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Het eerste raadsel
Toen ik - vele jaren'geleden - ontdekte dat een overgrootvader van mijn grootmoeder van
moederszijde, Sijtje Riemerstna (1853-1928), bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811
had verklaard dat hij en zijn zeven kinderen voortaan met de familienaam Riemersma door het
leven wensten te gaan, heb ik mij afgevraagd waarom hij voor deze oude Friese familienaam
zou hebben gekozen. De meest voor de hand liggende verklaring, te weten het voorkomen
van de (Friese) voornaam Riemer in zijn directe voorgeslacht, hield geen steek. Bedoelde over-
grootvader AndriesAants (na 1811 Riemersma') was de in 1759 te Franeker geboren zoon (en voor-
zover bekend ook het enige kind) van Ane Andries, meester-lijnslager aldaar. In de huwelijks-
inschrijving van Ane Andries (Franeker 11-12-1757) wordt zijn herkomst niet vermeld, zodat ik
daarover lange tijd in het ongewisse ben gebleven. In Franeker was zijn doop niet te vinden en
daar woonden in die tijd ook geen Riemersma's.

SijtjeRiemersma (1853-1928)

GensNostras7 (2002) 637



Enkele jaren geleden kwam bij het Centraal Bureau voor Genealogie de inhoud van het
Burgerboek van Franeker op microfiche beschikbaar en daarin vond ik vermeld dat Aan Andrys
'Mr. Lijnslager' kort na zijn huwelijk op 30 december 1757 burger van Franeker was geworden
en dat hij afkomstig was van Bolsward. Bovendien bleek dat in Bolsward in die tijd en eerder
wèl Riemersma's woonden, respectievelijk hadden gewoond en dat bij hen ook nog de voor-
naam Aan voorkwam. Zodoende dacht ik dat het antwoord op mijn vraag waarom men in 1811
voor deze achternaam had geopteerd, wel een stuk dichterbij zou zijn gekomen. Maar dat
antwoord bleek toch nog niet zo voor de hand te liggen.

De heer K. J. Bekkema, genealoog te Drachten, meldde mij dat de latere Franeker lijnslager
identiek was met Aa(r)nt, geboren Bolsward 8 februari 1732 als zoon van Andries Steffens en
Reinou Arents. Ik betwijfelde aanvankelijk de juistheid van die zienswijze, vooral omdat ik de
voornaam Steffen later nooit meer in de familie was tegengekomen. Eventuele vernoemingen
in de volgende generatie boden geen houvast: immers, Aan Andries kreeg later in Franeker
slechts één kind, zijn in 1759 geboren zoon Andries. De heer Ype Brouwers, genealoog te
Leeuwarden, bevestigde de conclusie dat de in 1732 geboren Aa(r)nt de gezochte moest zij n. Hij
bewees mij namelijk dat er een familierelatie had bestaan tussen die in 1759 geboren Andries
Aants die zich na 1811 Riemersma ging noemen en Aan Riemersma die als kennelijk ongetrouwde
man in 1748/9 te Bolsward wordt vermeld in het Quotisatiekohier en daarin 'een bombazijn-
werker die de kost wint' wordt genoemd. Hij woonde blijkbaar samen met zijn twee eveneens
ongetrouwde zusters,Jeltje (geb. 1710) en Trijntje (geb. 1714).

Aangezien die Aan Riemersma vrijgezel was, meende ik dat hij verder wel buiten beschou-
wing kon blijven. Daarin vergiste ik mij want Brouwers toonde aan dat hij een volle neef was
van de in 1732 te Bolsward geboren Aan Andries. Ze waren beiden vernoemd naar hun grootva-
der van moederskant, Ae(r)njans Groenewout, meester-metselaar te Bolsward, gedoopt aldaar
30 januari 1659. Hun moeders, Selij (Sijke) Arents getrouwd met Frans Riemersma en Reinou Arents
(Groenewout) getrouwd met Andries Steffens, respectievelijk gedoopt Bolsward 9 augustus 1683
en 16 mei 1691, waren zusters.

Aan Riemersma was als zoon van Frans Riemersma, die ook als meester-bombazijnwerker
te boek staat, in 1712 te Bolsward geboren en daarmee twintig jaar ouder dan zijn neef Ane
Andries. Tussen de twee neven hebben blijkbaar goede betrekkingen bestaan. De kinderloze
Aan Riemersma, die in zijn testament van 18 juli 17882 'koopman en bombazynwever' wordt ge-
noemd en die zijn beide zusters had overleefd, heeft daarin de twee oudste kleinkinderen van
zijn neef Aan Andries, te weten de op 10 maart 1785 en 18 juli 1787 te Franeker geboren Arend en
Jan als zijn erfgenamen aangewezen. Toen Aan Riemersma in 1790 overleed, liet hij hun het niet
onaanzienlijke bedrag van ca. 12.000 Car.glds na, waarover zij, zoals toen gebruikelijk, pas op
25-jarige leeftijd zouden kunnen beschikken. En daarmee zal de vraag waarom hun vader in
1811 voor de familienaam Riemersma heeft gekozen, mijns inziens wel beantwoord zijn!

Het tweede raadsel
De oudste van die twee jonge erfgenamen, de in 1785 geboren Aa(r)nt, zorgde op zijn beurt
voor een nieuw raadsel. Zijn uit Engeland afkomstige vrouw was blijkens haar overlij-
densakte (Lemmer 27 oktober 1849) in Lemmer als Elizabeth Jasper door het leven gegaan. Ik
vermoedde lange tijd dat zij wel uit een haven- c.q. vissersplaats aan de Engelse oostkust af-
komstig zou zij n. Ook meende ik dat haar in 1816 te Lemmer geboren zoon Andries (die 100 jaar
oud is geworden) het eerste kind was; een huwelijksakte van Aarnt en Elisabeth Jasper bleek te
Lemmer niet te vinden.

Tot mijn verrassing vestigde Bekkema er echter onlangs mijn aandacht op dat er een eer-
dere zoon had geleefd namelijk Jan Riemersma die te Lemmer was gestorven op 23 september
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1815. Diens overlijdensakte bevatte enkele interessante bijzonderheden: hij zou in maart 1815
te 'Pleimout' zijn geboren en zijn moeder wordt in die akte 'Betje Fetterstien' genoemd wat
een min of meer fonetisch neergeschreven Engelse familienaam leek te zijn. Aangezien met
'Pleimout' wel de Engelse havenstad Plymouth bedoeld zou zijn, wendde ik mij tot het 'West
Devon Record Office' aldaar. Dit leidde tot contact met een zekere mrs. M. Holland, die mij al
spoedig bevestigde dat ik op het goede spoor zat. Een 'Betje Fetterstien' was op 8 maart 1798
te Stoke Damerei - een dorp in de naaste omgeving van Plymouth dat thans deel uitmaakt van
die stad - gedoopt als Betsy, dochter van RobertFeatherstone en Maryjessper, die aldaar op 1 de-
cember 1785 getrouwd waren. Deze Betsy was zeer waarschijnlijk wel de gezochte, want zij en
haar man AantRiemersma vernoemden in 1818 en 1828 dochters naar haar moeder Maryjessper
en in I820 noemden zij een zoon Robert.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Aant Riemersma in de zomer van 1815 met zijn piepjonge
vrouw van 17 jaar en hun zoontje Jan van enkele maanden van Plymouth naar Lemmer zijn
gereisd c.q. gevaren. Daar zal Betsy wel gauw hebben gemerkt dat zij hier te lande een wat
moeilijke achternaam had en dat zij gemakshalve maar beter de achternaam van haar moeder
kon gaan gebruiken. Dat zal weinig problemen hebben gegeven omdat 'Jasper' in die tijd - en
zelfs ook in Lemsterland - reeds als familienaam bekend was. Ook verdenk ik haar ervan dat
zij zich ouder heeft voorgedaan dan zij was. Die indruk wordt tenminste in haar overlijdens-
akte gewekt, want daarin wordt zij enkele jaren ouder genoemd dan overeenkomt met de
doopdatum.

Het derde raadsel
Ook haar in 1820 geboren zoon Robert heeft mij voor raadsels geplaatst. Hij staat te boek als
'buitenvaarder', 'zeeman' en op latere leeftijd als 'hofmeester'. Hij was een van mijn over-
grootvaders. Hij werd in 1859 weduwnaar en er waren toen vier jonge kinderen, waarvan mijn
grootmoeder het jongste was. Die zijn - voorzover mij bekend - in een weeshuis geplaatst.
Robert heeft zijn weduwnaarstaat ca. twintig jaar volgehouden en heeft zich in die tijd blijk-
baar weinig aan zijn kinderen gelegen laten liggen. Toen zijn jongste dochter - mijn groot-
moeder - in 1873 op 20-jarige leeftijd in het huwelijk trad, verklaarde een viertal getuigen
onder ede 'dat de vader van comparante i.c. de bruid sedert vele jaren zijne woonplaats heeft
verlaten zonder dat van zijn leven of dood iets bekend is zoodat de comparante buiten de mo-
gelijkheid is zijn toestemming tot dit huwelijk te vragen of eene doodakte over te leggen'.

Maar volgens een met enige geheimzinnigheid omgeven familieverhaal is hij een jaar of
vijf later toch weer opgedoken; hij zou er toen met de dienstbode van zijn in 1873 getrouwde
dochter - mij n toen te Rotterdam wonende grootmoeder - 'vandoor zij n gegaan'. Verdere bij-
zonderheden waren niet bekend, daar werd althans in de familie niet over gesproken.

Min of meer bij toeval bleek mij onlangs dat hij toch in 1879 'in alle eer en deugd' te
Rotterdam met een inderdaad veel jongere vrouw, Sophia Petronella Elisabeth van Dam, was
hertrouwd en dat er uit dat late tweede huwelijk in 1880 en 1883 nog twee dochters waren
geboren. Dit nieuwe gezin Riemersma heeft afwisselend te Rotterdam, Velzen en Haarlem ge-
woond.

Toen die enkele tientallen jaren jongere halfzusters van mijn grootmoeder - waarvan het
bestaan in mijn familie niet bekend was of misschien werd doodgezwegen - respectievelijk
in 1902 en 1904 gingen trouwen, verklaarde de oudste dochter Roberta 'dat het bestaan of ver-
blijf van haar vader Robert Riemersma onzeker' was. De andere dochter verklaarde bij haar
huwelijk in 1904 onder ede 'dat haar vader in het jaar 1884 is overleden, dat de juiste tijd en de
plaats van diens overlijden haar onbekend zijn en dat zij alzoo niet in staat is ten deze daarvan
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Ae(r)n Jans Groenewout (1659-)
tr. 1681 Trijntje Sijbrens

Reinou Arents (Groenewout) (1691-)
tr. 1730 Andries Steffens

Ane Andries (1732-)
tr. 1757 Mayke Jacobus

Andries (Riemersma) (1759-1818)
tr. 1783 Metje Kramer (1761/62-1832)

o.a.

Selij Arents (Groenewout) (1683-
tr. Frans Riemersma

Jeltje Aan Riemersma Trijntje
(1710-) (1712-1790) (1714-)

erflater

Aant Riemersma (1785-1865)
tr. ca. 1814

Betsy Featherstone/Elizabeth Robbert Jasper (1798-1849)

Jan Riemersma (1787-)

o.a.

Robert Riemersma (1820-na 1890)
tr. (1) 1842 tr. (2) 1879

Christina Zwesslaar (1813-1859) Sophia Petronella Elisabeth van Dam (1844-1910)

o.a.
— Teunis Robert (Thomas) Riemersma

(1845-)
tr. Great Yarmouth 1871
Sarah Elizabeth Russell

Sijtje Riemersma
(1853-1928)
tr. 1873 Barend Coster

o.a.

Margo Coster (1889-1978)
tr. 1915

Harmen Krol (1886-1971)

— Roberta Riemersma
(1880-1949)
tr. 1902
Crael Joseph Stam
(1872-1945)

' Sophia Petronella Riemersma
(1883-1911)
tr. 1904
Stephanus Johannes Karpes
(1877-1960)

640 GensNostrasö (2002)



over te leggen eene akte van overlijden of akte van bekendheid ter vervanging derzelve'. Het
overlijdensjaar 1884 kan moeilijk juist zijn want uit het bevolkingsregister van Velzen blijkt
dat het gezin van Robert Riemersma zich nog op 21 november 1887 vanuit Haarlem te Velzen
vestigde alwaar zij in 1883 en 1885/7 ook reeds hadden gewoond en dat zij per 1 januari 1890
daar ambtshalve uit het bevolkingsregister waren uitgeschreven. Mijn eerdere veronderstel-
ling dat hij mogelijk bij een schipbreuk zou zijn omgekomen bleek dus niet houdbaar want
dan zou daarvan naar alle waarschijnlijkheid wel een akte zijn opgemaakt die bij de huwelij-
ken van de dochters zou zijn getoond.

Mijn indruk moet dus nu zijn dat de circa 70 jaar oude Robert (weer) met de noorderzon
is vertrokken, maar waarheen? Misschien is hij naar Engeland gegaan waar in de buurt van
Plymouth mogelijk nog familie van zijn moeder kan hebben gewoond. Maar ook zijn enige,
in 1845 geboren zoon uit zijn eerste huwelijk woonde in Engeland. Deze Teunis Robert had
immers een uit dat land afkomstige grootmoeder die hij overigens nauwelijks kan hebben
gekend, want zij was al in 1849 overleden. Maar mijn moeder wist zich indertijd nog goed te
herinneren dat deze Engelse oom in haar jeugd rond 1900 nog eens haar moeder - zijn jongste
zuster - te Amsterdam had bezocht maar waar die oom toen in Engeland woonde was haar
ontgaan. Mijn veel latere veronderstelling dat hij wel in de buurt van Plymouth zou hebben
gewoond vanwege de oude familierelaties bleek onlangs onjuist. Dankzij de mormonen en
internet kwam ik er achter dat een Thomas Riemersma op 25 november 1871 te Great Yarmouth
aan de Engelse oostkust als 'fisherman' en 'bachelor' in het huwelijk was getreden met de
'spinster' Sarah Elizabeth Russell. De volledige tekst van de huwelijksinschrijving wees uit dat
hij inderdaad de verloren zoon van zijn later spoorloos verdwenen vader Robert was. En daar-
mee was ook dit Riemersma-raadsel opgelost.

Waarna de vraag opkwam of hij daar nog nageslacht zou hebben gehad, maar ook die bleek
weer niet eenvoudig te beantwoorden. Desgevraagd kreeg ik van Brenda Burridge, 'superin-
tendent registrar' van de Norfolk County Council te Great Yarmouth te horen dat zij tot haar
spijt geen aldaar geboren kinderen van Thomas en Sarah had kunnen vinden. Van haar uitno-
diging persoonlijk ter plaatse een onderzoek te komen instellen, heb ik nog geen gebruik
gemaakt.

Noten
1. P. Nieuwland (e.a.), Repertorium vanfamilienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd, acht

delen en een klapper, Leeuwarden 1977-1984, deel vijf (1980) met gemeente Lemsterland: Andries
Anes Riemersma te Lemmer.

2. Rijksarchief Friesland, RA BOL GG 1 (1790): de inventarisatie voor het collateraal van de nalaten-
schap van krent Riemersma, overleden op 13 april 1790, verwijst naar zijn testament van 18 juli 1888.

Uit Antwerpse Bron (94)

26 marty 1490; Jan van Cruyningen Raeszwilen geseten in Nyeuwelande in Zeelant vercocht
hopmanne de Vos verwere een rente op een hoeve tot Conticke by de moeien.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 97, f. 207] [M.V-K]
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DIJKGRAVEN VAN DE KRIMPENERWAARD
van 1430 tot 1810

DOOR HANS BAUER

Mijn familielid Reijnier Swanenburg (1743-1801) was één der burgemeesters van Gouda in de
jaren 1789,1790,1794 en 1795. Eén van zijn afgeleide functies was Gouds commissaris van
de Waterschappen. Hij was hoogheemraad van het waterschap Krimpenerwaard, zoals blijkt
uit zijn vermelding met familiewapen rechtsonder op de polderkaart Krimpenerwaard. Deze
kaart hangt onder meer in het voormalige gemeentehuis van Haastrecht. In het renvooi van
de kaart is de volgende tekst vermeld:

'De Crimpenerwaert rontom door rivieren beslooten aan d'oostzijde belent en gemeen met
de Loopikerwaert, aan de zuidzijde de riviere de Leek, belent met de Alblaszerwaert, aan de
westzijde de Merwede en belent met de Riederwaert. Aan de noordzijde met de riviere den
IJssel, belent met de landen van Schielant en het Grootwaterschap van Woerden, is om zijne
grootaangelegentheid in goede cituatie en doen meten en inkoper gebragt ende de kaart op-
nieuw oversien, verbetert en van wapenen verandert. Als waaren Dijkgraaf de Edele Heeren
Gerardus Jacobus van den Bosch, Hoogheemraaden Ewoud Reijkaart, Jan Smits Jz, Cornelis van den
Bosch, Cornelis Roels, Mr.ReijnierSwanenburgJan Verrijst en Pieter Smits Jz in den jaare 1792'.
De familiewapens van al deze heren dijkgraaf en hoogheemraden komen voor als randversie-
ring.

Op zoek naar de verrichtingen van Reijnier Swanenburg als hoogheemraad trof ik in het ar-
chiefvan het waterschap Krimpenerwaard een document aan met de namen van de dijkgra-
ven, waarschijnlijk vlak na 1810 op perkament gedrukt, getiteld: 'Namen der dijkgraven van
de Crimpenre-waard'. Het vermeldt:

ANNO
1430 Aelbrecht van Naeldwijk, voor hem en syne erve.
1488 Jan van Oudheusden, gesuccedeert in plaats van Heer Jan van Naeldwijk Ridder.
1491 Jan Duyst van Houten
1491 Rutgert van Ylem
1495 Hendrik Duyst
1498 Mr.JacobGout
1507 Fredrik van Nieuveld, Bergamèacftt
1534 Willem van Nieuveld, Bergambacht
1552 Anthony van Nieuveld, Bergambacht

Cornelis Maertensz by provisie, Platteland
1553 Matthys Jansz Besemer, Haestregt
1555 Willem van Suylen van Nieuveld, Bergambacht
1566 Anthony van Suylen van Nieuveld, Bergambacht

1573 Willem van Suylen van Nieuveld, Bergambacht
1584 Cornelis Fransz, Platteland
1586 Jonckhr. Adam van Suylen van Nieuveld, Bergambacht
1590 Hendrik Jansz Bok, Stolwyck
1607 Jonckhr. Willem van Suylen van Nieuveld, Bergambacht
1608 Mr. Adriaen Cool, Gouda
1614 Dirk Jansz Schoonhoven, Gouda
1618 Mr. Floris Schoonhoven, Gouda
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N A M E N

DIJKGRAVEN,
V A N D E

CRIMPENRE-WAARD,
Gedient hebbende, als volgt:

ANNO 4 Elbrecht van Naeldwyk, voor
1430. •£*- Hem en Syne Erve.

1488. Jan van Oudheusden, gefuccedeert in
plaets van Heer Jan van Naeldwyk
Ridder.

1491. Jan Duyft van Houten.

1491. Rutgert van Ylem.

1495. Hendrik Duyft.
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1624 Cornelis Jacobsz van der Dussen, Haestregt
1639 Claes Pietersz Brouk, Gouderak
1644 Gysbert Cornelisz Botter, Schoonhoven
1672 Hugo van Arkel, Schoonhoven
1679 Mr.Jacob van der Toch t,Gouda
1681 Mr. Melchior Gerard van Rietveld, Gouda
1700 Mr. Johan van der Does, Gouda
1703 Mr. Bruno van der Dussen, Gouda
1741 Mr. Tieleman van Zeebergh, Gouda

1754 Mr. Bruno van der Does, Gouda
1792 Gerard Jacobus van den Bosch, Schoonhoven, (van 1795 tot 1797 vacant)
1797 Jan Smits Janszoon, Lekkerkerk, (van 1797 tot 1802 vacant)
1802 Gerard Jacobus van den Bosch, Schoonhoven
1810 Pieter Smits Janszoon, Bergambacht

Opmerkelijk in de periode 1679 tot 1792 is de onafgebroken bezetting van de functie van
dijkgraaf door Goudse regenten, in vergelijking met de eeuwen daarvoor. De heren Melchior
van Rietveld, Johan van derDoes, Bruno van der Dussen en Bruno van der Does zijn allen lid van he t

college van burgemeesters van Gouda geweest. Hieruit blijkt nog eens duidelijk dat hun in-
vloed verder reikte dan de stad Gouda alleen, zoals reeds overtuigend aangetoond werd door
dr. J. J. de Jong in het boek 'Met goed fatsoen, de elite in een Hollandse stad Gouda 1700-1780',
Stichting Hollandse Historische Reeks deel 5, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1985.

Toen ReijnierSwanenburghoogheemraad was en in 1794 en 1795 weer burgemeester van Gouda
werd, is het hem blijkbaar niet gelukt om dijkgraaf te worden. Met het aftreden van de dijk-
graaf mr. Bruno van derDoes en de benoeming van Gerardusjacobus van denBosch uit Schoonhoven
als opvolger is een einde gekomen aan de i8e-eeuwse traditie om Goudse burgemeesters tot
dijkgraaf te benoemen. Wat de tekst in het document 'van 1795 tot 1797 en van 1797 tot 1802
vacant' in dit verband dan te betekenen heeft, is mij nog niet bekend.

Detail van de kaart van de polder
Krimpenerwaard (anno 1792) met naam en wapen

van ReijnierSwanenburg
(foto J.C. Bauer)
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HET ONTSTAAN VAN DE DUBBELE NAAM
STEEN REDEKER

DOOR PETRONELLA J. C. ELEMA

KomelisKlasen Steen werd te Delfzijl geboren in 1797. Zijn stamreeks reikt, via vele Groningse
dorpen, nog een eeuw verder terug in de tijd; maar Komelis was de eerste generatie die de
naam Steen droeg. Zijn vader, Klaas Sijbrants, was eind 1807 overleden - vier of vijfjaar voor
Napoleon het aannemen van een familienaam verplicht stelde - en zijn broer Sijbrant Klasen
overleed begin 1811, ook nog juist vóór dat tijdstip. Van zijn naaste familieleden resteerde
toen nog alleen zijn zuster Maria, en zij koos eveneens de naam Steen om mee door het leven
te gaan. Hun moeder heette Martje Komelis; zij bleef zich zo noemen tot ze in 1825 stierf. Allen
waren dagloners of arbeiders.

Komelis trouwde in 1821 met LupkeAlberts de Vries. Ze kregen twee zoontjes, Albert in 1822 en
Klaas in 1824; begin 1826 overleed Lupke, enkele dagen later gevolgd door de tweejarige Klaas.
Waarschijnlijk heerste er dus ziekte in het gezin.

Komelis bleef op 28-jarige leeftijd achter met een zoontje van 3V2. Zijn schoonouders leefden
toen nog en die konden misschien bijspringen bij de kinderopvang; hij maakte niet echt veel
haast met het zoeken naar een tweede vrouw, en toen hijzelf drie jaar later eveneens overleed,
was hij nog steeds weduwnaar. Vermeld werd bij die gelegenheid dat hij één kind naliet. Er
was klaarblijkelijk maar weinig geld, want voor het graf-graven van C. Steen voldeed de plaat-
selijke diaconie op 16 maart 1829 een gulden1. Andere kosten (te denken valt aan de kist, een
doodshemd, de verteringen bij de uitvaart) werden overigens niet vergoed.

Dat was dus in maart 1829. En in juni van datzelfde jaar werd er opnieuw een Komelis Klasen
Steen geboren. Volgens de geboorteakte was de vader onbekend en dat was, juridisch gezien,
natuurlijk ook inderdaad het geval. Menselijkerwijze gesproken is er echter weinig twijfel
dat deze zuigeling een postume zoon van Komelis is geweest, enkel maar onwettig omdat zijn
ouders nog niet aan een huwelijk waren toegekomen vóór de dood van de man dat definitief
verhinderde. De moeder heette PieterkeRedeker: zij was werkvrouw en 38 jaar, een aantal jaren
ouder dan de overledene dus. De bevalling had plaatsgevonden ten huize van de arbeider
Harm Roelfs Bakker en voor de onkosten daaraan verbonden kreeg Pieterke niet minder dan
55 cent uitgekeerd door de plaatselijke diaconie. Ondanks deze goede zorgen van kerkelijke
zijde liet zij haar kind niet dopen, wat bij diens twee halfbroertjes nog wel was gebeurd.

Het is mogelijk dat Pieterke nadien tot de vaste bedeelden van het dorp is gaan behoren,
maar in dat geval verdwijnt haar wekelijkse uitkering in de totaalbedragen die daarvoor
geboekt staan. Wel is te zien dat zij gedurende 1833 'bij hare ziekte' regelmatig tien cent per
week of per veertien dagen uitgekeerd kreeg. Ook signaleerde ik dat zij eind 1831 een keer drie
kwartjes kostgeld ontving voor het meisje Mietje van den Broek. Haar zoontje zal zij zelf groot-
gebracht hebben.

Dat gold niet voor haar (onofficiële) stiefzoontje. Deze Albert was bij het overlijden van zijn
vader nog geen zeven, en klaarblijkelijk werd hij in eerste instantie opgevangen door zijn
grootouders. De plaatselijke diaconie voldeed althans op 9 november 1731/19,50 en op 11 mei
i732/9,75 kostgeld voor A.K. Steen en wel aan AlbertJ. de Vries. Op 30 december 1733 en op 1 fe-
bruari 1734 werd er resp. negen en vier weken kostgeld a ƒ 0,80 voldaan aan andere personen.
Hij zal toen dus wel regelmatig zijn overgeplaatst. Een echt weeshuis zal er in het dorp waar-
schijnlijk niet geweest zijn: daarvan blijkt in Delfzijl pas vanaf 1860. Duidelijk is in elk geval
dat de diaconie hem niet bij zijn stiefmoeder had ondergebracht.
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Wat gebeurde er nadien met de jonge Komelis Klasen Steen? In rechte droeg hij drie voornamen
met daarbij de achternaam Redeker, aangezien zijn moeder Redeker heette en zij niet gehuwd
was. Het heeft er overigens veel van dat, maatschappelijk gezien, de vadersnaam Steen volledig
geaccepteerd werd: in de index op de geboorteaangiften (de tienjarentafels van Delfzijl) stond
de boreling weergegeven als Steen, en hij ging ook onder die naam in dienst. Bij de huwelijks-
akte van 1853 werd het een en ander rechtgezet, niet d.m.v. een aanpassing van de geboorte-
akte, maar wel door een herinterpretatie ervan: hij trouwde als Redeker, met 'Steen' als derde
voornaam.

Nadien kwamen er kinderen. De eerste, in 1854, was een dochter Pieterke (naar Kornelis'
moeder). Zij heette ook inderdaad gewoon Redeker, en haar vader tekende de aangifte als
C. Steen Redeker. De tweede, in 1856, was weer een meisje: nu een GrietjeSteenl en ditmaal onder-
tekende de vader als C. Steen. Hetzelfde gebeurde bij de twee daarop volgende dochters, beiden
EgbertjeSteen genoemd, in 1859 en 1860. Maar toen er in 1864 een zoon Cornelis werd geboren,
heette de vader weer C. Steen Redeker. Ditmaal werd dit echter opgevat als een 'dubbele naam',
ook zonder dat daaraan een KB te pas was gekomen...

Pieterke Redeker trouwde in 1878, Grietje Steen in 1876, Egbertje Steen in 1880 en Cornelis Steen
Redeker in 1899: vier overlevende kinderen met drie verschillende achternamen. Het kan ei-
genlijk niet, maar het gebeurde wel.

De in 1899 gehuwde Cornelis had zelf ook weer zoons, en de naam Steen Redeker bloeit nog
steeds: zij vormen naast de nakomelingen van de 'wettige' halfbroer Albert, die gewoon maar
Steen zonder-meer heten, een parallel-tak. In het hier volgende overzicht zijn nader uitge-
werkt twee afstammingslijnen, twee aangeklede stamreeksen: die van Cornelis Steen Redeker
(waarbij getracht is zoveel mogelijk alle vermeldingen van deze dubbele naam te 'vangen') en
die van zijn oudere halfbroer Albert Steen, uitlopende op de schoonouders (VIIIa-2) van degene
die mij op het spoor van deze genealogie bracht, de heer H. Graansma te Groningen. Hij had
zelf al velerlei kwartierstaatgegevens verzameld door op het Internet te surfen, en vroeg mij
om informatie over verdere mogelijkheden. Ook toen ik deze genealogie al onder mijn eigen
hoede had genomen, bleef hij gegevens bijeensprokkelen en aanvullingen verstrekken. Via
hem kwam ik bovendien op het spoor van mevrouw Fenna de Vries te Alkmaar, die via haar
home-page ook al op zoek was naar deze afstamming en zelfs beschikte over een foto van
Cornelis Steen Redekerl Zij stelde die bereidwillig ter beschikking, waardoor deze genealogie
wel van zeer toepasselijke illustraties kon worden voorzien.

Stamreeks Steen
I. Klaas Jans, van Noordbroek, tr. Woltersum 26-3-1730 Anje Sibrants, ged. Woltersum 24-4-
1701, dr. van Sybrant Renses (overl./begr. Woltersum 3-3/10-3-1734) en Elske Harmens (overl./
begr. Woltersum 9-7/14-7-1730).

Inzake de afstamming van Klaas jans kan ik helaas geen exacte mededelingen doen; de namen zijn
zeer algemeen en de vernoeming helpt ons ook niet veel verder. Hij kan een zoon zijn geweest van
Jan Clasen en AaltjeNN (Claas, ged. Noordbroek 15-10-1702) doch onder zijn kinderen komt de naam
Aaltje in het geheel niet voor. Een tweede mogelijkheid is, dat zijn ouders warenJanAarendsenAnneke
NN; hiertegen geldt (mutatis mutandis) hetzelfde argument. Dit laatste echtpaar liet zeker driemaal
een zoon Claas dopen (Noordbroek 12-6-1705, resp. 3-10-1706 en 10-2-1709); als één van deze zoons
in leven bleef, zal het de jongste zijn geweest, en dan is onze generatie I wel opvallend veel jonger
geweest dan zijn vrouw.

Een andere suggestie voor zijn ouders betreft het echtpaar Jan Clasen en Jantien Pieters, dat op 12
november 1681 huwelijkse voorwaarden liet opmaken2, maar hiervoor zie ik geen andere argumen-
ten dan een vernoeming van de moeder; bovendien is het tijdsverschil tussen beide huwelijken dan
bijna vijftig jaar. Zelf zou ik dan nog eerder gokken op de Klaesjans, die voluit met deze naam werd
gedoopt Noordbroek 15 januari 1690. Hij was een zoon van Sijabbe Eltijs en Jantijen Claesens, die te
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Noordbroek op 11 januari 1680 in het huwelijk traden. De ervaring leert echter dat zo'n 'complete'
vernoeming (denkelijk naar de grootvader van moederszijde) vaak geen stand hield: de kans is groot
dat dit kind uiteindelijk toch door het leven ging als Klaas Sjabbes. Ook is dan vreemd dat er onder de
(klein)kinderen wel een Peter, maar geen Sjabbe is geweest!

Uit dit huwelijk:

1. SibrantKlasen, geb./ged. Woltersum 5-2/26-2-1731, overl./begr. Woltersum 26-2/6-3-1731.
2. PeterKlasen, geb./ged. Woltersum 24-3/26-3-1732.
3. SijbrandKlasen,volgtII.
4. Jantjen Klasen, ged. Wittewierum 14-3-1736.

II. Sibrant Klasen, ged. Wittewierum 5-4-1733, woont te Kroddeburen onder Wittewierum,
otr. Loppersum 10-10-1755 Jakobje Jacobs, ged. Weiwerd 16-11-1732, dr. van Jacob Hindriks en
Frouw Jacobs (gehuwd Weiwerd 12-2-1730, de moeder weduwe van Wibbe Evers).

Uit dit huwelijk slechts één kind aangetroffen:

1. Klaas Sijbrands, volgt III.

III. Klaas Sijbrants, ged. Tjamsweer 31-10-1756, arbeider (als zodanig vermeld in 1829), overl.
Delfzijl (in de Landstraat, nalatende vrouw en drie kinderen) 23-10-1807, tr. Tjamsweer 26-5-
1782 Martjen Kornelis, ged. Oosterwijtwerd 29-8-1756, overl. Delfzijl 11-9-1825, dr. van Cornellis
Hindriks en Maria Aljes.

Tussen het huwelijk in 1782 (te Tjamsweer) en de doop van Maria (te Delfzijl) in 1789 moeten zij elders
hebben gewoond; in deze periode zullen zeker enkele kinderen zijn geboren. Ik zocht in een kring
rond Appingedam en Delfzijl en dan specifiek naar de zoon Sijbrand, die begin 1811 overleed met een
nauwkeurige leeftijdsbepaling doch zonder opgave van geboorteplaats. Niettemin trof ik het gezin
nergens aan. Gezien de latere vermeldingen aangaande de gezinsstructuur zijn de niet-gevonden
kinderen ongetwijfeld jong overleden.

Uit dit huwelijk (waarschijnlijk niet compleet):

1. Sijbrand Klasen, geb. [onbekend waar] okt. 1786, overl. Delfzijl (Sybrand Klaassen, zoon
van de weduwe van Klaas Sijbrands, oud 24 jaar 17 weeken, laat na moeder, broeder en
zuster) 21-2-1811.

2. Maria Klasen Steen, ged. Delfzijl 1-3-1789, overl. Farmsum (gem. Delfzijl) 14-2-1865, tr.
Delfzijl 1-10-1818 ]an Wijnholdt [ook: Wijnholt, Wijnhold], ged. (Luthers) Stettin 1-9-
1784, militair (1799-1814), arbeider (1818,1843), overl. Delfzijl 30-3-1843, zn. van George
Hendrick Weinhold en Anna Dorothea Elizabeth Brinkman.

3. Cornellis Klasen, ged. Delfzijl 12-2-1792.
4. Kornelis Klasen, volgt IV.

IV. Kornelis Klasen Steen, geb./ged. Delfzijl 14-4/16-4-1797, bakkersknecht (1817), vrijgesteld
van de militaire dienst (als enige zoon), dagloner (1822-1826), arbeider (1829), overl. Delfzijl 13-
3-1829, tr. Delfzijl 18-5-1821 LupkeAlberts de Vries, ged. Weiwerd 17-5-1798, overl. Delfzijl (huis
no. 103, dagloonster) 14-1-1826, dr. van Albert Jans (de Vries), landbouwer te Weiwerd, en Eitje
Fokkes (Bloema); hij had daarna een relatie met PieterkeBerentsRedeker, geb./ ged. Termunten
2-3/6-3-1791 (tegelijk met een tweelingzuster Hindriktje), werkvrouw (1829), overl. Delfzijl
(ongehuwd, oud 69 jr., onder de naam Reederker) 5-9-1860, dr. van Beerent Redeker en Mettje
Pieters.

Uit dit huwelijk:
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1. AlbertSteen, volgt Va.
2. Klaas Steen, geb. Delfzijl (huis no. 103) 2-4-1824, ged. Delfzijl 27-6-1824, overl. Delfzijl

(huis no. 103, oud 2 jr., enkele dagen na zijn moeder) 18-1-1826.

Ui t de relatie met Pieterke Redeker:

3. Kornelis Klaasen Steen Redeker, volgt Vb.

Va. Albert (Kornelis) Steen, geb. Delfzijl 12-7-1822, boerenknecht te Heveskes (1845), later ar-
beider of dagloner, overl. Veendam (op de Kibbelgaarn, arbeider) 14-9-1889, tr. Delfzijl 15-11-
1845 Derkje Roelfs Oosting, geb. Weiwerd 21-11-1823, zonder beroep te Heveskes (1845), in 1889
woonachtig te Veendam, overl.Kibbelgaarn (gem. Veendam) 25-1-1912, dr. van Roelf Nannes
Oosting en Aaltje Willems Dijkgat.

Uit dit huwelijk:

1. A Ibert Steen, volgt Vla.
2. Roelf Steen, geb. Weiwerd (gem. Delfzijl) 25-3-1848, arbeider te Kibbelgaarn, overl. Kibbel-

gaarn 6-2-1917, tr. Nieuwe Pekela 12-1-1878 Hillechien Meijer, geb, Nieuwe Pekela 30-3-1853,
overl. na 1917, dr. van Okke Meijer en Jantje de Boer.

3. LupkeSteen, geb. Kibbelgaarn (gem. Veendam) 29-5-1850, werkvrouw (1891), overl. Meeden
8-11-1891, tr. Meeden 12-6-1869 Hinderk Wieringa, geb. Meeden 24-10-1843, woonachtig
Meeden (1921), overl. Kibbelgaarn (gem. Veendam) 22-7-1921, zn. van Jan Haijes Wieringa
en Arendje Geerts Venema. Hij hertr, Meeden 5-8-1899 Lammechien Haan, geb. Meeden 6-
11-1846, dr. van Jan Hindriks Haan en Martje Hindriks Pater (eerder gehuwd met Hindrik
Stuut).

4. AaltjeSteen, geb. Nieuwe Weg (gem. Veendam) 23-9-1852, overl. Kibbelgaarn 2-9-1860.
5. KorneliusSteen, geb. Kibbelgaarn 18-9-1855, tr. Meeden 21-3-1896 Antje de Wal, geb. Meeden

4-3-1866, dr. van Harm Daniels de Wal en Klaassien Jans van Oosten.
6. Fennechien Steen, geb. Kibbelgaarn 10-9-1858, overl. Meeden (Heereweg) 12-9-1880, tr.

Meeden 1-12-1877 Luitjen Heikens, landbouwer Meeden (1880), zn. van Harm Hinderks
Luitjens Heikens en Elizabeth Roelfs Koster.

Vla. Albert Steen, geb. Heveskes 24-10-1845 (gewettigd bij het huwelijk d.d. 15-11-1845), boe-
renknecht te Veendam (1863), arbeider te Kibbelgaarn onder Veendam (1870), arbeider te
Veendam (1890, 1897), overl. Veendam (Kibbelgaarn) 1-4-1919, tr. (1) Oude Pekela 8-1-1870
Frouwke Spieker, geb. Oude Pekela 21-9-1842, over. Veendam 1-8-1870, dr. van Ernst Heinrich
Spieker en Grietje Hindriks Mulder; tr. (2) Oude Pekela 17-12-1870 AlbertjeBroekema, geb. Zuid-
broek 16-1-1849, overl. (bij de geboorte van een tweeling) Kibbelgaarn (gem. Veendam) 14-5-
1888, dr. van Sietse Thomas Broekema en Grietje Alberts Mein; tr. (3) Meeden 20-12-1890 Hen-
drikjeKruizinga, geb. Meeden 19-5-1859, overl. na 1-4-1919, dr. van Eildert Kruizinga en Tietje
Wageman, eerder gehuwd met Jan Schipper (overl. Meeden 1-1-1888).

Uit het tweede huwelijk:

1. Derkje Steen, geb. Veendam 22-8-1872, tr. Nieuwe Pekela 20-8-1898 Hindrik Grave, zn. van
Staats Grave en Jantje Raatjes.

2. Sietzo Steen, volgt Vila.
3. Alberdina Steen, geb. Kibbelgaarn 30-12-1876, tr. Veendam 30-3-1907 Tonnis Zuidema, zn.

van Tonnis Zuidema en Martje Hommes.
4. Thomas Steen, geb. Kibbelgaarn 19-5-1879.
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5. Roelf Steen, geb. Kibbelgaarn 22-12-1881, tr. Winschoten 23-5-1907 Grietje Prak, geb. Win-
schoten 5-6-1886, dr. van Hinderk Prak en Jantje H. Boog.

6. Grietje Steen, geb. Kibbelgaarn 24-5-1884, overl. ald. 29-6-1884.
7. AlbertSteen, geb. Kibbelgaarn 2-9-1885, overl. ald. 6-11-1890.
8. Kornelis Steen, geb. Kibbelgaarn 14-5-1888 ('s morgens 9 uur), boerenarbeider te Meeden

(1911), tr. Oude Pekela 4-5-1911 Trijntje Wilts, geb. Onstwedde 7-6-1888, dienstbode te nieu-
we Pekela (1911), dr. van Wilt Wilts en Grietje Huiting.

9. AlbertjeSteen, geb. Kibbelgaarn 14-5-1888 ('s morgens 9.30), overl. ald. 29-4-1889.

Uit het derde huwelijk:

10. Albert Steen, geb. Kibbelgaarn 24-10-1891, boerenarbeider, landbouwersknecht, overl.
aan de Kruisweg no. 441 (gem. Haarlemmermeer) 1-6-1970, tr. Meeden 4-3-1916 Annechien
Wierenga, geb. Westerlee 10-12-1895, dienstbode, overl. Nieuw-Vennep (gem. Haarlemmer-
meer) 20-7-1976, dr. van Jan Wierenga en Geessien Meedendorp. Zij woonden vanaf 26-3-
1930 in de gemeente Haarlemmermeer. Er waren geen kinderen.
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11. £iWerfSfee«,geb.Kibbelgaarnio-5-i893)landarbeider,laterlandbouwer,overl.Bellingwol-
de 18-7-1953, tr. Onstwedde 28-5-1924 Henderika Alons, geb. Onstwedde 14-5-1891, overl.
Veendam 18-10-1984, dr. van Henderika Alons. Zij hertr. Nieuwe Pekela 9-5-1957/^06 van
der Linde, geb. Bierum 15-11-1896. Zij woonden eerst in Nieuwe Pekela, vanaf 17-5-1935 in
Bellingwolde. Er waren geen kinderen.

12. Luppo Steen, geb. Kibbelgaarn 2-2-1895, landarbeider, overl. Veendam 28-5-1944.
13. Jantje Steen, geb. Kibbelgaarn 1-3-1897.

Vila. Sietzo Steen, geb. Veendam 1-11-1874, arbeider (1893,1897,1909), overl. Veendam (Kibbel-
gaarn) 25-3-1909, tr. Meeden 5-6-1897 Imke Zuiderveen, geb. Meeden (Beneden Veensloot) 7-
9-1872, naaister, overl. Groningen (doch woonachtig te Meeden) 19-11-1928, dr. van Antoon
Zuiderveen en Geertje Meedendorp, werklieden.

Uit dit huwelijk (waarschijnlijk waren er nog enkele kinderen):

1. Albertje Steen, geb. Veendam 8-11-1897, overl. Meeden (aan TBC) 14-1-1939, tr. Meeden 22-
10-1919 PieterMolema, geb. Meeden 4-7-1896, fabrieksarbeider (bij de firma Van Linge te
Veendam) en brander dextrinefabriek, overl. Winschoten 6-1-1993, zn. van Haijo Molema
en Jantje Veldman. Hij tr. (2) Meeden 11-10-1941 Marieke Jager, geb. Meeden 20-9-1902,
overl. ald. 1-10-19843.

2. GeertjeSteen, geb. Meeden 19-2-1899.
3. Albertus Steen, geb. Meeden 3-3-1901.
4. Antoon Steen, volgt Villa.

Villa. Antoon Steen, geb. Meeden 1-4-1902, melkventer, arbeider, overl. Harderwijk 7-3-1954,
tr. Oude Pekela 22-5-1926 Antje Niezen, geb. Oude Pekela 7-2-1908, overl. Zeist 13-5-2000, dr.
van Wicher Niezen en Zwaantje Snijder. Zij hertr. Utrecht 3-9-1958 Huibertus Johannes van
Doorn, geb. Jutphaas 20-4-1892, overl. Utrecht 17-9-1969.

Antoon Steen werd op 27 juli 1951 afgeschreven naar Harderwijk, waar zijn dochter Eitje Steen al een
jaar (sinds 31 juli 1950) woonde; hij overleed aldaar enkele jaren later. AntjeNiezen werd op 27 juli 1951
ingeschreven te Nieuwe Pekela, tegelijk met haar jongste zoon. Zij hertrouwde in 1958 te Utrecht en
woonde van 1975 tot haar dood in 2000 te Zeist.

Uit dit huwelijk:

1. Sietzo Steen, geb. Veendam ca. aug. 1928, overl. Groningen (oud 14 mnd.) 21-10-1928.
2. Sietzo Steen, geb. Veendam (Zuidwending) 19-12-1928, tr. Nieuwe Pekela 16-12-1953 Adriana

Bakker, geb. Rotterdam 8-6-1929. Hij werd op 5-6-1951 afgeschreven van Pekela naar Apel-
doorn.

3. EltjeSteen, geb. Veendam 4-9-1930, tr. W. Evertse.
4.BertusSteen, geb. Slochteren 12-5-1933, tr. C.Bonnema.

Vb. Kornelis Klaasen Steen Redeker [geboren - postuum - als Kornelis Klaasen Steen en in mili-
taire dienst onder de naam Kornelis Steen], geb. Delfzijl (huis no. 123, ten huize van Harm Roelfs
Bakker, arbeider) 6-6-1829, kleermaker (1848), dagloner (1853), overl. Delfzijl 18-7-1911, tr.
Delfzijl 20-8-1853 Grietje de Vries, geb. Farmsum 12-11-1825, dagloonster, overl. Delfzijl 28-10-
1898, dr. van Adriaan Jans de Vries en Grietje Jans Rijnbergen.

Uit dit huwelijk:
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1. Pieterke Redeker, geb. Delfzijl 1-3-1854, dienstmeid, overl. Delfzijl 7-3-1910, tr. Delfzijl 9-
11-1878 Meindert Huisman, geb. Termunterzijl (gem. Termunten) 21-7-1852, schoenmaker
(1871, 1878), overl. Appingedam (woonachtig te Delfzijl) 26-7-1939, zn. van Klaas Jans
Huisman en Trijntje Mennes Burema.

2. Grietje Steen, geb. Delfzijl 24-1-1856, overl. ald. 24-12-1908, tr. Delfzijl 6-11-1876 David
Dijkstra, geb. Noordhorn 16-5-1853, dagloner te Delfzijl (1872), kastelein aldaar (1912),
overl. Delfzijl 12-8-1912, zn. van Ferdinand Dijkstra en Sytske Hania.

3. Egbertje Steen, geb. Delfzijl 13-6-1859, overl. ald. 20-9-1859.
4. Egbertje Steen, geb. Delfzijl 9-11-1860, tr. Oude Pekela 27-3-1880 Peter AlexanderMaardt, geb.

Kopenhagen, ged. ald. (Église de la Trinité) 24-2/7-4-1854, zoutzieder, zn. van Nicolaus
Christian Maardt en Meta Elisabeth Charlotte Amalie Wismann.
Ook Peter's vader was zoutzieder, 'saunier' in de vertaalde stukken. Hij was overleden te Elseneur
(Helsingör) op 6 maart 1870; bruidegoms moeder was in 1880 nog wel in leven en gaf schriftelijk
haar toestemming. De ambtenaar van de burgerlijke stand was niet overtuigd dat de door Peter
aangeleverde stukken (overigens netjes gewaarmerkt en keurig in het Frans vertaald) aan de
Nederlandse regelgeving voldeden; hij liet de officier van Justitie echter weten, dat 'Ter bekoming
van dit een en ander is veel moeite aangewend moeten worden, terwijl er geene mogelijkheid
schijnt te bestaan, andere en betere stukken te bekomen. Het zoude grotelijks in't belang der
betrokken personen zijn, indien het huwelijk tot stand kwam, daar ze reeds bij elkaar inwonen en
als gevolg daarvan een kind hebben verwekt voor hetwelk mede het huwelijk zijner ouders van't
grootste belang zoude zij n'.

Uit dit huwelijk:

5. Magrietha Charlotte Steen, geb. Delfzijl 20-1-1879 (bij het huwelijk gewettigd).
6. Cornelis Steen Redeker, volgt VIb.

David Dijkstra (1853-1912) en GrietjeSteen (Vb-2,1856-1908)
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VIb. Cornelis Steen Redeker, geb. Delfzijl 29-8-1864, dagloner (1883,1899), bootwerker (1917),
overl. Uitwierde (gem. Delfzijl) 20-10-1917, tr. Delfzijl 24-11-1899 DieverkeSmant, geb. Farmsum
11-12-1874, overl. Delfzijl 25-5-1965, dr. van Geert Smant en Trijntje Vlieg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Steen Redeker, geb. Delfzijl 5-9-1900, melkcontroleur, overl. Delfzijl 30-11-1964.
2. Geert Steen Redeker, volgt Vllb.
3. Grietje Steen Redeker, geb. Delfzijl 8-10-1903, overl. Delfzijl 18-8-1978, tr. Bierum 30-8-1929

DirkEikema, geb. Delfzijl 15-4-1902, overl. Delfzijl 8-8-1973, zn. van Derk Eikema, stelma-
ker, en Elizabeth Meijer.

4. Ties Steen Redeker, volgt VIIc.
5. T[rijntje]Steen Redeker, t r j . Westerdijk.

Vllb. Geert Steen Redeker, geb. Delfzijl 5-4-1902, landarbeider, melkcontroleur, vishande-
laar, fabrieksarbeider, overl. Hardenberg 23-4-1975, tr. Delfzijl 2-6-1933 Hindrikje Smit, geb.
Schildwolde (gem. Slochteren) 4-11-1910, overl. Ten Boer 26-7-1989, dr. van Eitje Smit en
Grietje Sneek.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis [Kees] Steen Redeker, geb. Delfzijl 6-6-1934, electro-radiomonteur, militair Konink-
lijke Luchtmacht, t.v.-technicus, overl. Hardenberg 23-3-1989, tr. Bedum 9-9-1955 Auktje
Knol, geb. Kantens 11-5-1928, overl. na 1989.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje[Alie] Steen Redeker, geb. Kantens 28-1-1956, tr. 12-9-1975 H. [Henk] Mulder.
b. Geert [Ger] Steen Redeker, geb. Groningen 15-6-1957.
c. Jan Steen Redeker, geb. Bedum 16-9-1958, overl. Gramsbergen 29-1-1987.

2. GrietjeSteenRedeker, geb. Bedum 12-6-1947, tr. Stedum 6-7-1962 H. [Henk]Laning.
3. Dieverke[Dietje]Steen Redeker, geb. Bedum 11-2-1940, tr. Bedum 4-3-1965 ArendHeijs.
4. Eitje Steen Redeker, geb. Bedum 17-3-1944, tr. Ten Boer 14-10-1966 Ida E. Veldman.

Uit dit huwelijk:
a. GerardSteen Redeker.
b. Klasina Steen Redeker.
o Henderika[Ria] Steen Redeker.

5. Hindrikje Geertruida [Henny] Steen Redeker, geb. Bedum 2-12-1947, tr. Bedum 7-4-1967 H.
[Harry] Woldijk.

VIIc. Ties Steen Redeker, geb. Delfzijl 9-12-1905, grossier te Delfzijl, reiziger, koopman in
tabak, eieren en suikerwerken, havencontroleur, magazijnbediende, overl. Groningen 18-6-
1967, tr. Bierum 30-5-1929 Hilje Westerdijk, geb. Bierum 28-6-1909.

Uit dit huwelijk:

1. DieverkeJanna Steen Redeker, geb. Bierum 3-7-1930, overl. Groningen 8-9-1934 (ingeschre-
ven te Delfzijl 11-9-1934).

2. JannaDieverkeSteenRedeker, geb. Delfzijl 11-7-1931, tr. Delfzijl 1-7-1958 C.W.[WicherjLubbers.
3. Bonna [Benny] Steen Redeker, geb. Delfzijl 24-6-1932, tr. Delfzijl 15-2-1955 Egbertjan Potkamp.

4. Cornelis Berend Steen Redeker, geb. Delfzijl 19-1-1935, vertrokken naar Loosduinen op 1-2-

1957-
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5. Berend Cornelis Steen Redeker, geb. Delfzijl 28-2-1938, vertrokken naar IJsselmuiden op 27-
7-1959; tr. Maria Potkamp.
Uit dit huwelijk:
a. Wilma Steen Redeker.
b. Ties Steen Redeker.
c. Gerrit Steen Redeker.
d. BennieSteen Redeker.
e. HilbertSteen Redeker, tr. Kampen 2-7-1999 Henrike Neervoort.
f. Martinus [Martin] Steen Redeker, geb. IJsselmuiden 6-7-1975, tr. Kampen 17-9-1999 Karin Verbrug-

gen.
g. Dieverke Steen Redeker, geb. IJsselmuiden 30-9-1977.

6. Geert Jan Steen Redeker, geb. Groningen 3-4-1943, vertrokken naar IJsselmuiden op 21-7-

1965, tr. [10-5-1968] TruusFelix.

7. Diederik [Dikky]Steen Redeker, geb. Groningen 18-4-1948.

Noten
1. RAG, Ned. Herv. Gem. Delfzijl, doos 5, diaconie-rekeningen over 1822-1844.
2. RAG, RA Oldambt, inv. no. 7194, oud nr. V ij 10, Noordbroek,u-n-i68i
3. Met dank aan de familie Molema te Zoetermeer.

Uit Antwerpse Bron (95)

15 sept. 1490; Peter vander DfT/fbontwercker Clausswylen en GheertruytJanDanckaertssdochterems
uxor, woenende te Bergen opten zoom, gaven ter stont over ende bewysden sonder eenich
wederroepen Cornelis Corneliss meerssenier, woenende oic aldaer, een huys metten hove, vette-
rien, plaetse, bornputte, achterhuyse... geheeten Den
Witten Wijngaert, gestaen ende gelegen tot Bergen
opten zoom inde Woudschestrate tusschen Adriaen
Pieten des smits erve ex una westwaert ende 's heeren-
strate geheten de Coevoetstrate ex altera oestwaert,
comende achter aen Jouffrouw. Beatrieen Coelgheenen-
soene erve ende voer noortwaert aen de voers. Woud-
schestrate, gelyc ende in alle der manieren de voirg.
Peter ende syn wyf t voerg. huys... t anderen tyden je-
gens MichieleDanckaerts gecocht ende gecregen heeft.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 98, f.

78verso] [M.V-K]
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WACHTLOPERS
IN HET GERECHT LANGE RUIGE WEIDE -1609

DOOR Nico P. DEN HOLLANDER

Inleiding
Het gerecht Lange Ruige Weide ligt enige kilometers ten zuidwesten van de stad Woerden. In
1847 waren in de Lange Ruige Weide, volgens het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van
A.J. van der Aa, 59 huizen, met 69 gezinnen en 780 inwoners.

In 1609 gaven de Staten Generaal van Utrecht opdracht aan de schout en schepenen van Lange
Ruige Weide op om een lijst' te maken van mannen in hun gerecht, die wacht moesten gaan lopen.
Dit moest gebeuren door alle mannen tussen zeventien en zeventig jaar. De reden van het waarom
van dit wachtlopen, is niet bekend. In 1609 begon het Twaalfjarig Bestand, zodat het mogelijk
een maatregel was tegen werkloze en rondplunderende soldaten. De mannen werden ingedeeld
in groepen van minimaal drie en maximaal vier personen. Een van hen was voorzien van een roer
('wel voorsien met cruyt, loot en londt'), de anderen met een zogenaamde 'verrejaeger' of'halve
spies'.

De lijst geeft een goed beeld van alle volwassen mannen in achtereenvolgens het Hoogeinde
en het Laageind van de Lange Weide en de Ruige Weide. In totaal zijn er 64 mannen, verdeeld in
twintig groepen. In het reglement staat dat degenen die niet goed bewapend de wacht hielden,
beboet werden met een boete van drie gulden. De ene helft kwam ten goede aan de overige wacht-
lopers, de andere helft was voor de dienstdoende officier. Wie zijn wacht verzaakte of niet kwam
opdagen wanneer tijdens zijn wacht alarm was gegeven, kreeg een boete van zes gulden. Tenslotte
kon men ook nog beboet worden voor het onnodig ('s nachts) afschieten van het roer.

Transcript
Op huyden den xxe meije ano xvi ende negen soo hebben Aert Huygensz, schout ende de onder-
genomieerde gerechten van den Langhe ende Ruyge Weyde deur last ende bevel van de eedele
heeren Staten ende slans van Utrecht haere placcaet ofte missive alhier inde voors. gerechte bij den
maerschalcx bode van Abcoude vercregen, gestelt ende geordonneert een ijder manlijck persoon
om goede wacht te houden op sijn waepenen ende geweer hier naer volgende

HOOCHEYNDE

Inde eersten Cornelis Symonsz, sal sijn wacht waernemen met een roer wel voorsien met cruyt,
loot ende lont;
Cornelis Adriaensz ende Gerrit Haegensz elcx een verrejaeger ofte halve spies.

De overige inschrijvingen zijn identiek van aard:

LuydtDircxsz: roer
Jan Woutersz Versloot en Wouter Gerritsz: verrejaeger.

Willem Wieren: roer
Aelbert Gerritsz en Wouter Corsz: verrejaeger.

Pieter Flooren: roer
Claes Gerritsz en Gerrit Flooren: verrejaeger.

Pieter Claesz: roer
Heyndrickjansz en Gerrit Dircxz: verrejaeger.
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Jan Jacobsz: roer
Pieter Gijsen en Harmen Bostensz: verrejaeger.

Jan Ruttensz Leckerbier: roer

Willem Pietersz, backer, Baerent Dircxsz, backer en Daniël Mathijssen: verrejaeger.

LAECHEYNDE

Meus Claes, cuyper: roer
Crijn Joosten, Jan Pancras en Claes Lambertsz: verrejaeger.

Jonghe Cornelis Pons: roer
Dirck Crijnen en Gielis Dircxsz: verrejaeger.

Dirck Pietersz den bastert: roer
Symon Woutersz en Cornelis Dircxsz erffgenaemen: verrejaeger.

Dirck Jacobsz: roer
Aert Ponsz en Evert Flooren: verrejaeger.

Bouwen Willemsz Neut: roer
Claes Vries en Jan Dircxsz: verrejaeger.

Willem Aertsz den jongen besten: roer
Gerrit Amelsz, Stoffel Gerritsz erffgenaemen en Jan Melen: verrej aeger.

Pieter Dirck Aerden: roer

Cors Woutersz, Huyghjansz en Jan Pietersz: verrejaeger.

RUYGEWEYDE

Pieter Jansz, de molenaer: roer
Gijsbert Cornelis Ellertsz en Aert Jansz: verrejaeger.

Claes Cornelisz: roer
Cornelis Aertsz avecaet en Willem Dircxsz Hollander: verrejaeger.

Claes Ellertsz: roer
Nann Leendertsz en Cornelis Willemsz Hollander: verrejaeger.

Jan Andriesz: roer
Pieter Daemen en Dirck Jansz Jongers: verrejaeger.

Geerloff Pietersz: roer
Symon Anthonisz en Jacob Willemsz Hollander: verrejaeger.

Claes Gerrit Symonsz: roer
Dirck Jansz en Anthonis Dircxsz: verrejaeger.

Noot
i. Streekarchief'Rijnstreek' te Woerden, GA Lange Ruige Weide, inv. nr. 74: Lijst van mannelijke

ingezetenen, welke gewapend wacht moeten lopen, 20 mei 1609,1 katern.
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LIVE AND LET DIE
DOOR HARMEN SNEL (GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM)

Bovenstaande titel is net als het artikel 'You only live twice' in het januarinummer van Gens
Nostra ' de titel van een verfilmde spionageroman met in de hoofdrol James Bond. In tegen-
stelling tot de mogelijkheid om de dood uit te stellen in 'You only live twice', is bovenstaande
titel een stuk realistischer van aard.

In het aangehaalde artikel verhaalt de schrijver over zijn voorvader Hendrik Sagtleven, die
hoewel zijn weduwe in Amsterdam hertrouwde in 1792, toch in 1819 bij het huwelijk van
zijn dochter aanwezig geweest zou zijn. De schrijver, die zijn voorvader vergelijkt met de
'onsterfelijke' James Bond, heeft echter, zoals uit het artikel blijkt, vergeten de marginale
aantekening bij het hertrouwen van de weduwe Sagtleven uit te diepen. In de marge van haar
ondertrouw staat immers zowel 'zij mans dood goed' als 'Weeskamer vold(aan) 1 juni 1792'.
Nu is er van de bescheiden die bij de ondertrouw werden ingeleverd, een stevige serie bewaard
(bijlagen ondertrouw, archief 5015), maar de documenten behorende bij deze ondertrouw
bleken verloren te zijn gegaan. Jammer voor de heer Kalmijn, anders had hij in één keer het
probleem opgelost. Johanna Logge, de weduwe, had immers bij de ondertrouw voor haar her-
trouwen het bewijs van haar mans dood ingeleverd.

Maar met de tweede vermelding, betreffende het feit dat de Weeskamer was voldaan,
een verplichte toestemming van de Weeskamer voor de weduwe (aangezien haar man een
minderjarig kind had nagelaten), is de waarheid boven water te krijgen. De Weeskamer in
Amsterdam hield een aparte serie begraafregisters bij waarin per begraafplaats alle personen
werden ingeschreven die overleden met achterlating van minderjarige kinderen. Bij her-
trouwen van de overgebleven partner werd dan om deze inschrijving heen de toestemming
geformuleerd. Probleem was natuurlijk dat de schrijver in de gewone begraafregisters de
begrafenis van Hendrik Sagtleven niet gevonden had. In dat geval had hij ten einde raad alle
begraafregisters van de weeskamer tussen de geboorte van zijn laatste kind in 1789 en 1792
kunnen doornemen, want die toestemming moest toch ergens genoteerd zijn. Te beginnen
natuurlijk met de begraafplaatsen die meest voor de hand zouden liggen. Dit lijkt een hoop
werk, maar in de praktijk valt dit reuze mee.

Maar wat als Hendrik Sagtleven helemaal niet in Amsterdam was begraven, dan kon hij
dus ook niet in één van de begraafregisters van de Weeskamer staan. Dit probleem was de
Weeskamer natuurlijk niet ontgaan. Sinds 1654 bestaat er een aparte serie naast de begraaf-
registers, genaamd de Calisregisters (archief 5004 nrs. 108-115). In deze registers werden alle
toestemmingen tot hertrouwen genoteerd van de partners van overledenen, die minderjarige
kind(eren) nalieten, buiten Amsterdam waren begraven, en niets voor hun minderjarig kroost
hadden nagelaten. De calisregisters werden alleen gebruikt als aan al deze vier voorwaarden
werd voldaan.

Inderdaad werd de toestemming hier gevonden:' Hendrik Sagtleven van Putten, overlee-
den 20 julij 1789 in dienst van de E(dele) O(ost) I(ndische) Co(mpagnie) volgens declaratoir 13
januari 1792 door de heeren Van den Ondermeulen en Van Nooten, heeft geprocreerd een kind
bij Johanna Logge, welke verklaard heeft buyten staat te zijn om iets voor vaders erv te kun-
nen bewijzen, 't welk Hendrina Sagtleven wed(uwe) Herbach, de moeij paternel, getuigde de
waarheid te zijn, den i°junij 1792, per ordre de Heeren alzoo in de vacantie'. johanna Logge en
de weduwe Herbach ondertekenden deze inschrijving beiden meteen kruis.

Blijft het feit dat bij het huwelijk van dochter HeiltjeSagtlever in 1819 de moeite werd gedaan
een ander voor haar vader te laten doorgaan. Er zijn in Amsterdam talloze voorbeelden van
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bij huwelijk meegebrachte akten die niet klopten (zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel van de
heer Vulsma over de meisjes Lelie2), evenzo geldt dat voor niet-meegebrachte akten. Het pro-
bleem lag altijd bij de extra moeite die het verschaffen van zo'n extra akte kostte. In het geval
van Heiltje Sagtlever was het zo, dat haar moeder het oorspronkelijke doodsbewijs in 1792 bij
haar eigen hertrouwen had ingeleverd. In 1819 bestond de VOC niet meer en een nieuw bewijs
van het overlijden van haar vader boven water krijgen, zou beslist een hoop moeite kosten.
Bleef over een akte van bekendheid van het overlijden van haar vader te laten opmaken bij de
Vrederechter. Ook hier had men blijkbaar geen zin in. Er was immers een prima substituut-
vader, namelijk de zeven jaar daarvoor met haar moeder getrouwde Jacobus van Gunst, die met
medeweten van de aanstaande schoonfamilie Visser, de oom van de bruidjohannes Jacobus Logge,
en de andere getuige Pieter Matthijsen, het spel speelde dat pas 180 jaar later door het speur-
werk van de heer Kalmijn werd ontdekt.

Misschien dat nu in de archieven van de VOC meer kan worden ontdekt over de activiteiten
van Hendrik Sagtleven in zijn korte leven en de omstandigheden rond zijn dood. Uiteindelijk
blijkt, hoe dan ook, dat voor Hendrik Sagtleven de titel 'Live and let die' toepasselijker is dan
'You only live twice'.

Noten
1. W. M. Kalmijn, You only live twice, in: Gens Nostra 57 (2002), pag. 32-33.
2. R. F. Vulsma, Roosje Wolf Lelie in veelvoud, in: Gens Nostra 54 (1999), pag. 149.

Uit Antwerpse Bron (96)

10 maij 1494; Marie wettige dochter Willemjacopswylen des goutsmits cum tutore [met een voogd],
woenend ter Goes in Zeelant, bekende ende verlide huer volcomelic ende al vernuecht ge-
paeyt gecontenteert ende wel voldaen van Hillegont Hollincx wedewe lestwerven Jacob Willems

des goutsmits, van allen den goeden ende ver-
sterffenisse ... ruerende ende onruerende ...,
die huer eenichsins toecomen bleven ende ver-
storven zyn van den voers. Jacope Willems
hueren brueder wylen, - dat de voers. Marie
blijft staende op huer recht ende gedeel van
eenen huyse ... geheeten de iij [drie] Dijstel-
bloemen gestaen alhier jegens den predicke-
renpant over [tegenover het pand van de Pre-
dikheren] tusschen thuys geheeten de iij Croo-
nen ex una [aan de ene zijde] en Joes Hoons
huysinge ende erve ex altera [aan de andere
zijde], welck huys de voers. Hillegont huer
leefdage in tochte besettende ende gebruec-
kende is.

[Stadsarchief Antwerpen;
Schepenregister 105, f. 14] [M.V-K]

Antwerpen, Ridderstraat toegang totMaasgang
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DRAMA IN EEN AKTE
DOOR MARIUS VAN AMELSVOORT

Het gebeurt niet dikwijls dat men bij het lezen van een alledaagse akte getuige is van een
drama. Mij overkwam dat bij het lezen van het testament van een van mijn voorouders,
Pieternel de Jong. Zij woonde met haar man, Marcelis van Broekhoven, in een noordelijke uithoek
van de heerlijkheid Venloon, alias Loon op Zand, in de buurt van de Roestelberg. Zij hadden
zelf geen kinderen, maar na de dood van een broer van Celis hadden zij op verzoek van diens
weduwe haar zoontje Bernard, een kind nog, in huis genomen.

Enige jaren later werd Celis ziek. De ziekte liet zich zo ernstig aanzien, dat de echtelieden
besloten hun testament te maken. Dat was in het voorjaar van 1780. Als getuigen hadden zij
een andere broer van Celis en de moeder van de kleine Bernard gevraagd. Omdat de testateur
ziek was, kwamen de getuigen naar zijn huis, evenals de buren van weerskanten. Zij troffen
hem in zijn bed aan.

De secretaris van de heerlijkheid verscheen eveneens. In afwachting van de komst van de
schepenen begon hij alvast het testament op te stellen. Dat zou geen problemen hoeven op te
leveren, want het was slechts de bedoeling dat de echtgenoot zijn vrouw tot enige erfgename
zou benoemen, in de bekende formulering van de eerst stervende en de langst levende. De
secretaris zette de hem vertrouwde formule met vaardige hand op het papier.

Maar dan zien we een lichte opwinding tussen de regels door schemeren. De secretaris is de
verdere formaliteiten aan het uitschrijven als blijkt dat de erflaters iets belangrijks vergeten
hebben. Hoe konden zij in dit gewichtige ogenblik de kleine Bernard nu toch over het hoofd
zien! Aan de andere kant, was het wel zo nodig hem in het stuk op te nemen? Het sprak toch
vanzelf dat Pieternel voor hem zou blijven zorgen? Maar goed, alles bij elkaar was het mis-
schien het beste om de kleine er ook in te zetten. De secretaris begon tussen de al eerder ge-
stelde regels door te schrijven, vond daar niet genoeg plaats en week uit naar de kantlijn. Daar
vermeldde hij dat de langstlevende ook de zorg voor Bernard op zich zou nemen en hem van
het nodige zou voorzien tot de jongen elf jaar zou worden. Blijkbaar ging men ervan uit dat
een weesjongen op die leeftijd zelfde handen uit de mouwen kon steken.

Daarna maakte de secretaris het testament af. Hij liet wat ruimte voor de ondertekening
open en ging op hetzelfde blad verder met de verklaring van de getuigen, dat het testament
hun voorgelezen was en dat zij het in orde bevonden hadden. Intussen wachtten zij allen op
de schepenen, die nu elk ogenblik binnen konden komen. Dan zouden de twee akten in hun
tegenwoordigheid na elkaar getekend kunnen worden.

Maar de zaken verliepen anders. Mogelijk was de opwinding over de toekomst van hun
aangenomen kind de zieke te veel geweest, of was zijn ziekte ernstiger dan men gedacht had.
In elk geval zagen de vrouwen die aan het bed zaten duidelijk dat het slecht met hem gesteld
was; zijn toestand ging zienderogen achteruit. Ten slotte hielden zij het niet meer uit en
waagden zij het, de secretaris in zijn werk te storen. Die schrok van wat hij zag. Wat moest hij
nu doen? Hij stond voor een dilemma. Eigenlijk behoorde hij te wachten tot de schepenen er
zouden zijn. Maar als hij dat deed, liep hij het risico dat de testateur buiten westen zou raken
voor zij er waren. Hij kon hen laten waarschuwen dat ze moesten opschieten, maar dat zou
weinig uithalen, omdat ze ver van deze plek woonden. Zijn praktische zin won het van de
formele vereisten: hij besloot met de handeling door te gaan. Hij las het testament in hoog
tempo voor en liet de zieke man een kruis zetten als 'handmerk' bij wijze van ondertekening,
hetgeen deze met bevende hand deed.
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Dat was nog maar net op tijd geweest. Dadelijk daarna verloor de testateur het bewustzijn
... en tot ieders ontsteltenis was hij enkele ogenblikken later dood. Men had zijn vrouw de pen
gegeven om de akte volgens de vereisten meteen na hem te ondertekenen, maar zij was er niet
toe bij machte. Zij trok wit weg en raakte buiten kennis. Te midden van dit menselijk drama
stond de arme secretaris opnieuw voor moeilijke vragen. Kan de wederhelft van een echtpaar
een testament tekenen nadat de echtgenoot overleden is? Kan een aldus ondertekend stuk
gelden als het testament van een echtpaar? Hij wist niet beter te doen dan de tweede akte ook
maar af te maken. De ontsteltenis had ook hem aangegrepen, zoals te zien is aan de vergissin-
gen die hij maakte en die hij door inlassen of doorhalen herstelde.

Toen Pieternel weer bij kennis kwam, probeerden haar dorpsgenoten haar te bemoedigen.
Op dat moment traden de schepenen binnen. Met verbazing overzagen zij de situatie: een
overleden man, naast het bed zijn weduwe en op de tafel een testament dat alleen door hém
getekend was. De secretaris legde hen uit hoe de zaken zich hadden toegedragen en waarom
het hem het beste geleken had door te gaan met zijn werk. Zijn uitleg overtuigde de schepe-
nen. Zij stemden ermee in dat de formaliteiten voltooid zouden worden. De secretaris wees
Pieternel waar zij haar handmerk moest zetten, vlak onder de plaats waar de zojuist nog le-
vende hand van haar man het zijne neergezet had. Het kruis dat zij tekende ziet er een beetje
vreemd uit. Ik heb ernaar zitten kijken en begreep toen: iemand moet haar hand op het papier
gedrukt hebben om de beweging mee te sturen. Na haar plaatsten de andere aanwezigen zo
goed en zo kwaad als het ging hun schriftelijk teken van instemming. Terwijl de consternatie
wegebde, schreef de secretaris in de marge een uitvoerige verdediging van zijn beleid. Met
behulp daarvan kon ik dit drama reconstrueren.

Rouw duurde in die tijd niet lang, kon ook niet lang duren voor een onbemiddelde wedu-
we, die immers onvoldoende middelen van bestaan had. Nog voor het jaar om was, trouwde
Pieternel opnieuw en vijfjaar later kreeg zij haar eerste kind.

Uit Antwerpse Bron (97)

8 may 1577; Adriaen Yemantsz woonende tot Zierickzee als oom ende voocht van Yeman
Domiss achtergelaten weeskint wylen Thomas Yemantsz daer moeder aff was Marie Jans de
Lannoyedochter, bekende en verlyde mits dezen ontfangen te hebben van Lambrecht van Ghestel
notaris alle alsulcke scepenbrieven obligatien ende ander pampieren stucken ende munimen-
ten als den voors. Lambrecht van Ghestel by den gemeynen erffgenamen wylen Cornelisjanss
van Berghen ende Margrieten Diericx weduwe lestwerven des voirn. wylen Thomas Yemantsz in
wiens sterffhuys de voirs. brieven bevonden zyn geweest ende by den voirs. Lambrecht als
notaris gelnventariseert syn en oock in bewaeringhe zyn gegeven geweest - Diversche persoo-
nen aengaende zoe tot Middelborch als Zierickzee ende daer omtrent geseten al naer luyt
van de specificatien by hem comparant op heden van de voirs. van Ghestel daeraff ontfanghen
beruerende de selve brieven ende munimenten de vaderlycke ende moederlycke goeden des
voorn, weeskints mits wekken de voirs. comparant in der voirs. qualiteyt hem hier aff kende
wel voldaen ende gecontenteert te zijn zoe van de voirs. brieven als van der administratien
regimente ende bewinde zoe van ontfangen ende vuytgeven als de voirs. Lambrecht eenichs-
sins gehadt ende gehanteert mach hebben over de goden ende sterffhuys des voorn. Thomas
Yemants syns comparants broeder saliger.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 351, f. nverso] [M.V-K]
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WAPENREGISTRATIE

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging zijn de volgende wapens geregistreerd:

Van Gelderen (Geldermalsen, Gelderland)

Beschrijving:

In blauw drie waaiersgewijs geplaatste korenaren, waarvan de stelen zijn
gestoken door een ring, alles van goud.
Helmteken: een uitkomende gouden leeuw, getongd en genageld van
rood.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Devies: Labor et fides.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft, voor alle
naamdragende nakomelingen van Mattheus Jacobus van Gelder, geboren
Geldermalsen 9 mei 1800 en overleden aldaar 28 juli 1866. Hij trouwde Geldermalsen 29 mei 1819
met Anna Martha Blok, geboren Buurmalsen 8 januari 1796 en overleden Geldermalsen 27 juli
1866.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Elsje Evelyn van Gelderen, geboren Rotterdam 19 juni 1950, wo-
nende te Rotterdam, dochter van Hermanus Cornelis van Gelderen en Daphne Evelyn Davis.

Bronnen:
Geen.

Nummer: NGV.2002.063 (10-4-2002)

Koenders (Keeken, Kreis Kleve, (D))

Beschrijving:

In zilver een getrapte en gemetselde rode muur oprijzend uit een golven-
de zilveren schildvoet beladen met een golvende blauwe dwarsbalk; in een
blauw schildhoofd drie gouden kelken.
Helmteken: de kelk van het schild staande op twee rode stenen tussen een
blauwe vlucht beladen met een golvende zilveren dwarsbalk.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2000 ontworpen door ir. A Daae te Eelde, voor alle naam-
dragende nakomelingen van Johannes Conders, geboren Keeken 1676 en
gehuwd aldaar 2 februari 1701 met Aleydis Verheyen.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Hendrikus Theodorus Johannes Koenders, geboren Millingen
aan de Rijn 7 januari 1931, wonende te Nijmegen, zoon van Hendrikus Johannes Koenders en
Petronella Elisabeth van der Staak.

Bronnen:
Geen.

Nummer: NGV.2001.061 (16-10-2001)
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Mieremet (Leiden, Zuid-Holland)

Beschrijving:
In goud twee schuingekruiste groene sleutels, waarvan de baarden zij n
afgewend, vergezeld van vier vijfpuntige zwarte sterren (1-2-1).
Helmteken: de sleutels van het schild.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft, voor alle
naamdragende nakomelingen van Hendrik Hendriksz. Mieremet, gebo-
ren circa 1660 en overleden Leiden 28 oktober 1719 en gehuwd (1) Leiden
5 augustus 1684 met Catharina Pietersdr. Arensz., gedoopt Leiden 9
juli 1662 en overleden aldaar 29 september 1691; getrouwd (2) Leiden 25 april 1700 met Elisabeth
Matthijsdr. Servaes, overleden aldaar 8 februari 1745.
Aanvrager stamt van eerstgenoemde af.

Geregistreerd op verzoek van Frans Philippus Mieremet, geboren Leiden 26 juni 1945, wonende
te Hillegom, zoon van Frans Philippus Mieremet en Johanna Biesbroek.

Bronnen:
Geen.

Nummer: NGV.2002.062 (10-4-2002)

Rolvink (Lavelsloh (D))

Beschrijving:
Doorsneden met een golvende dwarsbalk van vier stukken blauw en zil-
ver: A in zilver twee stappende blauwe vinken; B in blauw een zilveren
snoek.

Helmteken: een blauwe wereldbol geklemd tussen twee olifantstrompen
van vier stukken, zilver en blauw.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft, voor aan-
vrager en zijn naamdragende nakomelingen. De oudst bekende voorva-
der van dit geslacht is Cordt Heinrich Rolfing, geboren Lavelsloh (D) 23 oktober 1777, dagloner,
boer en overleden Steinbrink (D) 10 juli 1834. Hij huwde Lavelsloh (D) 23 oktober 1807 met Marie
HedewigMeier, geboren Nordel (D) 7 juni 1786 en overleden aldaar 19 november 1851.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Henderikus Wilhelmus Johannes Gerardus Rolvink, geboren Goor
4 juni 1954, wonende te Nootdorp, zoon van Nicolaas Wilhelmus Rolvink en Adriana Geertruida
Theresia Tempels.

Bronnen:
Geen.

Nummer: NGV.2002.064 (10-4-2002)
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ADDENDA ET CORRIGENDA

KLAZIENA (INA) BAKKER (kwartierstaat)
Gens Nostra 50 (1995), pag. 204-205

Kwartier nummer 25: WijntjeMuusMannis, ged. Westzaan 9-11-1760.
Kwartier nummer 27: Yda CatharinaPiers, overl. Batavia 4-1-1821.
Kwartier nummer 28: Cornelis Claasse Kater, vertrok in 1796 met het VOC-schip Vrouwe Maria, voor de
Kamer van Hoorn naar Ned.-Indië.
Kwartier nummer 12: Andries Holm, griffier en rechter bij het Vredegerecht van Westzaan, wordt later
genoemd als metselaar.

D. F. Goudriaan. Haarlem

DE BOERENFAMILIE POES TUSSEN IJ EN MEER
Gens Nostra 50 (1995), pag. 244-256

Pag. 249: Ilb. De namen van de ouders van Alit Willems (getr. met AlbenJansse Poes), eerder onder patro-
niem vermeld, waren (voluit) Willem Senten Bommeren Trijntje Cornelisse Croon.
Pag. 250: IIIa-2e. Bij Rem Gerritszn. dejongh, de echtgenoot van TrijntjeAelbertsPoes, staat als doop: Osdorp
25-1-1710. Op die datum werd inderdaad een zoon Rem gedoopt, maar dat was een ouder broertje dat
kort daarna overleed (Sloten 7-5-1710). De juiste Rem Gerritszn. dejongh werd echter ged. Osdorp 6-3-
1712.
Pag. 251: Illb. (onderste regel) na Lijsbethjans van Engelen (ter verduidelijking van hetgeen hieronder
volgt toevoegen: Laatstgenoemde hertr. Sloten (otr.) 6-1-1663 Jan Vegterszn. Buys.
Pag. 252: IV. Jan Cornelisse Poes was de geïnstitueerde, universele erfgenaam van Jan Vegterszn. Buys, de
stiefvader van zijn moeder. Hier stond abusievelijk 'de stiefvader van zij n vrouw'.
Pag. 252: IV-i. Willem Janszn. Poes, 'hooft en kerckmeester', overleed te Ouderkerk aan de Amstel 19-10-

1736.
Pag. 253: IV-2. De ouders van Aajje Claasse, de echtgenote van Cornelis Jansse Poes, waren Claas Janszn.
Pastoor enjacobje Dirks.
Pag. 253: Generatie IV, het vierde kind van Jan Cornelisse Poes, was Cornelia JanssePoes, ged. Osdorp 23-9-
1713, tr. vóór 1738 OckertTeuniszn. Oosterdorp.
Pag. 253-255: V. Kinderen van AlbertJanssePoes en Cornelia Dirkse Val:
2. Trijntje, geb. Sloten (aan de Uytweg), ged. r.-k. Statie Osdorp 11-1-1740.
3. Dirk, geb. Sloten (aan de Uytweg), ged. r.-k. Statie Osdorp 17-5-1741.
Kinderen tweede huwelijk van AlbertJanssePoes metMarretjeTheunisse Vlasman:

4. Teunis, geb. Sloten (aan de Uytweg), ged. r.-k. Statie Osdorp 7-3-1745.
5. Willem, geb. Sloten (aan de Uytweg), ged. r.-k. Statie Osdorp 6-1-1747 (door invoeging volgorde ge-

boorte kinderen gewijzigd), begr. Sloten 24-12-1761.
6. Fytje, geb. Sloten (Osdorp), ged. r.-k. Statie Osdorp 26-12-1750.
tf.Fytje, geb. Sloten (Osdorp), ged. r.-k. Statie Osdorp 18-8-1763.
Pag. 254: V-7. Teunis Albertse Poes had uit zijn huwelijk met Mijntje Cornelisse van der Geer een dochter (b)
Sophia (Fytje) Poes, ged. Osdorp 21-3-1788.

D.F. Goudriaan, Haarlem

'TOON' HERMANS (kwartierstaat)
Gens Nostra 55 (2000), pag. 316-317

Pag- 317: Kwartier nummer 25 Gertrudis Barbara Goossens, overl. Bom 9-12-1848 (ingeschreven met de
familienaam Goessens).

N. A. Hamers, Malden
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EEN OORKONDE UIT 1639
Gens Nostra 56 (2001), pag. 618

In de aanhef vraagt JJ. Kaldenbach zich af'Zou de betrokken verkoop heden ten dage ook nog in de offi-
ciële archieven te vinden zijn?'. Het antwoord is: Ja, Streekarchief'Rijnlands Midden', Esselikerwoude,
ORA 4, fol. 208-209.

B. Prins, Alphen a/d Rijn

WEGWIJS
de jaarverslagen van de Keuringsdiensten van Waren

Gens Nostra 56 (2001), pag. 623-625

Pag. 625: Onderschrift bij de foto, men leze: Organoleptische controle van vis van vishandel C.J. Bronsveld (ca.
1930). Van Dale (1976) vermeldt bij de term organoleptisch onderzoek: 'het beoordelen door middel van
proeven en ruiken'.

Drs. R. Buzink (apotheker), Curagao

DE FAMILIE DE GEUS UIT GAMEREN
Gens Nostra 57 (2002), pag. 1-23

Pag. 6: VI. Aartje van Valkenburgh overl. Gameren 16-11-1808 (volgens de huwelijksakte van haar zoon
Jan).
Pag. 8: nummer 3. Arnoldajosina de Geus overl. Gameren 26-3-1885 (i.p.v. 1855).
Pag. 9: VlIIa-i. Jan Gijsbertde Geus geb. Bruchem 23-2-1842 (i.p.v. 23-3-1842).
Pag. 9: IXa. Jan Gijsbertde Geus, geb. Bruchem 29-9-1845 (i.p.v. 29-2-1845).
Pag. 15: IXc-5. Dirk Hennen de Geus, overl. 21-7-1969 (i.p.v. 21-7-1968).
Pag. 18: IXd-i. GerritjedeGeus, geb. te Brakel (i.p.v. Gameren).
Pag. 18: Tussen 9 en 10 was er nog een doodgeboren dochtertje te Gameren 5-10-1897; een dochtertje
Dirkje Hermina Artje de Geus, geb. Gameren 19-12-1898, overl. ald. 27-12-1898; en een dochtertje Dirkje
Hermina Artje de Geus, geb. Gameren 28-2-1900, overl. ald. 10-3-1900.
Pag. 20: VIIIc. Fredrik Willem de Geus (i.p.v. Frederik), geb. 2-10-1824 (i.p.v. 3-10-1824), tr. Gameren 10-9-
1857 Maria Anna van Waardenburg, overl. Amsterdam 14-8-1914.
Pag. 20: VIIIc-6. Adrianusjan Willem de Geus, overl. Schiebroek 15-5-1935, tr. Rotterdam 7-2-1889 Johanna
Wilhelmina Josepha Hueck (i.p.v. Anna Huck), geb. Rotterdam 4-8-1863. Uit dit huwelijken werden te
Rotterdam acht kinderen geboren.

A.A. de Geus, Amersfoort

MAXIMA ZORREGUIETA
Gens Nostra 57 (2002), pag. 57-63

Pag. 58: aan de literatuurlijst toevoegen: A.E.M. Zuquete, Nobreza d'Portugal, Lissabon 1960, dl. 1.
Pag- 59: nummer i.Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini was (ondermeer) onderstaatssecretaris van land-
bouw 1976-1979 (niet: 1987-1979).
Pag. 60: nummer 26. UrracaAfonso, tr.(2)ca. i29oJodoMendesdeBriteiros.

A.J. Stasse, Utrecht

COMPAGNIE VAN DEN CLOOSTER
Gens Nostra 57 (2002), pag. 79-95

De heer G. A. B. Nijhuis vermeldt dat het hier gaat om (Jan) Hendrik van den Clooster, die op 28 maart 1727
zijn commissie kreeg. Tot welk regiment deze compagnie behoorde en waar deze gelegerd was, wordt
ons echter onthouden. Toch zijn de gegevens die belangrijk zijn om de verdere levensloop van de mili-
tairen te ontrafelen, niet zo moeilijk te vinden.

Jan Hendrik van den Clooster vinden we in het commissieboek van de Raad van State (Nationaal Archief,
arch. Raad van State, inv. nr. 1537). Blijkens de klapper hierop komt hij voor op fol. 129, waar wij lezen
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dat hij op advies van de provincie Overijssel d.d. 28 maart 1729 op 17 april 1729 commissie kreeg als
kapitein van een compagnie in het regiment te voet (= infanterie) onder kolonel Reintvan Rechteren, dat
hij die functie bekleedde sedert 28 maart en dat hij in persoon de eed deed op 17 april; bovendien nog
dat hij de overleden RudolfGeerlig van Isselmuden (zie over hem Nederland'sAdelsboek 1996-97, pag. 80) op-
volgde.

In H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der infanterie (Mil.-hist. bijdragen van de sectie krijgsge-
schiedenis nr. 1), 's-Gravenhage, 1977 vinden we dan de achtereenvolgende regimentscommandanten
en dat dit regiment ca. 1772 het eerste bataljon wordt van het regiment Nationalen nr. 20. In H. Ringoir,
Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot1540 (dezelfde reeks nr. 8), 's-Gravenhage, 1980 vinden we waar
het bataljon en dus ook de compagnie-Van den Clooster, gelegerd was tussen 1727 en 1747. Voor de indi-
viduele militairen moeten we dus verder in deze plaatsen zoeken.

Mr. O. J. Schutte, 's-Gravenhage

BRONSGEEST
Gens Nostra 57 (2002), pag. 397-424

Pag. 402: Aan het eind van de inspringende tekst bij AIV, laatste alinea, na
'... de enige zoon van Johannes Cornelis Sr., de zaak voort.' leze men (infor-
matie verkregen van de heer drs. S.Th.M. Bronsgeest): Als medefirmanten
(met een minderheid van de aandelen) had hij vader en zoon Gerrit (B VlIIb)
en Simon TheodorusBronsgeest (B Xlb), naamgenoten, maar dus blijkens deze
genealogie geen directe familie. Binnen de familie van Gerrit en Simon werd
kennelijk toch wel een idee van verwantschap gevoeld, en werd over de 'an-
dere' tak gesproken als over 'de neven'. De firma bezat toen twee houtzaag-
molens onder Oegstgeest. Toen in 1842 de nieuw aan te leggen spoorweg
precies over het terrein van de onderneming zou gaan lopen, protesteerde
met name Petrus Arnoldus, wat na een oponthoud van anderhalfjaar leidde tot een verdrievoudiging van
de geboden prijs voor de benodigde grond. Dit bod werd geaccepteerd, en de firma werd voortgezet op
de resterende grond.

Pag. 415-416: Van de heer E. van Vloten te Arnhem ontving de heer Van der Zeeuw als reactie op het arti-
kel informatie, waardoor de situatie rond CII, CornelisDircxzn. Bronsgeest, en zijn nageslacht is verduide-
lijkt. De informatie is afkomstig uit het archief Van Assendelft de Coningh in het ARA: (RA in Holland,
inv. no. 201). Cornelis Dircxzn. Bronsgeest was gehuwd met Haartje Maartens van der Mij. Hij overleed 5-8-
1669, zij 12 dagen later op 17-8-1669. Aechge Cornelis (C II-2?) was inderdaad een dochter van hen. Haar
huwelijk met Pieter Wiggertszn. dejongh vond plaats in Noordwijk op 1-8-1672. Hoewel de informatie
niets zegt over Simon Corneliszn. (CII-3?) acht ik het vrijwel zeker, dat hij een broer van Aechge en dus een
zoon van Cornelis en Maartje was, zie ook de namen van zijn kinderen.

Bronsgeest

BOEKEN
Gens Nostra 57 (2002), pag. 433-436

Pag. 433: Nini Keulers, De besloten Hof. Kroniek van een Brabantse katholieke familie in de negentiende en twin-
tigste eeuw. In de laatste alinea wordt het te overmaken bedrag, bij bestelling van het boek, verkeerd
vermeld; men leze: € 22,50 (verzendkosten € 3,-).

WEGWIJS
Gens Nostra 57 (2002), pag. 488-489

Laatste regel in het kadertje op pag. 489 dient als volgt gelezen te worden: Als ook ten aanzien van het
moederschap twijfel wordt geïntroduceerd, dient de kans nog nader te worden vermenigvuldigd met
km

m, waarin km = de kans dat een wettige moeder ook de biologische moeder is.
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r W E G W IJ S
adressen van buitenlandse verenigingen (4)

België
Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg (vwz met financiële steun van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Provincie Limburg).
Tijdschrift: Limburg (driemaandelijkse uitgave; ingaande 1997 samen met het (voormalige)
jaarboek Het Oude Land van Loon).
Correspondentie Redactie: Bruno Indekeu, Koning Leopoldlaan 22, B-3920 Lommei;
E-mail: indekeubruno.not@dataconsult.be
Correspondentie Federatie, secretaris: Theo Coun, Parklaan 9, B-3590 Diepenbeek;
E-mail: theo.coun@belgacom.net
Website: http://users.belgacom.net/limbuloon

Levend Archief vzw (vereniging zonder winstoogmerk)
Uitgave: Archiefleven. Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge (ver-
schijnt driemaandelijks).
Adres: p/a Stadsarchief, Burg 11A, B-8000 Brugge; tel. 00.32.50/44.82.60.
E-mail: stadsarchief@brugge.be
Lidmaatschap € 11,20 p.j. (vanaf ca. € 25,- is men erelid); ondersteunende
vereniging voor het stadsarchief, opgericht in 1993; het archief is gratis toe-
gankelijk. De Nieuwsbrief geeft informatie over de werking van het archief, over aanwinsten,
bronnen, activiteiten van werkgroepen (o.a. voor huizengeschiedenis), lezingen enz. Voorts
aankondigingen van nieuwe uitgaven als de reeks 'Cahiers', waarin resultaten van huizenon-
derzoek bekend gemaakt worden*.
Oude foto's over Brugge: www.beeldbankbrugge.be

Z b

Stadsarchief Brugge; receptie met links de ingangvan de studiezaal
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Studiezaal
Stadsarchief

Service de Centralisation des Études Généalogiques etDémographiques de Belgique (S. C. G. D.) (opgericht

1944)
Tijdschrift: L'Intermédimaire des Généalogistes/De Middelaar tussen de genealogische na-
vorsers (verschijnt tweemaandelijks; doorlopend genummerd).
Adres: Rue Anatole France, 31 te Schaerbeek, B-1030 Bruxelles.
Bibliotheek: alleen toegankelijk voor leden, dinsdags van 15.00 tot 19.00 (behalve op feestda-
gen). Bij correspondentie steeds antwoordporto (of internationale antwoord-coupon) bijslui-
ten.

De archiefwijzers 1 t/m 5 zijn in te zien bij de Informatie-afdeling van ons Verenigingscentrum
(Weesp).

Duitsland

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde e.V(opgericht 1952)
Uitgaven: Pfalzisch-Rheinische Familien- und Wappenkunde (waarin opgenomen: Mitteilun-
gen zur Wanderungsgeschichte der Pfalzer) (verschijnt driemaal p.j.); Schriften zur Bevölke-
rungsgeschichte der Pfalzischen Lande; Kleine Reihe.
Geschaftsstelle (archief en bibliotheek): Rottstrafie 17 (gebouw van het Stadsarchief), D-67061
Ludwigshafen; geopend: donderdags 14.00 - 18.00 en na telefonische afspraak (tel.: 0621-
523857) • '

Homepage: www.prfk.de
Trefpunten: Kaiserslautern/Rockenhausen, Kandel, Landau, Ludwigshafen, Mutterstadt, Neu-
stadt, Pirmasens, Schifferstadt/Speyer, Worms/Rheinhessen en Zweibrücken; gasten zijn
welkom. Een lijst met data, adressen en/of contactpersonen staat op de omslag van het tijd-
schrift.
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Frankrijk
Groupement Généalogique de laRégion duNord(G. G.R.N.). Flandres -Ha inau t - Artois (Vlaanderen
- Henegouwen - Artesië) (opgericht 1971).
Tijdschrift: Nord Genealogie (tweemaandelijks). Uitgaven: Recueils [in boekvorm en als micro-
fiches].
Zetel: Chateau Rouge 59118 Wanbrechies.
Adres: Botte Postale 62, F-59118 Wambrechies Cedex.
Internet: http://www.genenord.tm.fr
E-mail: ggrn@genenord.tm.fr

M.V-K

archiefnieuws

Internet nieuws
Het Historisch Platform is een service- en net-
werkorganisatie voor historici en historisch
geïnteresseerden. Archiefmedewerkers en -
bezoekers horen zeker tot deze groep en
daarom is een bezoek aan de website van Het
Historisch Platform (www.historischplat-
form.nl) zeker de moeite waard. Archiefin-
stellingen die een bijzondere spreker willen
uitnodigen, kunnen gebruik maken van de
aanwezige sprekersgids. In deze gids komt
een gevarieerd aantal lezingen voor. Voor de-
ze bemiddeling brengt het Historisch Plat-
form geen kosten in rekening. Meer infor-
matie en een uitdraai van de sprekersgids
kunt u krijgen via e-mail: secretariaat@histo-
rischplatform.nl.

Op de website van het Historisch Platform
zit ook een link naar de site Het Historisch
Huis (www.historischhuis.nl). Op deze site
zijn meer dan driehonderd links te vinden
naar nationale en internationale geschie-
deniswebsites, maar ook een almanak met
adresgegevens van organisaties, instituten,
archiefdiensten etc. ... Heeft u twijfel of u
een historisch boekwerk moet kopen dan
kunt u ook even de recensiebank raadplegen.
Mogelijk komt het werk daarin voor.

[Archievenblad, jg. 106, nr. 8, okt. 2002,
pag.6]

Op 19 september is de website www.fries-
verleden.nl/www.fryskferline.nl opgele-

verd. Deze tweetalige website is het resultaat
vaneeninterdisciplinairesamenwerkingtus-
sen een aantal Friese cultuurinstellingen. De
geschiedenis van de drie dorpen Wynaldum,
Hogebeintum en Oudebildtzijl wordt ver-
teld aan de hand van objecten uit de collec-
ties van het Ryksargyf Fryslan, het Fries Mu-
seum, de Fryske Akademy en de provincie
Fryslan.

[Archievenblad, jg. 106, nr. 8, okt. 2002,
Pag-9]

TRESOAR
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Per 1 september 2002 is het Ryksargyf gefu-
seerd met de Provinciale en Buma Biblio-
theek en het Frysk Letterkundich Museum
en Dokumintaasjesintrum alhier, tot: Tre-
soar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sin-
trum (www.Tresoar.nl).

Voor de bewaring van de archieven heeft
deze fusie geen gevolgen. Het nieuwe insti-
tuut is door de minister van 0C&W namelijk
tevens aangewezen als rijksarchiefbewaar-
plaats voor de provincie Friesland, op dezelf-
de manier als het Ryksargyf dat was vóór die
tijd. Alleen de plaats waar de stukken kun-
nen worden geraadpleegd verandert: na een
kleine verbouwing kan men in de loop van
2003 terecht op Boterhoek 1 i.p.v. Boterhoek
3-
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De Provinsjale en Buma Biblioteekfan Frysldn

(PBF) zijn twee instellingen die in 1966 een
gezamenlijke huisvesting kregen. De Provin-
ciale Bibliotheek werd ingesteld in 1852 om
o.a. het beheer van de bibliotheken van de
universiteit van Franeker en van het Hof van
Friesland te verzorgen. De Buma Bibliotheek
bestaat sinds 1876, toen de classicus L.A. Bu-
ma een groot legaat gaf aan de provincie voor
een bibliohteek op het terrein van de klassie-
ke talen. De PBF is een wetenschappelijke
studiebibliotheek voor taal- en letterkunde,
(kunst)geschiedenis, sociale en rechtsweten-
schappen, filosofie en theologie met speciaal
aandachtspunt de Friese landen. De in de ja-
ren '70 geschonken collectie Fuks voorziet in
literatuur over hebreeuwse/joodse taal- en
letterkunde.

De archieven van het Ryksargyf zijn meest
afkomstig van in Friesland gevestigde over-
heidsinstellingen van Rijk en Provincie.
Voorbeelden zijn rechtbanken, Rijkswater-
staat, Provinciale Staten en de stadhouders
van Friesland. Verder zijn er particuliere ar-
chieven (zoals die van kerken, politieke par-
tijen en bedrijven) en 70.00 historische kaar-
ten en tekeningen, 50.000 foto's en 3000
oorkonden; alles zo'n tien strekkende kilo-
meter.

HetFrysk Letterkundich Museum en Dokumen-

taasjesintrum (FLMD) is een stichting, in 1950
opgericht door een groep Friese taalkun-
digen en literatoren die van mening waren
dat er een speciaal instituut moest komen
voor het verzamelen van Fries literair-his-
torisch erfgoed. Het beheert o.a. brieven en
handschriften van schrijvers. Als museum
verzamelt het FLMD o.a. ook foto's en por-
tretten. Eén van de vaste exposities is de
Troelstrasamling, gewijd aan Piter Jelles
Troelstra en diens familie (zijn eerste vrouw

was Nynke van Hichtum, schrijfster van kin-
derboeken). Het FLMD is gehuisvest in de
Grote Kerkstraat.

GemeentearchiefSchouwen-Duiveland
Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
heeft een nieuw onderkomen in het gemeen-
tehuis, Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee
(ingang aan de achterzijde van het gebouw).
De oude behuizing in het Zierikzeese stad-
huis met zijn karakteristieke studiezaal is
nu ingeruild voor modern comfort in de
vorm van twee studiezalen en een verdubbe-
ling van het aantal zitplaatsen.

De openingstijden zijn verruimd: op werk-
dagen van 09.00 - 17.00 uur en op donder-
dagavond ook van 19.00 - 21.00 uur. Voor de
donderdagavond moeten de stukken van te-
voren worden aangevraagd. De telefoon- en
andere nummers zijn aangepast. Telefoon:
0111-45.23.20, fax: 0111-452452, e-mail: ge-
meentearchief@schouwen-duiveland.nl

In verband met de nieuwe behuizing zijn
ook alle rechterlijke, notariële en weeska-
merarchieven overgebracht uit het Zeeuws
Archief naar Zierikzee. Een overzicht van
alle archieven en verzamelingen in het Ge-
meentearchief is te vinden op de website:
www.schouwen-duiveland.nl

De nieuwe huisvesting zorgde ook voor
talrijke aanwinsten. De meest omvangrijke
aanwinst is de collectie negatieven van vader
en zoon Ochtman uit Zierikzee (1900-1970).
Vooral bevat deze verzameling veel mate-
riaal over de watersnoodramp van 1953. De
ongeveer 3200 negatieven zijn afgedrukt,
grofmazig gesorteerd en inmiddels beschik-
baar voor raadpleging in de studiezaal.

[Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief SCEZ,
jg. 1, nr. 2, sept. 2002]

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 zij n ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
J. Crucq, Kruikenmaker of Bultenaar? Genealogievan defamilkCrucq, Middelburg 2001, ill., index.

Begonnen wordt met een aantal Crucqgezinnen dat tussen 1630 en 1730 in de Zuid-Belgische plaat-
sen Mouscron en Menen leefde. Uit twee van die gezinnen kwamen Jasper Crucq en Adriënne Crucq,
die in 1740 om geloofsredenen met hun twee kinderen naar Nederland (Goes) vluchtten. Alle Crucken
die nu in Nederland leven stammen van hen af.

S. Laansma, Geschiedenis van het GeslachtLaansma, deel7, Zutphen, 2001/2002,48 pag.
In deze publicatie worden de partners behandeld van de Laansma's uit generatie X. Aangezien de

vrouwen in de 19de eeuw zich meestal bezig hielden met de zorg voor man en kinderen en verder hoog-
uit bekend is dat zij voor hun huwelijk naaister of dienstbode waren, is de aandacht vooral uitgegaan
naar het gezin waaruit zij kwamen en naar hun voorgeslacht.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
M. van de Sandt, Van 'Hofup den Sande' tot 'GrofieSandenhof, de geschiedenis van onzestamhoeve, Stichting Van
de Sandt, Breda 2001, ISBN 90-806790-1-1,24 pag., ill.

In dit aardige boekje wordt de geschiedenis beschreven van de hofstede waaraan de familie Van de
Sandt zijn naam ontleent en die gelegen was op de linkeroever van de Rijn, tegenover de plaats Rees in
Duitsland. De hofstede werd voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1358. In 1672 werd hij in brand
geschoten, om te voorkomen dat de Fransen, die toen Rees naderden om het aan te vallen, zich erin zou-
den verschuilen.

Kwartierstaat
G. J. Loose en L. M. Loose-van Heel, Loose's kwartieren, deel 4-3, Zaandijk 2001,123 pag., ill., index.

De auteurs hebben de ambitie hun kwartierstaat in 17 delen uit te geven, met als probanten de kinde-
ren van de auteurs. In dit als eerste uitgegeven deel is de kwartierdrager Rink Tjebbes, nummer 18 ofwel
van de vierde generatie de derde persoon. Deze Rink Tjebbes (1835-1911) was koopman in boter en kaas
te Amsterdam en zoon van stuurman/kapitein Rinke Pieterszn. Tjebbes en Aaltje Dirks de Boer, beiden
van Terschelling. De voornamelijk doopsgezinde zeevarende voorouders worden gevolgd tot diep in de
17e eeuw. Veel bijzonderheden zijn toegevoegd, waardoor een goed gedocumenteerde familiegeschie-
denis is ontstaan. De vele schema's geven een duidelijke structuur. Mogen ook de volgende delen van
dit niveau zijn.

Biografie
H. Leenes, Isidoor Leenes - biografische schets; Genealogisch overzicht van de Groningse familietak, Hoogezand
2001,186 pag., ill., index.

Als aanvulling op het reeds eerder verschenen Lienesch - de (ge)leen(de) es, door H. Leenes en S. Schaafs-
ma, is deze biografie van 'favoriet familielid' Isidoor Leenes gepubliceerd. Isidoor Leenes (1891-1975),
volgde aanvankelijk een priesteropleiding met als doel missionaris te worden, maar zag daar later toch
vanaf. Na een studie economie werd hij bankier en economisch adviseur. Het verhaal van zijn avontuur-
lijke leven is gebaseerd op documenten en familieverhalen. Tevens heeft de auteur getracht de persoon-
lijke belevenissen te schetsen tegen de bredere achtergrond van het tijdperk, waar hij goed in geslaagd
is. Besloten wordt met stamreeksen van zowel de vader als de moeder van Isidoor Leenes en met een
overzicht van hun nakomelingen.

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

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

Nederland
Amstelodamum.jg. 89, nr. 3, mei/juni 2002. De graansilo aan de Westerdoksdijk; Julius Wilhelm Edwin
vom Rath weldoener voor Amsterdam [1863-1940, zoon van Wilhelm vom Rath (geb. Duisburg 1830) en
Anna Maria Louise Bunge (1839-1918); kunstverzamelaar; begunstigde diverse takken van kunst met
fondsen en legaten]; Elswout, Overbeeck en Hartelust. De legendarische Borski-bui tens (1765-1960).

Idem, nr. 4, juli/aug. 2002. S.A.C. Dudok van Heel: Een nieuwe Berckheijde van de Herengracht [schilder
Gerrit Berckheijde, Haarlem 1638-Amsterdam 1698; bouwheren van de afgebeelde tweelinghuizen wa-
ren Willem (1633-1695) en Adriaan (1631-1722) van Loon]; M.M.Th.L. Hameleers: De vier kaarten met het
uitbreidingsplan van Amsterdam van J.G. van Niftrik uit 1866; J. Giskes: Leo Smit (1900-1943), een
Amsterdams componist.

Archievenblad.jg. 106, nr. 5, juni 2002. P. Brood: Na 200 jaar een nieuw begin voor het Nationaal Archief;
D. Carasso: Het virtuele Nationaal Archief; R. Goossens: Een inventarisatieproject in Eindhoven. 13.138
Hinderwetvergunningen.

Idem, nr. 6, aug. 2002.P.Boselie: Een metamorfoze voor Sittardse literaire collecties [van Charles Beltjens,
Felix Rutten en Jacques Schreuers]; M. van Dijk: De eerste keer doet altijd pijn: ervaringen met een over-
gebracht digitaal archief; F. Steijlen: Het archief van het Commissariaat Ambonnezenzorg [1953-70];
Kadaster 1832 op internet [begin 2003].

Arneklanken.jg. 7, nr. 2, juni 2002. L. vanBelzen: Het geslacht Marijs te Arnemuiden [Cornelis Marijs, ged.
West-Souburg 1761, tr. driemaal; beknopte genealogie]; J.Adriaanse: Dr. J. W. Loysen Dillié (1835-1883) [geb.
Middelburg]; ?.). Bos: Ds. H. van der Linde als laatste eigen predikant van Kleverskerke (1928-1930); Verv.
Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven (8) [o.a. de nieuwe haven].

Baerne (Historische Kring 'Baerne'), 15e jg., nr. 1, maart 1991. Deutzia en de Amsterdamse Hortus
Botanicus; De ridderhofstad Drakenburg; Amsterdamsestraatweg 250 jaar. Idem, nr. 2, juni 1991. R.
Uileman: De angst voorbij [herinneringen van Albert Robert Pluntke (geb. Breslau 1907) en Dirkje
Johanna Westra (geb. Dokkum 1919); otr. Baarn jan. 1944]; T.Biemans: Honderd jaar ziekenverpleging in
Baarn; H. Bronkhorst: In een Baarnse villa hingen schilderijen van Monet. Het verhaal van een huis en zijn
bewoners [Marie Paul Voute (1882-1955), koopman in Indische producten, tr. Baarn 1907 Carolina L.T.A.
Holtzman (1886-1966). Idem, nr. 3, sept. 1991. De oude naam van de Pauluskerk op de Brink; Als de freule
dat geweten had [A. Faas Elias, legateerde in 1902 o.a. het hofje aan de Westerstraat]. Idem, nr. 4, dec.
1991. H. Bronkhorst: 1580: De Reformatie in Baarn; Een Baarnse expressioniste [Else van der Feer Ladèr-
Lohmann, overl. 1984, geb. Bielefeld 1897]; Oude prenten van Baarn.

Bie t Schilt (Helium, Siddeburen, Steendam, Tjuchem), jg. 2, nr. 1, mei 2002. ]. Steenhuizen: Vroegere
belastingen in de kerspelen Siddeburen en Helium. Het oude tiendrecht; H. Bloemhoff: Het ontstaan en
de geschiedenis van de Nederlandse Landarbeidersbond in de Woldstreek, deel 1; R.Alma: Adel en recht
in Siddeburen [o.a. Menolda, Tadinga, Rengers, Ewens]; ]. Boerema/J. Bronts: Boerderijen, huizen en hun
bewoners te Helium, Hoofdweg 170 [eigenaren/bewoners sedert 1626: patroniemen, Nieboer (1796-1854),
Jongman (1874-1953)]; E.Jager. De runderpest in de 18de eeuw.
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De Brabantse Leeuw, jg. 51 (2002), nr. 3. Verv. Broeken te Tilburg; L. Adriaenssen: Moonen te Oost-,
West- en Middelbeers [i6e-ige eeuw]; Verv. Genealogie Snoeren; L.J. Keunen: Genealogie van de familie
Orssen [oudst bekende: Arnt Orssen die men heet Art Jutten, geb. ca. 1370, overl. 1435/44, vermeld te
Helmond vanaf 1417]; A.M. Bosten: Van Hesselt, de familie van een Gastelse pastoor [Arnoldus van Hesselt
(ook: Hesselius) (1576-1655); familieleden komen voor onder de namen: Van Heijsselt, Hesselmans,
Heijsselmans; ise-i7e eeuw. Ad gen. IV: een Lambrecht Hesselt otr. Antwerpen (Sint Jacob; PR 215, f.
192 verso) jan. 1576 Maijken Alest]; Verv. Leenmannen, mansmannen en cijnsmannen [Schellekens van
Gorop, Van Gorp]; L. Adriaenssen: Noordbrabantse poorters in Leiden 1578-1626.

Gelders Erfgoed. 2002-3. H.B. Demoerf: Bij het omslag [een initiaal (versierde hoofdletter) uit 1438 met wa-
pens van Jan III van Brabant, medestander Eduard van Bar en 17 vijanden; beschrijving van de wapens]; P.
Tuijn: Jagen met honden in Gelderland. Aantekeningen over de geschiedenis van de j acht achter de meute
en van de lange jacht; H. Sanders: Het kooikerhondje en de eendenkooi; Interview met Janine Pijl, direc-
teur Geldersch Landschap-Geldersche Kastelen; Jacobus Trijsburg 25 jaar bij het Contact.

Genealogie (CBG), jg. 8, nr. 3, najaar 2002. A. Lever: Een fles als relikwie [van de firma A. Houtman & Co,
te Schiedam]; A. Meddens-van Borselen: Onderzoek in archieven van krijgsraden. Militaire rechtspraak
van Napoleon tot nu [index op dossiers met vonnissen en bijlagen van krijgsraden in Noord-Holland
1798-1913 gereed; de organisatie, strafzaken en straffen (voorbeelden: Arnoldus Gulix (1818), Friedrich
Wilhelm Hantsch (1866), Albert Hendrik Dettingmeijer en Margaretha Lusink (1859), Theodoor E. M. van
Lilaar en Karel Chris tiaan Ketner (1889); gevangenisregisters]; J. van denBorne: Amateurmuziekbeoefening
in de negentiende en twintigste eeuw [o.a. markante personen: Willem Frederik Jakma, te Millingen aan
den Rij n, Johannes Nicolaas Kok (geb. Leiden 1896)]; R. van Drie: Genealogie en bescherming persoonsge-
gevens [de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) per 1-9-2001 van kracht; samenvatting inhoud; wat
is de betekenis voor de genealoog in de praktijk]; Familiealbum [Jacob Fok, geb. Oudorp 1869].

Genealogie zonder grenzen, nr. 54, juni 2002. Verv. Huwelijken Herv. Gem. Venlo [1740-41; militairen];
Verv. Register van familiearchieven RA Hasselt; Vertriebene Reformierte aus Aachen, Burtscheid und
Eupen 1645-1693 [transcriptie; namen, data en waarheen vertrokken]; Bibliothèque du Groupement
Généalogique de Henri-Chapelle et Environs; Antw. o.a. Lon(n)eux, de Liberme, Rohe/Roe/Rhoe.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jg. 17, nr. 3, juli 2002. P. Kooien/Th. Meulendijks: Inkwartiering
en desertie tijdens de Belgische Opstand [1830-39; per plaats opgave van dienstplichtigen met nadere
gegevens; veroordelingen; uit het dagboek van de Amsterdamse meubelmaker Hermann Hennrich
Wollring een lijst met adressen waar hij logeerde]; A. Neggen: Verhoeven te Oirschot [17e eeuw]; Verv.
Borgbrieven Oirschot-Best [Smets t/m Van de Vleuten; met o.a. Snellaers, Van Son, Van Stiphout, Swevels,
Timmermans, Van der Velden, Van de Ven, Verhoeven, Vlemmings]; Verv. Fragment-genealogieën uit
Oerle. 14. Stevens. 15. Jan Jaspers [ > Scheermakers]. 16. Staessen. 17. Jan Roefs; W. Jaegers: Sprokkels uit
het Land van Cuijk en Ravenstein (1) [Portalais, 1808]; Aanv./Corr. Kwst. Sanders; Oost-Brabanders voor
de rechtbank te Eindhoven (3) [o.a. Van Kessel (1829), Kroef (1830), Van der Wijst (1826)]; Verv. Kwst. Van
Rijzingen.

Gens Data. 19e jg., nr. 3, mei-juni 2002. Twee VOC-websites; F.Laurens: Tussen servet en tafellaken (1) [het
voorbereiden en publiceren van een boek met Corel Ventura]; A. Biesbroek: Overzetten GD/D90 naar een
andere computer; Genealogie en Linux; Veranderingen in PRO-GEN 3.0b; Tips en trucs.

Idem, nr. 4, juli-aug. 2002. JW. Koten: Het nieuwe Windows Gensdata programma: GENSDATAPRO in
het Nationaal Archief ten doop gehouden; Tussen servet en tafellaken (2). Het opbouwen van een publi-
catie; JW. Koten m.m.v. A. Harlaar: Update Brother's Keeper. Een gebruiksvriendelijk programma met veel
mogelijkheden dat niet te duur is.

Gens Germana (WGOD), jg. 28, nr. 2, mei 2002. J. Thorn: Lijst van gebruikte genealogische bronnen in
archieven van gemeenten in Württemberg; M. van der Stel: Familie- en archiefonderzoek in Tsjechië
[samenvatting lezing]; H. Linke: De herkomst van Chora, alias Eleonora Burchardine Weingarten,
een Turkse voormoeder; O. Lunshof. Gezocht: sergeant uit 1898; P.J.C. Elema: Genealogie Tolle. Noord-
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Holland [afk. van Varlosen/Hann. Münden; Duitse stamreeks en Nederlandse genealogie; i8e-zoe eeuw].
Carthoteek WGOD, maart 2002.

Heemtijdinghen (Stichts-Hollandse Historische Vereniging, Woerden e.o.), 38e jg., nr. 1, maart 2002.
G. van Stavek Het marktveer van Woerden op Amsterdam [met lijst Woerdense schippers met jaren van
benoeming en beëindiging; o.a. Rietveld, De Koen, Van Stavel, Van Wijk]; Straatnamen in Bodegraven
en Nieuwerbrug. Nieuwsbrief Historisch Platform Woerden, nr. 3, voorjaar 2002. Aanwinst voor
Stadsmuseum [een landschap, geschilderd te Woerden 1648 door Herman van Swanevelt].

Idem, nr. 2, juni 2002. G.A.F. Maatje: Hekendorp en de Heren van Hekendorp [gelegen tussen Gouda
en Oudewater; vroeger bekend als Goejanverwellesluis; Van Montfoort, Van Merode, Olij van Velsen,
De Witt, Strick (van Linschoten), Von Arnim, Van Dam]; G.G. Stolwijk: De dorpsschool te Waarder [met
namen van leerlingen ca. 1890 (o.a. Van der Neut, Verboom, Visch), overzicht van schoolmeesters en
(hulp)onderwijzers vanaf 1625; uitvoeriger worden beschreven: Lucas Willem Ruijselaer, Philippus de
Baudous, Pieter Lonus, Jan Borsje, Huibert Schippers, Antonie Korstiaan Bestebroer, Jan van Velzen (uit
Pernis), Jente Poen (geb. Beemster 1862)].

Historische Kring Loosdrecht (secr.: A. C. Mol-Roodhart, p/a Acacialaan 2,1231BT Loosdrecht; www.hkl-
loosdrecht.myweb.nl; contr. min. € 10,- p.j. op postgiro nr. 31.32.756), nr. 135,29e jg., voorjaar 2002. B.C.
van der Vliet: Marine opleidingskamp Hilversum (MOKH) 1 februari 1946 -17 mei 1978, meer dan dertig
jaar; De koffiemolen van Arie Lamme [1863-1953, kruidenier]; B. de Ligt: Oproerigheid der boeren in
Gooiland in 1588; C.W. van Wieringen, arts en magiër [Cornelis Willem van Wieringen, geb. Woudenberg
1894].

Idem, nr. 136, zomer 2002. B. de Ligt: Hennipman en Pos waren hier [timmerlieden, die in 1922 de
kerkspits van Nieuw-Loosdrecht repareerden]; A. Dekker: Willem Polman (1905-1978), pottenbakker [geb.
Leiderdorp]; De Nieuwe Kaert van Loenen, vervaardigd door C.C. van Bloemswaerdt (1726); Vertrouwde
zeilschepen 7 [de Star].

Historisch Geografisch Tijdschrift. 20e jg. (2002), no. 1. P.C.M, van derHeijde: Megen was economisch
een echte stad [het graafschap Megen - in het noordoosten van Noord-Brabant - bestond uit de stad
Megen en de dorpen Haren, Macharen en Teeffelen; inzicht in de opbouw van de economie aldaar]; G.A.
Hoekveld: De Hilversumse stedelijke ontwikkeling: een model van de ontwikkeling van een middelgrote
Nederlandse stad vergeleken met de werkelijkheid; R. Knaepen (t)/M. Antrop: Gemene pleinnederzettin-
gen in de historisch-rurale Kempen van België en Nederland.

Idem, no. 2, 2002. K. Rutte: Buitenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek; RL Kappers: Overlaten: (g)een
oplossing van de problemen bij te veel water? De maatschappelijke gevolgen van de overlaten in het
rivierengebied in de 18e en 19e eeuw; P. Timmer: Woonscholen in Nederland. De Ravelijn in Maastricht als
laatste herinnering.

De Indische Navorscher. jg. 15 (2002), nr. 2. M. Spaans Azn.: 'Eresabel' [militaire onderscheiding voor
officieren van het Oost Indisch leger, die al gedecoreerd waren met de Militaire Willemsorde en zich
opnieuw bijzonder onderscheiden hadden; chronologische lijst, bijzonderheden, en - zo mogelijk
-foto's].

Het Kromme-Rijngebied. jg. 36, nr. 1, maart 2002. CA. van Burik: Een familie Van Beverweerdt alias Van
Werckhoven alias Van Malsen (?). Een zoektocht in de archieven naar smeden en een rentmeester [met
inleiding tot genealogisch onderzoek toegespitst op de 17e eeuw in het Kromme-Rijngebied en de stad
Utrecht; fragment Van Beverweerdt/Van Malsen, i6e-i7e eeuw; Baers Gerrits van Malsen tr. Aelbertje
(Geurts) de Cruijf, die hertr. Cothen 1678 Willem Krijnen van Hazendonk]; E. van Nimweegen-Seggelink:
'Met de koorden gestraft', een opgehangen diefin Wijk bij Duurstede in 1772 [Hendrik Lammers ca. 45
jaar, geb. in Brabant; zijn 'staat van dienst'].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 30, nr. 2, juli 2002. A.J. Welschen: Herkomst en geschiedenis
van de familie Welschen en de geografische verspreiding van deze familienaam [Rotterdamse familie,
afkomstig van Millen bij Sittard]; A.P.L.Paquaij: Jenne Labers: een halszaak [in 1692 bevallen van een kind
van Willem Rousch; eerder in 1689 van een kind van Dries Jeuckens]; W. Brassé: Onverklaarbare alias-
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namen [ervaringen]; Verv. Voormalige kerkhof aan de Ganzenstraat te Venlo [o.a. Gottschalk, Rubens,
Hirsch, Rood, Wiener, Wolff, Kaufman, Franck(en)].

De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland; secr.: J. Smit, Lies 73, 8895 KS Terschelling-Lies), no.
155» jg- 41» maart 2002. Idem, no. 156, juni 2002. Jaarverslag. Idem, nr. 157, juli 2002. Een extra [fraai]
nummer 40 Jaar Stichting Ons Schellingerland (S.O.S.). S.O.S. onder voorzitterschap van Wim Spanjer;
Elzensingels; De Grië, tien jaar na de aanleg van de dam [buitendijksland; afslag en opslibbing; nieuwe
kweldervegetatie; vogels]; Uit het archief van S.O.S. van de jaren 1962-1967. Foto's met afbeeldingen van
vroegere situaties en de huidige ernaast.

Molens, nr. 67, jg. 17, aug. 2002. Vlietmolen 'terug' in Lexmond; Molenproject in De Schermer; Pelmolen
Terhorst 250 jaar [te Rijssen/Ov.; molenaar Peter Kamans; molen gebouwd in 1752 door Jan ter Horst];
E. van Gerven: Molenaarsgeslachten: de Brabantse familie Kees [en de molens Nooit Gedagt (gebouwd in
1846 door Johannes Gors) en Zeldenrust (gebouwd 1869) te Budel; Jenke Kees (geb. 1871) tr. 1910 Drika
Wijnen; tien kinderen]; Molens tussen de Friese meren.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXIX, No. 5-6, mei-juni 2002. C.R.H. Snijder: Scherprechters te Maastricht,
1580-1870. Een historisch-genealogische studie [genealogieën Knoch (Knops, Knox e.d.; I7e-i8e eeuw),
Tilmans (Tillemans; I7e-i8e eeuw), Hamel (o.a. te Luik; i8e-i9e eeuw), Herman(n) (te Morhange/F; 17e-
18e eeuw), Rein(e)/Rheine (in de Elzas; I7e-i8e eeuw), Debeefe/De Befve/De Beefe (te Thimester; i8e-i9e
eeuw), Verschuure (afk. van Middelburg; 19e eeuw), Jansen (te Stadtlohn en Steenderen; i8e-i9e eeuw)];
A.C. Zeven: Grafschriften te 's-Heerenberg: twee grafzerken nader bekeken [Derk Sminck (1687-1764) en
Cornelia van der Hart (1697-1761)]; Aanv. Woortman.

't Onderschoer (Contactorgaan Stichting Heemkunde Denekamp; secr.: H. Boink, Diepengoor 16,7591
BW Denekamp; donatie min. € 11,50; E-mail: h.boink@zonnet.nl; http://home.introweb.nl/~shd/ ),
24e jg. (2002), nr. 2. Nieuwe gemeentenaam Dinkelland een feit [Denekamp, Ootmarsum, Weerseloj;
Onderhoud weg bij Scholte Splinterink in Oud Ootmarsum in 1827 problematisch [met het gezin Scholte
Splinterink in 1827]; J. Knippers: In de buurtschap Berghum klinken nog de aloude familienamen (2).
Erve Elferman [Elferink]. Erve Derkman [Derkink, Derkman, Laakman]. Erve Otman [Otman, Wolbers,
Gosemeijer, Eppink]; F. Scholten: Het geslacht Ahuis in Noord Deurningen (1) [i6e-i7e eeuw]; G. Snoeijink:
Mijn grootvader in Lattrop [Gerardus Snoeijink, 1843-1928]; H. Asma: Bijzonder gezin Hermelink in
Denekamp [van de dertien kinderen van Herman Hermelink (geb. Volthe 1872) x Helena Scholte Aalbers
waren er o.a. drie pater-missionarissen en een kloosterzuster].

Ons Erfgoed i.s.m. Genealogische Vereniging Prometheus, 10e jg., nr. 3, mei-juni 2002. Genealogische
aspecten van de ambtelijke status (slot); A.J.J. Struijk: Molens en molenaarsberoepen [polder-, koren-,
olie-, houtzaag-, verf-, loodwit-, tras-, papier- enz. molenaars]; Leertouwer en zeemtouwer; Th.].H.M.
van Steenes: Hoe vind ik mijn voorouders terug voor het jaar 1600 [hm]; K.J. Slijkerman: Het geslacht
Houtemolen uit de Zwijndrechtse Waard [i7e-i8e eeuw]; W.J. Scholl: Van zoekproblemen tot leuke
vondsten; Idem: Burgerlijke Stand op internet.

Idem, nr. 4, juli-aug. zooz.JW.Koten: De krant als genealogische bron (1) [met in het kort de geschiedenis
van het Nederlandse perswezen]; W.H. Morel van Maurik: Zonder geluk vaart niemand wel [het portret van
Nicolaas Rentinck (1597-1658/60, te Vollenhove]; H.M. Lups: Trouwen vóór de Franse tijd; Th.].H.M. van
Steenes: Het wouter-manneken van het huis Hardensteen. Fabel met genealogie Van Bremt; G. Verhoeven:
Roerende Zaken [mogelijkheden om te achterhalen welke roerende goederen in een woning aanwezig
waren]; Beroepen van toen (lintier-lombardier).

Ons Voorgeslacht. No. 539,57e jg., juli/aug. 2002. A.Sonneveld/J.S. Bontekoe: Het Maaslandse geslacht (van)
Sonnevelt. De eerste zeven generaties, vanaf ca. 1600 [oudst bekenden: Willem en Pieter Dirkszonen
van Sonnevelt, geboren eind 16e eeuw; Willem was uitvinder van een lintweefmachine]; Verv. Oudere
generaties van het geslacht Truyen met de takken Van der Hoek, Van der Sluys, De Jong en Van Os uit
de contreien van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht (slot); Aanv./corr. Kwst. Van Oosterhout; Aanv.
Oudere generaties Wijngaert; Aanv. Een familie Van der Hoeven; T. Hokken: Enkele opmerkingen met be-
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trekking tot het geslacht Sloof( f) te Poortugaal en Rhoon; Corr. Kwst. Bruynzeel [Brouwer te Goudriaan];
Gezonden arbeiders uit IJsselmonde naar het beleg voor 's-Hertogenbosch anno 1629.

Oud Bathmen (Oudheidkundige Kring Bathmen; secr.: E.J. Lensink, Noteboomstraat 11, 7437 BN
Bathmen; contr. € 16,50 p.j. op postbanknr. 300.647), 22e jg., nr. i, maart 2002. J. Muikrman: In gesprek
met: Batjen Baldman van de 'Blankena' [Batjen Wegstapel (geb. 1917; exm. Reijlink) tr. Holten 1942
Hendrikus Baldman; de vroegere havezate Blankena (in 1792 afgebroken) eigendom van de families Van
Dorth, Bruijns, Knoppert; er wordt een nieuwe boerderij Blankena gebouwd]; Het Boonstra Archief.

Idem, nr. 2, juni 2002. R. Boonstra (f): Enkele geschiedkundige opmerkingen over de Bathmense Enk
[oude erven verdwenen door de dorpsuitbreiding; veldnamen en boerderijen in het uitbreidingsplan,
o.a. erve Alferink en erve Barvelink]; R. Nicasie: Terugblik op de gulden; Overijsselse kaarten op internet
[www.overijsselinkaart.nl].

Oud Rhenen (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.O.; secr.: Ing. H.B. Gieszen, Bruine
Engseweg 40,3911 CL Rhenen), 21e jg., no. 1, jan. 2002. H.P. Deys: De kalkzandsteenfabriek Vogelenzang
1914-2001 [in het kort de geschiedenis van het ontstaan van de eerste kalksteenfabriek Leccius de Ridder
(in 1992 gesloten); in 1900 aanvraag voor een vergunning tot het oprichten door Alphonsus L.H.H, van
der Heijden en Dirk L. Leccius de Ridder; Jan Gerrit Holthuis jr kocht land waarop 1914/15 de nieuwe
fabriek gebouwd werd; in 1930 werd W.G. van den Berg alleen eigenaar, directeuren o.a. Pieter Gerard van
den Berg (overl. 1977), L. J.V. Rieter, Theo van der Laan, G. J. M. Dorresteijn].

Idem, no. 2, mei 2002. Ph.J. van Dad: Over het Rhenense stadsrecht en het Rhenense (burger)zegel
[stedelijke ontwikkeling in de middeleeuwen; wanneer is er sprake van een stad; de stadsheer; herkomst
rechten en goederen. Bijlagen schema's: Ontwikkeling van het goederenbezit te Rhenen; Vererving van
goederen onder de nazaten van Van Renen-Aarschot; Van Bentheim ex Van Renen]; W.G. Hulsman/M.
Vermeulen: Rhenen heeft opnieuw een Leichel-orgel [Friedrich Gerhard Leichel, 1824-1890]; Het project
Ringwalburcht op de Heimenberg.

Oud-Utrecht. 75e jg., nr. 3, juni 2002. Een juweel in restauratie. De roerige geschiedenis van kasteel
Amerongen; De charme van regionale geschiedenis. Een interview met hoogleraren Utrecht Studies Piet
't Hart en Renger de Bruin; Utrechtse gevangenissen 3: het Wolvenplein.

Idem, nr. 4, aug. 2002. Utrechtse kerken op een Californische heuvel. De Saenredam-tentoonstelling in
het Getty Museum in Los Angeles; Heropvoeding tot brave burger. Utrechtse gevangenissen 4: Rijksopvo
edingsgestichten; 'Kolven, het plaisir om sig in deselve te diverteren'. Beknopte geschiedenis van een spel
met vele varianten.

De Sneuper (Dokkum; sneuper@angelfire.com; http://www.angelfire.com/vt/sneuper) [NB: dit is de
correcte URL van de website; in de laatste twee afleveringen van GensNostra (de nummers 7/8 en 9, resp.
pag. 374 en 442) is in de naam een foutje geslopen], volgnr. 27,8e jg., nr. 1, maart 1994. Zoektocht door
archieven (2) [cursus]; A.B. Dull totBackenhagen: Fryske Rie foar Heraldyk; G. dejong: De bakkers van Nes
[o.a. Schregardus, Doedema, Hemminga, Postma, Lamminga, Talma, Van der Kooi, De Graaf]; Dokkum
in gevelstenen (2); Warme bakkers in Dokkum; H. v.d. Kooi: Mijn achternaam 'Van der Kooi' [te Giekerk;
18e eeuw]; M. Holwerda: Genealogie van Jan Wigbolts [Holwerda; te Engwierum; i8e-2oe eeuw].

Idem, nr. 28,8e jg., nr. 2, juni 1994. Zoektocht door archieven (3); M. van derVelden: Het geslacht Ferwerda
uit Dokkum [stamreeks; oudst bekende: Jan Egberts, tr. Dokkum 1633 Geertie Saakes. Generatie V is
Egbert Sakes Kiestra (ged. ald. 1740); diens zoon Sytze noemde zich Ferwerda]; M. Holwerda: Kwartierstaat
van Jantje Dekema [geb. Lioessens 1920; -, De Boer (te Lioessens), Meinsma, Minnema]; Antje Sjoerds van
der Zwaag [geb. Kollum 1915; stamreeks]; Van der WerfjT) (2); Speurtocht in Noordoost Friesland (6); De
herberg en winkel in de Buorren Nr. 1 te Engwierum [herbergiers, winkelier(ster)s, tappers, bewoners];
Dokkum in gevelstenen (3); Toponiemen en boerderijen uit de Proclamatieboeken (12) [1621-1641].

Idem, nr. 29, nr. 3, sept. 1994. Zoektocht door archieven (4) [het kadaster]; G. Veeninga: De familie
Veeninga [i7e-i9e eeuw; verhalend; met Miedema, Sandra, Van der Veen, Andersma]; Van der Werf(f) (3);
R.H. Postma: Genealogie Hiemstra [te Ee; i8e-i9e eeuw]; Speurtocht in Noordoost Friesland (7); G. Mast:
De eendenkooi onder Bornwird [Tolsma]; De molen [ten oosten van Engwierum; molenaars v.a. 1869]; De
Engwierumer brug (brugwacht(st)ers v.a. 1849].
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Idem, nr. 30, nr. 4, dec. 1994. Van der Werf{f) (5) [de familie van Jogchum Hendriks, tr. 1638 Geeltie Jans];
Het Harke de Roos mysterie (3) [geb. Ee 1770]; Familiefoto's Alberda [te Ee; eind i8e-begin 20e eeuw];
Stamreeks Dijkstra [van Meine Dijkstra, geb. Leeuwarden 1961 > Reiner Sijes te Oenkerk, tr. 1696 Jetske
Sybes]; Verv. Speurtocht (8); Gevelstenen (4); Reaktie familie Veeninga.

Speuren en Ontdekken in de Historie van Ouder-Amstel, jg. 18, nr. 2, juni 2002. A. Quirijnen: De kardinaal
van Duivendrecht [bijnaam van Catharina Pennekamp (1888-1954), huishoudster van pastoor Röben,
eind twintiger jaren]; M. van Dijk: Boerderij Het Is Niet Anders [Wuijtiers; Antje Teunis Buijs (overl. 1786)
tr. Cors Men (overl. 1802); Luden, Overveldt]; P. Roos: Vogels in de Nederlandse gemeentewapens. Een lu-
dieke heraldieke inventarisatie, stand van zaken 1988 [uit een boek met gemeentewapens werden voor de
provincie Noord-Holland 82 stuks met vogels gehaald; Tabel wapenvogels voor Nederland].

De 'Stamboom' (Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserwaard en Omgeving; secr.: C.
Sluimer-de Groot, Oranjestraat 52,3361 HS Sliedrecht; www.destamboom.myweb.nl), jg. 3, no. 2, juni
2001. Het bestuur van Sliedrecht door de eeuwen heen; K. Blokland: Een ex VOC predikant te Sliedrecht
[1664-69: Franciscus Wijngaerts, geb. 's-Hertogenbosch 1620]; Uit de archieven [Adriaan Versluis; 1881];
B. Nederlof: Stamreeks Lars Peter Nederlof [afstammingsreeks via o.a. Klute, Van der Vliet, Both, Bons];
Stamreeks Sluimer [ > Pieter Stevens Sluijmer, ca. 1600]; Gemeentearchief Sliedrecht [enkele lenen, 15e-
16e eeuw].

Idem, jg. 4, no. 1, maart 2002. T. Hokken: Van Stad en Land. Tienden Papendrecht.

De Stelling (Ver. Historie Weststellingwerf e.o., Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen), nr. 8i, jg. 21,
juni 2002. Molens en molenaars in Noordwolde (slot) [families Bovenkamp, Timmerman, Mulder];
Grafzerken in kerk te Noordwolde [Indischeraven, Horstenius, Kennemer]; Stuyvesant, Petrus [geb.
Peperga ca. 1612, overl. New York 1672]; Matriarchale stamreeksen van Mirre van Eijsden [geb. Meppel
1999 > Pit, Postma, Poorte, Zijlstra (te Echten, Oosterzee), Ketelapper, De Jong, Snoeijer, (patr.)] en van
Jantje Kromkamp [geb. Oldeberkoop 1965 > Woudsma, Kraak (2x), Van der Meer (te Oldeholtpade),
Oosterhof, (patr.)]; Trouwboeken van Oldemarkt 1674-1811, deel 4 [1788-1798].

Traditie, jg. 8, nr. 1, voorjaar 2002. Het immateriële erfgoed. Tradities: het culturele cement van een
samenleving; De kalender [ontstaan westers-christelijke tijdrekening]; Volkskunst als nationaal pro-
duct [Delfts blauw]; Koorddanser wordt wereldster [1859; Jean Francois Blondin (heette eigenlijk Jean
Francois Emil Gravelet)]; Hongerdoeken weer in zwang; W. Boxma: Eens een Fries, altijd een Fries.

Idem, nr. 2, zomer 2002. Beurstrommelen in Amsterdam; Een eeuw na de gruwelmoord op Marietje
Kessels; Nederlandse immigranten in Nieuw Zeeland; Jaarstijlen. Kwestie(s) van tijd; Een dienstmeid
[herinneringen van Johanna Henderika Stel, geb. Bovensmilde 1925]; Saar is de meid. Dienstbodes in
kinder-en jeugdboeken.

Tweestromenland. nr. 112,2002/II. W.E.P. Kurtz: De kerk te Leur; Twee brouwershuizen te Leeuwen. Het
verhaal achter twee monumentale panden [gebouwd in 1805-06 door Johannes van Mook, ged. Wamel/
Leeuwen 1780, tr. Hernen 1806 Jacoba Johanna van Gelder]; Verv. Herinneringen van jkvr. Van Andringa
de Kempenaer aan kasteel Wychen [de brand in 1906]; Kwst. (6 gen.) van Gerarda Maria Verploegen [geb.
Winssen 1935; -, Cornelissen (te Overasselt, Winssen), Teeuwsen (te Leur, Wychen), Van Duijghuijsen (te
Batenburg)]; Kwst. (6 gen.) van Hendrika Maria van Sommeren [geb. Dreumel 1911; -, Luijpen, Driessen
(teDreumel), Luijpen].

Van Zeeuwse Stam, nr. 117, juni 2002. P.F. Poortvliet: Zeeuwen in Slavernij in Algiers in 1675 [naamlijst
met bijzonderheden]; Verv. Genealogie Weststrate;}.). van der Week: Stamreeks Schuijten [nageslacht van
Elias Kornelisz Schuijten, ged. Zandvoort 1773, tr. ald. 1797 Maartje Dirks van der Schinkel]; C.M.S.A. van
Oeveren: Aanzet tot een genealoige Van Oeveren (Zeeland) [oudst bekende: Jan Huybrechtsz van Oeveren,
begr. Den Bommel 1665, in 1619 vermeld als landbouwer, huwde vier keer]; M.J. Karman: Gezin van Jacob
Minderhout en Johanna Verhulst [tr. Westkapelle 1840; 22 kinderen 1841-1866]; Idem: Stamreeks Moerdijk
[te Synoutskerke, Baarland, Rilland Bath; i7e-begin 20e eeuw].
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Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loenen; secr.: Dr. M.W.F. Gerretsen-Cluysenaer, De Vliet 4,
3633 EL Vreeland), nr. 16, mei 2002. C.J. deKruijter. Kerken in Loenen, Nigtevegt en Vreeland. Duizend jaar
geschiedenis in vogelvlucht [met o.a. de schuilkerk aan de Slootdijk]; J. Berghoef: Burgemeester Sanderson
en de Afscheiding in Loenersloot [Barend Karsemeijer, veehouder in Oukoop op boerderij Sterreschans,
verzocht in 1836 om godsdienstbijeenkomsten te mogen houden; samenkomsten van de afgescheide-
nen o.a. op de Loosdrechtse plassen]; G. Verhage: Eigendomsrecht van de Grote Kerk in Loenen; Garage
Brouwer [eigenaar Gerrit Brouwer, geb. Alphen a/d Rijn 1891, tr. Elizabeth Bijvank]. Nieuwsbrief, mei
2002.

Veluwse Geslachten, jg. 27 (2002), nr. 3. Arnhem 1630; Aanv. Davelaar; Tips voor de beginners onder ons
(3); P. Bouw: Het geslacht Westeneng/Westerneng/Westereng [te Barneveld, Voorthuisen en Otterlo; 16e-
19e eeuw]; Verv. Kwst. Van Overbeek. Bijlagen [o.a. Hoedemaker te Deventer; Wezenberg te Vaassen];
]. Hekking: Dank aan de samenstellers van Luid- en grafgelden in de kerck van Veenendaal. Eigenaren
van graven in de kerk van Veenendaal [Van Eijckevelt, Quint, Waker]; Verv. Kwst. Mikkers; W.A. Regeling:
Parenteel Hendrik Mannes [geb. Apeldoorn 1765; ook: Mannessen; is genealogie]; Verv. Kwst. Huiskamp.

Vereniging Oud Monnickendam (secr.: Wendelmoet Claesdochterlaan 25, 1141 JB Monnickendam),
Jaarboek 2002. Restauratie stoepen; L. Appel: Lodewijk Napoleon, Koning van Holland van 1806-1810. Een
rechtvaardig vorst die, ondanks het geringe inwonersaantal, van Monnickendam een eerste klas gemeen-
te wilde maken [de geschiedenis van Monnickendam van genoemde periode geplaatst in de context van
's Konings werken en privéleven en de invloed van de Franse politiek daarop; zijn bezoeken aan Edam en
Monnickendam (1807), nieuwe ontwikkelingen als de nummering van huizen, opheffing van de gilden
en belangstelling voor nieuw op te richten corporaties, afschaffing begraven in de kerken, registratie vis-
sersschuiten,.oprichting spin- en weeffabriek, de bouw van een brug - alles uitgebreid beschreven met
veel aandacht voor details; Pupillen des Konings (gebrekkigen, en kinderen in weeshuizen; naamlijst met
leeftijden). Bijlage I: Eigenaars van huizen en gebouwen... 1810 met de te betalen belastingen. Bijlage II:
Registratie vissersvaartuigen vanaf 21-06-1881 -1911]; Monnickendam en de Koloniën van Weldadigheid
(slot) [het verhaal van gezinnen, kinderen en volwassenen, die korte of lange tijd in de Koloniën door-
brachten, van: Dirk Roos (geb. Amsterdam 1846 als 111. zoon van Antje Roos -armlastige van de Herv. Gem.
Monnickendam-, in 1857 'opgezonden'), Tijmen bij 't Vuur (geb. Monnickendam 1836; exm. Korsloot,
in 1858 aangekomen in Frederiksoord), voorts o.a. de gezinnen van Jan Cornelis Westerveld, Willem
Gerrits Moen, Dirk Klaver, Adriaan Krunenberg, Hendrik Smit (geb. Uitdam 1793), Jan Wes(se)ling,
Lammert Kramer (geb. Purmerend 1804), individuele personen als Johanna Marees, Henriette Oremus,
(Pieter) Bakker, Nap, Sisselaar, Lutouw, Koedijk, (Gerrit) de Vries, Martens, Vermeij, Burghout, Kleijsen,
Visser, Selbits, De la Cluse, De Boer. Bijlage: Overzicht van personen die tussen 1818 en 1861 vanuit of via
Monnickendam naar de Koloniën van Weldadigheid in Drente zijn overgebracht]; L. Appel: De nalaten-
schap van de heer Th.G.A. Bos [overl. 1999; verzamelaar van gegevens over Monnickendam en vooral ka-
tholieke families; zoon van Gerardus Bos, wiens herinneringen aan zijn vrouw Maria Lenior (1892-1963)
hier gepubliceerd worden].

Waardeel. jg. 22, nr. 1-2002. P. Goh: Een Drentse tjalkschipper op zee [o.a. het scheepsjournaal van schip-
per Freerk Gols, te Gasselternijveen, tr. 1891 Anna Wiegman, uit Wilderwank]; Koninginnedagviering in
Meppel tussen 1850 en 1901; H. van Westing: Het huis van de levenden. Joodse begraafplaatsen in Drenthe.

Idem, nr. 2-2002. H. Nijkeuter: De queeste naar een Drents Volkslied; P. Brood: De Etstoel: rechtspraak op
z'n Drents; Honderd jaar rijksarchiefgebouw. Neo-romaanse overheidsarchitectuur in Assen.

Westfriese families. 43e jg., no. 2, juni 2002. Verv. Familie Polman ruim twee eeuwen in Hoorn [20e eeuw];
Verv. Familie Visser, Scharwoude/Opperdoes [i9e-2oe eeuw]; J.W.Joosten: Van bulloper tot memorieschrij-
ver: Egbert Koning 1792-1861 [met stamreeks; oudst bekende: Jan Koning tr. Spanbroek 1778 Aaltje Klaas
Biersteker]; Idem: Overspel, een grouwzame zonde in Schellinkhout anno 1759 [Klaas Pietersz Dekker en
AafjeKornelis].

Zeeuwse Familiepraet (Stichting Genealogisch Centrum Zeeland; Hofplein 16, Middelburg; Postbus 70,
4330 AB Middelburg; E-mail: stgen@clubnet.zeelandnet.nl; geopend di en do 9.30 tot 15.00 en iedere
eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 16.00), 17e jg., nr. 1, juni 2002. P. Harthoorn: Het CAR [Centraal
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Alfabetisch Register]; Genealogische aantekeningen 3 [Kempe, Bastert gezegd (de) Herder/Herders,
Wisse]; Verv. Levendale pakt uit... [notaris te Goes; o.a. Arnoult Vosbergh (overl. 1597); Minnaert; De ver-
wanten van Jan Foorts ter Vesten, schout van Wemeldinge (overl. 1596) w.o. Van Schuyle, Ossewaerde en
Van Oosten; Testament van Geerdt Clais Pierss (overl. 1596); Borsselaer/Bosselaar].

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 1, jan. 1992. Kwartierstaten: Neve [Francies Neve tr. Ossenisse 1885 Rozalia
de Nijs; -, Burm, Merk, Verhoeven, De Nijs (Denijs), De Bliek, Van Damme, Mannaart], en: Sijnesael
[Johannes Augustinus Sijnesael tr. IJzendijke 1955 Marie-Louise Johanna de Schipper; -, Sutin,
Geernaert, Hoogerwerf, -, Van Keulen, Du Pon, Mussche].

Idem, nr. 2, maart 1992. Kwartierstaten: Van Eykeren [Pieter van Eykeren tr. Goes 1905 Virginia
Louisa Johanna Hoornick; -, Van 't Westeinde, Boonman, Vette, -, Van Weele, Carel, Colard]; Van
Boven [Aalbrecht van Boven tr. Wemeldinge 1899 Maria Geertruida Griep; -, Mulder (te Borssele), Leis,
Remijnse, -, De Back, Leys, Westveer]; en: Dees [Dirk Jacobus Dees tr. IJzendijke 1956 Neeltje Elizabeth
Scheele; eigenlijk afstammingsreeks].

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel; secr.: P. Kruijer, p/a 't Skuitje 3,1747 TM
Tuitjenhorn; contr. € 7,- p.j. op postbanknr. 30.96.439 t.n.v. Hist. Ver. Harenkarspel te Warmenhuizen),
nr. 21,11e jg., april 2002. Piet Boekei, geboren in Tuitjenhorn, emigrant, schrijft zijn levensverhaal; De
Hondsbossche sluis Zaandam; J. P. Geus (t): De familie De Moor [Martinus de Moor, ged. Amsterdam 1714
(exm. Sara Konijn), predikant]; Een stukje geschiedenis van de Regenboogschool.

Zijper Historie Bladen. 20e jg., nr. 2, juni 2002. Voor u gelezen in de Zijper Courant. Onderwerp: Scholen/
onderwijs [1880-1920]; Verv. Draven op de Zandtemer kermis, afl. 3:1919 t/m 1931; P.T. Klant: De scheeps-
sloperij te Burgervlotbrug;].T. Bremer en P. Dekker. Over de naam 'Nieuwendoorn'; W. Siewertsen: Waar lag
in de vroege middeleeuwen het kerkelijk centrum in Kennemerland?; P. Dekker: De naamgeving van de
Spreeuwendijk bij Petten.

Idem, nr. 3, aug. 2002. J.T. Bremer: De kop in kaart, afl. 1: De kaarten van Jacob van Deventer (1542) en
Christian Sgroten (1573); 100 jaar geleden; Verv. Harddraverij-vereniging De Volharding 't Zand (afl. 4:
1932-1945); Werkgroep Historisch Onderzoek Zijpe: Er was eens een kerkhof in het Zij per kloosterbos [1852-65]
[bijlagen: gen.-fragmenten van families o.a. De Carpentier, Geel en Dignum]; L.F. van Loo: Herindeling in
1870: Anna Paulowna los van Zijpe.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 35,10e jg., sept. 2002-3. F.Arink: Arink families op boerderijen in Beltrum in de
19e en begin 20e eeuw. Met informatie over o.a. Klein Zeggelink, Stoverink en Huitink (Deel-i).
Amersfoort e.o.. jrg. 11, nr. 2, april 2002; zie Gens Nostra 57 (2002) pag. 444; in plaats van de aldaar ge-
noemde auteur J. du Burg, leze men:J. duBuy
Amstelland e.O. nr. 47, aug. 2002. R.F. Vulsma: 50 Jaar bezoek aan het Gemeentearchief Amsterdam; H.
van der Linden-Schadd: Drie generaties Amsterdamse boekhandelaren. Een vondst in de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek [Schadd, Van Kesteren; in de UB bevindt zich het archief van het Amsterdamse
Boekverkopersgilde (1662-1812); C.A.W. de Graaf: De Graaf van Purmerland [Simon de Graaf en vrouw
Anna Kramer woonden op een boederij in Purmerland; zoon Pieter bleef op de boerderij; tweede
zoon Krijn trok naar Amsterdan. De familie en aanverwanten en hun bezit in vogelvlucht]; F. Bakker:
Volkstelling Nederland 1947 toch de moeite waard.
Apeldoorn e.o.. 2002, no. 2-3. W. Kunnen: Kwartierstaat van Antje Karman [geb. Apeldoorn 1944;
-, Beekman, Veldhoen, Keurhorst, Brink, Van den Brand, Van den Brink, Van Veenschoten]; P. Zeeman:
Fotografie, reproduceren en retoucheren [samenvatting van een lezing].
Aqua Vitae. 5e jg. (2002), nr. 2. G. van Ton: Van der Linden uit Rijswijk, wat was de oorspronkelijke naam?
[Van der Lingen, Van der Lenge; te Utrecht, afk. van Groningen; i7e-i9e eeuw; de verandering trad
op tijdens het leven van generatie V. Johannes van der Lingen/van der Linden, 1744 Utrecht 1825]; W.
van de Westeringh: Willem van den Toorn (1740-1783) te Oosterhout (Gld.), overleden aan de rode loop;
G.D. Opperman: Kwartierstaat (6 gen.) Jan Willem Harteman [1929 Lienden 1984; -, Van Dullemen (te
Hemmen), Van Delft, Harteman]; R. ten Ham: Willem Karel Busch [Elden 1879 - Bennebroek 1943; Busch
te Nijmegen, afk. van Maienfeld/CH]; W. van de Westeringh: Van Pommeren. Een aanzet tot een genealogie
van een Over-Betuws geslacht [i8e-2oe eeuw]; R.H.C, van Maanen: Vermeldingen van lijkschouwingen in
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de rekeningen van het gemeneland van Buren over de periode 1658-1767.
Delfland, jg. 11, no. 2, juni/juli 2002. A.P.J. Kayser-van der Zee: Trouwen in Pijnacker [uit het Rechterlijk
Archief; 1652-1721; o.a. Sijdenbosch, Spit, De Hoogh, Braeck, Leeflangh, Langelaen, Bleijswijck, Tou(w)].
1340 (Rotterdam), jg. 16, no. 2, juli 2002.50.000 notariële akten Rotterdam beschikbaar op internet [http:
//www.gemeentearchief.rotterdam.nb].
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 5, nr. 3, aug. 2002. Verv. Genealogie Franquinet; A. Piasier. Langs de matriar-
chale lij n (XII) [van Manon A. M. Buijs, geb. Brussum 1982; Piasier, Peeters (te Ewijk, Heerlen), Duij velaar,
Clarijs, Van Loenhout (te Halsteren), Ditvorsch/Ditvorts, Grieckx, Vermeulen]; Idem: Is 'zigzaggen' inte-
ressant? [in een afstammingsreeks afwisselend de mannelijke en de vrouwelijke lijn volgen; krijgen we
nu ook reeksen via de paardensprong?]. Zig-zag I [10 generaties voor Pascal R. A. Buijs (geb. 1984), met o.a.
Buijsers, Sturmans, Lienders]; R. Lauwers: Zig-zag II [voor Martijn J.J. Lauwers (geb. 1989; met o.a. Honnef,
Cremers/Kramers (te Eijgelshoven), Kempen]; H.G. Corvers: Genealogie Gast [gen. I: Henri Pascal Gast,
ged. Eupen/B 1758]; J. Olivers-Bouvrie: Genealogie Humblet [afk. van Dison bij Luik; i8e-2oe eeuw].
Gens Haga. 7e jg., nr. 2, juli 2002. Loosduinennummer. M.W.H. hemmens-Goossen: Het graf van de
kunstschilder Gerard Leonard Steenks 1866-1926; Idem/L, hemmens: Grofsmederij Augustinus aan de
Emmastraat te Loosduinen [het gezin van Willem Augustinus (geb. Monster 1868, overl. Loosduinen
1933) tr. 1897 Margaretha Steenks]; J.M.G. Roeleveld: Het nonnenklooster, de Abdijkerk en de molen van
Loosduinen; Th. Olierook: De Helden van Loosduinen [monument 1940-45; gegevens van de 24 gevalle-
nen]; h.Aben-Nederpeld: Leny Nederpeld uit de Ockenburghstraat 94 te Loosduinen [stamreeks Nederpeld
(oorspr. Van Neerpelt) > Jan leven (jr) tr. Pelt 1602 Cathrijne Neels]; Idem: Stamreeks [= matriarchale lijn]
van Quirinus (Krijn) Nederpel [1812-1854; Van der Meer, Ernst, Nesselaar, Van der Wouw, Van Veen,
(patr.)].

GensPropria (Kennemerland), nr. 31, aug. 2002-3. De parochiegrenzen van Schoten in de 19de eeuw; Verv.
Henricus Talesius [notaris 1583,1587]; J.H. Beelen: Het werk op een lijnwaadblekerij in Kennemerland
[verslag van een lezing].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 25, aug. 2002; M. Pit: Het organiseren van een familiedag geen
sinecure.
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 31, sept. 2002. Parochie-geschiedenis (6). Parochie H. Martinus te Cuijk
[met naamlijst pastoors 1242-heden]; Rechtbank van eerste aanleg (5) [1828]; Onvoorziene rampen (6).
Stichtse Heraut. 14e jg., nr. 3, aug. 2002. M. Brits-Oversteegen: Een familie van Solingen uit Solingen
[te Utrecht en Amsterdam; 17e eeuw]; W. Göebel: Glasblazers uit Duitsland [Johann Ernst Göbel, geb.
Breitenhorn/Hessen 1755, glasblazer te Nijkerk en Isselt, won. Amersfoort, verhuisde ca. 1816 naar
Leerdam, tr. Hoevelaken 1786 Margaretha Kromsigt/Kromziek, dochter van een glasblazer]; P.G.M, van
Mens: De Westerwalders; Y.A.Jansen-Linse: Le Gras of Legra, een familie uit Frankrijk [in 1687 te Utrecht
aangekomen].
Threant (Drenthe), 13e jg. (2002), nr. 3. A.Stiksma: Jan Fabricius [geb. Assen 1871; stamreeks (5 gen.); afk. van
Weilburg (Nassau)]; G. Struik: Matriliniaire stamreeks Struik [van Annemieke Y. Struik, geb. Groningen
1983; Meursing, Veninga, Tamminga, Martens (te Rolde en Drouwen), Meijeringh, Hooiveld, Speelman,
(3X patr.)]; Verv. Kwst. Elzinga; Aanv. Kwst. Hagedoorn; Add./Corr. Kwst. Kleine [te Hoogeveen];
Stamreeks Stuif van Stuifzand [te Ruinen, Beilen en Stuifzand; i8e-2oe eeuw].
Twente Genealogisch. 18e jaar, no. 3, juli 2002. In Memoriam Jan ten Donkelaar (1934-2002); Ver-
noemingsregels [http://www.xs4all.nl/~braberoo/vernoemingsregels.html]; J.A. Paasman: Bronnen voor
onderzoek naar militairen in leger en marine van Napoleon 1810-1813 [verslag van een lezing]; H. Scholten:
Maatschappij van Weldadigheid [idem]; A. Hilgerink: Kwartierstaat Johannes Albertus Hilgerink [1889-
1966; - , Heuver (Heuves, Heufs), Eppink, Meijer (te Haarlem en Zwolle)].
West Noord-Brabant. jg. 12, nr. 3, aug. 2002. E. de Swart: Matriarchale lijn Kox-Jansen [Johanna Maria
Kox, geb. Ginneken-Bavel 1903; Jansen, Vriends, Rijeken, Jansen (te Ginneken), Van Borcum, Voeten,
Verhoeven, Pater]; A.J.M. Frijters: Kwartierstaat (5 gen.) van Cornelia Adriana van Leeuwen [geb.
Zevenbergen 1877; - , Van Hoofden, Adriaansen (te Baarle Nassau), Van Trigt]; Verv. Parenteel Van den
Broeck [Van den Broek, Bollekens].
üsseldelta. 16e jg., nr. 2, juni 2002. Verv. Genealogie Claes Warnaers [Hartsuijker; te Amsterdam]; M.W.
Stegeman-Bosgoed: Van Horle naar Tolner is niet zo ver! [stukje kwst. van Lambertus Wevers, geb. Raalte
1828; o.a. Tollenaar, Kolkman].
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België
L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 338, Ao. LVI, mars-avril, 2/2002. Chr. Verstrepen: Les Vanderstrepen ou
Verstrepen de Malines de la fin du XlVe au début du XVIIe siècle; Verv. Formes latines de quelques foncti-
ons et professions de jadis (suite et fin) [piscator t/m zonarius].

Idem. No. 339, mai-juin, 3/2002. L. Diesbecq-Verstraete: Familie Diesbecq originaire d'lttre [ook o.a.
Diesbeeck, d'Ysbeke, Hisbeque, Wisbecq, Desbeck; i7e-2oe eeuw]; Verv. La garnison de Frankenthal (1641-
1652) [huwelijken 1641-46; bijv. 17-9-1643 Jacobus Klompt, soldaat x Anna Gresin wed. Joannis Geldorp].
Nouvelles brèves, 2/2002; 3/2002.

De Mechelse Genealoog (VVF-afd. Mechelen; Antwerpsesteenweg 49, B-2800 Mechelen; E-mail: walter-
swinnen@pandora.be; http://members.tripod.com/~marcverlinden/vvfmechelen/), XXVIejg., mei-juni
2002. Mechelse straatnamen [A la Boucherie t/m Heihoek]; Verklarende woordenlijst [aandaedigh t/m
exprimeren]. Idem, sept.-okt. 2002. R. deForche: Goed om te weten [om de Franse periode te overbruggen;
vrederechter, Kantons]; W. Swinnen: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincies. 'Medelingaan
het publiek' [opening nieuwe Rijksarchieven; globale opgave waar zich wat bevindt; Archievenoverzicht
Leeszaal-kast 1 te Leuven; > aanbevolen ter oriëntatie!]; Verv. Mechelse straatnamen [Hertshorenstraat
t/m Place des Epoux]; L. Vervloet: Pieter Jozef Van Beneden [Mechelen 1809 - Leuven 1894; doceerde aan
de Universiteit van Leuven vergelijkende ontleedkunde]; Verv. Verklarende woordenlijst [facta t/m prout
in forma].

Le Parchemin, No. 339,67e année, mai-j uin 2002. Verv. De Trazegnies; ComteP.-A. de Chastel de la Howarderie
(t)/H. Douxchamps: Les quarante families belges les plus anciennes subsistantes: Lannoy. Comté de Flandre
(Lannoy et Lys), 1290 [met de Nederlandse geadelde tak, jonkheren de Lannoy - het NA 87 (1998) gaat niet
verder terug dan Martin de Lannoy, overl. 1548]; Héraldique vivante: Bedoret, De Launois; R. Harmignies:
Les armoiries du Grant-Duc de Luxembourg [vastgesteld 2001].

Idem. No. 340, juillet-aoüt 2002. J.-Fr. Houtart: La rose héraldique [de egelantier stond ten voorbeeld
aan de heraldische roos; voorbeelden hiervan getekend door verschillende tekenaars; geografische ver-
spreiding; de rozen van Tudor en Eberstein]; Verv. Quarante families belges: Lichtervelde (leper, 1347);
B. d'Ursek Les Jauche aux XlIIe et XlVe siècles [de Jauche, met takken de Gommegnies en de Mastaing];
Héraldique vivante: Douxchamps [corr.], Emsix-Mestreit, Morel [afstammend van Jean-Bernard Morel,
geb. Gent 1747]; Verv. Inventaire des dossiers de proces héraldiques conservés aux AGR h Bruxelles [17e
eeuw].

Vlaamse Stam. 38e jg., nr. 6, juni 2002. W. Devoldere: Negentig jaar geleden zonk de Titanic. Enkele kwar-
tierstaten van Vlaamse passagiers; A. Braet/leden van deHeemkundigeKringHaaltert: Kwartierstaten (5 gen.)
van Titanic-passagiers: De Pels(e)maker, Govaert, Lievens, Van den Steen, Van de Velde, Van Impe, Van
Melkebeke, Vandercruyssen, Vanderplancke, Vandemoortele, Hampe, Vandewalle, Wittewrongel, Sap (6
gen.); Aanv. Pastoor Van Humbeeck; Wapens geregistreerd door het Heraldisch College VVF: Van Bever,
Kusé, Kemp, Buseyne; J. Buyck/I. Rotthier. Een overzicht van de gevangenisarchieven en van de archieven
van de jeugdinstellingen in het Rijksarchief te Beveren; Aanv. Loveling; Straatnamen werden familiena-
men; Onze rubriek voor beginners: De parochieregisters, een verkenning.

Idem, nr. 7-8, juli[-aug.] 2002. J. Caluwaerts: Tussen genealogie en genea-leugen. Kritische bedenkin-
gen omtrent voorgangers [enkele oorzaken en drijfveren om de genealogische waarheid anders voor te
stellen: politiek, vleierij, gebrek aan kritische zin, geldgewin, ambitie, hoogmoed]; F. Debrabandere: De
familienamen Pexstaerts en Peckstadt; Verv. Vanpeene in de zestiende eeuw (deel 2) [Lucas Vanpeene,
geb. Roeselare tussen 1542/55, overl. Londen 1587]; R.M.A. de Jong: Antwerpenaren, vanwaar kwamen zij
en waar gingen zij heen? [regesten uit schepenregisters 1579-80]; Aanv./corr. Themanummer Zeeuws-
Vlaanderen 2001; L. van Veldhuizen: Vlaamse afstammingsreeksen van prinses Mathilde langs Europese
lijnen [naar de acht kinderen uit twee huwelijken van graaf Gwijde van Dampierre; na een verhalend
gedeelte volgen zeer sterk verkleinde schema's; de gegevens werden ontleend aan oude(re) literatuur];
Stamreeks te identificeren [Maten(s)]; Gentse poorters uit Waregem (1542-1796); V. van der Brempt (t):
Ophelderingen betreffende het geslacht Brempt; Verv. Werkboekjes (19e eeuw) van de arbeiders uit de
papierverwerkende nijverheid van Turnhout.
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hoek, jg. 15 (1999), nr. 3. P. Delsalk: Les relations entre Leyde et Tourcoing au 16e, 17e et i8[e] siècles
[beknopte textiel-geschiedenis van Leiden en Tourcoing; economische en familiale banden; naamlijst
van 60 personen (afk. van Tourcoing), die in 1585-1599 in de registers van de Eglise Wallonne werden
ingeschreven); M. Vandecasteele: Een kohier van de tiende penning geïnd op inkomsten van onroerende
goederen te Woesten in 1557-1558 [inleiding en transcriptie); G.Schoonaert: Geloofstwijfels of geloofsafval?
(1559-1564) [Ghelein de Zouter, vermeld 1546-1560; Pieter Gillis (1560), Jan vander Raeme (1564), Willem
Damman (tr. 1559 Claerken Hendrickx), Pieter Lauwyck (1541-59), Jan Reubelinc (1561)].

Idem, nr. 4, 1999. W. Beek: De leden van de Ieperse Sint-Sebastiaans- en Sint-Jorisgilde in 1469; G.
Schoonaert: Te Poperinge zat het venijn in de wijn (2e helft 16e eeuw) [octrooien op wijn, bier en azijn 1554;
oneerlijke praktijken van proost en baljuw 1555-59]; ?• Boussemaere: De Ieperse poortersregisters tussen
1350 en 1468; reconstructie, analyse en bespreking.

Duitsland
Der Archivar. 55. Jg., Heft 3, Juli 2002. Archive in Trier [Bistumsarchiv (k. 213), Stadtarchiv (k. 214),
KreisarchivTrier-Saarburg(k. 217)]; Geschichtedes jüdischen Archivwesens in Deutschland.

Das Bentheimer Land. Heimatkalender für die Grafschaft Bentheim 1950. Pastor Peter Bomfleur [overl.
1946]; Bauer Schutte Südhoff in Engden und der Freiherr von Elverfeldt [1730]; Ein Turmbrand und seine
Folgen. Uelsen 1683-1690; Die Grafschaft Bentheim. Kreisstatistik.

Idem 1951. Wilhelm Hese, der erste Hof- und Landesapotheker in Bentheim [ook: Heise, geb. Burg-
steinfurt, 1653 apotheker in Neuenhaus; een dochter (Magdalena Amalia) tr. 1687 Aylko Epkenius, geb.
Scheemda]; Johan Picarrdt; Aufbau der Herrnhuter Flüchtlingssiedlung im Staatsgebiet Alexisdorf,
Kreis Grafschaft Bentheim; Volkszahlungen in der Grafschaft Bentheim; Jürn Jakob Swehn tragt zum
Lastenausgleich bei [Amerikafahrer]; Die Grafschaft Bentheim Statistisches.

Idem 1952. 800 Jahre Wietmarschen [berichten over boerderijen; 16e eeuw; familienamen o.a.
Almerink, Hageborn/-dorn, Sütthoff]; Emlichheim. Eine alte Grafschafter Landgemeinde; Die Grofie
Heest [uit het boek Die Rittersitze des Emslandes; familie v. Laar genannt v. Heest; I4e-i6e + i8e-i9e
eeuwj; Die Grafschaft Benthein Statistisches.

Bentheimer Tahrbuch. 2002. Das Bentheimerland. Band 155. In Memoria Willy Friedrich (1922-2001)
en Friedrich Hartmann (1912-2002); Zur letzten Ruhe ins Kloster: Frenswegen als Begrabnisstatte;
Wilsum und Uelsen - Der Streit zwischen dem Bentheimer Oberkirchenrat und dem Landesherrn
um eine Kirchenrechnung im frühen 19. Jahrhundert; A. Kreienbrink: Probleme konfessionellen
Miteinanders - Der Friedhofsstreit in Schüttorf 1853. Zur Bedeutung von Pfarrarchieven für die Orts-
und Regionalforschung; Sonntag in der Grafschaft Bentheim - ein Bliek zurück; Modische Variationen
zu Kleid, Schirm und Knauf aus der Fürstlich Bentheim-Steinfurtschen Kostümsammlung/Ver-
kleidungskiste; Die Tracht im Kirchspiel Gildehaus; Bijdr. betr. Johann Georg Hamann [1757]; Jacob
Otten Husly [vervolg], Het kadaster in het graafschap Bentheim, De plaatsing van grensstenen [1775-80
tussen Frensdorf en Noorddeurningen]; Bussmaate - eine alte Textilarbeitersiedlung; Bieressig aus
Wietmarschen - Kunden in Bentheim, Laar und Meppen [koopman en bierbrouwer Johan Heinrich
Schmitz; klantenlijst 1831-40]; H. Voort: Zum bauerlichen Erbrecht in der Grafschaft Bentheim: Von
Jahrmalen und Traujahren [rechtsverhoudingen; aan de hand van vele voorbeelden komen aan de orde
eigendomsregels, gewoonterecht, regelingen in huwelijkscontracten, het introuwen, overlevende part-
ner, het recht op hertrouwen, bejaarden'zorg', dus wat er zoal komt kijken bij overgang van eigendom;
nuttig en leerzaam!]; G.J. Zager: Der Hof Schüttmann in Sieringhoek [eerder (1596) genaamd Flucht,
later Plons; familie Flucht; Fenne Flucht tr. 1893 Bernd Plons (overl. 1941); dochter Fenna tr. 1932 Johann
Schüttmann]; G. Küpers: Zweghuis - Zierleyn, die Geschichte einer Nordhorner Unternehmerfamilie
[Georg Michael Zierleijn (geb. Rothenburg 1747) tr. Haarlem 1780 Helena Sweghuizen (geb. Nordhorn
1748)]; E. Christiansen: Etwas über die Familie Wannink, ihre Verwandten in der Grafschaft Bentheim
und die Bauern-Erben Wenning, Horstmeyer und Spering [de familienamen Wenning, Wennink,
Wanning en Wannink zijn te herleiden tot het erve Wenning (oudste spelling-1486 - Wern(e)rinck; Jan
Wenning tr. ca. 1780 Grete Horstmeyer (1759-1840) uit Suddendorf (exm. Spering te Haddorf)]; H. Voort:
Der Übergang des adligen Hauses Wolda in bürgerliche Hande [v. Beesten (uitgestorven 1654), v. Scherf,
v. Walderich, v. Bentinck (1706-1805). Bijlage: VerzeichniG der zu dem Gute Wolda gehörigen Hauser,
Grundstücke, Erbpachter]; Die Anwendung des Bentheimer Sandsteins auSerhalb der Grafschaft
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(VII). Die Laurenskerk in Alkmaar. (VIII). Der Turm in Ransdorp. (IX). Der Hauptturm in Hoorn. X. Ein
nachmittelalterlicher Taufstein aus Tubbergen. (XI). Einzige sandsteinerne Wohnhausfassaden in der
niederlandischen Provinz Noord-Holland.

Bla'tter für frankische Familienkunde. Band 25 (2002). E. Kraufl: Exulanten in Franken genannt im
'Verzeichnis der Neubekehrten im Waldviertel 1652-1654', ein Zwischenbericht [namen en gegevens per
plaats]; K. Wattenbach: Wattenbach - Stammfolge aus Mittelfranken in Schleswig-Holstein, Hamburg
und London. Nachweis der frankischen Abstammung des schleswig-holsteinischen Historikers Pro-
fessor Wilhelm Wattenbach (1819-1897) und seiner fünf Geschwister im Mannesstamm [stamreeks;
i6e-ige eeuw]; G.W. Bttffington II: Ludwig Albrecht Wilhelm Ilgen. Ein Ansbacher Pfarrersohn in
Amerika. Begrunder der amerikanischen Linie der Ilgens; Cl. Muller. Familienkundliche Quellen in den
Archivalien des Klosters Unterzell. Zur Geschichte der katholischen Pfarrei Hettstadt [eigenaren van
boerderijen i6e-i7e eeuw (o.a. Seubert, Körner, Busch, Zorn, Hubner, Loth, Martin, Rehm, Ochs); nieuwe
burgers 1609/10 t/m 1679/80]; A. Hauck: Die Massenhochzeit im Jahre 1764 in Höpfingen [i.v.m. emigratie
naar Amerika werden 45 huwelijken gesloten tussen 7 en 24 februari; bruidsparen en hun getuigen]; H.
Kiihnlein: Bauerliche Vorfahren der mittelfrankischen Familie Kühnlein; P. Höfer: Ortsfremde Personen
aus Franken und Altbaiern in den Kirchenbüchern der evang. Pfarreien Lorch und Alfdorf im Remstal
(Württemberg); M.Amann: Zufallsfunde [notities betreffende personen uit aangrenzende parochies uit
het oudste doop- en trouwboek van Heroldsberg 1532-1552; o.a. Greisinger, Hoffmann, Paur, Pirckell,
Roleder, Schuster, Wi(e)landt).

Familie und Geschichte (Saksen en Thüringen), lfd.Nr. 41, Band IV, 11. Jg., Heft 2, April-Juni 2002. H.-D.
Lemmel: Die ersten Chemnitzer Lemmel [ook: La'mmel, Lemlein, 15e eeuw; Lemb(e)lin te Neurenberg en
Bamberg, I3e-i4e eeuw]; Verv. Familie Siegel; H.-J. Harting: Die Hartings und die Mühle zu Plössen bei
Leipzig [i8e-i9e eeuw; met o.a. Böhne, Schwabe]; Verv. Die evangelischen Pastoren von Grofêengottern
(4). Magister Christian David Seyfert, 15. Pfarrer zu St. Martini 1751-1775; E. Scheren Die 'Churfiirstlich
Sachsisch Warschauer Halb Invaliden Compagnie'. Beitrag zur Geschichte der Garnison Eisleben im
i8./i9.Jahrhundert.

Oostenrijk
Das Karntner Landesarchiv. Band 9. Wilhelm Wadl: Geschichte der Juden in Karnten im Mittelalter. Mit ei-
nem Ausblick bis zum Jahre 1867 (Klagenfurt 1992) [vanwege de mobiliteit van de joden in de middeleeu-
wen is deze studie niet beperkt tot Karinthië alleen. Het waren voornamelijk de joden, die actief waren in
het geld- en kredietwezen; daarom is een flink deel van dit werk gewijd aan dit onderwerp. Zolang adel
en geestelijkheid afhankelijk waren van joodse geldschieters, waren tolerantie en vreedzaam samenleven
regel. Voorts o.a. drie joodse families in Friesach: Haeslein, Nachman en Abrech].

Verder ontvingen wij:
Computers in Genealogy. Vol. 7, No. 7, Sep.; No. 8, Dec. 2001.
Drents Archief, nieuwsbrief, zomer 2002.
Generations. Manitoba Genealogical Society Inc., Vol 21, No. 2, June; No. 3, Sept. 1996.
Groningen, nieuwsbrief, jg. 2, nr. 2, zomer 2002 [Register voor restauratoren met kwaliteit].
Magazine 200 jaar Nationaal Archief, juni 2002. Eenmalige uitgave, waarin alle activiteiten van het
Nationaal Archief onder de aandacht worden gebracht, en bijdragen over enkele gebruikers van het NA.
Ryksargyf. jaarverslag 2002 [Afscheid van het Ryksargyf (een korte terugblik op de geschiedenis van het
Rijksarchief in Friesland)].
Tijdschrift voor Geschiedenis. Register 1987-2000.
Wij van Zeeland, 4e jg., nr. 3, aug. 2002.
Zeeuws Archief Nieuws, nieuwsbrief, nr. 14, juni 2002.
Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief van de StichtingCultureel Erfgoed Zeeland, ie jg., nr. 01 [2002] [Groenmarkt
13, Middelburg]; Special nr. 1 [Erfgoed educatie].

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

311. HOOGERBEETS (48 (1991), pag. 243)
Jan Heyndriksz Hogerbeets, van Hoorn, begr. Amsterdam 7-9-1673, tr. (1) Lijsbeth Engelen, begr. ald.
6-7-1655, tr. (2) Amsterdam 4-6-1660 Elisabeth van Neck, wed. van ald. Hieruit Hermanus Jansz Hoger-
beets, verm. geb. Amstelveen. Deze tr. (als wdr. van Amsterdam) Haarlem 7-9-1692 Grietie Jans, van ald.
Hieruit ged. ald. 19-7-1693 Cornelis, 7-9-1694 Neeltje, 22-11-1695 Abraham, 27-11-1697 Johannes, 15-5-
1699 Cornelis. Abraham Harmensen Hoogerbeets, begr. Haarlem 25-1-1775, tr. (1) Haarlem 29-8-1717
Maijke Pieters, waaruit ged. ald. 1-8-1719 Pieter, 5-1-1721 Pieter, 1-9-1722 Jan en Johannes; tr. (2) Haarlem
24-6-1753 Trijntje van den Heuvel, van ald., uit welke relatie ged. Haarlem 19-5-1737 Abraham. Met
dank aan mevr. M. van Lunteren en de heer F. Hoogerbeets.

mevr. M. Habich, Zaandam

VRAGEN

409. TOL VAN DER MEULEN
Johan Hendrik Tol van der Meulen laat zich geref. dopen Rotterdam 10-12-1807, ouders onbekend, geb.
6-2-1789. Hij tr. ald. 29-5-1808 Maria Snoeij, ged. ald. 29-11-1785, dr. van Cornelis Snoeij en Barbara van
Tol. Hieruit Hendrik, ged. ald. 12-7-1808 (get. Petronella Sluijter en H. van der Meulen). Petronella
Sluijter, ongehuwd, benoemt bij testament 21-11-1814 Johan Hendrik Tol van der Meulen. tot een van
haar twee erfgenamen. Een oom van Petronella, n.l. Pieter Hammevel, mr. metselaar te Rotterdam,
laat haar bij zijn overlijden 10-8-1783 een jaargeld na tijdens het leven van Johanna Luyt, echtgenote
van Lodewijk Kleijken en later 'de vrugten en inkomsten van de helft van mijn nalatenschap', mits zij
niet trouwt met ene Hendrik of Heijn, koetsiersknecht bij stalmeester Van Ronselen te Rotterdam. Te
Rotterdam overl. 20-9-1817 Hendrik van der Meulen, ged. Hattem 5-10-1749,68 jr, ongehuwd, geweest
huurkoetsier, zn. van wijlen Jan van der Meulen, herbergier te Hattem; 26-5-1840 overl. Rotterdam
Anna Pieternella Sluyter, ged. ald. 6-5-1753, ongehuwd, dr. van Willem Sluyter en Maria Hammevel;
2-7-1861 overl. Rotterdam Jan Hendrik Tol van der Meulen, 72 jr en 5 mnd, echtgen. van Maria Snoeij en
zn. van Hendrik van der Meulen en Pieternella Sluyter. Gevraagd: achtergronden en liefst de geboorte-
akte van Johan Hendrik Tol van der Meulen; verder bijzonderheden over: de naam Tol van der Meulen,
koetsiersknecht Hendrik van der Meulen, stalmeester Van Ronselen, mr. metselaar Pieter Hammevel,
Johanna Luyt en Lodewijk Kleijken.

mevr. T. Lange-van der Meulen, Castricum

410. KIST
Albert Jans Kist, ged. Lhee 27-7-1732, tr. Dwingelo 9-11-1755 Jantje Claesen. Gevraagd: aanvullende
informatie over dit echtpaar en hun voorgeslacht. Is er een relatie met de familie Kiste in Meppel (1600-
1700)?
DIE WAELL
Quirijn (Crijn) Willemsz die Waell (de Wael, de Vael), leenman van de graaf van Culemborg, woonde
1505 en 1565 in Rijswijk (Gld) op het huis Den Duyvensteert en was geh. met Aleid Gerritsdr. Gevraagd:
nadere informatie over Quirijn. Is er een relatie tussen Quirijn en Willem die Waell, geh. met Heylwich
van den Borch, die tot zijn dood 10-7-1523 op kasteel Vronestein te Jutphaas woonde?
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MULDER
Cornelis Mulder, soldaat, overl. voor 23-5-1752, tr. Naarden 25-11-1736 Johanna de Neeff, van Leiden,
overl. ald. 10-1-1783. Gevraagd: nadere informatie over dit echtpaar en hun voorgeslacht.
MULDER-VAN HEIJNINGEN
Dirk Jansz Mulder, geb. 1540-45, overl. voor 15-1-1619, schildknaap en baljuw van Rijnsaterwoude,
tr. voor 1568 Margriet (Maritgen) Gerritsdr van Heijningen, dr. van Gerrit Willemsz van Heijningen,
schout van Rijnsaterwoude. Gevraagd: ontbrekende gegevens van Dirk Mulder, zijn voorgeslacht en
dat van Gerrit van Heijningen. Is iets bekend over schout- en baljuwbenoemingen te Rijnsaterwoude?
LUTGERT
Johan Frederik Lutgert, geb. IJsselhorst bij Bielefeld (D) ca. 1745, overl. Nordhorn 7-11-1806, tr. ald. 6-5-
1767 Catharina Oldekamp, geb. ca. 1745, overl. Nordhorn 17-3-1804. Gevraagd: nadere informatie over
dit echtpaar, hun kinderen en hun voorgeslacht.

J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht

411.ULRIX/UULDRIKS
In het boek 'Bronnen publicaties stadsarchief Zutphen', door R. Wartena (1979) komt voor Gerrit Ulrix
(Ulriks, Oelrix), schepen van Zutphen 1423-1455, provisor en rentmeester Oude Gasthuis, provisor ka-
pel St. Jorien op de Worff; broer Evert was in 1451 lid van het gilde St. Odulphus, broer Bernt deponeer-
de geld in Danzig. Het was een koopmansfamilie die handelde op de Oostzee. Volgens schrijver zou
de naam nu Uuldriks zijn. In 1650 komt mijn familie uit Weener. Kan iemand tips geven voor verder
onderzoek of anderszins helpen?

P. Uuldriks, Gorssel

412. DUIKER/VAN DUIJKER(EN)
Simon Wigmansz Duiker tr. Katwijk a/d Rijn 27-9-1676 Lijsbet Kornelisdr van Kouwenhoven. Hendrik
Wigmansz van Duijkeren tr. Noordwijk Binnen 12-12-1717 Pietertje L. van der Plas. Gevraagd voorou-
ders en mogelijke kinderen van Simon en Hendrik.

M. Kooijman, Eindhoven

413. ROEPIUS
Abraham Roepius tr. Haarlem 27-9-1729 Geertje Arents, beiden van Haarlem. Echter bij alle dopen van
hun kinderen te Haarlem noemen zij zich Abraham Roepius, van Kampen en Geertje Arents, van Bon.
In het archief van Kampen zijn geen sporen gevonden. Gevraagd geboortegegevens van Abraham en
Geertje.

R. A. Roepius, Poortugaal

414. VAN MAREN
Hendrik van Maren, geb. Heesselt ca. 1695, schoolmeester te Hurwenen, otr. ald. 4-3-1725 Aaltje van
Beest, van ald.; Jan van Maren, geb. Opijnen ca. 1750, landbouwer, overl. Heesselt 18-9-1809, otr./tr.
Opijnen/Alem 23-7/15-8-1779 Sijke van Appeldoorn, ged. Opijnen 6-9-1750, dr. van Willem Julius en
Jenneke Arijse Vermaerten; Arie van Maren, geb. ca. 1743, tr. (1) Heesselt 1786 Aaltje Krol, van ald.; tr. (2)
Varik 26-1-1770 Leentje Bongaards; Antony van Maren, geb. Boxtel ca. 1650, tr. Ophemert 22-5-1678 Wil-
lemke Gerrits, van ald.; Dimphna (Digna) van Maren, tr. Driel juli 1777 Arnoldus Lansdael, beiden van
Driel. Gevraagd (voor)ouders van deze Van Marens en aangetrouwden.

P. W. van Maaren, secretaris van Het Van Ma(a)ren Genootschap, Leusden

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

DEGOEDE-VANKOOY
Achter de betimmering op een zolder van een oud huis te Hillegersberg werd een stapeltje brieven en
foto's aangetroffen. Het betrof de familie D. de Goede-van Kooy, destijds (rond 1945) wonende Aegidius-
straat 9a te Rotterdam. Wie van de nazaten heeft hier belangstelling voor?

J. D. Mulder, Van Renesseborch 54,3341RD Hendrik Ido Ambacht, 078-6814780
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RUTGERS VAN ROZENBURG, VAN LOON
Volgens de heraldische collectie Muschart bevond zich in 1929 in het bezit van Jhr. D. Rutgers van
Rozenburg, die mij identiek lijkt met Jhr. Mr. David Rutgers van Rozenburg (1869-1957), een tekening
van een glas uit 1671, voorstellende de wapens van Jacob van Loon en zijn gezin, welk glas zich eertijds
bevond in het huis 'De Ster' te Amsterdam. Het betreft hier Jacob van Loon (1594-1674), lakenkoper te
Amsterdam, lid van het college van staalmeesters, vanaf 1662 eigenaar van voornoemd huis 'De Ster'
op de Oudezijds Achterburgwal, otr. Amsterdam 9-5-1615 Anna Gerritsdr (1594-1658). Het glas zou ook
de wapens afbeelden van zijn schoonkinderen Jacob Munnincx, Hillegond van Kempen, Jacob van
Hogendorp en Pieter Loyens. Het wapen Van Loon: in een veld van zilver vijf aaneengesloten spits rui ten
van keel, in een vrijkwartier van goud drie vijfbladen (ook rozen) van keel. Helmteken: een uitkomende
eenhoornskop en -hals van zilver, gemaand en gehoornd van goud. Gaarne zou ik in contact komen met
degene die deze tekening bezit ofwel met iemand die weet waar deze tekening zich thans bevindt.

O.W.C. Mertens, p/a Mariastraat 43,4506 AD Cadzand, oliviermertens@hotmail.com

alleen voor emigranten...

HANNESSEN,KIEFT
Bobbie Hannessen, sinds 1959 wonend in Australië, wil het contact met familieleden in Nederland her-
nieuwen. Zij zoekt naar haar tantes van vaderskant Lamberta, geb. 20-7-1910, Neeltje, geb. 26-11-1911 en
Everdien Hannessen, geb. 17-4-1913, en hun eventuele nakomelingen, alsmede naar familieleden van
haar oma Jantien Kieft, geb. Gramsbergen 15-1-1888.

Mrs. B. Hannessen, 657 Main North Road, Elisabeth North, South Australia 5113

VAN PUTTEN
Renske McDermott-van Putten emigreerde in 1958 naar Australië. Zij is geboren Hengelo 30-1-1954, dr.
van Wilhelm van Putten, geb. 3-2-1921, en Johanna Woutera Nijhuis, geb. Almelo 30-1-1927. Zij zoekt
contact met familieleden, met name de neven en nichten van vaders- en moederskant.

Mrs. R. McDermott-van Putten, 46 Marylyn Place, Cranbourne 3977, Victoria, Australia

Aan dit nummer werkten mee:

M. van Amelsvoort, Locht 85,5504 KC Veldhoven.
J.C. Bauer, Zoutmansweg 10,2811 ES Reeuwijk.
Mevr. P.J.C. Elema, Peizerweg 70/14,9726 JN Groningen.
N. P. den Hollander, Groenesteeg 38,2312 TM Leiden.
J. Krol, Prinses Margrietlaan 30,2273 AG Voorburg.
H. Snel, p/a Gemeente-archief Amsterdam, Postbus 51140,1007 EC Amsterdam.
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