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VAN CAGENAER TOT KAGENAAR
een genealogische vondst

DOOR WlLLEM J. KAGENAAR

'Het kan me niet schelen wat ze van me zeggen, als ze mijn naam maar goed schrijven', is vaak
meer dan een grapje. Wij hechten aan onze naam en vinden hem belangrijker dan we soms
willen toegeven. Ook willen wij graag de betekenis en de herkomst van onze achternaam
weten. Een naam als Bakker of Hendriks spreekt voor zich. Het wordt pas echt interressant als
de verklaring van de naam problemen geeft en stof tot discus-
sie oplevert. Als er bijvoorbeeld sprake is van een achternaam
die is afgeleid van een vergeten beroep: Roermaker (roer is een
oud vuurwapen); van een oud woord: Menger (koopman, ver-
gelijk het Engelse 'monger'); van een niet meer gebruikte
voornaam: Maljaarts; of van geografische namen die of in
het vergeetboek zijn geraakt: Fockestaart (een gehucht bij
Rotterdam), of in de achternaam bijna onherkenbaar zijn
verbasterd: Olyrook (van Hollierhoek bij Schiedam) en Lin-
newiel (van Lunéville).

Over niets wordt tijdens de familieborrel dan ook
zoveel onzin verteld als over de betekenis en de her-
komst van onze zo dierbare familienaam. De belang-
stelling is vaak recht evenredig met de fantasie!
Naamsverklaring is een terrein met valkuilen,
voetangels en klemmen zoals we hierboven za-
gen en hierna zullen zien.

Veerkaag op het veer van Rotterdam naar Dordrecht. Panorama van Rotterdam
door Jacob Quack, 1665

(Vit: E.W. Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen, Bussum 19732)
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Een kagenaar
De dragers van de naam Kagenaar wisten met stelligheid waar hun naam vandaan kwam: van
de Kaag, vandaar Kagenaar. Een voor de hand liggende - maar verraderlijk eenvoudige -
verklaring, zoals hierna zal blijken.

Toen ik enige jaren geleden een begin maakte met een stamboomonderzoek Kagenaar ver-
wachtte ik niet anders dan bij de Kaag uit te komen. Ik zou dan tevens de geboorte van de
naam Kagenaar vinden. Mijn zoektocht door de registers van de burgerlijke stand en de pro-
testantse DTB-boeken voerde mij evenwel niet naar de Kaag, maar naar Utrecht, Aarlander-
veen, Zwammerdam en Maassluis:

1. Andries Johannes Kagenaar, geb. Utrecht 22-7-1872, koopman, zoon van:
2. Gerardus Christianus Kagenaar, geb. Utrecht 26-6-1832, rijtuigmaker, zoon van:
3. Dirk Cornelis Kagenaar, ged. Aarlanderveen 24-2-1803, rijtuigfabrikant, zoon van:
4. Cornelis Cornelisz. Kagenaer, ged. Aarlanderveen 20-1-1771, koopman, zoon van:
5. Comelis Dirksz. Caegenaer, ged. Zwammerdam 6-11-1735, koster en bode, zoon van:
6. Dirckjansz. Kagenaer, ged. Maassluis1 21-2-1700, notarisklerk, bode, substituut schout, zoon van:
7. Jan Cornelisz. Kagenaer, ged. Maassluis 12-1-1663, zoon van:
8. Cornelis Jacobsz. Kagenaar, ged. Maassluis 22-9-1630, zoon van:
9. Jacob Cornelisz. Kagenaer, geb. (Maassluis?) ca. 1590, visser

Ofschoon blij met dit resultaat was ik toch ietwat teleurgesteld dat de familietheorie met
betrekking tot de naamsverklaring niet juist bleek te zijn. Ik wist dus nu wat de naam niet
betekende, maar nog niet wat dan wel. En ik wist nu dat de oudste generaties van het geslacht
Kagenaar uit Maassluis afkomstig waren en niet van de Kaag. Geïnteresseerd in alle Kagenaar
doop-inschrij vingen in de DTB-boeken van Maassluis trof het mij al heel snel dat kagenair,
cagenaer, kagenaer enz. geen eigennamen waren, maar toevoegingen aan een eigennaam, in
sommige gevallen in combinatie met 'coopman'. In één geval kwam ik kagenaar tegen vooraf-
gegaan door het lidwoord de: Pieter de Caegenaer.
Hieronder een aantal van deze doopinschrijvingen uit de DTB-boeken van Maassluis:

1-4-1615 Gerrit, vader: Pieter de Caegenaer
19-11-1615 Jacob, vader: Frans Huygensz. Cagenaer
27-3-1616 Maertje, vader: Cornelis Theunisz. Cagenaer
25-9-1616 Maritge, vader: Cornelis Tonesz. Cagenaer
20-2-1636 NN, vader: Cornelis van Poortgael, caegenaer
20-2-1636 Neeltgen, vader: Jeeroen Jacobsz. caegenaer en coopman
20-2-1636 Jan, vader: Willem Hynricxs van der Laan, cagenaer
20-6-1639 Willempgen, vader: Willem Leendertsz. Bucxhoorn, caegenaer en coopman
10-9-1634 Maartjen, vader: Fransch Dirksz. Vreeburch, coopman ende kagenaer
22-11-1620 Jan, vader: Leenert Gilles, cagenaer
22-12-1633 Adriaen, vader: Adriaen Claesz., coopman en kagenaer

Het werd mij duidelijk dat in al deze voorbeelden 'cagenaer', evenals 'coopman', een beroep
aanduidde. Maar wat het beroep van kagenaer inhield, werd me niet duidelijk. De literatuur
over de herkomst van namen verschafte evenmin helderheid. In Studiën in Nederlandsche Namen-
kunde van Winkler2, in de Encyclopedie van Namen van Huizinga3, noch in De betekenis van de
Nederlandse Familienamen van Meertens4 wordt de naam Kagenaar vermeld.
Op de website van het Meertens Instituut voor Naamkunde te Amsterdam is de naam Kage-
naar als een aardrijkskundige naam vermeld. Onder de eigennaam Kager, eveneens een aard-
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rijkskundige naam, worden als varianten gegeven: Kaag, v.d. Kaag, Kaager, Kaagman, Kagen,
Kagenaar. De naam Kagenaar is dus toch een aardrijkskundige naam? Mogelijk, maar helaas
niet in mijn onderzoek dat immers overduidelijk een beroepsnaam als resultaat had opgele-
verd.
Het probleem van de betekenis van de naam was niet opgelost en bleef mij achtervolgen.
Totdat ik, fervent zeiler en belangstellend voor alles wat zeilen heeft, in Oude Zeilschepen en hun
Modellen van Petrejus5 een passage tegenkwam over een ïze-eeuws scheepstype dat 'kaag'
heette. Petrejus citeert uit 'De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst open gestelt'6:
Een niet minder belangrijk schip dan de wijd- en smalschepen, zij het van wat minder allure dan deze,
was in de zeventiende eeuw de kaag. Men vond dit schip op vele plaatsen in ons land, in de eerste plaats
wel in het waterrijke gebied tussen Leiden en Amsterdam, met de Haarlemmermeer als machtige kern,
en rondom de hoofdstad zelve. Er was een kaagschippersveer tussen Amsterdam en Leiden, maar er
voeren ook kagen van Amsterdam op Hoorn, Texel en Vlieland en in het veer van Rotterdam op Dor-
drecht. Verder had men Gelderse, Friese en Groningse kagen. Het vaargebied van de kaag strekte zich
zelfs uit over delen van het aangrenzende Duitsland; met name in de vaart op Wesel kwam hij naast de
samoreus veelvuldig voor. De beurtvaart overeenkomst tussen Amsterdam en Wesel van 1613 spreekt
van: 'schippers hebbende schepen, kaegschuyten ofte schietschuyten'. Op een anderen plaats heet het:
'Item... Dat in 't regard, dat dese vaert altijd bij Kaeghschippers ist gebruyckt gewest, die meest in de
steden omtrent den Rhynstroom gelegen plachten te woonen ...'.

Dan citeert Petrejus7 nog uit Seeman van Winschooten8 de volgende definitie van een kaag:
'een soort van binnenlands vaartuig, bequaam om last te voeren en op swaare wateren ge-
bruikt te werden; soo seggen de Amsterdammers: een Tesselse kaag, een Vlielandse kaag; van
kaag komt kaagman, een schipper die op een kaag vaart...'.

Verder zoekend bleek uit beschrijvingen, etsen en schilderijen dat een kaag een veel voorko-
mend scheepstype was dat:

1. in soorten voorkwam: gaffel- en sprietkagen, een onderscheid naar tuigage;
2. op verschillende plaatsen in ons land voorkwam: Zwolse, Friese, Hoornse kaag, enz. (een

regionale benaming);
3. voor verschillende doeleinden is gebruikt: visvangst en vervoer van lasten en personen

(bijvoorbeeld veerkaag).

Nicolaas Witsen geeft in zijn Aeloude en hedendaeghse scheepsbouw en bestier 9 het bestek van een
kaag van 47 voet, breed 12 voet en 6 duim, mast 45 voet, overnaads, platbodemd, met of zon-
der ondiepe kiel, zij zwaarden en spriettuig.

Zoals we hierboven al zagen, zegt Winschooten dat 'van kaag komt kaagman'. Ofschoon ik
nergens in de literatuur ben tegengekomen dat kagenaar van kaag komt, lijkt het mij dat ik
veilig de conclusie kan trekken dat de toevoegingen 'cagenaer' achter de eigennamen in de
DTB-boeken van Maassluis, zoals ik ze in dit artikel heb genoteerd, dezelfde betekenis hebben
als 'kaagman', een beroep dus. Ook het lidwoord de bij Pieter de Caegenaer wijst erop dat
kagenaar een beroepsnaam is. Een 'cagenaer' is dus een schipper/eigenaar van een caegh - kaeg
-kaag.

Dit alles vaststellende ga ik nu terug naar mijn oudst bekende voorvader Jacob Cornelisz. Caege-
naer (ca. 1590). Bij de doop van zijn (oudste?) kind Lijsbeth Jacobs Caegenaer op 26 oktober 1619
(moeder Krijntgen Cornelis) wordt hij 'caegenaer' genoemd. Hij is visser van beroep, noemt zich
Caegenaer; hier vinden we dus het bewijs dat de geslachtsnaam Kagenaar komt van de beroeps-
naam kagenaar.

Gens Nostra 56 (2001) 639



Het is mij niet bekend of de vader van ]acob Cornelisz. Caegenaer (die dan rond 1570 geboren
zou kunnen zijn) schipper was en toen ook al caegenaer werd genoemd. Het zou mogelijk zijn,
omdat in de 16e eeuw reeds kaghen, kaghe-schuyten, kagerschuyten in het woordenboek van
Kiliaen10 vermeld worden.

Verder vond ik over kagen:'... vaerende buyten Hage metter caagerschuytten met natte of
drooge visch'" en: 'Alle Schepen ofte Schuyten ghenaemt Plat-becken, Cromstevens, Drymme-
laers, Houckens, Vlaemsche schuyten, Kaeghe-schuyten, Veenschuyten, Vletschuyten"2. Dus
de beroepsnaam Kagenaar kan rond 1570 al in gebruik zijn geweest, bewijzen heb ik echter
niet. Ik houd het er voorlopig op dat Jacob Cornelisz. Caegenaer de eerste was die met die naam
wordt aangeduid.

Omdat ik de beroepen van zijn zoon Cornelisjacobsz. Kagenaar en zijn kleinzoon Jan Cornelisz.
Kagenaer - nog - niet weet, kan ik niet met nauwkeurigheid vaststellen, wanneer de beroeps-
naam 'caegenaer' de eigennaam Kagenaar wordt. Ik veronderstel dat dit tussen 1650 en 1700
is geschied, want in die periode vinden we Kagenaar uitsluitend zelfstandig gebruikt achter
een vadersnaam en niet meer als toevoeging achter een eigennaam. Bij Dirckjansz. Kagenaer -
zijn achterkleinzoon - is dit proces in ieder geval voltooid, want ik vind hem in Zwammerdam
als notarisklerk, bode en substituut schout en hij heeft dus geen bemoeienissen meer met
visserij en boten13.

Anders dan verwacht heeft mijn onderzoek naar de naam Kagenaar niet het verwachte
resultaat opgeleverd dat deze naam een toponiem is, maar heel verrassend een beroepsnaam.
Wellicht kan verder onderzoek nog uitwijzen bij wie van de voorvaders 'caegenaer' Kagenaar
werd.

Noten
1. Toen Maaslandssluis geheten.

2. J. Winkler, De Nederlandschegeslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis, Haarlem 1885.

3. A. Huizinga, Encyclopedie van Namen, Amsterdam 1955.

4. P. J. Meertens, De betekenis van de Nederlandse familienamen, Naarden 1944.

5. E.W. Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen, Bussum 19732, pag. 20.

6. C. van Yk, De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst open gestelt, Amsterdam 1697, pag. 348.

7. E.W. Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen, Bussum 19732, pag. 22.

8. W. A. Winschooten, Seeman: behelsende een grondige uitleggingvan deNeederlandse konst, en spreekwoorden,

voor soo veel die uit de seevaart sijn ontleend, Leiden 1681.

9. N. Witsen, Aeloude en hedendaeghse scheepsbouw en bestier, Amsterdam 1671.
10. C. Kiliaen, Etymologicum Teutonicae linguae, Antwerpen 1599 (Facsimile 's-Gravenhage 1972).
11. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche

recht, 's-Gravenhage 1885.

12. C. Cau, Grootplacaet-boeck, vervattende deplacaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generael der
Vereenighde Nederlanden, ende vande Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders van de Staten van
Zeelandt, 's-Gravenhage 1658-1664, deel 2.

13. Goossen Jansz. Kagenaer broer van Dirckjans. Kagenaer blijkt bij zijn huwelijk te Maasland op 11 juni
1724 met Lysbethjansd. van der Vaart nog wel visser te zijn, want bij het huwelijk wordt aangetekend:
'... nadat twee geboden op ene dage waare toegestaan en te Maassluis als hier, dewijl de bruidegom
naar zee en ten haring moest vaare'.
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SPOORLOOS

DOOR MR. M. (MlCHIEL) VAN DER LEEUW

Soms - misschien ook wel vaak - heeft genealogie iets te maken met het televisieprogramma
'Spoorloos'. Vaak zijn daar mensen te zien die op zoek zijn naar hun wortels, soms omdat ze
geadopteerd zijn, soms omdat ze een vader hebben die ze nooit hebben gekend en van wie ze
nauwelijks weten wie hij was en wat hij in het dagelijks leven uitvoerde.

Toen ik jaren geleden begon met het samenstellen van mijn kwartierstaat, stuitte ik betrek-
kelijk gauw op een ongehuwde moeder. Van mijn overgrootmoeder Adriana Gerardina Smit
(1846-1927), echtgenote van Marinus Henri de Reede (1845-1926)' was alleen de moeder bekend:
Zwaantje Smit (1820-1904)2. Aanvankelijk heb ik me bij dit feit neergelegd onder het motto
'daar kom je toch nooit achter, wie de vader was', maar uiteindelijk bleek eigen onderzoek
toch weer goud waard. Ik had me aanvankelijk namelijk alleen gebaseerd op van anderen
verkregen aantekeningen. Rondvragen in de familie hielp ook niet veel; ik kreeg alleen te
horen dat als tante Jaan3 daarnaar werd gevraagd ze slechts snikkend zei dat daar niet over
gepraat diende te worden...

Dus, naar het gemeentearchief in Den Haag getogen en de geboorteakte van mij n overgroot-
moeder erbij gehaald. En ziedaar, meteen was er al resultaat: de geboorte werd aangegeven
door 'Gerardus Hartman, oud vijf en dertig jaren, sergeant, wonende alhier, die bij de geboor-
te tegenwoordig is geweest'. Dit was belangrijk! Want lag het niet voor de hand dat het juist
de vader was, die de geboorte had bijgewoond? Bovendien werd het kind blijkbaar genoemd
naar Gerardus (en zijn moeder, zoals later bleek). Toch was er twijfel; er stond namelijk een
kanttekening bij de akte dat Zwaantje Smit het kind als het hare erkend had (dat was toen nog
nodig). Van erkenning door de vader echter geen spoor. Was Gerardus wel de vader? Zo nee,
wie dan wel? En zo ja, waarom dan geen erkenning? Verder onderzoek was geboden. En uit
het materiaal dat daarbij tevoorschijn kwam, was de hele levensgeschiedenis van Gerardus
Hartman op te bouwen. Hieronder geef ik die weer, en de lezer moge het mij vergeven als ik
Gerardus af en toe gevoelens in de mond leg waarvan ik niet zeker weet of hij die gehad heeft.

Gerardus werd in 1810 geboren in Bergen op Zoom. Zij n vaderjoseph Hartman, was een metse-
laar van enigszins onduidelijke herkomst. Aanvankelijk geeft hij op afkomstig te zijn uit
'Henricusdorf in Duitsland, een andere keer uit 'Regensdorph' (mogelijk Regensdorp bij
Zurich), terwijl hij vanaf 1807 consequent Halsteren als geboorteplaats opgeeft4. De moeder
van Gerardus was een geboren Bergse, Adriana Bremers 5 genaamd. Het echtpaar kreeg vier
kinderen: Theresia, Anna, Gerardus en Adriana.

Reeds op 25 oktober 1814 overleed vader Joseph. Nog twee en een halve maand eerder had
hij zelf hetoverlijden aangegeven van zijnnaar hem genoemde neefjeJosephusBremers. Adriana
bleef achter met de vier kinderen en probeerde zich als poelierster staande te houden. Maar
ook haar was geen lang leven beschoren: op 14 februari 1822 overleed ze op 41-jarige leeftijd,
'in de diepste armoede' zoals de burgemeester van Bergen op Zoom het in de successiememo-
rie verklaarde6. Terstond werd er ingegrepen door de Katholieke Armenzorg: daags na het
overlijden ging er een brief uit naar het gecombineerd Wees- en Armkinderhuis om de drie
jongste kinderen zo spoedig mogelijk op te nemen7. Over de oudste, Theresia wordt niet ge-
sproken, hoewel die toch ook nog maar 17 jaar oud was. Vermoedelijk had zij al ergens een
dienstje gevonden, of was ze op een andere manier 'onder de pannen'. In ieder geval trouwde
ze in 1826 met Philippus Smits.
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Twee dagen na de brief van de Armenzorg besloot het bestuur van het weeshuis de drie op
te nemen8. Terstond werd de binnenvader gestuurd om de kinderen op te halen en er voor te
zorgen dat de meubels naar het weeshuis werden gebracht. En gereinigd, staat er uitdrukke-
lijk bij! Ondertussen had het bestuur een verzoek ontvangen van de weduwe van W. Trimbos
om de oudste van de drie, Anna, in huis te mogen nemen. Het bestuur, waarschijnlijk blij met
elk kind dat ze konden uitbesteden, vond dit goed. Na een halfjaar moesten ze echter op dit
besluit terugkomen, want Anna was te zwak voor het werk9. Nadien werd ze als kindermeisje
uitbesteed, maar ze verzocht zelf om weer terug te mogen keren in het weeshuis. Naar aanlei-
ding hiervan besloot het bestuur geen meisjes meer uit te besteden vanwege de gevaren waar-
aan ze zijn blootgesteld10. Het lijkt er op dat iemand bij de familie waar ze werkte zijn handen
niet kon thuishouden. Anna werd in 1826 uit het weeshuis ontslagen, enAdriana in 1833. Adria-
na had overigens in 1829 - haar broer en zus waren toen allang weg - een flinke berisping
gekregen omdat ze met vier anderen twintig stuks oude lakens had weggenomen en ver-
kocht".

Gerardus, ondertussen, leerde in het weeshuis lezen en schrijven en kreeg een opleiding als
koperslager. Maar hij had andere plannen. Toen het bestuur van het weeshuis een verzoek
ontving om op te geven welke weesjongens in de leeftijd van veertien tot zestien jaar genegen
zouden zijn dienst te nemen in het leger, meldde hij zich aan12. Overigens zette hij deze zelf
gekozen carrière kort daarop nog op het spel, toen bleek dat hij wat geld van twee kameraden
had gestolen. De regenten hebben hem daarop 'zijn wanbedrijf ten ernstigsten voor ogen
gesteld' en hem tot straf opgelegd om voor een bepaalde tijd te worden opgesloten13. Het was
een gebeurtenis die, zoals verderop zal blijken, zich nog eens zal herhalen, met alle gevolgen
van dien.

Op 25 oktober 1825 werd Gerardus uit het weeshuis ontslagen. Hij kreeg het hem toekomen-
de uitbetaald, alsmede ƒ 2,60 aan reisgeld om zich te voet naar 's-Hertogenbosch te kunnen
begeven14. Wat er door hem heen ging toen hij daar aankwam, ongetwijfeld in de citadel waar
nu het Rijksarchief gevestigd is, kunnen we slechts gissen, maar waarschijnlijk zal hij het
gevoel hebben gehad aan een nieuw leven te beginnen.

Zoals gebruikelijk bij jongens van zijn leeftijd, begon hij zijn loopbaan als tamboer15. Na twee
en een half jaar de trommel geslagen te hebben was hij oud genoeg om als fuselier te dienen.
Dit zal hij met verve gedaan hebben; al na een halfjaar, kort voor zijn zeventiende verjaardag,
werd hij aangesteld als korporaal. Maar er lag meer in het verschiet: twee jaar later werd hij
opgenomen in het nieuw opgerichte eerste Bataljon Jagers. Dit was een bijzondere eer, want
de Jagers golden (met de Grenadiers) als elitetroepen, en de verschillende afdelingen infanterie
waren verplicht het puikje van hun manschappen af te staan. Zo ook Gerardus, die ongetwijfeld
heeft voldaan aan de eis voor Jagers dat ze uitstekende schutters moesten zijn. In 1845 werd
hij dan ook in de eerste klasse van het schijfschieten geplaatst.

Al snel kon onze korporaal in actie komen. Door het uitbreken van de Belgische opstand
werd het Nederlandse leger, inclusief de Jagers, bijeengebracht in het Brabantse land, waar ze
in en om de vestingen werden ondergebracht16. Misschien heeft Gerardus toen nog gelegenheid
gehad zijn geboorteplaats te bezoeken, en heeft hij wellicht zijn zusters nog eens gezien. De
kampementen zullen geen lolletje zijn geweest. Het was een bijzonder koude winter, waarin
het enige verzetje een grote parade was ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Frederik.
In de zomer wordt het dan menens: op 23 juli 1831 vindt er een grote wapenschouw plaats ten
overstaan van Koning Willem I, de Prins van Oranje, Prins Frederik en de drie zoons van de
prins van Oranje. Op 2 augustus begon de tocht, die de geschiedenis zou ingaan als deTien-
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daagse Veldtocht, met een flinke mars: van de Molenschotse Heide naar Baarlebrug, waar de
Jagers (met anderen) als voorpost heen gestuurd werden. Enige Belgische voorposten werden
hierbij verdreven, waarbij tevens wat krijgsgevangenen werden gemaakt. Voor het overige
bestond de veldtocht voor de Jagers voornamelijk letterlijk uit veldtocht: oprukken naar de
weg Antwerpen-Turnhout, om de Belgen te laten denken dat ze het op Antwerpen hadden
gemunt; naar Geel, naar Diest, naar St.-Joris-Winge, alwaar men bivakkeerde. Inmiddels was
het 12 augustus geworden. In alle vroegte vertrokken ze naar Lubbeek, waar zich zo'n driedui-
zend Belgen bevonden. Na de Nederlandse aanval trokken deze zich terug op Leuven, waarna
de divisie waartoe de jagers behoorden de Pellenberg bezette. Van daaruit had men een mooi
uitzicht over de troepenbewegingen, maar veel actie zat er voor de jagers niet meer in: Leuven
capituleerde, en inmiddels had een Franse interventie een eind gemaakt aan de veldtocht.
Eind augustus bevonden alle troepen zich alweer op Nederlandse bodem. Wel bleven ze nog
een paar jaar vanuit Noord-Brabant de situatie in de gaten houden, maar uiteindelijk keerden
de Jagers weer naar Den Haag terug.

Zo begon voor Gerardus weer het geregelde leven van de militair in vredestijd17. Om zes uur
reveille ('s-winters zeven uur), exercities op het Malieveld, oefeningen buiten de stad, wacht-
diensten, onderhoud van wapen en uniform, en natuurlijk kankeren op van alles en nog wat.
Verzetjes waren er ook wel: van tijd tot tijd de orde bewaren op kermissen, de jaarlijkse grote
oefening in kamp Zeist. En er was natuurlijk de verplichte zondagse kerkgang, waarbij het
best gebeurd kan zijn dat Gerardus zijn manschappen al vloekend de kerk in dreef om vervol-
gens vroom in de onderofficiersbank plaats te nemen. Voor het overige was er weinig te bele-
ven: je kon wel naar de kroeg, maar de nettere gelegenheden stelden geen prijs op het solda-
tenvolk, zodat je al gauw in tenten van minder allooi terechtkwam. Misschien heeft Gerardus
wel plezier gehad in de exercities op het Malieveld. Tenslotte maakte je wel indruk door voor
het publiek te lopen commanderen in een mooi uniform. Eén iemand was er in ieder geval
onder de indruk van Gerardus: ZwaantjeSmit. Hoe ze bij elkaar gekomen zijn, is niet te achter-
halen, maar Zwaantje zal vast geïmponeerd zijn geweest door de verschijning van Gerardus
in uitgaanstenue, en misschien ook wel over zijn verhalen hoe hij hoogstpersoonlijk de Belgen
te lijf ging in de Tiendaagse Veldtocht. Hoe het ook zij, ze vonden elkaar en op 30 januari 1846
werd hun dochter Adriana Gerardina geboren, Adriana naar Gerardus moeder, en Gerardina naar
hemzelf. Breed zullen ze het niet gehad hebben. Zwaantje zal behoorlijk afhankelijk zijn
geweest van wat Gerardus haar toestopte, en dat zal bij de gemiddelde soldij van die tijd niet
echt veel geweest zijn. Bestendig was de relatie wel, want in de loop van 1849 bleek Zwaantje
weer zwanger te zijn.

Een huwelijk zat er voor Gerardus echter niet in, zolang hij militair was; de periode waar-
voor hij getekend had verliep echter eind 1849, en hij was niet van plan weer bij te tekenen,
maar wilde voor het burgerbestaan kiezen en zijn Zwaantje trouwen. Maar nu herhaalde de
geschiedenis zich. Net zoals hij, vlak voor vertrek uit het weeshuis, zich had laten betrappen
bij het stelen van geld, werd hij nu, vlak voor het einde van zijn diensttijd, betrapt bij het
achteroverdrukken van een horloge van een van zijn kameraden. In juli 1849 werd hij door de
Krijgsraad veroordeeld tot twee jaar kruiwagenstraf (dwangarbeid) en vervallen verklaard van
de militaire staat. Bovendien moest hij zijn onderscheidingen, waaronder het Metalen Kruis,
herinnering aan de Tiendaagse Veldtocht, inleveren18. Zijn wereld moet hierdoor zijn inge-
stort. Het enige wat hij nog kon doen was de koning om gratie verzoeken. Omdat woorden
tekort schieten laat ik hem zelf maar aan het woord:
'...dat niettegenstaande de ontdekking van het gebeurde hij zijn voornemen om niemand te
benadeelen is getrouw gebleven en den belanghebbende de geringe som van ƒ 3,- heeft doen
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geworden, voor welken prijs het horologie was beleend en weder heeft kunnen gelost worden;
dat het tijdelijk geldgebrek waarin hij verkeerde, hoofdzakelijk ook daaraan te wijten is dat
hij buiten huwelijk heeft verwekt een kind, en alle zijne krachten inspande om dat kind goed
te doen opvoeden en met de moeder te onderhouden, ten einde, zodra huwelijk mogelijk
zoude zijn, de moeder te vereerlijken en het kind te wettigen; gelijk hij voor dat onderhoud
en die opvoeding sints jaren zich vele ontberingen getroost en alle mogelijke besparingen
gedaan heeft..."9.

Het mocht maar ten dele baten. Het behaagde Koning Willem III slechts de lengte van de
straf terug te brengen tot één jaar, maar voor het overige bleef het vonnis gehandhaafd.

Op 30 oktober 1849 werd Gerardus door korporaal Dagevos afgeleverd bij de militaire strafge-
vangenis in Leiden. Merkwaardig genoeg gaf hij bij de inschrijving op weduwnaar te zijn! Zou
Zwaantje hebben aangegeven dat hij zich maar als zodanig moest beschouwen? Een andere
aanwijzing hiervoor is dat ze haar tweede dochter, die geboren werd terwijl Gerardus in de
gevangenis zat, uitsluitend vernoemde naar verwanten uit haar eigen familie.

Maar de tragedie was nog niet voorbij. De gevangenissen waren nog lang niet de moderne
instituten van tegenwoordig, en dat eiste zijn tol. Eén op vijf a zes gevangenen in de Leidse
gevangenis kwam er toentertijd niet meer levend ui; zo ook Gerardus. Op 1 juni 1850 overleed
hijzo. En wellicht was hem zelfs niet eens een fatsoenlijke begrafenis beschoren; vaak werden
overleden gevangenen ter beschikking gesteld van medische opleidingen. Hoe dat met Gerar-
dus gegaan is was helaas niet meer te achterhalen.

Zwaantje moest zich nu verder alleen redden met twee kleine kinderen. Op de een of andere
manier heeft ze zich staande weten te houden, later als wasvrouw, waarbij haar dochters mee-
werkten als strijksters. Ze heeft Gerardus nog 54 jaar overleefd, maar hij is nooit meer ter spra-
ke gebracht.

Noten
1. Marinus Henri de Reede, geb. 's-Gravenhage 29-7-1845, koopman, overl. ald. 25-11-1926; tr. (1) Neeltje

de Groot, tr. (2) 's-Gravenhage 10-11-1880 Adriana Gerardina Smit, geb. ald. 30-1-1846, overl. ald. 28-2-
1927.

2. Zwaantje Smit, geb. 's-Gravenhage 29-8-1820, wasvrouw, overl. ald. 27-6-1904, dr. van Martinus
Smit, smid, en Zwaantje Vogelzang.

3. Adriana Gerardina de Reede, dochter van het echtpaar De Reede-Smit (zie noot 1).
4. Bij de doop van zijn kinderen en het bevolkingsregister en de volkstelling van 1812.
5. Korte stamreeks Adriana Bremers:

I. Adriana Clasina Bremers, ged. Bergen op Zoom 1-3-1778, poelierse, overl. ald. 14-2-1822, tr. ald.
29-7-1804 Joseph Hartman, geb. 2-12-1761 (volgens eigen opgave), metselaar, overl. Bergen op
Zoom 25-10-1814.

II. Andreas Bremers, ged. Bergen op Zoom 28-3-1739, tr. ald. 11-6-1769 Adriana Jansen Franciscus.
III. AlexanderBremers, ged. Breda 4-7-1711, tamboer, tr. Bergen op Zoom 19-8-1735 AdrianaKeurvorst,

ged. Bergen op Zoom 12-8-1716, dr. van Theodorus Ceurvorst en Dorothea de Meyer.
IV. Daniel Bremers, tr. Margriet van der Borst.

6. RA 's-Hertogenbosch, Successiememories Bergen op Zoom, nr. 10 d.d. 14-2-1822.
7. GA Bergen op Zoom, archief Stads Wees- en kinderhuis nr. 280.
8. ld., inv. nr. 7 (besluit d.d. 17-2-1822).
9. Idem, (besluit d.d. 5-8-1822).

10. Idem, (besluit d.d. 4-2-1825).
11. Idem, inv. nr. 93.
12. Idem, inv. nr 7 (besluit d.d. 28-7-1825).
13. Idem, (besluit d.d. 25-8-1825).
14. Idem, (besluit d.d. 27-10-1825).
15. ARA 's-Gravenhage, Archief Ministerie van Oorlog, stamboek i3e afdeling Infanterie.
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16. Gegevens over de Tiendaagse veldtocht ontleend aan: I. L Uyterschout, Beknopt overzicht van de be-
langrijkstegebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (z.p., 1935), hoofdstuk
Vin (p. 346 e.v.) en F. de Bas, Prins Frederik de Nederlanden en zijn tijd, Schiedam 1887-1904, deel IV.

17. Dr. C. M. Schuiten en F. J. H. Th. Smits (red.), Grenadiers en Jagers in Nederland, 's-Gravenhage 1980.
18. ARA 's-Gravenhage, Archief Ministerie van Oorlog, stamboek eerste bataljon Jagers.
19. RJ . F. van Drie, Gevangen voorouders, 'm: Jaarboek Centraal Bureau voor genealogie 45 (1991), pag. 221.

20. Gerardus Hartman, ged. Bergen op Zoom 5-9-1810, sergeant der jagers, overl. Oegstgeest 1-6-1850.

Uit Antwerpse Bron (70)

12-3-1615; Juffr. Margriet Lantvin weduwe Jan Wagewijns secretaris van den Hove van Holland,
heeft doen meten Hendrik Holleman landmeter, alle erfgoede[re]n onder Schriek.
[Stadsarchief Mechelen, notaris Adolf van de Venne, nr. 1736, f. 88; bewerking door Gaston
Roggeman (daarin: nr. 4755)]
16-4-1600; Sterfhuis van Adriaan Lantvin; diens weduwe is Genovefa van Pamele, hun kinderen
Adriaan 18 jaar, Michiel 16 jaar, Anneke 2 jaar. Huw. Voorw. 16-4-1575 voor notaris Jan Thielens.
[SA Mechelen, zelfde notaris, Nr. 1721, f. 44verso; zelfde bewerker (daarin: nr. 1052)]
Adriaan wordt 24-12-1596 vermeld als Lantwijn [zelfde notaris, nr. 1718, f. 122]
Mr. Niklaes Lanvin, huissier te Mechelen, bewees 1-6-1552 aldaar voor schepenen een rente op
2/3 deel van het huis 'den Grooten Craen' aldaar [vermeld te Antwerpen in een akte 18-8-1584,
SAA, Schepenregister 380, f. 449] [M.V-K]

Copia N 3e (nr. 5)
Op huyden den vij ffden May XVIC sessendertich hebben Joncker Gooswijn van Raesfelt Heere van Moer-
kercken ende Joncker Willem van Raesfelt soo voor hem selven als voor interveniërende voor Jonkfrouw
Margrieta van Raesfelt voor deselve de rato caverende by desen alle drye kinderen van wylen Joncker Johan
van Raesfelt in zijn leven Heere van Moerkercken ende van Jonckfrouw Susanna Waghewijns salr., ver-
kocht ende de Heere Gerard Storm, raed ende advocaet fiscael vant Ed. Collegie ter Admiraliteyt tot
Amsterdam ende Christofel van Hove coopman aldaer hebben gekocht een gericht vierde paert van alle
de thienden, saylanden, weyen, bosschen, huysen, schuiren ende naders op de landen staende, gelegen
by offte omtrent Mecheld, Boonheyden, Schrieck ende Grooteloo, in voegen als deselve na gelaeten
ende mitter doot ontruymt zijn by Jonckfrouw Margrieta Lamvijns' moeder was van de voorsz. Susanna
Waghewijns salr. ende gelijck sij verkoopers deselve tot desen huydigen daeghe toe beseten ende geposse-
deert hebben ende dat voor de somme van vier dusent Carolus guldens yder gulden tot twintich stuyvers
gereeckent eens, welcke voorsz vier dusent guldens de koopers sullen gehouden zijn aen de vercoopers
te voldoen ende te betaelen in deser manieren, naemelyck de gerichte helfft daer aff nu contant, ende
dandere helfft inde maendt van september deses tegenwoordigen jaers waer mede sy verkoopers haer
houden vernoecht verclaeren der halven ende voorsz qualite by desen voor allen ende eenen yegelyck
ende specialyck voor haer ende haere erffgenaemen dat sy van desen huydigen daeghe aff coderen,
transporteren ende in vollen eygendom onder haer eygen handen overgheven aen de voorsz koopers
het voorsz vierde paert van alle de voorsz thienden, saylanden, wayen, bosschen als boven ende dit alles
sonder arch offte list. Beloovende voorts de voorsz verkoopers dat sy lieden inde voorsz qualite tot
vermaeninghe van de voorsz koopers met d'eerste gelegentheyt, als men bequamelyck ter plaetse voorsz
kommen can, d'opdracht ende quyt scholdighe aldaer in persoone off by wettelycke procuratie sullen
doen, tot contentement van de koopers ende naer recht. Stylo ende coustume van der plaetse oorconde
sijn hier van gemaeckt twee alleens luydende contracten. By de vercoopers ende koopers respective met
eygen handen ondergheteeckent sodaen ten daeghe ende jaere als boven.

'was met verscheyden handen ondergetekent: Gooswijn van Raesfeldt, Willem van Raesfeldt, Gerard
Storm, Christophel van Hove'. My present als getuyge S. Ruttens, nots. publicus.

H. Reynders
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HET ZEISTER ECHTPAAR HOEFLAAKEN-STROMEIER
EN ZIJN HUWELIJKSPERIKELEN

DOOR R.P.M. RHOEN

De brief uit 1826 die ik in het gemeentearchief van Zeist vond, intrigeerde mij tot het instellen
van een nader onderzoek naar de briefschrijver en de vrouw waarmee hij in onmin leefde. In
deze brief, die gericht was aan de burgemeester van Zeist, schreef PieterHoeflaaken: 'Wel Eedele
Heer, Hoope dat U E. het mij niet kwaalijk zult neeme, zoo neeme ik de vrijhijd om U E. zeer
vrindelijk te verzoeke of U E. zo goed beliefde te weezen om mijn vrouw eens te laaten ontbie-
de en haar ten sterkste aan te raade om met mij haar man te vereenige en in liefde te leeve. Zo
zij daar in bewilligt, zo zal ik mij verbinde en betuige voor u om getrouw voor haar te werke
en mijn zelve nimmermeer aan eenig misval schuldig te maake. En zo zij daar niet toe over-
ga[a]t, zo zalle daar moorde en do[o]dslaage uit voortkoome. Daarom verzoek ik nogmaals
vrindelijk, mijn Heer, doet tog U best en toond dat gij de burgemeester van Zijst ben. Blijve
in verwagting zo teekenen mij met alle eerbied en ontzag. Mijn Heer Uedd[ienaar] en vrind
Pieter HoevelaakeV

De briefis ondertekend met 'Hoevelaake', maar in correspondentie uit 1818 en in het register
van begraven lijken uit 1836 vond ik hem als 'Hoevelaken'; in de overlijdensakte van zijn vader
uit 1820 als 'van Hoeflaaken'; in het register van de volkstelling van 1829 als 'Hoeflaken'; in
zijn overlijdensakte van de burgerlijke stand uit 1836 als 'Hoeflaaken'; en in de overlijdensakte
van zijn weduwe in 1864 als 'van Hoeflaken'.

In het doopboek van de hervormde gemeente van Zeist staat zijn vader in 1788 echter als
'Hoeflaaken' vermeld. PieterHoeflaaken was in 1818 gehuwd met Lambarta Stromeier. Zowel haar
voor- als achternaam werden op verschillende wijzen geschreven: Barta Strooimeijer (1829);
Lambertha Stroomeijer (1836); Lambarta Stromeier (1836); Lamberta Strooimeijer (1839) en
Lamberta Strooijmeijer (1849).

Of de burgemeester, beter is het in dit geval te spreken van 'burgervader' met nadruk op vader,
een bemiddelende rol heeft gespeeld in deze huwelijkskwestie, is niet bekend. Tot een echt-
scheiding is het in ieder geval niet gekomen. Het huwelijk werd pas ontbonden door de dood
van Pieter Hoeflaaken, tien jaar later, op 9 augustus 1836, op 47-jarige leeftijd in zijn woning
nummer 99 in de Dorpsstraat2. Hij werd in Zeist geboren op 26 oktober 1788 en nog dezelfde
dag gedoopt in de hervormde kerk als zoon van Willem Hoeflaaken en Maria Klomp3.

Voor de nationale militie maakte hij deel uit van de lichting van 1814. Wegens een lichaams-
gebrek was hij op 8 juli 1818 uit het regiment lichte dragonders, nummer 4, dat in garnizoen
lag in Venlo, ontslagen4. Hij behoorde tot de vijfde compagnie van dit regiment.

PieterHoeflaaken en Lambarta Stromeier trouwden in Zeist voor de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand op 12 december 1818 5. Pieter was toen nog metselaarsknecht. Dirk Gussekloe, 45 jaar
oud,]acobus Verhoekend, 42 jaar oud, Jacob van den Brink, 45 jaar oud, en Hendrik van Dijk, 44 jaar
oud, allen daghuurders, waren getuigen bij dit huwelijk. Volgens de huwelijksakte waren zij
'goede vrienden en bekenden van het bruidspaar'. Kerkelijk werd het huwelijk ingezegend op
18 december van dat jaar. Hun huwelijk bleef kinderloos. Uit de huwelijksakte van 1818 blijkt
dat beiden de schrijfkunst niet meester waren. De bovenvermelde brief moet dan ook door een
ander persoon zijn geschreven.
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Van beroep was PieterHoeflaaken metselaar, maar hij verrichtte onder andere ook bestratings-
werk. Bij werkzaamheden aan de Voorheuvel en het aansluitende gedeelte van de Bergweg tot
aan de Oude Begraafplaats in augustus en september 1834 was hij in dienst bij F. Verdonk. Hij
verdiende toen 1,10 gld. per dag. In november van datzelfde jaar moest hij ook werk doen voor
Verdonk en toen kreeg hij 0,90 gld. per dag6. Tot enige welstand heeft hij het hiermee in ieder
geval niet gebracht. Na zijn overlijden werd er geen memorie van successie opgemaakt. Hij
werd op 13 augustus 1836 begraven op kosten van de diaconie7.

Zijn vrouw Lambarta Stromeier was een dochter van Arent Stromeier en van Johanna Stephanij.
Zij was afkomstig uit Tiel, waar zij op 8 mei 1796 was gedoopt in de hervormde gemeente. Zij
overleed in Zeist op 21 mei 1864, op 69 jarige leeftijd8. Op 17 april 1836 deed zij belijdenis in
de Hervormde Kerk9. Dat is de enige keer dat zij in het lidmaatschapsregister voorkomt. Het-
geen jammer is, want vaak wordt juist in dat register aangetekend waarvandaan iemand met
attestatie komt.

Haar moeder Johanna Stephanij bereikte de zeer hoge leeftijd van 110 jaar. Zij was geboren in
Nijmegen in 1747'0 en overleed in Zeist op 10 december 1857". Zij moet zich tussen 1801 en 1818
in Zeist hebben gevestigd. Zij trouwde twee keer: de eerste keer met Arent Stromeier en de twee-
de keer met de Pool Joseph Semtion; in de huwelijksakte van Lambarta 'Sintjon' genoemd. De
namen van haar ouders waren in 1857 niet bekend.

Pieter en Lambarta woonden voor ze getrouwd waren in dezelfde straat, namelijk op de Voor-
heuvel. Pieters vader overleed in 1820 - in de overlijdensakte staat: 'in eene woning zonder
nummer staande op den Muscoviter Heuvel"2. Hij en zijn vrouw hadden in 1818 hun huis, in
de notariële akte 'een geringe daghuurderswoning' genoemd, verkocht aan de diaconie van
de hervormde gemeente13. Bij de verkoop waren zij met de diaconie overeen gekomen dat zij
gedurende hun verdere leven gratis in het huisje mochten blijven wonen. In 1829 had dat
huisje wel een nummer. De weduwe Hoeflaaken woonde toen op 22414. De stiefvader van
Lambarta overleed in 1825 in de woning nummer 226 'staande op den zoogenaamde Heuvel15.
Met beide namen werd in het verleden de Voorheuvel bedoeld.

PieterHoeflaaken en zijn vrouw woonden, althans in 1829 en daarna, midden in het dorp in
het huis nummer 100 aan de tweede Dorpsstraat16. Voorheen hebben zij ook in Utrecht ge-
woond. Dat valt op te maken uit een brief van hem van 13 februari 1822 aan de burgemeester17.
De briefis namelijk verstuurd uit Utrecht. In die brief schrijft hij: 'Weledele Gestrengen Heer
De Heer van Berne, Mijn verzoek is vriendelijk van de persoon van Pieter Hoeflaken of U Edele
zoo goed zal wezen zoo wanneer er den een of ander persoon moogt koomen U Edelen zoo
goed moog zijn van mijn papieren aan geene mensch af te geeven buiten een handschrift van
mijn of dat ik in persoonse zelf bij U Edelen ze af koomen haaien. Ik blijven met achting U
onderdanigen dienaar, P. Hoeflaaken'. Waar deze brief betrekking op heeft, wordt niet duide-
lijk. De brief vertoont wel een ander handschrift dan die uit 1826.

Bij hen in huis woonde in 1829 volgens het register van de volkstelling de veertienjarige
Pieter Moser, 'geboren in Ments'. Hier is echter sprake van een verschrijving. Zijn juiste naam
was Pieter Joseph Mozar, geboren in Mainz in 1812. Later hebben nog twee personen met deze
familienaam bij Lambarta Stromeijer ingewoond. Uit het register van de volkstelling van 1829
blijkt dat behalve PieterHoeflaaken het huis bewoond werd door Maria Verver en haar zes kinde-
ren. Er woonden dus in totaal tien personen. Maria Verver was toen tapster en weduwe van Jaap
Verhoeff; eerder was zij weduwe geworden van Philippus van der Linden. Samen met haar eerste
man bezat zij de eigendom van dat huis.

Tien jaar later, in 1839, werd datzelfde huis bewoond door drie gezinnen. Er woonden toen
achttien personen. Behalve Lambarta Stromeier, dan weduwe, met haar moeder Johanna Stephanij
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enhaar tienjarignichtjeWïVfte/mma Cftrót/naMozar18, ingeschreven als Chris tinaMozart, woon-
den nog in het huis Maria Verver, nu geschreven als Verwer, met drie van haar kinderen, en het
gezin vanAngelis Pauwels ('Engelus Pauwlus') enjannigje van Sonderen ('Jannetje van Zonderen')
met drie inwonende personen. Voorts blijkt dat Maria Verver dan geen tapperij meer drijft.

Lambarta Stromeier hertrouwde in Zeis t op 6 december 1839 met de schoenmaker Dirk Mathijs-
sen '9. Dirk was sinds 1833 weduwnaar van Dirkje Lubbers. Hij was in Zeist geboren rond 1792.
Zij n ouders waren Frederik Mathijssen en Anna Front. Hij had enige eigendom, want hij was eige-
naar van het huis met erf en tuin in de Dorpsstraat dat hij bewoonde20. Dirk Mathijssen was ja-
renlang Lambarta's buurman geweest, zover bekendin ieder geval vanaf 1829; na haar huwelijk
met hem verhuisde zij naar de woning nummer 9921. Hij overleed in Zeist op 18 maart 184522.
Nu had zij behalve de zorg voor haar eigen hoog bejaarde moeder en haar nichtje Christina
Mozar - daarbij kwam later nog de kleine in 1845 geboren Theodoms Mozar23 - ook nog de zorg
voor Dirks vier nog thuis wonende kinderen en zijn inwonende ongetrouwde broer. Mogelijk
dat zij daarom een tapperij is begonnen en meerdere kostgangers hield, om zo het gezinsinko-
men te vergroten. Hoelang zij de tapperij aanhield, is niet te achterhalen. In het huis nummer
99 woonde in 1849 behalve de reeds genoemde negen personen ook nog het echtpaar Joannes van
Leeuwen en Tonica Baggerman. Na de volkstelling van 1849 werd het huis dat zij bewoonde, ver-
nummerd van 99 in 109 en later, na de invoering van de wijkindeling, vernummerd in A69.

In 1850 overleed haar nichtje Christina Mozarop 21-jarige leeftijd en haar stiefdochter Hendri-
ka Mathijssen, 20 jaar oud. In 1852 overleed haar stiefzoon Frederik Mathijssen, 27 jaar oud24.
Haar moeder overleed in 1857. Lambarta Stromeier zelf stierf in 1864 en werd op 25 mei daar
opvolgend begraven in een huurgraf op de Oude Begraafplaats aan de Bergweg*5. De kosten
van de begrafenis, derde rang, bedroegen 4,50 gulden. Een memorie van successie werd niet
opgemaakt. Blijkbaar had ook zij geen bezit vergaard.

Noten
1. Gemeentearchief Zeist (GAZ), archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 147.
2. Idem, inv. nr. 684.
3. GAZ, archief van de Hervormde Gemeente van Zeist, 1675-1964, inv. nr. A10.
4. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nrs. 139 en 297.
5. Idem, inv. nr. 681.
6. Idem, inv. nr. 353.
7. Idem, inv. nr. 354.
8. Idem, inv. nr. 702.
9. GAZ, archief van de Hervormde Gemeente van Zeist, 1675-1964, inv. nr. A 3.

10. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 701.
11. Controle van de geboortegegevens en daarmee van haar leeftijd, heeft niet plaatsgevonden.
12. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 681.
13. Het Utrechts Archief, Archief notaris J.M. Karsseboom, inv. nr. Zooi-a-oo7=2996, aktenr. 202.
14. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 435.
15. Idem, inv. nr. 682.
16. Idem, inv. nrs. 435,436 en 436A.
17. Idem, inv. nr. 143.
18. Wilhelmina Christina Mozar was een dochter van Lambertus Mozar en van Maria Strooimeijer.
19. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 684.
20. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 723.
21. Idem, inv. nrs. 451 en 453.
22. Idem, inv. nr. 700.
23. Theodorus Mozar was een zoon van Pieterjoseph Mozar en van Hijke of Hieke Kalksma.
24. GAZ, archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv. nr. 700.
25. Idem, inv. nrs. 382 en 702.
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HANNA SCHIJVESCHUURDER
dochter of nicht?

DOOR DR. LARS P. ROOBOL, DRS. FEMKE P. ROOBOL-LlNTELO

Inleiding
Tijdens de 'opleidingsfase' krijgt iedere beginnende genealoog het advies om niet blindelings
te vertrouwen op gegevens door anderen aangeleverd, maar om altijd zelf na te gaan in de
bronnen of de gedane uitspraken kloppen. Met het volgende verhaal willen wij illustreren dat
het wantrouwen eigenlijk nog dieper zou moeten wortelen: zelfs akten in de burgerlijke stand
zijn niet heilig!

Omdat hij in het buitenland woont, geen Nederlands spreekt en niet zelf het onderzoek in
Nederland kon doen, benaderde de heer Victor Bosman ons met de vraag of wij hem konden
helpen met het vinden van de voorouders van zijn overgrootouders Gerrit Bosman, geboren te
Rotterdam op 7 februari 1852, en Hanna Schijveschuurder. Dit leek ons een eenvoudig op te
lossen probleem. Uit familieoverlevering wisten wij dat Hanna uit Amsterdam kwam, en dat
Gerrit en zij naar Londen waren vertrokken, waar hun kinderen ter wereld kwamen. Van
daaruit is de Bosman-familie verder getrokken naar de Verenigde Staten.

Voor hun bijdrage aan het onderzoek willen we graag de heren H. Snel van het gemeentear-
chief in Amsterdam en A. Schijveschuurder uit Dedemsvaart hartelijk bedanken. De auteurs
zouden graag willen corresponderen met anderen die onderzoek doen of gedaan hebben naar
de familie Schijveschuurder.

De voorouders van Hanna Schijveschuurder
Inderdaad kostte het weinig moeite om de geboorteakte van Gerrit en een groot deel van zijn
voorgeslacht terug te vinden in Rotterdam. De huwelijksakte (hier verkort weergegeven) van
Gerrit en Hanna vonden wij in Amsterdam:

Amsterdam, 27 december 1883, huwelijksakte 2758:
Gerrit Bosman, venter, geboren te Rotterdam, wonende te Amsterdam, 31 jaar oud, natuurlijke zoon
van Nansje Bosman, bestaan of verblijf onbekend, trouwt met
Hanna Schijveschuurder, geboren en wonende te Amsterdam, 34 jaar oud, dochter van Hartog Barend
Schijveschuurder en Rebecca Asser Halmans, beiden overleden.

Zowel Gerrit als Hanna konden niet schrijven of lezen. De getuigen waren: Hartog Schijve-
schuurder, oom van Hanna, 60 jaar; Levie Brilleslijper, 69 jaar oud; Isaac Pront, 34 jaar oud; Philip
Schrijver, 42 jaar oud.

De huwelijkse bijlagen leverden de geboortedatum van Hanna op: 9 november 1849, in
Amsterdam. Hiermee kon binnen weinig tijd op de gebruikelijke manier (vooral gebruik
makend van huwelijksakten en de bijlagen) een kleine kwartierstaat van haar worden opgezet.
Helaas waren de overlijdensakten van de ouders van Hanna niet als bijlagen aanwezig. In het
verloop van dit artikel zal blijken dat deze hier volgende kwartierstaat deels incorrect is.

Incorrecte kwartierstaat
1. Hanna Schijveschuurder, geb. Amsterdam 9-11-1849, overl. Whitechapel (Londen) 27-7-1910,

tr. Amsterdam 27-12-1883 Gerrit Bosman, geb. Rotterdam 7-2-1852, overl. Whitechapel
(Londen) 17-9-1905, zn. van Nansje Bosman.

2. Hartog Barend Schijveschuurder, geb. Amsterdam 5-10-1823, arbeider, tr. Amsterdam 26-5-
1847

3. Rebecca Asser Halmans, geb. Amsterdam 12-7-1822.
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4. BarendLevieSchijveschuurder, geb. ca. 1780-1785, overl. Amsterdam 29-1-1850, tr. Amsterdam
9-8-1815

5. Anna HartogWithuijzen, geb. ca. 1780-1787, overl. Amsterdam 25-121857.
6. AsserElias Halmans, geb. Amsterdam 10-3-1780, overl. ald. 14-11-1854, tr. Amsterdam, 28-7-

1809
7. Judicjacob de Brave, geb. Amsterdam 13-3-1788, overl. ald. 31-1-1865.

Ondanks dit snelle en positieve resultaat bleef er een aantal dingen knagen, omdat we niet alle
details konden laten kloppen. Zo bleek Hartog Barend Schijveschuurder op 16 februari 1888 te
Amsterdam te zijn overleden en Rebecca Asser Halmans zelfs op 14 mei 1901, dus lang na het
huwelijk waarvan in de akte was opgenomen dat zij al waren overleden! Bij twijfel over gege-
vens past eigenlijk maar één oplossing: verbreding van het onderzoek, in eerste instantie naar
de volledige gezinnen van de voorouders, in de hoop iets meer te weten te komen. We besloten
te proberen om zo veel mogelijk op te zoeken over het gezin Schijveschuurder-Halmans. In
eerste instantie namen de raadsels alleen maar toe door deze aanpak:

Hartog Barend Schijveschuurder, geb. Amsterdam 5-10-1823, tr. ald. 26-5-1847 Rebecca Asser Hal-
mans, geb. Amsterdam 12-7-1822.

Uit dit huwelijk:

1. Hanna Schijveschuurder, geb. Amsterdam 9-11-1849, overl. ald. 22-8-1850.
2. Sara Schijveschuurder, geb. Amsterdam 2-2-1851, overl. ald. 20-9-1851.
3. Eva Schijveschuurder, geb. Amsterdam 5-9-1852, overl. ald. 2-10-1853.
4. Levenloos geboren kind, Amsterdam 3-10-1853.
5. Asser Schijveschuurder, geb. Amsterdam 11-12-1854.
6. Barend Schijveschuurder, geb. Amsterdam 18-11-1856, overl. ald. 20-11-1905, tr. Amsterdam

9-2-1876 Rosette Kerkmeester, dr. van Abraham Simon Kerkmeester en Klara David Bieman.
7. JacobSchijveschuurder, geb. Amsterdam 25-10-1859, overl. ald. 22-3-1919, tr. Amsterdam 4-7-

1883 Grietje van Praag, dr. van Eliazer Mozes van Praag en Rebecca Asser.
8. Eliazer Schijveschuurder, geb. Amsterdam 22-11-1861, overl. ald. 9-12-1862.
9. Hanna Schijveschuurder, geb. Amsterdam 29-6-1864.

Nu blijkt dat Hanna, geboren in 1849, niet eens een jaar oud geworden is! Zou de Hanna die
met Gerrit trouwde dan haar jongere zuster zijn, geboren in 1864? Dan zou Hanna, toen zij
op het stadhuis was om een uittreksel uit het geboorteregister op te halen in verband met haar
ondertrouw, de papieren van haar reeds lang overleden zus hebben gekregen. Het komt vaker
voor, en Hanna kon niet lezen, dus er valt wat voor deze theorie te zeggen.

Toch hadden wij wat problemen hiermee. Hanna (1864) zou dan op 19-jarige leeftijd met
Gerrit Bosman (1852) zijn getrouwd, die op dat moment 31 jaar oud was. Het is niet ondenk-
baar, maar onze twijfel steeg toen uit het bevolkingsregister bleek dat Gerrit Bosman in 1870
naar Londen was vertrokken, en in de jaren 1880 nog in Amsterdam heeft gewoond en daar
kinderen heeft gekregen met Hanna, hoewel hun eerste kind in Londen was geboren. In het
bevolkingsregister vonden wij de volgende kinderen van dit paar (de eerste drie kinderen zijn
vóór het huwelijk geboren; de toen nog levenden zijn in 1883 door Gerrit Bosman geè'cht):

1. Jacob Bosman, geb. Londen 4-11-1877.
2. Levie Schijveschuurder, geb. Amsterdam 6-11-1879, overl. ald. 4-11-1881.
3. Esther Bosman, geb. Amsterdam 24-2-1882.
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4. Barend Bosman, geb. Amsterdam 13-4-1884.
5. Hartog Bosman, geb. Amsterdam 4-8-1887.

Heeft Hanna Gerrit nu als 13-jarig meisje in Londen ontmoet, en heeft zij op die leeftijd een
kind van hem gekregen? Het verhaal begint nu steeds onwaarschijnlijker te worden. Ook het
feit dat de eerste kinderen Jacob, Levie en Esther werden genoemd (en niet Hartog, Rebecca
en Nansje) droeg bij tot onze twijfel: tot aan deze generatie was er een sterke traditie van
vernoemen van kinderen geweest in beide families.

Bij verder onderzoek in Amsterdam bleek dat er in de hele periode 1811-1902 maar drie keer
een Hanna Schijveschuurder was geboren in de stad. Twee waren ons al bekend, de derde werd
op 16 december 1848 in Amsterdam geboren als dochter van Jacob Barend Schijveschuurder en
Esther van David Rodrigues Lopez. Hierna begonnen veel stukjes van de puzzel in elkaar te passen
en volgden de ontdekkingen elkaar in hoog tempo op:
- Jacob en Ester zijn namen die beter zouden passen, als de kinderen van Gerrit en Hanna ver-

noemd zouden zijn.
- Uit nader onderzoek bleek dat Jacob Barend Schijveschuurder in Amsterdam was geboren op 5

augustus 1813 als zoon van Barend Schijveschuurder en Anna Withuijsen. Hij was dus een broer
van HartogBarend Schijveschuurder. Hij was als 'Witsenhuizen' geboren, en werd geëcht bij het
huwelijk van zijn ouders. Hij was, net als zijn vader, schijvenschuurder1 van beroep. Hij
trouwde op 10 augustus 1843 met Esther van David Rodrigues Lopez, geboren in 1811, dochter
van David Rodrigues Lopes en Sara Sluis. Esther overleed op 22 februari 1869 in Amsterdam,
waarna Jacob op 2 juni 1869 hertrouwde met Vrouwke Pront, dochter van Salomon Daniel Pront
enjantje Koster. Een halfjaar na dit huwelijk, op 2 november 1869, overleed Jacob in Amster-
dam. Het kan als aanwijzing worden opgevat dat een Pront als een van de getuigen bij het
huwelijk van Hanna aanwezig was, verder zijn zowel Jacob als Esther vóór 1883 overleden.

- Vervolgens bleek uit het bevolkingsregister van Amsterdam dat Hanna, hier vermeld als
Anna Schijveschuurder, geboren op 16 december 1848, in 1871 vanuit Parijs is teruggekomen
naar Amsterdam. Zij vertrok op 14 oktober 1873 naar Londen.

- Op 1 juni 1878 worden Hanna Schijveschuurder en Gerrit Bosman vanuit Londen komend, weer
ingeschreven in Amsterdam, zij geven op dat zij op 25 juni 1877 in Londen waren getrouwd
(naspeuringen in Londen evenwel, hebben niets opgeleverd).

- Op 15 oktober 1940 overleed (te Amsterdam) Hanna Schijveschuurder, 76 jaar oud (dus geboren
rond 1864!), dochter vznHartogBarendSchijveschuurder enRebeccaAsserHalmans, beiden overle-
den. Deze Hanna was ongehuwd.

Conclusies en samenvatting
Zo is er na het opzoeken van vele akten een eenduidige interpretatie van de huwelijksakte
Bosman-Schij veschuurder uit 1883 ontstaan. Bovendien is deze interpretatie bewijsbaar juist.
We komen tot de volgende conclusies:
- Het familieverhaal dat de kinderen van Gerrit Bosman en Hanna Schijveschuurder allen in Lon-

den zijn geboren, is onwaar.
- De ouders van Hanna Schijveschuurder zijn foutief vermeld in de huwelijksakte. Zij was geen

dochter van Hartog Schijveschuurder en Rebecca Halmans, maar van Jacob Schijveschuurder en
Esther van David Rodrigues Lopez.

- Hanna Schijveschuurder is niet op 9 november 1849, maar op 16 december 1848 geboren. Waar-
schijnlijk heeft zij op het stadhuis haar leeftijd (34 jaar) genoemd, toen zij begin december
1883 de papieren voor haar ondertrouw op 16 december in orde kwam maken. Haar reeds
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lang overleden en gelijknamige nichtje zou op die datum ook 34 jaar geweest zijn, dus een
vergissing was snel gemaakt. Omdat zij niet kon lezen heeft zij dit nooit opgemerkt.

Toch blijven er nog vragen over, die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden:
- Waarom gaven Hanna en Gerrit in 1878 aan dat zij in Londen waren getrouwd? En waarom

trouwden zij (nogmaals?) in 1883?
- Hartog Barend Schijveschuurder was als oom en getuige aanwezig op het huwelijk. De ambte-

naar moet daar de foutieve ouders hebben genoemd bij het voorlezen van de akte. Waarom
hebben Hanna en Hartog op dat moment geen bezwaar gemaakt, en de fout laten corrigeren?

Correcte kwartierstaat
1. Hanna Schijveschuurder, geb. Amsterdam 16-12-1848, woonde in Parijs (1871), Amsterdam

(1871-1873) en Londen (1873-1878), vestigde zich in 1878 in Amsterdam met haar vriend
Gerrit Bosman, geb. Rotterdam 7-2-1852, zn. van Nansje Bosman. Zij trouwden Amsterdam,
27-12-1883. Zij overleden in Whitechapel (Londen), Gerrit op 17-9-1905 en Hanna op 27-7-
1910.

2. Jacob Barend Schijveschuurder, geb. Amsterdam 5-8-1813, schijvenschuurder, overl. ald. 2-11-
1869, tr. (2) Amsterdam 2-6-1869 Vrouwke Pront, dr. van Salomon Daniel Pront en Jantje
Koster; tr. (1) Amsterdam 10-8-1843

3. Esther van David Rodrigues lopez, geb. ca. 1811, overl. Amsterdam 22-2-1869.
4. Barend Levie Schijveschuurder, geb. ca. 1780/5, schijvenschuurder, overl. Amsterdam 29-1-

1850, tr. ald. 9-8-1815
5. AnnaHartogWitzenhuijzen, geb. ca. 1780/7, overl. Amsterdam 25-12-1857.
6. David van Mozes RodriguesLopez, geb. ca. 1770, overl. Amsterdam 20-9-1826, otr. Amsterdam

22-7-1796
7. Sara Levy Sluys, geb. ca. 1770, overl. Amsterdam 25-1-1826.
8. Levie Salomon Schijveschuurder, geb. Amsterdam ca. 1753, schijvenschuurder, overl. ald. 7-3-

1833, tr.
9. Annaatje Jacobs Postelijnman, geb. Amsterdam ca. 1758, overl. ald. 19-2-1813.

10. Hartogjoseph Witzenhuyzen, geb. Amsterdam ca. 1741, overl. ald. 8-6-1814, otr. (1) Amsterdam
24-4-1761 Duifje Levy; otr. (2) Amsterdam 25-10-1771

11. Marianna Levie, geb. Koblenz (D) ca. 1743, overl. waarschijnlijk vóór 1811.
12. Moses Rodrigues Lopez, overl. vóór 22-7-1796.
13. Rachel D'Oliveira, overl. vóór 22-7-1796.
14. Levie Sluis.
15. Eva Koe, overl. na 22-7-1796.

Noten
1. De familienaam komt uit het diamantvak: Schijvenschuurder. De naam slaat op de schij f waarmee

de diamant wordt geslepen. Deze schijf moet geregeld worden schoon geschuurd.
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VAN SLOCHTEREN
(Groningen) IV

DOOR PETRONELLA J. C. ELEMA

O ver de diverse geslachten Van Slochteren - nog lang niet alle - in stad en Ommelanden publi-
ceerde ik reeds enkele artikelen: zo bijvoorbeeld in Huppeldepup 1 (1994) no. 2, pag. 12-14; Gens
Nostra 44 (1989) pag. 100-114; De NederlandscheLeeuw 105 (1988) kol. 273-282; Gens Nostra 50 (1995)
pag. 496-508; Gens Nostra 55 (2000), pag. 486-498. De naam was dus zeker niet zeldzaam, ook
vóór 1811 niet. Hier volgt nog weer een ander geslacht, waarschijnlijk het laatste in mijn reeks:
naamgenoten die hun voorouders niet in een van deze geslachten aantroffen, zullen afstam-
men van een geslacht dat pas 'na Napoleon' de naam aannam.

De veronderstelde herkomst uit het dorp Slochteren bleek ditmaal niet aanwijsbaar: ik trof
de leden van dit geslacht alleen in de stad Groningen aan. In dit geval heeft de familienaam
de burgerlijke stand niet gehaald; mogelijk zijn er nog wel afstammelingen in de vrouwelijke
lijn.

De Groninger kerken zijn aangegeven met de volgende afkortingen: GK en MK voor Grote-
of Martinikerk, AK voor A-Kerk en NK voor Nieuwe- of Noorderkerk. Alle geraadpleegde
archiefstukken bevinden zich in het GAG (Gemeentearchief Groningen), met uitzondering
van een tweetal in het RAG (Rijksarchief in Groningen).

Genealogie
I. Roelefjans [in 1705 met de naam Slochteren], bij zijn huwelijk van Groningen, geb. ca. 1650,
lidmaat op belijdenis (als Roelefjans in N. Ebb. str.) Groningen september 1684, overl. na 1705,
tr. (1) (onder patroniem) otr./tr. Groningen (AK) 18-9/13-10-1680 Ettien (soms: Eltjen) Hemmes
(p.q.1 Jan Reinties als stiefvader), ged. Groningen (AK) 31-12-1650, overl. vóór 1705, dr. van
Hemme Jans en Swaentien [Coerts], bij de Cranepoort woonachtig; tr. (2) (met familienaam,
en met vermelding 'van Groningen' als herkomst), otr./tr. Groningen (NK) 12-9/1-10-1705
Sybrichjen Altings (p.q. vaendrick Albartus Hovinck als halfbroeder), ged. Groningen (NK) 20-3-
1668, lidmaat op belijdenis (als j .d. aan 't Damsterdiep) Groningen september 1687, dr. van Jan
Altingh en Aeltien Peters, in de Steentilstraat; zij tr. (1) Groningen (NK) 13-7-1693 Hindrick
Berents, van Adorp.

Roelfjans zal wel burger zijn geweest, hetzij bij vererving, hetzij (wat mij waarschijnlijker lijkt) zelf
geworden. In dit geval kan hij zijn geweest:
Roeleff Jans, schoenmaker, burger 2e pand 1681;
Roeleff Jansen, kremer, burger 3e pand 1684;
Roeleff Jansen, herbergier, burger 2e pand 1686.
Ik hel over naar de eerste mogelijkheid, vooral gezien de datering (men werd vaak burger in de perio-
de dat men in het huwelijk trad) maar ook omdat Roelfs zoon - eveneens? - schoenmaker was.

Roelefjans woonde in de Nieuwe Ebbingestraat te Groningen; niet alleen bij zijn belijdenis in 1684,
maar (volgens de aantekeningen bij de doop van zijn kinderen) in het gehele decennium tussen 1680
en 1690, en ongetwijfeld ook daarna.

Swaentjes stiefvader Jan Reinties kan ik niet plaatsen. Haar moeder, Swaentien Coerts weduwe Hemme
Jansen, otr./tr. Groningen 7-3/15-6-1668 Jan Annens. Een verschrijving?

In de stedelijke schuldprotocollen tref ik Roelefjans niet aan, althans niet aanwijsbaar. Het lijkt er
overigens op dat hij geen enkel bezit had, want bij zijn tweede huwelijk in 1705 vond ik helemaal
niets gememoreerd over zijn voorkinderen. Geen inventaris (wat wel het geval was bij de bruid), geen
voogdijstelling, en zelfs geen 'kleine afkoop' waarmee minvermogenden mochten volstaan.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, ged. Groningen (MK) 26-6-1681.
2. Swaentjen Roelefs van Slogteren, ged. (onder patroniem) Groningen (AK) 2-5-1683, lidmaat

op belijdenis Groningen (als j .d. in de N. Ebb. strate, met familienaam) december 1700.
Zij is dus in elk geval volwassen geworden. Mogelijk trouwde zij als Swaentjen Roelefs, van Gronin-
gen (p.q. Albert Hindrix als goede bekende) otr./tr. Groningen (NK) 20-6/13-7-1702 met Johannes
Simonis, van de Bourtange; behalve de naamsovereenkomst vond ik hiervoor echter geen aanwijzin-
gen.

3. Marieke, ged. Groningen (AK) 16-12-1685.
4. Hemmo, volgt II.
5. Marie, ged. Groningen (NK) 21-7-1689.

II. Hemmo Roelefs van Sloghteren, ged. Groningen (NK) 19-12-1686 (in Nieu Ebb. str.), lidmaat op
belijdenis (als Hemme Roelefs in de N. Ebb. straet) Groningen maart 1707, schoenmaker, overl.
Groningen (als conventuaal (hofjesbewoner) in het Geertruidsgasthuis) 27-2-1777, tr. Gronin-
gen (MK) otr./tr. 17-10/10-11-1711 EtjenJacobs, van Delfzijl (p.q. Uetse Geerts als neef), mogelijk
lidmaat op belijdenis (Etjen Jacobs j .d. in Kleijne Peperstraet) Groningen september 1704,
overl. ald. (breukbetaling2) 25-4-1750.

Etjens doop vond ik in Delfzijl niet terug. Wel duiken er af en toe familieleden in haar leven op, met
name haar neef Uetse of Oetse Geerts en diens gezin. Hij werd ged. Vliedorp 16-9-1683 als zoon van Geert
Claesen tot Houwerzijl [en Trijntje Oetses]; zelf trouwde hij (1) Groningen (AK) 30-11/18-12-1709 Engeltien
Geerts, van Coevorden en (2) Groningen (MK) 1-8/21-8-1733 Geesijn Hindriks van Battum (of van Wattum,
de bronnen verschillen). Chronologisch gezien zou hij geen tantezegger van Etj e geweest moeten zijn
maar een generatiegenoot.

Hemme van Slochteren was in ieder geval voormond (voogd) over de kinderen van Oetse Geerts en
Engeltjen Geerts3. Dat waren er minstens tien: in leven bleven Elsjen Oetses (geb. 1714), Geert Oetses (geb.
1719) en Klaas Oetses (geb. 1721). In 1741 was Elsje al meerderjarig en getrouwd (met de bakker Jan Hin-
driks, ook weljan Boeker) en waren de twee zoons nog minderjarig, zodat onder andere bij de verkoop
van hun woning Geesjen Hindrix van Wattum weduwe Oetse Geerts optrad samen met haar stiefdochter
Elsje en de voogden4 over de twee jongens, waaronder dus Hemme. Tezelfdertijd werd Hemme van
Slochteren, als voormond, aangesproken door de koopman Derkjans Modderman, die nog een obligatie
van ƒ 100 over de boedel hield5.

De connectie lag misschien bij Engeltjen Geerts, die uit Coevorden kwam, want te Groningen (MK)
7-2/3-3-1722 trouwde een Jacob Geerts, ook uit Coevorden, met Aaltjen Jans uit Groningen. Jacob zal
zeker een broer van Engeltje Geerts zijn geweest. Hemme was namelijk in de periode 1731-1741 admini-
strerend voogd over de minderjarige dochter van deze Jacob Geerts bij wijlen Aaltjen Jans, samen met
Oetse Geerts als voormond6. Hemme ondertekende in laatstgenoemd jaar zelf als 'Sloghter'.

Niettemin blijven de verbindingslijnen onduidelijk, want in 1780 werd door Claas en Elsien Oetses
als halve neef en nicht, en tevens door de kinderen van Etje van Slochteren (Hemme's kleindochter,
eveneens betiteld als halve nicht) de erfenis geclaimd van de kinderloos overleden Ida Freriks, ge-
trouwd geweest met Doede Degenhart7. Dit was: Ytjen Frericks, geb. Obergum, ged. Winsum 10-3-1717,
dochter van Frerick Jansen [en hetzij Aafke Claassen, hetzij Geertruit Pauwels], tr. (1) (p.q. olderman8

Hemmo van Slogteren als oom), otr./tr. Groningen (NK) 2g-^/i8-5-ij47johannesSmith, van Groningen;
tr. (2) (als weduwe Jan Smit), otr./tr. Groningen (NK) 27-2/18-3-1779 DoedeJansDegenhard, van Winscho-
ten. Het is mij vooralsnog niet gelukt deze drie afstammingslijnen (die van Etjejacobs, Oetse Geerts en
Ida Freriks) op een bevredigende manier aan elkaar te koppelen.

Het echtpaar had, als Hemme van Sloghteren en Ettien Jacobs, mogelijk eerst nog in de Ebbingestraat
gewoond, doch reeds hun eerste kind werd in de Pelsterstraat geboren (1713). Begin 1717 echter9 koch-
ten zij van Willem Jans Beudeker en Jantien Willems een behuizing met annexen, een plaatsje erachter,
een gemeenschappelijke put etc. aan de Westzijde van de Pelsterstraat, gelegen op vrij eigen grond,
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maar belast met een vrijwillige (?) gift aan de A-kerk van 42 stuivers per jaar. Dit perceel kostte hen
ƒ 525 en daar zullen zij zijn blijven wonen; toen Ettien Jacobs in 1750 stierf, werd zij vanuit de Pelster-
straat begraven. Hemme woonde hier ook, toen hij in 173010 bij de Heren van de Kluft (het toenmalige
buurtcomité) klaagde over zijn buurman Christiaen Alardi en diens 'zuider banke', die echter mocht
blijven staan. En eveneens toen hij in 1731 zich beschikbaar stelde" als contactadres voor de sergeant
Joghum Wessels. De weduwe van kapitein Moltmakers was in die periode in conflict met enkele onderge-
schikten van haar overleden man, en de sergeantJoghum Wessels als gedaagde liet desgevraagd aanteke-
nen 'dat Hemme van Slogteren schoenmaker in Pelsterstraat voor de ged. domicilium citandi heeft
angenomen'. Nog in 1738 trad Hemme op12 als lasthebber van sergeant Jochum Wessels en diens vrouw
Jantjen Hindrix.

In 1741 werd hij olderman (van het schoenmakersgilde dus) genoemd, ook later kwam hij af en toe
zo voor. Hij was jarenlang de vaste leverancier van schoenen en muilen aan de stedelijke diaconie,
klaarblijkelijk ten behoeve van de bedeelden; soms leverde hij aan de algemene diaconie en soms aan
de afzonderlijke kluften (wijken), doch tussen 1721 en 1754 ging er vrijwel geen jaar voorbij dat hij
voor dergelijke leveranties niet tien of twintig gulden ontving13. Verder bleek er niet zoveel van
zakelijke transacties. Ik vond dat zekere Gerrit Datema een schuld aan hem had, waarvoor Hemme van
Slochteren hem een pand liet afhalen14.

Als olderman duidde men hem ook aan toen hij, samen met zij n zoon Roelef, in september 1756 zij n
huis verkocht15. Zwetten (belendingen) waren toen ten westen en noorden de commies Hojkamp, ten
oosten de straat en ten zuiden Teunis ten Cate. De koper Harmannus Hayko van der Veen, oud-predikant
in Ned.-Indië, betaalde ƒ 1600, wat een drastisch verhoogde waarde uitmaakte; de 'gift' aan de A-kerk
was hetzelfde gebleven.

Hemmo was toen bijna zeventig. Misschien heeft hij nadien enkele jaren bij zijn zoon ingewoond,
doch in 1760 werd hij (oud 73 jaar) tegen betaling van ƒ 250 in het Geertruidsgasthuis geadmitteerd
als conventuaal (hofjesbewoner)16. Aan deze bron is ook zijn overlijdensdatum ontleend; hij werd in
de gasthuiskerk begraven, in dezelfde kerk waar hij ook als conventuaal de diensten had bijge-
woond17. Mogelijk was hij degene die in 1764 nog een financieel appeltje te schillen had met mons.
J.Borchardt, maar dit kan ook zijn gelijknamige kleinzoon zijn geweest18.

Uit dit huwelijk (alleen de eerste onder patroniem):

1. Etjen, ged. Groningen (MK) 30-4-1713.
2. Roelef, volgt III.
3. Jacob, ged. Groningen (NK) 2-12-1717.
4. Jacob van Slogteren, ged. Groningen (NK) 24-1-1719, overl. Groningen (als Jacob van Slogte-

ren, jonggeselle in Pelserstraat, breukbetaling) 24-6-1735.
5. Pieter, ged. Groningen (MK) 2-3-1723.

III. Roelef van Slochteren, ged. Groningen (AK) 17-7-1715, lidmaat op belijdenis (als Roelf van
Slochteren, in Pelsserstr.) Groningen juni 1739, portier van (zeer waarschijnlijk) de Boteringe-
poort, tevens schoenmaker, overl. Groningen 22-7, breukbetaling 29-7-1758, tr. (1) otr./tr.
Groningen (NK) 17-10/5-11-1739 Catharina Maria Lamans, van Groningen, (voor wie optrad Levi-
nus Laman, als broeder), overl. Groningen (breukbetaling) 31-7-1751, dr. van Philippus Laman
en Evertjen Havinga, in de Gelkingestraat; tr. (2) otr./tr. Groningen (NK) 7-9/3-10-1754 Marga-
retha van Swaneveld, van Martenshoek (p.q. Benjamin Cames), ged. Hoogezand 12-9-1717, ca-
thechiseermeesteres, overl. Groningen (in het Zeils-gasthuis, breukbetaling) 5-1-1781, dr. van
Albert van Swaneveld en Houdina Placius.

Bij zijn belijdenis in 1739 woonde Roelef in de Pelsterstraat, dus kennelijk nog in de ouderlijke wo-
ning. Bij de geboorte van het eerste kind, in 1740, was het adres (Kijk in't) Jatstraat, in 1743 woonde
het echtpaar aan de Breedemerkt. De laatste vier kinderen werden, tussen 1745 en 1750, in de Bote-
ringestraat danwei voor- of bij de Boteringepoort geboren. Volgens de stadsrekeningen was Roelf van
1744 tot 1758 portier op de Kranepoort, maar gezien het adres moet dat een verschrijving zijn geweest
voor Boteringepoort en dat blijkt ook inderdaad het geval te zijn geweest. Hij genoot van de stad
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jaarlijks ƒ 136.15.0 voor het sluiten en ontsluiten van deze poort, waarvan hem elke week 15 stuivers
werden uitbetaald en dan de rest in vier kwartalen. In 1757, bijvoorbeeld, kreeg hij ƒ 24.5.0 voor het
laatste kwartaal van 1756 en dan nog het hele jaar 1757 ad ƒ 135.15.019. Daarnaast heeft hij evenals zijn
vader het beroep van schoenmaker uitgeoefend; wat nu zijn hoofdbron van inkomsten geweest is,
werd niet duidelijk. Ook hij leverde schoenen en muilen aan de stedelijke diaconie20, van 1740 tot
1747 jaarlijks voor gemiddeld een gulden of tien, daarna kwam hij alleen nog incidenteel als zodanig
voor (1751,1756).

In 1750 was hij curator21 over de minderjarige zoon van Jan Heijligers bij Jantjen Aljes. En in 175422

werd aan Roelefvan Slochteren de verkoping geaccordeerd van enige meubeltjes 'so Gerrydt Clomp in
salutate hospit. van hier vertrocken heeft agtergelaten'.

Van het eerste huwelijk was een contract opgemaakt23: daarin werden de wederzijdse ouders ge-
noemd. Die van de bruidegom getuigden toen voor hem, voor de bruid traden op Levinus Laman en
Hilligjen Berents als broeder en (schoon)zuster. Na Catharina's dood bleef hij ruim driejaar weduw-
naar. Over de drie overlevende kinderen uit dat huwelijk (Hemmo in het ise, Etta in het i2e en Philippus
in het 9e jaar) werden op 15 augustus 175424 aangezworen monsieur Jannes Nieborg als voormond en
secretarius Willem Laman als voogd. De scheiding vond plaats op 6 september 175425, de autorisatie
van de voogden van 15 augustus 175426, en zoals gewoonlijk kwam de gehele boedel aan de vader; hij
zou de kinderen opbrengen tot hun achttiende j aar, daarna de voorstanderen27 voor hen uitbetalen
559 gulden plus een ordentelijke uitboedeling. Tot dagelijks gebruik van de pupillen werd afgezon-
derd 'een sil veren tasbeugel, de helfte van eenige boeken, eenig lijfsstoebehoren en een silveren bij ter'
(gezien de leeftijden van de kinderen zijn de eerste drie begrijpelijk, doch de laatste absoluut niet).

Aansluitend hertrouwde Roelef. Met zijn pas-verworven echtgenote en zijn vader verkocht hij in
1756 de ouderlijke behuizing; doch reeds twee jaar later kwam zijn levenseinde in zicht. Uit twee
rekesten, van 6 maart en van 17 maart 165728, bleken de bijzonderheden: ze zijn door hemzelf (als
Roelfvan Sloper, portier van Botteringepoort) ingediend bij het stadsbestuur. Hij verklaarde Tioe sig
door een accident in een sobere staat bevind, wijl de remonstrant bevreest is, dat wanneer koomt te
sterven, sijn vrouw en drie kinderen gebrek, en in een armoede sullen vervallen, oversulx verzoekt
[hij] transport van de poortiers plaats op sijn oudste zoon Hemmo oud in 't 18e jaar'. Het stadsbestuur
vond dat misschien te jong en wees althans het verzoek af.

Wat dat 'accident' inhield, bleek uit het tweede verzoek:'... hoe voor een geruijmen tijd met een
droevig toeval van de kanker in zijn mont is bezogt geworden, waar omtrend de beste doctoren heeft
gebruijkt, en van dezelve ongeneeslijkgeoordeelt, en verlaten; waar op... is gerecommandeert de heer
Sobers lieut. onder de cavallerie, die zulx heeft geaccepteert...'. Het Collegium Medicum dreigde nu
actie tegen hem te ondernemen en kon de portier dus niet langer behandelen 'zodat hij zedert drie
dagen wederom veel is verergert'; burgemeesteren en raad gaven daarom toestemming voor deze
behandeling, buiten de officiële medische kanalen om. Helaas, ook dat heeft niet mogen baten: drie
maanden later overleed Roelfvan Slochteren.

Jan nes Nieborg os., de voormond en voogden, verzochten nog vóór de begrafenis om het beneficium
inventarii (voorrecht van boedelbeschrijving) over de nalatenschap29 en reeds op 2 augustus werden
de goederen 'aangeslagen'30. Er waren slechts enkele vorderingen en deze kwamen uit de familie-
kring: de vader van de overledene ƒ 370.7.4 wegens onder andere geleend geld, de gezamenlijke
voogden 559 gulden aan afkooppenningen voor het moederlijk goed van de kinderen. Met tweederde
deel daarvan ofwel ƒ 372.13.0 werden de beide jongste kinderen, Etjen oud 14% en Fylyp oud 12 jaar, op
29 oktober 1758 in het Burgerweeshuis opgenomen; 'de vader laast overleeden hebben het schoema-
ken gedaan daarbij poortier van Botteringepoort'. De drie gezamenlijke voogden, dan mons. Jannes
Nieburgh, (grootvader) Hemme van Slogteren en Jan Smith, droegen het geld op 18 december 1758 over.

De afhandeling van het vaderlijk goed werd pas veel later geregeld. Een staat en inventaris ter
weeskamer van 21 juni 176131 leerde ons Roelfs overlijdensdatum (een week vóór die van de breukbeta-
ling), en vermelde tevens dat het leer en schoemakersgereedschap 'bij de gilde' verkocht zijn voor
ƒ 518.19.0; een hof buiten de Boteringepoort bracht 65 gulden op en het tilbare goed ƒ 441.4.4. Na
aftrek van het moederlijk erfdeel van de kinderen bleef er maar heel weinig over; op 15 februari 1762
droeg de voormond welgeteld ƒ 5.8.0 aan het weeshuis aP2 en tevens werden er voor de beide daar
opgenomen kinderen kisten gemaakt. Volgens het slot van rekeninge d.d. 25 januari 176233, had het
vaderlijk goed tenslotte ƒ 43.3.0 bedragen. Er was verder een testamentje met twee zilveren krappen,
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een zilveren bijter en kette, en drie zilveren medailles. Alle penningen waren van de stiefmoeder
ontvangen34.

Hoewel de vader kennelijk getracht heeft het gezin bijeen te laten blijven door zijn oudste zoon
als kostwinner naar voren te schuiven, is dat dus niet gelukt; de twee jongsten verdwenen op korte
termijn in het weeshuis en bleven niet bij de stiefmoeder. De dochter heeft zich er kennelijk bij
neergelegd; de jongere zoon Filip daarentegen kon het daar niet uithouden. Hij liep reeds op 6 augus-
tus 1761 uit het weeshuis weg naar Amsterdam, en trok al twee dagen later(!) in bij 'eenen Barent
Boldering an de Fluweele Burgwal naast Vreedenborgh'. Weliswaar kwam hij terug (of werd hij
teruggehaald?) om weer bij zijn oude baas aan het werk te gaan, maar op 29 april 1762 (nog geen
zestien jaar oud) liep hij opnieuw weg, ditmaal definitief.

Het lot van de oudste zoon was geheel anders. Die is misschien vooreerst bij zijn stiefmoeder
blijven wonen; hun relatie moet in elk geval zeer goed zijn geweest blijkens een gezamenlijk testa-
ment van 1771. Deze stiefmoeder, juffrouw Margaretha Swanevelt weduwe Van Slogteren, wonende op
de hoek van de Pelsterstraat, verzocht de stedelijke kerkenraad op 9 januari 1777 om tot het examen
als cathechiseermeesteres te worden toegelaten; zes weken later rapporteerde ds. De Blauw 'dat in
tegenwoordigheid van broeder Sijbinga als ouderling geëxamineerd had ... en dezelve bevonden
regtzinnig, en bekwaam om de lere der waarheid te leren en bevestigen'35. De kerkenraad 'in dit
rapport genoegen nemende, besluit [haar] voor wettige cathegizeermeesteresse in deze gemeente te
verklaren, en recht en macht te verlenen, om anderen in de rechtzinnige lere, conform onze cathe-
gismus en belijdenis des geloofs alhier te onderwijzen'.

In de loop van 1780 liet zij zich opnemen in het Armhuiszittend Convent, een der stedelijke hofjes
(in eerste instantie opgezet voor het onderhoud van thuiszittende armen). Zij was toen 63 jaar en zal
dus omstreeks 1717 zijn geboren. Zij zal er slechts enkele maanden gewoond hebben: het gasthuis
boekte haar dood reeds op 5 januari 1781 en verkocht haar nagelaten goederen op 16 maart 1781 (deze
brachten ƒ 108.10.0 op, dus helemaal armlastig is zij niet geweest36). Het lijklaken van het schoenma-
kersgilde in de Martinikerk werd op 5 januari 1781 geboekt voor Margrita Swanevelt weduwe Van Slogte-
ren in Sijlsgasthuis in Viskerstraat, de breuk werd eveneens op deze datum betaald (en ook hier werd
het Zeils Gasthuis genoemd).

Uit het eerste huwelijk:

1. Hemmo Roelefs van Slochteren, ged. Groningen (GK) 30-8-1740, student te Groningen 6-7-
1758, lidmaat op belijdenis (als Hemmo van Slochteren, theologisch student in de Brug-
straat) Groningen december 1761, conrector der Latijnse School te Groningen vanaf 24-12-
1767, overl. Groningen (lijklaken NK) 1-5, breukbetaling 4-5-1771.
Hoewel zijn vader kort voor zijn overlijden verzocht had of deze oudste zoon hem als portier op
de Boteringepoort mocht opvolgen, wezen burgemeesteren en raad dit verzoek af. In plaats daar-
van werd Hemme veertien dagen na zijn vaders dood bij de universiteit ingeschreven37; hoe deze
studie gefinancierd werd, werd nergens duidelijk. Misschien kreeg hij, als theologisch student, een
beurs? De Weeskamer overhandigde aan de heer Doctor M. W. deRaedt, daartoe geconstitueerd van
de heer studiosus Hemmo van Slogter, ipso jure mondig, op 10 oktober 1765 diens erfdeel38. Dat geld
was er dus kennelijk niet voor gebruikt; maar in de tussenliggende zeven jaar had Hemmo dus nog
geen kans gezien, af te studeren. Bij een halfjaarlijkse promotie en tevens verdere herziening van
de klassenopbouw werd D. Hemmo van Slogteren op 24 december 1767 aangesteld tot conrector van
de Latijnse school39.

Ruim drie jaar later was hij dat nog steeds; met deze titel werd hij aangeduid, toen hij op 9
februari 177140 tezamen met juffrouw Margaretha van Swanevelt weduwe Van Slogteren een mutueel
testament opmaakte. Wat hun onderlinge relatie was, werd daarin niet vermeld; maar zij stelden
wederzijds de langstlevende tot universele erfgenaam van hun goederen, 'als hebbende dezelve te
zamen door des Heeren zegen overgewonnen, met bestelling van de funeralia met de ankleeve van
dien door de langstlevende'. Zijn broers en zusters, en zijn grootvader, bleven ongenoemd. Men
zou uit deze formulering verwachten dat zij samenwoonden; maar waar voor beide partijen een
adres genoemd werd, was dat steeds verschillend.

Hemme's broer Filip was toen al tien jaar verdwenen, en zijn zuster Etje was juist een maand
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tevoren overleden. Zij liet twee zoons na, kinderen van 3 en 7 jaar, doch die bleven in dit testament
eveneens onvermeld. Misschien was Etje's overlijden aanleiding tot het opmaken daarvan, mis-
schien ook Hemme's eigen gezondheid; hij stierf zelf minder dan vijf maanden later. Het lijklaken
van de Noorderkerk werd geboekt op 1 mei 1771 voor de hr. conrector Hemmo van Slogteren, een
gezelle, in Oude Jatstraat; op 4 mei daaropvolgend werd voor hem breuk betaald, onder vermelding
van zijn beide ouders. Zijn stiefmoeder overleefde hem; zijn gelijknamige grootvader trouwens
ook.

2. Ettien Roelefs van Slochteren, ged. Groningen (MK) 21-5-1743, lidmaat op belijdenis Gronin-
gen (als Etje van Slochteren in Borgerweeshuis) december 1762, overl. Groningen (lijkla-
ken NK) 11-12, breukbetaling 15-12-1770, otr./tr. (voor haar Hemmo van Slochteren als
grootvader) Groningen (MK) 28-4/18-5-1764 ReinderDerks (Wolvendijk), ged. Groningen (GK)
29-9-1737, voorzanger van de Noorderkerk, overl. Groningen (breukbetaling) 18-2-1781,
zn. van Derk Jurriens en Frouke Reinders; hij hertr. ald. (MK) otr./tr. 15-6/5-7-1771 Maria
Lanfers, van Groningen (p.q. Rembert Lanfers als broer).
Etje verbleef, zoals boven vermeld, vanaf haar veertiende jaar in het stedelijke burgerweeshuis. Op
een niet nader aangegeven tijdstip, waarschijnlijk vlak voor haar huwelijk, ondertekende zij (als
'Ettin van Slogter') een kwitantie voor de goede verzorging32:

'Ik ondergeschrevene bedanke de opsienders van dit huis en de gantsche gemeent deser stad,
voor de goede opvoedinge en onderwijsinge en weldaden an mij bewesen, belove altijd dankbaar
te zullen zijn, bekenne mijn volle uitboelinge zo linnen als wollen ontfangen te hebben, als mede
mijn quote van mijn ingebragte ouderlijk goed de somma van ƒ 92.10.2'. Voor genoemde weldaden
berekende men steeds de helft van wat de pupil aan geld en goed had meegebracht!

Na haar overlijden maakte haar weduwnaar op 13 juni 177140 scheiding met Jannes Nieborg voor-
mond, Jwjen Derks Wolfendijk en Jan Smidt voogden over zijn onmondige kinderen Derk in het 7e en
Roelf in het 3e jaar. Voor deze pupillen werd ƒ 419.8.4 plus een uitboedeling vastgezet. Nadat ook
de vader was overleden, kregen de gezamenlijke voogden (dan Jurjen Derks Wolvendijk en cons.) op
3 april 178141 toestemming van het stadsbestuur om met de stiefmoeder Maria Lanfers een scheiding
en deling te maken, en enige 'vastigheden' (onroerend goed?) in de boedel te verkopen. Er was toen
kennelijk nog maar één kind in leven. Als Maria Lanfers weduwe Reynder Wolvendijk maakte zij een
jaar daarna42 een erfscheiding met Lambertus Nieborgh en Hindrik Kuen, respectievelijk administre-
rend voogd en voogd over de stiefzoon Derk als nog minderjarige zoon van Reinieren wijlen vrouw
Ettje van Slogteren; op grond van de bepalingen in haar huwelijkscontract kreeg Maria een kindsdeel,
zodat zij in totaal % van de boedel genoot tegen de jonge Derk !4 deel.

Zoals boven al vermeld pretendeerde ReinderDerks Wolvendijk namens zijn kinderen nog in 1780
een recht op de erfenis van Ida Freriks 43, getrouwd geweest aan Doede Degenhart, omdat zijn overle-
den vrouw Etje van Slogteren haar halve nicht was geweest44.

3. Everdina, ged. Groningen (MK) 19-3-1745.
4. Phillippus Roelefs van Slochteren, ged. Groningen (MK) 6-9-1746.

Hij liep op 19 april 1762 voor de tweede keer uit het Burgerweeshuis weg, en is verder in Groningen
niet meer gesignaleerd. Mogelijk wijs geworden door de mislukte eerste poging zal hij niet nog-
maals naar Amsterdam zijn gegaan; ik vond daar noch een ondertrouw, noch een begraafinschrij-
ving van hem.

5. Jacob, ged. Groningen (NK) 13-2-1749.
6. Jacob, ged. Groningen (MK) 22-5-1750.

Noten (RA = rechtelijk archief)
1. P.q. is pro qui (in geval van een vrouw: pro qua) betekent: voor wie verschijnt.
2. Breukbetaling is betaling van een boete, meestal omdat een begrafenis plaatsvond op een officieel

niet toegestaan tijdstip. Het woord "breuk' is streekgebonden: in Groningen geeft de datumbreuk
een benadering van een gezochte datum, zij het niet de exacte dag. De breuk is meestal op de
begraafdatum geboekt, maar ook wel eens (iets) later. Vergelijk datum impost in Holland.

3. RA III a 124,30-7-1733; III x 111, fol. 23VO, 30-7-1733; III ij, 21-2-1741.
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4. RA III x 122, fol. 254,11-2-1741 en III x 123, fol. 61, 27-2-1741.
5. RA III a 129,14-1-1741.
6. RA III x 109, fol. 12,19-3-1731; III x 109, fol. 255,15-5-1732; Archief Weeskamer inv. no. 124, fol.

40VO, 13-2-1741.
7. GAG, 560 rnr, fol. 10.
8. Olderman en hoveling zijn respectievelijk de oudste en de jongste bestuurders van een gilde,

jaarlijks wisselend. Iemand die olderman geweest is, bleef de titel meestal voeren.
9. RA III x 94, fol. 192, 8-2-1717.

10. RA IIIW 6, 24-5-1730.
11. RAG, SA 171, 22-5-1731.
12. RA in x 118, fol. 12, 25-2-1738.
13. GAG Ned. Herv. Gem. Groningen, Diaconie (jaarrekeningen), inv. nrs. 533-543.
14. RA III a 120, 5-9-1726.
15. RA, III x 143, fol. 157,7-9-1756.
16. GAG inv. no. 52 rnr, rekeningen Geertruidsgasthuis, 1760, fol. 50 en 65; 1777, fol. 77.
17. GAG inv. no. 52 rnr, rekeningen Geertruidsgasthuis, 1774, fol. 71 (in latere jaardelen zie fol. 65);

voor de begrafenis zie de rekening van 1774, fol. 47.
18. RA III a 146,14-9-1764.
19. Stadsrekening over 1757, fol. 283VO.
20. GAG Ned. Herv. Gem. Groningen, Diaconie (jaarrekeningen), inv. nrs. 539-544.
21. RA III x 134, fol. 131VO, 28-4-1750.
22. RA III a 139,18-7-1754.
23. RA III ij, 23-10-1739.
24. RA III hh 4; ook Archief Weeskamer, inv. no. 9, fol. 7V0.
25. RA III ij; ook III x 141, fol. 46; ook Archief Weeskamer inv. no. 86, fol. 101-102.
26. RA III a 139.
27. Voorstanderen zijn de gezamenlijke voogden. Hier te lande een driemanschap: de afzonderlijke

aanduidingen luiden: voormond, sibbevoogd en vreemde voogd.
28. Rekestboek, deel 47, 6-3-1758 en 17-3-1758.
29. Rekestboek, deel 48, 27-7-1758.
30. RA III153, fol. 245, van 2-8 tot 13-9-1758.
31. Archief Weeskamer, inv. no. 31, fol. 143-147VO.
32. Archief Weeskamer, inv. no. 161, no. 45/2, fol. 121VO.
33. Archief Weeskamer, inv. no. 31, fol. 192, 28-1-1762.
34. Archief Weeskamer, inv. no. 125, fol. 129VO, 25-1-1762.
35. GAG Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkeraad, Acta Consistorii Herv. Gemeente Groningen, deel

5, 9-1 respectievelijk 20-2-1777.
36. GAG inv. no. 43 rnr, rekeningen A.H.S., 1780, fol. 47V0; 1781, fol. 42 en fol. 46VO.
37. In het Album Studiosorum Academiae Groninganae (Groningen 1915) van de Groninger Universiteit

ingeschreven als Groninganus, A. L., afkomstig uit Groningen, algemene studierichting.
38. Archief Weeskamer, inv. no. 125, fol. 192VO.
39. Boekzaal der Geleerde wereld, 1768a, pag. 99.
40. RA III ij.
41. Rekestboek, deel 64; ook al in III a 155, 2-3-1781.
42. RAG, RA Westerkwartier, inv. no. 316, oud nr. LXV b 12, fol. 114, 5-6-1782.
43. Dit was: Ytjen Frericks, geb. Obergum, ged. Winsum 10-3-1717, dr. van Frerick Jansen [en hetzij Aafke

Claassen, hetzij Geertruit Pauwels], tr. (1) (p.q. olderman Hemmo van Slogteren als oom), otr./tr.
Groningen (NK) 29-4/18-5-1747 Johannes Smith, van Groningen; tr. (2) (als weduwe Jan Smit), otr./tr.
Groningen (NK) 27-2/18-3-1779 Doedejans Degenhard, van Winschoten.
Uit dit huwelijk (alle kinderen waren geboren aan de Carolieweg te Groningen):
a. DerkReindersWolvendijk, ged. (MK) 24-2-1765.
b. Roelof'Reinders Wolvendijk, ged. (AK) 29-4-1767; jong overl.
c. Roelf Reinders Wolvendijk, ged. (waarschijnlijk MK) 20-9-1768, overl. tussen 1771 en 1781.

44. GAG, 560 rnr, fol. 10.
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EEN HUWELIJKSKETTING OP HET KAMPEREILAND

Begin maart 1999 verscheen het boek Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1398 van
de oud-archivaris van Kampen, J. Grooten. In dit boek is gepoogd alle bekende pachters per
erf chronologisch te vermelden en de gegevens, indien mogelijk, genealogisch aan te kleden.
Uit dit boek bleek een huwelijksketting te halen van maar liefst elf schakels. De eerste schakel
is al bijzonder. Het betreft het echtpaar Henrickge Harberts -Johan Gerrits Vlas dat in 1616 een
levende vierling kreeg. De hele Kamper raad werd peet over de kinderen en Johan werd 100
pond pacht kwijtgescholden. Of de kinderen oud geworden zijn, is niet bekend. Wel bekend
is dat Johan in 1617 opnieuw in het huwelijk trad en toen zes kinderen had over wie voogden
benoemd werden.

I. Henrickgen Harberts, verm. dr. van Harbert Louwen, tr. ca. 1610 Johan Gerryts Vlas, pachtboer
op de Poliert achter Kattenwaard 1595-1614, op het 6e erf in de Heultjes 1615-26.

II. Johan Gerryts Vlas, tr.(z) Kampen 31-10-1617 Geertken Rutgers, j.d. van het Eiland, dr. van
Rutgerjans en Henrickgen Luytgens.

III. Geertken Rutgers, tr.(2) Kampen 9-5-1627 Jan Werners, j .m. van Wilsum, pachtboer op het 6e
erf in de Heultjes 1627-44, op het 5e erf 1645-54, op het ie erf van Ruidenhoop 1655-59.

IV. Jan Werners, otr.(2) Kampen 1-8-1656 Berentjejans, j .d. van Broekhuizen.

V. Berentjejans, wed. van Broekhuizen, tr.(2) Kampen 5-11-1660 Herbert Willems, j .m. van het
Eiland, pachtboer op het ie erf in Ruidenhoop 1660-84.

VI. Herbert Willems, otr.(2) Kampereiland 13-2-1675 Hendrikje Willems Vogel, dr. van Willem Dirks
Vogel en Lubbigje Jans.

VII. Hendrikje Willems Vogel, otT.(z) Kampereiland 8-11-1684 Barteld Reinders van de Schere, pacht-
boer op het ie erf van Ruidenhoop 1684-1713, van de Kleine Pijper 1714-22, zn. van Reinder
Bartels en Henrickjejans (dochter van Johan Gerrits Vlas en Geertge Rutgers, zie huwelijk II).

VIII. Barteld Reinders van de Schere, tr.(2) Kampereiland 24-5-1711 Annigje Teunis van Dijck, dr. van
Teunis Jacobs en Grietje Daniels.

IX. Annigje Teunis van Dijck, tr.(2) Kampereiland 6-6-1723 Dirk Antonies van den Bos, pachtboer
op de Kleine Pijper 1723, van de Grote Riethoop 1723-62, verm. zn. van Antonie Dirks van
den Bos en Lutgertje Rutgers.

X. Dirk Antonies van den Bos, tr.(2) Kampereiland 2-7-1747 Elisabeth Dirks Kok; tr.(3) Kamper-
eiland 20-4-1749 Aaltje Zwiers van de Weerd, ged. Kampereiland 25-2-1731, dr. van Zwier Jans
van de Weerd en Annigje Jans Post.

XI. AaltjeZwiers van de Weerd, pachtster op de Grote Riethoop 1762-63,1771,1785-86,1795-1804,
tr.(2) Kampereiland 23-1-1763 Willem Aarts Douwe, ged. Kamperveen 22-3-1722, zn. van Aart'
Roelofs en Jannigje Willems, pachtboer op de Grote Riethoop 1763-70; tr.(3) Hendrik Jans
Seeman, ged. Kampen 16-12-1736, pachtboer op de Grote Riethoop 1771-85, zn. van Jan
Lamberts Seeman en Gerrigje Gerbrands; tr.(4) Cornelis Adolfs, ged. Kampen 28-2-1762, pacht-
boer op de Grote Riethoop 1786-95.

B. van Dooren
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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
T. Bosweger, Schak. Gerhardt Lambert Elfring uit Duitsland, Loosdrecht 2001,63 pp., ill. + index.

In Schale lieten Gerhardt Lambert Elfring en diens vrouw Catharina Adelheid Moritz in 1778 hun
eerste kind dopen. Hun zoon Johan Gerhardt Elfring vertrok naar Nederland en kreeg daar nageslacht.
Het boek wordt afgesloten met een kwartierstaat, waarvan de eerste acht kwartieren zijn: Boswer-
ger/Rikmanspoel, Friedericks/Vink, Elfering/Bolk en Stegehuis/Slettenhaar.

H. M. de Grood, Geschiedenis van het geslacht de Grood uit het schependom van Nijmegen, Nijmegen 2000,207
pp., index.

De Nijmeegse Rooms-Katholieke familie De Grood heeft als stamvader Jan Jansen de Groot, die
omstreeks 1605 het levenslicht aanschouwde. Hij overleed in 1673 en trouwde met Hendrickje Jansen.
Zoals mag worden verwacht, besteedt de auteur aandacht aan de schrijfwijze van de naam (met -d en
-t), maar hecht mijn inziens iets te veel waarde aan de door pastoors en dominees geschreven versies.
Uit het feit dat een pastoor "de Groot" spelt, kan niet de conclusie worden getrokken, dat de persoon
in kwestie dat eveneens deed. Alleen als er autografische handtekeningen bestaan, kan mogelijk iets
worden gezegd over hoe iemand zijn naam schreef.

T. Kooi, Geschiedenis en genealogie van de familie van der Weij over 250 jaar, Apeldoorn 2001,160 pp., ill. +
index (verkrijgbaar af 35,- bij de auteur te Apeldoorn).

De familie Van der Weij die in dit boek wordt behandeld, heeft een Friese afkomst. Stamvader Hyltje
Hotzes (overl. 1796) trouwde twee maal. Uit zijn eerste huwelijk met Antje Jans werden geen kinderen
geboren. Uit zijn tweede huwelijk metYke Idzes wel. De kinderen van Hyltje noemden zich later Van
der Weij.

H. K. Kreulen, 300 jaar Kreulen, Wormer 2000, index.
Creule Jans liet in 1687 te Meppel een zoon dopen: Klaas. Klaas zou later als Klaas Jans Kreulen door

het leven gaan en met die naam trouwde hij in 1713 te Meppel met Martje Jans Meinen. Toch lijkt het
wellicht mogelijk om nog een generatie aan de stamreeks toe te voegen. Juist in Meppel (als vrijwel de
enige plaats in Drenthe) komt de naam Kreulen (ook: Kraelen) voor. Het lijkt er dan ook op, dat met
Creule Jans een zekere Jan Kreulen wordt bedoeld. In Drenthe werd een naam wel vaker omgekeerd.
Volgens het huwelijksregister van Meppel trouwde een Jan Kraelen drie maal: 1. (1667) met Klaasje
Andries; 2. (1681) met Geertje Geerts en 3. (1682) Claasje Hessels.

D. Putman Cramer, Putman Cramer. Mensen uitTwente. Een familiekroniek, Laren 2001,211 pp. ill. + index;
ISBN 90-805620-3-3.

Bij een samengestelde geslachtsnaam als die van Putman Cramer zijn er over het algemeen ook twee
families, aan wie men de naam te danken heeft, in dit geval dus de families Putman en Cramer. Om met
de laatste te beginnen: stamvader van hen is Johan Erhard Cramer, die leefde van 1641 tot 1724. De
Putmannen gaan een stuk verder terug, mede dankzij een familiekroniek, geschreven in 1736 door
Adolph Hendrick Putman. Zij n kroniek ging terug tot zijn over-overgrootvader Rutger Putmannes JUL,
overleden in 1575.

J. E. Spannenburg (bew.), Spannenburg. De geschiedenis van mijn (voorjouders doorjohannes Nicolaas Bernardus
Spannenburg, opgetekend in de periode Almelo 1376-1980, Nieuw Vennep 2000,45 pp., index.

Een eenvoudige uitgave van een fragmentgeneaolgie van Pieter Spannenburg en Hendrika Aleida
Kramers, de grootouders van de auteur.
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Parenteel
C. Kruit, De West-Friese 'Kruit'- stam 1611 (WinkelN. H.) - 2000, Den Haag 2001,215 pp., ill. + index (verkrijg-
baar voor ƒ 57,- bij de auteur te Den Haag).

Het boek over de familie Kruit uit West-Friesland begint met de stamvader Dirk Pietersz Cruijt,
geboren voor 1600, die getrouwd was met Maritge Pieters. Dirk was naast schipper tevens marktkoop-
man van beroep. De naam Kruit (of een variant) is vervolgens via de dochter Alidt Dircks doorgegeven.
In het nageslacht wordt de naam diverse keren op dezelfde wijze doorgegeven, waardoor het eindpro-
duct een kruising wordt tussen een genealogie en een parenteel.

Kwatierstaat
R. H. Alma (e.a.) (red.), Groninger Kwartierstatenboek 2, Groningen 2001, 668 pp, index.

Op de Genealogische dag 2001 te Stadskanaal werd het tweede Groninger Kwartierstatenboek gepre-
senteerd, waar menigeen al lang naar had uitgekeken. En het is met rechteen Groninger kwartierstaten-
boek, want de inzendingen betreffen voornamelijk Groningers. In die zin lijkt de Drentse kwartierstaat
van Alina Ovingh, geboren 1584 te Ruinen, dan ook een vreemde eend in de bijt. Zij is echter van vele
Groningers niet alleen een voormoeder, maar tevens de schakel naar Karel de Grote. In detail zijn er wat
kleine missertjes. Vergelijken we de gegevens in de kwartierstaten 250 (Stafanus) en 257 (Tepper), dan
zien we in beide staten het echtpaar Pieter Klasens Buiter en Wemeltien Harms. Staat 257 geeft exacte
overlijdens- en begraafdata voor dit echtpaar, het andere slechts indicaties. Dit kan nog voorkomen,
maar bij de moeder gaat het verkeerd: er zijn twee doopplaatsen en twee doopdata. Daarnaast sterft ze
bij de een in Wolfsbarge, bij de ander in Hoogezand. Maar de vele, vele overige gegevens maken het toch
een boek, wat elke Groninger genealoog in zijn boekenkast moet hebben.

Bronnenuitgave
W. G. Doornbos (e.a.) (bew.), Voogdij aanstellingen in de stad Groningen 1673-1700, Groningen 2001, 279 pp.,
index.

In de serie Groninger bronnen en toegangen verscheen onlangs het deel over de voogdijaanstellingen in
de stad Groningen over de periode 1673-1700. Een belangrijke periode, omdat vele mensen juist in deze
periode problemen beginnen te krijgen met het opvoeren van de stamreeks. De volledige inschrijving
wordt gegeven door de bewerkers: naam van de voogd(en) en de namen van de ouders. De namen van
de kinderen worden niet gegeven. Wat ik wel miste, was een inleiding waarin onder meer de originele
vindplaats van de bron wordt vermeld.

Stads-, dorps en streekgeschiedenis
L. Aben-Nederpeld en J. Timmer, Kekerdom en omgeving. Boerderijen en hun bewoners, Kekerdom/Nij megen
2001,139 pp., ill. + index.

Geïnspireerd door de Groninger boerderij enboeken, is men ook begonnen met de bestudering van
de boerderijen in Kekerdom. Onder de loep worden genomen de boerderijen Biesterfeld, Harenshof,
Hazelaarshof, Kapittelshof, Linnaeus-Prick-Hove, De Roeijen, Schouwenburg, Spaldrop en Zeelandsche
Hof.

N. Oosten en G. de Vries, Oldeholtpade tussen 1900 en 2000. Een beeldverhaal van toen en nu, Oldehokpade
2000,326 pp., ill. + index; ISBN 90-9013827-7.

Fotoboeken zien er vaak al mooi uit, maar deze mag er echt zijn. Zeer veel foto's over Oldeholtpade
in de 20e eeuw zijn bijeengebracht. Over elk huis in het dorp zijn korte geschiedenissen bij de foto's
geplaatst, met de namen van de bewoners. Voor inwoners van het dorp een must, voor anderen wellicht
een inspiratiebron.

U.M.Ubbens,De GroteDijkstraatvanSpijk(Gn).Een verlucht kadastraal onderzoek met praekadastrale toevoegin-
gen van 'Groot Oldiek', (Sneek 2000), 164 pp., ill. + index.

In 1996,1998 en 2000 publiceerde de heer Ubbens over bebouwingsgeschiedenis, waarvan twee maal
eerder over het dorp Spijk in Groningen. Net als bij de vorige uitgaven geeft hij veel informatie over de
huizen en de bewoners van voor en na de invoering van het kadaster.
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Overig
N. A. Hamers e.a. (red.), Zoeklicht 2000, Nijmegen 2000,311 pp., ill. + index; ISBN 90-805917-1-8

Vanwege het zesde lustrum van de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging heeft de Stichting Zoeklicht Nijmegen alweer het vijfde Zoeklicht uitgegeven. Deze
stichting, een vruchtbare samenwerking van het gemeentearchief Nijmegen en de NGV-afdeling, heeft
wederom allerlei genealogische bronnen toegankelijk gemaakt. Met deze en de vier eerder uitgegeven
Zoeklichten (1980,1985,1990 en 1995) zijn allerlei gegevens vanaf de vijftiende tot de twintigste eeuw
voor de regio Nijmegen eenvoudig beschikbaar. Het raadplegen van de serie is een must voor elke
onderzoeker in die regio.

De nieuwe uitgave van deze afdeling bevat niet minder dan 32 artikelen. Omdat het te veel ruimte
zou vergen, volgt hier een (willekeurige) greep uit de inhoud van de - over het algemeen - zeer boeiende
artikelen: omgekomen personen bij het bombardement (1944), zouaven (1866-1870), dragers van het
Metalen Kruis (1832-1885), officieren (1832), morgengaven te Nijmegen (1459-1460), rouwborden (1632-
1660) en 100 nieuwe wapentekeningen. Daarnaast zijn de kwartierstaten geplaatst van de wethouder W.
Francken (1822-1890) en de hoogleraren L. J.J.Jansen (1879-1947) en L. J.Rogier (1894-1974). Een heerlijke
mix van genealogie en heraldiek.

C. M. Hogenstijn, Een pronk der melkerij. Twee toespraken over Deventer grootburgers en hun rechten, Deventer
2001, ill.; ISBN 90-806126-1-8

De gemeente Deventer gaf een boekje uit met twee toespraken die gehouden werden op bijeenkom-
sten van de zogenaamde grootburgers van Deventer in respectievelijk 1984 en 2000. Grootburger van
Deventer was en is men als men afstamt van één van de in 1866 als zodanig geregistreerde families,
geboren is te Deventer, woonachtig is te Deventer en men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
Daarbij wordt vervolgens ook vermeld, dat de vererving slechts in mannelijke lijn plaats kan vinden.
Een aardig boekje over een bijzonder fenomeen.

R. K. Vennik, Studentsfrom the British Isles at Dutch Universities, 1575-1811, Rotterdam 2000, 58 pp.
Dit boek van bestuurslid van de NGV, Roelof Vennik, betreft een alfabetische lijst van alle in de

, Nederlandse matrikelen van de universiteiten aangetroffen studenten, afkomstig van de Britse eilanden.
Welen zullen in de Nederlanden nakomelingen hebben gekregen, zodat voor diverse genealogen dit een
aardige bron kan zijn.

CdG

AANWINSTEN

B. de Graaff, 9 generaties De Graaff. Een Enkhuizer vissersgeslacht vanaf begin 18* eeuw, z.p. 1999, 29 pp.
Inventaris van de archieven van hetProvinciaalBestuur van Noord-Holland 1851-1943,2 delen, Haarlem 2001,660
pp.

RECTIFICATIE

Onder het kopje 'Overig' in deze rubriek van het oktober-nummer (pag. 579), een korte beschrijving
van:
E. Ruijsendaal, R. F. Vulsma, J. H. van Tongeren, Van een gulden tot een riks. 50jaar Vereniging voor Heemsken-
nis 'Ons Amsterdam'.

Daar wordt gesteld dat de heer Vulsma een artikel schreef over het schildersgeslacht Morel te Haarlem.
Men leze hier: Morel te Amsterdam.
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Archievenblad, jg. 105, nr. 6, aug. 2001. Themanummer: Particuliere archieven. Het archief van het
crematorium Driehuis-Westerveld; Sportarchieven als cultureel erfgoed; Studiedag Sportarchieven. Naar
één landelijk registratiepunt voor sportarchieven; Kloosterarchieven weerspiegelen kerkelijke en maat-
schappelijke ontwikkelingen; Werken met particuliere archieven: een impressie [Hulp voor Onbehuis-
den, Hulp na Onderzoek, De Drie Lichten (opgericht in 1950 door twee zusters Mees)]; De archieven van
scheepswerf Cockerill Yards in het Stadsarchief Antwerpen [John Cockeril, 1789-1840]; Over de inventa-
risatie van familie- en huisarchieven in het Rijksarchief in Gelderland [dit archief beheert een fonds van
300 familie- en huisarchieven, waarvan ca. 40% goed toegankelijk is; bijv. Bosch van Rosenthal, Van der
Capellen, Van Dam van Brakel, alsmede van de Huizen Hackfort, Ruurlo, Waardenburg en Neerij nen.
Voor een inhaalslag worden plannen gemaakt voor Bentinck, Middachten, Van der Borch van Verwolde
en Van Nispen van Roosendael]; Nederlandse archieven in Moskou; Voorts als bladvulling een serie 'Het
mooiste particuliere archief van...', waarin archieven kort samengevat hun mooiste beschrijven.

Idem, nr. 7, sept. 2001. E. Ketelaar. Vrijstelling aanmelding Wet bescherming persoonsgegevens; M.
Lulofs: Wie het oude niet eert... Carln integreert de klassieke inventaris in moderne ontsluitingstechnie-
ken; Muur rond Stasi-archief; Het Nationaal Archief in Indonesië.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland), 7e jg., no. 2, april 2001. G.H.Hilhorst/G.Monkhorst/G.
Raven: Hoogland-West. Geschiedenis en natuur van een opmerkelijk landschap. Wandel- en fietsroute
en historische achtergronden. Themanummer bij het eerste lustrum, opgedragen aan het Comité Houdt
Hoogland-West Groen [korte geschiedenissen van buurten en polders, boerderijen en instellingen;
geïllustreerd met veel kaartjes en (oude) foto's; register van geografische namen].

Idem, no. 3, juli 2001. 'Eenige aantekeningen weersgesteltheid'. Het weer in Hoogland 1879-1911
[noti ties door Hendrikus Penterman, timmerman, tr.i869BerendinaBorkus]; W.Keizer/r: Vier generaties
Keizer Schilderwerken; De langstdienende burgemeester van Nederland [Willem Götte, van Markelo
1812-72]; De malenhoeveTen Bosch herontdekt. Bosserdijk 1300-1650 (deel 3) [familie Basten; 14e eeuw].

Bossche Bladen, jg. 2, 2000-3. R Glebbeek: De kerkfabriek van de Sint-Jan tot 1629 [instelling voor de
materiële verzorging van de kerkdienst en van het kerkgebouw]; Interview met Erwin Verzandvoort
[medewerker boekhandel Adr. Heinen, 's-Hertogenbosch]; Kunst en Kracht: Een gymnastiekvereniging
uit begin vorige eeuw; Antoon Derkinderen 1859-1925. Schilder van gemeenschapskunst.

Idem, 2000-4. Rond het oude kerkje van Empel; T.Frenken: Over Jeroen Bosch (1); B.C.M.Jacobs: Schil-
derij 'De Lakenmarkt'. Handel en marktwezen in de Middeleeuwen; Abdias Velingius, 1721-1803. 'Een
clandestijne huwelijxverlooving' [tr. Hörstgen 1747 (Kleef 1753) Elisabeth Christina Visch].

Idem, jg. 3, 2001-1. Bisschop Gisbertus Masius (1545/46-1624) [G. Maas, geb. Zaltbommel, 1594 bis-
schop gewijd]; Verv. Jheronimus Bosch (2). Over de Tuin der Lusten.

Idem, 2001-2. Verv. Tuin der Lusten; Henri Bakker (1878-1933). De stille vlieger; Onbekend zegelstem-
pel gardiaanMinderbroedersklooster;Hetpoesiealbum van EliseLankenau [geb. Venloi86g,overl. 1951].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 116 (2001), afl. 2. A.Janse:
Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek [ridderlijkheid werd in het
verleden vaak gelijk gesteld aan irrationeel en roekeloos gedrag. Nieuwe studies veranderen de beeld-

6 6 4 Gens Nostra 56 (2001)



vorming: 'ridderlijk gedrag blijkt niet in strijd met of zelfs uitvloeisel te zijn van een zorgvuldige,
berekenende mach tspolitiek'];M.Gi;jvvi/f-Hq/ifrfl/H.Ooifer/!Mi5:Psychiatrischegeschiedenissen;In de ban
van de Joodse Raad. Recensieartikel door J. C.H.Blom.

Idem, afl. 3, 2001. M.Schrevel: Ballerina's voor de vrede. De Vereniging Nederland-USSR importeert
sovjetcultuur (1947-1967);/. de heus: God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschied-
schrijving over de neergang van Nederlands-Indië en Nederlands Suriname [met reactie van E.Locker-
Scholten). HG-nieuws, jg. 8, nr. 3, juni [=sept.] 2001.

Genealogie zonder grenzen, nr. 51, sept. 2001. Verv. Huwelijksregisters van de Hervormde Gemeente
van Venlo [1735-37; voornl. militairen]; Verv. Register van familiearchieven RA Hasselt; Verv. Personen
uit de Euregio in BR Hasselt 1848 [o.a. Marianne Mulders, 26 jaar, geb. Valkenswaard, dienstmeid; Anna
Beys, 20 jaar, geb. Eindhoven, dienstmeid; Willem Sletsens, 43 jaar, geb.Tilburg, verver; Joanna Philips,
21 jaar, geb. Utrecht, vrouw van Carolus Bosmans, koopman in vodden]; Antw. o.a. Straet (aanv.), Piret,
Arbalet (aanv.; Larbalet, de Larbalettre], Degraa x Lonneux, Roderburg x Schwaderlap, von Astenet.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, nieuwsbrief, 6e jg., nr. 3, sept. 2001. Uit de archieven.
Onrust bij de kerk van Ouddorp [1681; het beroepen van een predikant]; H.J. v.d. Waag: Notarieel Archief
van Den Briel. Notaris Adrianus Ridderus (de Ridder) 1015 [diverse notities, o.a. testamenten 1648: Pas,
Ekel, Vinck, Van Coeckum, de Villers; Hallingh (procuratie 1649), Bette en Van Essen (schuldbekentenis-
sen 1649)].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 25e jg., nr. 3,
sept. 2001. E Roelvink: Kwartierstaat van Wilhelmina van Rooij [geb. Dussen 1851, tr. ald. 1877 Johannes
Nefkens; Van Ro(o)ij (te Oirschot), Van Daal, Van Dijk (te Dussen), Van Horsig]; Verv. West-Brabantse
molenaarsfamilies. XI. Schrauwen ['s-Grauwen; i6e-i8e eeuw]; J.C.Korf. De lenen van de hertog van
Brabant in en bij het Land van Heusden, 1312-1645; Verv. Genealogie Doedijns; Verv. Genealogie Tim-
mers; Verv. Diakonierekeningen N.H.kerk te Andel; A.M.Bosters: Gouverneurs en commandeurs van de
vesting Steenbergen; Verv. Kwst. Kort; Aanv./corr. Kwartierstaten Bastiaanssen, en Van Loon; Aanv./corr.
Genealogieën Kraij, Van Helden, Oerlemans (Hoetelmans); Graven in de NG kerk van Zevenbergen 1738;
Verv. Kwst. De Geus; R.Boot Blom alias Borstlap [Bloem, Blomme; eind 16e eeuw].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 16, nr. 4, okt. 2001. Verv. Widox/Witlock; Verv. Afgege-
ven borgbrieven in Zuidoost-Brabant: Oirschot-Best [Van Erckel t/m Van de Cam; met o.a. Van Esch,
Essens, Van Gemert, Van Gerwen, De Gruijter, Van Haaren, Van Ham, Van Heerbeeck, Van den Heuvel,
Van der Heijden, Hobbelen, Hoppenbrouwers, Van Hout, Van den Hurk, Huijskens]; L.Keunen: Aanvul-
lingen genealogie Van den Nieuwenhoff (1) [de stammen A en B-2 blijken tot dezelfde familie te beho-
ren]; Strijbosch (aanv./corr.); Verv. Kwst. Sanders [met o.a. Van Kemenade]; Verv. Berlicum, Middelrode
en Kaathoven anno 1704; Antw. o.a. Van derWeijst, Suijckers.

Gens Data, 18e jg., nr. 3, mei-juni 2001. J. de Rooij: Installatie procedure GD/Win; P.Donche: De afdeling
Computergenealogie van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde; M. van Loon: Gedcom en accentlet-
ters, een moeilijk probleem.

Idem, nr. 4, juli-aug. 2001. H.M.Lups: Digitaal graven in het verleden; GR. van der Beek: DNA en stam-
boomonderzoek [samenvatting lezing]; J. de Rooij: ZoneAlarm, een gratis firewall programma (1).

Gens Germana (WGOD), jg. 27, nr. 3, aug. 2001. J.J. Torn: Het geslacht Dom/Torn in Duitsland en Neder-
land [bronnen]; B. Rigter: De Kermisfamilie Wagner - Wagenaar [o.a. te Grünstadt, Wesel, Amsterdam;
i8e-ige eeuw]; L.P.H. Verkooijen: De aangetrouwde (vergeten) Duitse rijkskanselier Wilhelm Marx uit
Keulen [geb. ald. 1863, tr. Simmern 1891 Johanna Maria Verkoyen].

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 37e jg., nr. 1, maart 2001. J. W. C. van Schaik: De bouwhistorie van het
Huis te Linschoten [bouwheer Johan Strick (1583-1648)].

Idem, nr. 2, juni 2001. J. van Eijkfl.F. van Rooijen: Belastingoproer in Montfoort [1830; de belasting op
het gemaal (op graan en bonen) werd landelijk opgeheven, maar bleef gehandhaafd (o.a.) in Montfoort,
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waardoor het brood buiten de stad goedkoper was dan er binnen]; De schans van Hekendorp ofwel het
retranchement bij Goejanverwellesluis.

De Indische Navorscher, jg. 14(2001), nr. z.J.N.Maclnroy m.m.v. F.E.Brandenburg: Bijdrage tot de genealo-
gie van een geslachtBronkhorstuitBronkhorst[o.a.teZutphen,Bredevoort,Westkapelle, Schoonhoven,
Semarang; i7e-2oe eeuw]; H.A. C.H. van Asten: De matrilineaire afstamming van Louise Charlotte Hen-
riëtte Irene van Asten en Angelique Petronella Christine Boon; Gervedinck - Praalder - Smagge, resp.
Van Leeuwen - De Jong - Smagge > De Leau - Flikkenschild -Javaanse vrouw]; D. van Duijn: Domis. De
Senerpont Domis [o.a. te Antwerpen, Amsterdam, Alkmaar, Batavia, Pasaroean; i6e-2oe eeuw]; A.A.
Lutter. Marineofficieren in Indië omstreeks 1806-1807; R.Hoppe: Bewerken en publiceren van Indische
bronnen. Het begrip Europeaan in Nederlandsch-Indië. De matrilineaire afstamming van Eva Eline
Vethman [geb. Utrecht 1998; Hoppe -Van Heerdt - Van Rossum - Albinus - Gruwel - Wattimena -
Javaanse vrouw]; H. F. Mugie: De matrilineaire afstamming van Anita Frederica Anna Schrama [geb.
Sassenheim 1965; Mugie - Saint-Yves - Portier - Albinus - Javaanse vrouw]; Verv. Indische fiches [Van
Asbeck t/m Asmussen].

Krommenieër Kroniek, no. 21, maart 2001. J. de Koning: De N.V. Weverijen van D. van Leyden en zoon,
naar aanleiding van een tegeltableau; Over het toneel; De Vossenhoeve [familie Reijne]; Ondergedoken
[herinneringen van Gerrit Kuiper]; Verv. Razzia; Nood-organisatie Krommenie; Krommenie in de 19e
eeuw. Diefstal in de Heid [van ijzerwerk, 1839; betrokkenen: Cornelis Bus, boereknecht van Klaas Heke-
laar, Jan Bloem, koopman in oud ij zer, Zagcharias Munnik en zoon Zagcharias de Boer, Cornelis Nielen,
wever].

Idem, no. 22, juni 2001. J. Rem: Assendelft [vroegste bewoning Assendelfter Zeedijk, de Vlietpolder];
J. deKoning: Oud en Arm? Of: hoe een fabrieksdirecteur uit Krommenie de grote voorvechter is geworden
van de A. O. W. [ir. J. C. Kaars Sijpesteyn, 1890-1972, van Linoleum Krommenie]; Tussen wielen en prik-
keldraad [1945; verslag van twee maanden durende thuisreis via Odessa en Frankrijk door Kees Borst-
lap]; Nood-organisatie Krommenie [verslag geschreven door G. H. G. Nordemann]; 'De Vossenhoeve' is
van 1862 [vermeld in beschrijving van de boedel van Hendrik Klaasz Reijne, wedr. van Maartje Yff].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 35, nr. 1/2, maart-juni 2001. B. van Nimweegen-Seggelink: De oude wasserij
Langs de Wal in Wijk bij Duurstede [geschiedenis van het stuk grond, de bebouwing en de bewoners,
vanaf eind 16e eeuw; Jongbloet, Vinck, Van Ulsen, Verlaagh, Van Holst, Van Senden, Quint; fragmentge-
nealogie De Bruin (4 gen.), oudste: Gijsbertus de Bruin tr. Utrecht 1780 Cornelia Barbas]; H.Sarfatij: De
Ridder van Wijk. Een tinnen ruiterfiguurtje van omstreeks 1300 [spoorloos sinds 1982].

De Lancier. Nieuwsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, jg. 1, nr. 1, mei 2001. Heerlijk-
heidsarchief weer stukje completer [de ongeveer 75 pas verworven stukken hebben vooral betrekking
op de 'Moffenhoeve' te Udenhout, daterend van 1628-1850]; Tilburg en de koloniën [Marcellus en Corne-
lis Bles; 18e eeuw].

Het Land van Herle, 22e jg. (1972), afl. 1. Wijnbouw in Zuid-Limburg; Emile Erens en zijn 'Limburgsche
Novelle' [geb. Schaesberg 1865]; Paul Cajus van Hoensbroeck ex-jezuit; Johann Bernhard Hermann
Weyerhorst. Stichter van de Limburger Koerier te Heerlen [overl. Oshkosh (USA), tr. Geilenkirchen 1810
Margaretha Herff (1790-1880)]. Afl. 2: Het einde van de abdij Rolduc. I. Rolduc in de achttiende eeuw.
Geschillen bij de uitvoering van het Partage-tractaat te Schaesberg [1663; 1661 verdeling van de Landen
van Overmaas tussen Spanje en de Republiek]. Afl. 3: Verv. Rolduc. II. Het tanen der feodaliteit. Afl. 4:
Burgemeester M. van Grunsven in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog; Verv. Rolduc. Centralis-
me; De municipale agenten, maires, schouten en burgemeesters van Schimmert 1795-1925 [Eijssen,
Voncken,Willems, Hons, Schirmer].

Idem, 23e jg. (1973), afl. 1. Verkeer in vroegere tijden [te Heerlen e.o.]; Verv. Rolduc. III. In de woelin-
gen van de Brabantse revolutie; Joseph Sijstermans van Carisborg [1855-1935; exm. Stassen]. Afl. 2:
Enkele gegevens uit het verleden van Nieuwenhagen; Uit de geschiedenis van Schinveld. 'Valkenburgse
Lenen te Schinveld'; Bijdrage tot het Postwezen te Heerlen; Verv. Rolduc. IV. De komst der Fransen in
1792-1794; Bisschoppen uit de familie van Hoensbroeck (4); Verv. Geschiedenis van Schinveld.
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Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 29, nr. 3, sept. 2001. Verv. Landverhuizers ... Limbricht. De
familie Vaarts; P.L. M. van Hoof: Een oudoom teruggevonden [Peter Antoon van Hoof; Vullings, Tijssen,
Cleophas]; H.C.J.M.Kreijns: Elisabetha Willems, haar voorouders en verwanten [ged. Gangelt 1735, tr.
ald. 1759 Wilhelmus Spetgens; met o.a. Daalmans/Dalmans, Montz, von Nierbeek]; A. M.A.Maassen:
Willem Gebhard, sloper van het kasteel Geulle, en zijn familie [Jan Willem Coenraat Gebhard, geb.
Maastricht 1808, tr. ald. 1831 Cornelia van der Leur]; L.J.Gubbels: Maastrichtse snippers [uit de boeken
van de commissaris van politie 1836-1850]; Verv. Zeven generaties Cals; Verv. Voormalige kerkhof aan
de Ganzenstraat te Venlo. De nieuwe Joodse begraafplaats [teksten van zerken; met aanvullende gege-
vens; o.a. Cahn, Veerman, Kalmann, Bloemendaal, Sternfeld, Bonn, Allmayer, Maisonpierre].

De Maasgouw (LGOG), jg. 120 (2001), nr. 2. De Duisburger Intelligentz-Zettel [weekblad; 18e eeuw]; De
ontginning van de Nederweerter 'gemeynt' in 1612; Atelier Prof. Joseph M. H. Thissen (1883-1920): een
belangrijk, maar weinig bekend beeldhouwatelier in Roermond; De Regio in het Vizier: Gennep.

Idem, nr. 3, 2001. Een zeventiende-eeuws verkeersreglement uit Nederweert; Emile Seipgens (1837-
1896), een letterkundige met historische belangstelling; Victor de Stuers en de passie voor het cultureel
erfgoed [1843-1916]; 50 jaar Ronde van Limburg: ontmoeting met winnaars en andere vedetten; Bede-
vaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Provincie Limburg [boekbespreking].

Misjpoge, 14e jg. (2001), nr. 3. F. de Beer. Van Bedehuis tot Synagoge 1700-1858 (5460-5619). Bouwstenen
voor de geschiedenis van de joodse gemeente [te Leiden]; H. W. G. van Blokland-Visser. Joodse bewoners
in de West-Alblasserwaard 1780-1940 (III) [Van Hegten/Van Hechten, Van Stra(a)ten, Van de Graaf, Van
Brakel, Cohen, Van Dam, Zwart, Van der Neusen/Terneusen/VanTerneuzen, Boers, Kahn]; Z.Bar: Joodse
merk- en stoplappen; Idem: Kalendernamen; S. van Son: Oude (beroeps-)familienamen.

Idem, nr. 3 [=4], 2001. Verv. Alblasserwaard; K. Hofmeester: Marcus Raphael Beuth, een belangrijk lid
van de joodse gemeente te Leiden [ca. 1841-1928].

Molens, nr. 63, jg. 16, aug. 2001. Bijdr. betr. de Sevink Mölle [te Meddo bij Winterswijk, gebouwd 1866
in opdracht van vijf boeren op een perceel van J. H. Seevink; eerste molenaar G.W. Grevink, in 1890
opgevolgd door J.H. Berenschot; eigenaar sedert 1916 familie Helder]; G.D.Wijnja: Molenaarsgeslachten.
Dokkumer Broekema's uit Groningen.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXVIII, No. 1-2, j an.-febr. 2001. Deel 1 en 2 Liber Amicorum W. A. Wijburg.
Th. Coppens schildert diens 'portret' in Berichten uit de hooiberg [aan de hand van een zoektocht naar
de naam van de vrouw van Anthonis Mor]; Lijst van publicaties van W. A. Wijburg; JJ. Wijburg: Wie was
Aert van Weyborch, sone van Aert die Bont? [met Van Andel, Buijsten van Andel, Van der Staak; i4e-ise
eeuw]; J. G.Smit: Het regentengeslacht Wijborgh te Wijk bij Duurstede en Amersfoort [i6e-i9e eeuw]; L.
E. van den Bergh-Hoogterp: Het gildenzilver van de Utrechtse kleermakers. Twee scharen, een priem en een
passer uit 1636 [schenkers van de lijkkleedversierselen waren Hercules Polits en Joost Melder]; L.Bogaers:
De manifestatie van nieuwe rijken in laatmiddeleeuws Utrecht. De korenkopers Ansem Salm en Jan
Dircksz. (Block?); M.J.Bok: De voornamen Utrecia en Trajectinus. Peetkinderen van Stad en Staten van
Utrecht [Utricia Ogle (geb. 1611) en haar zuster Trajectina (o verl. 1643); voorts Van Brederode, Van Solms-
Braunfels,Van Liere, Boll, Holland, Avery,Van den Boetzelaar, Van Tuijl van Serooskerken, Borre van
Amerongen, Van Lockhorst, Van Nassau La Lecq]; CA. van Burik: Vermuer 'een kwartier dat hardnekkig
verzwegen wordt' [oudst bekende: Dirck Rutgersen van der Muij r, schepen van Wijk b. D. 1536-38,1539-
40, tr. Jutta Zas; Van der Muer, Vermuijr]; S.A.C.Dudok van Heel/M.J.Bok: De Amsterdamse achtergrond
van Mr. Everard Meyster (1617-1679) [parenteel met o.a. Buyck, Barckman, Beth]; J. F.Jacobs: Van Brabant
(Leiden en Westland, 14de eeuw); M.S.F.Kemp: De afkomst van Cornelis Anthonisz., monnik, predikant
en landmeter, stamvader van het geslacht Hornhovius [monnik St. Laurensabdij van Oostbroek, predi-
kant van Zeist 1580-93, tr. Andrea van Appelthorn; Van Ho(o)rnhoff, Van Hornhoven, Van Baerle, Co-
nincks, Hoornkens,Vinck,Vermey, Borchorst];J.M.Monftfljm.m.v. W.J.Spies: A Group of RelatedBuyers
at Orphan Chambers Auctions [Van Merlen, Van Rijssen, Van Soldt, Van Conincxloo, Rombouts. Bij
schema 1: Leenart Sweerts jr was een zoon van Leonart Sweer(t)s/Swerius en Tanneke Rombouts; Huw.
Voorw. 27-3-1615 (GA Amsterdam, nots. Bruijningh NA 192, f. 110) met Constantia van Geel, hij o.a.
geast. met zij n zwager Hendrick Boot(e), die otr. Amsterdam 1600 met Catheryna S weers, zij dan geast.
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met o.a. haarvader Lenart Zwerius]; N.Plomp: Verkenningen in de Stichts-Hollandse Bos'sen [onderzoek
naar de samenhang tussen personen uit de omgeving van Woerden en Harmelen, die Mathijs Bos(ch)
heetten, vooral vóór 1600; met o.a. Van Soest]; C. van Schaik: Het gerecht de Geer anders genaamd Hu-
bertgerecht van Wulven en de afstamming van de laatste ambachtsheren [Van Schayck alias Bruij nbaert;
ïse-ige eeuw]; O. Schutte: Een wapenbordje uit de familie Van Harn [Willem van Ham tr. Arnhem 1619
Clara van de Graeff; Zosius, Van Reidt; genealogie Van Harn, o.a. te Rhenen, Zwolle, Arnhem, Amster-
dam, Emmerik; i6e-ige eeuw]; W.J. Spies: Een familie Van Vloten te Utrecht en omgeving (ca. 1550-ca.
1650) [oudst bekende: Pelgrum Hendricksz., afk. van Vleuten, burger van Utrecht 1556];].E. A.L.Struick
(t): Beeld van een Utrechtse familiegroep: Kockaerts, Fresingen en Pellecussen (1225-1482); H.L.M. Vera:
Pachters van de hofstede van het minigerecht Oostwaard [de heerlijkheid; overzicht pachters; genealo-
gieën Van Oostweert (te Maarssen, Utrecht, Leiden, Amsterdam 17e eeuw, en te Utrecht en Maarssen 17e-
18e eeuw); fragmentgenealogie De Leech i6e-i7e eeuw. Bijlagen: fragmentgenealogieën Van Stakenborg
en Van de Leemkolk. Conclusie in het naschrift: 'Er bestond, verspreid over de provincie, een netwerk
van 'grote' boeren, die veelvuldig onder elkaar huwden. Er lijkt daarmee sprake van een maatschappelij-
ke laag, die niet gehinderd werd door afstand']; P. ƒ. K. van Werkhooven: Oude Meester's in de Vechtstreek
[i7e-i8e eeuw]; E.J. Wolleswinkel: Deschoonfamilie van de(portret)schilderThomas de Keyser [handschrift
in de collectie Booth over Amsterdamse goudsmeden; samensteller van het nblzn. tellende aantekenin-
genboekj e bleek Loef Frederiksz (1590-1668), aangehuwde oom van Thomas de Keyser; drie fragmentge-
nealogieën. I. Fredericks {interessant - ook - vanwege de 'over-en-weer' huwelijken die Utrecht en
Amsterdam verbinden; met Van Velthuijsen, Schut, Verriet; ad IIa.4. Trijntje Floris werd gedoopt Am-
sterdam 27-4-1598 (DTB 3/124) als dochter van Florijs Heddesen goudtsmit en Lucresija van der Meijden
(ook: van der Ameijden)). II. Valckenaer (ad I.2.ThijsgenSimonsdr wed. HuijchCornelisz kocht 6-8-1587
een huis in de Hallesteeg (GA Amsterdam, Kwijtsch. 6 (oud 12), f. 128); voor 1.3.1. Heijltje Frans x Willen
van Wolfswinckel (acht kinderen) zie ook GN 50 (1995), p. 614). III. Cromhout {ad II.i Jasper van Essen
was afk. van Antwerpen, zoon van Heinrich van Essen en (ws.) Maria Stroopers). Tot slot de transcriptie
van het aantekeningenboekje van Loef Fredericksz].

Idem, No. 3-4, maart-april 2001. K.Kuiken: Nazaten van Gerrit van Berlikum [een Fries leen (= preben-
de) uit 1480; deBildtse familie Kuik; met Canter, Swalue, Rij pema]; L.M. van der Hoeven/T.C. G.Kleinegris:
Het memorieboekje aangevangen door Adrianus d'Jong, notaris te Alkmaar [1671; betreft notities rooms-
katholieke families op het Noord-Hollandse platteland, o.a. Klaverweij de; met schema's en fragmenten
van zijn familie van vaders- en van moederszijde]; G.J.A.Rientjes/B. van Dooren: Een Rietberg in de familie
Vos. Wie was Hendrik Hendriks Rietberg? [te Wijhe; 18e eeuw; boerderij naam > familienaam; met Van
Besten, Rijtbergen, Olthof; parenteel uitgaande van Hendrik Dircks (Vos), wonende Mastenbroek, tr.
(1) ca. 1685 Geertjen Lamberts; tr. (2) 1694 AnnigjeTeunisse Opberg; Vos alias Opberg, Vos alias Padden-
poel]; J. Kort: Repertorium op de lenen van de Arkelse hoeve teTricht, 1621-1794; M.S.F.Kemp: Kwartieren
Greidanus-Jaeger opnieuw bekeken [recensie met aanv. Helm en Van Jutphaes]; F. G. L. O. van Kretschmar.
Een miniatuurportret uit 1609, voorstellende Carel Quina [aanvullende bijdrage betr. Adriana Quina].

Ons Amsterdam, 51e jg. (1999). Nr. 1 (jan.): Vijftig jaar Ons Amsterdam; Amsterdam in 1949; De binders
van Ons Amsterdam [J. Mons, gebr. Blok, Buddelmeijer, Van der Werff ]; 100 jaar interieur in het familie-
fotoalbum. Nr. 2 (febr.): Jan Sluijters [schilder, 1881-1957]; Het Pintohuis; Directie der Oostersche Han-
del- en Reederijen; Coenraad Heerding [winkelier fruit en delicatessen]. Nr. 3 (maart): Centrale verwar-
ming in de 19de eeuw; De herkomst van de Rechthuis-wapensteen. Nr. 4 (april): 75 jaar Rietveld Acade-
mie; Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis; Kwekerij Rozenoord. Nr. 5 (mei): Hoe fout was commissaris
Broekhoff? [Karel Henri Broekhoff, 1886-1946]. Nr. 6 (juni): De Ijuitenfotografie' van het Gemeentear-
chief; Hijsbalken. Nr. 7/8 (juli/aug.): 125 jaar beroepsbrandweer Amsterdam; Amsterdamse kolonisten
in Drenthe; Architectura et Natura 60 jaar [oprichter Gerrit van Saane (1898-1961)]. Nr. 9 (sept.): 100 jaar
onderwijs in maatschappelijk werk; De verzameling van Jaap van Velzen ['joodse spulletjes']. Nr. 10
(okt.): Martin Monnickendam [schilder, 1874-1943]; Knopenfabrieken in Amsterdam; Luceberts Amster-
damse school [Lubertus Jacobus Swaanswijk, overl. 1994]. Nr. 11 (nov.): Het Amsterdam van Kees van
Beijnum. Nr. 12 (dec): Het pesthuis bij de Overtoomsevaart; De Toneelschool.

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus), 9e jg. (2001), nr. 3. Verv. Van genootschappen, sociëteiten en
andere verenigingen (5); A. C.Zeven: Persoonsherkenning door de eeuwen heen (1) [het persoonlijk merk:
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van de maker, eigendom, waarmerk; het persoonlijk zegel]; H.K. Nagtegaal: Databanken bij het CBG; JW.
Koten: Wat is een DNA-vingerafdruk?; J.Kroh Kwartierstaat Coster - Riemersma [Barend Coster tr. Den
Helder 1873 Sijtje Riemersma; Coster/Koster (te Pernis), Onderberg, —, Zwesslaar (Swetselaar)].

Idem, nr. 4, juli-aug. 2001. Verv. Genootschappen (6) [de landbouworganisaties, politieke partijen,
vrijetijdsactiviteiten]; Verv. Persoonsherkenning(2) [o.a. kleuren van livrei, deur en luik; handtekening];
H.K.Nagtegaal: Vragen over de heraldische Databank; Verv. Beroepen van toen (leidselmaker - leyker);
W.J.Scholl: Surplus (6) [Pilgrum/Peregrinus van Hierden, pastoor van Vaassen, tr. 1606 Gisbertje Peters,
met wie hij al meer dan 20 jaar samenleeft]; Verv. Kwst. Coster - Riemersma; H.M.Lups: Invulling van
familiegeschiedenis (1) [het vraaggesprek van Multatuli in 1864 met Klaas Ris, houtzagersknecht uit
Amsterdam].

Ons Voorgeslacht, No. 528, 56e jg., juli/aug. 2001. V.Pookn: De nakomelingen vanWillem George Pen-
nington voor zover verbonden aan de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam [geb. Windsor ca. 1656; met
inleiding Engelse kooplieden in Rotterdam en de genoemde kerk; Smith, Barwell, Bradshaw, De Raven,
Lloyd, Collings, Van Hoeij Smith, Maingy, Maingay, Koster, De Jongh]; S. M. Auwerda-Berghout: Voor-
ouders van Jannetje Woutersdr. weduwe van Huych Willemsz Quack [tr. Oostvoorne 1654; (Van der)
Pruys, Van Teylingen, Van Teydingerbrouck]; P. W. van Hulst: Nakomelingen van Huyb(r)e(ch)t Arens (van
der Zorgh) uit de Korendijk (Goudswaard) [overl. sept. 1631/maart 1633; Van der Sorg, Queeck, Buys, Pijl,
De Vries, Kerkboer, Van der Surch, Hogerwerf, Bogaart, Tock; fragment Van Sorge (Oud-/Zuid-Beyer-
land), Westdijk]; R. H. C. van Maanen: Het Timmermans- en schrijnwerkers of Sint Jozef- of Driekonin-
gengilde te Gorinchem. Boekhouders, dekens, zegelaars en gildeknechten 1710-1793 [o.a. Laselouw]; K.
]. Slijkerman: Het geslacht Op (t) Dorp (Opdorp) uit Charlois (aanv.); Aanv. Leeuwenburg; Aanv. Commer-
ke Michiels.

Oud Alkmaar (Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245,1811 CG Alkmaar; abt. ƒ 25,-), jg. 25
(2001), nr. ï.J.D.Kila/H. de Raad: Nieuwe inzichten in de Alkmaarse geschiedenis. Interview met stadsar-
cheoloog Peter Bitter [reconstructie bewoningsgeschiedenis, vondst fundering stadskasteel, schetskaar-
ten]; D.Aten: De Oudorper polder.

idem, nr. 2, 2001. M. van Amsterdam-Coelingh: A. J. Kropholler en 't Hooge Huys [architect; eerste op-
dracht in 1900]; J.D.Kila: 't Hooge Huys, een oud Alkmaars bedrijf [familie Hofstee].

Oud Wageningen, 28e jg., nr. 3, sept. 2000. Wageningse wapenspreuken; De verschillende stoomboten
'Batauwer' [Charles Francpis Cramer en Cornelis GerbandTromp, stoomvaartondernemers; 1879].

Idem, nr. 4, nov. 2000. A. C. Zeven: Georges Duhamel over Wageningen in de twintiger jaren?; H. C.
Wildeman-van Schijndel: De lotgevallen van Abraham van Brakel [uit zijn huwelijk met Catrijn Berends
Bol (ged. Wageningen 1700) werden negen kinderen geboren; hertr. 1738 met Hendrijn Driessen; zij
vertrokken in 1739 zonder bericht, met achterlating van kinderen].

Het Schokker Erf, nr. 47a, juli 2001. Portret van een Schokker nazaat nr. 20 [Tjalling de Jager]. Idem, nr.
48, sept. 2001. RPereboom: Schokland onder burgemeester H. A. W. Streithorst. De periode van augustus
1828 tot juli 1831 (deel 1) [geb. Berlijn 1772]; B.Klappe: Schokkers vieren te langBrunneper Kermis [1859];
Schokker grafmonumenten (3) [Johanna de Boer, 1855-1960, tr. 1882 Wilhelmus Johannes van Nierop];
De fotogalerij: Jannetje Lollejongsma [1851-1944, tr.Vollenhove 1876 AlbertusJacobusKonter];B.K/a/)pe:
Over een luguber kistje en het ergerlijk gedrag van de werfbaas [Hein Heinsius, 1849; tr. Schokland 1846
Jentje Alberts Lassche].

De Sneuper (Dokkum), nr. 49,13e jg., nr. 1, maart 1999. R.H.Postma: Kwartierstaat van Bote Mossel (deel
1) [geb. Ee 1932; Mossel(man), Dijkstra (te Anjum), Wouda, Schreiber]; Stamreeks Broeksma [te Anjum];
D. Douma/R. Tolsma: Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Lioessens (deel 1) [met genealogische
gegevens]; R. Tolsma/H.Aartsma: Bouw- en bewoningsgeschiedenis van De Dijk 16 [oudst bekende bewo-
ner: Minne Lourens, pompmaker, tr. (1) 1685 Inske Alles; huurders o.a. familie Bok/Bock (later eige-
naar)]; Rijtuigen rond 1800 in Westdongeradeel; Gevangenisstraf in 1852 voor beenderendelvers uit
Hallum, Ferwerd, Marrum, Blija en Holwerd [rond 1850 heerste er een besmettelijke longziekte onder
het rundvee; de kadavers werden begraven; het opgraven van de beenderen was verboden; lijst van
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hiervoor veroordeelden, o.a. André, Dreijer, Folkertsma, Glas, De Jong, Nijp, Van der Ploeg, Veldema,
De Vries, Zoodsma]; Feesten te Pietersbierum met spekblokken en krakelingen; Rjocht is rjocht [aan-
klacht 1700 tegen Lijsbeth Lucas].

Tussen Vecht en Eem (secr. Stichting: M. E. Th. Kuijer, Caliskamp 16,1251XJ Laren), 19e jg., nr. 2, juni
2001. R. Zijp: William Henry Howe en andere Amerikanen in Holland en Laren ['Amerikaanse schilders
zochten naar een Holland in oorspronkelijke vorm, zonder urbanisatie of industrie om er taferelen te
schilderen voor verkoop in hun vaderland']; Twintig jaar Stichting Historische Kring Laren; E. N. G. van
Damme: Henricus Rappardus. Predikant(i754-i8oi), zakenman en ambachtsheer in NederhorstdenBerg
[met fragment Rappardus te Orsoy, Vianen, Nederhorst d. B.]; Een schaap met vij f poten. Een interview
met Janny Rebel-Gooijer, drijvende kracht achter het Huizer Museum Het Schoutenhuis; De Noord-
Hollandse Beeldbank: plaatjes kijken op internet [www.pictura-im.nl]; De oude begraafplaats in Hui-
zen.

Idem, nr. 3, sept. 2001. Themanummer, gewijd aan de Stichting Hilversum Pas Op! Hierin o.a. Inter-
view met Henk Swanenburg de Veye (voorzitter); enkele projecten; de Laanstraat-buurt; CM.Abrahamse:
Honderd jaar Woningwet: honderd jaar bouwvergunningen; T. Coops: Het Bos van Blaauw in 's-Grave-
land [Frans Ernst Blaauw (1860-1936)]; J. M. Veerman: Lieu de mémoire... De geschiedenis van een Anke-
veens rouwbord [van Maria Elisabeth de Wale, overl. 1753].

Uit Eijsdens Verleden, nr. 87, maart 2001. In memoriam CathérineWolfs-Reintjes (1915-2001); T.Jacobs:
Karel V, souverein in Eijsdens Verleden; Kroniek 1989; A. M. G. G. Stroom: Hoe een inwoner van Eijsden
tot 'Stadtkint' werd verklaard [Jean Francois Lagasse 1761 onder curatele gesteld wegens verkwisting;
tr. Breust 1755 Francisca Jeuckens, geb. Eijsden 1720].

Van toen naar nu (De Duffelt), jg. 31, nr. 1, maart 01. Idem, nr. 2, juni 01. D.Paejïens: Der Förderkreis
'Musica Sacra' in der Düffelt e.V. und die historischen Orgeln der Region [Smits-orgel in Kekerdom,
Heyneman-orgel in Bimmern, Rüter-orgel in Duffel wart]; St Martin in Zyfflich: stichting en uitbreiding
van een Nederrijns stift in de middeleeuwen. 2. De stichtingsfase van het stift aan het begin van de 11e
eeuw.

Idem, nr. 3, sep. 01. J. van Lier. Mehr - uraltes Dorf mitten in der Düffelt; J. van Eek: Het Franse Kadas-
ter (1832) vergeleken met het Kleefs kadaster (1731). Een verkenning; Kees van Raaij - beeldend kunste-

Van Zeeuwse Stam, nr. 114, sept. zooi.J.Kempeneer. Stamreeks Abraham Maarten (Bart) Steijn [1915-1995;
> Rocus Arents Steijn, won. Kapelle, tr. Adriaenken Geerts Nieuwstee (zij hertr. i65iWillemWillemse
Meijer)]; H.M.Ferguson: Genealogie Warre(n) [o.a. te Oostburg, Breskens, Goes, Middelburg; I7e-begin
20e eeuw]; R. van Langeraad: De armen van Dreischor 1801-1811 [namen van de bedeelden, o.a. V.d. Berge,
Fonteine, Van der Linde, Oole]; A.S.Flikweert. De Dreischorse familie Alegoed [ook: A(e)lgoed; de laatste
naamdraagster was Maria, tr. Bommende 1823 Iman Hocke; I7e-i9e eeuw]; J. C.M.Hoornick: Genealogie
Paauwe [te Yerseke, Wemeldinge; i8e-begin 20e eeuw]; Verv. Genealogie Poly-Pollie [oorspr. (de) Smit,
te St. Maartensdijk en Oud Vossemeer].

De Veenbrief (Oud-Heerenveen), jg. 6 (1992), nr. 1 (jan.); nr. 2 (febr.): Heerenveen ende Engelse Invasie
[1799; voerlieden uit Aengwirden]. Nr. 3 (maart): Heerenveen en de Engelse Invasie. Een aantal genealo-
gische aantekeningen [Johannes Steltman, Lucas Beenes (> Baas), Freerk Ottes (van Zanden), Johannes
Luitzens, Dirk Braunius, Jelle Uilkes (Jongsma), Cornelis Oebeles (de Vries), Thomas Jans, Christoffel
Christiaans (Veltman)]; J. A.Mol: Het Klooster in Oudeschoot [samenvatting van een lezing]. Nr. 4 (april):
Oenema-state, ouder dan Heerenveen?. Nr. 5 (sept.): Een zilversmidsinventaris uit 1763 [in 1763 verkocht
Popke Jans Veersma zij n gereedschap aan Wouter Vogelzang]; W. Westerdijk: Heeren veens Spin- of Werk-
huis. Een stukje armenzorg (1795-1830) [spinbazen o.a. Willem Haak, Gerben Yntes (Slinger); pupillen
o.a. Lamkjen en Jan Provoost]; Kerk en Samenleving in Hoornsterzwaag. Nr. 6 (oct.): Geschiedenis van
Oenemastate. Nr. 7 (nov.): Verv. Oenemastate.
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Veluwse Geslachten, jg. 26, nr. 3, juli 2001. Overzichten van archieven per gemeente: Ede; Verv. Kwst.
Slok; A. van den Ham: Het woord 'moeij' in oude acten [tante]; Gemeentearchief Rheden: Fragmentgenealo-
gie Brinkhorst (1) [oudst bekende: Hendrik Hendriks Brinkhorst, overl. Ellecom 1750]; Verv. Het Kleine
Zwarte Varken en haar bewoners. 4. De familie Van den Brink [Teunis Jacobsz van den Brink tr. Leusden
1812 Aal tyn/AlijdaSchimmel];J.H. van Hierden: Genealogie Van Burken [ook: VanBorcken; te Veenendaal;
I7e-i9e eeuw]; E. de Jonge: Derrick Schutte in Zutphen; vader van Geertje?; Verv. Huijsbesoekinge Jac.
Heurdt [Veenendaal 1705-1719]; A. C.Zeven: Zeventiende, achttiende en negentiende eeuwse muzieklief-
hebbers te Arnhem.

Virtus (Werkgroep Adelsgeschiedenis), ie jg. (1993/1994), afl. 2. H.M.]. Tromp: Alexander Frederik van
Spaen (1619-1692) als bouwheer [van de kastelen Ringenberg en Moyland in Kleefsland en Biljoen in
Gelderland; tr. (1) 1654 Hendrina van Arnhem]; A.J. Gevers: 'Op valsche voorspiegeling'. De adeldom van
de families Van Bevervoorden en Van Binckhorst [familie Engelbert (van Bevervoorden)].

Idem, 2e jg. (1994/1995), afl. 1. G. C. Ouwerkerk: Emeritus drossaard en incognito filosoof Charles Ben-
tinck tot Nijenhuis in de jaren 1754-1676; J. Aalbers: Een oude inrichting doorbroken. De Utrechtse
ridderschap 1814-1815 [in nieuwe reglementen geen bepaling meer over het bezit van havezaten of
ridderhofsteden].

Idem, 2e jg., afl. 2. R.H.Alma: De Ommelander adel in de late middeleeuwen; H.J.S.M.Broers: De
ridderschap van het Land van Valkenburg en het geslacht Vos uit Brunssum in de zeventiende eeuw [Vos
van Brussum].

Idem, 3e jg. (1995/1996), afl. 2. W.H.Lenselink: 'Het hoog adelyk en adelryk Zeelant'. De Zeeuwse adel
eind dertiende, begin veertiende eeuw; R.R.A. van Gruting: Gravin Maria Elisabeth II van den Bergh.
Achtergronden van een portret uit 1628 [Nicolaas Schmelzing (1561-1629), gouverneur van Overijssel
sinds 1616, bezat collectie portretten].

Idem, 7e jg. (2000), afl. 2. B. van den Hoven van Genderen: Niet bij virtus alleen ['de juiste levenswijze,
vol virtus, bracht een mens honor' (eer). Onderzoek naar de mentaliteit i. v.m. het 'zuiveren' van familie-
eer; de eer van een kapittel; de sociale samenstelling van Utrechtse Kapittels]; R.H.M, van Immerseel:
Mythologische tuinbeelden als legitimering van de afkomst. Het iconografisch decoratieprogramma
van Gerard van Egmond van de Nijenburg;PA.M.B<;j5c/ien 'De adelijkehuizinge te Doorn'. Een Utrechtse
ridderhofstad: haar lusten en lasten.

Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift, jg. 21 (2001), nr. 2. De Franse kaarten van Drenthe (1811-1813);
H.J.Prakke en de wetenschap [1900-1992; hoogleraar in Munster]; Emmen groeit!; De kunst van het
boekhouden. PieterSerwouters(i586-i657)[plaatsnijder(graveur), tekenaarenboekhouder; verbleefo.a.
in 1643 in Drenthe].

Idem, nr. 3-2001. H.Nijkeuter. Cultuur op commando [Drentse literatuur 1816-1956; voorpublicatie
oprichting en betekenis van de Kultuurkamer in Drenthe]; Drents Archief op weg naar een regionaal
historisch centrum; T. deKruijf: De 'FrieseTuin'. Bolwerk Drenthe [de betekenis van de Drentse schansen
en moerassen].

Westerwolde, jg. 22, nr. 3, sept. 2001.J.S.A.Huizing: Dorpsstraat 14 teVriescheloo [Heit(h), Beishuizen,
De Witt, Raatjes]; H.J. Versfelf. De Franse kaart van Westerwolde (1812); Verv. Sijze Wilto Schortinghuis
1840-1931; A. Veldhuis: Breuckeldach gehouden op... Een fascinerende bron [rekeningen van het gerecht
van Bellingwolde en Blijham; een breuk was een geldbedrag, dat betaald moest worden voor een overtre-
ding; Gezinsstaat van Jan Hermans Graver, overl. 1628]; G.Luth: Jan Hendrik Neuteboom (Vlagtwedde
1865 - Den Haag 1929) [schrijver van korte verhalen en gedichten; met zijn kwst. (5 gen.): —, Van den Berg
(en Stegeman; te Deventer), Heikens/Haijkens, Brouwer (te Beerta); kwst. (5 gen.) van zijn echtgenote
Wilmina Fekken (—, Manuel, Buining, Bouman (te Pekela)]; Kwartierstaat (6 gen.) van Geert Wiecher
Spelde [geb. Groningen 1930; —, Hofste(e), Panneman, Gerrits (te Gasselte)].

Westfriese Families, 42e jg., no. 3, sept. 2001. M. W.Bremer. Familie Watertor uit Heerhugowaard en Zijpe
[alle naamdragers stammen af van Jacob Willemsz, 1764-1831, tr. 1792 Trijntje Adams Paardebos]; Verv.
Hoogwoudse Appel's; H. N.Bijhouwer. Bijhouder/Beuling en de relatie van hun voorgeslacht [ervaringen
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met 'overspringende' achternamen Bijhouwer, Bregger, Spijker; verwantschap Brugman en Beu-
ling/Beulink via Bennemeer]; D.Ofman: Familie Bankert [Willem Otsz Bankert tr. (2) Purmerend 1694
Nantje Jacobs Beets; nageslacht].

Uit onze afdelingstijdschriften:
Amstelland, nr. 43, aug. 2001. Verv. Genealogie Prenzler; R. de Groot Het Aalmoezeniersweeshuis in
Amsterdam; R.E.M.Raap: Een interessante voorouder: Adriaan Pietersz Raap (1556-1647) [geboren te
Vlaardingen, komt hij 1578 in dienst bij Jan Claesz Cloeck te Amsterdam; notities uit zijn aantekenin-
genboek]; R.H.C, van Maarten: Amsterdammers die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden voldaan
[Aukes t/m Lubbe]; Reacties op 'Meerlingen in de familie'.
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 4, nr. 3, aug. 2001. H.G.Corvers: Genealogie Corvers [ook: Ceurvers, Cörvers;
o.a. te Obbicht, Maastricht; i8e-2oe eeuw]; S.J.H. Vranken: Een 'nood'- huwelijk te Roermond in het jaar
1820 [Chris tiaan Makkendas enWilhelmina Voncken; de bruidegom overleed ca. 15 uur na de huwelijks-
voltrekking; een dochter tr. 1829 Gerrit Pieters Louenaars, geb. Harlingen 1829]; K.Bovendeaard: Een
rechter met gewetenswroeging [1743; i.z. de rechtsgang betr. de Bokkenrijders]; J.L.M.Serrarens: Frag-
mentgenealogie Pieter Sarneel [geb. Hontenisse 1826]; H. G. Corvers: Genealogie Tielens (I) [te Exel en
Maastricht; I7e-i9e eeuw].
Gens Propria, nr. 27, aug. 2001-3. ]• van der Reep: Een karretje op een zandweg reed,... [Jan Florisz Bour-
goigne (stiefzoon van Vegter Sieren Westerheuvel) brak in 1715 een been toen de kar van Pieter Jansz Kok
omviel]; D.F. Goudriaan: Belastingheffing te Schoten in de Franse tijd [namen en beroepen beroepsbevol-
king]; Aanv. Kwst. Van Turnhout; Kwst. (9 kwn.) van Maria van Mierlo [ged. Haarlem 1754; exm.
Stroeks].
Koggenland, jg. 16, 2001/3. R-H. C. van Maarten: Een jeneverstokerij in Enkhuizen in 1808-1809; P.Nan:
Op zoek naar een beroep [van Jacob Jansz Veldboer alias Smit, geb. Hoogkarspel/ged. Westwoud 1786,
overl. Hoorn 1833].
Kwartier van Nijmegen, jg. 10, nr. 3, aug. 2001. Het archief van de gemeente Nijmegen [is verhuisd;
introductie]; Kwartierstaat (6 gen.) Jan Willem Smulders [geb. Nijmegen 1949; Smulders (te Tilburg),
Faber (te Nijmegen), Akkers, Kosman]; Een akte van het Vredegerecht te Nijmegen uit 1816 [Johanna
MariaTheuwissen, ged. Neerbosch 1742];]. W.Heisen: Huwelijk te Heumen [gezinsstaat van Willem van
Wees tr. Malden 1807 Elisabeth Berends]; R.H. C. van Maanen: Personen in en rondom Nijmegen die in
1859 en 1860 niet aan hun dienstplicht hadden voldaan; Diefstal te Ubbergen [1778 bij Christoffel Mo-
nikke/Munnik].
Stichtse Heraut, 13e jg., nr. 3, aug. 2001. J. Verkroostr. Waarom schreef de pastoor van Maarssen zo slecht,
oftewel, wie was Gerrit Lecker? [Verkroost]; M. G. Vos: Zoektocht naar de Amerongse hofstede 'van oudts
genaempt den Haes' [1652 transport aan Thonis Janss Vosch].
Threant (Drenthe), 12e jg. (2001), nr. j.A.Stiksma: Willem Emmens, 1869-1927 [onderwijzer o.a. te Havel-
te en Grolloo; actief op terrein van scholing en ontwikkeling landbouw (cursussen, vereniging, zuivelfa-
briek, boerenleenbank)]; D. van der Vlerk: Genealogie Hendriks [naamgever van de familie: Hendrik
Claesen (zoon van Claes Jansen en Marchyn N.) tr. Grietien Jans, woonden te Diever 1709-42]; Verv. Kwst.
Zomer [deels Zeeuwse kwn.].
Veluwe (Apeldoorn e.o.), 2001, no. 3. F. C.Nelis: Oude briefhoofden: bedrijven rond Deventerstraat-Trek-
weg; R. H. C. van Maanen: Hoe Empe in 1807 een jeneverstokerij misliep.
WestNoord-Brabant, jg. 11, nr. 3, aug. 2001. Antw.Van \J\im;D.P.M.Machielse-Schouteren: Belastingont-
duiking anno 1916 in Steenbergen [Franciscus Schouteren had geen belasting voor zijn fiets betaald];
E. de Swart. Matriarchale lijn [Adriana Kok, geb. Rijsbergen 1826; Van Tiggelen, Tax, Van der Riet, Loyen,
Meeus, Roovers, (patr.), 's Meyers/Wagemans]; Kwst. (5 gen.) Rudolfus J. J. Thorn [1937-2001; —, Van der
Zande(n), Fijnaut, Van der Geld]; Verv. Begijnen te Breda (4); Verv. Genealogie Heijmans.
Zaanstreek-Waterland, nr. 46, aug. 2001. K.Spil: De historie van de familie Graeff op het Haaldersbroek-
Oostzaandam; E.S. de Ridder-Sevenhuysen: Genealogie Ten - Den Das [i8e-i9e eeuw]; K.Kramer. Kwartier-
staat Hendrik Joostz de Boer [geb. Durgerdam 1822; —, Mor (uit Spakenburg), Kleijn (afk. van Urk), (De)
Raser]; P. C. M.Blom: Genealogie Jan Hendrikz Zorgman [overl. Zaandam 1815].
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België
L'Intermédiaire/De Middelaar, no. 33, Ao. LVI, mai-juin, 3/2001. Chr. Verstreken: Les Verm(e)ylen du Pays
d'Arkel dans Ie Quartier d'Anvers [i6e-2oe eeuw]; Verv. Querton; G. Waltenier. Orbis latinus. Formes
latines de quelques régions et cités d'Europe.

Idem, No. 334, juillet-aoüt, 4/2001. G. Waltenier. Des Philippe de Seneffe aux Philippi de Louvain
[familie Philippe; ïse-ige eeuw]; L.Lindemans: Genealogie van Seghbroeck (uit Meise) [ïse-ize eeuw; in
de 17e eeuw > Van Zeebroeck]; J.-C. Vermant: De familie Van Bael uit Betekom [i8e-2oe eeuw]; Verv. Les
Verm(e)ylen [in noten afstamming Verrept, De Roeck, Andries]; Verv. Contrats de mariage, testaments
[enz.]... notaire Ph. Henrichant [1712-13, te Mons]; Liste des patronymes tiré des minutes du notaire
Pierre Didier, deVirton (1779-1782) (A.E. Arlon).

Nouvelles brèves, 3/2001,4/2001.

Ons Heem, jg. 55, nr. 1, jan. 2001. Themanummer: Brouwerijen. H. Vannoppen: De brouwerijen Van Tilt
te Leuven [oudst bekende van deze brouwersfamilie is Aert van Thielt, geh. met Magdalena Michiels;
hun kinderen delen in 1644 hun goederen]; Idem: Een korte evolutie van de brouwerijgebouwen in
Vlaanderen; Een brouwerij voor ieder dorp [brouwerij Rubbens te Zonnegem]; P.Daeleman: Zwaar Bier
of ervaringen van een controleur buitendienst tijdens de tweede wereldoorlog.

Idem, nr. 2, Rozenmaand/juni 2001. Themanummer: Kapellen; met o.a. Kapellen als statussymbolen
in Brabant.

Vlaamse Stam, 37e jg., nr. 7/8, juli-aug. 2001. J.Desreumaux: 't was een lust te hooren veel Vlaemse jeucht
in Sparen-stadt ...Vlamingenen andere immigranten in Haarlem anno 1590 [met transcriptiehuwelijks-
register 1590]; W. van Diggele: Uitwijkelingen vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Schiedam [huwelij-
ken 1577-1618; notities uit het Oud Rechterlijk Archief 1585-1623]; J.Roelstrate: Onze rubriek voor begin-
ners: de akten van de burgerlijke stand; Geregistreerde wapens: Alenus (met stamreeks), De Clercq,
Babilon, Freys, Lauwereins, Van den Borre, Verdonck, Vervisch; G. deLille: Hoe vond een Vlaamse conscrit
een verblijf op de Caraiben? [Jan Baptist André de Noter, 1812]; M. van der Eist: De studiebeursstichting
van Jan Hebschap [deken en kanunnik OLVkerk te Cassel, 1603; fragmenten Hebschap en Hinnebeen];
J.Patteeuw: De staat van goed van Marie van Lijkercke [o.a. families Beerblock, Stalpaert (met Vilain),
Bultinck (met o.a. Suijs, Merveille, Sabbe, De Raedt, De Vriese), Den Tollenaere; kwst. (5 gen.) van Marie
van Lijkercke (1682 Brugge 1773)]; Verv. Werkboekjes van de arbeiders uit de papierverwerkende nijver-
heid van Turnhout.

Idem, nr. 9, sept. 2001. In memoriam en kwartierstaat Valere Arickx [1921-2001; oud-voorzitter WF;
—, De Four (te Pittem),Vandenhende,Gotelaere];P.Do«efte: Genealogische memorialen [huiselijke aante-
kenboeken betr. bezit, functies, en genealogische en biografische gegevens; behandeld worden de me-
morialen van Olivier van der Gracht (overl. 1418), Jan van Dadizeele (overl. 1481), Philip Wielant (1446-
1520), De Bernemicourt, Maerten Snoeckaert (1514-1568), Pieter Dierkens (1581), Lodewijk van Caukerc-
ken (begonnen in 1661); voorts verwijzingen naar literatuur]; E. Willems: Uit de bevolkingsregisters van
Leuven. Verwijzingen naar: de bedelaarsinrichting van Tercameren anno 1827- het verbeteringsgesticht
in Saint-Hubert anno 1866 - oorzaken van overlijden in 1866; M.Pattyn: De bevolking van de leenheer-
lijkheid Oudeneem te Niepkerke en Steenwerk (1697); O.Steens: Een notitieboek van een chirurgijn uit
Broechem [PhilippusXav. Ceulemans, i733-i788];J.Roelstrate: Onze rubriek voor beginners: opzoekingen
in de register van de burgerlijke stand; Geregistreerde wapens: De Ceuninck, Stove, Schellekens, Gyse-
linckx, Moerenhout.

Duitsland
Altpreufiische Geschlechterkunde. Familienarchiv, Band 22 (2000). Die Familiengeschichte des
Geschlechtes Romeike,Teil II/2; Die Familie Stromidel aus dem Kreis Stuhm; Ahnenliste Kurt-Walter
Friedrich [geb. Pomehrendorf 1925; —, Binding, Annowski, Kuhn]; Die Geschichte einer Buchhorn-
Familie in Ostpreufien [met kwst. Buchhorn]; Stammliste Willamowius; Geschichte der Familie Fresin
(aanv./corr.); Richert aus Osterode und Strasburg [i8e-2oe eeuw]; Ahnenliste zu Heinrich Zimmermann;
Aanv./corr. o.a. Borchert (Burchardi, Puchart, Purchardt), Quester; Aus dem Nachlafi Quassowski.
Ahnenlisten und Stammfolgen: Icke, Jacobi aus Königsberg, Jantzon. Kaufmannsfamilie zu Tilsit und
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Gumbinnen, Jeromin, Jobski, Johann aus Königsberg, Jokel, Junius (Juny), Kalau, Kahlfeld, Kalkau
(Kalko), Kapeller aus Salzburg, Kayser (te Treptau/Rega), Kayser/Keyser aus Tilsic, Kempfer, Kendel-
bacher, Kerner, Klein, Kefiler, (v.) Keudel(l), Keydell, Kiehl aus Lyck, Kienast aus Elbing, Kieter, Klatt,
Klebs, Kliewer, Kling, v. Klingsporn, Klokow aus Friedland i.M.

Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreufien, Mitteilungsblatt, Nr. 49, 20. Dez. 2000.
Mailingsliste [VFFOW-L@genealogy.net; homepage: http://VFFOW@genealogy.net ].

Archiv für Familiengeschichtsforschung (AfS, N. F. Heft 139), 5. Jg., Heft 2, Juni 2001. K. Heinzmann:
Einige Anmerkungen zur Neubearbeitung des 'Kraichgauer Einwandererbuchs'; B. Wendt: Genealogi-
sche Datenbanken im Internet - ein Vergleich; E.]. Frankenberg: Familienforschung im Eichsfeldland -
Geschichte - Leute [landstreek in het noordwesten van Thilringen; met kaartje huidige Pfarreien]; A.
Hansert. Standes- und Rangkonflikte zwischen geburtsadligem Patriziat und akademisch geschulten
Juristen in Frankfurt am Main im 17. und 18. Jahrhundert; H.P.Stamp: Werden die Deutschen immer
dümmer? Zum Artikel in der Welt am Sonntag von Heimo Schwilk, über das Buch Deutschland in der
intelligenzfallefThesen von VolkmarWeiss; Depositum genealogischer Akten der Heineken-Freyge-Stif-
tung Bremen.

Der Funzel, Mitteilungen des Bergischen Vereins für Familienkunde e.V. und der Bezirksgruppe Ber-
gisch Land der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.v. Köln, Heft 59 (Nov. 1999). Verv.
Begrabnisregister der ref. Gemeinde Cronenberg [1625-30]. Heft 60 (Mai 2000). Verv. Cronenberg [begr.
1630-31]. Heft 61 (Nov. 2000). Verv. Cronenburg [huw. 1637-40]; Schema Scheidt [in Karnten en Erfurt;
I4e-i6e eeuw].

Genealogie, Bd. XXV, 50. Jg., Heft 7/8, Juli-Aug. 2001. DieVorgeschichte des arischen Ahnenpasses.Teil
Hl. Die Machtergreifung der Viehzüchter; Die preufiische Hofgartnerfamilie Fintelmann [i8e-2oe eeuw];
Ein Verzeichnis der Amtstrager der kurbrandenburgischen Zentralverwaltung vom Jahre 1691 [met
index]; Beitrag zur Geschichte der Armee des Kó'nigreiches Westfalen und der Russisch-Deutschen
Legion. Verstorbene deutsche Kriegsgefangene Soldaten in Hospitalern Kaiserlich-Russischer Gouverne-

Der Herold, N. F. Bd. 15,43. Jg. (2000), Heft 20, IV. Quartal. Zwei ehemalige Landesherren des Bergwin-
kels und ihre Wappenschilde [voormalige Landkreis Schlüchtern in Hessen; Fürst von Fulda und Cor-
vey].
Idem, N. F. Bd. 16, Heft 1-2,44. Jg. (2001), I.-II. Quartal. Die Grabtafel eines schwabischen Adeligen in
Weilburg [Freiherr Wolff Ludwig zum Stein, overl. 1675]; Monsignore Bruno Bernhard Heim. Eine
Gratulation an das Ehrenmitglied des HEROLD zum 91. Geburtstag am 5. Marz; In memoriam Hans
Mahrenholz.

Hessische Familienkunde, Bd. 25 (6), Heft 2, Juni 2001. Bürgereide Spangenberg 1574-1797 [per jaar
alfabetische namenlijsten, o.a. Breul (1581,1631,1651,1676,1692,1727), Vo(h)land/Vollandt (1581,1604,
1631,1680,1698,1699), Knieriem (1636,1641,1669,1701,1704,1720,1731), Mansius (1702), Mercker(t) (1651,
1669,1701,1704,1726,1770)]; Begrabnisse Ortsfremder in Kleinenglis, Kirchenkreis Fritzlar, zwischen
1664-1830; Begrabnisse Ortsfremder in Wabern 1645 bis 1830 [o.a. 1772, Johann Wilhelm Verbruggen,
gewesene Falconier Knecht, 32 jr.; 1776, diens gelijknamige zoon, 5 jr.]; Konfirmationen Ortsfremder
in Wabern 1645 bis 1830; Flüchtlingsfamilien in Frankfurt am Main. II. Familie Bein (Beyn, Bain, Bayn)
[i6e-i8e eeuw]; Frühe Glitsch in Landenhausen; Ahnenlinie Bornmann aus Gemünden a.d. Wohra
[aanv./corr op HFK Heft 5/2001, daar foutief 'Bormann'; Justus Bornmann, ged. Gemünden 1590, tr.
Treysa 1621 Catharina Riese; kwn. o.a. Eyl gt. Fechter]; Aufruf: Zur hessischen Beamtenfamilie Orth;
Genealogischer Knackpunkt Nr. 9 [Johann Adam Schönfeld tr. Ziegenhain 1682 Guda Magdalene
Braun]; Friedrich Stoltze [1816-1891, dichter; 7 kwn.]; Johann Philip Batz [1841-1876, filosoof, dichter,
soldaat; kwst. (31 kwn.); Batz (oorspr. Patsky), Briel, Seib, Heim]; Hessische Wappenrolle: Hundhausen
[metstamreeks].
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Nassauische Annalen. Jahrbuch des Vereins fürNassauische Al tertumskundeundGeschichtsforschung,
85. Band (1974). Untersuchungen zur Abtsserie von Kloster Eberbach im Rheingau; Ulrich von Hutten,
Reichsritter und Humanist 1488-1523; Leibnitz und das Heilige Römische Reich deutscher Nation; Das
alte Wiesbaden (1500-1806); Das Grabmal des Grafen Johann Heinrich Karl von Ostein in der katholi-
schen Pfarrkirche zu Geisenheim a.Rhein [1693-1742]; H. F. K. vom Stein [1757-1831]; H.Gensicke: Zur
Geschichte des nassauischen Adels. Die von Allendorf [i3e-i6e eeuw]; Idem: Zur nassauischen Ortsge-
schichte. Das Kirchspiel Kirberg [met o.a. namen van Schultheifien, kerkelijke inkomsten w.o. tienden].

Niedersachsenbuch '84. Speciale afl. Hannoversch Miinden. Das Weserbergland; Stadt Münden: 800
Jahre Geschichte an Werra, Fulda und Weser; Niedersachsisches Zeitungswesen im 17. und 18. Jahrhun-
dert; Ein religiöser Denker: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).

Südwestdeutsche Blatter ftlr Familien- und Wappenkunde, Bd. 23, Heft 2, Juni 2001. Edition
altwürttembergischer Musterungslisten. Bericht über ein amterübergreifendes Forschungsprojekt.
Musterungsliste des Amtes Schorndorf 1552; Die überraschende Sibylla von Remchingen [haar ill.
dochter Johanna (1622 Altbulach 1659) tr. (1) Hans Schwenter, tr. (2) 1656 Jacob Walz]; Die Weber von
Webersheim - eine Rottweiler Adelsfamilie; Bach in Hohenlohe; Die ers ten Ziviltrauungen in Württem-
berg; Zu den Schwabisch Gmünder und den altwürttembergischen Jager von Jagersberg.

Zeitschrift der ZentralstellefürNiedersachsischeFamiliengeschichte,Sitz Hamburg, VIII. Jg. (1926), Nr.
1 (Jan.): Alte Familiennamen des Darfi von 1589-1700 [Prerow, Bezirk Stralsund]. Nr. 2 (Febr.): Alte
Prozefiakten als familiengeschichtliche Quelle, nebst einer Übersicht über die Reichskammergerichts-
prozesse der Marschlandschaften Wursten und Hadeln; Die Pastoren der Kirchengemeinde Oldendorf-
Benstorf (Kreis Hameln) vom 16. bis 19. Jahrhundert. Nr. 3 (Marz): Die Einwohnerrollen des Landes
Wursten aus dem 16. und 17. Jahrhunder; Die ehemalige französisch-reformierte Gemeinde von Hanno-
ver. Die Pfarrer der französisch-reformierten Gemeinde; Alte Familiennamen auf dem Darfi im 18.
Jahrhundert. Nr. 4 (April): Die Familie des niedersachsischen Geschichtsschreibers Albert Krantz, ihre
Ahnen und Nachfahren; Ahnentafel für Prof. Dr. Gustav Pauli [geb. Bremen 1866; Pauli (te Altena en
Lübeck); met o.a. de scheepsbouwers Poel (te Zaandam en St. Petersburg); Rietberg, Bierbaum, Lampe].
Nr. 5/6 (Mai/Juni): Henning Flügge, Pastor an der Marktkirche zu Hannover, und sein Geschlecht;
Personenregister zum Slechtbok. Geschlechtsregister der Hamburgischen Familie Moller vom Hirsch.
Nr. 7 (Juli): In memoriam Eduard Lorenz Lorenz-Meyer (1856-1926) [heraldicus]; Die Pastoren zu Gilten
und ihre Familien [o.a. Cregel, Gerbers, Rodemeyer, Kohier, Willrich]; Ahnentafel für Oberbaudirektor
Prof. Dr. Friedrich Schumacher [geb. Bremen 1869; met o.a. Heise, Oelrichs, Caesar; kw. 65 = Clementia
von Grind, geb. Rotterdam 3-1-1673]. Nr. 8 (Aug.): Das Archiv der Insel Föhr und seine familienge-
schichtlichen Quellen; Schleswig-Holsteiner auf der Universitat Göttingen 1734-1770; Die Mollersche
Genealogie Wilckens [i6e-i8e eeuw]; Johannes von Ewald (1777-1858). Nr. 9 (Sept.): Evangelische Pfarrer
auf Amrum; Zur Genealogie der Familie von Archenholtz; Niedersachsische Ahnen des Dichters Mörike
[Wolters, Polemann, von Mandelsloh]. Nr. 10 (Okt.): Bürgermeister und Ratssherren von Buxtehude
1332-1661 [o.a. Sche(e)le, Cavell/Caveel, Langebek(e), Radeleves, Scheppenstede, Vasmer]. Nr. 11 (Nov.):
Zur Genealogie des Geschlechts Eggers; Die Geistlichkeit auf der Insel Fehmarn. Nr. 12 (Dez.): Verv.
Fehmarn; Das Stammbuch des Hieronymus Kamphövener [Kiel 1778, geb. 1757]; Ahnentafel von Louise
Sieveking, geb. v. Hennings [1799-1838; exm. Krabbe (uit Kopenhagen)].

Frankrijk
Cercle Généalogique d'Alsace, Bulletin No. 134,2001-2. Protestants d'Alsace cité dans divers documents
concernant Metz et sa région [eind i6e-i7e eeuw; o.a. Dablin, Gamart, Haber, Lallemand, Marin, Zorn];
Verv. (14) Mariages ... au pays de Bade; Les douaniers a Biesheim de 1792 a 1850; Note sur les débuts de
la familie Fournaise a Ettendorf; Jean de Sainct-Lo, commissaire des guerres de Louis XIII, et sa descen-
dance patronymique a Selestat [tr. ald. 1646 Anne Marguerite Voegtlin]; Les ancêtres du peintre Stras-
bourgeois Loutherbourg (1740-1812) [16 kwn.; Lauterburg/Luterburg(er), Heitz, Lutz, Rosenzweig]; Les
enfants de Sébastien Welsch de Sarrebourg, a travers les petits-enfants par alliance de Matthias Sei-
bert/Seifert/Siphert/Seyfried/Sibart/Siebert; Alsaciens dans les Alpes [o.a. te Grenoble]; Antw. o.a. Litzen-
berger [Lützenberger], Laufenburger, Boxberger, Freppel, Voltzenlogel; Schema's (von) Goefft/Vongoefft
[i8e-i9e eeuw].
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Idem, No. 135,2001-3. Verv. Mariages d'Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade; Verv. Douaniers
a Biesheim e.e. avant 1870; Les institutions administratives du comté de Hanau-Lichtenberg (XVII-
XVIIIe siècles); Enquête au sujet d'un officier de santé, Jean Georges Zinck (f 1808) [met schema voorou-
ders, o.a. Strohl, Schwartz, Seltzam, Motzheim; kwst.]; Les ancêtres alsaciens de Frangoise Sagan
[Franchise Quoirez, geb. Cajarc 1935; Kornmann, Ehretsmann, Lachmann, Hurstel, Ringeisen, Mosung];
Soldats alsaciens de l'ex-régiment de Rohan décédé a Oberkirch (Bade) [1794-95]; Antw. o.a. Ermendin-
ger, Grienenberger, Ziegler.

Genealogie 62 (Pas-de-Calais), No. 70, avril-juin 2001. Verv. Kwst. Caron; Nous sommes touscousins [o.a.
gemeenschappelijke afstamming van leden van AGP van Jean Framery, ie helft 16e eeuw]; Kwst. Demon-
chaux-Larivière; LesWayolle d'Alquines [met Couvelaire]; Verv. Clin d'oeil au vieux Frangois; Descen-
dance Camier; Antw. o.a. Bacquet.

Idem, No. 71, juillet-sept. 2001. Kwst. Laversin; Genealogie Gossé (de Gorre); Kwst. Briois; Verv. Clin
d'oeil au vieux Frangois [torpille t/m vouge]; Kwst. Delattre - Vasseur; Kwst. Couvois - Muselet; Nous
sommes tous cousins [gemeenschappelijke afstamming van AGP-leden van Jean de Moncheux dit Adin
tr. Jacqueline de Boilly; 16e eeuw; de plaatsing in de tijd van de oudste generaties t.o.v. elkaar is wat
'moeilijk']; Verv. Kwst. Caron.

Héraldique & Genealogie, No. 158, XXXIIIe année, No. 1, janv.-mars 2001. Bijdr. betr. d'Escorailles, von
Seldeneck. Idem, No. 159, No. 2, avril-juin 2001. Aanv. De Bailleul [ise-i6e eeuw]; Bijdr. betr. o.a. Le
Flamenc de Catty, De Semur [ne-i7e eeuw], De Guiry, Lesne de Molaing.

Nord Genealogie, No. 171, 2001/4. Verv. Kwst. Vercruysse [kwn. o.a. te Gent, Aalst, Duinkerken, Wach-
tebèke]; Les Lucq, de Wandonne [i7e-i8e eeuw]; Kwst. en parenteel Masquelin [Masclin]; E. Derreumaux:
Orfebvres de Lille et d'ailleurs [eind i6e-i7e eeuw]; Kwst. Thaïci - Dillies; Verv. Niepppe, indices généalo-
giques (1662-1719); Verv. Derv(e)au(x); Verv. Kwst. Castrique; Notities De Courouble [te Lille; 1307-1699];
Fragment Duquesne [17e eeuw].

Stemma (Ile-de-France), cahier No. 89, 23e année, tome XXIII, fase. 1, ie trim. 2001. Enfants en nourice
originaires de Paris et sa région décédés a Gometz-de-Chatel (Esonne); Kwartierstaten Collet en Chaffan-
jon.

Idem, cahier No. 90, tome XXIII, fase. 2, 2e trim. 2001. Marguilliers en région Parisienne [kosters];
E volution du service militaire [liste de remplagants 1811]; Les domestiques aux XlXe et XXe siècles; Kwst.
Moniot [kwn. voornl. te Chambry; o.a. Potet, Heudant, Oudot]; Kwst. Nain [kwn. voornl. te Verrières-le-
Buisson; o.a. Feuilleret, Pellet].

Groot-Brittannië
The Coat of Arms, N. S. Vol. XIII, No. 190, Summer 2000. An Account of the Canterbury Cathedral
Illuminated Record of The Shields of Arms and Bosses in the Great Cloister Roof; Buried 'The King's
Trew Subject': The Late Medieval English Heraldic Funeral in Decline; King Charles II and Augmenta-
tions of Honour; The Bend Engouly [banda engolada]; Waker le Rey Marchis, a Percy King of Arms (fl.
1298-1306).

Idem, No. 191, Autumn 2000. G.R.Sampson: Historical trends in the deployment of tinctures; The
career and arms of vice-admiral Lord Lyons; Aspects of national identity in mediaeval Britain; Reflecting
on the Fleur de lis in European heraldic art; William Henry Goss. The man who brought heraldry to the

Computers in Genealogy, Vol. 7, No. 5/6, March/June 2001. Advanced queries with the 1881 Census CDs;
Programming the National Burial Index; Indexing ïgth century censuses; The final development of a
Family His tory Web Site; The accuracy of the 1891 Census Pilot of Norfolk; Windows Genealogy Softwa-
re; A look at <www.englishorigins.com> .
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Genealogists' Magazine, Vol. 26, No. 12, Dec. 2000. Some willing and unwilling emigrants to Virginia
in 1657; The change from patronymics to surnames in rural Montgomeryshire; British sailors and the
independence of South America; The Circus Henglers - a family on the move [familie Hengier vermoe-
delijk afk. uit Hessen; i8e-i9e eeuw]; Using the Vicar-General and Faculty Office Marriage Licence In-
dexes; Medieval and royal genealogy update. The Royal House of France [bespreekt Les Capétiens, 987-
1328, door Patrick van Kerrebroeck].

The Scottish Genealogist, Vol. XLVII, No. 4, Dec. 2000. Dundas of Duddingston [stamreeks; i6e-i8e
eeuw]; Some Scottish ships berthed on the riverThames on census day, Sunday 2nd April 1871; Ogilvys
of Clova [ise-i7e eeuw]; David Thomson, the Scottish founder of New Hampshire, Part 3 [begin 17e
eeuw].

Idem, Vol. XLVIII, No. 1, March 2001. J. Blair. Scrymgeour of Glaswell [i4e-i7e eeuw]; P. Leslie: The
Leslie diaspora; Family Tree of Ogilvy of Clova [schema's; ise-i7e eeuw].

Idem, No. 2, June 2001. Whytes in Kilmun [Whyte]; The clan Mackellar. The early history up the i8th
century; 1860 Census Perth [Boys & Girls Schools of Industry]; John Adam: the forgotten brother [geb.
1721; broer van Robert en James Adam].

Noord Amerika
Everton's Genealogical Helper, Vol. 55, No. 2, March-April 2001. Danish Army Levying Rolls; Resource
Centers for Scandinavian-American Genealogy.

Idem, No. 3, May-June 2001. Brazilian Catholic Parish Registers.
Idem, No. 4, July-Aug. 2001. How to access records in Ireland without going there; Printed resources

for Hungarian Research; Genealogical Societies [adressen uit de hele wereld: pag. 78 t/m 126].

Michigana,Vol. 47, No. 1, Winter 2001. How to find the 1910 Census Record; National Register Sons of
the American Revolution [gegevens (beknopte stamreeksen) van personen, wonend in Michigan in 1902
(ontleend aan een publicatie); A t/m C]; Zeeland Record [uittreksels uit de edities van januari t/m maart
1901 van een plaatselijke krant].

Idem, No. 2, Sprin 2001. The Rasch Family [afk. uit Silesië]; Family Group No. 24: Preston; The Sim-
mons Family. Newsletter, Fall 2001.

New Netherland Connections, Vol. 6, Nr. 2, April-June 2001. Unpuzzling the will of Thomas Smith of
Kings Co., NY (1747-1828) [tr. Elizabeth van Brunt, geb. 1752]; Johannes Van Sicklen: married with chil-
dren - or not? [vermeld 1694-1712]; A puzzling portrait [van Adriaen van der Donck; ca. 1654].

Idem, Nr. 3, July-Sept. 2001. S.Amkucci: Reconstructing the ancestry of Dirck Janse Van Sutphen [zoon
van Jan Wesseling ('Jan Hendricksen, Henrick op Groote Wesselinck zoon') en Elsken Jans, tr. Vorden
1604]; Bijbel met notities Ryckman [1830-1928]; S. B. Schock: Identifying Martinus Schryver, fourth o wner
of SojournerTruth.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 132, Nr. 1, Jan. 2001. A butcher, a baker... a
frescopainter. History of a German-American family in New York City [Carl Joseph Columbus Haber-
stroh, geb. 1892; familie afk. van Lützelstein(Elzas); grootouders maternel: Hausknecht en Handwerker
(afk. van Grafenhausen/Rheinpfalz)]; The Ebbets family; The family of Dirck Janszen Woertman of
Brooklyn Ferry [in 1647 geëmigreerd, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 1631]; The descendants of Timothy
Wood of Long Island [ged. Halifax 1622]; The Van Hoevenberg family [Eggo Tonckens van Hoevenberg
kwam in 1749 via Paramaribo naar New York; geb. Norg ca. 1716-18, zoon van ds. Rudolph van H. en
Tonnisjen Janssens Hamhuis]; Verv. Familie Tefft.

The NYG&B Newsletter, Vol. 12, No. 1, Winter 2001. New York State microfilms at the Technology
Center. Idem, Nos. 2-3, Spring-Summer 2001. New Yorkers in some Connecticut divorces [i8e-i9e eeuw;
o.a. Havemyer 1874, Schermerhorn 1844]; New York City and New York State legal documents from the
i8th and i9th centuries.
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Zuid-Afrika
Familia, jg. 38 (2001), No. 1. N. Vermaak: Gerrit Augustijnsz Vermaak. S. A. stamvader [in 1710 als matroos
in de Kaap aangekomen vanuit Maarssen (ged. ald. 1690)]; Twee verwante van Andries Bester [Michiel
Bester (geb. Maagdenburg 1740) en Anna van Bengale (slavin), schoonmoeder van Andries]; Johann
Christoffel Breijdenkamp [geb. Herford 1739; ook: Bredenkamp]; The ROOD family's Dutch Jewish
origins [Mozes Juda Rood (geb. Haarlem 1812) en zijn gezin kwamen in 1860 aan in deTafelbaai.

Idem, No. 2, 2001. Verv. The Rood family (2) [o.a. te Amsterdam, Bergen o/Z, Haarlem]. Marianne
Evelyna Hamburger's antecedents [geb. Amsterdam 1809, tr. Mozes Juda Rood]; Die familie Doyer in
Suid-Afrika. Deel 1 [afk. van Zwolle]; The secret modus operandi used to obtain slaves from Guinea for the
Cape: the ship Hasselt -1658.

Verder ontvingen wij:
Archivaria (Stadsarchief Breda), nr. 6, juli 2001 [Breda-Oranjestad 1952, ofwel hoe Breda het 700-jarig
bestaan vierde].
Drents Archief, nieuwsbrief, voorjaar 2001; sept. 2001 [korte bijdragen betr. o.a. Drents beeldarchief in
opbouw, Het Drents Archief en zijn vrijwilligers, Unieke zegelcollectie door vrijwilligers ontsloten,
Digitalisering].
Gelders Erfgoed, 2001-3 \J.Kammermans: Nederlands Tegelmuseum in Otterlo 40 jaar; Walvisjacht op
tegeltableaus; P.Bolwerk: Een selectie uit tegeltableaus in Gelderland]; 2001-4 [Molen-special].
Gids voor Katholiek Amsterdam en randparochies Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, Badhoevedorp,
Halfweg, 27e jg. (1969-1970).
GM2 kwadraat (federatie Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht; Geschiedenis - Geografie - Monumenten
- Musea), nr. 1, lente 2001 [Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug; Jong in 1910; Een tweede leven voor
watertorens; Migranten zijn van alle tijden; Amerongs Historisch Museum. Het muweum, dat ben ik
(ie afl. in een serie waarin vrijwilligers uit het culturele circuit vertellen over hun werk: Dave Pezzaro,
74 jaar, oud-onderwijzer)].
Groningen, nieuwsbrief cultureel erfgoed (ui tg. Vereniging Stad & Lande, de Federatie van Musea in de
provincie Groningen en de Groninger Archieven), jg. 1, nr. 1, april 2001 [Agenda van activiteiten, berich-
ten over erfgoedinstellingen en hun lopende projecten, vermelding van nieuwe publicaties]; nr. 2, juli
2001.

De Kroniek. Nieuwsbrief Historisch Amersfoort, 3e jg., nr. 1, maart 2001 [Overzichtstentoonstelling en
monografie over Jakob Nieweg (1877-1955), schilder].
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 14, nr. 4, sept. 2000 [Wie was Willem Binck? (1882-1971;
priester, archeoloog, heemkundige); Interview metTon Frenken]; nr. 5, dec. 2000, nr. 6, dec.-jan. 2001;
Idem, jg. 15, nr. 1, maart 2001; nr. 2, april 2001 [Willem Staring (1847-1916), militairtekenaar in Brabant
(expositie); In gesprek met Piet Kuijer, oud-archivaris en stadsgeschiedschrijver van Den Bosch].
Wij van Zeeland, 3e jg., nr. 3, aug. 2001.

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse Bron (71)

22-12-1559; Ludolff Mechelman coopman debet Cornelis van Muyden notaris woonende tot
Utrecht, de somme van twee duysent twee hondert ende sesentwintich karolus gulden eens
als reste van meerder somme toecomende van den coope van seker land ende erve gelegen in
de Sype, die de voors. Cornelis van Muyden hem vercocht heeft en alnoch nyet en heeft ge-
goedt.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepentegister 272, f. 154verso] [M.V-K]
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

333. SCHERMER-SMIT (56 (2001), pag. 482)
1. Freek Schermer, geb. Sijbekarspel 18-8-1759, overl. Blokker 30-11-1812, er. Wognum 10-10-1782

Rensje Pieters, geb. Warns (Fr) 1754, overl. Blokker 30-11-1823. Uit dit huwelijk, behalve de genoem-
de Anthonie ui 11782, nog Volkert, ged. 4-6-1786, Doortje, ged. 3-2-1788, Ariën, ged. 29-5-1791, Intj e,
ged. 8-9-1793, Klaas, ged. 8-6-1795 en Frederik, ged. 15-12-1799, allen te Blokker.

2. Antonie Schermet, tr. Sijbekarspel 14-7-1748 ('verblijf houdende in Sijbekarspel')
3. Doortje Daniels Kales. Uit dit huwelijk, behalve Freek, nog Geertje, Hendrik, Jan en Pieter. Min-

derjarige kinderen begr. Sijbekarspel 19-1-1758, 5-7-1758, 24-10-1758 en 24-8-1769.
H. J. Zwart, Leersum

342. VAN DEN EIJNDE-VAN GERWEN (56 (2001), pag. 544)
2. Mattheus Arnoldus van den Eijnde, ged. Erp 29-1-1728, overl. Erp 1-11-1779, tr. Gemert 3-2-1750
3. Elisabeth Cisse van Gerven, ged. Bakel 9-2-1728, overl. Erp 15-3-1773.
4. Arnoldus Peters van Baekel (bij doop eerste kind 'van den Enden'genoemd), tr. Boekei 24-9-1720
5. Anna Goorts Cosack, ged. Boekei 11-12-1694, overl. Erp 12-5-1771. Uit dit huwelijk: a.Theodora, ged.

Erp 20-7-1721 (Maria Peters van Baekel); b. Hogardus, ged. Erp 10-1-1723 (Joanna Petrus Rosackers);
c. Maria, ged. Erp 6-5-1724 (Joanna Petrus Roijackers); d. Lucia, ged. Erp 13-12-1725 (Aert Goorts);
e. Mathias, ged. Erp 29-1-1728 (Anna Jois van der Aa).

6. Franciscus Jan Geraerts, begr. Bakel 3-11-1734, tr. Bakel 28-4-1709
7. Maria Franssen van Houdt, begr. Bakel 13-5-1768. Uit dit huwelijk: a. Joannes, ged. Bakel 3-9-1710

(Catharina Godefridus Franssen, Joannes van de Linden); b. Gerardus, ged. Bakel 19-3-1713 (Maria
Franssen loco Margareta Judocus Franssen, Gerardus Jois Gerarts); c. Maria, ged. Bakel 9-7-1715
(Elisabeth Joannes Franssen, Egidius), begr. Bakel 31-5-1768; d. Anna, ged. Bakel 7-11-1716 (Anna
Joannes van de Linde, Cornelis Thijssen); e. Justina, ged. Bakel mei 1718 (Cornelis Franciscus van
Houdt, Henrica Bevers loco Maria Dielis), begr. Bakel 26-12-1747 (de vader wordt dan 'van Gerwen'
genoemd); f. Maria, ged. Bakel 26-8-1720 (Elisabeth Jois Fransen, Catharina Willem Goorts); g.
Henrica, ged. Bakel 20-4-1723 (Judocus van Houdt, Jacoba Henricus Jan Gerits); h. Elisabeth, ged.
Bakel 9-2-1728 (Elisabeth Joannes Francis van Houdt,. Maria van Houdt, Thomas Joannes Gerits).

10. Godefridus Jacobus Cosack, tr. (niet te vinden in Boekei, Erp of Gemert, mogelijk Gestel (St.
Michielsgestel)

11. Theodora NN. Uit dit huwelijk: a. Arnoldus, ged. Boekei 22-7-1683 (Adrianus Arnoldus ex Gestel,
Henrica uxor Jacobus Gorts); b. Maria, ged. Boekei 9-12-1684 (Joannes Arnoldus, Maria Jacobus);
c. Adriana, ged. Boekei 28-3-1687 (Jacobus Godefridus Cosack, Joanna Hubertus); d. Hogardus, ged.
Boekei 11-4-1690 (Wilhelmus Jacobus Cosack, Maria Petrus Jacobus Cosack); e. Anna, ged. Boekei
11-12-1694 (Joannes Arnoldus ex Gestel, Anna filia Jacobus Cosack); f. Adrianus, ged. Boekei
26.6.1698 (Petrus Joannes).

Alle genoemde dopen en huwelijken zijn r.-k.
N.J.M. Vertogen, Uden
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VRAGEN

348. VAN DER VEGT
Johanna of Ancje van derVegt, geb.Weesp 18-9-1796 (dr. van Christiaan van der Vegt en Catharina de
Bas), tr. Dordrecht 26-9-1821 Nicolaas Britting, 'vertoner van marionetten' Zij waren de ouders van de
destijds bekende Amsterdamse straatmuzikanten Dejapaneesjes. Gevraagd: overl ij densdatum en -plaats
van Antje van der Vegt.

B. Stok, Zaandam

349. BOLLE-VAN DER VOORN (VAN DEN VOORN)
MariaPieternellaBolle,geb.FortBath 25-1-1795, werd- waarschijnlijkouderloos-11-9-1801 opgenomen
in het 'Oude vrouwen en kinderhuis' te 's-Gravenhage, met de opmerking 'in het Huys gekoomen van
den Agent van Oorlog'. Haar vader was Jan David Bolle, geb./ged. Namen 12/15-12-1765 (geref.), zn. van
David Bolle en Catherina Vorscure. Hij was te Fort Bath grenadier in het ie bataljon van luit.-generaal
Baron Van Nij venheim en ging na 1795 over naar het Bataafse leger. Volgens de 'Alimentatie van Wezen
door Militairen nagelaten' werd, op verzoek van de administratie van het 3e bataljon 7e halve brigade,
Maria Pieternella, het jongste kind van wijlen sergeant-majoor Bol, in het 'Gereformeerd Armhuis'
geplaatst. De betreffende brief is gedateerd 28 aug. zonder jaartal, maar dit zal 1801 geweest zijn. Moge-
lijk is Jan David gesneuveld bij de strijd tussen de Engelsen en de Russen in Noord-Holland in 1799? De
moeder van Maria Pieternella was Ap(p)olonia van der (van den) Voorn, geb. Sas van Gent, otr. ald.
november 1793 Jan David Bolle. Hun zoon Jan David werd 7-5-1796 te Hellevoetsluis geboren. Gevraagd:
nadere gegevens betreffende het echtpaar Bolle-Van der (van den) Voorn.

G.H.Stotijn, Elsloo

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

BROUSCON / LE LINER / BROECK / BROEKHOVEN
Vanaf ca. 1543 is in Bretagne (Le Conquet) actief een maker van maritieme kaarten, genaamd Guillaume
Brouscon. Later verandert hij zijn naam in Le Liner. Hij is mogelijk als kaartmaker of zeeman afkomstig
uit de Nederlanden (bijv.Walcheren) en op de loop voor inquisitie of justitie. Zijn Nederlandse naam
was wellicht Willem Broeck of Broekhoven. Wie heeft een suggestie?
P. E. Hollander, Pieter de Hooghstraat 6, 2102 BZ Heemstede, 023-5282115, e-mail: phollander@wxs.nl

Aan dit nummer werkten mee:

B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE 's-Gravenhage.
Mevr. P.J.C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
W.J. Kagenaar, De Wredestraat 2, 8141VD Heino.
Mr. M. van der Leeuw, Fluitakker 21,6721 ZE Bennekom.
Dr. H. Reynders, Kanaal ZZ 4,7495 PR Ambt Delden.
R.P.M. Rhoen, p/a Gemeentearchief Zeist, Postbus 513,3700 AM Zeist.
Dr. L.P. Roobol en drs. F.P. Roobol-Lintelo, Kolgansstraat 17,1826 GN Alkmaar.
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