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'HAD IK DAT EERDER GEWETEN ...'

Een themanummer met persoonlijke ervaringen over belangrijke vondsten in het onderzoek
waar relatief lang naar is gezocht en die achteraf beslissend waren voor (een deel van) het
onderzoek.

el eens hebben meegemaa
lossing vinden ea/dan in?

ipW^tezï^:

Wellicht kan een ander er voordeel mee doen of moed vinden om vooral door te gaan met
het genealogisch onderzoek. De redactie van Gens Nostra wenst u in ieder geval veel leesplezier
en dankt de auteurs voor het delen van hun ervaringen.

Iedere onderzoeker moet h
jarenlang geen bevredigende

De vijftien bijdragen geve
archiefvondsten, met nieu
gen en met soms verrasseride

Worstelen met een probleem,
het licht zien.

llend ingevuld met nieuwe
llige vondsten of ontmoetin-

0 0 0

Als je klaar bent met je stamboom heb je dingen geleerd,
Die je absoluut had moeten weten voordat je ermee begon.

Vrij naar Friedrich Nietzsche

Bron: VVF Gent Info, jaargang 20 (2001), pag. 3

Gens Nostra 57 (2002) 313



DOEDTJE ELGERSMA VAN FRANEKER
Was zij de moeder van Henricus Schregardus?

DOOR H . M . VAN DER MEULEN-SCHREGARDUS

Inleiding
In GensNostra van april/mei 1993 noemt P.F. Visser in zijn artikel over de Schregardus genealo-
gie Doedtje Elgersma als de moeder van stamvader Henricus Schregardus'. De bron voor zij n infor-
matie waren aantekeningen in het lidmatenregister van de Hervormde kerk te Rinsumageest,
waarin Ds. Schregardus noteerde:
'Anno 1665 den 26. febr: zij n op een nieu tot de Gemeente Jesu Christi toegedaen: met attesta-
tie Doetje Elgersma van Franeq[uer]'; en in een latere toevoeging: 'Dese mij n moeder is in den
Heere gerust op den 29 july 1665'.

Als nakomelinge van Ds. Schregardus wilde ik eens zien wat er verder te vinden zou zijn
over de moeder van Henricus, vooral ook omdat er over zijn vader en moeder verder geen
gepubliceerde gegevens bestaan. Interessant genoeg blijkt, dat bovenstaande informatie mis-
leidend is om verschillende redenen: Doedtje Elgersma heette eigenlijk Doedtje Siphes Luitinga,
kwam oorspronkelijk niet uit Franeker, en - belangrijker nog - ze was niet Henricus' moeder!
Dat laatste heeft natuurlijk consequenties voor de Schregardus genealogie.

Inschrijving van Doedtje Elgersma in het geref. lidmaten register Rinsumageest

door Ds Henricus Schregardus, d.d. z6 februari 1665 en 25 juli 1665

In Franeker komt Doedtje voor de eerste maal voor op 21 juli 1644, wanneer ze als 'huysv[rou]
van Ulcke Ulckes', haar attestatie als Doetie Sipkes inlevert bij de plaatselijke Gereformeerde
kerk. Haar vorige woonplaats wordt niet in het kerkenboek vermeld, maar in Harlingen is de
ondertrouw van Doedtje Sipkes Luitinga met Ulcke Ulckes op 31 maart 1644 terug te vinden. Attes-
tatie werd afgegeven om het huwelijk in Franeker te sluiten. Niet genoemd in de huwelijks-
proclamatie is dat Doedtje Sipkes weduwe was.

Een proclamatie van het Nedergerecht te Wonseradeel van 21 februari 1635 geeft zelfs aan
dat Doedtje Sipkes al tweemaal eerder getrouwd was2. Haar eerste man was Seerp (Pieters) Crom-
wal; het echtpaar woonde te Harlingen. Seerp was de oudste van de drie kinderen van Pieter
Upckes Cromwal enjantjen Pieters.

Pieter Upckes Cromwal was burgemeester van Harlingen en hoofddiaken van de Gereformeer-
de kerk aldaar3. Hij was niet onbemiddeld en bezat onroerend goed in Bolsward, Harlingen
en Witmarsum. Na zijn overlijden (ca.1632) liet hij twee zonen, Seerp en Pijter, als zijn erfgena-
men na4. Seerp Cromwal, gerechtsbode te Harlingens, was toen meerderjarig, maar Pijter nog
niet en Foppius Gerardi werd als voogd aangesteld6. Seerp stierf enige tijd daarna, want op 18
januari 1634 wordt 'Doedtie Seerp Cromwals wedue' verzocht het huis achter het Raadhuis te
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verlaten7. Als Seerps erfgenaam, er waren kennelijk geen kinderen, erfde Doedtje samen met
haar zwager Pijter onder meer een perceel van zes pondematen in de Saté Sinnema in de Rijp-
eindt te Witmarsum. Het land werd op 21 februari 1635 publiekelijk geveild. Jan Gerbens, oud-
burgemeester van Bolsward, bood als enige en wel 140 Car. gis per pondemaat8.

In de hierboven genoemde proclamatie van Wonserdaeel uit 1635 wordt SijbeAnes als Doed-
tje's 'tegenwoordighe man' vermeld. Als zoon vanSEneEdgers en TiedSijbes was hij afkomstig
uit Leeuwarden en was hij met Doedtje te Harlingen op 14 december 1634 getrouwd. Uit het
huwelijk werden twee meisjes geboren: hun eerste dochtertje werd op 1 oktober 1635 Feijckijen
gedoopt. Zij overleed echter op jonge leeftijd, en een tweede kindje kreeg bij haar doop op 1
april 1638 eveneens de naam Feickie 9.

Sijbe en Doedtje woonden te Harlingen in een fraai huis met tuin in de Zuider Nieuw Stad
bij het Swartverlaat. Het huis werd het 'Engels' huis genoemd en lag aan de zuidzijde van de
Zuiderhaven op de hoek van de Steenhouwersstraat. Achter het huis langs de zijstraat waren
drie 'camers' (eenkamerwoningen) gebouwd. De situatie is duidelijk afgebeeld op de kaart van
Jacob Laurentius uit ca. 161110. Het huis was hen nagelaten door Doedtje's tante, Feyck Gerloffs,
weduwe van Hans Lieuwes, die hun financieel bijgestaan had en naar wie ze hun dochtertje
genoemd hadden".

SijbeAnes overleed vóór maart 164112. We weten niet veel meer van hem af, dan dat hij in 1637
een 'schryeuer van een compagnie soldaeten te voet ende burger vendrig' was13. Bij overlijden
liet hij diverse schulden achter, de belangrijkste daarvan waren aan Jan Sibolts voor zijn aan-
deel in de aankoop van een schip waarvan 3463 Car. gids. 2 st. nog openstond14, en het restant
van de aankoop van een smalschip van Lenart Jacobs15. In verband hiermee komt zijn naam
enige malen voor in de Harlinger contumatie- en recesboeken. Bij zijn overlijden bleef'Doed-
tie Sybe Anes weduwe' achter met de door hen aangespannen processen en een onafgeloste
lening van duizend Car. gis. aan Sibrant Hessels'6. Het proces dat LenertJacobs al in 1635 begon-
nen was, werd op 24 maart 1641 voortgezet en sleepte zich nog enige tijd voort17. Bij uitspraak
van 5 maart 1642 werd Doedtje veroordeeld tot betaling van 677 Car. gis.18. Hoewel Doedtje al
onroerend bezit in Leeuwarden verkocht had19, bleven haar financiële omstandigheden benard
en ze zette haar huis aan de Zuiderhaven te koop, mogelijk ook in verband met haar derde
huwelijk. In juli 1642 werd het huis over de kerk en het gerecht geproclameerd20. De verkoop
aan Riemer Jurjens,Jan Anskes, Py ter Hendriks, Roy en IJtne Dirks voor 3587 ggls. 14 st. werd op 16
september 1643 toegewezen en op 23 mei 1644 beklonken21. Op 7 juni werd Lenert Jacobs uit de
opbrengst betaald15. Gerechtelijk kwam de helft van de opbrengst haar dochter, geboren uit
het huwelijk met Sijbe Anes toe, zoals in de akte nadrukkelijk vermeld is.

Op 28 augustus 1646 werd een 'staet ende ontscheijdinge van goederen' tussenDoedtjeSipkes
als moeder en Aene Edgers als grootvader en curator over Feijck Sijbes opgesteld, die op 23 maart
1648 beëindigd werd en door beiden getekend is22. Ulcke Ulckes' handtekening ontbrak, daar
hij 'voor de bevestiginge deser werelt ouerleden sijnde'. De opbrengst van het Engels huis, het
land liggende tot Witmarsum in Sinnema saté, enig meubilair, sieraden, ook een 'legersteed
in de Gallieerkerck bij de wester duer tot Leuuerden' stonden onder andere op de lijst.

Handtekening van Doedtje Sipkes Luitinga

(Harlingen, Weesboek 139,

fol.i88v, d.d. 23 maart 1648)
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Doedtje Sipkes, in april 1644 met Ulcke Ulckes getrouwd, vestigde zich aanvankelijk met hem,
haar derde man, in Franeker. Uit sententies van 16 mei en 26 juni 1646, blijkt dat Ulcke Ulckes
wijnheer, een door de stad uit de schepenen gekozen 'toeziener op den stadswijnkelder', en
herbergier was en op het Coudal woonde23. Ze verhuisden vervolgens naar Leeuwarden waar
hij op 17 augustus 1646 de eed als burger van de stad aflegde24. In februari 1647 trad Doedtje
tot de Gereformeerde kerk in Leeuwarden toe. Ulcke overleed kort daarna, tussen april en
september 1647, en Doedtje zette het huis van haar man op het Coudal te Franeker te koop: het
werd geproclameerd in september 164725, en op 22 september 1648 werd het consent tot de
verkoop gegeven26. Voor de derde maal weduwe bleef Doedtje met haar toen negen jaren oude
dochtertje in Leeuwarden wonen.

Op 26 november 1648 werd het huwelijk tussenDoedtjeSipkesLuitingaenJohanSijtses Elgersma
te Leeuwarden geproclameerd en daarmee zag het leven voor Doedtje en Feijckien er mogelijk
vreugdevoller uit. Ze trouwde op 17 december met haar vierde echtgenoot.Johan, ook weljan
genoemd, was tweede klerk bij de Gedeputeerde Staten in Leeuwarden27. Als één van de vier
kinderen van Sijtsejarichs Elgersma en Pryntie Jans de Blocq, beiden oorsponkelijk uit Franeker
afkomstig, groeide hij op in Leeuwarden waar zijn vader keurmeester van goud en zilver
was28.

Jan begon zijn loopbaan als deurwaarder aan het Hof van Friesland en huwde op 31 decem-
ber 1626 Sepkien Feddes bij wie hij vier kinderen kreeg: Tyetske, Prijntie, Itske en Joannes. Het
echtpaar had financiële problemen zoals uit een aantal schuldbekentenissen in de hypotheek-
boeken van 1638-1640 blijkt. Sepkien overleed in het eerste halfjaar van 164.1. Jan verloor zijn
baan als deurwaarder en moest de kost als 'ijsercramer' verdienen. Hij vereffende zijn schul-
den onder andere door de verkoop van zijn halve huis aan de Lijndehoff alsook door zijn 'iser
ofte malderwinkel' te verkopen29. In plaats daarvan huurde hij een huis op de Koormarkt 'de
IJserman' genaamd30. In 1646 was hij weer in dienst van de overheid als '2e clerq der Edele
Mogende Heren Ghedeputeerde Staten van Frijslandt'27.

Ook na hun huwelijk, bleven er financiële problemen voor Doedtje en Johan bestaan zoals uit
de Recesboeken blijkt. Of het nu om verteringen, waren, geleverde wijnen, gehaald vlees,
medicijnen, schoenen of twee schuiten turf ging, ze moesten voortdurend verschijnen op de
Rechtsdagen. Hoewel één en ander in de loop van de tijd afbetaald werd, bestonden er ook na
1650 nog diverse schulden en liepen er verschillende processen.

Hun financiële situatie was er mogelijk de reden voor dat Jan in 1653 in Franeker op de
boedelveiling van wijlen ClaasDommerts, biersteker te Franeker, enige kledingstukken kocht31.

Vooral voor Doedtje tonen de Definitieve Sententieboeken aanzienlijke schulden: Op 3 okto-
ber 1649 accuseerde Jan Jacobs Popta haar vanwege '134 Car. gis. van geleverde wij nen32. De zaak
werd eerst behandeld in een interlocutaire sententie33, en op 20 september 1650 werd bij de
definitieve sententie bepaald dat Doedtje de helft van het gevraagde bedrag moest betalen34.
Het proces dutJanAlberts, een brouwer, tegen 'Doedtje Sipkesdr weduwe en nu echte huijsvrou
van Elgersma' in 1650 aanspande, betrof een achterstallige schuld van Doedtje's overleden
echtgenoot Ulcke Ulckes uit circa 1647, waarvoor Doedtje herhaaldelijk toen al werd gedagvaar-
digd35. Na een interlocutaire sententie36 vertelt een relaas in het pleidooiboek hoe Doedtje niet
weet of de vroegere comensalen, Jr. Frans van Eyssinge uit Wirdum, kapitein Jr. Jan van Roorda,
GrietieHannema,Jr. Ups en vaandrig Andringa wel voor hun verteringen betaald hebben. Doedtje
was niet bereid het 'reeckenboeck' van haar overleden man op het raadhuis te tonen37. Bij de
definitieve uitspraak werd zij op 24 december veroordeeld tot 291 Car. gis. 15 st. met aftrek van
150 Car. gis. 8 st. en 9 Car. gis. 4 st. voor de geleverde vaten bier aan Jan Alberts te betalen38.
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Ook Jan Elgersma had een schuld bij Jan Alberts lopen en verklaarde op 27 maart 1650 aan te
nemen een rekening van 22 Car. gis. voor geleverde bieren terug te betalen39, en werd daartoe
bij pronunciatie veroordeeld40.

Een accusatie van Willem van der Does, wijnkoper te Amsterdam, aan Doedtje's adres voor het
niet nakomen van een obligatie van 22 maart 1650, haar verstek gaan op de dagvaarding en
haar ontkenning worden in aanmerking genomen bij de definitieve sententie op 20 september
1652: Doedtje moet aan haar schuldeiser 189 Car. gis. plus interest, kosten van het geding en een
boete voor het niet opdagen, voldoen41.

In januari 1652 deed Doedtje Hisjans een proces aan over een verkoping door de beklaagde
aan haar huis gehouden. Hiervoor was ze Doedtje 29 Car. gis. 1 st. schuldig42. Een verslag in het
pleidooiboek toont hoe Doedtje haar aanklacht kracht bij zette met feitelijke gegevens uit haar
rekenboek, doch de gedaagde ontkende het43. Hisjans werd echter veroordeeld tot het betalen
van het gevraagde bedrag44.

Uit de voorafgaande processen, die bier, wijn, gasten en commensalen betreffen, mogen we
misschien concluderen dat Doedtje de herberg van Ulcke Ulckes voortzette. Kennelijk was dit een
tamelijk onzeker bestaan, waardoor de rekeningen niet altijd betaald konden worden.

Waar woonden Jan en Doedtje na hun huwelijk in Leeuwarden? Jan Elgersma had tot 1649 een
'huisinge ende houinge, bomen, plantagie, loodze cum annexis' in de Nieuwe Oosterstraat
bewoond dat toen verkocht werd door de eigenaren voor 1950 ggls. 20 st. Achter tegen het huis
waren negen eenkamerwoningen gebouwd, langs de rand van de tuin. De achteruitgangkwam
uit op het Blokhuis45.

Mogelijk woonde het echtpaar in een ander huis in de Oosterstraat waarvan twee van Jans
kinderen op 10 februari 1663 hun aandeel, twee vierde part, voor 400 Car. gis. verkochten aan
hun zuster Tyetske, die daar toen al woonde met haar echtgenoot, notaris Nicolaus Coumans46.
Twee dagen later verkocht ook hun broer Johan, koopman woonachtig in Amsterdam, zijn
aandeel voor 200 Car. gis. aan Tyetske 47. Het huis was eertijds in het bezit van hun grootmoe-
der (van moeders zijde) Auck van Hiemstra. Het was misschien door Jan Elgersma gehuurd of
geërfd bij het overlijden van Sepkien zoals zijn kinderen het op hun beurt bij zijn overlijden
geërfd hadden.

Jan Elgersma stierfin januari 165648, en zijn weduwe bleef met zijn schulden achter:
- aan Binne Meinerts 71 Car. gis. 13 st. voor een 'rood grime koe' op 23 oktober 1653 gekocht49;
- aan Augustijn Cloribus 194 Car. gis. 4 st. 8 penningen aan wie Jan al op 16 november 1653

betaling in vier termijnen beloofd had, waartoe een pronunciatie op 12 december 1653 hem
veroordeeld had, nadat daarvoor maar een enkele termijn betaald was50;

- aan Dirck Dircx, een herbergier, volgens een schuldbetekenis van 15 oktober 1655 voor respec-
tievelijk 15 Car. gis. 6 str. 2 Car. gis. 10 st. en 11 Car. gis51;

- aan Dominicus Beintema 80 Car. gis. 15 st. die hij op 5 mei 1655 beloofd had binnen twee
maanden te betalen52;

- aan brouwer Jan Alberts 22 Car. gis. waartoe hij al op 17 april 1650 veroordeeld was53.

Ook de begrafeniskosten stonden nog open: het dragen en bidden plus de kosten van het
'dootvat' waren niet voldaan54.
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Op 3 april 1657, deed Doedtje's dochter Feijckien belijdenis en trad daarmee toe tot de Gerefor-
meerde kerk te Leeuwarden. Kort daarna besloten beiden terug naar Franeker te verhuizen.

Na haar vertrek spande Doedtje nog een laatste proces aan: tegen chirurgijn ReiloffJansen. Het
geding, beschreven in het Pleidooiboek, stelde Reiloff aansprakelijk voor de eigendommen
door haar achtergelaten bij het verlaten van het huis dat hij naderhand bewoonde. Hij kreeg
een lange lijst voorwerpen voorgeschoteld: 'negen cleerstocken, een stock in de kelder met een
slot en schuttelbanck, een grote coperen panne, een spinwiel, een fullens vath, een puthaeck,
de plancken en andere plancken int besteed', als ook 'een wijnstock, drie rose bomen, drie
kerse bomen, enige beijie bomen, twee wij nruij tsbomen en andere plantagie' waarvoor Doedtie
restitutie verlangde. Ze had echter geen procureur gevolmachtigd en kreeg nul op haar
request55.

Teruggekeerd in Franeker leverde Doedtje weer haar attestatie in en liet zich met Feijckien
Sijbes op 11 juli als lidmaat van de Gereformeerde kerk inschrijven.

In Leeuwarden verzamelden zich intussen donkere wolken boven Doedtje's hoofd, een faillis-
sement was onontkomelijk. Dr. Dominicus Beintema, advocaat bij de Hof van Friesland, ver-
zocht haar crediteuren hun 'cas van preverentie' aan te nemen56. Deze schuldeisers hadden
voorrang bij de afwikkeling. En zo ook Feijckien Sijbes, die inmiddels haar 'veniam aetatis'
(meerderjarigverklaring) bij het Hof van Friesland verkregen had, zelfstandig kon optreden
en ook een procureur benoemde57. Bij de uitspraak van de definitieve sententie van 30 septem-
ber 1657 bepaalde burgemeester Siebe Piers Mellema dat van de opbrengst van de verkochte
goederen de preferente schuldeisers zouden worden afbetaald58. Als eerste had haar dochter
Feijckien recht op preferentie vanwege haar vaderlijk erfdeel: 1899 Car. gis. 16 st., zoals vastge-
legd in de akte van ontscheidinge van 15 oktober 165159. Recht van preferentie genoten ook de
eerder genoemden, Dirck Dirx, al kreeg hij slechts de helft van de aan hem verschuldigde 28
Car. gis. 16 st.6°, en Dr. Dominicus BeintemaS1. Doedtje had al op 12 september 1651 toegezegd een
schuld van 240 Car. gis. 10 st. voor wijnen aan Sicke Lubberts af te betalen, zoals ook werd vast-
gelegd bij de pronunciatie van 15 november 1652. Maar het geld was kennelijk nimmer terug-
betaald61. Hij moest zijn 'cas van deductie' inbrengen, en kreeg slechts 148 Car. gis. toegewe-
zen. Aan de executeur Peter Annis werd 22 Car. gis. 12 st. 25 penningen vergoed62.

Teruggekeerd in Franeker voorzag Doedtje in haar levensonderhoud als herbergierse in 'de
Pauw'. De herberg werd waarschijnlijk gedreven in het Camminghahuis, later 'de Valck' gehe-
ten. Het was gelegen op de hoek van de Hoog- of Voorstraat en de Snijpmarkt (thans Raadhuis-
plein). Op de kaart van Franeker van J. Blaeu (1643/1644) is het pand aangegeven met de letter
Q63. We treffen Doedtje en dochter Feijckien bij diverse boedelveilingen aan, waar Doedtje onder
andere linnengoed en zilver voor de herberg kocht, en Feijckien kleding64. De nu twintigjarige
Feijckien, vroeger met haar patroniem Sijbes aangeduid, had kennelijk haar moeders achter-
naam aangenomen en noemde zich voortaan Fnjcfaen SijbesLuitinga. Doedtje ging nu als Doedtje
Sijbes Elgersma verder door het leven.

Ook nu was het geen zorgvrij bestaan: Verschillende gasten betaalden hun rekening niet,
zodat Doedtje rechtelijke stappen moest ondernemen. Oedzonius Pierius Campen erkende haar
schuldig te zijn de som van 235 Car. gis. 10 st. 'hercomende ter cause geleuerde wijnen ende
bieren'65. Een tweede debiteur was Cyprianus Duijnterp, die voor 325 Car. gis. 10 st. in het krijt
stond ter 'saacke van verteerringhe tot haerren huijse gedaen'66. En vermoedelijk deed ze om
eenzelfde reden Jancke Pijbes, de vrouw van Simon Saskers Lanckuma, een proces aan67.
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Herberg 'de Pauw' (aangegeven door de letter Q)

(detail kaart Franeker van ]. Blaeu, ca. 1643/1644)

'Huize Mockma' (aangegeven met de letter L tussen het rijtje van zes bomen)

(detail kaart Franeker van J. Blaeu, ca. 1643/1644)
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Het ging Doedtje kennelijk niet voor de wind en ze kon haar schulden niet aflossen. De Har-
linger koopman Pieter]oris Piphron, deed haar een proces aan op de 'rechtsdagh' 26 augustus
166468. Het 'Extract uit coopman Pieter Joris Piphron sijn schultboeck van wijnen, fol. 11'
specificeert dat haar schuld in 1663 tot 2960 Car. gis. was opgelopen. Wel waren er ook telkens
bedragen afgelost: Feijckien had een deel betaald, in 1664 had schipper JetsePieckes drie betalin-
gen voor haar gedaan, maar er restten nog 322 Car. gis. 10 st.69. Op 2 november 1664 protes-
teerde Doedtje tegen deze claim70. Bij de uitspraak op 27 februari 1665 luidde het vonnis voor
de zoveelste keer 'Doedtie Sybes Elgersma,.'t Gerecht rejecterende de exceptie condemneert
de gedaagde'71. Het ligt voor de hand dat ze om financiële redenen de herberg opgaf en op 10
mei 1664 blijkt ze op de Vismarkt te wonen72.

In een proclamatie van het Nedergerecht van 17 februari 1665 wordt de koop vermeld van een
'seeckere grote adel[ijke] huisinge cum annexis, meteen vrije steegh ten westen, staende alhier
binnen Franeker op de Vismerckt, bij Doetie Elgersma als huirderse laestmael bewoont'73. Dit
huis eerder in bezit van de secretaris van Franekeradeel, Dr. Dirck Fogelsangh, is aangegeven op
de kaart van Franeker van J. Blaeu (1643/1644) met de letter L: 'Hottinga huis laetst beseten by
den secretaris Fogelsang'. Na zijn overlijden was het huis in december 1663 door zijn erfgena-
men verkocht aan Pieckejetses, schipper binnen Harlingen, voor 5555 ggls. Het pand wordt hier
'huisinge Mockema' genaamd74. Kort daarna was huize Mockema echter weer op de markt.
De koop door Dr. Philippus Matthaeus, arts en hoogleraar aan de Academie te Franeker, voor
4013 ggls werd op 17 februari 1665 geproclameerd73, en op 10 maart 1665 beklonken75.

Hiermee stond Doedtje op straat. Ze trok nog in februari in bij haar dochter Feijckien in de
pastorie te Rinsumageest76. Feijckien was op 12 juli 1663 te Franeker in ondertrouw gegaan met
Henricus Schregardus en het huwelijk werd op dezelfde dag te Kubaard voltrokken. Henricus
werd op 3 augustus als predikant te Rinsumageest beroepen en aanvaardde op 7 september
1663 zijn ambt aldaar77. Een dochtertje werd in februari 1664 geboren en kreeg bij de doop
door haar vader op de 28ste van die maand de naam Margrietje. Doedtje's verblijf in Rinsuma-
geest zou van korte duur zijn: Zij overleed op 29 juli 166578 en werd vier maanden later in de
dood gevolgd door haar dochter Feijckien, die op 25 november 1665 overleed, zoals Ds. Schregar-
dus in het kerkboek noteerde79. Henricus bleef alleen achter met hun dochtertje, nauwelijks
anderhalfjaar oud.

Op 13 februari 1673 hertrouwde Henricus met Hiltje Wolters Wolfgangh te Leeuwarden. Er werd
voor de Weeskamer een 'tauxatie end uijtwijsinge sampt scheidinge van goederen bij Dnus
Henricus Schregardus ... nopens sijn dochter Margritie Schregardus bij Feyckjen Luitinga
zaliger sijn eerste vrouwe... op 16 februari 1675' gedaan80. Behalve huisraad, tafelgoed, goud-
en zilverwerk wordt als laatste genoemd 'noch ses pondematen landts, leggende over hoogh
ende laeg in Sinnema State tot Witmarsum'. Zoals we weten, gaat het hier om het land dat aan
de beide broers Cromwal was nagelaten, en dat Doedtje als Seerps weduwe geërfd had. Het werd
op 21 februari 1635 te koop aangeboden door de 'curatoren over Pyter Pyters ... en Doedke
Sipkesdr, nagelatene weduwe van Seerp Cromwal' en door Jan Gerbens per bod gekocht8. Maar
de koop was kennelijk niet doorgegaan en het perceel was in zijn geheel in het bezit van Doetje
gekomen. Op haar beurt liet zij het na aan Feijckien en na diens dood was het door haar klein-
dochter Margrietje geërfd.

Hoewel volgens de scheiding van goederen van 1675 het land aan Margrietje behoorde, lezen
we in een proclamatie van 28 maart 1696 van Wonserdadeel, dat Gorrijt Bauckes en Trijntie
Sjoerds dat perceel land 'in koop becomen van Henricus Schregardus medicina dr. en praedi-
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cant tot Doccutn' voor 62 Car. gis. per pondemaat plus 'drie silvere ducatons... tot een veree-
ringe aen de voorsegde heer vercopers vrouw ende kinderen' verkregen hadden81. Het moet
een donderslag bij heldere hemel geweest zijn toen Margrietje, inmiddels getrouwd metJohan-
nesMesterum, ontdekte dat haar vader Henricus Schregardus en zijn tweede vrouw Hutje haar land
buiten haar weten verkocht hadden. De daad bracht nogal wat opschudding teweeg en leidde
tothet'niaar'verzoekaanT/ercfeT/eer^Hoyttn^a, mederechter van Wonseradeel. Het niaarrecht
is het recht van eerste koop aan familieleden in de eerste plaats82. Na een reeks rechterlijke
zittingen werd de verkoop ongedaan gemaakt en op 14 november 1696 kreeg Margrietje haar
door 'bloetswegen' bekomen erfdeel terug83.

Ze zette het land zelf op de markt en verkocht het op 5 januari 1697 aan Sybrandus Siccama
en Dirck Cornelis voor 61 Car. gis. per pondemaat84.

De 'legersteed' (graf) in de Gallieërkerk te Leeuwarden genoemd in de akte van ontscheiding
van 23 maart 1648, maar niet vermeld in de akte van scheiding van 1675, stond in het register
van 1691 van de graven in de Galileërkerk te Leeuwarden op naam van 'Do. Schregardus tot
Dokkum'85.

Uit Margrietje's huwelijk met Johannes Mestrum, gesloten in 1690, werd te Kollum op 31
maart 1700 een dochtertje gedoopt, dat Doedtje genoemd werd naar haar overgrootmoeder.

Epiloog
Ds. Henricus Schregardus''s annotatie in het lidmatenregister van Rinsumageest werd tot op
heden letterlijk genomen en de vraag, wie Henricus' moeder was, leek daarmee opgelost. De
wens meer over haar te weten te komen, vormde de basis voor dit onderzoek. Het was een
onverwachte ontknoping te ontdekken datDoedtjeSipkesLuitinga niet de moeder was vanHenri-
cus Schregardus, maar zijn schoonmoeder. Daarmee is de uitkomst van dit onderzoek van meer
belang voor de Mestrum- dan voor de Schregardusfamilie.
Had ik dat maar geweten ...

Noten
Mijn hartelijke dank gaat uit de heer W. Annema te Delft (zie noten 63,72 en 73), de heer YJ.
Elsinga te Harlingen (zie noot 10) en heer M. Gravendeel van het Rijksarchief Friesland (zie
noten 22 en 57). Ook wil ik de staf van de Family History Center van de Church of the Latter
Day Saints te Yorktown, NY, met name Sharon Lape, hartelijk danken.
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Gens Nostra 57 (2002) 321



deel, Reces [Prodamatiejboek 9, fol. 306 r+v d.d. 7-10-1615. Voor de ligging van Sinnemastate aan
de Rijpenderlaan tussen Witmarsum en Hemert, zie: Landschapsinventarisatie Wonseradeel, een kultuur-
historische studie, december 1978.

9. P.F. Visser, t.a.p., pag. 294 sub I: Feickie is de latere echtgenote van Henricus Schregardus.
10. RAF, Harlingen, Hypotheekboek V13, fol. 248V-249V d.d. 16-5-1637 registratie d.d. 6-7-1639. De
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1696, fol. 11 d.d. 1-7-1696, fol. 11 d.d. 13-7-1696, fol. 15 d.d. 7-9-1696, fol. i6v d.d. 21-9-1696, fol. 17
d.d. 28-9-1696, fol. 18 d.d. 5-10-1696, fol. 19 d.d. 12-10-1696, fol. 2iv d.d. 19-10-1696.
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84- RAF, Wonseradeel, Prockmatieboek 233, fol. 7ir+v d.d. 5-1-1697 kopers voorrecht d.d. 27-2-1697;
ibid., fol. 75 r+v d.d. 11-5-1696 kopers voorrecht d.d. 13-8-1697: koopakte van Sijbrandus Siccama en
zijn vrouw voor 52 pondematen land op Sinnema state gekocht van Vakrius Glinstra: Ds. Schregardus
genoemd als eigenaar van zes pondematen.

85. RAF, Harlingen Weesboek 139, fol. i87r 'een legersteed in de Galileerkerck bij de wester duer tot
Leuuerden'. Zie noot 22. Het kwam niet voor in de scheiding van goederen van 1675. Zie: noot 80
en H.M. Mensonides, Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de
kerken tussen Flie en Lauwers, deel III, Leeuwarden 1952, pag. 77: '1691 Register der graaven in de
Galileerkerk beginnende van't west-endt van de zijd-muur in de Zuiderhoek', nr. 14.

ADAM KALDENBACH
DOOR JOS KALDENBACH

De oudste Kaldenbach in Nederland van mijn r.-k. tak heette Adam (1700-1763). Hij kwam uit
Lohn in het Gulikerland en was soldaat in het regiment van kolonel Drinbodt.

Dit regiment was onder meer in Grave, Deventer, Bergen op Zoom en Hoorn gelegerd.
Adams dochter Gerritje trouwde in Hoorn als jonge dochter van Deventer. Destijds vond ik in
Deventer Adams ondertrouw (hij trouwde in Breda), maar niet de doop van de bruid Hendrikje
Brouwers en eventuele kinderen.

Sinds twee jaar echter, weet ik dat ik had moeten doorzoeken, ook naar kinderen van vóór
de huwelijksdatum. Gerretje bleek een halfjaar voor het huwelijk te zijn gedoopt met Adam
Coldebagh als vader. Voortaan vertrouw ik minder op de juiste schrijfwijze en kijk ik nog pre-
ciezer naar een vreemde spelling of eigenaardige datum.

Uit Antwerpse Bron (84)

16-1-1530 [= 1531]; Jehanne van Schyndel Henricxdocherwylen met Gielis van den Baren eius marito [=
haar man], Henrick van Brueghel, daer moeder afwas Vrancxken van Schyndel suster was des voers.
Henricx, Peter Wouters als man van Lysbette van Bruegel suster des Henricx van Bruegel, zelve
Peter Wouters gemachtigt van H.Jacop van Bruegel priester j a n en Cristyne van Bruegel alle wetti-
ge kinderen van de voers. Vrancxken van Schyndel (procuratie sHertogenbosch 5-1-1530) Jan
Colen daer moeder afwas Aechte van Schyndel oic suster was der voers. wylen Henricx van Schyn-
del, Willemyne Colen syne suster met WouterDiericx eius marito, Anna Colen huer suster metPeter
Buyck backer eius marito, voers. Jan Colen, Gielis van den Baren, Wouter Diericx en Peter Buy dn
momboren vanjoachim, Peter, Franchyne ende Heylwyge Colen Hennbckinderen wylen daer moe-
der afwas de voers. Aechte van Schyndel. tsamen als erfgenamen van wylen Jan van Schyndel
hueren oom, ex una, de voers. Henrick van Brueghel en Wouter Diericx als executeurs, met
H. Peter Hillen als toeziender van den testamente van wylen Lysbeth Zeghers des voers. Jans van
Schyndel huysvrouw was (testament 29-8-1530 voor voers. H. Peter Hillen); deling.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 177, f. 246] [M.V-K]
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AKENSE PROTESTANTEN KERKTEN IN VAALS
DOOR TON VAN REEKEN

Voortgezet onderzoek naar mijn Limburgse voorouders kon ik oppakken nadat ik voor mijn
werk naar Maastricht was verhuisd, ruim vijftien jaar geleden. Ik stuitte toen al snel op een
voorouderpaar waarvan hij - Dionijs Hupkens' (1699-1784) - uit Maastricht kwam, maar zij -
Anna Elisabeth Petters (overl. 1744) - uit Botschet bleek te komen. Het huwelijk in 1729 werd in
de protestantse kerk gesloten, maar daar gaf ik geen extra gewicht aan, omdat ik door mijn
onderzoek boven de rivieren ervaren had dat bijna iedereen dat deed.

Veel meer hield me bezig waar Botschet zou kunnen liggen. Omdat wij vlak bij Aken wonen,
winkelen we daar ook wel eens en zo kwam ik erachter dat 'Botschet' de lokale uitspraak is van
Burtscheid, thans een aardige wijk van Aken. Het ligt vanuit het centrum achter het Haupt-
bahnhof en is nog steeds een Kurplaatsje binnen de stad dat beslist de moeite waard is om bij
een bezoek aan Aken eens aan te doen. Ik nam me voor om na mijn pensioen (dat toen nog
zo'n vijftien jaar in het verschiet lag) eens naar het archief in Aken te gaan om daar verder te
zoeken naar de afstamming van Anna Elisabeth Petters.

Nu ik onlangs in de gelegenheid was om met een excursie naar het gemeentearchief van
Aken mee te gaan, die was georganiseerd door de Bezirksgruppe Aachen van de Westdeutsche
Gesellschaft für Familienkunde, waarvan ik inmiddels onder andere met dit doel voor ogen,
lid was geworden, kwam ik erachter dat de gegevens betreffende Anna Elisabeth al die tijd al
op het Rijksarchief in Maastricht aanwezig waren.

Dat zit als volgt, in de katholieke kerkboeken van Burtscheid komt de naam Petters (ook wel
als Peters of Pitten geschreven) nauwelijks voor en de gezochte al helemaal niet. Omdat ik mij
toen het artikel van Maassen2 herinnerde, waaruit bleek dat 'mijn' tak van de familie Hupkens
echt protestants was, wilde ik de protestantse kerkboeken van Burtscheid doorkijken, maar
die bleken er voor die tijd niet te zijn, want er was toen in Burtscheid, noch in Aken een pro-
testantse kerk. Protestanten moesten naar de protestantse kerk in Vaals, zo'n vijf kilometer
verder. En die kerkboeken liggen en lagen al lang in het Rijksarchief in Maastricht; om de
hoek zogezegd. En in die boeken heb ik de doop van Anna Elisabeth 3 gevonden en ook het
huwelijk van haar ouders en de geloofsbelijdenis van haar vader en nog veel meer. Nu kun je
zeggen 'Had ik dat maar eerder geweten...', en dat zei ik toen ook, maar ik heb natuurlijk on-
dertussen ook niet stil gezeten, dus zo erg is het ook weer niet, en ik houd mijn lidmaatschap
in Aken ook aan, want er is daar nu genoeg te zoeken. Dus wie weet wat ik allemaal zou heb-
ben gemist als ik het wèl al had geweten en wat ik u nu allemaal onthoud door het u te vertel-
len...

Noten
1. Dionijs Hupkens, ged. Maastricht 30-8-1699, begr. Maastricht (St. Janskerk) 24-4-1784, zoon van

Urbanus Hupkens en Catrijn Francot/Francken.
2. A. M. A. Maassen, De protestantse tak van de Maastrichtse familie Hupkens, in: Limburgs Tijdschrift voor

Genealogie 18 (1990), pag. 36-42.

3. Anna Elisabeth Petters, geb. Burtscheid (thans Aken), ged. Vaals 26-9-1699, begr. Maastricht (St.

Matthijskerk) 30-6-1744, dochter van Peter Petters/Peters en Elisabeth Werz.
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DIGITAAL ZOEKEN
DOOR K.A. REUVERS

'Had ik dat eerder geweten ...'. Na het lezen van de oproep in Gens Nostra om een bijdrage te
leveren aan dit themanummer had ik meteen ideeën. Kwartieren waar relatief lang naar is
gezocht. Uiteindelijk vind je iets in een niet voor de hand liggende bron of bij toeval in een
andere plaats en gaat het onderzoek weer verder.

Het meest opzienbarend van de laatste jaren vind ik de Digitale Stamboom, waarmee Delft
en inmiddels Eindhoven en Rotterdam hun DTB op Internet zetten. Omdat ik in mijn kwar-
tierstaat veel Rotterdamse kwartieren en enkele Delftse heb, ben ik hier erg gelukkig mee. Aan
de hand van een voorbeeld wil ik nader toelichten, dat hierdoor meer mogelijkheden ter be-
schikking staan om een voorouder te vinden.

MariaJans deBruijn, trouwt als j.d. van Rotterdam 11-10-1699 (otr. ald. 27-9-1699) Gerrit Arijens
van Duijn, ged. Schiedam 7-11-1677, begr. Rotterdam 5-4-1706 (Goudsewagenstraat, SKhof), zn.
van Arij Meesz. van Duijn, tuinder, en Trijntje Cornelis van der Vlught. Maria werd begr.
Rotterdam 11-9-1760 (Boompjes bij de Pottenbakkersteeg, twee kinderen, drie gld, Gaarder:
'aangeg. 8-9-1760 't Lijk van Maria de Bruijn, wed. van Gerrit van Duijn in de Boompjes, drie
gld.'). Uit het kortstondige huwelijk van Maria werden twee dochters gedoopt te Rotterdam:

1. Catharina,ged. 2-3-1700(get. Caterijntie),overl. Rotterdam 17-4-1773,otr./tr. (1)Rotterdam
21-8/7-9-1718 GerritJoriszDik; otr./tr. (2) Rotterdam 30-9/14-10-1731 EgbertKoffly), ged. Rot-
terdam 2-4-1711 (r.-k.), tuinier, later mr. hovenier aan de Jodelaan, overl./begr. Rotterdam
14/18-2-1790, zn. van Willem Willems Koffy en Claesje Hendriks Bakker. Hij hertr. Rotter-
dam 29-7/14-8-1781 Anna Christina Kroonenburg van 's-Gravenhage.

2. Anna, ged. 29-10-1702 (get. Judick Susaer), otr./tr. Rotterdam 24-6/ 8-7-1725 Jacobus Sieren
van Banken, j.m. van Rotterdam, zn. van Sier Jacobsen en Pieternelletje Jans van der Nat.

De doop van Maria vond ik niet direct, maar uiteindelijk vond ik een inschrijving en bij gebrek
aan anderen, heb ik die voor waarschijnlijk aangenomen. Helaas heb ik hiermee een kwartier-
staatvirus1 tot leven gewekt door dit te publiceren2.

Er was weinig te vinden van Maria; in de notariële archieven slechts één keer als getuige bij
een scheldpartij3, maar geen testament of boedelscheiding. Voorts gaven de beide doopgetui-
gen ook weinig houvast: in 1700 een Caterijntie zonder achternaam, in 1702 Judick Susaer over
wie niets werd gevonden in Rotterdam.

Met de komst van de Digitale Stamboom (met tot nu toe een deel van de huwelijken van
Rotterdam; de rest zal later wel volgen4) heb ik getracht van niet gevonden kwartieren meer
gegevens boven water te krijgen. Zo ook de herkomst van Maria deBruijn. Legio mogelijkheden
voor een Jan de Bruijn als vader, zodat dit dood liep. Maar... een groot voordeel van deze zoek-
wijze is dat er ook op alleen voornamen gezocht kan worden. De doopgetuige]udick Susaer eens
zonder achternaam ingetypt, en uiteraard niet aMeenJudick, maar ookjudith5. De geboorte van
Maria zal rond 1675-80 plaats gevonden hebben. Derhalve rolden alle huwelijken op deze
voornaam voorbij van 1660 tot 1690. Twee ervan vielen op:

- JudikPhilippe,j.d. van Rotterdam, won. Goutsewagenstraat met Jan Dirksen deBruin,].m. van
Rotterdam, won. Nieuwe Frankestraat, otr. 31-5-1676, attestatie naar Overschie 14-6-1676.

- Judith Sesars, weduwe vanJohannesDirksz., won. Breestraat met Gerrit Verbeek, j .m. van Rotter-
dam, won. Lombertstraat, otr./tr. 28-2/14-3-1683.
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Nader onderzoek op het gemeentearchief Rotterdam bevestigde dat het bij Judik Philippe en
Judith Sesars om dezelfde persoon gaat. Ui t haar eerste huwelijk twee dochters, onder wie Maria
die als Maritie werd gedoopt op 21 maart 1677, uiteraard alleen met patroniem. Uit het tweede
huwelijk nog zes kinderen Verbeek. Dat het om de juiste personen gaat, werd bevestigd door
het feit dat halfbroer Philip Verbeek voogd werd over het minderjarige kind van Maria's dochter
Catharina en diens eerste man GerritDik 6. Bovendien komen de dochters van Maria als doopge-
tuigen voor bij deze familie Verbeek.

Achteraf bleek zelfs dat ik al notities bezat over deze nieuwe kwartieren, maar dat kwam
door mijn onderzoek naar geslachten Verbeek uit Rotterdam! Daarbij was de link naar De Bruin
niet gelegd.

Het onderzoek naar oudere kwartieren loopt nog, maar ondertussen zijn de volgende kwar-
tieren bekend (let hierbij op de grote variatie in spelling van de diverse namen):

1. Maria de Bruin.
2. Jan (Johannes) Dircksz deBruijn, geb. Rotterdam, schoenmaker, overl./begr. ald. 2/5-9-1682

(man van Juijdick Flypso, Breestraet), otr. Rotterdam 31-5-1676, tr. Overschie 14-6-1676
(met att. van Rotterdam).

3. judith Philips Césare, ged. Rotterdam 1656, begr. ald. 30-6-1717 ('Judith Philippe, wed. van
Gerrit Verbeek, Vranckestraet b.d. Kipstraet, drie meerderjarige kinderen'), otr./tr. (2)
Rotterdam 28-2/14-3-1683 Gerrit Verbeek, ged. Rotterdam 9-9-1660, begr. ald. 14-5-1697
(Gerret Verbeek, man van Judick Slijper, Doelstraet, zes minderjarige en één meerderjarig
kind), zn. van Gerrit Pieterse Verbeek en Aeltje Rückers.

6. PhilipJansz Césaer, spijkermaker, begr. Rotterdam 5-12-1709 ('man van Aegje Groenewout,
over 't weeshuis, Skhof), tr. ca. 1655

7. Aegje Harmens Groenewoud, begr. Rotterdam 1-9-1710 ('wed. Flip Seser, over 't weeshuis, zes
meerderjarige kinderen, Skhof).

De vermoedelijke ouders van Jan Dirkcsz. deBruijn zijn ook bekend, maar om geen nieuw kwar-
tierstaatvirus te creëren, moet daar eerst nog een bewijs voor gevonden worden.

Dat de digitale stamboom deze mogelijkheden heeft, had ik voordien niet kunnen beden-
ken, maar toen ik deze (en meer kwartieren vond) speelde toch door mijn hoofd: 'had ik dit
eerder geweten...'.

Noten
1. B. van Dooren, Het kwartierstaatvirus, in: Gens Nostra 56 (2001), pag. 529-530.
2. K.A. Reuvers, kwartierstaatReuvers-Borggreve, in: KwartierstatenboekPrometheus VIII, Delft 1987, kwar-

tieren 1390/1391.
3. GA Rotterdam, ONA inv. nr. 1996, pag. 905, akte 547 d.d. 22-7-1728.
4. In Rotterdam is men momenteel bezig de zogenaamde Leidse boekjes digitaal te verwerken. Er is

echter een uitzondering en dat zijn de gegevens van de gereformeerde huwelijken vóór 1650. Deze
zijn wel geklapperd, maar in een stuk of zes handgeschreven 'schriften'. Deze zijn nooit voldoende
gecontroleerd en tot 'Leidse boekjes' verwerkt. De schriften zijn wel te raadplegen op destudiezaal.
Één deel (ik dacht van 1640-1645) is zelfs niet op bruids naam geklapperd. Rotterdam kiest voor
digitale verwerking van de gegevens van deze Rotterdamse gereformeerde huwelijken van vóór
1650 eerst na grondige controle van die gegevens. Als de digitale verwerking van de Leidse boekjes
binnenkort is afgerond, ontbreken vooralsnog de gegevens van deze gereformeerde huwelijken en
daarmee een groot deel van de Rotterdamse huwelijken vóór 1650. Het is maar dat u het weet.

5. De zoekmogelijkheid 'klinkt als' geeft maar een beperkt aantal mogelijkheden. Wees er op bedacht
en probeer meerdere varianten bij het zoeken.

6. GA Rotterdam, WK inv. nr. 561, pag. 363, d.d. 19-9-1731.
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GERRIT BUNTSMA UIT RIENSEVEEN
DOOR B. KOENE

Mijn grootmoeder van moederskant heette Aaltje Buntsma. Haar ouders Cornelis Buntsma en
MaartjeBuntsma waren achterneef en -nicht van elkaar, namelijk kleinkinderen van de gebroe-
ders Christiaan en Johannes Buntsma. Deze broers waren beiden zeildoekwever te Assendelft in
de Zaanstreek, waar hun ouders Gerrit Buntsma en Christina Eyberts tegen het einde van de
Napoleontische tijd na vele omzwervingen waren terecht gekomen. Uit de huwelijksbijlagen
van hun kinderen blijkt dat Gerrit Buntsma en zijn vrouw in straf tempo het land doorkruist
hadden. Hun jongste kinderen kwamen in 1814 en 1817 in Assendelft ter wereld, maar dochter
Wilhelmina was in 1794 geboren in Sas van Gent, de tweeling Johannes en Willem in 1799 in
Wageningen, vervolgens Christiaan in 1806 in Zutphen en Maarten in 1809 in Nootdorp. Gere-
formeerde doopinschrij vingen van deze kinderen werden inderdaad in alle genoemde plaatsen
aangetroffen.

Maar waar kwamen Gerrit Buntsma en Christina Eyberts zelf vandaan? De achternaam Buntsma
deed aan Friesland denken, maar de akte van overlijden van kleermaker Gerrit Buntsma, opge-
maakt op 20 december 1827 te Assendelft, vermeldt zij n geboorteplaats als Nieuwveen, provin-
cie Zuid-Holland. Dat leek een betrouwbare opgave. Christina Eyberts was nog in leven en zij
zal wel geweten hebben waar haar man geboren was. Van haar vermeldt de volkstelling van
1829 dat zij vroedvrouw was en geboortig van Amsterdam. Haar doopinschrij ving werd inder-
daad gevonden in de Noorderkerk van Amsterdam, datum 18 november 1772, ouders Hendrik
Eyberts enjeltje Wijngaarden. In Nieuwveen ten zuiden van de Westeinderplassen was van Gerrit
Buntsma echter geen spoor te vinden.

Buntsma is een zeldzame naam. Het repertorium op familienamen van de volkstelling van
1947 geeft geen enkele vermelding in Friesland. De meeste Buntsma's komen dan voor in
Krommenie, gelegen naast Assendelft. Dat zijn allen nakomelingen van Gerrit Buntsma en
Christina Eyberts. Ook zijn er enkelen in Woubrugge, dat inderdaad dichtbij Nieuwveen ligt.
Uitwerking van de stamreeks van de Woubrugger Buntsma's toonde echter al snel dat langs
die weg geen nieuw inzicht te verwerven was. Ook zij bleken namelijk van Gerrit Buntsma af
te stammen, via een achterkleinzoon die in Woubrugge was getrouwd (voor zover ik kan
overzien, is Gerrit stamvader van alle levende personen met de achternaam Buntsma).

Was in de overlijdensakte van Gerrit Buntsma misschien een ander Nieuwveen bedoeld?
Onder Nootdorp ligt een dorp Nieuw(e)veen dat vroeger een zelfstandige heerlijkheid was. Er
leek een aanwijzing te zijn dat dit misschien de juiste plek was: de doop van de zoon Maarten
in 1809 vond in Nootdorp plaats. Maar wederom leverde nader onderzoek geen enkel aankno-
pingspunt. De reeks van plaatsen waar GerritBuntsma kinderen liet dopen, doet vermoeden dat
hij en zijn gezin met een legeronderdeel meetrokken. Zijn beroep van kleermaker past daar
wel bij. Helaas, ook deze richting van zoeken bleef vruchteloos.

Zo bleef het raadsel Buntsma vele j aren rusten, totdat het Gemeentearchief Leeuwarden recen-
telijk brongegevens op internet publiceerde. Daarin trof ik de gereformeerde doop aan van een
kind Willem, datum 29 januari 1796, ouders GerytBunsma en Christina Eyberts. Ze hadden tussen
Sas van Gent en Wageningen dus ook nog even Leeuwarden aangedaan. Wanneer GerritBunt-
sma daar was aangekomen, was ook duidelijk: het gereformeerd lidmatenregister van Leeuwar-
den bleek in december 1794 de aankomst uit Sas van Gent te melden van GerritBunten Wilhel-
mina Bunt \ Een Willemina Bunsma was eerder in dat jaar in Sas van Gent inderdaad getuige bij
de doop van het eerste kind van GerritBuntsma.
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Buntsma mocht dus gelijkgesteld worden aan Bunt. Restte de vraag of Leeuwarden een tus-
senstation was als alle andere of dat GerritBunt(sma) hier thuis was. Onderzoek in Leeuwarden
leerde dat het antwoord 'ja en nee' was. Het archief van het Nieuwe Stads Weeshuis vermeldt
in 1782 de opname van Geert Bunt, Willemina Bunt en nog twee zusters, nagelaten kinderen van
wolkammersknecht Willem Bunt en Elisabeth van derBieze2. Het gezin had recht van inwoning
in Leeuwarden, maar ouders en kinderen waren volgens verklaring van de bedienaar van de
stadsarmenzorg allen geboren in 'Rienseveen'.

Het lijkt nu duidelijk wat er bij de overlijdensaangifte van Gerrit Buntsma in Assendelft is
gebeurd. De ambtenaar van de burgerlijke stand kon die mysterieuze plaats niet thuis brengen
en heeft er Nieuwveen van gemaakt. Het heeft mij enige moeite gekost Rienseveen te localise-
ren. Het komt niet voor in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van Van der
Aa. Uiteindelijk vond ik in een 'Reise- en zak-atlas' die in 1773 was uitgegeven door de Amster-
damse boekverkoper Jan Christiaan Sepp, dat Veenendaal toen ook Rinscheveen werd genoemd.
In de gereformeerde doop- en trouwregisters van Veenendaal trof ik inderdaad de ouders van
Gerrit Buntsma aan, evenals zijn eigen doop onder de naam Geurt Bunt. Eerdere generaties Bunt
zijn in de DTB registers van Veenendaal tot en met de betovergrootvader van Gerrit Buntsma
voorhanden.

Nog een kort woord over Christina Eyberts, de vrouw van Gerrit Buntsma. Haar moeder Jeltje
Wijngaarden stamde uit een Leeuwarder familie en woonde ongeveer tien jaar in Amsterdam.
Jeltje is gehuwd geweest met Hendrik Eyberts, maar anders dan de doopinschrij ving in Amster-
dam wil doen geloven was hij niet de vader van Christina. Varensgezel HendrikEyberts is in 1769,
drie jaar voor haar doop, naar Oost-Indië vertrokken en in 1774 op Kaap de Goede Hoop ge-
storven. Christina belandde in hetzelfde jaar als haar latere echtgenoot Gerrit Buntsma in het
Nieuwe Stads Weeshuis (een weeshuis-romance?). Bij het verzoek tot opname in het weeshuis3

werd expliciet vermeld dat zij een onecht kind was van Jeltje Wijngaarden.

Tenslotte, wanneer viel de onderdrukte kreet 'had ik dat eerder geweten'} Dat was niet toen ik
de sporen van Gerrit Buntsma alias Geurt Bunt in Leeuwarden ontdekte en daarbij de plaatsnaam
Rienseveen in de schoot geworpen kreeg, maar toen ik een tweede Geert Bunt te Leeuwarden
herontdekte. Vele jaren eerder was ik op een Geert Bunt gestuit* toen ik in militaire stamboeken
naar een eventuele vermelding van Gerrit Buntsma zocht. Die Geert Bunt was geboren te Leeu-
warden. Bij zijn intrede als soldaat op 22 januari 1797 was hij volgens opgave 16 jaar oud. Hij
kon dus niet identiek zijn aan Gerrit Buntsma, die al in 1794 vader werd, zodat ik soldaat Bunt
terzijde schoof.

Dat had ik niet moeten doen. Bij onderzoek in Leeuwarden bleek namelijk dat Willem Bunt,
de vader van Gerrit Buntsma, een broer Adriaan had. Deze Adriaan Bunt te Leeuwarden had een
zoon Geert die naar zijn leeftijd met soldaat Geert Bunt geïdentificeerd kan worden. Ik was dus
lang geleden al tegen een volle neef van Gerrit Buntsma aangelopen en had via hem de Leeuwar-
der connectie van Gerrit Buntsma kunnen ontdekken. Naamsverwantschap kan op zichzelf
nooit als bewijsvoering voor werkelijke verwantschap gelden. De les is echter dat schijnbaar
toevallige naamsgelijkenis bij gebrek aan ander houvast toch nader onderzoek verdient.
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BEKNOPTE REEKS BUNT-BUNTSMA

I. GeurtJorissen Bunt, tr. (1) Cornelia Lubberts van Ginkel, begr. Veenendaal 10-5-1704; otr. (2) Veenendaal
4-1-1705 Anna Maria Boumeester.

II. Willem Geurts Bunt, tr. (1) Lijsbethjans van Schaffelaar; otr. (2) Leeuwarden 24-7-1717 Elisabeth Lacour.

III. Geurt Bunt, ged. Veenendaal 19-10-1702, overl. na april 17822, otr. Veenendaal 6-2-1729 Willemijntje
Gaasbeek, ged. Veenendaal 2-8-1716, dr. van Adriaan Jans van Gaasbeek en Willemijntje van Schadijk.

IV. Willem Bunt, ged. Veenendaal 10-12-1730, wolkammersknecht te Leeuwarden, overl./begr. Leeuwar-
den 26/29-9-1782, otr./tr. Veenendaal 2i-i/2.o-z-i757ElisabethMichielsvan derBieze, overl. Leeuwarden 31-1-
1779, dr. van Michiel Wessels van der Bieze.

V. GerritBuntsma alias GeurtBunt, ged. Veenendaal 16-12-1770, kleermaker, geref. belijdenis Sas van Gent
27-3-1792, overl. Assendelft 18-12-1827, tr. Christina Eyberts, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 18-11-1772,
overl. Assendelft 27-2-1858, buitenechtelijke dr. van Jeltje Wijngaarden die gehuwd was met Hendrik
Eyberts.

Vla. Johannes Buntsma, ged. Wageningen 22-8-1799, zeildoekwever, overl. Assendelft 12-9-1844, tr. (1)
Assendelft 4-5-1823 Duijje Wildeboer, ged. Assendelft 17-1-1802, overl. ald. 19-8-1833 dr. van Maarten
Pietersz. Wildeboer en Hendrikje Gijsberts Bakker; tr. (2) Assendelft 13-7-1834 Maartje Bloothoofd,
geb./ged. Zuidschermer 17/31-10-1802, overl. Assendelft 16-12-1879, dr. van Jan Bloothoofd en Ariaantje
Jacobs Ningsz.

Vila. WillemBuntsma, geb. Assendelfti5-2-i843, zeildoekwever, overl. Krommenie 11-10-1924, tr. Assen-
delft 8-7-1866 Keetje Smit, geb. Castricum 20-8-1841, dr. van Jacob Smit en Barber Heijnis.

Villa. Maartje Buntsma, geb. Krommenie 26-2-1873, overl. Krommenie 16-3-1938, tr. Krommenie 10-6-
1894 Cornelis Buntsma (zieVIIIb).

VIb. Christiaan Buntsma, geb./ged. Zutphen 18-12-1806/4-1-1807, zeildoekwever, overl. Assendelft 2-7-
1903, tr. Assendelft 2-8-1835 Aajje Biere, geb. Assendelft 15-7-1814, overl. Assendelft 5-6-1857, dr. van
Cornelis Biere en Antje Kars.

Vllb. Jacobus Buntsma, geb. Assendelft 20-9-1838, opperman, metselaar, overl. Assendelft 2-5-1928, tr.
Assendelft 24-8-1867 Aaltje van 't Weer, geb. Assendelft 9-9-1842, overl. Assendelft 19-10-1906, dr. van
Cornelis van 't Veer en Grietje Koomen.

VlIIb. CornelisBuntsma, geb. Assendelft 1-1-1868, metselaar, overl. Assendelft 25-6-1948, tr. Krommenie
10-6-1894 Maartje Buntsma (zie Villa).

IX. AaltjeBuntsma, geb.Assendelft 17-11-1898, overl.Assendelft 18-5-1967, tr.Krommenie 13-6-1919Klaas

Grimm, geb. Marken-Binnen (gem. Uitgeest) 7-9-1898, overl. Zaanstad 10-11-1975, zn. van Johan August

Grimm en Neeltje Reijne.

Noten
1. Volgens hetzelfde register vertrok Gerrit Buntsma in april 1796 alweer naar Kampen.
2. Gemeentearchief Leeuwarden, Nieuwe Stads Weeshuis, inv. nr. 598, omslag 766.
3. Idem, omslag 757. Ook de feiten die ik over Hendrik Eyberts en Jeltje Wijngaarden vermeld, komen uit

deze bron.
4. Algemeen Rijksarchief, militaire stamboeken Franse tijd (1795-1813), toegang 2.01.16, inv. nr. 5, fol.
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ONDERZOEK IN DE ACHTERHOEK
DOOR AB VAN WlJHE

Op een gegeven moment was ik met het genealogische onderzoek naar mijn familienaam
zover gevorderd, dat ik een stamreeks Van Wijhe tot eind 1600 kon opstellen, maar nog veelal
zonder gegevens van de partners.

Toen ik probeerde (een deel van) die gegevens te zoeken, stuitte ik op iets vreemds. In de
trouwakte van zekere Poulus van Wijhe (geb. Deventer 9-3-1788, tinnegieter, overl. ald. 30-3-
1845) is vermeld, dat hij op 27 oktober 1814 te Deventer trouwde met Henders Boevink, geboren
te Bathmen 15 augustus 1790, dienstmeid en dochter van Jan Boevink en Wilmken Meinderts. De
trouwakte was ondertekend door beide echtelieden. Bij het zoeken naar mogelijke kinderen
van het echtpaar Van Wijhe-Boevink kon ik er in eerste instantie geen vinden! Maar de geboor-
teregisters van Deventer vermeldden wel kinderen van Poulus van Wijhe en Hendrika Bukman,
te weten:

1. Alberdina Adriana van Wijhe, geb. Deventer 2-8-1815.
2. Willem van Wijhe, geb. Deventer 21-3-1817.
3. Hendrik]an van Wijhe, geb. Deventer 10-11-1819.
4. Johannes Albertus van Wijhe, geb. Deventer 31-12-1821.
5. Gerrit van Wijhe, geb. Deventer 19-3-1824.
6. Poulus van Wijhe, geb. Deventer 20-4-1827.

Eerst dacht ik dat Hendrika Blikman wellicht de tweede vrouw was van Poulus van Wijhe, maar
gelet op de korte tijd tussen de trouwdatum van 1814 en de geboorte van het eerste kind in 1815
leek dat niet aannemelijk.

Met de wisseling van familienamen bij één en dezelfde persoon had ik nog totaal geen erva-
ring en ik zocht me wezenloos tot het hoofd van de studiezaal van het gemeentearchief Deven-
ter vroeg wat het probleem was. Toen ik het geheel had uitgelegd, verzocht hij mij even te
wachten. Na een paar minuten overhandigde hij mij een boekje over boerderij namen1 en
toonde mij dat Boevink de naam van een boerderij in Bathmen was. Dit wetende, ging ik op
zoek naar de trouwakte van vader Jan. Inderdaad bleek Jan Blikman op 22 april 1782 in
Bathmen getrouwd te zijn met Willemke Boevink, waaruit weer bleek dat Jan op de boerderij
van zijn schoonfamilie woonde.

Noot
1. E.D. Eijken (e.a.), Veldnamen in Bathmen, veldnamen in Overijssel deel 4, uitgave van de Vereeniging

tot beoefening van Overijsselsen regt en geschiedenis, Utrecht 1987.
Het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer bezit een unieke collectie boerderijnamenfiches.
Deze collectie met verwijzingen naar vermeldingen van boerderij namen in Deventer archiefbronnen
wordt momenteel in een database gezet en zal over enkele jaren digitaal beschikbaar komen voor het
publiek.
Met dank aan de heer Dijksterhuis van het gemeentearchief Deventer voor de informatie.

3 3 2 Gens Nostra 57 (2002)



EEN MYSTERIEUZE PIETER
en de 'overvarer op d'Yssel'

DOOR J.M.C. (MlEKE) SPARNAAIJ

Wanneer de resultaten van de aanvankelijk aarzelende onderzoekingen naar de familie een
vastere vorm gaan aannemen en zich steeds meer uitbreiden en men gaat voorzichtig denken
over een publicatie als boek, dan gaat men zich allengs daarop oriënteren. Men vindt dan
artikelen met allerlei raadgevingen, onder andere de welgemeende raad om vooral niet 'eeu-
wig' door te blijven gaan met zoekwerk. Men moet naar alle redelijkheid een datum stellen
als 'deadline'. Zo gezegd (gelezen), zo gedaan.

Het materiaal voor het boek dijde allengs uit en de genoemde raad indachtig, stelden wij
(mijn zus Joek Rietbergen-Sparnaaij en ik) vast dat we ophielden met verder spittend archief-
werk, alleen nog controle en afwerking. Er waren nog wel punten in de diverse inventarissen
van Gouda die we wél aangestreept, maar nog niet nader onderzocht hadden.

Ik ging me uitsluitend richten op 'het' boek. De samenstelling van de genealogie en alles
wat daartoe behoort in een boek, ging van een leien dakje en de voorbereidingen voor het
drukken en binden eveneens. We hadden alleen nog problemen met ene Pieter, uit wiens nage-
slacht de Spinnaaij's in Zeeland zijn voortgekomen. In Zeeland ontstond deze naam door een
andere uitspraak van onze geslachtsnaam. Deze Pieter was in 1759 gehuwd met Caatje Zegen,
weduwe Veerman (zogenaamd gemengd huwelijk) en woonde in de Vogelenzang. Zijn ouders
waren mij niet bekend.

Voor de doop van Pieter vond ik de gegevens van twee mogelijke kandidaten:
- Pieter I, die in 1711 gereformeerd gedoopt was als zoon van Pieter en Elizabeth Vinck. Vader

overlijdt als Pieter 111 jaar is en moeder hertrouwt met Bartholomeus Hoftnans en overlijdt in
1727. Pieter I is dan 16 en zijn broer Hendrik wordt voogd. In 1736 wordt hij meerderjarig;

- Pieter II, gedoopt in 1735 als zoon van Hendrik Sparnaaij (de voogd van Pieter I) en Lijntje
Carlier. Vader Hendrik koopt in 1731 een huis in de Vogelenzang, in 1753 publiekelijk ver-
kocht wegens schulden. Dochter Raatje van Pieter II woont bij haar huwelijk ook in de Voge-
lenzang.

Het leek mij het beste om alle vóórs en tegens van beiden tegen elkaar af te zetten.
Vóór Pieter I:
- hij leeft nog in 1736.
Tegen Pieter I:
- bij zijn huwelijk zou hij dan 48 jaar zijn en hij noemt zijn kinderen Hendricus en Leentje

(naar Hendrik en Lijntje Carlier?).
Vóór Pieter II:
- bij huwelijk zou hij 24 jaar zijn;
- hij noemt een kind Hendrik en een kind Leentje;
- na het overlijden van Caatje zou hij dan hertrouwd zijn met Geertruy Fuyt;
- bij een overlijden van een Pieter in 1807 wordt deze als 75 jaar oud vermeld en Pieter II is

dan 72, zodat dit wel enigszins overeenkomt;
- hij woont bij huwelijk in de Vogelenzang.
Tégen Pieter II:
- er is geen kind 'over' uit het huwelijk van Hendrik en Lijntje: het aantal gedoopte kinderen

is gelijk aan het aantal begraven kinderen plus het aantal getrouwde kinderen. Echter,
genealogie is geen exacte wetenschap, er zouden onder die begraven kinderen een of meer
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ongedoopte kinderen kunnen zitten. Deze veronderstelling is zeer wel mogelijk. Ik heb een
groot gedeelte nagezien van de begraafboeken en er stond in de betreffende periode 1733-
1750 nergens vermeld 'kraamkind' of 'ongedoopt' en dat gebeurde wel in een vroegere en
een latere periode.

Volgens mijn 'genealogisch gevoel' na 25 jaar zou het Pieter II kunnen zijn.
Zó heb ik het opgenomen als Bijlage C van de 'Oude Stam' in mijn boek Speurend naarSpar-

naaij (1996, eigen uitgave). Er ontbrak dus nog een aanwijzing om dit vermoeden te verster-
ken.

Het boek komt uit, exemplaren worden verzonden en de gebruikelijke commentaren komen
binnen. Daarbij enige tijd later ook een brief van de heer Pieter Mensert uit Gouda, welke brief
ons paf deed staan. Hij had in het archief te Gouda (OA nr. 527 A) opgevraagd en daarin gevon-
den dat zekere PieterSpernaaij, 65 jaar en overvarer op d'Yssel, behoorde tot 'de stemgerechtig-
de burgers van Gouda voor het jaar 1798 tot ultimo februari i799'.Tableau ... voor ons paste
alles ineens precies en we konden de mysterieuze Pieter identificeren als deze 65-jarige Pieter
Spernaaij die op de pont over de IJssel voer. Bovendien was hij de Pieter II, gedoopt in 1735, die
ik op mijn 'genealogisch gevoel' aangemerkt had als kanshebber!

En waarom hadden wij OA 527 niet meer ingezien, behalve omdat we aan de deadline wa-
ren? De archivaris, wijlen mr. J. E. J. Geselschap (zéér geïnteresseerd in onze verrichtingen), had
desgevraagd gezegd dat daarin niet veel bijzonderheden stonden die ons nog niet bekend
zouden zijn! Wij namen dit maar voetstoots aan...

Nu ik aan een boek bezig ben over de families Sperna Weiland (van welke naam het 'Sperna'
ook een verbastering is van Sparnaaij) cnSpinnaaij, moest ik mijn aanvankelijke overgangsstuk
'Van Sparnaaij naar Spinnaaij' geheel herschrijven. Ik heb waarlijk verzucht: 'Had ik dat maar
eerder geweten!'

Uit Antwerpse Bron (85)

16-2-1572; Herman Roodenborch coopman der stede van Ampstcrdam constituit [= machticht]
Willem Willemss ingeseten der voers. stede van Ampsterdamme om besunder alsulcken schuit
ende somme van penningen als hy constituant nu ter tyt schuldich ten achter ende in gebrecke
is aen GhysbrechtHenricxss oock aldaer residerende ter sake van seker gecochte engelsche wellen
en noch voorts de voors. constituant den voers. Willem Willems volcomen macht om te rege-
ren alle goederen tot redelicke termyn van jaerhuer te verhueren en te verpachten.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 330, f. 4O9verso] [M.V-K]

334 Gens Nostra 57 (2002)



DE GEBOORTEPLAATS VAN ANTHONIAUKEMA
of

SOMS KOST EEN GEMAAKTE FOUT HEEL VEEL TIJD!

DOOR M. VULSMA-KAPPERS

In 1960 nam ik, zonder enige zoekervaring in archieven, de papieren over van mijn vader, die
in de jaren vijftig het nodige voorouderonderzoek had gedaan en zelfs van 1953 af NGV-lid
was. Ik had een jaar nodig om de notities die hij gemaakt had te ontcijferen. Eenmaal zijn
doktershandschrift machtig, meende ik te weten hoe onderzoek aangepakt moest worden en
kon ik verdergaan waar hij gebleven was, d.w.z. waar hij met zijn onderzoek was vastgelopen.
Omdat hij zowel zij n eigen kwartieren als die van mij n moeder zoveel mogelijk had nagegaan,
had ik een ruime keus uit moeilijk(er) te vinden kwartieren. Eén daarvan was Klaasje de Vos
[ged. Amsterdam 16-2-1755; zie Gens Nostra 46 (1991), pag. 529]. Het lukte me om verder terug
te komen.

In het Gemeentearchief van Amsterdam waren toen net de ondertrouwklappers (de bekende
kleine zwarte boekjes) voor raadpleging op de studiezaal geplaatst en iets later kwamen de
klappers op de dopen van vóór 1700 gereed. Daardoor kon je snel terug in de tijd, maar werd
je als beginner ook rap geconfronteerd met het oude schrift. Hulp werd er wel geboden - als
je het al durfde vragen - maar je vroeg het mondjesmaat, want er werd toen nog gefluisterd
op de studiezaal en wenkbrauwen werden snel gefronst!

Eén van de voorouders van Klaasje de Vos, die ik dankzij de klappers vrij snel vond, was Antho-
niAukema. Hij ondertrouwde te Amsterdam 30 juli 1616 met Katerina van Wickevoort, was af-
komstig van 'Middeli', 33 jaar oud en geen ouders (in het leven) hebbend.

Het archief van Middelie bood voor mijn probleem geen oplossing. Daarom verzamelde ik
alle naamgenoten vóór 1700 om via een omweg misschien aan verwanten te komen. Ik vond
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Auckama's in Friesland vóór 1600, Aukema's in Friesland en Drenthe in later tijd, en Oucke-
ma's [uitspraak: Oekema] in Enkhuizen en Amsterdam. Echter, geen enkel zicht op verwant-
schap.

De getuigen bij de dopen van zijn kinderen leken allen van haar kant te komen, aantoonbaar
verwant of uit het netwerk van Antwerpse kooplieden waar de Wickevoorts mee omgingen.
De zestien getuigen bij de dopen van hun kinderen werden nagegaan en hun families uitge-
zocht. Ik kwam die getuigen steeds tegen in andere Zuidnederlands getinte familiekringen.
Alle dopen van de Oude en de Nieuwe Kerk in Amsterdam van 1610 tot circa 1640 werden
bekeken om Anthoni en Catharina als doopgetuigen te vinden; wie weet zou dat relaties opleve-
ren. Alles duidde op een Zuidnederlandse, zeg maar Antwerpse familie- en/ofkennissenkring.
Anthoni met zijn Friese achternaam, afkomstig uit een dorp richting West-Friesland, leek
daarin een buitenbeentje.

In de begintijd van het Aukema-onderzoek konden er nog geen fotokopieën gemaakt wor-
den. Die nieuwigheid kwam pas veel later (in de jaren zeventig?); er is toen een korte tijd
geweest dat er uit de originele boeken gekopieerd mocht worden. Het leek mij leuk om van
alle in Amsterdam gehuwde voorouders een kopie van de (onder)trouwinschrij ving in huis te
hebben. Vóórdat ik die kopieën opborg, las ik ze nog eens door, zo ook die van de ondertrouw
van Anthoni en Catharina: 'Anthoni Aukema van ... wat?! > 'Middelb'! Niet Middeli(e) maar
Middelburg! Inmiddels na zoveel jaren meer leeservaring wist ik dat het 'burg' van Middel-
burg vaak als een b met een slangetje naar boven werd afgekort. Nooit had ik er bij stilgestaan
dat ik de plaats van herkomst niet goed gelezen zou hebben, terwijl toch alles richting het
zuiden wees. Het spoorde ook beter met de gegevens, die ik bij de verbreding van mijn onder-
zoek was tegengekomen.

En viel Anthoni Aukema uit Middelburg nog verder te traceren? Het archief van Middelburg
is immers voor een belangrijk deel verloren gegaan èn we zitten toch al redelijk ver terug in
de tijd. Klopt, tóch heb ik zijn vader (gehuwd met een Antwerpse) en grootvader gevonden,
maar dat is een ander verhaal.

Uit Antwerpse Bron (86)

10-6-1529; GheerdtHuygen Franssonewylen geseten nu ter tyt tot Dordrecht in Hollant, bekende
... alsoe hem Gheert Berthout syn grootvader in gereden penningen geleent ende voer hem ver-
schoten heeft gehad de somme van hondert ende xxxvj Rynsgulden eens... ende die te betalen
bynnen zeker termijnen van jaren, Soe eest dat omme den voers. Geerde zynen grootvader te
versekeren hy den selven Geerde in handen gestelt ende verbonden heeft... alsulcke rente van
twee ponden x stuvers vi penningen brabants erflick als hy jaerlicx heffende is op een huys
geheeten den Garnaetappel gestaen tot Bergen op ten Zoom in de Zilversmitstrate aldaer...

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 175, f. i22verso] [M.V-K]

336 Gens Nostra 57 (2002)



EEN EZEL STOOT ZICH...
DOOR G.H. GROOTENDORST-DOORNEKAMP

Natuurlijk had ik wel een boekje over voornamen en uiteraard realiseerde ik me, dat Jan, Han,
Hans, Hannes, Jo, Joop en Johan allemaal van Johannes kunnen komen en Rein, Reint, Rent
en Reinder van Reinier, maar toch ... zocht ik lange tijd tevergeefs naar de doop van Reintje
Eersten, die in Scherpenzeel 1722 met Arris Kornelissen van Selder trouwde.

Haar ouders waren waarschijnlijk Ernst Hermens en Weimtje Hendriks, waarvan ik geen huwe-
lijk vond, maar ze lieten in Scherpenzeel in 1687 en 1689 twee kinderen dopen en tussen 1694
en 1703 vijf kinderen in Barneveld. Onder hen echter geen Reintje; ze zou wel elders gedoopt
zij tussen 1689 en 1694. Overal rondom gezocht, maar zonder resultaat. Ik weet niet meer
wanneer, maar pas veel later drong tot me door, dat een vroeger collega van me de aparte
voornaam Emy had. Voluit heette ze Emerentia. En onder de vijf in Barneveld geboren kinde-
ren was - nee, geen Emerentia - maar een in 1696 gedoopte Eemickje. Het kon bijna niet mis-
sen. Beide namen, Eemickje en Reintje, moeten wel van Emerentia afgeleid zijn en de gevonden
Eemickje derhalve mijn gezochtje Reintje.

Nu hoort een gewaarschuwd mens voor twee te tellen, maar och - als je weer met een heel
andere tak bezig bent en van moeders familie en dan ook nog in België...

Je weet, dat je er rekening mee moet houden, dat Willem daar Guillaume kan heten en
Hendrika Henriëtte, maar dat leek me niet zo'n probleem. Mijn onderzoek vlotte dan ook
redelijk tot ik het overlijden zocht van voorvader Stephanus Goffin. Hoe ik ook verder zocht, in
de in aanmerking komende periode was geen Stephanus of Steven in het Rijksarchief Luik te
vinden. Het duurde even voor ik er achter was, maar volgens het woordenboek heet Steven
(van Stephanus) in het Frans Étienne en de eerder door mij gevonden Étienne was dus niet zijn
broer, maar hijzelf!

Dubbel gewaarschuwd nu, zou je zo zeggen, zocht ik verder. Het huwelijk van Stepha-
nus/Étienne heb ik nog altijd niet, maar in zijn overlijdensakte uit 1825 staat 'agé de cent ans'
en 'veuve d'Ida Dusang, fils de Georges Goffin et d'Ida Deblade'. Mooi zo, alleen was de naam
van zijn vrouw in 1810 als hun zoon Franpis trouwt Oda in plaats van Ida, maar haar achter-
naam Dusang klopt in elk geval. Eerst de doopinschrij ving van de honderdjarige maar gezocht,
ergens rond 1725. Nee, niet te vinden. Dan maar een ruimere marge genomen en nog eens wat
ruimer. En ja, in 1736 is een Stephanus gedoopt als zoon van Georgius Goffin en Elisabeth Gerard.
De moeder hoort volgens de overlijdensakte weliswaar Ida Deblade te heten, maar toch maar
even in een kadertje zetten. De leeftijd van honderd jaar klopt ook niet, maar als de buren niet
wisten hoe oud hun stokoude buurman was, hebben ze desgevraagd wie weet gezegd 'o, wel
honderd jaar'. Mogelijk kon ik de nog resterende archieftijd nu productiever maken met eerst
naar de doop van Étienne/Stephanus zijn vrouw Ida of Oda Dusang zoeken. De familienaam
Dusang kom je nogal eens tegen in de boeken van Loncin (nabij Luik), maar ik vond geen
Ida/Oda. Het Latijn in de kerkboeken leest overigens alles behalve gemakkelijk, maar achter
weer een Dusang zie ik 'vulgo Deblodt' staan! En de naam Deblodt(s), Deblotte, Deblode en
Deblade en nog wat varianten komt vaker voor. En ineens zie ik de franse woordjes op school
weer voor me: het bloed = Ie sang.

En ineens ook realiseer ik me, dat de bijna 90-jarige Étienne/Stephanus Goffin vast wel eens
over zijn dertig jaar eerder overleden vrouw verteld zal hebben. Niet alleen de naam Dusang,
maar ook de naam Deblade moet daarbij gevallen zijn en ergens in het geheugen van de buren
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zijn blijven hangen. Bij de aangifte van zijn overlijden wist de één zich misschien de naam Ida
Dusang te herinneren als van zijn vrouw. De naam Ida Deblade, die ook ergens in de hoofden
zweefde, moest dan wel van zijn moeder zijn.

Conclusie: niet alleen voornamen werden vertaald, maar incidenteel ook familienamen en deze
werden veelal tevens verbasterd. Ik heb nog heel wat uit te zoeken in België en ben nu dus
driedubbel gewaarschuwd. In de Vlaamse archieven is veel geklapperd, maar dat is niet altijd
een voordeel. De naam Valkeneer zocht ik aanvankelijk slechts onder de letter V tot ik bij toeval
op de naam Falgoneer stuitte. Voorvoegsels als 'de', 'du', 'Ie' of 'la' en 'van', 'ter' endergelijke
sturen Nederlanders veelal de mist in. De naam 'de Valckenaere' vind je (evenals in de Belgi-
sche telefoongidsen) onder de letter D in plaats van zoals in Nederland onder de V. Hoe dan
ook, ik moet voortaan niet alleen alert zijn bij de namen Valkenier-Falgoneer-Valckenaere-
Devalkenier en andere verbasteringen, maar ook bij Fauconnier-Faukener-Defaukener en
andere varianten met en zonder voorvoegsels. Eerlijk gezegd zinkt de moed me af en toe in
de schoenen. Misschien komen nazaten Valkeneer er ooit achter als alle namen uit alle archie-
ven in de computer zullen zitten.

HET SCHEELDE MAAR EEN WEEK
DOOR V.H. VAN DER Es

Bij mijn onderzoek naar de genealogie van de Friese familie Pultrum had ik, naar ik dacht,
slechts een klein hiaat. Ik miste de overlijdensdatum van mijn overgrootvader BerentPultrum,
geb. Zuidhorn 19 oktober 1856, boerenknecht te Ezinge in 1884, later arbeider te Groningen.

Hij was de enige zoon van Egbert Hylkes Pultrum en zijn eerste vrouw Martje Holthof. Deze
man bleek volledig onbekend te zij n in de familie. Foto's of andere persoonlijke herinneringen
waren er niet. Uit rechtbankstukken bleek dat hij op 6 december 1898 het gezin in Groningen
had verlaten om nooit meer terug te keren bij zijn op dat moment zeven maanden zwangere
vrouw Foktje Middel (geb. Aduard 8-2-1860, arbeidster, overl. Groningen 9-1-1921) met wie hij
te Aduard op 9 augustus 1884 gehuwd was, en zijn vijf kinderen variërend in de leeftijd tussen
12 en 1 jaar. Voor de familie bleef het sindsdien een mysterie wat er van hem geworden was.
Uit niets bleek waarheen hij vertrokken kon zijn. Foktje diende een verzoek tot echtscheiding
in op grond van kwaadwillige verlating. De Groningse rechtbank die hen opriep in de Nieuwe
Groninger Courant om 2 december 1904 te verschijnen 'ten einde eene verzoening tusschen
hen te beproeven' had geen informatie omtrent zijn toenmalige woon- of verblijfplaats. Berent
kwam niet opdagen en de rechtbank gaf verlof een eis tot echtscheiding in te stellen. Een half
jaar later, op 30 juni 1905, werd bij verstek van gedaagde de echtscheiding uitgesproken en
werden de kinderen aan de moeder toegewezen en werd Berent veroordeeld in de kosten groot
vijftig gulden.

Na vele jaren rondvraag bij de familie stuurde ik begin 1986 op goed geluk een brief naar
de gemeente Zuidhorn waar hij geboren was. Het was in de roos, doch er zouden nog vele
brieven volgen naar diverse gemeenten. Het bleek dat hij in Zuidhorn was ingeschreven op
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12 augustus 1902 en aldaar 6 augustus 1908 hertrouwd was met Aaltje Olthof(géb. rond 1860,
overl. Zuidhorn 1-3-1914). Op 14 mei 1915 verhuisde Berent naar Grijpskerk.

Te Grootegast trad hij op 29 april 1915 voor de derde maal in het huwelijk met de ruim 16
jaar jongere Gaatske Mellema (geb. Grootegast 3-5-1873, overl. Houtingehage 11-3-1936), onge-
huwde moeder van een zoon Geesze Mellema (geb. Groningen 14-7-1911). Het nieuwe gezin
verhuisde 2 juli 1917 naar Grootegast. Gaatske schonk op 45-jarige leeftijd haar man (inmiddels
61 j aar) een zoon met de naam Berend Jr. (geb. Groningen 25-7-1918). Deze zoon scheelde daar-
mee ruim 33 jaar met zijn oudste halfzuster (mijn grootmoeder) Geertruida Pultrum (geb.
Aduard 31-1-1885, overl. Groningen 30-3-1944).

Weer werd er verhuisd, op 5 september 1922 ditmaal naar de gemeente Smallingerland.
Berent Sr.overleed uiteindelijk in het Academisch Ziekenhuis Groningen op 26 april 1924
zonder op dat moment zijn op een na jongste zoon jan, noch zijn dertien kleinkinderen ooit
gezien te hebben. Zijn laatste rustplaats vond hij op het armenveld van de Noorderbegraaf-
plaats Groningen (1-5-1924), zonder steen, onbekend.

Berend Jr., van beroep rijwiel- en motorhersteller later timmerman, kreeg in de oorlogsjaren
een zoon en een dochter uit zijn eerste huwelijk. In 1951 vertrok hij alleen naar Duitsland om
daar voor de tweede maal in het huwelijk te treden en in 1984 vertrok hij opnieuw daarheen
nu definitief. Zijn zoon ontdekte ik in oktober 1988. Direct belde ik hem op in de hoop om
met zij n vader (mij n oudoom) in contact te komen, van wiens bestaan niemand in onze familie
tot dan iets afwist. Berend Jr. was op dat moment nog de enige bloedverwant die mijn over-
grootvader Berent Sr. daadwerkelijk tot zijn zesde jaar nog had meegemaakt. Met ontzetting
hoorde ik aan dat ik net te laat was. Berend Jr. was slechts een week eerder nog diezelfde maand
in Heimbuchenthal im Spessart (Dld.) overleden. Geesze Mellema was ongehuwd overleden te
Tytsjerksteradiel op 16 februari 1985. De enige overgeblevene van zijn generatie, zijn
(half)schoonzus Johanna Diederina Pultrum-Komdeur (geb. Groningen 3-8-1902, overl. Arnhem
7-12-1992) kon vanwege haar geestesgesteldheid deze doorbraak naar een onbekende tak van
onze naaste familie niet meer begrijpen.

Met recht kan ik nu zeggen: had ik dat alles maar eerder geweten!

Uit Antwerpse Bron (87)

6-9-1570; Jan Caschiopyn Peeterssonewylen oppidanus [= poorter] vercocht Clause Thijssens woonen-
de tot Rotterdam alsulcke vytentwitich ponden brabants erfl. als Sr. Willem Janssen van Melis-
sant geboren tot Rotterdam voers. hem xvi may anno xvc. Lxix [1569] verleden ende gehypoti-
ceert heeft met een opene brief van Stabroeck op een hoeve met speelhuyse, lanthuyse, schue-
ren, stallingen, duyveker -etc- tot Stabroeck voers. in den zuythoeck aldaer groot ontrent
tweendertich gemeten ende een vierendeel lants ...

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 323, f. 519] [M.V-K]
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EEN VOORVADER GEVONDEN NA 65 JAAR ZOEKEN

DOOR G.J.J. VAN WlMERSMA GREIDANUS

In 1936 verscheen Het geslacht Greydanus door Ir. M. R. Idema Greidanus1. Het is nog steeds, ook
na het in druk verschijnen van talloze genealogieën gedurende de afgelopen 65 jaar, (één van)
de uitvoerigste, meest gedetailleerde en omvangrijkste (formaat statenbijbel) Nederlandse
genealogie, die ook veel informatie bevat over aangetrouwde geslachten. Tevergeefs echter
heeft de auteur gezocht naar de grootvader van Foekje Nauta, echtgenote van Tjeerd Greijdanus,
apotheker te Harlingen in de achttiende eeuw. Ook voor mij bleef, nadat.ik mij in 1951 op de
genealogie, en meer in het bijzonder op kwartierenonderzoek gestort had - de stamboom
Greidanus bevatte voor mij immers geen enkel geheim meer -, Foekje's afkomst in nevelen
gehuld. Zij was op 7 november 1741 te Harlingen gedoopt als dochter van Sipke Sjoerds Nauta,
vaandrig en strandmeester van de Admiraliteit in Friesland te Harlingen (1749), scheepsbe-
waarder en burgemeester aldaar, burger hopman van het vierde Quartier (1750), overleden in
1778, en van Petronella Munter, met wie Sipke op 22 mei 1735 te Harlingen in het huwelijk was
getreden. Petronella was een dochter van MichielEgberts Munter, hoedenmaker in de Voorstraat,
die als weduwnaar van Petronella Machtel van hierna op 13 december 1705 met Antje Alefs ge-
trouwd was. Maar wie was nu de vader van Sipke Sjoerds Nauta? Het is tot donderdag 29 maart
2001 een raadsel gebleven!

Een Sjoerd Nauta was in Harlingen onvindbaar en ook Sneek, waar in 1721 Sipke's zuster
Trijntje Sjoerds Nauta in het huwelijk trad, Bolsward, waarin 1694 Michiel Munter1's eerste huwe-
lijk was gesloten, en Leeuwarden, waar veel Nauta's voorkomen, boden geen uitkomst. In nog
tal van andere plaatsen in Friesland werd naar Sjoerd Nauta gezocht, maar steeds tevergeefs.
Ook vragen in genealogische tijdschriften leverden niets op en zelfs het Rijksarchief in Leeu-
warden moest het antwoord schuldig blijven.

En toch was daar het antwoord te vinden: In het krantje 'De Oanbring' van voorjaar 2001
werd medegedeeld dat het Rijksarchief een project had voltooid, te weten de indicering van
alle doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van de hele provincie. Ik rook nu mijn kans,
want ik had natuurlijk op geen stukken na in alle Friese plaatsen gezocht. De lange treinreis
van Eindhoven naar Leeuwarden bracht met zich mee dat ik, als ik de eerste trein na negen
uur nam (eerder mag ik immers niet met mijn vrije reisdagen) pas om 12.30 uur bij het Rijksar-
chief op de stoep kon staan. Maar dinsdags is het archief geopend tot 21.30 uur, dus dat geeft
ruim tijd om lang te zoeken. De indicering bleek niet, zoals ik gehoopt had, uit één groot
bestand te bestaan, maar is per gemeente en daarbinnen per plaats te raadplegen; dat zij n dan
wel enkele honderden delen die doorgekeken moeten worden. Deze delen staan alfabetisch
op gemeentenaam gerangschikt en aangezien ik geen idee had in welke plaats ik moest zoe-
ken, had ik geen enkele reden om niet bij het begin te beginnen.

Ik zocht dus een Sjoerd Nauta die ruwweg rond 1700 getrouwd moest zijn, maar aangezien
Sipke's vader wel een patroniem kon hebben gebruikt en niet de naam Nauta, zocht ik ook
naar een Sjoerd met een zoon Sipke en een dochter Trijntje. Zijn vrouw zou waarschijnlijk een
Grietje zijn, want zowel Sipke als Trijntje hadden een dochter Grietje. Het eerste bezoek aan
Leeuwarden leverde niets op en het bleek dat ik op een dag hooguit zo'n vijftig indexdelen
kon doornemen. Na vijf bezoeken was ik tot de W gekomen en de moed begon diep te zakken,
want ik had alleen in Joure een Sjoerd Foekes x GrieteDouwes gevonden, maar zij waren doopsge-
zind en de namen van hun kinderen waren onbekend. Gelukkig was het prijs bij het zesde
bezoek: in de gemeente Wonseradeel ligt Witmarsum en daar liet op 1 juli 1694 Sjoerd Watses
zijn dochter Trijntje en op 25 december 1702 zijn zoon Sipke dopen. Hun moeders naam werd
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niet genoemd in het doopboek, maar uit de proclamatieboeken van Wonseradeel bleek dat
Sioerd Watses en Grietie Clases 'echteluyden tot Witmarsum' daar op 13 maart 1686 een huis
hadden gekocht. Hoera!!

Toch bleef er nog een moeilijkheid: waar hebben Trijntje en Sipke de naam Nauta vandaan
gehaald? Zij hadden een oudere zuster Riemke Sjoerds en een oudere broer Watse Sjoerds die in
Witmarsum trouwden in 1708 en 1716 zonder gebruikmaking van de naam Nauta. Sjoerd Watses
was in mei 1711 als weduwnaar in 't Steegje (waar in 1686 het huis was gekocht) lidmaat van
de gereformeerde gemeente te Witmarsum. Moeder Grietje Clases moest dus al zijn overleden
toen hun kinderen nog betrekkelijk jong waren.

O ver een andere Nauta was ondertussen al bekend geworden, dat hij in het laatste kwart van
de 17-de eeuw ontvanger generaal van het college ter admiraliteit van Friesland en later ont-
vanger van de boelgoederen te Harlingen was: Duco Harmensz. Nauta, circa 1670 getrouwd met
Foekje Juniusdr. van Alema. Het echtpaar kreeg drie kinderen, te Harlingen gedoopt 1672-1677,
die echter alle drie vóór hun ouders overleden. Duco Nauta zelf stierf 1697/1698, zoals blijkt uit
de kohieren van de goedschatting van Harlingen die bij het Gemeentearchief aldaar bewaard
worden. Tot en met het boekjaar 1 mei 1696 -1 mei 1697 werd Duco Nauta aangeslagen in het
achtste kwartier voor 100.000 gulden en hij was daarmee de hoogst aangeslagene van de stad.
Vanaf het boekjaar 1697/1698 staat de aanslag op naam van zijn weduwe. In het jaar 1700/1701
wordt 'Juffrou Foeckien van Alema wede. Nauta' aangeslagen voor 120.000 gulden en deze
post loopt door tot en met het jaar 1719/1720. In het boekjaar 1720/1721 werd in de marge de
verdeling over haar erfgenamen vermeld als aangegeven door Mons. Junius Alema ('zij nde mij n
neefs zoon, bij mij in huis woonachtig', die universeel erfgenaam was) en overeenkomstighaar
testament van 5 sept. 1720 dat bewaard is gebleven in het archief van het Hof van Friesland.

Aan andere neven en nichten werden legaten gegeven, onder andere aan nichts zonen Egbert
enjunius Michiels Munter en ook 'aan mijn dienstboden die bij mij wonen' (zonder vermelding
van hun namen). Eén van de mogelijkheden is dat Trijntje en Sipke Sjoerds als inwonend huis-
personeel van FoekjeNauta-van Alema later na haar overlijden de naam Nauta zijn gaan voeren,
hetzij uit eerbied of dankbaarheid voor hun werkgeefster, of misschien zelfs op haar verzoek
om de familienaam van haar overleden echtgenoot te laten voortbestaan; haar eigen kinderen
waren immers overleden. Trijntje heet bij haar huwelijk, korte tijd na Foekje's overlijden, in
ieder geval Nauta en veertien jaar later heet haar broer Sipke bij zijn huwelijk ook Nauta. Zijn
vrouw had hij kennelijk gevonden binnen Foekje van Alema's verwantenkring, want zijn
schoonvader MichielMunter was immers toen hij met Antje Alefs trouwde weduwnaar van Foek-
je's nicht Petronella Machtel van Alema.

Sipke Sjoerds Nauta had zijn eerste dochter Grietje genoemd, naar zijn moeder; zijn tweede
dochter noemde hij Foekje, naar zijn twintig jaar tevoren overleden werkgeefster.

In de hal van het stadhuis te Harlingen hangt een wapenbord van de bevelhebbers der stad,
waarop het wapen voorkomt van '4 Quart. Hopm. Sipke Nauta 1750' en ook hetzelfde wapen
van zijn zoon Michiel Nauta, vaandrig in 1777: Gedeeld: I doorsneden: A in blauw een mans-
hoofd van natuurlijke kleur, gedekt door een rode punthoed, B een zeevarend schip van na-
tuurlijke kleur; II de Friese adelaar, omgewend. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit wapen
door Sipke werd overgenomen van Duco Nauta, van wie trouwens geen wapen bekend is. Sipke
zal het wapen hebben ontleend aan de scheepvaart (Nauta) en aan het beroep van zijn schoon-
vader (hoedenmaker), wiens huis in de Voorstraat hij had gekocht na de dood van zij n schoon-
moeder in 1740. Mogelijk hing daar de hoed uit.

Noot
1. M.R. Idema Greidanus, Het geslacht Greydanus, ['s-Gravenhage] 1936.
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OPLOSSING VAN HET PROBLEEM IN EIGEN HUIS
DOOR W. VAN DE WESTERINGH

Inleiding
Het zat ir. J. van Beijnum (1897-1985)1 eigenlijk niet lekker dat hij van een 18e -eeuwse voor-
moeder, Jacoba Geurtsen uit Driel (Over-Betuwe), alleen haar ouders kende en niet haar vaders
voorgeslacht. Zij behoorde tot de vooraanstaande boerenstand en trouwde de zoon van een
gezeten boer.

Genoemde Jacoba Geurtsen komt eveneens in mij n kwartierstaat voor. Een aantal akten bracht
mij op het spoor van haar vaders familie. Maar toch - eerst maar eens aan Van Beijnum vragen.
Want als er iemand was die kennis had van de genealogie van Betuwse (boeren)geslachten, dan
was hij het wel. Vele jaren had hij dagenlang op het Rijksarchief in Arnhem bronnen bestu-
deerd en aantekeningen gemaakt. Die aantekeningen schreef hij op losse blaadjes van school-
schriften. Die blaadjes sorteerde hij op familienaam of op letter, de zogenaamde 'schriftjes van
Van Beijnum'.

Op 19 april 1985 schreef ik hem onder meer het volgende: haar vader Arien Geurtsen, ook wel
Jansen, zou weieens een zoon van Jan Geurtsen en Beekje Ariens, ook wel Arissen, kunnen zijn. Dit
echtpaar ging van Hemmen naar Driel. Hun oudste zoon was nog in Hemmen geboren, hun
andere kinderen werden in Driel geboren. Ik legde de heer Van Beijnum het volgende voor:

a. de inschrijving als lidmaten te Driel van 6-10-1706 met attestattie van Hemmen aangeko-
men: Jan Geurtsen en Beeltje Ariens;

b. een akte uit Driel van 4-4-1739 van Jan Geurtsen, weduwnaar en boedelhouder van wijlen
Beeltje Arissen Lijbers, met zijn kinderen: Geurt Jansen (volmacht Amsterdam), Arien Jansen,
Hendrik Jansen en Johanna Jansen.

Het waren vooral de (voor)namen die hem uiteindelijk naar zijn eigen gegevens brachten,
namelijk die van een familie Prins. Bijna per kerende post (brief 22 april) kreeg ik antwoord:
'Je brief van 19 april j.l. heeft mij al dadelijk aan het werk gezet. Ik had vroeger al heel wat
aantekeningen Geurts gemaakt, maar er waren er zoveel dat ik het zoeken op zeker moment
maar gestaakt heb. Maar aantekeningen over het echtpaar Jan Geurts en Beeltje Arissen had
ik wel. Zo herinnerde ik mij een familie Prins, waar ik in een al lang geleden opgestelde genea-
logie behalve namen als Henrick en Jan Geurtsen ook een naam als Beliken Arissen tegen-
kwam. Bovendien hadden Arien Geurtsen en zijn broer Hendrik Geurtsen allebei een dochter
Beeltje of Sibilla'.

'Ik ben er van overtuigd datje met het echtpaar Jan Geurtsen en Beeltje Ariens als voorou-
ders van Jacoba Geurtsen een schot in de roos gedaan hebt'. Maar voorzichtig en accuraat als
hij was, voegde hij eraan toe: 'Echt bewijzen kunnen we nog niet alles, maar ook mijn aanwij-
zingen gaan in dezelfde richting'.

Van Beijnum had de oplossing van het probleem van het voorgeslacht van zijn voormoeder
Jacoba Geurtsen dus al heel lang in eigen huis zonder zich daarvan bewust geweest te zijn!

Stamreeks Jacoba Geurtsen2

I. Jacoba Geurtsen, ged. Driel 20-2-1757, overl. Heteren 9-8-1839, tr. Driel 11-5-1777 GeurtSpeijers,
wedr. van Johanna van Harpen, ged. Heteren 9-5-1749, landbouwer op 'De Rode Toren' te
Heteren, overl. Heteren 15-5-1825, zn. van Geurt Speijers en Aagje Hermsen.
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II. Arien Geurtsen ofjansen, ged. Driel 29-3-1709, landbouwer op 'De Baarskamp' te Driel, begr.
Driel 13-3-1801, tr. Elden 5-5-1754 Teuntje Buddingh, ged. Hien 13-3-1735, begr. Driel 18-9-1798,
dr. van Arien Buddingh en Gerritje van Hien.

III. Jan Geurtsen, ged. Zetten 26-4-1676, lidmaat Zetten 20-12-1702, attestatie van Hemmen
naar Driel 1706, landbouwer op 'De Baarskamp' te Driel, tr. Zetten 6-10-1702 Beekje Ariens of
Arissen, overl. voor 17293, dr. van Arien Henricx Lijbers en Hilleken Teunissen.

IV. Geurt Jansen (Prins), te Zetten en te Hemmen, tr. Zetten 28-3-1675 JennekeHendrixsen Lijbers,
dr. van Hendrik Lijbers en Beekje Dercx.

V. Janjansen (genaamd dePrins), te Eist, tr. Corneliske Geurts, dr. van Geurt Cornelissen en Griet-
je Costen van den Wiltenburg.

Noten
1. W. van de Westeringh, In memoriam ir.], van Beijnum, in: GensNostra 41 (1986), Mededelingen nr. 111,

pag. 1.
2. W. van de Westeringh, De boerderij 'De Baarskamp' te Driel vanaf 1420 en de familie Geurtsen van Baars-

kamp sinds 1812 (met afstammingsreeks), in: Betuwse genealogische bijdragen in Stukken en Brokken II, lus-
trumuitgave afd. Betuwe NGV, (1995), pag. 130-145, met name pag. 136-137.

3. W. van de Westeringh, Onmondige kinderen en hun voogden in de Over-Betuwe 1731: schoutambt Heteren,
in: Aqua Vitae, genealogisch tijdschrift NGV afdeling Betuwe 5 (2002), pag. 27-32, speciaal pag. 28.

DE NOTARIS ZOCHT ERFGENAMEN
en leverde een genealogisch bewijs

DOOR G. VAN GENDEREN

In 1983 begon ik met de genealogie van de familie Van Genderen, wat aanvankelijk erg vlotte
mede omdat de meerderheid van de familie zeer honkvast was. Waar ik echter niet uitkwam,
was de vraag wat er van een broer - genaamd Jan - van mijn voorvader Wouter van Genderen,
geworden was en of deze al dan niet nageslacht had.

Deze Jan van Genderen, geboren te Well op 1 februari 1774 als zoon van Hermen van Genderen
enMargarethaLoenen, machtigde, 'voornemens zich eerdaags na de West-Indie landen of eenige
colonien van den staat te begeeven', op 31 juli 1794 zijn drie ooms, te weten J. Loenen, C.P.
Lenshoek en Joh. Valkenburgh om de zaken tijdens zijn afwezigheid te administreren enz.1. In
verschillende aktes werd hij nadien vermeld als zijnde uitlandig. Op 16 augustus 1817 was hij
in Nederland. Op die dag vond te Ammerzoden de boedelscheiding plaats van de nalatenschap
van zijn ouders tussen Jan, zijn vier broers en één zuster2. Helaas werd in deze akte zijn woon-
plaats niet vermeld. Dus het enige wat ik nu eigenlijk wist, was dat hij op deze datum nog in
leven was.

Ik vond in Nederland's Adelsboek van 19523 een huwelijk van Jhr. J.L.Th. Waubert dePuisseau
metElisabeth Christina van Genderen, geb. 13-11-1803, en in Nederland's Patricitaat van 19684 een
huwelijk van G.S. de Veer met Henriette Theresia van Genderen, geb. 25-3-1806: beiden zijn doch-
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ters van Jan van Genderen en Margaretha Elisabeth Parris en werden geboren te Demerary. Dus
dochters van een Jan van Genderen in West-Indië, maar waar was het bewijs te vinden dat het
'mijn Jan'betrof?

In 1988 was ik eens op bezoek bij een mede-beoefenaar van plaatselijke geschiedenis en die
vertelde me dat hij iets had over de familie Van Genderen wat me misschien wel zou interesse-
ren. Het bleek een brief te zij n uit 19665 van een notaris uit het midden des lands die bezig was
met de afwikkeling van de nalatenschap van de weduwe van zekere Herman Cornelis van Gende-
ren, die noch kinderen, noch broers of zusters achter liet. Deze Herman Cornelis was een achter-
kleinzoon van Dirk van Genderen, een broer van Jan. De notaris schreef dat zich onder meer
iemand als eventuele erfgenaam had aangemeld die, behalve zij n vader en grootvader, ook zijn
overgrootvader vermeldde: Jan van Genderen, geboren op 1 februari 1774, als zoon van Hermen
van Genderen: raak!

Toen ik de betreffende persoon aanschreef, stuurde hij mij een kopie van een extract uit het
doopboek van Well betreffend de doop van Jan, onder meer een lakafdruk van een zegelstem-
pel met ons familiewapen, verschillende geboorteakten uit zij n familiearchief en een overzicht
van het nageslacht van zijn overgrootvader Jan! Jan was inderdaad gehuwd met Margaretha E.
Parris, uit welk huwelijk acht kinderen te Demerary werden geboren. Na haar dood omstreeks
1828 keerde Jan naar Nederland terug en hertrouwde met Louisa Meder, uit welk huwelijk nog
drie kinderen (te Aarlanderveen en Bodegraven) werden geboren. Het nageslacht van Jan van
Genderen bleek hoofdzakelijk te Demerary, Suriname en Nederland woonachtig te zijn.

Ik kon zodoende weer een tak van de familie aan de genealogie toevoegen. Soms komt de
oplossing van een probleem uit een onverwachtte hoek!

Noten
1. Oud Rechterlijk Archief Ammerzoden, inv. nr. 26.
2. Notarieel Archief Ammerzoden, inv. nr. 39, aktenr. 147.
3. Pagina 271.
4. Pagina 284.
5. Brief van 3 november 1966 van notaris H. Kloosterboer te Lopik aan de ambtenaar van de Burgerlijke

Stand te Ammerzoden om nadere informatie over Herman Cornelis van Genieren, kopie aanwezig bij
de auteur.

EEN VERRASSENDE ONTDEKKING
DOOR A.J. VAN DER ZEEUW

Al enige jaren ben ik bezig met een onderzoek, dat begon als het zoeken naar de voorouders
van mijn overgrootmoeder Clasina Bronsgeest. Al gauw bleek dat er drie geslachten van die
naam bestonden. Clasina's voorouders woonden al vanaf het begin van de 16e eeuw tot onge-
veer 1680 in Delft en waren vanaf de reformatie protestant. Haar oudst bekende voorvaders
in rechte mannelijke lijn waren Jan Michielsz. Cuyper, Michiel Jansz. Cuyper, Cornelis Michielsz.
Cuyper alias Steur (overl. 1644), Jan Cornelisz. Cuyper alias Steur alias Brontgeest (overl. 1652) en
Michiel Jansz. van Brontgeest (1631-1706). Ik heb over dit geslacht eerder in Gens Nostra gepubli-
ceerd1.
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De beide andere geslachten Bronsgeest, beide rooms-katholiek, vinden hun oorsprong in of
rond Noordwijk, en ontlenen hun toenaam duidelijk aan de perceel- of veldnaam Bronsgeest2.
Zij zijn, met enige uitgestorven stammen, het onderwerp van een tweede bijdrage van mijn
hand3. Een vraag die mij steeds meer ging intrigeren was, of er een verband was tussen de
Delftse en Noordwijkse geslachten, of breder gezien, tussen het Delftse geslacht en het gebied
de Bronsgeest. Ik had overigens niet veel hoop een antwoord te vinden. Ik verwachtte nauwe-
lijks iets vóór 1600 in de primaire of secundaire bronnen te zullen vinden, omdat het personen
betrof die niet tot de notabelen behoorden.

Via een van degenen met wie ik in mijn onderzoek regelmatig contact heb, de heer S.P.M.
Hiep te Voorschoten, kreeg ik een kopie in handen van een publicatie van J. B. Glasbergen, die
handelde over de naam Mager 4. Op het eerste gezicht leek het belang van deze publicatie voor
mij alleen te liggen in het feit dat zekere Jan Jansz. Mager tot zijn dood in 1577 eigenaar en boer
was geweest op de hoeve Brontgeest of Bronsgeest in Noordwijk5. In 1580 was die hoeve eigen-
dom van Willem Meeusz.5 en later van diens zoon Engel Willemsz., die zich Bronsgeest of Van
Bronsgeest3 ging noemen. Als Bijlage A is in de publicatie van de heer Glasbergen een afschrift
opgenomen van een verklaring, afgelegd voor notaris Willem Claesz. Oudevliet in Leiden op 7
mei 15776, en daarin vond ik het antwoord op mijn vraag.

Een aantal getuigen, onder wie Willem Meeusz. en diens vrouw Evertgen Henricxdr.7, verklaart
dut Jan Michielsz., kuiper te Delft, en zijn zuster Marytgen Michiels, wonende te Maastricht, als
kinderen van de inmiddels overleden Geertruydjans, zuster vanjan Jansz. Mager, in leven eige-
naar van de hoeve Brontgeest, diens enige wettige erfgenamen zijn. Jan Jansz. Mager had nog
drie andere zusters gehad, waarvan er twee ongetrouwd en de derde nadat zij kinderloos
weduwe was geworden, op de Brontgeest waren overleden.

Hiermee is dus het opduiken van de naam Brontgeest (later Bronsgeest en Brondgeest) in het
Delftse geslacht verklaard. Jan Jansz. Mager had zelf geen kinderen, maar was door zijn tweede
vrouw en haar zoons nagenoeg kaalgeplukt. Mijn helaas onbewijsbare vermoeden is, dat de
erven van Jan Jansz. Mager na zijn dood de hoeve Bron(t,s)geest hebben verkocht aan bovenge-
noemde Willem Meeusz., wiens zoon zich later Bronsgeest liet noemen. Onduidelijk is, of er een
familieband heeft bestaan tussen Willem Meeusz. en Jan Jansz. Mager. Indien dit al zo is, was die
band in elk geval 'verder weg' dan tussen Jan Michielsz. en Jan Jansz.

Noten
1. A. J. van der Zeeuw, Het geslacht Van Brontgeest, later Bronsgeest en Brondgeest, afstammende van Cornelis

Michielsz. Cuyper, alias Stem, alias Brontgeest, in: GensNostra 55 (2000), pag. 537-568.
2. In Noordwijk draagt een groot perceel land de naam Bronsgeest. In de 16e- en 17e eeuw lag hier een

hoeve met de naam Brontgeest of Bronsgeest. Ook is er in Noordwijk nog altijd een Bronsgeester-
weg.

3. A. J. van der Zeeuw, Genealogie van twee nog bestaande rooms-katholieke geslachten Bronsgeest en van enkele
uitgestorven geslachten met die naam, nog te publiceren in Gens Nostra.

4. J.B. Glasbergen, Een geslacht Mager teNoordwijk-Binnen,waaruit zijn voortgekomen families Van Couwen-
hoven en Kromhout, z. pi. 1996.

5. Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Morgenboeken Noordwijk/Noordwijkerhout.
6. Gemeentearchief Leiden, Oud notarieel archief. In de klapper op de protocollen van notaris Oude-

vliet komt voor: Willem Meeuws van Noordwijk. Verder ook in inv. nr. 61.
7. De namen van de andere getuigen doen er in dit verband niet toe.
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FAMILIES VAN DER MIJL
stammen of takken

DOOR TR J. P. NOPPEN

Inleiding
Ruim 25 jaar inmiddels verricht ik onderzoek naar families Van der Mijl; de naam van mijn
vrouw. Een conclusie die ik al enige tijd geleden getrokken had, was dat er momenteel vier
afzonderlijke families Van der Mijl te onderscheiden zijn, alle afkomstig van Dordrecht en
omgeving. Uitgebreid archiefonderzoek had geen sluitend bewijs opgeleverd voor onderlinge
verwantschap tussen deze families zoals bijvoorbeeld voor twee van de vier families in een 19e-
eeuwse publicatie wordt beweerd'. Echter, onlangs is met behulp van DNA onderzoek vastge-
steld dat zelfs drie families inderdaad een gemeenschappelijke voorvader delen. Voor de vierde
familie Van der Mijl - hierna te noemen 'het oude geslacht' - is niet naar verwantschap ge-
zocht omdat dit, zoals later zal blijken, niet aannemelijk is.

Kleine Sluis aan het D?tjtn' Vtw te Vlaardingen

tweede van rechts wapenschtldje Van der Mij Ie

De ambachtsheerlijkheid De Mijl
De naam Van der Mijl (ook wel Myl, Mijlc, Mijlen, Mijll, Meijl, Meyl) verwijst ontegenzegge-
lijk naar de ambachtsheerlijkheid De Mijl (of Mijlc) nabij Dordrecht. Deze ambtsheerlijkheid
was gesitueerd in het gebied van de hedendaagse polder De Mijl, in de Hoekse Waard ten
noorden van 's-Gravcndeel, op het Eiland van Dordrecht2. De vroegst bekende bezitter van de
heerlijkheid was zekere Heijnrik Claasz. van der Mijl (met als wapen3: 'een veld van zilver, bela-
den meteen zwart gaand hert, welke hoornen en klauwen van goud zijn'). Bij zijn scheiding
van Erkenraad KlaasJanszJochter, op 3 november 1439 behield (of verkreeg, dat is niet duidelijk)
hij het Land van der Mijl. Vervolgens huwde hij met Heylwig Adriaansdochter. Hun kleinzoon
Heijnrik van der Mijl verkocht de ambachtsheerlijkheid in 1496 aan Wülem (van Alblas) Jan Reij-
ersz. (met als wapen4: 'vijff ruyten, beneven malkanderen, in het midden van het schild' -kleur
van het veld niet bekend). Diens kleindochter, vrouw Kornelia (van Alblas) hecren jansdochter,

346 Gens Nostra 57 (2002)



Van der Mijl Mblas*

huwde Arend heeren Kornelisz.s. Aan deze Arend, onder andere bij herhaling burgemeester van
Dordrecht tussen 1541 en 1572, werd door koning Philips te Madrid op 11 december 1570 het
adelsdiploma bezorgd:
... aan Arend, Heeren Corneliszoon en zijne nakomelingen 'dat hij, zijne kinderen, ende nacomelhingen
moghen houden, ende sullen mogehn draeghen, ende voeren den naem ende wapenen VAN DER MIJL'.

Arend (circa 1502-1579) voerde vervolgens een wapen met een zwarte klimmende of sprin-
gende eenhoorn in een veld van goud6. Dit wapen en het met het adelsdiploma verkregen
recht om de naam Van der Mijl te voeren, lijken er op te wijzen dat Arend geen enkele ver-
wantschap had met het 'oude geslacht' Van der Mijl. Ook het feit dat het door hem gevoerde
blazoen weinig overeenstemming met de doorgaans ongecompliceerde wapenfiguren uit de
middeleeuwen vertoont, maakt dit aannemelijk2. Dit wordt nog versterkt door het gegeven
dat in een aan hem verleend amendement van 17 januari 1558 sprake is van 'Arent Cornelisz.,
poorter onser stede van Dordrecht', zonder enige verwijzing naar het 'oude geslacht'.

De vererving van het bezit van het ambacht Van de Mijle is eenvoudig te volgen7. Opvolgers
van de bovengenoemde Arent Cornelisz. werden achtereenvolgens zijn beide zoons jonkheer
Cornelis en jonkheer Johan van der Mijl. Daarna gaat het bezit over op de zoon van laatstgenoem-
de, jonkheer Heiman van der Mijl (1582-voor 1610). Rechtsopvolger van Heiman werd zijn neef
heer Cornelis van de Mijle Adriaansz. (1573-1642), ridder (gehuwd met de dochter van Johan van
Oldenbarnevelt), na wiens dood Adriaan van der Mijle (1600-1654), heer van der Mijle, Baccum,
Alblas, Bleskensgraaf enz. op 18 juli 1643 de belening ontving. Toen Maria Agatha (1655-1712),
de dochter van Adriaan, in augustus 1712 ongehuwd stierf, is de Mijle van haar vererfd op de
dochter van haar zuster Clara Elisabeth (1652-1709), en was de relatie van De Mijle met een Van
der Mijl voorbij8.

r
Arend Kormlisz.3 Adriaen Arendsz.

Y
Adriaan Cornelisz.'

Waar Arend een springende, zwarte eenhoorn in een veld van goud voerde, blijkt zijn zoon Adriaen een goud
gehoornde en gehoefde, steigerende eenhoorn in een veld van zilver te voeren. Bij Adriaan, de kleinzoon van

Adriaen Arendsz., is de steigerende eenhoorngoud gehoornd, gehoefd en gemaand, in zilver, terwijl bij achterklein-
zoon Adriaan weer sprake is van slechts een goud gehoornde, steigerende eenhoorn in zilver (de voormalige

gemeente De Mijl voerde als gemeentewapen een steigerde, zwarte eenhoorn in goud)
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van der Mijle

Cornet is Adriaensz.'
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Heijnrick Claasz. tr. (1) Erkenraad Klaas Janszndr.
van der Mijl

tr. (2) Heylwig Adriaansdr.

Heijnrik
van der Mijl

1
Kornelis

van der Mijl

— *• Willem van Alblas
Jan Reijersz.

I
Kornelia van Alblas Jansdr.

tr.
Arend Komelisz.

Johan
van der Mijl

1

1
Adriaen van der Mijle

Heiman Cornelis van der Mijle
van der Mijl tr.

Maria Johanna van Oldenbarneveld

\
Adriaan Jan

van der Mijle van der Mijle

Vererving/overdracht ambachtstheerlijkheid De Mijl

Wat de hiervoor aangegeven wapens betreft; opvraag van een aantal aantal Van der Mijl wa-
pens bij de Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie leverde een fraai
voorbeeld op van een systematische toepassing van breuken. Dat zijn kleine wijzigingen in
een bestaand wapen, wat onder andere gebeurde om aan te geven dat men tot een jongere tak
van de familie behoorde. De afbeeldingen op blz. 347 illustreren dit.

Het wapen van Cornelis Adriaensz. van der Mijl (zie blz. 348) werd niet ontleend aan de voor-
noemde databank van het CBG maar aan een ingelijste oorkonde", gedateerd maart 1685, in
bezit van een nazaat van Jan van der Mijle (1687-voor 1702) en is getekend door auteur op basis
van het wapen van de voormalige gemeente De Mijl.

De gemeente De Mijl, opgeheven in 1856, voerde als wapen, omschreven: 'Van goud beladen
met een springende eenhoorn van sabel'. In het manuscript Beelaerts van Blokland13 wordt het
wapen als zodanig vermeld, evenals in de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver. De een-
hoorn heeft echter manen en klauwen van goud en het geheel staat op een veld van zilver.
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Uit voorgaande blijkt dat er aanvankelijk twee families Van der Mijl naast elkaar in Dordrecht
(en daarbuiten) leefden: de 'oude' familie Van der Mijl en de 'edele' nakomelingen van Arend
Kornelisz. die zich na 1570 Van der Mijl noemen. De 'oude' familie heeft tot op heden nazaten;
en vormt zeker een aparte stam. De adellijke familie Van der Mijl zou met het overlijden in
1712 van jonkvrouw Maria Agatha van derMijle, kleindochter van jonkheer Cornelis van derMijle,
uitgestorven zijn.

Het verloren familieperkament
Echter, de historicus dr. G.D.J. Schotel geeft aan in een publicatie1 dat een omtrent 1850 in
Dordrecht levende familie Van der Mijl, anders oordeelde. Volgens Schotel beweerde deze
familie dat zij een genealogie op perkament bezat, waaruit bleek 'dat Cornelis van derMyle twee
kinderen heeft gehad, Adriaan en Johan' (zie ook het hiervoor afgebeelde schema waarin Johan
als Jan is aangegeven). Nakomelingen van Adriaan zouden zij n uitgestorven; Johan (Jan) zou
een zoon hebben nagelaten: Pieterjanse van der Myle.

Pieterjanse van der Myle zou zijn gehuwd geweest met Marethie Ariens Roelandsdr. Hun kinde-
ren zouden zijn: Jannetje, Arie, Steven en Jacob. De laatste,JacobPietersz. van derMyle zou twee
zonen hebben gekregen: Aert, geboren 1675, en Jan van der Myle, geboren 1687.

Aart van derMyle liet in 1713 een zoon Carel dopen. Jan van derMyle huwde met Geertruid Ver-
vel, bij wie worden genoemd: Anthony, geboren 12 juli 1725, Aletta, geboren 13 mei 1728, Pieter,
geboren 26 augustus 1731, Cornelis, geboren 16 oktober 1734 enjacobus, geboren 6 december
1638.

Cornelis van der Mijle
tr.

Maria Johanna van Oldenbarneveld

Adriaan J a n

van der Mijle v a n d e r M i J l e

Pieter
van der Mijl

Arie Steven Jacob
van der Mijl van der Mijl van der Mijle

Vermeende afstamming volgens de aantekeningen van Schotel samengesteld
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Die omtrent 1850 in Dordrecht levende familie Van der Mijl waar Schotel naar verwijst, zouden
de broers Karel en Jacob Cornelis van der Mijl kunnen zijn, zonen van Jacob Cornelis van der Mijl
(1800-1833) en nakomelingen van Aert van der Mijl (geb. 1675). De uitdaging was natuurlijk om
te bewijzen of de bewering, door Schotel opgetekend, op waarheid berust. De zogenaamde
genealogie op perkament, als die ooit bestaan heeft, zal wel nooit meer boven water komen.

Stammen of takken?
Ik stelde vast dat er momenteel vier families zijn die zich Van derMijl(e) noemen:

1. de nazaten van het 'oude' geslacht Van der Mijl, met het 'hertenwapen';
2. de nazaten van een echtpaar Arij Pietersen en Marijcke Cornelis (er komen er wel drie in aan-

merking met in totaal zeventien gedoopte kinderen), die zich Van der Mijl noemen;
3. de nazaten van zekere Aert]acobse van der Mijl, van Dordrecht, otr./tr. (als wednr.) Dor-

drecht 6-12-1711/10-1-1712 Caetie Carels Dierentijt;
4. de nazaten (die zich Van derMijle noemen) van zekere Jan van der Mijl, j .m. van Dordrecht,

otr./tr. Dordrecht 24-10/8-11-1722 Geertruid Vervel.

De gegevens sluiten wonderwel aan bij Schotels aantekeningen. Dat Schotel geen melding
maakt van nazaten van Arij Pieters (van der Mijl) (stam 2), komt waarschijnlijk omdat zoon
Cornelis te Hardinxveld trouwt (1707) en vervolgens uit Dordrecht verdwijnt. Zij waren blijk-
baar bij de familie letterlijk uit het oog, uit het hart! Aan de andere kant kun je je afvragen,
wanneer er een zogenaamde genealogie op perkament bestond, waarom die daar dan blijkbaar
geen melding van maakte!

Hebben we het hier nu echt over takken, of gaat het toch over afzonderlijke families Van der
Mijl? Een aantal constateringen:
- Het zoeken naar een Marethie Arien Roelandsdr., de vermeende vrouw van Pieterjanse van der

Mijl, heeft (nog) niets opgeleverd. Zij zou rond 1625 geboren kunnen zijn. Rond die tijd
vinden we in Dordrecht wel een echtpaar Adriaen Roelandsz./Arien Roeien - Anneke Dirx/Dircks.
Dit echtpaar laat dopen: Ariaen 1-3-1626 en Sijbert 1-8-1629. Zijn dit broertjes van Marethie?

- In de Dordtse DTB's worden geen verwijzingen gevonden naar kinderen van Pieter, althans
niet in combinatie met de familienaam Van der Mijl. Wel vinden we in het burgerboek van
Dordrecht14 tweemaal een vermelding van zekere]acob Pieters,'... geboortig ende naederst op
de gront van de Mijl onder de stadt Dordregt... '.

- Drie dochters van een echtpaar Arij Pieters en Marijcke Cornelis blijken de naam Van der Mijl
te voeren. Zij wonen allen bij hun huwelijksaangiften (respectievelijk in 1695,1706 en 1708)
'buijten de Sluijspoort'. Het gaat om: Jannichie Ariens van der Mijl, Pietertie Ariens van der Mijl
en Grietje Ariens van der Mijl. Echter, er doet zich bij dit echtpaar een probleem voor: er zijn
rond 1660 minstens drie verschillende echtparen met exact dezelfde namen. Van één echt-
paar wordt de man Arij Pietersen de Lenge genoemd, ook hij woont bij zijn huwelijk 'buijten
de Sluijspoort'.

- Zekere Pieter Jacobse van der Mijl woont, bij aangifte van zijn huwelijk (zondag 12 december
1700), 'buijten de Sluijspoort'. Is dit de broer van Aart Jacobse van der Mijl}

- Tot slot: er zijn nog twee zusters Jannigje en Grietje Stevens (!) van der Mijl. Zijn zij dochters
van Steven, een zoon van Pieter en Marethie? Ook zij wonen bij hun huwelijk 'buijten de
Sluijspoort'.
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'Buijten de Sluijspoort'

(detail kaart van ]. Blaeu, ca. 1645J
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De zo vaak genoemde Sluispoort vormde de (zuidelijke) toegang tot de stad Dordrecht bij de
Sluisbrug en is genoemd naar de Zuider-of Grote Sluis in de stadsgracht15. Verder naar het
zuiden, langs de Merwede en 't Nieuwe Gadt respectievelijk, ligt de 'Gront van (de) Myl"6.

De woonplekken in ogenschouw nemend, alsmede de opvallende vernoemingen van de
kinderen, maakt dat een familierelatie tussen deze families Van der Mijl voor de hand ligt!
Daarbij kan Jan van der Mijl, gehuwd in 1722 met Geertrui] Vervel, als broer van Aert Jacobs van der
Mijl (en dus van Pieterjacobse van der Mijl) worden opgevoerd, ter onderbouwing van de door
Schotel genoteerde bewering. Op dit punt aangeland stagneerde het onderzoek. Alle pogingen
ten spijt om de bewijslast op te voeren (en tot jonkheer Jan van der Mijle te geraken) werden
er geen verdere aanknopingspunten gevonden en het onderzoek kwam tot stilstand.

Een doorbraak?
In 1999 verschenen kort na elkaar drie publicaties over genealogische bewijsvoeringen met
behulp van DNA-onderzoek, zowel in een uitgave van de NGV-Afdeling Amersfoort en Om-
streken18, als in een artikel in Gens Nostra19, als in artikel in Ons Voorgeslacht20. Laboratorium
onderzoek zou het mogelijk maken een bewijs te leveren van (onder meer) bloedverwantschap
tussen alle mannelijke afstammelingen van eenzelfde stamvader (Y-chromosomenonderzoek).

Dit bracht mij op het idee de bovenvermelde aantekeningen van Schotel met zulk onderzoek
op waarheid te toetsen. Niet in het minst gesteund door de observatie dat één van de nazaten
van stam 2 een sprekende gelijkenis vertoonde met mijn schoonvader Jan van der Mijl, een
broer van Antonius en Cornelis, nazaten van stam 3. Enige tijd geleden hebben van de drie
familielijnen die onderwerp van studie zijn (stammen 2,3 en 4, hierna aangegeven met respec-
tievelijk A, B en C) steeds twee mannelijke nakomelingen zich bereid verklaard aan dit ver-
wantschapsonderzoek mee te doen (de familie Van der Mijl met het hertenwapen (stam 1) is
hierin niet betrokken, omdat het aannemelijk is dat zij niet verwant is; wellicht zal in de
toekomst hiervoor bewijs geleverd kunnen worden).
De betreffende nakomelingen waren:
- Johannes (Hans) van der Mijl (lijn A);
- Rijk Bastiaan van der Mijl (lijn A);
- Theodorus van der Mijl (lijn B);
- Roelof van der Mijl (lijn B);
- Everardus van der Mijle (lijn C);
- Everardus Jacobus van der Mijle (lijn C).

Hun onderlinge relatie is in het hierbij afgebeelde schema weergegeven; de cursieve namen
verwijzen naar de aantekeningen van Schotel, waarbij Jan als broer van Aert is opgevoerd en
een vraagteken de betekenis heeft jaar van overlijden onbekend.

Het onderzoek is verricht door het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) te
Leiden. Met behulp van een zogenaamde Chromosoom-Y onderzoek is onderzocht in hoeverre
de bovengenoemde personen een gemeenschappelijke voorvader delen conform de veronder-
stelde stamboom. Uit de speekselmonsters werd een DNA-profiel bestaande uit elf polymorfe
chromosoom-Y kenmerken bepaald. Op grond van het onderzoek is vastgesteld dat:
- tak A twee verschillen heeft ten opzichte van tak B en drie verschillen ten opzichte van tak

C;
- tak C één verschil heeft ten opzichte van tak B.
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Piet er

Arie Pieters

Cornelis Ariens
A van der Mijl

1682-

Jacob Cornelisse
1709-1769

Gerrit Jacobs
1735-1817

Jacob Gerrits
I765-?

Gerrit
1795-1860

Jacob
1827-1885

Teunis
1863-?

Steven Jacob

Jacob
1895-1975

Gerrit
1904-1990

Aert Jacobse
B van der Mijl

(I675)-<171O

Carel Aartse
1713-1786

Jacob
1751-1815

Carel
1774-1848

Jacob Cornelis
1800-1833

Karel
1826-1889

Carolus Lambertus
1857-1921

Johannes
1884-1961

Jan
C van der Mijle

(1687)-<I764

Anthony
1725-?

Adriaen
1757-1789

Anthony
1789-1885

Everardus Johannes
1827-1902

Pieter
1864-?

Huibert
I894-?

Henricus P.
geb. 1928

Everardus J.
geb. 1930

Cornelis Rijk B. Antonius
1923-2000 geb. 1927 1913-1981

Hans
geb. 1952

Theodorus
geb. 1949

Cornelis A. Everardus
1914-1973 geb. 1958

Roelof
geb. 1948
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De takken A en B komen dus overeen op negen van de elf kenmerken; de takken A en C op acht
en de takken B en C op tien kenmerken.

Dr. P. de Knijff, beëdigd vast gerechtelijk deskundige, concludeerde21 op basis van het kleine
aantal verschillen als volgt: 'Gelet op de structuur van de stamboom en het aantal generaties
is het waarschijnlijk dat dit [de verschillen; red.] 'mutaties' zijn, en kan dus worden vastge-
steld dat alle takken een gemeenschappelijke voorvader delen'. Desgevraagd voegde hij daar
nog aan toe dat het bij een directe relatie zoals bijvoorbeeld grootvader-kleinkind, een grens
van drie verschillen (dus zoals nu bij de takken A en C) als aanwijzing vooigeen relatie wordt
gehanteerd, maar gezien de vorm van de onderhavige stamboom dit hier niet verontrust.
Bovendien, het exacte aantal verschillen is niet altijd een indicatie van de mate van verwant-
schap. Het ontstaan van een mutatie is een toevalsproces en kan twee keer 'toeslaan', kort na
elkaar, of nooit. Gemiddeld constateert men één verandering per vijfhonderd generatiepassa-
ges, dus wanneer men elf kenmerken bekijkt, verwacht men zeker één mutatie (voor alle elf
kenmerken samen) per circa 45 generaties. In deze stamboom telt men 36 relevante passages,
zodat één verandering minimaal was te verwachten.

De stammen zijn dus takken! Voorwaar een fantastische uitkomst!
Een deel van het verhaal zoals overgeleverd door Schotel is dus zeer waarschijnlijk waar. Dat
bovenstaande stamboom juist is opgesteld en dat Pieter de stamvader is, zou dus goed moge-
lijk kunnen zijn. Dat jonkheer Jan daar weer aan voorafgaat, is absoluut niet zeker en wellicht
was (toen) de wens de moeder van de gedachte. Een volgende stap zou zijn het gebeente van
jonkheer Jan uit de Grote Kerk in Den Haag op te graven en hierop een soortgelijk onderzoek
los te laten. Pas dan weten we of de door Schotel opgeschreven beweringen van de i9e-eeuwse
familie Van der Mijl als beschreven, waar zijn.

Naschrift
Gesterkt door de uitkomsten van het DNA-onderzoek heb ik recent een bezoek gebracht aan
het gemeentearchief te Dordrecht. Inmiddels zijn daar met name de doopboeken te raadple-
gen met behulp van de computer. Dit maakte het mogelijk om snel op alle mogelijke varian-
ten in schrijfwijze van patroniemen te zoeken.

Van de bovengenoemde PieterJacobse van der Mijl, de veronderstelde broer van Aert jacobse van
der Mijl, was inmiddels wat meer bekend: 'Pieter Jacobse van der Mijl j .m. geassist. met Dirck
Aertse van der Voort, desselfs oom, met Anneke Bastiaens de Vos j.d., beijde van Dordt en
wonende buijten de Sluijspoort, geassist. met Gerrit Thijssen van Riel, desselfs goede kennis.
Den 3e januarij 1701 hier getrouwt'22. Twee vragen stelde ik mij hier:
- Zou vader Jacob (van der Mijl) getrouwd kunnen zijn geweest met een dochter van zekere/lerf

van der Voort} Immers, oom Dirk is dan zijn zwager!
- Is Pieter inderdaad een broer van Aart Jacobse van der Mijl?

Hernieuwd onderzoek in de (computer-)doopbestanden23, maar dan met behulp van zoge-
naamde 'wild cards' (fragmenten van namen voorafgaand aan en eindigend met een *, bijvoor-
beeld: *erts*) naar een echtpaar Jacob Pieters en NN Aertsdr. met alle mogelijke spellingsvari-
anten, leverde een wel zeer verrassend resultaat op: een echtpaar jacob Pietersen en Burgje Aerts
laat tussen 1673 en 1687 acht kinderen dopen (te Dordrecht): Jan 19-9-1673; Aaert 17-6-1675;
Pietertje 2-11-1676; Pieter 9-1-1678; Aert 1-11-1680; Aert 12-6-1683; Johannes 7-5-1686 en Johannes 13-
12-1687.
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Het lijdt geen twijfel dat het juiste echtpaar is gevonden. De notities van Schotel kloppen
niet exact; Aert (geb. 1675) en Jan (geb. 1687) sporen niet direct met watje zou verwachten,
maar de vernoemingen en data zijn frappant. Het enige wat je je zou kunnen afvragen is of
er maar één Johannes of Jan (geb. 1687) is overgebleven en of er naast de eerste Aert (geb. 1675)
nog een tweede was: de Aert van 1683.

Het nut van het gebruik van de computer was wel aangetoond: de naam van Burgje Aerts
werd bij de doop van bijna ieder kind anders geschreven (Burgje Aerds, Burgtje Aertsen, Burg-
je Aerden, Burgjen Aerdts, Burchje Acadis, Burchien Aerds), maar rolde er nu vrij simpel uit.

Verdere naspeuringen leverde in het trouwboek van de Zwijndrecht de huwelijksinschrij-
ving op: 'Jacob Pietersz.24 j.m. v. Wieldrecht en Burgje Aarde25 j.dr. v. Swind. den 23 apr.
1673'26. Wieldrecht, of liever de polder van Wieldrecht ligt vlak naast De Mijl en ten zuidzuid-
westen van Dordrecht! Het is dus zeer aannemelijk in het vervolg Aert Jacobs van der Mijl (tak
3), Jan van der Mijl (tak 4) en Pieterjacobse van der Mijl als broers op te voeren, één en ander con-
form de door Schotel genoteerde beweringen.
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r WEGWIJS
LATIJN BIJ GENEALOGISCH ONDERZOEK

Vrijwel ieder die genealogisch onderzoek
doet, krijgt vroeg of laat met Latijn te ma-
ken. De Rooms Katholieke kerkregisters zijn
normaliter in het Latijn gesteld, maar als je
geen Latijn geleerd hebt, zoals ik, raadpleeg
je dus een woordenboek. Maar dat valt tegen.
Het Latijn kent zoveel vervoegingen en ver-
buigingen, datje als niet-latinist veel woor-
den niet herkent en ze bijgevolg niet terug
kunt vinden. Bovendien verklaren de meeste
woordenboeken het klassieke Latijn en niet
het wel eens zogenoemde, pastoorslatijn uit
de DTB's. Ook de specifiek juridische beteke-
nis van veel Latijnse woorden in ambtelijke
stukken zal men in een algemeen Latijns
woordenboek meestal niet vinden.

Gelukkig zijn er in de loop der jaren een
paar zeer bruikbare woordenlijsten versche-
nen waarvan ik dikwijls met succes gebruik
gemaakt heb. Ik heb de volgende boekjes op
mijn 'genealogische boekenplank' staan:
- Regis de la Haye, Lijst van Latijnse woorden

en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregis-

ters, berustende in het Rijksarchief Limburg te

Maastricht, deel 1 van de serie Leergeld,
Maastricht 1990, 2e druk.

- Centraal Bureau voor Genealogie, CB-reeks
nr. 15, Latijn bij genealogisch onderzoek, 's-Gra-

venhage 1997.
- Marthe Schilders, Vademecum Latijn-Neder-

lands praktisch stamboomonderzoek, Vlaamse

Vereniging voor Familiekunde, Antwerpen
1989.

- Mr. H.R.W. Gokkel en mr. N. van der Wal,
Juridisch Latijn, Alphen aan de Rijn 1971.

De samensteller van eerstgenoemd boekje,
Regis de la Haye, zegt in zijn voorwoord: 'De
overgrote meerderheid van de kerkelijke aan-
tekeningen beperkt zich tot standaarduit-
drukkingen, die met behulp van deze lijst
zonder enige moeite door de leek vertaald
kunnen worden'. Met dat 'zonder enige

moeite' heb ik echter wel degelijk enige
moeite, maar verder heb ik ervaren dat de
schrijver gelijk heeft.

Een voorbeeld uit het doopboek van Heel
(Limburg):
1735 Die 12 martij baptisatus est Joannes filius

Jacobi Joosten et Gertrudis Vrencken conjugum,

susceptoresMatthiasBoelenetHendrinaFrencken.

Letterlijk vertaald volgens bovengenoemde
woordenlijsten wordt dit:
1735 Op de 12de dag van maart is gedoopt Joannes,

zoon van Jacobus Joosten en Gertrudis Frencken

echtelieden, doopgetuigen MatthiasBoelen en Hen-

drina Frencken.

Mijn voorvader heette dus geen Jacobi, zoals
ik vroeger ooit genoteerd heb, maar Jacobus.
Jacobi is namelijk een verbuiging van Jaco-
bus en betekent 'van Jacobus' (2e naamval).
Bij Gertrudis deed zich dit probleem niet
voor, want bij Gertrudis is de ie en ze naam-
val gelijk.

Wat ook gemakkelijk misverstanden kan
geven zijn afkortingen. Zo worden bijvoor-
beeld de namen Joannes en Joanna nog al
eens afgekort en zien er dan als volgt uit:
Joes = Joanes (ie naamval), Jois = Joannis (2e
naamval)
Joa = Joanna (ie naamval), Joae = Joannae (2e
naamval)

Nog een voorbeeld uit Heel (Limburg):
16984a. Xbris bapt.e AgnesjiliaDonisiiJoosten et

Margarete Coniug: susceptores Jacobus Joosten noie

Jois Joosten etCatharina Wilhems noie Margarete

Jansen.

Nog zonder enige ervaring en niet bedreven
in het oud schrift dacht ik eerst dat de fami-
lienaam van de moeder Coning was, totdat
het mij bij verder zoeken opviel dat dan alle
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moeders in hetbetreffende doopboek Coning
zouden heten. Dat kon niet waar zijn. Hoe-
wel het hebben van een familienaam in die
tijd en in die streek al zeer gebruikelijk was,
vond de desbetreffende pastoor de familie-
naam van moeders blijkbaar niet belangrijk.
Bij nadere beschouwing stond er dus geen
Coning, zoals ik eerst gelezen had, maar Co-
niug, een afkorting van Coniugum, dus echte-
lieden (de i wordt ook wel gebruikt voor de
j-klank).
De andere afkortingen in deze doopinschrij-
ving zijn:
4a = (feria) quarta = op de vierde (dag)
Xbris = Decembris = van december (2e naam-
val)
bapt:e = baptisata est = zij is gedoopt
noie = nomine = uit naam van of namens
(andere afkortingen voor nomine zijn nme
en noe)'
Jois = Joannis = 2e naamval van Joannes
Margarete is de 2e naamval van Margareta en

Noot
1. Regis de la Haye, Lijst van Latijnse woorden en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregisters, berustende in

het RijksarchiefLimburg te Maastricht, deel 1 van de serie Leergeld, Maastricht 1990, 2e druk, pag. 27.

zou als Margarethae geschreven moeten zijn,
maar volgens Regis de la Haye wordt 'ae' aan
het eind van een naam ook wel geschreven
als e, e met een cedille of e'.

Plaatsnamen worden nog al eens gelatini-
seerd en zijn daardoor soms nauwelijks her-
kenbaar. Zo is het al eerder genoemde Heel
een parochie 'diocesis Leodensis' oftewel 'van
het Bisdom Luik'.

Ik hoop dat ik hiermede beginnende gene-
alogen die, evenals ik, nooit Latijn geleerd
hebben een beetje op weg geholpen te heb-
ben. Om een beetje in stijl te eindigen heb ik
uit een boekje 'Latijnse citaten en gezegden'
het volgende gekozen: Volentibus Nil Ar-
duum-(ook wel: Nil Volentibus Arduum).
'Voor wie wil is niets moeilijk', of wat vrijer
vertaald: Waar een wil is, is een weg.

E.H. Joosten

een herinnering...

Bij het digitaliseren van oude documenten
voor de Documentatiedienst van ons Vereni-
gingscentrum te Weesp, stuitte ik in map
DOCUM-70, blad 158, op een brief uit 1950
van P. W. Paludanus aan de heer A.R. Kleijn,
kennelijk een mede-genealoog'. Hij beant-
woordt daarin enige vragen aangaande gene-
alogisch onderzoek naar een aantal familie-
namen. Mij trof echter in het bijzonder de
laatste alinea van de brief:

'Als ik een opdracht weet, stuur ik ze u toe;
ik heb er toch geen tijd voor, maar de vette
jaren zijn voorbij. Ik heb, zoals ik reeds ver-
meldde, een mooie opdracht van een (rijke!!)
textielfabrikant. Bijna allemaal Gelderse

kwartieren, dus overdag archief en 's avonds
de piano. Ik kreeg ƒ 1000,- voorschot en die
zij n op de piano maar moeizaam bij elkaar te
trommelen!'

Ikzelf ben 80 jaar, amateur pianist en een
hobbyist van horlogemaken tot genealogie,
maar bij het lezen van dit citaat maakte mijn
geheugen moeiteloos een 'flashback' over 65
a 70 jaar naar de tijd dat ik elke zomer enige
weken logeerde bij een oom en tante in La-
ren. Oom Otto Drews was beroepsmusicus,
trompettist, en kon ook goed overweg met
accordeon en piano. Hij speelde onder meer
in opera-orkesten (Carré) en in een Hilver-
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sums radio-orkest. Ook was hij muzikaal di-
recteurvan enige Gooise harmonie-orkestjes.
Bij die serieuze en in het algemeen weinig
spraakzame muzikant moest je wel duidelijk
wat presteren voordat hij een complimentje
uitdeelde. Het trof mij destijds dan ook te
meer, dat hij vol lof sprak over ene PietPalu-
danus, met wie hij in een ensemble optrad in
Trianon, naar ik meen bij het Carlton Hotel
aan de Vijzelstraat te Amsterdam. Als er even
een rustpauze was en Piet genoot van een
broodje of een appel, gebeurde het regelma-
tig dat er een vraag binnenkwam voor het
spelen van een verzoeknummer. Eén van de
favoriete verzoeknummers was de bekende
Hongaarse rhapsodie van Liszt. Piet legde
dan meteen zijn hapje weg, veegde noncha-
lant even zijn handen af, en speelde zonder
meer uit zijn hoofd het gewenste muziek-
stuk. Voor het aankomend piano-leerlingetje
dat ik destijds was, leek mij dit schier boven-
natuurlijk; vandaar dat dit verhaal van mijn
oom in mijn geheugen werd gegrift.

Maar... waren deze P.W. Paludanus en Piet
nu identiek? Ik had geluk, want het Haagse
adres op het briefhoofd uit 1950 bleek nog
steeds een Paludanus te huisvesten. Ik kwam
in contact met de 84-jarige mevrouwM. Palu-

Noot
1. De heer A.R. Kleijn is in het verleden jarenlang redactielid van Gens Nostra geweest.

danus-van Leeuwen, die mij vol enthousiasme
vertelde over haar in 1958 ontslapen echtge-
noot Piet. Hij was destijds cum laude ge-
slaagd aan het Haagse Conservatorium,
hoofdvak piano, bijvak cello, en had op zijn
examen een werk van Liszt gespeeld! Een
groot repertoire aan klassieke pianomuziek
speelde hij moeiteloos uit zijn hoofd. Daar-
naast was hij gezien om zijn humor en zijn
spontane, vrolijke karakter. Tevens een 'dui-
zendpoot' met vele hobby's, van horlogema-
ken tot genealogie. En met Hollandse voor-
vaderen, die in de zestiende eeuw al in Italië
genoemd en geroemd werden.

Lezer van dit verhaal, kunt u zich voorstellen
met hoeveel genoegen ik naar mevrouw Palu-
danus heb geluisterd en hoe plezierig ik het
vond dat mijn jeugdherinnering zo werd be-
vestigd? Zou u ook kans willen maken op
zo'n leuke ervaring? Er is nog steeds vraag
naar vrijwilligers die willen meewerken aan
het computeriseren van onze documenten-
verzameling, thuis of ter plaatse.

Doet u mee? Bel dan ons Verenigingscen-
trum, 0294-413301.

H. Boer
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FOUTEN IN DE GENEALOGIE

Iedereen maakt wel eens fouten, genealogie-
beoefenaren nietuitgezonderd. Maar hetzijn
vooral de beginnersfouten die ons parten
kunnen spelen. Wij waren nu eenmaal nog
niet volleerd bij het zetten van onze eerste
schreden op het genealogische pad. Het is
daarom zaak om onze oude notities niet zon-
der meer te gebruiken, maar eerst kritisch te
bezien en alles nog eens nauwkeurig na te
lopen alvorens de resultaten van ons genealo-
gisch onderzoek aan de publiciteit prijs te
geven.

Nummer één in de 'fouten-top-tien' staat
nog steeds de verwarring tussen de datum
van aangifte van geboorten en overlijden bij
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, met
de datum waarop de betreffende geboorte of
het overlijden plaats vond. Deze fout treedt
op wanneer men de volledige aktedatum en
naam van de gezochte persoon vanuit de 10-
jaren tafels overneemt en deze later aanziet
voor de datum van geboorte of overlijden.

Een soortgelijke fout wordt ook gemaakt
bij het overnemen van gegevens uit doopboe-
ken. Sommige beginners menen ten onrechte
dat de doop- en geboortedatum wel overeen
zullenstemmen. De rooms-katholieke opvat-
ting, dat het voor het zielenheil van de gebo-
rene noodzakelijk is, dat de doop zo snel mo-
gelijk plaatsvindt, schijnt hen in het gelijk te
stellen. De genealogische praktijk bewijst
echter dat men nooit mag aannemen dat ge-
boorte- en doopdatum bij rooms-katholieken
wel dezelfde zullen zijn.

Men vergeet namelijk, dat de vroegere om-
standigheden, dus van vóór 1811, mijlenver
verschilde met de huidige. De communicatie
tussen de mensen en het vervoer tussen ste-
den en dorpen vergden veel meer tijd dan
tegenwoordig. De 'benenwagen' was nog het
meest voorkomende vervoermiddel. Winterse
omstandigheden en slecht weer waren vaak
een reden nog wat te wachten met de doop.

Een andere oorzaak voor uitstel kon zijn dat
de doopgetuigen (bij de Hervormden) of de
peter en meter (bij rooms-katholieke) niet
tijdig genoeg aanwezig konden zijn.

De heer Evert Joosten te Haarlem signa-
leerde eens een geval waarbij de andere helft
van een tweeling pas een dag later werd ge-
doopt'. Blijkbaar was men dus met de eerst-
geborene al op weg naar de pastoor, terwijl
de moeder nog aan het baren was. Weliswaar
een uitzonderlijk praktijkgeval, maar toch
wel een duidelijke illustratie van het verschil
tussen geboorte- en doopdatum.

Bij hoge uitzonderingkomen wij doopboe-
ken tegen waarin de predikant of pastoor
naast de doop ook de geboortedatum aante-
kent. In die gevallen blijkt, dat er vaak één of
meer dagen verliepen, voordat een kind werd
gedoopt. De pastoor van Spaarnwoude was
één van die weinigen. In het doopboekje dat
loopt van 1666 tot 1699, zijn zowel doop- als
geboortedata genoteerd. Uit deze inschrijvin-
gen blijkt dat het eerder regel dan uitzonde-
ring was, dat er pas een dag na de geboorte
werd gedoopt.

In 1785 geboden gemeentelijke en provin-
ciale overheden dat behalve de doop, ook de
geboortedatum moest worden genoteerd2. In
veel doopboeken kan men als gevolg van de-
ze maatregel voor de periode 1785-1811 ook de
geboortedatum vinden.

Bij de hervormden kunnen geboorte- en
doopdatum zeer ver uiteenliggen. Er zijn
gevallen bekend waarin de doop pas jaren
later plaatsvond3. Zo kon het voorkomen, dat
een voor die gelegenheid keurig aangeklede
dopeling al mondig genoeg was om zich tij-
dens de doop bij zijn moeder te beklagen
over 'die meneer' die zijn pak nat maakte.

Soms spreekt het doopboek een eigen taal.
Zo valt het op dat de kinderen die in Ngom-
bo op Ceylon werden geboren, allen op vrij-
wel dezelfde datum werden gedoopt. Een
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reden hiervoor kan zijn geweest dat de het
dorpje Ngombo te klein was om er een eigen
predikant op na te houden. Een rondreizen-
de predikant, die één of tweemaal per jaar
deze plaats bezocht, doopte dan de kinderen
die sinds zijn vorige bezoek waren geboren.

Ook op Long Island (bij New York) was iets
dergelijks aan de hand. Opvallend was daar,
dat in een bepaald gezin bijna alle kinderen
op 1 juli werden gedoopt. Kennelijk heeft
men ook daar slechts af en toe bezoek van
een predikant gehad.

Bij overlijdens- en begraafdata ligt het iets
anders. Slechts zelden komen wij achter de
datum van overlijden. Als in een genealogi-
sche publicatie een overlijdensdatum van
vóór 1811 wordt vermeld, dan blijkt de bron
daarvan veelal het notarieel archief te zijn.
Maar soms kunnen dergelijke data ook wor-
den gevonden in oude dagboeken of andere
familiepapieren.

Ook kunnen de data van overlijden en be-

graven ver uit elkaar liggen, als iemand tij-
dens een zeereis overleed of in een ver land.
Zo werd op 25 april 1657 te Haarlem begra-
ven Isaac Cloribus, die twee jaar eerder te Ko-
ningsbergen in Oost-Pruisen was overleden4.
In dit geval zal er wel van een herbegrafenis
sprake zijn geweest.

Een opmerkelijk voorbeeld van een zo'n
herbegrafenis, is de bijzetting van de stoffe-
lijke resten van Christoffel Columbus, meer dan
drie eeuwen na zijn overlijden. Deze ontdek-
ker van Amerika, die in 1506 in Spanje over-
leed, had bij testament bepaald, dat hij op
het eiland Hispaniola (bij Cuba), moest wor-
den begraven. Eerst in 1795 bracht een com-
missie een urn met de as van Columbus over
naar Cuba, maar toen Cuba zich losmaakte
van Spanje, verhuisde de urn in 1892 weer
naar Spanje, waar deze in de kathedraal van
Sevilla in een praalgraf werd bijgezet.

D.F. Goudriaan

Noten
1. E.H. Joosten, Een bijzondere tweeling, in: Gens Propria, nr. 24, augustus 2000, pag. 8.

2. Mr. J.W.F.X. de Rijk, De DTB-boeken van de Haarlemse kerken, in: Gens Propria, nr. 18, augustus 1997,

pag. 8.

3. Bijvoorbeeld in het doopboek van Midsland op Terschelling: Nicolaas Wing Easton, geboren 19

augustus 1796, gedoopt 21 oktober 1798, zoon van Nicolaas Wing Easton en Maria van Westingen.

4. Dr. C. Vermande, h.s. genealogie Cloribus.

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
J.A. Bakker, Genealogie de(n) Backer (Bakker), Amsterdam 2001, 51 pag., ill.
Stamvader van dit Schouwen-Duivelandse geslacht is Henderick Backer, landbouwer te Oosterland in
de eerste helft van de 17e eeuw. De Nederlands Hervormde familie blijft tot ver in de 19e eeuw het
beroep en de plaats trouw, daarna trekken enkelen richting Amsterdam.

R. Biegel en leden werkgroep 'archief en genealogie', Een fragment van de Hollandse tak van de familie
Esveld(t), uitgave van de Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar, Ter Aar 2001, 211 pag., ill., index.
Stamvader van deze protestantse tak is Henrik Aertsz van Esveld, die in 1694 te Barneveld gedoopt werd
als zoon van Aart Cornelisz en Aeltgen Henrycks en in 1723 in Koudekerk a/d Rijn trouwde met Marytje
Pieters Outshoorn. Na een inleidend gedeelte, waarin kort andere takken van de familie Esveld bespro-
ken worden en wat historische wetenswaardigheden over de streek rond Ter Aar aan bod komen, begint
de genealogie met afstammelingen tot heden toe. Het boek is vervaardigd ter gelegenheid van de exposi-
tie 'Een eindeloze hobby: genealogie' in het Historisch Museum Ter Aar.

N. Frans, Familie Frans/Francis, Laren 2001,117 pag., ill.
Dit boek is een compilatie van wat in het verleden al gepubliceerd is over de familie Frans/Francis,
aangevuld met enig eigen onderzoek van de auteur. Het verhaal over deze Westfriese familie begint
halverwege de 17e eeuw te Kalverdijk, de woonplaats van Pieter Jansz Francis, schepen van de heerlijk-
heid Harenkarspel. Een aantal artikelen uit 'Westfriese families', betrekking hebbend op deze familie,
zijn als fotokopie opgenomen. Van de meeste aangehaalde akten wordt een volledige transcriptie gele-
verd.

B. Knjnen,HetErfgooiersgeslachtKrijnen, Eindhoven 2000, ISBN 90 9013699-1,352 pag., ill., index, herzie-
ne uitgave.
Het eerste hoofdstuk van dit goed verzorgde boek verhaalt de familiegeschiedenis vanaf ca. 1430. Het
tweede hoofdstuk bevat een demografische en'statistische analyse van de Krijnenstam, waarna in het
derde en laatste hoofdstuk de genealogie volgt, met rond 1800 een opsplitsing in acht takken. Het boek
geeft veel bijzonderheden over de verschillende personen.

S. Laansma, Geschiedenis van het geslacht Lalleman, Zutphen 2001, 60 pag., ill., index, verkrijgbaar door
overmaking van € 14,- op girorekening 291490 t.n.v. de auteur te Zutphen.
Begonnen wordt met een beschrijving van het gebied van de Germaanse Alemannen. De oudst bekende
stamvader van de Nederlandse Lallemannen echter, kleermaker Lambrecht Lalleman, kwam als protes-
tant in 1596 vanuit Mechelen naar 's-Gravenhage, waar hij met zijn vrouw Maeyken Rombouts van
Heoolen een huis kocht op de Warmoesmarkt. Dertien generaties van de nog steeds voornamelijk in
Zuid-Holland wonende familie worden gevolgd in een van de gangbare nummering afwijkend systeem.

Enkele fragment-genealogieën van niet-verwante families Lalleman(d), evenals veel bijzonderheden
over streek en tijd zijn toegevoegd.

Geschiedenis algemeen
G. Fafié, Waar komt de adel vandaan? Vroeger en nu, 's-Gravenhage 2001, 28 pag., ISBN 90-76093-20-2, te
bestellendoor overmaking van €3,50 op giro 5779925 t.n.v. DocumentatiebladLutherseKerkgeschiede-
nis te Haarlem.
In dit boekje wordt een speurtocht ondernomen naar de adel in de Middeleeuwen, naar de adel in
Holland, Friesland en Gelre, maar ook naar de adel in Vlaanderen. Voorts wordt stilgestaan bij de vraag
hoe mensen in het Koninkrijk Holland en later in de adelstand werden verheven en waarom. Het is de
tekst van een lezing die wijlen Dr. Fafié enkele malen heeft gehouden voor genealogische en historische
verenigingen. Een literatuurlijst is toegevoegd.
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Stads-, dorp- en streekgeschiedenis
B. Janssen en Th. Keultjes, Rondom DeDoelen in Zevenaar, drie eeuwen bouwen, wonen en werken in het centrum
van de stad, Zevenaar 2001, ISBN 90 70017-55-5,196 pag., ill., index.
Ter gelegenheid van de bouw van 'De Doelen', een appartementencomplex aan de Markt, is dit boek
geschreven, in opdracht van de Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar en in samenwerking met
de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. De geschiedenis van het 50 jaar geleden gesloopte 'Huis De
Doelen' en de andere panden in het centrum van de stad vormen met hun bewoners het uitgangspunt
van dit verhaal, maar het boek begint veel eerder dan 300 jaar geleden met de eerste bewoning van de
plek. Een mooi uitgevoerd en informatief boek.

ABB

C. Weck-Bosman, e.a. (red.), Reeuwijkse Reeks 16, Reeuwijk 2001,62 pp., ill.; ISSN 09241027.
Van de Stichting Oudheidskamer Reeuwijk verscheen al weer het 16e deeltje in de Reeuwijkse Reeks met
veel informatie over Reeuwijk en haar bewoners. In dit nummer bijdragen over de crisistijd, sluipwij-
kertjes (klein vissersbootje), een grensverhaal, de taal, enkele generaties Brack als bestuurders van
Reeuwijk en tenslotte de moord op Gertruids van der Pouw in 1860.

A.C. Zeven, Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen? Het historisch kadaster van (ca. 1550) 1600 tot
1860 (heden), deelr. de stad Wageningen, Wageningen 2001,207 pp., ill. + index (verkrijgbaar door overma-
king van € 22,69 (incl. porto) op giro 908529 t.n.v. de auteur te Wageningen).
In 1998 en 1999 verschenen de delen twee t/m vijf over de bewoners in de binnenstad van Wageningen.
De heer Zeven heeft nu met deel 1 de inleiding geschreven tot het gehele werk. Hierin staat veel infor-
matie over de straten, hun namen, de perceelindelingen, de individuele huizen met een naam etc. In
zijn inleiding schrijft de auteur, dat hij er 20.000 uur aan heeft besteed gedurende vijftien jaar. Dat is
meer dan 2 'M jaar full-time (24 uur per dag). Een waar meesterwerk, waar velen met linken naar Wagenin-
gen veel genoegen van zullen beleven.

CdG

Overig
L. Andeweg en E. Poley, De stamboom in de klas (2), 2 delen, Den Haag 2001,45 pp. + 23 pp., ill.; ISBN 90-
5802-020-7 en 90-5802-019-3.
Het Centraal Bureau voor Genealogie deed al eerder - in 1999 - De stamboom in de klas voor het basis-
onderwijs het licht zien. Het tweede deel is bedoeld voor de laagste klassen van het voortgezet onder-
wijs. Een derde deel voor de middenfase van het voortgezet onderwijs zal in de toekomst verschijnen.
In dit deel staat de kwartierstaat en genealogie van de schilder Vincent van Gogh centraal. Daaromheen
zijn allerlei vragen bedacht voor de leerlingen, waarvan de antwoorden in de docentenhandleidingstaan
vermeld. Hopelijk zal ook deze leerstof daadwerkelijk een plaats krijgen in het onderwijs.

CdG

Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen
Zeer onlangs verschenen losbladige aanvullingen op de delen I en II van Kwartieren Greidanus-Jaeger in
stamreeksen. De losse bladen kunnen bij de aangegeven bladzijden in een van beide delen worden gelegd.
Bezitters van de delen I en II kunnen een aan zichzelf geadresseerde enveloppe (11 x 22 cm of 11,4 x 16
cm), gefrankeerd met € 1,17 sturen naar de auteur: G. J. J. van Wimersma Greidanus, Willem Klooslaan
33, 5615 NK Eindhoven; zij krijgen dan de aanvullingen zonder verdere kosten toegestuurd.

AANWINSTEN

J. van der Reep, Een stuk geschiedenis aangaande de R.K. Schuilkerk in de Vogelenzang in de jaren 1600 en 1700,
Voorschoten 2001,13 pp.
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Alledaagse Dingen, jg. 8, nr. 1, febr. 2002. Volkscultuurzorg in een moderne industriële samenleving;
Oraal en Immaterieel Erfgoed; De Nationale Geschiedenisdag 2001; De musealisering van de volkscul-
tuur; Duizend jaar boerenleven aan de rand van Eindhoven; Archief en collectie van Hein Mandos is
toegankelik voor een groot publiek [RA in Noord-Brabant].

Idem, nr. 2, mei 2002. Kapoenke, een veertiende-eeuwse speelman; The Auckland Dutch Dancers; M.
de Bruijn: De invloed van de Guldensporenslag in Nederland; Het boerenerf als brandpunt van natuur,
landschap en cultuurhistorie; V. De Tier/R. Vandekerckhove: Een blik op de familienamen.

Amstelodamum, jaarboek 93 (MMI). Thema: Amsterdams Historisch Museum 75 jaar. Hierin o.m. N.
Klaversma: 'Bewijzen van verknochtheid'. De familie Van Eeghen en de collectie van het Amsterdams
Historisch Museum [o.a. de Luyken-collectie]; N. Middelkoop: Schilderijen voor het nieuwe Amsterdams
Historisch Museum; I. Wagenaar. Tot lering en vermaning? De attributen van de crimineel Jaco [Jacob
Frederik Muller alias Jaco of Sjako, terechtgesteld in 1718]; A. de Wildfc Slijpstenen en skates. Amsterdam-
se kinderen in het Museum; De sluizen van het Oosterdok; Damgezichten in het Amsterdams Historisch
Museum [oude en nieuwe stadhuis]; G. Reichwein/H. Vreeken: Wonen aan de gracht. Honderd jaar Mu-
seum Willet-Holthuysen; Nieuwe inzichten in oude huishoudens; Overzicht tentoonstellingen.

Amstelodamum (maandblad), jg. 89, nr. 1, jan./febr. 2002. Tweehonderd nieuwe monumenten in Am-
sterdam; Houten huizen aan de Haarlemmer Houttuinen ontdekt; Het belangrijkste hoogbouwproject
van Amsterdam [kerktorens].

Idem, nr. 2, maart/april 2002. K. Fens: De metamorfose van een buurt [Chassébuurt, Amsterdam-West];
G. van Essen: De liassen van Cornelis Brize. Een schilderij met liassen van Cornelis Brize, hangend in het
Paleis op de Dam geeft waardevolle informatie over het ontwikkelingsproces van de Vierde Vergroting
van Amsterdam [geschilderd in 1656]; H. Vreeken: Aantekeningen bij de grafkelder van de Amsterdamse
familie Holthuysen op de Eerste Algemeene Begraafplaats te Utrecht [gekocht in 1854 door Pieter Gerard
Holthuysen (1785-1858), tr. 1811 Sandrina Louise Lepeltak (1793-1856); hun dochter Louisa (1824-1895) tr.
1861 Abraham Willet (1858-1888)].

Archievenblad, jg. 106, nr. 4, mei 2002. Regeling geordende en toegankelijke staat: een steen in de
digitale vijver; Gemeentearchief, musea en openbare bibliotheek Apeldoorn: Samen iets AParts; Wat
kost een archiefbezoek? Kengetallen in het archiefwezen; Het actief werven van migrantenerfgoed
(Gemeentearchief Amsterdam); Nederlandse historische bronnen in Rusland.

Arneklanken, jg. 4, nr. 4, dec. 1999. L. van Belzen: 'DeVeer' (Joos Marijs) ging een eindje kuieren (wande-
len) [1902]; }. Adriaanse: Schoolmeester Marinus Haay (1710-1793) [geb. Middelburg; exm. Onderman, tr.
's Heer Arendskerke 1704 Pieternella Willems Grootemaat]; Verv. Zoutketen (11); A.H.G. Verouden: De
ontwikkeling van de reformatie in Arnemuiden. Lidmatenlijst van 1584; Verv. Vissers (9); Verv. Arne's
genoegen [periode 1976-1999].

Idem, jg. 5, nr. 1, maart 2000. L. van Belzen: Het geslacht De Nooijer [i8e-2oe eeuw; beknopte weer-
gave]; J. Adriaanse: Dokter J. C. de Man (1818-1909) [geb. Middelburg, zoon van Johannes de Man (1783-
1856), heelmeester aldaar, tr. 1849 Neeltje Elisabeth Kamerman]; Interview met Nicolaas de Vos [geb.
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Arnemuiden 1923, zoon van Pieter de Vos, uit Aagtekerke, en Leintje van Belzen, tr. 1951 Adriana de
Ridder (exm. Theune); Verv. Zoutketen (12); A.H.C. Verouden: Het kohier van de 100e penning van
Arnemuiden 1601-1606; Verv. Vissers (10 en slot); C. de Ridder: Geschiedenis Hervormde Gemeente Kle-
verskerke.

Baerne (Historische Kring Baerne, Postbus 326,3740 AH Baarn), 24e jg., nr. 1, maart 2000. H. Bronkhorst:
Vier achttiende-eeuwse tekeningen van de Pauluskerk [gemaakt door Andries Schoemaker, geb. Amster-
dam 1660, lakenkoopman, tr. Rachel Kroll]; Rijke bron voor de geschiedenis van Baarn toegankelijk
gemaakt [inventarissen hoogheemraadschap]; Van Lettenmeyer aan de Brink [garagebedrijf familie
Lettenmeyer].

Idem, nr. 2, juni 2000. Y. van den Akker. De gevreesde stem van het water. Samenwerking in water-
schappen kwam in Baarn pas laat tot stand; Tot nut van onderduikers [herinneringen van W. Bolwidt,
die begin 1945 met zes anderen in de kruipruimte onder het Nutsgebouw onderdook]; Bomen over
Bui tenzorg [geschiedenis van het landgoed; eigenaar Joan Huydecoper (overl. 1836) hield zich bezig met
wegenaanleg].

Idem, nr. 3, sept. 2002. Verv. Buitenzorg [Van Taack Trakranen, De Jong Schouwenburg; Scouting
Nederland]; In Memoriam Thijmen de Ruig; H. Bronkhorst: Drakenburg, een verdwenen Baarns kasteel.
Twee tekeningen uit het Rijksprentenkabinet [Van Drakenborch, Van Zuylen, Van Gent, Roeters, Hol-
stein, Vrolik, Steenkamer].

Idem, nr. 4, dec. 2000. Een kookschrift uit de Ferdinand Huycklaan [van mej. O. Boon Hartsinck; bij
haar in dienst was Johanna Slob (geb. 1908) > op 1 mei 1940 122 jaar]; In Memoriam Wout Verhoef [67
jaar].

BietSchildt. Tijdschrift van de historische vereniging voor de dorpen Helium, Siddeburen, Steendam
en Tjuchem (secr. extern: E ter Keurs, Veendijk 3,9628 TM Siddeburen; tel.: 0598 - 431.988; lidm. €15,-
p.j., incl. porto), jg. 1, nr. 1, 2001. T. Goldhoorn: De 'Stenen Dam'. Hoe is men aan de naam Steendam
gekomen? [met uittreksels uit het oudst bewaarde rekenboek van het Schuttengericht (Oud-archief
Appingedam) 1707-1735,1763-1780 betr. werkzaamheden aan de Woldweg en de stenen dam]; Het orgel
in de kapel van Tjuchem; }. Steenhuizen: Het onderwijs en het schoolmeestersgeslacht Schetsberg te
Siddeburen [als eerste wordt genoemd: Henricus Schetsberg, geb. Velge (Vellage, bij Stapelmohr en
Weener), zoon van Warner Christoffel Schetsberg en Juliana Cramers, tr. 1754 Antje Pieters Hopman,
ged. Winschoten 1727; partners van nageslacht: Huizing, Geertsema, Steerenborg, Kooiman, Kwast];
Herinneringen [van Klaassien Pleiter-Hinrichs aan haar grootouders Jan Mulders (1851-1918) en Klaassien
Huizinga (1857-1931), en moeder Martje Mulders]; J.G. Boerema: Boerderijen, huizen en hun bewoners
te Helium. Hoofdweg 15: 'Menolda Heerd'. Chronologische beschrijving eigenaren/bewoners [1627-1997;
de boerderij behoorde bij de borg Menolda; o.a. Rengers, Ripperda, Bileveld, Jansema, Van Gennip,
Veldman, Van Tiddens, Bouwman].

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'; secr.: H.W. Lammers, J. van Maerlantlaan
3,1215 HWHilversum;e-mail: palaver.2@mailnet.nl; lidm. min. €14,-p.j.), 22e jg., nr. 1, maart 2002. G.
Boon: Het veranderend lager onderwijs 1920-1950; B. van derSchuyt: Slagerij Nieuwendijk. Van Steef tot
Paul; honderd jaar slagers in Hilversum; E. de Paepe: De Botanische Tuin Dr. Costerus. Over het wel en
wee van een stukje groen Hilversum [Jan Constantijn Costerus, geb. Edam, tr. Anna Ringeling; vestig-
den zich in 1909 in Hilversum].

Idem, nr. 2, mei 2002. E. Pelgrim: Korte geschiedenis van de firma Roter [opgericht in 1938 door Frede-
rik Willetn Rolf von den Baumen (overl. 1975) en zijn vrouw Grietje Terwisscha van Scheltinga; produ-
centen van maagtabletten, pijnstillers enz.]; Th. Westerbeek: Roter steeds groter. Herinneringen aan 43
jaren Roter [Theus Westerbeek was één van de eerste werknemers; gepensioneerd in 1988]; E. Pelgrim:
Hilversumse dwangarbeiders in Munsterland.

Genealogie zonder grenzen, nr. 53, maart 2002. Verv. Huwelijksregisters van de Hervormde Gemeente
van Venlo [1739-40; voornl. militairen]; Verv. Register van Familiearchieven. RA te Hasselt; Verv. Perso-
nen ui t de Euregio die voorkomen in de bevolkingsregisters van Hasselt A0.1848 [o.a. Elisabeth Wakkers
uit Susteren, Catharina Geemens uit Venlo, Joanna Catharina Eijkers uit Veldhoven (1851 naar Eindho-
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ven), Maria Leyten uit Stratum, Hendrik Vandenbogaert uit Schendel (NB); Joannes Vaulin uit Roer-
mond, Gerardus Henri Veltkamp uit Delft, Jean Pierre Nagels uit Roermond; Joseph Lambert Hubert
Bovy uit Roermond]; Antw. o.a. (de) Ponti; Dautzenberg, Wynants, De Woestenraedt, Thysken.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: mw. E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26,
3255 VJ Oude Tonge; e-mail: rlassing@flakkee.net; http://www.flakkee.net), nieuwsbrief, 6e jg., nr. 4,
dec. 2001. H.J. v.d. Waag: Uit de archieven. Notarie[e]l archief van Den Briel. Notaris Reynier de Neeff No.
1017 [1655-56,1675-1700]; H. van Felius: Van twee heren en een klap op een bakkes... [1701; Johan Kroos-
wijck en Willem Nith]; Antw. Wielaard, Cats.

Idem, 7e jg., nr. 1, maart 2002. B. van Evelingen: Voorouders van Elco Brinkman op Goeree-Overflakkee
[stamreeks (8 gen.): van Leendert Cornelis Brinkman (geb. Dirksland 1948), minister van WVC (1982-89)
> Frans Hendrik Brinkman, afk. van 'Borringhuez onder Pruisen', tr. Ouddorp 1751 Ariaantje Humans
van Strijen]; Antw. Hoogesin [met Ruyghaver, Schol, Buscop], Snijders) [te Nieuwe Tonge, 18e eeuw].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 17, nr. 2, april 2002. M.J.H, van Dooremolen: Van den
Nieuwenhuijsen te Son, Woensel en Strijp [nageslacht van Cornelis Gordts (overl. 1633/37), tr. Catelijn
Jans van den Nieuwenhuijsen]; Verv. Afgegeven borgbrieven (24): Oirschot - Best [De Metser t/m Smets;
met o.a. Van Mierlo, Moescops, Van de Meulengraaf, Van de Morsselaar, Van Nahuijs, Neggers, Van
Nuenen, Oerlemans, Van Overdijck, Peijnenburgh, Van Rooij, Van de Sande, Van Santvoort, Scheepens,
Van de Schoot]; A. Neggers: Van Heumen, een regentenfamilie uit Oirschot [nageslacht van Gerrit Ariens
Sebers tr. Oss 1627 Heijlken Reijnerus van Heumen]; Verv. Kwst. Van Rijzingen;J.J.G. Stalpers: Fragment-
genealogieën uit Oerle. 11. Sangers [oudst bekende: Peter Jan Sangers (overl. 1704), tr. (1) Jenneke Goyaert
Mollen, tr. (2) Jenneke Jan Dircx Schippers; (klein)kinderen]. 12. Huybert Aerts van Ham [vermeld 1628,
1664]. 13. Thomas [eind i6e-i7e eeuw]; Verv. R.K.dopen en huwelijken in Heeze 1650-1665 [Schavers t/m
Wauters]; Oost-Brabanders voor de Rechtbank te Eindhoven (2) [1824-36; o.a. Van Lieshout, Weijenberg,
Van den Berg (geboren te Gemert), Van Sambeek]; Antw. Willox, Brouwers (te Oirschot).

Gens Data, 19e jg., nr. 1, jan.-febr. 2002. J. deRooij: Sierra Generations 8 (1); Een belangrijke Duitse genea-
logische internetsite [http://ahnenforschung.net ].

Idem, nr. 2, maart-april 2002. J. de Rooij: Macro's voor bewerking van GD/D90 uitvoer met
MicrosofrOWord; B.T. Wiltschut: GensData Pro [Windows-variant van GensData; draait op Windows 95
en hoger, min. Pentium 200; figuratieve uitvoermogelijkheden]; J. de Rooij: Sierra Generations 8 (2).
Uitvoer.

GMf kwadraat (Federatie Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht), nr. 3, winter 2001. Begraafplaatsen in de
provincie Utrecht; Overzichtswerk Utrechtse buitenplaatsen ontbreekt! [de huizen Gansenhoef en
Beerschoten; bewoners, bouw, ligging]; Amateur-archeologe mw. Ch.H. Delfin [geb. 1914]; Boerderij van
het jaar 2001 [Ooievaarshorst bij Leusden]; Gerechtelijke arcieven en de zaak Lyntie Dirkx de Bruijn
[vrouw van Pieter Beenhouwer; Oudewater 1688].
Idem, nr. 1, lente 2002. De reconstructie van de tuinen rondom kasteel Heemstede [de ridderhofstad
werd in 1680 gekocht door Diderick van Velthuysen (1651-1716)];
Een nieuwe site met... www.hetutrechtsarchief.nl; Gewapend met wichelroedes [kerkelijnen, leylijnen,
aardstralen; heiligdommen, hunebedden, begraafplaatsen enz. zouden op energielijnen gebouwd
(kunnen) zijn]; Water in de industriële ontwikkeling van de provincie Utrecht.

Gruoninga, jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde (Postbus 4,9780 AA Bedum; abonnement
ƒ 35»- > voor 45e jg. (2000) op bankrekeningnr. 32.51.80.903 van de RABO-bank te Groningen t.n.v.
Jaarboek Gruoninga), 44e jg. (1999). ]. van Bolhuis/P. Bos/W.K. Wolters: Glasius/Glasemaker en enkele
verwante geslachten [te Winschoten en Amsterdam; i7e-i8e eeuw. Bijlage 1: Nakomelingen van Jan
Goeckens. Bijlage 2: Nakomelingen van Pieter Popkes. Bijlage 3: Hoedemaker (17e eeuw). Bijlage 4:
Lysbeth Jarfkes en Jarfke Jans. Bijlage 5: Oomkes]; PJ.C. Elema: Eeuwes en Bottema (Westeremden e.o.)
[A: nageslacht Focke Eeuwes, te Leermens, overl. ald. 1674. B: Eeuwes in Westeremden (ca. 1700-1850)
met takken Bottema/Boddema. C: Genealogie Bottema te Westeremden: de nakomelingen van Jan Peters
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en Trijntje Reinders]; A. Veldhuis: Smale, Smaal, Schmaal. De acht generaties S(ch)maal na Katharina
Hoepenbinder [te Groningen, Emden, Nieuw Scheemda, Amsterdam enz.; i6e-i9e eeuw]; P.J.C. Elema:
Tonella (Groningen) [schoorsteenvegers te Groningen, afk. van Cavergo (kanton Tessin); i9e-2oe eeuw];
P. Bos: Jan Jans en de (klein)kinderen [te Westerlee, Winschoten; i7e-i8e eeuw; Wolthuis, Theodori];P.J. C.
Elema: Genealogie Donselaar (Appingedam e.o.). Een tak van het geslacht Dontje [i8e-i9e eeuw. Bijlage:
de oorspronkelijke Damster familie Donselaar]; A.T. Schuitema Meijer. Cornelis Alles Oostrum, kapitein
ter admiraliteit van Harlingen en zijn Stad-Groningse familie; I7e-i8e eeuw]; R.H. Alma: Oostrum in
Eesterrecht. Duizend jaar Eenumerhoogte [gehucht in het kerspel Eenum; o.a. familie Herema].

Die Haghe, jaarboek 2001. R. van Ut: De miskelk van Jan I van Wassenaer en Johanna van Halewijn [de
Wassenaarse kerkschat werd ca. 1573 in veiligheid gebracht en kwam terecht in Beloeil (Henegouwen)
in het kasteel van de familie De Ligne; Maria, erfdochter van Wassenaar tr. 1525 Jacques graaf de Ligne;
o.a. de beeldenstorm in Wassenaar (o.a. actie van Herpelt van Raephorst)]; Joh.P.M. Goudeau: Een manier
om de tuinen van Zuidwijk te bezoeken [voormalig buiten - ook Obdam genoemd - ten noorden van
Wassenaar; getekende reconstructies van kasteel en tuinen]; P. de Kievit/R, van Lit De Johannushoeve in
Wassenaar [oudste vermelding in 1641: Joost Cornelisz Hoogewoert verkocht woning en land aan Jeroen
Pieters van Velsen; schema verwanten Hoogewoert/Hoogenboom. Bijlage eigenaren: 1674 Margaretha
Besemer (tr. 1631 Leonard Spaan, tr. (2) 1658 mr. Theodorus Pelt), 1699 Francis Greenewood, 1732 Corne-
lis Opdam en Jan Pietersz Schoenmakers; voorts Lichtervelt (1744), Ruychrock(i75i), Claverweij de (1768),
Langevelde (1778)]; M. van der Riet: De Haagse Schouwburg - oftewel het 'mindere' Haagse publiek.
Bijlage: oprichters, commissarissen en aandeelhouders van de Haagse Schouwburg; W. M.J.I. van Giersber-
gen: De galerij der artiesten [portretgalerij in het Haags Historisch Museum, geschilderd door Jacobus
Everhardus Josephus van den Berg (1802-1861); met gegevens van de geportretteerden]; Sv.E. Veldhuijzen:
De Wilhelminagalerij aan de Heulstraat [huurders, eigenaren]; CA. Tamse: De Haagse jaren van de
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau - voorheen Vereniging Oranje-Nassau Museum; D. Brongers:
Als een spin in het web. De 'Dienststelle Mühlmann' in Den Haag, 1940-1944 [inkoopbureau van kunst-
werken t.b.v. clientèle in Duitsland; Kajetan Mühlmann (overl. 1958) was verrader in Oostenrijk, hoofd
van de confiscaties in Polen]; Monumentenzorg in Den Haag in 2000; In Memoria: Wim Bieler (1947-
2000), drs. J. Fox (1914-2000), rijksarchivaris, jhr. Eric I. E. van Ingen (1921-2000, acteur; exm. Jelgersma),
drs. F.G.L.L. Schols (1926-2000, burgemeester, geb. Schinnen); Overleden Hagenaars in 2000; Nieuwe
Haagse archieven in 2000; Gemeentebestuur; Nieuwe straatnamen.

Historische Kring Eemnes, jg. 23, nr. 4, dec. 2001. J. Groeneveld: Openbaar vervoer in en rond Eemnes
door de eeuwen heen; F. de Wolf. Luidklokken en uurwerken in de kerktorens van Eemnes (I); Gesprek
met mevrouw Johanna Huberta (Jopie) van Dijk-Kraver [geb. 1922; exm. Puik]; Uit het leven van Dirk
Dot (2) [alias van Dirk van den Berg, geb. Eemnes 1853].

Idem, jg. 24, nr. 1, maart 2002. Verv. Openbaar vervoer (II). Van ca. 1880 tot 1947; Verv. Luidklokken
(II); Corr. artikel dr. Weitjens; H. van Hees: Het verhaal van Pater Piet Butzelaar (1908-1970) [zoon van
Hendrikus Butzelaar (geb. Soest 1873) en Jannetje Schouten (geb. Eemnes 1874; exm. Bieshaar]; Gemeen-
te Eemnes heeft haar Oud-Archief verloren [ > streekarchief Amersfoort]; Bijzonder verhaal over anti-
quair Piet Wortel [1909-1970].

Historische Kijk op Weesp, 17e jg., no. 2, maart 2002. H. van Hees: Teruggevonden loflied op Egbertus
Daemen van Wegen, een Eemnesser, die pastoor van Weesp werd [ged. Eemnes 1723, zoon van Jannetje
Egbertse Vliet]; Uit De Weesper Weekbode van 29 augustus 1928; Ronde! [1815 misleiding van schild-
wachten; Arend Kroes, Judel Salomon Cohen, Jan Bruin Wzn en Pieter van der Hans (die een verklaring
aflegde)]; Kleine stukjes uit 'De Nieuwe Weesper' 1947.

De Indische Navorscher, jg. 15 (2002), nr. 1. R.M. Dumas: Meerdere generaties van het geslacht Mahieu
op Java [het onderzoek naar deze familie werd gestart om meer te weten te komen over Auguste Mahieu,
artistiek directeur van een toneelgezelschap, die 1891-95 een belangrijke rol vervulde in het Indische
toneelgebeuren; oudst bekende: Heijns Wilemsen (of Isaacsen) Ma(i)hu tr. Geertruidenberg 1697 Marie
Julius Do(r)st]; D.J. Rozema: Jean Pierre Kohn, een Luxemburger als militair in Djokjakarta [geb. Frisange
1826]; De matrilineaire afstamming van Marein Margreet Favejee, Josien Louise Favejee en Floor de
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Ruijter [ > Rozema, Kimmijser, Van Maren, Kohn; resp. > Hofman, Vanderwalle, Siebelhoff, Kohn -
Javaanse vrouw]; P.A. Christiaans: Hunt [nageslacht van John Hunt, geb. Brits-Indië, overl. Pasaroean
1835]; A.G. Musquetier: In Friesland gevonden personen uit Indié' ['nominatieve staat van eenige militai-
ren ... bij regterlyke vonnissen vervallen verklaard van den militairen stand'... 1837]; M. Spaans Azn.:
Inwoners van Buitenzorg anno 1852; De matrilineaire afstamming van George Jan van der Meer Mohr
[ > Van Ruler, De Queljoe, inlandse vrouw]; Verv. Indische fiches [Assink t/m Audretsch; met o.a. Van
Attenhoven, Attinger, Aubert, Aubri(e)].

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (Postbus 11755,2502 AT Den Haag; www.cbg.nl), deel
55 (2001). Thema: 'personen-, familie- en erfrecht'. Vier bijdragen zijn bewerkingen van lezingen die
op 16 september 2000 gehouden werden tijdens de Genealogische Dag Brabant. M. van der Heijden:
Huwelijk, strafrecht en kerkelijke tucht in vroegmodern Holland; E.J. M. E C. Broers: Wederpartij in plaats
van wederhelft. Juridische procedures ter zake van verbroken verlovingen uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw; J.T. Anema: Het erfrecht in Friesland [...'kennis van het erfrecht kan helpen bij de verkla-
ring van de vererving van goederen en het leggen van genealogische verbanden'...]; B. C.M.Jacobs: Ruzie
om de erfenis. Erfrechterlijke geschillen voorgelegd aan de Raad van Brabant in Den Haag [voorbeelden:
Catharina van Campen (1672-1745, erfgenamen: Minthen, Gast, Huygermans), Heestermans (1702),
Willem van Hulst (1712), Broeken - Beeris - Van de Lemmer (1749), Dorothea van der Bruggen (1759)];
L.M. van derHoeven: Op zoek naar de erfgenamen van Gerrit Joppen (1625-1693) [overl. Dordrecht, zoon
van Jop Willem Nijssen en Grietje Gerrits; het onderzoek leidde o.m. naar families in Leerdam en de
Alblasserwaard; o.a. Cloots, Dronck, Coijman, Denijs(sen), Van Slingeland, Beeck, Van de Water, Van
Bree, Absouw, Schoor/Verschoor, Smoor alias Baggerman, Rippingh, Waert, Bruijnswijcker, Van Thiel,
Vroege, Van Houwelingen, Van de Koppel, Verheul, Kuijst/Custen, De Gelder, Teeuwe]; Sj. Faber: Onder-
zoek naar echtscheidingen in de negentiende en de twintigste eeuw: mogelijkheden en gevaren; C. van
Eijl/M. Schrover: Vreemde landlopers. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid tussen 1800 en 1940; B.
Lever/A. Sapozhnikov: 'Adieu lieve generaal, leeft gezond, en gelukkig'. Nederlandse genie-officieren in
Russische dienst aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw [met biografi-
sche schetsen van Jan Pieter van Suchtelen (1751-1836), Jan. A. Falconi (1757-1840), Johan Festus Harting
(1768-1831), Frangois Paul de Wollant (1752-1818)]; Wapenregister.

Jaarboekje voor 1914 van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën. Hierin o.a.
Samenstelling van het Genootschap [ereleden en ledenlijst, o.a. L. Alma te Utrecht, H. E. Becht te Henge-
lo, G. Blokhuis te Hilversum, H. Bolkestein te 's-Gravenhage, W. L. Bouwmeester te Doetinchem, L. A. J.
Burgersdijk te Middelburg, Ph. G. Gunning te Utrecht, A. J. Lakke te Amsterdam, J. J. van Noorle Jansen
te Utrecht, A. Roobol te Zetten, mej. J. Tigler Wybrandi te Alkmaar, H. Wagenvoort te Arnhem, L.
Yntema te 's-Gravenhage, A. Zijp te Tiel], toestand der Gymnasia [per school de namen van leraren, hun
geboortedatum (!), bevoegdheid met datum van verkrijging, tegenwoordige functie met aanvangsdatum
en vroegere betrekkingen » kortom, een kostelijke bron!].

Jaarboekje van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën en van de Algemeene
Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs, 16e jg. (1933). Hierin o.m. Officieële personen
[bijv. inspecteur W.H. Cool, 's-Gravenhage, Van Lennepweg 15, geen vast spreekuur, is belast met het
toezicht op de dag- en avondscholen en cursussen voor ambacht en handwerk; inspectrice mej. J.F.
Beumer, Surinamestraat 54, 's-Gravenhage, is belast met het toezicht op de scholen voor huishouden,
vrouwelijke handwerken...], Samenstelling van Besturen [bijv. van de Lichtbeelden-Vereeniging: voor-
zitter J. Hovens Gréve, en één der leden jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn], Inrichtingen V.H.O. en M.O.
[per school opgave van leraren, hun vak en adres; voor heel Nederland, heel aardig om eens door te
nemen > ouderen komen er nog hun bekende leraren in tegen!].

Jaarboek Waterland (uitg. Streekarchief), 2001. Jaarverslag 2000; Aanwinsten; A. Mackor. Amsterdams
Waterland voor het Hof van Holland in de 16e eeuw [onderzocht werd de periode 1503-67; per plaats
namen, inventarisnummers en data]; J.A.J. Mooyer: Bronnen voor genealogisch onderzoek (II) [periode
ni 1811, specifiek: het Nieuw Archief van Edam 1814-1929]; Een 'kijkhuisje' op Marken [authentiek
Marker huisje, door toeristen tegen betaling te bezichtigen]; www.BEELDBANK-NH.NL
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KB.nl, magazine van de Koninklijke Bibliotheek, nr. o, dec. 2001. 'Met haar nieuwe magazine KB.nl
[KBpuntnl] wil de KB haar relaties informeren over de laatste ontwikkelingen van (inter)nationale
projecten, over nieuwe producten en diensten of speciale aanwinsten in de collectie'. Het achttiende-
eeuwse rariteitenkabinet van Albertus Seba [reprint]; E-depot: toegang tot het elektronisch cultureel
erfgoed [de KB is bezig met het ontwikkelen van een operationeel systeem voor opslag en archivering
van elektronische publicaties]; Interview. Nationale programma's in de KB [de KB coördineert twee
landelijke programma's waarbij behoud en beschikbaarstelling van cultureel erfgoed centraal staan:
Metamorfoze (conservering van verzuurd bibliotheekmateriaal door overzetting op microfilm) en Het
Geheugen (digitaliseert uiteenlopend cultuurhistorisch materiaal)]; Bibliopolis [project t.b.v. multime-
diaal zoek- en informatiesysteem voor de Nederlandse boekgeschiedenis].

Krommenieér Kroniek (Historisch Genootschap Crommenie; secr.: R. Wasscher, Busch 1,1562 HH Krom-
menie; contr. €16,- p.j. op gironr. 44.93.451), no. 25, maart 2002. R. Wasscher: Klaas van Vliet, de bekend-
ste Krommenieér van de 19e eeuw? [1841-1917; exm. Langeveld; o.a. fotograaf, schilder, wethouder, tr.
1864 Neeltje Elisabeth Schaap];/. Rein: Een beschermd dorpsgezicht? [Krommenieërdijk]; Effies omkai-
ke. Hoe ons dorp veranderde [woonhuis Noorderhoofdstraat 15, bewoond door aannemer Klaas de Jong;
1917]; Oorkonde Dwight D. Eisenhouwer voor J. Karstens; Enige pagina's uit 'Meijer's mijmerij' [Joop
Meijer beschrijft zijn schooltijd]; Jan Kuijzer, organisator van veel evenementen [geb. 1920]; Levenswan-
del van Simon Landsman; Diefstal van een stuk zeildoek [1858 door Jan Joon, wever].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 30, nr. 1, maart 2002. A. M.A. Maassen: Henricus Alberigs (1756-
1828), grootgrondbezitter, dorpspoliticus, raadslid en burgemeester van Geulle [geb. Boorsem (B), tr.
1782 Gertrudis Hoogheij nen]; Verv. Zeven generaties Cals; W. Nolten: Piet Peters, Heerlens eerste archiva-
ris, zijn werk en afkomst [Pieter Jozef Martin Peters, geb. Heerlen-Koolhoven 1865; exm. Minken];
F.H.T.M. Steins: Een herendienst te Vaals in 1765; H. Strijkers: Dirigenten in Limburg. Gustaaf Francies
de Pauw [geb. Oostburg (Z.Vl.) 1867].

Misjpoge, 15e jg. (2002), nr. 1. R.H.C, van Maanen: Joodse neringdoenden in het patentregister 1806-1809
van de Gelderse Tielerwaard; I.B. van Creveld: Het joodse weeshuis in Den Haag [o.a. onderwijs aan huis,
Vaders en Moeders].

Idem, 2002-2. R. Boom: Sallie Boom, een rebel [Salomon Jozef Boom, geb. Amsterdam 1837 (exm. Van
der Beugel), godsdienstonderwijzer, vrijdenker, actief socialist, boekdrukker; tr. (1) 1861 Eva van Gelder,
tr. (2) 1871 haar zuster Henriëtte]; Verv. Het joodse weeshuis in Den haag (2) [met namen van gedepor-
teerde wezen]; Amersfoortse besnijdenissen; J. van Straten: De oorsprong van de Asjkenazische joden
vanaf het begin van de jaartelling tot en met de middeleeuwen [verslag van een lezing].

Molens, nr. 66, jg. 17, april 2002. N. Scholten-Ballast: De Gelderse familie Te Lintum [sinds 1848 verbon-
den met de Winterswijkse molen Bataaf; de eerste molenaar was Jan Berent Bokhof (1761-1840), tr. (2)
1826 Aaltje Willink; hun dochter Johanna tr. 1848 Garrit te Lintum (1815-1850)]; De Kilsdonkse Molen
[bij Heeswijk-Dinther].

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: J. Lukkezen, Stadswal 16, 7041 AM 's-Heerenberg; e-mail:
info@heemkunde.nl; www.heemkunde.nl; lidm. €20,- p.j.), nr. 50, jg. 20, maart 2002. G. Bisselink:
Pyromaan uit mensenhaat. Vijf doden in Wij nbergen. Dader gepakt [Berent Grobbe op 7 punten aange-
klaagd voor tussen 1677-1680 gepleegde 'activiteiten'; slachtoffers waren Jan Bisselinck en zoon Jan
(1679), Berend Oostendorp met vrouw en dochter (1680)]; Messentrekkerij [poging tot doodslag op
Willem Hartjes (1879) door Peter Johannes Löevering; Veldwachter Willem Visser [geb. Doetin-
chem/Wijnbergen 1786; exm. Elisabeth Provee]; Plunderingen in Bergh in 1758 [ingezetenen en hun
geleden schade]; De Zinderdijk. Een Berghs uithoekje; Uit het Rijke Roomse Leven - 9 [korte kwstn.].
Zuster Augustina Bus [geb. Lengel 1915; —, Scheers, Dijkman, Meijer (te Zeddam)]. Pastoor Cor Reijers
[1916-1994; —, Rosendaal, Vermeulen (te Venraij), Poell]. Zuster Tarcisia Meijer [geb. Vinkwijk 1938; —,
Berendsen (te Gendringen), Braam, Heister].
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Ons Erfgoed i.s.m. Genealogische Vereniging Prometheus, 10e jg., nr. 1, jan.-febr. 2002. Verv. Genealogi-
sche aspecten van de ambtelijke status (2);H.M. Lups: Vondsten die een genealogie verrijken [brieven van
een loteling, Jan Klaazes, geb. Dokkum 1788]; Idem: Maarten D. Etmans, een bevlogen genealoog [verza-
melde gegevens over de bevolking van Saparoea 1821-1946 (2000) uit registers ter plaatse]; Verv. Beroepen
van toen (lijnwaad/linnenverwerking); K.J. Slijkerman: Het geslacht Benschop uit Puttershoek [Franck
Aertsz Smit tr. ald. 1648 Janneken Sara (Sare); nageslacht (3 gen.)]; H. M. Lups: Historisch kadaster Wagen-
ingen (ca. 1550-1860); W.J. Scholl: Stamboom de luxe [bespreking computerprogramma].

Idem, nr. 2, maart-april 2002. Verv. Ambtelijke status (3) [o.a. sociale veranderingen na 1870, rangen-
stelsel en salariëring]; G. Verhoeven: VOC Kamer Delft op internet [http://voc.websilon.nl;
http://collectie.delft.nl/voc ];].A. Paasman: Op zoek naar Nederlandse militairen in leger en marine van
Napoleon 1810-1813; JW Koten: DNA en genealogie, een 'update'; J.Ch. Jansen-van der Waals: Kwartierstaat
Van Houten - De Leeuw [Martinus Cornelis van Houten tr. Raamsdonk 1796 Elisabeth Alida de Leeuw;
Van Houten (te Den Haag, Rotterdam), Den Hollander (te Werkendam), De Leeuw (te 's-Grevelduin-
Capelle), Van Beverwijk (te Dordrecht, Eindhoven). Zie voor Van Lintzenich: Veröffentlichungen WgfP Nr.
77 = v. Oidtman, Band 9, blz. 668/669]; A. Simons: Toponymie = Plaatsnaamkunde [met Tabel van de
officële vertalingen van de (Belgische) gemeentenamen].

Oud-C as tricum (Stichting Werkgroep Oud-Castricum; abonnement min. €10,- p.j. (donateur); losse
exemplaren € n,- verkrijgbaar bij H. Vermanen, Nansenlaan 31, Castricum, tel.: 65.17.91; of door over-
making op girorekening 18.51.360 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud-Castricum o.v.v. 'jaarboekje
24'; porto €2,70), 24e jaarboekje (2001). Thema: het strand. S.P.A. Zuurbier. De strandvonderij in Castri-
cum [voorgeschiedenis, bijzondere gebeurtenissen en strandingen, beschrijving van de strandvonderij
zoals vanaf 1852 uitgeoefend; strandvonders: Pieter Bol (1854), Gerrit Termes (1861), Joannes Bernardus
Vasseur (1863), Klaas van den Berg (1869), Engel Zonneveld (1917), Dirk Schermer (1937), Piet (en broer
Willem) Zonneveld (1952), Thijs Bakker (1965)]; C. Smit: Spectaculaire strandingen aan de Castricumse
kust; H. Boot: Het Castricumse strandleven; K. Droog: Thijs Bakker, strandjutter in hart en nieren [geb.
Castricum 1925, zon van Dirk, jachtopziener (overl. 1952)]; E. Mooy: Kustlijn in beweging; G. van Geenhui-
zen (f)/W Hespe/L. Steeman: Van landweg tot winkelstraat: de Burgemeester Mooijstraat [Johannes Mooij,
burgemeester 1888-1918, geb. Castricum 1848; bewoningsgeschiedenis vanaf ongeveer 1850; per pand
zoveel mogelijk afbeeldingen van oude en nieuwe situaties naast elkaar gezet; veel informatie over
bewoners en hun omstandigheden werd verkregen in gesprekken met Castricummers]; T. Sminia/S.P.A.
Zuurbier. De Castricumse familie ... Breetveld [Cornelis Cornelisz Breetveld, veehouder, schepen en
armenvoogd te Wimmenum, overl. ca. 1709, tr. Trijntje Hillebrants, dr. van Hillebrand Sijmonsz (o.a.
kapitein van de weerbare mannen); nageslacht noemde zich ook wel Kapteyn; te Bergen, Limmen,
Heiloo, Egmond enz.].

Oud Meppel (Stichting Oud Meppel; secr.: J.K. de Wolde, Schaepmansingel 41, 7942 CB Meppel;
www.oudmeppel.nl; min. donatie €15,- p.j.), jg. 23, nr. 4, jan. 2002. Kl. van Elp: De familie Van Elp
[Albert Koerts, afk. van Elp, gem. Westerbork, tr. Geertje Jans; zoon Jan werd geboren in Nijeveen 1816;
nageslacht]; J. Nieuwenhuis: De Werkhorst; Th. Rinsema: De eerste auto's in Meppel [met naamlijst- een
keuze van 34 personen uit de eerste honderd, die in Drenthe een autonummer aanvroegen; 1906-07; o.a.
Van Sloten, Stheeman, Kingma, Terlet, Van Leijden, Van Werven, Westerbeek; garages van R. Rijkmans,
Arie Kroeskop en Chris Greve].

Idem, jg. 24, nr. 1, maart 2002. Anton Noorman op de praatstoel [geb. Lhee 1917; leraar timmeren aan
de Technische School in Meppel, later directeur];/. Nieuwenhuis: Een familie Van Veen [zes generaties,
afstammend van Hilbert Egberts (Dril), van Nijeveen, overl. Meppel 1810, tr. Roelofje Klaas Santing,
overl. ald. 1796; Aaltje van Veen (1836-1897) tr. Klaas Nieuwenhuis]; Herinneringen aan de Hagenstraat
en omgeving [door Sien de Leeuw-Geerdes, geb. 1938; exm. Hut].

Idem, Nieuwsflits nr. 2, maart 2002. Enkele beelden uit het verleden van de Kruisstraat.
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Oud-Utrecht, jaarboek 2001. G.J.A. Bruynel: De derde meander. De geografische situering van de rivierlo-
pen in en rond de stad Utrecht; L.O. Nelemans: Adam Willaerts (1577-1664). Zee- en kustschilder em twee
bijbelse voorstellingen te Utrecht [met fraaie afbeeldingen van schilderijen in kleur; genealogische
tabel]; P.C. van der Eerden: De tronie van Gaasbeek. Portretten van Willem van Abcoude en Jacob van
Gaasbeek;R. Rommes: 'Geen vrolyk geloei der melkzwaare koeien?' Runderpest in Utrecht in de achttien-
de eeuw.

Oud-Utrecht (maandblad), 75e jg., nr. 1, febr. 2002. M. Kuijper: Zes vrouwen op een kast. Het verhaal van
de panelen op de beeldenkast in kasteel Sypesteyn; T. Hoekstra: 'Een paerdeken om de luyden op te
pij negen'. Utrechtse gevangenissen 1: kasteel Vredenburg;K. Smit: Zeshonderd j aar Stadskraan en Keulse
kraan.

Idem, nr. 2, april 2002. Interview met dr. A. van Hulzen. Een leraar in hart en nieren [geb. Boskoop
1905]; M. van de Vrugt: Criminele Ordonnantiën en het lot van gevangenen. Utrechtse gevangenissen 2:
het ancien regime; M. Blaauboer. Een zoon naar zijn vaders hart. De korte Utrechtse, academische carrière
van Steven Jan van Geuns (1767-1795) [geb. Groningen, zoon van Matthias van Geuns en Sara van Del-
den, tr. 1794 Klazina JJ. de Vlieger].

Oud-Wageningen (Historische Vereniging 'Oud Wageningen'; secr.: W. Wildschut, Tarthorst 268,6708
JH Wageningen; contr. min. €11,35 P-j- = 2001), 27e jg., nr. 1, febr. 1999. P.C. Schroeder. Geschiedenis van
de Wageningsche riviergrind- en zandhandel, firma J. van Roekei 1909-1923 [Jan van Roekei tr. Wagenin-
gen 1908 Zwaantje Bosman]; CD. Gast: Andries Lau, 'en vrij mensch' in het Bassecour [als slaaf geboren
in Berbice ca. 1812].

Idem, nr. 2, april 1999. A.G. Steenbergen: Wageningse zouaven.
Idem, nr. 3, sept. 1999. Op zoek naar de schetsboeken van Pieter de Jong [geb. Leeuwarden 1878]; De

Joodse begraafplaats in de Veerstraat; A.C. Zeven: Bezegeld en verzegeld in het Gemeentearchief in
Wageningen.

Idem, nr. 4, nov. 1999. Uit het Wageningse Gemeente-Archief, deel 8. Minuut-publicatiën van den
magistraat 1687-1807; Een huurder uit de West [George A. W. Ruijsch van Coeverden huurde het Kasteel
1819-25].

Idem, 28e jg., nr. 1, febr. 2000. A.C. Zeven: Wageningen: genealogische bronnen 1 [betalingen voor
werken aan de Veestraat]. Idem, nr. 2, april 2000. A.C. Zeven: Uit het Wageningse Gemeente-Archief, deel
8; wie waren zij? De familie Wentholt - Steenhoff.

Idem, 29e jg., nr. 1, febr. 2001. H.C. Wildeman-van Schijndel: Proontje [Proontje Jacobs tr. Berend Be-
rends Bol; dochter Catrijn (ged. Wageningen 1700) tr. Abraham van Brakel]. Idem, nr. 2, april 2001. H.C.
Wildeman-van Schijndel: Gemengd huwelijk (rooms en protestant) [Hannes van Brakel (ged. 1736) tr. 1761
Aaltje van Meurs]; A.C. Zeven: Uit het Wageningse Gemeente-Archief 11 [o.a. lijkschouwingen en schou
der lantaarns in 1801].

Idem, nr. 3, sept. 2001. H.C. Wildeman-van Schijndel: Een eigenzinnige pastoor [Theodorus Krechting,
geb. Doornenburg 1747]; A.C. Zeven: Geseling, brandmerking, tuchthuis en verbanning in 1805 [diefstal-
len; groepsleider Jacob Meijer, geb. Amsterdam ca. 1786]; Verv. Gemeente-Archief 12. Idem, nr. 4, nov.
2001.1.C. Rauws: Wageningse en Haagse oorlogsherinneringen 1940-1945 [Rauws, Van den Born, Collet,
Hillenaar]; H. C. Wildeman-van Schijndel: De weduwe Van Brakel [Gijsbertha Kaal, geb. Renkum 1825 (exm.
Degens), tr. Wageningen 1832 Joh. Jac. van Brakel]; A.C. Zeven: Uit het Wagenings Gemeente-Archief 13
[o.a. uitgaven in 1650; vroedvrouw Barbara Hulsebos huisvrouw van Jan Jansen Carperaal, 1757].

Het Schokker Erf (Schokkervereniging; secr.: C. Smit, Venusstraat 28, 1771 BK Wieringerwerf;
http://www.schokkervereniging.myweb.nl;contr. €12,50 p.j., opgironr. 22.00.615 t.n.v. penningmees-
ter Schokkervereniging), nr. 49, jan. 2002. Schokland onder burgemeester H. A.W. Streithorst. De perio-
de aug. 1828 tot juli 1831 (deel 2) [o.a. invoering hondenbelasting; echtpaar Klaas Jacobs van der Molen
x Evertje Jans Tromp in 1830 voor de rechter; met genealogische aanvullingen door B. Klappe]; Brood-
oproer en vandalisme (1860); De fotogalerij: Jacob Konter (1877-1976); B. Klappe: Op bedelen betrapt in
Kampen [Thomas Koridon (1846); Kobus Evertsen Mossel (1855), Jacob Goossen (1856)]. Idem, nr. 48a,
nov. 2001. Idem, nr. 49a, maart 2002. Portret van een Schokker nazaat nr. 21 [Leida Bakker-Kwakman;
75 jaar].
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De Sneuper (Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; email:
sneuper@angelfire.com; www.angelfire.com/ut/sneuper; lidm. €11,35 P-j- > 2002), nr. 24,7e jg., nr. 2,
juni 1993. H. Aartsma: Jouw van den Akker [geb. Dokkum 1903]; R. Tolsma: Schending van trouwbelofte?
[Meinert Wygers otr. 1773 Gadske Harmens; gestuit door Baukjen Sjerps, te Bolsward]; M. Holwerda:
Genealogie van Sijtze Baukes Holwerda [tr. Holwerd 1767 Hijlkje Jans; 3 gen.]; Het Harke de Roos
mysterie (2) [stamreeksen Dijkstra (3 gen.), De Roos (10 gen.); Reactie door R. Tolsma]; Speurtocht in
Noordoost Friesland (3); Kwartierstaat (5 gen.) van Thecla Monica Holman [geb. Dokkum 1968; —, Bru-
ning, Galama, Hettinga]; Armoede troef in de 19de eeuw; Toponiemen en boerderijen uit de Proclama-
tieboeken (10).

Idem, nr. 25,7e jg., nr. 3, sept. 1993. Waar armoede toe kan leiden; Kloosters in Friesland; Speurtocht
in Noordoost Friesland (4); Café 'Spoorzicht' en de 'Osinga' familie [pand ca. 1820 gekocht door Wieger
Jans Fennema, in 1846 door Harmanus Ritsma, in 1858 door Anthonie van Houtum (geb. Amsterdam
1808); Angenieta van Houtum tr. 1865 Fokke Meinderts Osinga]; M. Holwerda: Kwartierstaat van Akke
Feenstra [geb. Anjum 1916, tr. 1949 Bokke van der Ploeg; —, Velding, Douma, Mosselman].

Idem, nr. 26,7e jg., nr. 4, dec. 1993. R.H. Postma: Familiewapens in handschrift Siderius [Mancandan,
Iserman - Siderius, Hania, Jacob Wyllums, Maertie Symmens, Fogelsangh, Bobbynga, Atsma, Jaarsma,
Brantsum - Brantsma]; H. Aartsma: Parenteel van Antje Dijkstra [geb. Engwierum 1897; bedoeld is:
stamreeks Dijkstra (4 gen.)]; Dokkum in gevelstenen (1); Speurtocht in Noordoost Friesland (5); Nog-
maals 'Robert Spier']; M. Holwerda: Kwartierstaat van Bokke van der Ploeg [1912-1988; Van der Ploeg (te
Oosternijkerk), Zwart (te Engwierum), De Jong (te Paesens, Hoogakker)]; Toponiemen en boerderijen
uit de Proclamatieboeken (11) [1641-1655].

De Stelling (Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.; secr.: I. Naafs-Loman, p/a Gracht 15, 8485 KN
Munnekeburen; www.home.zonnet.nl/destelling; contr. €11,- op rekening 37.19.46.441 o.v.v. postcode
en huisnummer), nr. 79, jg. 21, jan. 2002. In Memoriam Fokke Middendorp; T.W. Dekker: Weststelling-
werf en haar buren. Scheepvaart in Oldemarkt (1); Verv. Een rondje Kemme's polder (slot); Verv. Dr. A. I.
Kan jr. (slot); Verv. Pieter Stuyvesant (slot); Y. Prins: Matriarchale afstamming van Grietje Prins [geb.
Scherpenzeel 1888, tr. Hoorn 1923 Nicolaas Mes; Lenstra, Blauw (te Oldelamer), De Boer (te Oldetrijne),
Van der Veen]; Aanv. Kwst. Hartkamp; Familieonderzoek Swierstra; Trouwboeken van Oldemarkt (deel
2) [1733-1754]-

Idem, nr. 80, jg. 21, april 2002. Verv. Scheepvaart in Oldemarkt (slot); K. van Wijlandt: Grensgeschillen
tussen Friesland en Overijssel [ca. 1460-1567]; L. van der Linden: Het kerkhof van Overburen [namen en
data van 61 grafzerken 1858-1921]; B. Dragtsma: Molens en molenaars in Noordwolde, Deel 1. De familie
Mulder/Bakker [i8e-ige eeuw]; Matriarchale stamreeks Ida Johanna van Bekkum [geb. Eindhoven 1930;
Brandsma, De Ruiter (te Stad Vollenhove), Prins (idem), Stokebrand, Spit, Cors]; Matriarchale stamreeks
van Nynke van Dijk [geb. Heerenveen 1990; De Jong (te Wolvega), Kraak, De Boer (te Spanga), Kroes,
Jongschaap, Van Vels, De Vries (te Rotsterhaule), (patr.)]; Aanv. Kwartierstatenboek [o.a. Molenboer,
Bosman/Gras]; Trouwboeken van Oldemarkt 1674-1811, deel 3 [1759-87].

Terugblik *40-'45 (Documentatiegroep '40-'45; secr.: D.H. Docter, Nassaulaan 17,3116 EP Schiedam), 40e
jg., nr. 1 (406), jan. 2002. Stampende laarzen en brencarriers in de Woldstreek (5). Onze bevrijders; Verv.
Oorlog in het Verre Oosten (18); Het einde van een dambuster (1) [1943 neergeschoten bij Den Ham].
Idem, nr. 2 (407), febr. 2002. Vervolg diverse series. Idem, nr. 3 (408), maart 2002. D. Teeboom: De Meida-
gen van 1940 en het plan Von Schliefen; De oorlog in het Verre Oosten (20); H. Lansink: Zij overleefden
de slachting ... Het bombardement op de 'Pavon' [1940; o.a. Gerrit van den Brug (geb. Kampen 1918),
Vincent Martens (geb. Zeeuws-Vlaanderen 1918)].

Idem, nr. 4 (409), april 2002. J. deZeeuw: Numansdorp en Klaaswaal in de meidagen van 1940. Reactie
op 'Een afstraffing'; Verv. Oorlog in het Verre Oosten (21); Gedichten van Franciscus Gielen [1902-1973];
De illegale pers 1940-1945 [lijst uitaven]. Idem, nr. 5 (410), mei 2002. Verv. De oorlog in je achtertuin (4)
[De Rijp]; Oorlog in het Verre Oosten; J. Zwaan: Opperdoes in de Tweede Wereldoorlog; ]. Overduin:
Reactie op artikel graf Rost van Tonn ingen.
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Tidinge van die Goude, jg. 20, nr. 1, jan. 2002. Verv. Vier heren over het Gouda van rond 1890 [J.G.W.E
Bik, S.H. van der Kraats, B.H. van der Werve en D.L. Dijkxshoorn; tekst van een gesprek in 1954]; J.
Kaldenbach: Burgemeester Pieter Pz. Trist; een oproep [kocht in 1623 land in Friedrichstadt]; J.H. Kompag-
nic: Geloven in Gouda in de laatste tweehonderd jaar.

Tussen Vecht en Eem (Stichting; secr.: M.E.Th. Kuijer, Caliskamp 16,1251XJ Laren; donatie min. €13,50
p.j.; aanmelding bij mevr. P. L. H. M. Perry- Vlas veld, Braam 34,1273 EA Huizen), 19e jg., nr. 4, dec. 2001.
E. Walsmit: De eendenkooien van Eemland. Het ontstaan en verdwijnen?; Interview met burgemeester
mevrouw mr. M.R.Th.J.G. Welterink-Oremus van Baarn;]. Croeneveld: Hoofdwegen in en rond Eemnes
door de eeuwen heen; M. van der Heide: Charles Krienen (1873-1945). Schrijver van twee Gooise kinderboe-
ken; I. H. M.]. Kemperman-Wilke: Archiefnieuws. Onverwachte zaken: particuliere archieven bij de archief-
diensten.

Idem, 20e jg., nr. 1, maart 2002. J.M. Veenman: Mijn zoektocht naar de oude Ankeveense grafzerken
[De Wale, Voet, Kol]; De Gooise Stoomtram; Interview met Dirk Dekema [voormalig archivaris van
Naarden enz.]; In memoriam Franjois Renou [1916-2001]; De grenzen van Naarden; Archiefnieuws
[archief Hilversums Schaakgenootschap 1892-2000; archief afd. Hilversum van de Nederlandse Vereni-
ging van Huisvrouwen, 1913-1995; archief jhr. E. de Pesters en erven, 1924-1963].

Tweestromenland, nr. 111,31.III.2002. Verv. Wonderbare genezingen deel 10. Puiflijk [Peter Vlugghen,
1382/Vluggert; leden van de familie Van Groesbeek, eind 14e eeuw-begin 15e eeuw]; A. Hol: 'Dames en
honden geen toegang'. Onzedelijke dansmuziek in de gemeente Wamel; Kwartierstaat van Gerarda
Maria Verploegen [geb. Winssen 1935, tr. ald. 1957 W.J. van Sommeren; —, Cornelissen (te Overasselt,
Winssen), Teeuwsen (te Leur), Van Duyghuysen]; De koop van kasteel Wijchen in 1903. Herinneringen
van jonkvrouwe Adriana Wilhelmina (Jeanne) van Andringa de Kempenaer (1858-1926) aan haar kasteel
Wijchen (deel 1); T. van Duifhuizen: Ijsclub De Winterkoning Hemen en Leur 25 januari 1945 - 8 april
2001 [met ledenlijst].

Tijdschrift voor de Nederlandsche Gymnasién en Hoogere Burgerscholen 1865-1866 (Zutphen, 1866).
Hierin o.m. J. A. Wijnne: De toestand der Gymnasién en Latijnsche scholen in 1866; J.B. Kan: Geschiedenis
der Apostolische school te Nijmegen; Naamlijst der leden van het Genootschap van leeraren aan bene-
vens staat en verslag van de Nederlandsche Gymnasién en Hoogere Burgerscholen [honoraire leden, met
vroegere functie en jaar waarin ze lid geworden zijn. Per gemeente opgave van het lerarencorps. Voor-
beelden betr. de gymnasia en Latijnse scholen: te Arnhem, C. Zijlstra Cz, 'Bezitter van den 2. rang en
van acten voor de nieuwe talen, leeraar in het Hoogduitsch en Nederlandsch en tijdelijk ook in 't Eng.';
te Zaltbommel, F. Brinkgreve, 'Bezitter van den 2. rang en acten voor de wiskunde, nieuwe talen, leeraar
in de wiskunde, nieuwe geschiedenis enz.'; in Nederlandsch Oost-Indië, Gymnasium Willem III, W.
Stortebeker Jr., 'Litt.Hum. et Jur.Utr.Doct., Docent in de maleische en jav. talen'. Aan de Hoogere Bur-
gerscholen bijv.: te Groningen, H.J.H. Groneman, 'civielingenieur, Delftsch diploma, leeraar in het
rechtlijnig teekenen en wiskunde'; te Sneek: H. Peverelli, leeraar in de gymnastiek'; te Haarlem, B.C.
Hazelhoff Roelfzemer (sic!), 'leeraar in de wis- en plantkunde; te Goes, J. Vermeulen, 'leeraar in de
wiskunde en cosmographie; te Roermond, P.H. Sijben, leeraar in het schoonschrijven'].

Uit Eijsdens Verleden, nr. 89, nov. 2001. E. Homburg: Over de waarde van het behoud van industriële
archieven: Het zinkwitarchief in perspectief geplaatst;H.J.L.M.BosKffja:Breust.Sint-Martinusstraat 29-
31 (aan de Bak); A.M.G.G. Stroom: Een merkwaardig huwelijk in 1774 [Henricus Pieter, lic.iur, geb. 1751
- Marianne Jeuckensj. Idem, nr. 90, febr. 2002. T. Huijnen: Zorgcentrum De Bron [voormalig landgoed
Bakvliet te Breust; bewoner o.a. jhr. mr. Chrétien P. G. von Geusau (overl. 1882); overzicht bestuursleden
van Stichting De Bron 1969-2001].

Van 't Erf van Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr.: DJ. van Wijngaarden, Kleine Bos-
weg 11,3853 EX Ermelo; lidm. €12,- p.j. op postbanknr. 56.59.825 t.n.v. penningmeester Oudheidkun-
dige Ver. te Ermelo), nr. 29, jan. 2002. Hendrik Scholten en Trijntje Mulder [geb. Wildervank 1859 resp.
Dongjum 1865; tr. 1887]; Boerderijen in en om Ermelo. 't Pannehuys [de op deze boerderij in 1724 gebo-
ren Hendrik Gerritsen noemde zich Van Panhuis]; Ermelose monumenten; P. Yska: De Duitse veldpost
in de gemeente Ermelo en Harderwijk 1941-1944; Ermelo, anno 1941 (IX).
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Idem, nr. 30, mei 2002. Ermelo, anno 1941 (X); Boerderijen in en om Ermelo. De Heuvel [met eigena-
ren 1592-1810, o.a. Groll, Trigland(us), Van de Graaff ]; De Historische Diedenweg.

Veluwse Geslachten, jg. 27(2002), nr. 2. Overzichten van archieven per gemeente [Hattem, Ermelo]; Tips
voor de beginners onder ons (deel 2): Burgerlijke Stand (vanaf 1811); Een zeventiende eeuwse overspelige
[Jan Rutenberg, 1644]; Corr. Genealogie Davelaar; Aanv./verb. Kwst. Slok; Verv. Kwst. Van Overbeek
[gen. 7-12; met twee fragmenten Van Overbeek; i9e-2oe eeuw]; Renkum -1836 [oud-militair Gotlieb Otto
Donner, uit Arnhem, driemaal begraven]; C.M$fer.s:KwartierstaatMikkers[CarelMikkerstr. Apeldoorn
1958 Hendrika Doppenberg; —; Sloof, Gerrits (te Apeldoorn), Schaake, —, Van den Hoorn (te Voorthuizen),
Everts (te Ridderkerk; ook: Van de Wal, te Putten), Gerritsen (te Putten)]; Verv. Veluwse ondernemers
I. Stamreeks van Jacob Hendrikus Mosterd (1916-1917 = 1977); Corr./aanv. Kwst. Van E(e)de; A.C. Zeven:
De evolutie van de 'handtekening' van koster Johan van der Beeck van Wageningen; WA. Regeling: Paren-
teel van Gerrit Theunisz [overl. Koolwijk 1748; is genealogie Van Oort]; Verv. Kwst. Huiskamp [gen. 7-8].

Westfriese families, 43e jg., no. 1, maart 2002. H. Prins: De familie Polman ruim twee eeuwen in Hoorn
[oudst bekende: Uilke Fongers (Polman), schipper, ged. (DG) Hindelopen 1758, otr. ald. 1756 Fijtie
Pieters Marienes]; Fr. Inniger: Het geslacht Tatinghof(f )/Tatenhof[ve), te Enkhuizen in de 16e en 17e eeuw
[afk. van Utholm (Sleeswijk); 4 gen.]; G. Mantel-Visser. De familie Visser, Scharwoude/Opperdoes [18e-
begin 20e eeuw].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 33,10e jg., 2002-2, febr. [= nr. 34, april]. J.J. Kaldenbach: Duitse migranten [verslag
van een lezing]; Kasteel Baer; Verv. Genealogie Balink [te Winterswijk; i8e-i9e eeuw].
1340 (Rotterdam), jg. 16, no. 1, maart 2002. E. van Dooremalen: Notenbomen op 's-Gravendeel 1732-1792
[verpachting van de noten aan de bomen; lijst van pachters; o.a. Mookhoek, Van der Giessen, Baren-
drecht, Visser, Overweel].
11 en 30 (Friesland), afl. 26, jg. 7, nr. 2, april 2002. G. Schepperle: Het begin van het geslacht Radijs in
Friesland [Gerryt Robberts Radijs, predikant te Marssum vanaf 1581]; S.J. Schaafsma: Van Lienesche tot
Lenes. Stamreeks van Regina Lenes [1874-1971, tr. 1917 Jan Simons Schaafsma; > Bernard Michael Lie-
nesch, geb. Tütingen bij Ankum 1626, zoon van Bernard von Denne tr. ca. 1625 Elsche Lienesche]; B. van
Haersma Buma: Waar komen de staven in het Staverse wapen vandaan?
Genealogica (Flevoland), 18e jg., no. 1, maart 2002. H. de Vries: Een testament uit 1776 [van Douwe Johan-
nes, wonende in den Valom onder Dantumawoude]; Idem: Kwartierstaat van Rusbach Adrianus Jacobus
Petrus [geb. Elburg 1968, tr. Maarssen 1999 Christa Gijsbertha de Vries; Rusbach, Peeters (te Steenber-
gen), De Groot (idem), Anthonetta].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 13, jg. 4, maart 2002. J. Peijnenburg: Archief van het
bisdom 's-Hertogenbosch; Corr. Kwst. Van Hassel [Die Lodder]; F. Vkmmings: N.A.V. Kwst. Van Hassel.
Een ïoojarig jubileum [Van Beurden; verkeerd huwelijk wordt nog steeds overgenomen]; J. Cuperus: In
antwoord op uw schrijven... [Van Beurden; regiment Lindtman in 1745 gelegerd in 's-Hertogenbosch,
niet in Nij megen (vlgs. Ringoir)]; Uit de Protocollen van Veghel (6) [1714-19; Van Kilsdonk, Donkers, Van
den Bogard]; Aanv. Kwstn. Kuijpers en Van Rijzingen [o.a. Kluijtmans, Van Rijsingen].
Hollands Noorderkwartier, 49e afl., jg. 16, nr. 1, maart 2002. Verslag van een lezing door D. Aten over
Concurrentie tussen de Noord-Hollandse marktsteden 1500-1800; Verv. Genealogie Modder (tak Schoorl)
[i8e-i9e eeuw]; In reactie op [juiste geboortedatum en -plaats van Jan Kwantes (1918)]; Verv. Raadsels
rond Jan Pietersz Keetman uit Schermerhorn [fragmentgenealogie]; A. Stierp-Impink: Het Alkmaarse
scheepmakersgilde en hun probleem in 1798 [met de namen van 28 leden].
NoordKOPstukken, 16e jg., nr. 2, maart 2002. Parenteel van Maarten Aarjensz Grooff (1697) [ged. Huis-
duinen 1697; eigenlijk stamreeks > Neeltje Groof (geb. Den Helder 1842), tr. ald. 1862 Reijer Smit];
Westfriezen opgesloten in de gevangenis te Hoorn [1844-95]; Verv. Huwelijken van Personen die van
buiten Den Helder komen [Rijke t/m Schutter]; In memoriam. Nederlandse slachtoffers [1942-45].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 13, nr. 1, maart 2002. H. van der Roest: Stamreeks Van der Roest [oudst beken-
de: Goosen Huijgen, begr. IJsselstein 1698].
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Rijnland, afl. 18, 7e jg., nr. 1, april 2002. J.G. Endhoven: Tuinbouw en tuinders in en rondom Leiden in
de 16e en 17e eeuw [verslag van een lezing].
Stichtse Heraut, 14e jg., nr. 2, april 2002. J.J.A. Elsenaar. Burgerlijke Stand aktes. Compleet en correct?
[Lokhorst, Huurman]; R.H.C, van Maanen: Een mislukte sollicitatie naar veldwachter in 1923 door Koc-
kenger Arie Plomp; A. Veraar. Van Umstad naar Amsterdam [Maij, Meij; 1791].
IJsseldelta, 16e jg., nr. 1, maart 2002. R.F. Vulsma: Het bewijs in de genealogie [verslag van een lezing];
B.D. van derMeulen: Van een onbekende man [naamreeks Dekker te Zwolle en Kampen]; Vastloper: Oos-
terhof; H. Hendriks: Gepuzzel met familienamen rond 1800 in Salland [(Al)Bertus Wever/Mannes (op
Wevershuis), Hendrica Toller/Tollenaar/Holleman]; Verv. Genealogie Claes Warmaers [Hartsuijker].
Zaanstreek-Waterland, afl. 48, maart 2002. N. Aten: De voorouders van Henderika Frederika Armbruster
(1803-1865), vroedvrouw te Landsmeer, met haar afstamming van Karel de Grote [met verslag van het
onderzoek naar de ouders van Johannes Armbruster (tr. Groningen 1801 Ida Martens) en zijn 31 kwartie-
ren]; P. C. M. Blom Genealogie Jan Hendriksz Zorgman [overl. Zaandam 1815]; G.M. den Otter: Kwartierstaat
(4 gen.) van Marina Elisabeth Johanna Schipper [geb. Zaandam 1946; —, Van Ikelen, Schaap, Kaper]; J.
Blanken: Gesignaleerd [in Krommenie; Woud/Kuin, De Wilde, Swart/Molenaar]; Verv. Het verhaal van
Klaas Hoofd (2).

Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, nr. 10, jg. 5, winter 2001/2002. Verv. Udenhoutse Vermeer's [met Van Heeswijk,
Brok, Pelders]; Verv. Westlandse Vermeer's [met Van der Lugt, Van der Wel]; Een groepje naamgenoten
uit Zevenhuizen; Verv. Kesterense Vermeer's.
Bij Uitstek (uitg.: Werkgroep Heijstek Familiestichting), jg. 1, nr. 1, sept. 2001. Herenmode Heijstek [te
Vlissingen; met fragment Heijstek - rondom winkelier/kleermaker Jan Abraham Heijstek (1923 Vlissin-
gen 1989), tr. ald. 1948 Johanna Vader]; Een leven vol zorgen. Evert Heijstek (Almkerk 1739-Puttershoek
1793); W. Heistek: Uw voorouders in dit blad. De Uitwijkse tak [oudst bekende: Guiliaem Lodewijksz, ca.
1600]; P. Heistek: Van de wieg tot het graf [familierelaties Heijstek met minister-president Colijn onder-
zocht; fragment Colijn te Almkerk]. Idem, nr. 2, dec. 2001. Ons familiewapen; Verv. Uw voorouders in
dit blad [verv. genealogie]; Antonie Lodewijk Heijstek 1772-1837 (1) [Antony Heijstek (ged. Uitwijk 1737),
tr. Amsterdam 1766 Maria Reijnders; zoon Christiaan werd predikant te Gameren, zoon Antonie Lode-
wijk werd notaris te Amsterdam en zegelde met het op het titelblad afgebeelde wapen]. Idem, jg. 2, nr.
1, april 2002. Mijn jeugd op Noord-Beveland (1) [Iman Heystek, geb. Geersdijk 1893]; De familie in en
uit Rotterdam; Verv. Genealogie Heijstek [18e eeuw]; Antonie Lodewijk Heijstek (2) [zijn inboedel;
veiling 1841].
Familiegemeenschap'Ter Laeck',58ejaarboekje(2oo2).Uitgebreidrecentfamilienieuws;N.rfeLaafe:M'n
vader was 'n de Laak, mijn moeder was 'n Korthout; de geschiedenis van twee families; Verv. Gelderse
Ter Laecks van na 1812 en diverse notities vanaf 1519, Deel XXXII [t(h)e/ter Laeck, Laeckes, Laekens,
Overlaack, Van Laek, Laackinck, te(r) Laak, Laeckhuijs, (van) Laack, ter Lacke enz.].
Familie-Tijdschrift van de familie Verbeem(en), 8e jg., nr. 1, jan. 2002. Verv. Familie Verbeem in Canada;
J. Verbeemen: Het was niet altijd rozengeur en maneschijn [armenzorg te Mechelen; Verbeemen]; P.
Sanders: De familie Van de(r) Pas [Maria van der Pas, geb. Heinkenszand 1877, tr. Goes 1903 Engelbertus
Verbeem; stamreeks > Jan Jansz vande Pas, vermeld Loon op Zand 1639,1646].
Hamers Bulletin, jg. 18, nr. 2, maart-april 2002. In memoria Jo Steins (1926-2002) en Sjef Kremer [=Jo-
seph Nikolas Hubert K., 1951-2002; met afstammingsreeks]; Bevolkingsregistratie van Vaals (1815) [naam-
dragers Haemer]; Overlijdensberichten 2001 [Hamers]; Bidprentjes (9) [Hamers, Hammers; aangehuw-
denj; Hamers en Cals [n.a. v. het boek Zeven generaties Cals]; Hamers te Gangelt (D) in de 16de eeuw; Aante-
keningen uit het gericht van het Kanton Sittard (7); V.W. Breurkes: Kwartierstaat Hamers-Dautzenberg
[Johannes Leonardus Hamers, ged. Ubach-Palenberg 1781, tr. Maria Helena Dautzenbergged. ald. 1768;
—, Dackweiler, —, Vaessen];R.Lauwm/N. A. Hamers: Vermeldingen in de oudste Sittardse parochieregisters
(1). Idem, nr. 3/4, mei/aug. 2002. Het bruidspaar moest twee dagen wachten [Pieter Joseph Hamers -
Johanna Elisabeth van Kalken; 1826]; N.A. Hamers: Kinderen en kleinkinderen van de uit Munstergeleen
afkomstige Gerard Hamers (1731-1816) buiten Limburg [tr. 1762 Maria Margaretha Beumers]; De Greven-
bicht-stam (stam X), een uitgestorven stam; Hamers in Stokkem in de 17de eeuw (3); Overleden personen
in 2000 [Ha(a)mers, Haemers]; Een oude stam benoemd: AJ Limbricht-stam [i6e-i8e eeuw]; Ingang op
processen in de vrije heerlijkheid Limbricht [voornl. 17e eeuw]; Huwelijksdispensaties in het bisdom
Luik 1760-1794; Vermeldingen in de oudste Sittardse parochieregisters (2) [1588-1622].
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De Laeckenwercker, 13e jg. (2001), nr. 3 / 14e jg. (2002), nr. 1. G. Vegt: Claes Theunisz [begr. Leiden 1668,
otr./tr. Leiden/Koudekerk a.d. Rijn 1630 BarberaPouwels, begr. Leiden 1655; hun kinderen]; Gezinsstaat
Johannes Vegt [tr. Noordwijk 1838 Leentje Schaap, tr. (2) Utrecht 1829 Maria Johanna Roelofs wed.
Thomas Oostveen]; Parenteel van Pieter Vegt [geb. Noordwijk 1722; Huisman, Nouws]; Leidse archief-
stukken [kinderen van Eva Stokmans wed. Jan Stevensz verkopen 1728 een huis aan Thomas Vegt];
Parenteel Claes Theunisz (Vecht) [schema]; J. Vegt: De wereld van Johannes Vegt (1707-1755) [tr. Leiden
1730 Hendrina Knabbenhouwer]; Gezinsstaat van Johannes Vegt.
De Schildknaap (Werkgroep Familie van der Knaap), 8e jg., no. 1, jan. 2002. Schema Stamboom Van der
Knaap, Westlandse tak; Verv. Stamreeks Westlandse tak. Idem, no. 2, maart 2002. Stamreeks Rozenburg-
se Tak (E). Van der Knaap [Arie van der Knaap tr. Heenvliet 1879 Geertrui van der Wel; nageslacht];
Rechtzitting 1761 [ruzie van boerenknecht Joannes van der Knaap, zoon van Leendert, met melkmeid
Lijsbet Koning].
Sintmaartensdijk nieuws & ouds, no. 40 (2002) > laatste uitgave. In memoriam Paul Kleijn (Rotterdam
1935-Schiedam 2002), samensteller/uitgever van dit blad, in eerste instantie bedoeld voor het nageslacht
van Pleun Hendrikus Sintmaartensdijk en Bastiaantje Verhagen [tr. Goudswaard 1889]; Verwantschaps-
schema's; KwartierstaatWillemHendrikSinte Maartensdijk [geb. Westmaas 1945; eigenlijkstamreeks];
Diverse afstammingsreeksen Sint(e)maartensdijk; Recent familienieuws; De genealogische nalatenschap
van P. Kleijn is ondergebracht in het Streekarchief Den Briel.

België
Bachten de Kupe, 43e jg., nr. 3, juli-sept. 2001. Verv. School in herinneringen [allerlei facetten van de
school en het schoolleven, o.a. bijnamen].

Idem, nr. 4, okt.-nov. 2001. Aanvullende herinneringen 'school van toen'; Volks aardewerk in West-
Vlaanderen [bedrijvigheid; pottebakkerijen van o.a. Laigneil, Caesens, Sandra, Paresys, Van Humsbeke,
Van de Voorde, Willemijns]; Hoe Nieuwpoortse 'een grande dame' werd in Indië [Julienne Vreeswyck,
1905-1995, tr. George S. Tolli, geb. Lahore 1895].

Bulletin de la Société Royale des Archives Verviétoises, tome XXIV (1999-2000) [2001]. G.-X. Cornet: His-
toire de la Commune d'Ensival, tome III [de eerdere delen verschenen in 1953 (als deel V) en 1970; wegen
en communicatiemiddelen, openbare dienstverlening, de agrarische bedrijfstak, industrieën, scholen,
cultureel leven, enz.; kroniek 1317-1977; aanvullingen op deel I en II; registers op de drie delen].

Informatieblad afdeling Gent (VVF), XHIe jg. (1994), nr. 1. De Drongense conscrits. Deel II. Alfabetisch
op naam van de moeder [Vander Hulst t/m Wittewrongel]; Verv. Leenhof Heusden [Schauteete t/m De
Scheppere; met o.a. Scepens]; Verv. Afstammelingen Beenhouwers en Visverkopers Van Loo uit Gent;
Verv. Opvarenden van de Titanic; Fragment Hofman [te Gent; i8e-2oe eeuw]. Idem, nr. 2,1994. Verv.
Leenhof Heusden [De Scheppere t/m Schuerman]; Verv. Van Loo; D. Verkerken: Overledenen tussen einde
1814 en begin 1818 in en rond het Patershol te Gent. Uit het register van de parochie Sint-Stefanus; Verv.
Titanic. Idem, nr. 3,1994. Verv. Van Loo; Verv. Titanic. Idem, nr. 4,1994. Verv. Van Loo; Verv. Leenhof
Heusden [Schuerman t/m Sersanders; met o.a. Seclin, Seghers]; Verv. Titanic.

Idem, XlVe jg. (1995), nr. 1. Verv. Van Loo; Verv. Leenhof Heusden [Sersanders t/m De Smedt; met o.a.
(Van) Sevecotej; In hoeverre is het archief van de Gentse schuttersgilden genealogisch waardevol?; Verv.
Titanic. Idem, nr. 2,1995. Verv. Leenhof Heusden [De Smedt - De Smet]; Verv. Van Loo; Verv. Titanic;
Verv. Overledenen... Patershol. Idem, nr. 3, sept. 1995. Verv. Leenhof Heusden [De Smet t/m Soete; met
o.a. Sneps, Snouckaert]; Verv. Overledenen... Patershol; Gentenaren in dienst van de Generale Indische
Cie van Oostende vertrokken in Oostende met bestemming China vanaf 25 jan. 1724 tot 26 mar. 1732.
Idem, nr. 4, nov. 1995. Fragment Muyshondt [te Gent; i8e-ige eeuw].

Idem, XVIIe jg. (1998), nr. 1. Aanv. De opvarenden van de Titanic; Verv. Leenhof en heerlijkheid
Heusden. Denombrement XV-XVIIIe eeuw [De Vooght t/m De Vos]; D. Verkerken: Kloosterlingen Augus-
tijnen geprofest te Gent tussen 1622 en 1689 [Akerboom t/m Dieraert; met namen van de ouders; voornl.
Gentenaren, maar ook: Gregorius Akerboom (geb. Amsterdam ca. 1671), Hieronymus Cannoye (geb.
Arnemuiden ca. 1613)]; Het Centrum voor Historische documentatie van de Krijgsmacht te Evere.
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Idem, nr. 2/1998. Verv. Leenhof Heusden [De Vos t/m De Vriese]; Verv. Kloosterlingen te Gent [Du
Beyne t/m Simoens]; J. Buydens: Kwartierstaat M.I. Tack weduwe J.P.M. Buydens, 1891-1971 [ —, Raes,
Leducq, De Smul; met o.a. De Meulmeester]; Th.A. Silversmet: Staat van Goed - Sociaal-economische
ontleding.

Idem, nr. 3/1998. Verv. Staat van Goed; Verv. Kloosterlingen [Simoens t/m Wynants; o.a. Petrus van
Damme (geb. Hulst ca. 1635)]; Verv. Leenhof Heusden [De Vriese t/m Witte; met o.a. De Vulder/De Vylde-
re, De Wale, De Wilde].

Idem, nr. 4/1998. Schema Piscador [ige-2oe eeuw]; D. Verkerken: Kloosterlingen Augustijnen geprofest
te Gent tussen 1689 en 1872 [Akerboom t/m Maes; o.a. Aloysius E.F. Campfens (geb. Den Haag 1809),
Theodorus J. H. de Geest (geb. Amersfoort 1839), Jacobus de Graauw (geb. Amsterdam 1735), Carus Chr.
Hergraven (geb. Wychen 1827)]; Verv. Leenhof Heusden [De Witte t/m De Zultere; met o.a. Vanden
Wyngaerde, Van Ymmersele, Van Zaemslach(t), Vander Zickele].

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 337, Ao. LVI, janv.-fév. 1/2002. P. deZuttere: Esquisse genealogie d'un
rameau beige de la familie Aquaviva (XVIIe-XXe siècles) [waarschijnlijk afk. van Napels]; Chev. lePas de
Sécheval: Les Tilleur (XlVe-XVIe siècles) [de Tilleur]; G. Waltenier: Formes latines de quelques fonctions
et professions de jadis [abacistus t/m piscarius]; Notes relatives a quelques families famennoises (Golen-
vaux, Detin(n)e, Sor(r)oge, Pochet) suite et fin. Nouvelles brèves, 1/2002.

Heraldicum Disputationes, jg. 6, nr. 3, juli-sept. 2001. G. Haudenhuyse: Over ezels en hun oren; C.-A. von
Volborth: Kan de Vlaamse heraldiek creatiever? J.A. de Boo: Het voetstuk; E. Peeters: Heraldisch verdriet
[tranen en druppels].

Idem, jg. 6, nr. 4, okt.-dec. 2001.}. Goolenaerts: Ketelmuziek [wapen van de familie De Villegas; dit
wapen heeft een zoom beladen met acht ketels of kookpotten; variaties in de zoom]; Chr. Van den Bergen-
Pantens: Wapenkaarten in de Zuidelijke Nederlanden [afbeelding: wapenkaart van Henegouwen]; ].
Melssen: Eenmaal, andermaal... verkocht [bladen uit handschriften op veilingen; o.a. Van Enckevoirt
(oorspr. Michiels)].

Idem, jg. 7, nr. 1, jan.-maart 2002. J.A. deBoo: Harpij en Sirene [combinaties van wapenfiguren leidden
tot het vormen van fabelwezens]; E. Peeters: Van muuranker tot wapenfiguur [o.a. (weer)haak, bemmel,
ankerkruis, zuil]; E. Willems: De Heraldicx Artibus [bijdrage over de (juiste) filosofie van de heraldische
concepten; evenwicht en symmetrie in compositie en compositorische elementen]; M. Van de Cruys: Een
'verloren' adelbrief [kopie uit 1782 van een adelsverheffing in 1577, verleend aan Hendrik, Godfried, Jan
en Jacob Pelgrom en hun nazaten tot ridder van het Heilige Roomse Rijk]; Idem: Het omkeren van wa-
pens en andere eigenaardige rituelen [bijv. bij het uitsterven van een geslacht of als straf voor een on-
rechtmatige daad].

De Mechelse Genealoog, XXVe jg., nov-dec 2001. Antw. Vande Meuter; Verv. Enkele aspecten over de
geneeskunde in het Ancien Régime; Over Ursselken en Antoon [getuigenverklaringen t.b.v. Antoon
Fruijtiers n.a.v. het overlijden van Urssele wed. Henrick Stramers, 1555].

Idem, XXVIe jg., jan-feb 2002. Antw. Baeten(s); E. Waumans: Het ontstaan van een brouwerij te Op-
puurs vóór 1663. Idem, XXVIe jg., maa-apr 2002. Wie bewerkt wat?; Een merkwaardig testament [van
Jean Frangois H. R. Henot, rechter, 1863]; Geschiedenis van de parochie van Tisselt [beknopt]; W. Swinnen:
Wethouders in het Ancien Régime; Oppuurs 6 maart 1727 [belastingontvangsten op land, zout en suiker;
o.a. Kuykens en Waumans].

Mensen van Toen, jg. 11, afl. 3, sept. 2001. Een straat-, rivier- en beekbeschouwing in enkele dorpen van
het Land van Nevele: Sint-Maria-Leerne [1701]; V. Poolen: Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het
Meetjesland geregistreerd in Aardenburg tussen 1637 en 1672; Beste hoofden te Nevele, Vosselare, Lan-
degem en Meigem [1652].

Idem, al. 4, dec. 2001. Lijst van de mannen tussen de 16 en 40 jaar van de parochie Vosselare anno 1745;
...[ idem] van de parochies Sint-Martens-Leerne, Maria Leerne, Bachte, Meigem en Nevele.
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Het Land van Nevel (waarin voortaan is opgenomen Mensen van Toen), jg. XXXIII, afl. 1, maart 2002.
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën op de Poeldendries te Landegem [in 1736 eigendom
van Mathys Verbeckmoes, Gents koopman]; Het kerkelijk leven te Landegem volgens de visitatieversla-
gen van bisschop Triest (1623-1654); De betekenis van enkele oude straatnamen in Merendree; De water-
namen Leie, Kale(ne), Kalle, Kaandel voor de bovenloop van de Durme in het Meetjesland en het Land
van Nevele; Cyriel Buysse (Nevele) en Maurice Maeterlinck (Gent): een literaire vriendschap met verrei-
kende invloed;J. Luyssaert De Nevelse voorouders en verwanten van Cyriel Buysse [1859-1932; stamreeks
> Pierre Buysse tr. Sint-Niklaas 1769 IsabellaTh.C. Lagaisse]; A. Martens: Uit de praktijk: moeders zonder
naam [in doopboeken werd niet altijd de achternaam van de moeder genoteerd; naamlijst van echtparen,
gevonden in andere archivalia, te Hansbeke ïehelft 17e eeuw]; Vondelingen in de Poeselse overlijdensre-
gisters; Hongersnood te Hansbeke in de jaren 1694-1695 [namen van overledenen].

Oost-VlaamseZanten,jg.LXXVI(2ooi), nr. 2. Thema-nummer; Een inleiding tot de Nederlandse etnolo-
gie. Een uit de hand gelopen boekbespreking.

Idem, nr. 3/2001. Themanummer: Mens en techniek: een ondeelbare eenheid. Bijdragen betr. de
geschiedenis van de technieken, gebouwen, archeologie en techniek [aardewerk-atelier], dialectische
vakwoordenschat. het identificeren van technische voorwerpen, de feminieme zijden van techniek,
restauratie, enz.

Idem, nr. 4/2001. Officiële feesten in de Franse Tijd. Volkscultuur en cultuurpolitiek in het Leie
departement(i795-i8i4);Mutant(en)incyberland:reëleenvirtuele(re)presentatiesvandecembericonen;
Vij f nieuwe moordliederen uit Oost-Vlaanderen [slachtoffers waren Marie Colette van Overloop (Berlare
1798), Joannes Andilles (Sint-Niklaas 1805), Petronella de Kimpe (Elversele 1825), Hendrica van de Velde
(Haasdonk 1845), Hortensia Mussche (Huise 1845)]; Voetbrandersbende te Caester e.o. (ca. 1630).

Le Parchemin, No. 336 bis, 66e année, nov.-déc. 2001. Inventaire des Fonds d'Archives de l'Office Généa-
logique et Héraldique de Belgique. I. Fonds de Seny [notities familie de Seny en aangehuwde families;
naamregister]. II. Fonds Wilputte [voornl. voor- en nageslacht hoge(re) adel]. III. Fonds van Imschoot
[diverse families w.o. Gilliodts; naamregister]. IV. Fonds Stroobant [nalatenschap van Louis-A.-G. Stroo-
bant (1862-1950); met zijn kwst. (15 kwn.); naamregister]. V. Fonds Eeckman [familie afk. van Leuven;
met kwst. (63 kwn.) van Atala-Ch.-M.-E.-L. Eeckman (1868-1952); —, Oortsen, De Hase (te Diest), De Pauw
(te Brussel)].

Idem, No. 337,67e année, janv.-févr. 2002. Quatre quartiers d'Isabelle de Lalaing, épouse de Louis le
Poyvre [ —, De Haubourdin, De Rechem, Stommelincx]; H. Douxchamps: Les quarante families belges les
plus anciennes subsistantes: Lalaing. Maison de Forest, Comté de Hainaut (Lalaing), (1095), 1133; A. de
Merode: Une curieuse découverte [afstammingsreeksen van Albert de Merode, markies de Trelon (overl.
1656) via Blois-Trelon van Jacques d'Avesnes, seigneur de Trelon (overl. 1191) en via d'Argenteau van
Boudewijn graaf van Vlaanderen]; G. deHaveskercke: L'action décisive du général Pletinckx dans l'affaire
Louwage-Schoevaert [hierover is uitvoerig geschreven in het familieblad Loage in de jaren 1993-98]; Les
titres historiques personnels des Princes de Belgique; Héraldique vivante: Daumerie [met stamreeks 17e-
20e eeuw], Genette; P. Donche: Familie Jacquet. Fragment généalogique dans un traite du cheval [18e
eeuw].

Idem, No. 338,67e année, mars-avril 2002. Prime A. de Merode: Solre-sur-Sambre et ses seigneurs. Les
Jauche, Barbanjon, Mortagne, du Xlle au XVe si—cle. Les Carondelet [Jean (de) Carondelet kocht de
heerlijkheid te Mechelen 1485; ise-i7e eeuw]. Les Merode [i7e-2oe eeuw]. Les trente-deux quartiers de
Maximilien Antoine, comte de Merode, marquis de Deynze (1604-1670), épouse de Frangoise-Hubertine
de Carondelet [Merode, Brederode (exm. Borsele), Pallant, Lalaing, Merode-Houffalize, De Hénin-
Liétard-Boussu, Montfort, Lalaing-Hoogstraeten]; Autour de Georges, marquis de Trazegnies (1762-1849)
et de son épouse Marie-Louise, comtesse de Maldeghem (1785-1844); Héraldique vivante: Chasseur;
Antw. Van Son [te Den Haag; 18e eeuw].
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De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 32, nr. 4, 2001/jan. 2002. H. Dabekaussen/P. Severijns: Over de familie
Notermans uit Obbicht en Rotem [ïze-ige eeuw]; Nuttige Internet-adressen.

Idem, jg. 33, nr. 1-2, mei 2002. Hoe de Paasdatum berekenen?;./. Bierens/P. Severijns: Over de Maaslandse
familie Hons [Thomas Hons tr. Maria Somija, overl. Schimmen 1796 resp. 1822]; Uit het fonds 'Jean
Franjois de Regis'. Huwelijken van Limburgers te Brussel in 1903; Verv. Familie Notermans uit Obbicht
en Rotem (slot).

Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kem-
pen, N.R. LXXII (2001). L. Leysen: Het devotieleven in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk (1397-1580) [het
eerste hoofdstuk bevat een inleidingbetr. Turnhout in de lateMiddeleeuwen: sociaal-economisch leven,
stedelijke instellingen, wapenschild en zegel van de stad (over het juiste wapen Berthout; Gerard van
Duffel, heer van Turnhout in de 12e eeuw, zou niet tot de Berthouts behoren). In het tweede hoofstuk
worden de gebruikte bronnen behandeld, w.o. kerkmeestersrekeningen en jaargetijdeboeken. Hoofd-
stuk drie, Devotie in en rond de Sint-Pieterskerk, gaat in op de feesten, belangrijke momenten en pro-
cessies]; W. van den Brande: Het begevingsrecht van de Caerten aan de boogschuttersgilden in het aloude
Hertogdom Brabant. Een nieuw ontdekte historische bron ['de caerte is het officiële document dat
precies de rechten en plichten van de gildebroeders omschreef ]; S. van Clemen: De lotgevallen van Fanny
Diercxsens-Aubergé tijdens de Eerste Wereldoorlog [geb. Chevannes (F) 1882, overl. 1953, tr. 1901 Jules
Diercxsens, industrieel; verpleegster, verzetswerk, arrestatie, verblijf in Duitsland]; Chr. Stessens: Oor-
logsperikelen in Turnhout. Het dagelijkse leven tijdens de bezetting; Spreekwoorden, uitdrukkingen
en zegswijzen rond speelkaarten; De liefdesbrieven van Jozef Crols en Josephina Van Tilborg (Turnhout
1893-1896) [Jozef Crols, geb. Baarle-Hertog 1865].

Vlaamse Stam, 38e jg., nr. 1, jan. 2002. H. Claessens: De families Compare - Fredericq - Loveling-Buysse
[te Nevele en Gent; i6e-2oe eeuw]; J. Roelstrate: Onze rubriek voor beginners: Burgerlijke Stand: de over-
lijdens akte; E. Alewaters: Het Nationaal Museum en Archief van Douane en Accijnzen te Antwerpen
[schriftelijk vragenstellen > Kattendijksdok - Oostkaai 22, 2000 Antwerpen]; H. Sprangers/A. Stroobants:
Onze kwartierstaat: Pieter Jan de Smet, missionaris der Indianen, Dendermonde 1801 - St. Louis 1873
[ —, Waterschoot, Buydens, Cortvrindt]; D.]anssens/L. Ingelbrecht: Waarom noemdem zich zoveel edelen
en notabelen 'Laat van Snellegem onder het Vrije'?; P. Huys: Een Gentse nalatenschap: Mussche - Ricart
- Van den Berghe [1821].

Idem, nr. 2, febr. 2002. G. Geerkens: De familie Moors uit Opitter [Rutger Moors tr. 1825 Maria Colette
Vissers, dr. van Thomas Vissers (geb. Vught)]; P. Dondie: De familie Cant te Veurne in de 15de en 16de
eeuw [ook: De Cant]; Wapens geregistreerd door het Heraldisch College VVF: De Caestecker, Van Lan-
genhove; L. Lindemans: Genealogie Guens, uit Dendermonde; J. Roelstrate: Onze rubriek voor beginners:
de Burgerlijke Stand in de Franse tijd; H. Lambrechts: Wel en wee bij de notaris [het illegitieme kind van
Jacques van Embden bij Catlijne Gennis, 1636]; D. Vande Gaer/E. Willems: Wie was mijn moeder? 19de-
eeuwse vondelingen en verlaten kinderen geboren in de baarzaal van Leuven.

Idem, nr. 3, maart 2002. G.Asaert: Prosopografie van Antwerpse scheepsbouwers van de preïndustriële
periode (1586-1800) [scheepstimmerlieden; familiale verbondenheid was groot; o.a. Bal (8 pers.), De
Bock/De Boeck (6 pers.), Bom (7 pers.), Van Coolput (10 pers.), Parijs (3 pers.), Roelants (4 pers.), Vlee-
mincx (5 pers.); familie, bezit, productie, bronnen]; De inwoners van Olsene in 1440; Geregistreerde
wapens: Lemarcq, Van Stichel, Van Hemelrijck, Van de Reyde;J. deBuijzer: Belgisch militair ereveld 1914-
1918 [te Harderwijk; naamlijst met verdere gegevens]; Gelegenheidsvondsten in het begraafboek van
Nispen (Noord-Brabant); Nog over de familie(s) Mussche-Ricart; P. Huys: De Rynck: een Deinse mole-
naarsfamilie (met Tieltse roots); Mysterie rond pastoor Van Humbeeck te Machelen [benoemd 1784,
overl. 1789].

Idem, nr. 4-5, april 2002. P. Donche: Voorouders van de wiskundige Simon Stevin te Veurne [geb.
Brugge 1548, natuurlijke zoon van Anthuenis Steven (uit Veurne) en Cathelyna vander Poort; met sche-
ma's Stevin en (de) Cant; ïse-begin 17e eeuw; het wapenschild van Simon Stevin's Veurnse voorouders];
S. Van Daele: Een geval van bigamie of eerder een probleem van identiteit? [Pieter Frans resp. Pieter Jacob
van de Caveije, geb. Ardooie 1802 resp. 1805]; A. van den Abeele: Het geslacht Stochove, komen en gaan
van een adellijke familie in Brugge [zou afk. zijn van Zutphen en Doesburg; Otto Stochove (geb. Does-
burg 1513) kwam in navolging van zijn oom Reinier Wynckelman naar Brugge, en huwde 1543/45 Barba-
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ra van Eek, uit een Gelderse familie; nageslacht]; G. Hoornaert: Emigratie en immigratie rond de eeuw-
wisseling i6e-i7e eeuw in Roeselare Schependom [naamlijst 1625]; W. Devoldere: De parochieregisters van
het 'Plattelandse' en 'Appendantse'; M. Berteloot/B. Schotte: De provinciale bibliotheek en het cultureelar-
chief van het provinciebestuur van West-Vlaanderen; H. Ronse de Craene: Communicanten te Varsenare
(1649-1655): een volkstelling? [de zes naamlijsten met communicanten van 1649 t/m 1653 en 1655 naast
elkaar gezet; met o.a. Austrate, Blomme, Blondeel, Boni, Cortoys, De Blonde, De Buyser, De Groote, De
Rouck, Dyle, Gardein, Geestecooren, Lambrecht, Rots, Sonnevyle, Steyaert, Tange, Timmerman, Van
de Velde, Van de Walle, Van den Bussche, Van Ghistele, Vermeesch, Van (de) Westhuyse]; L, Moenaert:
Grafschriften uit enkele kerken in de streek van Veurne als bron voor genealogie; A. Vandromme: Het
Izegems huwelijksregister van 1607-1613; G. Vervoort/J. Vanderhaeghe: Bemanningslijsten uit het archief
van de generale Indische Compagnie en andere genealogische nota's [1724-29; in dossier Nr. 5524 (1725)
o.a. Jan Tans (geb. Maastricht, 30 jaar), Remy Ludges (uit Vriesland, 21 jaar, timmermansmaat), Anthoine
Janssen (geb. Amsterdam, 22 jaar)].

Westhoek, jg. 17 (2001), nrs. 2-3. ]. Desreumaux: Ik was Haarlemmer in 1600. Vlamingen van hier en
immigranten van overal tijdens deeeuwwisselinganno 1600 in Haarlem [o.a. analyseherkomst, partner-
keuze en integratie; transcriptie ondertrouw 1600, met register op plaats van herkomst en index op
persoonsnamen]; G. Schoonaert: Pieter Meganck schoolrector te Ninove (ca. 1500), Komen (ca. 1520),
Poperinge (ca. 1529-1536), leper (1536-1538), Zillebeke? (1544), Rijsel (1549) en Menen (overl. 1560); K.
Papin: Ne jetrez jamais un papier. Het fonds van de Vliegende Bladen in deboekentoren van de universi-
teitsbibliotheek te Gent geeft zijn geheimen prijs. Een bloemlezing uit een vergeten archief; J. Cailliau
&P. Donche: De familie Cailliau in Poperinge [begin i7e-2oe eeuw].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung, 5. Jg., Heft 4, Dez. 2001 (AfS Heft 141). E. Kraus: Vom Solidar-
verband ins jüdische Grolibürgertum: Zur Geschichte der Familie Mosse im Kaiserreich [met schema;
i8e-2oe eeuw]; J. Heinzelmann: Zur Genealogie von Jacques Offenbach [1819-1880; schema nageslacht;
Eberstadt/Eberst, Rindskopf, Flörsheim]; P. Faustini: Un proces opposant deux families juives de 1563
a 1581, ou comment les Grotwohl s'installèrent a Metz en 1567.

Familienforschung in Mitteldeutschland, 42. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2001. Bürgerlisten der Stadt Burg
bei Magdeburg [als voorbeeld is hier het jaar 1728 gepubliceerd; met o.a. Bettge, Bluhme, C3mmerer,
Debeaux, Eggen, Exfi, Fördemann, Fürstenberg, HeSe, Heusinger, Jordan, Krüger, Kühns, Lentze,
Lücke, Lüder, Moltrecht, Muller, Oeltze, Richter, Schmidt, Schneevoigt, Schultze, Seeger, Wegenr,
Wille, Zabel]; SachsischeBergleute in Sulzburg/Baden im 18. Jahrhundert; Die Kirmse's im Altenburger
Land [ise-i6e eeuw]; Die Pfarrer in Mühlberg/Thüringen vom 13. bis zum 20. Jahrhundert; Aus dem
Mühlhauser Schuldbuch von 1527-1555 [met o.a. Ebenau, Gera, Guttern, Herfifelt, Rodeman, Spon]; Der
Herkunftsort des Familiennamens Vahldiek/Vahldieck; Offiziere und höhere Beamte der Festung
Königstein anno 1826-1829.

Idem, 42. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2001. Der Seegeler Gesund- und Wunderbrunnen. Ein Beitragaus der
Familiengeschichte Harting [in de buurgemeente Werben is uit de overlijdensregisters op te maken, dat
niet ieder ziektegeval genezen werd; veel overleden personen van 'buiten' werden hierin genoteerd! ].
Auszug aus der Stammliste des Geschlechts Harting; Carl Julius Friedrich Muller, genannt der 'Insel-
Müller'. Eine legendare Persönlichkeit von Altenburg [geb. 1868; exm. Landmann; schema I7e-i9e
eeuw]; Chronik der Familie Lichtwer von 1520 bis 1800; Von Beruf 'Militar'. Abituriënten der Thomas-
schule zu Leipzig werden Soldaten [1857-1912]; Das Schicksal des Pfarrers Johannes Francke in Geb-
stedt/Kreis Weimarer Land wahrend des Dreifiigjahrigen Krieges.

Idem, 43. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2002. Johannes Nafzer (um 1500-vor 1569), 1530 im Haus 'Zum Gülde-
nen Ringe' in Erfurt; Auswartige Paten in den KB von Thüsdorf 1653-1900; Johann Wilhelm Hey -
Pfarrer, Dichter und Padagoge. Sein Leben, seine Vorfahren und Nachkommen [geb. Leina 1789; genea-
logie Heyge/Heige/Hey; i7e-i8e eeuw; te Warza en Craula]; Die Schifferfamilien Paasche in Parey an der
Elbe [ook: Pasch(e); eind i7e-2oe eeuw].
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Hessische Familienkunde, Bd. 25 (8), Heft 4, Dez. 2001. J. Pannekoek: Die Pfankuche aus Falkenberg und
die Pfankuch aus Borken [de eerste groep ook te Marburg, Kassei en Grünberg; i6e-i7e eeuw. Hierop
volgt: Genealogie der hessischen Pfarrer- und Beamtenfamilie Pfankuch aus Borken und Treysa bis zum
Anfang des 19. Jahrhunderts; oorspr. genaamd Pfanstiel]; G. Fürer: Die kurhessische Familie Fürer und
ihre Pfarrer; E. Preuschhof. Auswartige in den Traubiichern von Rengshausen und Venterode (1664 bis
1899) [o.a. Waldschmidt, Zülch, Hen(c)kel, Ellerkam, Bachmann, Ellenberger, Reyer]; 500 Geburtstag
von Anton Corvinus: 1501-2001 [zoon van Lips von Canstein, uit de familie Rabe von Canstein; dochter
Barbara Corvina (/Rabe) tr. (1) 1542 Anton Mithoff, tr. (2) Han. Münden 1553 Daniel Hudemann]; Hoch-
zeiten und Sterbefalle der Pfarrei Wirtheim im ersten Kirchenbuch von Orb [1618-79]; Ahnenliste Kurt
Schleucher [1914-2001, journalist; o.a. Steiger (te Birkert); kwn. te Rimhorn]; Erich Seipp 1925-2001
[onderzoek naar grafstenen in de kerk te Dauernheim; o.a. drie stenen van de familie v. Brambach];
Hessische Wappenrolle [metstamreeksen]: Förg, Görtz, Iriohn [Irion, Jürion], Schwenk, Walter.

Herold-Jahrbuch, N.F. 6. Band (2001). P. Bahl: Mariene Dietrich - Herkunft und Verwandtschaft. Teil
1 [Marie Magdalene D., 1901-1992; familie Dietrich te Angermünde, afk. uit het Amt Alzey bij Worms
(Paltz); met schema's Dietrich i8e-2oe eeuw. Marienes moeder Josephine Felsing (1876-1945) stamde uit
een klokmakersfamilie teBerlijn, afk. van Giefien; zij hertrouwde Eduard von Losch; wapenbeschrijving
Dietrich]; D. Herfurth: Phaleristik - eine Historische Hilfswissenschaft in Bewegung ['Ordenskunde ...
die sich mit den staatlichen und nichtstaatlichen Auszeichnungen befafit, vor allem soweit diese zum
Tragen an der Kleidung bestimmt sind']; B. U. Hucker: Wappen, Insignien und Baumodelle als Quellen
des sozialen Aufstiegs einer Hochadelsfamilie um 1200. Die Denkmaler der Edelherren von Lippe und
von Rheden in der Zisterzienserabtei Marienfeld (Westfalen); A. Laminski: Katalog der Personalschriften
der Kirchenbibliothek Blumberg bei Berlin. Verzeichnis der gefeierten Personen [voornl. toespraken
t.g.v. overlijden (zgn. Leichenpredigten), maar ook t.g.v. huwelijken en bij ambtsaanvaardingen; naam-
lijsten met levensjaren, ouders, partners]; G. Mattern: Der Doppeladler im Familienwappen; Ernst Perels
(1882-1945) [leraar historische hulpwetenschappen]; Neue Stadte und deren Wappen in Deutschland seit
der Wiedervereinigung [met afbeeldingen in kleur]; Alexander von Humboldt als Kalligraph und Pate.

Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Kölfa, 47. Heft (1963). Hugo Stehkdmper: Nachlasse und Sammlun-
gen, Verbands- und Vereins-, Familien- und Firmenarchive im Stadtarchiv Köln [familiearchieven:
Andreae (te Mühlheim/Rh.), Balg - Crusius v. Dorth, Binsfeld - Wachtendonk, von Devivere (genealo-
gisch onderzoek, 10 stambomen; eigendom van deze familie vooral in Vlaanderen en de Nederlanden),
von Groote (o.a. oorkonde betr. Horn, prov. Limburg, 1519), von Hochsteden, von Horn gen. Gold-
schmidt und Sybenius, Jungbluth - König - Meurer und Goldmann, von und zum Pütz und von Merle
(o.a. Stamm-, Ahnen- und Wappentafeln), Raitz von Frentz, Siegenhoven genannt Anstel, von Wittgen-
stein (met o.a. Coenen, von Stammen, Stamberg, Bensberg, Kolle, Schaaffhausen, von Recklinghausen;
zakelijke relaties). In het hoofdstuk Sammlungen worden zeer veel families genoemd, waarnaar genea-
logisch onderzoek is gedaan].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 14, XLIX. Jg. (2001), Heft 11. H. Thomas: Georg Lorenz Römich.
Ein kurpfalzisches Familienleben im Neustadt des 17. Jahrhunderts [1602-1692, tr. (1) 1634 Anna Clara
Haas]; Weidenthaler Lutheraner im lutherischen Kirchenbuch von Hochspeyer [o.a. Ackermann,
Burgdörfer, Eitelmann, Frey, Friedrich, Hofmann, Lutz, Rösel, Schifler]; T. Schrecker: Hexenverfolgung
in Bodenheim und Dienheim; G. Mathes: Zur Herkunft des Familiennamens Dechent; Die Krankheitsge-
schichte der Maria Magdalena Kausler in Landau 1800; Jüdische Familiennamen in Speyer am Rhein
1808 [o.a. Wolf, Hildesheimer, Adler, Süssel, Cramer, Seligmann]; Stammt der Muller Casimir Mühlber-
ger aus der Gascogne?; Der Kaiserslauterer Auswanderer Christoph Gideon Myrtetus (1721-1799) als
Herrenhuter in Pennsylvanien; Thurgauer Auswanderer in die Pfalz.

Idem, Heft 12,2001. Die Pfarrersippe Keiler imHerzogtumPfalz-Zweibrücken [oudst bekende: Johan-
nes Keiler, bierbrouwer van Nastetten, burger van Herborn 1581]; Die aus dem frankischen Jura stam-
menden Mayer. Ein Beitrag zur Geschichte Lambsheims im 17. und 18. Jahrhundert; 'Lebenslaufe' im
lutherischen Kirchenbuch Ungstein. Von fleifiigen Kirchgangern, guten Sangern und grofizügigen
Orgelspenden [Worckert, Wurckert, Wolff]; Die Cholera in Speyer und Waldsee 1873.
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VeröffentlichungendesKarlsruherStadtarchivs, Band 11. E. O. Branche/A. Herkert/A.Sauer. Geschichte und
Bestande des Stadtarchivs Karlsruhe (1990) [geschiedenis van het Stadtarchiev; opgave van de archiefbe-
standen van Karlsruhe en van de geannexeerde gemeenten: Aue, Beiertheim, Bulach, Daxlanden, Dur-
lach, Grötzingen, Grünwettersbach, Grünwinkel, Hagsfeld,Hohenwettersbach, Krielingen, Mühlburg,
Neureut, Palmbach, Rinsheim, Rüppurr, Stupferich, Wolfartsweier; nalatenschappen; voorts het Gene-
rallandesarchiv Karlsruhe, het Landeskirchliche Archiv Karlsruhe en het Erzbischöfliche Archiv Frei-
burgj.

Veröffentlichungen der Niedersachsischen Archivverwaltung. Inventare und kleinere Schriften des
Staatsarchivs in Wolfenbüttel (Göttingen, 1983).

Heft 3. Findbuch zum Bestand Briefe des 16.-20. Jahrhunderts (298N), bearbeitet von Herman Kleinau
t, Band 1: Text. Band 2: Index [bijv.: Nr. 255. Band 54,1832-1872: Domala (sic) Nieuwenhuis in Amster-
dam (1863); Nr. 440. Band 1,1810-1837: Hdschr. des Prinzen Friedrich der Niederlande betr. Einstellung
eines Neffen v. Strombeck als Offz.-Anwarter (1837)].

Heft 4. Findbuch zum Bestand Stadt Bad Gandersheim 15.-20. Jh. (17N), bearbeitet von Joseph König
(Wolfenbüttel, 1988) [o.a. geschiedenis van Gandersheim, burgers (o.a. nieuwe burgers 1637-1824, bur-
gers en huisgenoten 1749, en andere bewonerslij sten, Geburtsbriefe 1577-1732, Heiratsvertrage 1569-
1752), zaken betr. belastingen, kerk, school, armen, bouw, handel en industrie, processen (met regesten;
bijv.: Nr. 1968. Heinrich Bötticher c.s. tegen Dorothea weduwe Andreas Bötticher en haar onmondige
zoon Andreas - erfeniskwestie 1603-1608; Nr. 1987. Hans Lampe, burger te Bodenberg, tegen Hans
Georg Kelp, te Gandersheim, wegens geldvordering; Nr. 2104. Johann Daniel Boeker aus Dankelsheim
tegen Schutzjuden Samuel Simon in Gandersheim i.z. paardenhandel 1773-74); Register: persoonsna-
men met vier of meer verwijzingen: Bauermeister, Behrens, Brandt, Brinckmann, Eicken, Keidel, Kelp,
Ludewig, Maschmeyer, Meyer, Muller, Pöhling, Pose, Probst, Röttger, Schönefeld(t), Schrader, Schüne-
mann, Schutte, Sievers, SteinhofjT), Stoffregen, Strube, Witten).

Heft 5. Findbuch zum Bestand Musikalien des herzoglichen Theaters in Braunschweig 18.-19. Jh. (46
Alt), bearbeitet von Klaus Kindier (Wolfenbüttel, 1990) [partituren; register op o.a. componisten, opera-
en oratoriumtitels, Aufführungskalender 1749-1799].

Heft 6. Findbuch zum Bestand Nachlafi des Demokraten Georg Fein (1803-1869) sowie Familie Fein
(1737-) ca. 1772-1924 (211N), bearbeitet von DieterLent (Wolfenbüttel, 1991) [met schema's families Fein,
Gravenhorst en von König].

Groot-Brittannië
The Coat of Arms, N.S. Vol. XIII, No. 192, Winter 2000. Shakespeare among the heralds [en Sir William
Dethick, Garter King of Arms (1543-1612)]; Les Chevaliers de Notre Dame de la Noble Maison - also
known as The Company of the Star, 1351-1380.

Idem, N.S. Vol. XIV, No. 193, Spring 2001. The heraldic decoration on the All Souls Lid [de Valence,
de Clermont-Nesle]; William Dugdale and an epitaph by Shakespeare?; The Gallery Ceiling at Lanhy-
drock [pleisterwerk]; The armorial decoration in the pageants for the 1514 entry of Mary Tudor into
Paris; Charles U's royal relationships [had 14 natuurlijke kinderen, o.a. een zoon James Crofts (geb.
Rotterdam ca. 1648/9) bij Lucy Waker; vijf kinderen Palmer bij Barbara Villiers].

Idem, No. 194, Summer 2001. G.R. Sampson: Historical trends in choice of ordinaries and charges; J.
Campbell-Kease: Oswald Barron, FSA, Maltravers Herald 1937-1939 [met schema Barron].

Genealogists' Magazine, Vol. 27, No. 1, March 201. A boyhood at sea. The records of the Marine Society
at the National Maritime Museum, Greenwich; Officers who figured in action at sea. The story of the
Royal Navy's accountant branch; The York Rangers and Slave Registers at the PRO. The use of Slave
Registers: an example from the Wallen/Welsh family of Jamaica; Country ships and free mariners in
Bombay; The (de) Ward family [schema i9e-2oe eeuw].

Idem, No. 2, June 2001. Ch.E. Drake: The origins of the Drakes of Devon. Solving the mystery of the
two Drakes [metschema Drake; I2e-i7e eeuw]; Immigration to NewZealand; The impact of photography
on Quakerattitudes toportraiture; CharlesBoothgoesonline;M.L.B/eriner:Medievaland royal geneaio-
gy [Romeinse senatoren, hertogen van Normandië]; The will of Thomas Twigden [1677].
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Idem, No. 3, Sept. 2001. Recent developments at the Wellcome Library [Library for the Histoty and
Understanding of Medecine; handschriften, o.a. een lijst van overledenen aan de gele koorts 1871-73 te
Pernambuco (Recife)]; Anglo-indian ancestry; London probate matters [indexering van (afschriften van)
testamenten in Londen 1750-1858 gereed; ervaringen]; Cantlowes otherwise Cantlers. A London manor
in the 1820S; Peverell and Lychpole: a medieval romance [contract tussen sir Thomas Peverell (ca. 1240-
1306) en Andrew Lychpole (ca. 1260-1329), die met sir Thomas' ill. dochter Joan zal gaan trouwen; 1281];
The Salvation Army Girl's Statement Books.

Idem, No. 4, Dec. 2001. And I leave to Joseph Coltman my parrot. Record linkage in eighteenth centu-
ry Stepney, Middlesex [o.a. testament van George Starkey, 1776; het opzetten van een database t.b.v.
plaatselijk historisch onderzoek; o.a. migratie naar Stepney (genoemd wordt een 'Jannegle van Stenwyk
widow with a connection with Utrecht']; The Hearth Tax: Kent and Cambridgeshire 1664; Identity in
the Indents: the significance of convict's tattoos; King Simeon II of the Bulgarians [beknopte kwartier-
staat (6 gen.); schema's nageslacht Nikola I koning van Montenegro (1841-1921) en van Frans hertog van
Saksen-Coburg-Saalfeld (1750-1806)]; Huguenot descendants in Australia; British knighthoods. The
Maharadjah of Bikaner; The smallpox ships at Long reach, Dartford, Kent; The Wesleyan Methodist
Historical Roll; M.L Bierbrier. New developments in medieval genealogy [o.a. de herkomst van Agatha,
vrouw van pri ns Ed ward, the Exile; Helena - of Theodora - Cantacuzene, de vrouw of moeder van keizer
David Comnenus (overl. 1463)].

Society of Genealogists' News, June 2001; Sept. 2001; Dec. 2001. Library Section. Library update, June
2001; Dec. 2001.

Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain & Ireland, Vol. XXVII, No. 4,2001. The Huguenot
contribution to the British Army in the Marlborough wars: some remarks; Pierre Langlois, cabinet
maker to the world of fashion [18e eeuw]; The Revd J. B. Stouppe's travels in France in 1654 as Crom well's
secret agent; Huguenot tutors and the family of Edward and Mary Clarke of Chipley, 1687-1710; Elie
Bouhéreau, first public librarian in Ireland; The Westminster French Protestant Charity School: appren-
ticeships of former pupils, 1750-1815 [naamlijst van leerlingen en onderwijzers/-zeressen]; Bound for
Botany Bay: Huguenot descendants among the Australian convicts. The Huguenot Society Newsletter,
No. 31, Spring 2001; No. 32, Autumn 201.

(Idem) Huguenot Families, Nr. 5, Sept. 2001. Huguenot Apprentices in the London Livery Companies;
The Le Mare familiy in the English silk industry; Saffron Hill Settlement Examinations; Abjurations
at Bernières [Normandië; 1785]; The Hautenville and Rambaut Families; The Hanrot Family [te Sedan;
i6e-i7e eeuw]; The Gascherie/Gashry Family [te La Rochelle]; Le Blond - Decaux - Durant [schema's];
Villion [later Viljoen; fragment 17e eeuw].

The Scottish Genealogist, Vol. XLVIII, No. 3, Sept. 2001. Lt. Roderick Mackenzie, officer of Bonnie Prince
Charlie; The Clan Mackellar. Part II: Some Post-1700 Mackellar Families; Mause Hendersons in seven-
teenth century Edinburgh [de vijf huwelijken van een Mause Henderson betroffen vier verschillende
vrouwen]; Searching for McQueens; Pictish law of inheritance.

Idem, No. 4, Dec. 2001. The Clan Mackellar. Part III: The Scattering of the Family of Maam; Lady Anne
Halkett of Pitfirrane & Abbot House-Dundermline [Anne Murray, geb. 1623, tr. 1656 Sir James Halkett;
stamreeks Murray]; Letters from Monike [schrijver: William Sturrock, geb. 1798].

Finland
Genos, arg. 72 (2001), Nro. 1. Simelius [een boekdrukkersdynastie in Helsingfors]; Koopliedenfamilies
[de vooraanstaande burgerfamilies in Finland waren tot in de 17e eeuw veelal van Duitse herkomst];
Families Spara [aanv.; met Lindqvist] en Callia/Kallja; De huwelijken van Johan Tesche [tr. (1) ca. 1650
MargaretaFrese].

Idem, Nro. 2/2001. Themanummer Rusland. In november 2000 had een internationale archiefconfe-
rentie plaats in Sint Petersburg met als thema de historische verbindingen van Noordeuropa met noord-
oost-Rusland. Gebleken is, dat een groot deel van Russisch genealogisch onderzoek vooralsnog adellijke
families betreft. De belangstelling voor het onderwerp familieonderzoek als hobby zou aan het 'ontwa-
ken' zijn. OlegStjerbatjov schrijft over het geslacht Cojander [- van Finse afkomst -, en zijn ervaringen
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met archiefonderzoek in Rusland]; Vanjelena Knjazeva een bijdrage over de kerkboeken van de Fins-
Lutherse gemeente in het Sint-Petersburg-district; Gerald Enckell schreef een artikel over het Pools-
Russische geslacht Bronikowsky [verwant aan de Finse familie Enckell]; Voorts een in het Fins gestelde
bijdrage over onderzoeksmogelijkheden in het Rusland van nu; Tot slot: Deutsche in St. Petersburg
[recensie-artikel; met lijst van een 70-tal personen, die van Fins/Zweedse herkomst zijn].

Idem, Nro. 3/2001. Viborgsslakten Frese [oudst bekende: Jochim Frese, te Lübeck 1599,1612; i6e-i8e
eeuw]; Bijdr. betr. Viborgs stift [de bisschoppen Petrus Bjuggin en Henrik Carstenius; 17e eeuw]; Frag-
ment Finne te Porvola [met Spara en Horn; 16e eeuw]; Bijdr. betr. Ericus Erici Alftanus [1621/27]; In
Russische krijgsdienst geschoolde officieren in de rang van overste [ie helft 20e eeuw].

Idem, Nro. 4/2001. Het nageslacht van Henrik Svard [tr. 1418 Birgitta Djakn; vier gehuwde dochters];
Birgitta Eriksdotter Knape [overl. ca. 1570, tr. Jöran Berendsson Bardskarare, afk. van Hamburg]; Karin
Jacobsdotter Hakola [familie te Abo; i6e-i7e eeuw]; Verv. Officieren.

Frankrijk
CercleGénéalogiqued'Alsace(http://www.alsace-genealogie.com), Bulletin No. 136,2001-4. Verv. Maria-
ges d'Alsaciens... au pays deBade; Die Stammtafeln des Freiherrn von Althaus in Colmar [naamlijst van
in het archief v. Althaus opgenomen families; een ander - groter - deel van dit archief bevindt zich in
het Stadtarchiv Freiburg/Breisgau]; Georges Meron (1607-1681), prévöt du Hohlandsberg, a Am-
merschwihr en Haute-Alsace et ses descendants; Les 32 quartiers de Hansi (1873-1951) [Jean Jacques Léon
Waltz, schilder, bijgenaamd Hansi; —, Zanckel, Dunand, Witz]; Antw. o.a. Berer, Lutz, Siffert, Ganster,
Montavon, Heberlé, Ulmer, Zentz (Zenss, Sinz); Schema's (von) Goefft.

Idem, Bulletin No. 137, 2002-1. Verv. Mariages ... au pays de Bade; Verv. Extraits généalogiques du
notariat ancien de Barr; Une branche de la familie Kablé, originaire de Sarre-Union; Les ancêtres alsa-
ciens d'Yves Saint-Laurent [Yves Mathieu, geb. Oran 1936, couturier; o.a. Zaepfel, Koebele]; Zur Her-
kunft der Familien Stammler [uit Nürnberg]; Antw. o.a. Bouchard, Hauser, Hoenisch, Ostermann,
Tilger, Willmann, Dietrich, Frick, Hemmerlé x Romer, Hurstel, Jonas.

Héraldique & Genealogie, No. 160, XXXIIIe année, No. 3, Juillet-Sept. 2001. Bijdr. betr. De Brueys [14e-
17e eeuw], Guiry (aanv.), De Villelume (aanv.), De Beaucorps [ise-2oe eeuw], Boutan, Douézy/d'Ouézy/
Doisy [i6e-i7e eeuw], Dubois [drie fragmenten: te Douai, Lille en Saint-Omer], Jehannin (Bourgogne),
Lespinasse (Normandië) [stamreeks ise-2oe eeuw], Mercurin, Le Chateau et les seigneurs d'Ottange
[d'Ottange, d'Eltz], Simon [te Rognes en Aix; i6e-i8e eeuw]; Antw. o.a.Petitgot [pag. 264], Orsini [pag.
267,268], Alleman [pag. 270], De Brossard [pag. 275], Van Rechtergem [pag. 294].

Idem, No. 161, XXXIIIe année, No. 4, Oct.-Déc. 2001. Bijdr. betr. o.a. (De) Cymon [aanv.; met o.a.
Eyssautier, Bertrand; 17e eeuw], De Guiry, (De) Lageard, Martin (de Chateauroy), Schaeffer alias Schafer
[te Andernach; met Waldecker], Almeras [eind I7e-i9e eeuw], Aupoix [i4e-i8e eeuw], Dorizy, De Puich,
Guyot de Preignan, Le Verrier [i4e-i8e eeuw], De Mal(h)ortie [met verwantschap met Anna Boleyn en
prins Claus (via von dem Bussche-Haddenhausen)], Les 512 quartiers d'Agnes de Place [geb. Versailles
1953; —, Barthelemy de Chadenedes, Boutan, Laroze, Lesne de Molaing, De Chalus, De Seguin, De Com-
bettes du Luc]; Ponson [met kwst.].

Idem, No. 162, XXXIVe année, No. 1, Janv.-Mars 2002. Bijdr. betr. Almeras (aanv.), Douezy [d'Ouezy,
Douesy; aanv./corr.], Le Verrier, Barlatier, Ermisse, De Kerémar.

Nord Genealogie (http://www.genenord.tm.fr), No. 172,2001/5. Kwst. Baeghe [veel Belgische kwn.]; Les
Fautrel et Feutrel [i6e-i7e eeuw]; Kwst. Fruchart; Filiations Armentiéroises (1611-1614); La vie a Lille de
1667 a 1789; Kwst. Leclercq; Familie Herreng; Verv. Dervaux; Listes d'archers et arbalétriers (1415-1828
(1) [(kruis)boogschutters]; Le 'livre de raiso' commené en 1568 par Jacques Pouille, et continue jusqu'a
nos jours par ses descendants de la familie Bocquet; Antw. o.a. Cambreleng.

Idem, No. 173, 2001/6. Verv. Kwst. Baeghe [oorspr. Behaeghe; o.a. kwn. te Tourcoing]; Verv. Feutrel;
Indices généalogiques extraits des Archives municipales d'Armentières (1568-1590); Kwst. Desquiens
[kwn. te Ascq, Cysoing, Bourghelles]; Verv. Famile Herreng; Kwst. Merlevede; Descendance Dervaux a
Tourcoing [eind i6-i8e eeuw].
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Idem, No. 174,2002/1. Ascendance paternelle des enfants Castelain-Sename [o.a. Castelain te Freling-
hien, Hannegrave te Lille, i6e-i7e eeuw]; Les De Créquy, de Reclinghem [i6e-i7e eeuw]; La familie de
Nicolas Druon Joseph Bayart, 1764-1827; Ascendance Pardoen-Verdoolaege [voornl. te Menen; Pardoen
te Wervik]; Descendance Mahieu Merlevede [tr. Brielen 1656 Maria de Cuypere]; Ascendance de Antoine
Barbry [geb. 1975; kwn. van zijn grootouders Barb(a)ry x Charanton]; Un recensement de la seigneurie
d'Oudeneem (1697); Une descendance Coustenoble a Armentières et environs [parenteel; i7e-2oe eeuw].

Idem, No. 175,2002/2. Kwst. Derreumaux [- Ruyssschaert]; Les De Senlecque(s), de Clenleu et Preures
[17e eeuw]; Kwst. Castelain [kw. 9. Legrand (te Cuinchy en Aix-Noulettes) uitgewerkt]; Les mariages dans
les municipalités cantonales (Ans VII et VII); Kwst. Antoine Barbry [Petiprez, Ansel]; Nouveau choix
d'indices généalogiques extraits des Archives municipales d'Armentières (1536-1589); Mistinguett, Reine
du Music-Hall [beknopte kwst. van Jeanne Florentine Bourgeois, 1875-1956; Bourgeois (te Celles, Mo-
lembay/B),Eekhaut(teBorsbecke/B),Debrée(teGent/B),Dupré(idem)];Verv.DescendanceCoustenoble;
Les Béghin, de Douvrin [18e eeuw]; Antw. Choquet.

Noord-Amerika
Everton's Genealogical Helper, Vol. 55, No. 5, Oct. 2001. Brazilian Civil Registration Records. Idem, No.
6, Dec. 2001. R.F. Robinson: Gene Weaver's 'Birth' underscores: The Marriage of Genealogy and Medicine
[genealogie 'bedrijven' in de toekomst: een veronderstelling en vooruitblik. Gene Weaver is een software
programma; bronnen voor medische informatie; DNA, enz.]; Tracingyour Welsh Heritage; Publishing
Family History [GEDCOM Files; www-adressen].

Everton's Family History Magazine (v/h Genealogical Helper), Vol. 56, No. 1 Jan./Febr. 2002. Militair-
special. Army Records and British India; Women's work in Time of War; Soldier of the Revolution; The
Civil War Surgeons [1861-65]; Native American Military Records; Civil War Pension Records; Finding
your Railroading Ancestor; URL Website Listings [historische en genealogisch militaire sites]; Direct
Contact [adressen van genealogische verenigingen; voornl. USA].

Families (Ontario, Canada), Vol. 40, no. 1, Febr. 2001. York Factory Medical Journals, 1846-1849; Newspa-
per Announcements of Eastern Ontarians who emigrated to the United States. Idem, no. 2, May 2001.
Documenting Six Nations Indian Ancestry. Idem, no. 3, Aug. 2001. Idem, no. 4, Nov. 2001.

Newsleaf, Vol. XXXI (2001). nos. 1, Febr,; 2, May [The case of the vanishing heiress (Margaret Macken-
zie Simpson, 1843-1871)]; 3, Aug.; 4, Nov.

Michigana, Vol. 47, No. 3, summer 2001. The DeBlaay Family Record. From the Netherlands to Michi-
gan [Adriaan de Blaay (geb. Axel 1835) tr. 1856 Elizabeth Nortier; emigreerden in 1870; hun dochter
Sarah (geb. Nisse 1868) beschreef de familiegeschiedenis]; The Huff Family Records [19e eeuw]. Idem,
No. 4, Fall 2001. Verv. National Register Sons of the American Revolution. Part III; You can go home
again. An immigrant's visit to the 'Old Country' in again [Joseph Noordhoek, 1888,1910].

Idem, Vol. 48, No. 1, Winter 2002. Insurance Records [1923-29]; The Reading of Casper's Will [Casper
Schmerr, 1732-1790]; Wyoming Township and City Family History Resources; Verv. National Register
[Hinman t/m Van Moore; met o.a. Hodenpyl].

New Netherland Connections (Uitg.: Dorothy A. Koenig, 1232 Carlotta Avenue, Berkeley, CA 94707-
2707, USA; internet: dkoenig@library.berkeley.edu), Vol. 6, Nr. 4, Oct.-Dec. 2001. L. McGinnisSchulze: The
European Origins of Steven Janse Coning [teNijkerk; rond 1600]; Some erroneous marriages in Bergen's
Kings County; R. Van Houten: Sorting out the Van Houtens: a tale of three Johns.

Idem, Vol. 7, Nr. 1, Jan.-March 2002. H.B. Hoff: The Royal Ancestry of Jan Otten van Tuyl [emigreerde
in 1663; via: Van Goor, Van Amstel, Van Avesnes]; Some erroneous marriages in Bergen's Kings County:
a correction [Romeijn, Wyckoff, Luyster]; F. Gouverneur: More on the Capoen Family [te Haarlem, Vlissin-
gen, Delft, Amsterdam; 17e eeuw]; Family Bible of Abraham A. Fonda [1759-1804].

Idem, Nr. 2, April-June 2002. F. Gouverneur: Aert Pieterszn Tack [ged. Etten/NB 1626, in 1652 gecon-
tracteerd door Adriaen van der Donck voor Nieuw Nederland; fragmenten Tack, Quirijnen en Van Enen;
i6e-i7e eeuw]; W.L. Dillis: Unraveling the two Barent Lewis from Albany and Dutchess Counties of the
1740S.
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The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 132, Nr. 2, April 2001. Verv. The Ebbets fami-
ly; H.B. Hoff: Dr. Jacob Staats of Albany and his two wives [tr. (1) 1676 Ryckje van Dyck (geb. Utrecht), tr.
(2) 1711 Isabella Rachels]; Family record: De Angelis - Le Moyne - Webb; Verv. A German-American
Family [Griebe]; Verv. The descendants of Timothy Wood; Verv. Van Hoevenberg Family; Verv. Family
Woertman.

Idem, Nr. 3, Jury 2001. H. Macy: The Guiou/Gue family of New York; Town of Ramapo births in 1847;
New Yorks Vital Records Law of 1665; Customers and others in the Ledger of Caleb Fowler of New Castle
1754-1760; Verv. History of a German-American family [Haberstroh]; Verv. Wood, Woertman, Van Hoe-
venberg, Ebbets.

Idem, Nr. 4, Oct. 2001. H.B. Hoff: A branch of the Van Voorhees family: the Stevenson family of Rock-
land County; Verv. A German-American Family [Hausknecht > Houstonj; Verv. Woertman; Death record-
ed by the first Presbyterian Church, New York City, 1786; Verv. Ebbets, Wood, Guiou/Gue, Van Hoeven-
berg.

Noorwegen
Norsk SlektshistoriskTidsskrift, Bind XXXVII, Hefte 3,2000. Onderzoek naar families op Talgje en Aga
[adelsproject; 15e eeuw]; Fragment van een dingboek voor Sol0r en 0sterdalen 1640 [transcriptie met
register]; Nieuwe gegevens over het geslacht Falch, van Trendelag [17e eeuw]; Bijdr. betr. de familie
Paludan [17e eeuw].

Idem, Hefte 4, 2000. Stewart Baldwin: Lothlend, Dublin and the Early Kings of Norway; Studie over
verschillende wapens Holck; Voorts reacties op eerdere publicaties, w.o. Ahasverus de Crequy dit la
Roch.

Genealogen, Medlemsblat for Norsk Slektshistorisk Forening, 14. arg., Nr. 2/2000. Feilslutninger og
misforstielser om slekten pi Moklegard og Kil; Nu viten om odelsbonder: Tunsberg len 1604; Gamle
slektkretser paTofte, Holtnes og Skjottelvik; Hurum [drie interessante bijdragen, die ui tgebreid bepaal-
de families behandelen, maar waarvan de leden nagenoeg alleen onder patroniem bekend zijn].

Idem, 15. arg., Nr. 1/2001. Hans Jakobss0n Lo (Akershus slott 1557-61); 1600-tallsslekten pi GjOrv:
Inderoy; En ajttleg fra Kvile i Bygland 1642; De familie Stranger in Christiania; Hans Jonsen Aasen
[overl. 1673; wonende op R0ros]; Overlijdensaangiften - een bron.

Zuid-Afrika
Familia.jg. 38 (2001), no. 3. Verv. Familie Doyer [o.a. Oswald Doyer, geb. Arnhem 1836, tr. Wenen 1859
Elizabeth de Haas, geb. Zutphen 1855]; Family Register of Bernhard Johann Siepker of Germany [geb.
Lengerich (Kr. Lingen) 1845; met Eling (te Lengerich); i9e-2oe eeuw]; John Quin and William Foster of
the Irish settlers to the Cape (1); The family of Thomas & Elizabeth Saunders-Brown. British settlers of
1820; Die geslagregister van Hendrik Schalk Theron (1869-1922); Die De Klerks van Eerstegeluk, distrik
Bethal.

Idem, no. 4/2001. M. Zöllner: Die veranderende genealogiese toneel in Suid-Afrika; The descendants
of William Rayner, 1835-1912 [geb. Westbury, England, 1835]; Four generations of the Foster family [met
o.a. Morland, Fritz, Breevitt, Van Heerde]; Th. du Preez: Voornaamgeving in Suid-Afrika; bijdr. betr.
Theron; A.M. van Rensburg: Cape Slavery and Madagascar.

Idem, jg. 39 (2002), no. 1. J.C. Visagie: Navorsing in Europa oor die Herkoms en Verhuising van Afri-
kaanse Stamvaders na die Kaap [doelstelling, talen, tips ter voorbereiding van onderzoek in Europa];
The Japanese Elions [Isaac Alfred Ailion (1848-1918), zoon van een kleermaker in Amsterdam en Rachel
del Valle; afstammend van Haham Shlomo ben Jacob Ayllon (geb. Salonika ca. 1664); arriveerde in 1872
inJapanjsW.A.Cnywfl^en^ievroeè'Kaapsedrank-engasvrijheidsbedryf-'nbrokkiefamiliegeskiedenis
[stamvader Jan Meyndertsz Cruywagen, van Zwolle, tr. (2) 1681 Swaantjen van Alsen; in 1690 aan de Kaap
geland]; Dating Old Photographs in Genealogical Research; Die familie Moulder in Suid-Afrika [afk. uit
Oxfordshire/GB].
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Zweden
Slakt och Havd, Nr. 1, 2001. R. Bredefeldt: Ekonomi och identitet [verandering en stabiliteit in joodse
beroepswerkzaamheden en zelfbeeld]; Een boerengeslacht in Vanga; Bijdr. betr. Ahlman [afk. van Go-
thenburg; eind I7e-i8e eeuw], Schalberg [afk. van Söderala], Waalse voorouders [van de familie Eken-
gren, inde omgeving van Hammarby bruk; fragment Pousar], Rhalambius [geadeld als Rölambstierna].

Idem, Nr. 2-3, 2001. Speciale aflevering, opgedragen aan Pontus Möller [als genealoog werkzaam
(geweest) bij het Riddarhus]. Hierin o.a. de volgende bijdragen over: Erik de Heilige [beschermheilige
van Stockholm; de overgang van een persoon-historisch naar een legendarisch-historisch probleem];Jan
Raneke: Beschrijving van middeleeuwse wapens [voorbeelden vanblazoenering];Degemeenschappelijke
oorsprong van de geslachten Svinhufvud - Agda Persdotter [moeder van 2 of 3 ill. dochters van Erik
XIV]; De familie Malmenius [geadeld Söderhielm] en de familie [patroniemen; wonend] in Foglö [i7e-i8e
eeuw]; Karl IX:s 'sköldeknektar' [een late poging (1606) om de 'rusttjanst' te doen herleven; het beschik-
baar stellen van man en paard in oorlogssituaties tegen vrijdom van belasting]; Grijs - Oxehufvud -
Silfersparre - Haak; Röökman [17e eeuw]; O. Dahl: Amija och Tham. Tvi Göteborgs familjer och deras
relationer [familie Amia/Amya afk. van Aken; Johan Amija (gehuwd met Maria von Coln) kwam via
Lübeck naar Gothenburg ca. 1620-30; de familie is in Zweden in manlijke lijn begin 18e eeuw uitgestor-
ven]; Hoedenmaker Elias Hoffman [geb. 1690] en zijn vrouw Christina Udd; Het Hoppenstedt-archief
[bijeengebracht door Baltzar Georg Hoppenstedt (1718-1762)]; Brieven van een Uppsala-student [Carl
Johan Lundström, geb. 1755]; Aartsbisschop Uno von Troil [geb. 1746, zoon van Samuel Troilius; tr. 1776
Magdalena Elisabeth Tersmeden; biografische schets]; Adelsohn & Co, metronymika bland judiska
slaktnamn [achternaam naar moedersnaam gevormd; joodse familienamen]; Sandgren [19e eeuw].

Idem, Nr. 4, 2001. De Russische naam van Ingegerd, dochter van Olof Skötkonung [Irina; 11e eeuw];
Een dochter voor Bo Jonsson (Grip)? [14e eeuw]; Ganne Arvidsson in Kasentorp en zijn familie [16e
eeuw]; Acht zusters en een broer [kinderen van Jacques de Mare (de Marie) en Katarina Scheibe (geb.
1635)].

Zwitserland
Familienforschung Schweiz, Jahrbuch 2001. Hier wird noch Menschenfleisch gefressen - Ein Bündner
Zuckerbacker bei den Antipoden [Jusua Schocher alias Joseph Schoër, 1866 in Nieuwe Caledonie met zijn
gezin aangekomen]; Ein Frauenzeitbild aus Graubünden: Bina Escher von der Linth, geborene deLatour
(1807-1863) [o.a. dirigente van een mannenkoor]; Auf den Spuren meines Grossvaters Gottlieb Ryff von
Rumisberg BE, 1853-1911; Ily a un peu plus de 100 ans [eind 19e eeuw verschenen de eerste automobielen
in het Kanton Neuenburg; brieven van Frangois Borel, kabelfabrikant, geven een kijkje op het begin van
de nieuwe manier van voortbewegen]; Charles Humbert 1891-1958, illustrateur et bibliophile [met
stamreeks Hubert-Droz(- chez)-Walter; te Locle, i6e-i9e eeuw]; La familleRobert, branche des banquiers
communière du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Renan [oorspr. Roubert; stamreeks ise-2oe eeuw];
Die Schürmeyer. Ein Zürcher Handwerkergeslecht; Jüdische Genealogie [met kwst. (5 gen.) van René
Lewis Stein, geb. Johannesburg 1952; —, Guggenheim, Wyler, Bloch]; Peter Boschung [arts, auteur; 1912-
1999]; Werden wir aus der Geschichte gelöscht? Vor- und Nachteile moderner Informations-Speiche-
rung.

Idem, Mitteilungen Nr. 68 (1/02), Marz 2002. Julius Billeter 1863-1957 [beroepsgenealoog; in memori-
am met enige kritiek op zijn werk]; Projekt Inventarisierung der Kirchenbücher des Kantons Aargau.

Maajan/DieQuelle.Zeitschriftfür Jüdische Familienforschung (Organ der SchweizerischeVereinigung
für Jüdische Genealogie; Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie e.V.; abonnement SFr. 70,-
p.j.; Kurfirstenstrasse 8, CH-8002 Zürich), Heft 61,15. Jg., 4. Quartal, Dez. 2001. G. Bolk Der Rabbonim-
platz auf dem jüdischen Friedhof von Biesheim; P. Stein: Der Basler Talmuddruck 1578-1580. Zur Genea-
logie des Herausgebers Simon Günzburg zur Gemse in Frankfurt und seines Geldgebers Simon
Günzburg Sohn des Eliesa in Günzburg; G. Boll: Die ersten Generationen der Priesterfamilie Greilsamer
[te Breisach en Biesheim; eind I7e-i9e eeuw]; Vorfahren des Metzer Oberrabbiners Joseph Gougenheim
(1722-1803) [schema; exm. Halphen]; Verv. Cohn & Isaac; Verv. Frühgeschichte Familie Ballin in Ham-
burg; Ludwig Wolf (1867-1955); Biografisches Lexikon der Hamburger Sefarden. Addenda et Corrigenda
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Idem, Heft 62,16. Jg., 1. Quartal, Marz 2002. G. Boll: Nachkommen des Rabbiners Lase Aschkenasi Ulff
[ook: Olff; i8e-i9e eeuw]; Nachkommen des Scheyen Olff von Regisheim [geb. Regisheim 1807]; Das
Verzeichnis des Regisheimer Juden vom 30. August 1734; P. Stein: Nachkommen von Marum Schaul Meir
Guggenheim aus Lengnau in Elsass-Lothringen; Nachfahrenliste für Elias Bloch, Gailingen [1737-1813;
o.a. Polag, Pollag, Bollag, Kamp, Van der Heyden, Guggenheim, Weil]; Verv. Joseph Gougenheim; Verv.
Familie Ballin in Hamburg (Schluss); Biografisches Lexikon der Hamburger Sefarden. Add. et Corr. 3
[Aboab, Crespi(n)]; R.M.Jung: Stammbaum-Stammtisch mit Thema 'Levy' [tekst van een lezing].

Regio-Familienforschung (Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel), Jg. 14, Nr. 4, Dez.
2001. H. B. Külin: Pfarrherren zu Ermatingen, Steckborn und Bichelsee TG [1528-heden]; Idem: Die Feiera-
bend-Famiien in Basel [afk. van Gerolfingen; i6e-i9e eeuw]; Idem: Vom Flurnamen zum Familiennamen
- oder umgekehrt; Antw. Frei.

Bijlage: Genealogisch-HeraldischeGesellschaft der Regio Basel, Dez. 2001. Billeter-Sammlung.Julius
Billeters genealogische Arbeiten [naamlijst van ca. 3000 onderzochte families, herkomstplaats, vroegst
gevonden jaar, aantal bladzijden; copieén op aanvraag].

Idem, Jg. 15, Nr. 1, Marz 2002. R. Rüsch: Ahnenfolge Redenz zu den Markgrafen von Baden und bis
zu Karl Martell [via: Melsbach, Bedenknecht, Denzel, Tafinger, Bauer (1663 te Kirchheim/Teck), Hoch-
stetter, Koch (16e eeuw te Blaubeuren), Kienlin, Gundelfinger, Freiherr von Gundelfingen, graaf van
Kirchberg]; H.B. Kfl7/n:EinigeBeispielezur Etymologie der Familiennamen; Antw. o.a. Gerster, Grisard,
Mohler (met Freivogel, Handschin).

Verder ontvingen wij:
Amstelland, nr. 46, mei 2002.
Apeldoorn e.o. (afd.) [v/h Veluwe], 2002-1.
Archief van de Hervormde Gemeente te Gouda, Nr. 34, Verslag over het jaar 2000.
Archivaria (Stadsarchief Breda), nr. 7, dec. 2001 [G. Otten/M.-L. van den Wijngaard: Van grenspalen tot
schampstenen; een speurtocht naar kleine, maar waardevolle Bredase monumenten].
The British Columbia Genealogist, Vol. 30 (2001), No. 1, March [Princess Louise Passenger List, sailing
from Vancouver, B.C., July 13,1940, to Southeastern Alaska Ports; Verv. Did your ancestors homestead
in the B.C.Railway.Belt? (Cameron t/m Campbell)]; No. 2, June; No. 3, Sept.; No. 4, Dec.
Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 7, nr. 3, sept. 2001.
Delfland (afd.), jg. 11, no. 1, maart 2002.
Descent (Australië), Vol. 31 (2001), Part 1, March; Part 2, June [Researching i9th century N.S.W, Irish
migrants through church registers; The immigrant Railway workers]; art 3, Sept. [Dun's Gazette for New
South Wales, 1909-1945; The Primary Records Collection]; Part 4, Dec. [Were Bounty immigrants good
or bad for the Colonies?; Thomas Stubbs, Australia's First Returned Soldier (geb. Sydney 1802)].
Die Funzel. Mitteilungen des Bergischen Vereins, Heft 63, Dez. 2001 [Verv. Begrabnisregister der ref.
Gemeinde Cronenberg; 1634].
La France Généalogique, 49e année, No. 214, Janv. 2001; No. 215, Avril 2001.
Gelders Archief, jaarverslag 2001 [het Rijksarchief in Gelderland, de Gemeentearchieven van Arnhem,
Rheden en Rozendaal en het oud-archief van Renkum fuseren per 1 mei 2002 tot een nieuwe organisatie,
het Gelders Archief].
Genealogie 62, No. 48, Oct.-Déc. 1995 [genealogie Caulier (i4e-i7e eeuw)].
Genealogische Vereniging Prometheus, Med. 10e jg. (2001), nrs. 1, 2,3.
Gens Gelria: (afd. Midden-Gelderland), jg. 12, no. 1, febr. 2002.
Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung e.V., Vereinsmitteilungen, Nr. 51, Sept. 2000.
Historische Kring Loosdrecht, nr. 132, 28e jg., zomer 2001 [A. de Kloet: Brandweer in oorlogstijd; H.
Broekhuizen: Pieter van Velzen als docent. De Christelijk school in Nieuw-Loosdrecht, en nog wat herin-
neringen [van Jaap Zeldenrijk en Henk Nijkamp]; R. Loenen: Over schouten, schepenen en straffen].
Hollands Historisch Magazine, 7e jg., nr. 1, jan. 2002 [De kleurrijke wereld van de VOC. Interview met
Els Jacobs (projectcoördinator Nat. Jubileumexpositie VOC); De VOC en archeologie; VOC-festiviteiten];
nr. 2, april 2002 [archeologie-nummer].
HuguenotHeritage, Issue 6, Spring 2000 [Philippede Mornay (1549-1623). The 'pope' of the Huguenots];
Issue 7, Autumn 2000 [Mary Cassatt and her Huguenot Heritage (schilderes, 1844-1926)]; Issue 8, Winter
2001 [R.M. Kingdon: Huguenot printers in sixteenth-century Europe].
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Kempen- en Peelland (afd.), jg. 10, no. 1, maart 2002.
De Klopkei. Tijdschrift voor de Heemkundekring 'De Erstelinghe' te Waalwijk, 18e jg., 2e kw. 1994
[Toespraken en tijdsbeeld. Het archief van burgemeester drs. J.W.C, van Casteren 1975-1990].
KoninklijkeBibliotheek,jaarverslag200o[o.a. landelijke en internationalesamenwerking; collectievor-
ming; ontsluiting van informatie; informatie- en communicatietechnologie (de KB heeft o.a. de functie
van depot-bibliotheek. Voor de elektronische publicaties is geen depot-systeem voorhanden (moet 100
jaar of langer kunnen functioneren). Daarom is aan de IBN-Nederland opdracht gegeven voor de bouw
van zo'n systeem)].
De Lancier (Regionaal Historisch Centrum Tilburg, Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg; e-mail;
rhc@tilburg.nl; http://rhc.tilburg.nl), jg. 2, nr. 1, maart 2002 [Criminele en civiele processtukken ontslo-
ten].
Leidse Alumni Almanak 1999 [namen, adressen, studierichting met jaar van aanvang; oud-studenten
Universiteit van Leiden].
De Oanbring (RA in Friesland), jg. 13, nr. 1, mei 2000; jg. 14, nr. 1, febr. 2001 [DTBL-project afgerond];
Ryksarkyf. Informatiebulletin (v/h Oanbring), nr. 1, maart 2002 [nieuwe genealogieën en nieuwe klap-
pers op de studiezaal].
Ons Heem, jg. 55, nr. 3 & 4, nov./dec. 2001 [Themanummer: Bier; o.a. Het 'zouten' van bier. Een samen-
raapsel van wetenswaardigheden over het smaakgeven van bier].
Het Peperhuis, Nieuwsbrief van het Zuiderzeemuseum, 2001-3.

Stadsherstel, Nieuwsbrief nr. 49, april 2002 [Restauratie van schuilkerk De Hoop onderscheiden. Korte
geschiedenis van De Hoop (te Diemen; inwijding in 1787); Gevelsteen voor Jaap Vermeulen onthuld
(overl. 2001); In memoriam Willem Fredrik Evers (1925-2002, constructeur)].
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, (laatste) afl. 60, jg. 16, nr. 1, maart 2002 [De Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland gaat een nieuw mededelingenblad uitbrengen]; Zeeuws Archief, nr. 13.
Streekarchief Bommelerwaard, Verslag 1999 & 2000 [o.a. collectie kleurendia's uit de jaren 1939-1942,
waaronder 80 van gebouwen in Zaltbommel; Signalement van de voortvluchtige Aart van Zuilekom,
1827].
Streekarchief Eiland IJsselmonde (adres: Hollands Tuin 77, 3078 EE Rotterdam; geopend: ma t/m vrij
9.00 -15.00 uur; tel. 010-482,57,58), nieuwsbrief, 20e jg., nr. 1, lente 2002 [De VOC (o.a. voorgeschiede-
nis; VOC en IJsselmonde; VOC, de Maze & WIC)].
Streekmuseum Hoeksche Waard (secr.: P.J. Pot, p/a Hofweg 13,3274 BK Heinenoord; contr. min. €7,-
p.j. op postbanknr. 38.70.852), Bulletin 88, april 2002 [Wat de kranten zeggen (1947)].
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, nieuwsbrief, maart 2002 [ontwikkeling website: www.streek-
museumreeuwijk,nl ].
't Vierkant, cultuurhistorisch tijdschrift (Westfries Genootschap; Postbus 2125,1620 EC Hoorn; lidm.
ƒ50,- p.j.), z.j. [vernieuwd mededelingenblad]; ie jg., nr. 2, juli 2001; nr. 3, okt. 2001.
Vrienden van het Gooi (Vereniging; secr.: drs. J. L. Vollers, Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden; contr.
min. ƒ 25,- p.j.), 2001, nr. 1 [Werkers in het groen. De broodvisser (Tinus van Wettum, 80 jaar, won.
Loosdrecht]; 2001, nr. 2 [Tjeerd Kuipers en de Wilhelminakerk in Bussem (geb. Gorredijk 1857; exm.
Wiegersma; architect; eerste steenlegging 1925); Werkers in het groen. De rietsnijder (interview met
Sikke Veenstra)]; 2001, nr. 3; 2001, nr. 4 [Ch. Walet: Huizen en zijn veehouders].
Western Michigan Genealogical Society, Newsletter Spring 2001; Winter 2001/2002; Spring 2002; May
2002.

Wij van Zeeland, 4e jg., nr. 2, april 2002.

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

372. ABÉ-RUSIUS (57 (2002), pag. 258)
Elizabeth Geerts Rusius is waarschijnlijk de als Lisabet gedoopte dochter van Geert Swiers Rusius, afk.
uit Hoogezand, geb. ca. 1758, overl. Windeweer 19-3-1814, tr. Windeweer 24-5-1778 LammigjeHindricks,
afk. uit Hoogezand. Hieruit, gedoopt te Windeweer: 13-12-1778 Lisabet, 8-10-1780 Willemtje, 18-3-1783
Japikje, 11-9-1785 Swier, 9-9-1787 Hindrikje, 14-6-1789 Johannes, 13-1-1792 Leentje, 13-7-1794 Roelf, en
22-5-1796 Jakob. Mogelijk zij n de ouders van Geert Swiers Rusius: Swier Geerts en Lizabet Hansen, die
5-11-1769 te Windeweer een zoon Tijmen laten dopen.

P. Timmenga Bakker, Gieten

373. BROERSE-ZWIGTMAN (57 (2002), pag. 258)
Katharina Zwigtman is een dochter van Cornelis Zwichtman en Leuntje Jacobse de Maagd. Kinderen
geb./ged. te Koudekerke: 19/21-4-1720 Leijntje, 5/11-11-1721 Hendriktje, 9/11-7-1723 Jacobus, 22/27-8-1724
Dingeman, 19/23-6-1726 Leuntje, 27/28-9-1727 Leuntje, 17/24-7-1729 Cornelis, en 4/6-5-1731 Cathari-
na/Katharijna. Cornelis Zwichtman is een zoon van Dingeman Cornelisse Zwichtman, van Koudekerke,
overl. vóór 26-4-1722, tr. Arnemuiden 23-6-1694 HendricjeHendricx, van Serooskerke. Hieruit geb./ged.
te Koudekerke: 25-9-1694 Cornelis, 22/25-12-1697 Sijmon, 1/10-4-1701 Maria, 7/15-10-1702 Leuntje.

R.M. Willson, Vlissingen

378. CLOO-KRIKKE (57 (2002), pag. 259)
Hendrikje Jacobsdr. Cloo, geb. Dwarsgracht (Giethoorn)/ged. Giethoorn 12/18-10-1761, dr. van Jacob
Alberts Kloot en Grietje Tiemens (Mink). In haar overlijdensakte van 4-8-1830 zijn haar leeftijd en de
naam van haar moeder verkeerd vermeld als 73 jaar en als Grietje Jacobs Luik. Jacob Alberts Kloot,
geb./ged. (mennist) Giethoorn 1724-25/12-4-1743, turfmaker, veehouder, visser, overl. ald. 1803, zn. van
Albert Jacobs Kloot, turfmaker, en Jantje Wychers Kruis (tr. Giethoorn gerecht 11-12-1712), otr./tr. Giet-
hoorn 23-2/7-4-1748 Grietje Tiemens (Mink), ged. Giethoorn 7-4-1727, overl. ald. 1801, dr. van Tiemen
Koops, ged. Beulake 6-1-1684, overl. Giethoorn 1-2-1746, en Lummigje Jans, geb. Giethoorn (tr. Giet-
hoorn 30-8-1722). In 1811 neemt Tijmen, de oudste zoon van Jacob Alberts Kloot, de naam Cloo aan. De
zonen Albert en Hendrik nemen dan de naam Luik aan en zoon Klaas noemde zich reeds eerder al Loek.

J. Loek, Enschede

Luite Beenes Krikke, geb./ged. Dwarsgrach t/Giethoorn 25-4/1-5-1757, overl. Luinjeberd (/Engwirden) 8-5-
1828, veenbaas en veehouder, zn. van Beene Jans Krikke (mennist) en Grietje Luiten Haxe, otr./tr. Giet-
hoorn 6-1-1782/Oudehaske 14-4-1782 Hendrikje Jacobs Cloo, ook wel vermeld met de familienaam Luik.
Toevoeging van J. Loek: Beene Jans Krikke was een zoon van Jan Beenen Krikke en Roelofje Caper, en
een kleinzoon van Beene Hendriks Krikke.

J. Krikke, Assen; J. Loek, Enschede; A.T. van der Meulen-van Wijk, Drachten; K. de Vries,
Emmeloord
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VRAGEN

390. MEJAN, VAN GALLOWAIJ
Michiel Mejan, j.m. van Brabant, otr. 's-Gravenhage 14-4-1680 Cornelia Huijsman, won. aldaar Michiel
overl. ald. 20-10-1708. Op 14-10-1708 laat hij zijn testament opmaken; hij is dan wachtmeester onder de
compagnie Blauwe Gardes te paard van de Graaf van Gallowaij. Gevraagd gegevens over de herkomst
van Michiel, en wie was de Graaf van Gallowaij.

J.A. Derks-Mejan, Venlo

391. VINK (VRIJDAG)
Te Amsterdam werd 15-5-1815 een meisje te vondeling gelegd met daarbij een briefje dat ze gerefor-
meerd gedoopt moest worden met de naam Maria Vrijdag. Op 3-1-1822 werd ze door haar moeder weer
uit het Aalmoezeniersweeshuis gehaald. Toen Maria, wonend te Amsterdam in de Anjelierstraat, 18-7-
1835 trouwde met Gijsbertus Johannes Oudolf, werd in de kantlijn van een huwelijksbijlage vermeld
dat haar moeder Doortje Vink heette, echter zonder nadere bijzonderheden. Maria heeft geen van haar
kinderen naar haar moeder vernoemd. Gevraagd: informatie over Doortje Vink.

mevr. E. Posthuma, Gasselte

392. LEIJNSE-DE WOLF-POPPE
Joos Leijnse, geb. Welzinge ca. 1766, overl. voor 1820, tr. Stoffelina de Wolf. Hieruit Leijn Leijnse, geb.
Oost- en West-Souburg 10-2-1788, boerenknecht, overl. ald. 8-7-1838, tr. Oost-Souburg 21-6-1820 Marge-
ritha Poppe, geb. Gapinge 3-1-1792, dr. van Jan Andriessen Poppe en Pieternella Cornelisse Sturm. Uit
dit huwelijk: Joost geb. Arnemuiden 1-11-1826, Willem overl. Ritthem 18-6-1831, Catherina overl. Oost-
en West-Souburg 2-1-1843, Stoffelina overl. Middelburg 16-3-1864. Gevraagd: nadere gegevens over het
echtpaar Joos Leijnse -Stoffelina de Wolf, eventuele meerdere kinderen van dit echtpaar, eventuele
meerdere kinderen van Leijn Leijnse en Margeritha Poppe en geboortegegevens van hun al wel bekende
kinderen.

E. van der Harst, Beatrixstraat 65, 2685 Poeldijk

393. SLIKKER
Johannes Slikker tr. Sijbekarspel 8-5-1814 Trijntje Visser, geb. Hem 8-3-1794, dr. van Klaas Visser en
Grietje Koster. In de huwelijksakte staat vermeld dat Johannes als zoon van Frederik Slikker is geboren
in Schoenenberg. Gevraagd: nadere gegevens over Frederik Slikker en de plaats Schoenenberg.

F.G.M. Manche, Amersfoort

394. VONK/VONCK
Tijmon Jacobsz. Vonck, mr. chirurgijn, won. Oud-Loosdrecht, otr./tr. (1) Oud-Loosdrecht/Muiden 5/12-5-
1675 Marretien Hendricks, won. Zimmigveld onder Muiden, tr (2) Oud-Loosdrecht 24-5-1682 Marretien
Pieters, won. Oud-Loosdrecht. Uit het 2de huwelijk vijf kinderen. Marretien Pieters tr. (2) Oud-Loos-
drecht 19-7-1693 Thomas Cornelis Croock. Zij voert dan de familienaam Bloemendaal. Gevraagd: geboor-
te- en overlijdensgegevens van Tijmon en van de beide Marritiens.

J.G.M. Vonk, Hoogeveen

395. VAN CULEMBORG
In het artikel 'Dirk Sonoy' door E. Weggeman Guldemont in de Navorschervan 1935 wordt vermeld een
zekere Lambert Snoy, kastelein van Montfoort, gehuwd met Barbara van Culenborch. Is laatstgenoemde
een dochter uit het ïste huwelijk van Johan III, heer van Culemborg (1422-1452) met Barbara van Ghe-
men, overl. vóór 8-7-1414 (Ned. Leeuw 1975, pag. 93)?
VAN WISCH
In Bijdrage tot de Geschiedenis van het Geslacht van Scherpenseel door Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland
wordt op pag. 2 onder III genoemd Gerrit (Gert/Goert) van Scherpenseel, die in 147? getrouwd is met
jonkvrouwe Henrica van Wisch, overl. in 1527. Zijn haar (voor-)ouders bekend?
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VAN STEENBERGEN
In Bijdragen en mededelingen van Gelre, deel LXII (1965/67) wordt in staat II behorende bij het artikel 'Een
dubbele vicarie-stichting in de Sint Walburgiskerk te Arnhem' door Dr. A. Johanna Maris genoemd:
Johanna van Steenbergen, vermeld 1424, tr. (1) Henrick Bierwisch (1399-1428), tr. (2) Arnt Gruter
Dirckszn., vermeld 1432. Zijn haar (voor)-ouders bekend?

drs. Z.M. Deurvorst, Warnsveld

396. BOËTIUS
Ulesia Boëtius, begr. Alkmaar 12-8-1774, otr./tr. Leeuwarden 27-11/6-12-1744 Frederik Willem Michelet,
geb. Marburg 26-2-1720, dansmeester, organist en componist, begr. Alkmaar 5-3-1773. Uit dit huwelijk
geen kinderen. Wie is Ulesia Boëtius? De enige die ik gevonden heb is Alisia Boëtius, geb. Leeuwarden
29-8-1697, dr. van Ane Boëtius, cipier, en Cornelia Ypma. Indien zij de ware is, zou zij, 47 jaar oud,
getrouwd zijn met een man van 24..Dit nu lijkt onwaarschijnlijk. Weet iemand een andere vrouw van
die naam die meer in aanmerking komt?

drs. J. Bos-Bliek, Boskoop

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

EVERS
Gerarda Felicita Evers werd geb. ca. 1700 als dr. van Jan Evers en Anna Margrieta Monhemius, won.
Aalten. Ze deed belijdenis Aalten 1721. In 1734 blijkt ze passagier aan boord van de 'Magdalena' op
thuisreis van Batavia naar Nederland, als 'huysvrou van de opperchirurgijn Simon Vlaming'. Het echt-
paar vestigt zich te Enkhuizen, waar Simon vandaan kwam. Simon was te Batavia getr. met Anna Johan-
na van Loo, overl. 21-3-1729 in het kraambed. Kinderen uit dit huw. zijn ook aan boord van de 'Magdale-
na'. Het huwelijk van Gerarda Felicita Evers en Simon Vlaming is niet gevonden (huw. Batavia in die
periode op fiche bij CBG slecht leesbaar). Gevraagd: hoe kwam Gerarda Felicita in Batavia terecht? Als
iemands vrouw, gezelschapsdame van familie of vrienden, of als avonturierster?

L. Tinkelenberg-Mantz, Vriendenkringstraat 40, 6141LJ Limbricht, tel. 046-4519961,
e-mail: tinkelbos@planet.nl

DE HAEN-ARNOLDS
Jacobus de Haen, geb. Nieukerk bij Kevelaer (D) 27-9-1759, zn. van Henricus de Haen en Agnes Schoe-
mans, tr. Maria Agnes Arnolds uit Sittard. Het echtpaar vestigde zich te Maaseik (B), waar zij kregen
Isabella 15-5-1792, Maria Judith 1-12-1793, en Maria Antonia 13-7-1799. Zijn hiervan geboorte- of doopdo-
cumenten?
In 1810 verhuisde Maria Agnes met haar drie dochters naar Echt (L), zonder haar man Jacobus de Haen.
Die was hoedenmaker en o.m. gekozen tot 'Consul' van Maaseik voor één jaar. Hij is nooit teruggekeerd
bij zijn gezin, noch in Maaseik noch in Echt. Was hij wellicht bij de Napoleontische legers ingelijfd? Wie
kan mij hier verder helpen?

H.H. Konings, 127 Chalkfarm Drive, Downsview, Ontario M3L-1L5, Canada

MAGENDANS, VAN TER LETH, ELBERS, DUIJM, DIEPENBROEK
Frederik Hendrik Magendans tr. Arnhem 28-11-1745 Cornelia (van) ter Leth, dr. van Hendrik Jansen van
ter Leth. Getuigen: Jenneke Ëlbers, wed. van Hu(i)bert Duijm. Graag meer informatie over de genoemde
personen.
Hun zoon Gerrit Magendans, geb. Arnhem 27-11-1755, overl. ald. 2-2-1826, tr. Arnhem 1-5-1785 Hendrie-
ka Diepenbroek, geb. Doetinchem 7-11-1751, overl. Arnhem 26-2-1830, dr. van Jurriën Diepenbroek,
overl. Doetinchem 10-2-1779 en Hermke Derksen, overl. ald. 15-12-1780. Gevraagd informatie over de
familie Diepenbroek.

mevr. T. Hofman, Colijnstraat 81,4384 EK Vlissingen, e-mail tinyhofman@freeler.nl
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MÖLLER, WESTERKAMP
Wilhelm Möller, Pruisisch officier, zn. van een Pruis en een Frangaise, Hannah Romain van Schaik,
weigerde aan een oorlog tussen Frankrijk en Pruisen mee te doen om niet tegen eventuele familieleden
te hoeven strijden. Om die weigering werd hij door derden voor lafaard uitgemaakt en volgde er een
duel, met dodelijke afloop voor de tegenstander. Wilhelm was genoodzaakt te vluchten. Met zij n vrouw
Elsebetta NN ging hij naar het Westen, waarschijnlijk Holland. Onderweg werd op 9-2-1808 of 1809
zoon Johann Westerkamp geboren, te Bremen of in het dorpje Braemsch bij Osnabrück. De nieuwe
familienaam was mogelijk bedoeld als schuilnaam. Johann Westerkamp vertrok later vanuit Texel naar
Ned.-Indie'; zijn nakomelingen voeren allen de naam Westerkamp. In onze familie doen verschillende
versies de ronde over de keuze voor juist deze nieuwe naam: familienaam van Elsebetta, veilig kamp
gevonden in het Westen, etc. Weet iemand iets meer over deze naamswisseling?

mevr. D.E.L. Thörig, Schepenlaan 15, 9301CB Roden

KUIPER, BODDEUS
Rudolf Kuiper, geb. Veendam 10-4-1821, zn. van Hindrik Geerts Kuiper, schipper, en Aaltje Bartelds
Luiden of Smit. Waar is hij gebleven?
Harm Alberts Boddeus, ged. Oude Pekela 19-5-1782 (geref.), tr. Sjoukje Hindrikus Vredeman. Hieruit
Sjoukje Boddeus, ged. Nieuwe Pekela 16-11-1806 (geref.); de moeder overlijdt in het kraambed. Waar zijn
vader en dochter gebleven?
Henricus Kuiper, geb. Kiel (Hoogezand), ged. r.-k. Kleinemeer 24-6-1800, overl. voor 10-9-1831, zn. van
Hillebrand Geerts Kuiper, schipper, en Catharina Jans Vroom, monstert aan als matroos in 1818. Zijn
broer Albertus Kuiper, geb. Kiel, ged. r.-k. Kleinemeer 19-9-1802, eveneens overl. voor 10-9-1831, mon-
stert in 1820 aan als stuurman op het schip van zijn vader. Josephus Kuiper, geb. Kiel, ged. r.-k. Kleine-
meer 28-10-1809, overl. voor 15-11-1846, broer van Albertus en Henricus, is in 1831 scheepsjongen. Ge-
vraagd overlijdensdata en -plaatsen van de drie broers.
Joannes Kuiper, geb. Borgercompagnie, ged. r.-k. Kleinemeer 24-9-1799, schipper, zn. van Jan Geerts
Kuiper en Marijke Jans Ruiter, tr. 1828 Johanna Catharina van der Werff, geb. Groningen 1805, dr. van
Ubaldus Fokkes van der Werff en Margaretha Fokkes Boer. Waar en wanneer zij n zij overleden? Uit het
huwelijk zijn drie kinderen bekend: Maria Margaretha, geb. Hoogezand 2-10-1829, Hubertus Joannes,
geb. Irnsum 8-7-1831, en Johannes, geb. Amsterdam 23-10-1834, overl. ald. 4-8-1867. Gevraagd verdere
gegevens en eventueel nageslacht.

mr. J.P.A. Wortelboer, Postbus 4, 9780 AA Bedum

SCHREYER-FLIER
Mijn grootmoeder Hendrika Schreyer (1879-1950) had duidelijke Aziatische trekken. In de familie ging
het verhaal dat haar moeder Chinese was. Bij genealogisch onderzoek bleek daar echter niets van. Wel
hadden sommige achterkleinkinderen opvallend (althans voor de kinderartsen) schuinstaande ogen.
Nog een generatie verder werd een kind geboren met een z.g. mongolenvlek, wat schijnt te wijzen op
Aziatisch bloed in het voorgeslacht. De ouders van Hendrika waren Cornelis Johannes Schreyer en Jansj e
Flier. Weet iemand hier iets meer over?

H. Nieuwland-Willemsen, Austerlitzseweg 7,3711 AR Austerlitz, 0343-491502

PETRA, familienaam onbekend
Ik ben in het bezit van een 19de eeuws poesiealbum van een zekere Petra. Het luxe in goud op snee
uitgevoerde album heeft een koperen slotje en een fluwelen kaft met koperen embleem waarop in
sierlijke letters de naam Petra. Het album wordt geopend op 12-6-1884 met een potloodtekening van de
hand van mijn grootvader van moeders kant, M. van Santen, als 'Souvenir d'amitié'. Vervolgens schrij-
ven een aantal personen een gedichtje voor Petra.

Bij het lezen valt op dat Petra ook genoemd wordt Peterdush, Pietje of Petertje, zij vermoedelijk
geboren is ca. 1870 in Den Haag, zij een broer heeft genaamd Gerrit die op 5-12-1891 uit Amsterdam met
de 'Prins van Oranje' naar Ned.-Indië vertrekt, en zij in ieder geval op 29-6-1889 verblijft in 'Villa du
Pare' te Brussel en daar zeker is gebleven tot 28-1-1890, misschien wel tot 6-12-1891. 'Villa du Pare' was
een internationaal pensionaat, gelegen te Brussel-Anderlecht aan de Docteur Jacobsstraat. In het album
worden naast allerlei namen en adressen uit andere landen de volgende Nederlandse namen en adressen

Gens Nostra 57 (2002) 395



vermeld: Hilsen (Hilda) Elias, Den Haag 1-7-1884 (vriendin); Boba Uijttenhooven, 's-Gravenhage 23-12-
1885; Th.J.E. van Aken, Den Haag 3-6-1884 (vriendin); B. Haldeck, Den Haag 16-5-1885; Anna van den
Oudendijk Pieterse, 's-Gravenhage 21-5-1885; Mietje Boumeester, 's-Gravenhage 22-5-1885. Verder de
volgende klasgenoten in 'Villa du Pare': Antoinette Nierstratz, Koninginnegracht 12b Den Haag; Sofie
Maas, Huize Bendragt Schiedam; Sophie Duydinck Sanner, Billitonstraat 6 Den Haag; Coery van Haef-
ten, Nassauplein Den Haag; Henriette Kenijff, Sarphatistraat 8 Amsterdam; Julia Viruly, Westersingel
19 Rotterdam; Etti Merens, 2 Van Alphenstraat Utrecht. Kan iemand mij verder helpen bij het opsporen
van de familie van deze Petra, zodat ik dit poesiealbum aan hen kan (terug)geven?

drs. J. van de Geer, De Poll 10, 7608 DJ Almelo, 0546-860077, johnvandegeer@hetnet.nl

STELTMAN, BOOGAART, VELLENGA
Gezocht nakomelingen van Anna Elsiena Steltman, geb. Amsterdam 3-4-1875, of van haar moeder Alida
Catharina Boogaart, geb. Amsterdam 29-6-1854 en haar stiefvader Riemer Teede Vellenga, geb. Bergen
9-6-1859. Zij kwamen 31-7-1911 van Hilversum naar Den Haag en gingen wonen Scheveningseweg 112.

H. Elsinga-Boer, Lucy Stonestraat 32,1506 WS Zaandam

Aan dit nummer werkten mee:

H. Boer, César Francklaan 9,1272 EC Huizen.
V.H. van der Es, Oude Kanonsdijk 80,7205 AR Zutphen.
G. van Genderen, Sterappel 36,4191 DM Geldermalsen.
D.F. Goudriaan, Zaanenstraat 199, 2022 CN Haarlem.
Mevr. G.H. Grootendorst-Doornekamp, Margrietenlaan 20,4356 JN Oostkapelle.
JJ. Kaldenbach, Amstelstraat 18,1823 EV Alkmaar.
B.K.S. Koene, Kleine Houtweg 77, 2012 CC Haarlem.
Mevr. H.M. van der Meulen-Schregardus, 1492 Old Logging Road, Yorktown Heights, NY10598, USA.
J.P. van Noppen, Zeewindelaan 28, 2554 HC Den Haag.
AJ. van Reeken, Alex Battalaan 62, 6221 CE Maastricht.
K.A. Reuvers, Wildbaan 4, 8222 AG Lelystad.
Mevr. J.M.C. Sparnaaij, Trekvogelweg 83,3815 LB Amersfoort.
Mevr. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94II, 1073 EB Amsterdam.
W. van de Westeringh, Boterhoeksestraat 34, 6666 GA Heteren.
G.J.J. van Wimersma-Greidanus, Willem Klooslaan 33, 5615 NK Eindhoven.
A.A. van Wijhe, Breedelaan 4,1921 XP Akersloot.
A.J. van der Zeeuw, Op de Klucht 16,1422 KT Uithoorn.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
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