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Inleiding
Aaltje Sophia Mulder werd geboren in maart 1902 te Groningen als dochter van een alleenstaan-
de, bijna gelijknamige moeder: Aaltje Mulder. Deze dochter, Aaltje Sophia dus, kreeg een viertal
zoons uit haar huwelijk met Arend Hillebrink. Eén van die jongens overleed als kind, maar de
drie overige zonen hadden zelf ook weer kinderen, en de familie begon zich hoe langer hoe
vaker af te vragen wie de vader van hun (groot)moeder geweest kon zijn. Een zigeuner mis-
schien, waardoor de donkere ogen van Aaltje Sophia's nazaten verklaard zouden zijn...? Geregi-
streerd was zijn naam nergens. Toch moet zijn identiteit voor de buitenwereld niet geheel

Aaltje Sophia Mulder, geb. 1901, met haar moeder Aaltje Mulder (staande) en haar tante Sophia

(foto in familiebezit)
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onbekend zijn geweest, want de familie kon ook na een eeuw nog steeds enkele kenmerkende
bij zonderheden over de situatie rond Aaltje Sophia's onwettige geboorte geven. Zulks in tegen-
stelling tot de verwekker van een eerder onwettig kind van haar moeder; deze werd door de
familie aangeduid als 'een landbouwer' in haar geboortedorp, die haar ontslagen zou hebben
toen zij van hem in verwachting raakte. Wat niet reëel bleek, omdat dit kind werd geboren
precies tien maanden nadat Aaltje Mulder in de grote stad Groningen was gaan werken.

Aanvang van het onderzoek
Toen mij gevraagd werd om te adviseren bij een onderzoek naar de vader van Aaltje Sophia,
kreeg ik de volgende informatie te horen:
- deze verwekker had zelfmoord gepleegd nadat hij van de zwangerschap op de hoogte was

gebracht, en wel door zich in het [Noorder] plantsoen een kogel door het hoofd te schieten.
- het kind was vernoemd naar twee tantes bij wie ze haar eerste levensjaren (tot het huwelijk

van de moeder) in huis had gewoond.

Nu zijn dergelijke familielegenden notoir inaccuraat (zie boven!), maar vaak bevatten ze toch
een kern van waarheid. Het gegeven van de tantes - Aaltje en Sophia dus? - zou nuttig kunnen
zijn ter bevestiging, maar als invalshoek voor een onderzoek was het niet functioneel. En
zeker niet als het tantes van moederszijde betrof, maar dat leek niet het geval te zijn geweest.
Resteerde de zelfmoord, die spectaculair genoeg geweest moet zijn om de krant te halen. Of
toch niet? Een steekproef in de (Nieuwe) Provinciale Groninger Courant en het Nieuwsblad
van het Noorden anno 1902 liet niet veel bemoedigends zien: relatief weinig plaatselijk
nieuws, en nergens iets wat op een zelfmoord leek. Om op die basis de microfiches over een
periode van zes of meer maanden te gaan doornemen leek me een wanhoopsdaad die ik pas
als laatste redmiddel zou aanraden.

Aaltje Mulders levensloop
Daarom zette ik eerst maar eens de levensloop van Aaltje Mulder - de moeder van het kind -
op een rij tj e. Via het relatief goed bijgehouden (en bovendien behoorlijk ontsloten) bevolkings-
register van de stad Groningen bleek dat vrij goed mogelijk. Zij werd geboren in Aduard, op
de eerste mei 1874, als dochter van Hendrik Mulder, een 25-jarige arbeider, en Ida van der Molen,
die toen al enkele jaren gehuwd waren.

Begin juni 1896 kwam zij uit Aduard in 'Stad' aan, waar ze inwonende dienstbode werd in
het grote gezin van de logementhouder EgbertHavinga en zijn vrouw AnjeAuwema aan de Noor-
derstationstraat 89. Precies tien maanden later was ze terug in Aduard, waar haar eerste kind
werd geboren: Hendrik Mulder, vernoemd naar zijn moederlijke grootvader. Deze oudste
zoon is in Aduard achtergebleven bij Aaltjes ouders, of liever bij haar vader: Aaltje's moeder
Ida van der Molen overleed nog in dezelfde maand, april 1897.

HendrikMulder'jT. is volwassen geworden, trouwde, en had nageslacht, maar in de levensloop
van zij n moeder is van zij n bestaan verder weinig of niets te merken. Niet lang na de geboorte
zal Aaltje weer zijn teruggegaan naar de stad; voor zover ik kon nagaan is ze er zelfs nooit
uitgeschreven geweest. In 1902 was zij dienstbode in een café, aan het Gedempte Zuiderdiep
no. 140. Ook haar dochtertje Aaltje Sophia Mulder, geboren te Groningen medio maart 1902, was
daar ingeschreven; van samenwonen met tantes is nergens sprake. Zoals gezegd, de naam
Sophia vond ik in de familie van Aaltje Mulder niet terug, noch aan vaderszijde (Mulder) noch
aan moederszijde (Van der Molen). Aaltje's werkgever in die periode is Jan Frederik de Baan,
geboren Zutphen 26 maart 1858, overleden Groningen 9 augustus 1902, en gehuwd met Ange-
nisse Klara Geertsema [ook: Agnes Clara Geertsma].
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Enkele jaren later leerde Aaltje haar aan-
staande echtgenoot kennen, de landarbeider
Stoffer Schuitema, in 1866 geboren onder de rook
van de stad Groningen in de Paddepoel (toen
gemeente Noorddijk, nu onderdeel van de ge-
meente Groningen). Op 5 juli 1905 werden
moeder en dochter Mulder naar Aduard uitge-
schreven; aansluitend trad Aaltje daar met Stof-
fer in het huwelijk, op 21 juli 1905, en op de-
zelfde datum werden ze weer teruggeboekt
naar de stad, waar ze gingen wonen in de Pad-
depoel op no. 3, later no. 6. Zij hadden een
boerderijtje, eigenlijk een koemelkerij (hun
dochter Willemtje zou die melk gaan uitventen,
en Aaltje Sophia zou met een melkslijter trou-
wen).

Aaltje Sophia (haar eerste voornaam wordt in
de bevolkingsregisters wel eens weggelaten)
bleef als oudste dochter tot ca. 1920 in het ge-
zin opgenomen, maar kreeg nooit de naam
Schuitema; zij zou later wel haar tweede zoon
naar haar stiefvader vernoemen, en volgens de
familie waren de onderlinge verhoudingen uit-
stekend. Uit dithuwelijk van AaltjeMulderv/er-
den nog vijf kinderen geboren; de man liep al
tegen de veertig toen zij trouwden en hij stierf
toen hij begin zestig was. Op hun boerderij,
het Blauwbörgje, kwam in de twintiger jaren
vaak de schildersbent De Ploeg bijeen. Er zijn
dan ook verscheidene (impressionistische)
schilderstukken van bekend, en het gezin
wordt in de herinneringen van deze kunste-
naars nog wel eens genoemd: zo bakte 'juf-
frouw Schuitema' soms pannenkoeken voor de
gasten en zette koffie voor ze'. Stoffer's weduwe
is daar met de kinderen blijven wonen. Aaltje
overleefde haar man met ruim twintig jaar: ze
overleed te Groningen in februari 1950, nog
steeds woonachtig op Paddepoel no. 6.

Tot zover dus Aaltje's levensloop. Vinden we hierin nu een vingerwijzing naar de vader van
haar tweede kind? Nou nee, niet echt. Wel viel mij op dat haar broodheer in 1902 was overle-
den, zij het niet vóór, doch ruimschoots na de bevalling. Ik zocht zijn overlijdensakte op, maar
die gaf als enige bijzonderheid dat hij weduwnaar was van Angenisse Klara Geertsema. Dat was
een beetje vreemd, want in het bevolkingsregister was hij wel doorgehaald, maar zij niet. Toch
zou ze wel overleden kunnen zijn, want in het eerstvolgende register, dat van 1910, werd ze
niet meer vermeld. Haar eventueel vertrek uit de stad vond ik niet genoteerd, evenmin vond
ik haar overlijdensakte.

Stoffer Schuitema (1866-1928)
stiefvader van Aaltje Sophia Mulder
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Het drama
Op dat moment was het onderzoek dus effectief vastgelopen. Ik vroeg aan deze en gene of ze
nog suggesties hadden, en iedereen kwam met 'de krant' aanzetten. Tot de heer H. J. E. Hartog
te Groningen een andere mogelijkheid opperde: de lijkschouwingen. In het archief van de
secretarie van het gemeentebestuur van Groningen, inventaris 1816-19162 bevinden zich over
deze periode pakketten met begrafenisbriefjes, waarbij de officiële lijkschouwer toestemming
tot begraving geeft. En daarop staat, doorgaans in niet zo erg zuiver Latijn en in niet zo erg
duidelijk handschrift, een doodsoorzaak. Ze liggen ruwweg chronologisch, en het leek me
beter om de zes maanden vóór Aaltje Sophia's geboorte zelf door te nemen, en dit niet door de
geïnteresseerden te laten doen. Maar die werkgever zat me toch niet helemaal lekker. Zijn
overlijdensdatum kende ik al, dus sloeg ik begin augustus 1902 op. Het kostte me maar enkele
minuten, en daar verscheen:

Plaats en datum van het overlijden:
In 't Sterrebosch, 7 Augustus 1902.
Doodsoorzaak:
geschoten verwonding door den mond in de hersenen.

-TTTif;

De aanspreker gelieve nauwkeurig UTyermelden:

van de(n) overledene,

van de(n) echtgenoot naam en voornaam »V^«jjt efG£««t

van het overladen,
plaata .

datum.

Ter voldoening aan art 5 der Wet, regelende de uitoefening der genees-

kunst, verklaart de ondergeteekende, geneeskundige te Groningen, ten behoeve van

den Ambtenaar van den Burgerleken Stand te Groningen, dat hem na gedane

schouwing is gebleken, dat bovengemelde persoon is overleden aan:

Permissie tot begraving van Jan Frederik de Baan

548 Gens Nostra 56 (2001)



En dat was het dus. Daar was geen woord Latijn bij, en Aaltje Sophia's vader was zonder enige
twij fel de werkgever van haar moederJan Frederik deBaan.Het 'plantsoen' van de familielegen-
de was dan niet het (toentertijd) nieuwe Noorderplantsoen, doch het oude Sterrebos, en de
zelfmoord had plaatsgevonden enkele maanden na de geboorte in plaats van ervóór. Maar de
tante Sophia klopte wel degelijk: boven het koffiehuis van De Baan en zijn vrouw woonden zijn
zwager en zuster, laatstgenoemde heette inderdaad Sophia. Ik neem onmiddellijk aan dat zij
zich aanvankelijk bekommerd zal hebben om het onwettige kind van haar broer: er bestaat
zelfs een foto van het meisje tezamen met haar moeder en haar tante. De eerste voornaam,
Aaltje, moet dan wel naar de moeder zijn gegeven en niet naar een andere tante, waar geen
spoor van te bekennen valt.

De achtergronden
Hierop besloot ik het onderzoek zelf voort te zetten, en wel naar deze overspelige vader, Jan
Frederik de Baan. Wat waren zijn levensomstandigheden? Dat verhaal begint bij zijn wettige
echtgenote, AngenisseKlara Geertsema. Zij was geboren in 1840 te Groningen en een dochter van
de schoenmaker Jan Geerts Geertsema en Petronella Standaar. Haar vader overleed in 1844 en haar
moeder in 1855; daarop werden Angenisse en haar twee jaar oudere broer Gerhardus Johannes
opgenomen in het r.-k. Armhuis en Liefdegesticht aan de Pausgang. Na het verlaten van het
weeshuis was zij dienstmeid. In november 1861 vertrok zij naar Leeuwarden; enkele weken
later, begin januari 1862, keerde zij alweer in Groningen terug. Haar beroep werd toen aange-
duid als publieke vrouw! Zes jaar later, bij haar huwelijk, was zij 'naaister'... Eind 1868 trouw-
de zij te Groningen met Wilhelmus Driessen, schoenmaker en gepasporteerd (dat wil zeggen,
reglementair uit de dienst ontslagen) militair, geboren te Boxmeer in 1844 als zoon van Lamber-
tus Driessen en Christina van Dommelen.

Het echtpaar Driessen-Geertsema vestigde zich als tappers - biertappers - aan het Zuider-
diep, aanvankelijk op no. 177, kort nadien op no. 209; dit pand werd in de loop van het decen-
nium 1880-1890 omgenummerd tot no. 260. Zij hadden steeds inwoning van een aantal betrek-
kelijk jonge vrouwen uit heel Nederland, voor wie geen beroep werd opgegeven; ik heb een
vermoeden dat het hier om een al dan niet officieel bordeel ging, maar of dat echt zo was? Het
zou desnoods ook een goedkoop pension voor alleenstaande vrouwen geweest kunnen zijn.
Verloop in deze bewoning was er, althans volgens het bevolkingsregister, niet. Volgens het
Groninger adresboek van 1886 had 'W. Driessens' toen zijn bierhuis aan het Gedempte Zuider-
diep zuidzijde, no. 209. Kinderen zijn er uit het huwelijk Driessen-Geertsema niet geboren,
en de man overleed medio maart 1888.

Nog geen halfjaar later, op 31 augustus 1888, vertrok Angenisse naar Arnhem: kennelijk heeft
zij de 'business', welke dat dan ook geweest mag zijn, vrijwel direct stopgezet toen haar echt-
genoot haar ontviel. Waarom zij nu juist naar Arnhem ging, blijft duister. Had zij er familie
wonen? Haar broer misschien? Aangezien het bevolkingsregister van Arnhem verloren is
gegaan, valt dat niet te controleren. Reeds in januari 1889 hertrouwde zij, eveneens in Arn-
hem, met de achttien jaar jongere Jan Frederik de Baan. Onder de huwelijksgetuigen was haar
broer Gerrit Johannes Geertsema, toen een vijftigjarige apothekersbediende. Begin december
1889, dus bijna elf maanden na dit huwelijk, keerde zij vandaar weer naar Groningen terug
en trok in bij het Joodse artiestenechtpaar d'Ancona, aan het Zuiderdiep no. 218, later 270. In
potloodschrift bevat het bevolkingsregister van Groningen nog de opmerking 'de man woont
te Arnhem'; Angenisse zal dus vooreerst alleen zijn teruggekeerd. In elk geval kwamJ<m Frederik
binnen eenjaar als echtgenoot bij haar inwonen en wel op 11 augustus 1890, inderdaad vanuit
Arnhem.
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Haar nieuwe man was een ex-militair. Hij tekende voor tien jaar - aanvankelijk als tamboer
der mariniers - per 1 oktober 1873, en voer als stoker op verschillende marineschepen (zijn
stamboeknummer was 13333). Op 4 januari 1879 kwam hij uit de Oost terug, en diende aanslui-
tende tot 20 april 1882 te Nieuwediep. Zijn gedrag tijdens deze (bijna) tien dienstjaren is zeker
niet exemplarisch; bij de afloop werd hem een certificaat van goed gedrag geweigerd! Wat hij
in de tussenliggende jaren deed, is niet duidelijk. Maar in ieder geval volgde hij, op termijn,
zijn vrouw naar Groningen. Zij werden toen de hoofdbewoners van no. 270, op de hoek van
Zuiderdiep en de Driemolendrift, en begonnen daar een koffiehuis; van vrouwelijke perso-
neelsleden en/of inwoning is dan geen sprake meer. In de nog bestaande adresboeken van
1891,1894 en 1896 wordt J.F. de Baan steeds aangeduid als koffiehuishouder aan het Zuider-
diep, no. 270. In 1900 echter is het adres Gedempte Zuiderdiep no. 140, een café, dat nu Het
Wapen van Groningen heet, op de hoek van de Stationsstraat; dat komt overeen met de ver-
meldingen in het bevolkingsregister. Het gebouw moet toen nog vrij nieuw zijn geweest. Een
gevelsteen dichtbij de grond geeft nu nog de tekst: j . dingen en f. koning 1881.

PLAN VAN GRONIN&EN
aangeboden door

DE MEUBELFABRIEK.NEDERLAND"
J.A.HUIZINGA

COMPLETE AMEUBLEMENTEN
Westersingel . •+- Telefoon "118

Deel van een contemporaine stadsplattegrond van Groningen, 1902, dat zowel de locatie van het adres Zuiderdiep 140

toont als het Sterrebos -waar de zelfmoord plaats heeft gevonden, (foto: Groninger Archieven)
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De gelijknamige vader van Angenisse's tweede man, zelf al sinds 1880 weduwnaar, woonde
klaarblijkelijk in bij zijn dochter en schoonzoon Johannes Christianus Giesbers en Sophia Hendrina
de Baan, tezamen met nog een andere zoon, Willem Frederik Hendrik de Baan. Dit hele gezin -
allen waren r.-k., net als Angenisse Geertsema - kwam op 7 november 1891 uit Arnhem naar
Groningen en ging wonen aan het Gedempte Zuiderdiep no. 140a, dat is het bovenhuis van
het café, van hun zoon en broer Jan Frederik: zijn zwager (niet zijn vader) werd beschouwd als
gezinshoofd. De familie De Baan is, met een 'omweg' via Zutphen, uiteindelijk uit het Zuid-
hollandse Brielle afkomstig waar hun voorouders van generatie op generatie smid zijn ge-
weest.

Naspel
Wat er in 1901-1902 nu precies gebeurde, zal wel nooit meer helemaal duidelijk worden. Het
overlijden van Angenisse - of Agnes - Geertsema is nergens te vinden. Zou zij de stad hebben
verlaten toen haar man een verhouding kreeg met hun dienstbode? Ze is klaarblijkelijk niet
opnieuw naar Arnhem vertrokken, althans ze is daar niet overleden. Heeft zij haar man het
café uitgezet, zodat hij brodeloos raakte? Is zijzelf in deze periode ook gestorven en zo ja, hoe
en waar? In zijn eigen overlijdensakte, in augustus 1902, staat dat Jan Frederik haar weduwnaar
is, maar uit het bevolkingsregister blijkt dat niet en volgens het lijkschouwingsbriefj e, ook van
augustus 1902, is hij nog haar echtgenoot. Zijn zuster Sophia zal zich in eerste instantie wel
hebben ontfermd over het dochtertje van haar broer, Aaltje Sophia Mulder, en tevens over de
moeder van dit kind. Zoals gezegd staan op een foto van enkele jaren later beide vrouwen
samen met het meisje afgebeeld. Jan Frederik zelf pleegde op 9 (volgens de overlijdensakte) of
op 7 (volgens het lijkschouwingsbriefje) augustus 1902 zelfmoord door zich in het Sterrebosch
door het hoofd te schieten. En de rest is historie.

Stamreeks Aaltje Mulder
I. TrijntjeJans [Mulder?], arbeidster te Garnwerd (1816), Niehove (1835), overl. te Zuidhorn (vol-
gens overlijdensakte van haar zoon).
Waarschijnlijk was zij dezelfde als Trijntje Jans, ged. Zuidhorn 21-4-1793, arbeidster, overl.
Zuidhorn (oud 64 jr.) 2-2-1858, dr. van Jan Hindriks en Martje Klaassen, tr. Zuidhorn 21-5-1829
Berent Allerts Holthof.
Zij zal haar in 1816 geboren zoon dan naar haar vader vernoemd hebben.

II. Jan Hindriks [later: Jan Hindriks Mulder], geb. Garnwerd (gem. Ezinge, huis no. 52) 21-2-1816,
boerenknecht te Niehove (1835), idem te Den Ham (1839), arbeider te Aduard (later), overl.
Aduard 8-4-1858, tr. Aduard 21-11-1839 Antje Bousema, geb. Fransum 29-4-1816, dienstmeid te
Wierum (1839), overl. na 1858 (niet te Aduard gevonden), dr. van Sipke Egberts [Bousema,
Bouwsema] en Aaltjen Jakobs.

III. Hendrik Mulder, geb. Aduard 30-7-1848, boerenknecht ald., arbeider te Aduard, overl. ald.
(oud 71 jr.) 13-7-1920, tr. Aduard 13-11-1869 Ida van der Molen, geb. Midwolde (of Lukaswolde),
gem. Leek, 4-11-1845, dienstmeid te Aduard, overl. Groningen (doch woonachtig te Aduard,
oud 47 jr.) 22-4-1897, dr. van Hendrik van der Molen en Aaltje Hoeksema.
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Johan Altink (1885-1971): 'Blauwbörgje', 1947, olie op doek.
Collectie Groninger Museum (permanent bruikleen Instituut Collectie Nederland)

(foto: Groninger Museum/John Stoel)

IV. Aaltje Mulder, geb. Aduard 1-5-1874, koemelkster, overl. Groningen (in de Paddepoel) 12-2-
1950, tr. Aduard 5-7-1905 Stoffer Schuitema, geb. in de Paddepoel (gem. Noorddijk) 12-5-1866,
overl. Groningen 13-11-1928, zn. van Stoffer Schuitema, arbeider, en Willemtje Kraijma.

Voorkinderen:

1. Hendrik Mulder, geb. Aduard 8-4-1897.
2. Aaltje Sophia Mulder, volgt V.

Uit het huwelijk:

3. Hendrik Schuitema, geb. Groningen 24-4-1906, arbeider, vertrekt 10-7-1931 naar Hoogkerk.
4. Willemtje Schuitema, geb. Groningen 30-4-1907, melkventster; tr. 2-7-1931 Riekele L.Meijer.
5. idaSchuitema, geb. Groningen 16-4-1910, dienstmeid, tr. 9-7-1931 Hendrik Derk Mulder (mo-

gelijk familie van moederszijde).
6. Anje Schuitema, geb. Groningen 18-2-1912, dienstmeid.
7. Stoffer Schuitema, geb. Groningen 26-5-1916.

V.AaltjeSophiaMulder, geb. Groningen 17-3-1902, omstreeks 1-1-1921 als dienstbode woonachtig
aan de Jonkerstraat 9; op 12-11-1923 woont zij aan de Paddepoel 6, overl. Groningen 25-12-1985,
tr. Groningen 31-7-1924 Arend Henderikus Hillebrink i, geb. Groningen 16-8-1899, melkslijter,
overl. ald. 1-1-1986, zn. van Jakob Hillebrink en Anke van Dijk, met wie zij op de Paddepoel
no. 4, kort daarna op no. 5, woont. Op 24-7-1928 verhuist het gezin naar Zuidwolde (gem.
Bedum) om op 20-9-1935 weer terug te keren naar de stad. Daar wonen zij aan de J. Baart de
la Faillestraat no. 48.
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Uit dit huwelijk:

ï. Jakob Hillebrink, geb. Groningen 11-4-1925.
2. StofferHillebrink, geb. Groningen 7-8-1927, overl. Groningen (ingeschreven teBedum) 25-6-

1934, na een ongeval waarbij een scherpe rietstengel door zijn neusgat in de hersenen
doordrong.

3. Arend Hillebrink, geb. Bedum 3-2-1931.
4. Anko Hillebrink, geb. Groningen 9-3-1939.

Stamreeksjan Frederik de Baan 4

l.Jacob de Baan, tr. Leentje Spruit.

II. Jan de Baan, ged. Brielle 6-2-1761, grofsmid, otr./tr. Brielle 20-4/11-5-1783 Geertrui Scheers.

III. Leendert de Baan, ged. Brielle 22-5-1785, smidsknecht, overl. ald. (oud 39 jr.) 19-11-1823,
otr./tr. Brielle 30-8/13-9-1807 Hendrina Schmettau [vernederlandst tot Schuittouw], ged. Brielle
14-1-1782, overl. ald. 22-7-1847, dr. van Justus Frederick Schmettau en Sophia Gerritse.

IV. Jan Frederik de Baan, geb. Brielle 19-4-1813, kleermakersgezel, kleermaker, fusilier bij de 14e
afd. Infanterie(i839), opzichter (1880), overl. Groningen 1-2-1900, tr. Zutphen 9-1-1839 Gerharda
Willebrodus, geb. Wehl 13-6-1812, ged. ald. 14-6-1812 (r.-k.; doopgetuigen Martinus Willebrodi
en Maria Schnyders), overl. Arnhem 28-1-1880, dr. van Joanna [ook: Anna, of Joanna Hermina]

Zuiderdiep 140, hoek Stationsstraat, waarAaltje Mulder woonde toen haar dochter geboren werd, in 1589; het pand
is vrijwel onveranderd gebleven, (foto: Groninger Archieven)
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Willebrodus, naaister, en (volgens het r.-k. doopboek) Gerhardus Stüber. Jan Frederik Sr.
woont na de dood van zijn vrouw in bij zijn dochter en schoonzoon Johannes Christianus
Giesbers en 'Sofia Henderika' de Baan, tezamen met nog een andere zoon,Willem Frederik
Hendrik.

Uit dit huwelijk, geboren te Zutphen:

1. Sophia Hendrina, geb. 11-12-1838 (bij het huwelijk geëcht), overl. Zutphen 27-7-1839.
2. Jacobus Reinerus de Baan, geb. 28-5-1840, korporaal, overl. Arnhem 18-2-1862.
3. Sophia Hendrina de Baan, geb. 7-8-1843, overl. Groningen 14-6-1909, tr. Johannes Christianus

Giesbers, geb. Nijmegen 24-10-1851, machinewerker, overl. gem. Haren (denkelijk in Help-
man) 24-7-1903, zn. van Christiaan Giesbers en Elisabeth Kuipers.

4. Joseph, geb. 17-3-1845.
5. Franciscus, geb. 10-3-1847.
6. Louis Martinus, geb. 17-11-1848.
7. Johannes Jacobus Marinus de Baan, geb. 21-12-1849, huzaar te Deventer (1880). In laatstge-

noemd jaar geeft hij het overlijden van zijn moeder te Arnhem aan, tezamen met zijn
jongste broer, toen marinier wonende te Nieuwediep.

8. Willem Frederik, geb. 3-2-1852, overl. Zutphen 21-11-1852.
9. Maria Johanna, geb. 22-2-1853, overl. Zutphen 12-2-1854.

10. Willem Frederik Hendrik de Baan, geb. 9-3-1855, overl. na 1891.
11. Jan Frederik, volgt V.

V. Jan Frederik de Baan, geb. Zutphen 26-3-1858, marinier te Nieuwediep (1880), koopman te
Arnhem(i889), nadien koffiehuishouder te Groningen, overl. Groningen 9-8-1902, tr. Arnhem
16-1-1889 Angenisse Klara Geertsema, geb. Groningen 5-1-1840, koffiehuishoudster, dr. van Jan
Geerts Geertsema, schoenmaker, en Petronella Standaar. Zij tr. (1) Groningen 19-11-1868 Wilhel-
mus Driessen, geb. Boxmeer 15-2-1844, schoenmaker en gepasporteerd militair, bierhuishouder
te Groningen, overl. Groningen 17-3-1888, zn. van Lambertus Driessen en Christina van Dom-
melen.

Noten
1. Johan Dijkstra, Herinneringen aan Blauwbörgje, in: Nieuwsblad van het Noorden, 6 mei 1961, pag. 27.
2. GAG, inv. no. 6453.
3. De genealogie Hillebrink is inmiddels ook verschenen, en wel als: Genealogie Hillebrink (met takken

Hilbrink), Kampen/Groningen, in: Gruoninga 43 (1998), pag. 29-37.
4. Gegevens over de oudste generaties De Baan zijn ontleend aan: H.J.Roodenburg. StamreeksRooden-

burg, Zuid-Holland 1557-1902, Leiden 1984, pag. 45-46. Voortgezet onderzoek in Brielle heeft niet meer
plaatsgevonden, behoudens het naslaan van de huwelijken van 1783 en 1807 door de heer H. L.
Stasse, die ik daarvoor erkentelijk ben. De heer J.RTiemeijer te Velserbroek is actief bezig een
genealogie 'De Baan' samen te stellen en te publiceren. Zijn aanvullingen inzake oudere generaties
De Baan konden hier nog niet worden opgenomen. Belanghebbenden kunnen zich tot hem wenden
(adres: Galle Promenade 306,1991WL Velserbroek). Dank ben ik verder verschuldigd aan mevrouw
E. D. Heijnis-Renssen te Arnhem voor gegevens vermeld in generatie IV en V uit de archieven van
Arnhem en Zutphen.
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EEN ROTSVASTE OVERTUIGING
fragment De Laive

DOOR H. C. GEUKES-FOPPEN

Inleiding
Het leek me een leuke bezigheid om een kwartierstaat te maken met mij n zoon als probandus.
In zijn eerste levensjaren leefde zijn overgrootmoeder nog. De achterkleinkinderen noemden
haar 'oude oma'. Oude oma vertelde dat haar oma van de Hugenoten afstamde. Deze groot-
moeder heetteJannetjeElisabeth deLaive, geboren Amsterdam 30 april 1825; zij was Nederlands
Hervormd. Tot dusver kon het verhaal kloppen.

Op een gegeven moment ging ik het voorgeslacht vznJannetjeElisabeth deLaive onderzoeken.
Zij was de dochter van Jean Baptist Joseph de Laive, geboren Luik 4 april 1787, Rooms-katholiek,
en van beroep horlogemaker. Hij was een zoon van Jean Baptist de Laive, geboren Luik om-
streeks 1747, Rooms-katholiek, en van beroep ook horlogemaker. Jean Baptist de Laive trok
tussen 1789 en 1792 met zijn vrouwJoannaLouise Winand, geboren Luik omstreeks 1758, en hun
twee kinderen, Jean Baptist Joseph enjosephina Helena, vanuit Luik naar Den Bosch. Aldaar wer-
den nog zes kinderen geboren. Tussen 1803 en 1815 vertrok het gezin naar Amsterdam.

Nieuwsgierig om te weten of er nog mensen met de naam De Laive in Nederland zouden
wonen, raadpleegde ik het telefoonboek. Er woonde een aantal mensen met die naam in ons
land. Ik koos een willekeurig nummer uit het rijtje en belde dat nummer. De mevrouw, die
opnam, legde ik de vraag voor of zij iets wist over het voorgeslacht van De Laive. Zij antwoord-
de: 'Nee, ik weet er niets van, ik ben aangetrouwd. Maar ik weet wel, dat de familie van adel
afstamt, omdat de familienaam met De begint'. Bij het volgende telefoongesprek dezelfde
vraag gesteld. De meneer die aan de telefoon was gekomen, antwoordde: 'Nee en het heeft
mijn interesse ook niet. Maar ik weet wel, dat de familie van een adellijk geslacht afstamt, dat
tot de Hugenoten behoorde'. Vervolgens vertelde ik over mijn bevindingen. Hij reageerde:
'Oh, ik heb me wel eens afgevraagd, hoe het komt dat onze familie, zolang als ik me kan heu-
gen, in het bezit is van het gereedschap van een horlogemaker'.

Jean Baptist de Laive, die vanuit Luik in Amsterdam terechtkwam, was horlogemaker van
beroep. Twee van zijn zoons, volgden hem op in dat beroep. De zoon Jean Baptist Joseph deLaive
kreeg vier zoons, die werden alle vier ook horlogemaker. Het was een katholieke familie. Zoon
Jean Baptist Joseph deLaive ging een relatie aan met achtereenvolgend twee vrouwen, die van
hervormde huize waren. De kinderen uit de laatste relatie werden hervormd, zo ook de bewus-
te Jannetje Elisabeth de Laive, de betbetovergrootmoeder van mijn zoon. Niets duidt erop, dat
het een adellijke familie betreft met een Hugenoten-achtergrond.

De gegevens voor dit fragment De Laive, ook wel Delaive, zijn opgezocht in de gemeente-
archieven van Amsterdam en Den Bosch. Onderzoek in Luik en Zwolle heeft niet plaatsgevon-
den.

Fragment De Laive / Delaive
I.Jean Baptist de Laive, geb. Luik ca. 1747, horlogemaker, r.-k., overl. Amsterdam (buitengast-
huis) 18-9-1831, tr. (mogelijk te Luik) Joanna Louisa Wienard (Maria Louise Winand, Joanna Ludovica
Winand), geb. Luik ca. 1758, r.-k., overl. Amsterdam (buitengasthuis) 3-9-1826, wonende aan
de Handboogsteeg.

Uit dit huwelijk (r.-k.):
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1. Jean BaptistJoseph, volgt II.
2. ]osephina Helena de Laive, geb. Luik 25-11-1789, naaister, overl. Amsterdam 20-12-1874, tr.

Amsterdam 31-5-1815 Nicolaas Joseph Watrin, geb. Luik ca. 1790, geëmployeerde aan het
Bureau van 's-lands impositien, overl. Amsterdam 13-8-1847(Vijzelstraat nr. 130), zn. van
Jean Joseph Watrin en Anna Josepha de Laive1.

3. Agidius Joseph de Laive, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan-Peter) 1-9-1792 (get.: Nierlant Fla-
mand en Catharina Ludovica Brassene).

4. Anna Catharina deLaive, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan-Peter) 24-11-1794(get.: Henricus de
Laive en Catharina Ludovica Wenard).

5. Maria Juliana de Laive, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan-Peter) 14-5-1797 (get.: Nicolaus de
Laive en Anna Louise [een achternaam is niet vermeld]), begr. 's-Hertogenbosch 11-8-1797
(op het St. Janskerkhof).

6. Maria Barbara de Laive, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan-Peter) 12-10-1799 (get.: Joannes Bap-
tista de Laive en Maria Catharina Charlotta de Laive), begr. 's-Hertogenbosch 12-3-1800
(op het St. Janskerkhof).

7. Johanna Maria deLaive, geb. 's-Hertogenbosch 25-11-1800 (doop niet gevonden), overl. Am-
sterdam 26-11-1879, ongehuwd.
Zij woonde met haar zuster Josephina Helena de Laive in Amsterdam aan de Prinsengracht nr. 825,
vervolgens aan het Regenboogsliefdehofje nr. 438, daarna in het St. Bernardusgesticht aan de Oude
Turfmarkt nr. 7.

8. Franciscus Josephus de Laive, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan-Peter) 2-8-1803 (get.: Josephus
Watrin en Anna Josepha de Laive), militair, horlogemaker, overl. Amsterdam 7-5-18352

(Prinsehofsteeg nr. 5), tr. Amsterdam 27-9-1826 Alida Gesina Schouten, ged. ald. (r.-k. de
Zaayer) 6-2-1800, overl. Amsterdam 3-11-1834 (Prinsehofsteeg nr. 5), dr. van Willem Schou-
ten en Maria Catharina Maatschal.
Uit dit huwelijk:
a. Andreas Joannes Franciscus deLaive, geb. Amsterdam 30-11-1827 (Utrechtschestraat nr. 111).
b. Alida Gesina Maria de Laive, geb. Amsterdam 27-9-1829 (Utrechtschestraat nr. 241).
c. LouiseAdrianusFranciscus deLaive, geb. Amsterdam 9-8-1834(Prinsenhofsteeg nr. 5).

II. Jeanffoannes Baptist joseph de Laive, geb. Luik 4-4-1787, horlogemaker, overl. Amsterdam 28-
11-1855 (Rozengracht nr. 361), samenwonend in Amsterdam met Lambarta van der Veen, geb.
Zwolle ca. 1796, overl. Amsterdam 21-2-1824 (Leidschegracht nr. 41), dr. van Jan van der Veen
en Maria Bordewijk; tr. Amsterdam 4-4-1827 Maria Blom, ged./ged. Amsterdam (Oude Kerk)
14/20-11-1803, overl. ald. 17-10-1880 (Egelantiersgracht nr. 154), dr. van GerritBlom, turfdrager,
en Antonia Jansze, werkster.

Uit de samenwoonrelatie:

1. Louisa Maria de Laive3, geb. Amsterdam 17-2-1824 (Leidschegracht nr. 41).

Uit het huwelijk (Ned. Herv.):

2. JannetjeElisabeth deLaive, geb. Amsterdam30-4-1825 (Leidschegracht nr. 41), overl. ald. 17-
5-1873, tr. Amsterdam 1-5-1850 Nicolaas van de Riet, geb. ald. 31-12-1826, Ned. Herv., schil-
der, overl. ald. 7-1-1903, zn. van Abraham van de Riet, schilder, en Maria Sthaal. Hij hertr.
Amsterdam 22-8-1877 Anna Maria Roepe, geb. ald. 20-1-1835 (Weteringstraat nr. 41), r.-k.,
werkster, overl. Amsterdam 4-8-1899, dr. vanTheodorus Joannes Roepe, behangersknecht,
en Wilhelmina Berkman, visverkoopster, winkelierster. Anna Maria Roepe was wed. van
Gerrit Reesinger, geb. Amsterdam 25-1-1831 (Looijerstraat nr. 204), Ned. Herv., metselaar,
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overl. Amsterdam 24-12-1875, zn. van Hendrik Reesinger, schoenmakersknecht, en Matje
Zuiderduin.

3. JohannesBaptistdeLaive,geb.Amsterdamn-3-i827(PrinsengrachtvoordeReesluisnr.585),
horlogemaker, overl. Amsterdam 29-6-1883 (Muidergracht nr. 13), tr. (1) ald. 9-4-1851 Anna
Maria Louisa Coopman, geb. Amsterdam 10-11-1829, Ev.-Luth, overl. ald. 29-12-1863, dr. van
Johannis Wilhelmus Coopman, aanspreker, en Anna Maria Noordziek; tr. (2) Amsterdam
8-3-1865 Neeltje Coenders, geb. ald. 13-9-1835, Ned. Herv., naaister, dr. van Willem Coenders
en Margie Plomp. Zij tr. (1) Amsterdam 3-3-1847 Nicolas de Roever, zeeman, zn. van Willem
Cornelis de Roever en Charlotte Mathon.
Het echtpaar De Laive-Coopman was Evangelisch-Luthers, en heeft behalve in Amsterdam, ook in
Utrecht, Scherpenzeel en Leiden gewoond.

Neeltje Coenders had reeds een zoon, Dirk Coenders, geb. Amsterdam 11-8-1862, overl. ald. 7-8-
1872. Het echtpaar De Laive-Coenders vertrok naar Culemborg. Zoon Dirk Coenders werd onderge-
bracht in Amsterdam aan de Anjelierstraat nr. 500 bij het kinderloze echtpaar Johanna Coenders (geb.
Amsterdam 10-2-1829) en Philippus Spaans (geb. Kuinre 26-9-1829).

Johannes Baptist de Laive kwam blijkens het bevolkingsregister in 1874 weer in Amsterdam aan,
alleen en komende van Londen. Hij trok in bij zijn moeder en zijn twee ongehuwde zusters aan
de Egelantiersgracht nr. 154.
Uit het eerste huwelijk (Ev.-Luth.):
a. Hermina Louisa Hedwig Dorothea de Laive, geb. Amsterdam 22-12-1851 (Egelantiersgracht nr. 131,

later veranderd in nr. 353).
b.JoannesBaptistaJoseph de Laive, geb. Amsterdam 2-7-1859, overl. ald. 29-7-1859 (Tweede Bloem-

dwarsstraat nr. 431 achterkamer).
Uit het tweede huwelijk (Ned. Herv.):
c. Philippus de Laive, geb. Amsterdam 9-4-1865 (Maagdelievenstraat nr. 223).

4. JohannaMariadeLaive, geb.Amsterdam7-4-1831 (Koningspleinnr. 134), overl. Haarlem 9-5-
1884, ongehuwd.

5. Maria Charlotta de Laive, geb. Amsterdam 13-5-1834 (Reguliersdwarsstraat nr. 134), overl.
Amsterdam 10-2-1918, ongehuwd.

6. GerardusAntoniusdeLaive,geb. Amsterdam 13-5-1834(Koningsplein nr. 134),horlogemaker,
overl. Amsterdam 25-5-1859 (Rozengracht nr. 361), ongehuwd.

7. Josephina Helena de Laive, geb. Amsterdam 14-1-1838 (Nieuwe Leliestraat nr. 47), overl. ald.
26-10-1870, tr. Amsterdam 24-2-1869 Johannes Bernhardus Lueken, geb. Amsterdam 15-8-
1844, Ev.-Luth., stukadoor, overl. ald. 24-12-1888 (Oude Zijdsvoorburgwal 248), zn. van
Johann Hinrich Lueken, stukadoor, en Jenneken Mensink. Hij hertr. Amsterdam 28-12-
1871 Maria Wilhelmina Jacobina van der Lee, geb. Rotterdam 22-11-1843, Ned. Herv., overl.
Castricum 9-10-1921, dr. van Geertuida van der Lee, tapster in Amsterdam.

Nicolaas Wilhelmus Gerardus, geboren Amsterdam 6 januari 1862, zoon van Maria Wilhelminajacobina
van der Lee, werd op 25 maart 1863 door haar erkend en op 28 december 1871 bij huwelijk door
Johannes Bernhardus Lueken en Maria Wilhelmina Jacobina van der Lee als het hunne erkend.

8. Catharina Maria de Laive, geb. Amsterdam 28-6-1840 (Nieuwe Leliestraat nr. 51), overl. ald.
18-2-1911, tr. Amsterdam 18-3-1868 Jan Jacob de Beus, geb. Naarden 27-3-1836, Ned. Herv.,
kok, logementbediende, overl. Amsterdam 23-3-1904 (Prinsengracht nr. 430), zn. van Aris
de Beus, schoenmaker, en Anna Maria Muller. Zij kregen onder meer een zoon: Jan Jacob
de Beus, geb. Amsterdam 21-8-1869.

9. Franciscusjoseph deLaive, geb. Amsterdam 14-11-1842 (Nieuwe Leliestraat nr. 51), horlogema-
ker, overl. ald. 4-2-1909, tr. (1) Amsterdam 21-4-1864 Sara Maria Johanna Aalbers, geb. Am-
sterdam 16-2-1839, Ned. Herv., overl. ald. 20-6-1869, dr. van Johannis Herman Aalbers,
inspecteur van politie, en Johanna Hermina Volkers; tr. (2) Amsterdam 9-9-1869 Maria
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Elizabeth Trakzel, geb. Amsterdam 1-10-1834, r.-k., naaister, overl. ald. 30-4-1914, dr. van
Christianus Trakzel, timmerman, en Maria Catharina Verkerk.
Het echtpaar De Laive-Trakzel vertrok op 21 april 1870 naar Leeuwarden en kwam daar vandaan
op 25 juli 1872 weer terug in Amsterdam en ging aan de N.Z. Achterburgwal nr. 295 wonen.
Uit het eerste huwelijk:
a. Roeloffina Arnoldina de Laive, geb. Amsterdam 17-3-1865, overl. ald. 29-6-1865.
b. Franciscus Joseph de Laive, geb. Amsterdam 21-5-1866, overl. ald. 17-5-1867.
c. Franciscus Joseph de Laive, geb. Amsterdam 17-6-1867, overl. ald. 11-7-1867.

10. Nicolaas Joseph de Laive, geb. Amsterdam 24-5-1845 (Nieuwe Leliestraat nr. 51), horlogema-
ker, overl. ald. 1-5-1885, tr. Amsterdam 23-7-1868 Sara Hermina Louisa Leuring, geb. Amster-
dam 16-11-1843, Ned. Herv., naaister, overl. ald. 27-2-1924, dr. van Dirk Leuring, timmer-
man, en Antje de Haan.
Uit dit huwelijk (Ned. Herv.):
a. Gerardus Antoni de Laive, geb. Amsterdam 11-1-1871.
b. Nicolaas Joseph de Laive, geb. Amsterdam 16-11-1873.
c. Joannes Baptist Joseph de Laive, geb. Amsterdam 16-12-1875.
Sara HerminaLouisa Leuring hertr. Petrus JosephusKupers, geb. Amsterdam 18-4-1826, r.-k., schilder,
overl. ald. 5-2-1900 (Eerste Jan Steenstraat 127), eerder getrouwd met Alida Koenders, zn. van Abel
Josephus Kupers en Hendrina Fransina Klumper. Het echtpaar Kupers-Leuring is op 1 augustus
1889 vanuit Nieuwer Amstel naar Amsterdam verhuisd.

Noten
1. Annajosepha de Laive, geb. Luik ca. 1762, overl. Amsterdam 8-6-1820 (Heijsteeg nr. 128). In wat voor

familierelatie zij staat tot Jean Baptist de Laive (ca. 1747-1831) heb ik niet kunnen achterhalen. Moge-
lijk is het een broer-zus relatie.

2. Aangifte in 1835 is gedaan door de neven Jen Baptist Nicolaas deLaive, 44 jaar, horlogemaker, wonen-
de aan de Prinsehofsteeg nr. 5 en HenriJoseph Watrin, 55 jaar, kapper, wonende aan de Huidenstraat
nr. 4.

3. Jean Baptist Joseph de Laive geeft de geboorte van zijn dochter Louisa Maria aan. In de geboorteakte
staat voluit de naam Louisa Maria de Laive. Omdat in deze akte de familienaam van de vader is ver-
meld, zal het kind gewettigd zijn. Louisa Maria verdwijnt later van het Amsterdamse toneel, want
zij is niet te vinden, noch onder de naam DeLaive, noch onder de naam Van derVeen. Er bestaat een
mogelijkheid dat het kind door de ouders van Lambarta is opgevangen, mogelijk in Zwolle, de
geboorteplaats van Lambarta.

4. De geboorte-adressen van het derde, vierde en vijfde kind vin Jean Baptist Josepf de Laive luiden
achtereenvolgens Koningsplein nr. 13, Reguliersdwarsstraat nr. 13 en Koningsplein nr. 13. Het gaat
hier waarschijnlijk om hetzelfde huis op de hoek Koningsplein-Reguliersdwarsstraat.

Uit Antwerpse Bron (68)

30 Jan. i4gz;]an GhyselsHenricxsswylen geseten tot Sundert ex una en Cornelie VilaertsJansdochter
ex altera; bekenden huwelijks voorwaarden.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 102, f. 209] [M.V-K]
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DE KINDEREN VAN DE MELKBOER
een identificatieprobleem in de Burgerlijke Stand

DOOR L.M. VAN DER HOEVEN

Enige tijd geleden kwam ik in contact met iemand die mij het volgende probleem voorlegde.
Van zijn overgrootmoeder Neeltje de Vaal kon hij alleen haar kinderen vinden, maar niet haar
geboorteakte en evenmin haar overlijdensakte. Van Neeltje waren maar liefst tien kinderen
bekend die allen de achternaam De Vaal kregen. De kinderen' kwamen ter wereld in Rotterdam
(1863), Berkel en Rodenrijs (1866,1867,1869,1871), Hillegersberg (1872,1874,1877,1880) en
Delfshaven (1883). Neeltje was dus een ongehuwde moeder. In het bevolkingsregister van
Berkel vinden we Neeltje en een van haar daar geboren kinderen terug. Als geboorteplaats en
-datum geeft zij op Zevenhuizen 2 juni 1844. Onderzoek in de Burgerlijke Stand leerde dat de
naam De Vaal daar in het geheel niet voorkomt. Op 4 september 1872 wordt zij met haar kinde-
ren uitgeschreven naar Hillegersberg, waar zoals al bleek het kindertal verder uitbreidt.

Zonder kennis van de plaats en datum van geboorte of overlijden begin je niet zoveel. Vol-
gens de familieoverlevering zou overgrootmoeder Neeltje wel met haar man hebben samenge-
woond en zou zij zijn overleden in Rotterdam. Die man zou volgens de verhalen niet met haar
hebben kunnen trouwen, omdat hij al getrouwd was. Een andere bijzonderheid is dat hij van
beroep melkboer was. Het zou gaan om een zekere Jan Havenaar. Deze was op 27 november
1890 te Rotterdam voor de tweede keer in het huwelijk getreden met een Neeltje van Kwawegen.
Zou zij dezelfde zijn als Neeltje de Vaal} De leeftijd kwam aardig overeen en zij was geboren in
Zevenhuizen, zoals Neeltje de Vaal ook opgaf. In de meeste gevallen blijft het bij vermoedens
en veronderstellingen, die meestal niet Tiard' gemaakt kunnen worden.

Echter, in dit geval bleek dat anders. In de huwelijkse bijlagen van het echtpaar Havenaar-
van Kwawegen, zaten naast de gebruikelijke akten als geboorteakten ook nog twee akten van
bewijs van onvermogen. Deze werden opgemaakt wanneer de echtelieden de kosten van het
huwelijk niet konden betalen. De ene akte stond op naam van Jan Havenaar; de andere op die
van Neeltje de Vaal, waarmee het onomstotelijk bewijs is geleverd dat Neeltje de Vaal en Neeltje
van Kwawegen één en dezelfde persoon zijn.

De vraag is nu waarom Neeltje van Kwawegen zich Neeltje de Vaal noemde. Neeltje was een doch-
ter van Gerrit van Kwawegen en Geertruida de Waal en kwam ter wereld in Zevenhuizen op 2 j uli
1841. Opmerkelijk is dat de moeder ten tijde van de geboorte in Moerkapelle woonde. Waarom
is het kind niet daar geboren? Vreemd was dat de naam van het kind - oorspronkelijk Bertje
- was doorgehaald en verbeterd in Neeltje.

Nader onderzoek leerde dat de moeder van Neeltje Geertje de Vaal (!) was. Zij huwde op 8 mei
1830 te Moerkapelle met Gerrit van Quawegen (Kwawegen)2. Mogelijk is Neeltje buitenechtelijk
verwekt en kreeg zij de naam van de man van haar moeder: Van Kwawegen. In de omgang
heette zij kennelijk Neeltje de Waal. Daarmee is zij de stammoeder van een nieuwe familie De
Vaal is geworden.

Noten
1. Kinderen: Johanna Neeltje, geb. Rotterdam 30-7-1863; Geertje, geb. Berkel en Rodenrijs 19-5-1866; Geer-

tje, geb. Berkel en Rodenrijs 10-8-1867; Jan, geb. Berkel en Rodenrijs 3-9-1869; Geertje, geb. Berkel en
Rodenrijs 16-5-1871; Gerrit, geb. Hillegersberg 17-8-1872; Pieter, geb. Hillegersberg 27-8-1874; Cornelis,
geb. Hillegersberg 29-7-i877;Jaan(/e, geb. Hillegersberg 25-4-1880; Neeltje, geb. Delfshaven 29-4-1883.

2. Met dank aan de heer J.D. Mulder te Hendrik-Ido-Ambacht.
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TEKSTEN IN DE BIJBEL VAN JACOBA DE KORNE

DOOR N.G. VERSTEEG

In een Statenbijbel die een paar jaar geleden is geveild, stond een aantal familie-aantekenin-
gen. Voor de veiling werd mij toegestaan daar een kopie van te maken. De gemeente Goes
heeft daar weer een kopie van. Hieronder de uitwerking van de tekst; tekst tussen vierkante
haken is toegevoegd. Vergelijking van de gegevens met de officiële registers heeft niet plaats-
gevonden.

Jacoba de Korne
die dezen boek

Jacoba de Korne mijn moeder is gestorven op den 30 meiyes 1791 en zuster Pieternella de Korne is overle-
den op den 28 agustus 179(5 doorgehaald]4
den 16 februarij zijn de Franse in de stad van der Goes binnen gekomen des avonds om alve agt in 1795
den 21 februarij is den Boom van Vrijheijd geplant
Jacobus Ate Allemekinderen is getrouw[d] op den 24 desember
Boudewijn de Korne is overlenden den 23 april 1807

Jacobus Vereeke is geboren int jaare 1761 op den 8 october
Jacoba de Korne is geboren in den jaare 1766 op den 19 agustus
En getrouw[d] op den 11 november 1795, eijnde

Johannes Vereeke is gebooren in den jaare 1796 op den 15 april
Maria Vereeke is geboren in den jaare 1797 op den 12 maarte en overleden den 9 october
Jan Vereeke is gebooren in den jaare 1798 den 20 maarte
Sara Vereeke is gebooren om den jaare 1799 op den 5 meiije en overleden den 14 september
Sara Vereeke is gebooren in den jaare 1800 op den 4 october [tussengeschreven:] en gestorven 1809 den
2nov.
Maria Vereeke is gebooren in den jaare 1801 op den 28 october
David Vereeke is gebooren in den jaare 1803 op den 14 januarij en overleden 24 september
Boudewin is geboren 1804 op den 9 februarij en gestorven op den 12 maarte
Adriaan Vereeke is geboren 1805 op den 10 september
Sara Vereeke is geboren 1807 op den 4 april en overleden op den 26 april

Maria Vereeke is overleeden 1814 op den 11 januarij
Jan Vereeke is overleeeden 1814 op den 22 januarij
Adriaan Vereeke is overleeden 1814 op den 24 maarte
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PATER WENCESLAUS WESTERHOF
een Sillevoldse priesterzoon in Brazilië

DOOR R. J. DE REDELIJKHEID

Inleiding
Tijdens mijn genealogische speurtochten kwam ik een Sillevoldse1 jongen op het spoor, die
later jarenlang als missionaris in Brazilië werkte en aldaar uiteindelijk overleed. Zijn levens-
loop intrigeerde mij zodanig, dat ik het de moeite waard vond me daar eens in te verdiepen.
Dit artikeltje is daarvan het resultaat. Het aardige is dat er enige correspondentie van deze
priesterzoon met zij n in Nederland achtergebleven familie bewaard is gebleven2. Een deel van
de informatie over hem komt dan ook uit de eerste hand.

In Silvolde woont sinds de jaren dertig van de 19e eeuw een familie Westerhof. Bernardus
Westerhof is klompenmaker en wordt in Oer (Ulft) geboren als tweede zoon van Gradus Westerhof
enjoanna Bouman. Zij n ruim één j aar oudere broer Gerardus blij ft in Oer wonen, sinds circa 1860
in de Roggestraat op nummer 14 (afgebroken in 1965). Hij is de stamvader van de Ulftse en
(later ook) Beekse Westerhofs, waaruit twee bekende betaald voetbaltrainers3 zijn voortgeko-
men.

De r.k.-doop van Bernardus vindt plaats in Ulft op 22 september 1809. Hij trouwt in 1834 te
Wisch met Alijda Peters uit Zeddam. Het echtpaar woont aanvankelijk in huis nummer 135 in
Silvolde en krijgt twee kinderen. Dochter Johanna, geboren in 1835, trouwt met de uit Aalten
afkomstige kleermaker Steven Betting en vestigt zich bij haar ouders in. De in 1838 geboren
zoon Everardus trouwt in 1868 met Grada Keijser uit Silvolde en ook dit jonge paar trekt in bij
de ouders van de bruidegom. De drie gezinnen wonen dus onder één dak met de huisnummers
155 en 156. Later staat het huis nummer 156 onder nummer 4 in het bevolkingsregister. Nu is
dit het sterk van uiterlijk veranderde pand Ulftseweg 7.

Het gezin Westerhof-Keijser
Everardus Westerhof is timmerman. Zijn vrouw Grada en hij worden ouders van negen kinderen,
waarvan het oudste kind, een dochtertje, slechts vijfjaar wordt. Twee jongere meisjes overlij-
den wanneer zij respectievelijk vijf maanden en zeven dagen oud zijn. Van het gezin worden
vijf zoons en een dochter volwassen. In dit gezin wordt op 26 oktober 1872 als derde kind
Gerhardus geboren. Op 1 november 1889 verlaat Gerhardus het ouderlijk huis en gaat naar
Megen. Hij begint daar zijn opleiding bij de Minderbroeders. Hij ontvangt het kleed van Sint
Franciscus in Wychen op 3 oktober 1894 en legt daar eerst de eenvoudige geloften op 6 oktober
1895 af gevolgd door de plechtige geloften te Weert op 9 oktober 1898. Na zijn priesterwijding
op 25 maart 1901 is zijn priesternaam Wenceslaus. Na de voltooiing van zijn theologische studie
is hij werkzaam als assistent in Wychen en Megen. Vanuit Megen vertrekt hij op 29 september
1909 uit Nederland om naar Brazilië te gaan. Was er met hem veel gebeurd sinds hij Silvolde
verliet, ook aan het thuisfront was het alles behalve rustig gebleven.

Zij n oudste broer Bernardus, geboren in 1870, treedt in het voetspoor van zij n vader en wordt
ook timmerman. Bernardus trouwt in 1898 met Hendrika Besselink, afkomstig uit Hengelo (G).
Het echtpaar krijgt in de periode 1899-1906 vier zoons en een dochter. Ook jongere broer
Theodorus, geboren in 1874, werkt mee in de (nu nog als schuur bestaande) timmerwerkplaats
achter het huis aan de Ulftseweg; hij overlijdt op 27-jarige leeftijd op 15 januari 1902. Op 20
december 1902 overlijdt vervolgens vader Everardus Westerhof, 74 jaar oud. Zijn enige in leven
gebleven dochter Catharina (Dina) trouwt in 1904 met Hendrikus Meuleman, werkzaam op de
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DRU4, en vestigt zich in Ulft. Zij krijgen twee zoons en een dochter en worden de grootouders
van onder meer Ingo Meuleman, de Ulftse ondernemer die zich met zijn vrouw Mimi na de val
van Ceaucescu door middel van de MoederTeresa Stichting te Ulft inzet om een aantal dorpen
in Roemenië (met name in de plattelandsgemeente Cetariu) sociaal en economisch op de been
te helpen. De vierde zoon van het echtpaar Westerhof-Keijser, de in 1879 geboren Willem,
vestigt zich als schilder in Etten. Hij trouwt in 1903 met de in Etten geboren Everdina Egberts.
Uit deze verbintenis ontstaat via twee zonen een dynastie van schilders en drogisten. Eén
kleinzoon keert later terug naar Silvolde en heeft daar een bekende snackbar. Dan is er nog de
jongste broer Johannes, geboren in 1882; over hem zo direct meer.

Emigratie naar de Verenigde Staten
Op 2 augustus 1907 vertrekken van huis nummer 4 te Silvolde Bernardus Westerhof, zijn vrouw
Hendrika Besselink en hun vijf kinderen naar Davenport-Iowa in de Verenigde Staten. Samen
met hen verlaten Grada Keijser, oud 65 jaar en weduwe van Everardus Westerhof, en de ongehuw-
de 24-jarige Johannes Westerhof Silvolde. Drie generaties Westerhof die hun geluk gaan beproe-
ven aan de andere kant van de oceaan. In Iowa worden in het gezin van Bernardus en Hendrika
nog een dochter (1909) en een zoon (1915) geboren. Op 31 augustus 1911 vertrekt, van huis num-
mer 8 te Silvolde, Elisabeth Hofmeijer naar Chicago. Zij is een dochter van de Silvoldse klokken-
maker Cornelis Hofmeijer en zijn uitTerborg afkomstige echtgenote Arnolda Giezen. Elisabeth
was met de handschoen getrouwd met Johannes Westerhof en voegt zich nu bij haar al in 1907
geëmigreerde overbuurjongen en geliefde, die inmiddels in Chicago emplooi had gevonden.

Pater Wenceslaus naar Brazilië
Deze verhuisbewegingen betekenden voor de jonge pater Wenceslaus, dat er nog één zuster en
broer in Nederland wonen, echter niet meer in Silvolde, terwijl zowel zijn moeder als beide
andere broers overzee wonen. Wat hij in Brazilië beleeft, is voor een deel beschreven in brieven
aan zijn "beminde broeder en zuster' in respectievelijk Etten en Ulft. Als hij een brief schrijft,
zegt hij steevast dat deze voor beide gezinnen is bedoeld. Zijn eerste brief van 6 november
1909 uit Sao Joao d'El Rey verhaalt over zijn voorbereidingen tot vertrek, de reis zelf en zijn
eerste indrukken van Brazilië.

Zo vertelt hij, dat hij vanuit Ulft naar Doetinchem, Lichten voorde, Vorden, Vaassen, Den
Haag en Rotterdam is gegaan voor bezoeken aan familie en geestelijken. In Scheveningen ziet
hij op 36-jarige leeftijd voor het eerst de zee. In Megen is hij druk met pakken en aanschaffen
van benodigde zaken en aldaar volgt op 28 september het hem z waarvallende afscheid van zijn
medebroeders. In Woerden treft hij andere ordeleden en gezamenlijk gaat het dezelfde dag
nog richting Amsterdam. De volgende dag om 11.00 uur gaat het gezelschap aan boord van de
'Frisia'. De vertrekkers worden uitgeleide gedaan door de 'E. E. Paters' te Amsterdam, nadat
ze 'natuurlijk overal (zijn) getrakteerd en volgestopt voor zoover het ging, zooals ook altijd
gebeurt wanneer men ergens komt als vriend om er niet lang te blijven'. Enige milde humor
en een gezond relativeringsvermogen kan pater Wenceslaus niet worden ontzegd. Op de boot
bekruipt hem een 'gevoel van eenzaamheid en verlatenheid () zoo heelemaal als afgezonderd
van de wereld en dan op zo'n waterplas, die lelijk kan te keergaan, het is ook niet alles'.

De reis verloopt van begin tot eind over een kalme zee. En al steekt de Frisia zo nu en dan
de kop in de golven, erg is het nooit. De Frisia kan 1.200 passagiers bergen en vaart 25 kilome-
ter in het uur, 'zij heeft elektrisch licht en een toestel voor draadlooze telegraphie'. De uitste-
kende en volop verkrijgbare leeftocht wordt in zijn brief tot in detail beschreven. De reis
verloopt via Tiet schoone Dover aan de Engelsche kust', La Rochelle, Vigo, Coruna en Lissabon.
Het schip wordt begeleid door 'vliegende vischjes en verschillende keeren uit het water sprin-
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gende vischen, genaamd dolphij nen'. Walvissen en haaien ziet onze wereldreiziger niet, meldt
hij. In Vigo worden de Capucijnen bezocht, maar de taalproblemen blijken ondanks hulp van
'de Fransche taal' nauwelijks overbrugbaar. De oversteek Lissabon - Rio de Janeiro wordt met
1.100 passagiers aan boord zonder tussenstops ('14 dagen meneer aan één stuk') gemaakt. Tij-
dens de reis overlijden een man en twee kinderen, 'waarvan de lijken 's nachts worden neerge-
laten in zee', zodat de passagiers daar niets van merken.

Detail uit een portret van een groep geestelijken;
in het midden: pater Wenceslaus V/esterhof

(collectie de W. G.J. Westerhof te Etten)

Verblijf in Brazilië
Op dinsdag 19 oktober 1909 arriveert de 'schoone Hollandsche boot' in Rio en wordt het eer-
waarde gezelschap 'door één onzer paters met een bootje afgehaald'. Na een tochtje van twin-
tig minuten arriveert men in Vichteroy. Pater Wenceslaus blijft daar tot vrijdagavond en spoort
vervolgens samen met een andere pater naar SaoJoao d'El Rey. De reis voert door hoge bergen
en door tunnels en de volgende morgen om 8 uur wordt het reisdoel bereikt. Zijn eerste brief
beschrijft de grote tuin en het dito huis waarin hij verblijft. In de tuin groeien wel dertig
soorten exotische vruchten, waarvan hij de sinaasappels inmiddels aan een geslaagde proeve
heeft onderworpen. Hij herkent verder bananen, appels en een vreemd soort pruimen. Het
huis is voorzien van waterleiding en elektrisch licht. De stad ligt op 1.000 meter boven de zee
en rondom in de bergen. Het bevalt hem goed, schrijft hij, en hij is ook goed gezond. Hij ziet
'zwarte, bruine en blanke menschen, allen katholiek maar de meesten doen er niet veel aan'.

Zijn bewaard gebleven brieven beginnen pas weer in november 1925. Wat er in de tussenlig-
gende tijd met hem gebeurt, staat in zijn necrologie, die is gepubliceerd in het St. Antonius
Maandschrift van de Orde der Minderbroeders5. Na de plaatsing in Sao Joao d'El Rey volgt er
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één in Ouro Prêto. Per 6 mei 1911 gaat pater Wenceslaus als kapelaan naarTeófilo Otöni. Op 6
augustus 1917 vestigt hij zich als residerend priester voorgoed in het district Itahypé. Dit
district is 'één van de meest woeste streken van het commissariaat, waar de zielzorg met bij-
zonder zware arbeid en groote offers gepaard gaat'. Pater Wenceslaus zou zich de rest van zijn
leven inzetten voor de zorg van dit twintigduizend zielen tellende district. Alleen in het laat-
ste jaar van zijn leven krijgt hij daarbij hulp van een in Coevorden geboren pater. Pater Wences-
laus is een man van weinig woorden, die in stilte en zonder ophef zijn werkzaamheden ver-
richt en zijn apostolische tochten onderneemt.

In mei 1921 komt pater Wenceslaus op vakantie naar Nederland en op 15 maart 1922 vertrekt
hij weer met het 'SS Oceania' naar Brazilië. In 1922 wordt Itahypé ingedeeld bij de parochie
Lufa en wordt Wenceslaus de eerste pastoor. Hij blijft evenwel in Itahypé wonen. Op 15 januari
1923 wordt de residentie in Itahypé canoniek opgericht met pater Wenceslaus als eerste praeses.
Op 1 november 1923 richt hij in Itahypé de Derde Orde op. Dit is een vereniging van r.-k. leken
die, aangepast aan hun situatie in de wereld, naar de geest van Sint Franciscus leven.

Op 16 november 1925 schrijft hij een brief aan zijn 'Beminde Broer, Zuster en Neven' in
Etten. Hij begint met de woorden: 'Dat ik niet schrijf, zal wel de reden zijn dat ik niets van
U verneem. Maar dat is een oud deuntje dat niet goed rijmt; want gij zijt met vieren en ik ben
alleen'. Hij wordt via 'Het Geldersche Volksblad' op de hoogte gehouden van 'hetgeen er al zoo
voorvalt in Etten'. Hij noemt concreet 'kermisvermaken, kippendiefstallen, etc'. Maar ook de
Ettense kerk, die allang klaar is en waar een heeroom van de Ettense familie de stuwende
kracht achter is geweest, heeft zij n warme belangstelling. Heeroom heeft plannen en hup daar
verrijst de kerk, terwijl Wenceslaus nog niet eens is begonnen met zijn nieuwe kerk, omdat 'hier
alles vreselijk duur is en mijn geld weinig is'. Hij schrijft dat hij van broer Bernard uit Amerika
een brief heeft gehad. Bernard heeft volgens de arts 'de suikerziekte' en is verhuisd naar 'een
grootere boerderij in Stacktown'. Bernards oudste zoon is in september getrouwd met een
protestants meisje dat katholiek is geworden. In Amerika maken ze het goed, constateert hij.
Hij vertelt dat Gerrit Keizer daar op bezoek is geweest. Mogelijk is dat een familielid van moe-
der Grada Keijser, waarover hij verder niet rept. Zij is wellicht reeds overleden. Hij heeft het
nog wel over broer Johan en familie. Johan gaat werken in Chicago en komt eens in de vier
weken naar huis. In Brazilië begint het al tamelijk warm te worden, schrijft hij aan het eind
van zijn brief waarin hij de familie 'een zalig Kerstfeest en Nieuwjaar' toewenst en besluit
met: 'De groeten aan bekenden. Vergeet niet voor mij te bidden'.

Op 8 februari 1927 schrijft hij weer aan zijn Ettense familie. Hij zegt dat 'de courant' hem
van de algemene dingen op de hoogte houdt, maar dat deze zich 'niet mengt in de familieza-
ken van anderen; deze moet ge mij zoo nu en dan eens vertellen, je hebt immers twee jongens
die ook kunnen schrijven. Zeg niet gij schrijft ook niet, want voor mij is 't veel moeilijker daar
ik alleen ben en aan velen moet schrijven en de handen vol werk heb en telkens meer werk'.
Met zuster Dina in Ulft verloopt de briefwisseling kennelijk wat vlotter, want daar weet hij
het laatste nieuws over te melden. Hij vertelt over de door hem opgerichte Derde Orde, 'die
mij elke eersten zondag een kleine 200 biechten en eene preek aan werk verschaft daar de 3e
Orde al meer dan 200 leden heeft'. Deze leden komen meest van buiten en moeten twee tot vij f
uur gaan alvorens ze de kerk bereiken. Hij verzucht 'en dan nog zeggen dat ze niets doen voor
hunne zaligheid, meer dan in Holland'. Let wel het is 1927! Op 1 januari 1930 telt de Derde
Orde in Itahypé 336 leden.

De volgende brief is van 27 maart 1928. Eindelijk een brief uit Etten ontvangen. Hij meldt
de stand van zaken in Ulft (Dina gaat het niet voor de wind) en Amerika (Bernard klaagt altijd
over rheumatiek). 'Johan van wien ik altijd gehouden heb en die van mij hield laat niets van
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zich hooren, geeft zelfs geen antwoord op mijn schrijven; ik denk dat hij socialist of zoo iets
geworden is. Zoo ziet ge weer elk huis heeft zijn Kruis'. Hij vertelt over 'eene geweldige over-
strooming' die begin januari heeft gewoed. Een nabijgelegen stad is geheel weggevaagd. In
die periode was hij net aan een reis van drie weken door de parochie begonnen, maar na een
paar dagen reizen kon hij niet verder door het hoge water. Slechts met de grootst mogelijke
moeite en gevaar voor eigen leven kon hij terugkeren naar huis. De reis is toen in maart ge-
maakt maar het was 'zoo heet dat ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liep met een hoofd
nat van zweet'.

Op u maart 1929 volgt weer een brief. Het blijkt dat hij van zuster Dina uit Ulft heeft verno-
men dat 'U de zilveren bruiloft gevierd hebt in huiselijken kring. Net als ik toen ik vijfentwin-
tig jaar franciscaan was en daarna priester. Weinig of geen belangstelling van buiten niet waar?
Niemand denkt eraan of weet het'. Hij schrijft verder dat hij het goed maakt 'ofschoon mijn
botten pijn doen van het reizen van gisteren; eventjes tien uur gereden om een jong te bedie-
nen'. Omdat hij nu een helper heeft gekregen, hoeft hij niet zo veel meer te reizen. Dan op-
nieuw zijn hartenkreet 'Schrijf ook eens man! en zeg mij dan ook hoe men stopverf maakt, 't
is bij mij uit de ramen gevallen zoodat ik de ruiten met spijkertjes heb vast moeten slaan'. Dat
lijkt een alleszins redelijke vraag aan een schilder.

Zijn laatste brief dateert van 9 december 1929. Hij wenst de familie een zalig nieuwjaar en
uiteraard alle goeds en Gods zegen. Hij refereert aan zijn vorige brief waarin hij vroeg 'hoe
men stopverf maakt of kon maken. Kan maken: omdat het kan gebeuren dat zekere stof die
ik niet heb, zou kunnen vervangen worden door een andere die ik wel heb. Doch U hebt mij
daarop niet geantwoord: doe het alsnog'. In Brazilië is het slecht. 'Er is geen geld; de koffie is
sterk (in prijs, red.) gedaald en dat is juist de hoofdzaak waar ze hun geld van maken, zoo-
doende is het miserie. Van den anderen kant is dit ook weer goed, want dan zullen ze zich
meer toeleggen om ook andere zaken te planten; zoo heb ik verleden jaar 100 mil moeten
betalen voor een zak potbonen die men dagelijks eet, waarvoor ik vandaag 20 mil betaal wat
nog duur is'.

Dit was de laatste brief van pater Wenceslaus Westerhof. In het jaar 1930 is er sprake van een
oorlogstoestand in Brazilië. Hierdoor komen berichten traag door. Pater Wenceslaus wordt
ziek. De zwakte van zijn hart verergert zodanig dat hij in Itahypé, waar geen arts woont, niet
meer naar behoren kan worden verzorgd. Besloten wordt om naarTeófilo Otöni te gaan waar
goede verpleging wel mogelijk is. De vraag rijst alleen hoe deze reis te maken. Te paard is voor
de zieke onmogelijk. De enige oplossing is te worden gedragen, acht uren ver tot een fazenda6

vanwaar de reis per auto kan worden voortgezet. Direct bieden zich honderd mannen aan om
hun herder te dragen. Er wordt een draagstoel gemaakt en zo legt de zieke pastoor op de
schouders van zijn parochianen het moeilijke traject af. Honderd man te paard vormen een
escorte om elkaar bij toerbeurt af te wisselen. In Teófilo Otöni worden hem de laatste sacra-
menten toegediend en wordt hij met alle nodige zorg omringd. Drie artsen behandelen hem
en na een gevaarlijke crisis, waarbij het einde ieder ogenblik wordt verwacht, lijkt hij zover
genezen dat hij kan terugkeren naar de fazenda in de verwachting dat hij na enkele weken van
herstel zijn geliefde Itahypé terug zal zien. Maar zijn toestand verslechtert en per auto wordt
hij teruggebracht naar Teófilo Otöni alwaar hij op 26 juli 1930 overlijdt.
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Pater Wenceslaus Westerhof heeft ontegenzeggelijk veel betekend voor zijn parochianen. Hij
wist hen aan te spreken op een manier die aansloot bij hun leefwereld. Zij begrepen hem en
omgekeerd en hij werd beschouwd als een raads- en leidsman en genoot een onbegrensd ver-
trouwen. Hij was een kalme en blijmoedige persoon, maar ook een pragmaticus en man met
een rijke levenservaring in zowel geestelijke als wereldse aangelegenheden. In de Orde der
Minderbroeders zijn ongeveer duizend missen gelezen voor de zielenrust van de zeereerwaar-
de en beminde medebroeder. Dat is ongetwijfeld goed gekomen. Met pater Wenceslaus is ook,
heel ver van zijn geboortegrond, een Achterhoekse jongen gestorven: iemand die hunkerde
naar nieuws over zijn verwanten en over de streek van zijn jeugd. Gerhardus Westerhof bleef
altijd een jongen uit Silvolde.

Met dank aan de heer B.J.Dorrestijn, gemeentearchivaris van Wisch, de heerH.P. W.Paagman, Francis-
kaner klooster te Megen, de heer W. G.J. Westerhof achterneef te Etten.

Fragmentgenealogie
I. Gerard (Gerrit) Westhoff, uit Praest, overl. vóór 24-1-1768, u. Joanna Simons.
Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt II.

II. Gerrit (Gerardus) Westhoff(Westerhoff), ged. (r.-k.) Praest 7-2-1742, overl. voor 1807, tr. (ned.ger.)/tr.kerk
(r.-k.) Gendringen/Millingen (P=Koninkrijk Pruisen) 24-1/7-2-1768 Gerardina (Gertrudis/Gerritjen) te Wijll
(ter Wiel/Terwiel/Terwille), geb. Millingen (P), dr. van Gerard (Gerrit) te Wijll (te Wiel) en Gertrudis (Gees-
ken) Freisen (Vriesen).
Uit dit huwelijk:

1. Gesina Westhoff, ged. (r.-k.) Millingen (P) 12-6-1769, overl. Millingen (P) 13-11-1769.
2. Theodorus Westhoff, ged. (r.-k.) Millingen (P) 26-8-1770.
3. JoannisWesterhoff, geb. Millingen (P) 1773, overl. Millingen (P) 8-11-1778.
4. Gerhardus, volgt in.

ia.Gerhardus(Gerrit/Gradus)Westerhoff(Westerhof),ged.
overl. Ulft 16-4-1842, otr. Gendringen 31-7-1807, tr. kerk (r.-k.) Ulft 22-8-1807 Joanna Bouman, ged. (r.-k.)
Ulft 3-5-1771, dagloonster, overl. Ulft-Pol 30-1-1853, dr. van Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Bouman en
Johanna (Janna) Venderbosch.
Uit dit huwelijk:

1. Gerardus (Gradus) Westerhof, ged. (r.-k.) Ulft 18-1-1808, fabrieksarbeider, woont Roggestraat 14 in Oer
sinds 1860, overl. Oer 15-12-1872, tr. (1) Gendringen 27-8-1830 Gerarda (Grada) van Halteren, ged. (r.-k.)
17-5-1809, dienstmeid, overl. Oer 27-1-1844, dr. van Johannes van Halteren en Gertruida Gelting;
tr. (2) Gendringen 21-5-1844 Joanna Raijman, ged. (r.-k.) 19-2-1804, overl. Oer 17-10-1846, dr. van
Harmanus Raijman en Joanna Bunck; tr. (3) Gendringen 13-2-1847 Johanna Catharina Wienand, geb.
Ulft 28-4-1813, dienstmeid, overl. Oer 25-4-1875, dr. van Joannes Henricus (Jan Hendrik) Wienand
(Hendrik Wij nand), boerenknecht, dagloner, en Agnes (Agnies) Mulder, dienstmaagd.

2. Bernardus, volgt IV.
3. Jan Westerhof, geb. Ulft (gem. Etten) 14-2-1812, dagloner, overl. Ulft-Pol 10-9-1862, tr. Gendringen

7-2-1844Harmina Wijnand, geb. Ulft 17-1-1816, dagloonster, overl. Ulft-Pol 17-1-1886, dr. van Hendrik
Wijnand (Joannes Henricus/Jan Hendrik Wienand), dagloner, en Agnes Mulder.

4. Jan Willem Westerhof, geb. Ulft 18-3-1814.

IV. Bernardus Westerhof, ged. (r.-k.) Ulft 22-9-1809, klompenmaker, dagloner, overl. Silvolde 25-1-1878, tr.
Wisch 11-12-1834 AlijdaPeters, ged. (r.-k.)Zeddam 12-3-1795, dagloonster, overl. 4-5-1877, dr. van Arnoldus
Peters en Anna Borkes.
Uit dit huwelijk, geb. te Silvolde:
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1. Johanna Westerhof, geb. 25-2-1835, overl. Silvolde 4-11-1906, tr. Wisch 14-4-1864 Steven Betting, geb.
Aalten 20-12-1837, kleermaker, overl. Silvolde 29-3-1904, zn. van Petrus Paulus Betting, Klompen-
maker, en Aleida Geurink.

2. Everardus, volgt V.

V. Everardus Westerhof, geb. Silvolde 25-6-1838, timmerman, overl. ald. 20-12-1902, tr. Wisch 14-5-1868
Grada Keijser, geb. Wisch 18-3-1842, vertrekt naar Davenport-Iowa (USA) 2-8-1907, dr. van Gerhardus
Keijser en Theodora Emsing (Emsink).
Uit dit huwelijk, geboren te Silvolde:

1. Theodora Gerharda Westerhof, geb. 4-3-1869, overl. Silvolde 20-3-1874.
2. Bernardus Westerhof, geb. 23-12-1870, timmerman, overl. Davenport-Iowa 22-6-1932, tr. 26-5-1898

Hendrika Wilhelmina Christina Besselink, geb. Hengelo (G) 15-2-1875. Het gezin vertrekt van huis no.
4(Ulftseweg 7) naar Davenport-Iowa (USA) 2-8-1907. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren.

3. Gerhardus Westerhof [f ater Wenceslaus), geb. 26-10-1872, vertrekt naar Megen 1-11-1889, intrede bij de
minderbroeders (Franciskanen) te Wychen 3-10-1894, priesterwijding Weert 25-3-1901, assistent te
Wychen en Megen, vertrekt als missionaris naar Brazilië 29-9-1909, geplaatst te Sao Joao d'El Rey
en Ouro Prêto, kapelaan teTeófilo Otöni 6-5-1911, rector in Itahypé 6-8-1917, pastoor van Lufa 1922,
eerste praeses van de residentie in Itahypé 15-1-1923, oprichter van de Derde Orde in Itahypé 1-11-
1923, overl. Teófilo Otöni 26-7-1930.

4. Theodorus Westerhof, geb. 12-10-1874, timmerman, overl. Silvolde 15-1-1902.
5. Catharina(Dina)Westerhof,geb. 18-9-1876, overl..Terborg24-1-1963, tr. Gendringeni7-n-i9O4Hen<f ri-

kusjohannes Meuleman, geb. Ulft-Oer 7-5-1875, fabrieksarbeider DRU4, zn. van Theodorus Meule-
man, fabrieksarbeider, en Reiniera Willemina Helming.

6. Aleida Westerhof, geb. 18-9-1876, overl. Silvolde 15-2-1877.
7. Willem Westerhof, geb. 31-1-1879, schilder, overl. Etten 5-12-1948, tr. Gendringen 21-8-1903 Everdina

Egberts, geb. Etten 21-11-1873, overl. 26-8-1939, dr. van Arnoldus Egberts, landbouwer, en Johanna
Kroes. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

8. Aleida Maria Westerhof, geb. 17-5-1881, overl. Silvolde 24-5-1881.
9. JohannesWesterhof,geb.4.-9-i88z, vertrekt van huis no.4naarDavenport-Iowa(USA)2-8-i9O7, woont

later in La Fayette-Indiana, tr. (met de handschoen) Elisabeth Johanna Hofmeijer, geb. Silvolde 20-10-
1887, vertrekt van huis no. 8 naar Chicago (USA) 31-8-1911, (verm.) overl. na 10-1-1949, dr. van Corne-
lis Hofmeijer, klokken- en horlogemaker, en Arnolda Giezen. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen
geboren.

Noten
1. Sillevold is tot en met het eind van de i9e eeuw de officiële benaming van het huidige dorp Silvolde

(gemeente Wisch) geweest. In het dialect wordt Sillevold nog steeds gehanteerd. Hier wordt verder
alleen de huidige officiële benaming, Silvolde, aangehouden.

2. De originele brieven zijn in bezit van de heer W. G.J. Westerhof te Etten, een kleinzoon van Willem
Westerhof en een achterneef van pater Wenceslaus.

3. Clemens Westerhof is ex-trainer van onder meer Feijenoord, de nationale teams van Nigeria en Zim-
babwe en van Afrikaanse clubteams; Hans Westerhof is ex-trainer van FC Groningen, PSV, hoofd
opleidingen en interim-manager van AFC Ajax en is (2001) trainer van Willem II.

4. DRU is de afkorting voor Koninklijke Fabrieken Diepenbroek en Reigers Ulft N. V.. Het bedrijf
ontvangt in 1954 het predikaat Koninklijk ter ere van het 200-jarig bestaan, maar raakt dat predi-
kaat later door overname weer kwijt. In 1754 start het bedrijf als een 'ijserhutte' om later uit te
groeien tot een ijzergieterij van op zijn top circa 1400 werknemers.

5. St. Antonius maandschrift van de orde der Minderbroeders (kort na) 26-7-1930. Verder: het maand-
schrift Neerlandia Seraphica, jaargang 1930-1931.

6. Een fazenda is een grote agrarische onderneming in Brazilië, vergelijkbaar met de hacienda in de

Spaanssprekende delen van Latijns Amerika.
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LIJST VAN 'CAPITALEINGESETENEN'
TE AMMERZODEN IN 1674

DOOR R.T.J.VAN ESSEN

Bij genealogisch onderzoek wil men zich vaak beperken tot de doop-, trouw- en begraafregi-
sters en de oud-rechterlijke archieven. Dat ook andere bronnen interessante gegevens voor
genealogen kunnen opleveren, toont onderstaande lijst uit 1674. Deze is afkomstig uit het
archief van de dorpspolder Ammerzoden, Well en Wordragen, aanwezig in het Streekarchief
Bommelerwaard.

In 1672 vielen de Fransen ons land binnen en bezetten op 21 juli Zaltbommel. Op 14 novem-
ber 1673 vertrokken ze weer en op dezelfde dag verscheen de Graaf van Hoorn in de stad.
Samen met een deel van de burgerij werden de oude fortificaties weer in orde gebracht. Onder-
staande lijst is vermoedelijk in dit kader opgemaakt. De in de kop van de lijst genoemde graaf
moet de Graaf van Hoorn zijn. Alle 'capitale ingesetenen' (de mannelijke gezinshoofden)
werden in kaart gebracht, waarna door loting zeventien personen geselecteerd werden om aan
de fortificaties te gaan werken. De rol van de vijf in de rechterkantlijn genoemde personen is
niet duidelijk.
Ik dank Gerard van Heeswijk voor zijn hulp bij de transcriptie.

Lijst van de capitale ingesetene der Heerlickheijt Ammersoden bij schout en buerm(eeste)rs ten over-
staen van schepenen opgestelt om daer uij t bij lotinge getogen te worden die nae 't leger voor de Graeff
aen de toernementen te gaen arbeijden actum desen 1 augusti 16741.

Corst Jansz Jorden Danielsen
Peter Arijsen schoolm(eeste)r Antonije Matijsen
Aerijen Aertsen Jan Guertsen Wever
Aerdt Meusen Jan Jansz Passenagell
Crijn Henricksen Frederick Anthonisz
Frederick Sweeren Jan Geritsen
Crijn Sweeren Anthonije den Speelman
Jan van Loon Peter Jansz de Gier
Aerijen Danielsen Sijmen Jansz Mulder
Matijs van Seelst Passenagell den jongen
Gijsbert Jaspers Jan Winckelaer
Laurens Anthonisz Henrick Roeloffsen
Huijbert Robberden Claes Jan Andriesen
Goossen Heijmans Gijsbert Jansz Decker
Aerijen Fredericksen Pauls van Tiell
Aerijen Dircksen Crijn Jansz van Houten
Griet Ceelen Anthonis Gijsbertsen
Jan Danielsen Crijn Crijnsz
Claes Aerijsen Cornelis Hulst
Aerdt Brouwer Major Tonis Jansz Decker
Aerdt Brouwer Minor Crijn Huijberts
Willem Goossensen Jan Jansz de Waell
Wiliem Vos Aerijen Woutersen
Henrick Dircksen Gerardt Stelt
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Jeroon Francen
Gerardt Henricksen
Jan Heijmansz
Arijen Petersen Wever
Arijen Dircksen Wever
Willem Jansz
Walraven Matijsen
Heelken Corstens

Wordragen

Jacob Roeloffsen
Gerardt Brandt
Wouter Petersen
Ott Aertsen
Gijsbert Henricksen
Willem Crijnen
Henrick Roeloffsen
Jan Petersen Hens
Henrick van Loon
Lambert Otten
Aerdt Jansz
Wouter Woutersen
Laurens Ceelen
Peter Aerijsen Brouwer
Geritt Jacobsen van Loon
Aerijen Aerijsen
Jan de Beer

Well

Melis Jansz
Crijn Willemsz de Beer
Jan Dircksen
Aerijen Huijbertsen
Huijbert Aerijsen
Jan Jacobsen
Jan van Dinter
Henrick van Tiell
Henrick Jansz Craij
Jan Aerijsen Hens
Aerdt Everden
Aerijen Cranen
Aerijen Aerijsen van Thiell
Jan Aerijsen van Thiell
Jan Willem Joosten
Crijn Petersen
Dirck Aertsen van Dinter

Crijn Aertsen Doorn
Willem Corsten
Jacob van Eek
Sijmen Michielsen
Aerdt Laurensz
Jan Laurensz
Daem Aerdtsen
Goossen Jansz Smitt
Robbert Jacobsen
Jan Davidts
Jan Geritsen
Henrick Jansz Boeff
Gijsbert Henricksen Craij
Aerdt David van Dinter
Boudewijn Peters de Swart
Tonis Goij ertsen Backer
Pauls Aerijsen Brouwer
Dirck Matheusen Schoolm(eeste)r
Leendert van de Braick
Dirck Cornelisz van Goor
Willem Maurisz
Jan Paulsen Verhill
Joan de Vaell
Henrick de Greeff
Jan Stevensz
Cornelis Dircksen
Willem Jansz van Roij
Joost Aertsen Hoff
Jan Oomen
Laurens Henrick Tijsen
Aerijen Henricksen
Peter Jansz Coninck
Aerijen Stevensz
Willem Stevensz
Guert Jacobsen van Cemp
Laurens Davidts
Tieleman Davidts
Jan Goijertsen
Cornelis Davidts
Aerdt Gijsbertsen Craij
Jan Jansz Neth
Aerijen Jansz Neth
Jacob van Genderen
Jan van Genderen
Peter Ceelen
Jacob Anthonisz Hacken
Jan Aerijen Cranen
Frederick Jansz
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Aerdt Jansz Vermaes
Jan Willemsz van de Grient
Cornelis Willemsz van de Grient
Willem Aertsen Roijen
Jan Claesz Roijen
Henrick Dircksen Keilen
Willem Jansz Vos
Peter Jansz Vos
Daem Geritsen
Aerdt Roeloffsen
Cornelis Ceelen
Sijmen Ceelen
Goortjoosten
Hermen Crijnen
Willem Roeloffsen
Wouter Willemsz
Peter Henricksen
Jan Woutersen Coijman

lek heb voor Mr Dirck tot Wel betaelt aen
Aerijen Woutersen 1-15-0

In de rechter kantlijn:
Jan Geurtsz
Jan Willem Goossensz

Jeroon Fransen
Marten Jansen Pas nagels
Dirck Geurtsz
Jacob Geurtsen
Dirck Aertsz Craeij

In de linker kantlijn genummerd:
N0.1 Crijn Handricksz
N0.2 Aerijen Jansz Sepers
N0.3 Jan Guertsen Wever
N0.4 Jacob Petersz
N0.5 Antonije Jeroonsz
N0.6 Jan Jansen
N0.7 Jan Cornelisz Hulst
N0.8 Dirck Willemsz van den Aelsterweert
N0.9 Jan Dircksen
N0.10 Dirck Guertsen
No.11 Dirck Aertsen van Aelst
N0.12 Arijen Woutersz van Aelst
N0.13 Dirck Aertsen Boll
N0.14 Handrick Cornelisen van Aelst
N0.15 Dirck Aertsen Craeij
N0.16 Jan Aertsz Roijen
N0.17 Peter Jansz Vos

Noten
1. Streekarchief Bommelerwaard, Archief van de Dorpspolder van Ammerzoden en Well, 1653-1954

(collectie 69, nr. 586).

Uit Antwerpse Bron (...)

Die Decima [= 10] Januarij anno 1565; Ten versuecke van Bartelmeeusjanss woonende ter Nissen
in Suyt Beverlant. Willem Adriaenss backer oppidanus [= poorter], out omtrent XLij [= 42] Jaren
juravit et affirmavit [= verklaart onder ede en bevestigt] aengaende alsulcke tweelff veertelen
tarwen als hy op den xxvj .a octobris lestleden gecocht ende ontfangen heeft vuyten schepe van
Cornelis Cornelisse schipper, dat hy affirmant die alhier t Antwerpen verbacken heeft, Ende
aengaende alsulcke xxv veertelen tarwen als hy affirmant op den xxvij octobris gecocht heeft
van den voors. Bartelmeeus Janss, ende noch nyet en heeft ontfangen, dat hy die oick alhier
sal verbacken en distribueren al onder den poorteren ende ingesetenen deser stadt.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 303, f. 310] [M.V-K]
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adverteren helpt

Zoekend naar 'verdwenen' familieleden werd
ik via een uittreksel van het Centraal Bureau
voor Genealogie geconfronteerd met de gege-
vens van een persoon met dezelfde betover-
grootvader als mijn echtgenoot. Daar wilde
ik graag meer van weten.

De dochter van deze in 1998 overleden per-
soon was een vrouw van zodanige leeftijd,
dat zij mogelijk wel gehuwd zou kunnen
zijn, maar de naam van haar mogelijke part-
ner, handig voor verder onderzoek, kende ik
niet. Zoeken naar gegevens over haar in de
telefoongids zou waarschijnlijk niets opleve-
ren, omdat getrouwde vrouwen daar niet op
meisjesnaam in voorkomen. Toch probeerde
ik het even en wel via internet om in het be-
stand van de telefoonnummers van heel Ne-
derland te zoeken naar haar familienaam:
Althqflf). Zoals verwacht, vond ik haar gege-
vens er niet in terug.

Op een zondag besloot ik over haar een
advertentie te plaatsen, in de krant in de ru-
briek 'gezocht'; op woensdag daaropvolgend
stond de advertentie in drie dagbladen en op
vrijdag van diezelfde week meldde de ge-
zochte zich. Met de vervolgens verkregen
informatie zijn de gegevens van de familie-
tak compleet en kan ik aan de afsluiting van
mijn werkstuk beginnen. De advertentie
kostte tachtig gulden en een plezier dat ik
van mijn geld heb! Niet te geloven, maar het
werkt echt. De gezochte persoon bleek zo'n
150 kilometer van mij vandaan te wonen en
had nooit iets gedaan op het vlak van genea-
logie. De familienaam Althof(f) komt niet zo
vaak voor, maar er zijn in Nederland toch
minstens vier verschillende stammen be-
kend, dus het zoeken viel niet altijd mee.

Fiet van Rooij-Trienekens

* * * * * » » » > -

plagiaat in de genealogie
twee reacties op Wegwijs in Gens Nostra 56 (2001), pag. 177-179

De Graafs onderscheid tussen primaire, se-
cundaire en tertiaire bronnen is curieus,
maar voor het onderwerp dat hij aansnijdt, te
weten 'plagiaat in de genealogie', niet rele-
vant. De aanduiding 'bronnen' is hier overi-
gens ongelukkig. Het gaat in alle gevallen
om 'basismateriaal', openbaar of niet. Onder
wetenschappers geldt de regel dat onderzoek
zonder een toegankelijke publicatie daarover
eigenlijk geen onderzoek is. Wie nu tot pu-
blicatie van een onderzoek overgaat, dient
zich te vergewissen of over het desbetreffen-
de onderwerp niet al eerder publicaties zijn
verschenen. Zo ja, dan dient hij deze te ver-
melden en mede in zijn beschouwingen te
betrekken. Doet hij dat niet, dan licht hij de

lezer onvoldoende voor en maakt hij zich
eventueel schuldig aan plagiaat.

Ook wanneer men gedeelten uit eerdere
publicaties van anderen overneemt of in ei-
gen woorden navertelt, zonder de bron te
vermelden, maakt men zich schuldig aan
plagiaat. Ondergetekende heeft in zijn werk
verschillende malen te maken gehad met pla-
giaat. Het ging dan om het gebruik van tek-
sten, schema's en figuren zonder bronver-
melding. In de wetenschappelijke wereld
wordt zulks zwaar opgenomen. Neem bij-
voorbeeld een aantal jaren geleden de hoog-
leraar Diekstra die na discussies over moge-
lijk plagiaat zijn ontslag aanbod.

ir. J.Th. Gantvoort
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Bij het lezen van het stukje over plagiaat met
zijn zeer herkenbare inhoud kon ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat de begrippen
'plagiaat' en 'geestelijk eigendom' enigszins
door elkaar werden gebruikt. Natuurlijk zijn
alle gegevens openbaar en voor iedereen in te
zien en uit te zoeken. Maar dat zoeken kan
jaren, soms tientallen jaren duren, kost tijd,
soms veel tijd en geld, soms veel geld. En dat
alles om het resultaat dan uiteindelijk aan
door jou geselecteerde familie en belangstel-
lenden aan te bieden, al dan niet tegen ver-
goeding van meestal slechts een klein deel
van de gemaakte kosten.

Ik weet uit eigen ervaring en uit die van
anderen hoe vervelend het daarna is wanneer
al die moeizaam vergaarde gegevens zonder
enige toestemming van de maker van dit al-
les in een medium terechtkomen, waar ande-
ren zomaar, zonder vergoeding, zonder bron-
vermelding, zonder dankjewel, dankzij de
moderne communicatietechnieken zonder
schroom gebruik van mogen en kunnen ma-
ken. En dat niet alleen voor eigen gebruik,
maar ook voor verdere verspreiding 'onder

eigen naam' zonder zelfs enige financiële
tegemoetkoming voor de oorspronkelijke
onderzoeker. En ik weet dat dit sommigen
weerhoudt om met hun gegevens zomaar in
de publiciteit te treden. Vergelijk dit eens
met de zogenaamde Buma/Stemra-rechten:
een liedje blijft gedurende vele jaren elke
keer geld (en daarmee waarschij nlijk ook vol-
doening) voor de makers opleveren wanneer
het gedraaid wordt.

Wat levert het de oorspronkelijke onder-
zoeker op wanneer zijn of haar 'geestelijke
eigendom' in de vorm van met heel veel in-
spanning bij elkaar geschraapte familie-in-
formatie onscrupuleus door anderen wordt
vermenigvuldigd c.q. zonder enige beper-
king en vergoeding kan worden overgeno-
men? Plagiaat en 'geestelijk eigendom': in
mijn - niet juridische - beleving twee totaal
verschillende dingen waar wat mij betreft
eens wat meer aandacht aan besteed zou mo-
gen worden. De Buma/Stemra heeft dit goed
geregeld: de NGV bij mijn weten nog niet*.

Ton Boswerger

* noot van de redactie: De Buma/Stemra zijn door de overheid ingestelde instanties om de wet uit te
voeren, dit in tegenstelling tot de NGV.
(de discussie over plagiaat wordt hiermee afgesloten.)

genealogisch onderzoek in Oostenrijk

Na de Eerste Wereldoorlog zijn vanuit Oos-
tenrijk veel kinderen naar Nederland geko-
men om 'aan te sterken'. Een aantal van hen
is definitiefin Nederland gebleven en is hier
getrouwd. (Klein)kinderen van deze 'blijvers'
die zich bezig houden met stamboomonder-
zoek, zullen voor gegevens over een aantal
van hun voorouders dus in Oostenrijk moe-
ten zoeken. Een van die Oostenrijkse kinde-
ren die in Nederland is gebleven, was mijn
moeder. Tijdens onze vakanties in 1999 en
2000 hebben mijn vrouw en ik onderzoek
gedaan in Wenen en in Senftenberg, een dorp

in de buurt van Krems aan de Donau. Onze
ervaringen met stamboomonderzoek in Oos-
tenrijkkunnen misschien andere genealogen
met voorouders aldaar van nut zijn.

Het eerste aanknopingspunt voor onderzoek
bestaat uit familie die nog in Oostenrijk
leeft, in ons geval een tante (geboren in 1906)
en haar schoondochter, een aangetrouwde
nicht van mij (geboren in 1924). Veel oudere
Oostenrijkers hebben thuis extracten van
doop- en huwelijksbewijzen. Die waren on-
der andere nodig om in de tweede wereldoor-
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log een'Arier-Nachweis' te krijgen. Het ging
daarbij niet alleen om gegevens over henzelf,
maar ook over hun ouders. Mijn nicht had de
papieren van mijn tante in huis.

Doopbewij zen bevatten, naast de gegevens
die we hierin ook in Nederland vinden, te-
vens de geboortedatum, het geboorteadres,
de namen en de beroepen van de grootou-
ders, en de datum waarop, plus de kerk waar-
in de ouders getrouwd zijn. Aan de hand van
deze gegevens weetje bij welke kerkje ver-
der moet zoeken. In Oostenrijk ben je voor
stamboomonderzoekvoornamelijkaangewe-
zen op de kerkelijke gegevens, omdat de bur-
gerlijke stand, zoals wij die in Nederland
kennen, pas in 1895 is ingevoerd (in de huidi-
ge deelstaat Burgenland in 1894). Maar ook
daarna, tot 1918 toen in Oostenrijk de Eerste
Republiek ontstond, ben je aangewezen op
kerkelijke gegevens.

Omdat in Oostenrijk de rooms-katholieke
godsdienst staatsreligie was, was de kerkelij-
ke bedienaar van de doop en het huwelijk te-
vens Standesbeamter (ambtenaar van de bur-
gerlijke stand). Dit betekent dat een doopbe-
wijs tevens een geboortebewijs is en een ker-
kelijk huwelijk gelijktijdig als burgerlijk
huwelijk gold1. Wij hebben de indruk gekre-
gen dat men zich in Oostenrijk veel minder
met stamboomonderzoek bezig houdt dan in
ons land. Maar wanneer we bij de kerken, de
kerkhoven en het gemeentehuis die we be-
zocht hebben, het doel van ons bezoek vertel-
den, was iedereen zeer geïnteresseerd en be-
hulpzaam2.

Iedere kerk heeft een kerkelijk bureau
(Kanzlei) naast of vlakbij de kerk; dit bureau
is in het algemeen iedere werkdag 's morgens
geopend. Je krijgt daar de originele doop- en
trouwboeken. In geen van de kerken, die we
bezocht hebben, waren die boeken verfilmd.
Het onderzoek in die boeken leverde wel een
probleem op, omdat men vroeger in het zo-
genaamde Kurrentschrift (qua leesbaarheid
te vergelijken met het oud Nederlands of oud
Duits schrift) schreef, en in de akten een aan-
tal afkortingen gebruikt wordt. Veel Oosten-
rijkers kunnen dit schrift nu niet meer lezen,

zodat je daarbij geen hulp kunt verwachten.
De vraag om kopieën leverde nergens een

probleem op. Wanneer we wilden afrekenen
vroeg men een vrijwillige bijdrage voor de
kerk. Het vinden van geboorte- en hu welijks-
gegevens is, wanneer je de juiste kerk gevon-
den hebt, in zekere zin relatief eenvoudig.
Dit kan (in Wenen) niet gezegd worden van
overlijdensgegevens. De inschrijving van een
overlijden vond vaak plaats in de dichtstbij-
zijnde kerk bij de plaats van overlijden. Dit
was niet altijd de eigen parochiekerk; wan-
neer men elders in de stad stierf, bijvoor-
beeld in een ziekenhuis, werd dit overlijden
ingeschreven in de kerk, die vlak bij dat zie-
kenhuis stond. Het vinden van de juiste kerk
is een moeilijke zaak, maar zeker de moei-
te waard, omdat bij de kerkelijke inschrij-
ving naast de gebruikelijke gegevens ook de
doodsoorzaak en de begraafplaats wordt ver-
meld. Bij ons onderzoek is het zelden gelukt
een dergelijke inschrijving te vinden.

Wat geldt voor een overlijdensinschrij ving
is ook van toepassing op de plaats van begra-
ven. Het is in Wenen, ook nu nog, niet onge-
bruikelijk dat men in een ander deel van de
stad begraven wordt dan waar men woont.
Gelukkig is er in Wenen een kantoor waar
men informatie kan krijgen over de plaats
waar iemand begraven is3. In een centrale
computer staan alle gegevens van de overle-
denen die op een van de kerkhoven, die in
beheer zijn bij de stad Wenen4, begraven
zijn. Getrouwde vrouwen en weduwen zijn
ingeschreven met de geslachtsnaam van hun
man, soms gevolgd door hun eigen geslachts-
naam. Gegevens over personen, waarvan het
graf al geruimd is, zijn niet in dit digitale
bestand opgenomen.

Ieder kerkhof heeft een kerkhofbureau
waar je het grafnummer van een overledene
kunt vragen. Vaak zijn dit familiegraven,
waarin een groot aantal personen begraven
is. Wanneer je zeker weet dat iemand, waar-
van het graf al geruimd is, op een bepaald
kerkhof begraven is geweest, is het personeel
van dat kerkhofbureau bereid in boeken (die
vaak dik onder het stof zitten) naar gegevens
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te zoeken (zoals datum van overlijden en overledene is vermeld). Omdat er geen index
leeftijd bij overlijden). Wanneer het zoeken is, is het zoeken erg lastig. Het heeft ons twee
naaroverlijdensgegevensdannognietsopge- ochtenden gekost om de gegevens te vinden
leverd heeft, is er nog een bron die geraad- van een van mijn voorouders, waarvan we
pleegd kan worden. Die is te vinden bij het wisten dat ze tussen 1873 en 1879 gestorven
archief van de stad Wenen5. moest zijn. Ons onderzoek6 heeft tot nu toe

Daar heeft men op microfilms Totenbe- gegevens over 47 personen in de kwartier-
schau-protokollen. Dit zijn overlijdensgege- staat en een groot aantal andere familieleden
vens uit de diverse kerkelijke administraties opgeleverd,
(maar het is ons gebleken dat niet iedere

Noten
1. Met dank aan de heer drs. A. J. de Valk (Ambassade van Oostenrijk te Den Haag) voor deze gegevens.
2. Deze behulpzaamheid blijkt onder meer uit het volgende. We konden nergens het overlijden van

mijn overgrootvader vinden. Toen we dat aan onze tante vertelden, zei zij ons dat hij op het Zentral
Friedhof begraven was. Dit kerkhof, dat in 1874 geopend is, is twee km2 groot en er liggen ruim 2,5
miljoen mensen begraven. Zoeken naar een graf is daar bijna onmogelijk. Onze eerste gang was
daarom naar het kerkhofbureau. Het duurde enige tijd voordat men in de boeken de juiste persoon
gevonden had want er lag op dat kerkhof een aantal mensen met dezelfde naam begraven. We kregen
zijn overlijdensdatum en zijn grafnummer, en wilden natuurlijk naar zijn graf. De mevrouw die ons
hielp, zei dat het een heel eind lopen was, maar dat ze daarvoor een oplossing had. Ze belde een
medewerker, die ons met de auto naar het graf bracht.

3. Het adres is: Zentrale der MA 43 - Stadtische Friedhöfe, 1010 Wien, Werdertorgasse 6.
4. De stad Wenen heeft 46 kerkhoven en een crematorium in beheer. Daarnaast zijn er nog enkele ande-

re kerkhoven, waarvan de gegevens niet in de computer zijn opgenomen.
5. Wiener Stadt- und Landesarchiv, vanaf 3 september 2001 gevestigd in Gasometer D, Guglgasse 14 (per

openbaar vervoer te bereiken met de U-Bahn 3, richting Simmering, halte Gasometer).
6. Dit artikel beschrijft hoofdzakelijk onze ervaringen bij het onderzoek in Wenen. Ik neem aan dat het

gestelde ook in andere grote steden van toepassing is. In de dorpen, waar vaak maar één kerk en één
kerkhof is, is het duidelijk waar je moet zijn. Vaak is daar geen kerkelijk bureau, zoals in Senftenberg;
daar zijn we naar de pastorie gegaan, en heeft de pastoor zelf ons geholpen.

Wim Standaart

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
A.J. Berman, Genealogie Berman, Schoorl 2000, 206 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-328-9.

Een echte Zeeuwse familie met prachtige Zeeuwse kappen op oude foto's. De familie Berman stamt
af van de omstreeks 1600 geboren Jan Berman. De naam van diens echtgenote is helaas niet overgele-
veid. De nummering is iets afwijkend (met volgnummers voor ouders van aangehuwden), maar al met
al is het een aardig boek geworden.

T. Davina, Van d'a Viüa naar Davina, Nordhorn (D) 2000,162 pp., ill. + index.
De naam Davina komt al zo'n vier eeuwen voor in Twente. Dat de naam weinig verwantschap ver-

toont met de uit Twente bekende namen die beginnen met Olde, Nieuwe, Groot of Klein, is te verklaren
door het feit, dat de stamvader een Spaanse soldaat was. Felip Davino trouwde namelijk in 1629 te
Oldenzaal met Margaretha ter Vuchte. De auteur noemt hem beurtelings Philippus en Felix, hetgeen
verklaard kan worden uit de afgedtukte trouwinschrijving, waar de naam Felip gemakkelijk gelezen
kan worden als Felix. Aardig zijn de bidprentjes aan het eind van het boek, alsmede de transcriptie van
het 'dagboekje van Franciscus Davina' (1718-1763), aartspriester van Twente, die over de herkomst van
zijn familie schteef.

T. Dekker-Beemsterboer, Familie Dekker, deel I, Warmenhuizen 2000, 382 pp., ill. + index; ISBN 90-
805977-1-6.

Dat mensen soms hele bijzondere redenen hebben om aan genealogie te gaan doen, blijkt wel uit het
zeer persoonlijke voorwoord. Tijs Dekker (t 1748), schipper van Limmen, trouwde omstreeks 1720 met
Aaltje Jans Steen (t 1763). Vier zonen kregen een uitgebreid (r.-k.) nageslacht. Zo uitgebreid, dat het in
drie delen moest worden uitgebracht. Dit boek is namelijk slechts het eerste uit een geplande trilogie.
Het tweede en derde deel staan voor respectievelijk 2001 en 2003 op het ptogramma. Wel frappant is
dan, dat in dit deel het nageslacht van de derde zoon (vierde kind) Cornelis Dekker wordt uitgewerkt,
terwijl je eigelijk in deel I eerst het nageslacht van de twee oudste zonen zou verwachten. Hoe het ook
zij, het is een fraai boek geworden.

J. Driebergen Geschiedenis van de familie (van) Driebergen. De nakomelingen van Splinter Harmansz. van 1570 tot
zooo, Schoorl 2000,444 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-339-4.

De protestantse familie Driebergen heeft zijn wortels in Rijnland. De eerste generatie Splinter Har-
mansz., gehuwd met Anna Roeleffsdr., wordt te Rijnsburg vermeld. Bij hem wordt de familienaam nog
niet aangetroffen. Diens zoon Jan Splintersz. tekende in 1574 als Van Driebergen. De familie komt later
ook veelvuldig in Katwijk voor. Een goed en fraai boek.

L.M. de Graaff, M.S. de Graaff-Pel, Y. de Graaff, De familie Treffers, Schoorl 2000, 512 pp., ill. + index;
ISBN 90-90-1389-3.

In de omgeving van Waalwijk werd omstreeks 1520-1530 Jacob Cuypers geboren, die de stamvader
werd van het geslacht Treffers. Diens kleinzoon Andries Nicolaasz Cuyper (t 1669/1670) kreeg drie
kinderen, die de naam Treffers gingen voeren. Er bleef echter nog lange tijd ook een tak Cuypers be-
staan, maar in 1821 stierf deze tak uit met de dood van Hermannus Andries Cuypers te Besoyen.

Frans C. Hazekamp, Van Ouds: Den Haselcamp. Vier eeuwen familiegeschiedenis en genealogie van hetHorssense
geslacht Van den Hadelkamp, Van den Haselkamp, Hazekamp, Van den Hazelkamp, Van den Hazenkamp, Baarn
2000,407 pp, ill. + index; ISBN 90-9014149-9.

Alle naamsvarianten uit de titel komen in de tijd van de burgerlijke stand voor. Toch stammen ze
allemaal af van Jan Geurtsen (f 1669), landbouwer op de boerderij 'De Haselcamp' te Horssen. De her-
komst van de familienaam is hiermee wel duidelijk geworden. Niet duidelijk is mij geworden, of er nog
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meer families Hazekamp zijn geweest (of nog zijn). In Schoonoord is namelijk een Hazekampstraat,
genoemd naar een schilder Marinus Hazekamp, die tijdens de oorlog is doodgeschoten. Hoewel een
Marinus Hazekamp in deze familie voorkomt, is dat niet de door mij gezochte. Toch een andere familie,
of anders een Drentse tak?

H.P. van der Hucht, De familie Van derHucht, Schoorl 2000,143 pp., £11. + index; ISBN: 90-6455-342-4.
In Zierikzee bevindt zich in het Stadhuismuseum een zilveren drinkbeker met onder meer de naam

van de thesaurier Aelbrecht van der Hucht. Deze Aelbracht van der Hucht is de vierde generatie uit deze
familie. De s tamreeks vangt aan met een Heydnrick Pietersz. van der Hucht, die kort vóór 1602 te Zierik-
zee overleed. Die stad zijn de leden van de familie lange tijd trouw gebleven, maar uiteindelijk waaierde
de familie uit over de gehele wereld, waaronder Nederlandsch-Indiè'. Naast deze Nederlandse familie
Van der Hucht beschrijft de auteur ook een Belgische familie VanderHucht te Zoutleeuw. Daar leefde
aan het eind van de zestiende eeuw een Michaël VanderHucht, die twee kinderen kreeg, van wie nako-
melingen tot in de i8c eeuw bekend zijn. Van verwantschap is geen sprake.

A. Middel, Familie Middel 1635-2000 Westerkwartier, Assen 2000,444 pp., ill. + index.
De heer Middel publiceerde eerder over Drents-Groningse families en ditmaal is het de beurt aan zijn

eigen familie, de familie Middel. Stamvader van dit geslacht was Jan Roelofs, die op 15 juli 1659 in
Noordwijk (Gr) trouwde met Wibbe Everts. De familienaam Middel duikt op bij diens gelijknamige
kleinzoon Jan Roelofs. Van diens kinderen zijn er zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn takken die
zich Middel noemen. De familie bevond zich in het Westerkwartier van Groningen, maar in de negen-
tiende eeuw vinden we veel Middels in Drenthe. Een fraai geïllustreerd boekwerk.

C.M.S.A. van Oeveren, Aanzet tot een genealogie Van Oeveren (Zeeland), z.p., 2000,144 pp., index.
De Zeeuwse familie Van Oeveren is vooralsnog niet verwant aan de Betuwse familie van die naam. Dat

is althans de conclusie van de auteur in zijn begeleidend schrijven. Stamvader van de Zeeuwse Van
Oeverens is een zekere Jan Huybrechtsz. van Oeveren, die in 1665 te Den Bommel werd begraven. Hij
trouwde niet minder dan vier maal: (1) Soetgen Jansdr. (Cootsack) (f 1631), (2) 1633 Mayke Cornelisdr.
(f 1644), (3) 1644/1649 Macheltie Cornelisdr. Hagen (f 1657) en (4) Janneke Leendertsdr. Boon/Bom
(t 1689/1692). Uit het tweede huwelijk werden twee zoons geboren, terwijl het laatste huwelijk één zoon
voortbracht; alle drie kregen nageslacht.

W. van Oostveen, Geslachtsregister van een familie Van Oostveen tussen ong. 1600 en 2000, Maarn 2000,320 pp.,
ill. + index.
M. Kruithof-Van Oostveen, Genealogie van het geslacht Van Oostveen + 1620-2000, 2 dln, Montfoort 2000,
losbladig, ill. + index.

Beide werken betreffende dezelfde familie Van Oostveen, zoals onder meer blijkt uit hetzelfde gevoer-
de familiewapen. Dat de beide auteurs elkaar kennen, blijkt wel uit de inleidingen. Waarom ze niet
gezamenlijk iets hebben gepubliceerd, wordt een outsider niet geheel duidelijk. Vanwege mogelijke
complicaties zal de bespreking van de inhoud van de boeken slechts kort zijn. Het eerste boek is zeer
uitgebreid en gaat uit van stamvader Peter Claesz., wiens zoon Claes Petersz. in 1660 te Blauwkapel
trouwde met Emmichje Govers. Het tweede boek is anders van opzet en gaat uit van verschillende
stammen, die achtereenvolgens worden besproken. De hierboven genoemde Claes Pietersz. wordt hier
Van Oostveen genoemd als lid van stam 2.

G. B. A. Veltman, Het geslacht Viltman 1560-2000 en de aanverwante families Visser en Vogelsang. Rheine - Elte -
Mesum in Westfalen en Sneek in Friesland, Amsterdam 2000,302 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-343-2.

Een mooi uitgegeven boek van een van oorsprong Duitse familie, van wie in de achttiende eeuw twee
broers naar Amsterdam verhuisden, waar ze zich respectievelijk als bakker en smid vestigden. Wat
vreemd aandoet is de nummering, die wordt voorafgegaan door een aantal letters, die blijken te staan
voor de herkomstplaats (Me = Mesum, Gou = Gouda, etc). Achterin het boek zijn eveneens overzichten
opgenomen van een familie Visser te Sneek en een familie Vogelsang te Mesum (die in vrouwelijke lijn
afstammen van de familie Veltman).
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J.H. Waszink, Familiegeschiedenis Waszink met voorouders en verwanten. Geschiedenis van de nakomelingen van
Jan Wassinck en Fenneken Degeners, getrouwd te Voorst in 1687, Heeze 2000, 229 pp., ill. + index.

In Gelderland zijn meerdere erven Wassink aan te wijzen. Stamvader van het onderhavige geslacht
was een zekere Jan Wassinck, die woonde op het erve Wassinck onder Warnsveld. Hij trouwde in 1687
met Fenneken Degeners. De familie noemde zich (niet ongebruikelijk) naar de naam van het erf.

CdG

H. Boer, Genealogie Kuvel, aanvullende genealogieën Bout, Lindenberg enjaussaud, Huizen. 2001 (30 blz. en 2
schema's).

De genealogie Kuvel kwam al eerder, in 1997, tot stand. Daarover gaat het in dit werkje niet, al zou
de titel misschien anders doen vermoeden. De genealogie Bout begint met Jeroen Gerritsz., een kaffa-
werkersgezel afkomstig ui t Antwerpen, die in Amsterdam in 1644 in het huwelijk treedt. Latere genera-
ties leven in Amsterdam onder de naam Bout. Ook Lindenberg is een Amsterdamse familie, zij het dat
de oudste generatie, Roelof Michiels Lindenberg, geb. ca. 1674, nu niet uit het zuiden, maar uit het
noorden komt en wel uit de Westrijs (Noorwegen). Jaussaud tenslotte, ook Amsterdams, met in de eerste
generatie enige relatie met Zwolle en daarvóór, maar dat is onbekend, vermoedelijk uit Franstalig
gebied. Belangstellenden kunnen het boekje bestellen door overmaking van ƒ 20,- op giro 286846 t.n.v.
dr. H. Boer, te Huizen.

Wim L.M. Paternotte, Defamilie Paternotte, nakomelingen van een steenhouwersgeslacht uit Henegouwen, Am-
sterdam, 2001.

Omstreeks 1780 vestigde de in 1755 in Ecaussinnes-Lalaing in Henegouwen geboren Philippe-Joseph
Paternotte zich in Den Haag, waar hij in 1782 met de Haagse Joanna Boers trouwde. Ook zijn jongere
broer Adrien-Joseph kwam naar Den Haag, en stichtte er een gezin. Beide broers stamden uit een familie
van steenhouwers, waarvan Hubert Paternotte, geb. 1646 de stamvader is, en in 1666 te Ath-St.-Julien
getrouwd was met Jeanne Nicaise. In Den Haag gekomen wordt het steenhouwersvak uiteraard verlaten
en vinden we de Paternottes in technische beroepen, in de handel, bij de overheid en in wat we nu de
dienstensector noemen. Rond 1900 komen er ook Paternottes in Amsterdam te wonen.
Het mooi uitgevoerde boek (A4-formaat in ringband) bevat foto's en afbeeldingen van bidprentjes,
krantenartikelen en oude akten. Het kan worden besteld door overmaking van ƒ 56,- (inclusief verzend-
kosten) op postbankrekening 3377796 t.n.v. W.L.M. Paternotte te Amsterdam.

Gerrit en Bep van Wijngaarden, De Van Wijngaardens een boerenfamilie. Verhalen over voorouders en nazaten
van Jan Teuniszoon, Heemskerk, 2000.

Voor de totstandkoming van dit aardige boek hebben de heer en mevrouw Van Wijngaarden heel wat
verschillende archiefinstellingen bezocht en dat in de loop van een aantal jaren. Zij nebben de genealo-
gie met zekerheid kunnen opvoeren tot Teunis Willemsz., die in 1633 veertien morgen land koopt in
Wijngaarden in de Alblasserwaard. We vinden de latere familie o.a. in Bergambacht, Willige Langerak,
Stolwijk etc. Genealogische overzichten onderbreken feitelijk het verhaal over de Van Wijngaardens,
dat uit allerlei archiefvondsten werd samengesteld.

Onze premier, Wim Kok (1938) blijkt ook nog enig Van Wijngaarden-bloed in de aderen te bezitten.
Teunis Willems Kok is op 11 mei 1721 in Bergambacht met Marrigje van Wijngaarden getrouwd. Hun
zoon Willem Kok (1737-1814) is de overgrootvader van Teunis Kok (1815-1891), de betovergrootvader van
onze minister-president (informatie bij G. van Wijngaarden, tel. 0251-232106. E-mail: bep-
zalm@casema.net).

R.F. Vulsma

Parenteel
S.J. Mulder, Parenteel van de familie Wester(s), Schoorl 2000,142 pp., ill. + index; ISBN 90-90138811.

Zoals met veel families op het Groningse platteland, leefden de oudst bekende generaties van de
familie Wester(s) onder patroniemen. Timen Roelofs en zijn vrouw Tekke Juickes, in 1658 te Sappemeer
getrouwd, zijn de stamouders van de familie Wester(s). De naam Wester werd in de zesde generatie
geïntroduceerd, de naam Westers in de achtste. Overigens heet een deel van de familie (in mannelijke
lijn) Groenewold, namelijk de nakomelingen van Fedde Jukes (1755-1826).

GensNostras6 (2001) 577



Kwartierstaten
D. Brouwer, Familie Brouwer, Amsterdam 2000, 50 pp., ill. + index.

De heer Brouwer beschrijft in zijn werk allereerst zijn kwartierstaat met als acht kwartieren Brou-
wer/Olij, Burger/Molenaar, Sligte/Beaux, Metz/Knipscheer. De eerste vier komen uit West-Friesland,
de laatste vier uit Amsterdam. In Gens Nostra 1999 beschreef de heer Brouwer hoe door vergelijkend
DNA-onderzoek bewezen kon worden dat de buiten echt geboren Dirk Brouwer (geb. 1811) een zoon was
van Dirk Brouwer (geb. 1789).

S. J. Vermeulen-Brauckman, De Vermeulens. Voor mijn kinderen, hun partners en mijn kleinkinderen, Amster-
dam 2000,121 pp., ill.

Stamvader van deze familie Vermeulen was Joost Vermeulen, die in 1783 te Jaarsveld overleed. Hij
trouwde in 1744 met Ariaantje de Groot. In totaal worden er negen generaties behandeld.

CdG

A. Oosterbroek, Kwartierstaat van Trientje Swaving, Arnhem, 2000 (A4-formaat, 27 blz.).
Op het moment van verschijnen (oktober 2000) is Trientje Swaving, geb. Groningen 24 mei 1893, de

oudste inwoonster van Gelderland. Zij is de schoonmoeder van de samensteller van de kwartierstaat,
de inmiddels oud-secretaris van onze afdeling Midden-Gelderland. De acht kwartieren zijn: Swaving,
Klaassens, Van der Veen, Nijdam, NN, Bonsema, De Vries en Molenstra. De familie Swaving komt uit
Zweeloo, De Vries uit Westergeest/Kollumerland. De hele kwartierstaat blijft in de drie noordelijke
provincies. De heer Oosterbroek zegt ruimelijk gebruik te hebben gemaakt van onderzoek van andere
genealogen. Hij noemt zijn bronnen en zo hoort het!

R.F. Vulsma

Biografieën
F. Derksen (bew.), Willem Derksen. Mijn leven. Dagboekaantekeningen van WilhelmusJohannisDerksen (*z6-$-
1856 f 22-12-1526), z.p., z.j. (2000), 112 pp., ill. + index.

Willem Derksen schreef een dagboek, dat nu is uitgegeven. Veel speelt zich afin de omgeving van
Nijmegen. Tevensbevathetboek een parenteel, beginnend bij Gerardus Derksen (1790-1856), grootvader
van de oorspronkelijke auteur.

S. Laansma, Geschiedenis van het geslacht Laansma, deel 6, Zutphen 2000, 68 pp.
Dit deel van de geschiedenis van het geslacht Laansma bevat verschillende losse artikelen, waarin

Laansma's een belangrijke rol spelen. We kunnen hier lezen over de Laansma's en de Nationale militie,
soldaat Sjoerd Gerlofs, de bevolking van Wijnaldum, etc.

CdG

Stads- dorps- en streekgeschiedenis
J. P. van den Broek, Vlakbij, maar niet vrij. Een inventaris van Westfriezen gedetineerd in de gevangenis te Hoorn
1830-1902, Enkhuizen 1999, ongep.

Wat hebben Pieter Vriend en Jacobus Johannes Dankelman gemeen? Beiden hebben ze meerdere
dagen in de gevangenis van Hoorn doorgebracht voor respectievelijk vissen zonder vergunning (twee
dagen) en eenvoudige belediging (tien dagen). Straatschenderij leverde al gauw drie dagen arrest op,
zoals Jan Jongejeugd (geb. Andijk 1877) bemerkte. Zijn naamgenoot Jan Jongejeugd (geb. Enkhuizen
1877) kreeg voor mishandeling in 1897 zeven dagen cel. Kortom, vele West-Friezen met naam, geboorte-
datum, vergrijp en de straf. Een zeer interessante uitgave.

H. L. Ph. Leeuwenberg, Kerk in zicht. Gids voor lokaal kerkhistorisch onderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht
2000,64 pp., ill. + index; ISBN 90-76366-03-9.
A. Pietersma en F. Vogelzang, Levensverhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht
2000,64 pp., ill. + index; ISBN 90-76366-04-7.

Twee boeken over het doen van onderzoek in de provincie Utrecht. Twee boeken die kwalitatief erg
goed zijn. Twee boeken met zeer fraaie en duidelijke illustraties, die één geheel vormen met de tekst.
De onderwerpen verschillen uiteraard. In het boek over de kerken zijn hoofdstukken opgenomen over
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de Rooms-katholieke Kerk, de Oud-katholieke kerk, de Gereformeerde kerk, etc, maar ook over armen-
zorg en de kerkelijke goederen. Het andere boek bevat zeer veel tips over hoe je bepaalde biografische
gegevens kunt vinden.

J. Veenman e.a. (red.), Een kansrijk bestaan. De geschiedenis van drie parochies tussen Gooi- en Vechtstreek, Hilver-
sum 2000,152 pp., ill.

Een aardig boek over de geschiedenis van drie verschillende parochies: de parochie H. Maria Hemel-
vaart te Nederhorst den Berg en Nigtevegt, de St. Martinusparochie te Ankeveen en de H. Antonius van
Padua te Kortenhoef en 's-Gravenland.

CdG

D.J.J. Lauwers en J.M.S. Oremus, Een eeuwSittardse testamenten 1581-1682 (= deel 14 van Monografieën uit
het Land van Sittard), Sittard, 2000.

In dit deel van de keurige serie Sittardse monografieën wordt plaats ingeruimd voor de testamenten,
gepasseerd voor pastoor Agricola en zijn opvolgers. We stuiten hier op de niet meer zo algemeen beken-
de bevoegdheid van pastoors in genoemde periode en in sommige gebieden om notariële werkzaamhe-
den te verrichten. Het transcriberen van de ongeveer 370 uiterst moeilijk leesbare testamenten, groten-
deels in Duits, met hier en daar Nederlands of Latijn, en opgenomen in de oudste Sittardse doopregi-
sters, moet een zeer moeizame en tijdrovende arbeid zijn geweest. Het resultaat is echter verheugend
en zal zeker goede diensten verlenen bij het uitwerken van Sittardse geslachten. Voor wie zich daarmee
bezig houdt een onmisbaar werk!

R.F. Vulsma

Overig
E. Ruijsendaal, R.F. Vulsma, J. H. van Tongeren, Van eengulden tot een riks. sojaarVerenigingvoor Heemsken-
nis 'Ons Amsterdam', Amsterdam 1999,208 pp., ill. + index.

Een boek met zeer diverse artikelen over even zovele onderwerpen. De stadsarcheoloog van Amster-
dam Jan Baart schrijft over opgravingen in Amsterdam, D.A. van Dijk schreef een artikel over de Vi-
smarkt, A. Zaaiman beschrijft de geschiedenis van de tram in Amsterdam-Noord. De genealogische noot
wordt geleverd door de heer Vulsma, die een artikel schreef over het schildersgeslacht Morel te Haarlem
in de hem welbekende stijl.

Aanwinsten
J. Harts, Dopen te Odijk 1743-2000, Odijk 2000,119 pp.
J. Harts, Trouwen te Odijk 1743-2000, Odijk 2000, 66 pp.
J. Harts, Begraven te Odijk 1721-2000, Odijk 2000,123 pp.
J. Harts, Predikanten te Odijk en andere kerkelijke zaken 1607-2000, Odijk 2000,143 pp.
C. Kühne en W. van Norel, Stichting tot behoud van Elburger botters 25 jaar, Noordeinde 2000, 83 pp., ill.
R.A. Vierhout, Stamboom Vierhout, Rijswijk 2000, losbladig, ill. + index.

CdG

Rectificatie
Een foutje is geslopen in het gironummer, vermeld bij de bespreking van het boek Joods leven in Maassluis
1688-1942, door L. M. van der Hoeven en E. M. Banki (GensNostra, juli/aug.-nummer, pag. 464). Het correc-
te gironummer luidt: 4483440 t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven te 's-Gravenhage.
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PERIODIEKEN

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

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), ark. = 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
Alledaagse Dingen (nieuwsblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in
Nederland), nr. 4, dec. 2000/jan. 2001. Wat is volkscultuur?; Wat doet het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur.

Idem, 6e jg., nr. 1, juni 2001. Folklore a la carte of hoe 'het volk' omgaat met volkscultuur; Oude en
nieuwe woorden in het woordenboek van de Overijsselse Dialecten. Idem, nr. 2, juli 2001. A. van der
Zeijden: Geschiedenis op het internet.'

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'), 21e jg., nr. 2, mei 2001. B. Hoogstraten: Annie
en Bets Frank. Twee onwaarschijnlijke heldinnen [de zusters Annie, Bets en Riek Frank (geb. Amster-
dam 1886-90) waren alledrie blind, kregen muziekonderricht, boden onderduikers onderdak]; B. van der
Schuyt: De Leeuwen-Apotheek. Geneesmiddelen en Goede Raad sinds 1898 [familie Wachters, uit Gronin-
gen]; Jeugdherinneringen [van Wijnand de Groot, geb. 1920]; De Elektriciteitscentrale [industrieel
monument].

Hasselt Historiael (Historische Vereniging Hasselt; secr.: Postbus 6,8060 AA Hasselt; lidm. ƒ25,- p.j.),
jg. 18 (2001), ie kw. H. Oosterhof: Houthandel en houtverwerking in Hasselt in de 15e en 16e eeuw; Meppe-
ler Courant van 1950/1951; A.P. Ouweneel: Afwikkeling oorlogshandeling [midden 14e eeuw].

Idem, 2001, 2e kw. Kroniek van de familie Gloerich [recensie]; Meppeler Courant van 1950/1951; A.P.
Ouweneel: Voorwerk verkaveling van Mastenbroek.

Historische Kring Loosdrecht, nr. 128, 27e jg., juli 2000. Iets over de doopvont van de Sijpekerk; R.
Loenen: Uit de Rechterlijke Archieven. Over een lieverdje en zijn zoon [Lieven Geelvinck, burgemeester
van Amsterdam en zoon Nicolaas]; Vertrouwde zeilschepen 3 [BM; ontworpen door Hendrik Bulthuis,
geb. Bergum 1892].

Idem (secr.: A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57,1231TG Loosdrecht; contr. min. ƒ 20,-p.j.), nr. 131,28e
jg., voorjaar 2001. R. Loenen: Uit de Rechterlijke Archieven. Hoofdbrekens over het hoofd van Hooft
[Daniël Hooft (geb. Amsterdam 1747); getuigenissen van vreemde zaken, door hem begaan]; B. de Ligt.
Van boeren, kanunniken en heiligen [oorkonde uit 1300; namen van pachters]; Hendrikus Teunus van
Galen [geb. Hilversum 1905, kunstschilder in Loosdrecht].

Historisch Geografisch Tijdschrift, 19e jg. (2001), nr. 1. De Duin- en Bollenstreek: een cultuurhistorische
'schatkamer'; Iets minder oude bossen bij Breda [het ontstaan van drie i6e-eeuwse bossen]; B. de Pater.
Concurrerende regiobeelden. Hoe arm waren de Drentse veengebieden? [bespreking van de discussie
n.a.v. het verschijnen van een bundel relevante teksten].

De Indische Navorscher, jg. 14(2001), nr. 2. D. vanDuijn: Castens [oudstbekende: Fredrich Carstens, geb.
Hungerburg (gem. Aventoft) ca. 1719, tr. Amsterdam 1746 Elsje Christina Schreuders]; Chr. Monsanto:
Begraafplaatsen op Curagao [lijst van eigenaren]; P.A. Christiaans: Schmidhamer [i8e-2oe eeuw]; Verv.
Doopregister van de Protestantse gemeente van Dj okjakarta 1830-1874; Verv. Indische fiches [Arrië'ns t/m
Van Asbeck; met o.a. Arroo, Arts, Van Arum, Van As].
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Kondschap (StichtingOudheidkamerBrederwiede, Postbus 24,8325 ZG Vollenhove; donatie min. ƒ 20,-
p.j.), 17e jg., nr. 1, maart 2001. F. Pereboom: Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd; Kl. Boes: Kwartier-
staat (6 gen.) van Jan Willem Muntz [geb. Enschede 1952; —, Rijken (te Zwijndrecht), Boes, Rook].

Idem, nr. 2, juni 2001. T.R. Stegeman: Wie woonden er aan het Beulakerpad? [o.a. Huisman, Van der
Linde, Ter Meer, Zandbergen, Wind, Hoogstede, De Goede, Korthoef]; K. Boes: Kwartierstaat kinderen
Wolter Huisman - Aaltje van Heerde [tr. Stad Vollenhove 1959; Huisman (te Wanneperveen), Slot (idem),
Van Heerde, IJspeert].

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap Crommenie), nr. 1 (1996): J. Emmerig: Het Gemeentehuis
van Krommenie. I; J. H. Rem: Hoe de Cromme Ye ontstond [waterloop]; R. de Jong: Het Kattepad [de fami-
lie Kat; 17e eeuw]. Nr. 2 (1996): J.H. Rem: 'Krommenie' tot midden 13e eeuw; J. Emmerig: Wie was Cornelis
Jansz Backer? [met fragment Backer in schema; 17e eeuw]; Het Rechthuis in 1706. Nr. 3 (1996): D.H. van
Vliet: De parochiegrens;J. Emmerig: Het molenbestand in de banne Crommenie; Herinneringen ophalen:
Arie Borstlap [53 jaar secretaris geitenfokvereniging]. Nr. 4 (1996): Een 600-jarige in de oudste kerk van
Krommenie [klok; geschiedenis van de kerk]; Herinneringen van oudere Krommenieè'rs [Duif de Geus-
Aafjes, geb. 1909]; De eerste industriemolen in Krommenie. Nr. 5 (1997-1): Werkomstandigheden in de
hennepklopmolens; De zeildoekindustrie in Krommenie; Een oudwethouder vertelt [Cor Vries, geb.
Schagen 1917];.?. Blanken: De nalatenschap van Sijbrand Jansz Kaars; Herinneringen ophalen met oudere
Krommenieërs [mevr. Besse-Koeter, geb. Krommenie 1898]. Nr. 6 (juni 1997). De schouw in Huize Barke-
loo; J. Emmerig: Hennepkloppers; J. Rem: De oud-katholieke kerk; Krommenieërs in oorlogstijd.

Kroniek (Oudheidkundige Kring Voorst), 23e jg. (2000), nr. 1. De onderduikers van de Molenstraat
[broers Antoon en Jan de Haan, en Gerard en Jopie Huisman]. Speciaal nr. 55 jaar bevrijding, waarin o,a,
Kwajongensstreken [o.a. de auto van Bertus Koldewey]; Uit het dagboek van Derk Riefel [1911-1963].
Idem, 2000, nr. 2. Verv. Kopzorgen om hoofdzaken [de knipmuts en variaties]; Huize 'de Steltenberg'
[bewoners in de 19e eeuw: Olthaar, Bömer-Keyser, Schmedding, Bessem]; Kwadenkamp of Quadenkamp
[boerenerf; Ten Cate, Schutte, Resius].

Het Land van Herle, 18e jg. (1968), afL 1: Hoe de Terbruggenhof te Eygelshoven aan de fam. van Raboet-
raad kwam [ise-i6e eeuw; Van Benzenrade, Van Coelgroeven]; De Joodse gemeente en haar synagogen
te Heerlen [noot 13: Joodse namen in Heerlense archieven 1684-1796]. Afl. 2: Keris van Rodenbroeck
[overl. 1534, drossaard en voogd van Sittard, tr. ca. 1496 Catharina van Spaengen, wed. Adriaen van
Gaveren]; Aantekeningen op een 'Schets over den politieken toestand der gemeente Schinveld' 1849-
1869. AfL 3: Oorsprong en ontwikkeling van het Heerlens marktwezen; Karel de Stoute (1467-1477) en
het land van 's-Hertogenrade; Bisschoppen uit de familie van Hoensbroeck. AfL 4: Brussum. Grenslijnen
als afbakening van gezag en macht; Verv. Bisschoppen: Philip Damiaan van Hoensbroeck [1724-1793];
Verv. Marktwezen; Mgr Dr H.H. Frehen [benoemd tot bisschop van IJsland].

Idem, 19e jg. (1969), afl. 1: Geldswaarden bij koop en verkoop vóór de Franse tijd; Verv. Heerlens
marktwezen; Petrus Caspar Hermans 1831-1907 [leraar, dichter]; Dokumentatie over Heerlen I4e-i7e
eeuw [in familiearchief Van Hoensbroeck]. Afl. 2: Verv. Marktwezen; Verv. Bisschoppen: Cesar Constatin
Frans van Hoensbroeck [1724-1792]. Afl. 3: Verv. Marktwezen. Afl. 4: Oranje en Heerlen, i6e-2oe eeuw;
150 jaren parochie Waubach (1803-1953).
Idem, 20e jg. (1970), afl. 1: Langs de Geleenbeek te Benzenrade. Afl. 2: Uit het Boerenleven van de familie
Erens op de Kamp te Schaesberg; Opmerkingen over de oudste naam van Heerlen; Verv. Heerlens markt-
wezen (slot). Afl. 3: De Caumermolen; Paul Cajus van Hoensbroeck [1852-1923; jezuit]; Overlijdens- en
huwelijksnotities uit het begin der 17e eeuw uit de parochie Kerkrade [o.a. Rutzenfeldt, Spiertzgens,
Vincken, Panhauss, Scheren]. Afl. 4: Verv. Paul C. van Hoensbroeck.
Idem, 21e jg. (1971), afl. 1: De uitvoering van het Partagetractaat in de heerlijkheid Schaesberg. Afl. 2:
Heer Nicolaas Dydden pastoor van Simpelveld; Stichting en stichter van de Limburger Koerier te Heer-
len [met fragment Weyerhorst; 19e eeuw]. AfL 3. Afl. 4: Bavo Hausteder, de bokkerijder uit Nuth, die de
dans ontsprong [tr. (1) Nuth 1726 Anna Rencken; tr. (2) ald. 1736 Anna Houben]; Pharmaceutisch-medi-
sche verzorging in het Land van Herle. Bijlage: Gegevens ontleend aan de criminele en civiele archieven
van Heerlen 1608-1795. Lijst van chirurgijnen, apothekers, vroedvrouwen en gasthuismeesters.
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DeMaasgouw,jg. 120 (2001), nr. 1. Urania Maastricht(i9O2-igio) [Eerste Nederlandse Fabriek van Kunst
en Luxeartikelen in metaal; kunsttingieterij]; Proces tussen twee kunstschilders overde 'Schilderconste'
[Walthère Damery en Servaes van Gerdingen; 1654-63]; Bedreiging van Nederweerter regenten met
brandstichting in 1749; De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 8: Noord-Brabant en Lim-
burg [boekbespreking]; Meesters uitMaastricht: historischeschets van deBroeders van Maastricht, 1840-
2000 [idem].

Mars et Historia, 34e jg., nr. 1, jan./maart 2001. Het drama van de 'Delft' [één van de schepen van de
Bataafse vloot, die 10-10-1797 werd verslagen door de Engelsen; commandeurs achtereenvolgens Haring-
man, Van Capellen en Verdooren]; Laaglanders in Yorkshire. Zes Nederlandse vliegers bij No. 640 squa-
dron RAF, 1944-1945 [Wijnberg, Bierens de Haan, Van Vliet, Goemans, Heilegers, De Bij]; Een eeuw
lichte troepen in Nederland (1841-1940); Driemaal Riouw [1782-87; VOC-acties]; Vreemde krijgs- en
staatsdienst [o.a. Zouaven, het Franse Vreemdelingenlegioen, Boerenoorlog].

Idem, nr. 2, april/juni 2001. H.J. Mulder. Onrust op Borneo 1850-1854 [o.a. kapitein ter zee J.G. Huys];
D.J. Tang: Een Nederlandse zeeman en de Herero-oorlog [Gerrit Snieder, geb. Monnickendam 1886];
Centraal Station Amsterdam, 7 mei 1945 [W.H. Zeeman en Jan de Jongh, militairen, twee dagen na de
bevrijding door Duitse kogels omgekomen]; G.D. Horneman: Nieuwe gegevens met betrekking tot sabota-
gepoging aan boord van Hr. Ms. K-XIII.

Een nieuwe chronyke (Oudheidkundige Vereniging Graft De Rijp, Werkgroep Schermerhorn en Stich-
ting Vrienden van het Museum 'In 't Houten Huis'; secr.: mevr. E. Bokhove, p/a Postbus 21,1483 ZG De
Rijp; contr. ƒ 15,- p.j.), jg. 18, nr. 1, maart 2001. P. Smit: De Schermerstraatweg. De aanleg van de straat-
weg tussen de Omval en Schermerhorn (1852-1856); De Tilbrug.

Idem, nr. 2, juni 2001. D. Mantel: De Schermerboezem. Een reactie op de studie 'Levende Berging'; F.
Hoek: Een zwaarwichtig onderwerp [lood]; Grafmonumenten openbare begraafplaats De Rijp [met lijst
begravenen met jaar van overlijden].

De Omroeper (Naarden), jg. 14, nr. 1, maart 2001. H. Schafienaar. Een wandeling langs de 'verschoven'
wegen van Oud-Bussem; Verv. Gewelfschilderingen in de Grote Kerk (3); De Kippenbrug, de kortste weg
naar Bussum; EJ.J. de Gooijer. De schildersfamilie (Van) Ruysdael uit Naarden [oorspr. Van der Graft, uit
Blaricum > De Goyer > Van Ruysdael].

Idem, nr. 2, juni 2001. Uit het levensverhaal van Cornelis Verhaar (1897-1988); Het huisje van Raven
aan de Bollelaan [Jacob Raven, 1850]; Herinneringen aan 'Klein-Rubroeck' en 'Zandbergen'; H. Schafie-
naar. De grenzen van Naarden; Fort Crailo in de Verenigde Staten.

Ons Voorgeslacht, no. 525,56e jg., april 2001. K.J. Slijkerman: De familiegroepen Clootwijck op de Zuid-
hollandse eilanden ca. 1500-1700, met naamdragers (de) Pachter, (de) Leenheer, Visser, Groenendijck,
Barendrecht en Cappiteyn; G.J. van Gelder. Het welgeboren geslacht Van der Werken uit het Land van
Altena [i3e-ise eeuw]; P.W. van Hulst. Register der mans personen ledematen in de gemeente J[esu]
C[hristi] van Coorndyck (Goudswaard; R.H.C, van Maanen: Het verpondingskohier van Dalem in 1681.

Oud-Nijkerk (Stichting 'Oud-Nijkerk'; secr.: G.J.H, van den Brink, Venestraat 58, 3861 BZ Nijkerk;
donatie min. ƒ 25,- p.j.), jg. 20, nr. 1, maart 2001. D. van Hooren: Het Gasthuis van Nijkerk; Geschiedenis
in steen gebeiteld 19 [herinneringssteen voor Christiaan Eijkman, 1858-1930]; W. Kok-van Dasselaar. De
pleegkinderen van de gezusters Vat [Heintje de Vente (geb. 1869), Abraham van de Veen (1887-1974), Aris
van Drie (1906-1989) en broer Hendrik (1909-1997).

Idem, nr. 2, juni 2001. D. van Hooren: De Proeven van Nijkerk [periodieke uitkering in natura of geld;
fonds verstrekte hoofdzakelijk brood]; J. Kiefr. 't Boschhuis en omliggende boerderijen en huizen in
Appel.

Oud-Scherpenzeel (Vereniging 'Oud-Scherpenzeel'; secr.: A. Schimmel-van de Bovenkamp, Holevoet-
plein 280,3925 CA Scherpenzeel; contr. ƒ 20,- p.j.), 13e jg., nr. 1, maart 2001.Thema-nummer: Lambal-
gen. Joh. Lagerweij: Het landgoed Lambalgen [o.a. de behuizing, eigenaren (Gülcher, Van Citters, Parijn)
en bewoners, agrarische ontwikkeling, 1940-45, diverse hofsteden]; B. Bosman: De naam Lambalgen en
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haar betekenis; W.H.M. Nieuwenhuis: Bewoners en eigenaren - Lambalgen [ise-2oe eeuw; o.a. Van Mout-
wijk, Ruijsch,Van Arkel, De Gruyter, Van Ysselt, Bols, Gülcher, Harmsen, Royaards].

Idem, nr. 2, juni 2001. Bedrijfsbezoek aan EBM Techniek BV [geschiedenis 1947-1970].

Oud-Utrecht, 74e jg., nr. 1, dec. [=jan.] 2001. Bij het overlijden van Chris Schut [tekenaar]; Koebochten.
Eilandjes in het polderlandschap [met hakhout omgeven ruimte in een hoek van een weiland]. Idem,
nr. 2, april 2001. De geschiedenis van de glasbak. Idem, nr. 3, juni 2001. De ontstaansgeschiedenis en de
bouw van het Internaat van het Christelijk Lyceum te Zeist [geopend 1922]; De hennepwerven van Lopik.

De Sneuper. Orgaan van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, nr. 45,12e jg., nr. 1, maart
1998. Kl.J. Bekkema: Genealogie Holwerda (verv.) [generaties IV en V]; G.M.}, de Weger. De geschiedenis van
Frank (Frans Ariënszoon) 'de We(e)ger' [geb. Gouda 1762, zoon van Arien de Weger en Pieternella van
der Ecke]; Kl.J. Bekkema: Reactie 'Abe Fokkes' [ged. Anjum 1751; kwst. (4 gen.)]; Kwartierstaat Jacob Tabe
Zuidema [geb. Kollum 1925; 6 gen.: —, Veenstra, Hans ma, Blom/Bloem]; U.M. deVries: Kwartierstaat van
Zwaantje Sjoukes Zwart [geb. Metslawier 1855; 5 gen.: —, Kok (te Engwierum), Burgsma, Van Teyen]; R.
Tolsma: Van kloosteruithof tot schapenboerdrij. De boerderij Jagtlust voorheen Germerhuis of Poarte-
pleats te Hantumeruitburen [met bewonerslijst].

Idem, nr. 46,12e jg., nr. 2, juni 1998. D. Douma: Douma is de naam [voorkomend in de kaartenbak van
het Bevolkingsregister 1829-1930 van het Streekarchief in Dokkum]; Stamreeks van Willem Warner
Charles de Vries [geb. Semarang 1942, via Den Haag en Dordrecht naar Anjum > Hijlke Oenses de Vries
(zoon van Oense Yes de Vries en Trijntje N.) tr. (1) Anjum 1714 Antje Gerbens]; Kwartierstaat van Oeble
Ypes Viersen [geb. Lioessens 1926; 9 gen.: —, Boelens (te Ooster-Nijkerk), Brouwer (te Veenwouden en
Dokkum), Dijkstra (o.a. te Metslawier en Anjum)]; D.R. Wildeboer. Van een 'vaste bank of gestoelte in de
kerk der Hervormden te Buitenpost'. Wens van notaris Beekhuis werd in 1860 vervuld [Christiaan Hou-
dijn Beekhuis, geb. Garijp 1814]; D. Douma: Het genealogisch onderzoek is (bijna) afgerond, we willen
het in een boek laten uitgeven en dan ... [welke stappen moetje ondernemen].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel (uitg. Werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel' i.s.m.
de Oudheidkamer; secr.: p/a Kerkstraat 5,1191JB Ouderkerk a/d Amstel), jg. 17, nr. 1, maart 2001. M. van
Dijk: Huize Amstelrust - St. Theresia Rustoord [tehuis voor ouderen in gebruik genomen in 1925;
naamswijziging in 1931; voorts o.a. naai-onderricht door zusters]; J. Blom: Geheim verleden II [uit inge-
komen stukken, destijds alleen bestemd voor burgemeesters ogen; inkwartierings- en mobilisatieplan-
ning 1911-14]; M. van Dijk: Vrederust [Jan ten Hooff 1749 verkoop aan Hendrik Kissius/Kisjes, Van Rijne-
veld (1775), Bocx (1789), Van Dorth (1802), Vaarmeyer (1814), Oudshoorn (ca. 1819), Regtuij t en Koopman-
schap (1857), Verheul (i862),Verweij (1868), Van der Velden (ca. 1887), Weijgertse (1907)].

Idem, nr. 2, juni 2001. P. van Schaik: Amstelland aan de Binneweg [boerderij, vermeld sedert 1668; Kat,
Peetoom, Van der Wiere(n), Van Hoorn, Van Persijn, De Nooij]; Herensocieteit Concordia; Willem Rigter
sententie (vonnis) [20 jaar, geb. Ambt Lingen, turfbaggeraar, stal turf in 1803].

De Stelling (Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.; secr.: A. Mulder, De Takomst 32,8471JR Wolve-
ga), nr. 76, jg. 20, maart 2001. Weststellingwerf en haar buren; Het rampenplan van Linde en Tjonger
[Friese waterlinie; 1672]; Onrust in Huize Lindenhorst te Wolvega [1769; Van Haren]; De kaart van de
vierde parten in Weststellingwerf [1644]; Dr. A.I. Kan jr. liet zijn sporen na in Weststellingwerf. Een
geestelijk en sociaal bewogen mens; Verv. Huwelijken van over de (Zuider)zee.

Idem, nr. 77, jg. 20, juni 2001. Weststellingwerf en haar buren. Het rampenplan van Tjonger en Linde;
Achter de heidehoogte op de hoeve (slot) [Hielkema, Venema]; De kaart van de vierde parten (slot) [trans-
criptie tekstgedeelte; namen van eigenaren/gebruikers]; Verv. Dr. A. I. Kan jr.; Aanv. Kwartierstatenboek;
Verv. Huwelijken van over de (Zuider)zee. Enkhuizen [18e eeuw].

Tweestromenland, nr. 107,16.III.2001. J. van den Brink: De geschiedenis van een huis. 200 jaar Walstraat
11 (deel 1) [jongste geschiedenis > terug in de tijd; woonhuis > boerderij]; Verv. Bouwgeschiedenis van
kasteel Hernen; Tien wonderbare genezingen (1382-1384). Deel 6. Altforst; Van ouds: Den Haselcamp
[fam. Van den Hazelkamp]; Kwartierstaat (6 gen.) van Johanna Willems [geb. Hatert 1879; Willems (te
Heumen), Claesen (te Hatert), Van Aanhout, Riesouw].
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Idem, nr. 108, 25.VI.2001. Verv. Geschiedenis ... Walstraat; Verv. Genezingen. Deel 7: Batenburg; De
zomer van 1823. Jacob van Lennep tussen Tiel en Nijmegen; Overzicht van kwartierstaten in ons tijd-
schrift; C.J. M. de Bakker-van Weerdenburg: Kwartierstaat Petrus Cornelis van Weerdenburg [geb. Wamel
1919; —»De Kroon (te Oirschot en Wamel), Van Sommeren, Biemans (ook: den Bieman)]; A. Kersten: Enkele
jammerlijke dissonanten in een prachtig naslagwerk [Maas en Waals Familieboek; betreft maten en ge-
wichten].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 10e jg., nr. 1, mei 2001. B. Ibelings: De strijd tegen de verlanding
van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdamming in 1285 tot circa 1550; M.-L. ten Hom-van Nispen: Een
Biografisch Woordenboek van de Waterstaat van de twintigste eeuw. Johan van Veen [1893-1959; inge-
nieur bij Rijkswaterstaat]; B. Dolfing: Tijd voor waterkwaliteit. Wetgever, waterschap en de waterkwali-
teit 1900-1970; Glossarium van waterstaatstermen. De letter w [zoals: wadeplicht, waterstal, wielen,
wolmaniseren].

Van Zeeuwse Stam, nr. 113, juni 2001. A.J. Giljam: Heeft u ook een Citroen als vader? [typische voornamen
in Zeeland]; Verv. Goedhart [en Goedhaart]; A.P. van Langevelde: Genealogie per tak van de familie Peper
[nageslacht van Abraham Peper, begr. Sint Laurens 1721, tr. Willemijntje Langebeeke]; M.H. van Schaik:
Genealogie Meulpolder [i7e-2oe eeuw];T. Step: Parenteel van de familie Step [= genealogie; Jan Step (ook:
Stap), van Middelburg, tr. (2) Vlissingen 1755 Abigael Maranus]; DJ. van de Velde/}.], van deVelde: Genealo-
gie 'Poly - Pollie'. Een Oud Vossemeers geslacht [niet alleen hier, maar ook in andere publicaties is nogal
eens sprake van een 'oudste stamvader'. We attenderen er maar weer op, dat iedere familie slechts één
stamvader heeft, en dat is per definitie de oudste (oudst bekende) van de stamreeks of genealogie. De
onderhavige familienaam werd via een dochter doorgegeven; 17e eeuw]; Uitgebreide vraag Den Roon;
A.S. Flikweert: Antw. Graveleijn [genealogie; te Bruinisse, Zierikzee, Amsterdam; afk. van Tiegem (bij
Kortrijk)].

DeVeenbrief (Oud-Heerenveen), 4e jg. (1990), nr. 1 (jan.): De Straatjongenskrant [uitgegeven door Ber-
nardus Huisman, ca. 1934-35]; K. Hoornveld: De 'Rookende Moor' [tabaksfabriek van de familie Taconis].
Nr. 2 (febr.): Het nut van oude kranten [Luther-afstammelingen in Friesland: Kool van Heerens, Bouw-
meester en Beek]; Nieuws over Johan Schmier; Geschiedenis van de Heerenveense pers. Nr. 3 (maart):
W. Westerdijk: Petrus Joh. de Vries de jongere én de oudere [Petrus Johannes, geb. 1843, zoon van Pieter
Douwes de Vries en Geeske Pieters Vonk]; Verv. Nut van oude kranten [W.B. Kool van Heerens]. Nr. 4
(april): H. Oldenhof: Terbant in 1511 [kohier grondbelasting]; Het maken van Friese schaatsen rond 1935;
D.M. Bunskoeke: Om de erfenis van Roelof Crack [overl. 1604]. Nr. 5 (mei): F. Middendorp: De Schoter- of
Slijkenburgerzijl. Nr. 6 (sept.): Heerenveen: vier variaties op het thema Veenkolonie (1) [tekst van een
lezing, gehouden door prof. Heslinga]. Nr. 7 (okt.): Verv. Lezing Veenkolonie. Nr. 8 (nov./dec): K. Hoorn-
veld: Kloosters in Friesland en rond Heerenveen (1).

Idem, 5e jg. (1991), nr. 1 (jan.): H. dejong: Een impressie van het geslacht Dekema [Juw Hettes Dekema
(geb. ca. 1499) tr. (1) Ydt Unia; tr. (2) 1479 Katryne Jarichsdr. Hottinga]; Verv. Kloosters. Nr. 2 (febr.):
Lezing over de gebroeders Bottema [door H.F. Bruyel-van der Palm]; Het stond in de courant [Hendrika
Veldman, 1908 verdronken, dr. van Pietje Broekman]; Nr. 3 (maart): Verv. Gebr. Bottema; Het stond in
de courant (2) [1893: huwelijk van twee verpleegden uit het Armhuis: Sipke van der Molen x Antje Aebes
Krikke]. Nr. 4 (april): L. Bijkerk: 400 jaar infrastructuur van Heerenveen. Nr. 5 (sept.): Verv. Infrastruc-
tuur; H.R. Keuning. Uit de geschiedenis der Doopsgezinden. Nr. 6 (okt.): D.M. Bunskoeke: 'Eregalerij' van
apothekers [overzicht met persoonlijke gegevens; o.a. 4 x Binema, 2 x Dornseiffen]. Nr. 7 (nov.): Verv.
Doopsgezinden in Friesland.

Veluwse Geslachten, jg. 26 (2001), nr. 1. Verv. Genealogie Slok; A. Kamphorst: Genealogie Kamphorst. 3.
Tak van Apeldoorn Noord [Camphorst; i7e-2oe eeuw]; W. Lumkes-van Rijn: Parenteel van Roelof Berends
Bosman (aanv.) [twee eerste generaties; 18e eeuw]; Kwst. Van den Born (aanv./verb.).

Idem, 2001, nr. 2.Welkominhet Archief Gelderland; Verv. GeslachtVandenEnk;4.C. Zeven: Deser-
teurs en hun biometrische beschrijvingen;!. Konink: Kwartierstaat Lambertus Konink [1870 Beekbergen
1952; Kooning(s) (te Amsterdam, afk. van Norden), Bosman, Lu(e)sink (te Borculo), Heij ink]; K. G. Reuvers:
Wie waren de ouders van Marrigje Dirks, de vrouw van Klaas Ariens van Santen? [tr. Veenendaal 1704];
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A. van den Ham: Het Kleine Zwarte Varken en haar bewoners. 3. De familie Cortus [i8e-ige eeuw]; £J.
Buben-Jansen: Genealogie Davelaar [nageslacht van Frans Jan van Davelaar tr. Woudenberg 1751 Luitje
Jans van de Heuvel]; C.J. Slok: Huijsbesoekinge door Jac. Heurdt [predikant in Veenendaal 1705-19];
Overlijdensdatum Klaasje Cornelissen Dashorst; C.J. Slok: Kwartierstaat van Jan en Bernie Slok [geb.
Veenendaal 1969 resp. 1971; —, Van Dijk (te Ede, Veenendaal), Van den Bos (te Almelo), Van Leeuwen (te
Veenendaal)]; Aanv. Kwst. Van de Beid; Aanv. Speurtocht naarTeunis Schut [tr. Amerongen 1700 Ariaan-
tje Reijers van Steenbeek]; K.G. Reuvers: Wisselo (Riege, Garderbroek, Veenendaal) [Dirk en Willem Hen-
driks Wisselo/Wischelo, tr.Voorthuizen 1769 resp. Barneveld 1772]; Gezinsdrama in Apeldoorn [Gerrit
Steenbergen en vrouw Willemina Dullink met vijf kinderen in 1833 overleden]; Aanv. Kwstn. Bessels
en Klomp; T. van den Brink: Veluwse ondernemers I. Stamreeks van Jacob Hendrikus Mosterd (1916-
I9i7)[?] Directeur Moba Barneveld [generaties VIII t/m IV].

Westerwolde, jg. 22, nr. 1, maart 2001. E.E. Havinga: Voorouders van Gepke Jans uit Onstwedde [tr. (1)
Westerlee 1688 Hindrick Louwers; tr. (2) 1698 Tonnis Hindricks]; Kwartierstaat van Jan Hids [geb. Onst-
wedde 19 28; 6 gen.:—,Huiges,Luring,Hubbeling];SijzeWiltoSchortinghuis. 1840-1931'Herinneringen
uit mijn leven' (deel II); J.S.A. Huizing: De Hillege Horn te Vriescheloo.

Idem, nr. 2, juni 2ooi.E.M. Stedehouder-Rouppé/M.H.H.Bultman-Linzel/M.J. Hofman: Westerwolds import:
Rouppé [onderzoek naar gemeenschappelijke voorvader Matthias Rouppe, geb. Saarlouis 1756, overl.
Nieuwerschans 1836; kwst. (4 gen.; oorspr. Rupp), loopbaan van deze onderofficier in het Franse leger;
tr. Arnhem 1798 Maria Magdalena Stevens (ged. Breda 1780); genealogie (4 gen.)]; Schering en inslag:
Weefsels en stoffen [woordenlijst met verklaringen]; Het Bisdomsarchief van Osnabriick; Verv. Schor-
tinghuis (deel III); Kwst. (6 gen.) van Willem Bessembinders [geb. Hoorn onder Wedde 1930; —, De Boer
(te Nieuwe Pekela), Bruining (te Onstwedde), Timmer (idem)]; D. Vakk Lucassen: Westerwolder import
(III). Voorouders van Hindrik Mennes en Trijntke Peters Brunts Mennes [o.a.Tiddinga].

Westfriese Families, 42e jg., no. 1, maart 2001. J. de Bruin: Van verrassende bronnen, bruiden en bruide-
gommen: de Westfriese doop-, trouw- en begraafboeken opnieuw geïventariseerd [(katholieke) huwe-
lijksaangifte bij de dorpsschrijver of stadssecretaris]; Verv. Pool (B); J.P. Geus: Uit de Koedijker familie
Rijpland stamden meerdere predikanten [i6e-begin 19e eeuw; o.a. te Petten, Alkmaar, Amsterdam;
fragment te Schagen].

Idem, no. 2,juni 2001.D.B. Boerma-Schermeri /J.W.Joosten: Hoogwoudse Appel's [i7e-2oe eeuw]M. Vis-
Best: Stamreeks Jacob Jan Best [geb. Lelystad 1983; Pieter Dircksz tr. Griet Tijmens, zoon Dirk ged.
Grootebroek 1641; nageslacht o.a. te Andijk];H. de Vries/A.B. deVries-Doyle: Enkele aan vullende opmerkin-
gen bij de genealogie Rijpland; Verv. Poland, molenmakers.

Zeeuwse Familiepraet, 15e jg., nr. 1, juni 2000. Verv. Levendale pakt uit... [in voorgaande afleveringen
is RAZE 2039 (notaris Levendale) behandeld; RAZE 2040 zal nu doorgebladerd worden: 1595-1597; hierin
o.a.: Testament Elijzabeth mr. Adriaensdr. wed. Marinus Jacobsen; Joos Govardsen Spelt uit Gouda,
verhuur van een molen; De weduwe Jan Adriaens Blanck (dijkgraaf), met schema van zijn verwanten en
belanghebbenden bij zijn 'gaandeland' (Boys, Oostdijck, Bollaerts); Rebecca Sijbrands wed. Jan den
Hollander (geb. bij Hoorn); Fragment Vogel te Kapelle; Huw. Voorw. mr. Pieter Lenaertsz (chirurgijn
te Goes) x Janneken Jacobs Vinck (zij hertr. nog driemaal); Testament Philips van Assche en vrouw
Margriete van Aelst; Uitbesteding van Aeghtken Adriaen Jacobsdr.; ClaraZielevoirts vrouw van Henrick
de Haene, won. Mechelen, ontvangt legaat viaschoonzus Catharina Serwouters wed. Arnout Silvoorde].

Idem, nr. 2, dec. 2000. Verv. Levendale [o.a.: Testament Cornelis Jacobssen en zijn Huw. Voorw. 1599
met Maria dochter van Bouwen Wisse, schout van Kloeti nge; Huw. Voorw. 1595 Jacob Pietersz Wauwelae-
re x Neelken Gillis Clippelsdr.; Charles de Prato en vrouw Teuntien Christiaens, die hertr. Goes 1603
Marinus Boone (Charles de Pratto, ter Goes, tr. Antwerpen (St. Jacob, PR 215/189) 8-10-1575 Anthonia
Corstiaens. Getuigen waren Cristiaen Piersen en Martinus Meermans); Testament Lievin Crombeen x
Margriete Cauwens; Donatie door Barthel Willouts; Gaandeland van de Van Schengens; Testament mr.
Sebastiaen Barensteyn Aerdsz x Lucia Pietersdr.; Huw. Voorw. 1595 Joos Gheeringh Jacobsz x Claisken
Jans, wed.; Verklaring door Maijken Pauwelsdr. wed. Lenardt Willemssen (Goeree)].

Idem, 16e jg., nr. 1, juni 2001. K. de Bree: Genealogische aantekeningen, a. De drie huwelijken van
Martijntje Aijemans/Agemans [begin 17e eeuw te Cadzand]. b. Een foutieve stamreeks van Cornelis
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Koeman (x Sara Imanse) [Cornelis Pieterse Koeman, ged. Hoek 1720, tr. Wissenkerke 1749 Sara Imanse
(geen Haringtnan)]; Verv. Levendale [o.a.: Willemijna Huijghens (ca. 1545 geboren als dochter van Hugo
Jansz Block), fragment met drie generaties nageslacht; Testament Lijsbeth Goossens(zwangere) vrouw
van Anthonis de Buijsscher; Enkele familieleden Van Schule/Van Schuylen; Sebastiaen Jans Hoochka-
mer, oliemolenaar]; Verv. Actaboek Borssele [1654-55].

Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, nr. 9, jg. 5, lente 2001. Verv. Udenhoutse Vermeer's; Verv. Kesterense Vermeer's;
Verv. Westlandse Vermeer's, groep 'Scheveningen'.
Blanckensteijn Bulletin, 12e jg., nr. 4, lente 2001. Idem, 13e jg., nr. 1, zomer 2001. W. Spies: Een familie
(Van) Blanckesteijn in Utrecht (17e en 18e eeuw). Deel 1 [oudst bekende: Rogier van B. tr. Utrecht 1674
Gijsberta van Lokhorst]; Uit de oude doos [het gezin van Adrianus Blankestijn tr. Amerongen 1891
Helena van den Brink].
Casa Clutia, nr. 48,17e jg., maart 2001. Benjamin Kluit (1916-2000). Een leven gevuld met chocolade,
tuinieren en stambomen. Idem, nr. 49, juni 2001. Familiestichting helpt Amerikaanse bij onderzoek
naar betovergrootmoeder JacobaThijssen-Kluit [geb. Amsterdam 1823]; 15 jaar familieblad; kroniek van
'Casa Clutia'.
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele, nr. 37, mei 2001. Overzicht van de in het
archief voorkomende stukken van de Familievereniging; R.J. Scheele: Bevrijdingsindrukken van een
Axelse-scholier, september 1944.
Diddensblad, jg. 14, nr. 1, [mei] 2001. J. Cuperus: Een verloren zoon met als naamsvariant 'Didde' [Theo-
dorus Diddefn), ged. Grevenbicht 1755, tr. Delfshaven 1780 Catharina Soetendorp]; Een verloren zoon
met als naamsvariant 'Van Ditten' [Willem Aertse Didde(n), ged. Sittard 1680, otr. Charlois 1708 Marij tje
Pleunen van Wijngaarden; (van) Ditte(n)]; Kwst. (4 gen.) van Jozef Alfons Didden en Gerda Bertha Paula
van der Zanden [tr. 1966].
De Dobbel-beker, 31e jg., nr. 1, maart 2001. Pottenbakker Lambert Dobbelaer uit Bracht (Dld./bij Venlo)
1854-1931. Tak Kaldenkirchen-Tegelen-Bracht [Dobler, Dobbelaer]; Stamboom nr. 60 (Oetingen)-Dender-
windeke-Idegem-Peoria (Illinois/VS) [i8e-2oe eeuw]. Idem, nr. 2, juni 2001. De Dobbeleer [te Gooik en
Pepingen; ige-2oe eeuw]; Stamboomnr. 36 [oudstbekende:Thomas Dobbelaere tr. MariaBoogaert; zoon
Petrus geb. Moorslede 1636]. Idem, Index van namen, jg. 26 t/m 30 (1996-2000).
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 10, nr. 1, maart 2001.
Feestwensch aan August Vandermarliere & Emma Merlevede [tr. Oost-Vleteren 1899]. Idem, nr. 2, juni
2001. De moord op Henri Merlevede [Poperinge 1903]. Bijlage: Onze Kwartierstaat nr. 19. Martin Corne-
lius Merlevede [geb. Poperinge 1949; —•, Maerten, Donche, Artois].
De Eendenkooi, 28e jg., nr. 2, juni 2001. Piggelmee, wie heeft er nog wat mee? De geschiedenis van Van
Nelle met aan de basis een Van der Kooij [Jacobus Johannes van der Leeuw tr. 1838 Elizabeth Jacoba van
der Kooij (1817-1888); met broer Hendrik van der Leeuw in 1837 fusie met de Erven Van Nelle].
Familiekring Groeneveld, nr. 36, maart 2001. Stam X3 (Groenveld) [schema nageslacht van Ebel Arijs
tr. Obergum 1754 Margriete Alegonda Pieters]. Idem, Persoonslijsten van Groen(e)veld(t)'s overleden
in 1999.
Familiestichting Huyser, nr. 51,15e jg., april 2001. 'vijfhonderd jaar Huijzer'. Het verhaal van de dertien
grootvaders; Huijs(z)er's in Ridderkerk in 1811; De Genealogie van Adriaen Cornelisz Huyser, afl. 8 [te
Numansdorp; i8e-i9e eeuw].
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en), 7e jg., nr. 1, maart 2001. Is een Verbiemen een Verbee-
men? II; Herinneringen van zuster Alexandra aan haar zusje Magdalena Verbeem (1912-1919). Idem, nr.
2, juni 2001. Blik op de eerste familie Verbeemen te Mechelen [Petrus V. tr. ald. 1739 Catharina van Hoof,
en hun gezin].
Gens-Dunia, 38ste jg., nr. 1, maart 2001. 'Aert van Nes', ho! [Friedrich Martin Carsjens, geb. Emden 1809,
gezagvoerder fregatschip Aert van Nes]. Idem, nr. 2, juni 2001.
Hamers Bulletin, jg. 17, nr. 3/4, mei-juni/juli-aug. 2001. N.A. Hamers: Problemen bij de grens [onderzoek
naar Philippus Wijnks tr. Laurensberg (D) 1785 Joanna Maria Ham(m)ers); De kanunniken Hamers en
hun moeder [Margaretha Salden]; Weer een nieuwe stam: AI Overho ven-stam [fragment Hamers; i6e-i8e
eeuw]; Een eeuw Sittardse testamenten 1581-1682 [aanvullingen op dit boek uit Hamers Bulletins]; Op
zoek naar Willem Hamers (vermeld in 1726) en zijn twee onwettige kinderen; Hamers te Scherpenseel
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en Marienberg (D); Stamreeks Hamers [te Geleen en Born]; Idem [te Hoengen en Fijnaart]; Meer over
de stamvader van de AC-stam (Eygelshoven I); Vader en beide zonen dienden in het leger [Servatius
Hamers tr. 1766 MargarethaHoevers]; Op zoek naarde ouders van Joannes Hamers [tr. ca. 1740 Petronel-
la van deWijer]; Een in meerdere opzichten interessante Vaalse akte uit 1741 [Leonardt Haemer tr. Jehen-
na Klinckenbergh]; Zielzorgers in het bisdom Roermond 1840-2000; Overleden naamdragers in de
Verenigde Staten 1992-1999.
Het heden en verleden, jg. 12, nr. 2, juli 2001. Onverwachte verwantschappen (4) [twee De Graaf echtge-
notes (de zusters Ebelina en Maria de Vries) blijken familie van Anne de Vries, schrijver van o.a. Bartje,
via Siebe Gosses de Vries (1770-1828) tr. LeentjeThomas]; Kwst. Willempje Haak [1892-1968, tr. Sleen 1913
Hendrik de Graaf; —, Scholtmeyer, Warrink, Hoogenberg].
Het heden en verleden van de families Hollander, nr. 16,7e jg., nr. 1, juni 2001. Fragment-kwartierstaten
Hollander; Stamreeks Hollander [te Valthermond en Blokzijl]; Sneek, Kleinzand 1 [geschiedenis, eigena-
ren/bewoners].
Helm-nieuws, no. 66,17e jg., nr. 2, lente 2001. Stelende Gerritje van der Helm: voor straf op schavot?
[te Poeldijk, 1835; Gerritje Wessel vrouw van Arie van der Helm]; Een beeld van Adrianus van der Helm
... uit 1827 zonder pasfoto! [signalement]. Idem, no. 67, nr. 3, zomer 2001. VDH als deken in Gildebe-
stuur! Leendert in 1683 benoemd [Leendert Huijgensz van der Helm, te Gouda]; Over bijnamen en de
blauwe boer... [onstaan van de bijnaam van Adrianus Nicolaas van der Helm (1874-1956)].
Huberiana, 16e jg., no. 1, april 2001. Huber-research op Internet [o.a. Sippentafel Huber in het Stadtar-
chiv Kaiserslautern]; Descendants of Heini Huber [geb. ca. 1430; te Aesch, Neftenbach (kanton Zürich),
Trippstadt/Pfalz]. Idem, no. 2, juli 2001.
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. XXXIX, nr. 4, maart 2001. Verv. Dagboek van Hendrik
Kikkert [1837]. Idem, jg. XXXX, nr. 1, juni 2001. Indrukken uit het leven van Hendrik Kikkert en Grietje
Pol (slot); Verv. Genealogie Kikkert [o.a. opTexel en te Den Helder].
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 57, jg. 16, maart 2001. Geen nageslacht Schuijt maar Ruisendaal [te Naar-
den]; Stap vooruit in historie Zaanse en Zeeuwse Schuit-en. Idem, nr. 58, juni 2001. Bouwbedrijf E.
Schuit B.V. uit Hillegom [Eduard Schuit, oprichter 1925].
Koeckoek, kroniek nr. 39, juli 2001. De Werler [later ook: Vosselmanshoeve, te Apeldoorn; bewoners-
reeks sedert 1752; o.a. Vosselman, Helfterkamp, Van 't Erve/Van het Erve].
Kroniek van de Stichting geslacht Mees, nr. 50, mei 2001. 50 maal Kroniek; Inhoudsopgave per afleve-
ring van nr. 1 (dec. 1938) t/m nr. 49 (juli 2000); Schema's van alle in leven zijnde familieleden met ge-
boortenaam Mees, en voorvaderen.
De Mare, 4e jg., nr. 1, april 2001. Stand van zaken familieonderzoek [met fragment Van Maren; te Driel,
i6e-i8e eeuw]; Een nieuw(e) geslacht/tak (Van) Maren gevonden? [Mahren, Marn, Maren, afk. uit Bisdom
Mechelen; te Saarlouis, Nalbach, Beckingen, Rehlingen; i7e-2oe eeuw]; Hendrik Peters uit Maarn [geb.
voor 1672 (zoon van Peter Barten), tr. Doorn 1705 Kuintje Hendriks Dekker]; Uit de oude schoenendoos.
De sigarenmakers (tak) van Zaltbommel [ige-2oe eeuw].
HetPatertje, 17e jg., juni 2001. Stamboom Leeuwarden [Johan Jurjen Pater, ruiter, tr. Leeuwarden 1766
Janneke Holster; en nageslacht]; Aanvulllingen diverse stambomen (De) Pater.
Poelgeest familie contacten, maart 2001. Toen er nog geen 'blijf van mijn lijf-huizen' waren [Leiden
1666; Maertgen Gerrits van Poelgeest bedreigd door haar man Christiaen Fredericx]; Verv. Genealogie
Van Poelgeest (tak Symon Dirck Adriaensz) [met Van der Krogt]. Idem, juni 2001. Ik mag niet van mijn
moeder! [Kaatje Franse (van) Poelgeest verzoekt 1718 om rechtsbijstand i.z. defloratie door Arij Arijensz
Kruijf en het verkrijgen van alimentatie]; Verv. Genealogie Van Poelgeest.
De profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), no. 60,16e jg., najaar 2000. W. Callenbach: Cato Meer-
burg. De vrouw van ds. C.C. Callenbach [Catharina Hendrika M., geb. Leiden 1808; exm. Francina P.M.
van Heyningen]; J. de Vries: Brieven uit Indië 1919-1937; S. de Jeu: Parenteel van Cornelis Carel Callenbach
(1827-1878) deel 3 [nageslacht vanWillem de Vries (geb. Leerdam 1899) tr. Aal ten 1925 Margaretha Wen-
delina Zetsma; metVonkeman en Versteeg].
Publicus, 7/1/2. Ons wapen [Burgsteyn, Borgstein]; Een verbanning in woord enbeeld [diefstal van rogge
in 1795 te Culemborg door o.a. Aalbert Borgstein]; Schema's Burghsteyn, Van Borgesteyn enz. Idem, 7/3
[2000].
Quia nominor viromandua (Vermant), nr. 13,8e jg., april 2001. Stukjes uit de geschiedenis van Boom (3e
reeks); Een verre oom van de Vermanten: Andries Struelens, pastoor te Boom (1612-1643).
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Stamboek Steenhoef), nr. 7,4e jg. (2001). Willem 'museum' Steenhoff [geb. Utrecht 1863, schilder, etser,
tr. 1888 CorneliaWilhelmina van der Keilen]; Vervolg-artikelen: Geslacht uit Woudenberg [Steenhof; 18e
eeuw], Geslacht uit Volthe [erve Steenhof], Brave Hendrik [Steenhoff, 1839], Geslacht uit Bierum en
Geslacht uit A'dam/Altgandersheim [Steinhoff].
HetTreffertje, jg. 30, nr. 1, maart 2001. Uit het Kantongerecht Waalwijk (I) [Antje Treffers, 19 jaar, 1870
won. Sprang]. Idem, nr. 2. juni 2001. Familiegeschiedenis XII [het gezin van Henri Albertus Sanders en
Cornelia Treffers (tr. 's-Gravenhage 1925)]; Uit het Kantongerecht Waalwijk (II) [Jan Treffers, 1869].
Uit welke beker, nr. 3,2e jg. [april 2001]. Aantal C(K)roes... In Nederland, België en Duitsland; Johannes
Wilhelmus Kroeze 1882-1973. Altijd ten dienste van degemeenschap [hoefsmid, aanspreker]; Hollywood
in de Spuistraat [Nicolaas Kroese, overl. 1971]; Johan Frederik Kruse [geb. Zeist 1848; orgelmaker]. Idem,
nr. 4, 2e jg. [juli 2001]. De Durgerdammer vissers [Klaas Bording en zoons Klaas en Jacob 14 dagen op
een ijsschots over de Zuiderzee; 1849].
De Veerkamp Krant, jg. 7, nr. 1, maart 2001. Schema nageslacht Harmanus Harms Veerkamp [tr. 1815
Adriana Feddema]; Wie is patriot Dirk Veerkamp? [geb. Honselaarsdijk 1766]. Idem, nr. 2, juni 2001.
Persoonskaarten van het CBG [Veerkamp 1994,1995,1999]-
Verenigingsblad van Van Hilten, blad 39, jg. 11 (2001), nr. 1. Weer en verrassing uit Duitsland [Van Hil-
ten'sche Chronic 1691-ca. 1850; notities betr. het nageslacht van Anthonie von Hilten, lakenhandelaar
te Sluis; te Antwerpen en Frankfurt]. Idem, blad 40, 2001, nr.2. W. van Hilten: Meindert van Hilten
[brigadier; onderzoek in het personeelsarchief van de Leidse gemeentepolitie].
Vreugdeschakel, nr. 47,19e jg., jan. 2001. Idem, nr. 48,19e jg., juni 2001. Bruin Simon Vreugdenhil, de
laatste van een generatie [84 jaar, levenbeschrijving]; In gesprek met Hans ter Horst, stuurman.

Uit onze afdelingsbladen:
Delfland, jg. 10, no. 2, juni 2001. Verv. Armoede en armenzorg in i7e-eeuws Delft.
Genealogica (Flevoland), 17e jg., no. 2, juni 2001. J.H. de Rijk: Financieel wel en wee in 1879 [brief van
F.J.V. van den Heuvel aan zijn zwager Johannes de Rijk]; Verv. Kwst. Karlijn T. J. van Esch.
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 4, nr. 2, mei 2001. K. Bovendeaard: Hoe Creuwen Kruijen werd. Van Nuth
via Vroenhoven naar Nieuwstadt [i7e-i8e eeuw]; J.L.M. Serrarens: Genealogie Pieter Serrarens [geb. Sint
Jansteen ca. 1761, tr. (1) Hulst 1782 Isabella Willaert, tr. (2) Anna Maria Knudde].
GensPropria(Kennemerland), nr. 26, mei 2001-2. Een 'aanmerkelijke' doopinschrij ving [teBloemendaal
1743; twee kinderen van Hendrik Thesing en Judith van Vliet]; R. Wassenaar: Mata Hari in Heemstede
[Grietje Meijer tr. Rheden 1917 Rudolph MacLeod, gescheiden van Margaretha G. Zelle].
Gepermeteerdfs Hertogenbosch-Tilburg), nr. 10, jg. 3, juni 2001. Archieven in de regio (9). Gemeentear-
chief Waalwijk; Voornamen: Een dilemma (4) [Didden, Beekmans]; A.G. Galiart. Genealogie Galiart
[Gaillard, Galjaard; afk. van Brussel; i8e-2oe eeuw]; J. Kuijpers: Kwartierstaat Kuijpers [Cuijper (te Den
Dungen),Jonkergouw,VanDijk(teLiempde,Vught), Van Boxtel]; Uit de Protocollen van Veghel (2) [1685-
99]; Aanv. Kwst. Van Hassel.
HuppelDePup (Groningen), jg. 8, nr. 2, mei 2001. W. Kerlmeijer. Veenkoloniale scheepsbouw en scheep-
vaart [samenvatting lezing; met literatuurlijst]; J. van Campen: Het Staatse leger in de 18e eeuw [samen-
vatting lezing]; P.J.C. Elema: Allochtonen van rond de evenaar (II). Jan van Oost [geb. Macassar 1802/03,
tr. Veendam 1823 Janna Obbes Visser]; G. Bos: Stamreeks Bos [Frans Lodewijks (Bos), geb. Lemgo (Lippe)
1771, tr. Nieuw Beerta 1804 Jantjen Geerts (Kiel)]; H. Heidstra: Kwartierstaat Hendrik Heidstra [geb.
Groningen 1933; 31 kwn.: —, Westerhof (te Sauwerd), Muller (te Zwolle), Wilkens (te Groningen)]; K.H.
Beintema-Meijer. Herinneringen aan 'De Grijze Boerderij' te Veendam. Korte parenteel Bolhuis [uitgaande
van Garbrand Bolhuis, tr. Usquert 1855 Hilje Meinderts Smid; met Meijer, Reinders].
Kempen- en Peelland, jg. 9, no. 2, juni 2001. A. Koning: Digitaal genealogisch fotobeheer; T. van Gestel:
Het gebruik van de computer in de populatiegenealogie; A.J. van de Pol: Computer en genealogie: Een
geschenk uit de hemel; P. Donche: Computergenealogie in Vlaanderen; G. van der Ree-Scholtens: GENLIAS
- de stand van zaken in Brabant; H. deRuyter. Bronbewerking in Zuidoost Brabant; H. de Wit: Digitale
bronbewerkingen: toen, nu en straks; A. Wiggers: Het Streekarchief Regio Eindhoven gaat digitaal.
Overkwartier van Gelre, jg. 3, nr. 2, mei 2001. Verv. Genealogie van Joannes van Megen [i9e-2oe eeuw];
B. Boitelle: Een bijzondere huwelijksdispensatie [verzoek t.b.v. Gerard Pass, door vader Matthijs Pass;
geen jaartal vermeld]; P.G.H. Vullings: Franse militairen uit Meijel en Hunsel [1814]; P. van Enckevort:
Vernoemen in Noord-Limburg (deel 1). Algemene vernoemingsregel voor 1850 in het Land van Kessel.
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Twente Genealogisch, 17e jaar, no. 2, april zooi. A.W.J.M. van Gestel: Genealogie en Genetica [samenvat-
ting lezing]; G. de Voer. Kwartierstaat Grietje ten Bruggencate [1894-1959, tr. Almelo 1913 Hermanus de
Voer; —, Vixseboxse, Voerhuis, Bolk]; Familiebijbel Ten Bruggencate; Antw. o.a. Mikkers, Benneker,
Ellenveld.
Veluwe (Apeldoorn e.o.), 2001, no. 2. H. Simonis: Genealogie en DNA; Handleiding Genealogie Gemeente-
archief Amsterdam (slot).

België
Heraldicum Disputationes, jg. 6, nr. 2, april-juni 2001.J.A. deBoo: Geknotte palen;J. Goolenaerts: Dionys
van Zeverdonk, abt van Villers [overl. 1545]; P. Behets/H.Lambrechts/M. Van de Cruys: Kerkarchief en heral-
diek; G. Haudenhuyse: De wraak van de graaf [de afgehakte (rode) hand in de heraldiek]; E. Peeters: Effen
wapenschilden; G. Haudenhuyse: Over vlooien, krekels en andere beestjes.

De Mechelse Genealoog (VVF Mechelen), XXVe jg., mei-juni 2001. Uit de parochieregisters van de stad
Mechelen [Christiaen Balsa 1712 trouwbelofte aan Ida Duvet]; Wapenschild Kardinaal L. J. Suenens [geb.
Alsene 1904, overl. Brussel 1996]; De protocollen van Adriaen Swiggers, notaris, koster, schoolmeester
te Beerzel [geb. ald. 1652; exm. Elisabeth Gijsemans; bewerking in regestvorm verschenen; voorbeelden
van wat er in te vinden, bijv. erfgenamen van Maria van den Eijnde wed. Henricus Snijers, o.a.: Verswij-
ver, Vervloet, Lens, Wouters, Palmaerts (1717)]; I» Vervloet: Ach dat Frans in Republikeins Vlaanderland!
[Franse beroepen met vertaling].

Vlaamse Stam, 37e jg., nr. 6, juni 2001. l. Lindemans: Genealogie Van Zeune (uit Ramsdonk) [ise-i7e
eeuw]; W. Devoldere: Onze rubriek voor beginners: mondelinge overleveringen (waarheid of verzinsel?);
W. Alenus: Een benoeming met hindernissen in het Graafschap Loon [Joannes Christiaan de Raijmundt
1685]; P. Huys: Een Drongense chirurgijn hanteert zijn 'scheers' (1638) [Arent van Nieukercke]; R. de
Clercq: Een wereldrecord: het gezin Verbeke te Tielt [Ignaas Verbeke tr. ald. 1729 Constance Pyncket; zij
kregen zestien kinderen, waarvan de eerste veertien zoons waren (het zestiende kind overigens ook)];
H. Lambrechts: De lijfkoop [of wijncoop, bewijs van een gesloten overeenkomst; handgeld]; Vijftiende-
eeuwse Gentse buitenpoorters uit Antwerpen en Brussel; Bladerend in het familiealbum van de zalige
priester Poppe [1890-1924; met verwantschapsschema Geerts - Poppe - Segers - Ogiers]; Vroedvrouwen
in het Brugse Vrije (1782-1795).

Duitsland
Archiv ostdeutscher Familienforscher, Bd. 15, Lieferung 1, Jan. 2001. Bijdr. betr. Mechlinski [oorspr.
Michlinger], Mix, Langmesser, Drewing [glasmakers], Gain/Grön.

Idem, Lief. 2, April 2001. Bijdr. betr. Ar(c)ke, Preussische Soldaten, verstorben in und um Koblenz in
den Jahren 1792 bis 1794, Gerstenberger, Ku(h)l, Wuschek, Emmer(t) [met Gottschalk], Soldaten der
österreichischen Armee, verstorben und beerdigt in Koblenz (und ab April 1799 in Ingolstadt). Arbeits-
bericht, Folge 10, Nr. 3, April 2001.

Idem, Lief. 3, Mai 2001. Egerland-Heft. Genealogie Lenk; Egerlander Doktoranten und ihre Disserta-
tionen an der Universitat Prag 1882-1945 mit besonderer Berücksichtigung Westböhmens; Die Reichs-
grafen Götz von Götzen -2. Besitzer der Grundherrschaft Haid im Egerland, Kreis Tachau 1650-1720;
Seelenliste des Dorfes Döllitschen im Kreis Mies/Egerland vom Jahre 1651; Was sagen die alten Hofna-
men?; Aus wanderer nach Böhmen, Mahren und Ungarn aus dem Gebiet der Reichsgrafschaft Hohenwal-
deck.

Idem, Lief. 4, Juli 2001. Die Glasmacherfamilie Brempel in Livland/Lettland; Die Glasmacherfamilie
Drewing im Baltikum; Gelegenheitsfunde im Bistumsarchiv Trier [Oldenbreit, Baumann, Graus,
Baumrücker, von Brinck, Graman, Altmeier, Neufeld, Jacobs, Janecki, Bentz, Barthrel, Goreken, Cle-
mens]; Voorts bijdr. betr. Forster, Families Ketz, Trier, Mix en Wudicker [oorspr. Budiker].

Blatter des Vereins fur Thuringische Geschichte e.V., Jg. 4 (1994), Heft 1. Zur thüringischen Musik- und
Theaterkultur um 1600; Bijdr. betr. o.a. Johann Gottfried Herder [pedagoog 1776-1803 in Weimar]; Ein
Beitrag zum Beginn der Reformfreimaurerei in Thüringen im Jahre 1908.
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Idem, Jg. 6 (1996), Heft 2. Christoph Gottlieb Steinbeck aus Langenberg bei Gera [geb. Thieschitz bij
Gera 1766; journalist]; Alexander Cartellieri (1867-1955) - Historiker in Jena [geb. Odessa].

Idem, Jg. 7 (1997), Heft 1. Zu den Aus- und Nachwirkungen der Reformation im Henneberger Land
sowie zur Wirksamkeit von Andreas Reyher als Rektor des Schleusinger Gymnasiums; Zur Vorstellung
der Edition 'die altesten Lehnsbücher der Grafen von Henneberg'. Idem, 1997, Heft 2. Burgver-
wandtschaften: Ehrenstein, Liebenstein, Ehrenburg.

Idem, Jg. 8 (1998), Heft 1. Thüringen im Schmalkaldischen Krieg; Technologische Innovation im
GoldbergbauThilringens wahrend des 16. Jahrhunderts. Idem, 1998, Heft 2. Ahasver Fritsch und seine
Streitschrift gegen die Zeitungs-Sucht seiner Zeit (Jena 1676) [geb. Mücheln 1629].

Blatter für frankische Familienkunde, Band 22/23 (1999/2000). Glaubensverfolgte aus Ober- und Nie-
derösterreich in Deutsch-Westungarn. Exulantentrauungen im evangelischen Ehebuch von Ödenburg
1645-1727; Hirten in den Rechnungsbüchern des Oberamts Cadolzburg 1700-1760; Der markgrafliche
Hofbauinspektor Johann David Steingruber und die Herkunft der Familie Steingruber aus Österreich
[Staingrueber; te Eferding]; 'Übergeben - nimmer leben!' Hofübergaben zwischen 1642 und 1800 [over-
gang van eigendom vaak geregeld in huwelijkscontracten; uittreksels uit Brief-Protokoll-Bücher,
Ambtsgericht Ellingen, Staatsarchiv Nürnberg; o.a. Meck, Renner, Mieling/Mühling, Kirchdorffer,
Goppelt, Stöhr, Stauffer]; Exulanten im Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Dinkelsbühl [alfabetische lijst];
Rieser Flüchtlinge des 3ojahrigen Krieges in Österreich [o.a. lijfeigenen 1619]; Zufallsfunde [o.a. in
Traubuch Geroldsgrün 1664-1776; Traubuch Weifierbrunn 1737-65; Traubuch Fischbach 1703-68 (o.a.
1756 Johann Nicol Holla, smid x Maria Elisabeth Becher); Traubuch Frankfurt/Main (Luth.)]; Vorfahren
Buchberger und Wich im Bistum Eichstatt und in Oberfranken. Ahnenliste Buchberger [met o.a.
Brandt/Brendel, Albrecht, Regier]. Ahnenliste Wich [met o.a. Platsch, Murrmann, Schaller, Söllner]
[enkele niet-geïntegreerde registers].

Deutsches Geschlechterbuch, Band 212 (2000). Siebter Ostfriesenband/Ostfriesisches Geschlechterbuch
Siebter Band. Genealogieën: Agena 1 des Stammes Uden-Meints aus Osteel; Busemann aus Bunde im
Rheiderland [ook: Buzemann, Boezeman]; Edenhuizen aus Nüttermoor bei Leer [ook: Edenhüser, Eden-
huisen, Inhuisen, in (den)Huisen]; Hoek (Hook) des Stammes Harms-Freerks aus Ihren in Ostfriesland;
Hoppe aus Funnix im Harlingerland; Klinkenborg aus Kirchborgum im Rheiderland; Kromminga des
Stammes Cornelis-Jacobs aus Jemgum im Rheiderland; Seebens 1 der Krummhörn; Silomon des Stam-
mes Janssen-Willms aus Kloster Sielmönken bei Uttum; Agena 2 des Stammes Gehden-Focken (Kurz-
Stammfolge); Agena 3 (Kurz-Stammfolge). Stamreeksen: Amelsberg, De Beer, Bley, Bode, Brants,
Brückner, Buttjer [ook: Botjer], Cremer II, Damm, Djuren, Ennen, Freese, Göken, Goldhorn, Harmens,
Harms, ter Hazeborg, Hölscher, Holen, Jhering, Koppen, Kohlberger, Lubinus, Mencke, Muller 1,
Muller 2, Muller 3, Müntinga, Nieland, Oldenhove, Pfeiffer, Ringena, Schatteburg, Schwoon, Seebens
2, Seitz, Steinbömer [afk. van Bielefeld], Stellwagen, Stroman 1, Stiirenburg, Swart 2, Taaks, Winter.

Idem, Band 213 (2001). Wittgensteiner Geschlechterbuch. ErsterBand. W.Afflerbach: Afflerbach(Afhol-
derbach, Afflerback, Afflerbaugh, Applebach, Applebaugh) aus Wittgenstein in Westfalen [eind i6e-2oe
eeuw; vanwege het omvangrijke Amerikaanse nageslacht is van de inleiding ook een Engelse versie
opgenomen. Bijlage: transcriptie Ganseregister von 1547].

Düsseldorfer Familienkunde, 37. Jg., Heft 2/2001. Bruderschaftsbuch der Jesus-Maria-Joseph-Bruder-
schaftderPfarreSt.BenediktusinDüsseldorf-Heerdti73O-ca.i9oo.MitgliederverzeichnisvonA-Z[A-B];
Verv. Recherchen zu Heinrich Heines Jugendzeit; Huldigungslisten des Amtes Mettmann vom 27.-29.
November 1730; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath [Theuss t/m Vogelsang; met o.a. Tupps, Urbans,
Vetten, Vieten, Vobis]; von Gymnich [wapenafbeelding met beschrijving].

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 58, Bd. 12, Jan. 2001. Begegnung mit den nie-
derlandischen Schraders [55e familiedag in Gildehaus].

Idem, Heft 59, Bd. 12, Mai 2001. R. Cloppenburg: Status Animarum Kirchspiel Wietmarschen 1663 [in
Bistumsarchiv Munster; bevolkingssamenstelling, o.a. Lugermans, Wibbels, ter Haer, Huisstede,
Keer(s)]; Einrichtung einer Katholischen Familienforschungsstelle in Meppen; Das al te Kirchenbuch des
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Kirchmeisters von Uelsen mit Nachrichten ab 1402, Das sog. Mönchsbuch. Index; Kirchenrate, Provi-
soren bezw. Ratsleute: Sortierung nach der angegebenen Jahreszahl [o.a. Mardinck, ten Bakensvelde,
Bispinck]; Pastoren, Richter [enz.; o.a. Krul]. Berufe; Verv. Pastoren der evang.-reform. Gemeinde Neu-
enhaus seit der Reformation; Teilahnenliste Warntjes (aus der Ahnenliste Drenth) [kwst. Habbo Warn-
tjes, ged. Bellingwolde 1735]; Uitvoerige vraag Berlage/Bahrlage.

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, Jg. 39 (2000). Auswanderung im 19. Jahrhundert aus
Ostholstein [naamlijsten van emigranten 1866-1878; per jaar, met leeftijd, woonplaats, beroep en eind-
doel]; Das Stammbuch AMT - Anna Margarethe Thomsen aus Flensburg [1778-1824, tr. 1800 Rickleff
Friedrichsen]; Stammbuch HKT - Hermann Kroger Tramsen (1797-1827) Pastor; Das Stammbuch CJ :
Christian Jessen (1743-1812) [met fragment Jessen]; Landesverweis fïïr Bendix Bertram Jansen im Jahre
1750; Schuld- und Pfandprotokoll von Heiligenhafen de Anno 1698 [o.a. Pogge, Finckert, Reimer, Karck,
Stopsack, Radje/Ratke]; Die Ausstellung der Landmiliz auf detn alten 'Strand' im Jahr 1623; Maria Lorck,
Ahnfrau von Matthias Claudius, Johannes Brahms und Theodor Storm [familie Lorck woonachtig te
Flensburg I4e-i7e eeuw; Vette, Lange, Lorentzen, Jessen, Breckling]; Die Vorfahren der Elisabeth Bur-
mester (1815-1891) im ehemaligen Herzogtum Lauenburg und in Hamburg [o.a. Knaack/Knacke, stam-
reeks Burmester]; Zur Herkunft des Elias Spiefi, ab 1560 Kammer- und Kanzleischreiber am Gottorfer
Hof.

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 37, Bd. IV, 10. Jg., Heft 2, April-Juni 2001. Anstandige Familienwoh-
nungen für Kaufleute und Beamte - der Stadtbaudirektor Geutebrück; Verv. Evangelischen Pastoren
von Grofiengottern [Bernhardus Griefibach 1596-1607, Johann Volkmar Fischer 1696-1704, Johann
Gottfried Erfurth 1705-12,1712-30]; Hieronymus Scheidt (1594-1651); Die alten Grabmaler auf demFried-
hof Frauenstein/Ostergebirge [o.a. Giefiler, Göpfert, Rohland]; K. Volkarf. Stolpersteine in der genealogi-
schen Forschung. Die Suche nach Adelheid Hedwig Bergmann und ihrer Familie [overl. 1726, gehuwd
met Andreas Samuel Hefiler]; Eine Weberfamilie in Ostsachsen [kwst. (5 gen.) van Gertrud Hildegard
Klofi (geb. Dresden 1907); —, Münch, Richter, Preifiler]; Erzgebirgische Familienwappen, 11 [Alnpeck,
Beulwitz, Etzdorf, Hempel, Seckendorf,Türk]; Hans Flade (1631-1705), ein Exulantenschicksal [fragment
Flade; 17e eeuw te Rodenau]; Schema's Behr - Püschel - Fleischer, en Meltzer.

Genealogie, Bd. XXV, 50. Jg., Mai-Juni 2001. H.D. Lemmel: E.T. A. Hoffmanns Vorfahren [ErnstTheodor
Wilhelm H., geb. Königsberg 1776, dichter, componist, schilder; kwst. en stamreeks]; M. Laack: Die
Ritterschaft der Grafen von Schwerin im 12. und 13. Jahrhundert im Spiegel des Mecklenburgischen
Urkundenbuches [met o.a.: Die Namen der Zeugen als sozialgeschichtliche Quelle]; H. Braun:
Reichsstadte in der Schweiz. Über Beziehungen von Bürgern und Stadten zu König und Reich im spa ten
Mittelalter; H. Verdonk: Die altesten Generationen der Grafen von Kleve; H.-E. Braune: 'Drei Nothafft-
Ehen unter der Lupe' - nicht unwidersprochen [met schema Nothafft; I2e-i4e eeuw].

Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft e.V., Band 34 (2001). Ursula Fuhrich-Grubert
undjochen Desel (Hg.): Daniel Chodowiecki (1726-1801). Ein hugenottischer Künstler und Menschen-
freund in Berlin. Begleitbuch mit Katalog zur Ausstellung [zes bijdragen over deze in Danzig geboren
(miniatuur)schilder, o.a. als lidmaat van de Frans-gereformeerde gemeente te Berlijn, over zijn kinde-
ren, en voorts een genealogie (i6e-i9e eeuw); zijn moeders moeder was hugenotenvluchtelinge; zijn
vrouw was een dochter van Jean Barez, die in Amsterdam werd geboren ca. 1692].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 40, Jg. 89, Heft 1, Jan.-Marz 2001.
W. Schumacher. Eine Halfenfamilie im Siebengebirge und ihre Nachkommen 1650-1850. Teil 1 [familie
Contzen; pachters van een vroonhof van het Stift Schwarzheindorf in Heisterbacherrott; met nageslacht
in vrouwelijke lijn w.o. Hoitz, Bellinghausen, Laufenberg, Schumacher, Bröl]; H. Priewer/W. Göbler. Der
Familienname Kafi im Westerwalder Kirchspiel Rückeroth im 17. und 18. Jahrhundert. Teil 1; Christiani-
sierung in Preufien.

Idem, Heft 2, April-Juni 2001. Verv. Halfenfamilie. Teil 2. Die VU. Generation umfasst die sieben
Familien, Lichtenberg/Laufenberg, Kauffer/Hoitz, Sülzen/Jonen, Schafer/Hoitz, Müller/Schumacher,
Bröl/Kauffer und Bellinghausen/Limbach; Verv. Familienname Kafi. Teil 1; F. Licht: Hermann, Margare-
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the und Elisabeth vonHatzfeld zu Schweckhausen [eind i6e-begin 17e eeuw; voorgeslacht); Musterungs-
listen des ErzstiftsTrier von den Jahren 1609/1610. Fundgrube für Familienforscher; M. Frauenberger. Die
katholischePfarreiHerschwiesen/Hunsrück-GeschichteundpersonengeschkhtlicheQuellen-;Bergi-
sche Kopfsteuerlisten - Eine personengeschichtliche Quelle [1673; waar te vinden].

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 49. Jg. (2000). Die Eroberung Jerusa-
lems im Jahre 1099; Anspruch und Wirklichkeit der niederlandischen reformierten Judenmission im
Kontext des Holocaust; Johannes Tauler: sein geistliches Portrat. Zurn 700. Geburtstag des Predigers;
Irren und wirren im ausgehenden 17. Jahrhundert in der reformierten Gemeinde Radevormwald
[Rochelsberg, Hofius, Benninghofen, Ahlius]; Conrad Bröske's Literary Dispute with the Orthodox
Reformed Preachers in Elberfeld, 1704-1706; Bijdr. betr. Felix Mendelssohn-Bartholdy, FredrikFranson
(1852-1908), AlfredThieme (1893-1973), Friedrich Winter (1902-1949); Literaturschau 1999 zur Rheini-
schen Kirchengeschichte.

Mosaik, Heft 2/2001. H.Th. Dellmann: Die GenealogieTomberg [stamreeks; kwst. (5 gen.) GertrudTom-
berg (1887-1962); —, Leyen, Gossen, Boschmans; genealogie generaties IV-X uitgewerkt (i7e-i8e eeuw);
schema (ige-2oe eeuw); de naam]; Verv. Nachkommen von Antonius van der Grinten; H.Th. Dellmann:
75 Jahre Familienforschung in Kleve.

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 43, Heft 1, Febr. 2001. W. Büsing: Der Amerika-Auswanderer Hein-
rich Dannemann (1832-1852) und seine Familie in Oldenburg.

Idem, Heft 2, Mai 2001. W. Büsing: 100 Jahre Löwen-Apotheke Oldenburg-Osternburg (1901-2001)
[Lamp, Dethlefs, Dühlmeier].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischenFamilien- undWappenkunde, 50. Jg. (2001), Heft 1. Ostfrie-
sen in Amerika [berichten uit brieven van Mimke Saathoff, geb. Aurich-Oldendorf 1830]; Kapitalschat-
zung 1672 (Amt Aurich).

Idem, 2001, Heft 2. Die Berumer Burg. Bijlage: Besitzer der Burg Berum [schema: Syrtza, v. Manslagt,
Beninga, graven van Oostfriesland]; Ostfriesisch-amerikanische Beziehungen im Internet; J.J. Kaldenbach:
Emder in hollandischen Notariatsurkunden; Quartier-listen des Magistrats Aurich [als voorbeeld een
transcriptie van mei 1839].

Roland [zu Dortmund], Bd. 12, Jg. 35, Heft 01/2001. Personenkundliche Auszüge aus dem SAGANER
WOCHENBLATT von 1826; D. Carl: Zu Georg Landaus 'Die hessischen Ritterburgen und ihre Besitzer'.

Idem, Heft 02/2001. E Haar. Buchhorn. Der Familienname im Mittelalter, der Name einer Stadt und
die Geschichte einer Buchhorn-Familie [met paragraaf: Die Udalriche oder Ulriche oder Udalrichinger
als Linzgau-Grafen mit Sitz in Buchhorn, und ab 1043 als Grafen von Buchhorn]; Ortsfremde in den
Kirchenbüchern der evang. Kirche Schwerte; Der jüdische Friedhof in Unna [met alfabetische opgave
begravenen: Arendt t/m Fischel, w.o. Auerbach, Berghausen, Cohn, Falckenstein]; Stammfolge der
Familie Winter in der Bauerschaft Rentrup im Kirchspiel St. Vit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.

Sachsische Heimatblatter, 47. Jg., Heft 1/2001. Emil Wilhelm Fiedler (1882-1959) und Otto Albert Fiedler
(1880-1971) [pedagogen; schema Fiddler/Fiedler]; Der ehemalige Weichelthof in Niederschöna.

Idem, Heft 2/2001. Das Lohgerbermuseum in Dippoldiswalde und die sachsischen Gerber; Der Hof
Mehner in Blankenstein [sedert ca. 1550 is het eigendom te volgen; Ranfft (1754-75), Mehner (1896-
heden)].

Idem, Heft3/20oi.Spoorweg(bruggen)-special; Voorts: Der MühlenhofGünterHalbauerimVogtland
[in 1902 gekocht door Julius Halbauer].

Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreufien e.V., Nr. 59. R. Heling: Die
evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreufien und Westpreufien in den Pfarr-Almanchen von 1912
und 1913. Mit alphabetischen Registern der eingepfarrten Orte (Kirchspielverzeichnisse). 2. erweiterte
Auflage (Hamburg 2000) [de genealoog wordt nogal eens gehinderd door een plaatsnaam, waarvan de
lokalisering problemen geeft (o.a. door de vele gelijke namen) waardoor verder onderzoek gestaakt moet

5 9 2 G e n s Nostra 56 (2001)



worden. In deze herdruk van de beide almanakken vindt men de kerkelijke overheden, instellingen,
verenigingen en tijdschriften, bisdommen, kerkelijke gemeenten en namen en beknopte gegevens van
geestelijken. De bisdommen (Diözesen) komen in Oost-Pruisen meestal overeen met de politieke distric-
ten (Kreisen), maar dat geldt niet voor het katholieke Ermland. Het geheel wordt ontsloten door uitvoe-
rige registers op persoons- en plaatsnamen. De bestuurlijke indeling in de onderhavige almanakken van
1912-13 vormde ook de basis van de voor genealogisch onderzoek belangrijke uitgave 'Verzeichnis der
Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin'. De jubilerende Vereniging voor Oost- en
West-Pruisen meent met deze uitgave in een behoefte te voorzien, hetgeen m.i. zeker waar is voor de
volhardende onderzoeker en onze Informatieafdeling in het VC!@].

Idem, Nr. 100. Die Veröffentlichungen des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreufien
1953 bis 2000. E. Spehr: Ein thematisch gegliedertes Verzeichnis aller Beitrage (Hamburg 2000) [de in-
houdsopgave geeft snel inzicht in de structuur van dit 'register'; regionaal, historisch, bevolkingsgroe-
pen (van belang zijn bijv. de immigrantengroepen uit o.a. Zwitserland en Salzburg: nazaten trokken
weer naar onze regionen), genealogische bijdragen (w.o. bewerkte bronnen en boekbesprekingen)]. Te
bestellen bij: Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreufien, Postfach 1105 39, D-46125 Ober-
hausen.

Frankrijk
Nord Genealogie, No. 169, 2001/2. Kwartierstaat Labis [kwn. o.a. teTourcoing, Commines.Wattrelos];
Verv. Les Rogier; Kwartierstaat Willems [afk. van Stuyenskerke en Brugge; kwn. o.a. te Vlamertinghe,
Tourcoing]; Kwartierstaat Drouet [kwn. te Havrincourt, Duinkerken]; Nieppe-indices généalogiques
(1627-1680) suite; Regiment de Boyons d'Huxelles [opgericht 1634; werd in 1661 Regiment de la Reine;
lijst van gevechtsdeelnames en expedities w.o. Utrecht en Muiderberg 1673]; Verlinghem en 1600; Kwar-
tierstaat Delporte [kwn. o.a. te Roubaix]; Un nom oblie: Hénin-Liétard [de Hénin, de Haynin, de Hen-
nin; genealogie i4e-2oe eeuw; Simon de H.-L. tr. Amsterdam 1852 Angélique van Brienen]; Aanv. Kwst.
Lalau; Aanv. Kwst. Naud [o.a. Martinache]; Verv. Derv(e)au(x).

Idem, No. 170,2001/3. Verv. Kwst. Labis; Aanv. De Noeuféglise/De Neuvéglise; Kwartierstaat Vercruys-
se [te Emelgem, Ingelmunster; veel kwn. te Wattrelos]; Verv. Regiment de la Reine [data 'activiteiten'
1678-1746]; Verv. Nieppe, indices généalogiques (1681-1717); Kwartierstaat Brunin [kwn. o.a. te Roubaix
en Comines]; Aanv. Bossu(yt); Verv. Kwst. Naud; Aanv. Kwst. Wallon; Verv. Dervaux/Derrevaux; Antw.
o.a. Despierres, Roussel.

Oostenrijk
Neues aus Alt-Villach. Museum der Stadt Villach, 36. Jahrbuch (1999). K. Karpf: lm Schatten des Kaisers.
Leben, Macht und Tod zur Zeit Karls des Grofien. Ein Rückblick auf die Sonderausstellung des Jahres
1999; W. Neumann: Wohltater, Nutzniefier und Pfründner des Bürgerspitals vom 15. bis 18. Jahrhundert
[Khevenhüller, Seenufi, Otto (1616), Mosser]; Geschichte der Villacher Wasserleitung.

Idem, 37. Jahrbuch (2000). Finkenstein-Mallestig als frühmittelalterliches Zentrum; Die Kirchen
Bambergs, Freisigs und Brixens in Karnten; Zur Geschichte von Burg und Stadt Villach [met o.a. notities
uit begraafboeken betreffende de families Cörber en Förtsch]; Der Bildhauer Sepp Dobner (1898-1972)
als Schöpfer von Paracelsus-Darstellungen.

Studiën an den Grabstatten alter Geschlechter der Steiermark und Karntens, von Leopold v. Beckh-
Widmanstetter, Berlin, 1877-78. Separatdruck aus 'Vierteljahresschrift für Heraldik, Sphragistik und
Genealogie' des Vereines 'Herold' in Berlin, Jahrgange 1877 und 1878 [beschrijving van grafkapellen e.d.;
families geplaatst in historische en regionale context; genealogieën verhalenderwijs]. I. Liechtenstein
zu Murau [met tabel von Liechtenstein, ise-i7e eeuw]. II. Teuffenbach zu Teuffenbach und Massweg
[met tabel i3e-ige eeuw en aanvullingen in handschrift]. III. Neuman zu Wasserleonburg [tabel Neuman
I5e-i8e eeuw, voortgezet met dochters nakomelingen: Hochstetter, Proy, Wetl, von Semler]. IV. Eggen-
berg [tabel Ekkenperger/Eggenperger - in de 16e eeuw: v. Eggenberg, Reichsfürsten sedert 1623 - I3e-i8e
eeuw. Kwst. (5 gen.) van Wolfgang von Eggenberg (overl. 1615): Ekkenperger, Fueger, Breuner, von
Windischgratz].
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Verder ontvingen wij:
Der Archivar, 53. Jg., Heft 1, Febr. 2000 [Quellen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv zur Ge-
schichte Gesamtpreufiens im 19. und 20. Jahrhundert]. Idem, Heft 2, Mai 2000 [Zwangsarbeit und
Zwangsarbeiter inWestfalen 1939-1945. Quellen des Staatsarchivs Munster]. Idem, Heft 3, Juli 2000 [Das
Neue Stadtarchiv Dresden (S. 239, 240)]. Idem, 54. Jg., Heft 1. Febr. 2001. Idem, Heft 2, Mai 2001 [Ar-
chivbericht Russland 1998-1999; Wiederöffnung des Stadtarchivs Düsseldorf am 1. Dezember 2000;
Archiv der Handelskammer Bremen]. Idem, Heft 3, Juli 2001.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 15, nr. 1, maart 2001 [De Heus in Heukelum Vu: Jacobus Adrianus de Heus,
1830-1894]. Idem, nr. 2, juni 2001 [De Heus deel Vul].
The Caledonian Society, Med., 25e jg., no. 1, maart 2001 [R. Vennik: De koningen van Dalriada, 03475-848.
De vroegste geschiedenis van de Schotten; Verv. Vrouwen in het leven van de Pretenders (Maria Clemen-
tia Sobieska, overl. 1735)]; Idem, no. 2, juni 2001.
Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 7, nr. 1, maart 2001 [Alle inventarissen onder een knop. De geheimen
van DIANA]. Idem, nr. 2, juni 2001 [de collectie Pels Rijeken (o.a. procesdossiers van advocaten en procu-
reurs Pels Rijeken, en bestuurlijke en rentmeestersstukken uit de i6e-i8e eeuw); De Brabant-Collectie
(KUB) (boeken, handschriften, kranten, kaarten enz.)].
De Drudenvoet (Klapwijk), 10e jg., nr. 1, febr. 2001 [Een boerderij in het centrum van Naaldwijk (Opstal,
1766; Klapwijk, 1929)]. Idem, nr. 2, april 2001.
De Familie Heraut (Van Achelen, Van Aggelen), nr. 46, maart 2001 [Nieuwe vondsten betreffende onze
naamvarianten]. Idem, nr. 47, juni 2001.
Familiekrant Stam Joosten, nr. 45, jg. 12,8-4-2001 [Stamreeks Joosten teThorn, Heythuysen, Stamproy,
I7e-2oe eeuw; fragment Joosten te Bergeyck, Lommei]. Idem, nr. 46, jg. 12,8-7-2001 [Stamreeksen Joos-
ten o.a. te Maaseik, Helden, Ophoven, Grubbenvorst].
HG-Nieuws, jg. 8, nr. 1, maart 2001; nr. 2, juni 2001 [Zwart gat. Een zwart gat in ons collectieve geheu-
gen? Historici vragen aandacht voor het behoud van persoonsdossiers].
Historische Kijk op Weesp, 16e jg., no. 2, maart 2001 [Op het schavot (2) (Anthony Milbach, bedrieger,
1799); De Nieuwe Weesper (lokale krant; bloemlezing uit 1934); Fotoarchief van Gerrit Hols (1979-99)
verworven].
Historisch geografisch tijdschrift, 18e jg. (2ooo)-3 [Luchtwachttorens militair erfgoed uit de Koude
Oorlog; Sociale dynamiek in de Haagse stadsuitbreiding in de 19e eeuw].
Hollands Historisch Magazine, 6e jg., nr. 1, jan. 2001 [Hollands molenmillennium (windmolens)]. Idem,
nr. 2, april 2001 [Hollandse poppenhuizen. Bron voor kennis van interieur en huishouden in de zeven-
tiende en achttiende eeuw; Historische films].
Kroniek. Lijst van de voornaamste in 2000 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Neder-
landse geschiedenis [bijlage BMGN, 2001].
Ryksargyf, jaarverslag 2000.
De Kruijdboom (Kruit), jg. 17, nr. 1, maart 2001. Idem, nr. 2, juni 2001 [Bijdr. betr. Cruyt te Lokeren (B);
18e eeuw].
Scone Jhan, nr. 32, jg. 10, nr. 4, winter 2000. Idem, nr. 33, jg. 11, lente 2001 [Inwoners Brussel 1812:
Schoonjans/Schoonejans; Scone Jhan in Gent (2)].
Sintmaartensdijk nieuws & ouds, 39/2001 [stamreeksen, fragmenten en recent familienieuws Sintmaar-
tensdijk/Van Sint Maartensdijk/Sintemaartensdijk/Van Sintemertensdijk enz.].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 10, nr. 1, maart 2001. Idem, nr. 2, juni 2001 [nieuwe stam: DR-
Valke (Jan Drost, geb. De Wijk 1883 en (klein-)kinderen)].
Uit Eijsdens verleden, nr. 86, dec. 2000 [Eijsden, een korte geschiedenis; Wandeling door de historische
kom van Eijsden]. Idem, nr. 88, juni 2001 [Eèsjde zingt! Leedsjes en versjes van vreuger en noe].
Van Helden & Heldinnen, no. 51, band II, 19e jg., maart 2001. Idem, no. 52, juni 2001 [Verv. Genealogie
Van Helden].

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop.

VRAGEN

343. VAN MAREN / VAN MAAREN-VAN DER VLIET
Jan van Maaren en Catharina van der Vliet lieten te Amsterdam r.-k. dopen: (a) Justina van Maaren 5-6-
1772 (get.: Gijsbert Schimmel, Jannetje van Maare; (b) Willem van Maaren 24-10-1775 (zelfde getuigen)
[hij mogelijk geb. Amstelveen, daghuurder, overl. Soest 23-9-1834, otr. Amsterdam 14-12-1804 Elisabeth
van der Maas, geb. Utrecht ca. 1768]; (c) Gerrit van Maaren 7-2-1780 (get.: Lambert Schimmel, Wijntje
Wijne). Gevraagd: aanvullende gegevens, voorgeslacht van het echtpaar Van Ma(a)ren-van der Vliet.
MONTENE VAN MAREN
Henrick Montene (van Maren), rentmeester te Breda rond 1507. Gevraagd: aanvullende gegevens, voor-
geslacht.
DE JONG-VAN DEN BROEK
Hendrik de Jong, j.m. van Breda, otr./tr. Breda 22-4/9-5-1738 Geertrui van den Broek, 'op de Bossten'.
Kinderen o.a.: Cornelis, ged. Breda 17-1-1737, overl. Den Haag 4-3-1836, otr./tr. Den Haag 4/18-2-1759
Magdalena Pauli. Gevraagd: aanvullende gegevens, voorgeslacht.

Ir. P.W. van Maaren, Leusden

344. VAN PEURSEN-JONA/JOONEN
Dirk van Peursen, van Heusden, overl. Rotterdam 19-11-1789, otr./tr. Gorinchem 25-4/10-5-1750 Johanna
Jona (Joonen), van Leur (NB), begr. Rotterdam 11-6-1767. Gevraagd: ontbrekende gegevens en voorge-
slacht.
VAN WALRAVEN-PANEEL/PANNEEL, DE VRIES
Martinus van Walraven, van Dordrecht, steenhouwer, begr. Rotterdam 26-11-1712, otr./tr. Dordrecht/
Rotterdam 13-5/3-6-1703 Elisabeth (Pan(n)eel, ged. Rotterdam 3-7-1682, begr. ald. 17-9-1743, dochter van
Johannes Pan(n)eel, van Amsterdam, lieutenant te voet ten dienste van deser landen', en Elisabeth de
Vries. Gevraagd: ontbrekende gegevens en voorgeslacht.
VAN SANTEN-VAN CLEEF
Joris van Santen, van Monster, tr. 's-Gravenzande 25-5-1659 Jannetje Cornelisdr. van Cleef. Joris zou een
zoon zijn van Leendert van Santen, van Monster, won. aldaar 14-5-1658 en is dan ca. 53 jaar oud. Ge-
vraagd: ontbrekende gegevens en voorgeslacht.
SCHELL-VAN DER BEEK
Georg Schell, geb. Theil bei Traben Trarb, otr./tr. Rotterdam 12-10/4-11-1742 Anna Sophia van der Beek,
van IJserloo (vermoedelijk IJzerlo, aan de Duitse grens bij Dinxperlo en Aal ten). Gevraagd: Ontbrekende
gegevens en voorgeslacht.

drs. P. Rothstegge, Wilhelmhaven/D

345. DE GRAAF-DE WIT
Cornelis Gerritsz. de Graaf, geb. Nieuw Loosdrecht 1742 (voorgeslacht bekend), tr. Arkie (Aartje, Arike)
de Wit, overl. Hillegom 19-4-1813 (oud 62 jaar, ouders: Evert Elbers de Wit en Grietje Harms). Te Hille-
gom kreeg dit echtpaar acht kinderen, de oudste was Maritje, ged. 16-2-1777. Namen van de andere
kinderen die niet naar de familie De Graaf zijn te herleiden: Grietje, Evert, Anna. Gevraagd: huwelijks-
gegevens van het echtpaar De Graaf-De Wit; geboortegegevens van Arkie de Wit; haar voorgeslacht.

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

PEDEWEG
Jan Christiaan Pedeweg (varianten: Pedewich, Bedewig, Bedewigd), geb. Frankenhausen (Saksen) ca.
1742, vestigt zich te Amsterdam, alwaar hij uit twee huwelijken zeven kinderen kteeg, allen geboren
vóót 1805. Wie kent de naam Pedeweg, of één van de varianten, of heeft anderszins informatie?

K. Schildmeijer, Chemin de Fafur, 11290 Arzens-France, e-mail: Karel.Schildmeijer@wanadoo.fr

ROSKAM-VAN DIJK
Brand Roskam, geb. Amsterdam 21-12-1824, overl. Utrecht 30-11-1878, was zoon van Arris Roskam en
Gerritje van Dijk. Gevraagd: waar/wanneer trouwden Arris en Gerritje, wie waren hun ouders.

H. D. Huis, Jac. van Lennepstraat 12, 2273 TA Voorburg

Ex-Libris
Gezocht personen die een Ex-Libris hebben laten maken, of die geïnteresseerd zijn in het verzamelen
van zogenaamde Ex-Libris in het algemeen, maar in het bijzonder exemplaren met een heraldisch
karakter.

drs. P. Rothstegge, Postbus 82,9670 AB Winschoten (of: Postfach 1047, 26358 Wilhelmhaven/BRD)

DE JONG-VIEL
Gevraagd huwelijksplaats en -datum van Petrus de Jong, geb. Den Haag 10-9-1849, en Maria Elisabeth
Viel, geb. Varsseveld 3-10-1852, overl. Weesp 30-9-1887.

Ir. P.W. van Maaren, Rozenhaag 6,3831CB Leusden

PLATZER
Franciskus Platzer, geb. Coevorden 7-4-1869, woont van 7-12-1894 tot 1-5-1895 in Gorinchem. Hij zou
1 mei 1895, waarschijnlijk als vrijgezel, vertrokken zijn naar Arnhem. Zijn verblijf aldaar is helaas niet
aantoonbaar doordat in de Tweede Wereldoorlog de bevolkingsregisters verloren zijn gegaan. In een
notariële akte (boedelverdeling van zijn vader) van 7 okt. 1895 wordt vermeld dat hij in Zaltbommel zou
wonen en in een oud aantekenboekje van zijn halfbroer komen we tegen: F. Platzer, W. Thie, Haarlem-
merstr. 29, Amsterdam. Ook in deze twee laatste plaatsen is niets te vinden over zijn verblijf aldaar. Wie
weet waar F. Platzer na 1-5-1895 verbleef, is hij ergens getrouwd en waar en wanneer is hij overleden?

G.H. Platzer, Wendeling 73,7824TC Emmen

Aan dit nummer werkten mee:
Petronella J.C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
R.T.J. van Essen, Kroonwerk 4,5301 DJ Zaltbommel.
H.C. Geukes-Foppen, Bijenven 2,1154 PM Uitdam.
L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA 's-Gravenhage.
R. J. de Redelijkheid, Pelgrimstraat 67, 7011BJ Gaanderen.
N.G. Versteeg, Gruttohof 2, 2371NR Roelofarendsveen.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
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