendfeld und
Wendorf in Ostholstein, auch in Lauenburg und Ratzeburg [veldnamen]; Zum Alltagsleben frühneuzeit-
licher Heere am Beispiel der schleswig-holstein-gottorfischen Auxiliairtruppen im spanischen Erbfolge-
krieg [met o.a. recrutering, desertie, militaire justitie, financiering, verpleging, soldatenfamilies. Vol-
gens een verdrag - in 1703 in Den Haag gesloten met Engeland en de Nederlanden - gingen twee regi-
menten Infanterie (Barner en Aderkas, en vanaf 1709 als derde Dobrokoffsky) en twee regimenten dra-
gonders (Baudissin en von Dernath) het leger van dehertog van Marlborough in Vlaanderen versterken];
Weltausstellungen im 19. Jahrhundert; Jüdische Familien in Schleswig-Holstein wahrend der NS-Zeit;
Geschichte der CDU in Schleswig-Holstein 1945/46.
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Finland
Genos, arg. 71 (2000) -1. Adel en zijn historiografie; De Russische adel in Finland [19e eeuw]; Boedelbe-
schrijvingen van adellijke families in Viborgs archief; De vrouwelijke takken van het geslacht Karpelan;
Voorgeschiedenis van het archief in Viborg.

Idem, 2000-2. Bijdr. betr. de priesters uit de familie Wenne te Abo [ise-i6e eeuw]; Genealogie Sylvi-
us/Silvius [i7e-i8e eeuw].

Idem, 2000-3. Discussie-nummer: Synpunkter pa slaktforskning; Geschiedenis van de genealogie in
Finland; Genealogie en netwerk, variaites op de vraag betr. de betekenis van verwantschap; Genealogie
vanuit natuurwetenschappelijk gezichtspunt; Datorstödd slaktforskning [data-ondersteund genealo-
gisch onderzoek].

Idem, 2000-4. Bijdr. betr. de familie Romppainen [i7e-i8e eeuw]; De Georgsorde en Georgssabel [met
lijst van geëerde Finse officieren]; Predikant Johannes Procopaeus [overl. 1697, en zijn nageslacht].

Luxemburg
De Familjefuerscher, Nr. 57,18. Jk., Jan. 2000. Stamreeksen De Saint Hubert en Mayrisch; Les hommes
de loi dans la familie Ensch [ook: Ennesch, Limpach alias Ensch]; R. Klein: Die Merlette - Eine Wappenfi-
gur verandert sich; Naturalisations au 'Mémorial' [20e eeuw; Aach t/m Azzolin].

Idem, Nr. 58,18. Jk., Mee 2000. Die Stammbaumsammlung des Franz Keilen (1820-1906) [maakte
notities in regestvorm uit nu veelal verdwenen privé-archieven van oude boerderijen in de streek van
Attert en Blees, stelde genealogische tabellen samen, die eigenlijk 'huiskronieken' zijn van het beschre-
ven huis]; Die Herren von Malberg [en de familie Veyder]; Liste des victimes de l'invasion allemande au
10 mai 1940 en Luxembourg; Les Sauvage de Luxembourg-Ville, originaires de Granville/Longwy; No-
menclator luxemburgensis [alfabetische lijst van Luxenburgse plaatsnamen in de officiële spelling,
gevolgd door Luxemburgse resp. Duitse namen, en opgave bij welk kanton zij behoren].

Idem, Nr. 59,18. Jk., Okt. 2000. Liste der Gemeinde- und Kreiszugehörigkeiten deutscher Ortschaften
im Luxemburger Grenzgebiet [veertien pagina's]; Das Feuerstattenverzeichnis 1611. Die Stadt Echter-
nach und die Meierei Osweiler; Das 'Einwohner- und Familienbuch der Stadt Trier bis 1815'. Das
Grofiprojekt Trierer Familien [officieel is gekozen voor het genealogisch standaard programma OME-
GA].

Idem, Nr. 60, Dez. 2000. Die Stammbaumsammlung des Franz Keilen, Teil II [als voorbeeld fragment
Pletschette];PraktischeForschungshilfe: Glandée de regestes notariales arlonaises [1630-1828; o.a. Unge-
schickt, Reding, (ab) Eyschen, Schweitzer, Wirtz, Ni(e)dert, Greisch, Reutter, Loutsch, Dick(e)s]; Luxem-
bourgeois (au sens large) ayant dans Ie clergé du diocese de Liège [o.a. Adrianus Daverfeldt (geb. Bergen
o/Z 1891, overl. Sevenum 1966), Julianus Groot (geb. Den Haag 1892, overl. Nederhorst 1945), Jean-Théo-
dore Laurent (geb. Aken, overl. Simpelveld 1884)]; Feuerstattenverzeichnis 1611. La Seigneurie d'Esch-
sur-Süre; Bibliographie des articles ayant paru dans les volumes CAH (Collection Les Amis de l'Histoire-
Luxembourg) 1-18; Verv. Naturalisations (U-V).

Zweden
Slakt och Havd, Arg. 50 (2000), Nr. 1. Enkele aantekeningen betr. de oudere generaties Retzius [i6e-i8e
eeuw; ook: Reitz, Retzman, Reetz]; Fasin/Fassing [Waalse familie, werkzaam in de ijzerindustrie; I7e-i8e
eeuw]; De familie Galle [i6e-i7e eeuw].

Idem, Nr. 2, 2000. Een illegitieme tak van het Skans-Norrlandse geslacht Svenonius [i9e-2oe eeuw];
De familie Tyrohl [afk. van Estland].

Idem, Nr. 3-4, 2000. Bijdr. betr. Gerhard Snakenborg [Jerusalemvaarder 1382], Ethische problemen
bij het publiceren van genealogisch onderzoek, De familie van de schrijver Hjalmar Söderberg; Het
geslacht Winbom (Winbo) van Vastergötland, Heette Olof Andersson (voogd in Halsingland 1591-94)
Burman?; Schema's Svenonius en Wollin.

Zwitserland
Familienforschung Schweiz, Jahrbuch 1999. 'Altshus'/Althaus - Zum Ursprung eines Berner Familien-
namens; Comment en partant de la fondation des cableries de Cortaillod en 1879, on arrive, presque 100
ans plus tard, a la découverte de la ciclosporine, medicament indispensable aux transplantés [familie
Borel; i9e-2oe eeuw]; Das Bundesgesetz über die Archivierung vom 26. Juni 1998 - eine erste Betracht-
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ung aus Sicht der Genealogie; Un artiste peintre d'origine suisse vivant au Canada [Paul-Emile Jean-
richard-dit-Bressel,geb. 1870]; ZurGeschich te der SchmiedevonSpreicenbachundihrerBesitzer [fami-
lies Egg, Weber, Boll]; Die diplomatische Vertretung Österreichs bei der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft in den Jahren 1826 bis 1837. Aus dem unpublizierten Briefwechsel des Franz Freiherrn Binder von
Krieglstein (1774-1855) im Schweizer Bundesarchiv [schema von Binder].

Idem, Jahrbuch 2000. Briefe aus den Familienarchiven 'von Fellenberg' und 'von Wild' als Quelle
genealogisch-historischer Forschung; Schweizer Siedler auf der griechischen Insel Euböa im 19.
Jahrhundert [met schema v. Fellenberg, v. Muller, v. Wild]; Un ascendant réformateur: Capiton et les
autres [Wolfgang Fabricius Capiton (1478-1541, hervormer uit Straatsburg; kwst. van Jacobea Gemuseus,
geb. Basel 1716; —, Rü(e)din, Düring, Werdenberg; voorts met o.a. Mitz uit Keulen, en Plenis uit Antwer-
pen]; Die Informatisierung der Beurkundung des Personenstandes in der Schweiz und ihre Auswirkun-
gen auf die Familienforschung; Genealogische und genetische Stammbaume; Der lange Weg zum
Wissen - Zur Geschichte der Madchen - und Frauenbildung; Die Beurkundung des Personenstandes
und das Verfahren der Eheschliessung nach neuem Recht - Weitere Reformschri tte im Schweizerischen
Zivilgesetzbuch ZGB; Familie Jeanneret, communière du Locle et de Travers, bourgeoise de Valangin,
branche de l'artiste-peintre Gustave Jeanneret [1846-1927; stamreeks].

Familienforschung Schweiz, Mitteilungsblatt, Nr. 62(4/00), April 2000. Nr. 63 (2/00), Juli 2000. Aus der
Familiengeschichte des Entomologen Edmund Reitter (1845-1920).

Idem, Nr. 64, (3/00), Okt. 2000. Genealogie und Geschichtliches über die Familien TscharNer aus
Graubünden [met wapen]; Frei oder Frey? Untersuchungen und überlegungen zur Schreibweise der
beiden Auensteiner Geschlechter; Barbara Uttmann [geb. 1514 als Barbara von Elterlein, tr. ca. 1529
Christoph Uttmann].

Idem, Nr. 65, Febr. 2001. (Familien-)Geschichte und Genforschung: gibt es da Gemeinsamkeiten und
Berührungspunkte?; Inventarisierung der Kirchenbücher des Kantons Aargau. Ein Projekt der SGFF
und des Aargauer Staatsarchivs; Bibliographie der Sweizergeschichte 1997.

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; E-mail: Daniel.Teichman®vsao.ch; abt. SFr. 70,-), Heft 58,15. Jg., Marz 2001. Zur
Systematik der Genealogie-Darstellungen; Das ehemalige jüdische Gemeindehaus in Breisach; G. Boll:
Liebman der lange Jude und seine Nachkommen. Die ersten Generationen der Familie Lang von Rap-
potsweiler im Oberelsafi; Herkunft und Nachkommen des MackenheimerHandelsjuden Samuel Laza-
rus [Lazarus; schema Rieser]; Nachfahrenliste für Joseph Baruch Lang [1803-1838; tr. Caroline/Keila
Bernheim; o.a. Bloch, Onderwijzer, Rothschild, Herz, Teplitz, Levy, Braunschweig, De Lange, Kahn,
Gestetner, Eudlitz]; JewishGen, 7. Folge. Projects and Activities; Verv. Hochzeitsliste Blum [1734-36;
Bloch, Guntzburg,Sierentz,Blum,Bollwiller,Dreyfuss,Batagey /Pa tagey];ErganzungenzurHochzeits-
liste ... Blum [Schwob, Blum, Levy, Wallach, Boneff]; Verv. Hamburger Familie Isaac [enkele leden
woonden in Amsterdam]; Einwohnermelderegister als Quelle (slot).

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 13, Nr. 2, Juni 2000. Thomas und Felix Platter und ihre Zeit [boek-
drukker, rector Latijnse school, 1499-1582, resp. medicus, 1536-1614; met schema's Platter en Jeckel-
mann]; Bijdr. betr. Helmling en Henz; Die Restaurierung und Neugestaltung des Archivs der Familie
de Latour von Breil/Brigels; Die Zivilstandsamter im Kanton Baselland [adressen]; Das Dorf Boekten und
seine Bürgerfamilien; Genealogische Ausdrücke auf Französisch; Antw. Von Spiegelberg [ne-ise eeuw],
Dreiss; Der Meyerhof in Riehen [Datt, Schlup, Wenk].

Idem, Jg. 13, Nr. 4, Dez. 2000. W. Degen (f): Über den Ursprung von Geschlechtsnamen des Baselbiets;
K. Heinzmann: Schweizer Einwanderer in Eichstetten am Kaiserstuhl.

Idem (homepage: http://www.ghgrb.ch), Jg. 14, Nr. 1, Marz 2001. H.B. Kalin: Die Elisabethenkirche,
ihre Geschichte und ihr Neubau in kurzen Zügen; Die Einbürgerung der Familie Nessmann aus dem
Frankenland; H.B. Kalin: Die sogenannten vor-Habsburger; Antw. Meyer [stamreeks i7e-zoe eeuw; via
vrouwelijke lijn afstammend van Hans Holbein (1497-1543), schilder]; Antw. Brödlin.
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Verder ontvingen wij:
Archivaria. Periodiek van het Stadsarchief Breda, nr. 5, jan. 2001 [G. Otten/M.-L. van den Wijngaard: Van
helleman tot Internet; hoe bestuur en burgers in het Bredase verleden met elkaar communiceerden].
Bachten de kupe, 39e jg. (1997), nr. 6; 40e jg. (1998), nrs. 1 t/m 6.
De Bovenkamer, 99-4 [B. de Vries: Openbaarheid en persoonlijke levenssfeer; een lastig dilemma?].
Cadetten-Almanak, 1918. Uitgave van de Cadettenkorpsen van K.M. A en C.S [lijst van (onder)officieren
en burgerambtenaren, veranderingen en benoemingen, naamlijst der cadetten enz.].
Computers in Genealogy, Vol. 7, No. 1, Mar. 2000 [Windows Genealogy Software (met lijst Databases:
programma, kenmerken e.d.); Hypertext Intended Narrative Pedigrees: adapting the Burke's Peerage
format for the web]; no. 4, Dec. 2000.
Het Rectorshuis (uitg. Stichting Museum voor Heemkunde Almelo; Korte Prinsenstraat 2, 7607 JB
Almelo; secr.: S. L. Dronkers, B. Zweersstraat 43, Almelo), 23e jg. (2000) [T. Hesselink-van derRiet: Almelo-
ers stichtten kloosters; Uit het dagboek van L. J. Zuithoff Sr (1944-45); In gesprek met Reinier Kampman
(geb. 1913)].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 19, jan. 2001.
Michigana, Vol. 46, No. 2, June 2000; No. 3, Sept. 2000 [Sources for Surnames and Given names
(internet-adressen, te beginnen met: http://www.inf0key.com/hon/serral7.htm ]; No. 4, Dec. 2000;
Western Michigan Genealogical Society Newsletter, Winter 2000-2001.
Oldenburger Jahrbuch (Sonderdruck aus dem -), 44. und 45. Band (1940-41). H. Ottenjann: Die Bokeler
Mühle im Museumdorf zu Cloppenburg [erfpachter in 1828: Hermann Gerd Dumstorf en zoon Wiem-
ken D.; beschrijving; foto's en tekeningen].
Oud Alkmaar, jg. 24(2000), nr. 3 [Themanummer 75 jaar Historische Vereniging Alkmaar. }.D. Kila: Oud
naast nieuw].
Van Ackeren-Euwens'sche Familienblatter, 7. Jg., Blatt 3, Okt. 1959; Blatt 4, Dez. 1959.
Zeeland, 3e jg., nr. 1, jan. 2001.

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse Bron (67)

Secunda Januarij 1579; Heyndrick ValdersHeyndricxsse woonende tot Eist onder Millen by Maes-
tricht debet Hans de Backere ende Marie Valders eius uxori [= zijn vrouw], syns comparants
dochtere, de somme van dertich daelders, toecomende ter causen van goeden geleenden gelde
welcke voors. somme de voors. comparant heeft gewilt ende geordonneert... dat den voors.
Hans de Backere en Marie Valders eius uxori oft hens actie hebbende, sal worden betaelt ende
deughdelycken voldaen, nae syn comparants ende Elisabet Gooten Claesdr synre huysvrouwen
doot, van de besten ende aldergereetste goeden die sy nae hen doo t selen moghen achterlaeten,
hoe danighe die wesen sullen ende tot wat plaetse bevonden worden, sonder dat yemant van
syne kinderen oft erffgenaemen in syn ende synder huysvrouw achter te latene goeden yet sal
mogen heijsschen oft pretenderen voer ende al eer de voors. dertich daelders te vollen selen
wesen betaelt... sal verbinden een stede groot een half bunder gelegen tot Eist voors., belast
wesende met tweelff veertelen rogge Trichtse mate den heyligen geest tot Millen en anders
nyet.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, f. 293] [M.V-K]
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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

314. LOOS-ROSSEL (56 (2001), pag. 373
Ingeschreven in Bergen op Zoom 10-6-1775: Maurits Loos, jm geboren te Rodenburg, soldaet in't regi-
ment van lt.generaal Leusden alhier in garnisoen, en Helena Rosel, jd geboren te Yperen wonende
alhier. De bruidegom is luthers, de bruid rooms. Zij zijn 10 sept. getrouwd, met attestatie van Philippi-
ne, waar 10-6-1775 dezelfde inschrijving geschiedt. Het regiment gaat in 1777 naar Breda, 1778 naar
Amersfoort en Utrecht, 1781 naar Zierikzee, 1784 naar Breda, 1785 naar Bergen op Zoom, 1786 naar
Arnhem, 1787 naar Rhenen, Amerongen en Leersum, 1789 naar Doesburg, Doetinchem, Groenlo en
Lochem; in 1790 gaat het ie bataljon naar Willemstad, het ze blijft in Doetinchem, Groenlo en Lochem
tot 1795.

HJ. Wolters, Maarssen

VRAGEN

333. SCHERMER-SMIT
Anthonie Freerksz. Schermer, ged. Oosterblokker 18-11-1782, overl. Westwoud 29-10-1843, tr. Oosterblok-
ker 19-4-1812 Trijntje Hendrika Jeltus (Smit), geb./ged. Andijk 11/16-12-1787, overl. Oostwoud 2-10-1876.
Gevraagd informatie over hun ouders, van wie bekend is dat Frederik Schermer tr. Wognum 10-10-1782
Rensje Pieters, en Hendrik Jeltersz. (Smit) [zn. van Jelle Jeltes en Trijntje Hendriks] tr. Andijk 12-2-1787
Neeltje Pieters (Zwagerman).

mevr. T. Hofman, Vlissingen

334. GRAAF / GRAEFF
Pieter Jansz. Graeff, r.-k., won. op het Haaldersbroek of het Kalf (buurtschap in Oost-Zaandam), koopt
11-8-1728 de pelmolen 'het Vergulde Kalf, overl. 5-7-1734, tr. (1) ca. 1700/05 Dieuwertje Pieters; tr. (2)
1724 de weduwe Barbra Dirks. Uit het eerste huwelijk vier kinderen: Pieter, Neeltje, Frans en Jan. In het
boekwerk 'Dij t's Texelse geslachten' uit 1870 wordt gesproken over een r.-k. familie Graaf, met stamou-
ders Albert Gerritsz. Graaf (geb. 1642/43) en Volkje Simons, deze familie zou afkomstig zijn uit Elzas-
Lotharingen. Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Pieter Jansz. Graaf; is er verwantschap
met Albert Gerritsz. Graaf; concrete gegevens over r.-k. families met de naam Graaf die vanuit Duitsland
naar Nederland kwamen.

K. Spil, Delft

335. SCHINCKEL-VAN DE POLL
Cornelis Claesz. Schinckel, woont Achthoven onder Montfoort, schout 1560, leenman van de hofstede
Montfoort, overl. vóór 8-3-1580, tr. Aeffgen Jansdr. van de Poll. Zij kan een dochter zijn van Jan Gijs-
bertsz. van de Poll, onmondig 5-12-1502, burger van Montfoort 28-8-1522, schepen, schout enz., en
Mechtelt Gerritsdr. Sas, maar wordt niet genoemd in De Nederlandsche Leeuw 51 (1933), kol. 47. Ge-
vraagd voorgeslacht van het echtpaar Schinckel-van de Poll.

T.J. de Koning, Nieuwkoop
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336. SCHAAP-MOES
Wolter Hendrik Schaap, verluid Meppel 13-4-1793, tr. Trijntijn Moes, verluid Meppel 4-8-1779. Twee
kinderen bekend: Egbert Schaap, volgens overl.akte geb. Meppel 1757 (niet gevonden), overl. Meppel
11-8-1831, en Aaltien Schaap, verluid Meppel 16-7-1802. Gevraagd: nadere gegevens en voorgeslacht van
Wolter en Trijntijn.

H.P. Schaap, Wassenaar

337. VAN DISSEL-VAN DER POEL-ROUS
Ruth van Dissel, j.m. van Amsterdam, lakenwever, otr./tr. Leiden 8/23-3-1697 Claesje van der Poel, j.d.
van Leiden, dr. van Jan Janszn. van der Poel en (zijn tweede huw.) Beertge/Baertge Rous.Gevraagd:
ontbrekende gegevens en voorgeslacht.
DE VOS-SLOSSER MUIRES, LE MAIR
Anna Maria de Vos, begr. Leiden 26-8-1780, is dochter van Christiaan de Vos, ged. Leiden (MK) 25-7-1683,
lakenwever, en (otr. Leiden 2-5-1709) Magdalena Le Mair, van Leiden. Christiaan is zoon van Guillaume
(Tielmanszoon) de Vos, van Utrecht, en (otr./tr. Leiden 7/23-2-1681) Maria Slosser, dr. van Christiaan
Slosser en (otr. Leiden 15-8-1655) Annetje Muires.Gevraagd: ontbrekende gegevens en voorgeslacht.
VAN DER STRATEN-DE BACKER, DE BREE

Johannes van der Straten, ged. Leiden 4-11-1621, dekenwerker, zoon van Isaac van der Straten, dekenwer-
ker, en (tr. Leiden 17-4-1643) Jacomijntje de Bakker. Deze laatste woont bij huw. in 't clooster van Nazar-
eth, is dochter van Claes de Backer, (geb. Vlissingen?), wolkammer, en (otr. Leiden 19-2-1621) Johanna
(Susanna?) de Bree.Gevraagd: ontbrekende gegevens en voorgeslacht.
LAKEMAN/LAKEMANS-VAN DER POST
Jacobus Lakeman, ged. Leiden 28-5-1662 (zn. van Abraham Lakeman en Christijntje NN), begr. ald.
tussen 26-5 en 2-6-1736, 'greywerker', tr. Leiden 25-4-1682 Willemtje (Dirksdr.) van der Post, (geb.
Zwammerdam?), begr. Leiden tussen 10 en 17-4-1734. Gevraagd: ontbrekende gegevens en voorgeslacht.

drs. P. Rothstegge, Wilhelmhaven BRD

338. wapen NIEUWENHOVE
Gevraagd: herkomst, met genealogische gegevens, van hierbij afgebeeld wapen
Nieuwenhove (uit Rietstap).

F. Horvers-van Nieuwenhove, Tilburg

339. VAN KEMPEN-WANNINGS
Antonij Jansz. van Kempen (van Cempe), brandewijnbrander, azijnmaker en koopman te Rotterdam,
hoofdman van het Brandewijnbrandersgilde, begr. Rotterdam 2-1-1667, tr. (1) Mechteld Wannings; tr.
(2) Rotterdam 22-1-1650 Grietgen Cornelisdr., van Rotterdam, wed. van Dr. Eduard Nabels, med. dr. te
Alkmaar. Uit het eerste huwelijk Hillegond van Kempen, geb. ca. 1622 (niet gevonden in Rotterdam,
evenmin in Amsterdam), tr. Gerard van Loon, geb. Amsterdam 2-6-1622. Gevraagd: herkomsten voorge-
slacht van Antonij van Kempen en Mechteld Wannings, alsmede hun huw. plaats/datum en overl.
plaats/datum van Mechteld Wannings.
VERWER

Gevraagd: het voorgeslacht van Fijtge Jansdr. Verwer, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 21-1-1600, tr. Claes
Reyersz., korenkoper op 't Water 'in de Molensteen', opperkapitein der burgerij (1566), lid raad van
negen (1567), fugitief om het geloof 1568, fabriekmeester 1578, vroedschap 1578-1584 en schepen 1580
van Amsterdam, overl. ald. 1-12-1584, zn. van Reyer Pietersz. en Lysbeth Frans Heynszdr. Uit het huwe-
lijk van Fijtge en Claes: Reyer Claesz. (Molensteen), overl. vóór 17-9-1614, tr. Neel Jansdr., waaruit nage-
slacht Molensteen.

O.W.C. Mertens, Cadzand
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

DE BOND(T)
In verband met de samenstelling van een genealogie zou ik graag contact hebben (per e-mail of brief)
met nakomelingen van deze familie dieoorspronkelijkafkomstig is ui tHendrik-Ido-Ambachten 'kerke-
lijk gehorig' was in Zwijndrecht. Verschillende takken komen ook in Dordrecht voor.

K.P. Schaddelee, Hector Treubstraat 21A, 1402 CK Bussumtel. 035-6916265,
e-mail: KPSchaddelee@hetnet.nl

VAN LENT
Antonia van Lent, geb. Wely (gem. Dodewaard) 7-2-1809, en daar woonachtig, krijgt op 7-4-1839 een
zoon genaamd Jacobus, vader onbekend. Wie weet meer over deze Jacobus?

A.A.A. van Lent, Fransebaan 302, 5627 JL Eindhoventel. 040-2621918, e-mail: avlent@hetnet.nl

WITTEBOL
In verband met het uitwerken van de genealogie Wittebol (omgeving Aarlanderveen, Nieuwveen,
Nieuwkoop), zoek ik contact met personen die hier ook naar op zoek zijn, of die al gegevens hebben.

M.A. Hoek-Wittebol, Kastanjelaan 14,1613 WH Grootebroektel. 0228-521391,
e-mail: Hansmargriet@wanadoo.nl

WINKLER
Johannes Winkler, geb. Leeuwarden 12-9-1840, schreef een 'Familie Kroniek' over Winkler (Haarlem,
1887). Mij n zoektocht naar dit geschrift (bibliotheken, archieven) heeft niets opgeleverd. Vraag: wie kan
mij helpen aan deze Kroniek, of een tip geven waar deze te lezen is?

VERMEULEN
Leendert Frits Vermeulen, geb. Amsterdam 1904, bij de tweede zeemijnontploffing aan boord van de
'Simon Bolivar' voor de kust van Engeland overboord beland, uit zee opgepikt en aan land gebracht,
alwaar overleden 18-11-1939. Gevraagd: waar is hij begraven (Engeland)?

K. Biesma, Meester Bosweg 21,3956 XH Leersum, tel. 0343-452420 (tussen 1700 en 2300 uur)

Aan dit nummer werkten mee:

T. de Bruijn, Beethovengaarde 60, 5344 CJ Oss.
Mevr. M. Bus, Maasboulevard 185, 5237 WR 's-Hertogenbosch.
H.M. Hoeksema, p/a Beethovengaarde 60, 5344 CJ Oss.
Mr. P. Vahrmeijer, p/a Beethovengaarde 60, 5344 CJ Oss.
Dr. J.F. Wendte, Sarphatipark 124,1073 ED Amsterdam.
M.J.J. Wendte, p/a Sarphatipark 124,1073 ED Amsterdam.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
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