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FLEVOLAND

Als ik aan Flevoland denk, dan zie ik bijna on-Nederlandse wijdten met verspreid staande
moderne boerderijen en ruimte onder lage luchten. Ik hoor Sylvain Poons: de Zuiderzeeballa-
de. Maar ik zie ook moderne steden en snel groeiende steden met een bevolking die van heinde
en ver naar het Nieuwe Land is gekomen. Vanuit deze Nederlandse smeltkroes lopen draden
naar alle hoeken van ons land. En midden in dat nieuwe land ligt dan Urk. Zelfstandige ge-
meente als een symbool van wat eeuwig is. Het eigen gezicht behoudend.

Het jonge land heefteen oude geschiedenis. (Scheeps)archeologische vondsten getuigen van
onze geschiedenis, die op de Bataviawerf opnieuw tot leven komt, maar bijvoorbeeld ook de
opkomst en ondergang van Schokl and en één van onze grootste waterstaatkundigen vindt zijn
naam vereeuwigd in de naam van de hoofdstad.

Als Nederlands heden en verleden elkaar ergens ontmoeten, is het wel in Flevoland. Daarom
is het dan ook de plaats bij uitstek voor onze Genealogische Dag. De afdeling Flevoland heeft
veel voorbereidend werk verzet en ik ben er zeker van, dat dat niet voor niets is geweest. Ge-
zien het interessante programma en gelet op de centrale ligging van Flevoland, heeft niemand
een motief om weg te blijven. Ik hoop, dat niemand dat dan ook zal doen en wens u allen een
bijzonder geslaagde dag toe.

HJ. Trap
voorzitter NGV
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MAIRE EN BURGEMEESTERS VAN URK
vanaf 1811

Hendrik Klaaszoon de Haan, maire 19-7-1811-, schout16-5-1814 M1825, ged./geb Urk 1/5-5-1749,
overl. Urk 7-2-1830.

Lambert Hunnik burgemeester 10-8-1825 tot 1833, was notaris te Enkhuizen, overl. Enkhuizen
7-12-1833.

Pieter Nentjes, burgemeester 1834 tot 1-3-1853, ged. Urk 7-9-1783, overl. Urk 20-11-1854.

Klaas Kramer, burgemeester 24-3-1852 tot 15-6-1862, geb. Urk 19-6-1814, overl. Urk 14-8-1883.

Bastiaan van Putten, burgemeester30-10-1862 tot 1866, geb. Sliedrecht 25-9-1815, overl. Urk 13-3-
1866.

Hendrik Kagei, burgemeester9-6-1866 tot 3-10-1898, geb. Harderwijk 8-9-1835, overl. Urk 3-10-
1898.

Jhr. Anthon Hendrik Peter Karel van Suchtelen van de Haare, burgemeester 1898 tot 1909,
geb. Heusden 8-6-1869, overl. Naarden 18-2-1946.

Arie Gravestein, burgemeester 4-8-1909 tot 1938, geb. Ridderkerk 1868, overl. Haren (Gr.) 10-3-

1951-

Geertruides Keijzer, burgemeester 1938 tot 1944 en 15-5-1945 tot 15-12-1956.

W. Landman, waarnemend burgemeester 1944 tot 14-5-1945.

Jan Schipper, burgemeester 1-6-195/ tot7-11-1962, overl. Urk 7-11-1962 (64 jaar).

Klaas Bossenbroek, burgemeester 16-4-1963 tot 1-1-1974, geb. Amsterdam 9-11-1915, overl. 2001.

Andries Pieter Buijs, burgemeester 16-8-1974 tot 1-4-1989, geb. Katwijk aan Zee 3-4-1925.

Sijko Veninga, burgemeester 17-4-1989 tot30-6-1999, geb. Midwolda 27-5-1938. '

Dick G. Schutte, burgemeester 1-9-1999 tot heden, geb. Wilsum 25-2-1947.

Samengesteld door H. Brouwer en Arie Jan Stasse,
met dank aan het Rijksarchief Flevoland en B. Lissenburg.
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DE VIJF BURGEMEESTERS VAN SCHOKLAND (1806-1859)
en hun naaste familieleden

DOOR BRUNO KLAPPE

Ens en Emmeloord, de beide delen van het Zuiderzee-eiland Schokland, zijn lang bestuurlijk
onafhankelijk van elkaar geweest. Emmeloord en Urk waren in vroegere tijden in het bezit van
de abdij te Elten. Later kwamen de beide dorpen in handen van de graven van Holland, de
heren van Kuinre, het Utrechtse geslacht Zoudenbalch en de daarmee verwante familie Van
Essenstein. In 1616 kocht de Hollandse edelman Johan van de Werve de heerlijkheid Urk en Em-
meloord. In 1660 werd de stad Amsterdam eigenaar van de heerlijkheid, maar in 1792 waren
de financiële lasten zo hoog opgelopen, dat de heerlijkheid aan de Staten van Holland werd
overgedaan.
Ens, het zuidelijke deel van Schokland, viel van oudsher onder het gewest Overijssel. Al in
1386 is sprake van een drost van IJsselmuiden onder wiens gezag IJsselmuiden, Wilsum, Kam-
perveen en Ens vielen. In het begin van de vijftiende eeuw werden Genemuiden en Grafhorst
aan dit drostambt toegevoegd. Tot de komst van de Fransen in 1795 bleven deze bezitsverhou-
dingen zo bestaan. Enkele jaren nog bleven Ens en Emmeloord als zelfstandige kernen naast
elkaar bestaan, maar in 1798 zijn beide eilanddelen onderdeel geworden van het Departement
van de Oude IJssel, waarschijnlijk tot in 1801, maar in 1804 blijkt Emmeloord weer onder het
Departement Holland te ressorteren, en Ens onder Overijssel. Toen in 1806 het Koninkrijk
Holland ontstond, is de gemeente Schokland, bestaande uit Ens en Emmeloord, in het leven
geroepen.
In dit overzicht beperken we ons dan ook tot de jaren 1806-1859, de periode dat Schokland als
zelfstandige gemeente bestond. Op 15 december 1858 ondertekende koning Willem III een wet
waarmee het verarmde en onveilige Schokland ontruimd zou worden. Op 1 maart 1859 maakte
burgemeester Gillotbekend dat de Schokkers binnen vier maanden hun huizen moesten afbre-
ken en naar elders moesten verhuizen. Op 10 juli 1859 werd de gemeente Schokland opgeheven
en het grondgebied toegevoegd aan de gemeente Kampen.

1806-1811: Eberhard Philip Seidel
Eberhard Philip Seidel, geb. Herborn (Duitsland) 12-7-1728, musicus, lakei, schout op Schokland,
opzichter Waterstaatswerken op Schokland, timmerman, overl. Emmeloord 25-9-1814, zn. van
Johann Frantz Seidel, architect, en Anna Margaretha Martel, tr. (1) Blokzijl 25-7-1752 Derkje
Brummelbos, geb. Vollenhove 15-8-1723, begr. ald. 15-11-1777, dr. van LucasBrummelbos, meester-
timmerman, en Lijsbeth Kooijmans; otr. (2) Vollenhove en Ens 24-3-1787, tr. kerk (ger.) Ens 15-4-
i787]acomina van Tijen, geb. Vollenhove, overl. ald. 1803, wed. van CasemirFrederik van Guldener,
dr. van Wolter van Tijen en NN.

Eberhard Philip Seidel 'leerde het clavier trakteeren' van een student in Herborn. Later volgde hij
muzieklessen van de Stads- en Academiemusicus Fischer, en maakte deel uit van diens orkestje, even-
als zijn oudere broerJohannJostSeidel. In 1747 werd de 19-jarige Seidel opgeroepen namens stadhouder
Willem Carel Hendrik Friso, tevens vorst van Nassau, om als dienstplichtige te strijden tegen de
Fransen. Seidel ontvluchtte daarom de stad Herborn en kreeg via de bevriende musicus Haubach een
aanstelling als musicus aan het hof van de Vorst van Solms in Braunfelz. Hij bleef daar twee jaar en
leerde er, naast klavier, ook hobo en violoncelle te bespelen. Hij was tevens lakei.

In 1749 hoorde Seidel van zijn oude vriend Haubach, die inmiddels in een regiment dragonders te
Raamsdonk hoboïst was geworden, dat daar nog een hoboïst nodig was omdat de vorige in een duel
met de degen was gesneuveld. Seidel diende zijn ontslag als hofmusicus in en vertrok te voet, per
postkoets, op karren en per schuit naar Vollenhove, waarnaar het bewuste regiment inmiddels was
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overgeplaatst. Daar aangekomen bleek de plaats als hoboïst al door iemand anders te zijn ingenomen.
Van zijn reisgeld had hij nog slechts een dukaat en een dubbeltje over1. De eerste persoon die hij in
Vollenhove aansprak, was Derkje Brummelbos, de vrouw waarmee hij twee jaar later zou trouwen.
Enige tijd heeft hij gewerkt als bediende van Arnout van Hoeij, majoor in het regiment Dragonders van
generaal-majoor Nassau. Daarnaast gaf hij muzieklessen aan kinderen.

Na hun huwelijk woonden EberhardPhilip Seidel enDerkjeBrummelbos in bij AnnaSchierhout, de wedu-
we van Derkjes broer Jan Brummelbos, in de Kerkstraat in Vollenhove. Na het overlijden van Anna

Eberhard Philipp Seidel, 1/28-1814
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verviel de helft van de woning aan Derkje, de andere helft was voor Anna's broer Arent. Op 18 februari
1771 kocht Eberhard de halve woning van Arent Schierhoudt, zodat toen de hele woning van Seidel was.
Zij leenden hiervoor 160 gulden van burgemeester Johannes Bom 2.

In 1773 maakt Eberhard Philip Seidel een voetreis naar zijn geboortestad Herborn, om zijn familie en
vrienden te bezoeken en tevens om gegevens te verzamelen voor het opstellen van een geslachtsregis-
ter.

Op 15 april 1777 kocht Seidel, samen met Eijmbert Moleman, op een publieke veiling het huis, ge-
naamd de Schoole, staande in de Kerkstraat. Het gebouw waar hij destijds kort na zijn aankomst in
Nederland in de kost was geweest voor 32 stuivers in de week, werd toen ten dele zijn eigendom.

Op is november 1777 werd 'overluijd de vrouw van Philip Seidel', met drie klokken. Ze werd in de
Bovenkerk begraven, in 'het graft opt Lage Coor'. De kosten bedroegen ƒ 23,10, wat vrij veel was voor
die tijd.

Op 7 oktober 1780 overleed in Blokzijl Jan Draak, opzichter van de Paal- en Waterwerken te Ens op
Schokland. Seidel solliciteerde naar die baan en werd aangenomen. Hij bleef opzichter van Waterstaat
totdat hij in 1804 als zodanig werd opgevolgd door zijn zoon Lucas Seidel. In het geslachtsregister dat
hij opstelde, is achter zijn naam vermeld: 'uitvinder duikerklok'. In 1790 ontving hij ƒ 885,- voor zij n
bemoeienis met de reparatie van de havenwerken en dijken (295 dagen a / 3 , - per dag).

Op 3 maart 1793 werd Eberhard Philip Seidel te Zwolle benoemd tot schout van Ens, als opvolger van
Dirk GerritDijk. Tijdens de Franse Revolutie werden schout Seidel en zijn plaatsvervanger op 2 maart
1795 afgezet door een comité uit de burgerij3. Het mag ironisch genoemd worden dat zij n zoon Lucas
een dag later juist als representant in het bestuur van Vollenhove gekozen werd. Seidel gaf zich niet
gewonnen en schreef een brief aan het Provinciale Bestuur waarin hij wees op de onhoudbare toe-
stand op Schokland, ontstaan door de nieuwe regering op dat eiland. Ens werd voor de keuze gesteld:
zelf een municipaliteit kiezen, zelf een schout aanstellen, afgevaardigden sturen naar de Provinciale
Landdag en belasting betalen, of zoals vroeger: vrijdom van belasting genieten en alles bij het oude
laten. Het resultaat was dat Seidel op 12 augustus 1795 weer tot schout werd aangesteld en dat nog
negen jaar bleef.

Op 5 april 1804 werd hem op 75-jarige leeftijd ontslag als schout verleend. Hij genoot een redelijk
pensioen, deels in Vollenhove, waar hij in 1801 aangesteld was als kastelein van de stadsherberg, thans
nog bekend als Hotel Seidel, als opvolger van Hendrik Jan Pingel. De zomermaanden placht hij door
te brengen op Schokland.

In 1806 woonde hij in Vollenhove. In augustus van dat jaar maakte hij op 78-jarige leeftijd opnieuw
een reis naar Herborn. Hij bracht een bezoek aan het slot van Braunfels, waar hij 57 jaar eerder als
hofmusicus fungeerde, en werd daar rijkelijk door de prinsen onthaald.

In 1806 werdhetKoninkrijkHolland geboren onder koningschap vanLodewijkNapoleonBonapar-
te. Op 2 september 1806 werd bepaald dat Ens en Emmeloord voortaan één gemeente zouden vormen:
de gemeente Schokland, vallend onder Overijssel. Als burgemeester werd de voormalige schout E.P.
Seidel aangesteld, die dit ambt tot 1811 zou blijven uitoefenen.

Hij was ongeveer 80 jaar oud toen hij zijn autobiografie schreef, 119 bladzijden vol details over zijn
kleurrijk bestaan4. Vermoedelijk is hij rond half april 1813 weer van Vollenhove naar Schokland ver-
huisd, naar zijn zoon Lucas, waar hij op 25 september 1814 stierf.

De tweede vrouw, Jacomina van Tijen, was een nicht van Derkje Brummelbos, Seidels eerste vrouw.
Toen Seidels dochter Elisabeth zou trouwen met Hartwich Hendrik van Guldener, en zij n zoon Lucas met
Elisabethjohanna van Guldener, zuster van Hartwich, besloot Seidel te trouwen met Jacomina van Tijen,
weduwe van Casemir Frederik van Guldener en moeder van zijn aanstaande schoonzoon en -dochter.
Tij dens de volkstelling van 1795 woonde het gezin, bestaande uit man, vrouw en meid, op de Middel-
buurt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johan Frans Seidel, geb. Vollenhove 21-10-1753, 3-4-1776 aangenomen als NH-lidmaat te
Vollenhove 3-4-1776, verhuisd naar Giethoorn 2-6-1783.

2. Elisabeth Seidel, geb. Vollenhove 16-1-1757, tr. Vollenhove Hartwick Hendrik Van Guldener, zn.
van Casemir Frederik van Guldener, wachtmeester der Dragonders, en Jacomina Van
Tijen.
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Elisabeth Seidel werd op 10 juni 1776 aangenomen als NH-lidmaat te Vollenhove. Haar begrafenis
kostte 21 gulden. Hartwich Hendrik werd erkend op 23 januari 1754 bij het huwelijk van zijn
ouders.

3. Lucas Seidel, geb. Vollenhove, waarschijnlijk overl. vóór 6-1-1760.
4. Lucas Seidel, ged. Vollenhove 6-1-1760, burgemeester op Schokland (1818-1827), tr. Elisabeth

Johanna van Guldener, overl. Ens 27-6-1841, dr. van Casemir Frederik van Guldener, wacht-
meester der Dragonders, en Jacomina van Tijen.

5. Johannjacob Seidel, geb. Vollenhove 3-11-1763, schilderspatroon, tr. (1) Catharina Cuperus; tr.
(2) Gerritje van den Broek, van Nieuwesluis.
Het eerste huwelijk was kinderloos, uit het tweede huwelijk werden vier kinderen geboren, die
samen de stamhouders van de vijf takken Seidel leverden: te Hoogeveen, Meppel, Ruinerwold,
Beilen en Enschede.

6. Berend Seidel, geb. Vollenhove, jong overleden.

1811-1818: Johannes Caspar Sonderman
Johannes Caspar Sonderman, geb. Wesel (D) 31-3-1762, chirurgijn op Emmeloord, overl. Goor
tussen 1834 en 1840, tr. Maria Katharina Becker, overl. vóór 1816.

Caspar ofJohannes Caspar Sonderman werd volgens het Registre Civique geboren op 31 maart 1761. Hij
was heelmeester ten plattelande en vroedmeester op Emmeloord. In de jaren 1811-1818 was hij tevens
schout (burgemeester) van Schokland. Op 14 september 1825 werd hij op pensioen gesteld tegen
vierhonderd gulden per jaar5. Hij woonde tot 18 april 1834 op Schokland, daarna is hij met onbekende
bestemming vertrokken.

Uit dit huwelijk:

1. ClemensAugustJosephBernard(Klemant) Sonderman (Zonderman), geb. ca. 17876, r.-k., timmer-
man, winkelier, kroeghouder, overl. na 15-9-1849, tr. (1) Schokland 19-8-1816 Anna Geertruid
Fransen, geb. Groningen 13-2-1793, overl. Schokland 21-6-1839, dr. van Danne Fransen en
Hendrikje Tebus; tr. (2) Schokland 29-2-1840 Eva Berendina (Diena, Stiene) Grobben, geb.
Goor 5-12-1816, dr. van Lambertus Grobben en Maria Jansen.
Hij was volgens het patentregister van Schokland een alleen werkende timmerman, kroeghouder
en winkelier met een jaarlijkse omzet van ƒ 480,-.

Op latere leeftijd was Clement Sonderman geestelijk niet helemaal in orde, zoals blijkt uit de
volgende brief: 'Aan de Heer Burgemeester van Schokland. Krankzinnigheid. Schokland, den 14
September 1849. Ik heb de eer Uw Ed.achtbare te berigten dat Clemens Sunderman, winkelier
alhier, voor twee jaren lijdende is geweest aan krankzinnigheid, bepaaldelijk aan gekzinnigheid
(moria)7, nu en dan gepaard met aanvallen van woede (furor)8. Die toestand is daarna overgegaan
in eene soort van bloozinnigheid, waarbij de handelwijze van genoemde Sunderman rustig was,
en hij alzoo de Gemeente niet tot last verstrekte. Thans is echter zij ne vroeger geprikkelde toestand
terug gekeerd; er beginnen zich weder aanvallen van woede te vertoonen, terwijl hij tevens aanhou-
dend bij den weg alle menschen door zijne beleedigende handelwijze lastig is, dreigementen doet,
slagen presenteert, enz. Reden waarom ik ambtshalve mij verpligt gevoel dit tot de gezondgheids-
policie behoorende, UEd. te moeten berigten: dat mijn's inziens genoemde Sunderman in eenen
ziektetoestand verkeert, welke gevaarlijk hem maakt voor de Maatschappij, ten gevolge waarvan
het voor hem zelven nuttig en voor de gemeente zeer noodzakelijk zou zijn, dat de maatregelen,
welke de wet voor krankzinnigen heeft daargesteld, op hem werden toepasselijk gemaakt. De
plaatselijke geneesheer, CL. Meijer'9.

'Daar Klement Sonderman alhier in de gemeente woonachtig, en van beroep winkelier, voor
ongeveer twee jaren een krankzinnigheid heeft eenige dagen gealiëneerd (krankzinnig), en hetwelk
als nu weder hetzelve geval met hem is, daar hij alle eenige dagen zeer lastig in de gemeente was,
maar tog niet gevaarlijk. Daar hij op heden al gevaarlijk werd, zo hebbe ik de familie gelast hem
onder bewaking te stellen, en te zorgen dat hij binnen zijne woning blijve, daar het mij voorkomt
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als of hij iets tot bedaaren komt, zo egter zijne toestand mogte verergeren en zijn vrouw niet wil
verzoeken om hem in het krankzinnighuijs te Deventer te plaatsen, dan zal ik mij Ugestrenge
dadelijk berigte inzenden opdat UE dan een aanvrage voor hem doet"0.

Het gezin woonde op Emmeloord nr. 50, bestond uit vier personen en verhuisde vóór 1846 van
Ens 21 naar Goor".

1818-1827: Lucas Seidel

Lucas Seidel (zn. van Eberhard Philip Seidel en Derkje Brummelbosch), ged. Vollenhove 6-1-1760,
opzichter van Waterstaat op Schokland (1804-1818), burgemeester op Schokland, (1818-1827),
winkelier, overl. Middelbuurt op Schokland 15-1-1827, tr. Elisabethjohanna van Guldener, geb.
Namen of Hasselt (B) ca. 1763, overl. Ens 27-6-1841, dr. van Casemir Frederik van Guldener,
wachtmeester der Dragonders, en Jacomina van Tijen.

Op 26 maart 1782 werd Lucas Seidel aangenomen als lidmaat van de Ned. Hervormde Gemeente te
Vollenhove; Elisabethjohanna van Guldener op 20 maart 1782. In het lidmatenboek van Ens staat: 'den
16 April 1813 zijn bij ons aangekomen met getuigschrift van lidmaatschap van Vollenhove: Lucas
Seidel (gestorven den 15 Jan. 1827) en Elisabeth Johanna van Guldenaar; geteekend den 16 april door
W. Sanders, pred. aldaar'.

In stukken omtrent de Volkstelling van 1795 staat dat het gezin Seidel in Vollenhove uit zeven leden
bestond en dat Lucas Seidel representant was. Op 3 februari 1795 werd de regering van Vollenhove
afgezet door een Commité Revolutionair en vervangen door vijf provisionele representanten, waaron-
der de patriot Lucas Seidel. Op 3 maart 1795 werd hij gekozen in de regering van Vollenhove12. Ook
maakte hij deel uit van de Financiële Commissie in de provinciale regering.

Op 30 april 1796 kocht Lucas Seidel een huis van Hendrik van Gulik en Hüligje Sarke. Dat huis, staande
in de Visscherstraat te Vollenhove, verkocht hij weer op 15 april 1799 aan de Armenraad van de Gere-
formeerde Gemeente'3.

In 1804 werd Lucas Seidel aangesteld als opzichter van Waterstaat op Schokland en ging hij met zijn
gezin op Ens wonen. In dat jaar verrichtte hij grondboringen over de gehele lengte van het eiland en
bracht zo de ondergrond in kaart.

Toen CasparSonderman in 1818 het burgemeestersambt verliet werdLucas Seidel tot burgemeester van
het eiland benoemd. Op 18 januari 1821 werd hij tevens aangesteld als gemeente-ontvanger, in plaats
van J. Steenbergen, die op 13 januari 1821 was afgetreden14. Volgens het patentregister van 1827 had hij
een jaarlijkse omzet van honderdvijftig gulden.

Seidel bestuurde het eiland tot zijn dood op 16 januari 1827. Hij had gehoopt dat zijn zoon Casimir
Frederik hem als burgemeester zou kunnen opvolgen, maar de gouverneur van Overijssel achtte hem
daarvoor 'min geschikt', zoals hij aan de minister van Binnenlandse Zaken liet weten15. Het lukte
Seidel welzijnzoon benoemd te krijgen tot opzichter van Rijkswaterstaat. Deze scheiding van functies
had tot gevolg dat er een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester gebouwd moest worden, omdat
de woning van de overleden Lucas Seidel eigendom was van Rijkswaterstaat. Doordat men het niet eens
kon worden over de vraag wie de nieuw te bouwen woning moest betalen, bleef het burgemeesters-
ambt op Schokland ruim anderhalfjaar vacant. Gemeenteraadslid Gerritjan Gillot is gedurende die
tijd fungerend burgemeester geweest.

In 1825 woonde het gezin, bestaande uit vijf personen, in wijk 2, de Middelbuurt, huisnummer 116.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje Seidel, geb. Vollenhove 2-1-1785.
2. Jacomina Seidel.
3. Eberhard Philip Seidel junior, geb. Vollenhove 8-8-1788, timmerman, aannemer, organist,

overl. Vollenhove 12-12-1873, tr. Hendrika Maria Ekker, geb. Vollenhove 3-1-1790, dr. van Dr.
Albert Ekker en Jannetje Pingel.
Eberhard Philip Seidel Jr. was als timmerman-aannemer de ontwerper en maker van de bovenbouw
der Kleine Kerk te Vollenhove. Tevens was hij organist van de Bovenkerk; hij schilderde zeer goed.
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Zijn naam komt voor in het voorwoord van het verhaal dat geschreven werd over de Durgerdam-
mer Klaas Borelingen zijn zoons, die in 1849 veertien dagen op een ijsschots in de Zuiderzee hebben
rongedreven en tenslotte in Vollenhove aan land gebracht werden. Hij moet bij die redding aanwe-
zig geweest zijn, getuige een door hem vervaardigde litho over de redding, thans aanwezig in het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In het museum te Zwolle bevindt zich een door hem vervaar-
digde plattegrond van het voormalige 'Oldehuis' te Vollenhove.

Hij volgde zij n gelijknamige grootvader op als kastelein van de Stadherberg (thans Hotel Seidel)
in Vollenhove.

4. CasemirFrederikSeidel, geb. Vollenhove 25-4-1790, opzichter van Waterstaat, overl. Ens 5-7-
1848, ongehuwd.
G. Mees schreef in 1847 over hem: 'Een der netste en best onderhoudene (huizen) is dat van den Heer
C.F. Seidel, sedert vele jaren opzichter van 's Lands Werken. Een ambtenaar van gewicht. Aan hem
toch is, behalve het toezicht over 's lands of Provinciale Werken, ook dat van de Zeewering opge-
dragen. Zijn inkomen is het aanzienlijkste en bedraagt 840 gulden 's jaars'16.

In het lidmatenboek van Ens staat in 1826: 'den 8 september is bij ons aangekomen met getuig-
schrift van lidmaatschap van Assen: Casimir Frederik Seidel, geteekent den 1 september door G.
Benthem Riddingius, predikant aldaar'. Volgens de lidmatenlijst van 1829 woonde hij op de Mid-
delbuurt, evenals volgens de lijst van 1833, die tevens vermeldt dat hij opzichter is.

Casimir Frederik Seidel werd op 4 januari 1836 gekozen tot president-ouderling en op 31 januari
1836 bevestigd. Zijn opvolger werd op 20 december 1838 gekozen.

5. J.R. Seidel.
6. DirkjeLucasSeidel(Seijdel),ged.Vollenhove 17-2-1795,winkelierster,overl.Vollenhove 14-6-

1870, tr. (i)Frederik van Santen; tr. (2) Schokland 22-7-i827jan Willem Wichers, ged. Doesburg
14-9-1804, onderwijzer op Ens, overl. Ens 8-5-1841, zn. van Steven Wichers en Berendina
Vinkenburg.
Dirkje Lucas Seidel, wonende op de Middelbuurt, werd op 21 juni 1817 aangenomen als lidmaat van
de Geref. Kerk op Ens. Volgens de lidmatenlijsten van 1829 en 1833 woonde zij met haar man Jan
Willem Wichers op de Middelbuurt.

Lidmatenboek Ens 1826: 'den 16 april is bij ons aangekomen met getuigschrift van lidmaatschap
van Doesburg: Jan Willem Wichers, geteekent den 2 april door A.H. Sandberg, predikant aldaar'.

Dirkje woonde samen met haar tweede man op Ens nr. 8. Later woonde ze als weduwe in Vollen-
hove, Kerkstraat 27.

7. Anna Maria Seidel, ged. Vollenhove 19-4-1797, tr. Schokland 8-9-1817 Albert Goedkoop, ged.
Zwartsluis 29-6-1788, schipper, zn. van Jan Albert Goedkoop en Jentje Luttekus.
Op 22 juni 1817 werd Anna Maria Lucas Seidel wonende op de Middelbuurt ('gestorven') bevestigd
als lidmaat van de Geref. Kerk op Ens. Op de lidmatenlijst van 1829 werd zij niet meer vermeld.

8. Johanjacob (Jan) Seidel, geb. Vollenhove 23-9-1799, opzichter van Waterstaat, overl. Hooger-
smilde 2-6-1850, tr.(i) Vollenhove 29-11-1819 Jansje Roskam, ged. Vollenhove 21-6-1797,
overl. Goor 3-3-1826, dr. van Wolter Roskam, timmerman, en Grietje Klaas de Lange; tr.
(2) Goor Petronella Everhardina van Brakenhoff, geb. Steenwijk 1803, dr. van Albertus van
Brakenhoff en NN.
In april 1838 werden onder zijn opzicht de eerste duizend essen, eiken en iepen geplant langs de
weg van Delfzijl naar Groningen. Hij was conducteur, ook wel pikeur of opzichter, van Waterstaat.
In Kampen was hij opzichter van de Gemeentelijke Dienst. Hij werkte ook in Smilde en Groningen.

Lidmatenboek Ens 1836: '3 april zijn bij ons aangekomen met getuigschrift van Leeuwarden:
Johan Jacob Seidel en Petronella Everdina Brakenhof, geteekent 11 mei 1835 door den predikant B.
Nieuwold. Eveneens beiden vertrokken, met attestatie naar Hasselt, den 15 december 1836'.

Zij verhuisden op 15 december 1819 van Vollenhove naar Kampen, waar vier kinderen werden
geboren. Petronella Everhardina van Brakenhojf, kwam met attest van Smilde, pasen 1846 naar Kam-
pen. Ze was weduwe toen ze met Seidel trouwde. Het echtpaar kreeg zes kinderen; zij woonden in
Hoogersmilde: wijk C, nr. 172.
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9. Jacomina Elizabeth Seidel, ged. Vollenhove 24-6-1810, overl. Deventer 1859, tr. (1) Schokland
22-7-1827 Hendrik Peter van Lier, ged. Wilsum 13-12-1804, schoolonderwijzer op Emmel-
oord, overl. Elburg 9-4-1833, zn. van Peter Hendriks van Lier en Geesje Hofstede; tr. (2)
Schokland 9-7-1837 Peter (Petrus) de Waal, geb. Kampen 2-4-1817, opzichter Rijkswaterstaat,
aannemer, onderbaas, timmerman, boekhouder-diaken Schokland (1854-1856), zn. van
Lambertus de Waal, timmerman, en Femmigje van Rijssen. Petrus de Waal tr. (2) Kampen
10-5-1861 Hendrika Oosterbosch, geb. Epe 26-3-1838.
Lidmatenboek Ens: 'Ddn 5 november 1826 is bij ons aangekomen met getuigschrift van lidmaat-
schap van Wilsum: Hendrik Peter van Lier, geteekend den 30 october door H. Lamberts, predikant
aldaar'.

Op 14 maart 1827 werd jacomina ElisabetZeidelna belijdenis aangenomen tot lidmaat van de Geref.
Kerk op Ens. Volgens de lidmatenlijst van 9 april 1829 woonde zij met haar man Hendrik Peter van
Lier op Emmeloord. In oktober 1833 woonde zij, weduwe van H.P. van Lier, als lidmaat op Emmel-
oord. Op de lidmatenlijst van 1 mei 1837 is vermeld als lidmaat op de Middelbuurt: 'Jacomina
Elizabeth Seidel, echtgenoot van P. de Waal, met der woning overgegaan naar Emmeloord, later
vertrokken met att. naar Kampen'.

Lidmatenboek Ens 1838: '1 april 1838 is bij ons aangekomen met getuigschrift van lidmaatschap
van Kampen: Petrus de Waal, geteekent 23 maart 1838 door Do. G.H. Hein. Met attestatie vertrok-
ken naar Kampen'.

Het echtpaar De Waal-Seidel woonde in de jaren 1837 tot 1839 op Schokland en in de jaren 1840
tot 1851 in Kampen (in 1844 kort in Kuinre). Begin 1851 is het gezin weer verhuisd naar Schokland.

Lidmatenboek Ens 1851: '22 februari, Petrus de Waal met attestatie uit de gemeente Kampen
gekomen'. Op 1 mei 1856 is het gezin met zes kinderen van Schokland (Ens nr. 1) naar Zwolle ver-
huisd". Petrus de Waal en zijn tweede vrouw Hendrika Oosterbosch woonden van 1861 tot 1864 op de
Koornmarkt te Kampen en verhuisden op 19 april 1861 naar Leeuwarden.

1828-1831: Hendrik August Willem Streithorst
Hendrik August Willem Streithorst, ged. (ger.) Berlijn 1-3-1772, militair, burgemeester op Schok-
land (1828-1831), secretaris, overl. Schokland 29-6-1831, zn. van Friedrich Wilhelm Streithorst,
Königlich Preusisch Postmeister, en Anna Maria Catharina Grijnaeus, tr. Lochem 12-3-1814
Anna Mencia Visser (Visscher), ged. Utrecht 24-9-1777, overl. tussen 1831 en 1853, dr. van Dirk
Visser en Rosella Elisabeth Beke.

Hendrik AugustWillem Streithorst was sinds 19 september 1788 vaandrigbij het regiment infanterie van
de generaal-majoor A.J.H.M. van Pabst, in het ie bataljon, compagnie letter F. Op 27 mei 1794 werd hij
bevorderd tot luitenant. Sinds 12 september 1794 was hij luitenant bij het Korps Landzaten onder
majoor Elzevier. Hij nam in de jaren 1792-1795 deel aan de veldtochten in Brabant en Frankrijk onder
het commando van de Prins van Oranje-Nassau. Op 25 juni 1795 nam hij ontslag, waarna hij een
pensioen ontving. Op 25 december 1799 trad hij in Engelse dienst als ie luitenant bij de Hollandse
Brigade, Regiment Jagers. Op 11 mei 1802 werd hij bij dit regiment bevorderd tot kapitein. Na de
Vrede van Amiëns werd hij in 1802 op pensioen gesteld. Op 3 februari 1814 werd hij aangesteld als
kapitein bij het ie Bataljon Lands Militie, en op 8 februari 1814 bij het 4e Bataljon Infanterie van
Ligne, waar hij 6 maanden en 16 dagen diende. In 1816 ging hij met pensioen in de rang van kapi-
tein18.

In 1820 woonden Streithorst en zijn tweede vrouw in Tiel. Op 2 augustus 1828 werd hij bij Konink-
lijk Besluit tot burgemeester en secretaris van Schokland benoemd, met behoud van een deel van zij n
militair pensioen'9. Op 20 augustus 1828 legde hij de eed af in handen van gouverneur Bentinck, op
de 23ste aanvaardde hij zijn functie op Schokland, en vestigde hij zich op Emmeloord. Een hele
uitkomst voor hem, omdat hij op dat moment een schuld had van drieduizend gulden20. Of de Schok-
kers erg blij met deze oud-officier geweest zijn, is de vraag. Feit is dat er veel strubbelingen zijn
geweest tussenStreithorst en de gemeenteraad, en ook zijn correspondentie met de gouverneur verliep
niet altijd even soepel.
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Op 5 april 1831 schrijft hij aan de gouverneur dat hij ziek is en dat hij zich in Kampen heeft laten
behandelen. Hij zal niet meer beter worden. Op 29 juni 1831 overlijdt burgemeester Streithorst op 59-
jarige leeftijd.

Burgemeester Streithorst en zijn vrouw Anna Mencia Visser hadden twee zoons, die echter ruim voor
hun trouwdag geboren werden. In de doopboeken van Utrecht vinden we bij hun dopen de erkenning
door Streithorst. Bij het huwelijk op 12 maart 1814 in Lochem waren de beide zoons, 15 en 13 jaar oud,
present.

Na zij n overlijden is de weduwe met haar zoon naar Elburg verhuisd21. Het afscheid van Schokland
was niet erg hartelijk. Streithorst bleek zijn financiële administratie niet altijd even zorgvuldig gedaan
te hebben en er moest nog het een en ander rechtgetrokken worden. De weduwe had nog een kwartaal
salaris van haar man tegoed, maar er moest nog zoveel betaald worden dat ze op 24 oktober 1831 maar
officieel afstand deed van de nalatenschap. Nog dezelfde dag vertrok ze met haar zoon naar Elburg.
Gillot vroeg de gouverneur de volgende dag of de afhandeling van de zaak nog wat bespoedigd kon
worden 'opdat alzo het huijs moge ontruijmt worden, als dat ik dan in de gelegentheit ben om hetzel-
ve van alle onreine lugt en vuijligheden van katten en honden te laaten zuijveren'".

Uit dit huwelijk:

1. Wijnand Dirk Streithorst, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 9-10-1798 (get. Anna Louisa Legra,
wonende op de Vischmarkt).

2. Dirkjohannes Streithorst, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 27-1-1801 (get. Anna Louisa Legra,
wonende op de Vischmarkt), winkelier in ellewaren, koopman,,inlands kramer, kantoor-
bediende, tr. (1) Nijmegen 17-6-1821 Frederika Sophia Sommerkamp, ged. Nijmegen 19-10-
1788, overl. ald. 23-10-1848, dr. van Franciscus Josephus Sommerkamp en Anna Catharina
Neerling; tr. (2) Hoorn 23-7-1852 Catharina Bos, geb. Hoorn 8-8-1812, overl. ald. 18-1-1858,
dr. van Simon Bos, werkman, en Lijsabeth van Dijk.

1831-1859: Gerritjan Gillot
Gerritjan Gillot, geb. Schokland 9-10-1782, ged. (ger.) Ens 13-10-1782, burgemeester van Schok-
land (1831-1859), overl. Westzaan 10-2-1869, zn. van Hermannes Nicolaus Gillot, predikant op
Schokland, en Jacoba Knollenbergh, tr. (1) Schokland (gerecht) 20-7-1806 Elisabeth Willems
(Lijsbeth) Taats, ged. Zalk 21-3-1762, overl. Schokland 12-2-1836, dr. van Willem Taats, school-
meester en koster op Ens, en Grieltje Willems van der Louw; tr. (2) Schokland 2o-io-i836Ja«5/'e
(Jansien) Schallenberg, geb. Kampen 5-7-1795, overl. IJsselmuiden 6-11-1864, dr. van Jan Schallen-
berg en Johanna Everdina van der Sluis.

Gerritjan Gillot werd begin april 1803 aangenomen als lidmaat van de Geref. Kerk op Ens, waarbij
werd vermeld: 'deeze is met attest vertrokken naar Batavia den 4de April 1803, maar weer terug geko-
men en aangenoomen'.

Hij werd op 3 januari 1819 gekozen als diaken voor de Noorderbuurt, en bevestigd op de 24ste. Zijn
opvolger werd op 6 januari 1822 gekozen. Hij werd op 12 januari 1834 gekozen tot president-ouder-
ling voor de Middelbuurt, en op 2 februari 1834 bevestigd. Zijn opvolger werd op 4 januari 1836
gekozen.

Volgens het patentregister van 1827 was Gerritjan Gillot aannemer van publieke werken, en schipper
met een onoverdekte visschuit, bestemd voor het vervoer van bouwmaterialen, groot 13 ton. Om-
streeks 1829 was hij aannemer van publieke werken, en tevens vrachtvaarder met een schuit van 13
ton. Voor de belasting (accijns op het gemaal) werd hij toen aangeslagen in de tweede klasse, wat erg
hoog was.

Het gezin, bestaande uit drie personen, woonde in 1825 op de Middelbuurt, wijk 2, huisnr. 2723.
De familie heeft ook op de Middelbuurt nr. 36 gewoond.

In 1832 was Gillot eigenaar van de schuur op Ens, sektie B, kadasternr. 35, groot 68 vierkante el. In
1832 had hij tevens recht van opstal voor de schuur en het erf van de Rijks Domeinen, kadasternr. 45A,
groot 63 vierkante el.
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Gerritjan Gillot, 1782-1869

Aanvankelijk was hij gemeenteraadslid en tevens eerste assessor (wethouder). Na de dood van Lucas
Seidel in januari 1827 was Gerritjan Gillot plaatsvervangend burgemeester, tot de benoeming van
Streithorst in augustus 1828. Daarna is hij weer gewoon eerste assessor geweest. Kort na de dood van
Streithorst in juni 1831, werd Gillot opnieuw plaatsvervangend burgemeester, totdat hij op 22 septem-
ber 1831 werd hij benoemd tot burgemeester van Schokland. Hij was tevens gemeentesecretaris en
commissaris van politie. Bij Koninklijk Besluit van 4 juli 1859 werd de gemeente Schokland opgehe-
ven. Tevens werd bepaald dat het ontslag van burgemeester Gillot in zou gaan op 10 juli van dat jaar.
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Lidmatenboek Ens 30-4-1837: 'is bij ons aangekomen met getuigschrift van lidmaatschap van
Kampen: Jansje Schallenberg, echtgen. van den burgem. alhier. Geteekend 13 november 1836 door den
predikant H. Dwars'.

Het gezin, bestaande uit vier personen, woonde op Ens nr. 36". Op 1 december 1861 woonden zij
op de Vloeddijk 83K, wijk 2, te Kampen. Op 1 juni 1863 verhuisde Gerritjan Gillot met vrouw en doch-
ter van Kampen naar IJsselmuiden. Op 29 maart 1865, na de dood van Jansje Schallenberg, verhuisde
Gerritjan met zijn dochter naar de Veenestraat 286, wijk 1, in Kampen. Op 13 oktober 1865 verhuisde
hij naar Beverwijk (NH), waar zijn dochter al sinds 25 juli woonde. Op 12 juli 1866 verhuisde hij naar
Zaandijk, en op 8 januari daaraan volgend naar Westzaan.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabethjohanna (Everdina) Gillot, geb. Ens 21-2-1838, overl. na 1873, tr.Jan Noë, geb. Assen-
delft 2-9-1837, overl. na 22 januari 1873 toen hij met zijn vrouw naar Amsterdam vertrok.
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SCHOKLAND
DOOR WIM VEER

Het eerste dat gij ontmoet zijn palen,
links palen, rechts palen,

denk die weg en er is geen Schokland meer
(G. Mees)

Wie uit Kampen komend richting Urk aanhoudt, zal opeens getroffen worden door een bij-
zonder gezicht. Het voormalige eiland Schokland op het droge! Het kerkje, museum en enkele
huisjes op het zuidelijke gedeelte van het voormalige eiland trekken onmiddellijk de aan-
dacht; zonder deze bebouwing zou je kans lopen het eiland niet eens op te merken. Nee, hoog
boven wat vroeger nog Zuiderzeebodem was, steekt Schokland niet uit. En daarmee is al met-
een een belangrijk kenmerk duidelijk geworden: Schokland als eiland was bepaald geen stevi-
ge keileembult zoals Urk, maar een lap veengrond, bedekt met klei, dat in de loop der tijden
in snel tempo in omvang afnam.

Ooit was het eiland vele malen groter, waarschijnlijk zelfs één geheel vormend met Urk,
maar toen het vroegere Flevomeer in Zuiderzee veranderde en stormen en hoge vloeden hele
stukken weg deden spoelen, moest het eiland met alle mogelijke middelen beschermd worden
tegen het watergeweld. Eeuwen lang hebben de bewoners getracht eerst met het aanleggen
van dijkjes, later met ingeheide palen de afkalving tegen te gaan. Er was bijna geen houden
aan. Uiteindelijk zou niet de zee maar het land, door inpoldering, het laatste stukje eiland
opslokken.

Oude paal 'voor de kust' van Schokland
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Schokland: een naam, die de nodige vraagtekens oproept
Op de eerste plaats is niet helemaal duidelijk waar de naam vandaan komt en wat de betekenis
is. Sommigen houden het erop dat het te maken heeft met zogenaamde 'schokken', ofwel
opgetast riet of mesthopen, te drogen gelegd om vervolgens als brandstof te kunnen dienen.
Anderen zijn eerder geneigd te denken aan de bewegende, schokkende ondergrond van het
veenachtige eiland. Opvallend is dat er vroeger eerder gesproken werd over Schokkers dan over
Schokland. Of de naam van het scheepstype 'Schokker' direct met Schokland te maken heeft,
is evenmin zeker. In ieder geval gebruikten de bewoners zelf deze naam nooit; zij spraken
alleen over hun 'schuiten'.

Op de tweede plaats is het opmerkelijk dat de naam Schokland helemaal niet zo oud is. Pas
in het begin van de 18de eeuw begint de naam in te burgeren. Daarvóór sprak men over Ens
en Emmeloord om de twee onderscheiden gedeelten van het eiland aan te geven: Ens was het
zuidelijke gedeelte met de woonbuurten Zuidert of Zuiderbuurt en Midden- of Molenbuurt.
Ens heeft sinds mensenheugenis bij Overijssel gehoord, is in de loop van de tijd tot de Gerefor-
meerde kerk overgegaan en de mensen spraken er een dialect dat veel overeenkomsten heeft
met dat van Overijssel. Dit in tegenstelling tot het andere gedeelte van het eiland, Emmeloord,
waar namelijk een Noord-Hollands dialect werd gesproken, dat merkwaardig genoeg het
meest overeenkomt met het Gooise dialect van het vissersdorp Huizen.

Halverwege het eiland is Ens gescheiden door een sloot en dijkje, de zogenaamde Lands-
grens van het noordelijk gedeelte: Emmeloord. Emmeloord, de buurt met de meeste inwoners,
is lange tijd in particuliere handen geweest van een zekere Van der Werve. In het jaar 1660
koopt de stad Amsterdam de Heerlijkheid Urk en Emmeloord voor de som van 14.000 gulden
van deze heer. Amsterdam heeft dit gedaan omdat zij er belang bij heeft gehad voor de drukke
scheepvaart, 'vrezende dat, zo die bleven in de possessieen van een particulier, deze somtijds
onwillig of buiten staat mogte zijn voor haar conservatie zorg te dragen'. En, om alle kritiek
op deze aankoop voor te zijn, verklaart de stad voor alle duidelijkheid, dat deze koop gesloten
is 'alleen ten nutte van de scheepvaart, zijnde die eilanden op zig voor de stad van geen de
minste waarde'. Vrijwel onmiddellijk ontstaan er discussies of het wel zin had om Emmeloord
te behouden of dat men dit armzalige stukje grond 'hetgeen alleen is plas en dras, te laag tot
eenig gebruyck' maar aan de zee prijs moet geven.

Om niet alleen dit noordelijke gedeelte, Emmeloord, maar ook Ens tegen stormen en over-
stromingen te beschermen, moeten er geldverslindende maatregelen genomen worden. Eiken
en grenen palen, uit de Scandinavische landen geïmporteerd, zijn op dubbele rijen in de grond
geheid, en de tussenliggende ruimte is met onder andere puin en zeewier opgevuld. Zware
stormen trekken zich daar vaak niets van aan, de slappe grond is ondermijnd door het water-
geweld, de palen slaan weg, en men heeft weer van vooraf aan kunnen beginnen. Vooral de
komst van de paalworm in ons land betekent een nationale ramp. De stevigste palen leggen
in een paar jaar tijd het loodje, volkomen opgevreten door dit knaagdiertje. Voeg daarbij het
feit dat de vuurtoren, of liever gezegd de vuurbaak - een open vuur op een toren - ten behoeve
van de scheepvaart, niet op het noordelijke gedeelte heeft gestaan, maar op Ens, dan wordt het
duidelijk dat Emmeloord voor Amsterdam minder nodig is geweest en is het ook begrijpelijk
dat sommige geldschieters liever zien dat Emmeloord maar aan de zee overgelaten moet wor-
den. Tegenstanders van deze opvatting hebben het pleit echter, zij het met veel moeite, ge-
wonnen. Belangrijk daarbij is zeker dat Emmeloord een haven heeft gehad, die beschutting
heeft geboden aan veel schippers, onder andere turfschippers op Amsterdam, en dat het even-
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tueel wegspoelen van Emmeloord zeer negatieve gevolgen voor de kust van Overijssel zou
kunnen inhouden. Dat er ook nog op Emmeloord een paar honderd mensen wonen, voor wie
een oplossing gezocht zou moeten worden, komt daar nog bij.

Het bijzondere van Emmeloord is ongetwijfeld dat dit gedeelte van het eiland altijd rooms
katholiek gebleven is, ook in tijden dat er geen pastoor of priester geduld werd. In de dagen
dat de vrijheid van godsdienstuitoefening niet bepaald in praktijk gebracht is en de gerefor-
meerde predikant van Ens op Emmeloord is gaan preken, behoren tot zijn gehoor alleen de
koster en zijn vrouw. De bewoners van Emmeloord echter zijn met geen stok te bewegen om
van geloof te veranderen, 'sij evenwel bleven hartnekkig en onverzettelijk'.

Zoals gezegd, zijn er op het eiland drie buurten. Door de bewoners zijn deze plaatsen in de
loop der jaren opgehoogd met alle materialen, die voorhanden zijn: zand, schelpen, zeewier
en koemest. De huisjes staan dicht op elkaar aan de oostzijde van het eiland, opgetrokken van
hout, met riet gedekt en vaak in het midden gescheiden door een wand, waardoor het moge-
lijk wordt dat er twee gezinnen in kunnen wonen.

In de 16de en 17de eeuw is er nog sprake van een aanzienlijke omvang van het eiland, zodat
enige veeteelt mogelijk is. Ook is het zeker dat meerdere Schokkers in die tijd schippers zijn,
maar aan het einde van 18de eeuw is daar nauwelijks nog sprake van. Rond 1800 is de omvang
van het eiland en de gesteldheid van het terrein zodanig dat veeteelt steeds minder lonend is
en met name de Emmeloorders praktisch allen van de visvangst leven. Wat dit betekent laat
zich raden: slechte jaren in de visserij door lange strenge winters of andere oorzaken, beteke-
nen geen inkomsten. Door de eenzijdige manier van inkomstenverwerving krijgen de mensen
in zulke jaren te maken met pure armoede.

De drie buurten op het eiland zijn met elkaar verbonden geweest door een zeer smalle hou-
ten vlonder, niet meer dan een plank, die aan de ingeheide palen was bevestigd, de loopkisten-
dam genaamd. Deze naam suggereert misschien enige mate van stevigheid, maar als de beken-
de onderzoeker Mees in 1848 het eiland bezoekt, krijg je al gauw een ander beeld van wat hij
daarover vertelt. 'Gelief u te herinneren', zegt hij, 'dat die loopplank geen anderhalve voet
breed en meest zonder eenige leuning is. Zie regt voor u als een koorddanser; eene beweging
links doet u tusschen de palen op de steenen of in de modder belanden; eene regtsche afwij-
king zou u het genot van een zeebad bezorgen'. Om elkaar te kunnen passeren, moeten de
mensen elkaar bij hun middel pakken en een halve draai maken, waarna de tocht voortgezet
kan worden. Een tocht over het land zelf is over het algemeen ondoenlijk. 'Bij het schoonste
zomerweder', zo vervolgt Mees, 'zag ik niets dan drassig, overgeloopen en moerassig land,
zoodat er slechts enkele punten zijn, waar men dwars van oost naar west droogvoets komen
kan. Die zogenaamde bodem is meer voor eenden en ganzen dan voor menschen bewoonbaar'.

Bij een beetje flinke storm staan al gauw het hele eiland, uitgezonderd de drie opgehoogde
buurten, onder water. Bij dreigend hoog water moeten gauw de weinige koeien en schapen
de buurt opgedreven worden en op stal gezet worden, waar ze soms tot de buik in het water
staan, tot het water weer zakt. Toen na een zware storm, een driemaster schipbreuk leed, dreef
dit forse schip volgens ooggetuigen op zijn kant dwars over het eiland heen! Nee, echt geriefe-
lijk wonen is het niet op Schokland. Des te opvallender is het dat de verknochtheid aan hun
eiland zo groot is dat pogingen om de bewoners naar anderen plaatsen te doen verhuizen
meestal niets uithalen. De bewoners nemen het ongemak zo goed en kwaad als het kan voor
lief.
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Zoals in alle vissersplaatsen aan de Zuiderzee vallen de slachtoffers van zware stormen
meestal op zee. De vreselijk watersnood van 1825 maakt echter voor het eerst slachtoffers op
het eiland zelf. Door een combinatie van hoog water en zware storm worden Ens en nog in
heviger mate de buurt Emmeloord zwaar getroffen. Daar blij ft bijna geen huisje zonder ernsti-
ge schade. Van de rooms-katholieke kerk spoelen de banken en zelfs het altaar weg, maar wat
veel erger is: er verdrinken dertien mensen op de buurt. Het is de vraag of op dat moment bij
de overheid de gedachte al op is gekomen om het bewoonbaar houden van Schokland maar
op te geven. Waarschijnlijk toen nog niet.

Het is namelijk opmerkelijk dat na de ramp niet alleen de huizen en de grotendeels ver-
woeste dijk weer hersteld zijn, maar dat er ook nog flinke investeringen zijn gedaan om de
kerk te herstellen en de haven uit te diepen en te vergroten. Enige jaren later is er voor werk-
verschaffing nog een weverij in gebruik genomen. Kennelijk is er nog hoop en vertrouwen in
de toekomst. Pas in de jaren 1857-1858 is duidelijk dat de overheid een gedwongen ontruiming
van het eiland voorbereidt. In 1859 valt definitief het doek voor de Schokkers. Alle inwoners
moeten het eiland verlaten. Ze moeten hun huisjes afbreken en al hun bezittingen meenemen
naar hun nieuwe woonplaats, om daar hun afgebroken boeltje weer op te bouwen: een zeer
rigoureuze en ongekende maatregel. Er zijn weinig protesten bekend, eerder heerste er een
soort gelatenheid. Misschien dat de voor die tijd nog redelijk te noemen schadevergoeding het
de mensen makkelijker heeft gemaakt. Hoe dan ook, in de loop van dat gedenkwaardige jaar
1859 vertrekt iedereen. De meeste mensen kiezen Kampen tot hun nieuwe woonplaats, maar
sommigen kiezen voor Vollenhove, Volendam of Urk.

Het eens zo drukke en levendige eiland zal een vreemde indruk gemaakt hebben op de
schippers van elders, die de ankerplaats bij Ens, of de haven van Emmeloord nodig blijven
hebben, als schuilplaats bij slecht weer. Slechts enige dijkwerkers, een havenmeester en licht-
wachter zijn voortaan de bewoners. De Schokker vissers zullen vanaf de zee ongetwijfeld nog
vaak hun eiland zien liggen. Van wat er in hen omging, is niet veel bekend.

En nu ligt datzelfde Schokland dus in de Noordoostpolder als een vis op het droge. En de vis
spartelt nog steeds, want door de uitdroging van de veenlaag, is een proces van inklinking op
gang gekomen. Het eiland zakt! Zonder tegenmaatregelen zullen we misschien ooit in een
kuil moeten kijken om het eens zo trotse eiland nog te kunnen zien.

Waar bevinden zich Archiefgegevens over Schokland?
Wie zich met de bestudering van Schokland wil bezig houden, zal op de eerste plaats terecht
kunnen in het Gemeentearchief van Kampen. Toen de gemeente Schokland in 1859 ophield
te bestaan, is het grondgebied bij Kampen gevoegd. Uiteraard is het Rijksarchief Overijssel te
Zwolle, tegenwoordig het Historisch Centrum Overijssel, een logische aanvulling hierop.
Naast deze twee voor de hand liggende vindplaatsen is ook het Rijksarchief Flevoland in
Lelystad in het bezit van gegevens over Schokland.

Wie dan denkt het meeste wel gehad te hebben, komt bedrogen uit. In het voorgaande is al
duidelijk geworden dat er wel over Schokland gesproken wordt, maar dat het eiland eigenlijk
twee geheel verschillende delen kent: Ens, dat altijd onder Overijssel ressorteerde en ander-
zijds Emmeloord, lange tijd onder jurisdictie van Holland en Amsterdam vallend. En dat
scheelt wel even wat. Vooral de vele wij zigingen in de bezits verhoudingen laten in administra-
tief opzicht een bonte verzameling vindplaatsen na! Misschien niet gemakkelijk voor een
genealoog maar wel spannend. Als troost moet gezegd worden dat hij of zij zich in goed gezel-
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schap bevindt, want niemand minder dan het gemeentebestuur van het voormalige Emmel-
oord wendt zich in een brief van 18 augustus 1808 tot de landdrost van Overijssel om haar
beklag te doen over de ondoorzichtigheid van het administratieve doolhof, waarin zij zich
geplaatst ziet.

Het gemeentebestuur aan de landdrost: 'Mijn Heer de Landdrost! Zonderling is waarlijk het
lot dezes dorps; eertijds een eigendom der Graven van Cuinre, behoorden wij waarschijnlijk
onder Overijssel. Door verkoop een eigendom der stad Amsteldam geworden, zijn wij dus van
provintiale jurisdictie veranderd. Zedert de Revolutie van 1795 onder de domeinen van het
gemeene land gebragt, zijn wij successievelijk van Holland tot Overijssel en van Overijssel
weder tot Holland overgegaan... Bij resolutie van den 13de april 1.1. in alle betrekkingen onder
Overijssel gesteld, communiceerde ons nogtans de heer landdrost van Amstelland zijne instal-
latie en zond ons alle zodanige staatsstukken, die Zed. in de qualitiet te zenden had tot he-
den'. De arme Gemeente komt er zelf ook niet meer uit.

Al deze veranderingen in de juridische en financiële positie van Emmeloord dragen ertoe
bij dat genealogisch onderzoek ook gedaan moet worden in het gemeentearchief van Amster-
dam, in het Rijksarchief te Haarlem, in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag en in het
Utrechts Archief.

Voorts is zeker het vermelden waard dat Kampen een uit particulier initiatief ontstaan
archief, genaamd het Walkate Archief kent. Dit archief is te vinden via de SNS-bank ter plaat-
se.

Zeer veel genealogische gegevens zijn in de loop der jaren verzameld en bewerkt door Ab
en Bruno Klappe in Eindhoven. Hier zetelt ook het redactieadres van het tijdschrift Het Schok-
ker Erf, emailadres: b.klappe@hccnet.nl. Dit tijdschrift is een uitgave van de Schokkervereni-
ging, opgericht door en voor Schokkernazaten. Naast nieuws de vereniging betreffend, infor-
meert het tijdschrift over de historie van Schokland en zijn bewoners. De Schokkervereniging
is op internet te vinden via: http://www.Schokkervereniging.myweb.nl.

Er is een veelheid aan litteratuur over Schokland verschenen, zowel in boekvorm als in tijd-
schriften. Het ligt niet in de bedoeling van dit artikel alles uitvoerig te vermelden, maar om
er enkele te vermelden:

- Drs. A. J. Geurts, Schokland, de Historie van een weerbarstig eiland, Walburg Pers 1991. Dit boek
bevat een uitgebreide vermelding van litteratuur en archivalia.

- G. Mees Azn, Schokland, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letterkunde, 12 (1847), pag.
267-320, met name pag. 291 en 299.

- H. J. Moerman en A. J. Reijers, De eilanden Schokland en Urk, Stichting Urker Uitgaven, Lely-
stad 1989.
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MILITAIREN UIT HARDERWIJK
gewond en gesneuveld in de eerste helft van de 19E eeuw

DOOR P.J.M. WUISMAN

Uit Flevoland vindt men geen militairen die in de 19e eeuw sneuvelden of gewond raakten in
de strijd tegen de Fransen en de Zuid-Nederlandse opstandelingen of elders. Daarom vermeld
ik hier de militairen uit de Zuiderzeeplaats Harderwijk die gevonden werden in het archief
van het zogenaamde 'Fonds 1815'. Het Fonds 1815 is een thans nog bestaand fonds dat door
Koning Willem I werd opgericht na de Slag bij Waterloo, ter ondersteuning van nabestaanden
van gesneuvelde militairen.

Gesneuveld bij Waterloo:
Willem Gerritsen, geb. 26-8-1791, overl. 16-6-1815 (757-542)
Jacobus Ward, geb. 27-5-1792, overl. 18-6-1815 (753-173)

Gewond bij Waterloo en in de strijd tegen de Fransen:
Johan D.C. Haag van Erckelens, geb. 26-12-1785, overl. 10-1-1844 (744-1694)
Rikert Harmsen, geb. 13-12-1787, overl. 6-2-1837 (741-1131)
Dirk Hendriks, geb. 21-9-1794, overl. 9-12-1871 (7747-2363)
AertHeymissen, geb. 24-6-1780, overl. 11-3-1831 (741-1198)
Reyer Janssen, geb. 28-9-1780, overl. februari 1826 (740-1053 en 757-553)
Willem Jansen, geb. 3-5-1788, overl. 25-11-1835 (741-1137)
Cornelis Kok, geb. 5-11-1795, overl. 6-8-1849 (734-205)
RoelofMaters, geb. 11-10-1775, overl. 3-10-1831 (740-993)
Hendrik Corn. Steenbergen, geb. 1-5-1786, overl. oktober 1836 (744-1838)
Martinus Vastenhout, geb. 4-12-1794, overl. 25-12-1874 (741-1136)
Hendrik H. van der Veen, geb. 21-10-1792, overl. 9-12-1861 (741-1130)
Andries Vermeer, geb. 21-11-1794, overl. 8-3-1866 (741-1135)

Gewond tegen de Belgen of bij een dienstongeluk daarna:
Steven van Buuren, geb. 5-4-1811, overl. 8-4-1878 (758-170)
K.W. Dump, geb. 25-9-1807, overl. onbekend (761-662)
Jan Karssen, geb. 6-3-1808, overl. 30-4-1882 (759-360)
Willem Kraayenhof, geb. 27-10-1811, overl. 3-1-1888 (761-793)

Voor nadere gegevens over de aard van de verwonding, over de rang in het leger en het vroege-
re beroep van de vermelde militairen verwijs ik graag naar de betreffende registers. Achter
ieder gesneuvelde of gewonde is dan ook het inventarisnummer en het volgnummer vermeld.
Het archief van het Fonds 1815 berust in het gemeente archief van Amsterdam. Bij dat archief
vindt men ook de notulenboeken en de registers van deliberatièn van het hoofdbestuur met
soms nadere gegevens, onder meer de redenen voor toekenning van de vergoedingen, alsmede
de familierelaties (echtgenote en kinderen) aan wie de vergoedingen werden toegekend.
Voor een meer uitvoerige beschrijving van het Fonds verwijs ik graag naar Gens Nostra 28
(1973), pag. 54 e.v.
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VIER GENERATIES VAN DE FAMILIE KLAPPE
afkomstig van Schokland

DOOR A. KLAPPE EN B. KLAPPE

Inleiding
Op Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee dat in 1859 ontruimd moest worden,
woonden zo'n zes- tot zevenhonderd mensen. Op het noordelijke gedeelte van het eiland lag
de buurt Emmeloord, waar bijna uitsluitend katholieken woonden. Op het zuidelijke deel,
Ens, dat bestond uit de Zuidpunt, de Zuiderbuurt en de Middelbuurt, woonden voornamelijk
gereformeerden. Het eiland Schokland heeft een aantal families voortgebracht met typische
achternamen zoals Sul, Konter, Kale, Toeter, Diender, Koridon, Karel, Bien, Corjanus. Bovengeteken-
den hebben de afgelopen twintig jaar zoveel mogelijk informatie verzameld over de Schokkers
en hun nazaten, wat resulteerde in een computerbestand van zo'n 32.000 personen. In het
Schokker Erf, het verenigingsblad van de Schokkervereniging, wordt veelvuldig gebruik ge-
maakt van deze gegevens. Ook de familie Klappe, waarvan ons zo'n duizend naamdragers
bekend zijn die allen dezelfde stamouders hebben, is afkomstig van Schokland. In dit artikel
beperken we ons tot de vijf oudste generaties, waarvan de jongste generaties over het alge-
meen nog net op het eiland geboren zijn, maar hun kinderen elders in het land (veelal in
Vollenhove, Volendam en de wijk Brunnepe in Kampen).

De Schokker bevolking, en zeker die van Emmeloord, bestond voor het overgrote deel uit
vissers. Vooral in het begin van de 19e eeuw heerste er grote armoede op het eiland. Het is dan
ook niet verbazingwekkend dat er weinig secondaire bronnen te vinden zijn. Notariële akten
(die men in Kampen moest laten opmaken) zijn zeldzaam, omdat men eenvoudigweg weinig
bezittingen had.

De familie Klappe was van oorsprong een katholieke familie, dus is veelvuldig gebruik ge-
maakt van de DTB-boeken van de enige katholieke kerk op Schokland, die van Emmeloord.
De doop- en trouwboeken beginnen in 1714, maar het begraafboek pas in 1750, en dat is nog
onvolledig ook, omdat daar maar zelden (jong) overleden kinderen in genoteerd werden. Het
katholieke begraafboek van Emmeloord vermeldt bij de gegevens telkens wanneer iemand is
overleden.

I. ClaesAlbertsen, tr. Ens (ger.) 13-2-1718, tr. Emmeloord (r.-k.) 17-2-1718 Antonia (Teunisje)Alber-
sen (get. Joannes Cornelissen en Henric Florissen).

Het is niet zeker wanneer Claes Albertsen is overleden. Volgens het r.k. begraafboek van Emmeloord
overleed op 17 maart 1753 een zekere Nicolaus Albers, en op 18 februari 1778 een zekere Klaas Albers.

Uit dit huwelijk, r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Bruin Klasen Klappe (Clappe), volgt Ha.
2. GrietjeKlaasen, ged. 14-5-1726 (get. Lijsebeth Peeters voor Cornelis Dubbels), overl. Schok-

land 5-3-1748, otr./tr. Ens (ger.) 16-4/7-5-1747 Teunis Jansen Brasser, geb./ged. Schok-
land/Ens (ger.) 1/6-5-1725, overl. Schokland 3-2-1772, zn. van Jan Jansen Brasser en Aaltje
Jansen Boese.
Op 7 mei 1747 werd in het trouwboek van Ens genoteerd: 'Gehuwd na de middag, Gerrit Jansen,
jongemanop Ens, en Grietjen Claasen, jongedochter van Emmeloort, woonende op Ens, op behoor-
lijke attestatie van de Hoogwelgeboren Droste van IJsselmuiden, aan wien sij de belofte hebben
gedaan van haare kinderen in onse kerke te laten gaen, omdat de vrouw paaps was'. Op Schokland
noemde men een huwelijk tussen een katholiek en een gereformeerde een 'gespikkeld' huwelijk.
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De weduwnaar Tennis Jansen werd in 1765 aangenomen als lidmaat van de gereformeerde kerk op
Ens.

3. Albert Claessen Klappe (Klap), volgt Ilb.
4. Klaas (Nicolaas) Klasen Klappe, volgt lic.
5. ]oannes Klasen Klappe, ged. 24-8-1733 (get. Joanne Albertsen), mogelijk begr. Schokland 19-

2-1752 (als Joannes Claesen).
6. Catharina Klasen Klappe, ged. 17-7-1735 (get. Catharina), overl. Ens 8-3-1769, otr./tr. Ens

(ger.) 2/17-2-1754, tr. Emmeloord (r.-k.) 3-3-1754 Jan Jansen Kok (Koek), geb./ged. Ens (ger.)
25/26-11-1730 (get. loco patris T. Mannigje), overl. Ens 29-5-1804 ten gevolge van griep1,
zn. van Jan Willems Cock en Evertje Herms.

7. Antonia Klasen, ged. 12-11-1736 (get. Bruijn Albertsen), getuige bij de doop van Petrus (op
Emmeloord 29-3-1754), zoon van Albert Peters en Meghtildis Jans Koek.

Ha. Bruin Klasen Klappe (Clappe), bijgenaamd Klappenbruin, ged. Emmeloord (r.-k.) 29-11-1723
(get. Maritjen Albers), schout op Schokland (1795), overl. Emmeloord 17-7-1797, tr. (1) Emmel-
oord (r.-k.) 26-1-1748 Joanna (Jannetje) Willems Brander, ged. Emmeloord (r.-k.) 26-10-1717 (get.
Altien Claesen), overl. Schokland 21-11-1765, dr. van Willem Jacobsen Brander en Saartje Ger-
rits, (get. 1748 Aleijda Gerrits en Dubbelt Jacobs); tr. (2) Emmeloord (r.-k.) 22-4-1766 Catharina
(Trijntje) Peters Net, ged. Emmeloord (r.-k.) 28-4-1737 (get. Catharina Bruijs), overl. Schokland
3-2-1804, dr. van Peter Albertsen Net en Jannetje Albertsen.

Bruno Klaassen en Catharina Petersen trouwden voor de r.-k. kerk met dispensatie wegens tweedegraads
bloedverwantschap. Zij moeten dus neef en nicht geweest zijn, wat gezien het patroniem Albertsen
van al hun vier ouders zeer goed mogelijk is.

BartholomeusDoorenweerd, pastoor op Schokland in de jaren 1796-1808, meldde in 1802 in zijn Pasto-
raal Handboekje2: 'Volgens oude overleveringen was het in een Pinxterweek of Schokkerkermis-week,
dat het ganse Noordeinde tot aan het kerkhof afbrandde. Het was in die week, dat eens Bruin Klaasen
Klappe, vulgo Klappenbruin, met kruid zijne handen en aangezicht verbrandde'. Dit moet zich
hebben afgespeeld in 1749, toen op Emmeloord 34 huizen en de kerk door brand verwoest werden.
Mogelijk is de naam Klappe te danken aan de klap waarmee de ontploffing gepaard ging3. In de DTB-
registers van Schokland komen we de familienaam voor het eerst tegen in 1758, als Nicolaas Klase
Klappe, broer van Bruin, een kind laat dopen. In 1760 gebruikt hun broer Albert bij zijn huwelijk de
naam Klap. Bruin zelf wordt voor het eerst als Bruno Klaassen Klappe vermeld in 1764 als getuige bij de
doop van het kind Antonia van zijn broer Albert. In 1769 wordt hun zuster Catharina in het begraafboek
van Emmeloord ook vermeld met de naam Klappe.

Uit het eerste huwelijk, r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Merriken Bruins, ged. 16-11-1748 (get. Merriken Jans).
2. Maria Bruins, ged. 1-3-1750 (get. Anna Claesen).
3. Jacoba Bruins Klappe, ged. 5-6-1751 (get. Altjen Jacobs voor Albert Claessen), overl. Emmel-

oord 3-12-1819, tr. (1) Emmeloord (r.-k.) 26-8-1770 Dirck (Derck, Theodorus) Bubbels, ged.
Emmeloord (r.-k.) 14-11-1747 (get. Aeltjen Andries), verdronken bij Texel 1-10-1774 ('i774
ima octobris misere et improvis, fluctibus magis periit Theodorus Dubbels in Tessel'), zn.
van Dubbel Hendriks en Maria Hermsen; tr. (2) Emmeloord (r.-k.) 16-6-1776 Peter Thomas
Visscher, geb./ged. Schokland 21-10/ Ens (ger.) 26-10-1749, overl. Emmeloord 4-4-1814, zn.
van Thomas Jacobs en Marrigje Peters Koek.
Peter Thomasssen en Jacoba Bruijnsen Klappe, weduwe van Theodorus Dubbels, trouwden voor de r.-k.

kerk met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap.
4. Jan Bruinsen Klappe (Clappe), volgt lila.
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5. Elisabeth (Lijsje)BruinsenKlappe, ged. 16-7-1757 (get. Maria Stevens), overl. Emmeloord 21-4-
1818, tr. (1) Emmeloord (r.-k.) 6-5-i78iJan Hendriks Diender, ged. Emmeloord (r.-k.) 8-3-1750
(get. Dubbelt Lauwen), visser, koopman, overl. Schokland 21-2-1806 rustig na een langdu-
rige ziekte ('tabe consumptus placidi in domino requievit'), zn. van Hendrick Jansen en
Elisabeth Louwen; tr. (2) Emmeloord (r.-k.)/Schokland (gerecht) 5/9-11-1809 Jacobus (Japik)
Albertsen Bape (Paape), ged. Emmeloord (r.-k.) 11-9-1756 (get. Jan Willems), visser, overl.
Emmeloord na 18-5-1822, zn. van Albertus Willems en Eva Jacobs.
Joannes Hendricus en Elisabetha Brunonis trouwden voor de r.-k. kerk met dispensatie wegens vierde-
graads bloedverwantschap. Zij moeten dus één of meer gemeenschappelijke bet-overgrootouders
gehad hebben.

Jacobus AlbertsenBape,tr.(i)Emme\oord(t:.-k.)i9-i-i788MariaAlberts, overl. Emmeloord3o-7-i8o8.
Zij trouwden met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap. Hij en Elisabeth Bruinsen
Klappe trouwden in 1809 met dispensatie wegens derdegraads bloedverwantschap en verzwagering.
In 1832 zijn hun erfgenamen eigenaar van de huizen en erven op Emmeloord met het kadaster-
nummer 19 (groot 146 m2) en 20 (groot 38 m2).

Uit het tweede huwelijk, r.-k. gedoopt te Emmeloord:

6. joanna Bruins Klappe (Klappen), ged. 11-8-1767 (get. Eva Brunonis voor Jacoba Brunonis,
halfzuster van het kind), overl. Schokland 24-11-1780.

7. ]acob (Kobus) Bruinsen Klappe, volgt Illb.
8. AdelbertusBruinsKlappe, ged. 27-9-1773 (get.Joanna Donckers voor Adelbertus Peters, broer

van de moeder), overl. Schokland 25-11-1776.

Ilb. Albert Claessen Klappe (Klap), bijgenaamd Paij, ged. Emmeloord (r.-k.) 24-2-1728 (get. Marit-
jen Albers), overl. Schokland 31-12-1775 ('3ima decembris 1775 obiit Albertus Klasen Paij omni-
bus S.S. Ecclesia Sacramentis munitus'), tr. Emmeloord (r.-k.) 29-7-1760 Geertje (Margaritha,
Grete) Dubbels Schout, ged. Emmeloord (r.-k.) 9-2-1737 (get. Cnelisen), overl. Emmeloord 25-6-
1807, dr. van Dubbel Cornelissen en Eva Peters.

Albertus Claesen Klap en Margarita Dubbels trouwden voor de r.-k. kerk met dispensatie wegens tweede-
en derdegraads bloedverwantschap. De bijnaam 'de Paai' komt thans nog steeds voor bij leden van
de familie Klappe. GeertjeDubbels Schout, tr. (2) Emmeloord (r.-k.) 13-1-1782 Albert Claessen; zij trouwden
met dispensatie wegens tweedegraads aanverwantschap.

Uit dit huwelijk, r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. ElisabethAlbertsKlappe, ged. 17-2-1761 (get. PetronellaJans), overl. Emmeloord 1-1-1805 ten
gevolge van een influenza-epidemie1, tr. Emmeloord (r.-k.) i4-<)-i783janJansen Tromp, ged.
Emmeloord (r.-k.) 7-5-1755 (get. Maria Louwe voor Albertus Klasen), overl. Schokland 15-
5-1811, zn. van Jan Louwe Tromp en Adriana Jansen Tromp.
Jan Jansen Tromp, otr. (2) IJsselmuiden (ger.) 26-1-1811, tr. Schokland (gerecht) 25-2-1811, tr. Emmel-
oord (r.-k.) 2.6-z-i8nAlbertaSchoofs, geb. IJsselmuiden, ged. Kampen (Pastoorskerk, r.-k.) 26-11-1783,
dr. van Arnoldus Joach en Maria Wesenberg, overl. IJsselmuiden 27-12-1860. Alberta kreeg haar
achternaam Schoofs toen zij 16 jaar was, bij het huwelijk van haar moeder. Wouter Schoof, geb. Kam-
pen, weduwnaar van Egberdina Rietman, wonende in IJsselmuiden, otr./tr. IJsselmuiden (gerecht)
15-8/ Kampen (Paterskerk, r.-k.) 31-8-1800 Maria Wesenberg, daghuurster, dr. van Joannes Wesenberg
uit IJsselmuiden. Alberta Schoofs stond ook bekend onder de naam Alberta Joach 4, de naam van haar
echte vader.

Joannesjansen enElisabeth Alberts trouwden met dispensatie wegens derde- en vierdegraads bloed-
verwantschap.
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2. Antonius Attertsen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 23-11-1762 (get. Maria
Lauwen voor Bruijn Claassen), mogelijk overl. Schokland 18-9-1811 (als Teunis Klasen
Klappe), tr. Emmeloord (r.-k.) 18-9-1785 Claesjenjapiks, geb. Ens, (get. 1785 Petrus Donker
en Bertha Wissink).
Uit dit huwelijk:
a. Albert Antonissen Klappe, geb. Ens, ged. Emmeloord (r.-k.) 16-4-1783 (get. Joanna Donkers namens

Petrus Japiks, broer van de moeder). Alhoewel hij ruim twee jaar voor het r.-k. huwelijk van zijn
ouders werd geboren, is er in het doopboek toch sprake van een wettige zoon!

3. Antonia Albertsen Klappe, ged. 28-9-1764 (get. Bruno Klaassen Klappe), overl. Emmeloord
17-7-1805, tr. Emmeloord (r.-k.) 10-12-1786 Laurentius (Louw) Hendriks Diender, geb. Emmel-
oord, ged. Emmeloord (r.-k.) 29-3-1762 (get. Dubbel Lauwen, broer van de moeder), visser,
overl. Emmeloord 3-12-1845, zn. van Hendrick Jansen en Elisabeth Louwen.
Laurentius Henrici en Antonia Alberts uit Emmeloord trouwden met dispensatie wegens vierdegraads
bloedverwantschap. Zij stierf twee dagen nadat ze was bevallen van haar dochter Elisabetft.

4. Claes Alberts Klappe, volgt IIIc.
5. Albert Albertsen Klappe (Klap), volgt Illd.

lic. Klaas Klasen (Nicolaas) Klappe, ged. Emmeloord (r.-k.) 31-3-1731 (get. Jacoba Michahelis),
overl. Emmeloord 17-8-1796, tr. Schokland (gerecht) 21-10-1753, tr. Emmeloord (r.-k.) 5-11-1753
Marrigje (Maria) Peters Koek, geb./ged. Ens (ger.) 31-10/5-11-1730, overl. Schokland 19-2-1803, dr.
van Peter Peters en Aaltje Peters.

Marrigje Peters Koek, otr. (1) Ens (ger.) 24-5-1749, tr. Emmeloord (r.-k.) 2-1-1752 Thomas Jacobs, ged. Ens
(ger.) 15-8-1723, overl. Ens 18-3-1752, zn. van Jacob Claasz en Trijne Claas, (get. 1752 Jan Jacobsen en
Albert Jansen).

Nicolaas Clasen en Maria Peters trouwden voor de r.-k. kerk met dispensatie wegens derdegraads
bloedverwantschap. In het trouwboek van Ens staat: 'ingeschreven den 24 maij 1749, Tomas Jacobsen,
jongm., met Marritje Peters, jongd., bijde van Ens'; een huwelijksdatum is echter niet vermeld. Toch
is hun zoon Peter Thomas Visscher, die trouwde met Jacoba Bruins Klappe (zie IIa-3), op 26-10-1749 ge-
doopt in de gereformeerde, kerk op Ens, en hun zoon Teunis Thomassen eveneens op 19-9-1751, zonder
dat vermeld is dat het om onwettig kinderen zou gaan. Waarschijnlijk zal de dominee vergeten zijn
de huwelijksdatum in te schrijven.

Uit het huwelijk, r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Antonia Klaassen Klappe, ged. 16-4-1754 (get. Bruijn Klasen).
2. Jacobus Klaassen Klappe, ged. 22-7-1755 (get. Jannetje Wilms namens Bruijn Klasen), overl.

Emmeloord 6-10-1798.
3. Antonius (Teunis) Klasen Klappe, volgt Ille.
4. Aleijdis Klaassen Klappe, ged. 3-8-1760 (get. Aleijdis Gerrits).
5. Nicolaas Klaassen Klappe, ged. 31-12-1762 (get. Allegonda Jacobs voor Laurentius Peters).
6. Aleida Klasen Klappe, ged. 10-9-1764 (get. Albertus Pieters), overl. Schokland 19-2-1835, tr.

Emmeloord (r.-k.) 16-1-1790 Jan Willems Ouderling (Ouderlink), geb. Emmeloord, ged. Em-
meloord (r.-k.) 12-4-1762 (get. Maria Dericks namens Wilhelmus Jansen), visser, overl.
Schokland 2-2-1828, zn. van Willem Dircks Ouderling en Petronella Jansen Bien. Zij
trouwden met dispensatie wegens derde- en vierdegraads bloedverwantschap.

7. JoannesKlaassenKlappe, ged. 30-12-1768 (get. Trinje Peters namens Petrus, halfbroer van het
kind).
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lila. JanBruinsenKhppe(Clappe),ged.Emmeloord(r.-k.) 11-11-1754(get.NicolaaStevens),visser,
schipper (1811), tapper, winkelier, roggebroodverkoper(i827), kerkmeester, gemeenteraadslid,
burgemeester op Emmeloord (17926,1809 en 1810)7, overl. Emmeloord 15-7-1840, tr. Emmel-
oord (r.-k.) 4-4-1782 JacobaAlberts Toeter, ged. Emmeloord (r.-k.) 25-3-17588 (get. Joanna Albers),
overl. Emmeloord 16-1-1821, dr. van Albert Albertsen Toutert en Lumme Willems.

JoannesBrunonis enJacobaAlberti trouwden met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap.
Volgens het Registre Civique van 1811 was Jan Bruins Klappe een schipper, wonende op Schokland.

Volgens het patentregister van 1827 was hij roggebroodverkoper, kroeghouder en winkelier, wonende
in wijk 3 (Emmeloord) op nummer 41, met een jaarlijkse omzet van 650 gulden9. In 1840 werd hij
vermeld als winkelier, tapper en melkverkoper10.

Op 14 maart 1825 schreef de gouverneur van Overijssel een brief aan de schout van Schokland
waaruit het volgende blijkt. Jan Bruinsen Klappe en enige andere Schokkers hadden hun beklag gedaan
over de uitdeling van levensmiddelen aan de slachtoffers van de watersnood van 4 februari 1825,
waarbij dertien Schokkers verdronken en een groot deel van de huizen vernield werd. Zij zouden
namelijk niets ontvangen hebben. Na overleg met de schout en de Commissie tot Voorziening in de
Nood der Slagtoffers kwam de gouverneur tot de conclusie dat de klachten van Klappe en de zijnen
ongegrond waren, omdat zij niet door de watersnood noodlijdend waren geworden en hun broodwin-
ning allang weer hadden kunnen uitoefenen. Bovendien, zo meldde de gouverneur fijntjes, had Bruin
Jansen Klappe, de zoon van Jon Bruinsen Klappe, zich niet ontzien op eigen gezag zich levensmiddelen
toe te eigenen, die bestemd waren om uit te delen. De commissieleden hadden hem al diverse keren
gewaarschuwd, maar hij trok zich daar niets van aan. De gouverneur benadrukte nogmaals dat alleen
de echte slachtoffers ondersteund moesten worden, en dat iedereen die zich eigenmachtig levensmid-
delen toeeigent voor de rechtbank dient te verschijnen".

Pastoor Doorenweerd schreef eind 1802 in zijn Pastoraal Handboekje onder meer over de povere
inrichting van zijn kerkgebouw. Men was al blij met een afgedankte zijden japon, die nog best ver-
maakt kon worden tot een misgewaad. Van de verarmde Schokkers was niet veel steun te verwachten,
'want wat zoude van arme visschertjes, voor het grootste gedeelte met een talrijk huisgezin bezwaard,
in deze dure tijden, waarbij hunne gewoonelijke visscherij vrij slegt loopt, kunnen komen?' Op zich
vond hij dat nog niet zo erg, want men weet 'dat menschen die veragtelijke visschers-stulpen bewoo-
nen, oneindig minder ter opwekkinge van hunnen geest noodwendig hebben dan zij die kostbaar
gemeubileerde schoone huizen hebben'. Op Schokland was men al blij met spullen die in een grote
wereldstad als Amsterdam afgedankt werden, dus besloot de pastoor twee mannen naar Amsterdam
te sturen, om daar de pastorieën langs te gaan en te kijken of ze overtollige, nog bruikbare kazuifels,
lijnwaden, alben, potten en dergelijke konden krijgen. Die twee Schokkers waren: Albert Albertsen
Toeter, lid van het gemeentebestuur, enjan Bruinsen Klappe, 'ook eenen voornaamen man dezes opgeze-
tenen"2.

Uit dit huwelijk, geboren en r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Maria jansen Klappe (Clappe), ged. 15-1-1783 (get. Joanna Donkers namens Albertus Alberts,
broer van de moeder), overl. Volendam 28-11-1859, tr. Schokland (gerecht) 3-9-1806, tr.
Emmeloord (r.-k.) ('inter Missarum Solemnia', oftewel in een plechtige mis) 27-8-1806
Gerardus (Gerrit) Bruinsen Bien, ged. Emmeloord (r.-k.) 24-11-1780 (get. Eva Bruins namens
Joannes Haak uit Kampen), visser, overl. Schokland 5-11-1855, zn. van Bruijn Jansen Bien,
visser, en Berendina Gerardi Haak.
Pastoor Doorenweerd schreef in zijn Pastoraal Handboekje over 'de onkristelijke en daardoor onge-
lukkige huishouding' van de ouders van Gerrit Bruinsen Bien '3: 'Twee broeders woonden in één huis.
De oudste heette Cornelis, de jongste Bruin. Zij waaren van het getal dier lieden uit welkers levens-
wijze men ligt ziet dat zij niet kristelijk zij n opgevoedt. Hunne moeder was gereformeerd geweest.
Hierdoor waaren zij maar heel laat, en niet eerder voordat zij meerderjarig waaren, in het geloof
onderweezen, en des konden zij niet eerder hunne kristelijke plichten doen, waar dat hun hart
reeds verdorven ware. Zij wisten gansch weinig van de geloofs-leeringe. Ternauwernood hielden
zij hun Paaschen, en nog maar zeer gebrekkig. Als zij het ontgaan konden, zouden zij nooit een
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predikatie hooren. Zij waaren doorgaans het laatste in de kerke en het eerste eruit, en als zij nog
in de kerk kwamen, stonden zij meest-tijd aan de deur zonder boek, zonder roozenkrans, gaapten
en geeuwden, en gedroegen zich zeer oneerbiedig. Cornelis in zonderheid, die met eene gerefor-
meerde vrouw nu voor de tweede keer getrouwd was, maakte het niets uit op zondagen en heilige
dagen uit de kerke te blijven. Hij kwam zelden op kerkdagen aan den wal om mis te hooren, en
lagte zijne makkers uit die in dit stuk nauwergezet dan hij waaren. Hij kroop doorgaans zonder
leezen of bidden in en uit de kooi en aan de bak. Bruin, die nog al eene kostelijke vrouw hadt, was
wel wat beter, dog zijn leven was ver van kristelijk te zijn, gelijk reeds gemeld is. Hij had zes kin-
deren, drie zoonen en drie dogteren. De oudste zoon heette Jan, de tweede Gerrit, de derde Albert.
De oudste dochter heette Lijsje, de tweede Jannetje, de jongste van allen Nelletje. Jan hadt een
vrijster, waarmede hij in ontucht leefde, gelijk uit de gevolgen gebleeken is. Lijsje hadt eenen
vrijer, die somtijds gansche nachten bij haar lag, gelijk de moeder zelfs getuigde.

Eens was er een schip verongelukt. Bruin redde er veel goed uit met zijne kinderen, maar behan-
delde de zaak niet eerlijk. Den schout kwam dit ter ooren. Bruin kogt den schout om, dat hij zijn
pligt niet doen en zwijgen zoude. Wie ijst niet op het hooren van zooveele ongeregeltheden. Gerrit
was een zeer losbandige jongen, die veele straatschenderijen pleegde, en bij avond de menschen
plaagde. Zoo veel kwaad bleef niet ongestraft. Luistert naar de rampen die binnen den tijd van vijf
jaaren dit huis overkwamen.

Cornel is kreeg eerst ongemak aan zijne knie, moest veel pij n doorstaan, lang zukkelen, en werdt
ternauwernood hersteld. Het volgende jaar kreeg Bruin een zwaare ziekte, die meer als twintig
weeken duurde, en waarvan hij tot nu toe niet recht hersteld is. In het eerste scheenen deze ziekten
heilsaam te zullen zijn voor de gebroeders. Zij namen de heiligste besluiten, zij beloofden beter-
schap, maar dat alles duurde nauwelijks langer dan de ziekte. Ternauwernood hersteld gingen zij
hunnen voorigen gang. God trok zijnen zegen van het huis terugge. Zij huurden gereformeerde
knegten, eenen van een slegt gedrag. Hunne visscherij was zonder zegen, en zij gingen van dag tot
dag dermaate achteruit, dat zij met armoede gedreigd werden.

Eindelijk kwam God op eene gevoelige wijze. Cornelis en zijne vrouw kreegen eene doodelijke
ziekte. Cornelis was wat aan de beterhand, zijne vrouw nog buiten kennis, terwijl door een treurig
toeval Bruin zijn jongste zoon verloor, welke op den nacht tusschen zondag en maandag den 20
oct. 1800 door den damp van turf in het vooronder van zijn schuit met eenen jongeling van Ens,
Jan Mkhaels, stikte. Nog hadden de rampen geen einde. De gansche huishouding van Bruin werdt
ziek, drie en vier lagen er gelijk. Ternauwernood deze ziekte ontkomen, kreeg de vrouw van Bruin
een verschrikkelijk gezwel onder den arm. De vrouw van Jan kwam in de kraam. Dit eerste kind
stierf. De vrouw kreeg zweerende borsten, waaraan zij zeer veel lijden moest. De dogter werdt
bedreigd om van haar vrijer verlaaten te worden. En ondanks alle deze waarschuwingen zie ik
weinig beterschap in eene huishoudinge, waarin men vlot bekent dat men om zijne zonden ge-
straft worde. Mogten de huisvaders toch bekeeren! Mogten zij beter orde op hun eigen gedrag en
dat hunner kinderen stellen, anders vrees ik grootere onheilen!"3.

2. Albertus Jansen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 28-8-1785 (get. Joanna
Donkers voor Catharina Pieters), visser, overl. Emmeloord 5-8-1834, tr. Emmeloord (r.-k.)
19-8-1811 Maria (Marrijtje) Jacobs Schoon, geb. Zuiderbuurt op Schokland, ged. Emmeloord
(r.-k.) 12-9-1786 (get. Jacoba Peters, zuster van de moeder), spinster, dienstmaagd, overl.
Emmeloord 23-7-1842, dr. van Jacob Jansen Schoon, visser, en Cornelia Petersen van der
Molen. Zij trouwden met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap.
Uit dit huwelijk:
a. jacoba Alberts Klappe, geb. Zuiderbuurt op Schokland, ged. Emmeloord (r.-k.) 28-10-1811 (get.

Bruijn Jansen Klappen), dienstmeid te Kampen, overl. Kampen 28-5-1887, tr. (1) Schokland 5-10-
1834 Klaas (Nicolaus, Claes) Alberts Karel, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 30-11-1781 (get.
Joanna Donkers voor Geminianus Derks, broer van de moeder), visser, schipper, overl. Emmel-
oord 26-7-1849, zn. van Albert Claesen en Maria Dircksen Been; tr. (2) Schokland 11-5-1851 Albert
Bruinsen Diender, geb. Emmeloord 15-1-1814, visser, arbeider, overl. Schokland 11-7-1857, zn. van
Bruin Jansen Diender, schipper, visser, koopman, en Maria Alberts Goosen.
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Klaas Alberts Karel, tr. (1) Emmeloord (r.-k.) 15-8-1809 Lijsje (Elisabeth)Jacobs Schoon, geb. Zuider-
buurt op Schokland, ged. Emmeloord (r.-k.) 25-5-1785, overl. Schokland 25-8-1832, dr. van Jacob
Jansen Schoon, visser, en Cornelia Petersen van der Molen.

Albert Bruinsen Diender, tr. (1) Schokland 16-4-1848 Lijsje (Aleida) Hendriks Diender, geb. Emmel-
oord 24-12-1820, dienstmeid, overl. Emmeloord 16-8-1849 ten gevolge van cholera, dr. van Henri-
cus Louwen Diender, visser, en Catharina Jansen Visscher.

Klaas Alberts en Lijsje Hendriks trouwden in 1809 ten aanschouwe van de kerk met dispensatie
wegens derde- en vierdegraads bloedverwantschap. Hun gemeenschappelijke overgrootouders
waren Hendrickjansen, overl. 1769, en Elisabeth Louwen (1724-1798), bekend als de stamouders van
de familie Diender. Hoewel niet vermeld, waren beiden ook nog vierdegraads bloedverwant via
hun gemeenschappelijke betovergrootouders Claes Albertsen (I) en Antonia Albersen.

Nicolaas Albers Karel enjacoba Albers Klappe trouwden 6-10-1834 in de r.-k. kerk op Emmeloord
met dispensatie wegens eerste- en tweedegraads aanverwantschap. Nicolaas trouwde met de
tante van zijn overleden vrouw: Maria]acobs Schoon (1786-1842), de moeder van Jacoba, was een
zuster van zijn eerste vrouw, Lijsje Jacobs Schoon.

Albert Bruinsen Diender en Aleida Hendriks Diender trouwden op 25-4-1848 in de r.-k. kerk op
Emmeloord met dispensatie wegens derdegraads bloedverwantschap. Ze waren dus achterneef
en -nicht van elkaar.

Albert Bruinsen Diender en]acoba Albers Klappe trouwden tevens op 7-6-1851 in de r.-k. kerk op
Emmeloord met dispensatie wegens derdegraads bloedverwantschap, plus derde- en vierde-
graads bloedverwantschap, plus vierdegraads aanverwantschap. Hun gemeenschappelijke over-
grootouders v/atenBruinKlasenKlappe(lla)enJannetjeWillemsBranderenh\\n gemeenschappelijke
betovergrootouders waren WillemJacobsenBranderenSaartjeGerrits. Bovendien waren de gemeen-
schappelijke betovergrootouders van de beide vrouwen van Albert Bruins Diender, Claes Albertsen
(I) en Antonia Albersen.

Klaas Alberts Karel bezat volgens het patentregister van 18279 'een opene visch-schuit, bestemd
tot visschen en tot alle vervoer, groot 26 tonnen'. In 1832 was hij eigenaar van het huis op Em-
meloord, sektie C, kadasternummer 25 (groot 93 vierkante el).

De Schokker onderwijzer ArnoldusLegebeke(i8o9-i885)\iochtbï) notaris JanMeijlink op 31 maart
1859 van Lubbertjans van der Weerd voor vijfhonderd gulden een huis met bijbehorende grond in
de Kamper wijk Brunnepe (sectie F, nummer 68,79 en 70, tezamen 10 roe en 76 el). Zelf ging hij
in het huis wonen, maar de tuin verdeelde hij in 21 percelen, die hij vervolgens aan evenzovele
van hun eiland verdreven Schokkers verkocht. Van het afbraakmateriaal van hun huizen op
Schokland bouwden zij hier de zogenaamde Schokkersbuurt. Overigens is een deel van deze
huisjes later nogmaals afgebroken en overgebracht naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Jacobje Alberts Klappe, de weduwe vanAlbertBruinsen Diender, was één van de kopers. Zij kwam daar
te wonen op het adres Schokkersbuurt 20 (groot 22 el)27. Later was haar adres: Brunnepe 244,
wijk 5 (1887).

b. Jan Alberts Klappe, geb. Emmeloord 16-11-1813, visser, overl. Vollenhove 30-10-1896, tr. Schokland
9-6-1840 JannetjeDirks de Boer, geb. Schokland 27-12-1817, overl. Vollenhove 8-3-1900, dr. van Derk
Tijmens de Boer, visser, en Helena Alberts Conter. Uit dit huwelijk nageslacht.

Zij trouwden op 10 juni 1840 voor de r.-k. kerk in Emmeloord met dispensatie wegens vierde-
graads bloedverwantschap. Hun gezamelijke bet-overgrootouders zijn Albert Hermsen en Maria
Hendricks, en bovendien Peter Jansen Kuit en Gerarda Dirks.

Op 14 januari 1850 legde Jan Alberts Klappe de eed af als gemeenteraadslid op Schokland28. In
de jaren 1851 en 1852 werd hij geregeld als zodanig vermeld in de correspondentie van het ge-
meentebestuur aldaar. In 1851 ontvingen de de gemeenteraadsleden Jan WillemsBroodbakker, Derk
Jans Buter, Reijer Jacobs Kale, Jan Alberts Diender en Jan Alberts Klappe ieder aan presentiegeld een
jaarwedde van zestig gulden29. Het j aar daarop was het iets minder: wethouderMic/we/Aron Frank
en de gemeenteraadsleden Reijer Jacobs Kale, Jan Willems Broodbakker, Pieter Gerrits de Groot, Jan
Alberts Diender en JanAlbertsKlappeonningen in 1852 ieder veertig gulden voor hun bezigheden30.
Op 2 januari 1856 trad een derde deel van de raadsleden af, namelijk Jan Alberts Diender en Jan
Alberts Klappe, maar beiden werden op die datum opnieuw aangesteld31.

Het gezin, bestaande uit vijf personen, verhuisde op 23 mei 1859 van Emmeloord nummer 49
naar Vollenhove. Op 22 mei 1859 werden ze ingeschreven in Vollenhove.
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_ZLZZJ
Lumme Alberts Klappe (flla-zd; 1817-1302)

in Schokker klederdracht

o Lummetje (llluminata) Albértsen Klappe, geb. Emmeloord 1-5-1816, overl. Emmeloord 3-8-1816.
d. Lummina (llluminata, Lumme) Alberts Klappe, geb. Schokland 4-11-1817, overl. Kampen 16-12-1902,

tr. Schokland 7-4-1842 Albertus]ansen Goosen, geb. Emmeloord, ged. (r.k.) Emmeloord 6-12-1810,
visser, overl. Kampen 21-5-1894, begr. ald. Kampen 25-5-1894, zn. van Joannes Alberts Goosen,
visser, en Eva Klaasen Botter, dienstbode in Kampen.

e. Jakob Alberts Klappe, geb. Emmeloord 28-2-1822, visser, schipper, overl. Kampen 3-3-1895, tr.
Schokland 29-8-1847 Elizabeth (Lijsje, Aleida) Henderiks Diender, geb. Schokland 15-2-1823, overl.
Kampen 17-6-1895, begr. 21-6-1895 IJsselmuiden, dr. van Hendrik Jansen Diender, visser, schip-
per, en Machteld Harms Koek. Uit dit huwelijk nageslacht.

Zij trouwden 29 augustus 1847 tevens in de r.-k. kerk op Emmeloord met dispensatie wegens
derdegraads verwantschap van de kant van de bruidegom, en tweedegraads verwantschap van
de kant van de bruid. Hun gemeenschappelijke overgrootouders waren Bruin Klasen Klappe (Ha)
en Jannetje Willems Brander en tevens Peter Jacobs van der Molen (1730-1808) en Claesje Jansen Coridon
(1740-1808), dus tweemaal derdegraads bloedverwant.
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Op 30 december 1855, om half twaalf's avonds, svmrtPieterde Waal, de op Schokland wonende
opzichter van Rijkswaterstaat, zijn vaste knecht MagielKlijn naar de Zuiderbuurt om te zien of
alles nog in orde is. Als Magiel Klijn in de nabijheid van de Zuiderbuurt komt, ziet hij een vaar-
tuigje aan de palen liggen. Dat vind hij vreemd, want de Zuidert is kort daarvoor ontruimd,
omdat er geen geld meer was om de paalwerken rond de buurt te herstellen. Dichterbij komend
hoort hij dat iemand met een bijl aan het kappen is. Al gauw ontdekt hij dat de schipper Jakob
Klappe uit Emmeloord en zijn knecht Willem Jansen Ouderling (1793-1884), bijgenaamd Willem
Houten, de zeewering aan het slopen zijn. Er blijken al tientallen palen verdwenen te zijn. De
volgende dag meldt opzichter De Waal het voorval schriftelijk aan burgemeester Gerritjan Gillot,
die tevens commissaris der politie te Schokland is. De commissaris maakt er meteen werk van:
hij stuurt zijn broer Paulus Gillot, de enige veldwachter die het eiland rijk is, er op af. Paulus Gillot
krijgt een briefje mee, waarop hij moet invullen hoeveel palen er bij de Zuiderbuurt afgehakt
(15 stuks), afgezaagd (36 stuks) en afgebroken zijn (51 stuks), en hoeveel opgezette koppen er weg
zijn (22 stuks). Het onderzoek lijkt met deze constatering afgesloten te zijn31.

Jacob Klappe ontving 20 april 1859 honderd gulden voorschot om zijn huis af te breken en in
Kampen weer op te bouwen. Het huis op Emmeloord, sektie C, kadasternummer 87 is afgebro-
ken en naar Kampen vervoerd. Op 28 juni 1859 verhuisde het gezin van Emmeloord 67B naar
Kampen. Daar kocht Jacob, evenals zij n zuster Jacobje, een stukje grond, groot 37 el, van de Schok-
ker onderwijzer Arnoldus Legebeke en herbouwde daarop zijn huisje33.

Bruno (Bruin))amen Klappe (Clappe), ged. 29-9-1787 (get. Leijsje Bruijns, zuster van de va-
der), visser, schipper, overl. na 18-1-185414, tr. (1) Schokland 10-6-1820 Anna Roelofs van der
Linde, ged. Kuinre 17-2-1797, dienstmeid, overl. Kuinre 11-11-1820, dr. van Roelof Peters van
der Linde en Aafje Hendriks de Luga; tr. (2) Schokland 24-10-1827Ida Ariëns Overtoom, ged.
Schagen 9-9-1792, dr. van Arian Overtoom en Geertje van de Grift, weduwe van Gerrit
Huibers.
Op 5 januari 1825 schreef de Kamper deurwaarder Ten Napel een brief aan Lucas Seidel, schout op
Schokland, omdat zeven Schokkers hun patenten (belasting) nog niet betaald hadden. Een van hen
was Bruin Jansen Klappe, die nog ƒ 4,71 moest betalen. Er werd dringend verzocht alsnog de schulden
te voldoen, anders zouhij zich zelf, vergezeld van militairen, naar het eiland begeven om de paten-
ten te innen. Op 9 januari 1825 gingen de gemeenteraadsleden Jan Bubbels Kamper en Jan Bruinsen
Klappe (de vader van Bruin Jansen Klappe) met een vragenlijst langs de zeven schuldenaren, waarvan
er vier niet thuis waren. Van twee van hen werden de bezittingen genoteerd, Bruin Jansen Klappe
beloofde de volgende dinsdag zijn schuld te voldoen15.

Bruin Jansen Klappe, wonende in wijk 3 (Emmeloord) op nummer 41, was volgens het patentregis-
ter van 1827 een 'schipper met een opene visch-schuit, bestemd tot visschen en tot alle vervoer,
groot 22 tonnen"6. Zijn vrouw Ida woonde in 1827 in Medemblik. Op 18 januari 1854 bereikt de
burgemeester van Schokland een verzoek om een getuigschrift voor Bruin Jans Klappe, die in Aver-
eest is gaan wonen14.
Hermannus (Harm) Jansen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 23-12-1790 (get.
Elisabeth Bruinsen namens Wilhelmus Albers, broer van de moeder), visser, overl. Schok-
land 27-7-1824, tr. Schokland 23-7-1818 Antonia (Theunisje, Trijntje) Bruinsen Bape, ged. Em-
meloord (r.-k.) 31-8-1791 (get. Jacoba Albers namens Joannes Albers, broer van de vader),
overl. Schokland 10-6-1840, dr. van Bruin Albertsen Bape, visser, en Maria Louwen Been
(Veen).
Antonia Bruinsen Bape, tr. (2) Schokland 8-7-1830 Gerrit Jansen Ouderling, ged. Emmeloord (r.-k.) 26-5-
1790, visser, overl. Vollenhove 27-11-1873, zn. van Jan Willems Ouderling, visser, en Aleida Klasen
Klappe (ïlc-6).

HermanisJansen Klappe en Antonia Bruinsen Bape trouwden op 26-7-1818 in de r.-k. kerk te Emmel-
oord met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap, (get. Catharina Derks en Everdina
Vlaskamp).

Gerrit Jansen Ouderling en Antonia Bruinsen Bape trouwden op 10-7-1830 in de r.-k. kerk te Emmel-
oord met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap.
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Uit dit huwelijk, geboren Schokland:
a. Louwe (Laurentius) Harms Klappe, geb. 10-6-1819, visser, overl. Kampen 14-5-1890, tr. (1) Schokland

10-5-1846 Jacobje (Jacoba) Hendriks Diender, geb. Schokland 28-1-1818, overl. Kampen 30-10-1866, dr.
van Hendrik Jansen Diender, visser, schipper, en Machteld Harms Koek; tr. (2) Kampen 27-1-1870
Egberdina Brandenburg, geb. Kampen 11-2-1823, arbeidster, visvrouw, koopvrouw, overl. Kampen
3-7-1895, dr. van Jan Brandenburg, visser, schoenmaker, en Johanna Schoofs. Uit het eerste
huwelijk van Louwe nageslacht.

Egberdina Brandenburg, tr. (1) Kampen 30-11-1843 Gerhardus de Kleine, geb. IJsselmuiden, ged.
Kampen (Pastoorskerk, r.-k.) 5-5-1808, arbeider, visser, overl. Kampen 20-7-1849, zn. van Herma-
nus Lambertus de Kleine, turfmaker, turfleverancier, en Elisabeth Margaretha van der Haar,
visvrouw; tr. (2) Kampen 27-5-1852 Hendrik Kalter, geb. IJsselmuiden 6-4-1813, arbeider, overl.
Kampen 13-5-1866, zn. van Hendrik Kalter en Johanna Lubee, breidster.

Louwe Harms Klappe en Jacobje Hendriks trouwden 11-5-1846 in de r.-k. kerk op Emmeloord met
dispensatie wegensderdegraadsbloedverwantschap.Hungemeenschappelijkeovergrootouders
waren Bruin Klasen Klappe (Ha) en Jannetje Willems Brander.

Door het tweede huwelijk van Louwe ontstond een ingewikkelde familierelatie. Egberdina
Brandenburg was de schoonmoeder van Hendrik Klappe, zoon van Louwe Klappe. Anders gezegd: de
echtelieden Louwe en Egberdina hadden uit een eerder huwelijk een zoon respectievelijk een
dochter die met elkaar getrouwd waren.

Egberdina Brandenburg kreeg op 4 september 1846 het volgende proces-verbaal: 'Tegen wie de
klagte is geschied: Diena Brandenburg, huisvrouw van G. de Kleine, van beroep vischverkoop-
ster, wonende te Kampen. Heeft gedurende den afslag van zeevisch, zooden bot verkocht, strij-
dig met het bepaalde bij art. 24 van het regelement van den afslag van zeevisch te Kampen,
waarop proces verbaal is opgemaakt. De policiebediende en buitengewone veldwachter, get. G. J.
van Grafhorst'34.

Louwe Harms Klappe was op 2 september 1876 samen met zijn vrouw Dina Brandenburg en haar
broers en zusters aanwezig in het sterfhuis van zijn schoonzuster Everdina Brandenburg in Graf-
horst. Behalve huisraad en juwelen bezat zij een huis in Grafhorst ter waarde van 1125 gulden,
nog een ander huis aldaar van negenhonderd gulden, en een huis in de Bovenhofstraat in Kam-
pen van 1010 gulden. Het totaal van de roerende en onroerende goederen bedroeg ƒ 4.449,25.
Helaas waren er nogal wat pachtschulden te voldoen, zodat er voor de erfgenamen niet zoveel
over bleeP5.

b. Jan Harmsen Klappe, geb. 15-12-1822, overl. Schokland 23-1-1823.
c. Jacob Jansen Klappe, geb. 15-12-1822, overl. Schokland 13-1-1823.
d. Bruno (Bruin) Harmsen Klappe, geb. 10-4-1824, overl. Schokland 5-8-1824.

5. Joanna (Jannetje) Jansen Klappe, ged. 5-11-1794 (get. Joanna Zwarts namens Jacoba Bruinsen
Klappe, zuster van de vader), overl. Vollenhove 9-8-1863, tr. Schokland 6-4-1821 Albertus
Tijmens deBoer, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 28-11-1790 (get. Catharina Derk-
sen namens Agatha Cornelissen), visser, overl. Vollenhove 1-5-1863, zn. van Timotheus
Cornelissen de Boer, visser, en Maria Derks Net.
Albertus Thijmens de Boer enjoannajansen Klappe trouwden voor de r.-k. kerk met dispensatie wegens
derdegraads bloedverwantschap, wat betekend dat zij achterneef en -nicht van elkaar waren. Hun
gezamenlijke overgrootouders waren Albert Hermsen en Maria Hendricks.

6. Lumme (hummetje, Illuminata, LambertajjansKlappe, ged. 18-10-1798 (get. Albertus Albertsen
Toeter), overl. Emmeloord 30-7-1849 ten gevolge van cholera, tr. Schokland 7-5-1820
Jacobus (Kobus) Louwen Diender, ged. Emmeloord (r.-k.) 27-10-1795 (get. Joanna Zwarts na-
mens Albertus Albertsen, broer van de moeder), visser, overl. Vollenhove 14-8-1879, zn.
van Laurentius Hendriks Diender, visser, en Antonia Albertsen Klappe.
JacobusLouwenDienderenLummeJansenKlappe trouwden met dipsensatie wegens derdegraads bloed-
verwantschap. Hun gezamenlijke overgrootouders waren Claes Albertsen en Antonia Albertsen. In 1825
woonde het gezin, bestaande uit vier personen, op Emmeloord, wijk 3, huisnummer 55. Zij woon-
den in 1859 op Emmeloord nummer 6817.
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j . Mariajansen Klappe, ged. 27-3-1801 (get. Gertrudis van Cleef, vroedvrouw, namens Albert
Jansen Klappe, een volle broer van het kind), ongehuwd overl. Schokland 16-12-1834.

Illb. Jacob (Kobus) Bruinsen Klappe, ged. Emmeloord (r.-k.) 4-4-1771 (get. Joanna Donckers voor
de heer Joannes van Leuwe en Elisabeth Bruns), schipper, visser, lid van het plaatselijk be-
stuur, overl. Kuinre 30-12-1815, tr. (1) Emmeloord (r.-k.) 29-4-1792 Machteld (Mechtildis, Maggel-
tien) WillemsKok, geb. Ens, ged. Emmeloord (r.-k.) 4-8-1771 (get. Alijda Alberti), overl. Emmel-
oord 26-1-1793 (in het kraambed), dr. van Willem Jansen Kok, visser, en Aleida Alberts Mossel;
tr. (2) Schokland (gerecht)/(r.-k.) 27/28-9-1795 Elisabeth LouweKoek, geb. Zuiderbuurt op Schok-
land, ged. Emmeloord (r.-k.) 23-5-1777 (get. Joanna Donckers namens Gertrudis, zuster van de
moeder), overl. Emmeloord 15-6-1814, dr. van Louwe Peters Koek en Anna Jans Kluessien.

Jacobus Bruinsen Klappe en Elisabeth Louwen trouwden met dispensatie wegens vierdegraads bloedver-
wantschap.

In 1811 kreeg Jacob Bruinsen Klappe een nieuwe schuit. In het Kamper archief is de volgende akte te
vinden: 'Ik, Tiemen Roelofs, scheepstimmermansbaas te Kuinre, gemaakt voor Bruin Klasen Klappe
een vissersboot of klijne schuit ten behoeve van zijne zoon Jacobus Bruinsen Klappe voor 300 gulden,
na leverantie in eens en geheel betaald"8. Omdat Bruin Klasen Klappe al in 1797 is overleden, is waar-
schijnlijk bedoeld 'gemaakt voor de zoon van Bruin Klasen Klappe'.

Kobus Bruinsen Klappe overleed te Kuinre ten huize van de weduwe Aaltje, maar hij woonde toen op
Schokland. Aangifte werd gedaan door de 28-jarige Bruin Jansen Klappe en de 22-jarige Albert Bruinsen
Bape, buren van de overledene. De kinderen Jannegje, Trijntje, Annigje en Bruin bleven ouderloos
achter, want hun moeder was een jaar eerder al overleden. Als voogd werd daarom benoemd: Jan
Bruinsen Klappe (lila), een halfboer van Jacobus. Toeziend voogd werd: Gerrit Jansen Schoon.

Op 23 januari 1816 werd de Kamper notaris Mr. Gerrit Jan van Wijhe op Emmeloord verwelkomd. De
verwanten van de vier jonge wezen hadden na het houden van een familieraad besloten over te gaan
tot het taxeren van de roerende en onroerende goederen van de overleden Jacob Bruinsen Klappe. De
schipper en koopman Bruin Jansen Diender trad op als taxateur. Na het verbreken van de door de Vrede-
rechter te Kampen op het huis aangebrachte zegels ging men over tot het inventariseren. Het woon-
huis van Cobus Bruinsen Klappe bevond zich op Emmeloord, wijk 3, nummer 27, en werd geschat op
een waarde van honderd vijftig gulden. In het huis bevonden zich in een vertrek met twee ramen,
uitziende op de straat, de volgende goederen: een bruine houten kast met vier deuren, in de eerste
kast aan de rechter hand bevond zich een 'houten stel van negen stukken' en vijf wijnglazen. In de
kast aan de linker hand lagen twee manshemden, drie lakens met een onderhemdrok, dertig bonte
bordjes met elf lege flessen, een paar kleine en een paar grote koperen schalen. Voorts: een Friese
hangklok, zestien diverse vaatjes en een boterkarn, een bed, vier kussens en peluwen, twee wollen
dekens, en een paar groene gordijnen met een val, een tafel met twee bladen, een kleinere tafel en
negen stoelen, twee grote emmers en een kleinere emmer, een ijzeren pot, een koperen keteltje, een
tang met twee ijzeren ketels, een 'koepan met een hangijzer', een toonbank met een koffiemolen, een
geteerde waterton met ijzeren banden, rwee koperen koffieketels en enige potten en pannen. Deze
inboedel had een totale waarde van ongeveer vijfendertig gulden. Voorts was er: een jacht, groot elf
lasten, lang 48 voet, breed 13 3/4 voet 'met zeil en treil, ankers en touwen'. Het jacht, dat ten tijde van
de inventarisatie in Stavoren lag, werd geschat op tweeduizend gulden, het werd op 6 maart 1816 voor
2650 gulden verkocht aan schipper Albert Engelsman uit Blokzijl. De beide voogden traden op als
verkoper namens de minderjarige kinderen. Ook bezat Jacobus enkele stukken land: een stuk land,
genaamd 'Schokkerkampje', groot zes dagmat, gelegen in de gemeente Kuinre; een stuk groenland,
gelegen in de gemeente Zwollerkerspel en 24 dagmat groenland, gelegen tussen Edam en Volen-
dam19. In 1832 zijn de erfgenamen van Jacob Bruinsen Klappe eigenaar van het huis op Emmeloord,
kadasternummer 26 (groot 36 vierkante el) en 27(groot 83 vierkante el). Op naugusus 1859 ontvingen
de kinderen Trijntje Kobus Klappe, Annetje Kobus Klappe en Bruin Kobus Klappe alsmede kleinzoon Kobus
Bruins Bape (zoon van wijlen Jannetje Kobus Klappe) en schoonzoon Bruin Bruins Bape (weduwnaar van
Jannetje), allen wonende te Kampen, tesamen een bedrag van 1133 gulden 'terzake van hetgeen hun
toekomt voor koopsom van grond en schadeloosstelling wegens de ontruiming van het eiland Schok-
land'10.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Joanna]acobsen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 26-1-1793 (get. Dina Hols-
appel namens Elisabeth Bruinsen, zuster van de vader), overl. vóór 1812.

Uit het tweede huwelijk, r.-k. gedoopt te Emmeloord:

2. ]oannajacobsen Klappe, ged. 16-4-1797 (get. Maria, dochter van Joannes Bruinsen Klappe),
overl. vóór 1812.

3. CatharinaJacobsenKlappe, geb. Emmeloord, ged. 1-10-1798 (get. Elisabeth Bruinsen Klappe),
overl. vóór 1812.

4. Bmno Jacobsen Klappe, geb./ged. Emmeloord 7/8-5-1800 (get. de moeder van de vader, na-
mens Bruno Jansen Diender), overl. Schokland 21-10-1812.

5. Joanna (Jannetje) Jacobus Klappe, ged. 30-8-1802 (get. Maria, dochter van Joannes Bruinsen
Klappe), overl. Emmeloord 7-9-1834, tr. Schokland 8-12-1825 Bruin (Bruno) Bruinsen Bape,
geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 21-6-1797 (get. de vroedvrouw Joanna Zwarts
namens Tomotheus Cornelissen de Boer), visser, schipper, koster (1847), overl. Kampen
16-9-1875, zn. van Bruin Albertsen Bape, visser, en Maria Louwen Been (Veen).
Bruin Bruinsen Bape en Joanna Kobussen Klappe trouwden op 11-12-1825 in de r.-k. kerk op Emmeloord
met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap (get. Willem Broodbakker en Derk Jansen
Konter).

Bruin Bruinsen Bape, tr. (2) Schokland 17-4-1836 TrijntjeHendriksDiender, geb. Schokland 27-3-1815,
overl. Kampen 9-2-1898, dr. van Hendrik Jansen Diender, visser, schipper, en Machteld Harms
Koek. Zij trouwden tevens op 18-4-1836 in de r.-k. kerk op Emmeloord met dispensatie wegens
tweede- en derdegraads aanverwantschap. Bruin Klasen Klappe (Ha) en Catharina Peters Net waren de
grootouders vunJoannaJacobusKlappe, zijn eerste vrouw, en de overgrootouders van Trijntje Hendriks
Diender, de tweede vrouw van Bruin. Op 27 juni 1859 verhuisden zij naar Brunnepe in Kampen, waar
ze van het afbraakmateriaal van hun huis op Emmeloord (huisnummer 21B) een nieuw huisje
opbouwden (Schokkersbuurt 9). Latere adressen waren: Brunnepe 147A (periode 1860/1870), Brun-
nepe 227 (periode 1870/1880) en Noordweg 523 (idem).

6. Albertus Jacobsen Klappe, geb. Emmeloord, ged. 15-10-1804 (get. Bruno Jansen Klappe, door
zijn moeder vervangen), overl. vóór 1812.

7. CatharinaJohanna (Trijntje) Klappe, geb. Emmeloord, ged. 9-4-1807 (get. Margarita Jansen
Diender), overl. Kampen 1-7-1884, tr. (1) Kampen 24-^-i83^Jacob Jansen Visscher, geb. IJssel-
muiden (Oosterholt), ged. IJsselmuiden 12-10-1803, houtzaagmolenaarsknecht, arbeider,
overl. Kampen 4-8-1866, zn. van Jan Jacobs Visscher en Maria Dirks Bottenberg; tr. (2)
Kampen 8-9-1870 Arend Jan van der Haar, ged. Kampen 10-11-1800, schipper te Kampen,
overl. Kampen 17-5-1875, zn. van Johannes Hendricus Van der Haar en Maria Rekveld.
JacobJansen Visscher, tr. (1) Kampen 3-5-1827 Catharina Everts Coridon, geb. Ens, ged. Emmeloord 7-9-
1804, overl. Kampen 30-8-1832, dr. van Evert Jacobs Coridon, visser, schipper, arbeider, en Maria
Jansen Tromp.

Arend jan van der Haar, tr. (1) Kampen 3-7-1828 Euphemia van Dijk, ged. Kampen (Paterskerk, r.-k.)
11-5-1797, overl. Kampen 28-3-1865, dr. van Johannes Gerrits van Dijk en Johanna Bronkhorst.

8. AleijdisJacobsen Klappe, geb. Emmeloord, ged. 18-3-1809, (get. Joanna Janse Diener), overl.
vóór 1812.

9. Johanna(Anne,Annigje)KobusKlappe,geb.Emmeloord,ged. 21-8-1810(get.AlijdaGerritsen),
dienstbode, winkelierster, koopvrouw, overl. Kampen 25-2-1898, tr. Kampen 19-9-1833/0/7
Leeuwenkamp, geb. Welsum (bij Oene) op de Leuwenkamp, ged. Olst (r.-k.) 31-1-179521 (get.
Christina Lambers), schipper (1859), winkelier, arbeider en daghuurder, overl. Deventer
21-7-1866, zn. van Antonius Jansen Leeuwenkamp, dagloner, en Gerdina Jansen.
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Jan Leeuwenkamp, tr. (1) IJsselmuiden 30-4-1825 Wilhelmina jans van den Berg, geb. IJsselmuiden, ged.
Kampen (Pastoorskerk, r.-k.) 31-8-1802, dienstmeid, overl. Kampen 11-8-1832, dr. van Jannes Gerrits
van den Berg, daghuurder, en Berendina Berends.

10. BruinKobusKlappe, geb. Emmeloord 10-1-1813, visser, arbeider, winkelier en tapper (1840)22,
overl. Kampen 26-12-1901, tr. Schokland 6-9-1835 Hilletje (Helena) Jansen Kamper, geb.
Schokland 14-11-1814, overl. Kampen 2-8-1897, dr. van Jan Jacobsen Kamper, visser, en
Maria Harmsen Net.
Bruno Klappe en Helenajansen Kamper trouwden 7-9-1835 in de r.-k. kerk op Emmeloord met dispen-
satie wegens derde- en vierdegraads bloedverwantschap.

Op 4 september 1859 kochten Bruin Kobus Klappe, Pieter Jacobs Schoon (1796-1884), Jacob Karel (1822-
1892), allen visser te Brunnepe, en Aaltje Jacobs Corjanus (1800-1859), de weduwe vanjan Jansen Karel
(1793-1854), twee panden van de meester-molenaarsknecht Adriaan Hallie uit Brunnepe. Het betrof
twee huizen, die ieder weer verdeeld waren in twee woningen, met de achtergelegen open grond,
gelegen in Brunnepe, sectie F, nummer 2865, groot 55 ellen, en nummer 3846, groot 1 roe en 74
ellen, met de ten naasten van het laatste kadasternummer gelegen halve gang, lopende tot aan de
algemene weg. Dit alles was op 25 april 1855 door Adriaan Hallie gekocht, waarvan toen akte opge-
maakt werd door notaris Rambonnet. Het perceel was door LubbertNeimeijer belast met een jaarlijk-
se thins of belasting aan het Heiligen Geesten Gasthuis te Kampen ten bedrage van vijf gulden,
waarvan de helft ten laste van het verkochte kwam. De kopers betaalden ieder driehonderd gulden
en verdeelden de panden als volgt:

Bruin Kobus Klappe kreeg de noord-oostelijke woning aan de grindweg, deel uitmakende van
sectie F, nummer 3846, en Aaltje Jacobs Corjanus kreeg de zuid-westelijke woning op hetzelfde per-
ceel (overigens zou zij er niet lang van kunnen genieten, want zij stierf 19 dagen later). Pieter Jacobs
Schoon kreeg de woning aan de grindweg die in het noord-oosten van sectie F, nummer 2865 lag,
en Jacob Karel kreeg de zuid-westelijke woning op hetzelfde perceel. Het open terrein achter de vier
woningen werd gelijkelijk onder de kopers verdeeld, terwijl de daar ook staande pomp, privaat en
bukkinghang gezamenlijk eigendom bleeP3.

Mc . ClaesAlberts Klappe, ged. Emmeloord (r.-k.) 26-9-1766 (get. Maria Joannis namens Jacoba
Bruijs), visser, overl. Emmeloord 2-10-1817, tr. (1) Emmeloord (r.-k.) 2-12-1793 Elizabeth Willems
Ouderling, ged. Emmeloord (r.-k.) 29-9-1770 (get. Gerdina, verwante van de moeder), overl.
Emmeloord 10-12-1800, dr. van Willem Dircks Ouderling en Petronella Jansen Bien, (get. 1793
Hendricus Momde en Hendrica Hofs teede); tr. (2) Schokland (gerecht)/Emmeloord (r.-k.) 10/24-
6-1809 MariaJacobsKoridon, geb. Ens, ged. Emmeloord (r.-k.) 13-12-1769 (get. Nicolaa, zuster van
de vader), overl. na 182524, dr. van Jacob Jansen Koridon, visser, en Maria Everts Goosen, (get.
1809 Alijda Hulsenbosch en Theresia Carpentijn).

Maria Jacobs Koridon, tr. (1) Ens (ger.)/ Emmeloord (r.-k.) 27-2/30-3-1791/00 Alberts Karel, geb. Emmel-
oord, overl. Emmeloord 24-7-1804 ten gevolge van Spaanse griep. Zij trouwden op Ens met attest van
Emmeloord ('de geboden gaan mede te Emmeloord'). Zijn getuige v/as Jan Reurings, haar getuige was
Jacob Janssen. Ze trouwden in de r.-k. kerk op Emmeloord met dispensatie wegens derdegraads bloed-
verwantschap.

Klaes Alberse Klappe en Maria Jacobs Koridon trouwden op 24-6-1809 in de r.-k. kerk op Emmeloord
met dispensatie wegens derdegraads bloedverwantschap en derdegraads aanverwantschap. In het r.-k.
trouwboek is vermeld: 'solvit fura' (= gescheiden).

Uit het eerste huwelijk, geboren en r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Petronella (Petertje, Leentje, Helena) Klasen Klappe (Klap), ged. 21-1-1796 (get. Joanna Zwarts
namens Dina Haak), overl. Edam 14-2-1858, tr. Volendam 6-io-i839jacobusAndrieszKeijzer,
ged. Volendam 7-3-1799, visventer, overl. Volendam 24-7-1849, zn. van Andries Crelis
Keijzer en Aaltje Crelis; tr. (2) Volendam 26-5-1850 Bruno (Bruining) Cornelissen Kil, bijge-
naamd Crelis Bruining, geb. Volendam 29-12-1805, overl. Volendam 21-8-1858, zn. van
Cornelis Klaasz Kil en Maartje Pieters van Dijk.
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Jacobus Andriesz Keijzer, tr. (1) Volendam 26-11-1826 Lijsbeth Bakker, ged. Volendam 1-8-1801, overl.
Volendam 12-6-1838, dr. van Joannnes Bakker en Wolmoet Kes.

Bruno Cornelissen Kil, tr. (1) Volendam 18-10-1835 Christina (Stijntje) Andriessen Keijzer (Kes), geb.
Volendam 4-8-1813, overl. Volendam 13-8-1849, dr. van Andries Cornelissen Kes en Aleida Cornelis-
sen Kisten
AlbertKlasen Klappe, bijgenaamd Ab de Duvel, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 29-
8-1797 (get. Dina Holsappel namens Albertus Alberts, broer van de vader), visser, overl.
15-10-1872 verdronken in de Zuiderzee, tr. Schokland 17-11-1826 Aleida (Aleid, Nelletje, Lum-
metje) Tijmens de Boer, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 1-9-1805 (get. Agatha, zus-
ter van de vader), overl. Emmeloord 21-8-1849 ten gevolge van cholera, begr. Emmeloord
23-8-1849, dr. van TimotHeus Cornelissen de Boer, visser, en Joanna Albertsen Broodbak-
ker.
AlbertKlasen en Aleida Tijms de hoer trouwden 8-1-1827 in de r.-k. kerk op Emmeloord met dispensatie
wegens vierdegraads bloedverwantschap.

In 1832 was Albert Klasen Klappe eigenaar van het huis op Emmeloord, kadadasternummer 59
(groot 15 vierkante el). Zij woonden tevens op Emmeloord nummer 52, en nummer 2317.

AlbertKlasen Klappe is op 15 oktober 1872 tijdens een zware storm verdronken op de Zuiderzee,
samen met zijn zoon Nicolaas en diens zoon Willem. Op 19 oktober 1872 werd hij ter hoogte van
Schokland in zee gevonden door Jan Corjanus en Cornelis Kwakman, beiden visser te Vollenhove. Dit
tragische voorval maakte diepe indruk op de bewoners van Vollenhove, waar het slachtoffer op dat
moment woonde. Enkele weken later beschreef een zekere S. de dood van de drie Klappe's:

De mensch wikt; God beschikt. Woensdag 15 october 1872 was voor het stadje Vollenhove in de
provincie Overijsel een zeer droevige dag. Op dien dag toch verloor de alom geachte en zoo bekwa-
me visscher Nicolaas Klappe, oud 43 jaren, alsmede zijn zoon Willebrordus Klappe, oud 18 jaren,
en zijn vader Albertus Klappe, oud 78 jaren, op eene ellendige wijze het leven. Zie hier, wat daartoe
de oorzaak was. Klappe had eene nieuwe boot noodig en wilde die te Monnikendam laten maken;
daarom wilde hij met zijn schuitje derwaarts gaan, om te gelijkertijd dit vaartuig te doen kalifate-
ren. Eenige dagen reeds was hij voornemens derwaarts af te reizen, maar nu eens opgehouden door
windstilte, dan weder door drukte verhinderd, was de tijd van vertrek telkens verschoven, maar
eindelijk bepaald op den dag hierboven vermeld. Dien dag echter was het weder ruw en vertoonden
zich de voorteekenen van een naderenden storm. Klappe, die dit zeer goed zag, had daarom weinig
lust om met zijn scheepje de haven te verlaten, en bleef daarom wachten tot na den middag. Toen
was het er niet beter op geworden; donkere wolken trokken dreigend samen en de golven begon-
nen hare onheilspellende witte kopjes te vertoonen. Nochtans besloot Klappe - en 't is velen een
raadsel, wat den anders zoo omzichtigen visscher nu daartoe aanspoorde - om de reis te onderne-
men.

Zijne vrouw, die zich tegen het vertrek haars echtgenoots ernstig verzet en tevergeefs pogingen
in het werk gesteld had om hem van zij n plan terug te brengen, drong nu bij hem aan, om dien dag
niet verder dan tot bij het naburige Schokland te zeilen. Dit beloofde hij haar bij handslag, en
vertrok daarop, zijn ouden vader en zijn pas herstelden zoon bij zich aan boord hebbende. Die
ongelukkigen! Weinig vermoedden ze dat ze de hunnen niet zouden wederzien. Was het onbegrij-
pelijk, hoe Klappe bij zulk weder de reis naar Schokland ondernam, nog onbegrijpelijker is het,
dat hij, bij genoemd eiland gekomen, waar reeds eenige schepen voor den steeds heviger worden-
den wind eene schuilplaats hadden gezocht, op aandrang van zijn zoon Willebrordus, besloot de
reis voort te zetten. Aan het eiland hielden zij zich slechts zóó lang op als noodig was om de reven
in het zeil te steken, en toen - geen acht slaande op de dringende vertoogen van bevriende schip-
pers die daar lagen - stevenden zij voort om, gelijk later gebleken is, weinig tijds daarna den dood
te vinden. Een Gooier visscher, wiens vaartuig veel grooter was dan dat van Klappe, en die de haven
van Schokland niet had kunnen bereiken, ontdekte kort daarop eene omgeslagen vischschuit met
twee mannen op den omgekeerden bodem; het was Klappe en zijn zoon. Beiden smeekten den
voorbijvliegenden visscher hen te helpen, doch bij dien sterken wind was dit totaal onmogelijk,
daar genoemden visscher zijn vaartuig niet kon wenden, zoodat hij de ongelukkigen aan hun lot
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IN UWE GEBEDEN BE ZIELEN VAN ZAMGEB
SMICOIAAS KLAPPE, (oud 43 j.)

en zijn Vader

AOSERTUS KLAPPE, (oud 78 j.)
'"•-•• --., en zijn Zoon

UÊJftKSKDIJS ELAPPE, (bad 18
„He, ten 15 October 18ff,

door een hevige» storm op Zee overallen, tusschen
Schokland ea üïk, hun%odindegoïren, ronden.

Het is aan het mensclielijk liart vergund, zich eenen wég wflï
te stoljén, maar het is aan God voorbèhtjuftén zijne* gangen H
bestalen. * B. JB SEE. XVI, v.•&

Ik ̂ hes^|efcopea^In/^|: diepte de ï^ee , «a| een orkaan
^ntf 1rt>i9;;5golyeat.,iB;;||;:|srorsteMe al loepealÉ^ïotlk' geen geMi
meer f even .3vok4f,,"%:>::É:; sloot mijne o^geu» terwyl ik "bleef höfij
op den Meer, * Ps. LVIII, v. 3, * '

Ik hel) roaflgezieft eb er was geen helper; |k heb gezocht t j
er was niemand die i»ij hijstoiid! Doch in TJ Heer heb ik ge-
hoopt, en ia eemwigheid zal ik niet beschaamd "wotden. [

-, ' ISAIAS É t t l i ^

,68 hebt nu w e f f l ,
•BW hort; ztt'zich verbl|éett en
nemen.

! GEEP DEZE OVEItltBDEKElf 3 E

. 3mt

Snelpersdindc van F. JY van S|gfc; i t e '
£•4

Bidprentje van Thijmen Alberts Klappe (Uk-2b; 1831-1922))

de vermelde geboortedatum is niet correct, deze is: 27 april 1831

moest overlaten, die nu een onvermijdelijken dood te gemoet gingen. Kort daarop zag hij dan ook
Klappe, door een zware golf medegesleept, in zee verdwijnen, zonder hem eenige hulp te kunnen
bieden.

Van dit alles wist men natuurlijk in Vollenhove niets; eerst Vrijdag den ïzen kwam er bericht,
dat eenige Urker visschers een omgeslagen vischschuit, naar gissing uit Vollenhove, in zee hadden
gevonden. Dadelijk dacht men om Klappe, en algemeen was men van gevoelen, dat het zij ne schuit
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zoude zijn. Alleen zij, die hem het best kenden, konden niet gelooven dat de anders zoo voorzichti-
ge man en ervaren schipper het zoude gewaagd hebben het eiland tijdens zulk een storm te verla-
ten. Ook zijne vrouw, hoewel angstig en bezorgd om de haren, riep gedurig: "Neen! 't is Klaas niet.
Hij ging niet verder dan tot Schokland". En toch was het helaas maar al te waar. Eene schuit, op
kondschap afgezonden, kwam terug met de verpletterende tijding, dat het wezenlijk de schuit van
Klappe was, die men had gevonden. Men kan zich nauwelijks voorstellen, welke ontsteltenis deze
tijding in de stad te weeg bracht. Waar waren de opvarenden? Waren ze door eene vriendelijke
hand opgenomen? Waren ze verdronken? Het laatste was wel het meest waarschijnlijk. Bijna nie-
mand durfde nog aan hun dood twijfelen.

Den volgenden morgen werden twee schuiten uitgezonden om de verongelukte schuit te lichten
en, zoo mogelijk, hier te brengen. Op de plaats gekomen, waar men den vorigen dag de schuit
gelaten had, zagen ze die reeds overeind gebracht, doch nog vol water, en nadat zij dat hadden
uitgeschept en uitgepompt, vonden zij in het vooronder het eerste slachtoffer van den storm,
namelijk den ouden man, wiens lijk voor het gesloten deurtje lag, klaarblijkelijk een bewijs, dat
de schuit plotseling moet zijn omgeslagen, zoodat hij geen tijd had het vooronder te ontvluchten.
Met het lijk op het ruim kwam de zeer beschadigde schuit in de haven. Nu sloeg de radelooze
moeder de angst om het hart. Tot nog toe had zij niet kunnen gelooven, dat haar dit ongeluk zoude
getroffen hebben. Nu zij echter het lijk haars vaders (lees schoonvader) zag, nu gevoelde zij in eens
den ganschen omvang van haar verlies. Radeloos van smart en schier krankzinnig van zooveel wee,
trachtte zij door verdrinking een einde te maken aan het leven, dat haar nu tot een last was gewor-
den. Herhaalde pogingen heeft zij daartoe in hare vertwijfeling in het werk gesteld. Verscheidene
malen nam zij haar jongste zoontje, een knaapje van driejaren bij de hand en zeide tot hem: "Kom
mijn jongen! Je vader is met Willem weggegaan; gij gaat met moeder mede"; dan trachtte zij het
huis te ontvluchten om in het water haar graf te zoeken.

Eerst na verloop van eenige dagen, gedurende welke zij door behulpzame buren bewaakt werd,
kwam zij eenigszins tot haar normalen toestand, als men den suffen toestand, die het gevolg is van
groote overspanning, zoo noemen mag. En waarlijk! zoo groot een verlies was wel geschikt om haar
krankzinnig te maken. Gelukkig dat de vertroostende en opbeurende toespraak van den WelEerw.
Heer Pastoor Bauer haar deed bedaren, en de ongelukkige vrouw in de godsdienst haar troost vond.
Maar toch! - wanneer? en hoe zoude zij haar man en zoon wederzien? De vreeselijke onzekerheid
gaf haar rust noch duur, en joeg haar steeds en steeds weder naar het strand alsof ze van de golven
hare dooden konde terugvragen. "Och!" j ammerde zij, "kon ik hen nog maar eenmaal wederzien,
mocht ik hen hier in de groeve kunnen bergen, dan zoude ik gelukkig zijn", en - haar wensch werd
verhoord. Een arm man uit deze plaats, een stoelenmatter, Pieter van der Woude, die om voor zijne
in het kraambed liggende vrouw en voor zijn viertal jeugdige kinderen 't sober stukje brood te
verdienen, den 5 November 1.1. naar het naburige Blokzijl was geweest, en nu langs het strand
terugkeerde, om een bosje biezen te snijden, zag daar een voorwerp drijven, dat bij nader onder-
zoek het lijk van den vader bleek te zijn. Aanstonds ontdeed hij zich van een deel zijner kleederen
en bracht het lijk, dat reeds in staat van ontbinding verkeerde, op den wal, ontdeed het van de
gouden hemdsknoopen, die eene waarde van fl. 5 hadden, en onderzocht vervolgens de zakken van
den verdronkene, waarin hij een beursje met eenig geld vond. Zonder tijd te verliezen, vliegt hij
meer dan hij loopt naar de stad, doet ter behoorlijke plaats aangifte van zijne vondst en geeft,
hoewel met het nij pendst gebrek kampende, zonder eenige aarzeling over, wat hij bij den drenke-
ling gevonden had. De eerlijkheid van den armen Pieter van der Woude komt nog te meer uit, dat
hij het 't zakje, waarin zoo als nu bleek ongeveer fl. 17 was, overgaf zonder het zelfs geopend te
hebben.

Voor zooveel eerlijkheid kreeg hij den op het vinden van het lijk gestelden prijs van fl. 15, waar-
mede de eerlijke ziel "den koning te rijk afwas". (Sommige bladen hebben wel vermeld, dat hij
eene premie van 30 gl. en van den Heer Pastoor B. nog 10 gl. ontvangen had, doch dit is niet waar.
S.) In de haast om het gevondene te bezorgen, had hij zijn kousen aan het strand laten liggen, en
was hij blootsvoets herwaarts gesneld, en toen zijne vrouw hem vraagde: "Pieter waar zijn uwe
kousen?", riep hij in vervoering uit "dat weet ik niet, maar wij zijn nu rijk genoeg". Wel een
mensch, die met weinig tevreden is.
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Inmiddels was het lijk met een wagen herwaarts overgebracht, en werd het den volgenden mor-
gen op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld. Zoo was dan ten aanzien van den echtgenoot
de wensch van de zwaarbeproefde weduwe vervuld. Weldra zou zij ook haar zoon bij zich hebben.
Twee dagen later, den 7 November, kreeg men bericht, dat eenige Bunschoter visschers het lijk van
den zoon in zee hadden gevonden, en te Lemmer aan wal gebracht. Dit lijk, dat in meergevorder-
den staat van ontbinding verkeerde, is aldaar gekist en vervolgens naar hier getransporteerd. Eén
dag nog heeft de arme moeder het stoffelijk overschot haars geliefden zoons, bij zich gehad, toen
werd hij naast zijn vader en grootvader begraven. Zoo bracht dan de storm van den ïsden October
1872 de diepste ellende over het huis van den man, die het puikje onzer visschers, een sieraad onzer
gemeente was. Dat zij rusten in vrede! Vollenhove, nov. 1872'36.
Uit dit huwelijk, geboren Schokland:
a. Nicolaas Klappe, bijgenaamd Klaas de Duvel, geb. 10-12-1827, visser, overl. 15-10-1872 verdronken

in de Zuiderzee, tr. Schokland 5-6-1853 Maria Broodbakker, geb. Schokland 15-8-1828, dienstmeid,
overl. Vollenhove 8-9-1882, dr. van Jan Willems Broodbakker, visser, assessor op Schokland
(1844), en Aleida Jacobs Scholten. Uit dit huwelijk nageslacht.

Maria Broodbakker, tr. (2) Vollenhove 20-1-1874 Jacob Alberts Konter, geb. Emmeloord 8-3-1824,
visser, overl. Vollenhove 2-5-1914, zn. van Albert Jacobs Konter, visser, winkelier, en Maria Jansen
Bien.

Klaas Klappe verdronk op 15 oktober 1872 in de Zuiderzee, samen met zijn zoon Willem Klappe
en zijn vader Albert Klasen Klappe (zie hiervóór). Klaas is op 4 november 1872 aangespoeld op het
strand van Ambt-Vollenhove.

Maria Jansen Broodbakker heeft geen gemakkelijk leven gehad. Op die rampzalige dag in 1872
verloor ze tegelijkertijd haar man, haar schoonvader en haar oudste zoon. Bovendien had de
dood in haar gezin al vaker onbarmhartig toegeslagen. In 1864 was haar dochtertje Anna overle-
den, en in 1865 had ze een doodgeboren dochtertje gekregen. In 1866 en 1871 waren twee van
haar zoontjes verdronken in de haven van Vollenhove. Na de tragedie in 1872 deed ze dan ook
meerdere pogingen zich samen met haar jongste zoontje te verdrinken in de Vollenhover haven.
Zij pleegde op 8 september 1882 alsnog zelfmoord door zich te verdrinken in de haven van Vol-
lenhove. Zij werd in ongewijde aarde begraven.

b. Thijmen (TimotheusjAlbertsKlappe, bijgenaamd Ouwe Boertje, geb. 27-4-1831, visser op het bolletje
VN30, overl. Vollenhove 8-11-1922, tr. Vollenhove 1-11-1857 Johanna (Na, Catharina) Mossel, geb.
Vollenhove 23-7-1837, overl. Vollenhove 16-1-1909, dr. van Cornelis Everts Mossel, visser, en
Johanna Catharina Schoenmakers. Uit dit huwelijk nageslacht.

Thijmen Alberts Klappe moest dienen in het Nederlandse leger als milicien bij het Vijfde Regi-
ment Infanterie, Tweede Bataillon, Vierde Compagnie. Op 14 september 1853 ging hij met groot
verlof. Omdat hij opnieuw onder de wapens geroepen kon worden, kreeg hij zij n soldatenui trus-
ting mee naar huis. Hij nam vervolgens een baantje aan als vissersknecht in Vollenhove. De
afstand tussen Vollenhove en Schokland was waarschijnlijk de reden dat hij geen gehoor gaf aan
een oproep om op zaterdag 27 mei 1854 voor burgemeester Gillot te verschijnen, om zijn solda-
tenuitrusting te laten inspecteren en vervolgens te verzegelen. Thijmen meldde zich pas de eerst-
volgende woensdag om 11 uur bij Gillot, die hem vervolgens kwaad wegstuurde omdat hij veel
te laat was. Gillot gaf daarop de tekortkoming van Thijmen Klappe door aan de Commissaris van
de Koning. Ook schreef hij op 8 juni 1854 een brief aan de burgemeester van Vollenhove met het
verzoek ThijmenKlappe aan te laten zeggen dathij zich onverwijld bij burgemeesterGillot diende
te melden met zijn gehele uitrusting, om daarna zijn straf voor zijn verzuim te ondergaan. En
als hij weer niet zou komen opdagen, dan zou hij onmiddellijk naar zijn corps overgebracht
worden. Thijmen liet zich van zijn beste kant zien en meldde zich op 10 juni 1854 ter inspectie
bij burgemeester Gillot, die al zij n goederen in orde bevond. Gillot overhandigde hem vervolgens
een arrestatiebevel en beval hem zich te melden bij het Huis van Burgerlijke en Militaire Verze-
kering te Zwolle. Daar moest hij een straf van vier dagen uitzitten. Gillot had weinig medelijden
met hem: 'Het komt mij voor dat hij die boete van vier dagen zitten zeer gemakkelijk kan vol-
doen, daar hij voor niemand heeft te zorgen als voor zijn eigen onderhoud van kledingen'.
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Thijmen Alberts Klappe (llk-2b; 1831-1322)

bij de haven van Vollenhove
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Tijdens zijn gevangenschap is Thijmen Klappe blijkbaar ziek geweest, want eind juli vroeg
burgemeester Gillot aan zijn collega te Vollenhove om aan Klappe te laten weten dat hij onver-
wijld een bedrag van 92 cent aan verplegingskosten, gemaakt tijdens zijn gevangenschap, bij de
burgemeester van Schokland diende te brengen. Gillot was niet van plan een certificaat van
onvermogen te verstrekken, want Klappe kon best wel betalen. Werd de schuld niet afgelost, dan
zou Klappe wederom ingesloten worden. Thijmen betaalde de 92 centen enkele dagen later37.

Op 10 oktober 1855 vroeg de burgemeester van Vollenhove aan zijn collega op Schokland een
bewijs van verandering van woonplaats van de ongehuwde varensgezel Thijmen Alberts Klappe,
die in Vollenhove was komen wonen38.

c. Willem Klappe, geb. 22-1-1834, overl. Schokland 2-12-1838.
d. Anna Klappe, geb. 12-3-1836, overl. Schokland 24-11-1838.
e. Albert Klappe, geb. 11-11-1838, overl. Emmeloord 11-2-1847.
f. Anna Klappe, geb. 30-9-1841, overl. Schokland 22-2-1847.
g. Gerrit Klappe, geb. 18-12-1843, arbeider, boerenknecht, overl. Dalfsen 18-6-1898, tr. Dalfsen 28-12-

1878 Everdina Nijenhuis, geb. Dalfsen 3-1851, boerenwerkster, dr. van Jan Willem Nijenhuis, land-
bouwer, en Geertruid Meulman.

Willem (Guillelmus) Klasen Klappe, ged. 11-11-1798 (get. Joanna Willems, zuster van de moe-
der), visser, ongehuwd overl. Emmeloord 13-8-1832 ten gevolge van cholera.
Gerrit (Gerardus) Klasen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 16-11-1800 (get.
Dina Holsappel namens Joannes Willems Ouderling, broer van de moeder), visser, overl.
Emmeloord 26-4-1843, tr. Schokland 23-10-1831 Aaltje Alberts Koek, geb. Ens 18-7-1813 (get.
Maria Kobussen), dienstbode, overl. Kampen 24-8-1897, dr. van Albertus Jansen Koek,
visser, arbeider, daghuurder, en Trijntien Cobussen Kok.
Aaltje Alberts Koek, tr. (2) Schokland i-9-i844jarc Klasen Konter, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-
k.) 29-6-1806, visser, werkman, overl. Emmeloord 11-11-1855, zn. van Claes Jansen Konter, visser,
en Sebilla Hendriks Hofman; tr. (3) Kampen 11-8-1859 Joannes (Jan) Bruins Diender, geb. Emmeloord
27-7-1809, visser, koopman, overl. Kampen 16-2-1869, zn. van Bruin Jansen Diender, schipper,
visser, koopman, en Maria Alberts Goosen; tr. (4) Kampen 16-12-1869 Theodorus (DirkjKolleman, geb.
Kampen 29-10-1811, arbeider, daghuurder, overl. Kampen 20-5-1886, zn. van Antonie Hendriks
Kolkman en Gerardina Derks Bottenberg.

In 1988 meldde de heer J.A.J. Klappe te Winschoten het volgende: 'Mijn overgrootvader Gerrit
Klasen Klappe voer met zijn botter de Noordzee op en haalde daar koffie en thee van de Engelsen.
Die begroef men dan op Schokland en werd in de winter, als de zee dicht gevroren was, op schaat-
sen in Kampen verhandeld. Op zekere dag kwamen er twee douaniers hem op het spoor, doch deze
mensen heeft men nooit terug gezien. Mijn overgrootvader is thuis gekomen, is op bed gegaan en
heeft het niet overleefd'. Of deze overlevering enige waarheid bevat is niet te achterhalen. Onder-
zoek in de Kamper Courant van 1843 leverde niets op.
Uit dit huwelijk, geboren te Emmeloord:
a. Lijsje Gerritsen Klappe, geb. 31-10-1833.
b. Klaas Gerrits Klappe, bijgenaamd de Olde Klosse, geb. 10-4-1836, visser, schippersknecht, overl.

Kampen 27-9-1920, tr. Kampen 27-4.-i86sJacobjeBroodbakker, geb. Emmeloord 27-12-1837, dienst-
bode, overl. Kampen 14-11-1913, dr. van Jan Willems Broodbakker, visser, assessor op Schokland
(1844), en Aleida Jacobs Scholten. Uit dit huwelijk nageslacht.

Klaas Gerrits Klappe heeft zijn hele leven heeft hij in Schokker klederdracht gelopen.
c. Willem Gerrits Klappe, geb. 17-11-1838, schippersknecht, visser op de VD42 (een botter, genaamd

de Kleine Jan, groot 30 tonmaat), overl. Edam 1-8-1887, tr. Edam 30-4-1865 GrietjeHarms (Margari-
ta) Corjanus, geb. Emmeloord 25-10-1840, overl. Volendam 9-3-1891, dr. van Hermannus Jacobsen
Corjanus, visser, en Joanna Jansen Diender.

d. Albert Gerrits Klappe, bijgenaamd Schokker Albert, geb. 21-9-1841, visser op de VD158 (een botter,
genaamd de Zeemeeuw, groot 30 tonmaat), vissersknecht, wever, overl. Apeldoorn 26-1-1933, tr.
Kampen 2-5-1867 johanna (Jannetje) Stevens de Graaf, geb. Emmeloord 5-9-1840, dienstbode, overl.
Kampen 20-12-1916, begr. 23-12-1916 IJsselmuiden, dr. van Stephanus Alberts de Graaf, visser,
kolonist, en Antonia Hendriks Diender, werkmeid.
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Uit het tweede huwelijk:

5. Margarita (Grete, Geertje, Grietje) Klasen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 27-
9-1809 (get. Eva Klaesse Botter), overl. Broek in Waterland 30-3-1876, tr. Edam 5-6-1836
Willem Cornelisz Kil, geb. Volendam 29-12-1805, schippersknecht, overl. Volendam 3-10-
1866, zn. van Cornelis Klaasz Kil en Maartje Pieters van Dijk.

6. Maria (Marijtje) Klasen Klappe (Klap), geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 14-10-1811
(get. Alberts Evers), overl. Volendam 12-2-1858, tr. Volendam 3-2-1833 DirkAlberts Veerman,
ged. Volendam 7-9-1794 (get. Aaltie Pieters), visser, overl. Volendam 1-12-1856, zn. van
Albertus Gerrits Veerman, visser, schipper, en Grietje Dirks Bond.
DirkAlberts Veerman, tr. (1) Volendam 8-11-1818 DieuwertjeFlorisKieft, ged. Volendam 16-8-1794, overl.
Volendam 10-11-1820, dr. van Floris Gerritse Kieft en Jannetje Thaams; tr. (2) Volendam 12-8-1821
Huibertjejans Veerman, ged. Volendam 23-10-1782, overl. Volendam 4-9-1830, dr. van Jan Cornelissen
Veerman, visventer, en Gaartje Jansen.

Illd. Albert Albertsen Klappe (Klap), ged. Emmeloord (r.-k.) 2-4-1769 (get. Charina Petri namens
Cornelis, broer van de moeder), overl. Emmeloord 15-9-1808, tr. Emmeloord (r.-k.)/ Schokland
(gerecht) 27/31-5-1799 Marrijtje Willemsen Kok, ged. Emmeloord (r.-k.) 23-11-1779 (get. Johanna
Donkers namens Maria Albers), overl. Emmeloord 19-8-1832 ten gevolge van cholera, dr. van
Willem Jansen Kok, visser, en Aleida Alberts Mossel, (get. 1799 Margareta Velthuis en Cathari-
naDerks).

Marrijtje Willemsen Kok, tr. (2) Schokland (gerecht)/ Emmeloord (r.-k.) 11/25-2-1810 Jon Peters Visscher,
ged. Emmeloord (r.-k.) 9-11-1782, visser, arbeider, overl. Emmeloord 27-2-1856, zn. van Peter Thomas
Visscher en Jacoba Bruins Klappe (IIa-3).

Albertus Albertsen Klappe en Maria Willems Kok trouwden in 1799 voor de r.-k. kerk met dispensatie
wegens derdegraads bloedverwantschap. Mogelijk was zijn grootmoeder van moederskantEvaPeferj,
overl. 1776, een zuster van haar grootvader van moederskan t, Albert Petersen Mossel, overl. 1768.

Het echtpaar Visscher-Kok trouwde in 1810 in de r.-k. kerk met dispensatie wegens tweede- en
derdegraads verzwagering. Claes Albertsen (I) enAntoniaAlbersen waren zijn grootouders van haar eerste
man, en de overgrootouders van Jan Pieter Visscher, haar tweede man.

Marrijtje Willemsen Kok kreeg op 19 augustus 1832 cholera, en overleed nog dezelfde dag. Jan Peters
Visscher kreeg op 24 augustus 1832 cholera, maar was op 27 augustus 1832 weer hersteld.

Uit dit huwelijk, geboren en r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Aleida (Aaltje) Albertsen Klappe (Klap), ged. 21-10-1799 (get. Maria Willems Kok, zuster van
de moeder), overl. Edam 8-5-1828, tr. Edam 28-7-1822 Thames (Thomas) Job Koning, bijge-
naamd Koppien, of Koppenenbiene, ged. Volendam 23-5-1796, visser, visventer, tapper,
overl. Volendam 28-7-1849, zn. van Job Thames Koning en Grietje Klaasen de Groot.
Thames Job Koning, tr. (2) Volendam 23-8-1829 Wolmoed Zwarthoed, bijgenaamd Wokje Wok, ged.
Volendam 30-10-1812, overl. Volendam 9-1-1847, dr. van Cornelis Claas Zwarthoed en Grietje Jansen
Stroek.

2. Albertus Albertsen Klappe, ged. 13-5-1802 (get. Antonia, zuster van de vader en vrouw van
Laurentius Jansen Diender).

3. Leentje (Machtildis, Machteld, Magdalena) Alberts Klappe, ged. 13-8-1803 (get. Joanna Peters
namens haar man Henricus Willemsen Kok), dienstbode, overl. Volendam 16-2-1855, tr.
Edam 9-8-1829 Sijmen (Simon) Jacobsz Veerman, ged. Volendam 22-3-1805 (get. Wolmoed
Japiks), vissersknecht, visser, overl. Volendam 10-2-1863, zn. van Jacob Sijmens Veerman,
visser, en Geertje Janse Pooijer.

Sijmen Jacobsz Veerman, tr. (2) Schokland 16-9-1856 Aaltje Jacobs Sul, bijgenaamd Schokker-Uile
(= Schokker Ale), geb. Ens 25-2-1815, dienstmeid, overl. Volendam 3-10-1895, dr. van Jacob Pieters
Sul, visser, arbeider, tevens werkzaam in Keizerlijke Zeedienst, en Catharina Kobussen Goosen.
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4. Antonia (Theunisje) Albertsen Klappe, ged. 10-12-1805 (get. Albertus Louwe Diender, neef van
het kind), overl. Volendam 16-4-1884, tr. Schokland 23-9-1829 Jan Jacobs Schoon, geb. Ens,
ged. Emmeloord (r.-k.) 14-10-1794 (get. Dina Holsappel voor Gerhardus Jansen, broer van
de vader), visser, overl. Volendam 10-12-1862, zn. van Jacob Jansen Schoon, visser, en Cor-
nelia Petersen van der Molen.

5. Albertus Albertsen Klappe, ged. 5-9-1808 (get. Petrus Dubbels), overl. Schokland 2-11-1816.

Ille. Antonius (Teunis) Klasen Klappe, ged. Emmeloord (r.-k.) 13-4-17588 (get. Joanna Wilms en
Albertus Klase), visser, arbeidsman, begr. Schokland 18-9-1811, tr. Emmeloord (r.-k.) 24-12-1786
Eva Derks, ged. Emmeloord (r.-k.) 14-9-1761 (get. Gosuina van Swam), werkvrouw, overl.
Hoogeveen 14-5-182325, dr. van Dirck Willems en Maria Dircks Ouderling, (get. 1786 Jacobus
Herms en Bertha Wissink).

Zij trouwden met dispensatie wegens vierdegraads bloedverwantschap.
Pastoor Doorenweerd schreef in zijn Pastoraal Handboekje over Teunis Klappe: 'Op zondag den 4

maart 1802 bij het uitgaan van het lof sloegen zich een man, Teunis Klappe en Gerrit Willemsen Bien,
bijna aan de kerkdeur. De kerkuittreedende burgerbestuurders maakten er spoedig een einde aan.
Teunis was in zijn aangezicht bitter gehaavend. Toen men de zaak onderzogt, hadt Gerrit den eersten
slag gegeeven. En waar meent gij dat de twist uit ontstaan was? Uit eenige nootedoppen! Wat klein
vonkje! Wat groot kwaad! Ik voor mij dagt, was Teunis, die bij de kerkdeur woont, in de catechismus
en in het lof gegaan, dat hij heel wel wagten konde, en ook nog al van nooden had, zou hij niet be-
krabbeld in zijn aanzicht zijn, en al dat kwaad zou niet gebeurd zijn'26.

Uit dit huwelijk, geboren en r.-k. gedoopt te Emmeloord:

1. Derk (Dedricus) Antonissen Klappe, ged. Emmeloord (r.-k.) 3-9-1787 (get. Joanna Donkers
namens Jacobus Derks, broer van de moeder), schipper, overl. Kampen 1-1-1843, tr. Kam-
pen 5-3-1813 Gerredina van de Weerd, geb. Kampen 10-5-1795, werkster, overl. na 1855, dr.
van Lubbertus van de Weerd, werkman, en Niesje Beens.
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Klappe, geb. Kampen 14-1-1814, overl. Kampen 11-7-1814.
b. Alberta (Lumberta) Dirks Klappe, geb. Kampen 26-9-1818, naaister, overl. Kampen 13-2-1855, tr.

Kampen 21-5-1840 Frederik Lijster, ged. Zwartsluis 31-1-1808, schippersknecht, overl. Kampen 28-8-
1847, zn. van Harm Lijster en Annegien Wildeboer.

c. Albert Klappe, geb. Kampen 26-9-1818.
2. Aleidis (Aaltien, Aaltje) Antonissen Klappe (Klap), geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 26-

8-1789 (get. Catharina Pieters namens Aleidis Derks, zuster van de moeder), arbeidster,
werkvrouw, overl. Kampen 5-1-1872, tr. Kampen 20-11-1826 Peter (Petrus, Pieter) Jacobs Kori-
don, geb. Ens, ged. Emmeloord (r.-k.) 4-8-1763 (get. Maria Loue uit Emmeloord), arbeider,
dagloner, overl. Kampen 25-10-1833, zn. van Jacob Jansen Koridon, visser, en Maria Everts
Goosen; tr. (2) Kampen 11-9-1834/00 Martinus Thiel, ged. Kampen (Broederkerk, ger.) 4-3-
1770, overl. Kampen 9-7-1856, wedr. van Marrigje Hendriks, zn. van Jan Hendriks Thiel,
musquetier onder Weilburg.
Peter ]acobs Koridon, tr. (1) Ens (ger.) 22-3-1789 Antonia Jansen Kok (Koek), geb. Ens, ged. Emmeloord
(r.-k.) 12-12-1754, overl. Schokland 22-8-1820, dr. van Jan Jansen Kok en Catharina Klasen Klappe
(zie 1-6); tr. (2) Schokland 20-11-1821 LijsjeDerks Tromp, geb. Schokland 4-5-1769, ged. Ens (ger.) 4-5-
176939 (get. Geertje Jans Zwart, wegens afwezigheid van de vader), overl. Middelbuurt op Scho-
kland 15-2-1825, dr. van Dirk Petersen Kuit en Lijsbeth Peters Tromp. Zij trouwden tevens op 26-4-
1789 in de r.-k. kerk op Emmeloord met dispensatie wegens derdegraads bloedverwantschap (get.
Jacobus Ruijten en Bertha Wissink).

Op 31 oktober 1790 werd door Eberhard Philip Seidel, de opzichter van Waterstaat op Schokland,
uitbetaald aan Pieter Jacobs voor het werken aan de Schokker paalwerken: ƒ 33,75, zijnde het loon
voor 33% dagen werken a twintig stuivers per dag.
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Aaltje Theunis Klappe en tien familieleden ontvingen op 11 augustus 1859 een som van in totaal
1376 gulden terzake van hetgeen hen toekwam voor koopsom van grond en schadeloosstelling
wegens de ontruiming van Schokland.40

Uit haar relatie met een of meeer onbekende mannen:
a. Jan Klappe (Klap), geb. Kampen 18-9-1814, schoenmaker, nachtwacht, overl. Kampen 22-1-1873, tr.

Kampen 17-1-1839 Geertje Bannink, geb. Lochem 22-4-1812, dienstbode, overl. Kampen 4-5-1876,
dr. van Willem Bannink en Janneken Hofstede. Uit dit huwelijk nageslacht.

In 1846 liep nachtwacht Klappe klappen op tijdens het maken van zijn nachtelijke ronde. Op
23 februari 1846 werd daarover het volgende proces-verbaal opgemaakt:

'Tegen wien de klagte is geschied: Berend Hendrik Mulder, van beroep verwersknecht, wonende
te Kampen. Op den 23 februarij 1846, bij schriftelijk rapport van de kommandeur der nacht-
wacht te dezer stede, bericht ontvangen hebbende dat zekere Berend Hendrik Mulder, van beroep
schildersknecht, wonende te Kampen, door de nachtwacht in hunnen wacht in verzekerde bewa-
ring geplaatst was, ter zake hij in den afgeloopen nacht de nachtwacht Willem Meijberg en Jan
Klappe gedurende de uitoeffening hunner ambtsverrigtingen op hunne posten door scheldwoor-
den beledigd en geslagen had, hebben wij, C.T. Nehrkorn, commissaris van policie te Kampen,
opgemelde nachtwachts Meijberg en Klappe, benevens Mulder, voor ons doen verschijnen en
hebben eerstgenoemden klagende gedeponeerd dat Meijberg staande op de post bij de Lombard
naast de zoogenaamde Heiligensteeg, welke zeer donker is, en waar langs een open riool loopt,
vol drek en modder, een persoon, die hij niet kende, voorbij zag komen, die meergedachte steeg
willende inslaan, hij denzelve gewaarschuwd had met te zeggen "wees voorzichtig met de
sloot"; dat die persoon instede van voor die oplettendheid van zijne zijde erkentelijk te zijn,
hem beantwoord had met: "dat raakt jou niet smeerlap, zet er een lantaarn neer", dat Meijberg
daarop vroeg, "wat, zeg jij smeerlap", zulks opnieuw door den zelve met "ja, zeg, wil jij er wat
van hebben, kom dan maar hier", beantwoord werd; dat beide nachtwachts toen naar die per-
soon gegaan waren, terwijl Klappe in hem Berend Mulder herkende, en gezegd hadden "beledig
jij ons op onze posten, dan zul jij mede naar de wacht van den kommandeur, en hem vervolgens
aanpakkende, klemde hij zich onder zware tegen hun gerigte verwenschingen en vervloekingen
aan een boom vast, en door Klappe van die boom losgemaakt wordende, bragt Mulder aan Meij-
berg een slag aan het hoofd toe, zoodat deze laatste met het linker oog blond geslagen voor ons
verscheen. Ook verklaarde Klappe een slag van Mulder ontvangen te hebben, edoch zijn beiden
door de duisternis verhinderd geworden te zien, dat die slagen door Mulder aan elk van hen zij n
toegebragt. Na de verklaring van Mulder dat hij de beledigde was geweest, en door Meijberg het
eerst gescholden was, en toen men hem naar de wacht had willen brengen, driftig geworden en
zich vergeten had, door de nachtwachts te beledigen door scheldwoorden in dezen opgenomen,
en van een en ander dit verbaal opgemaakt te hebben, is meergenoemden Mulder door ons
ontslagen, en na duidelijke voorlezing op den in het hoofd vermelden datum en jaar hetzelv met
komparanten geteekend'41.

b. Johannes Wilhelmus Antonius(Jan)Klappe, geb. Kampen 8-8-1816, arbeider, overl. Kampen 9-8-1869,
tr. Kampen 2-3-1848 Hendrikajohanna van Dettem van Limburg, geb. Kampen 11-2-1824, overl. De-
venter 13-2-1872, dr. van Hermanus Hendricus van Dettem van Limburg, arbeider te Kampen,
en Evertje Hendriks Assen, weduwe Hendrikus van Culsum, overl. Kampen 3-6-1845.

c. Eva Klap (Klappe), geb. Kampen 18-2-1822, naaister, tr. (1) Kampen 16-10-1844 Hendrik Schrijver, geb.
Kampen 7-6-1818, wever, overl. Soerabaja 18-2-1852, zn. van Barend Schrijver en Geesjen Con-
stant, arbeidster; tr. (2) 18-5-1855 Willem Poelenije, geb. Amsterdam 4-11-1822, kastenmaker te
Kampen, zn. van Teunis Poelenije en Maria Jacoba Velthuijs.

Joannes Antonissen Klappe, ged. 4-10-1791 (get. Maria Derks namens Cornelis Derks, broer
van de moeder), overl. Schokland 26-12-1803 (voordat de H. Sacramenten toegediend
werden, omdat hij daarvoor nog niet ziek genoeg leek).
Cornelius Tennissen Klappe, geb. Emmeloord, ged. Emmeloord (r.-k.) 1-10-1794 (get. Hendri-
ca Hofsteede namens Maria Derks, zuster van de moeder), schipper, overl. Kampen 9-11-
1875, tr. Kampen 25-2-1819 Christina Klees, ged. Kampen 28-8-1793, overl. Kampen 24-2-
1878, dr. van Jacob Klees, schipper, en Hendrika Spiek.
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Uit dit huwelijk:
a. Frederika Klappe, geb. Kampen 24-11-1819, overl. Kampen 21-8-1822.
b. Antonie Klappe, geb. Kampen 10-11-1820, schipper, arbeider, scheepssjouwer, overl. Rotterdam 14-

7-1909, tr. (1) Kampen 9-8-1844 Janna Weesenberg, geb. IJsselmuiden 5-9-1820, overl. Kampen 3-9-
1855, dr. van Gerardus Wezenberg, arbeider, en Gertrude Boerhof; tr. (2) Kampen 24-7-1856
Lamberta Hollander, geb. Kampen 12-9-1820, naaister, arbeidster, dr. van Hendricus Lammerts
Hollander, veehouder te Kampen, en Aleida Johanna Rekveld. Uit beide huwelijken nageslacht.

De ongehuwde Lamberta Hollander, wonende in de Hofstraat 86, beviel op 9 december 1850 in
Kampen van een zoon:JohannesAntoniusHollander, en op 9 mei 1852 van een zoon:JohannesHollan-
der.

De arbeidster LamberthaKlappe-HollanderenhaarkinderenHendrikusAntoniusKlappe.Lambertus
Klappe, AntonieKlappeenJohannesHollander(sigarenmakei)zi)n op 6 januari 1865 aangekomen in
het gesticht Veenhuizen, gemeente Norg. Zij waren daarheen gezonden door de gemeente Kam-
pen op vrijwillige basis. Zij werden ingeschreven onder de nummers 2524, 2526, 2531, 2532 en
2533. In Veenhuizen en Ommerschans stonden gestichten, onder beheer tot 1859 van de Maat-
schappij van Weldadigheid en daarna van het rijk, voor de opvang van onder meer bedelaars en
wezen.

c. Jacob Klappe, geb. Kampen 16-4-1824.
d. Jan Klappe, geb. Kampen 18-9-1826, overl. Kampen 2-10-1826 (aan boord).
e. Jacob Klappe, geb. Kampen 25-9-1827, schipper te Kampen, overl. Apeldoorn 10-5-1867, tr. Zwolle

7-5-1858 Catharina Vlierman, geb. Meppel 1834, dienstmeid te Zwolle, winkelierster, overl. na
1889, dr. van Gerrit Flierman en Grietje Berends Kroeze. Uit dit huwelijk nageslacht.

f. Dirk Klappe, geb. Kampen 20-3-1830, schipper, overl. Apeldoorn 8-9-1857, tr. Apeldoorn 27-12-
1856 GeertjeElskamp, geb. Apeldoorn 1833, overl. na 1880, dr. van Hendrik Jan Elskamp, arbeider,
en Gerritje Struikenkamp. Uit dit huwelijk nageslacht.

g. Jan Klappe, geb. Zwolle 2-12-1832, schipper, overl. Zwolle 27-9-1893, tr. Zwolle 4-8-1859 Margrieta
Sophia Bangert, geb. Zwolle 6-6-1833, overl. Zwolle 5-11-1891, dr. van Johan Peter Diderikzoon
Bangert, wever, en Geertruid Nijzink. Uit dit huwelijk nageslacht.

h. Aleida Klappe, geb. Kampen 2-6-1835, overl. Kampen 5-6-1835 (aan boord).
i. Aleida Klappe, geb. Kampen 10-7-1836, ongehuwd overl. Apeldoorn 9-9-1855 (aan boord).
j . doodgeboren kind Kampen 30-5-1839.

Noten
1. Tussen mei 1804 en maart 1805 stierven maar liefst twintig katholieke Schokkers ten gevolge van

influenza, wat veel genoemd mag worden op een totale bevolking van zo'n zeshonderd mensen
(waarvan tweederde katholiek was). Jan Jansen Kok was het eerste katholieke slachtoffer van deze
epidemie, die begon op de Middelbuurt in Ens en zich later ook uitbreidde tot Emmeloord en de
Zuiderbuurt, de beide andere buurten op Schokland. Schokland werd wel vaker geteisterd door
epidemieën: acht doden waren te betreuren in 1768 door de pokken, vier doden in 1769/1770 door
koortsaanvallen, twintig doden in 1804/1805 door kinkhoest(allen zuigelingen ofkinderen), negen
doden door koorts of tering in 1807, 29 doden in 1832 door cholera, 23 doden in 1840/1841 door
tyfus, 26 doden in 1849 door cholera, en dertien doden in 1854 door alweer cholera. Zie ook Ab en
Bruno Klappe: Besmettelijke ziektes, in: het Schokker Erf nr. 17 (mei 1991), pag. 16-21; idem nr. 18, sept.
1991 (pag.-i7-25); idem nr. 19, jan. 1992, pag. 26-31; idem nr. 20, mei 1992, pag. 28-29.

2. BiTtho\omeusT)ooTen'weetd,PastoraalHandboekjeofverzamelingvangedagten,waarnemingenengebeur-
tenissen dienstig voor eenen Harder der Gemeente, deel I, pag. 221. Dit handschrift, dat gegevens bevat
uit de jaren 1797-1817, is aanwezig in de Collectie Rijsenburg van het HUA te Utrecht (in fotokopie
aanwezig in het G.A. te Kampen).

3. Ab Klappe: Waarom heet een Klappe Klappe?, in: het Schokker Erf (dec. 1985), nr. 1, pag. 5-6.
4. Hendrikus van den Berg, geb. en won. IJsselmuiden, daghuurder, zn. van Evert van den Berg en

Johanna Heetkamp, tr. IJsselmuiden 17-7-1812 Albertajoach, geb. en won. in IJsselmuiden, dienstbo-
de, wed. van Jan Jansen Tromp en dr. van de 55-jarige Maria Wesenberg, daghuurster te IJsselmui-
den.
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5. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 23: Ingekomen stukken Schokland, 23, nr. 141, jan. 1825.
6. De Schokker, een familieblad voor de afstammelingen van Jan Grootjen (1880-1938) tnjacoba Klappe

(1881-1968), 3 (1986), nr. 1, pag. 24. In 1792 werd Jan Bruinsen Klappe vermeld als burgemeester op
Emmeloord. Hij schreef toen: 'Wij ondergetekende Burgermeesteren van den Eiland Emmeloord
attesteeren bij deezen, dat alhier zijn twee en zestig huishoudingen, en mansperzoonen, vrouwen
en kinderen in 't geheel twee hondert een en tagtig, zonder meer. Emmeloord den 11 Julij 1792. Jan
Bruinsen Klappe, Jacob Gerris'.

7. Jan Bruinsen Klappe ondertekende in 1809 en 1810 huwelijkakten als burgemeester te Emmeloord,
bijvoorbeeld op 16-4-1809,30-4-1809 en 11-2-1810.

8. In het doopboek is extra vermeld: 'N. B. non est inuncta', oftewel niet gezalfd, wat later is doorge-
haald.

9. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 205: Register der patentschuldigen in de gemeente van Schok-
land, behoorende tot den laagsten rang, voor den jare 1827.

10. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 77: Uitgaande stukken Schokland, 14-3-1840.
11. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 23: Ingekomen stukken Schokland, nr. 53, d.d. 14-3-1825 (fou-

tief gedateerd 14-3-1824).
12. Bartholomeus Doorenweerd, t.a.p., pag. 263.
13. Bruno Klappe: De ongelukkige huishouding van de gebroeders Bien, in: het Schokker Erf'(mei 2001), nr. 47,

pag. 15-20).
14. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 52: Ingekomen stukken Schokland, nr. 81, d.d. 18-1-1854. Met

Avereerst is mogelijk de kolonie Ommerschans bedoeld. In de negentiende eeuw zij n vele personen
er al dan niet vrijwillig naar toe getrokken en zijn velen daar overleden, mogelijk ookBruno Jansen
Klappe. Tot 1859 viel Omerschans onder het beheer van de Maatschappij van Weldadigheid, waar-
van de circa 400 inschrijvingsregisters bewaard worden op het Drents Archief te Assen. De Histori-
sche Vereniging van Avereerst te Dedemsvaart beheert de nagelaten collectie van de heer Piel die
in de periode tot circa 1890 5.377 overledenen telde en van elk kort de gegevens vermeldde in zijn
deel acht over Ommerschans. Helaas ontbreekt hierop een register.

15. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 23: Ingekomen stukken Schokland, 23, d.d. 5-1-1825,9-1-1825
en 10-1-1825.

16. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 205: Register der patentschuldigen in de gemeente van Schok-
land, behoorende tot den laagsten rang, voor den jare 1827.

17. GA Kampen, Nieuw Archief IX, inv. 225: Bevolkingsregister 1849-1859.
18. Dr. A.P.E. Korver, De Schokkers van Schokland, in: De Vriendenkring, Cultuurhistorisch Tijdschrift voor

Flevoland 41 (2001), nr. 3, pag. 47-54. Dit artikel gaat over 58 akten betreffende vaartuigen van
Schokkers, te vinden in G.A. Kampen, Oud Archief, inv. nrs. 2221, 2223 en 2224.

19. Bruno Klappe & Ab Klappe: De nalatenschap van Cobus Klappe, in: het Schokker Erf (mei 1989), nr. 11,
pag. 26-28. GA Kampen, Notarieel Archief, inv. 567, nr. 526 en 549.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

TIMOTHEUS KLAPPE,
Echtgenoot vin

JOHANNA MOSSEL,

geboren te Schokland den 28 April 1831
overleed hij te Volleuhove den 8 Nov. 1922
na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten
der stervenden en werd begraven den 1)
Nov. d.o v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

JU) was een oprecht en vroom man, vreesde
God en week af van het kwaad. Die zya
sterfbed omringden, mochten aanschouwen,
hoe kostbaar de dood is van den recht-
vaardige en hoe zoet bet sterven is als men
godsdienstig geleefd beeft.

In de laatste jaren was het gebed niet
van" zyn lippen. Zelf» op den dag, dat een
ongeneeslijke ziekte bem trof, en zoo ia h|j
uil het tydeljjke tot het eeuwige opgegaan
tot God.

Mijne kinderen en vrienden gedenkt mij
in uwe gebeden, opdat de barmhartige God
mijne ziel genadig zij.

Zoet Hart van Jesus, wees myne liefde!
300 dagen aflaat

Zoet Hart van Maria, wees mijn heill
300 dagen aflaat

ONZE VADER - WEES GEGROET

Hij ruste in vrede. Amen.

^ OVCMJ3ELSDII C0WWHT- W KAKBBJWWOCM*
ZWCIU

Bidprentje van Thijmen Alberts Klappe (IIlc-2b; 1831-1922)
de vermelde geboortedatum is niet correct, deze is: 27 april 1831
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BELHAMEL BOOTSHAACK

DOOR DRS. K.A. REUVERS

Inleiding
De naam Bootshaack verschijnt in mijn kwartierstaat met:
Sara Bootshaack, ged. Gouda 29-1-1708, begr. ald. 14-12-1735, tr. Gouda 24-10-1728 Jacob Walop,
ged. Gouda 19-5-1698, impostmeester, begr. ald. 27-9-1782, zn. van Willem Abrahamse Walop en
Geertruijt Jacobs Meerkerck.
Sara was een dochter van:
Burchardus Bootshaack, ged. Enkhuizen 22-10-1684, overl. vóór 17-11-1712, otr/tr. Gouda 9/25-8-
1705 Barbara van Erck, ged. Gouda 19-7-1684, begr. ald. 1-7-1752, dr. van Abraham Claessen van
Erck (Arck) en Belija Struijs. Zij tr. (2) Gouda 9-2-1722/00 van Eek, wedr. van Catharina de Graaf.
Inmiddels zijn we aangeland bij de vader van Burchardus, PieterBootshaack, de centrale figuur
van dit verhaal.

Pieter Bootshaack
Aanvankelijk wist ik weinig over Pieter en zijn voorouders. Toen kwam de ontdekking dat er
klappers op het notarieel archief van Enkhuizen aanwezig zij n op het Rijksarchief in Haarlem!
Hierdoor kwam er een enorme hoeveelheid materiaal beschikbaar, waardoor ik een idee kreeg
van zijn levenswandel. Een samenvatting van de aktes geeft een aardig beeld van zijn persoon
en zijn leven. Blijkens veel aktes was hij een opvallende persoon en vaak in negatieve zin
betrokken bij scheldpartijen en messentrekkerij, aanvankelijk samen met zijn tweelingbroer
Heere gericht tegen hun stiefvader. Na de genealogische gegevens geef ik een beeld van zijn
levensloop en tenslotte de kwartierstaat van Pieter:

Pieter Bootshaack, ged. Enkhuizen 21-3-1663, koopman te Amsterdam (1682), controlleur en
commis ter convoijen en licenten te Enkhuizen (1687), controlleur generaal van de heren ad-
modiateurs over Noord Holland en West Vriesland' (1688,1689), poorter van Amsterdam 31-1-
1685, begr. Amsterdam 3-1-1721, otr. (1) Amsterdam 4-3-1682 Sara Scholten, ged. Amsterdam 5-1-
1659, overl. Enkhuizen 17-3-1702 (volgens familieaantekening), begr. Enkhuizen in de week
van 27-3-1702 (graf Westerkerk 83 Noord), dr. van Borchart Schol ten2 en Cathalijn Fockenberg;
otr. (2) Amsterdam 21-3-1710, tr. Utrecht 6-4-1710 Aletta van der Heijden, wed. Christoffel Roe-
straat; tr. (3) vóór 17-11-1712 Magdalena Milfort, vermeld Utrecht 17-11-1712.

De eerste keer wordt Pieter genoemd op 3 mei 16773, wanneer hij zijn moeder helpt een huis
(aan de oude Westerstraat op de hoek van de Sleutelsteijger) te ontruimen dat ze verhuurd
hebben aznPietterKlinck, schoenmaker, omdat deze de boel daar zou verwaarlozen. Blijkbaar
werden er korte metten gemaakt. Dan komt er een getuigenverklaring op 26 april 16794 op
verzoek van Jacobus Walchring, die later zijn stiefvader werd. Net 16 jaar oud heeft hij, gevolgd
door zijn moeder en tweelingbroer Heere, voornoemde Jacobus aangegrepen en is hem met zijn
vuisten te lijf gegaan. Ook zijn moeder en broer hebben zich op Jacobus geworpen en hem
afgetuigd. Vervolgens schijnt Pieter gezegd te hebben: 'na huys te willen gaen om een mes te
halen, met welcke hy dreygde den requirant de bock te sullen opsnijden van 't een oor tot het
andere'. De knokpartij vond plaats omdat Jacobus de trouwbelofte aan Pieters moeder niet
nagekomen was. Annetje Pieters had daarover al verklaringen afgelegd of laten afleggen door
derden vanaf 8 december 16785. Zo ging zij op 17 februari 16796 's morgens om halfzes (!) naar
Jacobus en informeerde of hij zijn trouwbelofte nog wenste na te komen. Blijkbaar had de
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knokpartij nut, want twee maanden daarna, op 24 juni 1679, trouwen Jacobus enAnnetjePieters.
Over de sfeer binnen dit huwelijk kunnen we slechts gissen. Lang heeft het in ieder geval niet
geduurd, want ruim een jaar later, eind oktober 1680, wordt Annetje ten grave gedragen.

In 1682 trouwt Pieter met Sara Scholten. Het echtpaar vestigt zich eerst te Amsterdam op de
Nieuwendijk, blijkens hun testament van 17 december 16827. Het testament wordt door Sara
op 26 april 16878 nietig verklaard, maar 24 mei 1691 herbevestigt zij het weer9.

Met Pieter is het korte tijd later weer raak. Ditmaal wordt er door getuigen op 1 augustus
168310 een verklaring afgelegd op verzoek van Pieter, die bij zijn broer op bezoek was. De stief-
vader, Jacobus Walchring, komt langs om aalmoezen te collecteren, en begint daarna Pieter uit
te schelden: 'voor een hoereheun, hoerekint, korpelwert schelm met vele andere lelycke ende
onfatsoenelycke woorden meer'. Drie dagen later laten beide broers verklaren dat Jacobus weer
liep te schelden. Na een maand is het weer raak. Jacobus laat door enkelen verklaren dat hij was
'omgaende met het bortien voort armenhuijs' en dat Peter en Heere uit het huis van laatstge-
noemde kwamen en hem aanvielen. Ze sloegen het armenbordje op zijn lichaam kapot en
scholden dat de duivel hem komt halen. Tenslotte kreeg hij met het bordje nog klappen op
zijn hoofd zodat hij bloedde en er bloed op zijn das zat. Hij was zijn hoed en pruik kwijt
geraakt in de strijd.

Op 10 augustus 1684" scheiden de broers de boedel van hun moeder. Hierbij wordt met geen
woord over hun stiefvader gerept. In verband met de erfenis zijn nog enkele aktes van later
datum aangetroffen.12 Vier maanden later13 vallen ze een zekere Cornelis Huijghhooft lastig op
de stoep van 't Gulden Vlies', waar 'sij soude aanleggen en dranck soude beschaffen'. Na een
woordenwisseling wordt er een mes getrokken. De langste, 'genaemt Pieter hebbende een
lichtgraauwe rock aan met een swartmoff om aan een swart lint met een bloot mes na haar
eerste getuige toequam'. Nadat de buren kwamen, sloegen de tweeling op de vlucht.

Ruim een jaar later, 23 oktober 168514, heeft Heere weer een ruzie met Griet Pieters in 'het
Gulden Vlies'. Hij scheldt haar voor hoer uit, mept haar in het aangezicht en trekt een mes.
Met moeite houden de omstanders hem in bedwang om erger te voorkomen. Heere machtigt
op 11 december 168515 zijn echtgenote Jantje Schrams, omdat hij op het punt staat met het schip
'Bronstee' voor de kamer van Enkhuizen van de VOC naar Batavia te varen. Hij zal nooit terug-
keren. Zijn vrouw Jantje komt enige keren voor in aktes, waarbij vermeld is dat haar man
uitlandig is, maar op 1 februari 169216 is er een akte waarin zij weduwe wordt genoemd met
de vermelding dat hij in 'India' is overleden. Hier is ook zijn functie vermeld, namelijk boek-
houder in dienst van de VOC.

Het leven van Pieter komt in rustiger vaarwater, maar niet voor lang. Over bevrachting die niet
in orde is en waar hij beroepshalve, als controleur, verklaringen over aflegt of laat afleggen,
verschijnen tussen 1687 en 1689 enkele aktes17. Hij woont in die tijd in Enkhuizen.

Op 10 juni 169118 legt Roelof Dirks, tuinman met zijn vrouw Meijnuwe Jans een verklaring af
dat Sr. Pieter Boodtshaeck de vorige avond om halftien is verschenen en 'vragende aen hem
getuijge met bulderende vloecken waeromme hij op sijn thuijn soo weijnigh gepast hadde die
hij seijde gedurende sijn absentie vrij veel met onkruijt als anders verwort was geworden,
hetwelcke hij getuijge ontkende ende met sachtsinnige woorden het contrarie genoeghsaem
aenwees'. Pieter ging vreselijk tekeer.

Driejaar later op 10 maart 169419 laat Pieter door drie dames getuigen dat hij en zijn vrouw
zijn afgetuigd door Rieuwert Croesen en diens neef Cornelis de Clerges. Pieter 'bloedde dapper',
zijn vrouw kreeg klappen in haar gezicht en bloedde uit haar mond. De dagen erna worden
er nog twee verklaringen omtrent deze vechtpartij afgelegd20.

In september en oktober 1696 gzztPieter opnieuw door het lint. Op 27 september 1696 wordt
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een verklaring afgelegd wegens agressief gedrag onder bedreiging van een zekere Jan Coppens
". Op 31 oktober 1696 dreigt hij zijn huis in de Westerstraat in brand te steken22. Alle getuigen
hebben gehoord dat 'hij Bootshaak zoo in huijs als voor de deur opde straat seer horribel
vloeckte, raasde en tierde en deselve Bootshaak onder schrickelijk vloecken bevestighde' t sel ve
waarachtich te sijn en dat hij de duij vel daar op lijf en ziel gegeven had...'. Attestanten hebben
op zolder enige gloeiende kolen gezien, die ze met water doven. Een dag later23 verklaren nog
enkele getuigen dat ze in Pieters huis allerlei brandbare spullen aantroffen, zoals een bultzak
met stroo, los stroo, zwavelstokken en een berken bezem. Blijkbaar was de maat vol. Pieter
wordt op 31 oktober 1696 opgepakt. Alle feiten hierboven beschreven worden hem ten laste
gelegd: 'naar dat hij voorlang een considerabel capitaal hem soo van sijne als sijne vrouws
ouders aangekomen met droncken drinken hoeren snoeren en andere buijten sporigheden
doorgebraght, veele moeite maackerijen en insolentien gepleeght'. Een en ander wordt nog
eens uitgebreid door de eiser beschreven. Vooral de poging tot brandstichting wordt hem
zwaar aangerekend, aangezien de hele stad kon afbranden. De eis tegen Pieter luidt dat hij 'sal
werden gecondemneert door den scherprechter op een schavot ten dien eijnde alhier ten gewo-
ne plaatse op te reghten met den swaarde te werden onthooft, ofte wel tot anderen alsulke
peijnen als haar Ed. Welaghtb. na reght en opreghte justitie bevinden sullen te behooren met
condemnatie van cos ten deser processe sij nen gevanckenisse'. De uitspraak op 7 december 1696
is milder. Pieter moet voor dertig jaar naar een verbeterhuis en wordt voorgoed uit de stad
verbannen. Ook mag hij het oosterbaljuwschap van West Friesland niet meer betreden24. Waar
hij in een verbeterhuis verblijft, is niet bekend. In Amsterdam, waar hij later weer opduikt,
is in de archieven van de spin- en tuchthuizen niets gevonden.

Op 31 mei 169725 eisen enige crediteuren geld van Pieter en zijn vrouw, maar hij is 'afwezig'.
Op 22 april daaraan voorafgaande heeft het gerecht van Enkhuizen als curator over de boedel
van het echtpaar aangesteld. Sara overlijdt 17 maart 1702 in Enkhuizen. Waar Pieter zich dan
ophoudt, is onduidelijk. Op 18 juni 170326 verklaren Trijntgen Pieters en Jantje Abrahams dat er
vlak voor Sara's overlijden nog goederen zijn ingewisseld bij de bank van lening, waarvan het
geld aan Jacobus Vis wordt overhandigd die er mee naar Amsterdam is vertrokken. Ook zoon
Burchardus laat goederen inwisselen en vertrekt met het geld. Vermoedelijk gebeurt dit in
opdracht van Pieter, die zich zelf niet laat zien vanwege zijn verbanning.

Pieter hertrouwd in 1710 in Utrecht met Aletta van der Heijden, en twee jaar later, op 17 januari
171227 laat hij een akte van volmacht opmaken in Utrecht waarbij hij zijn derde echtgenote
Margaret Milford volmacht geeft in verband met de nalatenschap van zijn zoon Burchardus, 'te
vorderen onder minne ist doenlijck, anders bij middelen van justitie'. Waar dit derde huwelijk
is voltrokken, blijft onduidelijk (in ieder geval niet in Amsterdam, Enkhuizen of Utrecht). In
171828 woont hij in Amsterdam, waar hij tenslotte overlijdt en op 3 januari 1721 wordt begra-
ven.

Kwartierstaat Bootshaack
Behalve van DTB-gegevens, is gebruik gemaakt van notariële aktes, waaruit de oudere gege-
vens blijken. Begrafenissen werden per week genoteerd, waarbij de kerk met de plaats en het
nummer van het graf werd vermeld. Als het graf bekend is, kunnen omgekeerd weer begrafe-
nissen van andere familieleden gevonden worden.

Voorts is het opvallend hoe er gewisseld wordt van geslachtsnaam, soms per generatie of
zelfs binnen een gezin
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ia. Dirck Bootshaack, ged. Enkhuizen 19-9-1660 (get. de vader en Eefke Frans, de grootmoeder).
ïb. PieterBootshaack, ged. Enkhuizen 21-3-1663 (get. de vader, Maritje Adriaens, Trijn Simons).
ie. Heero (Heertje) Bootshaack, tweeling met Pieter, ged. Enkhuizen 21-3-1663 (get. zie hiervoor),

boekhouder in dienst van de VOC, overl. vóór 1-2-1692, otr/tr. Enkhuizen 26-9/11-10-1682
(huw. contract 25-9-168229) jantje Schram, ged. Enkhuizen, 28-9-1663, dr. van Volckert
Adriaensz. Schram, vice-admiraal, en Jantje Siracles.

ld. Dirk, ged. Enkhuizen 12-7-1665 (get. de vader en Trijn Simons).
Er waren meer kinderen, want er werden kinderen (mogelijk ongedoopt) begraven 7/13-10-
1669 (graf Westerkerk 81N), 11/17-8-1681 (graf Westerkerk 227 M).

2. jan Dircks Bootshaack alias Dol30, geb. Enkhuizen, geen doop gevonden, woont Kernmelk-
sluys (1659), koopman in laken, begr. Enkhuizen 17/23-4-1673 (graf Westerkerk 82 N), tr.
(1) jantje Willems (waaruit een zoon jan jans), otr/tr. Enkhuizen 25-9/12-10-1659

3. Annetje (Antje, Anna) Pieters, ged. Enkhuizen 28-5-1634, koopvrouw in (zijde)laken, woont
Oude Westerstraat (1659, had een winkel aldaar, op de hoek Sleutelsteiger), Nieuwe Wes-
terstraat (1679), begr. Enkhuizen 28-10/3-11-1680 (graf Westerkerk 83 N); otr/tr. (2) Enk-
huizen 24-6/30-7-1679 Jacobus Walgringh, woont 'opt Sint Jacobsburgwal', koopman te
Amsterdam (1679), later te Enkhuizen.

4. Dirk Heertges Dol, ged. Enkhuizen 29-3-1590, reder op de haringvaart (1627)32, slachter
(1641), overl. vóór 2-7-164133, otr/tr. Enkhuizen 26-4/12-5-1613

5. Eefke Frans, ged. Enkhuizen 17-1-1593, begr. Enkhuizen 5/11-12-1661.
Kinderen, gerefol. gedoopt te Enkhuizen:
a. Griet, ged. 11-5-1614 (get. Geert Jansen).
b. Heertge, ged. 27-9-1616.
c. Geertyen, ged. 7-10-1618 (get. Tryn Dirx).
d. Tryn, ged. 7-4-1621 (get. Tryn Dirx).
e. Volcker, ged. 24-3-1622 (get. de vader).
f. Claes, ged. 28-11-1624 (get. Teetgen Heertgens).
g. Claes, ged. 9-11-1625 (get. Trijn Dirxen).
h. Tryntyen Dol, ged. 23-2-1627 (get. Tetyen Heertges), tr. SijmenAllertsz. Semeijns, 'president', begr.

Enkhuizen 11/17-11-1669 (graf Westerkerk 81N). Van Sijmen zijn genealogische aantekeningen
bewaard, maar die gaan uitsluitend over zijn eigen familie34,

i. Anna, ged. 2-3-1628 (get. Tryn Dirxen).
j . Jan (= 2), geen doop gevonden, verm. geb. ca. 1630.
Kinderen werden begraven in graf Westerkerk 83N in de weken van 27-10/ 2-11-1636 en 24/30-11-
1636. Overigens waren er op 18-1-166335 toen de boedelscheiding van Eefke Frans werd geregeld,
alleen de kinderen Tryn en Jan nog in leven.

6. Pieter Wiggersz. 'op de Kreek', meester kleermaker (1649,1654)36, koopman (1654)37, begr.
Enkhuizen 19/25-9-1661 (Westerkerk graf 184N), otr/tr. Enkhuizen 28-9/14-10-1629

7. Marijtje Adriaens, begr. Enkhuizen 16/22-8-1666 (Westerkerk graf 184N).
Kinderen, gerefol. gedoopt te Enkhuizen:
a. Jakob Pietersz. (Meun)., ged. 24-11-1630 (get. Jakobjen Laurens), apotheker te Enkhuizen.
b. Jan, ged. 5-10-1632 (get. vader), jong overleden.
c. Annetien (= 3), ged. 28-5-1634 (get. de vader).
d. Ariaen Pietersz. (van der Schueren), ged. 8-5-1636 (get. Jakobjen Laurens).
e. Teuntgen, ged. 1-5-1639 (get. Teth Wiggersdr.), jong overleden.
f. Wigger Pietersz. (Bijl), geen doop gevonden.
g. Freedrick Pietersz. (Swaegdijck), ged. 6-10-1641 (get. de vader), overl. vóór 31-3-167038 (datum boedel-

scheiding van zijn ouders), moest volgens testament van zijn moeder theologie studeren39 (het
is de vraag of dat gebeurd is, want hij is nooit vermeld als predikant), testeert Enkhuizen 7-8-
166840.
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h. Thjntjen, ged. 24-7-1644 (get. Jacobjen Lourens), jong overleden,
i. Jan, ged. 4-4-1649 (get. Kornelis Jans), jong overleden.

8. Heertgen Claesz. Croon, geb. Enkhuizen ca. 1570, schipper41, woont 'op die oude Doele'
(1590), overl. tussen 19-5-1598 en 14-7-160042, otr./tr. Enkhuizen 25-2/11-3-1590

9. Trijn Dircks, geb. Enkhuizen ca. 156843, woont 'op die Visserdick' (1590), overl. na 2-3-1628.
Kinderen (heten later: Dol):
a. Dirck (= 4), ged. Enkhuizen 29-3-1590 (get. Trijn Pieters).
b. Claas, ged. Enkhuizen 10-3-1592 (get. Trijn Peters).
c. Symen.
d. Tetje, overl. na 25-10-1663.

10. Frans Jans (Truck), soldaat onder hopman Poelgeest (1580), otr. Enkhuizen 11-9-1580
11. Hilke (Hillegond) Pieters, woont Harckesteijger (1580), overl. na 22-1-163244.

Kinderen, gedoopt te Enkhuizen:
a. Anne, ged. 13-11-1581 (get. Alydt Cornelis).
b. Hendrick, ged. 2-6-1585 (get. Thedt Benedictus).
c. Hendrick, ged. 25-12-1586 (get. Aeff Claes).
d. Sieuwert, ged. 25-2-1590 (get. Alijdt Pieters).
e. Eejke (= 5), ged. 17-1-1593-
f. Cornelis.

12. Wygger Haryncksz., scheepstimmerman45, woont 'op Noerden' (1596), otr. (3e gebod)/tr.
Enkhuizen 28-2/3-3-1596

13. Anna Cornelis Stapel, woont 'op die Melckmarckt' (1596), overl. na 9-9-165046.
Kinderen:
a. Cornelis Wyggersz., tr. Jacobjen Lourens.
b. Pieter (= 6).
c. Volckert Wyggersz. (Timmerman), tr. Stijntien Hendricks, begr. Enkhuizen 5/12-12-1689 (graf Wester-

kerk 83 N).
d. Tet.
e. Anna.
f. Claes.

14. Adriaen Pietersz. van derSchure, overl. vóór 5-2-163547, tr.
15. Sybrich Claes, uitdraagster48 te Enkhuizen, overl. na 5-2-1635.

Kinderen:
a. Marytje (= 7).
b. BrechtAdriaensdr., 'tot Medemblik', otr/tr. Enkhuizen 22-11/8-12-1513 Willemjansz. Grassack, woont
'bij de Vriese Maerck'.

16. Claes Heertges Croon (heeft zus: Aaf Heertges), overl. vóór 18-8-1575, tr.
17. Cathrijn Pieters (zus van Jacob Pietersz. Waert), testeert 18-8-157549, overl. na 12-5-161150.
18. Dirck Symonsz. Dol, overl. vóór 16-6-161351.

Kinderen52:
a. Tryn (= 9).
b. Dieu Dircksdr., overl. vóór 17-4-160253, tr. Jan Jansz. Verwer, alias Jan Cornelisz.
c. Hilbrant Dircksz., tr. Griet Jacobs.
d. Dirck Dircksz., volwassen op 16-6-161351.

24. Haring Wiggersz., schoenlapper (1614), scheepstimmerman (1616)54, keurmeester (1626),
woont op het Noord (1620), overl. tussen 7-9-162655 en i8-3-i63is6, tr. (2) Enkhuizen 25-11-
1620 Reynstjans, woont Noorder Havendijk (1620), overl. na s-2-163757, tr. (1)

25. NN.
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Noten

AWG = Archief Westfriese Gemeenten te Hoorn; GAA = Gemeentearchief Amsterdam;

HUA = Het Utrechts Archief; ONA = Oud notarieel archief; ORA = Oud rechtelijk archief.
1. Het beroep is te vergelijken met fiscaal controleur bij de douane. In notariële aktes wordt Pieter

opgeroepen om verklaringen af te leggen over scheepsladingen. Admodiatie is volgens Van Dale
'heffing van verbruiksbelasting bij een som ineens naar geraamd verbruik over een zeker tijdvak'.

2. Voor Scholten, zie: Nederland's Patriciaat 44 (1934) en De Nederlandsche Leeuw 78 (1961) en 97 (1981).
3. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1145, fol. 116.
4. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1162, fol. 48.
5. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1162, fol. 27.
6. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1162, fol. 41.
7. GAA, ONA, inv. nr. 2014, fol. 671 (film 2200).
8. GAA, ONA, inv. nr. 4126 (film 4213).
9. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1179, fol. 45.

10. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1158, fol. 57 en 58.
11. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1175, fol. 101.
12. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1182, fol. 7 d.d. 16-7-1686 en inv. nr. 1176, fol. 95 d.d. 30-11-1686.
13. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1175, fol. 122 d.d. 16-12-1684.
14. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1176, fol. 38.
15. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1176, fol. 44.
16. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1184, fol. 56.
17. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1177, fol. 70 d.d. 7-11-1687, fol. 109 d.d. 21-4-1688, fol. 131 d.d. 25-10-

1688 en inv. nr. 1178, fol. 33 d.d. 9-5-1689.
18. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1151, fol. 68.
19. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1153, fol. 15.
20. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1153, fol. 16 d.d. 11-3-1694 en inv. nr. 1181, fol. 19 d.d. 12-3-1694.
21. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1186, fol. 54.
22. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1186, fol. 63a.
23. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1186, fol. 64a.
24. AWG, Criminele rol Enkhuizen, inv. nr. 4924, pag. 183 d.d. 7-12-1696.
25. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1154, fol. 78.
26. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1210, fol. 32.
27. HUA, inv. nr. Uisiai.
28. HUA, inv. nr. Ui38as, d.d. 24-5-1718 en inv. nr. Ui55a2, d.d. 12-10-1718.
29. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1130, akte 99.
30. Naar de herkomst van de naam Bootshaack is geen onderzoek ingesteld. Waarom Jan zich zo noemt,

is niet bekend. Eind 16e eeuw liet het echtpaar Jan Claes Bootshaeck en Lijsbetjans vier kinderen
dopen in Enkhuizen. Mogelijk was hij een broer van Heertge Claesz. Croon (kwartier 8).

31. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1144, akte 93.
32. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 920, nr. 166.
33. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 977, nr. 6.
34. AWG, ORA Enkhuizen, inv. nr. 1733, nr. 719.
35. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1123, akte 153.
36. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 984, nr. 101 en inv. nr. 1054, akte 15, fol. 18.
37. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1052, nrs 90, 91 en 209.
38. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1142, nr. 61.
39. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1060 akte 117, pag. 127 d.d. 13-1-1662 20 uur.
40. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 1134, nr. 9.
41. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 847, nrs. 11 en 172.
42. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 846, nr. 11 en inv. nr. 847, nr. 69.
43. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 848, nr. 51.
44. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 909, nr. 70.
45. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 879, nr. 41 en inv. nr. 892, nrs. 174 en 256.
46. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 992, nr. 23.
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47- AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 945, nr. 99.
48. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 928, nr. 253.
49. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 813, nr. 361 en 362.
50. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 838, nr. 434.
51. AWG, ORA Enkhuizen, inv. nr. 5028, fol. 153.
52. AWG, ORA Enkhuizen, inv. nr. 5028, fol. 155V., nr. 4.
53. AWG, Weesboek Enkhuizen, inv. nr. 5043, fol. 278.
54. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 860, nr. 119.
55. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 904, nr. 277.
56. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 908, nr. 396.
57. AWG, ONA Enkhuizen, inv. nr. 911, nr. 225.

GEDRUKTE URKER EN SCHOKLANDER BRONNEN
! (een selectie)

DOOR A.J. STASSE

- S. van den Berg, Urker deugnieten, in: Urker volksleven 16 (1989), afi. 2, pag. 30-34 [in het eind
der 18e eeuw vermeld in het notulenboek van de Hervormde gemeente].

- H. Brouwer en K. Kramer, Lidmatenregister Urk, 1711-1816, Espel [etc], 1995.
- A. Klappe, De volkstelling van 1830, in: Schokker erf 1987, nr. 6, pag. 38-40 [in Schokland].
- A. en B. Klappe, De Schokkers in Kampen, in: Schokker erf1990, nr. 13, pag. 12-21; nr. 14, pag. 13-

19; nr. 15, pag. 12-20 [overzicht van de families die zich er in 1859 en 1860 vestigden].
- A. Klappe en B. Klappe, Schokkers in de Kamper burgerboeken, in: Schokker erf (1992), nr. 21, pag.

28-30.
- B. Klappe, Pastoors, predikanten en vuurstokers van het eiland Schokland, Urk, Stichting Urker

Uitgaven, 1993.
- Kramer, K., Doop-/Geboortenregister (Gezinnen) te Urk, 1711-1815, Krommenie, z.j.
- Kramer, K., Register van de Graven en wien deselve Begraven is in de kerk op 't Eijland Urk gemaakt

in 't jaar na Christi Geboorte 1755, Krommenie, 1995.
- D. Landsman, De bewoners van Schokland na de ontruiming, in: Mensen van vroeger 6/7 (1978/79),

pag. 77-78 [in 1859]-
- A.P. van der Veer-de Boer, Familienamen op Urk, in: Gens Nostra 25 (1970), pag. 298-299.
- A.P. van der Veer-de Boer, Huwelijken van Urkers, [1700-1800], gesloten te Durgerdam, in: Gens

Nostra 26 (1971), pag. 280-281 en 436 (corr.).
- K. de Vries, Defamiliegraven in de hervormde kerk van Urk, in: Urker volksleven 7 (1978/79), no. 39,

pag. 9-11.
- T. de Vries, Over leven en dood: heelmeesters en vroedvrouwen bij ons op de bult, in: Urker volksleven

3 (i974), no. 13, pag. 2-12.
- A. Weerstand, De Urker omroepers, in: Urker volksleven 19 (1992), afl. 6, pag. 8-36 [vanaf 1888].

In de genoemde tijdschriften Schokker Erf en Urker Volksleven zijn nog meer voor genealogen
interessante artikelen te vinden.
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HUWELIJKSDISPENSATIES OP SCHOKLAND
DOOR BRUNO KLAPPE

In kleine, besloten gemeenschappen kon het vinden van een geschikte huwelijkspartner best
wel eens moeilijk zijn. Je moest er namelijk zeker van zijn dat je geliefde geen al te naaste
familie van je was. En in een afgelegen dorp is dat al gauw het geval, zo ook op het voormalige
Zuiderzee-eiland Schokland. De Schokker meisjes kwamen doorgaans maar zelden het eiland
af, zodat de keus vaak beperkt bleef tot het eigen volk. Men kwam dan echter al gauw in con-
flict met de wetten van de rooms-katholieke kerk. Neven en nichten mochten immers niet
zonder toestemming van het bisdom met elkaar trouwen (zij zijn tweedegraads bloedver-
want), evenmin als achterneven en -nichten (derdegraads) en achter-achterneven en -nichten
(vierdegraads).

Wat betekent dit nu voor een kleine, besloten gemeenschap als het eiland Schokland? Laten
we er dan voor het gemak van uit gaan dat een gemiddeld echtpaar pakweg drie volwassen
kinderen krijgt. Stel dat ik een trouwlustige Schokker ben van ongeveer 25 jaar oud. Ik heb
dan twee ooms of tantes van vaderskant en twee ooms of tantes van moederskant, die ieder
drie kinderen hebben, dus ik heb twaalf neven en nichten. Mijn vader heeft ook twaalf neven
en nichten, die ieder ook weer drie kinderen hebben. Dat zijn dus 36 achterneven en -nichten
van vaderskant. Maar ik heb er ook nog eens 36 van moederskant, dus dat zijn er in totaal 72
stuks. Mijn vader heeft natuurlijk ook 72 achterneven- en nichten, die ieder drie kinderen
hebben, zodat ik 216 achter-achterneven en -nichten heb van vaderskant. En natuurlijk ook
216 van moederskant, dus dat zijn in totaal 432 stuks.

Dat zij n bij elkaar dus maar liefst (12+72+432=) 516 min of meer naaste neven en nichten, die
weliswaar niet allemaal op huwbare leeftijd, maar toch (zeker de neven en nichten) allemaal
in hun jonge jaren zullen zijn. Daarvan is de helft vrouw, dus ik mag met zo'n 258 dames niet
zonder meer trouwen wegens te nauwe familiebanden.

In een kleine gemeenschap als Schokland geeft dit natuurlijk grote problemen, want zoveel
vrouwen waren er niet! Schokland had ruim zeshonderd bewoners, waarvan er zo'n vierhon-
derd katholiek waren. Er waren dus ongeveer tweehonderd katholieke Schokkerinnen in alle
leeftijdgroepen. Naar schatting zullen er op elk moment dan maar ongeveer dertig katholieke
Schokkerinnen geweest zijn in de leeftijd van 20-30 jaar. Gezien het grote aantal verboden
relaties is het dus duidelijk dat er toch op grote schaal 'in de familie' getrouwd moest worden,
er was immers geen andere keus. Daarbij kwam dan ook nog datje niet zomaar mocht trou-
wen met een zuster van je overleden vrouw (eerstegraads aanverwantschap), of haar nicht
(tweedegraads), haar achternicht (derdegraads) of haar achter-achternicht (vierdegraads).

Een blik in de r.-k. trouwboeken van Emmeloord op Schokland leert dat er inderdaad zeer
vaak dispensatie aangevraagd is voor dat er getrouwd kon worden1. In de periode van 1749,
toen voor het eerst regelmatig de dispensatie-aanvragen in het trouwboek vermeld werden,
tot en met 1851 werden er 329 huwelijken gesloten. In maar liefst 178 gevallen moest er toe-
stemming gevraagd worden, wat neerkomt op 54% van de huwelijken, een behoorlijk groot
aantal dus.

Een van de middelen om te zorgen dat het bisdom toch toestemming voor het verboden
huwelijk gaf, zou natuurlijk een voorechtelijke zwangerschap kunnen zijn. Uit een onderzoek
door de IJsselakademie blijkt dat in de jaren 1812-1830 van de Schokker echtparen er 53,9% bij
de geboorte van hun eerste kind hooguit zeven maanden gehuwd was2. Zelf heb ik een telling
gemaakt over de jaren 1714-1811, waaruit blijkt dat 41% van de katholieke eerstgeborenen ter
wereld kwam binnen zeven maanden na de huwelijksvoltrekking van de ouders, en maar liefst
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5i% binnen negen maanden. Er werd dus veelvuldig de liefde bedreven voordat het officieel
mocht, en het lijkt erop dat de Schokker meisjes om een of andere reden bewust zwanger
werden.

BartholomeusDoorenweerd, pastoor op Schokland van 1796 tot 1808, had zo zijn eigen mening
over deze voorechtelijke zwangerschappen. In zijn afscheidspreek, gehouden op het feest der
Boodschap van de H. Maagd Maria (25 maart 1808) zei hij hierover het volgende3:
'Ik meen wel mij te mogen verblijden, dat de verfoeijelijke gewoonte van zware vloeken uit
te slaan zoo algemeen niet meer is als zij wel plagt te zijn. God gave, dat ik dit omtrent de
lichtschuwende zonde der ontuchtigheid ook mogte kunnen zeggen. Menig en menigwerfheb
ik tegen dit kwaad uitgevaren. Ik heb er al de hatelijkheid en afschuwelijkheid met de leven-
digste verven van afgeschilderd. Hoe dikwijls is 't met dat alles nog gebeurd, dat ik heb moe-
ten inzegenen waar de bruid eerlang moeder zoude zijn? Dit is een der diep gekankerste kwa-
len dezer gemeente. En zoolang de ouders niet vlijtiger over de verkeering hunner kinderen
waken, zoo lang zij hunne dochters bij nacht te bier en in den wijn laten gaan, zoo lang zij
aanstonds gereed zijn de huwelijken hunner kinderen toe te stemmen, als de bruid bezwan-
gerd is, zoo lang men het voor geene openbare schande rekent, die het toch wezenlijk is, dat
zich een vrijster laat bezwangeren, als er maar het huwelijk op volgt, zoo lang zal dit kwaad
heerschen en blijven heerschen, tot groote schande en schade der gemeente. Want hoe kan er
zegen in eene gemeente zijn, waar dikwijls de ouders uit tijdelijke inzichten de huwelijken
hunner kinderen zoo lang tegen houden, hen zoo lang in een bestendig gevaar van zonden op
zonden te stapelen laten leven, tot er getrouwd moet worden om eenige schande bij de wereld
te ontgaan? Moge ik nog eens horen dat dit kwaad geheellijk hadde opgehouden, wat zoude
mij dit vreugde baren!'

Doorenweerd suggereerde dus dat de Schokkers hun kinderen niet graag zagen trouwen.
Vader was dan immers zijn goedkope vissersknecht kwij t, en moeder haar gezellige huishoud-
hulpje. Een zwangerschap deed dan vaak wonderen ...

Het ligt natuurlijk voor de hand dat een voorechtelijke zwangerschap ook gebruikt kon
worden als pressiemiddel om een dispensatie-aanvraag goedgekeurd te krijgen. Dat deed men
echter nauwelijks, blijkt uit een telling die ik maakte over de jaren 1752-1811. In het genoemde
tijdvak was 57% van de Schokker echtparen bij de geboorte van hun eerste kind hooguit zeven
maanden gehuwd. Onder de Schokker echtparen die in dezelfde tijd met dispensatie gehuwd
waren, was dit percentage maar 37%. Men kan dus stellen dat normaliter een voorechtelijke
zwangerschap niet gebruikt werd als pressiemiddel om een dispensatie-aanvraag goedgekeurd
te krijgen. Blijkbaar wist men dat gezien de geringe keus op Schokland de dispensatie toch
wel verleend werd.

Een 25-tal dispensatie-aanvragen uit de jaren 1835-1853 betreffende Schokker paren vond ik
terug in het Rijksarchief te Utrecht tussen de correspondentie van de aartspriester van Salland
en Drenthe. Omdat deze brieven vaak een goed inzicht geven in de familiebanden van bruid
en bruidegom, en dikwijls voorzien zijn van staatjes die drie of vier generaties terug gaan, is
het bijzonder jammer dat de overige aanvragen (nog) niet terug gevonden zijn. Een voorbeeld
van zo'n aanvraag wil ik hieronder geven.

joannes GeorgiusBruns, pastoor op Schokland, schreef op 9 december 1850 het volgende aan de
aartspriester van Salland en Drenthe:
'Den 25 der vorige maand heb ik U. H.W. E. W. eene missive gezonden, inhoudende het verzoek
om dispensatie voor Alberd Bruinsen Diender, weduwnaar van Lijsjen Hendriks Diender, en
Jacobjen Albers Klappe, weduwe van Klaas Karel, welke van vaderszijde in den derden graad
en van moederszijde in den derden en vierden graad bloedverwant zijn. Ofschoon ik hen
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beiden, toen zij bij mij kwamen, met herhaalde malen gevraagd heb naar affiniteit die uit de
eerste huwelijken konden ontstaan zijn, kreeg ik het altijd in negativ antwoord. Nu is echter
Alberd, de sponsus , weer bij mij geweest en heeft mij de stamboom van zijn eerste vrouw
Lijsjen Hendriks Diender opgegeven, en daaruit blijkt dat de overledene vrouw van Alberd
met Jacobjen, sponsa van Alberd, in den 4den graad bloedverwant zijn geweest, waaruit dan
ook voor Alberd en Jacobjen, sponsus en sponsa, affiniteit volgt in 4to gradu, zoo als uit de
bijgaande stamboom te zien is; en neem dus eerbiedig de vrijheid U. H.W. E.W. om dispensatie
daarin te verzoeken. Ik kan geene andere redenen daarvoor aangeven, dan die welke in de
missive van den 241.1. maand reeds zijn opgegeven: angustia loei, copula, et proli ex priori
matrimonis'.4

Met dat laatste wordt waarschij nlijk bedoeld dat ze in een afgezonderde gemeenschap wonen,
dat ze bij elkaar blijven slapen, en kinderen uit hun eerdere huwelijken te verzorgen hebben.

Uit het bovenstaande blijkt dus datLijsjeHendriksDiender (uxor defuncta ofwel de weduwe van
Albert Bruinsen Diender), een dochter was van Hendrik Diender, die een zoon was van Tonia Albers
Klappe, die een dochter was van Aleid Claessen Klappe, die een zoon zou zijn van Claas Bruinsen
Klappe.

Enjacobje Albers Klapp e (sponsa ofwel de aanstaande van Albert Bruinsen Diender) was een doch-
ter van Aleid}ansKlappe, die een dochter was van}an Bruinsen Klappe, die een zoon was van Bruno
Klaassen Klappe, die een zoon zou zijn van dezelfde Claas Bruinsen Klappe.

Het is niet helemaal juist wat de aanstaande bruidegom opgaf, wat hem niet kwalijk is te
nemen, want hij moest wel erg ver in de tijd terug om de gemeenschappelijke voorvader te
vinden. Dat was niet Claas Bruinsen Klappe, maar Claes Albertsen (Klappe), die 17 februari 1718 in
de r.-k. kerk op Emmeloord trouwde met Antonia Albersen (zie het artikel 'Vier generaties van
de familie Klappe, afkomstig van Schokland', elders in dit nummer).

Niet alle dispensatie-aanvragen zijn voorzien van een staatje waaruit de gemeenschappelijke
afstamming blijkt. Maar ook dan kan zo'n aanvraag wel degelijk zijn diensten bewijzen. Zo
wist ik lange tijd niet wanneer Peter Peters, de stamvader van de Schokker familie Koek, gedoopt
was. Deze Peter Peters, bijgenaamd Jonge Peter, trouwde 6 augustus 1730 in de ger. kerk op Ens
met Aaltje Peters, bijgenaamd Groote Aale, gedoopt (ger.) Ens 23 november 1704, overleden
Schokland 16 februari 1748, dochter van Peter Louwen en Trintjejans. Aaltje Peters en haar man
Jonge Peter zijn achtereenvolgens op 16 en 17 februari 1748 overleden 'en sijn op eene dag
begraven'.

Volgens het trouwboek was Peter Peters afkomstig van Ens. Probleem was dat ik niet kon
bepalen of hij in Ens op 19 juni 1701 gedoopt was als zoon van Peter Peters en Lijsbethjans, of op
17 september 1699 als zoon van Peter Peters en Marijtjejans. En hier bood een dispenstatie-aan-
vraag de oplossing! Er waren dus twee gezinnen die in aanmerking kwamen:

A - Peter Peters, tr. Ens 15-4-1694 Marritjejans. Uit dit huwelijk, gedoopt te Ens: (1) Klaasje 17-3-
1695, (2) Nelletje 25-12-1696, (3) Claasje 1-1-1698, (4) Peter 17-9-1699, (5) Neltijn 26-2-1702.

B - Peter Peters, tr. Ens 11-6-1699 Lijsbethjans. Uit dit huwelijk, gedoopt te Ens: (1) Aaltje 15-10-
1699, (2) Peter 19-6-1701, (3) Evert 2-3-1704, (4) Grietje 5-2-1708, (5) Grietje 3-11-1709.
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Ik ben tot de oplossing gekomen door uit te zoeken of de (voorlopige) stamouders Peter Peters

alias Jonge Peter en zijn vrouw Aaltje Peters alias Groote Aale soms nakomelingen hadden die met

dispensatie getrouwd waren. Dat waren er inderdaad nogal wat, maar één echtpaar trok mijn

bijzondere aandacht.

Een kleindochter van hun, namelijk Aleida Michielsen Klein. Zij trouwde op 2 januari 1791 in de

ger. kerk op Ens met Jan Jacobs Coridon. Op 16 januari 1791 trouwde hetzelfde paar in de r.-k.

kerk op Emmeloord, met dispensatie wegens derdegraads bloedverwantschap. Dat wil zeggen

dat zij achterneef en achternicht van elkaar waren, dus gemeenschappelijke overgrootouders

moeten hebben. Van de bruidegom heb ik daarom het volgende kwartierstaatje gemaakt:

1. Jan Jacobs Coridon, geb. Ens, ged. (r.-k.) Emmeloord 1-1-1759, overl. Schokland 2-7-1804, tr. (ger.) Ens
2-1-1791, tr. (r.-k.) Emmeloord 16-1-1791 Aleida Michielsen Klein.

2. JacobJansen Koridon, geb. Schokland 13-2-1735, ged. (ger.) Ens 20-2-1735, overl. door koude en uitput-
ting tijdens een zware sneeuwstorm op de Zuiderzee 18-2-1807, tr. (ger.) Ens 23-5-1756, tr. (r.-k.)
Emmeloord 31-5-1756

3. Maria Everts Goosen, geb. Schokland 28-9-1737, ged. (ger.) Ens 29-9-1737, overl. Emmeloord 23-6-
1808.

4. Jan Jacobs Coridon, bijgenaamd Brechten Jantje, ged. (ger.) Ens 23-12-1688, overl. Schokland 8-9-1747,
tr. (ger.) Ens 23-12-1720, tr. (r.-k.) Emmeloord 25-7-1727

5. Nelletje Peters, ged. (ger.) Ens 25-12-1696, overl. Ens 22-10-1755.
6. EvertLouwe Goosen, geb. Emmeloord, overl. Ens 23-2-1764, tr. (r.-k.) Emmeloord 21-4-1736, tr. (ger.)

Ens 22-4-1736
7. Jannigje Alberts, geb. Emmeloord, overl. na 29-10-1767, wed. van Jacob Peters van der Molen.
8. Jacob Florissen, tr.:
9. Jan-Maagh Gerrits.

10. Peter Petersz, geb. Emmeloord, tr. (ger.) Ens 15-4-1694

11. Marritjejans, geb. Ens.

Ook van de bruid maakte ik een kwartierstaatje:

1. Aleida Michielsen Klein, geb. Ens, ged. (r.-k.) Emmeloord 10-11-1769, overl. Schokland 9-6-1804, tr.
(ger.) Ens 2-1-1791, tr. (r.-k.) Emmeloord 16-1-1791 Jan Jacobs Coridon.

2. Michiel Gerrits Klein, geb. Schokland 27-6-1743, ged. (ger.) Ens 30-6-1743, overl. Ens 11-10-1781, tr.
(ger.) Ens 30-4-1769, tr. (r.-k.) Emmeloord 15-5-1769

3. Maria Peters Koek, geb. Schokland 9-11-1743, ged. (ger.) Ens 10-11-1743, overl. Ens 17-9-1790.
4. Gerrit Thomassen, bijgenaamd Kleijnbroer, ged. (ger.) Ens 6-11-1701, wedr. van Trijntje Herms, tr. (ger.)

Ens 29-11-1733, tr. (r.-k.) Emmeloord 13-12-1733
5. JacobjeMichiels, geb. Emmeloord, overl. Ens 16-11-1789.
6. Peter Peters, bijgenaamd Jonge Peter, overl. Schokland 17-2-1748, tr. (ger.) Ens 6-8-1730
7. Aaltje Peters, bijgenaamd Groote Aale, ged. (ger.) 23-11-1704, overl. Schokland 16-2-1748.
8. Thomas Gerritsz, geb. Ens, tr. (ger.) Ens 20-1-1695
9. Aaltje Gerritsz, geb. Ens.

14. Peter Louwen, geb. Ens, overl. Schokland 2-7-1747, tr. (ger.) Ens 9-5-1697

15. Trintjejans, geb. Emmeloord.

Aangezien Jan Jacobs Coridon en Aleida Michielsen Klein achterneef en achternicht van elkaar

waren, moeten zij dus dezelfde overgrootouders hebben gehad. De enige mogelijkheid is dat

de onbekende Peter en zijn eveneens onbekende vrouw, de ouders van nummer 6 uit het twee-

de staatje (de gezochte stamouders van de familie Koek dus) gelijk zijn aan Peter Petersz en diens

vrouw Marritjejans uit het eerste staatje! En daarmee is, dankzij een dispensatie-aanvraag van

een kleindochter, bewezen dat Peter Peters, alias Jonge Peter, gedoopt is op 17 september 1699 als

zoon van Peter Petersz en Marritjejans.
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Soms ging er veel tijd overheen voor er getrouwd mocht worden. Zo wilde Jan Alberts Goosen
(1782-1840), weduwnaar van Eva Klaassen Botter (1779-1834), trouwen met zijn schoonzuster
Maria Klaassen Boffer(1792-1846). Op 2 maart 1835 vroeg pastoor Van M«nsferhiervoor dispensa-
tie aan, maar blijkbaar vergeefs. Op 30 november 1835 schreef de pastoor opnieuw aan de
aartspriester over deze zaak: 'er zal weldra, als het zoo voord gaat met dispensatie te vragen,
een extra post nodig zijn. Het inliggende smeekschrift is van diezelfde man, die in het voor-
jaar met zijn vrouwen zuster wilde trouwen; op de vraag: moet gij dan altijd na eene omzien,
die bloedverwante is, was zijn antwoord: anderen kan ik hier niet vinden'.

Pas 4V2 jaar na de eerste aanvraag, op 9 augustus 1839, berichtte de aartspriester van Salland
en Drenthe dat het huwelijk voltrokken kon worden. Op 15 september 1839 trouwden ze ten-
slotte.

Overigens was een dispensatie-aanvraag niet goedkoop. Rond 1850 werd meestal ƒ 19,60 voor
een eenvoudige derdegraads dispensatie gevraagd, plus enkele dubbeltjes porto, een enkele
keer was het enkele guldens goedkoper, soms iets duurder, met een uitschieter van ƒ 25,20
voor een meer ingewikkelde aanvraag. Als men bedenkt dat in die tijd een arbeider voor zijn
zware arbeid aan de paalwerken van de Schokker zeewering een gulden per dag verdiende, is
dat erg duur betaald.

Aanverwantschap van Albert Bruinsen Klappe en Jacobje Alberts Klappe
fragment uit de dispensatie-aanvraag van 9 december 1850

Tot slot wil ik een overzicht geven van de Schokker huwelijken met dispenstie, die ik gevon-
den heb. Gebruikt zijn de trouwboeken 1714-1812,1812-1846, en 1846-1851. De geboorte- en
overlijdensdata heb ik toegevoegd.
BV = bloedverwant; AV = aanverwant.
Het getal voor BV of AV geeft de graad van bloed- of aanverwantschap aan, zoals vermeld in
de trouwboeken.

Huwelijksdispensaties vermeld in de r.-k. trouwboeken van Schokland, 1714-1851:
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r.-k. huwelijk
Emmeloord

23-07-1724

06-02-1749

15-02-1752

07-05-1752

17-09-1752

06-03-1753

05-11-1753

10-03-1754

04-07-1754

10-07-1754

01-04-1755

31-05-1756

01-08-1756

27-06-1758

17-11-1758

05-03-1759

20-05-1759

24-06-1759

29-07-1760

08-06-1761

30-08-1763

12-09-1763

22-04-1766

16-05-1766

26-07-1767

26-07-1767

24-04-1768

02-02-1769

02-02-1769

09-06-1770

08-04-1771

10-08-1771

27-05-1773

19-11-1773

03-05-1774

26-06-1774

02-10-1774

03-09-1775

16-06-1776

07-05-1777

20-11-1777

26-11-1780

18-02-1781

04-03-1781

08-04-1781

06-05-1781

13-01-1782

Naam bruidegom

Henrick Willems Buijs

Albert Claesen

Willem Bruins

Dubbel Jacobs

Lauwe Claesen

Dirck Louwen

Klaas Klasen Klappe

Albertus Willemse

Dirck Willemse

Jan Hermsen Cluisjen

Albert Alberts Toutert

Jacobus Jansen Koridon

Hermannus Willems

Willem Dubbels

Hendrik Alberts Toeter

Willem Hendriks Buijs

Petrus Jacobs van der Molen

Willem Klaesen

Albertus Claesen Klappe

Jan Bruijns Konter

Jacobus Harms Scholtes / Sul

Albertus Bruijns Konter

Bruin Klaasen Klappe

Jacobus Jacobsen

Jan Willems

Willem Jansen Bien

Albertus Claesen

Petrus Herms Cluisjen

Dubbel Gerritsen Kamper

Jacobus Everts

Cornelius Herms Baentjes

Klaas Gerrits Botter

Willem Jans Kluesjen

Albertus Klaasen

Willem Hendriks Buijs

Jan Willems

Louwe Peters Koek

Albertus Everts Goosen

Petrus Thomassen Visscher

Bruin Alberts Soet

Claes Claesen

Jacobus Pietersen van der Molen

Hermanus Derks Net

Steven Cornelissen de Boer

Jacobus Jansen Kok

Jan Hendriks Diender

Albertus Klaasen

Geboren-
overleden

1728-1769

1725-1792

1731-1796

1734-1799

1734-1800

1725-1793

1732-1775

1735-1807

-1769

1735-

1730-1786

1725-

1730-1808

1738-1768

1728-1775

1734-1788

-1811

1736-1805

1723-1797

1736-

1737-

1737-1814

1735-1814

1728-1801

1737-1814

1736-1808

-1811

1747-1807

1747-1788

1744-

1737-1816

1751-

1749-1814

1748-

1741-1801

1752-1804

1754-1827

1752-1825

1760-1807

1750-1806

Naam bruid

Gerritjejans

Maria Lauwen

Claesjen Dircks

Altjen Gerrits

Eva Bruins Konter

Claesje Hermzen

Maria Peters Koek

Eva Jacobs

Maria Dirks Ouderling

Joanna Hendricks

Lumme Willems

Maria Everts Goosen

Catharina Alberts Capers

Aaltje Gerrits Klein

Claesje Stevens Schout

Maria Bruijns

Claesje Jans Koridon

Maria Herms Baentjes

Margareta Dubbels Schout

Derckje Dircks Been

Maria Stevens Schouten

Joanna Jacobs Bakker

Catharina Petersen Net

Catharina Gerrits Klein

Aleijda Cornelissen de Boer

Lumme Dircksen Been

Margaritha Dircksen Been

Jacoba Everts Goosen

Cornelia Stevens Schouten

Hille Peters

Lubbertajans

Joanna Dubbels Schout

Christina Christiaans Ruiten

Maria Dirksen Been

Eva Alberts

Maria Bruijns

Anna Jans Kluessien

Maria Jacobs Bakker

Jacoba Bruijnsen Klappe

Trijntjen Derks Net

Anna Cornelissen de Boer

Aleida Alberts Koek

Johanna Jacobs Bakker

Eva Bruins Konter

Maria Derks Net

Elisabeth Bruinsen Klappe

Margaretha Dubbels Schout

Geboren-
overleden

-1774

-1801

-1769

1732-1801

1730-1803

1735-1801

1731-1805

1731-1757

1725-1792

1737-1808

1736-1765

1732-1798

1740-1808

1739-

1737-1807

1743-1829

1738-1783

1741-1804

1737-1804

1738-1810

1744-1769

1741-1822

1738-

1744-1783

1741-1827

1737-1800

-1808

1741-

1745-V97

1753-1787

1747-

1753-1809

1749-1802

1751-1819

1759-1837

1749-1809

1756-1804

1751-1828

1732-1801

1751-1794

1757-1818

1737-1807

Soort dispensatie

4

niet vermeld

2AV

2AV

3BV

3BV

3BV

3BV

2+3BV

3

3BV

3BV

3AV

3BV

4BV

3BV

3BV

4BV

2+3BV

3+4BV

3+4BV

3+4BV

2BV

4BV

3+4BV

4BV

3+4BV

3BV

3BV

4BV

3BV

3BV

3BV

3+4BV

4BV

2BV

4BV

3+4BV

4BV

3BV

3+4BV

4BV

4BV

3+4BV

3BV

4BV

2AV
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r.-k. huwelijk
Emmeloord

04-04-1782

23-06-1782

18-05-1783

14-09-1783

16-08-1784

02-02-1785

05-09-1786

13-10-1786

10-12-1786

24-12-1786

18-01-1787

29-01-1787

07-05-1787

07-05-1787

07-10-1787

10-10-1787

13-01-1788

19-01-1788

09-03-1788

11-03-1788

26-03-1789

16-01-1790

19-12-1790

16-01-1791

30-03-1791

09-04-1791

22-01-1792

04-03-1792

05-03-1793

11-02-1793

02-12-1793

18-05-1794

28-12-1794

28-09-1795

03-12-1795

26-01-1796

05-02-1796

17-04-1797

16-12-1798

13-05-1799

27-05-1799

29-11-1801

24-12-1801

15-08-1802

Naam bruidegom

Jan Bruinsen Klappe

Bruin Alberts Bape

Albertus Alberts Toeter

Jan Jansen Tromp

Timotheus Cornelissen de Boer

JacobusJansen Schoon

Jan Stevens Schouten

Jan Bruinsen Visscher

Laurentius Hendriks Diender

Antonius Claasen Klappe

Timotheus Cornelissen de Boer

Gerrit Jansen Schoon

Harm Alberts Koek

Peter Jansen Visscher

Laurentius Jansen Tromp

Evert Alberts Mossel

Bruin Lauwen Been / Veen

Jacobus Alberts Bape

Willem Dirks Veer

Albertus Jans Kok

Peter Jacobs Koridon

Jan Willems Ouderling

Willem Pieters Sul

Jan Jacobs Coridon

Jan Alberts Karel

Evert Jacobs Coridon

Dubbel Derks Veen

Willem Alberts Broodbakker

Josephus Alberts Mossel

Jacobus Derks Net

Claes Alberts Klappe

Willem Alberts Toeter

Hermannus Floris Sul

Jacobus Bruinsen Klappe

Albert Stevens de Graaf

Hermanus Stevens de Graaf

Steven Hendriks Toeter

Reurink Alberts Zoet

Jan Hendriks Toeter

Timotheus Jansen Konter

Albert Alberts Klappe

Theodorus Alberts Net

Bruin Pieters Sul

Theodorus Alberts

Geboren-
overleden

1754-1840

1754-1823

1756-1818

1755-1811

1758-1830

1763-1831

1743-

1751-1842

1762-1845

1758-1811

1758-1830

1759-1840

1764-1807

1758-1831

1753-1837

1750-1814

1763-1797

1756-

1755-1832

1756-1804

1763-1833

1762-1828

1764-1840

1759-1804

-1804

1766-1807

1756-1844

1770-1846

1756-1829

1767-1813

1766-1817

1760-1833

1765-1804

1771-1815

1767-1823

1762-1797

1764-1818

1765-1807

1768-1813

1761-1822

1769-1808

1772-1810

1770-1807

Naam bruid

Jacoba Alberts Toeter

Maria Louwen Been / Veen

Maria Florissen Sul

Elisabeth Alberts Klappe

Joanna Willems Buijs

Cornelia Peters van der Molen

Maria Bruinsen

Aleida Floris Sul

Antonia Alberts Klappe

Eva Derks

Maria Derks Net

Maria Jacobs van Essen

Jacoba Pieters van der Molen

Elisabeth Jacobs Goosen

Eva Alberts

Maria Hendriks Toeter

Anna Alberts Broodbakker

Maria Alberts

Alberta Cornelissen de Boer

Maria Alberts Zoet

Antonia Jansen Kok

Aleida Klasen Klappe

Jacoba Hendriks Toeter

Aleida Michiels Klein

Maria Jacobs Koridon

Maria Jansen Tromp

Claesje Louwen Been

Catharina Alberts Konter

Aleida Hendriks Buis

Maria Alberts Konter

Elisabeth Willems Ouderling

Joanna Alberts Konter

Aleida Louwen Been

Elisabeth Louwen Koek

Eva Hendriks Toeter

Aleida Jacobs Scholtus / Sul

Maria Florissen Sul

Maria Jacobs Goosen

Maria Derks

Catharina Derks Net

Maria Willems Kok

JoannaJacobs

Maria Jacobs Koridon

Jacoba Alberts

Geboren-
overleden

1758-1821

1758-1826

1761-1802

1761-1805

1760-1785

1765-1832

1763-1818

1764-1805

1761-1823

1764-1795

1766-1837

1763-1804

1766-1808

-1805

1761-1834

1764-1825

-1808

1753-1788

1760-1795

1754-1820

1764-1835

1762-1830

1769-1804

1769-

1767-1807

1765-1813

1771-1849

1756-1835

1769-1808

1770-1800

1774-1849

1768-1805

1777-1814

1769-1846

1774-1824

1769-1818

1778-1824

1772-1811

1759-1837

1779-1832

1774-1832

1774-1845

Soort dispensatie

4BV

3BV

3BV

3+4BV

4BV

4BV

3BV

3+4BV

4BV

4BV

4BV

4BV

3BV

4BV

3BV

2+3BV

3BV

4BV

3+4BV

3BV

3BV

3+4BV

3BV

3BV

3BV

2+3BV

2BV

3BV

4BV

3BV

3BV

4BV

4BV

4BV

3+4BV

3+4BV

3BV

3BV

3BV

dubbele 3BV,
2AV

3BV

3+4BV

3BV

dubbele 3BV,
(mogelijk 3 tot 4,
4 tot 3, of 4 tot 4
BV)
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r.-k. huwelijk
Emmeloord

09-10-1803

06-11-1803

07-05-1804

03-06-1804

18-06-1804

15-06-1806

31-03-1807

31-03-1807

31-03-1807

20-04-1807

23-08-1807

02-01-1809

04-04-1809

30-04-1809

24-06-1809

15-08-1809

05-11-1809

25-02-1810

16-04-1810

10-12-1812

14-02-1813

3e- en 4e gr.

BV.

24-02-1813

10-09-1813

17-09-1813

18-10-1813

02-10-1814

14-05-1815

15-02-1816

10-08-1817

07-03-1818

30-05-1818

26-07-1818

08-05-1820

27-11-1820

05-01-1821

24-4-1821

14-10-1821

05-10-1823

09-02-1824

14-10-1824

03-02-1825

11-12-1825

19-06-1826

Naam bruidegom

Jacobus Pieters Sul

Gerardus Klaasen Botter

Willem Alberts Karel

Dirk Jansen Konter

Petrus Alberts Koek

Albert Peters de Vries

Raijer Jacobs Ruiten

Antonius Christiaans Ruiten

Petrus Jacobs van der Molen

Jacobus Alberts Goosen

Bruin Jansen Diender

AlbertJansen Koek

Willem Jansen Konter

Jacob Alberts Konter

Klaas Alberts Klappe

Klaas Alberts Karel

Jacob Alberts Bape

Jan Peters Visscher

Jan Alberts Goosen

Hendrik Jansen Diender

Derk Thijmens de Boer

Jacobus Jacobs Ruiten

Evert Alberts Goosen

Jan Jacobs Kamper

Dirk Willemsen Bien

Gerardus Willemsen Bien

Dubbel Alberts Goosen

Albert Bruinsen Zoet

Jan Jansen Karel

Bruin Pieters Visscher

Jan Jacobs Ruiten

Hermanis Jansen Klappe

Jacobus Louwen Diender

Albertus Jacobs Konter

Jan Willemsen Kok

Albertus Thijmens de Boer

Jacob Pieters Visscher

Jacobus Herms Net

Nicolaas Peters Koridon

Albert Bruinsen Bape

Jan Jacobs Konter

Bruin Bruinsen Bape

Jan Willems Tromp

Geboren-
overleden

1777-1847

1773-1846

-1807

1776-1847

1754-1804

1773-1827

1787-1846

1766-1817

1781-1807

1776-1840

1782-1841

1783-1846

1773-1814

1765-1846

1766-1817

1781-1849

1756-

1782-1856

1778-1847

1785-1857

1787-1849

1789-1868

1787-1834

1774-1840

1785-1830

1779-1841

1781-1847

1780-1823

1793-1854

1789-1875

1787-1848

1790-1824

1795-1879

1794-1846

1793-1859

1790-1863

1794-1879

1794-1883

1793-1881

1794-1853

1797-1845

1797-1875

1797-1869

Naam bruid

Catharina Jacobs Goosen

Maria Cornelissen Baentjes

Maria Peters Visscher

Aleida Jacobs Scholtus / Sul

Margaretha Jansen Tabak

Elisabeth Jacobs van der Moolen

Trijn Willems Kluisjen

Machtilde Jacobs van der Molen

Catharina Jacobs Kok

Anna Willemsen Bien

Maria Alberts Goosen

Catharina Cobussen Kok

Catharina Bruinsen Zoet

Maria Peters Visscher

Maria Jacobs Koridon

Elisabeth Jacobs Schoon

Elisabeth Bruinsen Klappe

Maria Willems Kok

Alijda Alberts Toeter

Machtildis Hermsen Koek

Hilletje Alberts Conter

JoannaJacobs

Margareta Jansen Diender

Maria Harmsen Net •

Maria Bruinsen Bape

Aleida Bruinsen Bape

Jannetje Jacobs Net

Petronella Bruinsen Bien

Aleida Jacobsen Corjanus

Margaretha Jacobs Konter

Catharina Bruinsen Zoet

Antonia Bruinsen Bape

Lumme Jansen Klappe

Maria Jansen Bien

Catharina Louwen Diender

Joanna Jansen Klappe

Mechtilda Jansen Koek

Maria Jansen Scholten / Sul

Cornelia Jansen Zalm

Joanna Jansen Ouderling

Eva Bruinsen Bape

Joanna Kobussen Klappe

Elisabeth Lolle Vischer

Geboren-
overleden

1778-1841

1780-1824

1779-1813

1774-1824

1783-

1785-1807

1785-1810

1785-1855

1782-1861

1785-1858

1785-1855

1784-1853

1779-1813

1769-

1785-1832

1757-1818

1779-1832

1786-1828

1788-1874

1777-1853

1774-1832

1791-1838

1782-1860

1786-1849

1783-1848

1795-1866

1789-1832

1800-1859

1795-1827

1784-1853

1791-1840

1798-1849

1800-1893

1799-1825

1794-1863

1793-1881

1799-1881

1801-1866

1799-1843

1801-1861

1802-1834

1802-1877

Soort dispensatie

3BV ;

4BV

3+4BV

niet vermeld

3+4BV

2+3BV

2BV

2+3BV

3BV, dubbele

4BV

3BV

3+4BV

3BV, 2AV

2+3BV of 3+4BV

3+4BV + 3AV

3BV, 3AV

3+4BV

3BV, AV

2+3AV

2+3BV

4BV

3+4BV

2+3BV

3+4BV

3AV

3AV

3BV

2+3BV via moe-

der, 3+4BV via

vader

4AV

3BV

4BV

1+2AV

4BV

3BV

4BV

4BV

3BV

3BV

3+4BV

3+4BV

4BV

3+4BV

4BV

4AV
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r.-k. huwelijk
Emmeloord

08-01-1827

20-01-1829

10-05-1829

16-08-1829

10-07-1830

24-07-1831

06-10-1834

11-04-1835

07-09-1835

13-12-1835

06-03-1836

06-04-1836

18-04-1836

28-04-1836

28-08-1836

20-11-1836

17-04-1837

06-08-1838

15-09-1839

29-05-1840

10-06-1840

20-06-1841

(Kampen)

09-10-1841

11-12-1841

04-02-1844

13-03-1844

21-05-1845

11-05-1846

29-08-1847

11-02-1848

25-04-1848

11-03-1850

06-09-1850

10-02-1851

03-05-1851

07-06-1851

07-07-1851

Naam bruidegom

Albert Klasen Klappe

Willem Willems Koridon

Dirk Willems Tromp

Herm Jansen Koek

Gerardus Jansen Ouderling

Peter Willems Kluessien

Nicolaas Alberts Karel

Bruin Peters Visscher

Bruin Kobus Klappe

Petrus Jansen Koek

Jan Jansen Ouderling

Albertus Thijmens de Boer

Bruin Bruinsen Bape

Dubbel Janssen Kamper

Klaas Jansen Goosen

Jacobus Kobus Ruiten

Jacobus Evertsen Mossel

Petrus Derks Konter

Jan Alberts Goosen

Albertus Derks de Boer

Jan Alberts Klappe

Albertus Gerrits Bien

Gerardus Ouderling

Loduvicus Hendriks Kok

Dirk Dirksen Botter

Petrus Jansen Visscher

Jan Gerrits Bien

Louw Harms Klappe

Jacobus Alberts Klappe

Petrus Jansen Visscher

Albertus Bruinsen Diender

Timotheus Ab de Boer

Willem Derksen Karel

Jacobus Alberts Konter

Lolle Hotze Jongsma

Albertus Bruinsen Diender

Jan Abe de Boer

Geboren-
overleden

1797-1872

1796-1871

1800-1849

1801-1835

1790-1873

1796-1856

1781-1849

1789-1875

1813-1901

1787-1846

1794-1866

1799-

1797-1875

1812-1885

1807-1840

1789-1868

1801-

1811-1868

1782-1840

1815-1886

1813-1896

1807-1869

1790-1873

1809-1845

1819-1849

1816-1869

1819-1893

1819-1890

1822-1895

1816-1869

1814-1857

1824-1864

1820-1903

1824-1914

1832-1865

1814-1857

1822-1864

Naam bruid

Aleida Thijmens de Boer

Klaasje Jacobs Schoon

Grietje Jansen Bien

Antonia Jansen Ruiten

Antonia Bruinsen Bape

Maria Alberts Koek

Jacoba Alberts Klappe

Jacoba Alberts Toeter

Helena Jansen Kamper

Maria Jansen Ruiten

Maria Bruinsen Diender

Klaasje Everts Mossel

Catharina Hendriks Diender

Joanna Willemsen Broodbakker

Jacoba Alberts de Vries

Antonia Jansen Ruiten

Jacoba Gerritsen Bien

Gertrudis Willems Sul

Maria Klaassen Botter

Anna Alberts Diender

Joanna Derks de Boer

Klaasje Derks Bien

Maria Gerrits Bien

Elizabetha Bruinsen Diender

Maria Alberts Diender

Dirkje Alberts Koek

Joanna Bruinsen Visscher

Jacoba Hendriks Diender

Aleida Hendriks Diender

Maria Alberts Koek

Aleida Hendriks Diender

Petronella Bruinsen Visscher

Aleida Jansen Karel

Aleida Alberts Diender

Aleida Alberts Bape

Jacoba Alberts Klappe

Maria Harms Corjanus

Geboren-
overleden

1805-1849

1800-1870

1803-1849

1811-1885

1791-1840

1809-1864

1811-1887

1795-1858

1814-1897

1812-1892

1811-1892

1798-1868

1815-1898

1811-1857

1809-1891

1811-1885

1815-1855

1810-1883

1792-1846

1817-1904

1817-1900

1814-1866

1815-1882

1816-1897

1821-1914

1823-1847

1823-1849

1818-1866

1823-1895

1823-1868

1820-1849

1818-1875

1826-1894

1824-1872

1827-1918

1811-1887

1826-1912

Soort dispensatie

4BV

3BV

4BV

2+3BV

4BV

2+3BV

1+2AV

2AV

3+4BV

2+3BV

3+4BV

2AV

2+3AV

4BV

3BV, 3+4BV

2+3BV

3+4BV

4BV

lAV

niet vermeld

4BV

niet vermeld5.

6

4BV7

3BV

4BV

3BV

3BV

3 via bruidegom,

2 via bruid8

3+4BV, 2+3AV,

3+4AV9

3BV10

3BV

2+3BV

4BV

3BV

3+4BV, 4AV

3BV

Nog enkele dispensaties, gevonden in de correspondentie van de aartspriester van Salland en Drenthe (RA Utrecht):

aanvraag
dispensatie

11-10-1852

23-01-1853

10-04-1853

Naam bruidegom

Jacobus Jans Ruiten

Klaas Alberts Klappe

Hermanus Jans Goosen

Geboren-
overleden

1821-1904

1827-1872

1819-1861

Naam bruid

Maria Albers Kok

Maria Jans Broodbakker

Catharina Hendriks Diender

Geboren-
overleden

1822-1866

1828-1882

1827-1866

Soort dispensatie

3BV

3+4BV

3BV
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Noten
1. GA Kampen, r.-k. trouwboek Schokland 1714-1812. Archief O. L. Vrouwekerk, Kampen, r.-k. trouw-

boek Schokland 1812-1846 (inv.nr. 889). Idem, r.-k. trouwboek Schokland 1846-1851 (inv.nr. 891).
2. A. K. Bootsma en R. Bootsma-Halma, Hondervijftigjaar na dato, in: Bijdragen uit het land van IJssel en

Vecht, 4e bundel van de IJsselakademie, 1981.
3. De Schokkerverenigingbeschikt over een transcriptie van deze afscheidsrede. In deKamper Almanak

1982/1983, pag. 196-230, verscheen een uitgebreid artikel over pastoor Doorenweerd. In de aldaar
afgedrukte bibliografie wordt de rede vermeld, met de aantekening dat niet bekend is waar het
origineel zich bevindt. Eerder, in 1941, publiceerde L. J. van der Heijden het artikel Uit het katholiek
verleden van Schokland, waarin ook de bewuste preek ter sprake komt. In dat artikel staat dat de
intree- en afscheidsrede van pastoor Doorenweerd in het bezit waren van pastoor A.E. Rientjes. De
laatste publiceerde in 1927, toen hij pastoor in Hellendoorn was, het artikel De katholieke Gemeente
op Schokland.

4. RA Utrecht, Aartspriesters Salland en Drenthe, inv. 2127, d.d. 9-12-1850.
5. Volgens de dispensatie-aanvraag (RA Utrecht) d.d. 30-3-1841 waren zij derdegraads bloedverwant,

wat overigens juist is.
6. Deze dispensatie wordt niet vermeld in het trouwboek. Volgens de dispensatie-aanvraag (RA

Utrecht) d.d. 28-1-1841 wilde de weduwnaar Gerardus Ouderling trouwen met Maria Bien, een dochter
van de zuster van zijn overleden vrouw.

7. Volgens de dispensatie-aanvraag (RA Utrecht) d.d. 12-10-1841 waren zij derdegraads bloedverwant,
wat overigens juist is.

8. Volgens de dispensatie-aanvraag (RA Utrecht) d.d. 25-6-1847 is de bruidegom JacobKlappe een zoon
van Albertus Klappe, die een zoon is vanjoannes Klappe, die een zoon is van Bruno Klappe. De bruid
Aleida Diender is een dochter van Hendrik Diender, die een zoon is vunAleida Klappe, die een dochter
is van dezelfde Bruno Klappe. Bovendien is de bruidegom Jacobus Klappe een zoon van Maria Schoon,
die een dochter is van Petronella van derMoolen, die een dochter is van Petrus van der Moolen. De bruid
Aleida Diender is een dochter van Mechtildis Koek, die een dochter is vanjacoba van der Moolen, die een
dochter is van dezelfde Petrus van derMoolen. Dit is dus tweemaal een derdegraads bloedverwant-
schap.

9. Volgens de dispensatie-aanvraag (RA Utrecht) d.d. 27-12-1849 waren zij vierdegraads bloedverwant
en derdegraads aanverwant. Volgens een bijgevoegd staatje is de bruidegom Peterjansen Visscher een
zoon van Jan Peters Visscher, die een zoon is van Peter Thomas Visscher, die een zoon is van Maria Peters
Koek, die een dochter is van een onbekende Koek. De bruid Maria Albers Koek is een dochter van A Iberd
Harms Koek, die een zoon is van Harm Albers Koek, de een zoon is van Albert Peters Koek, die een zoon
is van dezelfde onbekende Koek. Volgens een tweede staatje is Derkjen Albers Koek, de eerste vrouw
van Peter Jansen Visscher, een dochter van Alberd Jansen Koek, die een zoon is van Jan Albers Koek, die
een zoon is van Albert Peters Koek. De laatste is tevens de overgrootvader van de bruid Maria Albers
Koek.

10. Volgens de dispensatie-aanvraag(RA Utrecht) d.d. 28-11-1850 waren zij derdegraads bloedverwant-
schap van vaderszijde, en derde- en vierdegraads bloedverwantschap via moederszijde.
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DE VOOROUDERS VAN REIJNIER HOOLBOOM
EN HENRICKJEN BROUWER

nieuwe kwartieren van Laurentien Brinkhorst

DOOR B. VAN DOOREN

Inleiding
In de middeleeuwen was Kampen verreweg de machtigste stad aan de Zuiderzee. Al in 1251 gaf
de Deense koning Abel privileges aan ommeland vaarders uit Kampen. Die ommelandvaarders
waren schippers die met hun koggeschip om het Deense eiland Jutland, door de Sont naar de
Oostzee voeren om daar handel te drijven. Kampen was één van de eerste steden die een zoge-
naamde 'vitte' had op de Schonense kust aan de Sont, waar in de late middeleeuwen de groot-
ste jaarmarkt van het noorden werd gehouden: een eigen plek om de handel te garanderen,
waar niet het Deense, maar het eigen recht gold. Deze vitte had Kampen al vóór 1307.

In 1368 voerde een groot aantal handelssteden uit oost en west oorlog tegen de Deense ko-
ning Valdemar IV. Kampen leverde daarvoor één kogge en twee rijnschepen met 150 bewapen-
de manschappen, meer dan alle andere Zuiderzeesteden samen, terwijl heel Zeeland twee
koggen met tweehonderd man stuurde. Dat geeft aan hoe machtig de stad was. Bij de onder-
handelingen die eenjaar later werden gevoerd en die uiteindelijk zouden leiden tot de Vrede
van Stralsund, waren de woordvoerders namens de stedenbond Johannes Rughe uit Stralsund
en Goscwinus Ludikensz. uit Kampen. Ook in de stukken die met betrekking tot deze vrede
bewaard zijn gebleven, blijkt dat Kampen de eerste onder de Zuiderzeesteden was. Behalve
naar de Oostzee en Bergen in Noorwegen voeren Kamper schippers ook op Engeland, Frank-
rijk, Spanje en Portugal1.

Vanaf omstreeks 1450 ging het met de zeehandel vanuit Kampen bergafwaarts. Het zwaarte-
punt hiervan verplaatste zich in de Lage Landen naar het westen, met name naar Amsterdam.
Factoren die daarbij een rol speelden, waren een door Holland gewonnen handelsoorlog met
de Hanze, de verzanding van de IJsselmonding (een gevolg van de St. Elisabethsvloed in 1421)
en de vergroting van de schepen waarmee men voer. Het aantal Kamper schepen dat door de
Sont voer, nam gedurende de 16e eeuw sterk af (met nog wat oplevingen in de periodes 1562-69
en 1583-88) tot vrijwel nul in de 17e eeuw2.

Overeenkomstig haar roemrijk verleden heeft Kampen een rijk archief met veel materiaal dat
tot ver in de middeleeuwen teruggaat. Genealogisch onderzoek hierin wordt vóór circa 1630
bemoeilijkt omdat er dan grote delen van belangrijke reeksen stukken ontbreken (bijv. de
oplatingen (transportacten) van 1604-1630, de recognitiënacten (schuldbekentenissen) van
1582-1619), de doop- en trouwboeken niet meer aanwezig zijn, veel mensen nog geen achter-
naam gebruikten en het gebruik van namen en vernoemen anders is dan wij tegenwoordig
gewend zijn. Zo komt het veel vaker voor dat een beroepsnaam wordt gebruikt zonder patro-
niem, of een anderssoortige aanduiding die destijds voldoende was om iemand te karakterise-
ren, maar waarmee we tegenwoordig niet meer uit de voeten kunnen. Voorbeelden zijn: Jonge
Dijrck,Johan Brouwer, Swartejacob etc. Door het combineren van gegevens is soms af te leiden
dat Jonge Dijrck en Dijrckjohans Brouwer dezelfde persoon zijn, maar soms is dat in het geheel
niet te vinden.

Naarmate men verder in de tijd teruggaat, nemen deze problemen toe en uiteindelijk zijn
alleen nog die families te vinden die een achternaam voerden: de 'toplaag. Ook dan moet men
heel voorzichtig zijn met het leggen van familierelaties. Vernoemingen vonden vaak plaats
met naam én toenaam, dus met voor- en achternaam (of patroniem). Vrouwen werden meestal
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genoemd als 'echtgenote van' zonder tweede naam, dus bijv. Dijrck Brouwer en Henrica. Treft
men wel een tweede naam achter de voornaam van een vrouw aan, dan kan het een patroniem
zijn, de voornaam van de echtgenoot, een enkele maal niet diens voornaam maar diens patro-
niem, en soms een geheel andere naam omdat er met toenaam is vernoemd. In alle situaties
moet men ook nog bedacht zijn op versteende patroniemen: een patroniem dat een vaste
familienaam is geworden. In het hiernavolgende zijn van de meeste geschetste situaties voor-
beelden te vinden.

Voor dit onderzoek is een deel van de 16e eeuwse archiefstukken te Kampen doorgenomen,
met name de oplatingen, de recognitiën, de getuigenissen en de momberstellingen. Ongetwij-
feld is het mogelijk om meer te vinden. In de eerste plaats door meer stukken door te nemen
maar daarnaast ook door diepgaander de families te bestuderen in hun onderlinge verhoudin-
gen. Gezien de omvang van het Kamper archief is dit een zeer tijdrovende bezigheid. In dit
themanummer van Gens Nostra wordt daarom een tussentijdse stand van zaken gegeven met
betrekking tot het onderzoek naar de voorouders van Hendrikjen Brouwer en Reinier Hoolboom.

Het onderzoek
Bij mijn onderzoek naar Kampense voorouders stuitte ik lang geleden op Aart Jansen Keppel,
die op 20 februari 1661 in Kampen trouwde met Janneke Hiddingh. Deze Janneke was weduwe
van Gerritjans Rinckhouwer en trouwde in 1658 met hem als jonge dochter van Wilsum. Mijn
onderzoek beperkte zich destijds nog voornamelijk tot de doop-, trouw- en begraafregisters
en met deze Janneke Hiddingh kwam ik niet verder. In een publicatie die ik in die tijd onder
ogen kreeg, vond ik een Lambertus Hiddingh die predikant was in Wilsum en gehuwd met Hen-
drickjejans Hoolboom 3. Ik vermoedde dat zij de ouders waren van Janneke, maar een bewijs
daarvoor had ik niet.

Vele jaren later, toen ik de draad van mijn onderzoek in Kampen weer oppakte, belandde
ik via de schoonzoon van Aart Keppel in vooraanstaande Kamper families. Ik zocht nu ook in
het rechterlijk archief en ontdekte vele akten over die geslachten. Dat Janneke Hiddingh inder-
daad een dochter was van Lambertus en Hendrickjejans Hoolboom bleek snel af te leiden uit de
vernoemingen van hun kinderen: Lambertus en Ernestus naar grootvader en overgrootvader
Hiddingh, Hendrina vermoedelijk naar de grootmoeder Hendrikje Jans Hoolboom. Veel van de
nieuwe voorouders die ik ontdekte, bleken voor te komen in J. van Doornincks 'Geslachtkun-
dige aanteekeningen ten aanzien van de gecommiteerden ten landdage van Overijssel sedert
1610-1794'4. Daarin kwam ook een Reinierjansen Holboom voor. Over zijn afstamming wist Van
Doorninck niets te vermelden. Wel meldde hij dat een FemmigjeHoolboom op 12 september 1655
te Kampen trouwde met een BernardusBorneman uit Heerde. Deze Bernardus nu werd genoemd
als zwager van Reijner Hoolboom en in 1659 in diens plaats benoemd als voogd over Johannes,
minderjarige zoon van Lambertus Hiddinck, in leven predikant te Wilsum, en wijlen Henrickien
Jans5. Later werd hij ook voogd over Leenden, dochter vunjannichien Hiddinckx bij wijlen Gerrit
Jans Rinckhouwer 6. Verwantschap tussen beide Hoolbomen leek hiermee onmiskenbaar.

Onlangs bleek dat een grootmoeder van Laurentien Brinkhorst Hoolboom heette en dat haar
voorouders Hoolboom uit Kampen stammen6a. Gegevens over deze voorouders waren ont-
leend aan een boek over verschillende families Hoolboom7. Met betrekking tot de Kampense
Hoolbooms had de auteur van dit werk enige gegevens verzameld uit de toegangen op de
oudere Kampense archiefstukken en liet hij de genealogie Hoolboom beginnen met een hypo-
thetischejfl« Holboom met kinderen Hendrickge, die overleden zou zijn te Kampen op 19 septem-
ber 1632, en burgemeester Reijner Jans.
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Reijner Jansen Hoolboom Henrickien Jans Brouwers
tr.
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Die oudere gegevens had ik zelf ook in de toegangen gevonden, maar het leverde in eerste
instantie weinig op. In de 16e eeuw werden herhaaldelijk een Thijs en ReijnerHoelboem vermeld.
Een verband met de i7e-eeuwse burgemeester Reijner Hoolboom leek voor de hand te liggen,
maar was niet aantoonbaar.

Er kwam pas vaart in verder onderzoek na het doorwerken van de rechterlijke archieven van
Wilsum en IJsselmuiden. Daarin werden ds. Lambertus Hiddingh en zijn vrouw vaak genoemd.
In IJsselmuiden werd zij Henrickien Jans Hoolboom genoemd toen zij en haar man op 24 april
1639 een rente kochten8. In Wilsum werd zij echter voortdurend Hendrickien Jans Brouwer ge-
noemd9. Met die naam Brouwer kon verder gezocht worden in de toegangen in Kampen. Zo
bleek 'Hendrici Brouers, wed. Ds Lambertus Ernest fil.' op 24 juni 1641 lidmaat te Kampen te
worden met attestatie van Wilsum. En in de recognitiënacten was te vinden dat Hendrickien
Brouwers eerder gehuwd was geweest met Cornelis Goeverts en bij hem twee kinderen had: Goe-
vert en Albertge. Tot voogd over deze kinderen waren de E. Reijner Jansen en Dirck Vrericxen be-
noemd10. Deze Reijner Jansen was uiteraard de al bekende Reijner Jansen Hoolboom.

Wat tot een doorbraak leidde, was de vondst van een testament uit 1603. Toen testeerde
Albertgen Reijners, weduwe vanjohan Brouwers, ziek liggend aan de pest. In dat testament noem-
de zij haar mans zusters Jennigje, Thoenijsge en Roelojfge en haar kinderen Reijner en Henrickge ".

Met behulp van de klappers op de transportregisters werd ontdekt dat de i6e-eeuwse Reinier
Hoelboem een weeskind Albertgen had nagelaten omstreeks 1567'*. Daarmee werd veel verklaard:
Albertge Reijners trouwde met Johan Brouwers en liet twee kinderen na: Reijner en Henrickge, van
wie de eerste, conform de gewoonte in die tijd, ook de achternaam voerde van de grootvader
naar wie hij was vernoemd. Henrickge vernoemde haar dochter uit haar huwelijk met Cornelis
Goevertsz. naar haar moeder. Dat zij ook een keer Hoolboom wordt genoemd, is mogelijk een -
overigens voor de hand liggende - vergissing.

Wie precies de vader was van Reijnier en Hendrickge werd terloops gevonden in IJsselmuiden.
Op 21 november 1604 kocht RolojfLamberts als voogd van wijlen Johan Dircks twee onmondige
kinderen Reijner en zijn zuster een jaarlijkse rente van 5 goudgulden uit 8 morgen land
aldaar13. Deze RolojfLamberts was in het testament van Albertge Reijners tot voogd benoemd over
haar twee kinderen. Jofcan DircksBrouwer bleek een aantal openbare functies te hebben bekleed14

en overleed in 1599. Hij bleek de zoon te zijn van Dijrck Jansen Brouwer, ook wel Jonge Dijrck
(Brouwer) genoemd. In 1581 werden mr. Claes ten Ouvre en Wijlm Rolojfs tot voogd benoemd over
diens kinderen Jannieghijen, Toenijssijen, Roloffijen enjohann, verwekt bij zijn overleden huis-
vrouw Henrijckgen '5. Die naam Henrijckgen zien we weer terugkomen bij de dochter van Johan
Dircks en Albertgen Reijners.

De kwartierstaat
ia. Reijner Jans Hoolboom, gemeensman Broederespel Kampen 1620-25, burgemeester en sche-

pen ald. 1625-30,1637-52,1655-58, kerkmeester Bovenkerk 1636,1654-55, armmeester 1621-
22,1624, dijkgraaf Mastenbroek 1649,1657-58, overl. vóór 5-6-1658, tr. Kampen 1-7-1616
Geertien Roelofs Eeckhout, overl. vóór 2-7-1670, dr. van Roloff Lamberts Eeckhout en Hille
Hansdr. Worst.

ïb. Hendrickjenjans Brouwer, overl. vóór 19-8-165216, otr. (1) Kampen 13-1-1618 Cornelis Goeverts,
wedr. van Mechtelt Wijntgens, geb. ca. 159317, zn. van Goevert Gerrits en Anna Gerrits l8, tr. (2)
Kampen 19-9-1632 Lambertus Hiddingh, student te Franeker 1617, te Groningen 26-12-1617,
predikant te Ens 1619, te Wilsum 1624-40, overl. Wilsum 1640, zn. van Ernestus Hiddingh,
predikant te Mastenbroek, en Albertje Levinge.
In 1619 werd Lambertus Hiddingius, theologisch student, geëxamineerd door de afgevaardigden van
de provinciale synode van Overijssel19. Hij trouwde met Janneke de la Planque, bij wie hij een zoon
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Abraham verwekte. In zijn testament van 17 november 1631 bepaalde Lambertus, intussen weduw-
naar, dat Nicolaes en Catrijna de la Planque 200 pond zouden ontvangen wanneer deze zoon voor hem
zou overlijden20.

Ook Henrickgen Hoolboom is dan al weduwe. Zij testeerde op 18 juli 1631 en benoemde haar twee
kinderen tot erfgenaam21. Voor haar tweede huwelijk werden ReijnerJansen en Dirck Vrericxen (Worst)
benoemd tot voogd over Goevert en Albertge22. De moeder beloofde hen allebei 800 Car. gin en een
bed met toebehoren als vaderlijk erfdeel23. Op 3 november 1632 sloten Lambertus Hijddingh en zijn
huisvrouw Henrijckijenjans een accoord over hun mobile goederen24.

In 1636 kochten zij achtereenvolgens een huis en akkertje te Wilsum25, de oude wilgenhagen26

en 1 morgen land, de Rijte genaamd, achter de Wilsumer Nieuwstad27. In 1638 verkochten de E.
LambertHiddinck, predikant te Wilsum, en Hendrickienjans 2 morgen land in de Koekkoek in Tibben-
erve, zoals zij dat op 11 juli 1636 kochten28. In 1639 kochten zij nog een jaarlijkse rente van 30 Car.
gin, te lossen met 600 Car. gin29. Het jaar daarop overleed Lambertus. Zijn weduwe ging weer in
Kampen wonen en kocht in 1642 van Jan Frericks Worst en Amerensienjeroens een huis, erf en were op
de Burgwal30.

2. Johan Dircks Brouwer, gemeensman Buitenespel 1596-99, armmeester 1599, kerkmeester
Buitenkerk 1596, 1598, memoriemeester Onze-Lieve-Vrouwememorie 1597, heemraad
Burgel 1596-97, heemraad Raas en Ruidenhoop 1598, weerd- en straatmeester 1599, overl.
1599, tr.

3. Albertgen Reijners, overl. na 29-8-1603; zij tr.(i) verm. Henrijck Geerts Vrese3'.
Begin 17e eeuw werd Kampen geteisterd door de pest. Ook Albertgen Reijners werd hiervan het
slachtoffer. Op 29 augustus 1603 maakte zij haar testament. Zij liet haar mans zuster Jennege haar
dagelijkse kleding en 25 Car. gin na en haar mans zusters Thoenijsge en Roeloffge samen een gouden
bandring, die van haar mans overleden moeder was geweest. Tot enig en universeel erfgenaam
benoemde zij haar twee kinderen Reijner en Henrickge (= 1). Roeloflamberts en Willem Uldrichs werden
tot voogd over de kinderen benoemd en Christopher Henricks enjacob Hansz. Wurst tot executeurs
testamentair32. Het jaar daarop kocht de E. RolojfLamberts als voogd van wijlen Johan Dircks twee
onmondige kinderen Reijner en diens zuster een jaarlijkse rente van 5 goudgulden uit 8 morgen
land onder Ijsselmuiden33.

4. Dijrckjans Brouwer, op last van de Graaf van den Bergh op 28-10-1572 in de kleine meente
gekozen (als jonge Dirck Brouwer), gemeensman Horstespel 1580-84, heemraad Warder,
Welle en Modderkuil 1581-84, memoriemeester Onze-Lieve-Vrouwememorie 158234, overl.
1584, tr.(2) vóór 10-2-1582 Antieke Vrese alias Antieke Roeberts, wed. van Johan van Olst, overl.
vóór 3-3-1610, dr. van Arent Jans Vrese en Agatha Lubberts van Noirthoirne; Anneke hertr.
Christopher Henricks, geb. circa 1561, brouwer, woonde Kuinre (1589), Geref. lidmaat te
Kampen juli 1591, gemeensman Bovenespel Kampen 1592-96, burgemeester en schepen
Kampen 1596-1619, gedeputeerde in de Staten van Overijssel 1602, in 1620 als remonstrant
uit zijn functies ontzet door Maurits; Dijrck tr. (1) vóór 6-3-157035

5. Henrijckgen Roloffs, overl. vóór 19-8-1581.
In 1572 was Kampen enkele maanden bezet geweest door de zwager van Oranje, graaf Willem van
den Berg. Deze nam de wijk toen Alva's zoon Don Frederik met zijn strafexpeditie te dicht in de
buurt kwam. Don Frederik legerde twee vendels Hoogduitse landsknechten te Kampen onder
leiding van Nicolaas Polweiler. Deze hielden behoorlijk huis en brachten de stad op de rand van de
afgrond. 'De heren lieten zich op de pof brood, vlees, wijn, bier, boter, specerijen en andere mond-
kost leveren. De vleeshouwers, de bakkers en de brouwers werden, zodra zij tegen de gedwongen
leverantie op krediet protesteerden, door hun on-vriendelijke clientèle gemolesteerd. Het stadsbe-
stuur stond uiteindelijk voor alle gemaakte schulden garant!'36. Dirckjans Brouwer leverde Polweiler
en zijn gevolg 101 tonnen 10 plakken bier en ontving daarvoor in 1576 van Geert van Endoven, came-
ner van Kampen, 45 Philipsgulden 45 st.37.

In 1576 verstrekte Dirck de stad Kampen een som geld voor onderhoud van het Duitse legioen.
Vanaf 1587 is in de stadsrekeningen te vinden aan wie de rente daarvoor werd betaald. Dat was in
1587 aan Willem Rolojfs lakenkoper, voogd van Dircks kinderen, van 1588-90,1592-93,1595-99 zoon
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Jan (Dericksoen) Brouwer(= 2), in ïsgijacopjansen Worst vanwege zijn zuster (d.i. schoonzuster Rolofge
Dircks, gehuwd metFrerickHansz. Worst), in 1594 en 1601 AlbertgenReijners(= 3), in 1602RolojjLamberts
vanwege Albertkejans, wed. Jan Brouwers (= 3,2), van 1603-11 RoloffLamberts als voogd vanjohan Brou-
wers kinderen, in 1613 RoelefWillems, in 1614-15 Jacob Hansen Worst, vanaf 1616 Reijnerjans en in 1635
de E. Reijnerjans Hoolboom3S.

Dirck kocht voor zijn brouwerij in 157612 last gerst uit Bolsward en in 158010 last engels mout
die door Herman Francken uit Amsterdam was aangevoerd en waarvoorjan Geerts te Amsterdam borg
was geworden. Hij beloofde deze binnen Kampen te verwerken ofte verkopen39.

In 1580 kochten Dirckjans Brouwer enHenrickgen een huis en erf in deNieuwstraat bij de Zielsteeg,
belend het St. Geertruidengasthuis, met een klein washuisje achter het erf van het gasthuis van
Dirck Welmerts en Dewejans 4°.

Medio 1581 trouwde Dirck Brouwer voor de tweede keer, want op 19 augustus werden mr. Claes ten
Ouvre en Wijlm Rolojfs benoemd tot voogd over Jannieghijen, Toenijssijen, Roloffijen enjohann, zijn
kinderen bij zijn overleden vrouw Henrijckgen 4'. Zijn tweede vrouw was Anna Vrese, weduwe van
Johan van Olst, met wie Dirck in 1582 testeerde42. Deze Johan en Anna's vader Arentjans Vrese behoor-
den tot de leiders van een groep Kampense calvinisten, die in 1580 bedreigde Zwolse staatsgezin-
den te hulp wilde komen. Ze vielen in handen van Mastenbroekse boeren die hen doodsloegen en
hun lijken in de IJssel gooiden43.

In 1583 kochten jonge Dirckjans en Anneke een jaarlijkse rente van 9 goudgulden uiteen goed en
erf aan de Zwartendijk, groot 11 akkers. Uit het nevenschrift bij deze akte blijkt dat Anneke (dan
Roberts genaamd) in 1593 is gehuwd met Christopher Henricks 44.

Anneke komt afwisselend voor met de naam Vrese en Roberts. In het laatste geval wordt ze voluit
genoemd naar haar moederlijke grootmoeder AnneRobberts over wier kinderen bij Lubbert van Noirt-
hoirne in 1553 voogden werden benoemd4S. Eén van deze kinderen was AgathaLubberts van Noirthoir-
ne die in 1585 wordt vermeld als weduwe van Arent Vrese 4S en de moeder was van Anna Robberts alias
Vrese(zie ook de Kamperlidmatenregisters waarin in juli isgiStoffer Hendricks brouwer, AnnekeFrese,
zijn vrouw, en Aagtken Frese, haar moeder, als lidmaat worden ingeschreven).

Dircks dochter Roloffgen trouwde eerst met Frerick Hansz. Worst47 en naderhand met Jacob Jansz.
van Isselham 48. Uit het eerste huwelijk had ze twee kinderen: Dirck en Johan. De kinderen uit het
tweede huwelijk, Frerijck en Henrickgejacobs, bedankten op 22 oktober 1619 hun voogd de E. Christof-
fel Hendricks49.

6. ReijnerHoelboem, geb. ca 151450, wijnkoopman (1541)51, overl. vóór 7-6-1565, tr.
7. Lubbe Dubbelts, overl. tussen 7-6-1565 en 17-7-1572.

In de jaren 1530-32 was er een kwestie betreffende de zoon van Thijs Hoelboem (= 12)52. In 1532 wordt
vermeld dat die zoon 18 jaar is, waaruit blijkt dat hij uit het eerste huwelijk van zijn vader stamde.
Diens tweede vrouw Geertruijt verscheen in 1538 voor het gerecht, geassisteerd met haar zoon Reijner
53. Het is duidelijk dat hier stiefzoon had moeten staan en dat Thijs' zoon die in 1532 achtien jaar
is, genoemde Reijner is. Deze verkocht namelijk al in 1535 een huis en hof in de Groenestraat54 en
het is onwaarschijnlijk dat het dan om een zoon uit het tweede huwelijk gaat, dat omstreeks 1519
werd gesloten. Daarnaast heette de vader van Thijs' eerste vrouw ook Reijner Hoelboem (= 26), dus
de zoon is vernoemd naar zijn grootvader van moederskant.

De weduwe van Reijner Hoelboem, Lubbe, kocht in 1565 een hof in de Hagenss. De voogden van
Reijners dochter Albertgen (=3), Hans Worst, Cornelis Dubbelts en Hans Mulert Brouwer, verkochten in
1567 aan schipperjofean Rolojfs en Clara een huis in de Oudestraat tegenover de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk voor 12 ggln jaarlijkse rente56. In 1572 verkochten dezelfde personen, nu als voogd van wijlen
LubbeDubbolts weeskind Albertgen, een jaarlijkse rente van 6 goudgulden, te lossen met 100 goudgul-
den57. Hieruit wordt duidelijk dat Reijners weduwe Lubbe ook de moeder van hun kind Albertgen
is. Hans Wurst was gehuwd met Geertge Dubbelts, waarschijnlijk Lubbes zuster. Cornelis Dubbelts zal
hun broer geweest zijn. Hans Mulert was de zwager van Reiner Hoolboom. In 1575 werden Hans Wurst,
Hans Muijlert Brouwer en Claes van Olst nog enige malen als voogden vermeld58.

10. RoloffWülems, lakenkoopman, gemeensman Kampen (kleine meente) 1560-66, overl. 1566,
tr. vóór 2-6-154259

11. Femme Ulrijcks, overl. na 10-7-1579.
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RoelofWiltems en Femme kochten in 1544 een huis en erf aan de Oudestraat60. Twee jaar later beken-
den zij 7 herenpond jaarlijkse rente schuldig te zijn aan Ghese, wed. Ulrick Henricks, hun moeder
(= 23,22), uit hun huis 'de drie Koningen' in de Oudestraat61. In 1563 verkochten ze 12 goudgulden
per jaar uit hun huis en erf aan de Oudestraat, belend Herman ter Barckhorst en Henrick Momme 62 en
in 1564 kochten ze een huis en erf aan de Oudestraat, belend Alben van Hardenberch en Herman
Claesz., strekkend van de Oudestraat en doorgaand met een huis, uitgaand in de Nieuwstraat, met
een vrije uitgang in de Zielsteeg en een brouwgoot, gaand in de IJssel, en verkochten 12 goudgul-
den per jaar uit dit huis, te lossen met 200 goudgulden63.

Femme Ulrijcks verkocht in 1567 een huis en erf in de Hagen, strekkend van de Oudestraat tot in
de Nieuwstraat64 en in 1569 een hofje aan het Nieuwe Werk voor 3 herenpond per jaar, te lossen
met 25 goudgulden6s. Op 8 juli 1579 verkocht Femme Ulrijcks, wed. RoloffWillems, aan Dirckjans en
Henricka (= 4,5) een huis en erf aan de Oudestraat, belend wijlen Alben van Hardenberghs erfgenamen
en Dirckjans, strekkend vanaf de straat met een uitgang in de steeg tot Alijdt Brouwers erf56. Twee
dagen later maakte ze haar testament67. De erfgenamen van haar man: Egbert Willems en Court Be-
nier, mede vanwege hun huisvrouwen, mr. Claes ten Overals voogd van jonge Dirricx (= 4) nagelaten
weeskinderen, Roeloffken Dirricx met voogd Hans Stercke, mede vanwege de andere erfgenamen,
verkochten in 1587 aan Willem Roeloffs en Lubbeken van Suerbeecke het huis 'de drie Koningen'68.

12. Thijs Alberts alias Hoelboem, schipper, overl. tussen 21-3 en 4-8-1552, tr.(2) 1519 Geertruijd
Jans, dr. van Johan ten Hove; tr.(i) ca. 151469

13. Bette Reijners.
Thijs Hoelboem was één van de Kamper schippers die in de 16e eeuw op Bremen, Hamburg, Bergen
in Noorwegen en Engeland en mogelijk ook op Frankrijk ('Rouwaen') voer70. Hij wordt regelmatig
vermeld en blijkt twee keer gehuwd geweest te zijn. In 1519 bewees hij zijn zoon uit zijn huwelijk
mttBette Reijners voor moeders goed een huis in de Groenestraat, zVz herenpond per jaar ui t het huis
en erf aan de Burgel waar MetteReijners(= 27), grootmoeder van het kind, woonde, en 1V2 herenpond
per jaar uit al zijn goederen, waarvoor de voogd Jan Beerents en de grootmoeder Mette Reijners hem
bedankten. Op 9 december 1549 bekende Reijner Hoelboem (= 6) te zijn voldaan71.

Omstreeks 1519 hertrouwde Thijs met Geertruijd, dochter van Johan ten Hove. Geertruijd scheen
nogal wat problemen te hebben met haar vader, mogelijk omdat deze haar huwelijksvoorwaarden
niet nakwam. Dit kan worden afgeleid uit een getuigenverklaring uit september 153972. Twee
maanden later blijkt dat Geertruijd ten Hove op het stadhuis over haar vader Johan schande had
gesproken, waarop zij door derden bestraffend was toegesproken. Zij reageerde aldus: 'Ten is mijn
vaeder nyet. Tis een dieff ende mordenaer. Hij trecke te Enckhuysen ende late hem op een rat
setten soe hefft hie zijn loon'. Zekere Jacob Schroer had.toen tegen haar gezegd: 'Schaemde dat ghij
uwen vaeder soe schandelicken en qualicken toespreekt. Indien ghij mijn dochter weren ende mij
so qualicken toespraken ick wolde u mit voeten treden'73. De ruzies dateerden al van 1535 of 1536.
Toen was Herman Smit langs Johans huis gelopen en was getuige geweest van een scheldpartij.
Johan had gezegd: 'du hoere hadde ick u voor de deure ick wolde u mit voeten treden', waarop
Geertruit had gezegd: 'du dieff du ende beste nijet weerdich dat ghij mij slaen sullen'74.

In 1550 en 1552 maakten Thijs en Geertruid een testament75 en op 27 mei 1553 werden Maurits
Loeszen en Jacob Claeszen tot voogd benoemd over Albert en Betgen, haar kinderen bij wijlen Thies
Hoelboem 76. In 1562 wordt zij nog vermeld wanneer zij een jaarlijkse rente verkoopt77. Dochter
Betgen, vernoemd naar Thijs' eerste vrouw, zou trouwen met Hans Muien Brouwer. Een andere doch-
ter, Lamme Hoolboom?s, trouwde met Thijmen Engberts. In 1569 verkochten deze Thij men en Lamme
aan Hans Muijlert Brouwer en Bette een half huis aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof waarvan Hans
en Bette reeds de andere helft bezaten79. Dit huis was eerder in bezit van Thijs Hoolboom.

14. Dubbelt Lubberts, schipper, overl. tussen 19-3-152880 en 20-12-1535, tr.
15. Alijdt (Geerts), overl. na 22-3-1553.

Dat Dubbelt Lubberts en Alijdt de ouders zijn van Lubbe Dubbelts (= 7) is nog nergens zwart op wit
gevonden. Wel zijn er veel aanwijzingen voor te vinden. Alijdt Dubbelts blijkt in 1544 belender van
een huis aan de Oudestraat bij het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof31 (thans Oudestraat 215). Het huis
dat Alijdt bewoonde is het huidige Oudestraat 217. Dit pand werd in 1567 verkocht door de voog-
den van AIbertgen (= 3), weeskind van Reijner Hoelboems (= 6)82. Voogd over Albertgen was Hans Worst,
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die een keer als zwager (= schoonzoon) Alijdt Dubbelts assisteert83. Hans was gehuwd met Geertjen
DubbeltsH. In 1544 staat Alijt Dubbelts borg voor Hans Worst die 400 keizersguldens schuldig is aan
Jonge Reijner vanwege de koop van het carveelschip dat Cornelis Dubbelts bevaart85. Deze Cornelis is
ongetwijfeld de zoon van Alijdt en Dubbelt Lubberts. Hij is, naast Hans Worst, ook voogd over Alben-
gen, de dochter van ReijnerHoelboem en LubbeDubbelts. In 1599 testeerde zijn weduwe GheseAelts en
blijkt dat zij een dochter Alijdt hadden. Tot testamentoren benoemde Ghese ondermeerjacofc Hansz.
Wursth 86. Een dochter van Dubbelt en Alijdt: Albert, was gehuwd met Jacob schipper Annens zoon s?.
Deze Jacob Annens is later weer voogd over Jacob en Frederick Worst, de zoons van Hans Worst88.

Dubbelt Lubberts en Alijdt leenden in 1520 vijftig Philipsgulden aan Henrick Jacobs van Ens89. Dub-
belt had vóór 1523 een maatschap met zijn broer Johan Lubberts. Zij bevoeren vier jaar lang samen
een schip. Na onenigheid nam Dubbelt Johans deel over. Alijdt, Dubbelts huisvrouw, bevestigde een
hierover afgelegde verklaring90. Behalve een broer had Dubbelt nog een zuster die met zekere
Louwe was getrouwd. Zij hadden in 1525 onenigheid over een erfdeling91.

In 1535 kocht de weduwe AlijdtDubbelts van zwager en zus ClaesAlberts van Ens en Grijete een huis,
erf en hof aan de Vloeddijk92. In 1546 kocht AlijdtDubbeltLubberts weduwe een jaarlijkse rente van
4 herenpond van Jacob de Leuw, zangmeester in de Oude Kerk in Amsterdam, en diens vrouw
Femme Bussche93. In 1553 wordt Alijdt voor het laatst genoemd wanneer TruijdeHermen van IJsselmui-
dens weduwe een schuld aan haar bekent94.

20. Willemjans Cloetinck, overl. tussen 26-11-154395 en 13-3-1544, tr. vóór 9-1-1514
21? Armgart NN, verm. overl. vóór 9-8-1541.

In 1544 deelden RoeloffWillems (= 10) en Johan Willems, broers, Stijne Willems, hun zus, en Herman
Jansz. en Cornelis Claesz. vanwege zijn dochter Bette, kinderen en erfgenamen van Willemjans Clo-
tinck, diens nalatenschap. Roeloff krijgt een drietal jaarlijkse rentes, Jan krijgt het huis en erf in
de Hagen aan de Oudestraat, waarin zijn overleden vader Willemjans Clotinck woonde en een hof
op den Oort. Jan zal uit het huis 3 herenponden per jaar uitreiken ten behoeve van zijn nicht Bette
Cornelis Claesdr., alsmede 7 herenpond uit de hof op den Oort en ten behoeve van Hermanjans, zoon
van zijn zuster Geertruijt, 1 herenpond per jaar uit genoemde hof. Herman Jans krijgt nog een jaar-
lijkse rente en Stijne Willems ontvangt driejaarlijkse rentes en een huis en erf in de Hagen96.

Willem Cloetinck was getrouwd met Armgart met wie hij in 1538 een rente kocht uit een huis en erf
op den Oort97. Deze Armgart kan de moeder van zijn kinderen zijn, want ze waren al in 1514 ge-
huwd. Op 9 januari van dat jaar verkochten Willemjans en Armgart aznjohanjans Cloetijnck en Steij-
nolt een huis, erf en plaats in de Hagen aan de Oudestraat, belend Aert Kerckhoffen Kathrine Stevens,
strekkend met de plaats tot aan de Nieuwstraat. Johan en Steijnolt verkochten daarvoor Willem
en Armgart 3 herenpond jaarlijkse rente98.

In 1538 bewees Cornelis Claes schipper zijn onmondig kind Betke bij wijlen Mette Willems 31 ggln
voor moeders goed en beloofde haar op te voeden en de beste gordel van haar moeder voor haar te
bewaren, waarmee de grootvader Willem Cloetinck tevreden was99. In 1541 verkocht Johan Brant aan
Willemjans Cloetijnck 9 herenpond jaarlijks uit een huis en erf op den Oord100. Willem verkocht het
jaar daarop aan Evertjans en Trijne een huis en erf in de Nieuwstraat in de Hagen en kocht hieruit
4 herenpond per jaar101. Even bekende daarop nog een schuld aan Willem. Later bekende Femme
Ulricx (= 11) als erfgenaam van Willemjans Cloetinck te zijn voldaan102.

22. Ulrick Henricks alias Coepman Ulrick, koopman, gemeensman Kampen (kleine meente) 1521,
overl. tussen 25-3-1536103 en 27-8-1539104, tr.

23. Geese Berents, overl. tussen 14-8-1564 en 10-2-1571.
Ulric Henricks en Gese Berents kochten in 1517 van Peter Muire en Grete een huis en erf in de Venestraat,
belend Johan Witte en Katharina Goijkens, strekkend tot in de Hofstraat105. In 1518 verkochten zij dit
huis weer106. In 1522 verkochten zij 10 herenpond jaarlijkse rente uit hun huis aan de Broeder-
straat107. In 1535 kochten Oelrick Henricks en Gese van de procureurs van de huiszittende armen een
huis en erf in de Oudestraat, waarvoor zij jaarlijks 10 herenpond aan turfgeld moesten geven108.

Ulrick Henrickswerd ook wel Coepman Henrick genoemd. Hij hield zich bezig met velerlei soorten
activiteiten. Zo blijkt in 1524 dat hij een derde deel heeft gekocht van de boijer die Evert van Harden-
berg bevoer109. Een jaar later ontstonden problemen met Evert omdat diens boijer in het Vlie een
galjoen had ontmoet dat enkele schoten had gelost, waarop Evert en schippers van andere boijers
hun vracht aan boord van het galjoen hadden gebracht en verkocht110.
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Ulrick pachtte van de stad Kampen het erf op de Rudenhoop, maar deed het over aan schipper
Zele van Hardenberg. Ook hierover ontstonden problemen"1. Hij pachtte vele morgens land bij Has-
selt, waarop hij ossen weidde. Toen op Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart 1527 de Geldersen Hasselt
innamen, moest Ulrich ze hals over kop evacueren112. Behalve in ossen handelde hij ook in paarden.
Eind 1528 had hij een jong zwart paard verkocht aan Pauwei van Bostel uit 's-Gravenhage, maar het
paard bleek achteraf gebreken te vertonen zodat getuigen werden gehoord omtrent de verkoop"3.

In 1541 werden op verzoek van de grootmoeder Ghese, wed. Ulrich Henricks, RoloffWilkms (= 10),
Arent Coltsmijt en Henrick)acobs van Genemuiden benoemd tot voogd over Anna, Berent, Nee/, Ulrich
enjohan, weeskinderen van Jan Brouwer bij haar overleden dochter Alijt "4. Johan Brouwer beloofde
zijn kinderen voor moeders goed elk 50 Philipsgln, hen te onderhouden en op te voeden en haar
moeders kledij en kleinodiën te geven die hun grootmoeder Gese Ulricx bewaren zou. De voogden
RoloffWilkms en Arent Goldsmijt beloofden dit eveneens. Op 19 mei 1559 bekenden RoloffWijlhems
en Henricks Jacops in plaats van de overleden Arent Goltsmijt, voogden van wijlen Jan Droess' voorkin-
deren, enAnnaJans met Jacobjans, dat zij waren voldaan"5.

Gese Ulricks, moeder van wijlen Thoniske Ulricx, overleden huisvrouw van Albert van Ems, kocht op
14 aug. 1564 van Albert van Ems en Hadewijch 10 herenpond die Albert jaarlijks heft uit de stedelijke
accijnsen en domeinen"6. Jacobjans en Anna, Dirckjacobs en Berent, RotgerLuitgens en Ne/e, Ulrijckjans
en Stine, mede vanwege zijn broer Janjans, erfgenamen van hun grootmoeder Gese Ulrijcks, verkoch-
ten in 1571 aan Femme Ulrijcks, wed. RoloffWilkms (= 11,10), en Henrickjacobs en Anna Ulrijcks een huis
en erf in de Oudestraat117. Willem Uldrichs die in 1603 door Albertgen Reijners (= 3) tot voogd over haar
kinderen wordt benoemd"8, zal vermoedelijk de zoon zijn geweest van Ulrijckjans.

26. Reijner Hoelboem, vermeld 1509119,1513, tr.

27. Mette NN, overl. vóór 26-10-1528; zij tr.(2) 1515 Herman Struve.

Bette Reijners (= 13) was de dochter van Reijner Hoelboem, die nog in 1513 wordt genoemd120, en van
Mette. Mette hertrouwde met Herman Struve, vermoedelijk eind 1515 nadat hij zijn zoons Bernard en
diens broerJohan Struve te Reval (de huidige hoofdstad van Estland: Tallinn) voor moeders goed elk
50 gouden Rij nsgulden bewees121. In 1517 herriepen Herman en Mette hun huwelijksvoorwaarden,
waarbij Johan Berents en Thijs Alberts (= 12) als voogden van Mette optraden122. Herman Struve was
huwelijksgetuige bij het tweede huwelijk van Thijs Hoelboem 123 en mede-reder van diens schip124.

30? GeertJans, overl. vóór 26-7-1520, tr. vóór 26-5-1485
31. Zwane NN, overl. vóór 26-5-1536.

Albert Jans en Garbrich, Geert Johans en Swane, Wijnalt Henricks en Wobbe, erfgenamen van Egbert Ty-
mans, en de testamentoren van GeleEgberts verkochten op 26 mei 1485 4 herenpond rente die Egbert
en Gele jaarlijks ontvingen uit een huis en erf op den Oort125.

Op 14 november 1528 slotenjo/ian Kerckhoffen Meijne een accoord waarbij zij hun kinderen, onder
wie Geertke, nadien gehuwd met Herman Everts, een bepaald bedrag toezegden vanwege 80 goudgul-
den die Meijnes moeder Zwane de kinderen had beloofd. Alijdt Dubbelts (= 15), dochter van Zwane,
had ten behoeve van Herman Everts en Geertke 5 herenponden jaarlijkse rente gekocht uit land in
Mastenbroek. Geert Borcherts en meester Jan Glaesemaker, testamentoren van wijlen Zwane en voog-
den vin Johan en Meijnes kinderen, Claes van Ensse en Griete, en Jan Vene en Bek, verklaarden mede
dat hiermee was voldaan aan het accoord van 14 november 1528. Op 26 maart 1551 bekende Alijdt
Dubbelts met zwager Hans Woorst dat de rente was gelost126.

Griete, die gehuwd was met Claes Albertsz. van Ens, werd in 1520 genoemd als dochter van wijlen
Geert Jansz. en weduwe van Hermenjansz. Zij had een dochter Janneke over wie mr. Jan Glaesmaker en
Herman Heer tot voogd werden benoemd. Zij bewees haar dochter 150 Hertog Philipsgulden, waar-
mee de naaste vrienden heer Claes Betkens, mr. Dirck Albert Broustsz., Dubbelt Lubbertsz. en Zwane, de
grootmoeder, tevreden waren127. Het is niet geheel duidelijk of Griete een volle zuster was van Alijdt
of een halfzuster.
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Noten

Gebruikte afkortingen: GAK = Gemeentearchief Kampen; ggln = goudgulden; HCO = Histo-

risch Centrum Overijssel te Zwolle; oa = oud archief; ora = oud rechterlijk archief.
1. F. D. Zeiler, Soe die stadt Campen meest op zeeva-

rende neringegejundeert is, in: Zij zijn Kampers...,
Geschiedenis van Kampen, deel 2 (Kampen
2001), pag. 13-34.

2. B.H. Slicher van Bath, Welvaart op wankele
basis (...), pag. 103-104, in: Geschiedenis van
Overijssel (Zwolle 1979).

3. S.A.C. Dudok van Heel, Kwartierstaat van de
kinderen van het eerste echtpaar Dudok van Heel,
in: Jaarboek CBG1972, pag. 177.

4. Deventer, 1871.
5. GAK, ora 129, fol. 69.
6. GAK, ora 94, J, 22-1-1661.

6a. Zie o.m. De Nederlandsche Leeuw 118 (2001),
kol. 395 e.v., en Gens Nostra 56 (2001), pag.
396-97-

7. H.J. ter Maat, 600 jaar Hoolboom-Haalboom,
Nieuwegein 1984.

8. HCOE, ora IJsselmuiden 10, pag. 152.
9. HCOE, ora Wilsum 1, pag. 231, 232, 237,311.

10. GAK, ora 88, H, 29-8-1632 en ora 128, fol. 50.
11. GAK, ora 136, fol. 213V.
12. GAK, ora 59, fol. 263V.
13. HCOE, ora IJsselmuiden 4.
14. GAK, oa 276.
15. GAK, ora 126, fol. ïv.
16. GAK, ora 129, fol. 69.
17. GAK, ora 23, fol. 128.
18. GAK, ora 21, fol. 53V, ora 23, fol. 48V, ora 137,

fol. 309V.
19. Reitsma en Van Veen, Acta derProvinciale Syno-

den, deel V, pag. 339.
20. HCOE, ora Wilsum 1, pag. 193.
21. GAK, ora 139, fol. 126.
22. GAK, ora 128, fol. 50.
23. GAK, ora 88, H.
24. HCOE, ora Wilsum 1, pag. 202.
25. ld., pag. 237.
26. ld., pag. 231.
27. ld., pag. 232.
28. HCOE, ora IJsselmuiden 10, pag. 117.
29. ld., pag. 152.
30. GAK, ora 64, fol. 192V.
31. GAK, ora 61, fol. i8iv, 5-6-1584: Henryck Geerts

Vrese en Albertgen Reyners verkopen een huis
en erf aan de Oudestraat en een rente. Het
huis behoorde voordien Alijdt Dubbelts (=15).

32. GAK, ora 136, fol. 213V.
33. HCOE, ora IJsselmuiden 4, 21-11-1604.
34. GAK, ora 61, fol. 114V.
35. GAK, ora 60, fol. 60.

36. RJ. Kolman, Traditie, trouw en tolerantie, in:
Kamper Almanak 1994, pag. 157 e.v.

37. GAK, ora 81, fol. 24.
38. GAK, oa 467, 507, renten.
39. GAK, ora 81, fol. 23V en ora 82, fol. 34.
40. GAK, ora 61, fol. 54V.
41. GAK, ora 126, fol. ïv.
42. GAK, ora 61, fol. 106.
43. RJ. Kolman, Traditie, trouw en tolerantie, in:

Kamper Almanak 1995, pag. 203.
44. GAK, ora 61, fol. 103V.
45. GAK, ora 125, fol. 14, 25-5-1553.
46. GAK, ora 61, fol. 218V.
47. GAK, ora 126, fol. 44V.
48. ld., fol. 84.
49. GAK, ora 83, fol. 79.
50. GAK, ora 31, fol. 156.
51. GAK, ora 80, fol. 408.
52. GAK, ora 31, fol. 3,79V, 156.
53. GAK, ora 80, fol. 146V.
54. GAK, ora 57, fol. 49V.
55. GAK, ora 59, fol. 167V.
56. ld., fol. 263V.
57. GAK, ora 60, fol. 128V.
58. GAK, ora 60, fol. 164V en ora 81, fol. 70V, 90V.
59. GAK, ora 57, fol. 221.
60. GAK, ora 58, fol. 39.
61. ld., fol. 120V.
62. GAK, ora 59, fol. io8v.
63. ld., fol. 126,126V.
64. ld., fol. 251V.
65. GAK, ora 60, fol. 38.
66. GAK, ora 61, fol. 40.
67. Idem.
68. ld., fol. 266.
69. GAK, ora 11, fol. 196V.
70. GAK, ora 10, fol. 76, 8iv, 82, 209, ora 11, fol.

27V, 89.
71. GAK, ora 78, fol. 436V.
72. GAK, ora 12, fol. 160.
73. ld., fol. 167.
74. ld., fol. 167V.
75. GAK, ora 58, fol. 197V, 26iv.
76. GAK, ora 125, fol. 14V.
77. GAK, ora 59, gol. 54V.
78. GAK, ora 18, fol. 56V, 3-12-1571, Lamme Hool-

boom, oud omtrent 43 jaar, legt op verzoek
van Hans Muijlert Brouwer een verklaring af.

79. GAK, ora 60, fol. 48.
80. GAK, ora 11, fol. 163V.
81. GAK, ora 58, fol. 55V.
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82. GAK, ora 59, fol. 263.
83. GAK, ora 58, fol. 34, 28-2-1544.
84. GAK, ora 13, fol. 313V, 7-8-1545.
85. GAK, ora 80, fol. 307V.
86. GAK, ora 136, fol. 7.
87. GAK, ora 80, fol. 259V.
88. GAK, ora 60, fol. 114V, 115.
89. GAK, ora 79, fol. 137V.
90. ld., fol. 205.
91. GAK, ora 11, fol. 74.
92. GAK, ora 57, fol. 65.
93. GAK, ora 58, fol. 103V.
94. ld., fol. 296.
95. ld., fol. 25: hij maakt zijn testament.
96. GAK, ora 80, R, zie tevens ora 58, fol. 36V, 37,

39V en ora 80, fol. 190V.
97. GAK, ora 57, fol. 115V.
98. GAK, ora 56, fol. 17V, zie tevens fol. nv.
99. GAK, ora 80, fol. 57.

100. GAK, ora 57, fol. 196, 9-8-1541.
101. ld., fol. 210.
102. GAK, ora 80, fol. mv.
103. ld., fol. 326.
104. ld., fol. 269V.

105. GAK, ora 55, fol. 122V.
106. GAK, ora 56, fol. 110.
107. ld., fol. 2iov.
108. GAK, ora 57, fol. 54V.
109. GAK, ora 79, fol. 342.
110. GAK, ora 11, fol. 80, 8ov.
111. ld., fol. 147,155,176V, 291.
112. ld., fol. 87, 208V.
113. ld., fol. 250V-252.
114. GAK, ora 125, fol. 2v.
115. GAK, ora 80, fol. 286.
116. GAK, ora 59, fol. 137.
117. GAK, ora 6o, fol. 88v.
118. GAK, ora 136, fol. 213V.
119. GAK, ora 7, fol. 161.
120. GAK, ora 78, fol. 513.
121. ld., fol. 209V.
122. ld., fol. 222.
123. GAK, ora 10, fol. 90 en ora 12, fol. 160
124. GAK, ora 11, fol. 90.
125. GAK, ora 54, fol. 140V.
126. GAK, ora 80, fol. 245, 26-5-1536.

127. GAK, ora 79, fol. 105.

Uit Antwerpse Bron (80)

29-10-1579; Jehan, Nicolas, Hubert et Franchoys (de) Bidlo freres legittimes de feu Guillame de Bidlo
dont feust mere Franchoyse Bonem... constituerunt [= machtigen] Agnes de Bidlo leur seur vefue
de feu Simon de [hnr?]lo et Franchoyse de Bidlo aussy leur seur femme de Gielis Ie Boissy... touttes
celles sommes de rentes - etc. - heritiers dudit Guillame de Bidtlo et Franchoyse Bonem... de
leurs bien au pays de Liege.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 359, f. 256verso]
[zie ook Gens Nostra 48 (1993), p. 369. Voorts:
Erasmus Bedloo, zoon van 'Wyeric', van Luik, bakker, poorter van Antwerpen 16-8-1585.
Huybrecht van Bidelot, zoon van Willem, bakker, van Grace in Luik, poorter van Antwerpen
15-7-1575. Huybrecht Bedloo backer van bij Luyck, 1584 huurder van het huis t Lavoir op de
Oude Corenmerckt (SAA, A 4833; Register proprietarissen en huurders). Huybrecht Bid-
lau/Bedtlo en Lisken N. laten te Antwerpen dopen: Johannes 18-10-1577 (PR 8, OLV) en Maria
18-9-1578 (idem).

Hans Bidloot, van Montigny in het land van Luik, hoedemaker, poorter van Antwerpen 28-8-
1581] [M.V-K]
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NIEUWE RUBRIEK IN GENS NOSTRA
Afdelingen: opgelet!

Al zal het niet iedereen altijd direct opvallen, ook bij Gens Nostra worden de bakens
zo nu en dan verzet. Dan verandert het lettertype enigszins, dan de kop van het blad.
Er komt eens een nieuwe rubriek bij en een andere, die weinig aanhang heeft kun-
nen verwerven, verdwijnt weer. Zo gaat dat en zo behoort dat te gaan.

Naar aanleiding van bij de redactie binnengekomen signalen is een nieuw plan
bedacht. Sommige afdelingen constateren dat er met betrekking tot hun werkgebied
maar weinig in Gens Nostra te lezen valt. Terecht wordt daarbij van de regio uit ook
wel de opmerking geplaatst dat er blijkbaar niets bij de redactie wordt ingestuurd
dat op het bewuste gebied betrekking heeft. De redactie van Gens Nostra meent dat
er op dit punt een initiatief moet volgen. Ze heeft nu dan ook het voornemen om
van september 2002 afin elke aflevering van Gens Nostra (uitgezonderd bijzondere
themanummers) een vijf- tot zevental pagina's te reserveren voor een bepaalde afde-
ling van de NGV. Het contact met de afdelingen zal (voorlopig) van de redactie uit
worden onderhouden door ondergetekende.

Het afdelingsbestuur of de door dat bestuur daartoe aangewezene kan aan de
nieuwe 'regiorubriek' op eigen manier invulling geven. Men kan kiezen voor een,
of enkele (kleinere) kwartierstaten, maarookvooreen plaatselijke, interessante bron,
een instructieve uiteenzetting, of gewoon iets waarvan men vindt dat het voor een
ruimere verspreiding in aanmerking komt. Men denke ook aan een voortgangsver-
slag van een in de afdeling gestart project, bijvoorbeeld op het gebied van transcrip-
ties.

De afdelingen kunnen zich nu reeds spontaan melden, waarna het 'eerst komen,
eerst malen' toepassing zal vinden. Mocht de 'spontane reactie' wat bij de verwacht-
ingen ten achterblijven, dan zal ik mij de vrijheid veroorloven om de afdelingen zelf
actief te benaderen.

De redactie hoopt dat dit initiatief bij de afdelingen in goede aarde zal vallen.

R.F. Vulsma
Sarphatipark 94"

1073 EB Amsterdam
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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.

Genealogie
D.E.Botkee,FamiliekroniekBoekee.Deel2:HetRijnlandsegeslacht.DeeerstegeneratiesBoucquet-Boecké-Boekee
in Rijnsburg, Katwijk aan de Rijn en Leiden, Den Haag 2001, 225 pp., ill. + index.

Nadat in 2000 het eerste deel verscheen, is dan nu het tweede deel over de familie Boekee verschenen.
De naam is in Rijnsburg en omgeving geen onbekende, maar de oorsprong moeten we toch een stuk
zuidelijker zoeken. De stamvader Antoine Bouquet moet omstreeks 1610 geboren zijn in de Noord-
Franse streek Pays de Lalleu. Naast de eerste drie generaties van de genealogie Boekee geeft de auteur
een uitgebreide bewijsvoering voor enkele gemaakte keuzes. Hij vervolgt met een aantal fragment-
genealogieën van andere verwante families om te besluiten met een enorme hoeveelheid afgeschreven
akten als bijlagen.

A. Groen, Genealogie van de uit Duitsland afkomstige familie Hollerman(n), Soest 2001, 53 pp., ill. + index.
In 1686 trouwden in de evangelisch lutherse kerk van Lünen in Duitsland Caspar Johann Hollermann

(overl. 1696) met Catharina Kirstmuth Landmann (overl. 1723). Vier zoons van bakker Johann Frantz
Hollerman (kleinzoon van de stamvader) vertrekken op jonge leeftijd naar Nederland. Twee belanden
in Zutphen (van wie een kinderloos overleed), één in Utrecht en één in Amsterdam. Een zoon van de
laatste trok nog verder weg, want die woonde in het begin van de 19e eeuw in Amerika. Aan het eind is
een aantal familiefoto's afgebeeld.

J.M.G. Leune, Genealogische aantekeningen over het geslacht Pipping, Capelleaan den IJssel 2001,218 pp., ill.
+ index.

Onderzoek in Zeeland vóór 1700 is geen eenvoudige zaak. Toch is het de auteur gelukt om van het
echtpaar Laurens Pipping (ca. 1695-1777) en Anna Maria Huysers (ca. 1695-1764) een kwartierstaat te
maken, teruggaand tot in de zestiende eeuw. Daarnaast bevat dit werk ook nog een genealogie Pipping
over de periode ca. 1550-ca. 1950. Stamvader is een zekere Cornelis (geb. ca. 1530), wiens vier zonen zich
te St.-Maartensdijk met de naam Pipping tooiden.

J.C. Lohmeijer,300jaar Lohmei(j)er van 1680-2001, Naarden 2001, 523 pp., ill. + index.
De stamreeks van deze oorspronkelijke Duitse familie vangt aan met Johann Heinrich Lohmeijer. Tot

aan de zesde generatie bleef de familie in Duitsland wonen. De in 1813 geboren Johann Heinrich Lohme-
ijer uit de zesde generatie vertrok naar Amsterdam, waar hij uiteindelijk op 3 november 1891 overleed.
Zoals vaker met Duitse families was de familie lidmaat van de Lutherse kerk. Een mooi boek.

K. Tol, Het Westfriese Tollenboek 1600-2000, Zwaag 2001,196 pp. ill. + index.
De Stichting Westfriese families geeft al jaren bekende en minder bekende Westfriese genealogieën

uit. Deze uitgave betreft het boek over de uit Venhuizen in West-Friesland afkomstige Claes Pietersz
Tol en zijn nageslacht. Claes en zijn vrouw Lijsbeth Vreelse trouwden in 1702 en vormen de oudst be-
wijsbare voorouders. De auteur geeft daarnaast (onder voorbehoud) een hypothetische vader en grootva-
der aan. Het nageslacht van deze Claes Pietersz Tol heeft zich inmiddels over de gehele wereld ver-
spreid.

G.Th. Vegt, De Leidsefamilie Vegt. Nakomelingen van Claes Thonisz Vegt, laeckenwerker en moutmaker te Leijden,
Vlaardingen 2001, 70 pp., ill. + index.

In vrouwelijke lijn worden de nakomelingen nog één generatie uitgewerkt, zodat dit geen echte
parenteel is, zoals de auteur in de inleiding vermeldt. Stamvader is Claes Thonisz (van der) Vegt, die in
1664 een huis kocht te Leiden in de Dolhuissteeg. De latere generaties zullen wel redelijk kloppen, maar
bij de oudste generaties zijn nog wel wat opmerkingen te maken. In de rubriek boekbesprekingen heb
ik al regelmatig gewezen op de typische Leidse gewoonte om geen exacte begraaf- of overlijdensgege-
vens te noteren, maar om de week van begraven te noteren. Zo is Claes Claesz Vegt (generatie III) niet
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overleden op 27-1-1731 en begraven op 3-2-1731, maar is hij begraven tussen 27-1-1731 en 3-2-1731. Voor
de problemen rond overlijdensdata te Leiden, zie: P. J. M. de Baar, 'Overlijdensdata te Leiden', in:Jaarboek
CBG30 (1976), pag. 162-169.

C.M. Verbeek, Van Rooijen in Rotterdam, Voorburg 2001, ca. 100 pp., ill. + index.
Een eenvoudig uitgegeven genealogie van een oorspronkelijk Brabantse familie. Tussen 1641 en 1657

lieten Fredericus van Roy en Joanna Jacobs namelijk te Leende diverse kinderen dopen. Zoon Martinus
van Roy vertrok naar Rotterdam, zodat de titel van het boek ook duidelijk wordt. De oudste generaties
waren katholiek, terwijl na ca. 1720 de familie overwegend protestants is geworden.

Wij ontvingen van de uitgeverij Pirola de onderstaande twee boeken:
P. Feitsma, Familie Herlaar/Harlaar van 1600-2000, Schoorl 2001,375 pp. ill. + index; ISBN 90 6455 354 8.

Jasper Hendriks van Herlaar, schipper en herbergier, zal omstreeks 1600 te Veen in Noord-Brabant
zijn geboren. Hij trouwde twee maal. Zijn eerste vrouw was Arike Gerrits, uit welk huwelijk vijf kinde-
ren bekend zijn. Uit zijn tweede huwelijk met Anna Anthonisdr Bacx zijn verder geen kinderen meer
geboren. Zijn nageslacht verspreidde zich over heel Nederland. Tegenwoordig zijn ze eveneens woon-
achtig in Australië, Canada, Engeland, Amerika en Afrika.

G. Harmes, Van Dij(c)k, een RK bouwmansfamilie afkomstig uit Maasland (ZH) tussen de twee 'schrikkeleeuwen'
1600-2000, Schoorl 2001,414 pp., ill. + index; ISBN 90 6455 3513.

De stamvader van dit geslacht Van Dij(c)k heette Arent Damensz Corpershouck (geb. ca. 1631, overl.
ws. 1671). De oorspronkelijke toenaam verdween in de tweede generatie voor: Van Dij(c)k. Veel genera-
ties woonden in Zuid-Holland (omgeving Maasland/Vlaardingen), in de huidige generaties komen ze
over grote delen van de wereld voor. De transcripties van teksten zijn helaas niet geheel foutloos. Zo is
op pag. 28 de handtekening van Claes Dirckx van der Klaeu in twee regels vermeld, wiens naam op pag.
29 is getranscribeerd als Claes Suicke (die dan Claes [Dirckz] Suijcker zou heten en (tweede regel) Van
der Klaer{n) = [Marijtge Dircxdr] van Naerden. Twee mensen die mogelijkerwijs wel bestaan hebben,
maar hier in ieder geval niet de akte hebben getekend. Ondanks dit kleine kritiekpunt is het een leuk
uitgegeven boek met mooie afbeeldingen.

Kwartierstaat
S. Jager, De voorouders van Siemen Jager (1505-1392), Groningen 2001,121 pp., ill. + index.

De probandus is geboren te Groningen en daar ook overleden. Zijn voorgeslacht is ook Noord-Neder-
lands van oorsprong: veel Groninger voorouders en daarnaast Drentse, Friese en Duitse voorouders. De
namen in de vierde parentatie luiden Jager-De Wit, Miedema-Bonnema, Ensing-Kroeze, en tenslotte
Huls-Korma. Achterin zijn in een bijlage relevante bronnen zoals huwelijkscontracten opgenomen.

Stamreeks
A.H. Stolk en H.A. Stolk, Deelgenealogie geslacht Stolk. Biografie. Vier geslachten touwslager in Capelleaan den
IJssel, Zonnermaire/Laren 2001, 83 pp., ill. + index.

De titel dekt mijns inziens de lading niet helemaal. Het boek betreft namelijk geen deelgenealogie
en het is zeker geen biografie. Het laatste deel van de titel komt nog het meest met de inhoud overeen.
Uit de kwartierstaat Stolk zijn namelijk uit vier opeenvolgende generaties personen beschreven, die het
beroep van touwslager hebben uitgeoefend: de kwartieren 2 en 4 (Stolk), 10 (Van den Heuvel) en 22 (Van
Es). Over deze lieden zijn wel biografieën geschreven, die alleszins het lezen waard zijn. Ook over de
geschiedenis van Cappelle aan den IJssel wordt ruim aandacht geschonken, alsmede aan de nijverheid
en industrie. Al met al een zeer aardig werk.

CdG

AANWINSTEN

B.J. Rigter, Genealogie Wagner, Wagener, Wagenaar, Amstelveen 2001, ca. 30 pp.
W.L.M. Paternotte Genealogische fragmenten^ Amsterdam 2001, ongepag.
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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
Alledaagse Dingen, nr. 3, sept. 2001. Historisch besef in Nederland; Over nut en nadeel van geschiedenis.
Enkele stellingen ter inleiding van het grote openingsdebat op de geschiedenisdagen 2001; Een spiegel
van de dood [Uitvaartmuseum te Amsterdam); West-Friese dialect.

Idem, nr. 4, dec. 2001. Landschap is cultuurhistorie [studiedag]; Fotografie en volkscultuur; Klokken-
kleedjes; Symposium taalwetenschap en streektaalbeleid.

Arneklankenjg. 3, nr. 1, maart 1998. L. van Belzen: De Arnemuidse familie De Meulmeester/Meulmeester
[beknopte weergave]; Interview met J.L. Kasse [geb. Veere 1912, rustend landarbeider]; Verv. Uit het
schrift van Abraham Buijs (7) [1900]; A.H.G. Verouden: Het kohier van de 100e penning van Arnemuiden
over het jaar 1579; Ds. Schoch [M.L.W. Schoch, geb. Noord Celebes 1911, predikant te Veere en Klevers-
kerke 1941-44, e.e.]; Verv. Zoutketen van Arnemuiden (6). De periode 1530-1574; ]. Adriaanse: Meester
Pieter Kwekkeboom (1816-1887); P.A. Baaijens: Uit oude kranten: het verhaal van moeder Behm [geb.
Arnemuiden 1887]; Verv. Vissers van Arnemuiden (3).

Idem, nr. 2, juni 1998. De schipbreuk van 'De Vrouw Clazina' [1881; enig overlevende: Blaas Meul-
meester (geb. 1888)]; Interview met Adriaan Bosschaart [geb. Oost- en West-Souburg 1916, tr. ald. 1940
Johanna Jacoba Susanna Polderman]; Verv. Abraham Buijs (8);J. Adriaanse: Burgemeester Salomon van
Eenennaam (1736-1800) en (1838-1918) [overgrootvader en achterkleinzoon]; Verv. Vissers (4); A. d'Huy-den
Engelsen: Geschiedenis van Woningbouwvereniging 'Woningverbetering' te Arnemuiden; R. Goedhart:
De geschiedenis van Arne's genoegen (1). De periode 1898-1921 [muziekvereniging].

Idem, nr. 3, sept. 1998. Verv. Ramp met de Clasina (2) [Tannetje de Nooijer, 1864-1932 tr. (1) 1874
Casper van Hemen, tr. (2) 1887 Blaas Meulmeester]; Interview met Lieven Meulmeester aan de Nieuw-
landseweg [geb. Arnemuiden 1910]; Verv. Abraham Buijs (9); P.J. Feij: Ds. H. Scholing gereformeerd
predikant van Arnemuiden in de tijd van crisis, oorlog en bevrijding (1932-1945); A.H.G. Verouden: Het
kohier van 100e penning van Arnemuiden over de jaren 1580 en 1584; Verv. Vissers (5).

Idem, nr. 4, dec. 1998. L. van Belzen: De Arnemuidse 'De Ridders' [beknopte weergave]; Interview met
Mina de Nooijer-de Hamer [geb. Arnemuiden 1899]; J. Adriaanse: Hermanus Wiltschut, admiraal van de
Zeeuwse vloot [geb. Wijchen, tr. Middelburg 1707 Johanna Maria Austen]; Verv. Abraham Buijs (10);
Verv. Zoutketen (7) [o.a. HeijndrickSonnius en Marinus A. Duijvelot, zoutzieders]; A.H.G. Verouden: Het
kohier van de 100e penning van Arnemuiden over de jaren 1586 t/m 1590 alsmede 1597 t/m 1599; Verv.
Vissers (6) [allerlei onheil 1803-1881]; Verv. Geschiedenis van Arne's genoegen (2); Verv. Ds. H. Scholing.

Bergense Kroniek, 7e jg., nr. 1, mei 2000. H. Greeven: De Heerlijkheid Bergen, een heerlijkheid?; M. P. van
de Graaf: Jacob Leijen mobiliseerde de bakkerswereld [1793-1866; 1832 wetsontwetp om 'het middel op
het gemaal' weer in te voeren (1830 afgeschaft)]; Bergenaren vertellen over vroeger [David Kouwenaar,
geb. Amsterdam 1921, schilder, tt. 1946 Jeanne Bijlo, beeldhouwster]; De kermis in Bergen tussen 1914
en 1920.

Idem, nr. 2, nov. 2000. S. Schaper: Het leven en werken in de oude buurtschap Oostdorp in de eerste
helft van de vorige eeuw; Turfvolders en turftonsters; Bergens Nieuws 100 jaar geleden; Het kunste-
naarsdorp Bergen in de eerste helft van de twintigste eeuw; Interview met meester Nijdam, voormalig
hoofd van de Van Reenenschool [geb. Franeker 1905]; Een herinnering aan Jacob van Reenen; R. Waale-
wijn: De onnodige evacuatie van 1943.
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Idem (Historische Vereniging Bergen NH; secr.: J. Kroon, Eikenlaan 12,1861 GV Bergen NH; contr.
ƒ 27,50 p.j.), 8e jg., nr. 1, mei 2001. H.Jellema: De Bergense Hertenkamp; Bergens Nieuws 100 jaar gele-
den; De laan waarin wij woonden [de Ruïnelaan]; P. Groen: Varkensfokkerij De Karperton en omliggende
bedrijven [in 1938 gesloopt t.b.v. de aanleg van het militaire vliegveld]; Bergenaren vertellen over vroe-
ger [Catherina Antonia Leijen-Olbers, geb. Egmond aan den Hoef 1903, tr. Johannes Leijen, bakker].

Idem, nr. 2, nov. 2001. Bergens Nieuws 100 jaar geleden; Herinneringen van een Bergenaar [Dick
Langereis, emigreerde in 1953]; B. Veer: Het wapen voor de nieuwe gemeente Bergen; De buurt waarin
wij woonden: De Oosterweg; Bergenaren vertellen over vroeger [Pieter Mooij, geb. Bergen 1923].

Eigen Perk (Hilversums Historisch Tijdschrift), 21e jg., nr. 3, sept. 2001. G. Schutte: Tolerantie op dorps-
niveau. Geloofsverhoudingen in achttiende-eeuws Hilversum; W.J. Drab. De geur van gras. Over voetbal
in Hilversum; A. Plomp: Een verrassing uit de Gouden Eeuw. Het schip 'Hilversum' [kapiteins waren
Abraham van der Hulst (1656), Jan van Amstel (1658), Jacob van Meeuwen, Isaac S weers (1661-62), Albert
Mathijsen (1665); 1667 gezonken; het schip had eigenlijk 'Verhildersum' moeten heten naar de borg
waar Allard Tjarda van Starkenborch heer van was].

Idem, nr. 4, dec. 2001. Themanummer Jaren '50. Hilversum in 1951; Het jaar 1951 in beeld; Het eerste
solarium van Nederland stond in Hilversum; Buurtwinkelcentra en hun komst in Hilversum; De teloor-
gang van de Hilversumse industrie.

GenealogischTijdschriftvoor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 25e jg., nr. 4, dec.
2001 [waarmee de eerste 25 jaar naslagwerk en vraagbaak onder redactie van P. Sanders gerealiseerd
zij n!]. Verv. Beversluijs/Van (der) Beversluijs [i6e-i8e eeuw; o.a. te Diest, Oosterhout, Breda, Dinteloord;
fragment Beversluijs te Geertruidenberg; 17e eeuw. Bijlage lijst met goederen enz. die Peter van der
Beversluijs te leen hield, 1418 (hoeve van Gageldonck, hof van Hambroeck]; Verv. Genealogie Doedijns;
Verv. Lenen van de Hertog van Brabant in en bij het Land van Heusden 1317-1645; West-Brabantse mole-
naarsfamilies. XII. Schriecks [oudst bekende: Remigius Adriaense Schrickx tr. Margaretha NN; hun
zeven kinderen werden gedoopt te Baarle-Hertog 1628-1643]; Verv. Lidmatenboek Ned. Ger. kerk te
Waalwijk [1788-91]; Verv. Kwst. De KortJ.H. Schaap: Een familie Van Zuilichem - Van Zuylecom uit Wijk
[i7e-i8e eeuw]; A.J. Stasse: Genealogie Criellaert uit Woudrichem [i7e-i8e eeuw]; Idem: Schoolmeesters
Land van Heusden en Altena tot ca. 1811; Verv. Kwst. De Geus; G.A.J. de Waal: Het geslacht de Waal [zie
GTMWBjg.l7(i993)]-

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 17, nr. 1, jan. 2002. G. van Rijzingen: Kwartierstaat Van
Rijzingen [Van Rijsingen, Van Drunen, Van Bragt, Van Hinthum, Van Oirschot, Van de Laar, Van Kollen-
burg, De Koning (te Best)]; Aanv./Corr. Kwst. Sanders; Aanv./Corr. Strijbosch; Oost-Brabanders voor de
Rechtbank te Eindhoven [Van der Logt, Van der Eist, Regters, Hopmans; 1831]; Verv. Afgegeven borg-
brieven in Zuidoost Brabant: Oirschot-Best [Van de Cam t/m Mercx; met o.a. Van Kemenade, Kemps,
Clompers, Collenburgh, Coopal, Croon, Van Cuyck, Van Laarhoven, De Leest, Van der Looij, De Louw];
H. Maas: Johannes Gerardus van de Westelaken (1749-1828); F. Vlemmings: Aanvullingen genealogie Van
den Nieuwenhoff (2) [i6e-i7e eeuw]; Verv. R.K. dopen en huwelijken in Heeze 1650-65 [Van Gael t/m
Schachten; met o.a. Gevens, De Laet, Rou(w)bosch); J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit Oerle. 10.
Alberts/Bogers [en Bogaers; I7e-i8e eeuw]; Verdronken in Le Havre [Jan Webster, geb. Oirschot =? Eer-
schot 1858]; M. van Loon: Valkuilen bij het onderzoek naar kloosterlingen; Antw. Van Houtum-Van
Kuringe (Van Curingen).

Geschiedenis van Ursem in een ringband (uitg. Stichting Historische Kring Ursem; secr.: A. van Door-
num, Reigerlaan 45,1645 TB Ursem), 1999. Bakker Stam vertelt [Jaap Stam, 1907-1999]; Noorddijk en
zijn bewoners, deel V [o.a. Engel Jansz de Boer (ged. 1701), Jacob Zuijdam (1823-1882), Jan Tessel (1861-
1947)» Jan Rood (1852-1930), huurders o.a. Vet, Kuijper; voorts Bakker, Mulder, Zuijdam, Dol, Van Dam;
met veel gegevens over hun naaste families]; De Flap [voetpad]; Ursem oud en nieuw [foto's].

Idem, 2000. Wim van de Nes (78) vertelt;J. en A. Schaap Dzn.: Noorddijk en zijn bewoners, deel VI. Het
centrum, zuidzijde [bewoners o.a. Van Lintelen, Knijn, Mienis, Seijts, Zoon, Insing, Koelemeij; Dekker,
Mak, Deen; Ettes alias Krul, Schuffel, De Boer; Van der Linden van Sprankhuizen, Spijkerman, Dam,
Buis, Rietveld, Dol, Leek, Zuurbier, Vis; Zuijdam, Overboom, Van Diepen; Koorn, Mienis, Evers, Seij ts];
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H. van Doornum: Het Medisch Centrum en de thuiszorg in Ursem.
Idem 2001. L.W.S. de Graaff: De jongste geologische geschiedenis en de ontwikkeling van het prehisto-

rische landschap binnen onze regio; Henk en Nel Ursem vertellen [tr. 1943 Nel Immink]; E. Langereis/C.
Groot: Geschiedenis van de Rabobank te Ursem; Noorddijk en zijn bewoners, deel VII. Het centrum,
noordzijde [o.a. Quant, Veldboer, Conijn, Seijts; Mienis, Boots, Koppes, Quant, Van Diepen, Veldboer,
Stam; Swerver, Bregman, Schaap; Nieuwboer; Kuijper, Dol, Duijn].

Heemkunde Hattem, nr. 88, sept. 2001. De stadspompen van Hattem; Mond- en klauwzeer in 1911; L.
Koridon-Kombrink: Schokkers in Hattem [familie Koridon]; Verv. Geslacht Van den Berg te Hattem.

Idem, nr. 89, dec. 2001. Corr. Genealogie Koridon; D. Locht: Zeggen en schrijven is niet hetzelfde.
Varianten van de familienaam Locht [ook: Log(t), Loch, Lucht; nageslacht van Jan Locht (ged. Windes-
heim 1765), tr. Vorchten 1791 Hendrikje van Marie]; R.M. Even: Brandpreventie in de 17e en 18e eeuw in
Hattem; H.J. Veldkamp: Gesina ter Borch en Hattem [1631-1690];.;. H. Harmsen-Kroeze/A. Rouw: Het Christe-
lijk Rusthuis [beheerders 1932-ca. 1939 het echtpaar Willem Rouw en Hendrika Maria van der Kolk];
Hattemse scholen in 1810.

Historische Kring Resteren e.O./Arend Datema Instituut, 19e jg., nr. 3, aug. 2001. Kwartierstaat (5 gen.)
vanDirkjeStoffelinaBudding[i939Opheusden 1986;—, Van Tongeren, Van de Wardt,Geurts]J. Ho/u/m:
De boekdrukkunst in de classis Tiel.

Idem (secr.: DJ. Honders, Mauritslaan 10,6669 AX Dodewaard / A. Datema Instituut, Stationsstraat
40-42, Postbus 62,4040 DB Resteren), 20e jg., nr. 1, jan. 2002. W. van de Westeringh: Verdwenen waai te
Heteren; Kwartierstaat (5 gen.) van Menso Vink [geb. Opheusden 1952; —, Hendriksen, De Kruiff, Van
Leijen; voornl. te Opheusden]; A. Spies: Acten van guarande [indemniteit; Resteren 1760-1797].

Historisch Rring Laren, kwartaalbericht nr. 77,2001-3. Verv. Larense militairen in het voormalig Neder-
lands Oost-Indië, 1945-1951 [naamlijst];J. Escher: Restauratie van originele afgietsels in gips van Ed Jacobs
(1859-1931) voor de gemeente Laren; Restauratie unieke wafeloven [poffertjeskraam van Cornelis de
Haan].

Idem, nr. 78,2001-4. K. Loejf: 20 Jaar Stichting Historische Kring Laren; Het Historisch Centrum Laren
in boerderij De Lindenhoeve.

Historische Kring Loosdrecht, nr. 133, 28e jg., herfst 2001. R. Loenen: 'De Schutsluis', observatietehuis
voor jonge delinquenten; Uit de Gooi- en Eemlander [ie jg. (1872), 2e jg. (1873); Melis van den Akker];
Herinneringen van R. Loenen [1939-45]; B. deligt: Sabbathschenderijen; Vertrouwde zeilschepen (6). De
Zestienkwadraat.

Idem, nr. 134, winter 2001. J. van der Meulen-Kuhn: Theetuin 'De Driesprong' [in 1932 geopend door J.
Boeschoten, oud-theeplanter in Ned. Oost-Indië]; Arij Seldenrijk, om- en uitroeper [1734]; Uit de Gooi-
en Eemlander [6e jg. (1877); o.a. slachtoffers van een brand: Gerritje Barmentlo (70 jaar), Dirk Masmeijer
(13 jaar), Willemij ntje van Spengen (63 jaar)]; A. de Kloet: Een foto met een bijzonder verhaal [levensloop
van Cornelis Pijl (geb. 1875), zoon van Willem Pijl en Maria Schaai]; B. de Ligt: Vier heren en de Sijpekerk
rond 1900.

Hollands Historisch Magazine, 6e jg., nr. 3, juli 2001. Bestaat Holland wel? [auteurs van de 'Geschiede-
nis van Holland' spraken over de voornaamste bevindingen van dit project]; Meer aandacht voor sportar-
chieven; Het wisselende lot van de Leidse wevershuisjes.

Idem, nr. 4, okt. 2001. Workshop Beelddigitalisering; Indicateurs, toegang tot een schat aan gegevens
over de negentiende eeuw [indicateur = 'de dagelijkse agenda waarin alle brieven, aanschrijvingen,
publicaties etc. per onderwerp met korte inhoud worden ingeschreven. Dit onderwerp kreeg een num-
mer. Op de indicateurs werden indexen gemaakt']; De Oude Westerstraat in Enkhuizen; De archieven-
man: Stadsarchief Naarden.

In de Gloriosa (Ankeveen. 's-Graveland. Kortenhoef), 18e jg., nr. 3, aug. 2001. Monogrammen in het lood
[trotseerloodjes]; De oude wasschuur van Mat en Lien Verhoeven [Martha Suzanne en Engelina V.,
zusters, overl. 1969 (89 jaar) resp. 1978 (91 jaar)].
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Idem, nr. 4, nov. 2001. J. Koelink^): Polder- en dorpsnamen (1); W.J. Kozijn: Wat geeft ons dat natuur-
schoon? [afvalprobleem; waar storten?].

De Indische Navorscher, jg. 14 (2001), nr. 4. N.W.H. Frauenfelder: Èen genealogische schets van de Indische
familie Van der Linde [oudst bekende: Jan Gijsbertsz. van der Linde, wonende 1785 te Meerten onder
Lienden, tr. (1) Maria van Lunteren, tr. (2) Lienden 1738 Maria Gerritsen van Zandwijk]; Chr. Monsanto:
Ambtenaren op Curagao, Aruba en Bonaire in 1827; P.A. Christiaans: Gegevens voor de genealogie Van
Gumster [ige-2oe eeuw]; Aanv./verb. eerdere publicaties [o.a. Maphar, doopregister Djokjakarta,
Holzschuher]; P.A. Christiaans: Een Semarangs doopboekje uit 1746; J.N. Maclnroy: Van een Waal, een
Portugees en een Duitser in enkele Buitengewesten. Eind 18e en 19e eeuwse voorouders Beaupain,
Pereira en Mallien [kwartierstaat Henri Antoine Beaupain, geb. Menado 1866]; P.A. Christiaans: Staat der
voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daar mede gelijkstaande personen boven de zes-
tienjaren oud in de residentie Cheribon woonachtig [2e halfjaar 1841,1842,1844 en 1850]; Verv. Doopre-
gister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874 [o.a. Frederiks, Leijssius, Van Krieken,
Pattimukaij, Weijnschenk, Merling, Raaff, Van der Leij, Baumgarten]; Verv. Indische fiches [Asmutz t/m
Assimoij; met o.a. Aspeling, Van Asperen, Assa, Assé, Van Assen, Van Assendelft].

Jaarboek der Nederlandse kunst, I (1947). Tien auteurs belichten aspecten van het culturele leven na de
bevrijding [met biografische schets van de auteurs: Anthony Bosman (geb. Dordrecht 1917), R. Blijstra
(geb. Harlingen 1901), André Glavimans (geb. Rotterdam 1912), Pieter Koomen (geb. Rotterdam 1881),
Theo van Reijn (beeldhouwer, 1911 Prix-de-Rome), J. Vriend (geb. Gorinchem 1896), Wouter Paap (geb.
Utrecht 1908), A. Koolhaas, Corrie Hartong (geb. Rotterdam) en Ben Heuer (geb. Voorburg 1919)].

HetKromme-Rijngebied,jg. 35, nr. 3, sept. 2001. A. van Bemmel: Historische grenspalen in het Kromme-
Rijngebied: een inventarisatie; R. Uppelschoten: Burg- en valknamen: sleutels tot het middeleeuwse
Odijk?; A. van Bemmel: Cothen op foto's uit 1916 en 2001.

Idem, nr. 4, dec. 2001. P. van der Eerden: De memoriesteen voor Samuel Gijsberts in de Grote Kerk te
Wijk bij Duurstede [1514]; Reparatie van de molen van Beverweerd in 1715; A.A.B, van Bemmel: Hijmans'
boek over Wijk bij Duurstede uit 1951 in het Engels [in opdracht van Philip van Wijk, afstammeling van
Cornelis Barentse uit Wijk b.D. (geb. 1641, emigreerde in 1660); De Cruijff, Van Cortlandt].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg, 29, nr. 4, dec. 2001. L.J. Gubbels: Maastrichtse snippers; Verv.
Landverhuizers... Limbricht. De familie Theodoor van der Schuren [geb. Einighausen 1813]; Verv. Cals;
Verv. Voormalig kerkhof... te Venlo [o.a. Hirscheim, Grünthal, Grunewald]; F.S.J.C. Hermse: Hausmans
& Co, Bornse burgemeesters in de negentiende eeuw [stamreeks Hausmans; i8e-2oe eeuw]; R.H.C, van
Maanen: Jeneverstokerijen in de stad Maastricht rond 1818.

De Maasgouw, jg. 120 (2001), nr. 4. F. Roebroeks/J. Moers: Maastrichtse beeldsnijders in het laatste kwart
van de vijftiende eeuw [o.a. familie Quaeduts alias Bouyms]; H.J.M. Hendrix: Huis Darth te Lottum
[Vinck, Van Darth, Beugel, Van Zoutelande, Van Aerdt; wapenkwartierstaat (in kleur) van Frans Werner
van Aerdt(tr. 1652 Sybilla Puytlinck); Aerd, Besselt, Vogel, Bugel; schema's Van Darth (ise-i6e eeuw; met
Beugel en Van Zoutelande) en Van Aerdt (17e eeuw)]; De Regio in het Vizier: Geldern; K. Schutgens: Hand-
boek voor de geschiedenis van Limburg (auteurP.J.H. Ubachs; uitvoerige boekbespreking]; De heerlijke
rechten van Maasbree (1674-1746).

MarsetHistoria, 35e jg., nr. 1, jan./maart 2001. Het marine debarkementstenue; J.M. Mohrmann: Torpe-
do's en een eigen torpedodienst bij zowel de Land- als de Zeemacht 1864-1900. Chronologie van de
gebeurtenissen bij Land- en Zeemacht in relatie tot torpedo's [1864-1903]. Chronologie van publicaties
van Landmacht en Marine torpedisten [1864-1909]; P.C. van Kerkum: Het nut van oudere vestingwerken
in de Tweede Wereldoorlog [Königsberg/Kalinigrad, Kostrzyn/Küstrin, Metz]; S.J. de Groot: Het Duitse
slagschip Tirpitz (1939-1944); C.J.M. Kramers: Majoor Sas [G.J. Sas, tot in mei 1940 militair attaché in
Berlijn; zijn waarschuwingen werden slechts ten dele geloofd]; B. Kreuger: Geldtransport naar Indië.
Relaas van een 'onfortuinlijke' vlucht [okt. 1945; o.a. Bruce John van Kregten, geb. Haarlem 1916, woon-
de 1941 in Buenos Aires, opgeroepen voor de dienstplicht]. Mars-berichten, 2001-1.
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Nederland's Adelsboek (te bestellen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT
Den Haag; Vrienden € 46,29), jg. 89 (2000-2001). N-Pl. In dit deel werden opgenomen (oudste
plaats/streek van vermelding en jaartal): Van Naerssen [te Dordrecht; 1351], Van Nagell [Nagel; te Ravens-
berg (Westf.); 1385], (Van) Nahuys [afk. van Ahaus; 1618], Van Nassau [heren van Beverweerd enz.], De
Negri [Henry-Chapelle (Luik); 1647], Nepveu [uit Frankrijk > Amsterdam; 1686], Van Neukirchen ge-
naamd Nyvenheim [Rheinland; 1535], Van Nispen [Bergen o/Z; 1527], Op ten Noort [Steenderen,
Zutphen; 1507], De Norman d'Audenhove [Oost-Vlaanderen, St. Omaar; 1497], von Oberndorff [Waldeck
(Bovenpalts); 1244], Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh [Amersfoort; 1582]; Van Oldenneel -
Van Oldeneel [Overijssel, Kampen; 1315], D'Olne [Luik; 1640], Van Omphal [Andernach; 1500], Ortt
[Antwerpen; 1534], Van Pabst [Hückeswagen bij Düsseldorf; 1477], Van Pallandt [omgeving Aken; 1326],
Van Panhuys [Eupen, Limbourg (prov. Luik); 1437], Paspoort [Delft; 1620], Pauw [oorspr. De Grebber;
Waterland > Gouda; 1296], De Pelichy [Rhêmes-St.-Georges (It.); begin 16e eeuw], Van Pelser Berenberg
[oorspr. Kremer > Pelsser, Peltzer; Aken; 1465], De Perponcher Sedlnitsky [Grave; 1607], Von Pestel
(Pestel; Wolfenbüttel 1551 > Minden], De Pesters [Pesters; Maastricht; 1618], De Petersen [Holstein; 1622],
Petit [Straelen; 1637], Pichot van Slijpe [Bergerac > Amsterdam 1680 > Suriname], De Villers de Pité [Pi teit
dit del Vallée; Luik; 1410], Van der Plaat [Plaat; Deventer; 1637 > Grave 1697], Van Plettenberg [militairen
in Statendienst; 16e eeuw], De Plevits [Plevoets; Schuurhoven; 1660], Ploos van Amstel [Ploos; Loos-
drecht; 1476], Von Devivere [Van de Vivere; Gent; 1618].

Oud Bathmen, 21e jg., nr. 4, dec. 2001. T.A. Kloosterboer. Midwinterwandeling 2001 [de route voert door
de buurschappen Lettele en Ortele; beschrijving van de geschiedenis van panden en bewoners; te begin-
nen bij de Oude Molen, o.a. Raland, Te Winkel, Bessem, Te Riele, boerderij De Crödde, Stoeven-
belt/Stuvenbelt, Heuvelman]; Ook station Bathmen sloot in mei 1938.

OudMeppel,jg. 23, nr. 3, okt. 2001. E.C. Geerdink-van der Worp: De familie Jans [Pieter Gerrit Jans (geb.
Vlissingen 1798; exm. Maria Catharina de Rijcke), tr. Meppel 1824 Trijntje Huls (exm. Trijntje Tiepel);
nageslacht]; M. Bakker: De Mondorgelclub van de CLM of de passie van mijn vader [Hendrik Bakker]; W.
Vonne: De Meppeler familie Van Veen. Over een logementhouderse, een tabaksfabrikant en nog meer
[Cornelis Floris van Veen, otr. Amsterdam 1677 Annetie Claes Haeck, van Meppel; verhuisden in 1689
naar Meppel; verhalenderwijs de geschiedenis van hun nageslacht tot in Amerika toe]. Oud Meppel,
nieuwsflits sept. 2001.

Oud-Nijkerk,jg. 20, nr. 3, sept. 2001. Geschiedenis in steen gebeiteld (20) [het postkantoor aan de Kleter-
straat]; A. Kamphorst: De hut van Groofje [herinneringen van Gerritje van den Akker-van de Bunt (geb.
Nijkerk 1913) aan de hut van haar grootouders Cornelis Bouwmeester en Jannetje Bakker].

Idem, nr. 4, dec. 2001. Geschiedenis in steen gebeiteld (21) [watervloed in 1916]; Sport in Nijkerk in
de dertiger jaren [herinneringen van W. van Bokhorst aan een voetbal- en een korfbalclub]; Schilderij
van Andries Verleur [1876-1953; woonde 1921-31 in Nijkerk; Gezicht op de Nijkerkse haven, 1929].

Oud Wageningen, 24e jg., nr. 1, jan. 1996. Een paspoortaanvrage in 1796 [Abraham Marcus, 29 jaar,
wilde reizen naar Bremen en Hamburg; met signalement]; A. Rietveld: Wagenings oudste juwelierszaak
is verleden tijd [Dechering]; A.C. Zeven: De tien zilverlingen uit 1672 en bij wie werden zij verstopt?
[Jordaen Anthonisz Speijer, stadsbode]. Idem, nr. 2, april 1996. Gedrukt in Wageningen; Wageningse
boek- en muziekdrukkerij; Drukkerij Verweij; Wageningers in Noord-Amerika. Idem, nr. 3, sept. 1996.
Bijdragen betr. het weer voor 1900 in Wageningen, en Bakkers in Wageningen; Verv. Drukken. Idem,
nr. 4, nov. 1996. C. Gast: Baksteenindustrie in Wageningen; Verv. Drukken.

Idem, 25e jg., nr. 1, jan. 1997. A.C. Zeven/A.G. Steenbergen: De laatste processies van Wageningen-Stad
naar de vroegere parochiekerk op de Wageningse Westberg? [1576]; Markten in Wageningen; Telefone-
ren in Wageningen in 1915; Een bronzen plaquette voor een koster [Johannes Petrus Weijers, 1872-1944];
De markt en omgeving voor 1940. Idem, nr. 2, april 1997. Uit de historie van de Wageningse haven; 110
jaar Meubelfabriek (1). Idem, nr. 3, sept. 1997. CD. Gast: Het stadhuis van Wageningen; H. Renes: De
Hoogstraat en de oudste geschiedenis van de stad Wageningen. Idem, nr. 4, nov. 1997. Verv. Meubelfa-
briek(2);R.H.C.vanMaanen: De Wageningsestoombeetwortelbranderij van D.A.Sandbrink in 1856-1859.
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PRO-GEN-eralia, jg. 7, nr. 4, dec. 2001.}. Mulderij: Addendum: Koppelen van foto's, geluiden en films
via Windows; Idem: HCAL gebruiken onder Windows ME; Idem: Archiveren op CD-RW; W. Ne/w: PRO-
GEN installatieprogramma.

De Sneuper (Dokkum), nr. 57,14e jg., nr. 4, dec. 2000. Kwartierstaten-special, met meestal 31 of 63
kwartieren, van: Tunske Kampstra [geb. Obergum 1906; —, Meulenkamp, Rozema, Zuidhof], Doede
Douma [geb. Lioessens 1948; —, De Vries (te Hol werd), Van der Woude (te Akkerwoude), Hofman (te Ee)],
Ge(er)truida Terpstra [geb. Houwerzijl 1907; —, De Vries (te Holwerd), Bos (te Warfhuizen), Veltman],
Willem Warner Chr. de Vries [geb. Semarang 1942; De Vries (te Dordrecht), Jansen (te Eindhoven), Hein-
tjes (te Oude Tonge), Herweijer], Wigger Heerma [geb. Aalsmeer 1937; Heerma (te Oosternijkerk), Kui-
tert, Wieske (te Oude Pekela), Hulzebos], Tjipke Muilender [1881-1961; —, De Vries (te Hantumhuizen),
De Vries (te Westergeest), Koopmans (te Sloten)], Frans Vellema [geb. Metslawier 1933; —, Van der Velde
(te Hiaure), Van der Weij, Van Huizen], Ubbo Mient de Vries [geb. Bussum 1947; De Vries (te Hantum-
huizen), Feits ma, Funcke(teEmmerich, Doesburg, Lemmer), Veenhuizen (te Augustinusga)],Zadok van
Leer [1881-1942; —, Van Leer, Godschalk, Leefsma], Benjamin Leefsma [geb. Gorredijk 1847; —, Cohen,
Leefsma, Van Leer], Dirk Jacob de Jager [geb. Dokkum 1946; —, Terpstra, De Graaf (te Hallum, Better-
wird), Brunia], Pieter Meijer [1903-1991; Meijer (te Groningen, Winsum, Obergum), Poelstra, Schut (te
Appingedam), Smith (te Baflo)], Hendrik Aartsma [geb. Engwierum 1952; —, Dijkstra (te Engwierum),
Triemstra, Fokkens], Ronald Martijn Postma [geb. Dokkum 1987; —, Loonstra, Stellema, Van der Werff
(te Akkerwoude)], Johannes Brouwer [geb. Middelstum 1951; —, Hiemstra, De Vries (te Oudkerk), Post-
ma], Johannes Jan Hietkamp [geb. Akkerwoude 1933; —, Hiemstra, Zijlstra (te Surhuisterveen), Baarsma].

De Stamboom (Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.), jg. 3, no. 3, sept. 2001. Aanv. Volker; Stamreeks Van der
Wiel [te Sliedrecht; i7e-2oe eeuw]. Idem, no. 4, dec. 2001. Stamlij n Gea Blokland-Roskam [geb. Sliedrecht
1969 > Jacob Jasper Roskam, won. Sliedrecht, overl. voor 17-5-1665].

De Stelling (Weststellingwerf e.o.), nr. 78, jg. 20, sept. 2001. Weststellingwerf en haar buren. Kuinre
tussen 1580 en 1680; Een rondje Kemme's polder, deel 1; Verv. Ds. A.I. Kan jr.; De Franse kaart van
Weststellingwerf (1812); Pieter Stuyvesant, deel 3; Matriarchale stamreeks van Greta Kuiper [geb. Wolve-
ga 1953; De With (te Nijehaske), Prakken, De Wagt, Otten (te Nijeholtpade)]; Trouwboeken van Olde-
markt 1674-1811, deel 1 [Weststellingwervers; 1675-1732]; W. Venema: Familie-onderzoek Greydanus.
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., jaarverslag 2001.

Streekmuseum Hoeksche Waard (Stichting Vrienden van het Streekmuseum Hoeksche Waard; secr.: P. J.
Pot, p/a Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord; contr. min. ƒ 15,- p.j.), bulletin 85, april 2001. Verv. Spreek-
woorden n gezegden in Hoeksche Waards dialect. Idem, 86, aug. 2001. Afd. Genealogie: Lijst van streek-
genealogieèn. Idem, 87, dec. 2001. Wat de kranten zeggen. 150 Jaar geleden werd ons land bevrijd van
Franse overheersing (verv.); Spreekwoorden en gezegden (laatste deel).

Tweestromenland, nr. 109,13.X.2001. C.H.A. de Haas: Kwartierstaat Catharina Johanna Verkuil [1902-
1938, tr. Wamel 1931 Joh. Ant.H. de Haas; 5 gen.: —, Van der Heijden (te Altforst), Bouwmans (te Dreu-
mel), Janssen (te Bergharen)]; M.A.T. Willemse: Kwartierstaat Matthijs van den Bogaard [1847-1907; Van
den Bogart (te Wijchen), Van Stippen, Van Beuningen, Vink (te Horssen)].

Idem, nr. 110,31. XII.2001. Verv. Tien wonderbare genezingen (1382-1384). Deel 9: Hemen [Agnese wed.
Henric Vilrox (1382); Jan Jacob Keyserszoon (1520)]; Maas en Waalse streekdracht; Kwartierstaat (6 gen.)
Johanna Theodora van Wees [geb. Leur 1917; —, Schel, Van Kaauwen, Peters (te Gassel en Hernen)].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 10e jg., nr. 2, dec. 2001.]. Kuys: Aflaat en waterstaat. Bekom-
merde paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse zeedijken? [de toestand van de zeedijken was
in 1515 zorgelijk; aflaatbul: 2/3 van de ontvangen gelden zou besteed mogen worden t.b.v. het herstel
van de zeedijken -1/3 ging naar de bouw van de St. Pieter in Rome. Wat Karel V met die (2/3) gelden
gedaan heeft is niet duidelijk]; M.-L van Hom-van Nispen: Gerrit Jan van den Broek [1879-1935, tr. 1909
R.G.C, van Beijma thoe Kingma; civiel-ingenieur, carrière bij Rijkswaterstaat]; G. Bakker: Het ontstaan
van het Sneekermeer in relatie tot de ontginning van een laagveengebied, 950-1300]; Bibliografie Neder-
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landse waterstaatsgeschiedenis 2000 (aanv. 1999); Glossarium van waterstaatstermen. De letter z [zoals:
zandbaan, zellinge, zijlrecht, zogenwege, zwalp].

Van Zeeuwse Stam, nr. 115, dec. 2001. H. Ferguson: Genealogie van Cornelis Warre [tr. Sint Anna ter
Muiden 1679 Prijntie de Nut; nageslacht: geknotte parenteel]; J.M. G. Leune: De wortels van het geslacht
De Vin uit Schouwen-Duiveland [te Doel; 17e eeuw];JJ. van der Week: De Julio-Sage ofwel The Zweedijk's
Saga [in 1889 emigreerden Marinus Zweedijk en zijn vrouw Jacoba van Weele naar Argentinië]; Verv.
Genealogie Poly - Pollie; A.S. Flikweert: Genealogie Van Graafeiland (met gebruikmaking van de aante-
keningen van J. Huibers en H.S. v.d. Pompe-v. Sprang) [Symon Pieterse van Graafeijlant, landman te Viane
(D), leeft 1688; nageslacht o.a. te Ouwerkerk, Zierikzee, Oosterland en Nieuwerkerk]; P.F. Poortvliet: Lijst
Augmenten en Kindergeld van 1765 en 1783 [toelagen van predikanten en hun minderjarige kinderen];
J.P. Veldhoven: Antw. Levelangh/Leeflang [te Aardenburg; fragment te Zierikzee en Sommelsdijk; over
de Leeflangs in de Vechtstreek is gepubliceerd in GN 48 (1992), pag. 280/290]; Antw. Smit(s) - Van Iwaar-
den - (Van) de Geneppe - Kabboorts; P.A. Harthoorn: Aanv. Paauwe [Ierseke, 17e eeuw].

De Veenbrief (Oud Heerenveen), jg. 13, nr. 1, jan. 1999. Op en rond het gemeenteplein (7) [de verbouwing
van Oenemastate in 1876, notulen Raadsvergadering]. Idem, nr. 2, febr. 1999. W. Westerdijk: HetGriete-
nijhuis van Aenwirden. Een poging tot reconstructie [verhuurster (1831-39) de weduwe Harmen Lam-
merts Knol; bewoner (1833-34) Libbe Thijsses Sijbranda]. Idem, nr. 3, maart 1999. Verv. Grietenijhuis;
Verv. Op en rond het gemeenteplein (8 en slot). Bijlage 1992: Namenregister op de fotoboekjes van de
dorpen om Heerenveen.

Veluwse Geslachten, jg. 26 (2001), nr. 5. Overzichten archieven per gemeente: Epe;J. Hamaker: Kwartier-
staat Dianne en Yvonne Huiskamp [geb. Apeldoorn 1975 resp. 1977; —, Van der Gronden, Dijkman (te
Gramsbergen), Meijering]; Fragmentgenealogie Brinkhorst (2) [te Ellecom; 18e eeuw]; E. Buben-Jansen:
Genealogie Davelaar [onvolledig, o.a. plaatsnamen ontbreken veelal; niet vermeld is waar het geboorte-
jaar (1689) van de oudst bekende, Arien Davelaar, aan ontleend is; i8e-2oe eeuw]; J.W. van Scherrenburg:
Het goed Blankenspoor in Meulunteren [met stamreeks Blankenspoor; i7e-2oe eeuw; eigenaren: Van
Ommeren (fragment i6e-i7e eeuw), Witten, Van Westervelt (fragment I7e-i8e eeuw); veel transcripties
en regesten betreffende Groot en KleinBlanckespoor; fragment Wilbrink(i8e-2oeeeuw)];A. van Overbeek:
Kwartierstaat van Antonius Johannes van Overbeek [geb. Gorssel 1944; —, Wezenberg, Hoedemaker (o.a.
te Deventer; oorspr. Hoijmaker, te Gent), Olthetenj.

Vosholkroniek, 3-2001. Een oefening in Ter Aar [1864; Wulfert Floor, landbouwer uit Driebergen;
schriftlezing]; Huwelijken in Ter Aar [met transcriptie huwelijksinschrijving 1637 Cornelis Claesz.
Neeltgen Jansdr wed Gerrit Cornelisz Houck za(liger) (niet: jdll); bruidsparen 1811-1842]; Verv. Noord-
eind- en Geerpolder in 1904 (2).

Idem, 4-2001. Ter Aar 55 jaar geleden; Bocxe - 6 generaties op de scheepswerf; Boerderij 'Westkanaal-
weg 119' [eigenaren/bewoners; Baas, Van der Lip, Quartel, Van Leeuwen].

De Vrije Fries, 50e deel (1970). Vrijheidsbomen in Friesland; De vestingwerken van Dokkum; J. H. Leopold:
De Leeuwarder uurwerkmakers en hun werk in het Fries Museum; J. Visser. Regeerders en bestuurders
van Friesland; In Amelander binnenhuisjes.

Idem, 51e deel (1971). H. Kingmans: Schilderkunst uit het Friesland der zeventiende eeuw; S.J. van der
Molen: Het Cammingahuis te Franeker en zijn geschiedenis; Antonius Folcardi van Booinbergum,
pastoor in reformatietijd; Rectorale swierrichheden. Johannes Balck (1690-1752).

Idem, 52e deel (1972). Lambert Jacobsz, een Amsterdammer in Leeuwarden [ca. 1595-1636; schilder];
Overzicht van de vrouwenkleding in Friesland 1750-1900; Lucas Dijl in Friesland [Alkmaar 1747-1822;
tr. 1770 Elisabeth de Carpentier]; Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland; De zaak-Brunsvelt
[1653; Johannes B. (1608-1680), predikant van Waaksens en broer Theodorus/Dirk (ged. Leeuwarden
1623)].

Idem, 54e deel (1974). Praktijk en huishouding van een i8e-eeuwse arts [Jan Peter (Johannes Petrus)
Gerlacius, geb. Denekamp 1716]; B.S. Hempenius-van Dijk: Een twist om trouwbeloften [prof. dr. Albert
(ten Broecke) Hoekstra (1765-1828) huwde driemaal; uit een verhouding met een vierde vrouw Margare-
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tha Catharina Warnken werden negen kinderen geboren]; De Makkumer sociëteit De Eendracht en de
politieverordening der gemeente Wonseradeel [19e eeuw].

Idem, 57e deel (1977). 1877 in persberichten; De historische tentoonstelling van Friesland in 1877;
Arbeiders en werklieden in 1877; Leeuwarder cultureel leven in 1877.

Westerwolde, jg. 22, nr. 4, dec. 2001. B. Hazelhoff: Steenhuizen in Westerwolde (I). Nieuw licht op de
eerste Addinga's [i4e-i6e eeuw; met Torn Broek en Ukena]; Kwartierstaat van Marchien Hillechien
Straatman [geb. Exloo 1958, tr. Sleen 1981 Albert Gerbers; —, Waarsing, Krabman, Kooper]; R. Remkes:
Westerwoldse breuken in Osnabrück 1498 -1506/1507.

Wi Rutu [= onze wortels]. Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie (halfjaarlijkse uitgave van de Stich-
ting voor Surinaamse Genealogie; secr.: Kurt Weillstraat 2, 2324 DS Leiden; E-mail: stisur-
gen@yahoo.com.; www.surinaamsegenealogie.nl; donateursbijdrage min. €23,- p.j. op postbankrek.
53.77.281 t.n.v. de Stichting voor Surinaamse Genealogie te Blaricum), jg. 1, nr. 1, juli 2001. J.J. Vrij:
Nederlandse minister van Surinaamse komaf: Abraham George Ellis (1846-1916) [o.a 1903 minister van
marine, waarschijnlijk kleinzoon van Abraham de Veer (o.a. gouverneur aan de Goudkust); familieom-
standigheden]; Surinaamse couranten rijke informatiebron [overzichten van periodieken bij de Konink-
lijke Bibliotheek, het Kon. Instituut voor de Tropen, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, het Kon.
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden, het Surinaams Museum te Paramaribo, het Lands-
archief Suriname en de University of Florida te Gainesville]; P. Bol: Vindplaatsen Surinaams familieon-
derzoek, deel 1 [in Suriname, Nederland, Engeland en Duitsland]; Idem: Wesenhagen archief in Harder-
wijk [stichting, opgericht in 1916 door twee broers (Pal the) Wesenhagen, nazaten van JohannesWesenha-
gen (Harderwijk 1743 - Paramaribo 1803), apotheker, tr. Paramaribo 1785 Anna Oosterbaan (exm. Pal-
the); opgave van in dit archief voor Surinaams onderzoek interessante stukken, met namen van aange-
huwde personen]; Historische Databank SURINAME: groeiparel internet-pagina Rijksarchief.

Zeeuwse familiepraet, 16e jg., nr. 2, dec. 2001. RA. Harthoorn: Levendale pakt uit... (verv.) [1595: o.a.
moernering/darinckdelven (in een verklaring voor de notaris), een neef kan een kleinzoon zijn (in het
testament van mr. Pieter Lenardss, chirurgijn en poorter van Goes), de waard en waardin van het Schip-
perhuis te Goes (Laureys Adriaens tr. 1595 Catharina Sherwouters Jacobsdr.), de prijs van rogge (Lodgier
Foortss uit Wemeldinge en Louijs Serwouters Jacobsz), een reis over zee (te maken door Adriaen Geerds-
sen Brabander; benoemt tot erfgenaam zijn vaders broederszoon Adriaen Cornelisse Mannee), troebele
wijn (Geleyn van Rijckeghem, Cornelis Cornelisz Aventuere), volmacht (door Maria van Romerswalle
aan Jan Cornelisz Croone)]; K. de Bree: Genealogische aantekeningen. Nogmaals Martijntje Aijemans
[Haijmans]. De afstamming van Ester de Bruijne [2e vrouw van Lein Geschiere; Weesepoel, Oreel,
Brand]. Met wie was Jan Leendertse van der Weele getrouwd? [tr. Kapelle 1681 Catelijntje Pieters Geluck
alias Kempe]; Verv. Acta Borssele [1655].

Uit onze =fdelingsbladen:
Delfland, jg. 10, no. 4, dec. 2001. E.B. van Rijn: De wapenkaart van de afdeling Delfland NGV bijgewerkt.
1340 (Rotterdam), jg. 15, no. 4, dec. 2001. R. Vennik: Het Dordtse Tekengenootschap Pictura [met enige
genealogische en biografische notities over ïge-eeuwse Rotterdamse kunstenaars en handelaren]; E.R.
van Dooremalen: Stamreeks Van Velsen [Geerit Pieterse van Velse tr. (1) Dordrecht 1707 Abigael Abrahams
van der Beeck, tr. (2) ald. 1711 Francina van Helmont; en nageslacht]; Verv. Digitale stamboom Gemeen-
tearchief Rotterdam.
Genealogica (Flevoland), 17e jg., no. 4, dec. 2001. H. de Vries: Een huwelijksakte uit 1820 [Johannes Foekes
Halbesma tr. Dantumadeel 1820 Wijtske Tjeerds Annema; huwelijksbijlagen]; C. van Esch: Een Neder-
lands-Amerikaans huwelijk [Shawn Douglas Lasich tr. Twin Bridges (Montana) 2000 JacobinaMaria van
Esch].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch - Tilburg), nr. 12, jg. 3, dec. 2001. Archieven in de regio (11). Reg.
Archief West-Brabant (Zevenbergen); Antw. Beijs/Buijs-Vullinghs; Verv. Uit de Protocollen van Veghel
(4) 1703-1714 [Van Kilsdonck]; Aanv. Kwartierstatenboek: Van Hassel.
Hollands Noorderkwartier, afl. 48, jg. 15, nr. 4, dec. 2001. C. Keetman/M. Luken: Raadsels rond Jan Pietersz
Keetman uit Schermerhorn (deel 1) [overl. 1802, tr. 1767 Aafje Jans Groot; tr. (2) 1780 Maartje Valens].
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Fragmentgenealogie Keetman te Schermerhorn; Aanv. Wokke/Wocking [te Aschendorf].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 22, dec. 2001. T. van Gestel: Genealogie en genetica [verslag van een
lezing]; A. Vreugdenhil: Familiestichting Vreugdenhil [idem; beide verslagen door P. Spanjers]; J. Schuit:
Opsporing verzocht van Deense 'Nederlanders'.
Kempen- en Peelland, jg. 9, no. 4, dec. 2001. De Nuenen-lijn van Leny Aben [afstammingsreeks: Neder-
peld, Boom (te Rijswijk ZH), Van Wingerden, Kortenbach > Jan Janse Cortenbach tr. Nuenen 1643 Anne-
ke Thomas Jansen]; A.S. Bocxe: Moederslijn van Louise van Bree [geb. Eindhoven 1985; Bocxe, Van Soest-
bergen, Spoor, Van den Braak, Lommers, Hamers (te Tilburg), Van Oorschot (te Diessen), Schellekens];
G. Rinzema: Kwartierstaat (5 gen.) van Rachelle Tr.Elis. Rinzema [geb. Best 2001; Rinzema (te Harkema-
Opeinde), Siebesma, Renee (te Leiden), Van Donkersgoed (te Putten)]; C.G.G. Simonis: Een familie Simons
[stamreeks (10 gen.); voornl. te Rotterdam; afk. van Heeze].
Koggenland, jg. 16,2001/4. H. van den Broek: 10 keer 4 keer getrouwd [de partners van Reijnerus van Baar
(ged. Blokker 1787), Pieter Beemsterboer (ged. Nibbixwoud 1798), Jan Iemkes van Dijk (geb. Bovenkar-
spel 1777), Grietje van Esse(n) (geb. Wormerveer ca. 1791), Grietje Laan (ged. Wervershoof 1788), Jan
Pieters Laan (ged. Wervershoof 1761), Cornelis Neuvel (geb. Oostwoud 1723), Cornelis Neuvel (ged.
Andijk 1769), Dirk Olferts (ged. Hoorn 17130 en Wilhelmina Schouten (geb. Wijde Wormer 1835)]; J.
Lijzenga: Naamsverandering Van Heeteren - Teunissen; te Vianen]; P. Nan: Burger Pieter Klaasz Nan, een
patriot in hart en nieren [geb. Oosterblokker 1747]; R.H.C, van Maanen: Zeepziederijen in Enkhuizen,
Medemblik en Monnikendam in 1808-1809.
NoordKOPstukken (Den Helder), 15e jg. (2001), no. 3. Jubileumnummer 1966-2001. Kwartierstaten van
wisselende lengte - samengesteld uit de verzamelingen van A.P. Vlam en W.C. Stoll(f) en door anderen
aangevuld en in de computer verwerkt - van de Helderse redders waarnaar een straat vernoemd is in
Den Helder; opgenomen werden meestal ook de kinderen van de voorouderechtparen. Jacob Been [1846-
1937; Been (afk. van Aalsmeer), Eijgenhuijs, Abbenes, Krijnen, Mol (te Den Helder), Schrander, Boots,
Kühn (Kun, Kuun); voorts met o.a. Meeuw, Boeij, Nanning, Oom]; Jan Bijl [1857-1937; Bijl (te Enkhui-
zen), Fasol, Lastdrager, Snijhorst]; Coenraad Bot [1882-1961; Bot (afk. van Krimborg (Westf.), Altelaar,
Visscher (te Elburg), Sneller]; Cornelis Dito [1830-1886; Dito (Dijte, Dite; Texel), Hogendijk (te Medem-
blik; niet verder uitgewerkt), Sluijsman, Verberne]; Klaas IJsbrants Duit [1820-1891; —, Pronk (te Den
Helder), Lam, Kramer; voorts met Quak, Keuken, Flielander, Kok]; Martinus van der Ham [geb. Bergen
o/Z ca. 1795; zijn ouders Bartholomeus van der Ham en Maria Cornelia Mengelmans (ged. Maastricht
1766; exm. Harskamp) trouwen te Deventer 1788]; Jan Hoogerwerf [1819-1906; —, Broer, Heinstman, De
Graaff (te Callantsoog)]; Adrianus IJsbrant Kuiper [1856-1951; — (te Den Helder), Waijboer/Weijboer,
Huisman, Ruiterman]; Theodorus Rijkers [1847-1928; —, Pronk, Moormann (afk. van Mettingen), De
Groot (te Warmenhuizen); met o.a. Buijsman, Gielis, Muts]. Idem, 16e jg., nr. 1, dec. 2001. Stamreeks van
Willem (Hendrikz) van der Wenden [geb. Bergen 1930 > Andreas van der Wenden, Kampen 1646 - Am-
sterdam 1695]; Van Sol en Fasol [tr. Den Helder 1852: Pieter van Sol, bekend als Pieter Fasol, geb. Enk-
huizen 1792]; Verv. huwelijken van personen die van buiten Den Helder komen [Pauwer t/m Richelboer];
]. Smit: Het levensverhaal van Jan Smit Rzn. De schoenmaker van Westgracht 85, Den Helder [1868-1953,
zoon van Reijer Smit, van Texel, tr. 1839 Neeltje Grooff]; Aanv. Bot [20e eeuw].
Oude Sporen (Gooi), jg. 12, nr. 3/4, dec. 2001. R. Keijzer: De lange zoektocht (naar Keijzer) [naar een adres
in Loosdrecht]; R. Dorland: Stamreeks Dorland [van de auteur (geb. Baarn 1972) naar Rijk Abrahams
Dorland, ged. Hilversum 1725 als zoon van Abraham Dorland en Marritje Roos. Een mogelijk oude-
re broer van Rijk, Lambert, werd te Ankeveen 9-10-1712 gedoopt als zoon van Abraham 'Dourlaij' van
's-Graveland em Marretje Rijken Roos. Auteur wil proberen een verbinding te leggen met Gijsbert
Dorlant bastaard van Nijenrode. Tussen deze persoon (vermeld 1391,1419) en de eerste vermeldingen
in de Vechtstreek van familierelaties Dorland in de 16e eeuw gaapt een gat. Mijn onderzoek naar de
oudste generaties Dorland heeft vele fragmenten Dorland opgeleverd. Mijn indruk is, dat de 'oude'
Dorlands in de manslij n zij n uitgestorven en dat de naam zich via vrouwslij nen heeft voortgezet. Verder
hebben de Dorlands nogal eens aliassen gevoerd zoals Bontekraaij, Reetgeld en Slot... of misschien
omgekeerd voerden deze families het alias Dorland]; P. Schaddelee: Opsporing verzocht - de Boer/Groe-
nendijk/Van der Hoeve [onderzoek in Zuid-Holland; resultaat verkregen door o.a. geduld en netwer-
ken];?. Wiersma: Streekarchief [te Hilversum; belastingregisters].
Threant (Drenthe), 12e jg. (2001), nr. 4. A. Stiksma: Hendrik de Bie, 1898-1954 [onderwijzer; familie De
Bie afk. van Woensel (Br.); exm. Emmens]; Matriliniaire afstammingsreeks van Jacobje Hofsteenge [geb.
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Anderen 1903 via o.a. Hollander, Steenge, Heuving > Henderkien Derks tr. Rolde 1771 Jacob Arends];
Verv. Kwst. Zomer [veel Zeeuwse kwartieren]; W. Koops: De familie Kruit/Kruid [fragmenten en een
genealogie; Cruyt; in Drenthe; i7e-2oe eeuw].
Zaanstreek-Waterland, nr. 47, nov. 2001.L. G.M. Groen: Stamreeks Groen [oudst bekende: Harmen Groen,
tr. Monnickendam 1781 Marijtje Davids Bol(le)man (1769-1840)]; L. Muts: Het geslacht Jutten [fragment
i6e-i7e eeuw]; Aanv. Kwst. Koomen [o.a. Punt, Wereldlijn, De Grijs, Roodt]; Kwst. (5 gen.) van Jan Hen-
driks [geb. Tilburgi946; —, De Jong, Hamers, Van Laerhoven; voornl. te Tilburg];H. Rijswijk: Het verhaal
van Klaas Hoofd, deel 1 [afstammingsreeks van Hendrika Rijswijk-Prins > Jan Fransz Hooft (ged. Oost-
Zaandam 1735; onderzoek naar het overlijden van diens zoon Klaas (geb. 1768)].

Uit familiebladen:
De Becht Bul, nr. 41 (2001). Duitse Bechten emigreren naar Nederland; Verv. Het Medenbach-geslacht
[Becht te Medenbach; ve-ige eeuw].
Blanckensteijn bulletin, 13e jg., nr. 2, herfst 2001. Verv. Familie (Van) Blanckesteijn in Utrecht [Justus
van B. tr. 1708 Christina van de Wetering, en hun kinderen]. Nr. 3, winter 2001. Verv. Een familie (Van)
Blanckesteyn in Utrecht (17e en 18e eeuw) (slot) [testamenten van Christina van de Wetering 1746,1749
en 1757; haar dochter Gijsberta van Blanckesteyn (ged. Utrecht 1718) tr. 1739 Dirk van Weede > voorou-
ders van Frederik van Eeden]; Verv. Afstammelingen van Jan Blankenstein.
Blokhuis-blad, nr. 19, nov. 2001. Groepsfoto's Blokhuis-takken; P. Blokhuis: Ons familiewapen [de weg
naar registratie];Brammengoed enkerkstoel [erf in debuurtschapSligtenhorst(Nijkerk)];Deson-wijzer
van Gijsbert Jacobszoon Blokhuis [geb. Bunschoten 1725, burgemeester ald. 1758-79]; Mutaties genealo-
gie Blokhuis.
De Bothof-Bode, nr. 17, jg. 9, najaar 2001. A. Bothof: Het dagelijks leven in de zestiende tot twintigste
eeuw. De volwassenen; De oude foto [Johanna Deliana Bothof-Smaling (1840-1922)]; In welke Dordtse
straat woonde Piet Bothof (1851 tot 1939) toch?; Godvruchtige Oudejaarsbrief van 1902 [J. van der Markt
x W. Verbeek schreven uit Meteren (Betuwe) aan hun zoon en dochter].
Cronijck (Familievereniging mr. Hendrick Scheele), nr. 38, nov. 2001. J.C. Streng: Reacties op het werk
en de persoon van Rabo Herman Schele (1622-1662), in dicht en ondicht; Aanv. Genealogie Scheele.
Diddenblad,jg. I4,nr.3,dec. 20oi.StamboomProvincieLimburg-Nederland[schemaDidden];Didden
in uniform [Martinus Didden, 1869-1947].
De Dobbel Beker, 31e jg., nr. 4, 4e trim. 2001. De emigrantenlijst van Ellis Island (VS.) [Dobbelaar,
Dobbelaer(e)]; Stamboom nr. 12 [Dobbelaere te Westkapelle, Heist enz.; I7e-i9e eeuw].
De Drudenvoet, 10e jg., nr. 3, sept. 2001. Nr. 4, dec. 2001. Familie Klapwijk sinds 1885 in Krimpen aan
de Lek [Pieter Klapwijk tr. 1885 Teuna Helleman]; Stamboom Kirsten Klapwijk [geb. 1982].
't Duikertje, nr. 10, 4e jg., dec. 2001. Speurtochten in Noord-Limburgse Duijkers-takken [Dukers,
Duijcker(s)]; Kwst. Martin Joseph Duijkers [5 gen.; —, Billekens, Poels, Dircks; voornl. te Venray].
Familieblad van de Familie vereniging 'Van Engelenburg', nr. 7, jg. 3, dec. 2001. Het verhaal achter
Hendrick Beerntsz [te Veenendaal, tr. Annichje Hendricks, weduwe 1681].
Het familie bulletin (Stijnman), nr. 3, mei 2001. Toch nog een Stij-man? [Johannes Stijman, overl. Breda
1851, 63 jaar, geb. Bataviai788, tr. Soerabajai8i7jacoba Wilhelmina de Frees, geb. Leiden 1800].
Familiekring Groeneveld, nr. 38, sept. 2001. Naturalisaties Prov. Groningen: Groeneveld 1863-1914. Nr.
39, dec. 2001. Persoonskaarten van Groeneveld(t)'s overleden 1938-1970 [Aafke t/m Antonie].
Familiestichting Huyser, nr. 54,15e jg., dec. 2001. Pieter Vrijnen Huyser (1616) en zijn nazaten en de
plaatsen waar zij woonden [schema]; Wat leverde onze onderzoeksdag in het Streekarchief IJsselmonde
op?; Verv. Genealogie Huijsers [18e eeuw].
Festina lente, nr. 28, maart 2001. Stamboom van de familie Van der Bijl: Hoekse-Waardse Tak [schema;
i7e-2oe eeuw]. Nr. 29, sept.2001. Stamboom van de familie Van der Bijl: Zevenhovense Tak 1 [schema's].
Geskes-kusjes, 12de jg., ide ed., jan. 2001. Schema-kwst. van Maria Kraaikamp (1921-1986) [ —, Van Gelder,
Klaassen, Brandenburg]. 2de edv nov. 2001. Fragment Geskens [oorspr. Gestiens, ook: Gerkens, Geerky,
Geerckens, Girckes; afk. van Nieukerk; te Straelen; 18e eeuw]; Fragment Alting [te Sleen, Borger; i8e-i9e
eeuw].
Hamers Bulletin, jg. 17, nr. 5, sept./okt. 2001. De huwelijksdispensatie Sassen-Hamers uit 1750 te Geleen
[met Zelis/Selis, Banen(dt)s, Kusters/Custers, Penris, Dullens]; Hamers in Stokkem in de 17de eeuw (1);
Simpelveld en militairen; Stamreeks Hamers [te Hoengen en Fijnaart]. Idem, nr. 6, nov./dec. 2001. De
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Stadbroek-stam (stam E) [parochie Sittard; overzicht];R.Lawuw: Stadbroeken Stadbroekermolen [mole-
naars Schroten, Salden]; Idem: Stamvader Willem Hamers en de stier [vermeld 1722/23-33/34]; N.A. Ha-
mers: Namen en naamgeving binnen de Stadbroek-stam. Beroepen bij de Stadbroek-stam. Nogmaals op
zoek naar de ouders van de stamvader Wilhelmus Hamers; Verv. Aantekeningen uit het Gerecht van het
Kanton Sittard (5) [1870-72]. Idem, jg. 18, nr. 1, jan./febr. 2002. N.A. Hamers: Burggraaf Marten Hamers
[1627, '29, en '32 te Annathal/Annendaal, versterkt huis op de grens van Echt en Postart]; S. Kremer:
Ouders en broers van Johannes Hamers (tr. ca. 1740 Petronella van de Wijer). De drie Vaalse staken; Nog
eens de Overhovenstam; Elisabeth Hamers (geb. 1658) was niet de vrouw van Emond Roeien, rentmees-
ter van Heinsberg. Wie was Elisabeth Hamers (tr. 1649 Emund Roeien)?; Hamers in Stokkem in de 17e
eeuw (2); Stamreeks Hamers; Verv. Aantekeningen Gerecht Sittard (6) [1872-76].
Haselhoff Bulletin, 1/01. Jacob Hazelhoff (XI-54) [geb. Oosterwolde 1920; levensbeschrijving, o.a. werk-
zaam bij de verkeerspolitie]. Idem, 2/01. 'Der Hasselhof [bij Bad Kershafen]; Hazelhoff en de paarden-
sport [Suzanne H. tr. 2000 Durk Reijenga].
Heden en verleden, jg. 12, nr. 3, okt. 2001. C. de Graaf: Het voorgeslacht van Geesje Jans Dassen [ged.
Oldetrijne 1754; tr. Steenwijkerwold 1777 Cent Roelofs; hun kinderen noemen zich De Graaf ]. Nr. 4, dec.
2001.

Het heden en verleden van de families Hollander, familiekrant nr. 17, 7e jg., nr. 2, dec. 2001. Kwartier-
staat (15 kwn.) van Jan Hollander [geb. Drouwernermond 1951; —, Kloppenburg, Poelman, Springel-
kamp]; Parenteel Harm Hermsen (Hollander) [begr. Zwolle 1776, tr. Aaltje Willems (Nieuwenhuis)].
Helm-nieuws, no. 68,17e jg., nr. 4, herfst 2001. Theodorus van der Helm (1847-1948, melkslijter te
Haarlem). No. 69,18e jg., nr. 1, winter 2001. 3e VDH van 100 jaar! Veehoudster te Capelle gestorven in
1962 [Catharina Maria van der Helm, 1861-1962, tr. Klaas Vermeulen].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. XXXXX, nr. 2, sept. 2001. Verv. Genealogie Kikkert.
Nr. 3, dec. 2001. Een vondst: Huwelijkslessen uit de achttiende eeuw [22 brieven (1776-1781) van Aagje
Luijse aan haar man Hermanus Kikkert, opperstuurman in dienst van de VOC]; Verv. Genealogie Kik-
kert, Hollandse tak.
Idema, nr. 38, dec. 2001. A.A. Idema: Hero Idema (1696-1774) [ged. Appingedam, zoon van ds. Petrus
Idema en Agnete van der Gouw]; J.W.H, van Campen: Idema's in dienst van het Staatse leger in de 18e
eeuw; I. Schout-de Waal: Grietje Idema en haar naasten [geb. 1766, dochter van Evert Idema en Andra van
Sloten]; W. Idema: Het raadsel Wijtschke Wilts van Ureterp [tr. ald. 1774 Gurbe Feitses Iedema]; Idema
te 't Zandt/Bierum [i8e-i9e eeuw].
De Ielstekker, nov. 2001. Interview met Hil de Vries-Elgersma [geb. Schraard 1923]; It libben fan Jaitske
Elgersma [geb. Wüns 1924, overl. Indiana (USA) 1997]; Van de Braziliaanse Elgersma's.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 59, jg. 16, sept. 2001. Feestgids [huwelijken in 1935; Jan v.d. Schuit xjeltje
Hiensma en H. Hiensma x A. Wartena]; Schuit in Amerika. Nr. 60, jg. 16, dec. 2001. Schuyt in Denemar-
ken; Schuyt van Store Magelby [ook: Skojt].
Koeckoek, nr. 40, dec. 2001. Beroepen in de familie: art-director [Anne Winterink (exm. Koekkoek)].
Het Le(e)ver orgaan, volgno. 38, jg. 19 (2001), nr. 2. Gezinsstaat Geert Folkert Lever (1853-1934) [tr. Veen-
dam 1875 Elisabeth Kamminga]; Harmannus Lever (1893-1965) [tr. Grootebroek 1918 Grietje Vriend]; Een
Lever op Broadway [o.a. Isaac Lever, geb. Amsterdam 1889, kwam in 1916 en 1920 in Amerika - evenals
andere Levers - via Ellis Island (immigratiecentrum)]; Herinneringen aan Francina Elisabeth Lever
(1898-1990).
Lelsz-Lels Stichting, bulletin volgnr. 23, jg. 13, No. 1, juni 2001. Verv. Uit de brieven van Murk Lels(z)
[1749 Koudum 1843; 1803-19]. Volgnr. 24, jg. 13, no. 2, dec. 2001. Verv. Brieven [1805].
De Mare, 4e jg., nr. 2, sept. 2001. Stand van zaken familieonderzoek; D.G. van Maren: Van Marens in de
West-Betuwe; Een onjuist familiewapen [op wapenbord (te Amersfoort) van Gerard van Voorst x Corne-
lia van de Velde (overl. 1778); betreft het wapen Van Maren];J. W. van Maren: Peter uit de Berk (1706-1768)
[Peter Hendriks, won. boerderij Birkesteyn in de Birk van Maarn, tr. 1731 Maria Dirks Brouwer]. Idem,
nr. 3, dec. 2001. Stand van zaken familieonderzoek; ].W. van Maren: Geslacht/tak Ha. Peter Peters van
Maren (1739-1811) [geb. Maarn, ged. Woudenberg, tr. 1781 Johanna Lubberts Hogeweg]; RW. van Maren:
Geslacht/tak I. Familiewapens; Geslacht/tak IV. Fragment Van Ma(a)ren uit de Betuwe (Resteren) [17e-
20e eeuw].
Memoriale. Orgaan der de Vidal de Saint Germain Stichting, afl. 13 (2001). bijdragen over de familiere-
unie, herinneringen aan overledenen, familiekroniek [met o.a. kwst. (3 gen.) Tobias Hörsch (geb. Bonn

246 GensNostra57 (2002)



1978)], en autobiografische teksten [o.a. Jacob/Jacques de Vidal de Saint Germain, 1842-1921]; Beschrij-
ving van aanwinsten voor het familiearchief.
Het Noordse Broedertje, nr. 37, aug. 2001. Herinneringen van Erik de Brey (1921) aan zijn stiefvader
Hendrik Cleyndert Azn (1880-1958).
De Nijdamstra Tynge, 49e jg., nr. 1, sept. 2001. Parenteel van Thomas Tjeerds Nijdam [geb. Heeg 1852,
schipper, tr. 1877 Tjeerdtje Zult]; een boerderijbrand in Allingawier in 1834 [blikseminslag bij Siebren
Djurres Reitsma]; Johannes Taekes Nijdam (1868-1905) [en nageslacht]. Idem, nr. 2, nov. 2001. G.J. ten
Pas: Speuren naar sporen uit de Eelder geschiedenis. De 'Nieuwe Elsborg' en zijn bewoners (1754-1956)
[Nijdam, Abels, Veendijk, Toxopeus, Koning, Kruijer]; Parenteel van Albert Reinders Nijdam [geb.
Hoornesedijk 1844, tr. Eelde 1877 Annechien Jans de Lange]; Parenteel van Willem Sytzes Nijdam [geb.
Oldeboorn 1803, tr. (1) Utingeradeel 1830 Trijntje Pieters Eenshuistra, tr. (2) na 1843 Elisabeth Lefferts
Annema].
Oud Steins Nieuws, zomer 2001. Johannes Wilhelmus (Wilhelm) Steins (1758-1838), afl. 4. Kwst. van
Anna Maria Franck (1765-1821) [tr. Vaals 1786 Joh.W. Steins; Francq (o.a. te Clermont-sur-Berwinne),
Debefve, Fraikin, De Doyart (te Herve)]; Verwantschapstabel van Diana Alleleyn en Maurice Bleeser [tr.
2000; via de echtparen Aegidius Straet (overl. 1670) x Elisabeth Kirckhof en Joannes Senden x (voor 1635)
Heilen Schepers]. Herfst 2001. Verv. Kwst. Anna Maria Franck [met vermoedelijke afstamming van Karel
de Grote via De Vivier en Lewalle van Melen].
De profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), nr. 62,17e jg., najaar 2001. Vervolg Parenteel van
Cornelis Carel Callenbach (1827-1878) [De Vries te Nijkerk, De Jeu].
Pelgroms Bode, nr. 5, juni 2001. Stamreeks van Colin Sebastiaan Pellegrom [geb. Waddinxveen 2001 >
Jan Pelgroms, geb. ca. 1605]. Nr. 6, dec. 2001. Stamreeksen Pellegrom [ > Aart Aartse Pelle(grom), ged.
Waardenburg 1732].
Quia nominor Viromandua (Vermant), nr. 14, 8e jg., nov. 2001. Verv. Stukjes uit de geschiedenis van
Boom; Stamreeks Struelens [te Oppem; eind ise-i6e eeuw].
Rond de Staakenborgh, nr. 22, mei 2001. Nr. 23, dec. 2001. De Staakenborgh en het ongerepte Wester-
woldse landschap. De vroege Velema's in hun dagelijks leven [samenvatting van een lezing doorj. Abbes].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 75, april 2001. Zeeland oorsprong van de Ruychrocken?; nr. 76, juli/aug.
2001. Ruigrokken in de bollenstreek [B.S. i9e-2oe eeuw; Ruigrok (van der Werven), Ruijgrok]. Nr. 77,
dec. 2001. Uit het familieregister van Johannes Ruigrok en Alida Cornelia van der Helm [tr. Haarlem-
mermeer 1915]; Oude aktes Wassenaar [bewoners van een boerderij aldaar]; Ruychrocken en straatnamen

HetScheep(s)journaal,jg. 3, nr. 3, nov. 2001. Verv. Familie historie; Familie(s) verhalen [Scheepbouwer].
De Schildknaap (Vereniging Genealogie Van der Knaap), 7e jg., no. 2, sept. 2001. Van der Knaap stam-
boom tak E, zijtak E3 [Jacob Leendertsz van der Knaap, geb. Rozenburg 1731, tr. 's-Gravenzande 1760
Neeltje Simons van Geest; nageslacht]; Watermolenaar Johannes van der Knaap 1807-1858 [tr. Benthui-
zen 1830 Margaretha van Halewijn wed. Havenaar]. Idem, no. 3, dec. 2001. Knaap Moduulwoningen
[grondlegger van het bedrijf was Arend Pieter van der Knaap, geb. Zevenhuizen 1892]; Van der Knaap
stamboom tak F, zijtak F3 [Isaac van der Knaap, 1851 Maassluis 1898, tr. ald. 1876 Johanna van Heijsden;
nageslacht].
Sconejhan, nr. 34, jg. 11, zomer 2001. Schoonjans te Gent en Brussel en in Frankrijk [20e eeuw]; nr. 35,
herfst 2001. Klein genealogisch lexicon; Sconejhan in Noord-Frankrijk; Genealogie van Petrus Francis-
cus Schoonjans [geb. Hekelgem 1795, tr. ald. 1828 Maria Herseel; nageslacht]. Nr. 36, jg. 11, winter 2001.
Schoonjans(en) uitgeweken om geloofsredenen [te 's-Gravenhage; 18e eeuw]; Schoonjans in Frankrijk;
Kwartierstaat van Stéphanie Schoonjans [geb. Sao Paulo 1983; eigenlijk stamreeks].
De Sorband, no. 26, juni 2001. No. 27, jan. 2002. In memoria van Wim Sorber (1920-1995) en Klaasje (Ina)
Sorber-Zwaan (1929-2002); Diamanten bruiloft [Anneke Sorber tr. Makassar 1941 Bob de Graan].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 10, nr. 3, sept. 2001. Sontregisters [lijst van schippers met de
naam Drost, die tussen 1751-63 de Sont passeerden]. Nr. 4, dec. 2001.
Thoentertijd, nr. 49, jg. 24, dec. 2001. H. 't Hoen: De afstammelingen van Jan Govert 't Hoen. De Zuid
Hollandse tak. Martha 't Hoen (1850-1908), haar verhuizingen en haar afstammelingen; J. Hoen: Wie was
Gillis Hoen van Kettenis?
Het Treffertje,jg. 30, nr. 3, sept. 2001. Uit het Kantongerecht Waalwijk (III) [Hermanus Treffers, rietdek-
ker, 51 jaar, 1868 beklaagd van vernieuwing rietendak van de woning van Jacobus van Iersel zonder
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vergunning]; Aanv./corr. op het Treffersboek (I). Idem, nr. 4, dec. 2001. P. Sanders: Dertig jaar Het Tref-
fertje;Aanv./corr.Treffersboek (II); Uit het Kantongerecht Waal wijk (IV) [Jacobus Treffers, 66 jaar; 1865].
't Tij-schrift, nr. 14, febr. 2001. Stamreeks van Louis Hendrik ten Tije [geb. Rheinfelden (Zwl.) 2000 >
LambertRoelofs tenThije tr. Neede 1668 Geesken Rengerinck]; Nogmaals over Graets ten Thije [Gerhar-
dus, tr. Goor 1909 Ybeltje Dorhout (overl. ald. 1918)].
Uit welke beker, nr. 5,2e jg. [sept. 2001]. De geschiedenis van de Kroezen familie in Australië [Jan Wol ter
Kroezen, geb. Hoogeveen 1878, emigreerde ca. 1905 naar Schotland en in 1926 met zijn gezin naar Au-
stralië]; Levensbeschrijving van Gerardus Croese (1642-1710). Nr. 6, 2e jg. [2001]. Stichtelijke opdracht
[1808; door W. J. van Vloten aan Apollonia Croese, geb. Amsterdam 1791]; De Hoogeveense stam [nakome-
lingen van Hendrik Klaas Kroese, overl. ald. 1774; Kroesen, Kroezen]; J. Kroezen: Het bruine goud. Turf-
winning en turfvaart.
Van Aggelen kronieken (v/h Familie Heraut), nr. 48, dec. 2001. Het Wageningse Gilde [1932]; Igram van
Achelen ['s-Hertogenbosch 1534 - Mechelen 1601].
Van Heijningen Tijdingen, nr. 14, juni 2001. Beknopte genealogie Van Heijningen [met Van Heyningen
Bosch en Van Heijningen Nanninga; i6e-i9e eeuw; met schema's].
Van Mecken tot Mekke, 18e jg., april 2001. Notities Veron, Vroon, Vroen, Verroen. No. 2, aug. 2001.
Fragment Vroenen [te Heks; ie helft 17e eeuw]. No. 3, dec. 2001. Verv. Familie Verroen in Nederland.
De Veerkamp Krant, afl. 25, 7e jg., nr. 4, dec. 2001. Stamreeks Harrie Veerkamp [geb. Groningen 1951
> Egbert Jurriën Veerkamp, van Lingen, tr. Nieuwe Compagnie 1701 Maria Geerts]; Amerikaanse stam-
boom van Garth Veerkamp [geb. Placerville 1942 > Hermann Veerkamp, tr. Schapen 1675 Margareta
Schraers]; Veerkamp en de dienstplicht in de negentiende eeuw.
Vegt's Kroniek, jg. 15, nr. 2, juni 2001. DTB Amsterdam, Trouwen [ondertrouwacten Van der Vecht/ter
Vecht. Nr. 3, sept. 2001. Het machinistschap van Albert van der Vecht (1861-1888); Paspoort van Johannes
Vegt [geb. Leiden 1813]; nr. 4, dec. 2001. Staat van Dienst [Johannes Vegt, geb. Noordwijk 1910; Hendrik
Vegt, geb. ald. 1919]; P. Slot: De herkomst van Lambert Jansz Korthuis (Van der Vegt) en van zijn vrouw
[tr. Ommen 1768 A. Willems]; Persoonslijsten 1999, Naam Van der Vegt.
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 41, jg. 11, nr. 3,2001. Van Hiltensche Chronik, deel 2 [notities van
Peter von Hilten, geb. 1650]. Blad 42, jg. 11, nr. 4, 2001. Van Hilten'sche Chronik, deel 3.
Vis A Vis, nr. 38, okt. 2001. Firma Hajo Vis Junior [1861-1899, vestigde zich in 1883 als ondernemer in
Zaandijk met een papierhandel en fabriek van papieren zakken; in vennootschap met zijn weduwe
Johanna Lehman voortgezet door zijn broer Pieter Vis (1863-1929)].
De Wagenschouw, nr. 30, mei 2001. Handelsblad-redacteur valt uit luchtballon [Maurits Wagenvoort;
1886]; Verv. Stamboom Wagenvoort/-voorde. Nr. 31, nov. 2001. Verv. Stamboom.

Gaarne introduceren wij bij onze lezers de volgende familiebladen:
Bonarius stamboomonderzoek. Stamboomverkenningen, nr. 11, maart 2001. Red.: H. Bonarius, Maars-
bergseweg 65,3956 KV Leersum. Johann Henrich Bonarius, ontslagbrief 1708 uit leger Hessen-Darm-
stadt; Vroegste Bonarii in Groszen-Buseck en de eerste vestigingen in Holland [johanMelchior Bonarius
tr. Leiden 1769 Pieternella van Tilburg]. Bonarius Family Tree Exploriations. Introductory English
edition, Dec. 2000. What does the name Bonarius mean?; Early Bonarius-trees in Holland, Germany and
England: a summary; schema's stambomen.
De Bossen stam, jg. 1 (1999), nrs. 1 (sept.), 2 (dec); jg. 2 (2000), nrs. 1 (mei), 2 (dec); jg. 3 (2001), nr. 1 (juni).
Contact-adres: J. L. Bos, Ringdijk 80,8244 BC Lelystad. De eerste aflevering werd uitgegeven t.g.v. een
reünie van het nageslacht van Gerardus Matheus Bos (geb. 1856), gehuwd met Trijntje Schoen. In de
hierop volgende nummers is veel ruimte gereserveerd voor verhalen over de kinderen van dit echtpaar.
Mant Verwanten. Wetenswaardigheden bijeengebracht door de Stichting Mant, deel 1 (2001). Secr.: L.
Manten, Nootweg 23,1231CP Loosdrecht. Het streven is om tenminste één deel per jaar uit te geven. In
deze fraaie eerste uitgave veel aandacht voor informatie over leden van de familie Manten uit de 20e
eeuw. Voorts: A.A. Manten: Van Kortrijk naar Kortrijk [de zoektocht naar de herkomst van de (voor)naam
Mant resulteerde in een studie naar de middeleeuwse geschiedenis van het landschap in de Vechtstreek;
veenontginningen; kolonisten uit het Vlaamse Kortrijk]; Idem: Stamlijn van de Breukelerveens-Tienho-
vense tak van de familie Manten, circa 1500-2000 [de oudst bekende in deze stam, Willem (Willemsz)
Manten, vermeld 1569, kreeg generatienummer 16; de eerdere 15 generaties zijn gereserveerd voor nog
te vinden en/ofte bewijzen middeleeuwse voorouders. Ad generatie 21, Jan Tijmensz Manten tr. Oud-
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Loosdrecht 1690 Annetje Cornelis Meijers: de juiste spelling van de naam van haar zwager is: Sakel (ook:
Schakel) Dircksz Reetgelt (ook: Reedgelt)].
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, nov. 2001. Secr.: Kl.M. Hettinga, Meerweg 109, 9752 JE Haren. Be-
stuursleden stellen zich voor; De Hettinga Families [korte kenschets van zeven stammen Hettinga,
Hettenga, Hettema, Van Hettinga]; Kwartierstaat(4 gen.) van Everhard S.J. Hettinga [geb. Terborg 1952;
—, Van Doorn (te Nijkerk), Polman, Verhey (te Drempt)]; Kwst. (4 gen.) van Sible Sj.N. Hettinga [geb.
Klooster Lidlum 1946; —, Galama, Andela, Zeinstra].

Duitsland
Düsseldorfer Familienkunde, 37. Jg., Heft 4 (2001). Der Düsseldorfer Stadteil Wittlaer. Wittlaer als
Zivilgemeinde und gemeindeübergreifender Pfarrbezirk; Verv. Sonderfalle in der Familienforschung
bei Eheschliefiungen; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath 1697-1804 [Wolff t/m Zwickert; met o.a.
Wyrich(s), Zehnphennig, Zimmerman(s)]; Taufen nicht ehelicher Kinder; Huldigungslisten des Amtes
Mettmann Nov. 1730; Verv. Bruderschaftsbuch ... in Heerdt [Daniels t/m Dreesen; met o.a. Diepers en
Ditzen]; Anmerkungen zum Wappen Hochsteden/Hochstaden in DFK, Heft 3/2001.

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 60, Band 12, Juli 2001.]. Boerrigter. Stammliste
Grobben [te Striepe; I7e-i8e eeuw; Grobben geb. Holties, afk. van Den Ham; 4 generaties; 19e eeuw];
Zwei reformatorische Pfarrer in Dorpen und Steinbild und ihre Nachfahren [Bruno Becker (overl. 1575),
Bru(e)ns, Beckergen. Specker];AhnenlistevonMariaMagdalenaJansen [geb. Twist-Adorf 1828;Terhaar,
Schnieders, Püngel, Bolk, Schomakers].

Idem, Heft 61, Sept. 2001. J. Boerrigter. Stammliste Storteboom [te Halle, Uelsen; i8e-i9e eeuw]; R.
Cloppenburg: Status animarum Kirchspiel Haren um 11/1691 [o.a. Mestemaker, Toller, Cibum, Meyeringh,
Mecklenborgh, Grummel]; H. Jager: Von Ostereien und Hochzeitsopfern - Die Pfarrarchive des Bistums-
archivs Osnabrück und ihr Wert für die Familienforschung; K. Griege: Das Archiv der Stadt Nordhorn.
Welche Quellen im Nordhorner Stadtarchiv sind für den Familienforscher von Bedeutung [opgave
voornaamste archivalia, met archiefnummers].

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 39, Band IV, 10. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2001. V. Weiss: Über Familien-
verbande in Vergangenheit und Zukunft; Quellenfunde zu Adam Ries' Sohn Isaak und dessen Schwie-
gereltern Wolf und Gertraude Stürmer im Stadtarchiv Leipzig; Vorfahren und Nachkommen des Frei-
berger Kunstmeisters und Maschinendirektors Christian Friedrich Brendel (1776-1861) [o.a. Preifiler,
Vogel, Becker, Taufi, Süfs1]; Aus der Geschichte der Bauern-Familie Michel in Obergeifiendorf [stamreeks
Michel; ïöe-ige eeuw]; Verv. Beitrag zur Geschichte der 'Fürstlichen Vestung und Guarnison' Heldrun-
gen im 17. Jahrhundert; Erzgebirgesche Familienwappen, 13: Jagemann, Karas/Karras, von der Nieder-
heid, Schreiter.

Genealogie, Band XXV, 50. Jg., Heft 9/10, Sept.-Okt. 2001.1. Schumann: Neues zum Nürnberger Nachrich-
ter Franz Schmidt [geb. ca. 1555, in 1578 aangesteld te Neurenberg, tr. ald. 1579 Maria Peck]; Zivilver-
sorgte Jager der preufiischen Armee im frühen 19. Jahrhundert [naamlijst en verdere gegevens 1829,
1844]; W. Ley: Die Familie Schildknecht. Emigranten aus dem Waldviertel [i7e-i9e eeuw]; A. Holtmann:
'Germans to America' (GTA/CD), die 'Deutsche Aus wanderer-Datenbank' (DAD) und deren Merkwürdig-
keiten. Ein Nachtrag zu den 'Fallstricke(n) und kein Ende..." (Genealogie 11-12/2000 und 1-2/2001 [vele
voorbeelden van missers, zoals Der Fall Dannemann oder: 25000 Passagiere fehlen (evenals 122 schepen);
und die gewohnten Fallstricke (1889-1891)]; Verv. Trauungen in der Deutschen Evangelischen Kirche in
Islington/London 1860-1899.

Idem, Heft 11/12, Nov.-Dez. 2001. J. Wütschke: Zur Genealogie des Dessauer Kanzlers Paulus von Berge
(H75-1539); W. Billig: Henrich Adam Faber (1656-1745) 1682 bis 1742 Pfarrer in Grofikarlbach; E. Scheren
Ein Beitrag zur Geschichte der Garnison Halle/Saale im ausgehenden 18. Jahrhundert; Verv. Familie
Schildknecht; M. Sistnis: Familienforschung im Ausland. Genealogische Aktivitaten in der Slowakei und
im slovacikalen Ausland; I. Eberl: Otto der Grolie, Magdeburg und Europa. Eine Ausstellung und ihre
Veröffentlichungen im Überblick; H. Metzke: Kommentar [op de bij verdrag voorgenomen overdracht
van 3361 katholieke kerkregisters (voornamelijk uit Oost- en Westpruisen) aan de Poolse kerk; volgens
dit verdrag zijn de boeken geen 'Kulturgut' maar 'Kirchengut'].
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Genealogisches Jahrbuch, Band 36 (1996). O. Boeker: Otto Hupp (1859-1949) und sein Münchener Kalen-
der (1885-1936); K. Volkart: Lausitzer Vorfahren von Dunte-Nachkommen. Über die Familien Noack,
Kefiler, Heinrich und andere [Johann Dunte tr. 1722 Christiane Sophie Noack]; J. Funck: Die Neubranden-
burger Gelehrtenfamilie Brücker und ihre Verbindungen zur deutschen Kunst; ) . Heinzelmann:
Nachtrage zu Ludwig von Arnstein und seine Verwantschaft. Zugleich ein Beitrag: Die frühen Ludowin-
ger (Grafen in Thüringen); N. Wandruszka: Zur Geschichte der Namen Pfefferlin und Pfefferle (13. bis 16.
Jh.); H. Vrin: War Graf Arnold von Kleve senior oder Graf Arnold junior der Vater des Grafen Dietrich
von Kleve? E. Amburger: Das Personal der grollen Anwerbungsaktion für das Land an der unteren Wolga
in den Jahren 1763-1767; Übersicht der bis jetzt bei den Mitgliedern der DAGV bekannt gewordenenen
Nachlase; G.O. Schwerdfeger. Die Erbanlagen bei Ludwig II, und Otto von Bayern aus genealogischer Sicht
- Teil 2 - Neue Forschungsergebnisse [met 14 schema's die kwartierverlies verduidelijken].

Der Herold, N.F. Band 16, 44. Jg., Heft 3, III. Quartal 2001. Forschungsmöglichkeiten zur Übersee-
Auswanderung via Internet. Eine aktuelle Auswahl; Wolff Ludwig Freiherr zum Stein und seine Ahnen
[1622/25-1675; Schertlin v. Burtenbach, von Wittstatt, von Stein, von Rietheim].

Idem, Heft 4, IV. Quartal 2001. Die Hofgartnerfamilie Nietner [ook: Nidner, Nietener, Niether enz.;
i8e-i9e eeuw]; Die Malerin Oktavie de Lasalle von Louisenthal (1811-1890); H. Olbrich: Biographie auf dem
Prüfstand. Frangois Charles Achard [1753-1821; familie afk. uit Frankrijk, via Genève naar Berlij n; I7e-i9e
eeuw]; Zu den Stadtaltesten von Berlin gehort seit 1892 ein Zuckerfabrikant [Theodor André Sarre, 1816-
1893; familie afk. van Metz].

Hessische Ahnenlisten, Band 5, Heft 1, 2001. Ahnenliste Falkenhagen [opgedeeld in 12 kwartierstaten,
w.o.: Falkenhagen, Bogen (teBobenheim; met o.a.Beysel/Beisel,Rexroth,Chiron,Offenbach/Ovenbach,
Lang (te Beerfeldenl), Pietschker (oorspr. Kohlbach; met o.a. Mengewein, Lamprecht, Curth, Ramdohr;
kwn. voornl. te Aschersleben), Siemens (te Goslar; met o.a. Gerberding, Huet, Dru(h)man, Deich-
mann/Diekmann, Sacer, Zwicker/Schwickert, Ilgen, Rennemann, Silberschlag, Ziegemeyer, Meinders),
Schafer (te Nauheim; met o.a. Zimmermann (te Freiendiez), Gruschwitz, Dörr, Melchior, Knol; kwn.
te Wiesbaden, Wetzlar e.o.), Baumann (te Idstein; met o.a. Dittert; kwn. te Dillenburg e.o.), Becker (te
Greven, Westf.; met o.a. Lammertmann, Ostmann, Grosse, Vorspoel, Strohschneider), Wollaeger (met
o.a. Hintze), Selbach/Seelbach (met o.a. Gundermann/Gontermann), voorts Bender, Schnabel, Zabel];
Kwst. Scheulen [kwn. te Mühlheim/Ruhr; o.a. Heckmann, Nierhaus, im Wüsthoff, Halfmann, Bietgen].

Hessische Familienkunde, Band 25 (7), Heft 3, Sept. 2001. W. K. Fischer. Untersuchung zur im 17. Jahrhun-
dert aus Winterthur in der SchweiznachSchupbachgekommenenSteinmetzmeister-undBildhauersip-
pe Weidenmann; W. Billig: Wilhelm George Schuchard (1727-1804) von 1765 bis 1804 evangelisch-refor-
mierter Pfarrer in Kesselstadt bei Hanau; Idem: Nikolaus Schuchard 'Obernsaulensis' (1668-1748) 1698
Pfarrer in Etzenborn, 1726 Pfarrer in Sattenhausen; Idem: Johann Jacob Schuchard (1702-1762), 1735
Pfarradjunkt und 1748 Pfarrer in Sattenhausen, 1754 bis 1762 Pfarrer in Velmeden; Taufen im reformier-
ten Kirchspiel Rückeroth im Westerwald im 18. und 19. Jahrhundert aus historisch-demographischer
Sicht; Ortssippenbuch Bergheim/Waldeck [o.a. namen van herders]; Architekt Jakob Wilhelm Mengler
1915-2001 [beknopte stamreeksMengler]; Hessische Wappenrolle: Görger, Schmitt, Wolf [metstamreek-
sen).

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 70. Band (2001). Bijdragen betr. archeologi-
sche vondsten; G. Angermann: Das Rathaus der Stadt Barntrup 1603-1906 als Bauwerk und als Mittel-
punkt des stadtischen Lebens [o.a. ontstaan en ligging van de stad, zegels (1376 stadsrecht), tekeningen
van grotendeels verlorengegane geschilderde glasramen voor de raadskamer voor o.a. de grafelijke
familie zur Lippe-Brake (wapen), Hoffmann, Wasserbach, Boeker, Schontock, Becker, zu Siekholz,
Vehmeyer]; Das Abendmahlsgeschirr der evangelisch-reformiertenKirchengemeinde Schieder; B.
Wischhöfer: Familie und Haushalt in Lippe im 18. Jahrhundert. Alltag in der Bauernschaft Ehrsen-Bre-
den; Christian Wilhelm von Dohm, gepragt durch seine Heimatstadt Lemgo? [geb. 1751, zoon van domi-
nee Wolrad L.W. Dohm (geb. Rinteln 1721)]; Zwei unveröffentlichte Briefe an Georg Weerth [in 1843 door
Caspar Wilhelm Eller (1777-1854) en in 1853 door Ferdinand Weerth jun. (1825-1897)].
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Lübecker Beitrage, Heft 49, Sept. 2001. Kwartierstaat Schwarm [aanv./corr.; o.a. Isebarn, Jalafi, Krosch,
Tiedemann]; 'Gerholz-Datei, historische Berufs-, Funktions- und Standesbezeichnungen' [Baas t/m
Bartenhauer].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 40, Jg. 89, Heft 4, Okt.-Dez.
2001. H. Benz: Mucher Verhaltnisse im Spiegel eines Testamentes von 1618 [parochie Much; testateur was
Wilhelm von Scheidt genannt Weschpfennig; kleinzoon van Anna von Kaldenbach]; Verv. Düsseldorfer
Hofapotheker [Schrot, Stipuline/Stiplin, Heimbach, Wikken]; P. Dohms: Anmerkungen zu dem Bestand
'KatasterbücherRegierungDüsseldorf imHauptstaatsarchivDüsseldorf.BenutzungvonFlurbuchund
Grundbuch.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jg. 72 (2000). F. Zwickkr: DieMindener Agenda von 1522.
Ein Beitrag zur Geschichte des Bistums Minden; H.-C. Sarnighausen: Magister Julius Schmidt (1618-1680)
aus Celle - ein 'Mindener Luther'? [tr. Minden 1644 Gesa Sarnighausen]; Die Landschulreform 1933-1936
im Kreis Lübbecke durch das NS-Regime.

Roland [zu Dortmund], Band 12, Jg. 35, Heft 03/2001. Verv. Jüdische Friedhof in Unna [Ganz t/m
Mühlfelder; met o.a. Grün(e)berg, Hergershausen, Leib, Leven, Löhnberg, Löwenstein, Marx, Meyer];
E. Stein: Das 'Sündenregister' des Kirchspiels Nieder-Gemünden von 1701 bis 1721 (Teil 1); Ortsfremde
in den Kirchenbüchern von Schwerte [o.a. Johannes M. Hagemann, te Zwolle, wedr., tr. 1853 Bertha
Hancke]; Zur Familiegeschichte Carnemus in Soest [begin 17e eeuw].

Idem, Heft 04/2001. Die Zivilstandsregiter. Eine wichtige Quelle für die Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsgeschichte, vor allem aber für die Familienforschung; Verv. Sündenregister; Verv. Jüdische
Friedhof in Unna [Neigarten t/m Wolfsdorf; met o.a. Neubeck, Reifenberg, Rosenbaum, Rosenberg,
Rosenthal, Samson, Selig, Sternfeld]; Eine Wiedenbrücker Kopfschatzung von 1603.

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Band 23, Heft 4, Dez. 2001. R. Bidlingmaier:
Die Stuttgarter Familie Fischer. Musiker und Baumeister im Dienst der Herzöge von Württemberg.
Stammfolge [i7e-i9e eeuw]; R. Eüers: Die badische Hofküferfamilie Leppert [te Lahr e.o.; i7e-i8e eeuw];
Ortsfremde in Odenheim [eind I7e-i8e eeuw]; Th. Dinkel: Wie zuverlassig sind die Angaben der Mormo-
nen?; Das Personal des Spitals Esslingen im Jahr 1595; K. Huber; Auf s Glatteis geführt: Die nur scheinbar
durchsichtige Herkunft der Barbara Glaser in Dürrn [1714-1789].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 76. Jg., Heft 4,4. Quartal 2001. Zur Familie des Wend-
land-Försters Georg Wilhelm Ulrichs (1753-1811) [tr. 1779 Luise Sophie Sarnighausen]; Der Bremer Arzt
Adolph Muller (1784-1811). Einer der letzten im Domumgang Begrabenen; Stammtafel Hafi(e) [i6e-i9e
eeuw].

Oostenrijk
Adler, 20. (XXXIV.) Band, Heft 3, Juli/Sept. 1999. KW. Leitner. Zwei Epitaphien der Welzer von Eberstein
im Munster von Basel [Welzer; i6e-i7e eeuw]; R. Dassanowsky: Die O'Kearney of Cashel: von Irland bis
Österreich [afstamming van de heidense koningen van Ierland in 30 generaties, waarvan de eerste 18 -
19 'volgens de traditie']; Trauungen Ortsfremder in Ulrichskirchen, NÖ 1647-1694.

Idem, Heft 4, Okt./Dez. 1999. L. Igdlffy-Igdly: Das slowenische Geschlecht der Obritschan von Alten-
burg und seine europaischen Verflechtungen; Auswartige in den Trauungsmatrikel der evangelischen
Pfarre Thening, OÖ [1879-1879]; Igdljfy: Dassanowski und (n)immer mehr [kritiek op het artikel O'Kear-
ney in Heft 3].

Idem, Heft 5, Janner/Marz 2000. L. Igdlffy-Igdly: Vermeintlicher Adel und vermeintliches Wappen
[Schmidt, begin 16e eeuw te Wenen, later in Breslau > Schmied von Schmiedefeld]; F.W. Leitner: Genealo-
gische Nachrichten zu den Freiherrn von Rauber [Rauber, Freiherren zu Blankenstein; ise-i7e eeuw];
Aanv./corr. Österreichischen Ahnenliste Nr. 32. Barchetti; Verv. Discussie O'Kearney.

Idem, Heft 7, Juli/Sept. 2000. Genealogische Zusammenhange zwischen den Familien Etthofen,
Korper von Marienwert und Reitzes von Marienwert [Reitzes: naamsverandering in 1907 in Etthofen];
Verv. Rauber [i6e-i8e eeuw]; H. Schönig: Der Komponist Diabelli [1781-1858; 15 kwn.; o.a. Moser].
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Idem, Heft 8, Okt./Dez. 2000. L. Kövi: Irrtümer und Vergleiche in der Bornemisza-Literatur; G. Gau-
gusch: Die Familie Kuffner [joodse familie te Lundenburg; i8e-2oe eeuw]; lm Wiener Dorotheum verstei-
gerte Adelsdiplome und Wappenbestatigungen 1990-1999.

Idem, 21. (XXXV.) Band, Heft 1, Janner/Marz 2001. G. Gaugusch: Die Familie Mandl [i9e-2oe eeuw]; M.-
Th. Arnbom: Von Triesch nach Hirtenberg. Familie Mandl; S. Ebster. Bad Vöslau - Sommerfrische der
Familie Mandl; H. Schöny: Neues Franz Liszt [31 kwn.; List, Schlesak, Lager, Schihmann].

Idem, Heft 2, April/Juni 2001. G. Gaugusch: Die Familie Bengough [afk. van Londen; i9e-2oe eeuw];
H.P. Naschenweng: Die Rauber (Teil 1). Falsche und Wahre Nachrichten zu einer erloschen Adelsfamilie.

Idem, Heft 3, Juli/Sept. 2001. G. Gaugusch: Die Familie Benies [oudst bekende: Hirsch Benies, koopman
in Brody (1818), overl. voor nov. 1855]; Verv. Die Rauber (Teil 2); H. Schöny: Österreichische Komponisten.
BibliographienihrerAhnenuntersuchungen;FremdtrauungeninRatten(Steiermark);W.A/cfte/fcur(j:Die
anderen Aichelburgs. Schlufiteil und nur ein Zwischenbericht.

Idem, Heft 4, Okt./Dez. 2001. l.S. Wanker: Die Siegel der Salzburger Erzbischöfe von Markus Sittikus
bis Johann Ernst Thun; H. Schöny: Die Mutterstamme der österreichischen Komponisten; G. Gaugusch:
Die Familien Wittgenstein und Salzer und ihr genealogisches Umfeld [Meier Moses, afk. van Laasphe,
overl. Korbach (Waldeck) 1804; zijn zoon was Moses Moses Wittgenstein, ca. 1761-1822, tr. Breidel Simon;
nageslacht. Michael Salzer, evang. predikant in Birthalm (1827), tr. Anna Catharina Muller; nageslacht].

Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Karnten, 191. Jg. (2001) [oudste tijdschrift
van Oostenrijk; uitgegeven door Geschichtsverein für Karnten, Museumgasse 2, 9020 Klagenfurt;
www.geschichtsverein-ktn.at]. Hierin o.a.: F. Nikolasch: Domitian von Millstatt - Erfindung oder Wirk-
lichkeit? [volgens de legende (ontstaan ca. 1170/80) zou een hertog Domitian stichter zijn geweest van
het klooster Millstatt; stellingname in een discussie. Domitian was waarschij nlijk een Slavisch edelman,
die zijn stamgenoten bekeerde tot het Christendom]; F. Fuchs: Ein Westfale in Karnten - Eine unbe-
kannte Vita des Bischofs Johann Schallermann von Gurk (t 1465) [geb. Soest 1374, zoon van Hermann
Brun, burger van Keulen, en Kunigunde, dochter van Lambert Schallermann, burger van Soest]; W.
Brunner: Die Herren von Liechtenstein-Murau und Karnten - Quellen zur spatmittelalterlichen und
früneuzeitlichen Karnter Landesgeschichte in Schwarzenbergischen Archiven. Teil 2; G. Bergmeier: Die
Familie Lang von Wellenburg im Triptychon 'Die Heilige Sippe' des Jan van Scorel in Obervel-
lach/Ka rnten [1519/20 geschilderd; de familie Lang stamt uit Augsburg; 2 schema's, ise-i6e eeuw]; Eine
'Zauberrolle' im Karntner Landesarchiv [perkamenten rol met magische tekens en letters; kon dienen
als amulet, bescherming tegen het boze]; Karntner als Studenten in Graz. Teil 4:1711-1765 [namen,
herkomstplaats, studiegegevens; met alfabetisch naamregister]; Das Karntner Bergbauunternehmen
'Gewerkschaft Carinthia' 1891-1963; M. Raditschnig: Die Glantaler Familie Raditschnig [Martin R., zoon
van Gregor, tr. Zweikirchen 1724 Maria Mulle, dr. van Georg]; W. Wohlfahrt: Zur Geschichte der St. Veiter
Grofi-Familie Knaus [Johann Knaus (1808-1871), geb. Gottscher (tussen Ljubljana en Fiume), tr. (2) Eben-
thal 1837 Magdalena Urbas; elfkindern, 23 kleinkinderen]; Robin Hood - Geschichte eines Mythos; Jesse
James, der Robin Hood des Wilden Westens [1847-1882]; Schinderhannes - vom rheinischen Rauber zum
Theaterstar [Johannes Bückler, geb. Miehlen 1783]; Johann Georg Grasel (1790-1818) [roverhoofdman];
Simon Kramer [geb. Möderndorf 1785, crimineel]; Herman L'Estocq [1887-1940; familie afk. uit Frank-
rijk]; Die Geschichte der Wörthersee-Halbinsel Walterskirchen [i9e-2oe eeuw; familie (Freiherren) von
Walterskirchen; Hasenbickler, Schneidinger, Gumpold].

Carinthia I. Mitteilungen des Geschichtsvereines für Karnten. Register für die Jahrgange 1 -100 (1811-
1910), einschliefilich der 'Karhtnerischen Zeitschrift' 1818-1835 und des 'Archives für vaterlandische
Geschichte und Topographie' 1849-1900 (Klagenfurt 1911).
Carinthia I. Geschichtliche Beitrage zur Heimatkunde Karntens. Mitteilungen des Geschichtsvereines
für Karnten. Register der Aufsatze der Jahrgange 101 -125 (1911-1935) (einschliefilich der Jahrgange 20
- 23 des 'Archives für vaterlandische Geschichte und Topographie') (Klagenfurt 1936).
Carinthia I. Geschichtliche und volkskundliche Beitrage zur Heimatkunde Karntens. Mitteilungen des
Geschichtsvereines für Karnten. Register für die Jahrgange 126 - 145 (1936-1955). Einschliesslich der
Bande 24/25 - 43/44 (1936-1955) des 'Archives für vaterlandische Geschichte und Topographie' und der
in diesem Zeitraum erschienenen Veröffentlichungen des Geschichtsvereines und des Landesmuseums
für Karnten (Klagenfurt 1958).
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Carinthia I. Geschichdiche und volkskundliche Beitrage zur Heimatkunde Karntens. Mitteilungen
des Geschichtsvereines für Karnten/ab 1971: Carinthia I. Zeitschrift für Geschichdiche Landeskunde von
Karnten. Register für die Jahrgange 146 -180 (1956-1990) (Klagenfurt 1991).

Das Karntner Landesarchiv, Band 20 (Klagenfurt 1995). Wilhelm Neumann: Neue Bausteinen zur Ge-
schichte Karntens [t.g.v. de 80e verjaardag van de auteur werd een keuze uit zijn werk (tussen 1985-1995)
geactualiseerdenopnieuwuitgegeven, ingedeeld naar de volgende hoofds tukken. I.Landesbildung und
politisches Bewustsein [hierin o.a. Das Diplom König Karlmanns vom 9. September 878 im Widerstreit
der Meinungen; Habsburg und Österreich 1273-1493]. II. Aus Karntens Siedlungs- und Namenkunde.
III. Zur Rechts- und Kirchengeschichte des Landes [o.a. Die Kapelle St. Johann bei Villach und ihre
Inhaber (Rüstel, Hemel/Hamel, K(h)uen/Khuern, Görtschacher)]. IV. Zur Familien- und Geistesgeschich-
te von Villach und Klagenfurt. V. Um Land, Staat und Volk. In het vierde hoofdstuk zijn de volgende
bijdragen opgenomen: Neue Beispiele 'zweisprachig redender' Wappen: die Schenken von Osterwitz
- Otto Turk, Burger von Villach - die Zwietnig in Marburg u.a. [14e eeuw]; Magister Wolfgang List,
Stadtschreiber von Villach (ca. 1450-1514); Michael Kerner und die Gründung der Landschaftsschule in
Klagenfurt [16e eeuw]; Die Leininger von Villach. Soziale Mobilitat im Spatmittelalter. Zur Herkunft
der Stadtbewohner [familie Leininger; i4e-i6e eeuw; met schema]; Zuwanderer aus der Lausitz und
Schlesien in Villach: Salomon Zeidler und die Familie Otto [de familie Ruefê was Zeidlers erfgenaam;
16e eeuw; familie Otto i6e-i7e eeuw]; Zur frühen Arztegeschichte in Villach seit Paracelsus [von Hohen-
stein, Firmus, Siebenbürger, Hedenegg, Moser, Stapedius, Scheidenberger].

Landesarchiv to Klagenfurt

Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs, 7. Band (1960). Die Amerika-Auswanderung aus
Oberösterreich zur Zeit des Neo-Absolutismus. Baugeschichte von Alt- und Neu-Pernstein; Die staats-
rechtliche Stellung des Ostlandes im frühmittelalterlichen Bayern; Die Ulsburggau und die Alpenrand-
grenze; Oberösterreich zur Babenbergerzeit; Das Land der Abtei und die Grafschaft Schaunberg; Das
Landeswappen und der groSe Freiheitsbrief Rudolfs IV.
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Moosburger Museumhefte. Zeitschrift für die Pflege der Erinnerung an Kaiser Arnulf von Karnten und
fürdieGeschichte des Moosburger Beckcns (Verein fürFreunde des karolingischen Moosburg; Heft 4
is niet verschenen), i.Jg-, Juni 1992. G. Hödl: Arnulf von Karnten. 1. Der polkische Rahmen fürdieStel-
lung Arnulfs von Karnten - der Zerfall des karolingischen Reiches. 2. Das politischc Wirkcn Arnulfs von
Karnten. 3. Arnulf in Karantanien [tekst van een lezing; Arnulf (ca. 850-899), bastaardzoon van
Karlmann (zoon van Lodewïjk de Duitser); met schema Karolingen]; Dr. Bruno Grimschitz zum hun-
dertsten Gcburtstag [geb. Moosburg 1892, overl. Wenen 1964, kunsthistoricus, tot 1933 eigenaar van het
huis, waarin nu het Karolingermuseum zich bevind; redde in 1911 de zgn. Karolingcr vlcchcwerk-ste-
nen]; Die Familie Grimschitz in Moosburg i.K. [met Schreiber, Sille, MandI].

Karolingermuseum Ie Moosburg

Idem, 2. Jg., Nov. 1993. Robert Svetina: Die Moosburg Arnulfs von Karnten. Ein Beitrag zur Bestim-
mung ihrer Lage [waar lag het 'Mosaburh* (een vesting in Karinthië, gelegen in een moeras) waarvan in
880 sprake was? Doel van deze uitvoerige studie is een bijdrage te leveren aan de oplossing van een oude
strijdvraag].

Idem, 3. Jg., 1994. Die karolinger zeitlichen Flechtwerksteine aus St. Peter bei Moosburg - ihre erste
Beschreibung und Rettung; 5. Seidh Karl der Grosse und Ravenna [Karel de Grote bezocht Ravenna in
de jaren 787,800, 801 en 804]; H.Leber. Der geschichtlicheRahmen für die Entwicklungder medizini-
schen Versorgung im Land Karnten am Beispiel Moosburg.

Idem, 5. Jg., 1995. R. Svetina: Zur Bedeutung Karantaniens für die Politik der ostfrankischen Karolin-
ger Arnulf'von Karnten' und Karlmann.

Idem, 6. Jg., Nov. 1998. R. Svetina: ZurGeschichte derKarntner Moosburg vom 12. bis zum Beginn des
18. Jahrhunderts [met o.a. de graven van Görz-Tirol (i2e-ise eeuw), de heren von Ernau en de heren von
Kronegg; Liste der Patriarchen von Aquüeja; schema's graven van Andechs-Meranien, de graven van
Görz en de familie von Ernau).
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Idem, 7. Jg., 1999. Quellen zur Geschichte und zur Geschichtstradition Moosburgs; Supplementum
zum 2. Jahrgang (1993) [de betrekkingen van Arnulf met Beieren ten oosten van de Inn; wereldlijke
ambtsdragers, grondeigendommen en houders van lenen in Karinthië onder de Oostfrankische Karolin-
gers]; Die 'alteren Wilhelminer' und Karantanien zur Zeit Arnulfs von Karnten [bijlage 3: genealogisch
schema].

Neues aus Alt-Villach, 38. Jahrbuch des Stadtmuseums 2001. Noch einmal zurMillstatter Domitianstafel
des Thomas Artula im Museum der Stad Villach [reconstructie herkomst]; Der'Maler-Kasten' der Arnold
Clementschitsch; Zur frühen Geschichte der unteren Vorstadt von Villach nördlich der Drau; Streitkul-
tur im Villacher Gymnasium um 1880; Das Gasthaus Putik [kasteleinsfamilies: Rainer, Verwalter, Otto-
wiz, Walcher, Glanzer, Kandutsch, Markowitz, Pieker].

Rudolfinum. Jahrbuch des LandesmuseumsfürKarnteni999(Klagenfurt 2000) [ïedeel]. Jaarverslag van
onderscheidene afdelingen van het museum, waaraan enige opstellen zijn toegevoegd,o.a.: Friedrkh W.
Leitner: Genealogische Anmerkungen zur Familie des 'von Neuhaus zu Greifenfels' im Zusammenhang
mitder 'Ankaufspolitik' des Landesmuseums fürKarnten [portretten van GeorgSigmund von Neuhaus
(1534-1600), zijn vrouw Elisabeth von Khünburg (1546-1602) en van hun dochter Katharina (1582-1626),
gehuwd met von Urschenbeck; familie en bezit in Karinthië I3e-i7e eeuw; met schema's, en wapenkwar-
tierstaat van Hartmann Ludwig von und zu Neuhaus].

Idem, Jahrbuch 2000 (Klagenfurt 2001) [2e deel]. Hierin o.m.: Das Zollfeld, einst und heute [streek
ten oosten van Klagenfurt en St. Veit]; Medaillensammlung; Münzwaagen und Geldwechslerkasten;
Glockinschriften im Bezirk St. Veit a.d. Glan; Zur Verwandschaft des Gurker Fürstbischofs Christoph
Andreas Freiherr von Spaur (1573 bis 1603) in Karnten [zum Erb, Furtmair, Zingl]; Das Epitaph der
Kulmer-Standach im Landesmuseum [met wapen-kwartierstaat (5 gen.) von Standach (—, von Mofiheim,
Regal, Wagen) en kwartierstaat (5 gen.)Kulmer(—, von Standach, Schrampf, von Saurau)]; Zur Geschich-
te des Karntner Landeswappen; Die Münzstatte zu Völkermarkt [13e eeuw; met afbeeldingen van 78
munten]; Josef Kassin (1856-1931) [beeldhouwer]; Anton Wallnöfer (1856-1926) [o.a. industrieel, botani-
cus, filosoof; met een bijdrage van diens kleinzoon over zijn familie, afk. uit Zuid-Tirol].

Verder ontvingen wij:
AFMANuscript, nr. 3, aug. 2001 [adreslijst familie Afman].
Andringa Staach Nijs, nr. 35, maart 2001 [Friese zeehelden in de Gouden Eeuw (w.o. Joris Andringa,
1675)].
Boissevain Bulletin, nr. 12, Kerstmis 2001.
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, jaargids 1993 t/m 2000.
Boukrant (Boumeester), 16e jg. (2001), nos. 66, juli en 67, okt.; no. 68, dec. 2001/jan. 2002.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 15, nr. 3, sept., nr. 4, dec. 2001 [Gasfabrikant W.H. de Heus].
Casa Clutia (Kluit), nr. 50,17e jg., dec. 2001.
De Craecken (Kraakman, Kraak, Krake e.d.), nieuwsbrief, nr. 1, dec. 2001.
Den Decker-Den Dekker bulletin, 12e jg., mei 2001 [Uit de archieven (van Oostburg; 18e eeuw); Verv.
Genealogie (den) Decker (in Amerika)].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 10, nr. 3, sept. 2001;
nr. 4, dec. 2001 [De erfenis van Abraham Merlevede (staat van goed 1686)].
Familieblad Sparreboom, jg. 12, afl. 1, april, afl. 2, sept., afl. 3, dec. 2001 [steeds vervolg genealogie
Sparreboom].
De Familie Heraut (Van Aggelen), nr. 48, sept. 2001.
Familiekrant Stam Joosten, nr. 47, jg. 12, 8.10.2001 [Stamreeksen Joosten te Hamont, Lommei en Hel-
den].
Familienblatt Kockerols, Nr. 98, Weihnachten 2001.
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart van 't Net (Van 't Net), 9de jg., nr. 15, juni 2001, nr.
16, dec. 2001.
FamilieverenigingBies...(Bies-broek/-brouck), kroniek no. 15,8e jg., no. 1, maart 2001 [verv. Stambomen
Biesbróeck, Biesbrouck en Biesbroeck]; no. 16, 8e jg., no. 2, sept. 2001.
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Familievereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief dec. 2001 [Gegevens Van Wermeskerken, verkregen
via internet].
Gens Dunia (Verdui(j)n), 38ste jg., nr. 3, sept., nr. 4, dec. 2001.
Groningen, nieuwsbrief cultureel erfgoed, jg. 1, nr. 4, dec. 2001 [Interview met Jakob Franken].
De Heraut Gelre, jg. 18 (2001), nrs. 1 (maart) t/m 4 (dec.) [Grave, een vestingstad tussen Brabant en Gelre].
Le Heraut, No. 75, ie trim. t/m 78, 4e trim 2001.
'In de Smidse' (Smit), nr. 12, juni 2000.
Jelsumer Hoekstra's, 22e jg. (2001), nrs. 1/43, mei, nr. 2/44, nov. [in memoria en recent familienieuws].
Johanniter Orde in Nederland, Med. nr. 209, jg. 53, dec. 2001 [Het Museum van de Kanselarij der Neder-
landse Orden (ondergebracht in Paleis Het Loo)].
Jongens familiebrief, nr. 41, nov. 2001.
Klooster-stam (Kloosterboer), 17e jg., zomer 2001.
'T Kraaierke (D'Haene), 33e jg. (2001), nrs. 1 (maart) t/m 4 (dec).
Millenaars Koerier, nr. 20, jg. 10, dec. 2001 [het wapen van de familie Millenaar].
'Niet zo benauwd' (Van der Linden), nr. 44, kerstmis 2001.
Nijs fan é Hoekema-Stifting, nr. 36, jg. 50, lente 2001.
Onder de Iep (Van Ieperen e.d.), jg. 9 (2001) nr. 1, mei, nr. 2, okt., nr. 3, dec. [Willem Adrianus van Yperen
(1889-1967). Idealist en Socialist].
Poelgeest familie contacten, dec. 2001 [verv. Genealogie Van Poelgeest].
Pors Post, nr. 77, 25e jg., ie kw. 2001 [in memoriam Henk Pors], nr. 78, 2e en 3e kw. 2001; nr. 79,4e kw.
2001.

Publicus (Burgsteyn, Borgstein e.d.), 8/2 [2001], 8/3 [dec. 2001].
Tichel post (Tichelman), nr. 18, 2001.
Toen en nu (Smakman), jg. 14, nr. 1, sept. 2001.
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k, nieuwsbrief jg. 17, nr. 1, dec. 2000; jg. 18, nr. 1, dec. 2001.
Van Helden en Heldinnen, no. 53,19e jg., sept. 2001 [verv. Genealogie Van Helden], no. 54, Band II, 20e
jg., dec. 2001 [verv. Delftse stam Van Helden; i8e-begin 19e eeuw].
Volkskundige Kroniek, jg. 9, nr. 3, juli-sept. 2001 [K. Veile: Gemeentelijke politiereglementen als bron
voor de volkscultuur]; nr. 4, nov,-dec. 2001.
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), nr. 49,19e jg., okt. 2001.
Wiarda Nachrichten/Mededelingen, Heft/afl. 19, febr. 2001 ['Heit' Gurbe Wiarda (geb. Sloten 1908;
timmerman ald.].
Willibrordi (Willebrords), nr. 22, dec. 2001 [Michiels te Vessem (18e eeuw)].

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse Bron (81)

22-11-1520; Gheertjacops aliasBaillaerts bontwercker en CornelieZweers eius uxori [= zijn vrouw]
vercocht Michiel van Roye oick bontwercker, drievierendeele van een huyse de Gulden Hant,
gestaen aende Corenmerct alhier tusschen Jan Marsys huys en erve en Lauwereys van derBerckt
huys en erve, gelyk hy de helft van den voors. huyse op 20 febr. 1514 teegen meester Kerstiane
Jacopss chirurgyn der stede van Ziericzee cum suis [= en de zijnen] gecocht heeft en tderde
vierendeel nu den lesten dach July lestl. teegen Katlyne Bollens Jansdochterwed. lestwerfs Jan van
Heveren gecocht heeft.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 158, f. 348verso] [M.V-K]
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

352. SPÉE (57 (2002), pag. 54)
Leonardus Spee, begr. Neer 8-8-1762, tr. (1) Neer 1746 Martina Gunnen (Gunden), ged. Neer 11-11-1714,
dr. van Wilhelmus Gunden en Johanna Sillekens. Uit dit huwelijk inderdaad één kind: Joanna (Jenne-
ken) Spee, ged. Neer 28-6-1747, begr. ald. 29-3-1757. Getuigembij haar doop Egidius Joosten namens
Joannes Spee uit Swalmen en Joanna Gunden. Een Joannes Spee woonde te S walmen en was gehuwd met
Maria Heuskens (Huiskens). Laatstgenoemde was in 1752 meter bij de doop van een kind van Leonardus
Spee uit zijn tweede huwelijk. Mogelijk is in Swalmen meer te vinden.

J.H. Hanssen, Baarlo

354- VAN BASTEN (57 (2002), pag. 55)
Bernt van Basten (gehuwd met Aletta/Aelken Storm en stamvader van de nog bestaande Utrechtse
familie Van Basten) is GEEN zoon van Frederik van Basten en Maria Dienberch van Rhemen. Bernt
stamt uit een bastaardtak van deze familie en is een (bastaard)zoon of- gezien zij n leeftijd veeleer - een
kleinzoon van Heer Herman van Basten (overl. 1604), kapelaan te Winterswijk en Aalten, pastoor te
Dinxperlo. Deze op zijn beurt is een bastaardzoon van Heer Hendrik van Basten (overl. 1541/46, kape-
laan te Winterswijk) bij Grete Honesch. Heer Hendrik tenslotte is een (wettige) zoon van Herman van
Basten (overl. na 1503), richter te Winterswijk en stichter van de vicarie Sancti Nicolai aldaar en zijn
Doetinchemse vrouw Lumme Kremer. Zie voor veel uitgebreidere gegevens over de Van Bastens het boek
Een goed voor de eeuwigheid, De Gelderse Vicarie Sancti Nicolai 1501-2001, door Conrad Gietman en Arjan Ver-
schoor, uitg. Van Gruting, Westervoort 2001 (welwillend onder mijn aandacht gebracht door de heer B.
Essink te Maarssen).

mr. C.J. van Hunnik, Utrecht

356. QUITHOVEN (57 (2002), pag. 55)
Henrica Quithoven is overleden 's-Hertogenbosch 29-9-1821.

J. Cuperus, Rosmalen

359 HOEK-RAAS (57 (2002), pag. 112)
Hermanus Hoek werd geboren te Nieuwkoop, zijn echtgenote Celina Raas te Brussel. Vanuit Haarlem
vestigden zij zich te Vijfhuizen in 1929. Bron: Bevolkingsregister Haarlemmermeer.

C. A. Koeckhoven, Hoofddorp

VRAGEN

369. VAN TILBURG-HOTEMANS
Hermanus van Tilborgh, geb. ca. 1735, r.-k., van Breda, begr. Amsterdam 25-2-1780, otr./tr. ald. 18-5/3-6-
i759johannaHotemans, geb.ca. 1734, r.-k., van Cranenburg, begr. Amsterdam 22-12-1805. Bij otr. aanw.
Jan Cuijper en Catharina van Tilburg, ouders overleden. Uit dit huwelijk zes kinderen, bij wie o.a.
doopget. Gerardus Hootemans, Petronella van Tilburgh en Antonia van Tilburg. Hotemans ook als
Oettemans of Bootemans. Gevraagd geboortegegevens van Hermanus en Johanna.

CE. van den Haak-van Tilburg, Hoogland
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370. PRUYS
Geertruy Pruys, ged. Deventer 26-7-1718, dr. van Melchior Pruys en Fenneken Harms, otr. Amsterdam
22-4-1740 (tr. Deventer) Jan Assenberg. Geertruy is dan geass. met haar moeder, beiden van Deventer.
Eerder trouwden te Deventer Harmen Pruys en Berent Pruys, verm. broers van Geertruy. Gevraagd:
huwelijk van de ouders en dopen van broers of zusters van Geertruy.

M. Zwart-Wissink, Leersum

371. VAN DER REEP-HANSKENS
Jan Fransz. van der Rijp (Reeff, Reep) tr. (r.-k.) Vogelenzang/NH 1684 Catrijn Gerritsdr. Hanskens. Jan
was ca. 1700 polder- en molenmeester in de Vosse- en Weerlanerpolder onder Hillegom. Gevraagd:
nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar. Bestaat er verband tussen deze familie en de familie
Van de(r) Reep die ca. 1700 in de buurt van Hilversum woonde?

J. van der Reep, Voorschoten

372. NOORMAN
Abel Tjapkes Noorman, mr. molenaar, overl. Noordbroek nov. 1793, tr. Noordbroek 15-5-1769 Grietje
Jans, geb. Winschoten 8-8-1745, overl. Noordbroek 20-7-1811. Kinderen: Anje, Nantje, Tjapko, Bettjo en
Jan. Gevraagd: geboortegegevens van Abel Noorman.
ABÉ-RUSIUS
Jan Leenders Abé, arbeider te Veendam, tr. Elizabeth Geerts Rusius, arbeidster te Veendam, beiden
overl. na 4-6-1836. Kind: Lammechien Jans Abé, geb. Zuidbroek 12-2-1808, dienstmeid, overl. Noord-
broek 22-10-1861. Gevraagd: huwelijks-, geboorte- en overlijdensgegevens van Jan Abé en Elizabeth
Rusius.

Th. Smink, Olst

373. VAN CRAEIJENKAMP
GerritHendricks(van)Craeijenkamp, geb. Barneveld ca. 1545, tr.NeeltjeJans, uit Amersfoort. Gevraagd:
voorouders van Gerrit. Hij zou mogelijk een kleinzoon kunnen zijn van NN van Craeijenkamp en
Lysbeth Evertdr. van Domseler.
VAN OUDEWATER, VAN DAEL
Mr. Augustijn van Oudewater, geb. verm. Utrecht ca. 1550/55, leefde te Amersfoort. Zijn zoon: Willem
Augustijnsz. van Oudewater, geb. Amersfoort ca. 1585, tr. ald. 20-1-1611 Elsgen Jansdr. van Dael, geb.
Amersfoort ca. 1590, remonstr., dr. van Jan Hendrickszn. van Dael, schepen en raad van Amersfoort, en
Gontgen Frans Meijnszdr. Gevraagd: is deze mr. Augustijn een nakomeling van Jan van Oudewater,
vermeld Utrecht 8-1-1464, en Walravina van Brederode Gijsbertsdr., geb. ca. 1442, verm. bastaarddochter
van Gijsbert van Brederode, bisschop van Utrecht? Tevens gevraagd: voorouders Van Dael, mogelijk
eveneens uit Utrecht.
(MEIJNSZ)-VAN SCHAIJCK
Frans Herm Meijnsz., geb. Amersfoort ca. 1530, raad, schepen en burgemeester ald., tr. ca. 1555 Geer-
truijdt van Schaijck (Schadijck?), geb. Amersfoort ca. 1525/30. Gevraagd: beider voorgeslacht.
DECOK
Dirk de Cok, geb. 19-1-1816, emigreerde in 1841 naar Iowa (Pella), USA, tr. Bettie of Elisabeth van der
Meijden (huw. ev. in Amerika). Kinderen o.a. Jan, Peter en Richard de Cook. Gevraagd: geboorteplaats
en voorouders van Dirk de Cok (mog. Zuid-Holland).
BROERSE, ZWIGTMAN, DE LANGE, DE REGT, GANSEMAN, SCHOUWENAAR, VAN DER LINDE(N),
KAASHOEK
Jacobus Broerse, geb. Middelburg ca. 1740, tr. Katharina Zwigtman; Abraham de Lange, geb. Wissenker-
ke ca. 1740, tr. Pieternella de Regt; Jacobus Ganseman, ged. Zonnemaire 23-11-1721; Elisabeth Schouwe-
naar, geb. Rilland ca. 1790; Dingenis Cornelis van der Linde(n), woonde te Sommelsdijk en in 1830 te
St. Annaland, tr. Kaatje Kaashoek, geb. ca. 1790, woonde in 1830 te Stavenisse. Gevraagd: voorouders van
deze personen.

Fr. Inniger P.J.Jzn., Axel
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374- HOOGEVEEN
CatharinaHoogeveen, ged. verm. Berckel ca. 1759, overl. Hellevoetsluis 30-1-1794, tr. Hellevoetsluis 7-11-
1790 Johannes Duij m, ged. ald. 4-3-1759, overl. Oudewater 14-12-1799. Gevraagd voorgeslacht van Catha-
rina Hoogeveen.

J. Duijm, Vlissingen

375. MOERMAN-VERBOOM
Nicolaas Moerman, geb. Maasland (1765-1827), tr. Leentje Verboom, geb. De Lier (1774-1847). Gevraagd:
huwelijksplaats- en datum.

J. Broer, Delfgauw

376. BREGMAN
Cornelis Pietersz. Bregman, zeeman, overl. Den Helder 12-4-1748, otr./tr. (als weduwnaar) Den Helder
30-4/15-5-1729 Aaltje Willems Breet, ged. ald. 25-10-1699, overl. ald. 23-5-1754, dr. van Willem Jacobsz.
Breet en Trijn Cornelis van Texel. Hieruit zeven kinderen: Willem, Lijsbeth, Trijntje, Tetje, Jannetje,
NN en Pieter, allen gedoopt Den Helder 1730-1740. Gevraagd: geboortedatum en -plaats van Cornelis
Bregman en gegevens over zijn eerste huwelijk (in Noord-Hollandse archieven niet gevonden).
Gezien zijn beroep (havens in Maassluis en Den Helder) en de naamgeving van zijn oudste dochter
Lijsbeth is hij mogelijk identiek met Cornelis Pietersz. Breghman, ged. Maassluis 29-8-1683, zn. van
Pieter Cornelisz. Breggeman en Lijsbeth Claese van Haemeren. Van deze Cornelis Pietersz. Breghman
is mij verder niets bekend, in het testament van zijn broer Claes (1723) wordt hij niet genoemd. Ge-
vraagd: nadere gegevens over Cornelis Breghman uit Maassluis.

A. Bregman, Benthuizen

377. VON DIEPENBRUCH/VON DIEPENBROICK
In Ned. Patriciaat van 1968 komt voor op pag. 142 Werner Muntz, geb. Düsseldorf 5-5-1575, rentmeester
van Dinslaken vanaf 1613, overl. 1636-1643, tr. ca. 1602 Johanna von Diepenbruch, overl. kort voor okt.
1661, dr. van Johannes von Diepenbruch, rentmeester van Dinslaken. In Ned. Adelsboek 1990-91 wordt
op pag. 455 vermeld een Johann von Diepenbroick, heer van Empel, overl. 29-11-1599, begr. Millingen
(Kleve), tr. 19-11-1578 Johanna van Gent, overl. 1597, begr. Millingen, dr. van Walraven, heer van Oyen
en Dieden en Elisabeth van Raesfeld. Gevraagd: is de in Ned. Patriciaat genoemde Von Diepenbruch
dezelfde als de in Ned. Adelsboek genoemde Von Diepenbroick?

drs. Z.M. Deurvorst, Warnsveld

378. CLOO-KRIKKE
Hendrikje Jacobsdr. Cloo, geb. Dwarsgracht ca. 1757, overl. Nijehaske 4-8-1830 (won. ald.), dr. van Jacob
Albertsz. Cloo en Grietje Jacobsdr. Luik, tr. Luite Beenes Krikke, veenbaas, overl. tussen 12-2-1818 (won.
Oudehaske) en 4-8-1830. Gevraagd: ontbrekende geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van
Hendrikje Cloo en Luite Krikke.

C.B. van derBurch, Amsterdam

379. VAN DER PIJL
Aartje van der Pijl overl. Watergang/Landsmeer 28-11-1807. Het is niet bekend of haar achternaam die
van haar zelfwas, of die van haar (eventuele) echtgenoot. Haar zoon Hendrik van der Pijl, overl. ald. 24-
12-1807, tr. Watergang 4-10-1794 Trijntje Cornelisdr. Schouten. Anthonia van der Pijl, overl. Water-
gang/Landsmeer 22-11-1807, tr. Watergang 20-11-1768 Jan Cornelisz. Schouten. Mogelijk was zij een
(schoon)zuster van Aartje. Gevraagd: Geboortegegevens van Aartje, Hendrik en Anthonia van der Pijl.

Y.C. van der Pijl, Westerbork
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

VLOK
Uit de familie van mijn moeder, Elisabeth Grootendorst (Boskoop 1893-Oosterbeek 1961), heb ik enige
voorwerpen in bezit van een zekere Neeltje Vlok. Het betreft een houten stoof, een zg. breischede van
been met zilver en een glas, alles met de initialen N.V. of N.I.V. Wie was Neeltje Vlok en wanneer leefde
zij? Is er een link met de familie Grootendorst (Boskoop, vóór ca. 1775 ook Zevenhuizen en Waddinx-
veen) en/of eventueel met ene Inge Cos?

H.E.A. Sloots-Riksen, Schapendrift 6, 9442 PE Elp, 0593-346327

VAN DEN WILDENBERG
Deze vooral in de Kempen veel voorkomende familienaam zou oorspronkelijk gedragen zijn door
streekgenoten die afkomstig waren van - of woonden op - de Wildenberg. Tot nog toe is het mij niet
gelukt een woongebied ten zuiden van Eindhoven te vinden met die naam. Wie kan mij nader informe-
ren?
PENTERMAN
Een Amerikaanse vriendin uit Wisconsin, nakomelinge van Derk Hendrik Penterman uit Ruurlo, zou
graag de betekenis van deze familienaam weten. Wie kan haar helpen?

P. Wildenberg, Diamantstraat 36, 6534 WZ Nijmegen, 024-3552186, eugene.wildenberg@hetnet.nl

Aan dit nummer werkten mee:

H. Brouwer, p/a St. Josepglaan 47,3551 VB Utrecht.
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE 's-Gravenhage.
A. Klappe, Kortonjolaan 20, 5644 KA Eindhoven.
B. Klappe, Bourgognelaan 104, 5627 KV Eindhoven.
Drs. K.A. Reuvers, Wildbaan 4, 8222 AG Lelystad.
A.J. Stasse, St. Josephlaan 47,3551 VB Utrecht.
W.FJ. Veer, Vinkenlaan 13, 6581CJ Malden.
P.J.M. Wuisman, Kazemat 14, 5301JD Zaltbommel.
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