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DE FAMILIE DE GEUS UIT GAMEREN
DOOR W.H. DlNGEMANS EN J .N.A. GROENENDIJK

Inleiding
Vanaf het begin van de achttiende eeuw treedt de familie, die zich sindsdien 'De Geus' noemt,
in Gameren in de Bommelerwaard op de voorgrond. Daarvóór worden leden van deze familie
meestal vermeld onder de naam 'Van' of'Op de Leut', welke aanduiding verband hield met
het oostelijk deel van het dorp, waar de familie oorspronkelijk woonde. Het is niet bekend
waarom de onderhavige familie zich 'de Geus' ging noemen. Er is geen aantoonbare relatie
met vervolgde protestanten of geuzen uit de zestiende eeuw.

Tot het midden van de negentiende eeuw bleef de familie, vrijwel zonder uitzondering, in
Gameren wonen. Hierna vestigden meerdere leden zich elders, maar over het algemeen nog
wel in directcomgeving van Gameren: Bruchem,Heesselt,Brakct enZaltbommel. Nakomelin-
gen van deze 'emigranten' zwermden vervolgens uit over heel Nederland.
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De oudste generaties zijn alleen te traceren door het bezit van gelijke eigendommen. Met
enig voorbehoud kan daarom als stamvader worden aangehouden Jan Gerardtsz, woonachtig
op 'de Voetakkers' te Gameren. Deze had onder meer een zoon Jan, die vrijwel zeker dezelfde
is a\s Jan Jans 'op de Leut'. Diens weduwe wordt in 1675 vermeld als eigenaresse van een huis
en grond te Gameren, eerder eigendom van Jan Jan Gerardtsz en diens broeder Gerard Jansz
'Muller'.

In Zaltbommel komt in het begin van de zeventiende eeuw een familie De Geus voor. Een
relatie met De Geus in Gameren is niet aantoonbaar, hoewel zij wel bezittingen hebben in
Gameren. In 1613 woont Jan Antonissen de Geus, rademaker van beroep, en zoon van Antonis
Hendricksz de Geus, in de Boschstraat te Zaltbommel; beiden hebben bezittingen in Gameren.
Op 1 april 1612 wordt te Zaltbommel gedoopt Jan Jan Toenisz de Geus en op Pinksteren 1645 te
Gameren Wouter, zoon van Jan Jansz de jongen Geus (get.: Gerit Cornelis Cornelissen en Jasper
Hendricksen, beiden uitHellouw, en Griet Jans, huisvrouw van Wouter Cornelissen te Game-
ren).

Evenmin is de relatie aan te tonen met een ander geslacht De Geus in Gameren, dat in 1820
uitsterft met het overlijden van Jan Roelofsz de Geus. De eerste van deze familie, die zich De
Geus noemt, is Roelof Geritsz, gedoopt te Gameren op 11 juli 1650 als zoon van Gerit Roelofsen en
Lijntje Hendricks.
Evenmin is er een relatie gevonden met de familie De Geus uit Werkendam en 's Gravenmoer.

Het wapen
In zilver een viool met drie snaren van natuur-
lijke kleur, vergezeld links en rechts van een
rode roos met een groen hart en groene pun-
ten, boven in het schild geplaatst. Helmteken:
een zilveren antieke vlucht.

Oude zegels zijn niet bekend. Een stempel
met dit wapen - zie de afbeelding - was in het
bezit van een zoon van Ds. Hendrik Adrianus de
Geus (IXa-i), wijlen de heer L.W.H, de Geus, bur-
gemeester van Linschoten en Snelrewaard.
Een ander stempel met dit wapen was in het
bezit van Cornelis Jan de Geus (IXb). Tenslotte
bevindt een gekleurde tekening van hetzelfde
wapen, vervaardigd door de firma Ferd. Klaas-
sen, juweliers te 's-Hertogenbosch, zich in
familiebezit.

Geraadji eegd e bronnen
Bij de samenstelling van deze genealogie is - behalve van de gebruikelijke doop-, trouw- en
begraafregisters - vooral gebruik gemaakt van het oud-rechterlijk archief van de Hoge Bank
van Zuilichem en van het rijke dorpspolderarchief van Gameren. Beide archieven zijn gedepo-
neerd bij het streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel.
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Genealogie
l.]an Gerardtsz (Geritsen), woont binnendijks op 'de Voetakkers' dichtbij 'de Kluijt' te Gameren,
overl. vóór 17-4-16171, tr. Aertgen (Arndtgen)]ans Timmer, overl. na 17-4-16172, wed. van Ghijsbert
Dircksz, dr. van Jan Cornelisz Timmer2, te Nieuwaal, en Arike NN. Zij hertr. Jan Francken,
voorheen knecht bij Jan Gerardtsz.; diaken, kerkmeester en ouderling te Gameren.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardjansz, molenaar te Gameren (1649)3, tr. Gameren s-z-i64sMechteltAnthonis, wed. van
Goyart Jansz, molenaar.

2. Jan, volgt II.
3. Meriken Jans, overl. vóór 17-1-16834, tr. vóór 4-12-16465 Jan Otten van Heuckelom, vanaf 1643

vermeld als nabuur te Gameren, buurmeester (1661), kerkmeester (1669-1670) en diaken
(1668-1669 en 1678) ald., overl. vóór 17-1-16834, zn. van Ott Jansen van Heuckelom en
Jenneke Iewens.

Op 17 januari 1683 verkopen de erfgenamen van Jan Otten en Meriken Jans land te Gameren6.
4. Dochter, tr. Willem Petersz.
5. Dochter, tt.Jan Petersz.

II. Jan Jan Geritsz (op de Leut), woont op 'de Voetakkers' te Gameren, buurmeester 1663 ald.,
overl. tussen 1663 en 1675, tr. Peterken NN, overl. tussen 1680 en 16876, waarschijnlijk dr. van
Cornelis Jansz. (van Gameren).

De weduwe van Jan op deLeutbezit in 1675 een huis en grond te Gameren, welke in 1649 het eigendom
waren vznjanjan Gerardtsz en diens broeder Gerardjansz Muller7.

Een huijs aen den dijck
i'h Hont op de Bulck
5rA HontopdeBeemt
4 Hont op de Oude Weyde
3 Morgen op de Elscamp

1649
Jan Jan Geritsz
idem
idem
Gerit Jansz Muller
idem

1675
Wed. Jan op de Leut
idem
idem
idem
idem

In 1680 is de weduwe van Jan op de Leut bovendien (evenals haar schoonzuster Meriken Jans) voor 1/7
deel eigenaresse van het molenaarshuis van Gerit Jansz Muller.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt lila (A).
2. Willem, volgt Illb (B).
3. Arekejans van de Leuth, tr. (1) Gijsbert Petersz van de Wercken, geb. ca. 1640, overl. mei 17018,

zn. van Peter Ariensz van de Wercken, secretaris van Gameren, en Gijsbertje Wouters; tr.
(2) Gameren 10-12-1702 Dirck Anthonisz van de Wercken, geb. ca. 1660, overl. 1710/17119, zn.
van Teunis Steessen van de Wercken en NN.

4. (vermoedelijk) Annekenjans, lidmaat te Gameren 23-12-1690, tr. Gerit Willems van Depen ook
genaamd van Tiel, gerichtsnabuur (1696), buurmeester (1679,1687, 1698), kerkmeester
(1681), diaken (1690-1691) en ouderling (1696-1697) te Gameren, overl. kort vóór 24-5-
169910.
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lila. Cornelis Jansz de Geus (op de Leut), ged. Gameren 29-4-1646, eigenaar van huis en hof'De
Oude Leut' te Gameren, gerichtsnabuur (1695-1696), buurmeester (1692,1700) en kerkmeester
(1691,1698) ald., overl. dec. 170010, tr. (1) Gameren 28-2-1674 Marike Geurts, uit Drumpt; tr. (2)
Lijsken NN; tr. (3) Gameren 22-7-1683 Hendricksken Aelberts, verm. uit Zaltbommel. Zij hertr.
Gameren 25-3-1703 Otto Dircksz van Heuckelom.

Tussen 1675 en 1680 koopt hij 7 morgen 5 hont huis en hof'De Oude Leut' van juffrouw De Groot uit
Zaltbommel. Na zij n dood wordt dit huis het eigendom van Otto Dircksz van Heuckelom. In 1726 wordt
zijn broer Aelbert eigenaar. Deze verkoopt het twee jaar later voor 1000 gulden aan zijn zwager Dirck
Cerritsz van Hees ".

Op 30 januari 1679 koopt hij voor 100 gulden uit de boedel van Peter Adamsz en]an Willemsz van den
Oever een oud, vervallen huis op de 'Adammenhof aan de Burgers teeg om af te breken. Vervolgens
verkoopt hij dit perceel weer.

Op 13 mei 1700 koopt hij voor 282 gulden twee hont huis en hof van de kinderen van GelofOtten van
Tuyl aan de Burgersteeg. Zijn broer Aelbert gaat hier enkele jaren later wonen12.

Hij koopt veel land in Gameren, onder meer in 1694 tien hont 'Langstukken' voor 300 gulden van
Cornelis Taey '3 en in 1698 anderhalve morgen in de 'Voetakkers' (naast het land van zijn broer) van de
weduwe van Thomas Vosch van Avesaet. Voor dit land betaalt hij slechts 50 gulden, omdat hij op zich
neemt om de achterstallige verponding te betalen en het bij dit land behorende stuk dijk te onder-
houden.

Op 17 januari 1683 wordt hij met Dirck Antonissen van de Wenken door de gezamenlijke erfgenamen
benoemd tot zaakwaarnemer voor de boedel van Marikenjans, de overleden weduwe vanJanOtten van
Heuckelom H.

De huidige 'Adammenhof te Gameren
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Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Cornelisz de Geus, ged. Gameren 11-4-1675.
2. Geurt Cornelisz. de Geus (van 'de Leut), geb. ca. 1680 (schatting), eigenaar van een huis en hof

in 'de Heuven' te Gameren (sedert 1720), kerkmeester (1713) en diaken (1716-1717) ald.,
overl. tussen 8-5-1721 en 31-3-1722, tr. Gameren 30-11-1704 Marikejans van de Wenken, lid-
maat te Gameren 4-9-1715, overl. tussen 21-5-1721 en 31-3-172215, dr. van Jan Jacobsz van
de Wercken16 en Hilleken Gijsberts, uit welk huwelijk een jong overleden dochter.
Hij koopt op 18 juni 1720 voor 250 gulden anderhalf hont huis en hof in de Heuven te Gameren van
zijn zwager Jacob]ansz van de Wercken '7.

Op 8 mei 1721 maakt hij - ziek te bed liggend - zijn testament. Tot zijn erfgenamen benoemt
hij de kinderen van zijn zuster Willemijntje en de kinderen van zijn broer Jan '8.

3. Aelbert Cornelisz de Geus, ged. Haaften 20-4-1684, timmerman, metselaar en herbergier te
Gameren, gerichtsnabuur (1728-1729), buurmeester (1727) en kerkmeester (1722), van Ga-
meren, overl. ald. 1762, tr. Gameren 9-5-1706 Lijntje Gerrits van Hees, lidmaat te Gameren
3-7-1708, dr. van Gerrit Dircksz van Hees en Roelofje Peters.
Op 26 april 1719 verkoopt hij voor 550 gulden het huis aan de Burgersteeg, dat door zijn vader was
gekocht van de kinderen van GelofOtten van Tuyl, aan Willem Cool. Op dezelfde datum koopt hij
Willem Cool's huis in het Molenblok voor een gelijk bedrag17. In 1751 wordt dit huis voor 750
gulden gekocht door zijn broer Jan, waarna diens schoonzoon Aartjansz van Ballegoyen er gaat wo-
nen19.

4. Jan, volgt IVa.
5. Willemijntje Cornelis de Geus, ged. Gameren 1-9-1689, overl. na 10-2-173720, tr. Gameren 10-5-

1711 Arien Jacobsz Salomons, ged. Gameren 1-4-1689, overl. 1751, zn. van Jacob Jansz Salo-
mons en Geertje van Kerckwijck.

6. Rutgher Cornelisz de Geus (Op de Leut, DeBruijn), geb. ca. 1690, bewoont een buitendijks huis
ter hoogte van de Gierswaard, afkomstig van zijn schoonvader, overl. ca. 1720, tr. Game-
ren 19-7-1709 Stijntje van Bennecom, ged. Gameren 29-7-1683, dr. van Aert Ariensz van
Bennecom en Lijntje Wouters van Pippel.

7. Mariken, ged. Gameren 11-6-1693.

IVa. Jan Cornelisz op de Leut (de Geus), ged. Haaften 5-4-1686, eigenaar en bewoner van de 'Prin-
senhof in de Ridderstraat ald., gerichtsnabuur (1711, 1742), buurmeester (1712,1721, 1745),
kerkmeester (1715,1735,1748-1750), ouderling (1747-1748), diaken (1731-1732,1739-1740), overl.
(kort vóór 10-1)211754, tr. Gameren 26-5-1709 Jenneke Jacobs Salomons, ged. Gameren 8-2-1685,
dr. van Jacob Jansen Salomons en Geertje van Kerckwijck.

Jan Cornelis de Geus koopt op 1 augustus 1724 voor 775 gulden van de kinderen van Hendrick van Kerck-
wijck acht hont huis en hof de Prinsenhof in de Heuven18. Na zijn overlijden blijven zijn ongetrouwde
kinderen in dit huis wonen.
Op 16 januari 1753 koopt hij voor 500 gulden drie hont huis en hof'De Stenen Kamer' van Jan van Eek.
Dit huis wordt later bewoond door zijn zoon Jan 22.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob de Geus, geb. ca. 1708, bewoont samen met zijn broer Cornelis en zijn zuster Maria
de 'Prinsenhof ald., begr. Gameren 17-9-1787.
Jacob de Geus koopt op 2 mei 1771 samen met zijn broer en zuster voor 1340 gulden zeventien hont
bouwland De Zandkampen bij de Leutschesteeg van Ds. Cornelis van Coeverden, predikant te Leeu-
wen23. Op 19 april 1781 deponeert hij het gezamenlijke testament van Cornelis, Maria en hemzelP4.
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2. Cornelis de Geus, ged. Gameren 13-4-1710, gerichtsnabuur (1764,1766-1767), kerkmeester
(1776), ouderling (1762,1770-1772,1777-1778), en diaken (1751-1752,1758-1759) ald., overl.
1783

25 .

3. Hilleke de Geus, ged. Gameren 4-10-1711, overl. 178026, tr. Aart Jansen van Ballegoyen, ged.
Gameren 12-2-1719, bewoont een huis van zijn schoonvader in het Molenblok ald., overl.
Gameren 1780, zn. van Jan Tonissen van Ballegoyen en Anneke Jans van Depen.

4. Maria de Geus, ged. Gameren 14-5-1713, begr. ald. 4-11-1793.
5. Elisabeth de Geus, ged. Gameren 5-9-1717, overl. voor 26-10-176624, tr. Huybert Verhey, overl.

ca. 176727; hij hertr. Anneke van Bruchem.
6. Geertje de Geus, ged. Gameren 15-9-1720, overl. ald. 2-7-1795, tr. Gameren 1-10-1758 Roelof

de Geus (hij behoort tot een andere familie De Geus; zie inleiding), ged. Gameren 4-2-1725,
overl. ald. 7-2-1795, zn. van Hendrick Roelofsen de Geus en Areke Jacobsen Salomons.

7. Jan, volgt V.
8. Hendrikske de Geus, ged. Gameren 5-10-1727, tr. Jacobus de Swart, vermoedelijk uit Zaltbom-

mel.

V. Jan Jansz de Geus, ged. Gameren 19-9-1723, bewoont 'De Stenen Kamer' aan de Beemstraat
ald., gerichtsnabuur (1750,1751 en 1762), maanmeester van belastingen (1753-1756), diaken
(1760-1761) ald., overl. Gameren 176328, tr. Gameren 1-5-1751 Adriaentje van Lent, ged. Gameren
1-8-1728, overl. ald. 2-8-1820, dr. van Hendrick Tonissen van Lent en Hilleke van Wijk.

Hij bezit vrij veel land op De Bulck, afkomstig van zijn vader en schoonvader.
Op 27 januari 1784 koopt Adriaentje van Lent voor 2400 gulden zeventien hont Oost en West van Domi-
nicus Ie Balleur uit Zaltbommel24.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrick, volgt VI.
2. Jenneke de Geus, geb. Gameren 13-3-1755, overl. ald. 18-8-1829, tr. Gameren 12-5-1782 Gellof

van Bruchem, geb. Gameren 25-3-1745, landbouwer, overl. ald. 27-8-1818, zn. van Jasper
Gerritsz. van Bruchem en Hilleke Otten van Tuyl.

VI. Hendrick Jansz. de Geus, ged. Gameren 11-10-1752, landbouwer ald., azijntapper (1782-1801),
gerichtsnabuur (1777, 1778 en 1805), buurmeester (1786), ouderling (1787, 1788, 1793, 1794,
1804,1805,1813 en 1814), diaken (1774,1775,1780-1784) ald., overl. Gameren 4-5-1821, tr. Game-
ren 20-5-1781 Aartjevan Valkenburgh, geb./ged. Gameren 10/13-10-1745, dr. van Joost Jansz. (van)
Valkenburgh en Areke Slegh.

Na zijn huwelijk bouwt hij op de helft van de Vergoltenshof, waar zijn schoonmoeder een - later door
zijn 'zwager' HuibertDingemans19 afgebroken-boerderij heeft, een groot en aanzienlijk huis, dat voor
de eerste maal in 1782 wordt vermeld in de belastingstaten.

Op 8 november 1796 wordt hij, samen met Gellof van Bruchem, genoemd als enige erfgenaam van
zijn neef Jan Verheij 30.

Op 13 juni 1797 wordt hij benoemd tot voogd over Geertje en Lijntje, de minderjarige kinderen van
Jacobus de Swart en Hendrikske de Geus3'.

Uit dit huwelijk:

1. ArikedeGeus,ged. Gameren 18-3-1782,overl. ald. 14-10-1825, tr. Gameren31-5-1807^06van
Kerkwijk, ged. Gameren 22-10-1779, eigenaar en bewoner van 'de Spiegelhof ald., maire,
laterburgemeester van Gameren, rijksontvanger ald., gemeente-ontvanger van Gameren,
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Kerkwijk, Zuilichem en Poederoijen, secretaris Polder van Gameren, gecommitteerde van
de voormolens, hoofdingeland polderdistrict Bommelerwaard boven de Meijdijk, overl.
Gameren 13-11-1851, zn. van Dirck Walraven van Kerkwijk en Willemke Timmer.
Jacob van Kerkwijk behoorde tot een familie, waarin het schoutambt van Gameren min of meer
erfelijk was geworden. De eerste schout in zijn familie was zijn voorvader Jan Jans van Kerckwijck,
die sedert 25 juli 1657 schout van Gameren was.

Na het overlijden van zijn echtgenote verscheen de volgende advertentie in de krant: 'Nadat
mijn geliefde Echtgenoote, AUKE DE GEUS32; op den 6 dezer vrij voorspoedig bevallen was van
eene Dochtet, zoo behaagde het den oppermagtigen Bestuurder onzer lotgevallen, haar, heden
morgen ten 4 uren, na eene toenemende verzwakking, in den ouderdom van ruim 43, en na eene
genoegelijkeHuewelijks-vereeniging van ruim 18 jaren, tot zich in zijne heerlijkheid op te nemen,
mij nalatende 10 kinderen, waarvan verscheidene hun zwaar verlies nog niet beseffen. Bij deze geve
ik van dit mijn onherstelbaar verlies aan Vrienden en Bekenden kennis, met verzoek om door
brieven van rouwbeklag mijne droefheid niet te willen vermeerderen. J. VAN KERKWIJK, Burge-
meester van Gameren. Gameren, in Boemelerwaard, den 14 October 1825.'33

2. Jan, volgt VII.

Huize 'Spiegelshof te Gameren

VU. Jan Hendriksz. de Geus, ged. Gameren 2-8-1783, landbouwer op 'Den Hoek' ald., lid gemeen-
teraad, wethouder en adjunct-burgemeester van Gameren, kerkvoogd en diaken hervormde
gemeente ald., overl. Gameren 10-1-1858, tr. Gameren 15-2-1816 Diena van de Werken, ged. Game-
ren 30-3-1790, overl. ald. 18-9-1847, dr. van Peter Johannese van de Werken en Fijke van Leeu-
wen.

Hij bewoonde het huis dat door zij n vader in de Beemstraat was gebouwd. Door zijn huwelijk kwam
hij tevens in het bezit van het huis Den Hoek en van het er tegenover gelegen bouwland, weiland en
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boomgaard Dijkschrijversland. In i854behoort hij met ruim47bunder land te Gameren, Zaltbommel
en Nederhemert tot de bovenlaag van grote landeigenaren in de Bommelerwaard. De percelen liggen
zeer verspreid, zowel in als buiten het dorp.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Adrianus, volgt Villa (AA).
2. Peter Cornelis, volgt VlIIb (AB).
3. Arnoldajosina de Geus, geb. Gameren 7-1-1822, overl. ald. 26-3-1855, tr. Gameren 20-5-1847

Gerritvan Leeuwen, geb. Brakel 29-9-1817, landbouwer en gemeente-ontvanger te Gameren,
hoofdgeërfde polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk, overl. Gameren 29-3-1903,
zn. van Cornelis van Leeuwen en Anna Maria Timmer.

4. Frederik Willem, volgt VIIIc (AC).
5. Gijsbert Arnoldus de Geus, geb. Gameren 24-4-1828, overl. ald. 14-1-1836.

V

Boerderij 'Den Hoek' te Bruchem
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(Bruchem)

Villa. Hendrik Adrianus de Geus, geb. Gameren 8-12-1816, landbouwer op 'Kerkzigt', later op
'Groenhoven' te Bruchem, gemeente-ontvanger van Kerkwijk, lid algemeen armbestuur en
zetter directe belastingen te Bruchem, overl. ald. 22-8-1889, tr. Kerkwijk 27-5-1841 Anna Petro-
nella Brouwers, geb. Bruchem 16-1-1808, overl. ald. 25-6-1890, dr. van Jan Brouwers en Gijsber-
tha Petronella Valkenburgh.

Na zijn huwelijk, vestigt Hendrik Adrianus zich te Bruchem, waar de familie van zijn echtgenote al
generaties lang een vooraanstaande rol vervulde34. Hij volgt zijn schoonvader als eigenaar van Kerk-
zigt op. Later verwerft hij ook Groenhoven, een groot herenhuis te Bruchem, dat in 1842 door zijn
zwager, de Kerkwijkse burgemeester Hendrik Brouwers, werd gebouwd.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Gijsbert de Geus, geb. Bruchem 23-3-1842, overl. ald. 25-9-1842.
2. Jan Gijsbert, volgt IXa.

Huize 'Groenhoven' te Bruchem

IXa. Jan Gijsbert de Geus, geb. Bruchem 29-2-1845, landbouwer op 'Groenhoven' ald., gemeente-
ontvanger van Kerkwijk, heemraad polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk, ouder-
ling en kerkvoogd hervormde kerk te Bruchem, overl. ald. 4-1-1917, tr. Brakel 8-9-1881 Dirkje
Cornelia Vervoorn, geb. Brakel 6-9-1856, overl. Bruchem 6-2-1935, dr. van Cornelis van Dalen
Vervoorn en Woutje Cornelia van Os.

Uit dit huwelijk:

1. Ds. Hendrik Adrianus de Geus, geb. Bruchem 9-6-1882, hervormd predikant achtereenvol-
gens te Wilnis, Wezep (Oldebroek), Veenendaal, Waddinxveen, Huizen (NH) en De Bilt,
lid klassikaal bestuur Ned. Hervormde kerk te Gouda, Amsterdam en Wijk bij Duurstede,
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Het gezin van Ds. Hendrik Adrianus de Geus (IXa-1) (1924)
voor v.l.n.r.: Hendrikje Gerritdina Lcimberta, Gerrit Lambertus en Jan Gijsbert

achter v.l.n.r.: Hendrik Adrianus de Geus (met Janna Hendrika), Dirkje Cornelia, Hendrik Adrianus,
Lodewijk Willem Hendrik, Janna de Geus-Berghege (met Gerritdina Lamberta) en Willem Hendrik

secretaris ChristelijkDpofstommeninstituut'Effatha'te Voorburg, secretaris Guyotfonds
tot steun van hulpbehoevende doofstommen, secretaris Bond van Nederlands-Hervormde
Jongelingenverenigingen'op Gereformeerde grondslag, raadsman Anti-Revolutionaire
Jongerenactie, lid Moderamen Provinciaal Comité van Anti-Revolutionaire Kiesverenigin-
gen te Utrecht, RON, overl. De Bilt 23-7-1953, tr. Kerkwijk 24-2-1910 Janna Hendrika Berghe-
ge, geb. Bruchem 12-7-1880, overl. De Bilt7-n-i95O, dr. van Lodewijk Berghege en Gerrit-
dina Lamberta van Rheen. Uit dit huwelijk tien kinderen.

Cornelis Wouter de Geus, geb. Bruchem 22-12-1883, landbouwer in de Peperstraat ald.35, lid
gemeenteraad en wethouder van Kerkwijk, hoofdgeërfde polderdistrict Bommelerwaard
boven de Meidijk, lid bestuur Coöperatieve Aankoopvereniging der Geldersch-Overijssel-
sche Maatschappij van Landbouw afd. Bommelerwaard, lid bestuur N.V. Maatschappij
tot Beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouw te Zaltbommel e.o., overl. Bruchem 26-
12-1955, tr. Kerkwijk 20-6-1907 Johanna Hendrika Dingemans, geb. Bruchem 9-8-1879, overl.
ald. 17-4-1954, dr. van Peter Dingemans en Metje Adriana van der Kolk. Uit dit huwelijk
zes kinderen.

Anna Petronella de Geus, geb. Bruchem 27-3-1885, overl. ald. 20-5-1937, tr. Kerkwijk 23-5-
1907 Dirk Dingemans, geb. Bruchem 23-2-1883, landbouwer en paardenfokker op 'Den
Hoek' ald., secretaris Coöperatieve Melk-Vee Verzekering 'De Hulp' te Kerkwijk, voorzit-
ter Coöperatieve Hengstenvereeniging 'Vooruit', lid bestuur Vereniging Christelijk Kleu-
ter-onderwijs te Bruchem, voorzittend-poldermeester Polder van Bruchem, secretaris en
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Dirk Dingemans (1883-1961) en Anna Petronella de Geus (IXa-3,1885-1937)

later voorzitter bestuur Coöperatieve Boerenleenbank te Zaltbommel, lid bestuur afd.
Bommelerwaard-Oost en plv. lid-werkgever hoofdbestuur Geldersche Landbouw-Onder-
linge te Arnhem, OON, overl. Bruchem 28-11-1961, zn. van Peter Dingemans en Metje
Adriana van der Kolk. Hij hertr. Kerkwijk 15-6-1944 Gerritje Grootveld.
Wouterus Cornelis de Geus, geb. Bruchem 24-3-1889, landbouwer op 'Groenhoven' ald.,
gemeente-ontvanger van Kerkwijk, secretaris-ontvanger Polder van Bruchem, penning-
meester hervormde kerk ald., overl. Bruchem 5-12-1965, tr. (1) Kerkwijk 11-8-1910 Sophia
Arnolda Dingemans, geb. Zaltbommel 7-3-1888, overl. Bruchem 6-6-1925, dr. van Huijbert
Dingemans en Aartje Slegh; tr. (2) Zuilichem 26-6-1930 Christina Alberts, geb. Zuilichem
20-9-1906, dr. van Christiaan Alberts en Catrina van Veen. Uit het eerste huwelijk vier
kinderen.

Mr. MathijsJohannes de Geus, geb. Bruchem 13-12-1895, advocaat en procureur te Utrecht,
deken orde van advocaten in de provincie Utrecht, lid gemeenteraad en wethouder van
De Bilt, lid Provinciale Staten van Utrecht, overl. Utrecht 13-3-1963, tr. (1) Kerkwijk 30-6-
1921 Neeltje Cornelia Heijstek, geb. Bruchem 23-2-1897, overl. De Bilt 9-3-1948, dr. van Cor-
nelis Alettinus Heijstek en Maria Gosewina Dingemans; tr. (2) Hilversum 20-10-1950 Mr.
Maria Anna Catharina Viëtor, geb. De Bilt 21-12-1916, oud-advocaat en procureur te Utrecht,
dr. van Berend Viëtor en Catharina Gerardina Justina Paravicini di Capelli. Uit het eerste
huwelijk drie kinderen.
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Boerderij 'Den Hoek' te Bruchem

AB
(Gameren-Zaltbommel-Heesselt)

VlIIb. Peter Cornelis de Geus, geb. Gameren 29-5-1819, landbouwer en paardenfokker op 'Den
Hoek' ald., lid gemeenteraad en wethouder ald., poldermeester Polder van Gameren, lid plaat-
selijke commissie van onderstand ingeval van watersnood en zetter directe belastingen te
Gameren, overl. ald. i4-2-i897> tr. Varik 28-6-1849 Maria Berendina van der Linden, geb. Heesselt
28-10-1824, overl. Gameren 28-2-1908, dr. van Jan van der Linden en Maria van Empel.
In 1858 gaat hij met zijn broer Frederik Willem over tot verdeling van onroerende goederen. Hij verkrijgt
de boerderij Den Hoek en het Dijkschrijversland.

In 1860 verpacht hij, samen met zij n broers Hendrik Adrianus en Frederik Willem en de andere eigena-
ren, de Stik- en de Jufferswaard in de Gamerense uiterwaard aan de steenbakkers Ariejacobus enjohan-
nes Mijnlieff, die de oude steenhoven van Rijk Peter Vermeulen hebben gehuurd. In maart 1897 koopt de
landbouwer en steenbakker Gijsbert Frederik dejongh de diverse deelgerechtigden in de oven en de
uiterwaard uit. De weduwen van Peter Cornelis en Frederik Willem en Jan Gijsbert, de zoon van Hendrik
Adrianus, ontvangen ieder circa een twaalfde deel ter waarde van ƒ 8.762,50.

Evenals zijn zoon Marius Antonie later, fokte hij paarden. In 1905 worden door zijn weduwe - naast
ander vee - meerdere stamboekmerries publiek verkocht.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hendrik de Geus, geb. Gameren 4-6-1850, overl. ald.'3-10-1854.
2. Jan Cornelis Aartse de Geus; geb. Gameren 11-6-1852, overl. ald. 17-6-1852.
3. Cornelis Jan, volgt IXb.
4. Diena Maria de Geus, geb. Gameten 2-9-1857, overl. ald. 21-9-1857.
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Peter Cornelis de Geus (VUIb, 1819-1897) en Maria Berendina van der Linden (1824-1908)

5. Jan Hendrik, volgt IXc.
6. Marinus Antonic, volgt IXd.
7. Gijsbertjohannes, volgt IXe.
8. Dirk Herman de Geus, geb. Gameren 27-3-1866, overl. ald. 25 okt. 1867.

IXb. Cornelis Jan de Geus, geb. Gameren 14-2-1855, landbouwer te Gameren, vanaf 1886 te Zalt-
bommel, eigenaar van een hooipers ald., 2e luitenant rustende schutterij van Gelderland,
overl. ald. 27-4-1935, tr. Zaltbommel 19-11-1886 Anna Clara van den Bosch, geb. Tiel 17-7-1867,
overl. Zaltbommel 25-10-1940, dr. van Paulus Arnoldus van den Bosch en Wilhelmina de Hoog.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Cornelis de Geus, geb. Zaltbommel 19-9-1887, belastingambtenaar, overl. Santpoort 23-
9-1974»tr- (i) Wijk aan Zee 30-7-1912 Maria Johanna Wartena, geb. Amsterdam 4-9-1886,
overl. Velsen 7-8-1954, dr. van Dirk Wartena en Maria Johanna Mulder; tr. (2) Velsen 24-5-
1957 Wilhelmina Louise Donderdahl, geb. Amsterdam 24-11-1891, overl. Santpoort 11-1-1990,
wed. van Lourens Maars, dr. van Dirk Ferdinand Donderdahl en Wilhelmina Louisa An-
netta Pieper. Uit het eerste huwelijk één dochter.

2. Paulus Arnoldus de Geus, geb. Zaltbommel 19-4-1889, slager, vertegenwoordiger, overl.
Rotterdam 24-6-1938, tr. Amsterdam 19-2-1914 Johanna Catharina VazDias, geb. Amsterdam
16-7-1892, winkelierster in chocolade en suikerwerken, overl. Rotterdam 8-9-1969, dr. van
Samuel Vaz Dias en Maria Adriana Doesburg. Zij tr. (2) Rotterdam 24-5-1939 Albertus van
Eijk en tr. (3) Rotterdam 27-5-1960 Lambertus Wielders. Uit dit huwelijk twee kinderen.

3. Maria Berendina de Geus, geb. Zaltbommel 21-5-1890, overl. ald. 19-8-1986.

Gens Nostra 57 (2002)



4. Govert de Geus, geb. Zaltbommel 24-12-1891, commies der rijksbelastingen, eremedaille
orde van Oranje-Nassau, overl. Utrecht 18-1-1965, tr. Zaltbommel 29-12-1921 Neeske Bred-
dels, geb. Zaltbommel 15-2-1901, overl. ald. 25-12-1989, dr. van GijsbertBreddels en Peterke
van Rijnsbergen. Uit dit huwelijk één zoon.

5. Wilhelmina de Geus, geb. Zaltbommel 27-6-1894, overl. Gameren 14-4-1989, tr. Brakel 22-5-
1930 Marcelis van Dalen, geb. Brakel 11-5-1893, landbouwer, later commisionair in knolge-
wassen, overl. Brakel 2-6-1977, zn. van Teunis Adrianus van Dalen en Johanna Adriana
van Wijgerden.

6. Dirk Goossen de Geus, geb. Zaltbommel 23-1-1897, overl. Rossum 15-1-1955, tr. Zaltbommel
20-8-1930 Maaike Wilhelmina van Maren, geb. Zaltbommel 24-3-1903, overl. 's-Hertogen-
bosch 26-6-1972, dr. van Gerrit Arnoldus van Maren en Pieternella van der Steenhoven.
Uit dit huwelijk drie kinderen.

7. Henriettede Geus, geb. Zaltbommel 6-10-1899, overl. 's-Gravenhage 22-1-1991, tr. Zaltbom-
mel i4-u-i92S]ohannes van Maren, geb. Zaltbommel 5-8-1891, werktuigkundige op de grote
handelsvaart, overl. 's-Hertogenbosch 9-4-1932, zn. van Pieter Dirk van Maren en Adriana
Maria van Asch.

8. Geertruida de Geus, geb. Zaltbommel 15-7-1903, overl. ald. 20-6-1992, tr. Zaltbommel 23-4-
1936 Simonjoseph Cornet, geb. Amsterdam 1-5-1902, overl. 's-Hertogenbosch 1-5-1981, zn.
van Johannes Wilhelmus Cornet en Anna Gerardina Thijnbeen.

9. Cornelisjan de Geus, geb*. Zaltbommel 26-8-1905, adjunct-commies directe belastingen,
overl. ald. 16-11-1952, tr. Zaltbommel 12-5-1937 Dirgje Diana van Gelder, geb. Zaltbommel
12-4-1906, overl. Ammerzoden 25-11-1998, dr. van Adrianus van Gelder en Sofia Willemina
Sterk.

10. Anna Clara de Geus, geb. Zaltbommel 31-3-1909, huishoudster, overl. 's-Gravenhage 6-2-

1999.

Cornelisjan de Geus (IXb, 1855-1935) en Anna Clara van den Bosch (1867-1940)
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Het gezin van Jan Hendrik de Geus (IXc, 1859-1346)
voor v.l.n.r.: Frederik Willem, Johannis, Dina en Cornelis Andries

midden v.l.n.r.: Dirk Hermen, Jan, Jan Hendrik de Geus, Peter Cornelis,
Anna Maria Sijke Jantje de Geus-van Waarden en Hendrika Maria

achter v.l.n.r.: Anna Maria Jantje, Maria Berendina en Cornelia Andrina

IXc. Jan Hendrik de Geus, geb. Gameren 29-5-1859, landbouwer ald., plv. heemraad polder-
district Tielerwaard, overl. Heesselt 22-12-1946, tr. Gameren 7-12-1882 Anna Maria Sijke Jantje
van Waarden, geb. Heesselt 6-3-1861, overl. ald. 2-2-1918.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Cornelis de Geus, geb. Heesselt 3-11-1883, kantoorbediende, boekhouder en correspon-
dent, overl. 's-Gravenhage 30-11-1950, tr. Varik 2-12-1926 BerdineKroon, geb. Varik 13-2-1891,
overl. Apeldoorn 25-8-1960, dr. van Patricq Heleen Joann Kroon en Aaltje ten Hoopen.

2. Anna Maria Jantje de Geus, geb. Heesselt 22-10-1884, overl. 12-5-1978, tr. Heesselt 9-3-1921
Johannes Christojfel van Reekum, geb. Geldermalsen 6-4-1878, landbouwer te Meteren, overl.
Geldermalsen 17-6-1952, zn. van Jan Dirk van Reekum en Metje van der Burg.

3. Maria Berendina de Geus, geb. Heesselt 18-10-1885, overl. Beneden-Leeuwen 28-2-1982, tr.
Varik 31-5-1916 Willem Janssen, geb. Heerewaarden 18-1-1884, gemeentesecretaris van Mete-
ren, overl. Zaltbommel 19-8-1969, zn. van Gerrit Janssen en Petronella Cornelia van Brink.

4. Cornelia Andrina de Geus, geb. Heesselt 10-2-1887, overl. Amsterdam 17-11-1972, tr. Varik 20-
7-1921 Gerrit Catharinus Tamson, geb. Varik 21-4-1883, overl. Bergen-Belsen april 1945.

5. Dirk Hermen de Geus, geb. Heesselt 16-4-1888, landbouwer, overl. ald. 21-7-1968.
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6. Jan de Geus, geb. Heesselt 9-3-1889, landbouwer, overl. ald. 23-2-1965, tr. Geldermalsen 9-
11-1922 Jacoba Hermina van der Koppel, geb. Geldermalsen 30-10-1893, overl. Neerijnen 27-1-
1989, dr. van Anthonie Adrianus van der Koppel en Barta Cornelia van der Burg. Uit dit
huwelijk vijf kinderen.-1

7. Frederik Willem de Geus, geb. Heesselt 3-4-1890, fruitteler, overl. ald. 13-9-1965, tr. Wadenoi-
jen 11-11-1926 Alberdina Bartha de Kruijff, geb. Heesselt 14-1-1902, overl. ald. 23-1-1987, dr.
van Roeland Gerdinus de Kruijff en Alberdina Bartha Wielders. Uit dit huwelijk drie
kinderen.

8. Johannis de Geus, geb. Heesselt 13-8-1891, landbouwer, overl. Zaltbommel 15-8-1973.
9. Dina de Geus, geb. Heesselt 1-1-1893, overl. 15-4-1960, tr. Varik 1-12-1920 Willem Matthijs de

Waal, geb. Varik 30-8-1892, fruitteler, overl. Tiel 29-1-1950, zn. van Roelof de Waal en
Aaltje de Lange.

10. Cornelis Andries de Geus, geb. Heesselt 15-3-1895, landbouwer, overl. ald. 5-12-1968.
11. Hendrika Maria de Geus, geb. Heesselt 18-8-1896, overl. 1-2-1979, tr. Varik 6-2-1924 Adrianus

van Bergeijk, geb. Wijk én Aalburg 16-3-1889, landbouwer, overl. 's-Hertogenbosch 28-3-
1968, zn. van Jan van Bergeijk en Grietje van Doveren.

12. Wijntje Charlotte Hendrika Catharina de Geus, geb. Heesselt 5-8-1898, overl. Tiel 23-12-1956,
tr. Varik 28-7-1934 Johannes van de Westeringh, geb. Rhenen 29-1-1906, landbouwer, overl.
Utrecht 26-4-1950, zn. van Johannes van de Westeringh en Gerritje van Veelen.

13. Aart Marinus Antonie de Geus, geb. Heesselt 2-9-1900, landbouwer, overl. Tiel 6-10-1967, tr.
Varik 26-2-1930 Hermina Johanna van Waarden, geb. Varik 25-3-1901, overl. Geldermalsen
31-12-1956, dr. van Roelof van Waarden en Geurtje Johanna Augustinus. Uit dit huwelijk
twee kinderen.

Boerderij 'Dijkschrijversland' te Gameren
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Marinus Antonie de Geus (IXd, 1861-1926) met zijn stamboekhengst Tancredo

IXd. Marinus Antonie de Geus, geb. Gameren 28-10-1861, landbouwer te Brakel, later op 'Dijk-
schrij versland' te Gameren, paardenfokker ald., lid gemeenteraad van Gameren, lid plaatselij-
ke commissie van onderstand ingeval van watersnood ald., heemraad polderdistrict Bomme-
lerwaard boven de Meidijk, kerkvoogd hervormde kerk te Gameren, overl. Zaltbommel 29-3-
1926, tr. (1) Brakel 26-8-1886 Adriana Hendrika Cornelia van der Veer, geb. Gorinchem 11-11-1862,
overl. Brakel 5-4-1892, dr. van Barend van der Veer en Gerritje Blanken; tr. (2) Vuren 15-6-1893
Cornelia Eeuwijk, geb. Brakel 22-1-1865, overl. Gameren 24-11-1924, dr. van Joost Eeuwijk en
Aagje Grandia.

Hij woont tot omstreeks 1895 te Brakel en keert dan naar Gameren terug.
Rond 1895 zijn de percelen Dijkschrijversland gesplitst. De weduwe van Peter Cornelis de Geus blijft

in het bezit van het weiland en de boomgaard; Marius Antonie bouwt op het bouwland een huis.
Marius Antonie de Geus was een vooraanstaand paardenfokker in de Bommelerwaard. In 1905 koopt

hij van het Rijksveulendepot te Bergen op Zoom voor 1.570 gulden de hengst Garibaldi, die hij korte
tijdlater in deZaltbommelscheCourantaanprijstals een 3-jarigstamboek hengst, donkerbruin, hoog
1.60 m., zoon van Julius uitTiel. Garibaldi kreeg de jaren daarna diverse prijzen en bekroningen en
werd opgenomen in het Geldersch paardenstamboek. Andere bekende.paarden uit zijn stal waren
Elegants, Arthur en de roodschimmel Ibas. Later adverteerde hij vooral met Admiraal, een bruinbles
met witte voeten, hoog 1.65 m., die op de Centraalkeuring te Eist vele malen de hoogste prijs behaal-
de.

Uit het eerste huwelijk:
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1. Gerritje de Geus, geb. Gameren 2-1-1887, overl. Zaltbommel 5-9-1959, tr Zaltbommel 26-4-
1939 Gerrit Valkenburgh, geb. Zaltbommel 15-4-1876, commies PTT ald., overl. Zaltbommel
24-2-1969, zn. van Jan Valkenburgh en Gijsbertje van Eekelen.

2. Maria Berendina de Geus, geb. Brakel 30-1-1888, overl. ald. 14-4-1888.
3. Peter Cornelis de Geus, geb. Brakel 10-1-1889, landbouwer te Brakel, overl. 's-Hertogenbosch

28-8-1974, tr. Zuilichem 27-1-1916 Metje van Brakel, geb. Zuilichem 25-1-1890, overl. Zalt-
bommel 13-11-1965, dr. van Arie van Brakel en Jantje van Noord. Uit dit huwelijk zes kin-
deren.

4. Barendina Jacoba de Geus, geb. Brakel 1-2-1890, overl. Rotterdam 24-9-1973, tr. Brakel 3-4-
1913 Adriaanjohan van Voorthuizen, geb. Zaltbommel 23-8-1886, landbouwer, veehouder en
winkelier, overl. Rotterdam 23-9-1972, zn. van Coenraad Jan van Voorthuizen en Jenneke
Groothoff.

5. Barend de Geus, geb. Brakel 29-1-1891, overl. ald. 24-6-1891.
6. Maria Barendina Adriana de Geus, geb. Brakel 25-2-1892, overl. Vuren 3-1-1919.

Uit het tweede huwelijk:

7. Aagje Anna Hendrika de Geus, geb. Gameren 6-11-1894, overl. Heiloo 16-3-1949, tr. 24-3-1920
Ds. Hendrik Willem Bloemhoff, geb. Noordbroek 14-3-1891, hervormd predikant te Ke-
dichem, overl. Heiloo 11-7-1974, zn. van Jan Pieter Bloemhoff en Grietje Roelfsema. Hij
hertr.Heiloo 28-12-1962 Pietertje de Geus.

8. Mijntje Teuntje de Geus, geb. Gameren 5-9-1895, overl. Almelo 1-11-1971, tr. Gameren 24-4-
1929 Wijnand Zeeuw, geb. Capelle aan den IJssel 29-5-1892, burgemeester van Hoornaar,
Hoogblokland en Noordeloos, Genemuiden en Rijssen, overl. Deventer 3-3-1957, zn. van
Jan Zeeuw en Jannigje Verduijn.

9. Josina de Geus, geb. Gameren 6-8-1896, overl. Twisk 14-6-1983, tr. (1) Gameren 19-10-1932
Nikel van Bergen, geb. Toornwerd 20-8-1897, landbouwer, overl. Wieringen 10-10-1940, zn.
van Jan Anthonie van Bergen en Hiltje Grommers; tr. (2) Abbekerk 10-7-1946 Teunis Willem
Vermaat, geb. Bergschenhoek 30-3-1894, warmoezier, later landbouwer, overl. Castricum
3-6-1979, zn. van Philipp'us Vermaat en Maartje Rodenburg.

10. Aart Dirk Herman de Geus, geb. Gameren 18-2-1901, landbouwer op 'het Dijk-schrij versland'
ald., heemraad polderdistrict Bommelerwaard, overl. 's-Hertogenbosch 31-5-1978, tr.
Zoelen 9-11-1933 Alida Antonia van der Woerd, geb. Zoelen 4-3-1906, overl. 's-Hertogenbosch
24-9-1980, dr. van Jacobus van der Woerd en Maria Hendrika de Kruyff. Uit dit huwelijk
drie kinderen. >

IXe. Gijsbert}ohannes de Geus, geb. Gameren 5-5-1864, landbouwer op 'Den Hoek' en lid ge-
meenteraad ald., voorzittend-kerkvoogd hervormde kerk te Gameren, overl. ald. 2-1-1936, tr.
Elisabeth Eeuwijk, geb. Brakel 7-6-1868, overl. Gameren 21-3-1950, dr. van Joost Eeuwijk en
Aagje Grandia.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Cornelis de Geus, geb. Gameren 26-1-1897, landbouwer op 'Den Hoek' en lid gemeente-
raad ald..voorzittend-kerkvoogd Ned. Herv. kerk te Gameren, overl. Rossum 24-10-1992.

2. Joost Arie de Geus, geb. Gameren 4-6-1899, landbouwer op 'Den Hoek' ald., overl. 's-Herto-
genbosch 5-6-1989, tr. Dussen 132-1964 Geertruida Cornelia van de Wiel, geb. Dusssen 3-4-
1924, dr. van Abraham Bastiaan van de Wiel en Elisabeth Teuling.

3. Marie Barend Frederik de Geus, geb. Gameren 12-2-1904, landbouwer op 'Den Hoek' ald.,
overl. Gameren 10-10-1986.
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Gijsbertjohannes de Geus (IXe, 1864-1936) en Elisabeth Eeuwijk (1868-1950)
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AC
(Gameren)

VIIIc. Frederik Willem de Geus, geb. Gameren 3-10-1824, landbouwer ald., ontvanger Polder van
Gameren, overl. ald. 26-6-1869, tr. 10-9-1857 Maria Anna van Waardenburg, geb. Lithoijen 30-1-
1837, overl. na 1886, dr. van Adrianus van Waardenburg en Agnees van Oss.

Bij de boedelverdeling met zijn broer Peter Cornelis in 1838 wordt hij eigenaar van de Vergoltenshof
aan de Beemstraat.

In 1861 wijzen Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn verzoek tot schadeloosstelling in verband
met de zeer aanzienlijke verliezen, geleden tijdens de watersnood, af. Zij beargumenteren dit besluit
met de constatering dat hij behoort tot de meer gegoede ingezetenen en dat niet blijkt dat hij in zulke
benarde omstandigheden verkeert, dat hij voor een uitkering in aanmerking komt.

In 1870 verkrijgt hij ook de westelijk gelegen percelen, afkomstig van Huibert Dingemans. In 1886
verkoopt zijn weduwe de Vergoltenshof met de erachter gelegen percelen Oudenhof en Schoenma-
kershof voor 7.000 gulden aan Peter Cornelis dejongh.

Uit dit huwelijk:

1. Diena Maria de Geus, geb. Gameren 2-9-1857, jong overl..
2. Johanna de Geus, geb. Gameren 30-7-1858, woont vanaf 1878 te Utrecht, tr. Gameren 13-9-

1882 Johannes Franciscus van Boeckel, geb. Zaltbommel 23-3-1855, koopman, zn. van Adria-
nus van Boeckel en Anna Elisabeth van der Laar.

3. Diena de Geus, geb. Gameren 6-3-1860, overl. Utrecht 4-6-1890, tr. Gameren 31-5-1883 Frede-
ricus Leo de Haart, geb. Utrecht 4-2-1854, koopman ald., overl. Amsterdam 26-8-1909, zn.
van Theodorus Franciscus Bernardus de Haart en Catharina Monica van Blaricum.

4. Adriana Agnes de Geus, geb. Gameren 4-5-1861, tr. Gameren 14-5-1884 Johannes Jacobus Hack-
foort, geb. Utrecht 27-10-1854, koopman ald., zn. van Wilhelmus Rutgerus Hackfoort en
Grietje Rienks.

5. Jan Hendrik de Geus, geb. Gameren 19-7-1862, woont vanaf 1873 te Pannerden, overl. Deven-
ter 2-2-1906, tr. Maria Antoinetta teRiele, geb. 11-2-1864, overl. Schalkhaar 14-2-1937. Uit dit
huwelijk drie kinderen.

6. Adrianus Jan Willem de Geus, geb. Gameren 2-7-1865, banketbakker te Rotterdam, tr. Anna
Huck, uit Utrecht.

Frederik Willem de Geus (VIIIc, 1824-1869) en Anna Maria van Waardenburg (1837-na 1886)
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B

Illb. Willemjanszvan deLuet, vermeld vanaf 5-4-168136, bewoont het huis van zijn vader tegen
de dijk op 'de Voetakkers', overl. 1710/171137, tr. Lijsken Huijgen, overl. 1736/173738.

Op 31 oktober 1685 koopt hij van Nicolaas Maximiliaan de Vooght \6 hont land bij zijn huis, dat afkom-
stig is van de familie Van derRiviere, heren van Gellicum, Kerkwijk en Bruchem39. Zijn vader pachtte
deze percelen al in 1649*.

Willemjansz voldeed niet altijd zijn huurverplichtingen, want op 6 november 1682 laat De Vooght
beslag leggen op zijn goederen en die van zijn broeder Cornelis 40.

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Geus, ged. Gameren 19-8-1688, jong overleden.
2. Mereken de Geus, ged. Gameren 19-8-1688, tweeling met voorgaande kind, overl. na 28-5-

171941, tr. Gameren 18-4-1718]ielis van der Schoot, ged. Gameren 13-1-1689, overl. 174342, zn.
van Giel Anthonisz. van der Schoot en Philippa Gerrits; hij hertr. Gameren 1-3-1722 Mar-
grietje Peters van Valckenburgh.

3. Jan, volgt IVb.
4. Peterken de Geus, ged. Gameren 24-4-1698, tr. Cornelis van derCleur, ged. Gameren 23-4-1693,

bewoont het huis 'Het Blockhuys' ald., overl. 175743, zn. van Peter Dircksz Leut en Maeyke
Driessen.

IVb. Jan Willemsz de Geus, ged. Gameren 27-3-1692, bewoont 'het Blockhuijs' van zijn moeder
tegen de dijk op 'de Voetakkers', gerichtsnabuur (1718-1719) en kerkmeester (1720) van Game-
ren, overl. 174444, tr. Gameren 20-3-1729 Lijske van der Wal, lidmaat te Gameren 29-3-1719, dr.
van Huybert van der Wal en Engeltje Cornelisse; zij hertr. Haaften 1-7-1753 Teunis Willemse
Donker, bakker te Gameren, wedr. van Cornelia van Valckenburgh.

Hij bewoont het huis van zijn moeder; na zijn overlijden wordt het eigendom van Teunis Donker, bij
wie zijn dochter Huybertje inwoont.

In 1733 koopt hij - samen met zijn zwager Cornelis van der Cleur - voor 500 gulden twee hont huis
en hof'Het Blockhuys' van Arien Ruymschotel, oorspronkelijk eveneens afkomstig van de familie Van
der Riviere45.

In 1740 verkoopt hij voor 86 gulden en 15 stuiver aan de brouwer David Timmer een streepje land
buitendijks, tussen het erf van Jielis de Geus (andere familie, zie inleiding) en de stoep naar diens

brouwerij, op voorwaarde dat Jan Willemsz de dijk en de stoep blijft onderhouden46.

Uit dit huwelijk:

1. Willem de Geus, ged. Gameren 26-2-1730, overl. ca. 175047.

2. Huybertje de Geus, ged. Gameren 24-1-1734, overl. ald. 10-6-1815.
'Tot haar overlijden bewoont zij het huis van haar voorouders op 'De Voetakkers'. Op 8 mei 1816
wordt het door burgemeester Jacob van Kerkwijk, namens de erven, voor 1690 gulden verkocht aan
Peter Abrahamse van de Werken.

In 1759 verkoopt zij, samen met Philippina van der Schoot (de dochter vanMereken) en haar echtgenoot

GerritHedel, voor 400 gulden 'Het Blockhuys' aan Pieternella van der Schoot te Zaltbommel48.

3. Cornelis de Geus, ged. Gameren 7-8-1735, jong overleden.

Gens Nostra 57 (2002) 21



In de noten gebruikte afkortingen:
OADP Oud-archief van de (overige) dorpspolders in het polderdistrict Bommelerwaard

boven de Meidijk (1600-1838).
ORAZ Oud-rechterlijk archief van Zuilichem (1563-1811).
SAB Streekarchief Bommelerwaard.

Noten
1. ORAZ, inv. 671, fol. 369: Aerntgenjansdr.
2. Vgl. W.H. Dingemans, Timmer (Nieuwaal), in: Gens Nostra 43 (1988), pag. 387.
3. Rijksarchief in Gelderland, Archief Staten Kwartier van Nijmegen, inv. 511, fol. 2iv.
4. ORAZ, inv. 678, fol. 30V.
5. SAB, Doopboek Gameren (1644-1715): Getuige bij de doop van 'Arien, het kint van Dirck Jansz, de

huysvrou van Jan Otten, Marike Jans'.
6. OADP, inv. 756. Zij is in 1680 nog vermeld; in 1687 staan haar bezittingen op naam van haar kinde-

ren.
7. Rijksarchief in Gelderland, Archief Staten Kwartier van Nijmegen, inv. 511.
8. SAB, Archief ambtsbestuur van Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden 1580-1819, Opgaven van de

overledenen in de dorpen gedaan door de plaatselijke schoolmeesters 1695-1702, inv. 14.
9. OADP, inv. 764. Hij is in 1710 nog vermeld op de staat van het familiegeld, in 1711 niet meer.

10. SAB, Coll. De Hoop, inv. 41. Buurmeesters in 1698/1699 zijn Arien ja nsz en Gerrit Willemsz van Depen.
Op 24 mei 1699 doen Arien Jansz en de weduwe van Gerit Willemsz. een betaling aan de dijkschrijver.

11. ORAZ, inv. 681, d.d. 26-2-1728.
12. ORAZ, inv. 678, fol. 309.
13. ORAZ, inv. 678, fol. 225.
14. ORAZ, inv. 13, fol. 111.
15. ORAZ, inv. 680.
16. Vgl. J.N.A. Groenendijk, Genealogie Van de Werken uitGameren, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden-

en West-Noord-Brabant en Bommelerwaard 18 (1994), nr. 2, pag. 101 e.v.
17. ORAZ, inv. 679.
18. ORAZ, inv. 680.
19. ORAZ, inv. 683, d.d. 12-2-1751.
20. Doopgetuige te Bruchem.
21. Doodkleed betaald 10-1-1754.
22. ORAZ, inv. 683.
23. ORAZ, inv. 684.
24. ORAZ, inv. 685.
25. OADP, inv. 769: In 1783 is hij voor het laatst vermeld, in 1784 komt hij niet meer voor.
26. OADP, inv. 769: vanaf 1781 wordt Aart Jansz van Ballegooijen noch zijn weduwe in de staat van het

familiegeld vermeld. Het huis is dan eigendom van Toon Jansz van Ballegooijen.
27. OADP, inv. 768. In 1766 is Huybert Verheij nog op de staat voor het familiegeld vermeld, in 1767 zijn

weduwe Anneke van Bruchem.
28. OADP, inv. 768. In 1763 is Jan de Geus voor het laatst vermeld, in 1764 wordt zijn weduwe vermeld.
29. DelandbouwerH«/krtDm^emflns(i775-i869),lidgemeenteraad, waarnemend wethouder en tegen-

schatter van de personele belasting van Gameren, poldermeester Polder van Gameren, trouwt in
1814 met Maria van Bockel(i772-i8sz), de weduwe van Adrianus van Valkenburgh, de broeder van Aartje
van Valkenburgh.

30. ORAZ, inv. 687.
31. ORAZ, inv. 688.
32. Moet zijn: ARIKE DE GEUS.
33. Centraal Bureau voor Genealogie, Advertentiecollectie.
34. Vgl. W.H. Dingemans, De Bommelerwaardse Familie Brouwers, in: Gens Nostra 25 (1970), pag. 41 e.v.
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35. Hij werd via zijn echtgenote eigenaar van de boerderij van zijn schoonvader Peter Dingemans (1824-
1903), landbouwer, lid gemeenteraad en wethouder van Kerkwijk. Een foto van deze inmiddels
afgebroken boerderij is opgenomen in: Nederlandse Genealogieën, deel 12 (1998), pag. 133.

36. SAB, Coll. De Hoop, inv. 53.
37. OADP, inv. 764: In 1710 is hij voor het laatst vermeld, in 1711 wordt zijn weduwe vermeld.
38. OADP, inv. 765: In 1736 is zij met haar zoon Jan Willemsz de Geus nog aangeslagen voor het familie-

geld, in 1737 alleen haar zoon.
39. ORAZ, inv. 678, fol. 83V.
40. ORAZ, inv. 13, fol. 97V.
41. Archief Hervormde Kerk te Gameren, Handelingen Kerkeraad (niet geïnventariseerd): Op 7-4-1719

wordt Mereke Willemsede Geus vermeld. Later is de aantekening 'obiit' achter haar naam geschreven.
Doopboek Gameren: 28-5-1719 doop van Philipske, dochter vznjielis Gielen van der Schoot en Mereke
Willemse de Geus.

42. OADP, inv. 766. In 1742 is Jielis van der Schoot voor het laatst vermeld, in 1743 wordt zijn weduwe
vermeld.

43. OADP, inv. 767. In 1757 is Cornelis van der Cleur voor het laatst vermeld, in 1758 wordt zijn weduwe
vermeld.

44. OADP, inv. 766. In 1743 is Jan Willemsz. de Geus voor het laatst vermeld, in 1744 wordt zijn weduwe
vermeld.

45. ORAZ, inv. 681, d.d. 26-5-1733.
46. ORAZ, inv. 682, d.d. 24-5-1740.
47. Archief Ned. Herv. Kerk te Gameren (niet geïnventariseerd): hij is voor het laatst vermeld in de

kerkrekening van 1750.

48. ORAZ, inv. 684, d.d. 30-5-1759.

Uit Antwerpse Bron (72)

23 Julij 1560; Arendt van Dorp woonachtig in sGravenhage in Hollandt/Wn'aenttewy/envercocht
omme eene somme gelts ende liet afquy ten heeren Janne van Schoonhoven Ridder Buytenburge-
meester deser stadt op desen tyt, de eenhondert tnegentich carolus gulden zesthiene stuvers
erflic, die hy comparant bij transporte (onder meer goeden) gecocht ende gecregen heeft ge-
hadt in februario anno xvC.achtenvyftich nair styl van Brabant jegens wylen Heeren Peteren
heer van Roon Ridder ende vrouwejehannen van Schoonhoven zynre geselnede naer luyt van den
brieve dairaf, gepasseert zynde voir scepenen van sGravenhage voirs., dyn hij comparant den
voirn. heere Janne van Schoonhoven mits desen gelöèft over te seynden ende te leveren bynnen
eenen maent, ende welcke voirs. erfrente wijlen heer Henrick van Schoonhoven Ridder te huwelic-
ke gegeven heeft gehadt mette voirs. vrouwen Jehannen van Schoonhoven zynder dochter en
hair gehypoticeert ende bewesen op diversche parchelen van gronden van erven den voirs.
heeren Janne van Schoonhoven toebehoirende, gelegen in diversen parchelen in den Lande
van Aelst ende Aerschot, naer luyt van der huwelixe voirwairden dair af zynde.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 278, f. 2ooverso] [M.V-K]
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN ANTON PIECK

De tekenaar/schilder van de gezelligheid, zo zou ik Anton Pieck willen noemen. Nog altijd,
ruim tien jaren na zijn dood, maken zijn knusse straatjes, schilderachtige hoekjes uit het
lantaarn-tijdperk een nog steeds niet te verwaarlozen deel uit van de kaarten die we omstreeks
de Kerstdagen versturen en ontvangen. Zijn talloze befaamde illustraties hebben Pieck een
naam bezorgd, die naar verwacht mag worden in elk geval in onze dagen niet vergankelijk zal
blijken.

Al sinds halverwege de jaren tachtig lag Piecks kwartierstaat bij mij in portefeuille, voor
publicatie na zijn overlijden. Steeds echter kwam ik er niet toe om de laatste hand aan het
werk te leggen. Vooral veel sterfdata leken als gevolg van 'territoriale mobiliteit' onvindbaar.
Naderhand bleek dat mee te vallen, ook al moet gezegd, dat diverse archiefreisjes nodig waren
om te bereiken wat nu voor ligt.

Het is hier de plaats om te wijzen op enkele bijzonderheden. Wat direct opvalt is dat zowel
de vader als de moeder van Anton Pieck in rechte mannelijke lijn afstammen van een voorouder-
paar dat ongehuwd een relatie aanging. Van de mannelijke helft van dergelijke samenlevingen
is doorgaans niet zoveel bekend en dat geldt ook in deze twee gevallen.

De nabije voorouders van Anton Pieckbieden in hun beroepsaanduidingen weinig referenties
voor het kunstenaarschap van onze kwartierdrager. Maar dan valt ineens op de figuur van
Anthonie Franciscus Pieck (1802-1877), kwartier no. 8, de overgrootvader, die tekenmeester en
kunstschilder was. Opvallend is de gelijkluidendheid van de voornamen van beiden. Het zou
er bijna op lijken dat het talent aan deze voornamen verklonken was. Maar was dat talent van
overgrootvader wel zo groot? In Pieter Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-
1950, 's-Gravenhage 1969 - met voorsprong wel de volledigste encyclopedie van schilders en
tekenaars - kon ik Pieck (de oude) niet vinden, en dat voorspelde weinig goeds. Toch staat hij
er in! Maar niet op Pieck, neen op Dona, de naam van zijn moeder. Naar de regelgeving van de
latere 19de eeuw zal hij zo geheten hebben, maar geboren in een tijd net voor het fixeren van
de geslachtsnamen is hij toch voornamelijk als Pieck door het leven gegaan, soms ook als
Do(h)na Pieck. Zijn zoon Coenraad Anthonie komen we ook nog een enkele maal tegen met
deze dubbele naam, maar het nageslacht heeft het 'Dona' laten vallen.

Van Anthonie Franciscus Dona wordt in 'Scheen' verteld dat hij leerling was van de Akademie
van Beeldende Kunsten in Den Haag 1818-1819, een instituut waaraan hij later als tekenleraar
was verbonden. Hij heeft landschappen met vee geschilderd; er zijn etsen en houtsneden van
hem bekend. Helaas lijkt het samenstellen van een enigszins complete kwartierstaat van hém
voorlopig - of liever: langdurig - een grote illusie.

Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat ik destijds (1985) voor de hier gepubliceerde kwar-
tierstaat enige Zeeuwse gegevens (kwartieren 6 en hoger) heb mogen verkrijgen van wijlen de
bekende Middelburgse genealoog H.L.J. van der Linden (1937-1989).

R.F. Vulsma
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FRANCISCUS
PIECK

'afwczend in

1823'

MARIA
DOHNA

dr. van Anthonie
Dohnaen

Magdalcna
Campbcl

's-Gravenhage

22-8-1779

over), na 1841

waarschijnlijk relatie met

BAREND
GERRITSEN

waarschijnlijk
overl./begr.

Arnhem
8/11-4-1810

TRIJNTJE

GERRITSEN

VAN ROEKEL

dr. van Gerrit
Jacobs van
Roekcl en

Willemke Jansen
van Hal

ged. Bennekom

25-9-1763
overl. vóór 1823

otr. Arnhem 20-10-1793

ADRIANUS
GOFFIN

zn. van Hcnricus
Goffijn en Maria

van der Laan

ged.
's-Gravenhage

16-8-1750
overl.

's-Gravenhage
(aangifte)
20-8-1811

JUSTINA
VAN DER

BEEK

dr. van Balthasar
van der Beek en
Joanna Paters

ged.
's-Gravenhage

15-2-1761
overl.

's-Gravcnhage
27-2-1822

otr. 's-Gravenhage 21-4-1793

WILLEM

HENDRIK

VAN BAAK

zn. van Andrics
van Baak en
Jacoba van

Asbcck

ged.
's-Gravenhage

4-8-1761
impost bcgr.

waarschijnlijk
's-Gravenhagc

16-10-1792

CHRISTINA
CAPEL

geb. Loenen (G) ca.
•759

overl.
's-Gravenhage

2-11-1836

otr./tr. 's-Gravenhage 19-7/2-8-1789

ANTHONIE FRANCISCUS
(DO(H)NA) PIECK

kunstschilder, tekenmeester

geb./ged. 's-Gravenhage
6/14-3-1802

overl. 's-Gravcnhage
9-9-1877

GERDINA
GERRITSEN

ged. Arnhem
4-11-1802

overl. 's-Gravenhage
10-5-1840

HENDRIK
GOFFIJN

laarzenmaker, schoenmaker,
bediende

ged. 's-Gravenhage
28-9-1795

overl. 's-Gravenhage
24-5-1849

MARIA
VAN BAAK

geb./ged. 's-Gravenhage
30-3/1-4-1792

overl. 's-Gravenhage
14-2-1840

tr. 's-Gravenhage 24-12-1823 tr. 's-Gravenhage 27-5-1818

COENRAAD ANTONIE PIECK
(OOK: DO(H)NA PIECK)

kok

MARIA ADRIANA GOFFIJN

geb. 's-Gravenhage 26-4-1824
overl. Wassenaar 16-6-1871

geb. 's-Gravenhage 15-12-1824
overl. Bussum 28-8-1911

tr. 's-Gravenhage 1-9-1847

HENRI CHRISTIAAN PIECK
machinist bij de Koninklijke Marine

geb. 's-Gravenhage 16-5-1861
overl. 's-Gravenhage 7-6-1921

tr. Den Helder

ANTON FRANCISCUS PIECK
tekenaar, etser, kunstschilder, boekillustrator

geb. Den Helder 19-4-1895, overl. Bloemendaal 24-11-1987
tr. 's-Gravenhage 8-3-1922 Josephina Johanna Lambertina van Poelvoorde

geb. Amsterdam 6-2-1893, overl. Bloemendaal 11-4-1983
dr. van Eduard Anthonij Johannes van Poelvoorde en Geesje de Lugt

SamengesieUl door R.F. Vulsma
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JEAN
CELESTrN

NEIJTS

JOHANNA
MOSSELMAN

dr. van Pieter
Mosselman en

Geertruy
Caljouw

geb./ged.
Ritthem

18-6/3-7-1768
ovcrl.

Middelburg
12-3-1854

relatie met

LAURENS
VAN WIJCK

zn. van Pieter
van Wijck en

Stoffclina
Louwerse

koetsier

geb. Veere

9-5-1764
ovcrl. Vlissingen

13-4-1815

ELISABETH
ANTHEUNISSE

geb. ca. 1765
overl. Vlissingen

7-10-1828

DIRK
PIKAAR

zn. van Johannes
Piekaar en Agnes

Kuijper

arbeider inde
geschutsgieterij

gcd.
's-Gravcnhage

4-4-1770
overl.

's-Gravenhagc
15-7-1818

PETRONELLA
MEIJJER

dr. van Matthijs
Meyer en

Magdalena Mol

ged.
's-Gravenhage

13-2-1771
overl.

's-Gravenhage
10-2-1844

otr./tr. 's-Gravenhage 3/17-2-1793

AREND
VAN DIJK

zn. van Arent
van Dijk en

Hcndrikje den
Ouden

tapper

ged. Dordrecht
15-6-1763

ovcrl. Dordrecht
4-10-1826

JOHANNA
VAN WIJNEN

dr. van Herbert
van Wijnen en

Elisabeth
Leenhouwers

ged. Dordrecht
3-11-1764

overl. Dordrecht
23-3-1841

otr./tr. Dordrecht 7/24-10-1784

JEAN CELESTIN
(OOK: JOHANNES)

(dit) NEIJTS

koetsier, stoker

geb./ged. Middelburg
16-12-1792/3-1-1793

overl.
tussen 1842 en 1861

STOFFELINA
VAN WIJCK

geb. Veere
6-1-1788

overl. Rotterdam
9-10-1861

JOHANNES
PIEKAAR

timmerman, Rijks-Commies

ged. 's-Gravenhage
3-11-1793

overl. Rotterdam
29-1-1855

ELISABETH
VAN DIJK

geb./ged. Dordrecht
16/19-12-1800

overl. Dordrecht
23-10-1831

tr. Vlissingen 23-6-1813 tr. Dordrecht 5-8-1817

JOHANNES NEIJTS

kleermaker, winkelier

geb. Vlissingen 23-3-1817
overl. Den Helder 9-7-1884

PETRONELLA PIEKAAR
(OOK: PIKAAR)

geb. Dordrecht 2-2-1818
overl. Amsterdam 27-12-1884

tr. 's-Gravenhage 21-12-1842

STOFFELINA PETRONELLA NEYTS

geb. Vlissingen 26-10-1855
overl. Rijswijk (ZH) 27-11-1944

5-9-1884
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Uit Antwerpse Bron (73)

xxij may 1579; Jan du Quesne Andriesswylen daer moeder af was Jacobmyne van Buessele ex prima,
Mailliart de Cuijpere momboir (en oick Dominicus van Couwenberch notaris als gemechtigt) van
Petro«e//ed«Q«esnezynehuysvrouwe(procuratie 5 may lestleden voor wethouders van Amster-
dam) ex ija [=secunda/tweede], mr. Jan van Hoboken Greffier deser stadt in den name van en
geaucthoriseert by Borgemeesteren en Schepenen Raad deser stadt, om vuytter name van de
crediteuren van wylen Andries Duquesne, des voors. Hans en Petronelle broedere, ex iija [voor het
derde], voors. Mailliart de Cuijpere, Jan du Quesne en Niches Hermans momboiren vande wettighen
kinderen van Henrick Baron daer moeder a.fv/asjacobmyne de Quesne oick der voors. wylen Andries
dochtere ex iiija partibus [voor het vierde deel], bekenden na lotinge op 8 aprilis lestleden in
presencie van mr. Cornelis Baccart als crediteur vuyten name van syne sustere Clara Baccaerts,
minnelyc gedeylt hebben goeden wylen Andries du Quesne doudtjacobmyne van Buessele en van
Andries Duquesne de Jonge, hunnen vader, moeder, broeder, grootvader, grootmoeder en oom
respective.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, f. 473/476 verso]

Maillart de Cuyper, won. IJsselstein, Abigael de Cuyper, gehuwd met Peter Francken te Steenber-
gen (of: Zevenbergen), Susanna de Watijnen (dochter van Jan de Watijnen te Amsterdam en
wijlen Susanna de Cuyper), gehuwd met Daneel du Mont, zoon, dochter en kleindochter van wijlen
Maillaert de Cuyper en wijlen Petronella van der Eycken, met de twee kinderen (22 en 19 jaar) van
wijlen Hendrik Bannen Maria vanjaersvelt, te Utrecht, en de wezen van wijlen Jacobmijne Baron
en David Saultijn te Amsterdam (voogden Daneel Saultijn, Hendrik van den Sande en Jan
Saultijn), verkopen te Kontich 9 (of 19)-IO-I6IO een hoeve aldaar; genoemd wordt voorts een
rente, die de grootouders Andries van der Eycken enjacomijne van Buyssel 8-1-1564 voor schepen
van Antwerpen kochten.

[ontleend aan de bewerking door Gaston Roggeman van de Goedenissen van Kontich, RA
Antwerpen nr. 357, f. 152 en nr. 359, f. 36]
[Jean de Watine (Jan de Watainne), geast. met zijn vader Nicolas de Watine, won. Amsterdam,
otr. ald. 15-2-1586 Susanne Cuypers, woon. Utrecht. Daniel Dumont/du Mont en Susanna de(s)
Wattine laten te Amsterdam zes kinderen dopen 1612-1624.
David Sautin, van Antwerpen, omtr. 27 jaar, levert te Amsterdam 10-5-1592 bewijs van zijn
huwelijksintekening te Utrecht met Jacomyne Baron, van Antwerpen, woon. Utrecht. Op 6-1-
1611 hebben Daniel Sautyn en Heyndrik van de Zande opgebracht 358 gl. ten behoeve van
Janneken, 18 jaar, en Jan, 16 jaar, de nagelaten kinderen van David Sautyn en Jacomyne Baron,
zekere verkochte hofstede te Kontich in Brabant. Op 21-6-1619 hebben Jan Sautyn en Janneken
Sautyn met Jan Jans Goutsmit haar man, bekend de hofstede, alsmede de erfenis gekomen van
Jan Sautyn den ouden, haar beider grootvader, voldaan te zijn door de voors. Daniel Sautyn
en Hendrik van de Sande (weesk. Amsterdam 15, f. 244].

Andries vander Eycken de N.d. [= van de parochie Onze Lieve Vrouw]
Jacomijne van Buysele Nostra [= van onze parochie] 27 Jan. 1530 [= 1531] (gehuwd)

[Stadsarchief Antwerpen, Walburg-kerk, PR 231, f. 18 (nieuw 35)] [M.V-K]
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SCHOUTEN EN SECRETARISSEN
TEN PLATTELANDE VAN UTRECHT IN 1617

DOOR W.J.SPIES

Soms vindt men op onverwachte plaatsen gegevens, die geschikt zijn voor publicatie. Zo trof
ik op Het Utrechts Archief (HU A) in het archief van de Financiële Instellingen een lijst uit 1617
met de namen van de schouten en secretarissen op het platteland van Utrecht1. De lijst is
weliswaar niet volledig, maar bevat toch zoveel namen, dat openbaarmaking gerechtvaardigd
lijkt. Het ontbreken van bepaalde plaatsen heeft wellicht te maken met het feit dat de kapittel-
kerken in Utrecht het in sommige gerechten voor het zeggen hadden. Doorn viel bijvoorbeeld
onder het Domkapittel.

Ik neem aan dat de Staten van Utrecht gerechtigd waren om in onderstaande gerechten de
schout en secretaris te benoemen. De bedragen (in ponden en stuivers) die daarmee gemoeid
zijn, wisselen sterk: van tachtig pond voor het schoutambt in Bunschoten tot twee pond en
twee stuivers voor de schout in het buitengerecht 'buyten Sinte Catrijnepoort' (bij Utrecht).
Ook voor het secretarisambt moesten wisselende bedragen betaald worden, al zijn daar de
verschillen niet zo groot.

Opvallend is, dat de indeling in kwartieren niet geheel volgens 'het boekje' is. Gerechten
onder de vrijheid van de stad Utrecht worden vermeld onder het kopje Nederkwartier, terwijl
bijvoorbeeld Themaat, dat behoort tot het Nederkwartier, onder het hoofdje Overkwartier op
de lijst voorkomt. Een verklaringhiervoor heb ik niet kunnen vinden. Voor het overige spreekt
de lijst mijns inziens voor zich.

Schoutampten. Ander ontfanck van schoutampten ten platten landen van Utrecht voor den tijt van drye
jaeren ingaende den ie]anuary 1617 ende eynende den [etsten Decemb[er] 1619; comt alhier t'eerstejaer.

Eemlant
Gerrit Logen, schout tot Emmenes binnensdijcx 30 £
Adriaen Backer, secretaris tot Em[m]enes voorn[oem]t 1 £ 10 st.
Peter Lambertsz., schout tot Emmenes buytensdijcx 70 £
Jan Rijcksz., secretaris tot Emenes voorn[oem]t 1 £
Frans Cornelisz., schout ter Eem 5 £
Jan Bartsz., secretaris ter Eem 1 £ 10 st.
Meynart Volckensz. Saeb, schout tot Bunschoten 80 £
Lambert Lenaertsz., secretaris tot Bunschoten 6 £
Rijck van Mulenborch, secretaris van Duyst, Haer en Zevenhusen 1 £
Gijsbert Cornelisz., schout tot Baern 15 £
Jan Schouten, secretaris tot Baern 1 £ 10 st.
Gerrit Beyer, schout tot Soest 18 £
Jan Schouten, secretaris tot Soest 1 £ 10 st.
Frans van Tryst, schout tot Woudenberch 25 £
Laurens van Weylant, secretaris tot Woudenberch 10 st.
Jan van Bijier, schout vant Hoochlant 50 £
Jan Lenaertsz., secretaris vant Hoochlant 1 £ 10 st.
Gerrit Verhaer, schout tot Leusden 50 £
Jan Lenaertsz., secretaris tot Leusden 3 £

Gens Nostra 57 (2002) 29



Nederquartier
Lambert van Ewijck [tussengevoegd: nu Gosen Jacobsz.], schout tot Maerssen 20 £
Jan van der Cloes [tussengevoegd: nu Jacob Augustijnsz.], secretaris tot

Maerssen 3 £
Adolp[h] Fransz., schout tot Maersseveen 8 £
Jan van der Cloes [tussengevoegd: nu Jacob Augustijnsz.], secretaris tot

Maersseveen 1 £
Jan Gerritsz. Volckeringe, schout tot Loenen 15 £
Beernt Coop, secretaris tot Loenen 1 £
Aert Huygensz., schout van de Lange ende Ruygewey 34 £
Jan Jacobsz., secretaris van de Lange ende Ruygewey 1 £
Jan Jacobsz., schout tot Breuckelen 10 £
Mr. Adriaen Strick, secretaris tot Breuckelen 6 st.
Gijsbert Lambertsz., schout tot Nichtevecht 8 £
Willem Goyertsz., schout buyten de Wittevrouwenpoort 4 £
Willem van Bercheyk, schout buyten Tollesteechpoort 6 £
Anthonis van Ewijck, schout buyten S[in]te Catrijnenpoort 2 £ 2 st.
Cornelis de Cruyff, secretaris buyten de drye poorten 6 £

Overquartier
Alart van Harn, secretaris tot Rhenen, verschijnt den 7e february 1617 2 £
Aert Claesz. van Blanckendael, schout tot Houten ende Goy 50 £
Rochus Adriaensz. secretaris tot Houten ende Goy 1 £ 10 st.
Gijsbert Adriaensz., schout tot Zeyst 12 £
Jan van Haeften, secretaris tot Zeyst 10 st.
Jacob Martensz. Meerling, schout tot Bunnick ende Vechte[n] 15 £
Jan van Haeften, secretaris tot Bunnick ende Vechten 10 st.
Peter Claesz. van Velpen, schout tot Werckhoven 70 £
Adriaen Jansz., secretaris tot Werckhoven 1 £ 10 st.
Gerrit van Blankendael, schout tot Honswijck 11 £
Gerrit van Blanckendael v[oor]n[oem]t, secretaris tot Honswijck 1 £
Hendrick Jansz., schout tot Leersum ende Darthuysen 6 £
Matheus Stogens schout tot Overlangbrouck 6 £
Daniel de Man [kantlijn: is doot] [toegevoegd:

nu Mr. Aernt van Hornhoven], secretaris tot Wijck [bij Duurstede] 4 £
Willem Gerritsz. van de Wal, schout tot Abcou 15 £
Cornelis van der Does, secretaris tot Abcau 2 £
Peter Loufsz., schout tot Gieltgensdorp ende Gerwerscop 4 £
Marten Thomasz. Verlaen, schout tot Camerick 50 £
Jan Adriaensz. Leechborch, secretaris tot Camerick 1 £ 10 st.
Egbert Baltusz., schout tot Themaet 12 £
Cornelis Cornelisz., secretaris tot Themaet 6 st.
Dirck van Cronenborch, schout tot Outhuusen 10 £
Gerrit Jansz., secretaris tot Vinckeveen 1 £ 10 st.
Cornelis Corsz., schout tot Vinckeveen 10 £
Hendrick Victorsz., schout tot Denemerken2 10 £
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Gerrit Jansz., secretaris aldaer 1 £ 10 st.
Cornelis Dircksz., secretaris tot Outhuysen 15 st.

Noten
1. HUA, Fin. Instellingen, archiefnr. 37, inv. nr. 107, Manuaal van ontvangsten, 1607, fol. 116 e.v. Met

dank aan de heer P.Flippo te Breukelen voor de verwijzing.
2. Met Denemerken wordt het gerecht Demmerik bedoeld. Verg. AJ. van der Aa, Aardrijkskundig

woordenboek der Nederlanden (reprint), deel 3: Demmerik of Dammerik, polder in het Nederkwartier
der provincie Utrecht (-). Deze heerl. wordt ook wel Denemarken of Deenerik genoemd (-).

Uit Antwerpse Bron (74)

Die xxviij Juny 1565; Jan Ruts apothecaris oppidanus [= poorter] constituit [= machticht] Job
Claesz woonende tot Sierickzee.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 303, f. 361] [M.V-K]

Uit Antwerpse Bron (75)

xx May 1579; MarieStockmansLambrechtsdochter weduwe wy\enPaesschiersDonnez, woonende tot
Middelborch, bekende ende verlyde haer volcomelyck ende al wel vernuecht gepaeyt gecon-
tenteert ende voldaen te zyne van den voors. Lambrecht Stockmans heuren vader van erf verstor-
ven van wylen Margriete de Voocht huerer moeder en des voors. Lambrecht wettich wyff was ...
bekende oic insgelycx voldaen te zyn van Peteren Jacops, die hare testamentelycke momboer
geweest is.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 358, f. 34verso]
[op 26-6-1576 was Marie nog minderjarig: Lodewyck Stockmans Lambrechtsse, daar moeder
afwas Margriete Voocht, mede voor Elizabeth en Margriete Stockmans, zijn zusters, (testa-
ment van voors. Margriete Voocht op 1-7-1558 voor notaris Simon Simons), ie partij en Peeter
Jacobse alias Lapper en Jan Cauly, voogden van de minderjarige kinderen van voors. Lam-
brecht en wijlen Margriete Voocht, nl. Marie en Simon Stockmans, voors. Lodewycks broer en
zus; deling moeders erf (SAA, SR 347, f. 24overso). Margriete Voocht wettige huisvrouw van
Lambrecht Stockmans, lakenbereider, in absentie van haar man, substitueert [= stelt in de
plaats] Jacob Claess harnasveger tot Amsterdam wonende, 6 pond te ontvangen (SAA, NA
2074, notaris Zeger sHertoge, f. i48verso)] [M.V-K]
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YOU ONLY LIVE TWICE

Ian Fleming publiceerde in 1964 een spionageroman onder bovenstaande titel. Bij mijn weten
is er nog nooit een onderzoek ingesteld naar de voorouders van de hoofdpersoon, James Bond,
ook wel bekend als 'geheim agent 007'. Zou deze het in de titel genoemde uitzonderlijke ver-
mogen langs genetische weg verkregen hebben, dan hebben hij en ik wellicht gemeenschappe-
lijke voorouders. In dat geval loopt de lijn vermoedelijk via Hendrik Sagtleeven (nr. 94 in mijn
kwartierstaat).

Op 3 mei 1787 vindt in Amsterdam de kerkelijke ondertrouw plaats van Hendrik Sagtleeven uit Putten en
Anna Loggen. De bruidegom heet dan twintig jaar oud te zijn; hij wordt geassisteerd met, en heeft ook
het consent van, zijn moeder Heyltje Wouters, wonend in Harderwijk. In het poorterboek is Hendrik
ingeschreven als 'metselaar uit Harderwijk' (26 juni 1787). De bruid is een 22-jarige Amsterdamse en zij
wordt geassisteerd met haar vader Johannes Jacobs Loggen. Enkele maanden later wordt hun eerste doch-
tertje geboren. Volgens het doopcertificaat dat eind 1818 wordt afgegeven ten behoeve van haar huwelijk
(waarbij de inmiddels 31-jarige HeiltjeSagtlever wordt genoemd) is zij op 19 augustus gedoopt als Heiltje.

Bedoeld huwelijk vindt plaats in Amsterdam op 6 januari 1819 en wel met Willemjacob Visser, tuinman,
afkomstig uit Maatssen. Onder de aanwezigen bij de huwelijkssluiting worden in de akte onder meer
de beide ouders van de bruid genoemd. Haar vader, Hendrik Sagtlever, heet dan 59 jaar te zijn en is van
beroep 'kruyer'. De akte is ondertekend door de bruidegom (de bruid verklaarde niet te kunnen schrij-
ven), Pieter Visser (vader van de bruidegom), H. Zagtleeve en de twee getuigen Johannes Jacobus Logge (broer
van de bruid) en Pieter Matthysen.

Weinig opmerkelijks, zult u zeggen. Opgegeven leeftijden die slecht overeenstemmen, zijn zeker in
die periode niet als uitzonderlijk aan te metken. In Putten (Gld) is de doop van Hendrik Sagtleven aange-
troffen op 29 maart 1762, wat een leeftijd oplevert van 25 jaar bij zijn eigen huwelijk en 56 jaar bij dat
van zijn dochter. Een onderzoek naar de doop in Amsterdam van (Joh)anna op grond van bovenstaande
gegevens levert in ij6nj'6s niets op - wel tweemaal eenjohanna Logge(n), respectievelijk gedoopt op 3
maart 1762 en 14 juni 1767 in de Evangelisch-Lutherse Kerk, beiden als dochters van Jacobus (!) en van
Elsje Herreberg; als wij aannemen dat de eetste Johanna jong gestotven is, is de tweede wellicht onze
(Joh)anna.

Het echt opmerkelijke, is dat in Amsterdam op 1 juni 1792 meldinggemaakt wordt van de ondertrouw
van A rie van Assel en Johanna Logge, 'weduwe van Hend rik Sagtleeven'. Inde marge van de ondertrou wre-
gistratie staat: 'zij mans dood goed' en 'Weeskamer vold: 1?, Junij 1792'. Reeds op 24 juni 1792 wordt uit
dit huwelijk een zoon (Jan) gedoopt. Daar blijft het overigens niet bij, want nader onderzoek brengt in
Amsterdam nog drie andere huwelijken van Johanna Logge aan het licht, met achtereenvolgens Matthias
Jacobus Walters (28 augustus 1801), Gerrit ter Welberg (17 november 1809) en Jacobus van Gunst, weduwnaar
wan Johanna Klemeijer (20 december 1812).

Daarbij wordt de bruid Johanna steeds als de weduwe van de vorige echtgenoot genoemd; de akte van
1812 (inmiddels is de Burgerlijke Stand ingevoerd) vermeldt bovendien Jacobus Logge als de vader van de
alsdan 45-jarige Johanna. Pas de vijfde echtgenoot (Jacobus van Gunst, gedoopt 7 januari 1773, van beroep
kruier) slaagt er in Johanna te overleven. Zij overlijdt op 19 oktober 1825 (in de akte 57 jaar oud). Hij
hertrouwt op 16 december 1835 en wel met zijn schoonzuster Hendrina Logge; het valt op dat hij dan in
de huwelijksakte wederom wordt aangeduid als de weduwnaat van Johanna Klemeijer en ditmaal niet als
die van Johanna Logge.

Het overlijden/begraven van Hendrik Sagtleeven is in Amsterdam (en diverse direct omliggende ge-
meenten) vootalsnog niet gevonden, noch tussen 21 mei 1789 (de doopdatum van zijn tweede dochter,
Johanna) en 1 juni 1792, noch na 6 januari 1819. Ook in de huwelijksbijlagen bij het huwelijk Visser-
Sagtleven wordt geen melding gemaakt van Hendriks overlijden, wèl van dat van de moeder van Willem
Visser. Zodoende weet ik nog steeds niet waar en wanneer Hendrik Sagtle{e)ven is overleden (en strikt
genomen zelfs niet eens hoe vaak officieel).

Voorlopig houd ik het er op dat de (vierde) stiefvader van Heiltje bij haar huwelijk aanwezig was en
dat hij zich om mij onbekende redenen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand gepresenteerd heeft
als haar wettige vader en ook met die naam ondertekend heeft. De handtekening uit 1819 vertoont op
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zich slechts weinig gelijkenis met die ondet de huwelijksregistratie uit 1787, maar er zit dan ook bijna
32 jaar tussen; de schrijfwijze ontwikkelde zich van 'hediksagleven' naar 'H Zagtleeve'. Als bovenge-
noemde veronderstelling waar is, dan is er begrijpelijkerwijs niet gevraagd naar een overlijdensverkla-
ring en is nergens gewag gemaakt van het overlijden. Deze veronderstelling vindt overigens enige steun
in het feit dat het beroep vanjacobus van Gunst volgens de akte van diens huwelijk in 1812 kruier was,
evenals dat van de 'vader van de bruid' in 1819! Graag geef ik mijn vermoeden op voor een meer aanne-
melijke oplossing van dit raadsel, zeker als dit gebaseerd is op aanvullende feiten.

W.M. Kalmijn,

Uit Antwerpse Bron (76)

Die xvj Jan. anno 1565; Cornelisjanss coopman van Gorckum juravit [= verklaart onder ede] dat
hy op den xjen [elfden] dach deser loopende maent January alhier t Antwerpen metter cleynder
maten vercocht gevene ende gelevert heeft onder den brouwers alhier alsulcke xxiiij lasten
gersten ende twee lasten haveren als hy affirmant tot Amstelredamme geladen heeft ende
alhier aengecomen syn in den schepe vznJanneAertss van Gorckum.

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

Uit Antwerpse Bron (77)

xxx July 1584; Jan Jacobssens ]anss schippere woonende in Willems stadt in den Rugenhil
debet Barthelmeeus Segers ende Guillaume van Schooten de somme van veerthienhondert carolus
gulden van xx stuvers brabants t stuck eens, toecomende van den coope van eenen craveel
schepe geheeten de Catte, dwelck hy van den voors. Segers ende Van Schooten gecocht heeft
ende tot synen contentemente ontfangen heeft; betalingsregeling.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 377, f. 276] [M.V-K]

Uit Antwerpse Bron (78)

xx Martij 1584; Simon Vermuelen woonende jegenwoirdelyck tot Middelborch in Zeelant debet
Peeteren Provoest coopman alhier, de somme van vierenveertich ponden sesthien schellingen
acht grooten vlaems eens, toecomende ter cause van carseyen tot zyn contentemente gehadt
ende ontfangen. Pand: alsulcke hondert ponden grooten vlaems eens als Catlyne van Ghysen
zynre moeyken comende tot houwelycke state hem geloeft heeft te gheven (21 -of 22- aug. 1582
voor notaris Jan Rogge).

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 377, f. i24verso] [M.V-K]
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STAMREEKS CEULEMANS / KEULEMANS
uit Oosterhout

DOOR MEVR. E.R. VAN DOOREMALEN

Onderstaande gegevens zijn aanvullingen op het door J.L.J.G.M. Ceulemans (t) opgestelde
artikel 'Stamreeks Ceulemans/Keulemans uit Oosterhout', in: Gens Nostra 37 (1982), pag. 277-
283. In die genealogie ontbreken de gegevens uit Dordrecht'. Ik vond onder meer:

I.JohannesBaptist Ceulemans, geb. ca. 1634, ambachtsman, begr. Oosterhout in of vóór juni 1704,
tr. (1) Anna (Anneken) Herman Smidts.

Uit dit huwelijk, onder meer:

1. jan Baptist Ceulemans, volgt II.
2. josinajoannes Baptista2, doopgetuige te Dordrecht (1711).

II. Jan Baptist Ceulemans/Keulemans (Coulmans), jongman van Oosterhout, ontvangen als borger
16-9-16923, wedr. van 's-Gravenmoer (1693), bij zijn eerste huwelijk geassisteerd met Jan Wil-
lemsz. van Geldoff (1692), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 16-3-1736, otr./tr. (1) Dordrecht (onder-
scheiden gezindten4) 24-1/10-2-1692 Willemijntje/Wilmijn van Geldoff/Geldos/y.d: van Dordrecht,
geassisteerd met haar moeder Francina Jans, overl. vóór aug. 1693; otr./tr. (2) Dordrecht (voor
het gerecht; r.-k.) 2/15-8-1693 (get.: Maria Vogel en Maria van der Lisse) Christina Burggraef,):d:
binnen 't lant van Gulick, geassisteerd met haar zuster Sibilla Burggraef, begr. Dordrecht
(Nieuwkerk) 10-3-1753.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Maria, ged. Dordrecht (r.-k.) 14-11-1692 (get.: Jacob Buegelson en Dymphna Smits),
begr. Dordrecht(Nieuwkerk) 24-9-1739, otr./tr. Dordrecht(onderscheiden gezindten)3/i9-
10-1726 Pieter/Petrus Sanders, j:m: van Raamsdonck, geassisteerd met Gillis Jansse, zijn
goede bekende, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-6-17385.

Uit het tweede huwelijk (r.-k. ged. te Dordrecht):

2. Cornelis, volgt III.
3. Lijsbeth (Elisabetha) Ceulemans, ged. 4-1-1704 (get.: Pieter Marillon en Lijsbet Stoffers), wo-

nende op de Knolhaven, schenkt aan haar dochter Christina van der Stek een huis en erve
staande en gelegen op de Varkemarkt 9-3-17886, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 18-11-1790,
otr./tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 20-7/5-8-1730 en r.-k. 16-9-1730 Gerritvan der
Ste(c)k, j:m: van Dordrecht, wonende buiten de Spuijpoort, geassisteerd met Marija van
der Stek, zijn zuster, overl./begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 28-4/3-5-1766, zn. van Lourens
Hermansen van der Ste(c)k/Stuckert (begr. Dordrecht 4-2-1713) en Ida/Eyda Rhynen (begr.
Dordrecht 30-6-1728)7.

4. Joannes, ged. 6-8-1708 (get.: Arie van Dongen en Catharina van Harfenvelt), begr. Dor-
drecht (Nieuwkerk) 6-8-1709.

5. Adrianus, ged. 2-6-1710 (get.: Adriaen van Dongen en Sophia Dirckx).
6. Jan Baptista, ged. 11-12-1711 (get.: Arie van Dongen en Josintje Ceulemans).
7. Joannes Baptista, ged. 3-2-1713 (get.: Joannes Coenen en Catharina de Loger).
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III. Christiaan (Cornelis) Keulemans, ged. Dordrecht 21-7-1699 (get.: Cornelis Ceulemans en Agni-
ta Burgsgraef), overl. vóór 1757, otr./tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 19-5/5-6-1718
Catarijna van der Tuynen, j:d: van Dordrecht, geassisteerd met haar moeder Josina Lammerts,
wed. van Denijs van Tuynen, overl./begr. Dordrecht (r.-k.; Nieuwkerk) 11/16-5-1757.

Uit het huwelijk (r.-k. ged. te Dordrecht8):

1. Joannes, ged. 1-3-1719 (get.: Joannes van de Grave en Christina Borggrave).
2. Dijonijsius, ged. 6-5-1720 (get.: Cornelis Lok en Josijntje van der Tuynen).
3. Christianus (Cornelis) Ceulemans, ged. 25-10-1721 (get.: Christianus Burgh en Maria van der

Tuynen), woont op de Knolhaven, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 2-2-1771, otr. Dordrecht
22-7-1752 (verklaren geen 2000 gulden gegoet te zijn) Geertrui) deHaan, van Keulen, woont
in de Princestraat, overl. Dordrecht (r.-k.) 12-10-1778, wed. van Jan Bouts (wedr. van Luijk
in 1737).

4. Dionysius, ged. 22-8-1729 (get.: Daniel Hoevermans en Christina Burggraef).
5. JoannesBaptista, ged. 26-7-1734(get.: Joannes BaptistaKeulemans en Gertrudis van Kempe

en Petrus Sanders en Sibilla Burggraaf).
6. Dionysius, ged. 26-7-1734 (get.: Joannes Baptista Keulemans en Gertrudis van Kempe en

Petrus Sanders en Sibilla Burggraaf).
7. Cristina Josina Ceulemans, ged. 21-1-1738 (get.: Huybert Lemmens en Christina Keulmans),

otr./tr. Rotterdam 12/27-5-1770 (pro deo) Antonij van Oeffel, jongeman afkomstig van 't
Land van Ravesteijn, wonende te Rotterdam.

Voorts vond ik in het Stadsarchief van Dordrecht nadere informatie over een drietal kinderen
van het echtpaar9 Jacobus Keulemans (1750-1808) en Geertrui Vermeulen (1742-1789). Het gaat
om:

1. ApploniaKeulemans, ged. Oosterhout 20-n-i772,bijhuwelijkbroerFranciscus te Dordrecht
(1810).

2. Franciscus (Frans) Keulemans/Ceulemans, ged. Oosterhout 23-12-1774, wonende in de Ruite-
straat (1810), ouderloos volgens verklaring van Apolonia Keulemans zijn zuster (1810),
schippersknecht, overl. Dordrecht 20-11-1824, otr./tr. Dordrecht 5/21-7-1810 Gertrudis van
Bergen, j:d: geb. te Rossum, wonende op de Kalkhaven (1810), ouderloos volgens verklaring
van Hendrina van Bergen, huisvrouw van Gideon Brugman, haar zuster, overl. Dordrecht
28-7-1849(69 jaar).
Uit het huwelijk, geb. te Dordrecht:
a. Gertrudis/Geertruida Keulemans, ged. (r.-k.) 21-1-1811 (get.: Josephus Umens, Agnes Keulemans),

overl. Dordrecht 25-6-1820.
b. Jacobus Keulemans, geb. 10-3-1815, overl. Dordrecht 15-12-1860, tr. Dordrecht 9-8-1848 Johanna de

Kok, geb. Rossum 1806, dienstbode, dr. van Johannes de Kok en Theodora Hol.
c. Johanna Keulemans, geb. 6-7-1817, overl. Dordrecht 13-4-1887, tr. Dordrecht 28-2-1844 Gerhard

Friedrich Wilhelm Kasting, geb. Meyerhofen (Hannover)/Hunteburg 21-9-1815, stukadoor, overl.
Dordrecht 9-5-1871, zn. van Ernst Heinrich Kasting (overl. in Amerika vóór 1844) en Marie Elisa-
beth Hanrup (overl. Meyerhofen (D) 17-3-1831).

d. Lambertus Keulemans, geb. 17-2-1822, overl. Dordrecht 23-2-1838.
e. Maria, ged. Oosterhout 10-12-1776.
f. Agnes Keulemans, ged. Oosterhout 26-2-1779, overl. Dordrecht 22-9-1867, tr. Dordrecht 29-6-1811

Lambertus Gojfin, ged. Dordrecht (r.-k.) 10-7-1773, timmerman, arbeider, overl. Dordrecht 31-1-
1852, zn. van Matthias Goffin (van Luik) en Dorothea/Doortje Hartman. Hij otr. (1) Dordrecht 1-
11-1798 LisbethafElisabeth Monsieur, ged. Dordrecht 31-10-1774 (get.: Geertjes Damme/Elisabetha
Hermans), begr. Dordrecht 7-5-1810, dr. van Engelbertus Monsieur en Joanna van den Bogaert.
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Noten:

SA = Stadsarchief
1. J.L.J.G.M. Cculemans, Stamreeks Cetdemans/Keuïe-

mans uit Oosterhout, in: Gens Nostra 37 (1982), pag.
277-283 en speciaal pag. 277-278.

2. Zij wordt zo genoemd bij de doop op 6-3-1693 cc
Oosterhout van haar dochter Anna Maria.

3. SA Dordrecht Archiefnr. 3, inv.nr. 1975, Burger-
boek (1681-1700): '16 scpt 1692 ontfangen als borger
Jan Ceutemans geboortigh van 's-Gravenmoer'.

4. Onderscheiden gezindten: de (onder-)trouwakten
komen niet voor het gerecht. Zie SA Dordrecht Ar-
chiefnr. 11, inv.nr. 96.

5. Uit het huwelijk, r.-k. ged. te Dordrecht:
a. Qudielma, ged. 30-10-1730 (get.: Jacobus Sanders,

Maria Cagsnijn).
b. Gasper, ged. 27-11-1733(get.: Hubertus temmens,

Elisabetha Sanders).

6. SA Dordrecht Archiefnr. 9, inv.nr. 837, folio 43
transportregister.

7. Uit dit huwelijk, r.-k. ged. te Dordrecht:
a. Ida, ged. 29-10-1731 (get.: Petrus Sanders, Chris-

tina Borggrave), begr. Dordrecht (Nieuwkerk)
8-11-1732.

b. Christinavan derStc(c)k,ged. 12-10-1733(gcr.:Joan-
nes Keulmans en Christina Burggrave), overl.
Dordrecht 14-4-1815, otr./tr. Dordrecht 12-02-
1756/28-02-1756 Jan Jacob Vrijdag (jacobus), geb.
Overenburg (D) 1735, poorter van Dordrecht
12-4-1764, stuurman op Keulen, overl. Dordrecht
16-4-1809 (nakomelingen te Dordrecht, waaron-
der de auteur).

c. Ida Maria, ged. 10-6-1737 (get- Jai1 van der Lugt
en Anna Keulmans).

8. Begraven Dordrecht (Nieuwkerk) 9 juni 1741: 't
kint van Cristian Kucleman aen 't Lange houte
brug bijdc ouders leven.

9. Zie: Gens Nostra 37 (1982), pag. 279, onder IVa.

Gens Nostra 57 (2002)



r W E G W IJ S

en de Heraut, hij bazuinde voort

Begin 2001 is er in en buiten de vereniging
onrust ontstaan door de sterk toegenomen
wervingsactiviteiten van de heer P1 die onder
de naam De Heraut werkt. Het jaar werd daar-
door druk voor diverse instellingen die zich
sterk maakten voor de bestrijding van de on-
gewenste activiteiten van deze handelaar die
al eerder bekend raakte door gefingeerde ge-
nealogieën en familiewapens.

Wat doet deze man in de ogen van velen
voor kwaad? Sinds jaar en dag levert hij ge-
slachtsbeschrijvingen en familiewapens die
de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.
Zijn geslachtsbeschrijvingen zijn geen be-
schrijvingen van een geslacht maar in essen-
tie een lijst van doop- en trouwinschrijvin-
gen die wij kennen uit de kerkboeken, maar
dan met een naam die je niet in de aangege-
ven plaats en datum terugvindt in die kerk-
boeken. Meermaals is aangetoond dat hij
gegevens die hij gevonden heeft in de Inter-
national Genealogical Index van de Kerk van
de Heiligen der Laatste Dagen, vaak 'de Mor-
monen' genoemd, overneemt en van een an-
dere familienaam voorziet, dat wil zeggen
die van de degenen aan wie hij zijn driedeli-
ge 'werk' aanbiedt.

Bij de door hem geleverde familiewapens
is iets dergelijks aan de hand. In praktisch
alle geconstateerde gevallen doet hij geen
moeite om een bij het aangeboden geslacht
behorend wapen te traceren, maar gaat hij
naar een van de drie delen van het magnifie-
ke heraldische kleurenplaatwerk met tekst
van Vorsterman van Oyen dat uit het einde
van de i9e eeuw dateert. Hij kiest daaruit een
wapen, verwijdert de juiste familienaam en
vervangt die door die van de familie van de
koper. Daarnaast wordt een adreslijst meege-
leverd van naamgenoten van de besteller,
genomen uit abonneebestanden van de CD-
telefoongids of een dergelijk medium. Hij
kan daardoor beweren dat de koper ook in

het 'werk' voorkomt. Ja, want hij staat in de
adreslijst, maar niet in genealogische samen-
hang. Knap misleidend.

Sinds de jaarwisseling 2000/2001 werd ge-
constateerd dat het afgelopen was met de
betrekkelijke rust rond het materiaal dat
boekhandel/antiquariaat De Heraut van de
Schieweg in Rotterdam per post placht aan te
bieden. Na het arrest van 29 juli 1997 van het
Haagse Gerechtshof waarbij de eigenaar van
De Heraut wegens oplichting veroordeeld
werd (zie Mededelingen in Gens Nostra van
november 1997), was het korte tijd stil, maar
in het najaar van 1997 begon De Heraut na
enige aanpassingen in zijn aanbiedingsbrief
opnieuw. Dit heeft ertoe geleid dat er met
steun van het Centraal Bureau voor Genealo-
gie en de NGV najaar 1998 vijf goed gedocu-
menteerde aangiften wegens oplichting bij
de politie in Rotterdam-Noord werden gede-
poneerd. De politie stelde op verzoek van het
OpenbaarMinisteriebij de Arrondissements-
rechtbank Rotterdam een onderzoek in waar-
bij ook een rapport van een deskundige van
het CBG werd gevoegd. In het voorjaar van
1999 was dit afgerond en zou het Openbaar
Ministerie tot vervolging overgaan. Helaas is
daar tot dit moment (oktober 2001) niets van
gekomen.

De aanbiedingen van De Heraut bleven
komen, in 1999, in 2000. Gemiddeld werden
er alleen bij de NGV al zo'n vijf per maand
door onze leden en hun relaties gemeld, tot
er rond de jaarwisseling van 2000/2001 een
verandering in het patroon kwam. De eerste
twee maanden verdubbelde het aantal. De
druk op de NGV om wat te doen, nam toe en
dit heeft ertoe geleid dat er begin maart een
brief van twintig bladzijden naar de betrok-
ken Officier van Justitie ging, vergezeld van
nog eens vijftig bladzijden bijlagen met be-
wijsmateriaal. Daaronder ook acht hoofdva-
rianten van de aanbiedingsbrieven van De
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Heraut waarvan gezegd kan worden dat ze
steeds misleidender werden. In maart liep
het aantal aanbiedingsbrieven nog eens tot
ver over de veertig op, in mei en juni was het
minder. De Heraut had zich inmiddels op
het Vlaamse Gewest gericht. Genealogisch
Nederland was toen al echt onrustig gewor-
den.

De lange brief aan de Officier van Justitie
heeft schijnbaar weinig effect gehad. Wel
werd na aandringen de ontvangst daarvan
bevestigd met daarbij de mededeling dat bin-
nen enkele maanden de zaak verder behan-
deld zou worden. Toen daarvan niets bleek
en de meldingen en klachten zich opgesta-
peld hadden bij ons, het Centraal Bureau
voor Genealogie, de Consumentenbond en de
consumentenrubrieken van radio en televi-
sie, werd door de NG V het initiatief genomen
om tot een overleg met consumentenorgani-
saties en de andere genealogische instellin-
gen te komen. Praktisch alle verenigingen op
het gebied van de genealogie in Nederland
werden aangeschreven. Een deel daarvan
moest zich verontschuldigen maar uiteinde-
lijk is er driemaal vergaderd met deelneming
van vertegenwoordigers van de Consumen-
tenbond, de Stichting de Ombudsman, het
Christelijk Nationaal Vakverbond, het Cen-
traal Bureau voor Genealogie, de Hobbycom-
puterclub gebruikersgroep Genealogie, de
Genealogische Vereniging Prometheus en
natuurlijk de NGV, vertegenwoordigd door
de directeur van het Verenigingscentrum en
de voorzitter van de afdeling Midden-Gelder-
land.

In het overleggezelschap van juristen en
genealogen is besloten dat er in de publiciteit
zoveel mogelijk en periodiek op gewezen
wordt dat kopen bij De Heraut een groot risi-
co en teleurstelling inhoudt. In tijdschriftar-
tikelen, radio- en televisie-uitzendingen en
in de overige schrijvende pers wordt daaraan
nu al ruim een halfjaar ruimschoots gevolg
gegeven.

Verder is besloten dat partijen die aan het
overleg deelgenomen hebben, er in een brief
aan het Rotterdamse Openbaar Ministerie op

aandringen, om tot vervolging over te gaan
van in ieder geval de vijf aangiften van 1998.
Het resultaat daarvan moet afgewacht wor-
den.

De NGV kan tot haar spijt voor leden die
zich na de herfst van 1998 opgelicht voelen,
nauwelijks meer doen dan al gedaan is. De
politie is overspoeld met aangiften maar is
bij justitie ook niet verder gekomen. Omdat
De Heraut sinds begin 2001 in de geleverde
boeken een 'Garantie Certificaat' opneemt
waarin 100% genealogische garantie gegeven
wordt, is het aan benadeelden om te overwe-
gen zelf een kantongerechtprocedure aan te
spannen wegens bijvoorbeeld wanprestatie,
als een claim bij De Heraut geen resultaat
heeft. Jaren geleden is een geval gemeld dat
een kantonrechter een eis in een dergelijke
procedure toewees.

Vanaf eind mei is de eigenaar van de
Heraut dus op dezelfde wijze actief in het
Vlaams Gewest in België onder de naam
boekhandel/antiquariaat Historique. Het op-
gegeven adres van de winkel in Antwerpen-
Berchem bestaat niet. Onze zusterorgani-
satie, de Vlaamse Vereniging voor Familie-
kunde, en de Belgische consumentenbond
zijn ingelicht. Inmiddels is er ook in het con-
sumentenprogramma Ombudsman op de
Vlaamse TV voor het bedrijf Historique ge-
waarschuwd.

Wat betekenen voor genealogisch Neder-
land de schijnbaar eindeloze activiteiten van
FvP onder diverse handelsnamen (Louter,
Heraldica, De Heraut)? Voor veel genealogi-
sche onderzoekers die een publicatie op hun
naam voorbereiden of al uitgebracht hebben,
is het vooral irritatie. Ze zeggen: de mensen
kennen mij als onderzoeker omdat ik inlich-
tingen aan mijn naamgenoten heb gevraagd
en nu gaat De Heraut met de opdrachten
voor boeken ervandoor.

Een typische levering van De Heraut van
2001 heeft de vorm van een garenloos gebon-
den boek van A4-formaat met een dikte van
10 mm. Het slappe omslag is beigebruin met
een driebanig structuurpatroon als achter-
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grond. Het voorplat draagt midden boven in
zwarte druk de woorden 'Het geslacht' en
daaronder in een schaduwletter de familie-
naam. Middenop staat het familiewapen met
helm, helmteken en dekschilden, in zwarte
rasterdruk. Rechtsonder een zwart silhouet
voorstellende een man, vrouw en kind. In het
boek ligt voorin los het familiewapen, in
kleur afgedrukt op imitatieperkament, met
onder het wapen de familienaam in de scha-
duwletter.

Na een ingebonden blad 'Garantie Certifi-
caat' met een zegeltekening met linten
rechtsonder waarin staat '100% genealogische
garantie', volgt een titelblad met iets boven
het typografische midden de familienaam in
schaduwletter. Daarna volgen eenzijdig be-
drukte bladen, gepagineerd van a t/m w
waarop gedrukt zijn de hoofdstukken: 'Inlei-
ding', 'De oorsprong en de betekenis van fa-
milienamen', 'Spellingvarianten in de fami-
lienaam', 'De oorsprong van voornamen in
de wereld', 'Overzicht van voornamen', 'Hoe
familiewapens aanvankelijk werden toege-
kend', 'Heraldiek en de geschiedenis', 'Het
dragen van een familiewapen', 'Die (sic!)
symbolen in de heraldiek en hun betekenis'
(met zeven subkoppen), 'De wapenvelden,
scheidslijnen en wapenbeelden die het meest
worden gebruikt in familiewapens' (met een
subkop: 'Op zoek naar Heraldiek in Duits-
land en Oostenrijk') en 'Symbolische beteke-
nis'. Daarna volgt een titelblad: 'Genealogi-
sche Gegevens', gevolgd door circa 25 blad-
zij den losse gegevens die aan doop- en trouw-
inschrijvingen doen denken. Ze zijn geor-
dend op plaatsnaam, voorafgegaan door na-
men als 'Sgravenzande, 'sgrevelduincapelle
en OF Sprang als gevolg van computersorte-
ring. Het boek sluit met een titelblad: 'Aan-
vullende gegevens' (naam, adres en woon-
plaatsen) met daarna een of meer bladen met
familienaamgenoten per provincie geordend

onder zwarte balken met in diapositief de
provincienaam. De provincienamen zijn alfa-
betisch geordend.

De bladen van het boek zijn vrij dik. De
achterkant van het omslag draagt linksonder
een balk met streepjescode en daaronder de
letters PANTR met een negencijferig num-
mer. Soms staat rechts van de balk een twee-
of driecijferig volgnummer. Op de titelpagi-
na ontbreken de naam van auteur of samen-
steller, naam, plaats en datum van uitgever
alsmede een ISBN-identificatie. Eerdere leve-
ringen waren eenvoudiger van opzet en be-
vatten witte bladzijden geniet in een omslag
van ivoorkarton.

Voor de genealogische documentatiecentra
als het Verenigingscentrum van de NGV,
voor bibliotheken, voor archieven van diverse
aard betekent het dat hun bestanden op de
lange duur vervuild kunnen raken met boe-
ken van het hier beschreven type vol vervals-
te genealogische gegevens. Het is eerder
voorgekomen dat dit soort materiaal van FvP
aan het Verenigingscentrum werd aangebo-
den als serieus werk. Toen is alert door een
van de kaderleden gereageerd, maar wie van
de medewerkers herkent over dertig, veertig
jaar nog deze redelijk serieus ogende boeken
met echter grotendeels onjuiste genealogi-
sche inhoud en neemt de beslissing dat deze
niet in de collecties thuishoren?

Tot slot een woord van dank aan allen die op
welke manier dan ook informatie over De
Heraut verstrekt hebben. De massaliteit van
de mailings en het praktisch waardeloze ka-
rakter van de leveringen konden zo blootge-
legd worden. Zonder hen was het onmogelijk
geweest op te komen voor de belangen van
serieuze beoefenaars van de genealogie en te
geraken tot de ontplooide activiteiten.

GJB2

Noten:
1. Zijn volledige naam is bij de redactie bekend.
2. De volledige naam van de auteur is bij de redactie bekend.
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de geknotte parenteel

Dit artikel gaat over parentelen. Het mij ter
beschikking staande Grootwoordenboek der
Nederlandse Taal, ioe druk 's-Gravenhage
1976 zegt:
- parenteel, parentele: v. (m.) groep van

bloedverwanten als afstammelingen van
één bepaalde ouder of van een bepaald
paar ouders.

- parenteelstaat: m. staat, overzicht van een
parentele.

Dat leert ons al twee dingen. De genus van
het woord parenteel is vrouwelijk, althans bij
voorkeur. Eventueel mag de parenteel ook
met'hij'worden aangeduid, maar onzijdig is
ze niet. Dus we verwerpen het nogal eens
gehoorde 'het parenteel' en houden het op
'de parenteel'.

En dan: naast het woord kwartierstaat
blijkt het woord parenteelstaat te bestaan,
dat in de Nederlandse taal het overzicht van
de parenteel aanduidt. Maar genealogen heb-
ben hun eigen vaktaal; zelden hoort men ze
spreken over een parenteelstaat; voor genea-
logen is het gewoon de parenteel van Jan
Hendriksz en Maartje Pieters.

Het Grootwoordenboek van Van Dale richt
zich tot alle Nederlands sprekenden, maar
genealogen gaan voor de definities van gene-
alogische overzichten nogal eens te rade bij
de PBNA-cursus Genealogie - Eigen tijd uit
1980 en daar lezen wij: 'de parenteel is een in
generaties gerangschikte opgave van de wet-
tige afstammelingen van een bepaald ouder-
paar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke
lijn'. Het woord 'wettige' in deze definitie
zullen we even als wat tijdgebonden mogen
beschouwen - het begrip wettige afstam-
ming is trouwens in 1998 uit ons Burgerlijk
Wetboek verdwenen - maar verder voldoet
deze omschrij ving nog uitstekend. De paren-
teel geeft ons van een bepaald ouderpaar alle
nakomelingen, langs welke mannelijke of
vrouwelijke lijnen zij ook tot stand gekomen
zijn.

Het samenstellen van een parenteel kan
weinig en veel werk betekenen. Dat hangt
natuurlijk af van de keuze van het uitgangs-
punt. Wie een parenteel van zij n grootouders
samenstelt, zal doorgaans gauw klaar zijn.
Kiest men daarentegen voor een ouderpaar
dat leefde in de 17e eeuw, dan kan men voort,
misschien wel levenslang, mits dat ouderpaar
natuurlijk na enige generaties nog nakome-
lingen had. We zien vaak dat er ten aanzien
van.zo'n parenteel-project een hele werk-
groep ontstaat. De leden van zo'n werkgroep
nemen ieder een afgesproken deel van het
werk voor hun rekening, bijvoorbeeld een
bepaalde staak of een bepaald afgebakend
gebied. En als - soms toch ook weer na vele
jaren - de arbeid gedaan is, dan kan de pa-
renteel in druk verschijnen in een kloek
boekwerk, waarmede andere genealogen
vaak geholpen blijken.

De aanleiding tot het schrijven van deze bij-
drage is, dat ik een aantal jaren geleden in
Gens Nostra 52 (1997), pag. 468 een nieuwe
term heb voorgesteld: 'een geknot parenteel'.
Die term heeft nadien hier en daar toch enige
verwarring gezaaid en een poging om die
verwarring te bestrijden lijkt mij meteen een
goede gelegenheid om nog wat uitvoeriger
bij de parenteel stil te staan en te bezien wel-
ke varianten zich daarbij kunnen aandienen!

Maar eerst mijn 'geknot parenteel'. Ik
schreef in 1997 ter aangehaalde plaatse het
volgende:
'Een modern verschijnsel is dat aan de overi-
gens reguliere stamboom de gezinnen van de
dochters worden toegevoegd. Men ziet dan
naast de stamboom een aantal wèl opgestar-
te, maar niet verder uitgewerkte parenteel-
stukjes verschijnen. Ik vermoed dat deze
weergavevorm van genealogische informatie
een uitvloeisel van de vrouwenemancipatie
mag heten. Dat wij genealogisch worden in-
gelicht omtrent het leven en de kinderen van
de dochters is natuurlijk pure winst. Maar
hoe moeten we die tussenvorm tussen paren-
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teel en stamboom nu noemen? Een eerste
voorstel: een geknotparenteel.'

Enige tijd nadat ik dit had geschreven,
realiseerde ik mij dat er meer tussenvormen
kunnen bestaan tussen de stamboom (of
genealogie), een genealogische opstelling,
waarin opgenomen allen die via de mans-
stam van een bepaald voorouderpaar afstam-
men (inclusief de dochters, die dat ook doen,
maar niet hun kinderen), en de parenteel, zo
juist omschreven. Om dit te verduidelijken
voeren we een aantal genealogen in, die we
slechts naar een hoofdletter in ons alfabet
zullen noemen, dit om het naamregister van
deze jaargang niet te belasten met een aantal
gefingeerde namen die latere lezers wellicht
naar een dwaalspoor zouden kunnen leiden.

Wij beginnen met de genealoog-A, die wer-
kelijk alle nakomelingen van zijn uitgangs-
voorouderpaar nagaat,, zich door de grote
hoeveelheid werk niet laat ontmoedigen, de
hedendaagse nakomelingen om genealogi-
sche informatie vraagt, de genealoog die daar
waar hij stuit op privacy-bezwaren op gepas-
te wijze zal trachten deze bezwaren weg te
nemen. Na vele jaren zit zijn werk er op en is
hij de gelukkige bezitter van een complete
parenteel. Als hij die nadien publiceert, ver-
rijkt hij daarmee de genealogische literatuur.

Nu richten we onze blikken op genealoog-
B. Deze is diegene, die we in mijn stukje uit
1997 tegenkwamen. Hij heeft zijn stamboom
naar zijn idee compleet en overweegt, net als
A, van het oudste paar een parenteel uit te
werken. Maar helaas, B heeft minder tijd dan
A of het heilig vuur brandt in hem niet zoals
bij zijn vermelde collega en B besluit na enig
overwegen zijn doel wat bij te stellen. Overal
waar hij dochters tegenkomt, die kinderen
hadden/hebben, brengt hij hun gezin in
kaart en plaatst het in zij n genealogisch over-
zicht. Als de kinderen van die dochters zelf
ook kinderen hebben, dan worden die, an-
ders dan bij A, niet meer vermeld.
Genealoog-C tapt weer uit een ander vaatje.
Hij ziet wel wat in het systeem van B, maar

hij is tevens een aanhanger van de stelregel:
het gemak dient de mens. Wat nu doet C? Hij
bewandelt de weg van de minste weerstand.
Waar hij gemakkelijk de gegevens, zoals bij
B, kan vinden, voegt hij ze toe. Daar waar hij
er meer moeite voor zou moeten doen, laat
hij ze rustig weg.

Genealoog-D is bij C in de leer geweest. Hij
doet hetzelfde, maar ontdekt dat hij - soms
bij toeval - ook nog gegevens over de kinde-
ren van de dochters en zelfs van hun klein-
kinderen heeft verzameld. D is van het type
'als ik het nou toch weet, zet ik het er ook bij'
en bekreunt zich niet om de vraag of zijn
genealogische opstelling mogelijk wat erg
rommelig wordt.

Genealoog-E is er ook nog! Eigenlijk is hij
niet met een parenteel bezig, maar met een
stamboom. Bij het publiceren daarover komt
bij hem wat naar boven van de gedachten-
gang van D. Vaak zijn we bij type E die pa-
renteelachtige uitbreiding van de genealogie
uitsluitend in de recente generaties optre-
den. E heeft die gegevens toch bij de hand en
waarom zou hij ze dan weglaten, terwijl dat
voor de genoemden (die er dus dogmatisch
gezien niet in thuis behoren) nu juist zo aar-
dig is.

Genealogie is een gecompliceerd vak. En
genealogen zijn er in vele soorten, maten en
gewichten. Wij worden geïnviteerd door ge-
nealoog F om zijn werk eens te komen zien.
F is een uiterst gedisciplineerd iemand. Hij
houdt van strakke schema's. F is ook een
man met helder inzicht. Net als B, maar
evenzeer net als C, D en E, onderkent hij
spoedig dat een complete parenteel zijn
krachten te boven gaat. Anders evenwel dan
B vindt hij een beperking bij de uitwerking
in de vrouwelijke lijn tot één generatie te
stringent. Het resultaat bij B is hem te ma-
ger. Hij besluit nog een extra generatie naar
beneden te gaan. Van de dochters in de gene-
alogie worden niet alleen de kinderen, maar
ook de kleinkinderen uitgewerkt. Maar ver-
der gaat F niet, ook niet als hij het wel verder
weet. Discipline!
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Dat genealoog-G staat voor al die vakbroe-
ders die net als F extra omlaag gaan, maar
anders dan F, drie of vier generaties, moge u
verder aannemen.

We hebben nu zeven genealogen aan het
werk gezien A t/m G, elk met een eigen va-
riant. Er zijn meer varianten mogelijk, maar
voor nu vinden we het even genoeg. Wel
komt nog naar voren de vraag: verdienen al
die (denkbare) varianten een eigen naam? Dat
verdienen ze natuurlijk wel, maar de vraag is
dan vervolgens: zullen die namen ingebur-
gerd raken. Genealogen hebben dikwijls al
moeite met stam- en afstammingsreeksen,
parentelen en stambomen en de stamaarts-

edeloudovergrootmoeder is bij ons ook al
nooit een succes geworden. Toch blijf ik plei-
ten voor 'een geknot parenteel' in het geval
vanB.
Het werkstuk van C mag dan voor mij heten
'een onvolkomen geknot parenteel'
dat van D: een rafelig geknot parenteel
van E: een genealogie met parenteelgerela-
teerde eindgeneraties
van F: een verlengd geknot parenteel
van G: een meer-verlengd geknot parenteel

En zouden deze begrippen geen ingang vin-
den, dan blijven het mooie termen voor een
ooit te houden genealogische quiz.

R.F. Vulsma

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
Anja Kroon-van Helden en Ton de Vries, Van Leuven Gewoon weg uit Weert, Haarlem, 2001.

Dit keurig verzorgde en goed-ogende boekje laat ons kennis maken met Jan van Leuven, op 25-9-1741
in de St. Martinuskerk in Weert gedoopt als zoon van Joannes Jansen en Gertrudis Jansen. De moeder
heet elders Gertrude Sanders, en het lijkt er op dat 'Jansen' in de doopakte haar mansnaam is, of in dit
geval nauwkeuriger haar mans patronymicum. Zij en haar man wonen in Laar bij Weert. Uit hun
hu welijk wordt in 1748 Henricus geboren. Deze trekt naar Heemstede, zoals ook nakomelingen van zijn
zoeven genoemde broer Jan zullen doen. Velen belanden in de kleerblekerijen rond Haarlem. Men mag
de hier beschreven familie Van Leuven niet verwarren met de eveneens in en rond Haarlem wonende
familie Leuven, die overigens ook haar wortels in Noord-Limburg heeft (zie kwartierstaat Godfried
Bomans in Gens Nostra 33 (1978), pag. 96).

Het boekje bevat veel foto's en ander beeldmateriaal, dertien overzichtschema's en een index op Van
Leuven en een op de overige namen. De prijs van dit werkstuk bedraagt/ 47,50. Informatie bij mevr.
A. Kroon-van Helden, Crayenesterlaan 126,126, 2012 TL Haarlem.

René van Lotringen, Voorlopige genealogie familie Graus uit Echt en kwartierstaat van het gezin Graus-Huijbregts
te Ginneken, Eelde, 2001.

De eerste generatie Graus wordt gevormd door een zevental (vermoedelijke) broers en zusters, van
wie de geboorte omstreeks 1665-1675 valt te taxeren. Vele generaties blijven trouw aan de plaats Echt.
De samensteller heeft zijn boekje een voorlopige genealogie genoemd, omdat hij vóór 1780 veel heeft
gewerkt met aannamen aan de hand van doopheffers en getuigen bij huwelijken, waarvan hij zelf meent
dat daar nog nader bewijs nodig zal zijn. De kwartierstaat (Graus - van Halbeek - Huybregts - de Rid-
der) is aan vaderszijde heel duidelijk Limburgs (Echt, Well, Horst) en aan moederszijde Brabants
(Chaam, Zevenbergen, Made en Drimmelen, Oosterhout).

C. Boshuizen, De genealogie van Boschuysen tot Boshuizen, Rotterdam, 2001.
Bij de weergave van de titel van dit boekje volg ik de titelpagina, terwijl de titel op de kaft luidt: Van
ganzenveer tot... Informaticabeheer.

De naam Van Boshuysen (in diverse spellingsvormen) is oud en komt al voor in de 14e eeuw. De
schrijver meent aansluiting van zijn familie te kunnen vinden bij de naamgenoten als beschreven in De
Nederlandsche Leeuw 1993, maar geeft toe, dat pas van generatie X af met zekerheid kan worden gezegd
dat de filiaties correct zijn. In zo'n geval lijkt het juister om de generatie-nummering niet door te laten
lopen, aangezien nu toch de indruk ontstaat, dat het aanslui tingsbewijs er is. Wat 'bewijzen' betreft zou
ook wat meer informatie over de generaties X, XI en XII dienstig zijn. Waar komen de gegevens vandaan
die hier vermeld worden? De latere generaties vinden we vooral in Amersfoort en Rotterdam. Een
pagina over de wapens van de oudere Boschuijsens en een overzicht van geschiedkundige gebeur-
tenissen van 1332 af tot 1986 sluiten het werkje van zo'n vijftig pagina's af.

K.J. Grazell, 1734-2000 Graselle, Grassel, Grazell, Griezel, Grisel, Grizel, Grizell, Eindhoven, 2001.
Op 23 april 1734 ondertrouwde te Tiel Frans Grasell, jongeman van Sandtwijck met Judith Claassen

van Driel, jongedochter van Sandtwijck. Hun huwelijk wordt op 9 mei d.a.v. in de Stephanskerk in
Zoelen gesloten. Helaas heeft dit fraaie uitgangspunt tot nog toe niet kunnen leiden tot de ontdekking
van een oudere generatie Grasell. In zijn inleiding zet de schrijver uiteen welke stappen in het
onderzoek door hem zijn gezet. Het nageslacht bevindt zich in Tiel, Zoelen, Geldermalsen met enige
uitwaaiering. Aan het boekje, waarin ook een deel met illustratiemateriaal, zijn twee losse bijlagen
toegevoegd, een geneagram en een nummerschema. Voor het uitspreiden van het geneagram moet een
deel van de kamervloer worden vrijgemaakt!

R.F. Vulsma
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 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
Arent thoe Boecop (Elburg), nr. 69, mei 2001. W. van Norel: Storm en hagel boven Elburg en omgeving
[1807]; Idem: Schipbreuk nabij Doornspijk in 1807 [Schokker vissers; Jakob Jansen Coridon begraven te
Doornspijk; verklaring in notariële akte in 1822]; B. de Waard-Ruijs: Honden als trekdier; W. van Norel: De
gezonken 'Friesland' [1940; vastgelopen in het ijs].

Arneklanken, jg. 1, nr. 1, april 1996. L. van Belzen: Typische Arnemuidse familienamen; J. Adriaanse: Het
bewogen jaar 1804 in het leven van Anthony Siereveld; Interview met oud-visser Blaas Marijs [geb. 1913];
Merien Siereveld, schipper aan wal. Idem, nr. 2, aug. 1996. Uit het schrift van Abraham Buijs [1900];
Interview met Cornelis van de Ketterij van de Molenweg [geb. 1920, oud-koster]; J. Adriaanse: De Arne-
muidse visleursters en de eerste vishal. Idem, nr. 3, winter/dec. 1996. L. van Belzen: Het geslacht Groot-
jans [samenvatting]; Wapensteen Van den Brande in Kleverskerke; Verv. Abraham Buijs; Interview met
Dokter M.L. van der Moer [geb. Colijnsplaat 1914]; P.J. Feij: De zoutketen van Arnemuiden (1); Dokter
W.F.Th, van der Bijl (1908-1931).

Idem, jg. 2, nr. 1, maart 1997. L. van Belzen: Geslacht Van Belsen/Van Belzen [18e eeuw]; Bladeren in
de inventaris van de archieven van de gemeente Arnemuiden (1431-1857); Verv. Abraham Buijs (3); Inter-
view met zuster N. van Donk [geb. Epe 1914]; Verv. Zoutketen; Arnemuiden 423 jaar stad (1574-1996);
Abraham Buijs (1885-1962) [gemeenteontvanger]. Idem, nr. 2, juni 1997. L. van Belzen: Het nageslacht van
Job Blaes te Arnemuiden [o.a. Van de Ketterij, Jobse, Blaasse, De Nooijer]; Verv. Abr. Buijs (4); Interview
met K. de Meulmeester [geb. 1920]; Verv. Zoutketen; Mr. Willem Aarnout van Citters (1741-1811); De vijf
begraafplaatsen van Arnemuiden. Idem, nr. 3, sept. 1997.1. vanBelzen: Het geslacht Schroevers [beknop-
te genealogie]; Verv. Abr. Buijs (5); Interview met mevrouw J. Cornelisse-Schroevers [geb. 1909]; J. Adri-
aanse: De vissers van Arnemuiden (1); Verv. Zoutketen;/i.H. G. Verouden: De zoutmeesters van Arnemuiden
in het jaar 1582; Ds. G.J. Gobius du Sart (1832-1865). Idem, nr. 4, dec. 1997. Een markant figuur te Arne-
muiden (ca. 100 jaar geleden): Lieven van Belzen (alias Lieven Tak); Verv. Abr. Buijs (6); Interview met
Jan Karel Grucq [geb. 1913]; Verv. Vissers van Arnemuiden (2); Verv. Zoutketen (5); Dokter M.F. Westfaal
Quadekker [overl. 1908]; P.J. Bos: Uit het leven van de godsdienstonderwijzer L. Paul [Leendert Paul, geb.
Benthuizen 1889].

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (losse nummers ƒ 7,50 op postbankgironr. 577.99.25 t.n.v.
Docum. Luth. Kerkgeschiedenis te Haarlem o.v.v. de gewenste aflevering), no. 29 (2001). Th.A. Fafié:
Herinneringen aan de jaren in Purmerend, 1942-1946. In gesprek met Dr. G. Fafié (1913-2000); L. Engberts:
Elizabeth Kreuziger (1504-1535). De eerste dichteres van de Reformatie [geb. von Meseritz, tr. 1524
Caspar Kreuziger]; Th.A. Fafié: Ter nagedachtenis Louis Nicolas Marting (Amsterdam 1919 - IJsselstein
2001) [tr. 1947 Alida Susanna Verschuur].

Genealogie (CBG), jg. 7, nr. 3, najaar 2001. J. Buisman: Bar en boos. Het weer en zijn rampzalige gevolgen
voor onze voorouders; C. Gietman: Genealogie als passie. De Terschellinger stamboom van Kees Stada;
Genealogie als vrijdag-middagactivitieit op het Jac.P. Thijsse College te Castricum.
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Gens Humana (HCC-Gebruikersgroep), jg. 14, nr. 3, sept. 2000. Gersjes vormen familie van Kozakken
[Jozef Görcsös, geb. Jasov (Hongarije) 1766, huwde tweemaal in Friesland]; K. van Ingen: Blijf archieven
bezoeken! [voorbeelden uit onderzoek familie Van Ingen]. Idem, nr. 4, dec. 2000. K. van Ingen: Uitstapje
[naar Lindheim in de Wetterau, waar Johann Conrad Lindner in 1763 werd geboren; tr. Grave 1764
Elisabeth Wilhelmina Laval]; Idem: Van boerenkomaf en van ambachten.

Idem, jg. 15, nr. 1, maart 2001. Reactie op 'Van boerenafkomst'; Gaasterlanders; H. van Deden: DNA
Familie stamboom. Idem, nr. 2 en 3, sept. 2001. K. van Ingen: Familiegeschiedenis: meer dan alleen maar
data!;M. van Loon: Gedcom en accentletters, een moeilijk probleem; K. van Ingen: Het geslacht Van de Ven
uit Haaren en Middelbeers.

Historische Kring Eemnes, jg. 23, nr. 2, juni 2001. R. van der Schaaf: Het huis Wakkerendijk 44 en de
bewoners [gebouwd 1880; eigenaren families Stalenhoef en Makker (met fragment); bewoners o.a. de
artsen James Th. A. Weitjens (1867-1943), Wijtze Warmoltz (geb. Ee in Friesland 1868, overl. 1958), Joh.
Duister (geb. Leiden 1878), Albert Th.J. Snijder (geb. Harlingen 1878) en Jan Jacob de Casparis (geb.
Leiden 1883)]; Idem: Dokter Weitjens begon als arts in Eemnes [geb. Huissen 1867; tr. Maria Mommers];
M. van Kleinwee: Interview met mevrouw Wiggerts-Hoofd [Maria Gerarda Hoofd, geb. 1922 (dr. van
Catharina Maria Hilhorst), tr. 1947 Jan Wiggerts (zn. van Antje Klaver)]; H. van Hees/G.G. Zanoli: Korte
geschiedenis van het geslacht Zanoli [afk. van Gordevio, kanton Ticino; i8e-2oe eeuw; Giorgio Giacomo
Zanoli, geb. ald. 1866, schoorsteenveger, metselaar, tr. Utrecht 1893 Geertruida A.M. Blanke].

Idem, nr. 3, sept. 2001. ]. Groeneveld: Hoofdwegen in en om Eemnes door de eeuwen heen; Reacties
Wakkerendijk 44; H. van Hees: Teruggevonden. Loflied op Egbertus Daemen van Wegen, een Eemnesser
die pastoor van Weesp werd; Idem: Het verhaal van Dirk Dot. Hoe een gewone Eemnesser jongen zijn
standbeeld kreeg in Achterveld [Dirk van den Berg alias Dot, geb. 1853]; Herinneringen [van Chris
Roothart].

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring Weesp; secr.: mevr. H. E. Eringaard, Herensingel 120,1382
VS Weesp), 17e jg., no. 1, sept. 2001. H.J. Over de Linden: Een Weesper strafproces onder Willem IV [1749;
diefstal door Jan Six, Hendrik van der Linden en diens vrouw Geertruij Nieuwpoort (geb. Weesp 1722)];
I. Kemperman-Wilke: Van het Gemeente-archief. Archievenoverzicht stadsarchief Weesp per 1 mei 2001
[o.a. onderwijs, kerken, bedrijven, verenigingen]; G. Meulmeester: Uit het leven van mr. Theodorus Flo-
rentius Trotz [ged. Franeker 1747; exm. Stellingwerff; tr. Amsterdam 1776 Catharina Cornelia de Man;
carrière te Weesp (schepen, scholarch, houtvester)]; I. Kemperman-Wilke: Een stukje geschiedenis uit het
parochie-archief. Het Gesticht van Liefdadigheid, afl. 1 [de eerste bewoners in 1839].

Het Land van Herle, 24e jg. (1974), afl. 1. Een Spaanse inval in Heerlen 1652; Chronogrammen in Schaes-
berg; Egon van der Eist en de Domaniale mijnen te Kerkrade [geb. Werkendam 1826, overl. 1897; Delfts
ingenieur]. Idem, afl. 2/3. Het archiefwezen van Heerlen in het verleden; Het oude Voerendaal in het
Land van Herle; Bibliografie van drs. L.E.M.A. van Hommerich [oud-archivaris van Heerlen]. Idem, afl.
4. Geneeskundige verzorging in Heerlen (1885-1891 een kritieke periode); Verv. Egon van der Eist; Een
poging tot vergroting van het markizaat Hoensbroek? [1675; Arnold Adriaan van Hoensbroek]; Pancrati-
us als doopnaam.

Idem, 25e jg. (1975), afl. 1. Verv. Rolduc [1794, namen van interne kanunniken en externe koorheren].
idem, afl. 2. Kapellen te Heerlen; Begraven in en onder de dekanale kerk te Schaesberg; Kasteel Corten-
bach te Voerendaal, ontmoetingspunt van de familie Lamberts uit Aken, abt Bock van Rolduc en kanun-
nik Bonhomme uit Maastricht; Oude hoeven in Bocholtz; De Kinnehoeve of hoeve aan de Heiberg te
Ubach over Worms; De geschiedenis van het 'stormen' in Heerlen [spiegelgevechten]; Militaire bedrij-
vigheid rond het fort te Heerlen, laatste kwart 16e eeuw; Bisschoppen uit de familie Van Hoensbroek
(5)-

Lek en Huibert Kroniek (Lexmond, Hei- en Boeicop), 3e jg., nr. 2, mei 2001. H. den Besten: Wereldbekende
nakomelingen van Heicopse emigranten [vier neven Bogaert emigreerden tussen 1652-1663 > filmster
Humphry Bogart, presidenten Theodore en Franklin Roosevelt]; H. Stravers: Willem Stravers 23-12-
1890/23-11-1971 [landopziener en jachtopzichter; uit kooiker-familie]; J. van Rijn: In de Vijfherenlanden
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woekert een bar best volk [Gerrit Veen, zusters Vroon, Van Bentum, Van Straten]; Uit de Leerdamse
Courant van 70 jaar geleden; P. de Pater: Lakerveld, van hennep tot cactus [familie Van Bezooyen; i8e-i9e
eeuw]. Idem, nr. 3, aug. 2001. Besmettelijke veeziekten; Verv. Uit de Leerdamse Courant; W. van Zijder-
veld: Tol op de grens van Lakerveld en Meerkerk.

Met Gansen Trou, 51e jg., nr. 5, mei 2001. Uit het register van publicaties en processen verbaal van de
burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Heusden en Elshout 1845-1892; Oud nieuws uit de
regio. Idem, nr. 6, juni 2001. Geld in het spraakgebruik; De Boerenbond Drunen/Elshout tijdens de
oorlogsjaren 1940-1945; Oud nieuws uit de regio [1924-1932].

Idem; i.p.v. nr. 7/8 verscheen: B. Geerts: Repertorium Met Gansen Trou 1951-2000 [artikelen werden
ontsloten op heemkundige onderwerpen als ambachten en gilden, voorts in memoria, genealogie en
heraldiek, plaatsnamen en auteurs].

Idem, 51e jg., nr. 9, sept. 2001. P.C. de]ongh: Het 125-jarig bestaan van handboogvereniging Constantia.
Bijlage 1 - overzicht van bestuursleden. Bijlage 2 - overzicht van koningen (1927-2001). Idem, nr. 10, okt.
2001. Het Engelermeer: historie en avifauna (1); Laudatio voor een stille, trouwe medewerker [George
M. van der Velden, oud-pastoor van Bokhoven en Hedikhuizen/Luttelherpt]; De grote brand van 1746
[uitgebroken in de timmerwinkel van Willem van Engelen; o.a. 46 gezinnen verloren alles; lijst van
getroffenen in Nieuwkuijk en Onsenoort]. Plekbord (med.), 22e jg., nr. 3, mei; nr. 4, april 2001.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXVIII, No. 5-6, mei-juni 2001. Themanummer adel; Redactie, m.m.v.
A.E.M. Landheer-Roelants enZ. Plomp-Kamphuis: De voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst [kwartier-
staat van acht generaties met uitgebreid notenapparaat; —, Hoolboom, Heringa, Roskam. Bijlage 1:
Suardus Engberts Posthuma (1837-1913). Bijlage 2: Prof. Mr. Dr. Anne Heringa (1874-1921). Bijlage 3:
Genealogie Troste (afk. van Korbach > Workum)]; M.R. Doortmont: De toestemmingswet voor het huwe-
lijk van prins Constantijn en Petra Laurentien Brinkhorst; P.H.M. Keesom: De titulatuur en geslachtsna-
men van de kinderen van HHKKHH prins Constantijn en prinses Laurentien; J. Dronkers: Verschillen
tussen 2oste-eeuwse Nederlandse adel uit Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Duitsland;
M.G.N. Westerouen van Meeteren: Op zoek naar de pauselijke adel; T.J. Versélewelde WittHamer: Driemaal
is niet altijd scheepsrecht. Geen Nederlandse adeldom voor de familie Obolonsky; G.-R. de Groot: Adels-
recht op de drempel van de 21ste eeuw. Een drama in bedrijven: een korte beschrijving van de achtereen-
volgende tonelen; M.R. Doortmont: Bibliografie van artikelen over adeldom en adelsbeleid verschenen
in De Nederlandsche Leeuw 1992-2000; B.M. Kamp: De dochters van graaf Willem III: wie volgt op wie?;
].H. Hanssen: Aantekeningen betreffende de families Alberda van Ekenstein, 1772-1798; M. R. Doortmont:
De Rijksbaronnen De Petersen [aanv./corr.].

Idem, No. 7-8, juli-aug. 2001. C.Sigmond: De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuw-
schap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw [met Van den Tijmpel]; E.}. Wolleswinkel: Hochedaeus of
Lavinius. De identificatie van een geleerdenportret [Johannes Hochedé de la Vigne, i54i/'42-i622), Waals
predikant]; O. Schutte: Jonckbloet [te Maaseik en Den Haag; i8e-i9e eeuw].
Idem, No. 9-10, sept.-okt. 2001. T. Oskam: Een speurtocht naar de Doopsgezinde Levina van Leent en haar
voorgeslacht in Haarlem [geb. Haarlem ca. 1663, tr. Utrecht 1690 Jelis Voogt; met o.a. fragmenten Voogt
(te Sittard en Utrecht; i7e-i8e eeuw), Verbeeck-Ampe (te Utrecht); Kwst. (15 kwn.): Van Leent (te Haar-
lem; afk. van Leende), Van Kempen, Ampe(n) (afk. van Roeselare, De Clercq (te Haarlem; afk. van Gent)];
Aanv./Corr. Voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst [o.a. betr. titulatuur, pauselijke adel en adels-
recht].

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: J. Lukkezen, Stadswal 16,7041 AM 's-Heerenberg; lidm. ƒ 40,-
p.j. op postgiro 257.48.19 t.n.v. Heemkundekring Bergh, 's-Heerenberg), jg. 19, febr. 2001. J. Lukkezen:
De school van Lengel [pogingen tot de bouw te komen vanaf 1915; in 1921 wordt de school gebouwd;
meester Gerardus Bernardus Winters benoemd; school weer opgeheven in 1936; 1946 bestemming:
Aneb-Kinderwagenfabriek (Angenent en Ebbing)]; J. Thoben: Gilde en schutterij van Lengel [met o.a.
verdeling der Lengelse gildegronden in 1900]; Schutters- en Tooneelvereeniging Eendracht te Lengel;
Uit het Rijke Roomse Leven - 7: Pater Paulus Beijer [1897-1929; 15 kwn.; exm. Roes], Zuster Valérie
Sliepenbeek [1864-1915; 15 kwn. met o.a. DijkerenKniest], Zuster PancratiaSliepenbeek [1898-1958; exm.
Menting], Zuster Edelberta Thijssen [1891-1966; 15 kwn.; exm. Roording].

46 Gens Nostra 57 (2002)



'tOnderschoer(Denekamp), 23e jg. (2001), nr. 3. G. Nijhuis: Een voorval op de watermolen van Singraven
in 1795; Heleen Bernink vertelt over haar familie; J. Knippers: Nazaten erve Ahuys te Noord Deurningen
betrokken bij vorming oud-katholieke kerk [met schema familie Ahuys/Ahuis te Amsterdam en Noord
Deurningen, i7e-begin 20e eeuw; Pastores Lukas Ahuys (1670-1734) en Adelbertus Ahuys (1729-1797)];
Van panden dames Keizer tot Museum Huize Keizer [en vleeswarenfabriek Gebr. Keizer]; S. Wynia:
Genealogische ontdekkingen rond familienaam Wynia.

Ons Amsterdam, 52e jg. (2000). Nr. 1 (jan.): Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam [1834-1905]; De reizende
synagoge van Sa'adath Zekéniem; Historieprenten uit de 18de eeuw. Nr. 2 (febr.): Verkeer per rijwiel;
Amsterdam in 1900; Raamgracht 4-8. Nr. 3 (maart): Op een slof en een ouwe voetbalschoen. Een eeuw
Ajax; De eerste eeuw van Amstelodamum. Nr. 4 (april): Buurtkranten; Amsterdam marktstad. Nr. 5
(mei): De 'watermannen'. Onbekende Amsterdammers beroemd in Japan [Cornelis Johannes van Doorn
(geb. Hall 1837) en Johannes de Rijke (geb. Colijnsplaat 1842; tr. (1) Amsterdam 1868 Johanna Hassoldt,
tr. (2) ald. 1885 Suzanna Heek), waterbouwkundigen; voorts Isaac Lindo, uit Arnhem en George Escher,
uit Den Haag, werden vermeld als werkzaam in Japan]; Opgravingen op het Haarlemmermeerplein;
Buurtkranten na 1970. Nr. 6 (juni): Het Accijnshuis bij de Oude Brug. Nr. 7/8 (juli/aug.): Ik doop u ...
[tewaterlatingen van schepen]; Pierement passé?; Struinen door de Staatsliedenbuurt. Nr. 9 (sept.): Jan
van Well [1773-1818; Rob van Réijn (geb. 1930), pantomimespelers]; Een eeuw Amsterdamse gemeente-
raad [uitgelicht: Meivin Visser (geb. 1948), Leen Seegers (1891-1970), Irene Vorrink (1918-1996), Fatima
Elatik (geb. Amsterdam 1973)]. Nr. 10 (okt.): Opgravingen op Oostenburg; Hoeden & petten 1900-2000;
Het Amsterdam van Belcampo [Hermen Pieter Schönfeld Wichers, 1902-1990]; In het voetspoor van
Gerrit van Zeggelaar. 100 Jaar geschiedschrijving over Waterland. Nr. 11 (nov.): Michiel de Ruyter, Am-
sterdams zeebonk; Berlage contra Albert Heijn. De slag om het Javaplein; Elektrisch bakken? [bakker
Evert Vorrink (overl. 1951)]; Friese migranten in Amsterdam rond 1900. Nr. 12 (dec): Glazenwassers;
Liefdezusters in het Maagdenhuis; De moord op Maurits'juwelier [Jan van Wely, 1616, kunstverzame-
laar en -handelaar, tevens juwelier]; De geboorte van het fornuis. De Amsterdamse keuken 1400-1900.

Oud Bathmen, 20e jg., nr. 4, dec. 2000. G. Brilman: De Zwaan [appartementencomplex aan de Dorps-
straat; naam van een huis dat daar vroeger stond; o.a. Essink, Doornink, Poelman x Rodijk, Wibbelink,
Schutte, Kuiper, Gunther]; T. Kloosterboer: Beschrijving midwinterwandeling 2000. Het gebied van de
Woertmansweg en 'de Bannink' [bewoners/eigenaren o.a. Woertman, Toorneman, Barvelink, Klooster-
boer, Oude Woertman, Van Breen, Vogelzang (of Vogel), Elferink, Roeterdink, Piasman, Hoekman,
Boerendans, Willemink alias Uitvlogt, Asselman alias Leemkuil, Jeurlink,Kieftenbeld, Hassink, Leunk,
Wilmink, Kampink, Sandberg, Jordens, Bannink, Siemelink, Tionck, Aarnink, Elmerink, Wijers].

Idem (Oudheidkundige Kring Bathmen; secr.: E.J. Lensink, Noteboomstraat 11, 7437 BN Bathmen;
contr. ƒ 30,- p.j.), jg. 21, nr. 2, juni 2001. Eigen bouw [verbouw van tabaksplanten in de jaren 1940-45];
Voorts twee artikelen over gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog met een recent vervolg. Idem,
nr. 3, sept. 2001. J.J. Tick: De vaarweg van Deventer naar Almelo ging ooit via Bathmen; In gesprek met:
Gerard Höften [geb. Bathmen 1924 (kleinzoon van Hermannes Lubberding, horlogemaker, kruidenier),
tr. 1954 Johanna Albertha Dommerholt]; H. Klein Ovink: De Eendenkooi in De Schoolt.

Oud Wageningen, 16e jg. (1988), nrs. 1 t/m 4. De laatste melkboer met paard nam afscheid [Looi Lodewijk
Breunissen, geb. Ochten 1928] (in no. 3); Herinneringen aan de (oude) Bennekomseweg (no. 4).

Idem, 17e jg. (1989). D. Otten: Onderzoek naar de betekenis van de plaatsnamen van de Veluwezoom
(in no. 1); Een verdwenen straat in Wageningen [Kruisstraat] (2); Een briefhoofd van de firma Rijk de
Vries uit 1918 (2); A. C. Zeven: Wie is de Van Brienen, afgebeeld op het schilderij in het Historisch Museum
'De Casteelse Poort' te Wageningen? (3); A.G. Steenbergen: Een huwelijk met een verleden [Gijsbertus
Laurentius tr. 1853 Hendrina P.J. van Heeswijck] (3); B. Boerwinkel: Wageningen, ruim een halve eeuw
geleden - II (4); Uit de Reise- en Zakatlas van Jan Christiaan Sepp [1773] (4).

Idem, 18e jg. (1990). Junusstraat en Junushoff [Johan Junius, majoor van Wageningen, burger ald.
1636, burgemeester, ouderling enz.] (1); De familie Viets in Wageningen (1); J. Tersteeg: 't Convent te
Wageningen (ca 1585-1635) (1); A.G. Steenbergen: Wij lieten ze gaan ... [joodse studenten; Juda Pinkhof
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(1921-1942)] (2); Uitgekeerde premies voor gedode roofdieren in Wageningen (1804) (2); J.H. Athmer/F. van
der Have: Joop Kerstiëns: hij was één van ons [kwam in 1940 in Wageningen studeren, sneuvelt Borneo
1946] (3); A.C. Zeven: 't Convent te Wageningen: enige aanvullingen (4); A.G. Steenbergen: Bewoners van
Villa Vada: de familie Suringar [eigenaars 1904-1926] (4).

Idem, 19e jg. (1991). A.C. Zeven: De plaats van de Oude Markt en de oude Waag in Wageningen (1); F.
van der Have: Een verrader uit noodweer gedood en de moord op dokter Boes [1943] (1); F. Holleman: De
Hesselink van Suchtelen-ramen (2); De thee- of tuinkoepel in het verleden (2); Kostschool Dirk Vogelen-
zang [1836] (2); Th. Hogen Esch: Schepenzegels van de stad Wageningen uit 1792 en 1803 (3); Streekcouran-
ten in 1940-1945 (3); Verwekt of geboren te Maastricht [Louise Sophie von Schönstadt, 1822] (4).

PRO-GEN-eralia, jg. 7, nr. 1, maart 2001. J. Mulderij: Uitvoer van een Cirkeldiagram; D. Scholte in't Hoff:
Oplossen van printproblemen; W. Nelis: Nieuwe versie ChaF [Change-Field]; Idem: Sorteren en genea-
grammen in PRO-GEN 3.0a.

Idem, nr. 2, juni 2001. W. Nelis: Test printer-stuurprogramma; CBG persoonskaarten aanvragen.
Idem, nr. 3, sept. 2001. Opleidingen: Gewijzigde aanpak praktische cursussen. Nieuwe werkbladen.

Van de makers... De belangrijkste wijzigingen in PRO-GEN 3.0b; J. Mulderij: Koppelen van foto's, gelui-
den en films via Windows; W. Nelis: Tellen van achternamen; F. Manche: Functietoets of macro; R. Fransen:
'Stap voor stap' een verjaardagslijst maken.

De Sneuper (Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum), nr. 50, 13e jg., nr. 2, juni 1999. Verv.
Kwst. Mossel [Mosselman]; Aanv. Kwst. Ruijsch; Naamlijst Terschellinger families; Verv. Grafstenen
NHkerk te Lioessens (2); Verv. Bouw- en bewoningsgeschiedenis van De Dijk 16 [met lijst bewoners w.o.
Bock en Klaver]; B. R. van derleij: Rijtuigen rond 1800 (Franse tijd) in Westdongeradeel, deel II [naamlijst
eigenaren met type rijtuigen]; G.I.W. Dragt: De Fetze-fontein te Dokkum; Verv. Rjocht is rjocht [Jan
Wytses 1751, Jildert Emmes 1810].

Idem, nr. 51, sept. 1999. Extra nummer: Doederus Johannes Kamminga, Dokkum 1884-1977 [publicist,
uitgever, mede-grondlegger van het latere streekmuseum]. Hierin o.m.: A. Medema: Een biografisch
overzicht; E. Smits: Kwartierstaat van Willem Kamminga [1917-1996; —, Ysema, Van Broek, Andriesse (te
Winsum)].

Idem, nr. 52,13e jg., sept. 1999. Verv. Kwst. Mossel; P. Dijkstra: Verzameling gegevens familie Van
Meekeren [18e eeuw; stamreeks Van Me(e)keren, i7e-2oe eeuw]; /IJ. Dijkstra: Nakomelingen van Harmen
Allerts [tr. Antje Jans, overl. Morra of Lioessens 1748; Dijkstra]; Idem: Vissersschip vergaan op het Pinke-
gat [1825; bemanning: Van der Zee jongeling, Streeksma, Visser]; B. D. van derMeulen: De schippersfami-
lie Veltcamp/Veltkamp/Veldkamp te Dokkum [oudst bekende: Jan Ennes Veltcamp, geb. Leek rond 1671];
R. H. Postma: Quotisatie-Belastingboeken [1749, inwoners van Oudwoude];H. Hietkamp: Rodmers brand-
brief? [1709 Rodmer Jurjens, geb. Oostrum 1694, verdacht van brandstichting boerderij van Gerrit
Botmaj; J. Walda: Grafstenen in de vloer van de Ned. Herv. kerk te Niawier.

Idem, nr. 53,13e jg., nr. 4, dec. 1999. K.J. Bekkema: Genealogie Holwerda (4) [fragmenten: genealogie
van Idse Tjeerds (te Anjum, tr. ca. 1600 Grietje Minnes; Dongha), genealogie Bontekoe (i7e-i8e eeuw)];
R.H. Postma: Kwartierstaat van Jelske Haans Ros [geb. Akkerwoude 1784, tr. Augsbuurt 1804 Gerrit
Luinstra; eigl. stamreeks]; Tweekwartiers taten [(5 gen.) van Sieds Atzes Bijker (geb. 1930; —, Kempenaar,
Borger, Kootstra) en van zijn vrouw Maaike Ikes Hoekstra (geb. 1926; —, Ruisch, Hogendijk, De Jong (te
Akkerwoude)]; Aanv. Kwst. Ruijsch; R. H. Postma: Kwartierstaat van Johannes Wijbenga [geb. Zwaagwest-
einde 1944; —, Lourens, Hoekstra, Brouwer]; AJ. Dijkstra: 130 jaar familie van Wynzen Metskes op één
plaats in Nes [De Vries, Kingma, Dijkstra]; H. Hietkamp: Lourens Degelenkamp een man Gods? [1741].

Terugblik *4o-'45,39e jg., nr. 9 (403), sept. 2001. W.H. Tiemens: Waarom 'Arnhem' mislukte; Verv. Oorlog
in het Verre Oosten (16); F. H. Speijers: De aanslag op majoor der staatspolitie Van Dijk [1943; Antoine M. J.
van Dijk, geb. Helmond 1905]; J. Bruin/H. Krol: Geen verraad van echtgenote, daarom eerherstel [vrouw
van Ernst O. Moltzer, Engelandvaarder 1941]. Idem, nr. 10 (404), okt. 2001. M. Nijpjes: De politietroepen
1939-1940; Verv. Oorlog in het Verre Oosten (17); Ch. Destreé: Kains, Abels en Himmler [voorstellen com-
promis vrede]; E.H. Brongers: Een afstraffing [betreft het onjuiste rapport van burgemeester De Zeeuw
van Numansdorp over res.lt.-kol. D. van der Zee].
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Van 't Erf van Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr.: D.J. van Wijngaarden, Kleine Bos-
weg 11,3853 EX Ermelo; www.randmeer.net/ermelo; lidm. ƒ25,- p.j. op postbank 56.59.825 t.n.v. pen-
ningmr. Oudh. Ver. te Ermelo), nr. 27, april 2001. Ermelo Anno 1939/40 (VII); Slag bij Arnhem en evacua-
tie Zuid-Veluwezoom; Ontwerp van bekende architect vergeten op de monumentenlijst [Herman van
der Kloot Meijburg (1875-1961)]; De streekdrachten van Ermelo; De Tweede Wereldoorlog in de gemeen-
ten Ermelo en Harderwijk; Ambtsjonkers op de Veluwe (II).

Idem, nr. 28, okt. 2001. Verv. Ermelo Annoi940-i94i (VIII); Begraafplaats 'De Kruiskamp'. De geschie-
denis van een renovatieproject; Hendrik Jan van Beek: zilveren pauw-drager!; Na ruim 50 jaar een
bewogen weerzien van Speuld en Ermelo [Sophie Bikk-de Levie overleefde als baby een luchtaanval];
Interview met mevrouw Ma Vierwind [Maartje van Wincoop, geb. Ermelo 1918, dr. van Petertje Vliek,
tr. Jaap Vierwind, uit Putten].

De Veenbrief, jg. 7, nr. 1, jan. 1993. P. van der Kooi: Joodse sporen in Heerenveen; F.]. Schoppen: Genealogi-
sche notities [Kornelis Annes (Mulder, van der Molen, van der Meulen), overl. 1821]. Idem, nr. 2, febr.
1993. Tussen Heerenveen en Bontebok [café's, caféhouders]; Gen. notities [familiestoker]; Joodsesporen.
Idem, nr. 3, maart 1993. Boele Bregman Zaal in Museum Van Haren; Gen. notities [bakker Sijtze Wijtzes
tr. Jetske Claeses; nageslacht: De Boer, Schoppen]; Verv. Caféhouders. Idem, nr. 4, april 1993. Verv.
Café(houders); Gen. notities [wandeling langs de Knijpster vaart]; Joodse sporen. Idem, Nr. 5 (sept.):
Verv. Tussen Heerenveen en Bontebok [café 13 t/m 22]; Gen. notites [Sijtze Annes (Schopen) tr. Beneden-
knijpe 1793 Lamkjen Siebes]; Joodse sporen. Nr. 6 (oct.): Gen. notities. Het vervenersgeslacht 'Dam'
[Gerrit Hendriks Dam tr. (1) Giethoorn 1694 Ale Roelofs Bolle; nageslacht]; Joodse sporen. Nr. 7 (nov.):
Gen. notities [Aaltje Hilberts ten Hoeve, geb. St. Johannesga 1769, tr. Wicher Freerks Meester; kinder-
loos overleden, erfgenamen haar broers te Amsterdam, Hoorn en Rottum; memorie van successie]; De
avondmaalsbekers van de Ned. Herv. Gemeente De Knipe; A.B.], van der Ploeg: Melkverwerking rond
Heerenveen.

Idem, jg. 9, nr. 1, jan. 1995. Familie-onderzoek inHeerenveen, genealogische notities [boelgoedlijsten,
bijv. van Janke Jelles Hoekstra, overl. 1827]; Joodse Sporen. Idem, nr. 2, febr. 1995. Genealogische noti-
ties [politievonnissen en andere veroordelingen]; Onze geschiedschrijvers: Wopke Eekhoff (1809-1880);
Joodse sporen; Verv. Werving Vrijwilligers 1809 [afwikkeling financiële zaken 1817]. Idem, nr. 3, maart
1995. Gen. notities [criminele sententies]; G.F. Spiekhart: Wesselius Balster Kool van Heerens. Een notaris
in Heerenveen [geb. Wolvega 1784; zoon van Balster Willems Kool en Trijntje Wesselius Heerens; met
schema Heerens/Heerns, Kool, Ledeboer]. Idem, nr. 4, april 1995. De laatste oorlogsdagen in Heeren-
veen; Joodse sporen; Gen. notities [memories van successie van Aaltje Hilberts Hoeve(i769-i8i8), Bartele
Reins Bijker - Luitjen Johannes Damstra (overl. 1818), Janke Feitzes Voordewind (overl. 1824). Idem, nr.
5, sept. 1995. Een stroeve start... Invoering van de Burgerlijke Stand; Gen. notities [o.a. Elbertus Noord-
beek van Mollema (overl. 1813)]. Idem, nr. 6, okt. 1995. Gen. notities [missiveboek - aanvragers om steun
1818]; Heerenveense Orgelcultuur [firma Van Dam]. Idem, nr. 7, nov. 1995. Gepasporteerden [namen uit
de Registers van afgegeven reis- en verblijfpassen 1831-97].

Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën, 7 (1995).
W. Kerkmeijer: Veenkoloniale rederij in de Bataafse en Franse tijd, 1795-1813; C. van Dam: Een stukje
Veendam in Alblasserdam. De orgelbouwer Roelf Meijer: zijn Alblasserdamse avontuur [geb. 1827]; H.
van der Veen: Op Bezette Allers. 'De 7 Vloeken' en het verzetsklimaat in Groningen [met o.a. Meta Knoop-
Bierling,HendrikNicolaas Werkman]; 25 jaar Geert Schreuder [vraaggesprek metbeeldend kunstenaar].

Idem, 8 (1996). Provinciaal maar niet zonder smaak. Schilders, ververs, glazenmakers en de Groninger
boerenwoning in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een verkenning; De 'Eersteling' te Borger-
compagnie [eerste aardappelmeelfabriek, die door de boeren zelfwas gefinancieerd]; Vluchtelingen in
bevrijd Veendam. De vergeten geschiedenis van de uitgeweken 'Moorsoldaten'; Imca Marina, n noam
dij klinkt as n klok [interview met Hindriktje Imca Bijl, geb. Zuidbroek 1941; exm. Oosterling].

Idem, 9 (1997). Frisia non cantat? Over lawei steken en lawaai maken; Dominee R.T. Kuiper uit Wil-
dervank [Roelof Tiemes Kuiper, geb. Diever 1826, vertrok in 1879 met zijn gezin naar Amerika]; Vraagge-
sprek met Alie Aukes-Roemeling [geb. Scheemda 1923]; Een dominee en zijn dorp. Wildervank rond het
midden van de negentiende eeuw [Herman Antoni Benit, ev. luth. predikant (1848)]; De stad als verve-
ner. Stad Groningen en de Veenkoloniën aan het begin van de zeventiende eeuw.
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Vereniging Oud Monnickendam(secr.: Wendelmoet Claesdochterlaan 25,1141JB Monnickendam; contr.
ƒ zo,- p.j.), Jaarboek 2001. Met jaarverslag over 2000, waarin een hoofdstukje: H. Vogel: Restauratie
gevenstenen[o.a.37gevenstenen konden in een project niet alleen geconserveerd, maar ook polychroom
geschilderd worden]. L. Appel: Patriotten en prinsgezinden, prinsgezinden het meest. Van de Engelse
invasie in 1799 tot de komst van de Koning van Holland in 1806 [vervolg van de bijdrage over patriotten
in het jaarboek 1999; zeer vele facetten van het leven in Monnickendam worden behandeld]; CA.E. Groot:
Monnickendam en de Koloniën van Weldadigheid [armoede(bestrijding) in Monnickendam; beschrijft
wie er in de periode 1818-1860 vanuit Monnickendam naar Drenthe zijn 'opgezonden' en hoe het hen
verder is vergaan. Het eerste gezin was dat van Jan Jansz Meij; voorts o.a. Jan Munnik, Bruijning Nico-
laas Craaij, Pieter Jacobs Meij, Arie van Galen, Frans en Grietje Berschi, Willem Barendsz Groenewoud,
Chr. Stam, Willem Leger, Jan Vreeling, Cornelis van Dijk (geb. Buiksloot 1788) en 12 weeskinderen]; P.
Stoffels: Monnickendamse Prijsboeken [bespreking van het proefschrift van J. Spoelder over 'Prijsboeken
op de Latijnse school' en prijsuitreiking in de Noordelijke Nederlanden; met speciale aandacht voor de
vier boeken uit Monnickendam]; S. Koerse: Schatten op zolder [wandschildering]; P. Stoffels: Het Carillon
[randschriften; klokmakers Peeter van den Ghein 1596/97, Melchior de Haze, Antoni Wilkes 1663]; L.
Appel: De waterschepen van Marken en het recht om ze te bevaren ('n Geschiedkundige bijdrage voor
onze collegae-historici te Marken) [vier soorten waterschepen w.o. die zoet water uit de Vecht haalden
als drinkwater; de Marker waterschepen sleepten de scheepskamelen in de i8e-begin 19e eeuw over het
ondiepe water van Pampus; Reglement (18 artikelen); getuigenissen over een ongeval in 1811; na de
aanleg van het Noordhollandskanaal (1823) werden waterschepen allengs afgedankt. Bijlage I: Namen
van waterschepen en bemanning, genoemd in acten 1826 en 1827, waarin de afvloeiing van mensen en
verkoop van materialen geregeld werd. Bijlage II: Namen van de waterscheepslieden te Marken in Not.
Archief SA Waterland, w.o. Peereboom, Schipper, Teerhuis, Uidam, De Waart]; Bijlage III: Aantekenin-
gen van dr. J.H. A. Ringeling uit acten die het waterschip behandelen]; A. van Overbeke: Over een wapen,
monniken en dammen [reactie op een bijdrage in jaarboek 2000].

De Vrije Fries (uitg. Friesch Genootschap), 39e deel (1948). In memoriam Dr. A.L. Heerma van Voss; De
reizen in het Noorden van Aernout van Buchell; De restauratie van het Gildebord der Leeuwarder zilver-
smeden [namen, jaren, merken]; Ploeggang en hoevenstelsel [ploeggang: tot volle hoeve behorend land;
transcriptie acte Quotisatie van de Noordermeer 1598 met namen van gerechtigden]; Vluchtheuvels in
Friesland; De Bildrenten [uitgifte van renten met de Bildtlanden als onderpand; 16e eeuw; namen van-
kopers en verdere gegevens zoals namen van huurders van dit land; afwikkeling betalingen in de 17e
eeuw].

Idem, 40e deel (1950). Martinikerk te Franeker [restauratie, grafzerken]; De Friese hoeve in de zand-
streken; Het stadszegel van Leeuwarden [met uittreksels uit rekeningen e.d. betr. betalingen van werk-
zaamheden aan de Oldenhove 1576-82]; Chirurgijnsgilden in Friesland [met lijst van Franeker chirur-
gijns 1640-1739]; Een iconographie der Van Harens [met fragmentgenealogie i6e-begin 19e eeuw]; Een
monument te Sexbierum herinnerde aan een schipbreuk [1756 verongelukten Hessel Cornelis Budde
en zijn vrouw Sara Artopée (tr. 1737), uit Emden]; Over enige vreemde gemeente- en dorpsgrenzen in
Friesland.

Uit onze afdelingstijdschriften:
Achterhoekbulletin, nr. 31,9e jg., sept. 2001-3. R- HC. van Maanen: Achterhoekers die niet aan hun dienst-
plicht in 1859 hadden voldaan; H.A. Scholten: Erve Klein Avink, Erve Luggenhorst en Erve Landeweers
[families Klein Avink, te Luggenhorst, Landeweers; 19e eeuw]; Genealogie Schutte (deel 1) [oudst beken-
de: Bernt Schutten, ie helft 17e eeuw; te Barlo, Lichtenvoorde, Aalten].
1340 (Rotterdam), jg. 15, no. 2, juni-juli 2001. R. Vennik: Een Hollandse predikant in de 17e eeuw. Johan-
nes Andreas Koenerding en zijn gezin. 1590-1657; Barend, Barend toch...! [Barend Berrigstroom,
1746/47]; L. Gijswijt: Een 17e eeuws huwelijkspamflet uit Dordrecht [Willem Geisweit x Johanna van den
Broeck; 1694]; Huwelijksperikelen [Johan Hendrik Wedemeijer tr. 1759 Maria Blom]; Antw. Lacourt.
Idem, no. 3, sept. 2001. H. Romer: Het Casino-Variété. Een Tempel van Vermaak op de Coolsingel, 1898-
1933 [Samuel Soesman, musicus en andere artiesten; weergave van een lezing];L. Gijswijt: Aantekeningen
betr. de familie Soesman/Suisman [i9e-begin 20e eeuw]; Uitbreidingen Digitale Stamboom Rotterdam.
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ii en 30 (Friesland), afl. 24, jg. 6, nr. 4, okt. 2001.J.J. Hietkamp: De galg maakte een einde aan het leven
van Taeke Brandts [schipper (zoon van Brant Klazen), tr. Surhuisterveen 1723 Fetje Sierds; 1745]; B.D.
van derMeulen: Zijnde hare vader onbekend [Aaltje Lijzinga tr. 1850 Harmen Jacobs Kooistra]; A.P. Hoek-
stra: Het SIS te Roosendaal [Friese gegevens aldaar].
Genealogica (Flevoland), 16e jg., no. 3, sept. 2001. Verv. Kwst. Van Esch; H. de Vries: De Halbesma's als
Rechter, Bijzitter en Huisman.
GensHaga, 6e jg., nr. 2, sept. 2001. Scheveningen nummer.]. M.G. Roeleveld: Roeleveld, een oud vissersge-
slacht ui t Scheveningen [kwst. Johannes Cornelis R., geb. 1933; —, Van der Toorn, Bron, Pronk]; A.J. van
Deijk: De weduwe], van der Toorn Mzn [kwst. (15 kwn.) van Leuntje Hoogenraad, 1874-1956; —, Taal,
Cramer (te Voorhout), Van der Ende (te Naaldwijk)]; C. F. H. Morra: De Scheveningse Vissers- en Redersfa-
milie Vrolijk [i7e-2oe eeuw]; Een merklap van Lena de Kraa [gemaakt in 1906; 3 gen. stamreeks; kwst.
(15 kwn.): —, Vrolijk, Van Duijn (te Rotterdam), Lans].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 11, jg. 3, sept. 2001. Archieven in de regio (10). Reg.
Archief West-Brabant (Oosterhout); P. Papenburg: N.a.v. Voornamen, een dilemma (in nr. 10): Vernoe-
mingsregels; Corr. Genealogie Galiart; Uit de protocollen van Veghel (3) [1697; Broeckmans, Van Kils-
donck]; Aanv. Kwst. Van Hassel [o.a. Keelbreker, Van Griensvenne, De Ghijer, Van Houthem, Van den
Yevelaer].
Hollands Noorderkwartier, afl. 47, jg. 15, nr. 3, sept. 2001. J. Muelink: Fragmentgenealogie Modder (tak
Schoorl)(deel 1) [i7e-i8e eeuw];P.C. M. Blom: Een Alkmaarse vroedvrouw [Christina Catharina Raisig, geb.
1824]; A. Wester: In Alkmaar begint de victorie [transcripties uit de collectie aanwinsten Gemeentearchief
Alkmaar; uit smeekschriften 1573 betr. onderwatergezet land en levering mannen, o.a. het dorp Sint
Pancras moest mannen leveren voor de dienst]; G. Telman: Getuigen verklaren niet alleen de waarheid
[familie Hoedt]; Verv. Kwst. Leek.
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 21, sept. 2001. S. Voormolen: Mensen zijn genetisch vrijwel identiek.
HuppelDePup (Groningen), jg. 8, nr. 3, sept. 2001. H.A. Hachmer: De Groninger Veenkoloniën [samenvat-
ting lezing]; H.P. de Roos: Hoe een boerenknecht praeses van de kerkeraad werd [Bastiaen Alberts, Albert
B. de Roos en Hindrik de Roos, 19e eeuw]; R. Dolfin: Waar komt de naam Amel in de familie Dolfin
vandaan (1) [voornaam Amelinck in de familie Hartenhof te Schildwolde en Kolham]; P.J.C. Elema: De
kerkvoogd Jacob Clasen en zijn 32 kinderen [huwde driemaal; 1660,1672 resp. 1692 te Oosternieland];
R.H.C, van Maanen: Groningers die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden voldaan; C. Nienoord: Het
'Gronings' voorgeslacht van een Rotterdamse stadsjongen [kwst. van Jan Nienoord, geb. Oude Pekela
J9O5; —, Bruggers, Hazelhoff, Flink].
Kempen- en Peelland,jg. 9, no. 3, sept. 2001. M. van Tol: Regels voor het vernoemen; C.J.H, de Ruijter:
Moederslijn van Luna Marije Rijpert [geb. 's-Gravenhage 2001; De Ruijter, Van de Wid, Tijssens, Capel,
Schoep, Van den Hammen (te Waalwijk), Bunk, Bogaars (te 's-Hertogenbosch)].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 28, sept. 2001. Parochie-geschiedenis (3). Well en Rijkevoort; M. v.d.
Vossenberg-Lorteije: Rechtbank van eerste aanleg [notities 1826].
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 15e jg., nr. 4, sept. 2001. Een halve eeuw Hr. Ms. Gelderland lijst
der Adelborsten 1887; Verv. Huwelijken van personen die van buiten Den Helder komen [Moijaard t/m
Pause]; De huwelijkse voorwaarden van marineofficier A. Flaes en H.S.B. Boonzajer in 1877 [te Herwij-
nen]; Huwelijksbijlage van Den Helder [1814: Eliazer Metz x Rebecca van Praag; 1814: Jan Eppinga x
Maria Dorothea Fidau]; Verv. Juridisch taalgebruik.
Overkwartier van Gelre, jg. 3, nr. 3, sept. 2001. Antw. Custers/Kusters [te S walmen, Baexem, Roggel; 18e
eeuw]; P.G.H. Vullings: Chateau de Vincennes [verslag van een bezoek aan dit militair archief]; Idem: Een
Blitterswijkeraan de schandpaal [Martin Noijen, 1820; fragment Noijen i8e-i9eeeuw];B. van Bracht: De
nakomelingen van Hendrick van Bracht [tr. Walbeck 1668 Aldegonda van Afferden]; P. van Enckevoort:
Vernoemen in Noord-Limburg (2).
Rijnland, afl. 16,6e jg., nr. 2, sept. 2001. Archieven en verenigingen in de naaste omgeving; H. Endhoven:
Opsporing verzocht: vierde bericht over 'du Forest'; Antw. Van Yperen.
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Duitsland
Altpreuliische Geschlechterkunde, N.F. Band 31,49. Jg. (2001). Die Bliitezeit des Deutschen Ordens in
Preufien im 14. Jahrhundert [feestrede n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Verein für Ost- und West-
preulien]; Neue Erkenntnisse über die swabischen Vorfahren der ostpreufiischen von Königsegg [von
Kunsecke, von Kunseg, von Kuniseg; 15e eeuw]; Wie finde ich Informationen über adelige Vorfahren aus
Ost- und Westpreufien?; Hausbuch von der Stadt Mohrungen [1800-1825]; Die Dargel's... im Kirchspiel
Reichau, Kr. Mohrungen [i/e-i8e eeuw; met gegevens van tijdgenoten, o.a. Beber, Blanck, Bretbeck,
Dahn,Fischer,Fleischmann,Flötke,Gabriel,Gillwaldt,Gniffke,Gnuffke,vonderGröben,Hildebrandt,
Hoffmann, Meyer, Neumann, Schultz, Trübert, Weid, Weifielberg, Wopp]; Grundzüge der Geschichte
der ostpreufiischen Familie Willamowius;DiePapierrnacherfamiliePutz;DieKönigsberger Professoren
Reinhold Friedrich von Sahme, Daniel Heinrich Arnoldt und Martin Knutzen 1746; Ein Elbinger
Bürgerverzeichnis aus dem Jahre 1821; Grundstückinhaber und ihre Familien 1773 und 1939 in Fustpe-
tershütte, Kr. Karthaus [o.a. Hoffmann,Hahn/Haanen, Schwichtenberg,Zube, Domrö'se];Behö rden und
ihr Dienstpersonal in Thorn 1880; Trauungen 1780-1800 in der Mennonitengemeinde Tiegenha-
gen/Westpreuflen; Mennonitenhöfe im Regierungsbezirk Danzig im Jahre 1839; Die Firmlinge im
Kirchspiel Gr. Bertung, Kr. Allenstein, im Jahr 1902; Die Schuier des Braunsberger Gymnasiums im
Schuljahr 1864/65; Klein Koslau im Amt Soldau (1580); Königliche Magistrats-Bediente und -Unterbe-
diente in den Stadten des Littarschen Regierungs-Departments 1805/06; Lehrerseminar Karalene bei
Insterburg 1860-1875 [geb., huw., overl.];... en meer bijdragen met gegevens uit de ïge-zoe eeuw; Kir-
chenbücher und andere Personenstandsunterlagen aus Ost- und Westpreulien in ausserdeutschen
Archieven: Kreisarchiv Lyck; Standesamt Mohrungen, Staatsarchiv Elbing (Sitz Marienburg), Pfarreien
Zippnow und Heinrichswalde, Kreis Goldap (in Lyck) [Bestandsverzeichnis, met huidige Poolse of
Russische plaatsnaam, en korte beschrijving van de inhoud van de folianten].

Beitrage zur Westfalischen Familienforschung, Band 57/58 (1999-2000). Der Status Animarum von
Altlünen 1749; Der Status Animarum von Langenhorst, Ochtrup 1750, Welbergen 1749; Verzeichnüs aller
einwoneren von Albersloh und Ahlen. Einwohnerlisten von Albersloh 1762 und 1766, Ahlen 1766 und
1770, Neuahlen 1766; Die 'Aufschreibung' des GogerichtsHastehausen im AmtHorstmar vom Frühjahr
1774; Die ersten 'Wehrpflichtigen'des Fürstbistums Munster 1767; Stammfolge der Meyer zu Paven-
stedt; Die Kinder des Diderich van dem Berge und der Anna Torck auf Haus Neuengraben in Enniger.

GesellschaftfürFriedrichstadterStadtgeschichte, 61. Mitteilungsblatt, Frühjahr 2001. K. Michelson: Um
die Jahrhundertwende [1899]; Gewerbe-Verzeichnis der Stadt Friedrichstadt; O. Hansen: Erinnerungen
an meine Kinderzeit in Friedrichstadt [ca. 1930]. Anlage: 'Das Magistrats- und Deputirten-Collegium';
Die Maurerzunft in Friedrichstadt; War Baron v. Gersdorff wirklich Stadtprasident? [1726; Niko-
laus/Niels v. Gersdorff, 1688-1748].

Idem, 62. Mitteilungsblatt, Herbst 2001. K. Michelson: Aus der Tatigkeit des Franfê KumpaS im 17.
Jahrhundert [looier, afk. uit München-Gladbach, gevluchte mennoniet (tr. (1) de dochter van Claes
Wolters Cops, predikant), zijn beroepsactiviteiten]; Idem: Von den Waditern und ThorschlieSern; Zwei
unentbehrliche Hausierer [venters/marskramers, 1814; Moses Jacob en Isaac Hertz]; Aus dem Leben der
Mirjam Cohen [geb. Berlin 1923, dr. van rabbijn Dr. phil. Benjamin Cohen]; Die Eheleute Laman Trip
Stiftung [mevrouws meisjesnaam: Kleinstarink].

Friedrichstadter Zeitung, Nr. 30 (2001). Feyken Heerts [vermeld 1629-39, kapitein op een oorlogsschip;
daarom ook Capeteyn genoemd]; Nr. 31 (2001), Nr. 32 (2001).

Hugenotten, 65. Jg., Nr. 3/2001. M. Gandy: Hugenottische Ahnenforschung in England; Knopfmacher-
handwerk im Deutschen Hugenottenmuseum. Verlag der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, Katalog
2001/2002.

Idem, Nr. 4/2001. Auf den Spuren einer Hugenotten in Böhmen. Zum 300. Jahrestag der Ausweisung
der Protestanten aus Orange [Ami (Amadeus) Magniet, ged. Genève 1782, militair; overgrootvader Jac-
ques Magnet werd in 1703 uitgewezen en woonde 1704-18 in Berlijn]; Raubmord an einem Hugenotten-
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nachkommen 1819 in Berlin [Jean Jacques Noé, 68 jaar]; Hugenottische Forschungsstatten in Deutsch-
land (8). Ev.-reformierte Gemeinde Neu-Isenburg [Gemeindehaus der Ev.-ref. Gemeinde Am Markt-
platz, Marktplatz 8, D-63263 Neu-Isenburg; Stadtarchiv, Beethovenstralie 55J; Haus zum Löwen -
Scadtmuseum Neu-Isenburg.

LüneburgerBlatter, Heft 27/28 (1987). Frühe Varianten des Dieden-Flett-Gefüges in Bauernhausern der
Nordheide; Lüneburger Wahrung und lübisch-hamburgische Wahrung im 13. und 14. Jahrhundert;
Beitrage zur mittelalterlichen Baugeschichte der St. Nicolai-Kirche in Lüneburg; Landschaftveranderun-
gen in Lüneburg zwischen Ilmenau und Gut Kaltenmoor.

Mitteilungen der Westdeutschen Geseilschaft für Familienkunde, Band 40, Jg. 89, Heft 3, Juli-Sept.
2001. H. Lohausen: Die Diisseldorfer Hofapotheke. Ein sozial-genealogischer Beitrag zur Düsseldorfer
Apothekengeschichte (Teil 1) [von Flodorff, Cran, Steingen, Lohausen/Losen, Osten, Offerkamp, Wieden-
feld (gnt. Wolf)]; R. Weiffen: Die Familien Daniels und Schlösser im katholischen Kirchspiel Dattenfeld;
E. Pies: Die vermutliche Abstammung der Scharfrichterfamilie Dillenburg(er) im ehemaligen Kur-
fürstentum und Erzstift Trier [Gerhard Dillenburg, overl. 1621, vermdl. zoon van Martin Bast, scherp-
rechter in Amt Dillenburg, wonend te Herborn, en van Elsbeth Molberg]; Haushaltungen von Eschwei-
ler 1766-75 [alfabetische lijst gezinshoofden]; N.J. Pies: Annus mirabilis 1783 - ein Naturphanomen und
seine Folgen [vulkaanuitbarsting op IJsland]; Th.). Schmitt: Mehr als nur ein Ehrenamt - eine Hilfe für
die lokale Ortsgeschichtsforschung. Bemerkungen zur Erstellung eines Ortsfamilienbuches. Das Fami-
lienbuch St. Gervasius in Irsch/Saar; M. Frauenberger. Die Pfarrei Sevenich/Hunsrück. Geschichte und
personengeschichtliche Quellen.

Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreufien e.V., Nr. 99 (Hamburg
2000). Altpreufiische Geschkchterkunde, 1927 bis 1943, und Danzigerfamiliengeschichtliche Beitrage, 1929 bis
1943. Inhaltsverzeichnisse. Gesamtregister der Personennamen. Systematisches Verzeichnis aller
Beitrage, von Erwin Spehr [deze jubileumuitgave n.a.v. het 75-jarige bestaan van de VFOW is bedoeld als
hulpmiddel om het zoeken in genoemde oude publicaties te vergemakkelijken. De ontsluiting bestaat
uit de inhoudsopgaven, een geïntegreerd naamregister en een thematische ordening van de bijdragen,
berichten enz. uit beide tijdschriften].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Band 23, Heft 3, Sept. 2001. G. Schweitzer:
Bemerkungen zu den Vorfahren und Verwandten des Geographen Robert Gradmann (1865-1950) [in
schema's verwantschap van R. Gradmann met bekende personen via de echtparen: Konrad Feyerabend
(vermeld 1428/1472) x Klara Kochendörfer, Kaspar Grater (Greter) x 1495 Barbara Röfiler, en Johannes
Brenz x (1) 1530 Margarete Grater, x (2) 1550 Katharina Eisenmenger; Kwst. (31 kwn.) van Julius Wilhelm
Robert Gradmann; —, Graf, Hörlin, Stock]; A. Cühring: Die Anfange der Familie Gühring in Stammheim
und Bickelsberg [oorspr. Giring; ise-i8e eeuw]; Auswanderer - nach Ungarn? Ein Beispiel aus der For-
schungspraxis; H. Dinkel: Über Kürzel und andere Schreibermarotten [beschrijft vele valkuilen bij het
transcriberen van afkortingshaaltjes, het vertalen uit het Latijn enz.; auteur attendeert o.a. ook op het
gebruik in akademische kring om voornamen te verlatijniseren, zodat het lijkt of één persoon verschil-
lende voornamen draagt, bijv. Dietrich > Theodoricus en Siegfried > Victor].

Westmünsterland. Quellen und Studiën, Band 6 (1997). Von Abbenhues bis Zybeldinck. Die westmün-
sterlandischen Hof- und Familiennamen des spaten 15. und frühen 16. Jahrhunderts, herausgegeben
von Timothy Sodmann [met inleidingen: 1. Die Staatssteuern des Mittelalters im Fürstbistum Munster.
2. Die handschriftlichen Entwicklung westmünsterlandischer Hof- und Familiennamen. Deel 1. T.
Sodmann: Die westmünsterlandischen Hof- und Familiennamen in der fürstbischöflichen Willkomm-
schatzung von 1498/99.1. Einleitung. II. Register. Deel II. Wilhelm Wilming: Register der Erbenschatzung
von Telgte aus dem Jahre 1535 für die fürstbischöflichen Amter Ahaus und Bocholt. I. Einleitung [o.a.
Bedeutung der Quelle]. II. Die Schatzungregister].

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

VRAGEN

350.VAN COOTEN
Lidmaten (geref.) te Geffen ca. 1650: Peter Vos drossaard en Wendtje van Kooten zijn hsvr., en Johan
Joosten van Cooten schoolmeester en Grietje Adriaens Suirmont zijn hsvr. Te Nuland (onder Geffen)
lieten Cornelis van Coote en Mechelina Croon van 1698 tot 1706 zes kinderen dopen (geref.). In 1710 was
te Geffen schoolmeester Hendrik Koetsier, gehuwd met Livina van Cooten. Gevraagd: herkomst en
voorgeslacht van Livina. Is er een familierelatie tussen de hier genoemde Van Cootens?
BOELHOUWER
Laurens Edema, procureur te Hilversum, was als weduwnaar vóór 2-2-1702 gehuwd met Trijntje Boel-
houwer. Uit dit huwelijk (volgens dossier-CBG) vier zoons: Jacob, Wilhelmus (verdronken aan de Kaap),
Cornelis en Rijk, en vijf dochters: Magdalena, Lijsbet, Geertruij, Jannetje en Grietje. Voor drie van deze
kinderen treedt Elbert Boelhouwer 30-1-1739 als gerechtelijk voogd op. Gevraagd: nadere bijzonderhe-
den betreffende Trijntje en Elbert Boelhouwer.

GJ. van Rookhuijzen, Genemuiden

351. VISKI, SEEGERS
Johannes Viski (Fiski, Fiske), geb. Warnsveld 15-5-1822, tr. Amsterdam 11-6-1846 Catharina Josephine
Seegers, geb. Amsterdam 5-10-1822. Te Amsterdam twee kinderen: Abraham, geb. 11-8-1847 en Dorus
Marinus, geb. 24-7-1849. Tussen 1855 en 1862 is het gezin uit Amsterdam vertrokken. Gevraagd: overlij-
densdata en nageslacht.
LUBBERS
Geertje Lubbers, ged. Nijkerk 30-3-1779, tr. Hoevelaken 24-9-1797 Henricus Fitski. Zij komt voor op lijst
volkstelling Gorinchem 1-1-1840. Bij het huwelijk van haar zoon, te Gorinchem 1-11-1848, blijkt zij
overleden te zijn; de huwelijksbijlagen geven geen nadere informatie. Gevraagd: overlijdensgegevens
van Geertje Lubbers.
VAN DER HORST
Aart Lammersen van der Horst, ged. Nijkerk 9-3-1810, tr. ald. 4-3-1835 Hendrika Fitski, ged. Nijkerk 26-
9-1805. Uit dit huwelijk aldaar geb. 5-6-1835 Lammert en Geertje. Het gezin verhuist in 1835 naar Hoeve-
laken, waar Hendrika overl. 28-10-1839. Gevraagd: overlijdensgegevens van Aart van der Horst.

J. de Pater, Soest

352. SPÉE
Leonardus Spée, tr. (1) Neer 5-5-1746 Martina Gunden, begr. Neer 12-7-1748 (hieruit mogelijk een kind,
overl. Neer 1757); tr. (2) Neer 11-9-1749 Machtildis van Roye, ged. Neer 10.9.1730, begr. Neer 6.4.1768. Uit
het tweede huwelijk zes kinderen, bij wier dopen o.a. getuigen waren: Petrus, Gerardus en Arnoldus
Spée (gegevens uit DTB-registers Martinusparochie te Neer). Leonardus, Petrus, Gerardus en Arnoldus
komen verder niet voor in de registers van Neer en omgeving. Gevraagd: hoe is hun onderlinge familie-
relatie en waar komen zij vandaan?

J.T.L. Spée, Pijnacker
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353- LION
John Lion, geb. Den Haag 2-1-1889, werd in mei 1906 afgeschreven uit Edam naar Gheel (plaats niet
kunnen identificeren, is niet Geel in België); zijn zuster Jeanne Catherine Lucie Hope Lion, geb. Sema-
rang(NI) 7-1-1883, werd in 1901 afgeschreven uit Koudekerke naar Arnhem (bevolkingsregister niet meer
aanwezig). Hun ouders waren Jacobus Nathan Arnoldus Lion (1848-1923) en Anna Gerardina Strik van
Wijk (1857-1918). Gevraagd: verdere gegevens van John en Jeanne C. L. H. Lion en hun eventuele nabe-
staanden.

dr. R. Vos, Voorburg

354. VAN BASTEN
a. Tot de familie Van Basten die zich in vrouwelijke lijn tot op heden voortzet in de familie Van Basten

Batenburg behoren: Frederik van Basten, JUD, in 1603 ingezetene van Winterswijk, overl. 1614 en zijn
vrouw (geh. 1560) Maria Dienbergh, gezegd van Rhemen, die o.a. een zoon Bernt/Bernard hadden.

b. Van het volgende echtpaar stamt de nog bestaande Utrechtse familie Van Basten af: Bernt/Bernard
van Basten en zijn vrouw Aletta Storm (dochter van Willem Storm en Catharina van Warmelo), die
in de eerste decennia na 1600 te Winterswijk woonden. Hun zoon Frederik van Basten (schipper op
het trekschuitveer van Utrecht op Amsterdam, overl. 1664) huwde 29-11-1646 te Utrecht met Lijs-
beth/Elisabeth Rhee. Gevraagd: is er verwantschap tussen de personen uit de twee fragmenten? Zijn
beide Bernt/Bernards identiek?

VAN VOORST
Frederik van Basten (ingezetene van Winterswijk, overl. 1614) is de oudste zoon van Herman van Basten,
drost van Bredevoort en zijn vrouw Wendela van Voorst, die verm. ca. 1510-1530 gehuwd zijn. Frederik
ontleent zijn voornaam bijna zeker aan zijn moeders familie. Wendela is (op onbekende wijze) verwant
met Hendrik van Baer, Hendrik van Waliën en Johan van Holstein. Behoort Wendela tot (een bastaard-
tak van) de familie Van Voorst (tegenwoordig Van Voorst tot Voorst)? Is zij misschien een dochter van
Frederik van Voorst bastaard (geb. ca. 1460, overl. na 21-12-1518), door J. Hooft van Huysduynen vermeld
in 'Bijdragen tot een genealogie van het geslacht van Voorst' (maar daar abusievelijk van de verkeerde
vader voorzien!)? Gevraagd: afkomst en voorgeslacht van Wendela van Voorst.

Mr. C.J. van Hunnik, Utrecht

355. SCHOONMAN-VAN BREEMEN
Johan Willem Schoonman, ged. Buren 27-8-1780, overl. Geertruidenberg 20-9-1832, militair in het
Franse (1803-1814) en Nederlandse (1814-1832) leger, tr. Margaretha Theodora van Breemen, ged. Den
Haag 16-1-1788, overl. Breda 14-7-1849. Kinderen werden geboren in Breda (1817) en 's-Hertogenbosch
(1821 en 1825). Gevraagd: plaats en datum van het huwelijk.

G. Groeneveld-Blaak, Heiloo

356. COSTERMAN-JANSE
Jan Derkse (Costerman) de Smit, ged. (geref.) Eist 29-10-1676, otr. Valburg en Eist 14-4-1703 Gerritje
Janse, ged. (geref.) Valburg 3-3-1678. In 1715 hebben zij te Valburg vijf kinderen: Derk, Arnoldus, Elisa-
beth, Antony en Jan. Gevraagd: waar en wanneer zijn deze kinderen (geref. of r.-k.) gedoopt?
EYKELHARD-VOORSPOEL
Hermanus Eykelhard (14-12-1770 tot 25-1-1848) en Joanna Voorspoel (van der Spoel?) (8-4-1780 tot 14-7-
1860) wonen te Loo/Duiven. Beiden zijn uit Groessen afkomstig. Gevraagd: waar en wanneer (ca. 1802)
zijn zij getrouwd?
QUITHOVEN
Henrica Quithoven, ged. (r.-k.) Grave 20-6-1749, wed. van Johann Franssen te Amsterdam, is aanwezig
bij het tweede huwelijk van haar zoon Johann Heinrich Franssen in juni 1819. Gevraagd: waar en wan-
neer is Henrica overleden?

J. van den Bosch, Zevenaar

357 VERGOUW-HOUDIJK
Rijnier Vergouw, overl. Oudewater 17-11-1773 (volgens zijn boedelverdeling aldaar), was getrouwd met
Geertruid Houdijk. Het echtpaar liet na: Jan, Wijna, Gerrit, Anna en Maria. Rijnier was wellicht een
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zoon van Jan Jacobsz. Vergouw, j.m. van Moordrecht, otr./tr. ald. 25-1/17-2-1715 Weijna Pietersdr. de
Lange. Gevraagd: aanvullende gegevens over het echtpaar Vergouw-Houdijk, en hun voorgeslacht.
SCHUURMAN-VERGOUW
Bovengenoemde dochter Wij na Vergouw, overl. vóór 18-6-1789, was gehuwd met Jan Schuurman. Zij
liet na: Geertruid, Alexander, Maria, Elisabeth, Rijnier en Johanna Schuurman. Gevraagd: nadere gege-
vens over het gezin Schuurman-Vergouw (niet gevonden te Oudewater, evenmin te Moordrecht), en
herkomst van Jan Schuurman.

C.H. van Wijngaarden, Breda

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

VAN DEN BOSCH
Weet iemand of er een genealogie bestaat van het geslacht waartoe de bekende (Haagse) predikant D. A.
van den Bosch behoort (geb. Hazerswoude 23-10-1884, overl. in Duitse gevangenschap 20-3-1942)? Zo ja,
dan graag naam en adres van de maker en waar deze genealogie te verkrijgen is.

A. de Raaf, Burg. Elsenweg 10, 2671 DC Naaldwijk

HIERCK-GERRITSEN
Ter 'aankleding' van de resultaten van mij n genealogisch onderzoek naar mijn voorouders zou ik graag
in contact komen met zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen van het echtpaar Johannes
Martinus Hierck.'geb. 's-Gravenhage 4-6-1838, overl. ald. 26-1-1920, tr. 's-Gravenhage 10-8-1859 Johanna
Gerritsen, geb. 's-Gravenhage 29-10-1835, overl. ald. 13-11-1895. Gevraagd: een fotoportret van het echt-
paar.
VEERKAMP-GROENEWEGEN
Om dezelfde reden zou ik graag in contact komen met nakomelingen van het echtpaar Willebrordus
Johannes Veerkamp, geb. Rijswijk ZH18-10-1833, overl. 's-Gravenhage 28-5-1903, tr. Rijswijk ZH12-5-
1864 Helena Groenewegen, geb. Rijswijk ZH 7-7-1839, overl. 's-Gravenhage 16-5-1915. Ten tijde van haar
overlijden woonde Helena Groenewegen in bij het gezin van haar dochter, t.w. het gezin Brouwer-
Veerkamp, adres Hofsingel 6 te Den Haag. Ook hier gevraagd: een fotoportret van het echtpaar.

H.C. Veerkamp, Nieuwendamlaan 29, 2547 JH 's-Gravenhage
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