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Inleiding
Het voormalig Utrechts gerecht Lange- en Ruigeweide bestond uit de polders Langeweide,
Ruigeweide en Kortenhoeven. De polder Langeweide bestaat uit het Laageind in het noorden
en het Hoogeind in het zuiden. In het oosten van het Hoogeind ligt ook het dorp Driebrug-
gen. De polder Langeweide wordt in het noorden begrensd door de Weipoort, in het westen
[van noord naar zuid] door Kortenhoeven, De Zuidzijder Boezem en Oucoop. In het oosten van
Langeweide ligt de polder Westeinde van Waarder en in het zuidoosten het dorp Hogebrugge.

Detail uit 'Kaartboeck van Rijnland 1746', gebaseerd op
een kaart van 1647 door de landmeten Jan Janszn. Dou en Steven van Broeckhuysen,

herzien door de landmeter Melchior Bolstra
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Het dorp Hogebrugge is de westzijde van de polder Ruige weide. Ten noorden van de polder
Ruigeweide ligt het Westeinde van Waarder, ten oosten ligt Papekop en ten zuiden ligt Heken-
dorp.

Het poldertje Kortenhoeven wordt in het noorden begrensd door de polder Zuidzijde van
Bodegraven, ten zuiden de Zuidzijderboezem en ten oosten het Laageind van Langeweide.

In 1536 werd door het Hof van Utrecht een legger van Oudschildgelden van de landeigenaren
en gebruikers in het Sticht van Utrecht aangelegd. Deze legger heeft de tand des tijds overleeft
en is te vinden in het Rijksarchief in Utrecht, namelijk in het archief van het Hof van Utrecht
[R58], inventaris nummer 397. Hierin kan men de landeigenaren en -gebruikers in Langeweide
[fol. 489-493], Ruigeweide [fol. 493-495] en Kortenhoeven [fol. 496-497] in 1536 vinden.

In 1599 werd deze 'Blaffard vande Oudschilden' wederom aangemaakt en aangevuld met
de namen van de landeigenaren en -gebruikers op dat moment. Deze vernieuwde legger heb
ik niet kunnen vinden in het archief van het Hof van Utrecht.

Door een resolutie van de Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 maart 1656 werden de
schout en schepenen van het gerecht Lange Ruigeweide opgedragen om in dat jaar nogmaals
een legger te maken. Vermoedelijk is de secretaris van Lange Ruigeweide toen naar Utrecht
gegaan, waar de 'Blaffard vande Oudschilden' van 1599 werd overgeschreven, met vermelding
van het folionummer van die Blaffard. Het gedeelte betreffende Langeweide en Ruigeweide
werd gekopieerd. Daarna werd de legger aangevuld met de grondeigenaren en -gebruikers in
1656.

De genealogische waarde van deze legger is groot, gezien de eigendom van de vermelde
landen vaak meerdere generaties in de familie bleven. De tussenliggende periode van 1599 en
1656 is goed te overbruggen met de inv. nrs. 23 t/m 26 van het Oud Rechterlijk Archief van de
Lange Ruigeweide in het Streekarchief'Rijnstreek' te Woerden. Van de families in de Lange
Ruigeweide, bijvoorbeeld de families Hollander, Dobbe, Oudenes, Hoogendoorn, Van der Lee
en de schoutenfamilie Verweij zijn hiermee aardige genealogieën samen te stellen. Opgemerkt
zij dat de meeste families in de Lange Ruigeweide pas na 1650 een familienaam gebruikten;
de mannelijke nazaten van de landeigenaren en -gebruikers in 1599, hebben veelal verschillen-
de geslachtsnamen.

Van de Lange Ruigeweide zijn over de periode 1536 tot 1599 erg weinig genealogisch intere-
sante akten bewaard gebleven. Leenregisters bestaan bij mij weten niet van de polders Lange-
weide, Ruigeweide en Kortehoeven. Pas in 1715 kreeg Lange Ruigeweide een ambachtsheer,
Cornelis Wittert'. Daarvóór, vanaf 1545, was het bestuursrecht in handen van de Heren van
Montfoort.

Volgt nu de transcriptie van de legger van grondeigenaren en -gebruikers in Langeweide,
Ruigeweide en Kortenhoeven in de jaren 1536,1599 en 16562:

...ad van den Blaffard van de oud/s, gelden over Lange Ruijge Weijde gelijck die anno 1536
gemaeckt ende in den jare 1599 vernieut ofte gedresseert is, met aenteijckeninge op ijder post,
van de jegenwoordige eijgenaers ende bruijckers der landen aldaer vermeit, gemaect door
ordre van de Ed: Mog: Heeren Gedeputeerden van de Ed: Mog: Heeren Staten s'lants van
Utrecht, in conformite van hare Ed: Mog: resolutie van date den 28en martij 1656, ende ter
camere van hare Ed: Mog: gelevert.

[marge:] Nota. De fol: wijst aen de fol: van den grooten blaffard in de Staten Camer berusten-
de. De articulen wijsen aen de articulen alleen van dit dubbeld:
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Lange-Weijde

art. 1
[1536] Willem Sijmonsz wonende tot Bodegraven bruijct 7 mergen 2 hont lants hem selver
toebehorende, bij eede sjaers den mergen om 5 schild fc.3 -12 oudsch. 9 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Dirck Crijnensz op de Lange Weijde
Anno 1656 Anna van Hoorn wedue van zal: Jan Aertsz van der Heeden t'Amsterdam eijgenerse
ende Cornelis Gijsbertsz bruijcker van 4 mergen 2 hond, Cornelis Lijp Elbertsz tot Bodegraven
eijgenaer ende bruijcker van 3 mergen

art. 2
[1536] La(mber)t Giellisz 4V2 mergen bij eede die mergen sjaers om 5 schildt fc. - 7 oud.sch. 11
st.

[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Dirck Crijnensz van twee mergen ende Aert Huijgensz
schout derdalf [2'/2J mergen.
Anno 1656, eijgenaers d'borgemeester Anthoni d'Goijers erffgenamen t'Utrecht cum socijs,
ende bruijcker Jaspar Cornelissz van Velthuijsen van derdehalff mergen ende Cornelis Lijp
Elberden eijgenaer ende bruijcker van twee mergen.

art. 3
[1536] Roelof Jacobsz wonende tot Bodegraven bruijckt vijff mergen lants hem toebehorende
bij eede sjaers den mergen om 5 schild fc. - 7 oud.sch. 11 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Emmeken Crijnendochter weduwe van schout Huijbert
van Waddinxveen ende Jacob Cornelisz Cop tot Bodegraven elx de helft.
Anno 1656, eijgenaer t'weeshuijs tot Leijden bruijcker Dionijs Pietersz Neut.

art. 4
[1536] Aelbert Jansz wonende tot Bodegraven bruijckt twee mergen drie hont lants hem selver
toebehorende, bij eede die mergen 5 schild, fc. - 4 oud.sch. 7 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Jan Willem Aertsz tot Bodegraven.
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Adriaen Giellisz Neut.

art. 5
[1536] Meus Gerridsz wonende tot Bodegraven, bruijct vijf mergen lants hem selver toebeho-
rende, bij eede den mergen 5 schild, fc. - 8 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Cornelis ende Pieter Willem Aertssz gebroeders tot Bode-
graven elx de helfte.
Anno 1656, eijgenerse de wedue van Pieter van Alckemade bruijcker Henrick d'Lange tot
Bodegraven van derdalf mergen ende Elbert ende Ootgien Pietersz tot Bodegraven eijgenaers
ende bruijckers van de andere derdalff mergen.

art. 6
[1536] Peter Jansz wonende tot Bodegraven seven mergen drie hont lants hem selver toebe-
hoorende bij eede die mergen op 5 schild fc. -12 oud.sch. 21 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Gerrid Jan Dircxsz.
Anno 1656 Eijgenaers ende bruijckers, Cornelis de Lange van 5 mergen, ende Jan Verhoeff tot
Bodegraven van derdalff mergen
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art. 7
[1536] Gerwert Dirxsz tot Bodegraven bruijckt vijff mergen lants, hem selver toebehorende,
bij eede die mergen 5 schild fc. - 8 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Dirck Aerden op de Lange Weijde ende Emmeken Crijnen
wedue van schout Huijbert tot Waddinxveen elck de helfte.
Anno 1656 eijgenaer ende bruijcker Cornelis Lijp Elberden van derdalff mergen, ende Jacob
ende Gerrid Gansenborch eijgenaers ende Arijen Pietersz Neut bruijcker van derdalf mergen

art. 8
[1536] Goosen Gerridsz wonende tot Bodegraven bruijckt acht mergen lants hem selver toebe-
hoorende bij eede die mergen 5 schild fc. -13 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaer Leenard Geerlofsz mit sijn weeskint, woonende in 't lant van Wourden
bruijcker Gerrid Dircxsz wonende in de Weijpoort van Bodegraven.
Anno 1656 eijgenaers de kinderen van Willem Pietersz Verhoeff inde Weijpoort van Bodegra-
ven, bruijcker Pieter Willemsz Verhoef.

art. 9
[1536] Jacob Willemsz tot Bodegraven bruijckt ses mergen landts hem selven toebehorende bij
eede die mergen s'jaers om 5 schild fc. -10 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Jacob Pietersz tot Bodegraven.
Anno 1656 eijgenaers ende bruijckers de wedue ende kinderen van Pieter Jacobsz de Hooch tot
Bodegraven.

art. 10
[1536] Lambert Dircxsz van Naerden wonende tot Woerden heeft negen mergen ende drie hont
lants twelck hij verhuijrt van jaer tot jaer bij eede s'jaers den mergen om 5 schild fc. - 15
oud.sch. 35 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Gerrid Jansz van 4V2 mergen ende 75 roeden, ende Jacob
Pietersz tot Bodegraven 4 mergen 5 hont 25 roeden.
Anno 1656, eijgenaer tweeshuijs tot Leijden ende bruijcker Jan Jan Philipsz van 4 mergen 5
hond en 25 roeden, Aert Jan Aertsz eijgenaer ende sijn soon Pieter Aertsz bruijcker van 2 mer-
gen 4 hond 19 roeden, ende d'erfgen. van Pietertgien Jacobs eijgenaers ende d'voorsz. Pieter
Aertsz bruijcker van eene mergen 5 hond ende ses en vijftich roeden.

art. 11
[1536] Lambert Henrixsz wonende int land van Woerden bruijckt 25 mergen ende 4 hont lants
hem selver toebehorende bij eede s'jaers den mergen om 6 schild fc. - 51 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Pieter Claesz van 17 mergen 4 hond, Claes Gerridsz vijff
mergen ende Dirck Aertsz 3 mergen.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Aert Pieter Wilmen van 13 mergen, Pieter Pieter Wilmen
wedue ende kinderen van 5 mergen, Jacob Gerrid Hagensz van 2 mergen, Neeltgien Prs wedue
van Pieter Dirck Jacobsz eijgenerse ende Jaspar Cornelissz van Velthuijsen bruijcker van 3
mergen, ende Floris Gerridsz eijgenaer ende bruijcker van 2 mergen 4 hond.

art. 12
[1536] Cornelis Woutersz bruijckt thien mergen lants hem selver toebehorende, bij eede die
mergen 6 schild fs.. - 20 oud.sch.
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[1599] Nu eijgenaers Bartholomeus Zara ende Neeltgien Joris tot Delft, bruijcker Arijen Dirxsz
molenaer.
Anno 1656 eijgenaer ende bruijcker Ellard Jansz de Jonge.

art. 13
[1536] Wouter Corstenssz bruijckt vijff mergen landts hem selver toebehorende bij eede s'jaers
den mergen 5 schild fc. -10 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer Jan Verslooth, bruijcker Wouter Dirxsz.
Anno 1656 eijgenerse Grietgien Jans Verslooth ende bruijcker Jan Willemsz Verslooth haer
soon.

art. 14
[1536] Cornelis Sijmonsz bruijckt 25 mergen lants hem selver toebehorende - 50 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Cornelis Sijmonsz.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Jan Willemsz Verslooth van 5 mergen ende Sijmon
Cornelissz van 20 mergen.

art. 15
[1536] Aecht Wouter Claessz tot Oudewater 30 mergen lants, bruijckt Claes Gerrid Bruijnensz
den mergen s'jaers om 6 schild fc. - 60 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer Jan Woutersz Verslooth, ende bruijckt selver 20 mergen ende Wouter
Dirxsz 10 mergen.
Anno 1656 eijgenaers ende bruijckers Dirck Pietersz van Vliet van 11 mergen, Cornelis Jacobsz
van 4 mergen, Grietgien Jans Verslooth eijgenerse ende Jan Willemsz Verslooth haer soon
bruijcker van 2 mergen ende Arijen Cornelisz secretaris tot Stolwijck ende Gijsbert van Praet
eijgenaers ende Jan Jansz Vrancken bruijcker van 13 mergen.

art. 16
[1536] Sinte Catharinen Convent ter Goude 20 mergen lants bruijckt Wouter Corstensz s'jaers
den mergen om 4 schild fc. - 26 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Jan van der Egge ter Goude.
Anno 1656 eijgenaers den voorn, secretaris van Stolwijck ende Gijsbert van Praet, bruijcker Jan
Jansz Vrancken van 5 mergen 3 hond, Grietgien Jans Verslooth eijgenerse, ende Jan Willemsz
Verslooth bruijcker van 1 mergen 3 hond, Sijmon Cornelissz eijgenaer ende bruijcker van 4
mergen 3 hond, Arijen Leendertsz Claren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen, Hiob Gan-
senberch ter Gouwde eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer bruijcker van 4 mergen 3 hond.

art. 17
[1536] Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den
mergen 6 schild fc. - 60 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Floris Janssz van 15 mergen, Claes Gerridsz 6 mergen,
Aelbert Gerridsz 4 mergen ende Ludolff Dirxsz 5 mergen.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Claes Gerridsz van 3 mergen, Pieter
Claes Gerridden van 2 mergen, Hiob Gansenberch eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer
bruijcker van 9 mergen, d'kindren van Claes Gerridsz noch eijgenaers ende bruijckers van 3
mergen, Hiob voorsz. noch eijgenaer ende Cars Gerridsz bruijcker van 3 mergen, Pieter Gerrid
Floren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen ende Cars voorsz. eijgenaer ende bruijcker van
6 mergen.
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art. 18
[1536] Claes Daemsz 10 mergen lants, bruijckt Cornelis Sijmonsz - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Floris Jansz op de Lange Weijde.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Pieter Gerrid Florisz van 4 mergen, ende Cars Gerridsz
sijn broeder van 6 mergen.

art. 19
[1536] Merrichgien Sijmon Dirxsz wedue bruijckt 15 mergen lants haer selver toebehorende
bij eede die mergen s'jaers om 6 schild fc. - 30 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer Joncheer Canther borgemeester tot Utrecht bruijckt Aert Willemsz op de
Lange Weijde.
Anno 1656, eijgenerse de Vrouwe van Keppel tot Hattum, bruijckers de kinderen van Claes
Gerridsz.

art. 20
[1536] Noch die kerck tot Oudewater vijff mergen landts, bruijckt Merrichgien voorsz.., ende
is erffpacht bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc. -10 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer Joncheer Canther ende bruijcker Aert voorsz.
Anno 1656 eijgenerse de Vrouwe van Keppel bruijckers de kinderen van Claes Gerridsz beijde
voorsz.

art. 21
[1536] Janneken Dirck Jansz wedue tot Oudewater thien mergen landts bruijckt Jan Dircxsz
s'jaers om 5 schild fc. -18 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Gerrid Dirxsz van 6 mergen ende Luijt Dircxsz sijn broe-
der 4 mergen.
Anno 1656, eijgenaer Cornelis Gerridsz int lant van Wourden ende bruijcker Joost Gerridsz
Verhaer sijn broeder van 4 mergen, ende Pieter Johan de Bruijn van Buijtewech heere tot
Nieucoop etc. eijgenaer ende d'kinderen van Claes Gerridsz bruijckers van 6 mergen.

art. 22
[1536] Nies Sijmons wonende tot Woerden thien mergen landts, bruijckt Hagen Sijmonsz bij
eede die mergen om 6 schild fc. - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Gerrid Dirxsz op de Lange Weijde.
Anno 1656, eijgenaer int geheel d'voorn. Heer van Nieucoop, ende bruijckers Joost Gerridsz
Verhaer van 4 mergen, ende Pieter Claes Gerridsz van 6 mergen.

art. 23
[1536] Noch bruijckt Hagen voorsz. thien mergen landts hem selver toebehoorende bij eede
s'jaers den mergen 6 schild fc. - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Evert Flooren op de Lange Weijde.
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Pieter Claes Gerridsz voorsz.

art. 24
[1536] Henrick Lambertsz bruijct 15 mergen lants hem selver toebehorende, bij eede s'jaers den
mergen 6 schild fc. - 30 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Henrick Jansz van vijff mergen, ende Jacob van den Berch
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t'Utrecht eijgenaer van 10 mergen bruijcker Henrick voorsz.
Anno 1656 eijgenaer den Heer van Nieucoop voornt., bruijcker Claes Cornelissz Sluijpicker.

art. 25
[1536] Een vicarije inde kerck ter Goude vijff mergen lants bruijckt Henrick voorsz. s'jaers om
12 K. gulden fc. - 5 oud.sch. 30 st.
[1599] Nu possesseur Warnaer van Crimpen vicarius wonende ter Goude, ende bruijcker Hen-
rick Janssz voorsz.
Anno 1656, Jonker Cornelis Dimmer eijgenaer bruijcker Claes Cornelissz Sluijpicker.

art. 26
[1536] Gijsbert Gelissz bruijckt 15 mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den
mergen 6 schild fc. - 30 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers Dirck Crijnensz ende Aert Huijgensz schout cum socijs bruijcker Cornelis
Henrixsz.
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Amel Aertsz Verweij.

art. 27
[1536] Gerrid Claessz bruijckt vijff mergen lants hem selver toebehoorende bij eede s'jaers den
mergen om 6 schild fc. -10 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Jan Jacobsz op de Lange Weijde.
Annoi656, eijgenaer ende bruijcker Theunis Willemsz Rietveld.

art. 28
[1536] Ellard Luij tensz schout bruijckt twintich mergen lants hem selver toebehorende bij eede
s'jaers den mergen 6 schild fc. - 40 oud.sch.
[1599] Nu eijgenerse Eva Petersdr. van Westrhenen t'Amersfoort ende bruijcker Jan Jacobsz.
Anno 1656, eijgenaers mrs. Cornelis Dierout t'Utrecht ende Godefroij van Meerveen t'Amers-
foort bruijcker Adriaen Jansz Coperdraet.

art. 29
[1536] Jan Pietersz bruijct 18 mergen lants 5 hond hem selver toebehorende nij eede s'jaers den
mergen 6 schild, fc. - 36 oud.sch.
[1599] Nu eij genaers t'Convent van Ouwenaerde ende wort verhuij rt bij de burgemeesteren van
Naerden bruijcker Pieter Gijsbertsz.
Anno 1656, eijgenaer het weeshuijs tot Naerden bruijcker Cornelis Pieter Wilmen.

art. 30
[1536] Gijsbert Jansz van Veen bruijckt seven hont lants hem selver toebehorende s'jaers den
hoop - 2 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Jacob Sanders brouwer inde Twee Truijfelen tot Delft,
ende Jan Ruttensz Leckerbier.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Pieter Gerrid Floren van 1 mergen ende Adriaen Wil-
lemsz Croon van 1 hond.

art. 31
[1536] Gerrid Claessz bruijckt 45 mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den
mergen 6 schild fc. - 90 oud.sch.
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[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Jan Pancrassz van 16 mergen 1 hond, Lambert Claesz 4
mergen 4 hond, Aert Huijgenssz schout cum socijs 4 mergen 1 hond, ende Jacob Jansz de
Jourer t'Utrecht 20 mergen ende bruijct Lambert Claesz.
Anno 1656, eijgenaer Hugo Verweij schout, bruijcker Theunis Willemsz Rietvelt van vijf mer-
gen, Jan ende Roei Pancrassz eijgenaers ende Pancras Janssz haer vader bruijcker van 3 mergen
5 hond, Pancras Jansz self eijgenaer ende bruijcker van 16 mergen 1 hond, d'erfgenamen van
Adriaen Cats eijgenaers van 15 mergen die bij haer vercocht (doch noch niet getransporteert)
sijn, aen Mr. Gijsbert van Diemen vijff mergen, Jacob Claessz ontrent 2 mergen 1 hond 44
roeden, Ellard d'Jonge ende Pieter Willemsz Neut elx [doorgehaald: ontrent] 3 mergen 5 hond
ende 28 roeden die altesamen nu al int gebruijck treden, ende vande vordere vijff mergen is
eijgenaer Mr. Gijsbert van Diemen ende bruijckster Ingetgien Gelis.

art. 32
[1536] Neeltgien van Leeuwen thien mergen lants bruijckt Gerrid voorsz. den mergen s'jaers
om 4 schild fc. -13 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Gelis Dirxsz van 6 mergen, Claes Vriesen 3V2 mergen ende
Crijn Joostensz 3 hond.
Anno 1656, eijgenaer Hugo Verweij schout bruijcker Theunis Jan Vrancken van 3 hond Aert
Pieter Wilmen eijgenaer ende bruijcker van vijf mergen ende Arijen Gelissz eijgenaer ende
bruijcker van 31V1 mergen.

art. 33
[1536] Dirck Dircxsz thien mergen lants hem selver toebehorende, bij eede die mergen s'jaers
om 6 schild fc. - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer Jacob Jansz de Jourer bruijcker Lambert Claessz.
Anno 1656, eijgenaer Mr. Gijsbert van Diemen t'Amsterdam, bruijckster Ingetgien Gelis

art. 34
[1536] Merrichgien Dirck Enghbertsz wedue bruijckt vijftien mergen lants haer selven toebe-
horende, bij eede s'jaers den mergen om 6 schild fc. - 30 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Gillis Dircxsz.
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Arijen Gielissz.

art. 35
[1536] Joost Janssz bruijct 15 mergen lants toebehorende Mr. Cornelis Anthonisz s'jaers die
mergen om 6 schild fc. - 30 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Dirck Crijnenssz.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers de wedue ende kinderen van Pieter Pieter Wilmen.

art. 36
[1536] Dirck Dircxsz bruijct twintich mergen lants hem selven toebehorende bij eede s'jaers
den mergen 6 schild fc. - 40 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Cornelis Dircxsz van 15 mergen ende Gelis Dircxsz van
vijff mergen.
Anno 1656, eijgenaers de nakinderen van Cornelis Gelisz ende bruijcker Arijen Gelisz van 5
mergen, Pieter Willemsz Neut eijgenaer ende bruijcker van achtalff [= 7V2] mergen, d'kinderen
van Neeltgien Willems sal: eijgenaers ende d'voorn. Pieter Willemsz bruijcker van achttalff
mergen.
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art. 37 /
[1536] Lambert Gelissz bruijct 27 mergen ende 4 hond lants hem selven toebehorende bij eede
s'jaers den mergen om 5 schild fc. - 46 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers de weduwe van Pons Jacobsz van 15 mergen, Aert Ponssz
haer soon 10 mergen ende Daem Jansz tot Waerder 2 mergen 4 hond.
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Pancras Janssz van 2 mergen 1 hond, Lijsbeth Henrix
weduwe van Aert Ponssz eijgenerse ende Jan Aertsz haer soon bruijcker van 14 mergen 5 hond,
Jan Aertsz selff eijgenaer ende bruijcker van 3 mergen, d'voorn. Pancras Jansz noch eijgenaer
ende bruijcker van zxh mergen, Henrick d'Lange eijgenaer ende bruijcker van 2'/2 mergen ende
Jonker, van Alckemades weduwe eijgenerse ende Henrick d'Lange bruijcker van 2 mergen 4
hond die nu nader gereeckent wort voor 2V2 mergen.

art. 38
[1536] Jan Dirxsz tot Camerick bruijckt 3 mergen lants hem selven toebehorende den mergen
s'jaers bij eede 5 schild fc. - 5 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Evert Florissz op de Lange Weijde
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Jan Evertssz

art. 39
[1536] Jan Dirxsz bruijct 27 mergen lants ende 3 hondt hem selven toebehorende bij eede
s'jaers den mergen 5 schild fc. - 45 oud.sch. 35 st.
[1599] Nu eijgenaers en bruijckers Claes Vriesen van 15 mergen, Dirck Pietersz van 10 mergen
ende Aert Huijgensz schout cum socijs van 2'/2 mergen
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Floris Gerridsz van 11 mergen 1V2 hond, Henrick ende
Jaspar Theunissz eijgenaers ende Floris voorsz. bruijcker van 5 mergen, de wedue ende kinde-
ren van Jan Damen eijgenaers ende Gijsbert Jansz Hogenes een der selver kinderen bruijcker
van 7'/2 mergen Crijn Arijensz eijgenaer ende voorsz. Gijsbert Jansz bruijcker van 1 mergen 1V2
hond 50 roeden ende Anna van Hoorn wedue van sal: Jan van der Heden eijgenerse ende Amel
Aertsz Verweij bruijcker van 2V2 mergen

art. 40
[1536] Erchgien Gelis wedue bruijckt thien mergen lants haer toebehorende bij eede s'jaers den
mergen 6 schild fc. - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Stoffel Gerridsz
Ano 1656, eijgenaer Jor. Adriaen Canter doch is bij des selfs momboirs met approbatie van de
Hove vercocht (maer noch niet getransporteert) aen Jan Aertsz Dobbe ende Gijsbert Jansz
Hogenes die nu al int gebruijck treden elx de helft

art. 41
[1536] Willem Gelissz bruijckt thien mergen lants hem selver toebehorende den mergen bij
eede s'jaers om 4 schild fc. -13 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenerse ende bruijckt d'wede mette weeskinderen van Lambert Willemsz t'Oude-
water
Anno 1656, eijgenaer Jor. Adriaen Canter, doch is bij des selfs momboirs met approbatie van
den Hove vercocht (maer noch niet getransporteert) aen Jan Aertssz Dobbe ende Gijsbert Jansz
Hogenes die nu elx voor de helft al int gebruijck treden
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art. 42
[1536] Jan Woutersz 20 mergen lants hem selver toebehoorende, bij eede den mergen s'jaers
om 5 schild fc. - 33 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Jan Dirxsz van 10 mergen, Aert Huijgenssz schout cum
socijs 6 mergen 5 hond ende wort nu gebruijckt bij Pieter Floren, ende Dirck Petersz Bastard,
3 mergen 1 hond
Anno 1656, eijgenaer Sijmon Leendertsz Cool, bruijcker Cales Jacobsz Blom van 6 mergen 5
hond, Cornelis Pieter Wilmen eijgenaer ende bruijcker van 6 mergen 5V2 hond, Crijn Arijensz
eijgenaer ende Willem Geridden bruijcker van 3 mergen 1 hond, d'kinderen van Henrick
Aelbert Luijten tot Bodegraven eijgenaers ende Pieter Willemsz Loij bruijcker van 3 mergen
50 roeden

art. 43
[1536] Hillegond Dirck Jansz wedue bruijckt 42 mergen ende 3 hond lants haer selver toebeho-
rende bij eede s'jaers den mergen om 5 schild fc. - 70 oud.sch. 35 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers d'wed. van Huijbert Janssz schout tot Waddinxveen van
28 mergen, bruijct daer van Pieter Janssz Vries 15 mergen, Jan Dirxsz Stoffel Gerridsz 10 mer-
gen, ende d'wed. selver 3 mergen, Henrick Pancrasz eijgenaer ende bruijcker van 12 mergen
ende Aert Huijgensz schout cum socijs 2V2 mergen
Anno 1656, eijgenaer Mr. Adriaen Kies tot Haerlem, bruijcker Gerid Gijsen van Eijck van 25
mergen, Jan Evertsz eijgenaer ende bruijcker van 12 mergen, Anna van Hoorn wedue van zal.
Jan Aertsz van der Heden eijgenerse ende Amel Aertsz Verweij bruijcker van 2V2 mergen, de
kinderen van Claes Woutersz eijgenaers van 3 mergen, die de selve vercocht (doch noch niet
getransporteert) hebben aen de voochden ende ten behoeve vant weeskint van Jan Claessz
bruijcker Cornelis Aelbertsz

art. 44
[1536] Dirck Gijsbertsz bruijckt negen mergen lants hem selven toebehorende bij eede s'jaers
den mergen 6 schild fc. -18 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers d'erfgenamen van Floris Foeijt t'Utregt, bruijckers Dirck Jacobssz ende
Stoffel Gerridsz
Anno 1656 eijgenaers d'erfgenamen vande heer Borgemr Anthoni d'Goijer t'Utrecht cum socijs
en bruijcker Jaspar Cornelissz van Velthuijsen van 5 mergen, ende Claes Jacobsz Blom van 4
mergen

art. 45
[1536] Noch die Weerder kerck een mergen lants bruijckt Dirck voorsz. s'jaers om -1 oud.sch.
28 st.

[1599] Nu eijgenaers, d'erffgen. van Floris Foeijt t'Utrecht bruijckers Dirck Jacobsz ende Stoffel
Gerridsz voorsz.
Anno 1656, eijgenaers d'erfgenamen vande heer borgemr. Anthoni d'Goijer t'Utrecht cum
socijs, ende bruijcker Claes Jacobsz Blom

art. 46
[1536] Jan Dirxsz bruijckt thien mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den
mergen 5 schild fc. -16 oud.sch. 38 st.
[1599] Nu eijgenaers d'erfgenamen van Floris Foeijt ende bruijckers Dirck Jacobssz ende Stof-
fel Gerridsz
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Anno 1656 eijgenaers de erfgenamen vande heer borgemr. Anthoni d'Goijer t'Utrecht cum
socijs, ende bruijcker Jaspar Cornelissz van Velthuijsen

art. 47
[1536] Henrick Jacobsz bruijckt 22 mergen ende 3 hont lants hem selver toebehorende bij eede
s'jaers den mergen 5 schild fc. - 37 oud.sch. 21 st.
[1599] Nu eijgenaers d'weeskinderen van Huijbert Jansz schout van 15 mergen bruijcker Cars
Woutersz, ende eij genaers ende bruijckers d'wedue ende weeskinderen van Lambert Willemsz
van 5 mergen ende Gerrid Jan Dirxsz tot Bodegraven 2V2 mergen
Anno 1656, eijgenaers t'weeshuijs tot Leijden ende bruijcker Dionijs Pietersz Neut van 15
mergen, Cornelis ende Pieter Gijsen Neut gebroeders eijgenaers ende d'selve Cornelis
bruijcker van 5 mergen, ende Jan Evertsz eijgenaer ende bruijcker van 2V2 mergen

art. 48
[1536] Bouwen Dirxsz bruijckt 25 mergen lants hem selver toebehoorende bij eede s'jaers den
mergen 5 schild fc. - 41 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Willem Diertensz van 22 mergen 3 hond ende de wedue
van Elbert Willemsz tot Bodegraven 2V2 mergen
Anno 1656, eijgenaer t'weeshuijs tot Leijden ende bruijcker Dionijs Pietersz Neut van 7 mer-
gen, Bartholomeus van Vloeten eijgenaer ende Cornelis d'Lange bruijcker van 13 mergen,
Adriaen Gelissz eijgenaer ende bruijcker van 2 V2 mergen, ende Cornelis Lij p Elberden mede van
2 Va mergen

art. 49
[1536] Huijch Sijmonsz bruijckt 18 mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den
mergen om 5 schild fc. - 30 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckrs Willem Diertensz ende Reijer IJsbrantsz sijn swager van
achtd'halve mergen, Cornelis Ponsz tot Bodegraven mede achtd'halve mergen ende Luijt
Dirxsz drie mergen
Anno 1656, eijgenaer Bartholomeus van Vloeten ende bruijcker Cornelis d'Lange van 7V2 mer-
gen, Jan Henrixsz Schinckel eijgenaer ende bruijcker van 7V2 mergen, d'kinderen van Cornelis
Elbert Gijsen eijgenaers ende Gerrid Gijsen van Eijck ende Gijs Lijpgies bruijckers van 3 mer-
gen

art. 50
[1536] Cornelis Gerridsz bruijckt 35 mergen lants hem selven toebehorende bij eede s'jaers den
mergen 5 schild fc. - 58 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Aert Huijgensz schout cum socijs van 19 mergen 2 hondt
25 roeden, Jan Cornelissz 10 mergen 3 hond 75 roeden ende Daem Jansz tot Waerder 5 mergen
Anno 1656, eijgenaer Bartholomeus van Vloeten bruijcker Aert Pietersz Neut van 19 mergen
2 hond 25 roeden, Pieter Willemsz Ramp eijgenaer ende des selfs soon Leendert bruijcker van
3 mergen 4 hond, Aert Pieter Wilmen eijgenaer ende Claes Jacobsz Blom bruijcker van 2V2
mergen, d'kinderen van Cornelis Giellisz eijgenaers ende Cornelis Claessz van Leeuwen
bruijcker van 2V2 mergen Sijmon Pietersz schoenmaeckers onder Bodegraven eijgenaer ende
bruijcker van 5 mergen, ende Arijen Willemsz Ramp eijgenaer ende bruijcker van 1 mergen
5 hond 25 roeden
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art. 51
[1536] Aert Dirxsz bruijckt 31 mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den mer-
gen 5 schild fc. - 51 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Dirck Aertsz van 25 mergen ende de jonge weeskinderen
van Huijbert Janssz schout 6 mergen
Anno 1656, eijgenaer Pieter Amelen bruijcker Cornelis Gijsbertsz Neut van 5 mergen, Cornelis
ende Pieter Gijsbertsz Neut eijgenaers ende d'selve Cornelis bruijcker van 2 mergen, Aert,
Dirck ende Dionijs Pietersz Neut gebroeders eijgenaers ende bruijckers elx van z'h mergen,
Jacob ende Gerrid Gansenberch eijgenaers ende Arijen Pietersz Neut bruijcker van 10 V2 mergen,
ouwe Jan Gerridsz Vermijen kinderen eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen, en d'kinderen
van Willem Pietersz Verhoef eijgenaers ende Pieter Willemsz Verhoef bruijcker van 3 mergen

art. 52
[1536] T'gemeenlant tot Waerder Boesem bruijcken 13 mergen 2 hond lants bij eede geesti-
meert die mergen 5 schild fc. - 22 oud.sch. 9 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijckers Aert Huijgensz schout cum socijs
Annio 1656 eijgenaer ende bruijcker Theunis Willemsz Rietvelt

Ruijge-weijde

art. 53
[1536] Die kerck tot Oudewater 4V2 mergen landts bruijckt Henrick Damiaensz den hoop s'jaers
om 20 schild fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Gijsbert Cornelissz
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Willem Jacobsz in Papencop

art. 54
[1536] Noch Adriaen Govertsz tot Dordrecht 4V2 mergen lants, bruijckt Henrick Damiaensz
voornt. den hoop s'jaers om 20 schild fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Gijsbert Cornelissz voorsz.
Anno 1656, eijgenaer ende bruijcker Willem Jacobsz in Papencop, uijtgesondert dat hier van
ende vande voorenstaende 4V2 mergen in eijgendom competeert aen Cornelis Willemsz Came-
rick ende bijden selven oock gebruijckt wort 2 hond, die bij Willem Jacobsz bevrijt moeten
worden van alle oudschildgelden

art. 55
[1536] Sinte Cornelis Autaur tot Oudewater 4 mergen lants bruijckt t'gemeenlant vande Ruijge
Weijde den mergen s'jaers om 4'/2 schild fc. - 6 oud.sch.
[1599] Den eijgen blijft, nu bruijckers Cornelis Claessz Meuijt cum socijs
Anno 1656, possesseurs de kinderen van zal: dom: Theodorus Texelius in sijn leven predicant
tot Schoonderwoert cum socijs ende bruijckt t'gemeenlant vande Ruijge Weijde

art. 56
[1536] Cornelis Roelofsz bruijckt thien mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'iaers
den mergen om 5 schild fc. -16 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer Otto van Bloijs van Treslongh Domhr. t'Utrecht, bruijcker Cornelis Wou-
tersz
Anno 1656, eijgenaer t'weeshuijs tot Wourden ende bruijcker Henrick Theunissz
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art. 57
[1536] De vicarije van Sinte Cornelis Autaar binnen Oudewater ses mergen lants bruijckt Cor-
nelis voorsz. den mergen s'jaers om 3 schild fc. - 6 oud.sch.
[1599] Nu possesseurs Cornelis Claessz Meuijt cum socijs, bruijcker Aert Jansz
Anno 1656, possesseurs de kinderen van sal: dom: Theodorus Texelius in sijn leven predicant
tot Schoonderwoert cum socijs, ende bruijckster de wedue van Jan Aertsz Betten

art. 58
[1536] Roelof Aertsz wonende te Wensveen bruijckt thien mergen lants hem selver toebehoren-
de, bruijckt Gijsbert Folpertsz s'jaers om 48 K. gulden fc. - 22 oud.sch. 36 st.
[1599] Nu eijgenaer Otto van Bloijs van Treslongh bruijcker Cornelis Woutersz voorsz.
Anno 1656, eijgenaer het weeshuijs tot Wourden bruijcker Henrick Theunissz

art. 59
[1536] Noch Nies Jan Pietersz tot Oudewater twaelf mergen drie hont landts bruijckt Roeloff
voorsz. s'jaers om 82 schild fc. - 27 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaer Otto van Bloijs van Treslongh Domheer t'Utrecht bruijcker Claes Elbertsz
Anno 1656, Cornelis Willemsz Camerick eijgenaer ende Vincent Dirxsz Verwoert bruijcker van
10 mergen, ende Leendert Nannensz eijgenaer, Cornelis Bestebreur sijn swager bruijcker van
2'/2 mergen

art. 60
[1536] T'gasthuijs binnen Oudewater twintich mergen lants bruijckt Roeloff Gerritsz den
mergen s'jaers om 45 st fc. - 21 oud.sch. 18 st.
[1599] Nu bruijcker in een eeuwigen erfpacht Jan Andriessz
Anno 1656, Andries Jansz hout dese twintich mergen in een eeuwigen erfpacht ende wort
gebruijct bij Jacob Jacobsz Blonck

art. 61
[1536] Roeloff Dirxsz bruijckt thien mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den
mergen om 5 schild fc. -16 oud.sch. 21 st.
[1599] Nu eijgenaers Jacob Aertssz ende Dirck Jansz Lonck ter Goude bruijcker Sijmon Antho-
nissz
Anno 1656, eijgenaer mr. Dirck Verweij advocaet ter Goude bruijcker Cornelis Gerrid Sijmonsz

art. 62
[1536] Noch t'gasthuijs binnen Oudewater vijf mergen lants, bruijckt Roeloff voorsz. den
mergen s'jaers om 45 st. fc. - 5 oud.sch. 15 st.
[1599] Nu eijgenaers Dirck Jansz Lonck ende Jacob Aertsz ter Goude, bruijcker Sijmon Antho-
nissz
Anno 1656, eijgenerse de wedue van Claes Claessz ende bruijcker Pieter Henrixsz

art. 63
[1536] Noch Sinte Pancras tot Waerder vijff mergen lants, bruijckt Roeloff voorsz., erfpacht bij
eede s'jaers den mergen 5 schild fc. - 8 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers Dirck Jansz Lonck ende Jacob Aertsz ter Goude bruijcker Sij mon Antho-
nisz
Anno 1656, eijgenerse de wedue van Claes Claessz ende bruijcker Pieter Henrixsz
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art. 64
[1536] Elbert Jacobsz bruijckt 27 mergen 3 hond lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers
den mergen om 5 schild fc. - 45 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Geerlof Pietersz van 22 mergen 3 hond, ende Merrichgien
Leenartsdr 5 mergen
Anno 1656, eijgenaers d'erfgenamen van Claes Claessz ende bruijcker Pieter Henrixsz van 5
mergen heer Claes Jacobsz t'Oudewater eijgenaer ende d'kinderen van Jan Willem Huijgen
bruijckers van 5 mergen ende Rutger Martenssz van Sijpesteijn eijgenaer ende Pieter Corne-
lissz de Haen bruijcker van 17 mergen 3 hond

art. 65
[1536] Noch die vicarije van Onser Liever Vrouwen Outaar tot Oudewater twee mergen drie
hont lants bruijckt Elbert voorsz. s'jaers den mergen 5 schild fc. - 4 oud.sch. 7J st.
[1599] Nu possesseur Lubert Aertsz van der Elburch cum socijs bruijcker Geerloff Pietersz
Anno 1656 possesseur Adriaen Taets in Benschop bruijcker Pieter Cornelissz de Haen

art. 66
[1536] Claes Nannensz bruijckt 15 mergen lants hem selver toebehorende den mergen bij eede
s'jaers om 5 schild fc. - 25 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Cornelis Sijmonssz
Anno 1656, eijgenaer Jan Henrixsz Cincq ter Goude ende bruijcker Gerrid Claessz van 10 mer-
gen, ende Cornelis Gerrid Sijmonsz eijgenaer ende bruijcker van 5 mergen

art. 67
[1536] Adriaen Andriessz bruijct 20 mergen lants hem toebehorende bij eede s'jaers den mer-
gen om 5 schild fc. - 33 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Dirck Jansz van 10 mergen, Walich Jacobsz ende Bouwen
Arijensz elx vijff mergen
Anno 1656, Joosgien Pancken ende hare kinderen eijgenaers ende bruijckers van 15 mergen,
ende Jor. Johan de Bruijn van Buijtewech heere tot Nieucoop etc. eijgenaer ende Claes Arijensz
in Heeckendorp bruijcker van 5 mergen

art. 68
[1536] Noch die kerck van Oudewater vijff mergen lants bruijckt Adriaen voorsz. den mergen
s'jaers om 35 st. fc. - 4 oud.sch. 7 st.
[1599] Nu bruijcker Dirck Jansz
Anno 1656, Joosgien Pancken ende hare kinderen eijgenaers ende bruijckers

art. 69
[1536] Hagen Huijgensz bruijckt 17V2 mergen lants hem selver toebehorende bij eedes'jaers den
mergen om 5 schild fc. - 29 oud.sch. 7 st.
[1599] Nu eijgenaer Cornelis Benningh tot Amsterdam bruijcker Nanna Leendertsz
Anno 1656, de wedue van Jacob van Broeckhoven eijgenerse ende Cornelis Cornelissz Beste-
breur bruijcker
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art. 70
[1536] Luijt Dirxsz bruijckt 28 mergen ende 2 hond lants hem selver toebehorende, bij eede
s'jaers den mergen om 5 schild fc. - 47 oud.sch. 9 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Wilem Dirxsz Hollander van 25 mergen, ende Ellard
Cornelissz 3 mergen 2 hond
Anno 1656, Cornelis Willemsz Hollander eijgenaer ende bruijcker van 10 mergen, Willem
Lambertsz van 5 mergen, Dirck ende Cornelis Jacobsz Hollanders eijgenaers ende d'selve
Cornelis bruijcker van 10 mergen, ende Cornelis Gerridsz Vrijenes eijgenaer ende bruijcker van
3 mergen 2 hond

art. 71
[1536] Ellard Gerridsz 25 mergen lants hem selver toebehorende bij eede s'jaers den mergen
5 schild fc. - 41 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Jan Cornelis Elbertsz ende Panck Pietersz elx thien mer-
gen ende Dirck Jansz 5 mergen
Anno 1656, Dirck ende Cornelis Jacobsz Hollander eijgenaers ende d'selve Cornelis bruijcker
van 10 mergen, Willem Lambertsz eijgenaer ende bruijcker van 2 mergen, Willem Jacobsz in
Papencop eijgenaer ende Willem Pieter Gijsen bruijcker van 3 mergen, Aeltgien Corn. Wester-
hout ter Goude eijgenerse ende Cornelis Pancken bruijcker van 5 mergen, ende Theunis Dirck
Jansz kinderen eijgenaers ende Jan Theunissz bruijcker van 5 mergen

art. 72
[1536] Janneken Dirck Janssz wedue bruijckt ses mergen vier hont lants, haer selven toebeho-
rende bij eede des s'jaers den mergen 5 schild fc. -10 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Cornelis Sijmonsz ende Adriaen Jacobsz in Heeckendorp
elx de helfte
Anno 1656, d'wedue ende kinderen van Pieter Pietersz eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen
2 hond, ende d'kinderen van Arijen Jaapen in Heeckendorp mede 3 mergen 2 hond

art. 73
[1536] Henrick Roelofsz tot Oudewater vijff mergen lants, bruijckt Claes Nannensz bij eede
s'jaers 30 schild fc. -10 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Claes Willemsz in Heeckendorp
Anno 1656, Jacob Pietersz van der Lee eijgenaer ende bruijcker

art. 74
[1536] Pieter Claessz wonende in Heeckendorp bruijckt 10 mergen lants hem selver toebeho-
rende, bij eede s'jaers den mergen 5 schild fc. -16 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Daem Pietersz in Heeckendorp
Anno 1656, Jacob Pietersz vander Lee eijgenaer ende bruijcker

art. 75
[1536] Jan Rommersz wedue ter Goude vijff mergen lants bruijckt Jan Gijsbertsz van Veen,
s'jaers om 4 Schild den mergen fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Jan Andriessz
Anno 1656, Aris Jansz ende sijn kinderen eijgenaers, ende Jacob Jacobssz Blonck bruijcker
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art. 76
[1536] Bouwen Jansz ende Marten Roelofs tot Oudewater t'samen 25 mergen lants bruijckt
Melchior Jasparsz s'jaers den mergen om 7 schild fc. - 58 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Claes Cornelissz van 15 mergen ende Dirck Jansz van 10
mergen
Anno 1656, Aeltgien Cornelisdr. Westerhout ter Goude eijgenerse ende Cornelis Pancken
bruijcker van 15 mergen, Gijsbert van Craijesteijn t'Oudewater eijgenaer ende Cors Jansz
bruijcker van vijf mergen, ende Dirck Aertsz van Vliet in Diemerbroeck eijgenaer ende Willem
Pieter Gijsen bruijcker van 5 mergen

art. 77
[1536] Ocker Janssz tot Dordrecht drie mergen twee hont lants bruijckt Daem Claessz wonende
in Heeckendorp s'jaers den hoop om 14 schild, fc. - 4 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Andries Gerridsz in Heeckendorp
Anno 1656, Pieter IJsbrantsz Kievits kinderen ter Goude eijgenaers ende Cornelis Gerrid Flo-
ren in Heeckendorp bruijcker

art. 78
[1536] Cornelis Adriaens wonende in Heeckendorp bruijckt drie mergen twee hont lants hem
selver toebehorende bij eede s'jaers den mergen 5 schild fc. - 5 oud.sch. 23 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Marten Jacobsz tot Oudewater
Anno 1656, d'wedue ende kinderen van Arijen Daamen in Heeckendorp eijgenaers ende
bruijckers

art. 79
[1536] Luijt Gerridsz te Haestrecht drie mergen twee hondt lants, bruijckt Anthonis Luijtensz
in Heeckendorp s'jaers den mergen om 5 schild fc. - 5 oud.sch. 23 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Merrichgien Tonis Luijtensdr. cum socijs
Anno 1656, Dieuwertgien Jacobs in Heeckendorp eijgenerse ende bruijckerse

art. 80
[1536] Die kerck binnen Oudewater drie mergen twee hont lants bruijckt Ellard Luijtensz
schout s'jaers om 18 schild fc. - 6 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Jan Jacobsz op de Lange Weijde
Anno 1656, Cornelis Jacobsz timmerman eijgenaer ende bruijcker

art. 81
[1536] Cornelis Dircxsz vijff mergen lants hem selven toebehorende bij eede die mergen s'jaers
om 5 schild fc. - 8 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Pancras Pietersz op de Ruijge Weijde
Anno 1656, Sijmon Leendertsz Cool in Heeckendorp eijgenaer ende bruijcker

art. 82
[1536] Anna Bouwen Jansz wijf drie mergen twee hont, bruijckt Bouwen Jansz s'jaers den
mergen 5 schild fc. - 5 oud.sch. 23 st.
[1599] Nu eijgenaers Bartholomeus, Sara ende Neeltgien Joris tot Delft, bruijcker Adriaen
Dirxsz molenaer
Anno 1656, Ellard Jansz de Jonge eijgenaer ende bruijcker
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Cortehoeven

art. 83
[1536] Gooit Claes Daamsz wedue tot Bodegraven bruijckt vijf mergen lants haer toebehorende
bij eede s'jaers den mergen om 4 schild fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Claes Daamen tot Bodegraven
Anno 1656, de wedue ende kinderen van Marten van Papenbroeck eijgenaers, ende Henrick
Daamen bruijcker van 2 mergen, Panck Willemsz tot Waerder eijgenaer ende bruijcker van 2'/2
mergen, Geertgien Pieters wedue van Jan Claes Daamen eijgenerse ende Claes Jansz haer soon
bruijcker van 1V2 mergen.

art. 84
[1536] Erckgien Dirck Egbertsz wedue tot Bodegraven bruijct vijf mergen lants haer selver
toebehorende, geestimeert bij eede s'jaers den mergen 4 schild, fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaers Jan Boon ende Neeltgien Cornelis ter Goude elx de helfte, bruijcker Jan
voorsz.
Anno 1656, Geergien Pieters wedue van Jan Claes Daamen eijgenerese ende Claes Jansz haer
soon bruijcker van 2V2 mergen ende Gijsbert Elbertsz kinderen eijgenaers ende bruijckers van
2'/2 mergen.

art. 85
[1536] Aelbert Jansz tot Bodegraven bruijckt thien mergen lants hem selver toebehorende bij
eede s'jaers den mergen 4 schild, fc. -13 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Elbert Gijsbertsz tot Bodegraven
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Cornelis Elbert Gijsen van vijf mergen,
ende de kinderen van Gijsbert Elbert Gijsen mede van vijf mergen

art. 86
[1536] Eeuwout Engbertsz tot Bodegraven bruijckt vij ff mergen lants hem selver toebehorende,
bij eede s'jaers den mergen 4 schild, fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer Claes Henrick Martensz tot Woerden cum socijs, bruijcker Dirck Thomassz
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers de kinderen van Cornelis Dirck Thomassz

art. 87
[1536] Gijsbert Aelbertsz tot Bodegraven bruijckt vijff mergen lants hem selven toebehorende,
bij eede s'jaers den mergen, om 4 schild, fc. - 6 oud.sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Pieter Gijsbertsz
Anno 1656, eijgenaer de wedue ende kinderen van Meus Dirxsz bruijcker Aelbert Jansz tot
Bodegraven

art. 88
[1536] Meus Gerridsz tot Bodegraven bruijckt acht mergen lants hem selven toebehorende bij
eede s'jaers den mergen om 4 schild, fc. -10 oud sch. 28 st.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Meus Dirxsz ende Jan Dirxsz tot Bodegraven.
Anno 1656, eijgenaer de wedue ende kinderen van Meus Dirxsz bruijcker Jan Meussz tot Bode-
graven van 4 mergen, Jor. van Alckemade tot Haerlem eijgenaer ende Jacob Leendertsz van der
Wolf bruijcker van 4 mergen
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art. 89
[1536] Adriaen Govertsz tot Dordrecht 10 mergen lants bruijckt Roeloff Jacobsz tot Bodegra-
ven, s'jaers den mergen om 27 st. fc. - 6 oud.sch. 18 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Claes Jacob Woutersz tot Bodegraven
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers de kinderen van Jan Bouwensz tot Bodegraven

art. 90
[1536] Willem Sijmonsz tot Bodegraven bruijckt thien mergen lants hem toebehorende bij eede
s'jaers den mergen 4 schild, fc. -13 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaers vande helfte Bartholomeus, Sara ende Neeltgien Joris, bruijcker Leenard
Huijbertsz ende van d'ander helfte eijgenaer ende bruijcker Adriaen Hubertsz tot Bodegraven.
Anno 1656, Jor. van Alckemade tot Haerlem, eijgenaer ende Jacob Leendertsz van der Wolf
bruijcker van vijf mergen, ende Jan PieterszButterboer ende Thijsjansz Bosch eijgenaers ende
bruijckers van vijf merfgen

art. 91
[1536] Catrijn Jans wedue ses mergen lants bruijckt Herman Henrixsz tot Bodegraven bij eede
den mergen s'jaers om 4 schild, fc. - 8 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Claes Jacobsz tot Bodegraven
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers de weeskinderen van Jan Bouwensz 3 mergen, ende Jan
Pietersz Butterboer ende Thijs Jansz Bosch mede eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen

art. 92
[1536] Adriaen Henrixsz tot Bodegraven bruijckt sestien mergen drie hont lants hem selven
toebehorende bij eede s'jaers den mergen om 4 schild, fc. - 21 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaer de heer van Mathenes wonende in Den Hage, bruijcker Pieter Dirxsz ende
de wedue van Elbert Willemsz tot Bodegraven
Anno 1656, eijgenaer den Wel Ed: Heere van Duijckenburch, bruijcker Pieter Dirxsz tot Bode-
graven

art. 93
[1536] Jan Henrixsz tot Bodegraven bruijckt twee mergen drie hont lants hem selver toebeho-
rende, den mergen s'jaers om 4 schild bij eede fc. - 3 oud.sch. 14 st.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker jonge Gerrid jansz Vermij tot Bodegraven
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Jan Pietersz Butterboer ende Thijs Janssz Bosch

art. 94
[1536] T'gemeenlant vant Suijteijnde van Bodegraven ses mergen lants, bruijckt Jan voorsz.
den mergen s'jaers om 4 schild, fc. - 8 oud.sch.
[1599] [niets vermeld]
Anno 1656, eijgenerse Christina de Graef tot Amsterdam, bruijcker Kars Hagensz

art. 95
[1536] Pieter Gerridsz van Bodegraven bruijckt ses mergen lants hem selver toebehorende, bij
eede s'jaers den mergen om 4 schild, fc. - 8 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer Jacob Boelensz t'Amsterdam, bruijcker Claes Jonge Dircken tot Bodegra-
ven
Anno 1656, eijgenerse Cristina de Graef, bruijcker Arijen Dirxsz Neut tot Bodegraven
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art. 96
[1536] Jan Swan tot Bodegraven bruijckt vijf mergen lants hem selver toebehorende bij eede
s'jaers den mergen om 4 schild, fc. - 6 oud.sch. 18 st.
[1599] Nu eijgenaer Pieter Dirxsz Graef tot Amsterdam, bruijcker Aert Willem Gerridsz tot
Bodegraven
Anno 1656, eijgenerse Cristina de Graef t'Amsterdam, bruijckers Kaer Hagensz van 3 mergen
2 hond ende Pieter Jan Willem Gerridsz van 1 mergen 4 hond

Aldus overgelevert ter Camere vande Ed: Mog: Heeren Staten van Utrecht den 25en aprilis
1656, bij mij,
[w.g.] Huijgh A. Verweij 1656

Noten
1. G.A. F. Miztje,De ambachtsheren van LangeRuigeweide,in:Heemtijdinghen32(i996), decembernummer

4-
2. Streekarchief'Rijnstreek' te Woerden, Gemeente-archief Lange Ruigeweide, inv. nr. 21.
3. Fc. = facit (maakt, bedraagt).

Uit Antwerpse Bron (82)

xiij aprilis 1526; Peter Rombouts scotelvercooper, geseten tot Bergen op ten soom pro se ipse
et nomine Anne Arntnoutsdr. eius uxori [= voor zich zelf en in naam van zijn vrouw A.A.] ver-
cocht ende liet afquyten Katlinen van Borsbeke wedewe wylen Jan Bollaerts, die twee ponden
grooten brabants erflic die hy ... heffende was op een stuck lants ... groot twintich gemeten
gelegen in de noortpoldere aen de suytsyde tsheerenstrate, den dyck oest en westwaert, comen-
de noortwaert aen tsHeylichs Gheest van Bergen erve, En noch op een huys ende erve geheeten
dLampet met noch twee cameren daerneffens gestaen tot Bergen voers. in de Engelschestrate,
gelyck ende in alle der manieren Jan Corneliss die in den jare duysent vC. ende vij [1507], drie
dagen in Julio den kinderen van wylen Aernnouts Janss des vrouws vader daerop schuldich
bekent heeft gehadt, gelyck den scepenbrief van Bergen op ten Zoom dien hy haer mede overg-
af dat wel verclaert.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 170, f. 421 verso] [M.V-K]

Uit Antwerpse Bron (83)

10-6-1516; Peter Aelwyns Jacopssonewylen van Thilborch ex una en Ysabeele Vrancx Jansdochter ex
altera; huwelijks voorwaarden.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 149, f. 81] [M.V-K]
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TOT GEEN DUIJZEND GULDENS GEGOED

In het Archief Staten van Utrecht1 bevindt zich de hiernavolgende brief met bijlage2:

Edele Mogende Heeren
Ingevolge UEd: Mogende resolutie in dato den 16 maij 1794 hebben de persoonen in nevens-
gaande lijste vermeld in onze handen den eed afgelegd, dat zij tot geen duijzend guldens
gegoed zijn, terwijl Hendrik van Leusden Mr. kledermaker enjohannis van Kouwen bouwman
verkoozen hebben te contribueeren, dog de Jood hak Mosis, slagter alhier heeft volstrekt ge-
weijgerd den gerequireerden eed af te leggen, waarvan wij de eer hebben UEd: Mog: bij deeze
kennisse te geven, ten einde daarinne te handelen, zooals UEd: Mog: zullen oordeelen te
behoren - Hebbende wij hetgeene door de twee bovengem. persoonen gecontribueerd is, ter
somma van ƒ 15-10-8 ten comptoire van de heer ontvanger verantwoord.
Waarmeede na UEd: Mog: in Godes veilige hoede bevoolen te hebben, wij de eer hebben, ons
te onderschrijven,
Edele Mogende Heeren UEd: Mog. onderdanige dienaaren
[w.g.:] O. v. Wijngaarden, L. v. Harmelen, G. van den Broek
Montfoort 26 julij 1794

[bijgevoegd:]
Lijste van de persoonen welke onder eede verklaard hebben tot geen duijzend guldens gegoed
te zijn:
Adam Verboog
Van der Kroon Rhooms priester
de wed. Michiel van den Berg
Eijmert van Stokkum
Zornelis Vreeswijk
RoelofWening

Cornelis van Leeuwen
Jan Berkestijn
]an Romijnders
Jurrien Langwijzer
Leenderd Blom
Arie van Vreeswijk
de wed: Venendaal

Noten
1. Het Utrechts Archief, toegang 291-2,1760-1795; op deze brief werd ik geattendeerd door Mr. C. van

Schaik, waarvoor ik hem erkentelijk ben.
2. Transcriptie: C.H. van Wijngaarden
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EEN FAMILIE PRONCK UIT BERKENWOUDE
DOOR DRS. H . M . KUYPERS

Inleiding
In dit tijdschrift1 publiceerden de heren drs. S.E. Pronk Czn. en F.H.J. van Aesch een artikel
met de titel 'Het geslacht Pronk uit Berkenwoude'. Dat deze titel een gelukkige keuze was, zal
hier duidelijk worden. In feite blijken er namelijk aldaar drie families met die naam aanwijs-
baar. Pas na diepgaand onderzoek kon worden vastgesteld dat deze drie families samenhangen
en op één gemeenschappelijke voorvader terug te voeren zijn. Dat er toch gesproken kan
worden van drie afzonderlijke families komt door het feit dat twee 'nieuwe' families Pron(c)k
ontstonden door naamsovergang via een vrouwelijke lijn. Ook is gebleken dat de door Pronk
en Van Aesch genoemde familie Pron(c)k uit Nieuwerkerk aan den IJssel tot één van deze twee
laatste families gerekend kan worden. De 'stamvader' van deze Nieuwerkerkse tak, Barend
Jansz. Pronck, is een volle neef van Barend Dircksz. Pronck, van wie in meergenoemd artikel ge-
steld wordt: 'Het is nog volslagen onduidelijk tot welk geslacht Barend Dirksz. Pronck be-
hoort'. Barend Dircksz. Pronck was getrouwd met Fijgje Teunisdr. Pronck, een lid (IIIa.-2) van de
door Pronk en Van Aesch behandelde familie Pronk. Beiden behoren tot één van de twee 'nieu-
we' families Pronck, niet dezelfde. Barends overgrootvader en Fijgje's betovergrootvader zijn
broers. Bij de één (die van Barend) komt de achternaam pas kort na 1700 in zwang, bij de ander
(die van Fijgje) vanaf 1658.

Minder gelukkig zullen de auteurs nu achteraf zijn met hun opgevoerde eerste generatie.
Hoewel zij zelf al schreven dat 'de eerste filiaties goeddeels een hypothetisch karakter' hadden,
mist deze hypothese echter iedere grond.

Het gegeven dat een Anthonis met een IJsbrantsdr. was getrouwd, vormde de enige reden
om te veronderstellen dat dit echtpaar de ouders zouden kunnen zijn van de dan oudst beken-
de stamvader, I]sbrant Anthonisz. Pronck.

Het behoeft dan ook geen verwondering dat Anthonis Arijen Jacobsz.z. en Heyltje I]sbrantsdr.
niet de ouders blijken te zijn van Ijsbrant Anthonisz. Pronck.

Anthonis Arijen]acobsz.z. enHeyltjeljsbrantsdr. woonden in Bergambacht. Zij hadden overigens
wel een zoon IJsbrant Anthonisz., die op 2 januari 16382 in het testament van zijn moeder ge-
noemd wordt. Hij komt echter na 1638 niet meer voor in aktes, waarin de overige kinderen van
zijn ouders wel vermeld worden3, zodat aangenomen mag worden dat hij tussentijds is overle-
den. Niet dat dit veelzeggend is, maar de twee overige zoons van dit echtpaar, Arie en Pieter,
heten geen Pronck maar Romeijn.

IJsbrant Anthonisz. Pronck gerehabiliteerd?
In genoemd artikel verhalen de auteurs hoe IJsbrant begin januari 1658 gemolesteerd werd
door enkele inwoners van Berkenwoude. Uit de taakomschrijving van zijn opvolger: 'secreet
en onpartijdig zijn, stille in het opstellen van de uitspraken, de gezworenen niet in de rede
vallen' concluderen zij voorzichtig 'Het ziet er dus naar uit dat IJsbrant een eigengereide
figuur is geweest, die zich mengde in de meningsvorming van de gezworenen en zich niet veel
door zijn bazen liet gezeggen'. De volgende twee notariële aktes nuanceren dit beeld. Het is
mogelijk dat IJsbrant niet meer dan een speelbal is geweest in de machtsstrijd tussen de am-
bachtsvrouwe (Agatha van Zuijlen van Nijevelt, wed. van Willem van Lier) en de gezworenen
van Berkenwoude.
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Op 15 januari 16584 verklaren Goossen Foppensz., Pieter Abrahamsz., Dirck Cornelisz. en Regnier
Goossensz. Lievenheer, allen oud- gezworenen van Berkenwoude, op verzoek van de huidige
gezworenen aldaar, dat zij nooit een verzoek hebben gedaan aan de ambachtsvrouwe van
Berkenwoude om Brandt Thonisz. Pronck aan te stellen tot schoolmeester, secretaris, koster,
voorlezer en voorzanger aldaar en dat 'dezelve vrouwe echter sonder haer toestaen en bewilli-
ginge Brandt Thonisz. Pronck in de vsz. officien heeft gestelt en dat ten tyde als deselve
Brandt Thonisz. Pronck zyne commissie verthoonde ende gevraecht sijnde of zij hem volgens
zijne commissie aennaemen, daerop int generael is geantwoort neen'.

Op dezelfde dag5 verklaren Pieter Abrahamsz. en Goossen Foppen, oud-heemraden, en Barent
Thonisz., oud-kerkmeester te Berkenwoude, op verzoek van de huidige gezworenen en kerk-
meesters aldaar dat zij in de maand september verleden jaar in Den Haag zijn geweest bij de
ambachtsvrouwe van Berkenwoude en 'deselve gerecommandeert de persoon van Wouter
Dircksz. omme als secretaris, schoolmeester, coster, voorsanger en voorleser tot Berckoude
aengenomen te mogen worden als denselven tot de vsz. officien capabel en bequaem achtende,
en dat de ambachtsvrouwe tegens haer getuygen seijde dat zij deselve persoon niet en begeer-
de, alzoo zij ofte haer kinderen hem niet mochten zien, voegende daerbij: "lek zal Branden
niet nemen, maer gijluijden zult Wouter Dircksz. niet nemen, maer beroept den derden per-
soon, ick zal u niet tegenwesen", waerop zij getuygen de gebuijren hebben gehoort en bij
toestemminge van dezelve beroepen de persoon van Cornelis Cornelisz. Backer'.

Of Cornelis Cornelisz. Backer er weinig voor voelde om tussen twee vuren te zitten, zal wel
onbekend blijven. Zeker is wel dat hij tenminste vanaf januari 1659 schoolmeester te Gouderak
was6 en dat in april 1658 Cornelis Gillisz. de plaats van IJsbrantAnthonisz. Pronck innam7.

De carrière van IJsbrant is beslist niet alledaags te noemen. In 1663 komt hij terug in een
overheidsfunctie in Berkenwoude en niet zomaar een baantje: schout aldaar. De vraag dringt
zich op of ook hier niet de (althans locaal) machtige invloed van de ambachts vrouwe en haar
zoon en opvolger, Nicolaes van Lier, een rol heeft gespeeld.

De ouders en grootouders van IJsbrant Anthonisz. Pronck
De reeds gepubliceerde familie Pronck met als oudste generatie de timmerman/school-
meester/schout IJsbrant Anthonisz. Pronck kan in patrilineaire lijn drie generaties opgevoerd
worden.

DenaamPronckkomtechtervanmoederszijde;IJsbrantsgrootvadervanmoederszijdewerd
éénmaal, zij het posthuum, met de achternaam Pronck aangetroffen.

IJsbrant is een vijftiental jaren jonger dan de auteurs in hun artikel (geschatte geboortejaar
1620) aangeven. Hij zal eind 1635/begin 1636 geboren zijn. IJsbrant komt uit Zuidbroek, des-
tijds een kleine heerlijkheid ten zuidoosten van en grenzend aan Berkenwoude. De eerste aan-
wijzingen voor zijn her- en afkomst komen uit de akte van zijn huwelijkse voorwaarden met
Fijgje Willemsdr. van 20 januari 16568, waaruit ook blijkt dat hij van origine timmerman was.

IJsbrantThonisz., 'jongman won. in Suijtbroeck', geassisteerd metArien Thonisz. Corver, Corne-
lis Thonisz. Corver en Jacobjansz., zijn ooms, enjohan Lepelaer, gerechtsbode van Gouda, als zijn
voogd, ter eenre en Fijtgen Willems, jongedochter won. te Berkenwoude, geass. met Andries
Wiggertsz., haar oom en voogd, ter andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden. Hij heeft 'een
kiste met timmergereetschap'.

Het gegeven dat twee ooms zoons zijn van een Thonis Corver doet vermoeden dat één van de
ouders van IJsbrant Thonisz. eveneens een zoon of dochter is van deze Thonis Corver. Dat
blijkt niet het geval. Arien en Cornelis Thonisz. Corver zijn zoons van Thonis Cornelisz. Corver en
Annigjejansdr. Stoel, een echtpaar dat in Benedenberg van Bergambacht woonde9. Benedenberg
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is een buurtschap gelegen in het westen van Bergambacht, grenzend onder meer aan Zuid-
broek. Behalve Arien en Cornelis is van dit echtpaar alleen nog een dochter Ariaentje Thonisdr.
bekend, getrouwd met Jan Wiggertsz. Stout10.

Hoewel niet uitgesloten is dat Thonis Cornelisz. Corver en Annigjejansdr. Stoel nog meer kinde-
ren hebben gehad, kon geen aanwijzing daarvoor worden gevonden.

Arien en Cornelis Thonisz. Corver kunnen ook aangetrouwde ooms van IJsbrant Thonisz.
zijn. De vrouw van Arien Thonisz. Corver is niet bekend. Cornelis Thonisz. Corver, geb. ca. 161511,
is getrouwd met Marrigje Leendertsdr.12. Van hen zijn zes kinderen bekend: Thonis, Pieter, Jan,
Sijgje, Gerrigje en Leendert'3. Hun zoon Leendert Cornelisz. Corver (ged. 1650) en diens vrouw
Marrigje Willemsdr. Kooijman benoemen op 8 oktober 171114 tot voogden over hun minderjarige
kinderen onder meer Thonis IJsbrantsz. Pronck (zoon van IJsbrant Thonisz. Pronck). Hiermee wordt
de verwantschap nog eens bevestigd.

Op 14 maart 166115 koopt Arien Thonisz. Corver van zijn neefArien Dircxz. van derHorden 7 mor-
gen land in de woning van Frans Ewoutsz. in Zuidbroek.

Op het eerste gezicht was onduidelijk hoe de beide Ariens ver-want waren. Arien Dircxz. van
der Horden is in i6so lS getrouwd met Meijnsje Damen, een dochter van Daem Frans Ewoutsz.z.
Deze Daem heeft onder meer een broer Leendert Fransz., die buurman was van Arien Dircxz. van
derHorden in Zuidbroek. Leendert Fransz. was getrouwd met Sijgje Cornelisdr. uit Stolwijk17. Hij
komt voor op de haardstedegeldlijsten van Zuidbroek van 1627 en 164418. Op de lijst van 1665
wordt in zijn plaatsJacobjansz. genoemd. In 1656 is eenjacobjansz. één van de ooms vznljsbrant
Thonisz. (Pronck) bij diens huwelijkse voorwaarden.

Indien Leendert Fransz. de schoonvader is van deze Jacobjansz. en van de broers Arien en Corne-
lis Thonisz. Corver, dan vallen alle stukjes van de puzzel op hun plaats. Arien Thonisz. Corver en
Arien Dircxz. van derHorden blijken aangetrouwde neven.

Frans Ewoutsz. tr. Marrigje Jansdr."

Leendert Franszn. Daem Fransz.
tr. tr.

Sijgje Cornelisdr. Meijnsje Aertsdr. Trip

NN Leendertsdr. Meijnsje Damen
tr. tr. 1650

Arien Thonisz. Corver Arien Dircxz. van der Horden

Éénmaal op het spoor van Leendert Fransz. beland, waren de ouders van IJsbrant Anthonisz. Pronck
gauw gevonden.

Op 4ju\ii63410 makenAnthonisLeendertsz. en MarrichgenBrandendr. huwelijkse voorwaarden.
Anthonis is jongman, geassisteerd metLeendertFransz., zijn vader, cnAdriaenFransz.,JanFransz.
en Dammis (Daem) Fransz., zijn ooms. Marrigje wordt geassisteerd door Dirckjansz. en Dirck
Woutersz., schout, haar bloedvoogden van vaders- en moederszijde. Hij brengt wat geld en een
koe in. Zij haar ouders erfenis, die zij moet delen met haar nog onmondige broer en zuster.
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Haar ouders worden in de akte genoemd: Brantjansz. en Leentje Woutersdr. Haar erfenis bestaat
uit 1/3 part van 7V2 morgen land in Bloemendaal, 1/3 part van een huis onder Gouda 'buyten de
Cleyweghpoort' gelegen en nog 1/3 part van 3 morgen 2 hond land in het oosteinde van Ber-
kenwoude.

Het huwelijk tussen 'Theunis Leendertsz., jongman van Suijbroeck en daer wonende, en
Marrichgen Branden, jongedochter van der Gouwe buyten de Cleywechspoort' wordt voltrok-
ken te Gouda (St. Janskerk) op 26 juli 1634.

Deze akte wekt niet de indruk dat Marrigje Brantsdr. in feite een meisje uit Berkenwoude is.
Dat is zij wel, haar beide ouders komen daar vandaan. Het land in het oosteinde van Berken-
woude, genoemd in haar huwelijkse voorwaarden, komt van haar moeder. Haar vader, Brant
Jansz., koopt op 30 januari 162721 7 morgen 2 hond land in Bloemendaal en is daar ook gaan
wonen. Hij overlijdt niet lang daarna, evenals zijn vrouw, met achterlaten van drie weeskinde-
ren.

De families Pronck uit Berkenwoude
In 1633 en op 27 oktober 1634,16 maart 1637, 27 mei 1640 en 26 mei 164222 wordt Dirck Jansz.
genoemd als oom en voogd van de weeskinderen van Brantjansz. en Leentje Woutersdr., m.n.
Marrigje, Andries en Lijsbeth. Deze Dirck Jansz. is dezelfde als de bloedvoogd van vaderszijde
van Marrigje Brantsdr. bij haar huwelijkse voorwaarden. Uit deze Dirckjansz., die zelf nooit met
achternaam wordt aangetroffen, stammen twee families Pronck.

Eén via zijn enige zoon Jacob Dircxz. Pronck. Deze komt voor het eerst met de achternaam
Pronck voor in een akte van 1 augustus 165223.

De andere familie Pronck ontstaat, zoals gezegd, door naamsovergang via vrouwelijke lijn
en wel via zijn dochter Lijsbeth Dircxdr., getrouwd met Barend Willemsz. Bij deze familie kunnen
twee takken worden onderscheiden. De eerste beginnend met een kleinzoon van Dirckjansz.
(Dirck Barendsz. Pronck tr. ie 1676; tr. 2e 1688), de tweede pas met zijn achterkleinzoon (Barend
Jansz. Pronck tr. ca. 1690, zoon van Jan Barendsz.). De reden waarom de eerder genoemde auteurs
en velen met hen het familieverband tussen de verschillende naamdragers Pronck in en afkom-
stig uit Berkenwoude niet zagen, schuilt in het gegeven dat er geen akte gevonden kon worden
waarin Dirckjansz. de vader van Lijsbeth Dircxdr. genoemd wordt en evenmin een akte waarin
Lijsbeth Dircxdr. de moeder van Jan, Cornelis, Fijgje, Dirck en Wouter Barends wordt genoemd.
Niet dan na enig combineren van en deduceren uit diverse min of meer losstaande gegevens
konden beide filiaties vastgesteld worden. De vijf Barends-kinderen verkopen op ^september
168124 een perceel land in een weer in het westeinde van Berkenwoude, dat eerder in het bezit
was van de ouders van Barend Willemsz.25.

In een ongedateerde akte26 verkopen Jacob Dircxz. [Pronck], Barend Willemsz. enArijen Barendsz.
in een ander weer in het westeinde van Berkenwoude een stuk land, dat eerder Dirckjansz. had
willen kopen, maar welke koop niet was doorgegaan door naasting27. Op 16 november 165128

verkoopt Lijsbeth Dircxdr., wed. van Barend Willemsz., geassisteerd met haar broer Jacob Dircxz.,
vee, huisraad en bouwgereedschap. Op 5 mei 165429 koopt Jacob Dirck Jansz.z. land in twee
weren in het westeinde van Berkenwoude, dat op 16 september 169930 verdeeld wordt onder
de kinderen van Jacob Dircxz. Pronck.

Omdat zowel bij Brantjansz. en zijn nakomelingen als bij die van zijn broer Dirckjansz. de
naam Pronck ingang vindt, zij het merendeels via vrouwelijke lijnen, kunnen we hun vader,
Jan Thonisz. als stamvader van de Berkenwoudse families Pronck beschouwen (zie schema).
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Jan Thonisz. tr. Pleuntje Brantsdr.

Dirckjansz.
geb. 1576

tr.
(Fijgje?)NN

Lijsbeth Dircxdr.
tr.

Barend Willemsz.

Jacob Dircxz.
Pronck (1652)

tr.
Elisabeth Willemsdr.

Creuck

Jan Barendsz.
tr.

HaesjeWiggers

Dirck Barendsz.
Pronck (1705)

tr. (2) 1688
Meijnsje Gijsbertsdr.

— Jan Jacobsz. Pronck

Fijgje Jacobs Pronck
tr. 1699
Arij Meesz. Clip

Brantjansz.
Pronck (1639)

tr.
Leentje Woutersdr.

Marrigje Brantsdr.
tr. 1634

Thonis Leendertsz.

IJsbrant Thonisz.
Pronck (1658)

tr. 1656
Fijgje Willemsdr.

Barend Jansz. Barend Dircxz. Pronck
Pronck (1705) tr. 1710

Fijgje Teunisdr. Pronck

Thonis IJsbrantsz. Pronck
tr. 1683

Geertje Aertsdr.

Marrigje Brantsdr. is het enige kind van haar vader met nakomelingen. Haar broer Andries
Brantsz. sterft kinderloos even vóór of in 164031 en haar zuster Lijsbeth Brantsdr. (getrouwd met
Teunis Claesz. van Dam) sterft vrij spoedig na de geboorte van haar enige dochter, Leentje, die
als kind overlijdt32. IJsbrant Thonisz. Pronck is het enige kleinkind van [IJs]Brant Jansz. en naar
hem vernoemd, wat de reden kan zijn voor de keuze van de naam Pronck.

Bij de nakomelingen van Lijsbeth Dircxdr. is de keuze van de naam Pronck niet overheersend.
Drie van haar vier zoons dragen een toponiem. Haar twee oudste zoons, Jan Barendsz. en Corne-
lis Barendsz. vertrekken naar Nieuwerkerk aan den IJssel en worden daar Berkouwer ge-
noemd33. De jongste zoon, WouterBarendsz., verhuist naar Waarder en woont daar aan de Groe-
nendijk. Zijn achternaam, Groenendijk 34, zal daar ongetwijfeld aan ontleend zijn.

De Willem Jansz. Pronck, die in 1697 als timmerman van Berkenwoude poorter van Gouda
werd, is vooralsnog niet aan te sluiten op deze familie. In Gouda werd hij verder niet aange-
troffen. In de hier volgende parenteel komen oppervlakkig gezien twee Jannen in aanmerking
voor zij n vader, maar beiden lijken nader bekeken af te vallen. Jan Barendsz. (Berkouwer) woonde
niet in Berkenwoude maar in Nieuwerkerk aan den IJssel en had in 168035 slechts één zoon
(Barendjansz. Pronck), die op 19 oktober 170536 ook de enige erfgenaam van zijn vader bleek. Jan
Jacobsz. Pronck lijkt met een geschat geboortejaar van 1660 te jong. Nog zwaarder weegt dat hij
zonder wettige descendenten is overleden37.
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Fragmentparenteel
I. Jan Thonisz. (zoon van Anthonis Jansz. en Lijsbeth NN38), gezworene van Berkenwoude
158839, won. in het westeinde van Berkenwoude, overl. tussen 26-10-158840 en 14-12-159341, tr.
Ploentgen Brantsdr., overl. tussen 14-12-159341 en 3-12-159641. Zij hertr. in 1593 met Maerten
Jansz. de Gruyter41.

Uit dit huwelijk:

1. Dirck, volgt Ha.
2. Anthonis Jansz., tr. Stijntje Maertensdr. (de Gruyter)4Z.
3. Brant, volgt Ilb.
4. Grietje Jansdr.

Ha. Dirck Jansz., geb. ca. 157643, gezworene van Berkenwoude 1619, '28, '31, '36, '39, '421*4, overl.
tussen 26-5-164245 en 16-1-165746 won. in het westeinde van Berkenwoude47, tr. NN. (Fijgje?).

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. PleuntjeDircxdr., tr. Oudewater 24-12-1633 GerritWoutersz.48. Uit dit huwelijk: Marrigje ged.
Oude water 24-6-1635 en Jan ged. Oude water 1-2-1637.

2. AriaantjeDircxdr., tr. Arijen Barendsz. uit Zuidbroek49, won. in Nieuwerkerk aaan den IJssel,
overl. vóór 25-5-164750. Uit dit huwelijk één dochter Fijgje geb. maart 164251.

3. lijsbeth, volgt lila.
4. MarrigjeDircxdr., overl. na 14-9-168152, won. in het westeinde van Berkenwoude, tr. Cornelis

Pouwelsz. Capiteyn, zoon van Pouwels Cornelisz. Weggeman en Geertje Jansdr. 53,overl. tussen
6-9-i676S4 en 14-9-168155. Uit dit huwelijk: Trijntje, Jannigje, Fijgje en Pouwels.

5. Jacob, volgt Illb.

lila. Lijsbeth Dircxdr., won. te Ouderkerk aan den IJssel, als wed. in het westeinde van Berken-
woude, overl. na i673s6, tr. Barend Willemsz., zoon van Willemjan Woutersz.z. en Neeltje Barends-
dr?7, overl. tussen 23-11-164558 en 16-11-165159.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IVa.
2. Cornelis, volgt IVb.
3. Fijgje Barendsdr., ongehuwd60, overl. Ouderkerk aaan den IJssel 20-9-1705.
4. Dirck, volgt IVc.
5. Wouter, volgt IVd.

IVa. Jan Barendsz. Berkouwer, won. te Nieuwerkerk aan den IJssel61, overl. tussen 4-3-1691 en 19-
10-170562, tr. Haesje Wiggersdr., overl. (aang.) Nieuwerkerk aan den IJssel 9-9-1708.

Kind:

- Barend Jansz. Berkouwer/Pronck, won. te Nieuwerkerk aan den IJssel63, overl. (aang.) ald. 2-5-
1737, tr. MaritjeAelbertsdr. van derTack, dr. vznAelbertPietersz. Kleij en Grietje Heijmensdr., overl.
(aang.) Nieuwerkerk aan den IJssel 14-3-1727. Uit dit huwelijk (allen, behalve Lijsbeth ged.
te Nieuwerkerk aan den IJssel): Lijsbeth ged. Moordrecht 4-3-169164, Maria 7-2-1694, NN
maart 1696 (mogelijk Jan, overl. (aang.) ald. 13-10-1697), Jan 6-11-1697, Dirk 20-1-1700, Pieter
28-11-1702 en Teunis 24-1-1705.
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IVb. Cornelis Barendsz. Berkouwer, won. te Nieuwerkerk aan den IJssel33, tr. Teuntje Pietersdr.
Stofberg uit Nieuwerkerk aan den IJssel, dr. van Pieter Jacobsz. Stofberg en Francijntje Pietersdr.
Fuyck. Uit dit huwelijk: Barent, ged. Nieuwerkerk aan den IJssel 14-11-1670 (get.: Cornelis
Pietersz. Stofberg, Jan Barendsz. en Fijgje Barends), Ariaentgen, ged. Nieuwerkerk aan den
IJssel 16-10-1672 (get.: Dirck Barendsz., Fransje Pieters en Ariaentje Pieters), en Pieter.

IVc. Dirck Barendsz. Pronck, won. te Berkenwoude, overl. vóór 25-11-169565, tr. (1) Berkenwoude
12-4-1676 Marrigjejoostendr., geb. Berkenwoude, dr. vanJoostDircxz. en GeertjeAriensdr.66, overl.
vóór 31-12-168767; tr. (2) Berkenwoude 18-1-1688 Meijnsje Gijsbertsdr. uit Ouderkerk aan den
IJssel, dr. van Gijsbert Dircxz. en Barber Ariensdr. Uit het eerste huwelijk (allen ged. te Berken-
woude): Joosje 16-1-1677, Joost 3-4-1679, Lijsbeth 1-9-1680 en Geertje 23-9-1685. Uit het tweede
huwelijk (ook te Berkenwoude): Barend 27-8-1690 en Gijsbert 15-5-1692.

IVd. Wouter Barendsz. Groenendijk, won. aan de Groenendijk onder Waarder, overl. vóór 20-1-
1720, tr. Berkenwoude 25-2-1685 Marrigje Gerritsdr. (Bijman) uit Berkenwoude, dr. van Gerrit
Claesz. Bijman en Marrigje Cornelisdr.ss, begr. Waarder 20-1-1720. Uit dit huwelijk (allen ged. te
Waarder): Barent 24-2-1686, Gerrit 2-11-1687 en Lijsbeth 6-2-1689.

fc, ouderling Berkenwoude 167469, overl. tussen4-5-i6857Oeni8-9-i68871,
won. in het westeinde van Berkenwoude, tr. Elisabeth Willemsdr. Creuck, dr. van Willem Rengertsz.
Creuck en Aejje Pietersdr.7Z, geb. Ouderkerk aan den IJssel, overl. tussen 167473 en 18-9-168871.

Uit dit huwelijk bekend (volgorde onbekend)74:

1. Jan Jacobsz. Pronck 7S, kinderloos overl. tussen i6-9-i6997S en 30-9-170577.
2. WillempjeJacobsdr.

3. Fijgje, volgt IVe.

IVe. Fijgje Jacobsdr. Pronck, begr. Berkenwoude 7-6-1748, tr. Berkenwoude 23-8-1699 Arij Meesz.
Clip, zn. van Mees Cornelisz. Clip en Niesje Ariensdr. Maijloijen ?s, geb. Stolwijk, overl. vóór 16-1-
174279. Uit dit huwelijk (allen ged. te Berkenwoude): Lijsbeth 26-9-1700, Mees 17-9-1702, Lena
21-9-1704, Jacob 6-11-1707 en Niesje 31-7-1712.

Ilb. Brantjansz. Pronck, won. eerst in het westeinde van Berkenwoude80, vanaf 1627 in Bloemen-
daal81, overl. tussen 30-1-162781 en 163382, tr. Leentje Woutersdr., dr. van Wouter Andriesz., schout
van Berkenwoude83, en NN Dircksdr. Tromper84,' overl. vóór 163385.

Uit dit huwelijk:

1. Marrigje, volgt IIIc.
2. Andries Brantsz., kinderloos overl. tussen 15-12-163986 en 27-5-164087.
3. Lijsbeth Brantsdr., overl. tussen 1-10-1646 en 18-6-1651, tr. (otr. Stolwijk 3-12-1645)88 Theunis

Claesz. van Dam, zn. van Claesjansz. van Dam en Neeltje Wiggersdr. ", geb. Bergambacht,
schepen ald. 165090, overl. (aang.) Stolwijk 22-4-1677. Uit dit huwelijk een jong gestorven
dochter Leentje, ged. Stolwijk 1-10-1646. Hij hertr. GrietjeSijbrantsdr. uit Bergambacht, dr.
van Sijbrantjan Barentsz.z. en Marrigje Gijsbertsdr. 9\
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IIIc. Marrigje Brantsdr., overl. na 26-5-164292, tr. Gouda (St. Janskerk) 26-7-1634 Anthonis Leen-
dertsz. uit Zuidbroek, zoon van Leenden Fransz. en Sijgje Cornelisdr.93, overl. tussen 16-3-163794

en 15-12-163995.

Kind:

- IJsbrant, volgt IVf.

IVf. IJsbrant Anthonisz. Pronck, geb. 163696, timmerman, schoolmeester, secretaris, koster, voor-
lezer en voorzanger97 en schout (i663-'7o) te Berkenwoude, overl. tussen 17-12-167098 en 29-12-
1673", tr. (huw. voorw. 20-1-1656) Fijgje Willemsdr. uit Berkenwoude, dr. van Willem Willemsz.
en Ingetje Willemsdr.100, overl. na 26-5-1679101. Uit dit huwelijk102: Teunis en Willem (zie Gens
Nostra 44 (1989), pag. 439-444)-

Mevrouw A. van Dijk-Bezemer ben ik zeer erkentelijk voor haar waardevolle, kritische opmer-
kingen bij het doorlezen van dit artikel.

Noten
Gebruikte afkortingen: ARA = Algemeen Rijksarchief; SAK = Streekarchief Krimpenerwaard
te Schoonhoven; SAHM = Streekarchief Hollands Midden té Gouda; GAR = Gemeente Archief
Rotterdam; ora = oud rechterlijk archief; ona = oud notarieel archief; OA = oud archief; OGA
= oud gem. archief te Nieuwerkerk aan den IJssel.

1. Drs. S. E. Pronk Czn. en F. H. J. van Aesch, Het geslacht Pronk uit Berkenwoude, in: Gens Nostra 44 (1989),
p. 439-444.

2. SAK, ora Bergambacht Lage Vierschaar inv. nr. 1.
3. SAK, ora Bergambacht Lage Vierschaar inv. nr. 1 d.d. 26-4-1655 en ona Schoonhoven inv. nr. 7192

d.d. 12-9-1660: boedelscheiding tusen de kinderen van Heyltje IJsbrantsdr.
4. SAHM, ona Gouda inv. nr. 207 fol. 7.
5. Ibidem, fol. 13.
6. DTB Gouderak. Op 9-1-1659 gaat Mr. Cornelis Cornelisz. Backer, jongeman, schoolmeester won. in

Gouderak, in ondertrouw met Marritje Cornelisdr. de Heer, wed. van Jan Hendricksz., mede won. al-
daar.

7. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 33 d.d. 12-4-1658.
8. SAHM, ona Gouda inv. nr. 320 fol. 97.
9. SAK, ora Bergambacht Lage Vierschaar inv. nr. 15 d.d. 23-5-1640 en 18-5-1645.

10. Ibidem, d.d. 23-5-1640 en 20-7-1646.
11. SAK, ona Schoonhoven inv. nr. 7196 d.d. 30-8-1688, Cornelis Thonisz. Corver, oud 73 jaar.
12. SAK, ona Schoonhoven inv. nr. 7196 d.d. 28-5-1687.
13. SAK, ora Bergambacht Lage Vierschaar inv. nr. 4 d.d. 28-1-1695.
14. SAHM, ona Gouda inv. nr. 511 fol. 66.
15. SAK, ora Zuidbroek inv. nr. 5 fol. 11.
16. SAHM, ona Gouda inv. nr. 203 fol. 177 d.d. 18-12-1650.
17. SAHM, ona Gouda inv. nr. 60a fol. 98V en 124V d.d. 2-4-1612, idem inv. nr. 86 fol. 315 d.d. 3-1-1623

en fol. 200 d.d. 12-3-1624; SAK, ora Stolwijk inv. nr. 838 fol. 131V d.d. 11-11-1622 en fol. 132V-135 d.d.
7-12-1622. Sijgje Cornelisdr. is een dochter van Cornelis Jan Brantsz.z. Neuteboom en Lijsbeth Gerritsdr.

18. SAK, OA Lekkerkerk inv. nr. 284.
19. SAHM, ona Gouda inv. nr. 94 fol. 286 d.d. 21-9-1624.
20. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 8iv.
21. SAHM, ona Gouda inv. nr. 25 fol. 371.
22. SAK, Weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 69, 70, 77,92 en 94V.
23. SAHM, ona Gouda inv. nr. 232 fol. 292V.
24. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 10 fol. 34.
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25. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 117. Verpondingskohier 1629, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 153
en inv. nr. 9 fol. 186.

26. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 9 fol. 6. De akte is doorgehaald, mogelijk omdat de transactie niet
is doorgegaan.

27. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 1 fol. 20. d.d. 20-3-1601.
28. SAK, ora Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 40.
29. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 175V.
30. GAR, ona Capelle a/d IJssel inv. nr. 3093.
31. SAHM, ona Gouda inv. nr. 103 akte 41, d.d. 15-12-1639; SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 92,

d.d. 27-5-1640.
32. Op 18-6-1651 laat het echtpaar Tennis Claesz. van Dam en Grietje Sijbrants te Schoonhoven een dochter

Marrigje dopen (Ned. Ger.). De op 31-10-1649 te Bergambacht gedoopte Claes, zoon van Tennis
Claesse, is vermoedelijk ook een zoon uit het tweede huwelijk van Teunis Claesz. van Dam. SAK, ona
Schoonhoven inv. nr. 7196, d.d. 12-12-1685: test. van Willem Claesz. van Dam; tot zijn erfgen. behoren
de kinderen van Teunis Claesz van Dam waaronder geen Leentje.

33. SAHM, OA Gouda inv. nr. 2324, lijst van het gemaal van het kwartier van Gouda, Nieuwerkerk a/d
IJssel d.d. 14-8-1680: Jan Barendsz. Berkouwer met vrouw en een kind tussen 4 en 10 jaar oud, Cornelis
Barendsz. Berkouwer met vrouw en vier kinderen onder de 10 jaar.

34. SAK, ona Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 6499 akte 117, d.d. 19-10-1705: Cornelis Barendsz. Berkouwer,
Barend Jansz. Pronk en Wouter Barendsz. Groenendijk en de minderjarige kinderen van Dirk Barendsz.
Pronck zijn erfgenamen van Fijgje Barends, overleden in Ouderkerk a/d IJssel.

35. SAHM, OA Gouda inv. nr. 2324, lijst van het gemaal van Nieuwerkerk a/d IJssel 1680.
36. SAK, ona Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 6499 akte 117.
37. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 33 d.d. 30-9-1705.
38. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 27 fol. 17 dd 17-5-1578: Boedelscheiding tussen de kinderen van

Anthonis.Jansz. en Lijsbeth, zijn huisvrouw, beiden overleden, t.w. Pieter Anthonisz., Jan Anthonisz.,
Pouwels Anthonisz., Cornelis Anthonisz., Adriaen Jansz. getrouwd met Commertje Thonisdr.,
Stijntje Thonisdr. en het weeskind van Ariaentje Thonisdr. Jan, Cornelis en Stijntje krijgen de
hofstede in het westeinde van Berkenwoude, de andere kinderen krijgen geld.

39. Ibidem, fol. 75-82.
40. Ibidem, fol. 82.
41. ARA, Hof van Holland inv. nr. 602 sententie nr. 130 d.d. 23-11-1601: Proces tussen Maerten Jansz. de

Gruyter, secr. tot Berkenwoude, impetrant, en Mr Pieter Anthonisz. te Bleiswijk als voogd van de drie
onmondige weeskinderen van wijlenjan Thonisz. verwekt bij Ploentgen Brantsdr. en Dirckjansz., zoon
en mede-erfgenaam van vn.JanAnthonisz., gedaagden. Maertenjansz. de Gruyterhad tot vrouw gehad
Ploentgen Brantsdr., tevoren weduwe van Jan Thonisz., van wie zij vier kinderen had behouden, m.n.
voorn. Dirckjansz. en zijn nog onmondige broers en zuster, AnthonisJansz., BrantJansz. en Grietje
Jansdr. Toen hij met Ploentgen Brantsdr. trouwde, zat het vaderlijk erfdeel van de kinderen nog in
de gemeene boedel. Op 14-12-1593 had hij met Mr. Pieter Anthonisz. en Cornelis Thonisz., diens broer,
als voogden van de kinderen, uitkoop gedaan. Hij zou de kinderen tot hun 18e jaar onderhouden
waarvoor hij mocht gebruiken de helft van zekere 11 m. land en een griendje daarin en ook de
gehuurde hofstede genaamd 'thofflant'. Hij had het deel van de kinderen in de inboedel afgekocht
voor 450 car. gld. Nadat zijn vrouw was overleden, had hij op 3-12-1596 opnieuw uitkoop gedaan
met de voogden van de kinderen, Mr. Pieter Anthonisz. en Jan Brantsz. Hij zou de hele inboedel,
koeien, paarden, huisraad etc. behouden, tegen betaling van 400 car. gld. aan de kinderen, die hij
nog driejaren zou onderhouden, waarvoor hij deze driejaren zou gebruiken zowel eigen landen,
t.w. de hofstede, waarop hij woonde met 15 m. eigen land, waarvan 11 m. voor 3/4 parten en van de
resterende 4 m. de helft de kinderen toebehoorde, als gehuurde landen. Hij zou voorn. Brant Jansz.
's winters 'ter schoeien setten' en Dirckjansz. enAnthonisJansz. zouden elk een veulen mogen kopen
en weer verkopen tot hun eigen profijt, welke hij 'gehouden soude wesen swinters int hoy te hou-
den'. Er was vervolgens onenigheid ontstaan over twee rentebrieven van samen 450 schilden kapi-
taal, waarvan Maertenjansz. de Gruyter er één had verkocht, waartegen de gedaagden hadden gepro-
testeerd. Op 11-2-1600 was hierover door het Hof van Holland al een sententie uitgesproken. Het
Hof ontzegt de impetrant zijn eis. Deze moet de twee rentebrieven met de kinderen delen.
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42. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 27 fol. 18, d.d. 12-3-1606.
43. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 3, d.d. 12-1-1600. 'Dirck Jansz. onse mede buerknecht, oudt wesende

Jacobi in Julijo verleeden 23 jaeren'.
44. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 88, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 8gv.
45. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 94V.
46. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 4, d.d. 16-1-1657: Proces tegen Cornelis Pouwehz. Capiteyn als ge-

trouwd met Marrigje Dircksdr., die een dochter en mede-erfgenaam is van wijlen Dirck Jansz.
47. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 117, Verpondingskohier van Berkenwoude 1629: Dirck Jansz. huurt

16 m. land in het W.E. van Berkenwoude op de zuidzijde.
48. Gerrit Woutersz. J.M. van Hekendorp, Pleuntgen Dircxdr. J.D. van Berckou. In het Hoofdgeld van

Haastrecht (Rosendaal) van 1622 (SAHM, OA Gouda inv. nr. 2294 fol. 58) komt voor bij het gezin
vanjanjansz. Houmes 'een meyt wt Bercou genaemt Pleuntjen Dircks'.

49. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 9 fol. 6, ongedateerd (doorgehaalde akte). Jacob Dircksz., Barend
Willemsz. en Arijen Barendsz. verkopen 6 m. en een griendgen land in het W.E. van Berkenwoude;
ora Bergambacht Lage Vierschaar inv. nr. 15, d.d. 8-6-1647. De kinderen van Barend Ariensz. en
Machteltje Aarts, gewoond hebbende in Zuidbroek, onder wie Aart Barendsz. als bloedvoogd van het
weeskind van wijlen Arien Barendsz. verwekt bij Ariaantje Dircxdr., verkopen land in Bergambacht.

50. OGA Nieuwerkerk a/d IJssel, inv. nr. 178 fol. svo. Ariaantje Dircxdr., wed. van Arie Barendsz., geass.
met Jacob Jacobsz., verticht van haar weeskind Fijgje Ariens, nu oud 5 jaar min 2 maanden.

51. SAK, ora Zuidbroek inv. nr. 3, d.d. 22-11-1664. Boedelscheiding tussen de erfgenamen van Barend
Ariensz. en Machteltje Aertsdr., onder wie Claes Ockersz. getrouwd met Fijgje Ariensdr., dr. van Arie
Barendsz.; ibidem, inv. nr. 5 fol. 30, d.d. 21-3-1667. Grondloting tussen Claes Ockersz. de Jonge, schoen-
maker te Nieuwerkerk a/d IJssel, getrouwd metFijgje Ariensdr., dr. van wijlen ArienBarendsz., en haar
tznteMachteltjeBarendsdr. en een nichtjeBarberCoenen, dr. van CoenBarendsz., van land in Zuidbroek;
ClaesOckersz.deJongenFijg/cArienjlateninNieuwerkerk/IJssel de volgende kinderen dopen: Ariaan-
tje 17-7-1669, Ocker 17-2-1672, NN 8-7-1673 en Claes 8-3-1676.

52. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 10 fol. 34.
53. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 99, d.d. 31-1-1637, ibidem inv. nr. 4 d.d. 7-6-1647 en ora Berg-

ambacht Lage Vierschaar inv. nr. 17, d.d. 17-5-1664.
54. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 9 fol. 403.
55. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 10 fol. 34.
56. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 138. 'Cohier van alle familien in Berkenwoude', in het W.E. direct

volgend op Cornelis Pouwelsz.: 'Lijsbet Dirckx is een weduwe, heeft 2 kinderen thuijs en bebout 13
m. en 75 roeden lants toebehorende Aert Ingensz. tot Leckerkerck, hout 5 beesten en een vaers'.

57. SAHM, ona Gouda inv. nr. 194 fol. 106, d.d. 23-11-1645. Barend Willemsz., won. in Ouderkerk a/d
IJssel, huurt land aldaar in de Crommepolder. Eén van zijn borgen is Willemjan Woutersz.; ibidem
inv. nr. 237 fol. 58V d.d. 1-5-1659. Arien Willemsz., won. in Berkenwoude, is 250 gld. schuldig aan zijn
zuster Ariaentgen Willemsdr. In de marge d.d. 12-7-1674: CentWillemsz.Jan Maertensz. getrouwd met
Annetgen Willemsdr., en Jan Barendsz., zoon van Barend Willemsz. voor hemzelf en vervangende zijn
broers en zuster, alle mede-erfgenamen naast Arien Willemsz. van Ariaentgen Willemsdr., bekennen
dat Arien Willemsz. de hoofdsom met de renten van deze obligatie in de boedel van Ariaentgen Wil-
lemsdr. heeft ingebracht en zo deze obligatie heeft afgelost; SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol.
163, d.d. 21-4-1652. Test. van Willemjan Woutersz.z. en NeeltjeBarendsdr., echtelieden won. in het W.E.
van Berkenwoude; ibidem inv. nr. 10 fol. 34.

58. SAHM, ona Gouda inv. nr. 194 fol. 106.
59. SAK, ora Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 40.
60. SAK, ona Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 6499 akte 114, d.d. 13-9-1705: Fijgje Barends, meerderjarige

ongehuwde dochter, won. te Ouderkerk a/d IJssel, stelt tot voogd over haar minderjarige erfgena-
men haar broer Wouter Barendsz. Groenendijk, won. te Waarder; ibidem akte 117, d.d. 19-10-1705:
Cornelis Barendsz. Berkouwer, Barend Jansz. Pronck en Wouter Barendsz. Groenendijk voor henzelf en als
voogden over de minderjarige kinderen van Dirck Barendsz. Pronck, alle erfgenamen van Fijgje Ba-
rends, gewoond hebbende en overleden alhier, verlenen procuratie.
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61. Voor gegevens over hem en zijn gezin ben ik P. Flippo dank verschuldigd; SAHM, OA Gouda inv.
nr. 2324. Lijst van het gemaal van Nieuwerkerk a/d IJssel van 1680: Jan Barendsz. Berkouwer met
vrouw en 1 kind tussen 4 en 10 jaar.

62. SAK, ona Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 6499 akte 117.
63. GAR, arch. Capelle a/d IJssel inv. nr. 3104 fol. 129, d.d. 14-2-1710. Barend Jansz. Pronck, won. te Nieu-

werkerk a/d IJssel, verleent procuratie.
64. Bij haar doopinschrijving was genoteerd: 'van Nieuwerkerck', get. Jan Barendz. en Haesje Wiggers.
65. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 3.
66. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 3, d.d. 31-12-1687.
67. SAK, Weesk. Berkenwoude inv. nr. 3. Arijjoosten van de Brug te Zuidbroek wordt tot voogd gesteld

over de drie onmondige kinderen van DirckBarendsz., won. in het W. E. van Berkenwoude, en wijlen
Marrigjejoosten, m.n. Joost, Lijsbeth en Geertje.

68. SAHM, ona Gouda inv. nr. 234 fol. 77, d.d. 28-2-1654; SAK, ora Stolwijk inv. nr. 842 fol. 141, d.d. 2-3-
1684 en ora Berkenwoude inv. nr. 10 fol. 110, d.d. 21-2-1693.

69. SAK, lidm. lijst Berkenwoude.
70. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 10. fol. 59V.
71. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 3.
72. SAK, ora Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 47, d.d. 19-2-1658.
73. SAK, lidm. lijst Berkenwoude.
74. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 138. Cohier van alle familien in Berkenwoude 1673: 'Jacob Dircksz.

is getrout en heeft 6 kinderen, bouwt en hout 7 beesten, en is seer belast'.
75. SAK, Weesk. Berkenwoude inv. nr. 3, d.d. 31-9-1688: Jan Jacobsz. en Vouwels Cornelisz. Capiteyn zijn

voogden van Fijgjejacobsdr., minderjarige dochter van wijlen Jacob Dircxz. en Elisabeth Willemsdr.,
haar zuster en nicht resp.

76. GAR, ona Capelle a/d IJssel inv. nr. 3093. Grondloting tussen Jan Jacobsz., Arij Meessen Klip getr. met
Fijgje Jacobs en Willempje Jacobs, won. te Berkenwoude, kinderen en erfgenamen van Jacob Dircksz.

77. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 33. Taxatie van de onroerende goederen nagelaten door Jan Jacobsz.,
die zonder descenden- ten te Berkenwoude is overleden, i.v.m. de collaterale successie.

78. F .H. J. van Aesch, De oudere generaties van de familie Clip, in: Zuidhollandse Genealogieën II, u i tgeg . door
de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', 1991.

79. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 28. Test. van Fijgje Jacobs, wed. van Arij Meesz. Klip, won. in Berken-
woude. Erfgenamen zijn haar vijf kinderen Lijsbeth, Mees, Lena, Jacob en Niesje.

80. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 22V-23, d.d. 26-5-1627.
81. SAHM, ona Gouda inv. nr. 25II fol. 371.
82. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 69.
83. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 1 fol. HVO-47V.
84. SAK, ora Stolwijk inv. nr. 828 fol. 54, d.d. 14-12-1602.
85. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 69.
86. SAHM, ona Gouda inv. nr. 103 akte 41. Testament van Andries Brantsz., jonggezel, nagelaten zoon

van Brant Jansz. Pronck, won. 'buyten de Cleywechspoort' van Gouda. Hij is ziek. Zijn twee zusters,
Marrigje Branden, weduwe van Thonis Leendertsz., en Lijsbeth Branden, jonge dochter, zijn zijn enige
erfgenamen. De twee kinderen van Marrigje Branden, Brant Thonisz, oud 3V2 jaar, en Thonis Thonisz,
oud 12 weken, legateert hij elk een som van 50 gld. wanneer zij mondig zijn geworden.

87. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2, fol. 92.
88. SAHM, ona Gouda inv. nr. 201 fol. 94, d.d. 30-11-1645, huw. voorw. tussen Theunis Claesz. van Dam

en Elijsabeth Branden, won. te Stolwijk, 'besturven dochter', geass. met Goossen Meesz., haar gekozen
voogd (Goossen Meesz. is de schoonzoon van Lijsbeth Woutersdr., tante van de bruid).

89. H.M. Kuypers, Neeltgen Wiggersdr. uit Berkenwoude, een genealogisch problematische waardin te Bergam-
bacht, in: Ons Voorgeslacht 55 (2000), blz. 109-118, ald. blz. 116.

90. SAK, ora Bergambacht Lage Vierschaar inv. nr. 1.
91. SAK, ona Schoonhoven inv. nr. 7192, d.d. 13-9-1661.
92. SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 94V.
93. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 8ivo; SAHM, ona Gouda 86 fol. 315, d.d. 3-1-1623.
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94- SAK, weesk. Berkenwoude inv. nr. 2 fol. 77.
95. SAHM, ona Gouda inv. nr. 103 akte 41.
96. SAHM, ona Gouda inv. nr. 103 akte 41, d.d. 15-12-1639. 'Brant Thonisz out 3V2 jaer'.
97. SAHM, ona Gouda inv. nr. 207 fol. 7, d.d. 15-1-1658: Ver- klaring van oud-gezworenen van Berken-

woude dat de ambachtsvrouwe van Berkenwoude IJsbrant Thonisz. Pronck buiten hen om had aange-
steld tot schoolmeester, secretaris, koster, voorlezer en voorzanger van Berkenwoude.

98. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 3.
99. SAK, OA Berkenwoude inv. nr. 138. Cohier van alle familien in Berkenwoude 1673: 'de wed. van

Isbrant Anthonisz. Pronck heeft 2 kinderen, tapt en bouwt weijnich'.
100. SAHM, ona Gouda inv. nr. 365II fol. 29, d.d. 13-3-1658.
101. SAK, ora Berkenwoude inv. nr. 10 fol. 13V.
102. SAHM, ona Gouda inv. nr. 236 fol. 79, d.d. 13-4-1657. IJsbrant Thonisz. Pronck en Fijgje Wilkmsdr.,

won. in Berkenwoude, maken een testament op de langstlevende. Bij kinderloos sterven en hij is
de langstlevende, moet hij aan haar erfgenamen ab intestato 1000 gld. uitreiken, omgekeerd moet
zij aan zijn erfgenamen 600 gld. geven. Zijn er wel kinderen dan is hun vaders erfdeel 600 gld. en
hun moeders erfdeel 1000 gld.

OPROEP
voor deelname aan één van de nieuwe thema's voor 2003

De redactie heeft de thema's uitgekozen voor twee bijzondere nummers van Gens
Nostra in 2003 en geeft de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen. Het
gaat om de volgende thema's:

1. Genealogie en de computer, voor de Genealogische Dag in Utrecht in mei 2003,
over de onderzoeksmogelijkheden en uw ervaringen met internet en CD-roms.
Hierbij valt te denken aan nieuwe wegen en resultaten in uw onderzoek die in de
afgelopen jaren (door de computer) mogelijk zijn geworden;

2. Criminaliteit en genealogie, over nognietgepubliceerdesporen die uw voorouders
in de archieven hebben achtergelaten.

De redactie roept de leden op om voor de themanummers een bijdrage in te zenden
naar Postbus 976,1000 AZ Amsterdam, onder vermelding van het gekozen thema.
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2002.

Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren die overi-
gens binnenkort ook beschikbaar komen op de website van de NGV.
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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
H. van Dorland, G.J. Slooijer, H. A. van Dorland, E. van Dorland, Uit de klei getrokken, Zes eeuwen familiege-
schiedenis Van Dorland, Heteren/Wageningen 2001,235 pag., ill., index, ISBN 90-9014921-x, te verkrijgen
bij H.A. van Dorland, Jasmijnstraat 12, 6666XH Heteren.

De auteurs zij n ervan overtuigd, hoewel ze het nog niet hebben kunnen aantonen, dat de drie families
Dorland, te weten de Amerikaanse, de Betuwse en die uit de Vechtstreek, drie takken zijn van dezelfde
stam. De hier beschreven Betuwse tak vangt aan met Cornelis van Dorland, die rond 1585 geboren zal
zijn en te Ingen woonde. Zijn nakomelingen worden tot en met de thans levende Van Dorlands bespro-
ken. Een mooi uitgevoerd familieboek.

J. Horstman, De familie Horstman, Verslag van een stamboomonderzoeker, Kapelle 2001,14 pag. + bijlagen +
Engelse samenvatting, ill.

Het bijzondere van dit boekje is, dat het, zoals de titel al aangeeft, nu eens niet de nadruk legt op de
genealogie, maar op de weg die de schrijver heeft afgelegd om hem samen te stellen. Het plezier dat hij
daaraan beleefd heeft, straalt van iedere bladzijde af. De resultaten van de speurtocht zijn opgenomen
in twee bijlagen. Stamvader is Caspar Horstman, gehuwd met Anke Röthemeyer en wonend in het
Westfaalse Hahlen, halverwege de 17e eeuw. De familie is zeer honkvast; pas in de 19e eeuw trekt Johann
Heinrich Christian Horstman als seizoenarbeider vanuit Hahlen naar Oegstgeest, waar hij trouwt met
Gerritje van den Bosch. Van hem stammen de Nederlandse Horstmannen af.

J. Oud, R. Krijger, Generaties Oud, 1600-2000, Kunstminnende Kooplieden en Kwekers, Voorschoten 2001,170
pag., ill.

De genealogie Oud is binnen een jaar gereedgekomen en is dan ook niet gebaseerd op eigen onder-
zoek van de auteurs. Zij hebben de onderzoeksresultaten van anderen verzameld en aangevuld met door
familieleden geleverde informatie. Begonnen wordt met de uit patroniem afgeleide Reyer Oud. Zoon
Gerrit Reyersz. Oud huwde in 1652 te Monnickendam met Niesje Claasdr. Vooral de in de 20e eeuw
overledenen en de thans levenden krijgen uitgebreid aandacht. Ruim de helft van het boek wordt ver-
volgens besteed aan het wel en wee van de firma Oud Wijnkopers, die in 1977 haar honderdjarig bestaan
vierde. Het uiteindelijke resultaat is een fraai familieboek.

H. Röling, Genealogie Mourits (RK tak), Mijdrecht 2001,41 pag.
De genealogie begint met Gerrit Mouringhs, wiens naam slechts bekend is uit het patroniem van zij n

zoons. Die zonen, Klaas en Jan Gerrits Mouringhs, woonden begin 17e eeuw in de omgeving van Reeu-
wijk. Men was zeer honkvast: ook de meeste thans levenden zijn de streek trouw gebleven. Hoewel een
inleiding en een index ontbreken, is het een goed uitgevoerd werk met voornamelijk primaire gegevens.

CA. Scharten, Kwartierstaat Waltmans-Wout met een stamreeks Schatten, Zutphen 2001,84 pag., index.
De auteur stelt zich ten doel een reeks kwartierstaten te vormen van personen die met een lid van de

familie Scharten zijn getrouwd of hebben samengeleefd. In ieder deel staat dan ook een stamreeks
Scharten. Dit is deel 2 van de geplande reeks. De auteur beperkt zich tot vijf uitgewerkte generaties en
een niet-ui tgewerkte zesde generatie. De behandelde families woonden in de omgeving van Rotterdam,
respectievelijk van Gouda.

T. M. G. Smeehuij zen, J. M. N. Kwakkernaat, Van Quaeckernaeck totKwakernaak, Amsterdam 2001,141 pag.,
ill., index, alleen nog op CD-rom verkrijgbaar bij de auteurs, Hemonystraat 51,1074 BN Amsterdam.

Van de vier verschillende families 'Quaeckernaeck', die alle ontstaan zijn in de Alblasserwaard, heb-
ben de beide auteurs er reeds eerder twee beschreven. In dit boek volgen de laatste twee. De ene familie,
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die afstamt van Willem Jans Quaeckernaeck, geboren rond 1600 te Meerkerk, loopt tot heden door. De
andere familie stamt af van Lauweris Pietersz. Quaeckernaeck, ca. 1510 geboren te Langerak, en is inmid-
dels uitgestorven. Mede door de vele extra informatie een mooi boek

ABB

Siem Kieft, In het spoor van Jan. Stappen door de geschiedenis van de familie Van den Braber, Hoorn, 2000,46

Pag-
Jan van de(n) Braber trouwt voor de eerste maal in 1707 in Haarlem. Zijn kinderen en kleinkinderen

worden daar ook geboren, maar daarna belanden we al spoedig buiten de Spaarnestad. Achthuizen,
Woerden, Andijk, Amsterdam komen we tegen. Een aantal foto's uit het familiealbum is afgedrukt,
alsook wat knipsels uit de krant, de Van den Brabers betreffende. Eenvoudige maar zeker aardige uitga-
ve. Verkrijgbaar ad ƒ 20,- door overmaking op giro 684283 t.n.v. S. Kieft te Hoorn.

Siem Kieft, De oorsprong van het Westfriese geslacht'Burger' begint in Andijk (Aendijck), Hoorn, 2000, 91 pag.
Van dezelfde auteur, die in 2000 een productief j aar mocht beleven, ontvingen we bovengemeld boek

dat qua opzet en uitvoering veel weg heeft van het vorige werk. Het is wel tweemaal zo dik, maar dat
ligt dus meer aan de familie dan aan de schrijver! Pieter Jansz trouwt Wervershoof 1666 Griet Hermens.
Hun kleinzoon Pieter Jansz Burger (bij hem komt de geslachtsnaam blijkbaar voor het eerst naar voren)
is voorvader van een van de drie door de heer Kieft in Westfriesland aangetroffen families van deze
naam. De hier beschreven familie is ook in onze tijd nog goed vertegenwoordigd in Westfriesland, o.a.
in ... Andijk! Verkrijgbaar ad ƒ 25,- door overmaking op giro 684283 t.n.v. S. Kieft te Hoorn.

L.T. de Weerd, Jac. P. Thijsse College, Vrijdagmiddagaktiviteiten, schooljaar 2000-2001 'Genealogie', Castricum
[2001].

De activiteiten van de leerlingen van het Jac. P. Thijsse Collge te Castricum leidden ditmaal tot infor-
matie over families Cramer (uit Laudenbach (Dld.), Huijzer (afk. uit Ridderkerk), Hijt (nakomelingen
van Willem Hijt, vondeling in Amsterdam in 1820) en Muntinga (Beerta, Midwolda, Finsterwolde). Mij
lijkt genealogie een fantastische bezigheid op de vrijdagmiddag, maar men passé op: voordat je het weet
ben je er veel meer tijd aan kwijt!

Geert Kloppenburg, Roelf Kloppenburg en Lutina Kloppenburg, Genealogie Kloppenburg. 2001,331 pag.,
ill.

Een ferm boekwerk met veel foto's, schema's en - uiteraard - genealogische informatie. Het is even
wennen aan de wat ongebruikelijke nummering die is toegepast, maar daar komt men na enige tijd wel
achter. Waarom de oudste generatie, Roelef, van wie eigenlijk niets bekend is dan dat hij Ned. Herv. en
landbouwer was (hoe weten we dat?) en wellicht uit Kallenkote kwam, als generatie 7 is vermeld, blijft
onduidelijk. Overigens stamt van hem af Corneliske Jans (Kloppenburg), geboren 1714 te Nieuwe Pekela.
Zij trouwt in 1735 aldaar met Jan Claassens en dat echtpaar is feitelijk het stamouderpaar van de familie
Kloppenburg, die in dit boek beschreven wordt, en de naam derhalve 'van moederszijde' heeft geërfd.
De latere generaties, waarbij ook gezinnen van dochters wel zijn uitgewerkt, treft men in Twente,
Amsterdam, maar veelal toch in Nieuwe Pekela, de plaats van uitgang, Odoorn, Borger, Emmen, Stads-
kanaal. Een naamregister van 18 pagina's besluit het werkstuk van en over de familie Kloppenburg.

Corry en Jeroen Keuning, Stamboom van de familie Keuning uit Drachten, Maartensdijk 2001.
Verpakt in een frisse gele kaft met een kleurig familiewapen treffen we een compacte, overzichtelijke

genealogie, waarvan Meine Sytses, geb. Drachten omstreeks 1680 de eerste generatie vormt. Mogelijk
is hij bij zijn huwelijk in 1710 met Antje Pieters overgegaan naar de Doopsgezinde gemeente. De volgen-
de generaties zijn weer hervormd. Hiltje Pieters, een lid van de derde generatie wordt opgevoerd als een
ontaarde moeder, die wegens verwaarlozing van haar kinderen in 1803 door het Hof van Friesland wordt
veroordeeld. Het lijkt het enige schandaal in de familie, maar hoort het ook echt in deze familie Keu-
ning thuis. Hiltje trouwde in 1796 met Ulbe Baukes. Haar ouders waren Pieter Meines en Jitske Durks,
geboren ca. 1708 en overleden in 1752. Heeft Hiltje - op zijn laatst geboren ca. 1750 - na 1796 nog een
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gezin met drie kinderen gekregen? Of de familie Keuning gelukkiger zal zijn met of zonder deze ontaar-
de vrouw in haar midden valt uit de beschrijving niet op te maken! Wie in elk geval wel tot deze familie
behoort is Marjolein Keuning, zangeres, actrice en presentatrice van o.a. KRO's 'het gevoel van...'. Het
boek biedt een verrassend beeld van een familie bestaande uit grotendeels eenvoudige burgers en daar-
naast ook uit vooraanstaande Nederlanders in verschillende takken van wetenschap en cultuur.

J. H. van der Boom en M. P. van der Steen, Het geslacht Noordzij - Noordsij - Noordtzij afkomstig van Hoogvliet
en Pernis. Parenteel van Arij Pietersz. Noordzij (geboren 1620) en Jannetje Pietersdr. Palrock met oudere generaties en
fragmentparentelen met nageslacht Noordzij vanjanjansz. Metsuijen (geboren ca. 1650) en Maartje Dirksdr. Groen
(geboren 1721), Hoogvliet 2001,384 pag.

De auteurs onderscheiden drie Noordzij-stammen, de Arij-stam, de Pieter-stam en de Maerten-stam,
die onderling geen aantoonbare relaties hebben. Het gaat in dit boek in hoofdzaak om de Arij-stam. Wie
deze Ary precies is, is nog niet opgelost, maar zijn wel gedefinieerde zoon, Pieter Arentsz (Ariensz) werd
ca. 1593 geboren en was timmerman in Hoogvliet. Opmerkelijk is dat het nageslacht vele generaties in
de buurt van Rotterdam blijft wonen, in Pernis, Poortugaal, Hoogvliet e.a. Namen die naast Noordzij
veel voorkomen onder de nakomelingen van Ary, of liever Pieter Ariensz. zijn Hordijk, 't Hart, Van der
Steen, Van den Engel. Natuurlijk kunnen de samenstellers van een dergelijk ver in het verleden begin-
nende parenteel nooit voor de volledigheid instaan; dat zij er hun best op hebben gedaan, deels bijge-
staan door in het voorwoord genoemde helpers, lijkt onmiskenbaar. Er zijn in dit boek heel veel gege-
vens samengebracht en dat is zeker genealogische winst. Verkrijgbaar voor €36,15 incl. verzendkosten
op postbank 694711 t.n.v. M.P. van der Steen te Zuidland o.v.v. Geslacht Noordzij.

W. H. Dingemans, DeHogeBank van Zuilichem 1650-1811. Een genealogische en heraldische benadering, Zaltbom-
mel, 2001; 132 pag., ill.

Deze uitgave van het Streekarchief Bommelerwaard vormt deel 20 van de serie Bommelerwaardse
bronnen. De Hoge Bank van Zuilichem was na 1335 naast die van Driel, Deil en Tuil een van de vier
schepenbanken in de Tieler- en Bommelerwaard. Zij oefenden de zgn. lagere jurisdictie in hun gebied
uit. Men denke daarbij aan de voluntaire rechtspraak (transportakten, boedelscheidingen, testamenten
e.d.), maar ook wel contentieuze rechtspraak (civiele gedingen en eenvoudige strafzaken). Na een inte-
ressante inleiding geeft de heer Dingemans naamlijsten van de richters, schepenen en secretarissen, en
vervolgt met korte biografische beschrijvingen van degenen die in de lijsten voorkomen. Uiteraard is
daarbij dankbaar gebruik gemaakt van wat al eerder over de families van de richters en schepenen werd
gepubliceerd, maar daarnaast is ook het nodige aanvullende onderzoek in de archieven van het Streekar-
chief Bommelerwaard verricht. Ook de heraldicus heeft in dit werk wat te zoeken. Van 67 van de 73
families, waartoe richters, schepenen en secretarissen behoorden, zijn zegels met familiewapen gevon-
den, waarvan 55 in het genoemde streekarchief. Deze zijn alle achter in het boek afgebeeld. We hebben
hier te doen met een keurige uitgave, zeer ruim geannoteerd; een opmerkelijk boek. Het is verkrijgbaar
ad ƒ 27,50, exclusief verzendkosten, bij het Streekarchief Bommelerwaard, Van Heemstraweg west 11
a, 5301 PA Zaltbommel.

R.F. Vulsma

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

343-2-
Na dertien jaar genealogisch onderzoek in Duitse en Nederlandse archieven heeft de auteur een mooi

boek uitgegeven. Van de van oorsprong Duitse familiie verhuisden in 1820 twee broers naar Sneek, waar
zij zich respectievelijk als kartoenhandelaar en -drukker vestigden. De auteur heeft gekozen voor een
eigen nummering, voorafgegaan door een aantal letters, die staan voor de herkomstplaats (Me=Mesum,
Gou = Gouda, etc). Achterin het boek zijn eveneens overzichten opgenomen van een familie Visser en
een familie Vogelsang, beide te Sneek (die in de vrouwelijke lijn afstammen van de Duitse familie Velt-
man).
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B. Blaauw (e.a.), Het geslacht Toxopaeus 15/6-2000, Stedutn 2001,608 pp., ill. + index; ISBN 90-806501-1-0
(verkrijgbaar door overmaking van €86,22 op giro 4679295 t.n.v. Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852
te Vianen).

Bij veel mensen zal de naam Toxopeus een belletje doen rinkelen, want diverse leden van het geslacht
hebben een rol gespeeld in diverse bestuurslagen van de samenleving. Toch toont het staatje over de
beroepen op pag. 169 een ander beeld, namelijk dat verreweg de meeste familieleden het beroep van
landbouwer uitoefenden op het Groningse platteland. De eerste generaties zijn echter vrijwel zonder
uitzondering predikant geweest. De stamvader van de familie is onbekend, maar twee broers, ds. Lub-
bertus Toxopaeus en ds. Henricus Toxopaeus, zijn de gezamenlijke stamvaders van de twee takken.
Beiden zijn in het laatste kwart van de 16e eeuw te Schüttorf (Bentheim) geboren. Ook in vrouwelijke
lijn is de naam Toxopaeus doorgegeven. Ook deze takken zijn verder vervolgd. Het is een prachtig boek
met zeer veel (kleuren) foto's.

M. Brey en J. Baumhauer, De stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere
- Bomhower - Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer Utrecht/München 2001, 640 pp.,
ill. + index; ISBN 90-9013497-2, verkrijgbaar voor €75 (incl. verzendkosten) bij de eerste auteur te
Utrecht.

In 1513 ontvingen de vier broers, Christianus, Johan, Bartholomeus en Jaspar Bomhower, van keizer
Maximiliaan van Oostenrijk een familiewapen als dank voor bewezen diensten van met name Christia-
nus. Het document met dit wapen bevindt zich nog altijd in familiebezit en het wapen wordt dan ook
door de leden van dit geslacht gevoerd. In de eerste hoofdstukken van dit prachtig geïllustreerde werk
komen de (mogelijke) voorouders van deze broers aan bod, teruggaand tot Johan de Boemhouwere, die
omstreeks 1395 moet zijn gehuwd met ene Stine. De familie verkeerde in de betere kringen, waardoor
er vele documenten van en over de familieleden zijn gevonden, met name ook in de Hanzesteden. Het
boek is goed leesbaar, ook voor de niet-familieleden.

M.C. de Haan, Genealogie De Haan, Eindhoven 2001,43 pp., ill. + index.
Een eenvoudig uitgegeven genealogie van een familie De Haan, afstammend van Ariaen Reyners, van

Zutphen, die in 1602 te Amsterdam trouwt met Maritge Heynrics, van Wezel. Hun zoon Abraham (geb.
1617) noemt zich De Haan. Van diverse leden van dit geslacht wordt aanvullende informatie gegeven,
met name over hun maatschappelijke verdiensten.

F. J.A.M, van der Helm, Encyclopedie familie Van der Helm. Deel 6, Westland (1800-2000) (Arie en Maarten), Den
Haag 2001, 296 pp. ill. + index; ISBN 90-803119-6-0.

In deel 6 van het inmiddels imposante werk over verschillende families Van der Helm hebben we het
vervolg op deel 5, dat vanwege de omvang moest afsluiten rond 1800. In dit deel wordt de draad opgevat
met de oudste twee zonen van Adriaan Adriaansz van der Helm (overl. 1794), te weten: Adrianus (1747-
1810) en Martinus (1752-1823). De nakomelingen van de beide andere zonen Leendert en Reijer zullen
in respectievelijk de delen 7 en 8 verschijnen. Zoals de titel al aangeeft, speelt het meest zich afin het
Westland.

G.L.M. Kleinpenning, Vijf'eeuwenhandelenwandelvandefamilieKkinpenningi5io-2ooi.Eenfamiliegeschiede-
nis, 287 pp. ill. + index; ISBN 90-9014646-6 (verkrijgbaar a €38,50 bij de auteur, Hunneschansallee 61,
6921JK Duiven).

In 1949 maakte G. P. van Outeren te Den Haag op grote vellen schema's van de familie Kleinpenning.
Deze vellen zijn nu verwerkt tot een genealogisch werk, waarin naast de gewone genealogische gegevens
ook diverse andere wetenswaardigheden voorkomen. Als stam vader wordt opgegeven een zekere Rutger
Kleinpenning, die volgens bladzijde 59 vóór 1510 geboren moet zijn, maar die tien bladzijden ervoor
in dat jaar al burger van Deventer was. Zijn geboortedatum zal derhalve minimaal 25 jaar (maar moge-
lijk nog meer) vroeger liggen. Zijn drie vermelde kinderen trouwen in Deventer tussen 1562 en 1569,
wat erg laat is met een vader die in 1510 al volwassen was. De bronnen voor de eerste generaties worden
echter niet genoemd, zij het dat verwezen wordt naar het werk van de heer Van Outeren. Nu zal Van
Outeren goede redenen hebben gehad om diverse Kleinpennings aan elkaar te knopen, maar ik zou het
een en ander ten aanzien van de oudere generaties graag wat beter onderbouwd willen zien. Pas waar
de gegevens uit de DTB afkomstig lijken te zijn, ziet het er allemaal wat beter uit.
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C. D. Laros, Schiedam. Stad met een gouden randje, Bilthoven 2000,216 pp., ill. + index; ISBN 90-76859-05-1.
Door de titel kreeg ik aanvankelijk de indruk met een boek over de stadsgeschiedenis van Schiedam

te maken te hebben. Het blijkt echter een beschrijving te zijn van twee Schiedamse families aan de hand
van dagboeken en persoonlijke verhalen. De hoofdpersonen zijn de voorouders van de auteur uit de
families Bijlo en Van der Knaap. Aangezien de verhalen zich in Schiedam afspelen, komen er vele aardi-
ge en interessante aspecten van de Schiedamse geschiedenis aan de orde.

G.K.P. Rozendal, Botten, een schippersgeslacht, Mierlo 2001, 85 pp., ill. + index.
Ter gelegenheid van de reünie van de kinderen en kleinkinderen van Jurrinus Boiten en Berndtje van

der Laan is deze publicatie over de familie Boiten gemaakt. De familie Boiten stamt af van Lucas Claes-
sen, geboren te Hesselte onder Havelte (Drenthe), die in 1671 te Veendam een dochter liet dopen uit zij n
huwelijk met Hillechien Jacobs. Uit Lucas' tweede huwelijk met Anneken Eylers, ook al van Hesselte,
werd een zoon Hendrik Lucas geboren, wiens kinderen de naam Boiten gingen voeren. Voor de ouders
van zowel Lucas als Anneke zou inv.nr. 845 van de Oude Staten Archieven van Drenthe mogelijk nog
iets op kunnen leveren.

B. M. H. te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk en zijn bewoners 1188-1900, Eibergen 2001,368 pp., ill. + index; ISBN
90-73169-09-7.

De oudste vermelding van de naam in 1188 is gelijk al een probleem, aangezien de oorkonde waarin
de watermolen Vorewech wordt vermeld gezien moet worden als een document uit de late dertiende
of vroege veertiende eeuw. Vastere grond krijgen we in omstreeks 1340, vanaf wanneer de bronnen
duidelijker worden. Veel gegevens zijn opgenomen over de verschillende families die de hof hebben
bewoond. De genealogie Te Vaarwerk vangt aan met een Esken ten Vaerwerck, die omstreeks 1530
geboren moet zijn.

J.H. Verschuren-van Eek, Genealogie Van Eck/Ek, Hoogvliet z.j., 95 pp., ill. + index.
Stamvader van dit geslacht Van E(c)k was Cornelis Gerritsen, die in 1681 te Driebergen trouwde met

Cornelia Jans van Pappelendam. Aan zijn herkomstplaats, Eek, dankt de familie haar naam. De door de
auteur nog vermelde vader van Cornelis, een zekere Gerrit van Eek, is niet uit bronnen aantoonbaar en
is 'gereconstrueerd' uit het patroniem van Cornelis Gerritsen. Deze zal, omdat hij in Eek woonde, die
toenaam Van Eek waarschijnlijk niet hebben gebruikt.

J.H. Verschuren-van Eek, Genealogie Maats, Hoogvliet z.j., 28 pp., ill. + index.
Een eenvoudig uitgegeven werk over het nageslacht van Hendrik Wichgers, raadmeeester in het

buurschap Welsum bij Dalfsen. Uit zijn huwelijk met Geesje Harms liet hij te Dalfsen tussen 1725 en
1732 vier kinderen dopen. Zijn gelijknamige kleinzoon liet in 1811 de naam Maats registreren.

P.C. van Voorst Vader (red.), Kroniek van de Van Voorst Vader Stichting no. 3. Jubileumnummer 1991-2001, z.p.
2001,135 pp., ill.; ISSN 1568-4687.
P. J. A. van Voorst, Vader Verhalen uit "Vader-land". Levenbeschrijvingen en andere historische beschouwingen, z.p.
2001,181 pp., ill.; ISBN 90-806036-2-7.
P.C. van Voorst Vader, Oorlogsherinneringen uit Zeeland Utrechten Overijssel, 1939-1945,74 pp., z.p. 2000, ill.;
ISBN 90-806036-1-9.

Van de Van Voorst Vader Stichting ontvingen we drie uitgaven (de laatste publicatie tevens mede
uitgegeven door de De Vidal de Saint Germain stichting). Het eerste genoemde werk bevat bijdragen
over de oprichting van de stichting in 1991, de verschillende reünies, in memoriams, een familiekroniek
over 1998-2000 en diverse bestuurszaken over diezelfde jaren. De tweede publicatie is anders van aard,
aangezien hij bestaat uit biografieën van familieleden Vader, Van Voorst, Van Voorst Vader, Saaymans
Vader en Clomp, alsmede van verschillende historische verhalen over gebeurtenissen en gebouwen van
belang voor de familie. De laatste publicatie is verdeeld in twee onderdelen: oorlogsherinneringen van
vijf zonen uit het ouderpaar Van Voorst Vader - de Vidal de Saint Germain uit 'Het Witte Hardt' te
Middelburg en de brieven van Rudolphine CA. de Vidal de Saint Germain over het laatste oorlogsjaar
op 'de Vechtkamp' te Dalfsen.
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Parenteel
B. D. van der Meulen en R. J. Steensma, Steensma uit Friesland, deel r. nakomelingen van holle Wybes, tichelaar
te Uidlum en Antjejans, Drachten 2001,399 pp., ill. + index; ISBN 90-803833-4-1.

Van de ongeveer 3500 bekende Steensma's worden er 600 in dit boek beschreven. De overige naamge-
noten stammen af van 15 andere families, die allemaal in een volgend deel zullen worden behandeld.
Sommige van deze families zijn onderling gerelateerd, omdat een naam bijvoorbeeld in vrouwelijke lijn
is doorgegeven. Stamvader van dit geslacht is Wybe Lolles, die in 1679 trouwde met Maycke Jetses. Diens
zoon Lolle Wybes is in de titel vermeld. Het was zijn zoon Wybe Lolles (1706-na 1766) die de naam
Steensma gebruikte. Het nageslacht wordt ook in vrouwelijke lijn ver uitgewerkt.

Kwartierstaat
M. de Hoog (red.), Kwartierstatenboek XVI, Delft 2001,395 pp.; ISSN 0927-1422.
M. de Hoog (red.), Kwartierstatenboek XVII, Delft 2001,425 pp.; ISSN 0927-1422.

De genealogische vereniging Prometheus uit Delft liet in 2001 weer twee kwartierstatenboeken het
licht zien. Zoals gebruikelijk gaan de kwartierstaten ver in de tijd terug tot in de Middeleeuwen. In deel
XVI worden drie nieuwe kwartierstaten gepubliceerd: Hazeu - Fritschi (3e parentatie: Hazeu/Jager,
Rensen/De Bruin, Fritschi/Van Zwieten, Franken/Heesterman), Den Hertog - Herment (3e parentatie:
De Hertog/Verheul, Qualm/Van den Dool, Hermenet/Macpherson, Van Rumph/Van Bruinisse) en Ver-
duijn - De Haan met niet minder dan 24 probandi! (3e parentatie: Verduijn/Vissers, Van Dongen/Mes,
De Haan/Millenaar, Van den Hoven/Zwart). Dit deel besluit met een aanvulling op de kwartierstaat De
Haan - De Koning. Deel XVII bevat eveneens drie nieuwe kwartierstaten en daarnaast twee aanvullingen
op eerdere kwartierstaten. De nieuwe kwartierstaten zijn: Van Eis - Van der Waals (Van Eis/Smit,
Schuurhuizen/Remmelzwaan, Van der Waals/Kerkhoff, Misset/Kerkhoff), Karels - Hulsbos (Ka-
rels/Hartveld, Breesnee/In 't Veld, Hulsbos/Van den Heuvel, Van der Zwaard/Hofman) en Verbeek -
Davidson (Verbeek/Hoornweg, Knopper/Streefkerk, Davidson/Weichelt, Smit/Liem).

CdG

Biografie
A.M. Overwater, Het bestuur van Barendrecht 1811-2001, Barendrecht 2001,100 pag., formaat 14,7 x 20,8 cm,
ISBN90-71767-13-2.

Dit boekwerkje biedt een zicht op allen die sinds 1811 in het gemeentebestuur van Barendrecht enige
rol hebben gespeeld. Raadsleden, burgemeesters, wethouders, maar ook secretarissen en ontvangers van
Barendrecht en van de samenstellende delen, welke later, in december 1904, tot de vorming van de
definitieve gemeente van die naam hebben geleid, vinden we terug. Zowel in lijsten per raadsperiode
als in een alfabetische opsomming, voorzien van de personalia, beroepen en functieperiode maken we
kennis met de bestuurders ter plaatse. Aldaar zal men het boekje zien en gebruiken als een handig
overzicht. De genealoog kan wat hebben aan een of meer van de persoonsbeschrijvingen. Te bestellen
door overmaking van ƒ 30,- op postgirorek.no. 1522018 t.n.v. A.M. Overwater te Barendrecht. Niet via
de boekhandel verkrijgbaar.

R.F. Vulsma

C. D. Laros, De Wantsenjagers, chronologie van gebeurtenissen en gedwongen belevenissen in oorlogstijd, Bilthoven
2000, 232 pp., ill. + index; ISBN 90-76859-01-9.

Een autobiografisch boek over een Utrechtse biologiestudent in oorlogstijd. In twee jaar tijd bevond
de auteur zich - in verschillende hoedanigheden - in Utrecht, Drouwenerzand, Enschede, Ginneken,
Breda, kamp Erica te Ommen, Berlijn, Bad Berka, Stockerau(bij Wenen), Berlijn, Joegoslavië', Stockerau,
Wenen, Mauthausen, Liechtenstein, Winterthur, Evian les Bains, Parijs, Ris Orangis, Ginneken. Een
aanrader.

CdG
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Boerderijen
W. R. C. Alkemade en A.C.L. van Noort, Monumenten in hetReeuwijkse landschap, Uitg. Stichting Oudheid-
kamer Reeuwijk (Reeuwijkse Reeks 15), 2001.

Een korte historische beschrijving van de in de titel omschreven monumenten, voor het merendeel
boerderijen, vormt de hoofdmoot van dit aardige boekje. Weg voor weg wordt de lezer langs de dorpen
Reeuwijk, Waarder, Driebruggen, Sluipwijk en Oukoop, Randenburg en Middelburg, Tempel, Oud
Reeuwijk en Oudeweg gevoerd en een aantal malen is daar via een foto ook een visuele kennismaking
bij. Zeker voor genealogen met familie ter plaatse goed om eens te bekijken.

R.F. Vulsma

Dorp- en streekgeschiedenis
D. van Manen, Aanzienlijk vlek in 't Stichtse, Kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840, Veenendaal
2001,370 pag., ill., index, ISBN 90-9015155-9, verkrijgbaar bij de Veenendaalse boekhandels.

Hoewel Veenendaal pas midden 16e eeuw is ontstaan, vangt de kroniek reeds aan in het jaar 777 met
geschiedkundige informatie over de streek. De kroniek van Veenendaal is dan ook (terecht) ingebed in
een wijder historisch verband. Een schat aan gegevens betreffende de bestuurlijke, kerkelijke en maat-
schappelijke verhoudingen is door de schrijver verzameld en omgewerkt tot een samenhangende ge-
schiedenis van een gemeenschap, het geheel verantwoord in een uitgebreid notenapparaat. Indexen op
familienamen, patronymica, plaats- en buurtnamen, etc, zijn toegevoegd. Het resultaat is een zeer
gedegen en interessant werk, dat zeker ook voor genealogisch geïnteresseerden met Veenendaalse
voorouders een aanrader is.

Duizend jaar Amstelveen, een geschiedenis in 't kort, Amstelveen 2001, 53 pag., ill., ISBN 90-804649-2-9,
uitgave van de Vereniging Historisch Amstelveen als Historisch Cahier nr. 6.

Dit cahier behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van Amstelveen, en in breder verband van Nieu-
wer-Amstel. Hierbij worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld die tezamen een redelijk samen-
hangend beeld van het verleden geven. Het mooi geïllustreerde en helder geschreven boekje is uitgege-
ven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging in 2000.

Krommeniezevenhonderdvijftig, Krommenie 2001,232 pag., ill., ISBN 90-9015030-7, uitgave van het Histo-
risch Genootschap Crommenie.

In zestien hoofdstukken worden door een aantal nagenoeg dezelfde auteurs/plaatsgenoten een groot
aantal facetten van de vroegere samenleving beschreven. Verslagen van historisch onderzoek, overleve-
ringen, herinneringen en bespiegelingen wisselen elkaar daarbij af. Veel aandacht is ook besteed aan
de illustraties; zo is een waardig gedenkboek ter viering van het 750-jarig bestaan van Krommenie
ontstaan.

Bronnenuitgave
W.J. Willard, Resolutieboek Laren N.H., deeltt, Laren 2001,166 fol., index 12 pag., uitgave van het Streekar-
chief voor het Gooi en de Vechtstreek, Oud-Archief Laren, Inv. 2.

De volledige titel van deze transcriptie luidt: Resolutien Boek Van de dorpe Laeren in Goiland Waar
in allen dingen Zijn aangetekend 1687-1806. Vaak, maar niet altijd, is naast de transcriptie ook het
originele handschrift afgedrukt. Een nuttige ontsluiting van een moeilijk toegankelijke bron, met
indexen op familienamen en patroniemen.

ABB

F. J. M. Agterbosch (red.), Kerkenraedsboek (NG) Ootmarsum 1632-1786 en Ledematenboek (NG) Ootmarsum 1652-
1776. Twentse genealogische en historische bronnen 21, Hengelo 2001, 203 pp. index; ISBN 90-74983-21-9.

Deze bronbewerking van de Stichting Genealogische werkgroep Twente valt zoals uit de titel blijkt
uiteen in twee delen. Het eerste deel is een transcript van de originele tekst van het kerkenraadsboek,
waarin veel gegevens over de verschillende ambtsdragers. Daarnaast bevat de tekst talloze andere we-
tenswaardigheden. Het tweede gedeelte bevat de letterlijke weergave van het lidmatenregister met
daarin uiteraard de belijdenissen, de inkomende en uitgaande attestaties.
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W.G. Doornbos en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1634-1758. Groninger
bronnen en toegangen 25, Groningen 2001, 227 pp.

De doopsgezinde inwoners van de stad Groningen waren, zoals ook elders, vrijgesteld van het wacht-
lopen in verband met het feit dat zij vanwege hun geloof geen wapens mochten dragen. Hiertoe moes-
ten zij ook in Groningen een bedrag betalen tot afkoop van deze verplichting. Deze afkoopverplichting
resulteerde in lange lijsten met namen van doopsgezinden bewoners in de stad Groningen. Dit boek
bevat een transcript van alle lijsten tot 1701, waarna helaas tot en met 1797 alleen nog maar totalen en
geen afzonderlijke personen meer worden vermeld. In 1798 is nog weer een echte namenlijst opgesteld,
die voor menig genealoog van belang kan zijn.

W.G. Doornbos, P.J.C. Elema en D.F. Kuiken, lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen
1594-1660. Groninger bronnen en toegangen 28, Groningen 2001,406 pp.

Het Groninger lidmatenboek is van oorsprong een boek waarin de mensen alfabetisch naar voorletter
staan ingeschreven. Per letter is er uiteraard wel een chronologische volgorde. Aangezien het boek een
transcipt is van het origineel, is de bewerking indentiek opgezet. Vaak wordt een dergelijk boek vervol-
gens voorzien van een index. Helaas is dat bij dit boek niet het geval, zodat het zoeken naar familiena-
men of bijvoorbeeld plaatsen van herkomst erg moeilijk wordt. Wel spreekt het voorwoord over een
index, die mogelijk dus nog zal verschijnen (in combinatie met een volgend deel?), maar dat wordt niet
geheel duidelijk. Hoe het ook zij, het is en blijft een veel betere toegang dan het moeilijk leesbare origi-
neel.

P.J.C. Elema en H. J. E. Hartog (met inl. van R. F. J. Paping), De overledenen van Hunsingo 1806-1811 Groninger
bronnen en toegangen 26, Groningen 2001,472 pp.

Dezebronbetrefteenchronologischebeschrijving van alle inschrijvingen van overledenen inHunsin-
go, provincie Groningen. Hunsingo omvat vele dorpen in de omgeving Baflo, Bedum, Middelstum,
Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Westerwijtwerd, Zoutkamp etc. Een prima boek, zoals we gewend
zijn in de reeks Groninger bronnen en toegangen.

J.E. Heijns (t), Molenaarsgraaf oud-rechterlijk archief, weeskamer. Oud-Alblas oud-rechterlijk archief, weeskamer,
Alblasserdam 2001,153 pp., index.

Dein 1994 overleden genealoog J. E. Heij ns had in zij n nalatenschap een schat aan door hem bewerkte
bronnen liggen, die door een speciale commissie voor derden toegankelijk worden gemaakt. In dit deel
worden van Molenaarsgraaf en Oud-Alblas het weeskamerarchief en het oud-rechterlijk archief de
bewerking gepubliceerd. Een mooie bron voor wie voorouders heeft in Oud-Alblas of Molenaarsgraaf!

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
W. Bonestroo (e.a.), Woargingjie vrogger noar schoele? Het onderwijs in de dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet,
Vierhouten, Nunspeet 2001,400 pp., ill.+index; ISBN 90-7291-14-2 (verkrijgbaar bij Nuwenspete, Postbus
371, 8070 AJ Nunspeet).

De Heemkundige Vereniging Nuwenspete publiceerde een zeer verzorgd boek over de geschiedenis
van het onderwijs in de in de titel genoemde dorpen. Per dorp en daarbinnen per school zijn de geschie-
denissen over de gebouwen, de onderwijzers, de schoolschoonmakers, de Spaanse Griep, etc, beschre-
ven. Uiteraard ontbreken de naamlijsten van de onderwijzers vanaf de zeventiende eeuw tot heden niet.
Evenmin ontbreken de bekende wat stijve schoolfoto's, waarvan de meeste mensen identificeerbaar
bleken, ook van de oudere foto's. Aardig is, dat de samenstellers tussen haakjes de latere echtgenoten/s
hebben vermeld, zodat bij identieke voor- en achternamen toch duidelijk is om wie het gaat. Een zeer
fraai werk.

CdG
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Archievenblad, jg. 106, nr. 1, febr. 2002. Literaire handschriftencollecties in Nederlandse archieven;
Virtuele tochten Kennemerland [avk@haarlem.nl]; E-mail op de kaart [archivering van een e-mail; con-
clusies en aanbevelingen]; Conservering van archieven in tropische zones; Subsidie voor project 'Toe-
gang op personen' (TOP); Het Archipol-project. Het archiveren van websites van Nederlandse politieke
partijen.

Idem, nr. 2, maart 2002. In memoriam dr. mr. A.T. Schuitema Meijer; R. Koops: Beveiliging in het
Zeeuws Archief; Van regels naar kennis. Impressies van het congres 'Behoud van Informatie' [met ver-
slag van de inleidingen op de thema's Houdbaarheid van informatiedragers, Behoud van informatiedra-
gers - de techniek, Bewaarcondities]; Websites en de Archiefdienst.

Idem, nr. 3, april 2002. Erfgoedhuis kloosterarchieven; Archief oudste gasthuis van Nederland geres-
taureerd [Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft; inventaris op website: www.delft.nl/archief]; Archieven
van Schipluiden naarDelft; N.J. ElamavanDorsten: Inzoomen op 'De Woonomgeving' [project van DIVA];
J. Lucassen: Historisch erfgoed van minderheden; P. Holtrop: De Nederlanders en hun kerk in Sint-Peters-
burg; M. deBruijne: Scheepsladingen met VOC-documenten [project archief- en onderzoeksprogramma
Towards A New Age of Partnership; opleiding voor studenten uit de landen waar de VOC actief was,
teneinde in de VOC-archieven onderzoek te kunnen doen]; Ch. Noordam: De Haagse informatieschil en
de omkering van de ijsbergratio [90 procent van een ijsberg zit onder water; met behulp van internet
is het in beginsel mogelijk om 90 procent zichtbaar te maken; zoekmodel Archimedes].

Arent thoe Boecop, nr. 70, dec. 2001. W. van Norel: Stadsomroepers in Elburg [laatste: Daniël Hartgers
(overl. 1974); oudst bekende: Willem ten Hove (1761); voorts Hartger Kuiper (1780), Jacob van Hulzen
(1788), Roelof Weijenberg (1779-1858), Hendrik Jans (1806-1873), Johannes Potgieter (overl. 1871), Gerrit
Hulsman (1845), Johannes Hulsman (1872-1952), Herman (1957) en zijn vader Daan Hartgers (1907-1974;
1954)]; T. Bergstra: Deuren in het landschap; W. Seijbel: De gezworen gemeente van Elburg tijdens de
Patriottentijd (1784-1795); Het Henriëtte Roland Holst-Oord te Doornspijk (1951-1953) [landgoed 'De
Haere']; Herinneringen van Tiem Hengeveld (1918). Fragment uit de stamboom Hengeveld [i7e-2oe
eeuw]; P. van Beek: De gezusters Van den Bosch [Aaltje (geb. 1900) en Johanna Aleida Willemina (geb.
1910), dochters van Gerrit Jan van den Bosch en Johanna Jonker]; Verleden in beeld. Idem, jaarverslag
2001.

Arneklanken (Arnemuiden), jg. 4, nr. 2, juni 1999.L van Belzen: De familie Van de Gruiter [beknopte
weergave; i8e-2oe eeuw]; Interview met Klaas van de Ketterij [geb. 1923 (exm. Siereveld), tr. 1947 Janna
Carolina Poortvliet]; J. Adriaanse: Ds. Pieter Hondius, predikant te Arnemuiden (1807-1820) [geb. Amster-
dam (exm. Vogelsang), tr. 1786 Magdalena Johanna Bonte]; Verv. Uit het schrift van Abraham Buijs (12)
[1900]; Verv. zoutketen van Arnemuiden (9); Verv. Vissers van Arnemuiden (8); Verv. Geschiedenis van
Arne's genoegen (3) [muziekvereniging].

Idem, nr. 3, sept. 1999.L. van Belzen: Ter haringvangst [Van Belzen]; Interview met Pieter Koppejan
[geb. Arnemuiden 1919 (exm. De Meulmeester)]; ]. Adriaanse: De wagenmaker Dingenis Kousemaker
(1830-1898) [(exm. Remijnse), tr. Pieternella Versluijs (1833-1910)]; Verv. Abraham Buijs (13 en slot); Verv.
Zoutketen (10); A.H.G. Verouden: Het kohier van de 100e penning van Arnemuiden over het jaar 1600.
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Baerne (Historische Kring; Postbus 326, 3740 AH Baarn), 23e jg., nr. 1, maart 1999. In memoriam mr.
C. C. M. Collard (1912-1998); B. Stomp: De 'Parkgarage' aan de Amalialaan [gesprek met Karel Jansen; zijn
grootvader was koetsier/chauffeur bij de familie Van Asch van Wijk]; J. Kruidenier: Peter Wilhelm Janssen
(1821-1903) [mede-oprichter Deli-Maatschappij].

Idem, nr. 2, juni 1999. H. Bronkhorst: Een Egyptisch graf in de Lage Vuursche [van Jan Herman Insin-
ger, geb. Amsterdam 1854, overl. ca. 1918, zakenman, egyptoloog]; De 'Parkgarage' aan de Amalialaan
[gesprek met mw. A. van de Hoef, dochter van de mede-oprichter Albert van de Hoef (overl. 1969)];
Domela Nieuwenhuis in Baarn belaagd [1898]; Een boek van belang [het gezin van Hendrik Hornveld
ca. 1900].

Idem, nr. 3, sept. 1999. B. Grootendorst: De Baarnse steenfabriek; H. Bronkhorst: Een tekening van Eem-
brugge van 26 juni 1731. Cornelis Pronk en Abraham de Haan per karos door Baarn.

Idem, nr. 4, dec. 1999. Viering 25-jarig jubileum Historische Kring.

ItBeaken, jg. 63 (2001), nr. 2. Ph.H. Breuken It Frysk folksliet; D.Jansen: 'Nader tot U'. Brieven van Eilina
Johanna Huizenga-Onnekes aan Geert Aeilco Wumkes [1883-1956 resp. 1869-1954]; R.J.Jonkman: Taalge-
drachyn Fryslan besjoen neffens itbegryp 'taalhabitus';/!. Versloot: Twa etymologyske stiidzjes: wester-
lauwerskfrysk nuet en Egmondskg/aa</Sölring glaat.

De Brabantse Leeuw, jg. 51 (2002), nr. 1. G.J.A. Schampen: Deckers [te Tongelre, Utrecht, Eindhoven,
Woensel; i6e-i8e eeuw]; L. Adriaenssen: Paralipomena Moonen. 1. Moonen uit Moonkens te Tilburg [eind
i6e-i8e eeuw]; Verv. Van Gaans; J.A.H. Boeren: Genealogie van de familie Snoeren [Snoerman; te Oister-
wijk, Loon op Zand; i6e-i8e eeuw]; I. Adriaenssen: Gorp. Leenmannen, mansmannen en cijnsmannen
[Gorp was vroeger een herdgang van Hilvarenbeek; families Van Gorp, Van Gorop, Goropius, Van Goer-
pe; I5e-i6e eeuw].

Burgerzaken & Recht, 9e jg., nr. 1, jan. 2002. N.S. van der Wiel: Vervanging van verloren of verminkte
akten van de burgerlijke stand; Wijzigingen in het gezag van rechtswege over kinderen per 1 januari
2002. Idem, nr. 2, febr. 2002. Idem, nr. 3, maart 2002. Ch. Noordam: Nieuwe regels in zake behoud van
informatie; Vervangende geboorteakte bij naturalisatie; Gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte
tijdens een geregistreerd partnerschap en een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht; De rol van
de rechter bij vaststelling van gegevens over afstamming en de burgerlijke staat aan de hand van buiten-
landse documenten; Legalisatieperikelen. Huwelijksverdrag gaat boven legalisatiecirculaire.

Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 8 (2001). P. Albers: Kwartierstaat Rosies [van de kinderen van Pieter
Rosies tr. Emmen 1898 Gesien Braam; —, Tingen, Westerkamp, De Vries (te Metslawier), —, Schrijvers (te
Roswinkel), Gerrits (o.a. te Emmen), Vreriks (ook: Klinkhamer; te Annen); voorts o.a. Van Calsbeek (o.a.
te Kampen), Strating, Aling, Schuiling, Tebinge]; G. Hovenkamp: De timmerlieden van het karspel Em-
men 1600-1800 [per woonplaats behandeld]; C. de Graaf. De bewoners van het Ovinge-erf te Benneveld
[afstammingsreeks Oving(e); de boerderijnaam ging viermaal van moeder op dochter over]; Idem: Het
nageslacht van Luitien Roelofs Oosting te Zweeloo. Een parenteel in zes generaties [Oldenwening,
Crousen/Krusen, Nie-Ovinge, Oving, Weminge]; R. Alma: Drentse Heraldiek IV. Drentse schultezegels
1595-1811.1. Dingspel Oostermoer [met foto's van zegels]; H.W. Homan Free: Genealogie van de familie
Buiter van Zuidlaren, circa 1570-1900.

Dwars op (Voorhout), nr. 11, jg. 4, Broeders 2001. Geheel gewijd aan de broeders van Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten, wonend aan de Leidsevaart [o.a. over de Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS);
opvallende BNS-ers; Jan Schaffer, A.W. Deutekom, Jan van Kesteren, Ben van Egmond].
Idem, nr. 12, winter 2001. 'Muziekvereeniging Excelsior' 1908-1909 (II); Kijkjes in en om Leiden 1899,
Deel XII; Naar de Voorhoutse bollen; Aardbevingen in Voorhout en omgeving.

Gelders Erfgoed, 2001-5. Interview met een vrijwillig molenaar [Bert de Lange, uit Bennekom, molenaar
te Garderen, Ede en Arnhem].

Idem, 2001-6. De linoleumsneden van Dick Ket [jaren '30]; B. van Stralen: Archieven, beheerders en
gebruikers [o.a. digitalisering en internet, identiteit en draagvlak; 'digitalisering kan tot op zekere
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hoogte dit belangrijke nadeel van schaalvergroting - namelijk verlies van identiteit en lokaal draagvlak
- verminderen ... Niettemin moeten de bezwaren tegen schaalvergroting serieus genomen worden ...
Schaalvergroting brengt zeker het risico van verminderde lokale betrokkenheid en uiteindelijk van
verminderde lokale deskundigheid met zich mee']; Het waarom en hoe van collectieve marketing; Vijf
Gelderse musea digitaal; Museumregistratie, profiel en perspectief.

Genealogie(CBG), jg. 7, nr. 4, winter 2001. PjotrKornilevitch Suchtelen 1751-2001 [Jan Pieter van Suchte-
len, geb. Grave; symposium in Sint-Petersburg]; A. Dunselman-Borgers: Kentekenplaten. Een verrassende
bron voor familiegeschiedenis; R. Alma: Streekwapens [12de Internationale Heraldische Colloquium te
Groningen met als thema 'Streekwapens en regionale heraldiek']; Y. Prins: Zeeuwse portretten in Zwe-
den [van Andries Westerwijk Forsborgh (1716-1782, zoon van Jan Forsborgh en Elisabeth Westerwijck)
en Suzanna Magdalena Haak Kerkman (1715-1780)].

Idem, jg. 8, nr. 1, voorjaar 2002. M.R. Doortmont: Ghanees-Nederlandse genealogie en familiegeschie-
denis [Derx, Zwennes]; C. Grietman: Vicarieën, genealogie en familiebesef; J. van den Borne: Vierhonderd
jaar VOC1602-2002.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 26e jg., nr. 1,
maart 2002. A.M. Bosters: Cohier van Cruijslande, 1614; P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk voortge-
komen uit een geslacht Van Wijk [Bastiaen Cornelis (Eijmberts) (Bouman), vermeld 1607 en 1652, zoon
van Cornelis Eijmbertsz van Wijck (overl. voor 31.5.1593)]; K.]. Slijkerman: Een verdwaalde tak van het
Almkerkse geslacht Dekker? [18e eeuw]; Verv. Lenen... Land van Heusden [o.a. De Beukelaar, Kuust, Van
Drongelen]; P. Sanders: Fragmentgenealogie De Pender [oudst bekende: Jan Lambertsz, overl. voor
19.2.1592]; G.A. Klein: Terheijdens voorgeslacht. Sangers uit Stouten [Stouten/Stouts alias die Sangher
en Zang(h)ers; ise-i8e eeuw]; A. M. Bosters: West-Brabantse molenaarsfamilies. XIII. Sprangers [nageslacht
van Lambrecht Jan Sprangers, ged. Meerle 1674]; A. Neggers: Stamreeks Leenaerts [oudst bekende:
Adriaen Leenaerts tr. Tilburg 1631 Peerken Jan Denis]; Verv. Kwst. De Kort; P. Sanders: Valkuilen bij
genealogie [corr. Jaarboek CBG 2001; Erfgenamen Gerrit Joppen; corr. Nazaten uit het land van Altena
van de familie Van Os]; Verv. Lidmatenboek ... Waalwijk [1792-96]; Verv. Genealogie Doedijns; Antw.
o.a. Camerman/Kamermans, Cuypers [te Oosterhout], Verko(o)ij; Aanv. Kwst. Voeten; Aanv. Genealogie
Domen(i)e.

Genealogysk Jierboek, 2001. S. Wierstra: Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs te Sexbierum,
ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries [1622-1666; Doncker, Heremyt/Heeremiet (te Harlingen),
Van Beucker, Stada, Wassenaar, Stonebrink, Hofma, Kuiken, Vlietstra, Van der Schaaf, Wiersma, Tjal-
lingii, De Roock, Dillié, Trenk, Appelhof]; H. Zeinstra: De Nes 1600-1800 [te Nes, Oldeboorn, Amsterdam
en Heerenveen]; H. Walsweer: It capellefrijlien fan Minnertsgea [o.a. Hoytesma, Haytsma, Fernia, Romp-
ta, Van Offenhuizen, Oenema, Van Hettinga, Scheltema, Lamsma; Dotinga, Heslinga, Popta]; R. van der
Ley: Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859). Stamboek van de bedelaars kolonisten;
Fryske Rie for Heraldyk [geregistreerde wapens, waterschaps- en dorpswapens].

Gens Germana (Mededelingen van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD); secr.:
drs. J.E. de Langen, Beverweerdseweg 10,3985 RD Werkhoven), jg. 28, nr. 1, febr. 2002. E. Frankenberg:
Arge Eichsfeld und mehr über Thüringen [samenvatting van een lezing; Eichsfeld is een vooral katholie-
ke streek in het N.W. van Thüringen; bronnen voor onderzoek]; R. Steenhoff: Amerikaanse Bechten die
ooit van Duitsland naar Amerika vertrokken; Oldenburgers in Nederland. Wo sind sie geblieben [initia-
tieven en activiteiten in Nederland en Duitsland; verzoek om opgaven > contactpersoon o.a. mw. J.
Sickmann, Merwedestraat 48,3812 HM Amersfoort, j.Sickmann@planet.nl ]; Johann Carl Pabon en zijn
Wanderbuch (corr./aanv.).

Geschiedenis van Ursem in een ringband (uitg. Stichting Historische Kring Ursem), 1982. Niek Groot,
de dijkgraaf en het Heemraadschap Mijzen [geb. 1913; gesprek met...]; De eenhoorn als symbool en
banpaal; B. Seelemeijer. Ursemmer- en Mijzerveld: oudhoevig land [economische situatie 15e- 16e eeuw;
Enqueste 1494 en Informacie 1514; Claes Corff; de muizenplaag 1494; stormvloed 1509].
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Idem, 1983. B.See/eme»)er: Tuinbouwvereniging 'De Oost'Ursem en oms treken [i948-i982];Degemeen-
tekaarc van Ursem van 1866; Stambomen van families uit Ursem [Schaap].

Idem, 1984. Verv. Tuinbouwvereniging [met ledenlijst]; Herinneringen van Meester Oud [1962]; De
schepenrol van Ursem [Huijbert Jacobs de Groot 1714; boedelscheiding van het echtpaar Wijbrant Jansz
en Trijn Jans 1715; Cornelis Vis 1716; Jan Elgershuijsen 1720; Adriaen Colebrantsz 1730].

Idem, 1985 I. Water en land [situatieschetsen voor 1200,1319,1399,1635,1817 en 1933. Idem, 1985II.
B. Seekmeijer: De heraldiek van Wester-Koggenland; Het haventje van Rustenburg.

Idem, 1986. Ursem: een oude veenontginning in het midden van West-Friesland; Het sluisje.van
Rustenburg. 700 jaar sp1 uien [o.a. bewoners 1615-1933].

Idem, 1987. C. Bakker. Een Goudse Heer in Ursem [mr. Willem Decker, geb. Malakka 1709, poorter van
Gouda 1729, (door koop) heer van Ursem 1730/31,1769 burgemeester, enz.]; Ursem, De Schermer en 'De
Wittenburg' [bouw in 1888].

Idem, 1988. N.J. Koppes/H. de Graaf/B. Seelemeijer: Jaap de Graaf. Een Ursemmer vervoerder [Piet de
Graaf, veehouder, en zonen Gerrit (16 jaar) en Jaap (13 jaar) startten in 1921 hun vervoersdienst tussen
Alkmaar en Ursem]; Ursem's oudste verleden;]. Onderwater: De 'Windtkoornmolen' van Ursem [eerste
gevonden vermelding in 1630; eigenaar o.a. 1753 Dirk Pieters Keuning (tr. 1753 Marijtje Reijer van der
Weere)].

Historische Kring Diemen, jg. 11, nr. 2,2001. J. Blom: De zorg voor water. Het verleden en heden van het
waterbeheer in Diemen; J. Haag: Aarde, palen en keien. De Diemerzeedijk en zijn hoogheemraden; W.
Krook: Dijkdoorbraken in Diemen. Historische watersnoodrampen in het Amstelland;J. Blom: Een schat-
kamer vol over water. Archieven over het waterbeheer in Diemen [van het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht]; J. Haag: Een in het geheim gemaakte kaart. De kaart van Willem Croock als basis voor
het waterbeheer in Amstelland [rond 1520 op verzoek van Jan Jansz Bennink]; Poldermolens in Diemen;
Het Gemeenlandshuis.

Historische Kring West-Betuwe (secr.: drs. H.M. de Bruijn, Genteldijk 12,4191LE Geldermalsen; contr.
ƒ 35>- P-j-; www.betuwegids.nl/historie), Med. 29e jg., nr. 3, dec. 2001. R. van Tuyl: De heren van Est aan
het einde der middeleeuwen [Van Est, Van Tuyl, Vijgh]; Kostverloren - een bekende naam; R.H.C, van
Maanen: Werkverschaffing en ondersteuning in de gemeente Ophemert in 1931-1939 (I). De eerste vier
jaar 1931-1934; B.J. de Groot: De Saerskamp te Vogelswerf.

Idem, 30e jg., no. 1, maart 2002. W.F. Schouten: Het Blauwe Huis in Beesd [Van Heukelum, Pieck - van
1442 tot 1762, toen Peter Verstegen te Deil het goed kocht; het Blauwe Huis was toen al afgebroken];
R.H.C, van Maanen: De paardenhoutzaagmolen te Deil 1802-1836 [eigenaar Jan M.F. van Everdingen,
dijkgraaf van de Tielerwaard];J.N.A. Groenendijk: Was Henricus de Werva een De Cock? [schepen te Zalt-
bommel 1292,1315; Chatillion-wapen-voerende families; oorsprong van het geslacht De Cock; Franse
herkomst onwaarschijnlijk; oudste generaties De Cock (13e eeuw) met rechtzettingen betr. eerdere
publicaties]; R.H.C, van Maanen: Een maatschappij tot verwerking van vlas door behoeftigen in Opijnen
tussen 1853-1856; Het Hoge Huis te Beesd, aanvullingen; T. Verburg: Begraven, maar niet vergeten. Het
bedreigde bodemarchief op de Sint Lambertus-locatie te Ophemert. Nieuwsbrief, maart 2002.

Holland, 33e jg. (2001), nr. 3. A. Schmidt: 'Touching inheritance'. Mannen, vrouwen en de overdracht van
bezit in Holland in de 17e eeuw; I. Lucassen: Het einde van een migratieregime: buitenlanders in Holland
gedurende de 19e eeuw; M. Rijnders: Willem, Wilhelmina en het ware koningschap. Het Wilhelmina-
raam van Willem van Konijnenburg [1868-1943; 1923].

Idem, nr. 4, 2001. E.M. Sieperda-Staab: Het Haarlemse Collegium Medicum als toezichthouder [op de
naleving van voorschriften voor medische werkers]; P. Smit: Dr Petrus de Sonnaville (1765-1837): bestuur-
der, stadsarts van Alkmaar, dijkgraaf van de Schermer [geb. Breda, tr. 1793 Johanna de Leeuw].

Kroniek (Oudheidkundige Kring Voorst), 23e jg., nr. 3, sept. 2000. Verdwenen beroepen [lantaarnopste-
ker; Jaap (Jansen) de Weert te Twello tot 1916]; J. Groenenberg: Landgoed De Basselt (deel 1);}. Kraijo: Een
Twellose jonker in Japan (deel I) [Johan Frederik baron van Reede (175-1802)].

Idem, nr. 4, dec. 2000. Verdwenen beroepen [kolenboer; Ernst Wagenaar]; Landgoed De Basselt (slot)
[Cornelis van Haastenburg (begr. Twello 1778); kleindochter Johanna Theodora van Winsteijm tr. 1781
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Rudolph Hendrik Johan Veeren; hun erven verkopen in 1840; Senn van Basel (1873), Cramer (1904)]; Verv.
Twellose jonker.

Met Gansen Trou (Onsenoort), 52e jg., nr. 1, jan. 2002. N. de Bont: De eerste jaren van het Oranje-comité
Nieuwkuijk 1935-1939 (1) [in dit comitéwerden o.a. drie heren De Bont gekozen]; Stroop'fabrieken' in
Herpt [geperst bietensap toevoegmiddel voor koffie: 'Buisman'; Buys]; Het leveren van het 'regerings-
graan' in de oorlog; Het dansen in cafés; Oud nieuws uit de regio [o.a. H. Knippels overreden, 1934].

Idem, nr. 2, febr. 2002. Verv. Oranje-comité (2); Verv. Regeringsgraan.
Idem, nr. 3, maart 2002. Verv. Oranje-comité (3); Uit het oud archief van Drunen [o.a. Jan Christiaan

Gerlach, 1767/68 hoofd van het weeshuis te Delft, in 1775 veroordeeld wegens ontucht te Drunen met
Cornelia van Mierlo; Hendrik de Groot, burgemeester van Drunen in 1776 overspel met Anna Kipping];
Peerke de mandenmaker [alias van Peerke van de Wiel, ca. 1900].

Plekbord (med.), 23e jg., no. 1, jan. 2002; no. 2, maart 2002.

Molens, nr. 65, jg. 16, jan. 2002. B. Kloosterman: Een Overijssels korenmolenaarsgeslacht [Jan Antonie van
Houselt liet in 1861 een windkorenmolen bouwen te Radewijk (Gramsbergen), tr. 1860 Everdina Klazie-
na Bouwhuis; in 1881 nam zoon Hendrik het beheer over en tr. 1886 Jansje van Braam. Zijn zuster Hen-
drika van Houselt tr. 1883 Lodewijk ter Voorde; hun zoon Jan Antonie kocht in 1911 molen en toebehoren
van zijn oom; wel en wee van de familie Ter Voorde]; Zaanse molenbranden.

Numaga, j aarboek jg. XLVIII (2001). In memoriam Jan Kees Haalebos (i943-2ooi);J. Kuys: De Beschrijving
van Nijmegen door Lodovico Guicciardini in zijn Descrittione di tutti Paesi Bassi (1567-1588); J.G.C, de
Wolf: De hertog van Al va in Nijmegen (1568-1573). Had de land voogd een speciale band met de stad aan
de Waal?; W.J. Pantus: Op de grens van restauratie en reconstructie. Problemen en oplossingen bij het
herstel van de Kleine Zaal van Concertgebouw 'De Vereeniging'; Kroniek van Nijmegen 2000.

De Omroeper, jg. 14, nr. 3, sept. 2001. H. Schaftenaar. Vier eeuwen stadhuis (1601-2001) te Naarden; }.
Doornenbal: Noorse geprefabriceerde houten huizen in het Gooi; De gewelfschilderingen van de Grote
Kerk (4); De winkeltjes van de Sint Annastraat, Sint Vitusstraat, Bussumerstraat, Pastoorstraat en Turf-
poortstraat uit de jaren dertig.

Idem, nr. 4, dec. 2001. H. Schaftenaar: 'Het door-ijzen van de Karnemelksloot bij Naarden in januari
1814'; F.J.J. de Gooijer. Vestingboerderijen in Naarden; A.P. Koopman-van Rossum: Garage Van Asselt en het
opkrabbelen van de autobranche vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hendrik van Asselt (1876-1967); De
oriëntering van de Grote Kerk in Naarden.

't Onderschoer (Stichting Heemkunde Denekamp; secr.: H. Boink, Diepengoor 16,7591 BW Denekamp;
e-mail: h.boink@zonnet.nl; donatie min. € 11,50; http://home.introweb.nl/~shd/), 23e jg. (2001), nr. 4.
G. Nijhuis: Clandestiene visvangst in 'uitlage' van Dinkel bij Borg Beuningen [1798 ondervraging van
getuigen over visvangst, waarvan Johan Pal the het recht (nog) meent te hebben]; G. Snoeijink: Oorsprong
familienaam Snoeijink; S. Wynia: Wie was Henricus Andreas van Mol [1923/24 op safari met Willem
Frederik Jan Laan]; W. Groothuis: Meester Bernink 100 jaar geleden in Epen [1878-1954; onderwijzer,
plantendeskundige]; Geschiedenis watermolen Singraven; Verzoek wijziging parochiegrens schetst
aardig beeld van 85 jaar geleden [pastoors A.C. Dames en W.L.S. Knuif].

Idem, 24e jg. (2002), nr. 1. Rond boerderij Bekker in de oorlogsjaren [familie Bekker];H. Boink: Bijzon-
dere episode uit Erve Tythoff te Groot Agelo [gezinnen Tydhof, Tijtthoff; 19e eeuw]; Bernard Derkman
over de Denekampse paasgebruiken; Grensbepaling tussen gemeenten Ootmarsum en Denekamp in
1826; Johan Blokhuis over 10 mei 1940; G. Nijhuis: Plaatsen elf grensstenen in de 18e eeuw tussen Frens-
dorf en Noord Deurningen; J. Knippers: In de buurtschap Berghum klinken nog de aloude familienamen
(1) [Nijmeijer].

Ons Voorgeslacht, no. 533, 57e jg., jan. 2002. A.M. Hutchison/A.M. Hutchison-Kleijweg: Genealogie Smit
[oudst bekende: Kornelis Smit(s), van Noorwegen, tr. Rotterdam 1748 Marijtje Koolsbergen; met gezin-
nen van dochters]; R.H.C, van Maanen: Zuidhollanders die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden
voldaan [lichting 1859].
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Idem, no. 534, febr. 2002. K.J. Slijkerman: De stammoeder van het geslacht Ruizeveld op het eiland
IJsselmonde [Verheck, (Van) Schilperoort, Op te Wael, (De) Wever]; F.J.A.M. van der Helm: 10e Penning
Zoeterwoude 1543; Antw. Van Vliet [te Berkenwoude], (Van) Lansbergen.

Idem, no. 535, maart 2002. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht (den) Boer te Ridder-
kerk en Strijen [(groot)vader en kinderen van Cornelis Jansz (den) Boer, otr./tr. Ridderkerk/Langerak
1622 Aeltjen Ariaens]; R.H.C, van Maanen: Dopen van kinderen afkomstig uit Leerdam in Rhenoy 1772-
1807.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 18, nr. 4,4e kw. 2001. Namenindex
en inhoudsopgave O.T.G. B over de jaren 1984 t/m 2000. Te bestellen - evenals oude jaargangen - bij Het
Wekenstroo 4, 7231ND Warnsveld; JKlompenhouwer@tebenet.nl.

Oud Alkmaar (Historische Vereniging Alkmaar; Oudegracht 245,1811CG Alkmaar; abt. € 11,- p.j.), 25e
jg. (2001), nr. 3. Themanummer: Van Goeden Huize. Elite in en rondom Alkmaar in de negentiende
eeuw. R. van derLaarse: Ten geleide. Notabele levensvormen; M. Prins: Adellijke tradities en burgerlijke
normen. De familie Van Foreest en het landgoed Nijenburg; S. de Waal: Een aangenaam en fatsoenlijk
leven. De verdeftiging van de familie Fontein Verschuir [met Van der Feen de Lille]; E. Polman Tuin: Een
notabele levenswijze? Een Friese dame binnen de ondernemerstak van de familie De Lange [Cornelia
Hendrika Tigler Wybrandi (1859-1941)]; W. de Haan: Pioniers met oude idealen. De stichting van de
badplaats Bergen aan Zee door de familie Van Reenen.

Idem, jg. 26 (2002), nr. 1. M.Joustra: De kanselbijbel uit de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar; D.
Aten: De Monniken-, Raven- en Robonsbospolder. Twee oude eilanden tussen de Berger- en Egmonder-
meer. Nieuwsbrief, 6-2001; 7-2002.

Oud-Scherpenzeel, 13e jg., nr. 3, okt. 2001. Otto Pieter Bennewitz, Burgemeester van Scherpenzeel 1854-
1868; Maatje Kramer [geb. 1813, dr. van Jan Jacob Kramer (uit Amsterdam) en Jannigje Renes].

Idem, nr. 4, dec. 2001. Overeem bv verdwijnt uit dorpbeeld [Jan Roelofzen, bedrijfsleider; samenvat-
ting van een lezing; de smederij van Jan Overeem (1867-1939, zoon van Willem Overeem en Elisabeth
van Burken) > fabriek van o.a. kettingkastbeugels; knopenmakerij].

Oud Wageningen, 26e jg., nr. 1, jan. 1998J.H. Soentgerath: Een aardige vondst [gegevens m.b.t. Wagenin-
gen in boedelinventaris, opgesteld n.a.v. het overlijden van Ernst van Lawick in 1749]; Diefstal van
deurkloppers in 1769 [gedupeerden: Derk van Ommeren, de weduwe Van Laar en de weduwe Boekel-
man]; A.C. Zeven: Een begin vijftiende-eeuwse Tielse kroniekschrijver over Wageningen en omgeving.

Idem, nr. 2, april 1998. A.C. Zeven: Rouwborden in de Nederlands Hervormde kerk van Wageningen
in de 18e eeuw; P.C. Schroeder: Meer dan honderd jaar drankgelegenheid op de Wolfswaard aan het kleine
veer 1807-1918 [kasteleins o.a. Lourens Jochems, Roelof Vonk, Gerrit van de Poll, Evert van Laar, Willem
van Roekei en zoon Gerrit];C.D.Gasf:HorlogemakerPeter van Grootgheest(i792-i862)en zijnleerlingen.

Idem, nr. 3, sept. 1998. A.G. Steenbergen: De Volharding aan het Salverdaplein [r.k.coop. bakkerij];
Drukkerij VADA1969-1986.

Idem, nr. 4, nov. 1998. CD. Gast: Een vioolvirtuoos in Wageningen [H. Winiawski, 1857]; Vrachtrijder
en bierdrager Jan van der Schouw [geb. Wageningen 1813; exm. Van Herpen]; De lotgevallen van Jaap
de hulpkassier [in 1943/44; Jaap Gijsbertsen, 1919-1988].

De Proosdijkoerier (Hist. Ver. De Proosdijlanden), jg. 17, nr. 3, sept. 2001. J.M. Klijn: Reconstructie van
de bebouwing en bewoning aan de Herenweg in Vinkeveen rond 1830 [eigenaren en hoofdbewoners;
bewoning volgens de volkstelling van 1830]; F. de Wit: Anthony Pieter van Dishoeck, Proost van Sint Jan
[geb. Houghly 17O9];J. Frankenhuizen: Goeie ouwe tijd, vergeet het maar [Mijdrechten Wilnis 1795-1806];
Idem: De krankzinnige [Grietje van Minden, geb. Alkemade; 1791]; Herinneringen van Floor van Spengen
(1906-1988).

Idem, nr. 4, dec. 2001. Themanummer: Van onderdanigheid naar recht. Drie eeuwen armenzorg in
De Ronde Venen, een studie van de hand van J. Frankenhuizen [armoede in Nederland tot de 18e eeuw,
en in de i9e-2oe eeuw; de Rondeveense dorpen in de 18e, 19e en 20e eeuw; de armenzorg in Mijdrecht
[hervormd, gereformeerd, rooms, sociaalcharitatief, enz.].
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De Sneuper (Dokkum), nr. 23, 7e jg., nr. 1, maart 1992. Speurtocht in noordoost Friesland (2) [1949];
Tsjerlik segel Aldwald-Westergeast; J. Heeringa: Het Harke de Roos mysterie [Harke, geb. Engwierum
....?, ill. zoon van Sytske Harkes de Roos (1805-1849); stamreeksjes De Boer, Beintema, Douma en Alber-
da]; Kwartierstaat (5 gen.) van Kornelis Enneus de Jager [1934-1988; De Jager (te Zwaagwesteinde), Rijp-
ma, Van der Bij, Bos (te Westergeest)]; H. Aartsma: Jillis Bijlstra [geb. 1902, vrachtrijder]; D. van der Werff.
Van Antje Poes en Robert Spier [aliassen van Antje Jonkhof (overl. Workum 1930) en Andries Fokke
Wilkens (overl. Oudkerk 1945)]; H. Aartsma: Klaas Wijnberg [geb. Hollum 1926, bromfietshandelaar, tr.
1945 Jeltje Joustra]; M. Holwerda: Genealogie van Douwe Jans Holwerda [4 generaties]; Toornstra, een
echte Dokkumer familie [2 gen.; i8e-i9e eeuw].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 17, nr. 4, dec. 2001. R.P. Siekerman: Voor-
dracht ter gelegenheid van de overdracht van 'de kaart' van de Holendrechter en Bullewijker Polder; M.
van Dijk: Boerderij de Parel - Paarl - Paerl, Rondekop West 43 [eigenaren o.a. Boucart/Boekaart, Dom-
mers, Van Dorssen, Van Coesant, Harmen Martens (tr. Marretje Wittebol, wed. in 1832), Van Rossem,
Cordes].

Idem (Werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel'/Gemeentelijk Historisch Museum, Kerkstraat 5,1191JB
Ouderkerk a/d Amstel; abt. € 15,-), jg. 18, nr. 1, maart 2002. Geheim verleden IV [1914]; J. Niesthoven: Van
Aemstel kroniek (1). De vrouwen van Aemstel; M. van Dijk: Voor u gelezen [in de schepenrollen; o.a.
Cornelis Cornelisz Kuijper (overl. 1674), Jan Jansz Post (1674), Jan Tijmensz Cleyn (overl. 1676), Dirk
Gerritsz Voogt (waard ca. 1670), Huijbertien van Donsselaar (buurvrouw van Jan de Weert, 1674)].

Tijdschrift voor Geschiedenis, 114e jg. (2001), nr. 3. M.R. Wielema: Ongeloof en atheïsme in vroegmodern
Europa; W. deBlécourt: Het magisch perspectief. Toverij in westelijk Nederland, 1850-1925; H.B. Teunis:
Wat is feodaliteit? [n.a.v. Susan Reynolds, Fiefs and vassals. The medieval evidence reinterpreted].

Idem, nr. 4, 2001. H. Kaptein: De Nederlandse textielhandel 1530-1610. Een discussie met Jonathan
Israël [die meent, dat ...'de Nederlandse wereldstapelmarkt pas ni 1590 vorm kreeg door omvangrijke
handel in hoogwaardige goederen dankzij verplaatsing van Zuid-Nederlandse textielbedrijven en
Antwerps kapitaal naar het Noorden'. Nieuw onderzoek wijst uit, dat al vóór de Opstand textiel - naast
laagwaardige goederen als graan - een belangrijke plaats in de Noord-Nederlandse handel innam].

Van toen naar nu (De Duffelt), jg. 31, nr. 4, dez. 01. Corr.: auteur W. Spaan moet zijn W. Spann. Idem,
jg. 32, nr. 1, mrt 02. Die Schanz und der 80-jahrige Krieg; Gerd van Aarssen, een kleurrijk figuur aan de
grens [geb. op de Hömüsche Mühle 1937]; Een plek in de Duffelt: Thornse molen; Th. van Megen: Werche-
ren 1820 [bij de overstroming van de Ooij en de Duffelt zouden twee kinderen zijn omgekomen; speur-
tocht naar hun identiteit; Laurens Groothuijsen (geb. 1818, zoontje van Maria van Megen) en Hendrina
van Megen (3V2 jaar oud, dochtertje van Seger, broer van Maria)]; Nieuws uit Millingen -1901.

Van Zeeuwse Stam, nr. 116, maart 2002. M.T. Sprangers: Familie De Priester [Priester; 6 gen.; i7e-ige
eeuw]; M. P. Neuteboom-Dieleman: Vlasman en Oliphant [genealogie Vlasman, met nieuwgevonden gege-
vens uit het archief van het Hof van Holland; i6e-i8e eeuw]; Verv. Genealogie Van Graafeiland; M. West-
strate: Genealogie van Jan Weststrate [oudst bekende: Matthijs Jansz Weststrate, te Krabbendyke ca.
1650-90]; P. Harthoorn: aanvulling op het Zeeuwse geslacht Blok [i6e-i7e eeuw, o.a. te Ovezande, Heine-
kenszand]; Antw. o.a. Leeflang [te Tholen].

Veluwse Geslachten, jg. 27 (2002), nr. 1. Rectificatie artikel Blankenspoor; Elis Jansen Bock en Jan Wil-
lemsen Bock [te Renkum 1674-77]; Opmerkingen over genealogie Van Burken; K. C. van Ruler. Genealogie
van de Barneveldse familie Van Ruler (met hier en daar enkele vrouwelijke nakomelingen) [i8e-2oe
eeuw; ook: Van Ruulder, Van Ruller, Van Reulder; met Vermeulen, Van Essen, Westbroek]; A.J. v.d. Pol:
Huwelijkszaken in Geldersch en Stichts Veenedaal [1796-1811; bruidsparen]; G.D. Beker. Kwartierstaat
Gijsbert Beker [1916-1977; —, Van Dijk (te Zeist), De With (te Hei en Boeicop), Van Vulpen]; D. Otten: De
betekenis van de familienaam Riphagen; Fragmentgenealogie Brinkhorst (3) [nageslacht van Derk
Brinkhorst, lidmaat te Velp 1758, tr. Hendrijn Sevenhuijsen].
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Zicht op Haringkarspel (Historische Vereniging arenkarspel; secr. L. Hoekstra-Bloemink, De Negen
Geerzen 1,1749 JA Warmenhuizen; lidm. —15,- p.j.), nr. 19,10e jg., mei 2001. Professor Doctor Gerard
P. Kuiper [geb. Tuitjenhorn 1905, astronoom]; Historie Hildegardis [fanfare; jan. 1922 eerste repetitie];
Serwielder molen [gesloopt in 1910].

Idem, nr. 20,10e jg., nov. 2001. De dijk van Geestmerambacht; Ouderen vertellen over vroeger (2).
Herinneringen aan de tweede wereldoorlog in de Zijpe [door J. Mulder-Bommer];J.P. Geus{\): De familie
De Moor [Martinus de Moor, ged. Amsterdam 1714, predikant te Warmenhuizen 1738-1772]; Th. Mole-
naar. Voorvader Reijer Pietersz Molenaar [geb. Groot-Schermer ca. 1663, zoon van Pieter Jacobsz Tames
en Marij Reijers].

Idem, Nieuwsbrief nr. 15 [maart 2001], nr. 16, sept. 2001.

Zij per Historie Bladen, 19e jg., nr. 3, sept. 2001. K. Otter: Van Houtzaagmolen 'De Nijverheid' tot Stoom-
houtzagerij Blaauboer en Cie. ('t Zand) [Frederik Meijer, geb. Bergen 1835, timmerman, tr. 1860 Trijntje
Koger; koper in 1874 Klaas Rensz Blaauboer]; J.T. Bremer: Floris V en West-Friesland (noordelijk Noord-
Holland); Verv. Draven op de Zandtemer kermis.

Idem (Historische Vereniging De Zijpe; Postbus 14,1750 AA Schagerbrug; lidm. € 16,- p.j. op post-
banknr. 5664.254), 20e jg., nr. 1, maart 2002. L.F. van Loo/(D. Aten): De Hondsbossche voor beginners; H.
Korsman: 18e eeuwse toeristen redden schipbreukelingen in Petten; Potverteren bij de Hondsbossche;
Calamiteitenbestrijding in 1834 [dijkgraaf Gijsbert Fontein Verschuur en zoon Daniel]; D. Aten: Een
schanddaad rond een gouvernante en een dijkgraaf [1821; Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1808) en
Elizabeth Hoffmann].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 33,10e jg., febr. 2002-1. W. Wilterdink: De emigratiegolf vanuit de Achterhoek
naar Amerika rond 1850 [samenvatting van een lezing]; R.H.C, van Maanen: Leden van de Achterhoekse
familie Janssen in Heukelom tussen 1838 en 1851 [kinderen van Hendrik Jan Willem Janssen en Gerritjen
Wassink]; Idem: De azijnmakerij van G.J. van Holten te Varsseveld in 1824 opgericht.
Amersfoort e.o., jg. 11, nr. 1, jan. 2002. M.P.M. Kleijnen: De posterijen in Nederland [verslag van een
lezing]; H. Buijks: De archieven van de waterschappen bronnen van historische kennis [idem]; J.P.C.
Hoogendijk: Een heraldische zwerftocht door Amersfoort ['Wat heeft Amersfoort nog over aan heral-
diek?']; A. van Nostrum: Nasleep van het testament van Oudelette [verbeterde transcriptie van het testa-
ment van Johan Fachot en zijn vrouw Oudelette, 1511]; Uit de Werkgroep Transportaktes: Een Amers-
foorts weeskint [1670, kind van Agnietje van Cooten]. Verpachting van de tollen van Amersfoort [1844;
o.a. Castelijn]. Een lijfrentepolis uit 1845 [Hendrik Velders x Janna Ravesloot]. Het testament van Wol-
ther van Doetinchem [1708].
Amstelland, nr. 45, febr. 2002. Archieven in en om het werkgebied van de afdeling Amsterdam e.o.; J.
Schuit: Opsporing verzocht [van de herkomst van 'Nederlanders', die zich vestigden op Ama-
ger/Denemarken]; R.H.C, van Maanen: De Amsterdamse soldaat Willem Forbis in 1809.
11 en 30 (Friesland), afl. 25, jg. 7, nr. 1, jan. 2002. Geneagram Medema - Beintema [gemeenschappelijke
afstamming van Anne Medema (geb. 1951) en Douwe Kornelis Beintema (geb. 1928) van Lieuwe Ypes
(ged. Anjum 1716) x Martje Engberts]; W. Venema: Van Aylva [grietmannen van Westdongeradeel 1578-
1807; 'wandeling' door de geschiedenis van de familie]; R.H.C, van Maanen: Friezen die niet aan hun
dienstplicht hadden voldaan; Friezen in het Groninger archief [brief van Johannes Joukes, 1766 te Leeu-
warden, aan zijn nicht Grietje Bronsema wed. P. Lollema]; Friezen die buiten Friesland zijn overleden;
S. Zijlstra: Historie van de Doopsgezinden [verslag van een lezing].
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 5, nr. 1, febr. 2002. R.F. Vulsma: Het nieuwe naamrecht [samenvatting van
een lezing]; H. van Felius: Boeven in de familie [idem]; Aanv./corr. Kwst. Lanckohr [Langohr]; Verv.
Genealogie Tielens.
Gens Haga, 7e jg., nr. 1, jan. 2002. P. Douglas(f): Fragment-Stamreeks Douglas [—, Van den Bos (te Som-
melsdijk), Nell, Renaud]; Familie Vrolijk: Inleiding genealogie van Frank Vrolijk jr., koopman en reder,
1860-1921; E. Eblé: Familie of niet? [Eble, Eblé; genealogie, uitgaande van Johann Andreas Eble, geb.
Markgröningen 1810, tr. Den Haag 1834 Alida Gompelman]; K. de Ridder. De Ridders van buiten de Rid-
derzaal [verhalenderwijs de Haagse familie De Ridder, afstammend van Hendrik de Ridder, geb. 1821
als zoon van Alida de Ridder].
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Gens Propria (Kennemerland), nr. 29, jan. 2002-1. Nieuwe ontwikkelingen in het Amsterdamse Ge-
meentearchief [verslag van een lezing door H. Snel\; V.H. Biere: Families Cosijn, Cousijn en Cousin in
Haarlem.
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 23, jan. 2002. In gedachtenis Percy Douglas; DNA-onderzoek bij
de familie Van der Knaap [samenvatting van een lezing]; M.L. Kwee: Erfelijke ziekten, diagnostiek en
voorlichting [idem];J.C.N. de Geus: Tweelingonderzoek [idem]; P. Spanjers: Discussie DNA en familiever-
wantschap.
Koggenland, jg. 17, 2002/1. Aanv. Kwst. Pannekeet; T. Plug: Mijn geschiedenisleraar en mijn familie
[fragment Van Term; i9e-2oe eeuw]; G. Schrander. Bloemlezing Kamer van Koophandel te Hoorn.
Kwartier van Nijmegen, jg. 11, nr. 1, jan. 2002. H.A.M. Fransen: Kwartierstaat van Maria Johanna Petronel-
la van Keeken [1916 Nij megen 1999, tr. ald. 1946 Hendrikus P. L. Fransen; —, Van E wijk, Van Son, Jansen
(te Beek, Cuijk, Ubbergen); Th. van Megen: Genealogie via de oprit [gemeenschappelijke voorouders met
de buren; via Andries Penders, geb. Neerbeek 1759]; J. Hekking: Zoek ik wel bij de goede naam?; H. Sliepen-
beek: De weg terug [von Schlippenbach].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 30, febr. 2002. Verv. Rechtbank van eerste aanleg (4) [1828]; Onvoorzie-
ne rampen (5).
Overkwartier van Gelre, jg. 4, nr. 1, febr. 2002. W.G.H, van derAvoort: De gebroeders Adrianus Michiel
en Jan Michiel van der Avoirt, een tijdsbeeld tussen 1610 en 1663; I. Pijper: Genealogie van Theodorus
Hanssen [zoon Joannes Hanssen tr. Velden 1621 Helena Petri Tissen; nageslacht Hans(s)en); P.G.H. Vul-
lings: Warrentong, immigranten uitEngeland? [Waranton, Werentongh, enz. te Sevenum; i7e-igeeeuw].
Stichtse Heraut, 14e jg., nr. 1, febr. 2002. R. H. C. van Maanen: Utrechtenaren die niet aan hun dienstplicht
in 1859 hadden voldaan.
Threant (Drenthe), 13e jg. (2002), nr. 1. A. Stiksma: Jan Bastiaans. Onderwijzer, volkskundige, taaiman,
1849-1901 [geb. Zeegse; exm. Geertien Boerma]; Idem: Matriliniaire genealogie Udding [afstammings-
reeks Annie Hilda Udding. geb. Beilen 1937; via Emmens, Danker, Reiling(h), Kalverkamp, Hagedoorn
> Grietje Hendriks (tr. Borger 1774)]; Kwst. Zomer (slot); H.D.J. Krikke: Gloen, burgers van Coevorden
[fragment I7e-i8e eeuw]; Genealogische Werkgroep HistorischeKringHoogeveen: Addenda et Corrigenda Kwst.
Kleine.
Twente Genealogisch, 18e jaar, no. 1, jan. 2002. J.A. Paasman: De vergeten bezetting [militairen in het
leger en bij de marine onder Napoleon; samenvatting van een lezing]; Moederreeks Lippens [ > Wiggers
(te Enschede), Distel, De Lenne, Sloet, Veldhuis (te Heino), Dikkers > Willemina Gerrits]; Moederreeks
Boom [ > Goorkate, Oude Munnik, Koertshuis, Gezink, Agteres, Olde Hengel, Groote Punt; voornl. te
Losser]; Verv. Fragmentparenteel Schouwink [met o.a. Schurink].
West Noord-Brabant, jg. 12, nr. 1, jan. 2002. Kwartierstaat (5 gen.) van Cornelis Marinus Waltherus Maria
Heijnen [geb. Roosendaal 1963; —, De Tree, De Rooij, Scheepers]; F. Gouverneur: Fragment Tack te Etten;
E. deSwart: Matriarchale lijn van Johanna Pelkmans [geb. Baarle-Nassau 1865 > Paulissen, Van Hoek,
Vinckx, Van der Loo, Raijmakers (te Poppel), Van de Graef > Adriana Theodori Cornelissen (tr. Jan An-
tonni de Greeff, uit Alphen NB) > patr.]; M.R. VisserWzn.: Stamreeks Pruysen [te Almkerk; 6 gen.]; Stam-
reeks Christiaan J.A. de Klerk [geb. Roosendaal 1897; 4 gen.].
Wij van Zeeland, 4e jg., nr. 1, jan. 2002. A.W.J.M. van Gestel: Genealogie en Genetica [verslag van een
lezing]; J.W.J.H. van Poll: De Nederlandse Spoorwegen in de periode 1921-1940 en het belang van de
Zeeuwse lijn [idem].
IJsseldelta, 15e jg., nr. 4, dec. 2001 [febr. 2002]. Van schoenendoos tot familiearchief [samenvatting van
een lezing]; Th. van Reijn: Genealogie van Claes Warnaers [te Hasselt 1634-37; Hartsuijker];]. A. Paasman:
Franse tijd: militairen en miliciens [adressen en bronvermeldingen bij een lezing]; H.B.S. Elferink: Bloed-
verwantschapslijn. Van Henricus B.S. Elferink naar Antoni Maria Braakman [gemeenschappelijk: An-
dries Teunis van de Belt tr. Epe/Voorst 1723 Gertruy Jans van de Rouwendaal]; M. Ijzerman: Beknopt
overzicht literatuur regionale geschiedenis [bij een lezing].

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

367. BIJSTERVELD (57 (2002), pag. 159)
Zie hiervoor J.Haisma-Bijsterveld en J. Haisma, Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre, een
genealogische verkenning, besproken in Gens Nostra, jrg. 54 (1999), pag. 341.

J. Haisma, Valkenswaard en A.J. Stasse, Utrecht

368. SCHERMER (57 (2002), pag. 160)
De vader van Anthonij Anthonijsz. Schermer was Anthonij Pietersz. Schermer, ged. Alkmaar 14-8-1707
(huw. en overl. niet gevonden), die weer een zoon was van Pieter Jansz. Schermer, geb. ca. 1680, begr.
Alkmaar 7-9-1732, tr. Alkmaar 13-3-1707 Jannetje van Peevoet, van Amsterdam, begr. Alkmaar 30-3-1730.

J. Ludeke, Oudorp N.H.

VRAGEN

380. BERKMAN
Martinus Berkman, ged. Nieuwpoort 22-11-1742, zn. van Govert en Johanna Sterkstad, vanaf 1769 te
Nieuwpoort brouwer in 'De gecroonde witte Leeuw', gaat in 1772 failliet. Gevraagd: zijn verdere levens-
loop.
VAN SCHAGEN, (VAN) VOORTHUIJSEN
Teuntje Kuijlenburg, ged. Nieuwpoort 23-11-1710, begr. Amsterdam 2-10-1779, dr. van Cornelis en Anna
de Graeff, otr. (1) Sloten 4-5-1749 Pieter Gerritsz van Schagen, geb. ca. 1727, overl. na 27-10-1754, verm.
scheepstimmerman, wdr. van Dina Jans; otr (2) Amsterdam 15-5-1767 Hendrik (van) Voorthuijsen, begr.
Amsterdam 27-7-1776, verm. hovenier, wdr. van Maria Lammerink en van Sara R(e)ijsma. Gevraagd:
aanvullende gegevens van de beide echtgenoten van Teuntje.
VAN DER STOK
Oth van der Stok, ged. Nieuwpoort 15-2-1756, zn. van Cornelis en Heiltje Vergeer, wdr. van Jannigje van
Oudenallen en van Janna Catharina Ant(ho)on, woont als timmerman 22-3-1820 te Oudewater. Gevraagd:
zijn verdere levensloop.
Aart van der Stok, ged. Schoonhoven 9-12-1779, zn. van Cornelis en Cornelia Houweling, schipper, tr.
Marrigje Rietveld, geb. Hoornaar 11-10-1783, dr. van Klaas en Marrigje de Kruik; zij verhuisden ca. 1830
met hun te Schoonhoven geboren kinderen Merrigje (1812), Cornelia (1814), Klasina (1814), Klaas (1816),
Herbert (1819) en Jan (1825) naar elders. Gevraagd: hun verdere levensloop.
Aart van der Stok, ged. Oudewater 27-8-1769, zn. van Maarten en Aafje Pronk, woont 27-11-1784 te
Oudewater. Gevraagd: zijn verdere levensloop.

E.A.N. Kon, Amsterdam
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381. DE HOOG
In De Nederlandsche Leeuw 71 (1954), wordt in kol. 205 Goedeken van Arkel genoemd als vermoedelijke
bastaardzoon van Jan IV, heer van Arkel. Deze Goedeken zou de stamvader kunnen zijn van het geslacht
De Hoog. Gevraagd: nadere gegevens betreffende het nageslacht van dit geslacht De Hoog. Gegevens
over de herkomst van het geslacht De Hoog in Emmickhoven/Almkerk worden ook op prijs gesteld...

A. van Andel, Belleville, Canada

382. OLINGIUS
Melchisedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper te Heerenveen, overl. ca. 1718, is mogelijkeen zoon
van Hermannus Olingius en Anna Duidinck (Duidinx), die tr. Groningen (A-kerk) 30-1-1655. Zij laten
daar twee kinderen dopen: Wibbina Olingh (1655) en Johannes Olinck (1656). Er zij n ook aan wij zingen
betreffende dit echtpaar richting Steenwijk. Melchisedek tr. Heerenveen 19-3-1682 Annechjen Adams,
die 31-1-1675 als j.d. van Coevorden naar Heerenveen komt. Kinderen uit dithuwelijk: Magdalena (1682),
Hermannus (1684), Adam (1685) en Petrus (geen doop gevonden). Gevraagd: voorgeslacht van Melchise-
dek en eventuele meerdere kinderen van Hermannus en Anna.

G. Boeijinga, Sneek

383. DEKKER
Adrianus Cornelis Theodorus (Cor) Dekker, geb. Amsterdam 20-6-1896, zn. van Johannes (Jan) Dekker,
wagenmaker, en Cornelia (Neeltje) Steeman, tr. een zekere Toos van Duitse afkomst. Uit dit huwelijk
een zoon Jan, geb. ca. 1920. Cor Dekker werkte voor de Emmamijn in Geleen als trailerchauffeur. Heeft
ook gevaren op de Kleine Elisabeth. Als laatst is vernomen dat hij verbleef in Kerkrade, Geleen of Venlo.
Gevraagd: overlijden van Cor en verdere aanvullingen.
Pieter Dekker, geb. Uitgeest 17-8-1823, zn. van Jan Dekker, broodbakkersknecht, winkelier, en Aaltje

Smit. Gevraagd: overlijden en ev. huwelijk van Pieter.

Cornelis Dekker, geb. Limmen 7-2-1828, zn. van Jacob Dekker, broodbakker, en Geertruida Jans (Geertje)
Sprong, broodbakster. Cornelis was broodbakkersknecht te Bergen, Heiloo, Zijpe, Harenkarspel, Den
Helder en Haarlem, en 28-1-1874 bij bakker Zwier in de Hekelstraat te Alkmaar. Gevraagd: overlijden

van Cornelis en verdere informatie.

T. Dekker-Beemsterboer, Warmenhuizen

384. HAAK
Maurits Haak, j.m.van Rheda in Westfalen, tr. Rotterdam 17-5-1707 Gerritje van Lochem, j.d. van Arn-
hem. Uit dit huwelijk geb. Rotterdam Maurits 31-3-1709 en Gerrit 18-12-1710. Gevraagd: gegevens huwe-
lijk en ev. nakomelingen van Maurits en Gerrit.

G. Haak, Den Haag

385. HOGENDOORN-BOER

Thomas Paulus Hogendoorn, van Willige Langerak, tr. Bleskensgraaf 20-1-1726 Niesje Cornelia Boer,
van Bleskensgraaf. Uit dit huwelijk ged. Bleskensgraaf Paulus 1-8-1726 en Cornelis 13-4-1732. Gevraagd:
geboorte- en overlijdensgegevens van Thomas en Niesje.

C. v.d. Oudenhoven, Zoetermeer

386. DE HOOGES-BRADT

Antonij Cornelis de Hooges, geb. Amsterdam ca. 1626, woont in 1641 te New York. Hij tr. oktober 1647

Eva Albertse Bradt. Gevraagd: informatie over hun ouders, broers en zusters.

H. Evans, Lander, USA

387. VAN DE WAL(L)
Simon Claesen, soldaat in de compagnie van kapitein Burmania, tr. Emden 10-10-1744 Rikste Janssen
(getuige meester Claas Hindriks). Simon Claesen noemde zich later Van de Wall, zoals ook zijn kinderen
en verdere nakomelingen. Hij stierf te Emden in 1782,66 jaar oud, maar zijn geboorte rond 1716 is daar
niet gevonden. Hoogstwaarschijnlijk kwam hij uit de Nederlanden; het regiment waarover Burmania
het bevel voerde heette 'Oranje Friesland' en was van 1727 tot 1745 te Emden gelegerd. Gevraagd geboor-
tegegevens van Simon Claesen en tips voor verder onderzoek.

H. Fischer, Wilhelmshaven (D)
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388. PLATZBEECKER
Franciscus Johannes Hubertus Platzbeecker, arbeider, geb. Roermond 12-1-1875, zn. van Arnoldus Hu-
bertusPlatzbeeckerenPetronellaHubertinaStroij, vertrok uit Roermond en werd ingeschreven te Venlo
1-12-1903. Vandaar is hij 16-11-1904 vertrokken naar Veenhuizen, gem. Norg. Daar was gevestigd de
Maatschappij van Weldadigheid, ofwel de Rijkswerkinrichting. Hij heeft daar 5 maanden verbleven,
van 16-11-1904 tot 15-4-1905. Gevraagd informatie omtrent zijn levensloop hierna (woonplaatsen, even-
tueel huwelijk, overlijden etc).

drs. J.Th. Platzbeecker, Duizel
389. COLLEE
Jean (Jéran) Collee was ca. 1615-1630 chirurgijn in het regiment van kapitein Du Plessis, dat tussen 1620
en 1630 in Brabant was gelegerd. Hij tr. Zutphen 10-5-1615 Odilia Seters uit Zutphen, en overl. vóór 19-2-
1631, toen zijn dochter Gesken werd geboren. Jean werd in 1627 pestmeester en stadschirurgijn te
Zutphen en verwierf via erfenissen van Odilia panden in de Waterstraat (1627) en de Schoorstraat.(i628).
Zijn zoon Nicolaas tr. als wdr. van Elisabeth Mullers Zutphen 1641 Geertruyt Schilders, dr. van Maximi-
liaan Schilders. Uit dit huwelijk Maximiliaan, ged. Zutphen 26-8-1646, chirurgijn, otr. Ootmarsum, tr.
Zutphen 23-11-1684 Maria Kremers, dr. van Henrich Cremer, burgemeester van Ootmarsum 1667-68.
Gevraagd: nadere informatie over het regiment Du Plessis en waar het in Brabant gelegerd was. Is er
meer bekend over de familie Collee (Colé, Koulee, Koele)?

C.J. Jager, Driel

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

UITENBOGAARD
Antoon Mathijs Uitenbogaard, geb. Amsterdam 28-3-1888, had een winkel in lederwaren te Rotterdam,
Binnenweg hoek Gouvernestraat (1939-1947?). Heeft iemand nadere informatie over deze winkel en over
deze Amsterdamse/Rotterdamse familie?

J.A. Uitenbogaart, Dorresteinseweg 49 FL 418,3817 GB Amersfoort

SCHEEREN-GIBBONS
Clara Huberdina Scheeren, geb. Roermond 21-8-1877, overl. Engeland 27-4-1929, dr. van Johannes Wil-
lem Scheeren en Johanna Elisabeth Greijen, tr. Ernest Jack Gibbons, geb. Newbury, Berkshire 1-2-1877,
overl. ald. 5-10-1930. Clara ging 26-1-1895 vanuit Venlo naar Brussel, waar zij later Jack Gibbons ont-
moette in café Le Petit Singe, Rue de Ruisbroek, eigendom van haar zuster Cato en diens man Baptist
Vandevelde. Na de dood van Baptiste (1930) verkocht Cato het café. Het is aannemelijk dat Clara sedert
1895 inwoonde bij haar zus en zwager, maar daar is niets over aangetroffen. Het oudste kind van Clara
en Jack, Isabella, werd geboren Newbury 11-3-1902. Gezocht, het huwelijk van Clara en Jack, tussen 1895
en 1902. Tot nu toe noch in Nederland noch in Engeland gevonden.

mevr. R.M. Willson, Kalkoensprenk 6,4386 DD Vlissingen
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