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Aanleiding
Een fascinerend facet van de genealogie is het vaststellen van de herkomst van een familie. In
veel Betuwse kwartierstaten komt Jacob Kemp, chirurgijn te Tricht, voor. Hij was jarenlang
schepen in Tricht en zal ruim vijfentachtig jaar geworden zijn. Wat weten we verder van hem?
Hij was twee keer gehuwd. De eerste keer met Balichje Cornelisdr.. Groeneveld, wier opvallende
voornaam tot drie jaar geleden voortleefde in de familie Kemp. De tweede keer was hij in de
echt verbonden met]enneke Cornelis, dochter van Cornelis Joosten, schepen van Tricht, en van
Fijken Gerritsdr.. Het trouwboek van Tricht begint in 1660, maar een huwelijk van Jacob vinden
we er niet in terug. Hij zal vóór die tijd gehuwd zijn. In het rijke archief van Buren is veel over
Tricht en zijn inwoners te vinden, maar toch bleef de herkomst van Jacob in nevelen gehuld.

De volgende akte werpt al wat meer licht op de zaak.JacobJanszn. Cemp, chirurgijn alhier
[= Tricht], en Balichge Cornelisdr. van Groeneveld, voor 1/5 erfgenaam van Jacob Gerritszn., machti-
gen haar vader Cornelis Janszn. van Groeneveld te Rotterdam om deze erfenis te regelen. Uit dit

Zegel van jacob Kemp (Vh), 3 juli 1663
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huwelijk werden twee kinderen geboren: Jan en Cornelis. Zij zijn keurig vernoemd naar de
twee grootvaders, dus qua vernoemingen levert dit geen nieuwe gegevens op. Blijkens een
'request' - een verzoekschrift - van Jacob Kemp van 5 januari 1655 (o.s.) blijkt dat de oorsprong
van het geslacht Groeneveld in Benschop gezocht moet worden. Jan en Cornelis Kemp zijn na-
melijk voor 1/3 erfgenaam van Jacob Janszn. van Groeneveld, een oom van Balichge. Aangaande
Jacob Kemp kunnen we hier weinig mee. Gelukkig leverde het archief van Buren een akte op die
ons meer vertelt over Jacob:

21-12-1673: Mr. Jacob Kemp, chirurgijn, erfgenaam van zij n overleden zuster Willemijna (= Wil-
lemken) Kemp, vrouw van Jan Pieterszn. de Cock (Cocq), beiden overleden te Amsterdam, mach-
tigt zijn vrouwjenneke Cornelis, om samen met Dirck Petersen Muraer, wonend te Amsterdam,
hem te vertegenwoordigen en samen met de andere erfgenamen de nalatenschap te schei-
den en te delen2.

Onderzoek in Amsterdam leverde geen huwelijk op van Willemken Jansdr. Kemp, zodat het
spoor ook hier weer dood liep. Willemken is echter niet het enige lid van de familie Kemp dat
in Amsterdam woonde. Ook Cornelis Kemp, de tweede zoon uit Jacobs eerste huwelijk, had de
hoofdstad als woonplaats gekozen. Hij ondertrouwde er op 6 juni 1676 met Susanna Hooftvelt.
Bij de doop van hun eerste kind, Balitie, op 11 april 1677, traden als doopgetuigen op MetjeKemp
enFeijtieKemp, kennelijk familieleden. Van Metje vonden we in Amsterdam de ondertrouwin-
schrij ving met GerritRoelofszn. (Sickinga) op 22 oktober 1666. Zij was toen 26 jaar en kwam uit
Vianen. Dat we hier op een interessant spoor zijn, blijkt als we Jan Pieterszn. Cock en Willemtje
Kemp ook nog eens als doopgetuigen aantreffen bij de kinderen van Metje. Kennelijk moet er
in Vianen meer over de familie Kemp te vinden zijn.

Voor ons reden om een onderzoek in te stellen in het rechterlijk archief van Vianen; de DTB
begint voor ons doel te laat. Hieruit kwam naar voren dat de herkomst van Jacob inderdaad in
Vianen gezocht diende te worden. Ook de vader van Jacob Kemp jan Claeszn. Kemp, was chirur-
gij n, maar dan in Vianen. Twee oudere broers van Jacob Jan en Nicolaas, oefenden daar hetzelf-
de beroep uit. Hiermee werd eveneens duidelijk waarom Jacob, als jongste zoon, zijn heil er-
gens anders had gezocht. Toen wij eenmaal de plaats van herkomst hadden vastgesteld, von-
den wij op een onverwachte plaats nog eens de bevestiging dat de herkomst van deze familie
Kemp in Vianen ligt. Jacob bleek op 21 juni 1648 in Rotterdam ondertrouwd te zijn met zijn
eerste vrouw Balichje Cornelisdr. en er werd attestatie gegeven naar Vianen. Jacob is dan jonge-
man van Vianen.

De uitkomst van het onderzoek naar de herkomst van Jacob Kemp willen we met deze publi-
catie kenbaar maken aan de lezers van dit tijdschrift. Toen duidelijk was geworden dat Jacob
Kemp uit Vianen afkomstig was, lag het voor de hand om daar verder te zoeken naar zijn voor-
geslacht. Daarbij bleek het rechterlijk archief van Vianen bijna even rijk te zijn aan Kempen
als dat van Buren: we konden nog vier generaties aan de genealogie Kemp toevoegen.

Inleiding
De chirurgijnsfamilie Kemp ontleent zijn naam aan voormoeder Margriet Claas Kempendr., ge-
huwd met Peter Maeszn. Van Margriet is bekend dat zij een zuster Hillegont en een halfbroer
Hendrick Gijsbertszn. had, die chirurgijn was. Met de familie Kemp hebben we te maken met een
geslacht - we zouden bijna kunnen spreken van een dynastie - van chirurgijns. Vanaf het ein-
de van de zestiende eeuw is dit het beroep, waarmee de meeste (mannelijke) leden van de fa-
milie in hun inkomen trachtten te voorzien. In totaal telden wij in deze genealogie dertien
naamdragers die chirurgijn waren. Ook twee schoonvaders en een kleinzoon (wiens moeder
een Kemp was) waren als zodanig werkzaam. Een dochter van Jacob Kemp in Tricht, Fijke, was
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Handschrift vanjacob Kemp (Vh),
waarbij hij het schouwen van het lijk van ReijerEvertszn. deKemp beschrijft

hierin komen (zevende regel) de woorden 'gansch vrot' voor
(Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr.350, d.d. 15-5-1704)

vroedvrouw. Daarnaast komen er ook enige timmerlieden en schoenmakers voor. De affiniteit
tot de geneeskunde heeft zich tot in de eerste helft van de vorige eeuw gemanifesteerd. De
grootvader van de eerste auteur, fruitteler Gijsbert Kemp (1870-1947), stond in Tricht en omge-
ving bekend als wonderbaarlijk genezer, evenals zijn vader Cornelis Kemp Czn. (1829-1888) en
zijn grootvader Cornelis Kemp Hzn. (1799-1888)3.

Verspreiding
In de loop der tijd is de familie Kemp over heel Nederland uitgewaaierd. De oudste zoon van
Jacob, jan Kemp, koos ervoor zich in Curagao te vestigen. Over hem en zijn nakomelingen is
van de hand van de tweede auteur al een publicatie verschenen4. Eveneens zag al eerder een
publicatie over een broer van Jacob, Nicolaas Kemp, het licht5.

Amsterdam blijkt grote aantrekkingskracht op de familie Kemp te hebben gehad. Het be-
gon al met de zuster van Jacob, Wülemtge Kemp. Daarna volgde de tweede zoon van Jacob uit
zijn eerste huwelijk, Cornelis, de weg naar de hoofdstad. Een kleinzoon vanjacob, ook Cornelis
genaamd, woonde lange tijd in Amsterdam en werkte er als molenbouwer, maar keerde uitein-
delijk weer terug naar zijn geboorteplaats Tricht. Ook drie dochters en tenminste drie klein-
kinderen van Jacobs oudste broer jan hebben er gewoond. Bijzondere aandacht dient er te zijn
voor Jans kleinzoon Nicolaas, die we slechts met veel moeite konden volgen. Na met een meisje
uit Amsterdam getrouwd te zijn, woonde hij een blauwe maandag te Lexmond, om vervol-
gens chirurgijn te worden op het Groningse platteland. Hierna verdween hij uit beeld, totdat
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bleek, dat twee van zijn dochters in Amsterdam huwden en d&tNicolaas bij de marine was. Wij
vermoeden dat deze Nicolaes Kemp in de jaren 1733-1740 in Tricht als chirurgijn heeft gewerkt.
Daarna verliezen we dit ambulante heerschap weer uit het oog.

Tot op de dag van vandaag bloeit de familie. In de Betuwe heeft Jacob Kemp een uitgebreid
nageslacht gekregen, waartoe ook de eerste auteur van dit artikel behoort. Zoals gezegd heeft
de familie Kemp zich wijd over Nederland verspreid. Reeds in de zeventiende eeuw vestigde
een volle neef van de Trichtse Jacob Kemp, eveneens Jacob genaamd, zich in het Land van Altena.
Voor zover wij konden nagaan, vestigden twee dochters en een zoon zich in Hollands oudste
universiteitsstad, Leiden. De zoon, Pieter genaamd, liet twee zonen na: Reijnier enjohannes. De
eerste bleef in Leiden wonen en oefende het beroep uit van 'strovisser' of 'stadswaterschuij-
mer'. Een strovisser was een arbeider, die de stadsgrachten van drijvend vuil moest zuiveren.
Johannes trok naar Amsterdam. Met deze twee stierf deze tak van de familie Kemp in manne-
lijke lijn uit.

De kinderen van een oom van Jacob, Thomas Kemp, ondekten we in 's-Hertogenbosch. De
meisjes, Jacobs nichten, vonden hun echtgenoten in de troepen van de heer van Brederode,
die daar sinds de val van de Brabantse hoofdstad in 1629 gouverneur was. Zij zullen met de
troepen vanuit Vianen zijn meegereisd. Thomas liet een zoon na, Goossen, die ook in 's-
Hertogenbosch bleef wonen. Een van de dochters van Goossen huwde eveneens met een mili-
tair en vertrok in 1680 naar Kampen.

Ondanks een intensive speurtocht van bijna een decennium zijn wij er niet in geslaagd alle
leden van deze familie Kemp, terug te vinden. Voor aanvullingen en correcties houden wij ons
daarom van harte aanbevolen. De genealogie is uitgewerkt tot en met de negende generatie.

Wapen
Van twee leden van de hier beschreven familie is een zegel bekend: Jacob Kemp6 en zijn dochter
Baligje Kemp 7. Het wapen laat zich als volgt beschrijven: een halve klimmende leeuw in een
heel veld.

Zegel van Baligje Kemp (Vh-3), 9 aug. 1712
(foto: Regionaal ArchiefRivierenland, locatie Tiel)
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Met dank aan
Zonder iemand tekort te willen doen, bedanken wij de volgende personen voor hun bijdra-
gen: de heer drs. B. van Dooren te 's-Gravenhage, mw. drs. A. Fennema te 's-Gravenhage, de
heer en mw. W. van Gaasbeek te Nijmegen en de heren CA. van der Hoeven te Eist, B. Kemp te
Hazerswoude, drs. M.S.R Kemp te 's-Gravenhage, T.C.G. Kleinegris te Kamerik, dr. H.L.Ph.
Leeuwenberg te Vianen, mevrouw G.E. Brederode te Apeldoorn en de heren J.C.A.
Rothengatter te Veldhoven, drs. K. A. Reuvers te Lelystad, drs. W. J. Spies te Amsterdam, P. van
IJperen te Hagestein, en in het bijzonder H. J. Tukker te 's-Gravenhage.

Schema 1 Peter Maeszn. (I)
vermeld 1541-1561

tr.
Margriet Claes Kempendr.

Christina (Stein) Petersdr.
vermeld 1571-1608

tr.
Willem Hendrickszn. Neck de Vlieger

Gijsbert Peter Maesz. (II)
vermeld 1562-1576

I
Peter Janszn. Kemp
vermeld 1608-1632

tr.
Jannigje Pleunen

I
Jan Gijsbertszn. Kemp (Ma)

vermeld 1608-1620
I

Gijsbert Janszn. Kemp (IVa)
vermeld 1608-1651

tr.
NN

I
Hendrick Gijsbertszn. Kemp

overl. vóór 1658

Klaes Kemp Gijsbertszn. (Illb)
vermeld 1573-1619

chirurgijn
tr.

Janneken Jacobsdr.

Peter Claeszn. Kemp (IVb)
schoenmaker

zie Schema 2 (pag. 70)

I
Thomas Claeszn. Kemp (IVc)

vermeld 1617-1619
tr.

Willemke van Duynen

Jan Claeszn. Kemp (IVd)
chirurgijn

zie Schema 3 (pag. 74)

Goossen Thomaszn. Kemp (Ve)
kleermaker

vermeld 1638-1680
tr. Maria Isbrants

I
TrijntgeGoossens
vermeld 1656-1680

tr.
Fran$ois Maubraun
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Genealogie
I. Peter (Pieter) Maeszn.8, vermeld 1541-1561, belender van een huis aan de Achterstraat (1542)9

en van een huis aan de Voorstraat oostzijde te Vianen (1544)10, burger van Vianen (1548)", sche-
pen van Vianen (1558)12, overl. 1561/1562, tr. Margriet Claes Kempendr., overl. vóór okt. 1561, mo-
gelijk dr. van Claas Kemp, die op 15-9-1517 wordt vermeld'3.

Uit een akte die te dateren valt tussen 9 en 16 september 1561 blijkt hoe de naam Kemp in de familie
komt. De voor ons belangrijkste frase luidt als volgt: 'Pieter Maeszn. voogd van zijn onmondige kin-
deren bij Margriet Claes Kempendr en Hillegondt Claes Kempendr, weduwe van Adriaen van
Nijmegen,25 als erfgenamen van hun overleden broer Heijndrick Gijsbertszn.'*6. Tussen 1541 en 1561
komen we Peter Maeszn. geregeld in diverse akten tegen. Toen Ide Gherijt Kempendr., weduwe van
AndriesStevenszn., op 22 september 1541 haar testament maakte, werd ook PeterMaeszn. als erfgenaam
genoemd27. Op 11 januari van het volgende jaar verkochten de erfgenamen van Andries Stevenszn. en Ide
Gherijt Kempendr. een huis en hofstede te Vianen in de Achterstraat aan de westzijde. Als erfgenamen
van Ide worden in deze akte met name.genoemd: GherijtWillemszn. en PeterMaeszn. die zich ook sterk
maakte voor de andere erfgenamen28. Het is te verwachten dat de verwantschap van Peter met Ide via
zijn vrouw loopt.

PeterMaeszn. pandt op 21 oktober 1543 AertStevenszn. voor 201/2 stuivers ter goeder rekening29. Bij
een magescheid op 30 augustus 1551 tussen Sebastiaen Engbertszn. ter eenre en AlidtEngbertsdr., wedu-
we, en Cornelia, zijn zuster, waren als dedingsvrinden aanwezig Willem Maeszn. en Peter Maeszn. ter
eenre en Peter Pauwels en Cornelis Geliszn. ter andere zijde3". Willem en Peter Maeszn. treden in deze
akte op als ooms van Sebastiaen Engbertszn. en zijn dus broers.

ClaesJoosten stelde op 1 juli 1554 in handen van PeterMaeszn. de beterschap van zijn huis en hofste-
de31. PeterMaeszn. was op op 17 mei 1558 met Anthonis Harmanszn. gekoren voogd over de kinderen van
[...ina?] van Loenen Claesdr. verwekt bij Jacob van Turnout*.

In een blaffert van de goederen van Hendrik van Brederode, waarop Philips II beslag had laten leg-
gen, vinden we onder meer een oude boomgaard gelegen buiten de Johanniter landpoort, die ver-
pacht is aan de erfgenamen van PeterMaessen. Enige interessante betalingen citeren we letterlijk:
'noch den 24-111 gld. 10 st van Gijsbert Pieter Maeszn. ontfangen';
'den 14 dito 7 gld. ontfangen van Stijn op deze pacht';
'noch ontfangen van Gijsbert Pieter Maes huijsvrouw vijff gld. tien st.';
'Jan Gerrit Vergeer voor betaelt bij Gijsbert Pieter Maeszn. vrou 2 gld.'.
In de marge is het volgende geschreven: '8-3-1562 is bij Claes Kemp en Stein Pieters deze boemgart
wederom gehurt tot 63 gld. jaerlicx'33.

Genealogisch is zeer interessant wie deze Claes Kemp is, die op 8 maart 1562 samen met Stein Pieters
de pacht van de 'Ouden Boomgaard' betaalde. Uit de honderdste penning, afgesloten 29 november
1569, blijkt dat dezelfde boomgaard toen inhuur gebruikt werd 'bij die wedue van Claes Kemp ende
Gijsbert Peterszn.'. De laatstgenoemde is de broer van Christina Peters. De genoemde Claes Kemp is dus
vóór 1570 overleden, hetgeen precies overeenkomt met Claes Claeszn. Kemp, die op 14 februari 1558
werd beleend met een hof buiten Vianen. Zijn zoon Claes deed op 3 maart 1569 hulde bij dode van zijn
vader34. Vader Claes is waarschijnlijk een (jongere) halfbroer van Margriet Claes Kempendr., de moeder
van Christina en Gijsbert. Deze Claes overleed in of kort vóór 1569 zal in ieder geval een andere moeder
gehad moeten hebben, omdat hij niet onder de erfgenamen van Hendrick Gijsbertszn. werd genoemd.

Uit dit huwelijk:

1. Christina (Stein) Petersdr., overl. tussen 25-5-1608 en 26-10-1615, tr. (vóór 17-4-1571) Willem
Henrickszn. Neck (de Vlieger) geb. ca. 1534, vermeld 18-2-156814, bezat een huis aan de oostzij-
de van de Voorstraat, een 'camerken' dat leeg stond en een 'hooffken ofte cleijn bom-
gaertgen' te Vianen (1569)15, manhuismeester (1607-1608)16, Heilige Geestmeester (1591-
1593» 1598-1602, 1607-1608)17, schepen van Vianen (1580, 1587-1588, 1591, 1596-1598)'S,
schepen van Bolgerije en Autena (1598)19, leenman-getuige 1572, overl. tussen 16-1-1617 en
11-7-1620, zn. van Hendrick Gijsbertszn. de Vlieger20.
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Op gevorderde leeftijd droegen Christina en haar man Willem aan hun neef Claes Gijsbertszn. Kemp
over 'de alinghe huijsinge, hoffstede en erve' waar Claas toen in woonde, gelegen aan de oostzijde
van de Voorstraat tot de eerste Achterstraat. Claas gaf hen hiervoor een 'lijfpensioen' van elf gulden
per jaar, zo lang zij leefden, ingaande 1607. De afspraak gold onder de voorwaarde dat Willem en
Christina hun leven lang de peren van de suikerperenboom achter het huis, en om het jaar de helft
van de vruchten van een witte guldelingboom [= appelsoort, gouden pippeling] zouden krijgen.
Indien Claas in gebreke zou blijven, zou de transactie tenietgedaan worden21.

Een testament, dat Christina maakte op 2 maart 1608, geeft ons inzicht in de familie Kemp. Zij
vermaakte de helft van haar bezittingen aan de kinderen van haar neef Nicolaas Gijsbertszn. Kemp
en de andere helft aan de kinderen van haar neef Jan Gijsbertszn., waarbij haar neven het vruchtge-
bruik kregen. Zij legateerde aan Jan Claeszn. Kemp haar gouden hoepring, aan Maria, een dochter
van haar neef Jan Gijsbertszn., haar 'lakense hoijck' en aan haar neven Peteren Gijsbertjanszn. zes gul-
den ineens die afgetrokken dienden te worden van hun erfdeel. Kort daarna testeerde zij nog twee
keer en wel op 3 mei 1608 en op 25 mei 1608, waarbij zij alles naliet aan haar broeders kinderen:
Claes en Jan Gijsbertszonen Kemp ".

Nadat Christina overleden was, verscheen haar weduwnaar Willem Hendrickszn. de Vlieger voor
schepenen van Vianen om zijn testament te laten vastleggen. Hij verwees hierin naar een testa-
ment, dat hij met zijn overleden vrouw op 6 april 1571 voor notaris GerritNeck de Vlieger had ge-
maakt. Hij revoceerde dit testament en bepaalde dat het daarin vermaakte legaat van driehonderd
gulden aan zijn hele zuster Elisabeth, weduwe van GeeritPeterszn., nu zou toekomen aan haar laatst
in leven zij nde kind: Jacob Gerritszn.. Een andere legaat liet hij na aan Hendrick Hendrickszn., de zoon
van zijn overleden broer. Voorts vermaakte hij de volgende legaten: aan Jan Claeszn. Kemp zijn
'swoortte mantel met een fluweelen schoeff en armgaten van Spaans laken' en aan zijn neef Claes
Kemp Gijsbertszn. zijn zwarte lakense rouwmantel20. Op 16 januari 1617 testeerde hij voor de laatste
keer. Hij vermaakte aan de vijf kinderen van Thomas Claeszn. Kemp en diens nog te verwekken kin-
deren een rentebrief op naam van Jan Toniszn. alias 'tjongManneken van tweehonderd gulden, jaar-
lijks rentende twintigeneenhalve gulden (verleden Vianen 5-1-1613). Hij 'ordonneert' dat mr. Claes
Kemp de gelden voor de kinderen zou ontvangen en vermaakt hem een boomgaard gelegen buiten
de Landpoort tegenover het Lazarushuis van Vianen, omdat Claes hem en zijn vrouw in de laatste
jaren van hun leven zo goed heeft verzorgd23.

Wie de erfgenamen van Willem Hendrickszn. Neck zijn, blijkt als deze op 11 juli 1620 de helft van
een huis en hofstede aan de westzijde van de Voorstraat te Vianen transporteren aan Jan Claeszn.
Kemp. Het zijn Henrick Henrickszn. Neck,Jacop Gerritszn. Neck, wonende te Gouda, Henrickjanszn. Neck,
CornelisFloriszn., Gerrit Floriszn. en Henrickjanszn. De andere helft van het bewuste huis komt de
erfgenamen van wijlen ClaesKemp en diens broer Jan toe24.

2. Gijsbert, volgt II.

II. Gijsbert Peterszn. (Maeszn.), waarschijnlijk schoenmaker, vermeld 1562-1576, overl. na 7-1-
157635, tr. NN, vermeld 1562.

De vrouw van Gijsbert was mogelijk een zuster van Aleid, dochter van Jan Aertszn., in 1573 weduwe van
Hendrik Cornelis Laurenszn. Neck36, toen NicolaasKemp (Illb) hulde voor haar deed. De naam Jan onder de
kinderen van Gijsbert zou hiermee verklaard kunnen worden.

In de honderdste penning van Vianen van 1569 is de volgende inschrijving te vinden: 'Den ouden
groten bomgaert mit den werf genaempt die oude hoffstede van Vianen die co[nincklijcke]
ma[jesteij]t oeck toe behorende in huiren gebruickt bij die wedue van Claas Kemp ende Gijsbert
Peterszn. jaerlicx om drije en zestich gulden en cappoen, getaxeert daerom 13 st. 191/2 schelling'. In
dezelfde bron blijkt zekere 'Ghijsbert Peterszn. schoenmaicker' een huis te bezitten in Vianen. Dit
huis was gelegen aan de oostzijde van Haven en Havendijk 'opstreckende tot de Leckpoort'. Gijsbert
Peterszn. pachtte eveneens met Jan Roelofszn. een weerd genaamd 'Blieckenberchweerdt', die toebe-
hoorde aan de erfgenamen van Laurens de Voecht van Rijneveld, voor een bedrag van 125 gulden37.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt lila.
2. Nicolaes, volgt Illb.
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lila. Jan Gijsbertszn. Kemp, vermeld 2-3-1608 en 11-7-16 2O24, tr. NN.

Kinderen:

1. Peterjanszn. Kemp, vermeld 1608-1632, in haar testament van 2-3-1608 vermaakte Christina
Petersdr. hem zes gulden, overl. vóór 18-6-1641, tr. Jannigje (Annichien, Annetgen) Pleunen,
wed. van Arien Janszn., van wie zij twee kinderen had: Jan Ariens en Neeltgen Ariens, in-
nocent, vermeld 10-6-1640 en 18-6-1641, haar voogden waren Pleun(is) Adriaenszn. van
der Leeuw en Walraven Michielszn., burgemeester Vianen38.
Op 4 juli 1624 transporteerde Peterjanszn. Kemp zijn huis aan de oostzijde van de Havendijk aan zijn
broer Gijsbert39. Met zij n vrouwjannigje Pleunen, maakte Peterjanszn. Kemp een testament op 5 septem-
ber 1632, waarin zij elkaar lij ftochtten. Peter benoemde tot erfgenaam zij n vrouws voordochter Neeltgen
Ariens en vermaakte aan zijn broer Gijsbert en zijn zuster Manken ieder zes gulden. Jannigje benoemde
haar twee voorkinderen Jan en Neeltgen Ariens tot haar erfgenamen40.

2. Gijsbert, volgt IVa.
3. Marijken (Maria)Jans.

In haar testament van 3 mei 1608 vermaakte Christina Petersdr. haar lakense hoijck' aan Marijken. Op 5
september 1632 werd zij nog in het testament van haar broer Peter vermeld. Wellicht is zij identiek met
Maeijchgenjans, weduwe van Igius Ghijsen, nu gehuwd met Willem Leendertszn., die met Gijsbert Janszn.
Kemp als gekoren voogd een scheiding maakte (1628)41.

IVa. Gijsbert Janszn. Kemp (Cemp), vermeld 1608-1651, won. buiten de Havendijk te Vianen
(1651), overl. vóór 29-6-1658, tr. NN.

In haar testament van 2 maart 1608 vermaakte Christina Petersdr. hem zes gulden.
Op 19 september 1627 machtigde Gijsbertjanszn. Kemp Streng als procureur40. Een jaar later assisteerde

hij Maeijcghenjans (zijn zuster?), weduwe van Igius Gijssen, bij het maken van een boedelscheiding4'. Zijn
huis en erf, gelegen aan de oostzijde van Vianen aan de stadswal bij de molen, droeg hij op 25 augustus
1628 over aan Hermen Hermanszn.42. In het navolgende jaar leende hij 200 gld. van Willem Pijl, welk bedrag
hij op 9 juni 1633 afloste43. Dan vernemen we vele jaren niets van Gijsbert, totdat hij op 29 mei 1651 op-
nieuw geld leende, 150 gld., van het gasthuis van Vianen44.

Kinderen:

1. Hendrik Gijsbertszn. Kemp, overl. vóór 29-6-1658, toen zijn zuster Teuntjen en zijn zwager
Peter Joosten als zijn erfgenamen, zijn huis, gelegen aan de oostzijde van Havendijk over-
droegen aan Joost Dirckszn.; dit huis zal daarvoor eigendom geweest zijn van zijn vader
Gijsbert45.

2. Teuntjen Gijsberts Kemp, tr. Peter Joosten, beiden vermeld 29-6-1658 (daarna door ons niet
meer aangetroffen in Vianen).

Illb. Nicolaas (Claes) Kemp Gijsbertszn., eerste vermelding 6-5-157346. chirurgijn (1588,1597,
1601, i6os)47, en barbier48 te Vianen, gasthuismeester Vianen (1597-1601,1603,1605,1607,1612-
1617)49, rentmeester van het gasthuis (i6i6)5°, overl. tussen 13-6-1619 en 11-7-162024, tr. Janneken
(Jantken,Jannichgen,Johanna)Jacobsdr., assisteerde haar zoon Peter 27-12-1621 en werd door hem
geassisteerd 1-8-1623, overl. na 7-6-1632, dr. van Jacob Laurenszn., en zuster van Christina
Jacobsdr., vrouw van Cornelis Sweerszn. Bosman, en van Laurens Jacobszn.51.

Op 27 november 1588 stelde Claes Kemp, chirurgijn, zich samen met Helmich Claessen52, borg
voor Anthonis Arienszn. Visscher, die achter was met het betalen van door hem gepachte visse-
rijen53.
Op 1 december 1598 kocht Claes van Gijsbertgen, de weduwe van Helmich Dobbe, en haar twee dochters, een
huis aan de noordzijde van de Bakkersteeg binnen Vianen54. Een ander huis, gelegen aan de westzijde van
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Vianen in de laatste Achterstraat, dat hij kocht op 7 juli 1610, was waarschijnlijk bedoeld voor zijn zoon
Hendrick, die ervoor betaalde55. Het is dit huis, dat op 1 augustus 1623 door Janneken Jacobs, Peter, Thomas en
Jan Claeszn., weduwe, kinderen en erfgenamen van Claes Gijsberszn. Kemp, verkocht werd. Het heet dan 'De
Heijlige Leven'56.

Van Claes en]anneken kennen we diverse testamenten. Het eerste is van 18 februari 1614. Zij lieten daarin
aan hun dochter Grietken Claesdr., vanwege haar impotentie en haar trouwe dienst, het huis en erve in de
Bakkersteeg te Vianen na, onder de voorwaarde dat Claes enjanneken daar hun leven lang mogen blijven
wonen. Voorts vermaakten zij haar alle linnen en wol dat haar zuster Nellichgen heeft nagelaten. Voor hun
oudste zoon Jacob Claeszn. bepaalden zij, dat zijn erfdeel vastgehouden moet worden tot hij zestig jaar is,
waarna het door zijn broers en zuster gedeeld mag worden57. Bij de opmaak van hun tweede testament op
13 juni 1619, zat Nicolaes ziekelijk op een stoel. Zij herriepen alle vorige testamenten. Tot hun universele
erfgenamen benoemden zij hun kinderen: Jacop, Pieter, Thomasjan en Grietje. Grietje kreeg opnieuw het
huis in de Bakkers teeg toebedeeld als legaat voor haar trouwe dienstenjacop Claesse was op dat moment al
vele jaren in het buitenland en het was hen niet bekend of hij nog leefde. Zij bepaalden dat zijn deel vast-
gezet moet worden totdat hij 65 jaar oud is58. Claes zal kort hierna zijn overleden, want op 18 maart 1622
belastte Janneken, als weduwe, geassisteerd met haar zonen Peter en Jan Claeszn. Kemp, twee huizen aan de
oostzijde van de Voorstraat te Vianen met een schuldbrief van 250 gld.59. Naast bezit in Vianen bleek zij
ook gegoed te zijn in het gerecht van Bolgerij en Autena, waar zij zeven morgen land op 'Leijdenbolgerij'
bezat (1629)60. Janneken testeerde nogmaals op 8 september 1631. Zij handhaafde het testament dat zij op
13 juni 1619 met haar man maakte, maar begeerde wel dat haar zoon PeterClaeszn. Kemp de hem toegezegde
goederen mocht bezwaren40.

De chirurgijn Nicolaas Kemp:
Alhoewel we Nicolaes (Claes) Kemp Gijsbertszn. al eerder in akten tegenkwamen, wordt hij pas in 1590 voor
het eerst als chirurgijn vermeld, toen we een 'bestedinge van quetsure' aan hem aantroffen. Voor de gene-
zing van het letstel bij Dirck Solderman, veroorzaakt door Jan van Hensbeeck, zal hem 40 carolus gulden
worden betaald, de helft contant, per direct of binnen 24 uur te voldoen en de andere helft na genezing6'.
Inzicht in hoe een dergelijke prijs tot stand komt, krijgen we op 7 januari 1601. Voor schepenen compa-
reerden toen Gerrit Galeijde, die gewond in bed lag en mr. Claes Kemp, chirurgijn. Gerrit heeft een diepe
neerwaartse wond, die LubbertBernts hem heeft toegebracht. Voor de behandeling vroeg Kemp 36 gulden,
en Gerrit was bereid er vijftien gulden voor te betalen. Na tussenspraak van schepenen en de barbier, mr.
Aerien Wouterszn., werd de prijs vastgesteld op 20 gulden62.

Vanaf dat moment treffen we Claes geregeld aan als behandelend chirurgijn. Zo behandelde hij Guert
Comeliszn. voor 'quetsueren' aan zijn benen, waarmee deze onder een bierwagen was gekomen, voor vijf
gulden (1601), Claes Claeszn., die zwaar gewond was doordat hij een steen tegen zijn hoofd had gekregen,
voor 45 gulden (1605), Huijbert Sebastiaenszn., de nog minderjarige zoon van Bastiaenjanszn. uit Bolgerij,
voor de steken of stoten, hem toegebracht met een 'schaapherdersschuppe' (1607) en Magdalena Jans,
dochter van Oijken Peters, die door Thonis Thonissen, knecht van Daniel van Zandt, met paard en wagen over-
reden was, voor 24 gulden (1608)63. De genezing van AelbertHendrickszn., uit Hoogland (nabij Amersfoort),
die twee wonden in zijn linkerborst en linkerzijde had, had meer voeten in de aarde (1608). Claes aan-
vaardde voor 20 gulden de behandeling van deze kwetsuren, veroorzaakt doorReijerCorneliszn., timmer-
mansknecht; kennelijk waren de perspectieven niet zo goed. Claes Met Aelbert schriftelijk verklaren, voor-
dat hij een opening zou gaan maken tussen de vierde en vijfde rib van de patiënt, dat als God hem zou
komen halen, Claes hieraan geen schuld zou hebben en dat zijn vrienden (lees erfgenamen) de chirurgijn
niets mochten aandoen (lees eisen). Opmerkelijk aan deze zaak is, dat de drossaard een dag later Claes
opdracht gaf het dode lichaam van Aelbert te schouwen. Onze chirurgijn verklaarde dat twee steken in de
linkerborst, die de dode ongeveer zeven weken geleden waren toegebracht door Reijer Comeliszn. van
Montfoort, tot de dood hadden geleid64.
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Schema 2
(zie pag. 65)

Peter Claeszn. Kemp (IVb)
schoenmaker

vermeld 1609-1649
tr.

Nellichien NN

Jacob Peterszn. Kemp (Va)
vermeld 1642-1669

tr. (1) Cathalijna Ariens van der Colf
tr. (2) Janneke Willems
tr. (3) Reinken Cornelis

Claes Peterszn. Kemp (Vb)
timmerman

vermeld 1641-1658
tr.

Emmigen Pieters

Jan Peterszn. Kemp (Vc)
boekdrukkersknecht

vermeld 1641-1656
tr.

Jacomijntje Coenraets
Jonckhaer

Lambert Peterszn. Kemp (Vd)
vermeld 1644-1658

tr.
Cathelijntgen Henricx

I I I I
Wilhelmus Jacobszn. Kemp Pieterjacobszn. Kemp (Vla) Nellichien Claes Kemp Coenraedtjanszn. Kemp PieterJanszn.Kemp(VIb) Catharina Lamberts Kemp

eed. 16^6 timmerman eed. i6<u felDwerker drukker vermeld I6";Q-I678timmerman
brandewij nverkoper
vermeld 1659-1720

tr. (1) Trijntje Warnaers
tr.(2) Marijtje Reijers van Wingen

ged.1643 felpwerker
vermeld 1649-1717

tr.
Annajoosten
Sontheyms

drukker
vermeld 1653-1689

tr.
Catharina Immers

vermeld 1659-1678
tr.

Johan Christoffel
Griel
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Reijer Pieterszn. Kemp (Vila)
stadswaterschuimer
vermeld 1693-1749
tr. (1) Lijntje Voest

tr. (2) Barbara (van) Outshoorn

Johannes Pieterszn. Kemp (Vllb)
timmerman

vermeld 1706-1760
tr.

Johanna Berckman

Johannes Pieterszn. Kemp
ged.1687

Maria Pieters Kemp
ged.1685

Cornelis Reijerszn. Kemp
ged.1727

Anna Reijers Kemp

1730-1739

Johanna Johannes Kemp
vermeld 1736-1759

tr.
Jan Lasthuysen

Jacoba Johannes Kemp
vermeld 1738-1805

tr.
Alexander van der Steen



Bewijsvoering:
De hierna volgende akten waren cruciaal voor het onderzoek. De link van Jacob Kemp uit Tricht met
Vianen kon hiermee worden vastgesteld:
- 12 juni 1658: Jacob Peters Kemp, voor zich zelf en ook vervangende Claes en LambertPieterszn.Kemp, ook ge-

machtigde van Anneken Thomas Kemp, weduwe van Meerten van Calis, Stijntgen Thomas Kemp, huisvrouw
van mr. Nicolaes Burel, Susanna Thomas Kemp, huisvrouw van Jan Hack, als procuratie hebbende van haar
respectieve mannen, Goossen Thomaszn. Kemp, Willemken van Duijnen, weduwe van Thomas Kemp, Nelli-
chien ThomasKemp, weduwe van FrancoisMinagie, met een procuratie voor notaris Gerrit van Leent 31 ja-
nuari 1657, Jan en Claes Cemp voor hen zelf en voor Jacob Kemp, Hendrick Corneliszn. Prins als man en
voogd van NellichienJansKemp, voor zich zelf en voor Jan Bergeijck als man en voogd van Anneken Kemp, en
Henrick Verbeek als man en voogd van Adriaentgen Kemp,Adriaen Coenen als man en voogd vanjannichien
Kemp, mitsgaders Jannichien PietersKemp, weduwe van Alewijn Claessen van Leeuwen en vervangende Wil-
lemken JansCemp, gezamenlijk erfgenamen van Grietgen Claes Kemp, transporteert Jan Loduwijckszn. en
Ariaentgen Willems, echtelieden een huis en erf aan de noordzijde van de Bakkersteeg45.

- Procuratie voor mij, notaris Gerrit Adriaenszn. van Leent, openbaar notaris te Vianen 31 januari 1657:
Anneken ThomasKemp, weduwe van Meerten van Calis, luitenant van de compagnie van kapitein Munstro,
Stijntgen ThomasKemp, huisvrouw van Burel, burger van 's-Hertogenbosch,Susanna ThomasKemp, vrouw
van Jan Hack, ruiter onder De Gruijter, met toestemming van hun mannen en Goossen Thomaszn. Kemp,
allen erfgenamen van Grietje Claes Kemp, voor zichzelf en met procuratie van Willemke van Duijnen, we-
duwe van Thomas Kemp, Nellichie Thomas Kemp, weduwe van Francois Minagie, voor notaris Peter van
Haestrecht en getuigen binnen Den Bosch, gepasseerd op 26 januari 1657, hebben volmacht gegeven
aan Jacob Peterszn. Cemp, wonende te Rijswijk in het land van Altena en mr. Jacob Janszn. Kemp, chirurgijn
te Tricht, om de lopende zaken, betreffende alle verkochte en nog niet verkochte huizen en erven, af te
wikkelen65.

Kinderen (willekeurige volgorde):

1. Jacob Claeszn. Kemp, uitlandig (1614,1619), overl. vóór i6-4-i6436S.

z. Peter, volgt IVb.

3. Thomas, volgt IVc.

4. Jan, volgt IVd.

5. Grietien (Margareta) Claes Kemp, overl. vóór 9-2-1649. Waarschijnlijk is zij identiek met

Gerritgen Claes Kemp onder wie een deel van de nalatenschap van hun vader berustte, be-

stemd voor haar broer Jacob Claeszn. Kemp (16-4-1643).

6. Nellichien Claasdr. (Kemp), blijkens het codiciel van haar tante Christine Jacobsdr. zou zij bij

haar overlijden, als zij de dood van haar tante zou beleven, 'den slechte swartten bouwen'

krijgen (1603), overl. vóór 18-2-1614.

7. Henrick Claaszn. Kemp, jm. van Vianen (1605), lakenkoper te Rotterdam (1617)67, overl. tus-

sen 18-7-1617 en 13-6-1619, tr. Vianen 22-9-1605 (gerecht)68 Maritgen Willemsdr., van Rotter-

dam.

IVb. Peter(Peeter, Pieter) Claeszn. Kemp, schoenmaker te Vianen, gewezen gildemeester van het

schoenmakersgilde van Vianen (1609)69, vermeld als burger van Vianen (1614-1616), won.

Vianen (1621)70, woonde later in Lexmond (1622-1626,1640), overl. tussen 9-2-1649 en 12-6-

1658, tr. [Nellichien/NelletgeJ.
Via zijn vrouw is Peter Claeszn. Kemp erfgenaam van Willemken Ariaensdr., gewezen huisvrouw van Hendrick
Engbertszn. Zijn vrouw zou een zuster kunnen zijn van Lambert Hendrickszn., eveneens vermeld als erfge-
naam bij deze zaak71 De naam Lambert vinden we ook onder de kinderen van Peter terug.

Peter Claeszn. Kemp had moeite zijn financiën rond te krijgen, zoals uit de onderstaande akten blijkt:
4 februari 1609: Peter Claeszn. Kemp is schuldig aan de Heilige Geestmeesters van Vianen 50 gulden, die

Aert Hendrickszn. de Man opgebracht heeft en die Peter van Willem Hendrickszn. Neck en Frans van Muijden,
Heilige Geestmeesters, heeft ontvangen. Als onderpand stelde hij zijn huis en erf, waar hij woont, gele-
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gen aan de oostzijde van de Voorstraat, belend zuidwaarts RochusDiercxszn., kleermaker, noordwaarts Ste-
venjacobszn., smid. In de marge: Dirck Hendrickszn. van den Bos, rentmeester van de Heilige Geest, is door de
weduwe van NicolaesKemp, als eigenaresse, betaald 7 juni 1632".

2 september 1611: Peter Claeszn. Kemp erkent schuldig te zijn aan Adam Peterszn. van Halen, burger te
Utrecht, de somma van 63 gld. 12 st. over geleverd leer".

30 december 1614: Peter Claaszn. Kemp is schuldig aan Gijsbertgen mr.Jansdr., weduwe van Helmich Dobbe,
100 gulden, verzekerd op zijn 'huijsinge en hofstede', staande aan de oostzijde van de Voorstraat binnen
Vianen, naast de lasten van 315 gld., die de kinderen van Oth Diracszn. 'raeijmaecker' en de 40 gld., die de
Heilige Geest van Vianen erop sprekende hebben57.

30 september 1616: Peter Claaszn. Kemp, burger alhier, bekent schuldig te zij n aan Adam Peterszn. van Ha-
len, burger en schoenmaker te Utrecht, een bedrag van 36 gld. 3 st. van gehaald leer en belooft dit zonder
uitstel te betalen in mei 1617. Hij stelt als onderpand zijn persoon en goederen74.

Vanaf 1621 had Peter duidelijk financiële problemen. Op 13 januari 1621 verklaarde hij nog 150 gld.
schuldig te zijn aan Emmeken Dobbe, die hij verzekerde op zijn huis, gelegen aan de oostzijde van de
Voorstraat. Deze 'huisinge', schuur en hofstede met de helft van de put achter op het erf, had Peter op 6
oktober 1610 gekocht van de voogden van de onmondige kinderen van Oth Diercx, mandenmaker, verwekt
bij Gerberth Thoenis. Hij loste op 26 oktober 1619 en 8 september 1623 de schuldbrief, die hij hiervoor was
aangegaan, af75. Dat hij geld nodig had, bleek ook op 27 december 1621, toen Peter voor schout en schepe-
nen van Vianen als principaal optrad, met zijn moeder Jannekenjacops en zijn broer Jan Claeszn. Kemp als
zij n borgen, voor 250 gld., die hij geleend had van de broers Claes en Cornelis Dierickszn. Henskens. Peter be-
loofde dit bedrag in maart 1622 te restitueren, waarbij hij als speciale waarborg de beterschap van zijn
huis aan de Voorstraat stelde76. Het geld werd op 18 maart 1622 terugbetaald. Op dezelfde dag droeg hij
zijn huis aan de Voorstraat over aan zijn moederJohannajacobsdr.59. De transactie zal bedoeld zijn geweest
om bij een eventueel faillissement het huis buiten de boedel te kunnen houden. Drie dagen tevoren is Pe-
ter weer een andere schuld aangegaan, nu van 63 gulden, die hij op St. Jan (24 juni) moet voldoen en daar-
na leende hij nog eens 100 gulden van de geldverstrekker Cornelis Huibertszn. Kennelijk was het vertrou-
wen niet meer zo erg groot. Zijn broer Jan stelde zich toen ook weer borg voor hem77.

Na de verkoop van zijn huis vestigde Peter zich in 1623 in Lexmond. Geldproblemen waren er kenne-
lijk nog steeds, want op 6 mei ging hij opnieuw een schuld aan, nu van 540 gulden78. Deze schuld werd op
8 december 1638 gecasseerd. Op 26 maart 1625 liet Jan Pijl beslag leggen op de goederen van Pieter, omdat
deze hem nog twee jaar huishuur schuldig was79. Deze schuld zal kort daarna voldaan zijn. Uit een akte
van 25 augustus 1626 blijkt namelijk dat Pieter in één van de drie huizen van de kinderen Pijl woonde, ge-
legen aan de westzijde van Lexmond79.

Vervolgens treffen we Peter pas weer aan op 15 augustus 1641, toen hij 200 gulden leende van het man-
huis van Vianen. Hij stelde als onderpand een morgen land in Bolgerije. Zijn kinderenjan, Claes enjannich-
gen PetersKemp en Gerrit Gerritszn. Cruijs, gehuwd met Neeltgen PetersKemp, mede voor hun verdere broeders
en zusters, gaven hiervoor hun consent8". Op 16 april 1643 leende Peter 100 gulden van de diakonie van
Vianen met als onderpand zijn huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat te Vianen. We mo-
gen aannemen dat het hier gaat om het huis dat hij eerder verkocht aan zijn moeder en dat hij nu als haar
erfgenaam weer in zij n bezit heeft gekregen66. Een jaar later, op 8 april 1644, verkocht hij samen met zij n
kinderen, een morgen land op Bolgerije80. Zijn huis in Vianen verkocht Peter op 18 januari 1649 aan Rutger
Hermenszn. Wttenbrengh, die Peter betaalde met een schuldbrief van 537 gulden. Toen deze op 16 juli 1657
werd gelost, bleek hij in handen te zij n van de diakonie van Vianen44. Van 9 februari 1649 dateert de laatste
akte die we van Peter vonden. Hij stelde zich borg voor 'actiën en pretensien', die iemand op zijn 'huij-
singe', die was getransporteerd aan RutHermanszn. Uijttenbrengh, zou hebben te pretenderen. Hij verbond
daarvoor de erfenis hem aangekomen van zijn zuster Grietgen ClaesKemp «.

Kinderen:

1. Jacob, volgt Va.
2. Claes, volgt Vb.
3. Jannichien Peters Kemp, mondig 15-8-1641, overl. na 12-6-1658, tr. Alewijn Claeszn. van

Leeuwen, overl. vóór 26-1-1657.
4. jan, volgt Vc.
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5. Neeltgen Peters Kemp, tr. (vóór 15-8-1641) Gerrit Gerritszn. Cruijs, won. Deest (land van Maas
en Waal), vermeld 1641-1657.
Op 25 januari 1657 gaven Jan Peterszn. Kemp, wonende te Amsterdam, en Gerrit Gerritszn. Cruijs, gehuwd
met Neeltgen Peters Kemp, wonende 'tot Masewael tot Deest' een machtiging af aan hun broer Jacob
Peterszn. Kemp om de nalatenschap van hun tante Grietgen Claesdr. Kemp te regelen81.

6. Willemijntgen Peters Kemp, mondig 8-4-1644, overl. vóór 26-1-1657.
7. Lambert, volgt Vd.

Va. Jacob P(i)eterszn. Kemp, j .m. van Vianen (1642), diaken Rijswijk (NB) 1647-1649 en ouder-
ling 1653-165482, gadermeester Rijswijk (1657)83, won. Rijswijk (1642-1659), met attestatie naar
Giessen 1659, lidmaat Giessen (ca. 1660), keerde weer terug naar Rijswijk 29-9-1669, overleed
Rijswijk84, tr. (1) (otr. Woudrichem 23-4-1642, attestatie gegeven te trouwen Rijswijk) Catalijna
Ariens van derColf,\.d. van Woudrichem85, lidmate Rijswijk vóór 1649, dr. van Adriaen Antho-
nijszn. van der Colf en Lijsbeth Hendricxdr Vos; tr. (ï)Jenneke Willems, van Drongelen, lidmaat
Rijswijk 25-12-1654, overl. jan. 165684; tr. (3) Rijswijk 7-7-1658 Reinken (Reintie, Remmeken) Cor-
nelis (van Herwijnen), won. Giessen (1657), vermeld als lidmaat op de oudste lidmatenlijst van
Giessen (ca. 1660).

Op 16 juni 1642 constitueerde Jacob Peterszn. Kemp zij n vader Peter Claeszn. Kemp om uit zij n naam 'pennin-
gen op de huijsinge daar de voorn. Peter Claeszn. is in wonende daar zoveel dezelve is aangaande te ne-
men'.

Uit het eerste huwelijk:

1. Fijtje (Sophia) Kemp, ged. Rijswijk 20-8-1651, won. Langebrugge, geassisteerd bij haar on-
dertrouwen met Nelletge Kemp, haar zuster, won. Prinsenstraat te Leiden (1680), overl.
tussen 4-3-1694 en 20-7-1708, tr. (otr. Leiden 1-11-1680) Hendrickjanszn. van Deventer, van
Deventer, brouwersknecht (1667), bierdrager (1680)86, droogscheerder (1717), won. Gort-
steeg (1667), won. buiten de Zijlepoort bij ' t pelmolentje onder Leiderdorp (1708), begr.
Leiden in de week van 17-24 juli 1717 (impost pro deo 20-7-1717) (hij otr./tr. (1) Leiden/
Deventer 11/31-3-1667Heijndrickgen Heijndrickx,j.d. van Deventer; tr. (2) (otr. Leiden 20-4-
1674) Marijtgejoosten, j .d . van Delft; tr. (4) geassisteerd met Steven de Koningh, zijn zwa-
ger, in de Prinsenstraat (otr. Leiden 20-7-1708) Grietje van Naarden, laatst wed. van Rem-
brant Otten Heeren), broer van Gerrit Janszn. van Deventer, bierdrager, die hem bij zijn
eerste huwelijk assisteerde en voogd was over zijn kind bij Marijtgejoosten.

2. Nelletgen (Pieternel) (Jacobs) Kemp, 'geboortig uijt het land van Altena', won. Oude Singel
(1679), Prinsenstraat (1683) en Oude Vest (1691) te Leiden, bij haar ondertrouwen geassis-
teerd met haar nicht Macheleijna Kuijsten, zij assisteerde haar aanstaande schoonzuster
Trijntjen Warnaer(s) bij haar ondertrouwen (1683) en haar nicht Mechelijn Kuijste bij het
ondertrouwen voor haar tweede huwelijk (1691)87, begr. Leiden in de week van 3-10 aug.
1720 (impost pro deo 10-8-1720), tr. (otr. Leiden 13-10-1679) Steven (Pieterszn.) deKoninck, van
Haarlem, lakenwerker (1667), won. Prinsenstraat (1667-1708) te Leiden, geassisteerd met
Jan de Koninck, zijn broer, hij assisteerde zijn zwager Hendrickjanszn. van Deventer bij
diens ondertrouwen (1708), begr. Leiden in de week van 27 jan. - 3 febr. 1720 (impost pro
deo 1-2-1720) (hij tr. (1) (otr. Leiden 26-3-1667) Jannetgen Arijens van Sickenburch, van Leiden,
geassisteerd met Trijntge Pieters, haar moeder; tr. (2) (otr. Leiden 21-4-1672) Jannetgen Jans
van den Bosch, van Leiden, geassisteerd met Geertge Jans, haar moeder, won. op het Rapen-
burg)88.
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Schema 3
(zie pag. 65)

Jan Claeszn. Kemp (IVd)
chirurgijn

vermeld 1609-1637
tr.

Adriaentje van Rijck(g)elt

Johan Janszn. Kemp (Vf)
chirurgijn

vermeld 1614-1667
tr.

Elisabeth Jacobs

Willemke Jans Kemp
vermeld 1634-1673

tr. (1) Pieter Jeliszn. de Vijt
tr. (2) Jan Pieterszn. de Cock

Claes Janszn. Kemp (Vg)
chirurgijn

en pestmeester
vermeld 1641-1664

tr. (1) Divertgen Gijsberts
tr. (2) Maeijge Hermens Schop

Jacob Janszn. Kemp (Vh)
chirurgijn

zie Schema 4 (pag. 80-81)

Z
o

Nicolaes Janszn. Kemp (VIc)
chirurgijn

vermeld 1669-1730
tr.

Aletta Allard

Jan Claeszn. Kemp (VIIc)
chirurgijn

vermeld 1679-1743
tr. (1) Rebecca van Leeberge

tr. (2) Susanna de Haas

Aletta Jans Kemp
vermeld 1707-1789

tr. (1) Reijndert Persoons
tr. (2) Abraham Sluijter

Jacobus Janszn. Kemp (VId)
chirurgijn

vermeld 1693-1710
tr. (1) Anna de Leeuw

tr.(2)LijsbethNN
tr. (3) Geertruij Stoffels Heeskamp

Nicolaas Jacobszn. Kemp (Vlld)
chirurgijn

vermeld 1674-1735
tr. (1) Maria Sellooij
tr.(2)NieskeJans

Anna Claes Kemp
1700-1725

tr.
Wiggert Vermeij

Jacoba Claes Kemp
1703-1767

tr.
Gerrit van Putten

Jan Claeszn. Kemp
(oudste zoon)

overl. 1664

Cornelia Claes Kemp
vermeld 1664/1665

(enig overlevende uit het gezin)



Uit het tweede huwelijk:

3. Wilhelmus Kemp, ged. Rijswijk 9-1-1656 (get.: NN Willemszn.)89.

Uit het derde huwelijk:

4. Pieter, volgt Vla.

5. waarschijnlijk Marijtge Kemp, aanwezig bij de ondertrouw van Pieter met zijn tweede
vrouw Marijtje van Wingen 24-1-1688, won. Prinsenstraat te Leiden (1688).

Vla. Pieter (Jacobszn.) Kemp (Cemp), ged. Giessen (NB) 13-7-165990, timmerman (1683), won.
Prinsenstraat (1683,1688) te Leiden, bij zijn beide ondertrouwen geassisteerd met zijn zwager
Steven de Koning, waarschijnlijk brand wijnverkoper (1691), won. 'Coppehingsteech' (1691)91,
begr. Leiden in de week van 21-28 december 1720 (impost pro deo 24-12-1720), tr. (1) (otr. Leiden
1-10-1683) Trijntje Warnaer(s), van Alkmaar, won. op de Rijn te Leiden, geassisteerd met Nelletge
Jacobs Kemp; tr. (2) (otr. Leiden 24-1-1688) Marijtje (Maria) Reijers van Wingen, won. Nieuwe Rijn
(1683), Marendorpse Achtergracht (1722,1724), begr. Leiden in de week van 24 febr. - 3 maart
1725 (impost pro deo 26-2-1725), (zij tr. (1) (otr. Leiden 2-4-1682) Johannes (Jan) de Van9% geassis-
teerd met Ariaentie Pieters, haar moeder aldaar en Marijtie Kemp, haar bekende), dr. van
Reijer Cabelszn. van Wingen, warmoezier te Leiden, en Adriaentje Pietersdr.93.

Op 16 mei 1711 kocht Pieter Kemp een huis aan de Marendorpse Achtergracht94. Op 12 april 1718 belastte hij
het huis met een hypotheek van 100 gld. ten behoeve vanJobjeSlingeland '5. Het huis werd op 12 maart 1725
door de kinderen en kindskinderen van Maria van Wingen, weduwe van Pieter Kemp, verkocht96.

Reijnier Kemp en Jan Polso, zoon en zwager van eerdergenoemde Maria, verklaarden dat hun (schoon)-
ouders een testament hadden gemaakt op de langstlevende, waarin zij de weeskamer uitsloten. Zij lieten
twee minderjarige kinderen en een uitlandig kind na. Reinier en Jan verzoeken nu het stadsbestuur van
Leiden hen als voogden over deze kinderen aan te stellen. Het stadsbestuur voldeed aan hun verzoek op
15 maart 1725. Hun zwager HendrikAarnhem stelde zich op 20 maart 1725 borg97.

Uit het eerste huwelijk:

1. Reimpje Kemp, ged. Leiden 22-4-1685 (Hooglandse Kerk; get.: Steven de Koning, Nelletje
Kempt), jong overleden.

Uit het tweede huwelijk, allen gedoopt te Leiden:

2. JacobaKemp,ged. 19-10-1688 (HooglandseKerk; get.:JohannesvanEingen,FijtgenKemp),
j .d. van Leiden, won. op de Marendorpse Achtergracht (1722), Luthers lidmaat Amster-
dam 17-9-1737 met attestatie van Leiden, buiten de Leidse Poort te Amsterdam 'in de
raam' van de heer Hendrik Buttelman (1746), begr. Amsterdam 24-3-174698, tr. (otr. Leiden
28-2-1722) Johannes Polso (Polsa, Polsoo) de jonge, ged. Leiden 6-7-1692 (Luthers), schoenma-
ker (1710), later meesterknecht 'in den Raam van Heer Hendr. Buttelman' te Amsterdam
(1746-1754), won. Scheijstraat te Leiden (1722), won. buiten de Leidse Poort te Amsterdam
(1746-1747,1754), begr. Amsterdam 31-3-1754 (Heiligeweg en Leidse Kerkhof, laat mondi-
ge kinderen na), zn. van Johannes Polso en Klaartje Dijkman. Hij tr. (1) (otr. Leiden 26-5-
1740) Maria deBruijn; tr. (3) (otr. Amsterdam 10-2-1747) Geertrui] Simons.

3. Jacob Kemp, ged. 18-6-1690 (Hooglandse Kerk; get.: Cornelis van Wingen, Susanna Minjot),
jong overleden.

4. Adriana Kemp, ged. 19-9-1691 (Pieterskerk; get.: Jacobus de Bij, Jaapje van Egmond), jong
overleden.

5. Reijer, volgt Vila.
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6. Reimpje Kemp, ged. 16-9-1695 (Hooglandse Kerk; get.: Steven de Koning, Nelletje Kemp).
Zij is omstreeks 1722/1723 met Jacobus Vuijsting, echtgenoot van Jannetie Lamberts, met
onbekende bestemming uit Leiden vertrokken". In 1725 was zij 'uitlandig'.

7. AnnaKemp, ged. 13-7-1698 (Hooglandse Kerk; get.: Johannes van Winge, Jannetje de Voer),
mondig (1725).

8. AlidaKemp, ged. 23-5-1700 (Hooglandse Kerk; get.: Maria Devan), won. Marendorpse Ach-
tergracht (1724), begr. Leiden in de week van 31 maart - 7 april 1736 (impost pro deo 31-3-
1736'00), tr. (otr. Leiden/impost ald. pro deo 23/23-6-1724) Hendrik van Aarem(Aarnhem), j.m.
van Leiden, greinwerker (1736), klepperman (1768), won. op de Beestenmarkt (1724),
Kruisstraat (1732), op de Binnensteeg bij de Rijnsburgerpoort (1736), Binnenvestgracht
omtrent de Rijnsburgse Poort (1739), 'Zijtgracht' (1757) te Leiden, begr. Leiden in de week
van 20-27 aug. 1768 (impost ƒ 3,-; 25-8-1768), zn. van Arnoldus (Hendrickszn.) van Aarem
(Aernhem) en wrs. Maria van Emmerseel"". Hendrik tr. (2) (otr. Leiden 12-6-1739) Johanna
van Attevoort, wed. van Theodorus Masurel, geassisteerd met Barbara Outshoorn, haar
'snaar' [= schoonzuster]; tr. (3) (otr. Leiden 27-5-1757) Elisabeth van Eeden (Eden), wed. van
Johannes Pareljoen.

18 mei 1736: ReijnierKemp, stadswaterschuimer, oom, en Johannes Boudewijns, 'boedselwe-
ver', 'gebede vrund', zijn voogden over Aarnoud 12 jaar, Abraham 11 jaai,Johannes 11 weken,
Marijtie 9 jaar, Judith 8 jaar en Anna Maria 4 jaar, nagelaten kinderen van Alida Kemp, ver-
wekt door Hendrik van Aarnhem, greinwever op de Binnensteeg bij de Rijnsburgerpoort.
De boedel wordt 'gerepudieert' voor pro deo102.

9. Geertrui)'t Kemp, ged. 25-2-1703 (Pieterskerk; get.: Maria de Van), minderjarig (1725).
10. Johannes, volgt Vllb.

Vila. Reijnier (Reijer) Kemp, ged. Leiden 11-10-1693 (Hooglandse Kerk; get.: Johannes van Win-
gen, Annetje Voer, Susanna Kanterjou), droogscheerder (1724,1731), strovisser 'dezer stede'
(1729,1739), 'stadswaterschuijmer' (1732,1736,1749), won. Marendorpse Achtergracht (1724),
Korte Koppenhinksteeg te Leiden (1732,1739), bij zijn tweede huwelijk geassisteerd met Hen-
drik van Aarem, zijn zwager, begr. Leiden in de week van 11-18 okt. 1749 (impost pro deo 14-10-
1749)» tr. (1) (otr. Leiden/impost ald. pro deo 28/29-1-1724) Lijntje (Helend) Voest, ged. Leiden 14-6-
1699, won. Laatste Groensteeg (1724), geassisteerd met Pieternella Harrewaijer, haar groot-
moeder (1724), begr. Leiden in de week van 6-13 okt. 1731 (impost pro deo 8-10-1731), dr. van Jan
Voest en Cornelia de Reus; tr. (2) (otr. Leiden/impost ald. pro deo 30/30-5-1732) Barbara (van)
Outshoorn, j .d. van Leiden, won. Mandemakersteeg, geassisteerd met Marijtje Bongers, haar
goede bekende, won. Korte Diefsteeg te Leiden.

9 juni 1732: Rijck Voest, waagmeester van de stad Leiden, en Hendrick vanAaren, greinwever, beide ooms zijn
voogd over Anna, twee jaar en drie maanden oud, nagelaten weeskind van Lena Voet, gewonnen bij Reijnier
Kemp, 'stroovisser deser stad, in de Coppelingsteeg'1"3.

Uit het eerste huwelijk:

1. kind, begr. Leiden in de week van 18-25 nov. 1724 (impost pro deo 23-11-1724).
2. Jo(h)annes Kemp, ged. Leiden 31-3-1726 (Hooglandse kerk; get.: Johannes Dulepes, Johanna

Margaretha Smits), begr. Leiden in de week van 19-26 maart 1729 (impost pro deo 25-3-
1729).

3. Cornelis Kemp, ged. Leiden 30-1-1727 (Hooglandse kerk; get.: Cornelis Pardoc, Cornelia de
Reus), jong overleden (zeker vóór 9-6-1732).

4. Anna Kemp, begr. Leiden in de week van 19-26 maart 1729 (impost pro deo 19-3-1729).
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5. Anna Kemp, ged. Leiden 19-2-1730 (Pieterskerk; get.: Jan Ronan, Anna Ruijtenbeek), begr.
Leiden in de week van 23-30 mei 1739 (impost pro deo 27-5-1739).

6. Marijtje (Maria) Kemp, ged. Leiden 14-5-1731 (Hooglandse kerk; get.: Cornelis Pardox, Anna
Kapteijn), begr. Leiden in de week van 7-14 juli 1731 (impost pro deo 13-7-1731).

Vllb. JohannesKemp,ged.Leiden 15-9-1706 (HooglandseKerk; get.:JacobusVerborg,Katrijne
Hemmers), timmerman, poorter Amsterdam 1-8-1733, bij de ondertrouw van zijn huwelijk ge-
assisteerd met Maria Levan, zijn halfzuster, assisteerde zijn dochter (Joh)Anna Kemp bij haar
ondertrouw (1759), won. Boomstraat (1740), 'op de Angeliersgregt z.z. tussen de tweede en
derde brug' (1760), te Amsterdam, begr. Amsterdam 1-6-1760 (Karthuizerkerkhof), tr. (otr. Am-
sterdam 5-9-1732, attestatie te trouwen Sloten 21-9-1732; op 12-9-1732 betaalden zij zes gulden
om buiten Amsterdam te trouwen) Sloten 21-9-1732 Johanna Berckman (Berkman), ged. Amster-
dam 29-11-1705, assisteerde haar dochter Jacoba bij haar ondertrouwen (1761), won. Anjeliers-
gracht (1769), begr. ald. 16-6-1769 (Karthuizerkerkhof, als Herkman), dr. van Jan Janszn. Berck-
man, trekwerker te Amsterdam, en Anna Claasdr. Froonwijk104.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Amsterdam:

1. Maria Kemp, ged. 11-8-1733 (Nieuwe kerk; get.: Cornelis van der Schelt, Maria van der
Schelt), begr. Amsterdam 21-10-1740 (Karthuizerkerkhof).

2. AndriesKemp, ged. 2-10-1735 (Westerkerk; get.: Andries Foret, Maria Koba Schelcks), begr.
Amsterdam 26-5-1740 (Karthuizerkerkhof).

3. Johanna/Anna Kemp, ged. 24-10-1736 (Noorderkerk; get.: Johannis Boeskamp, Geertruij
Doensselaer), won. Anjeliersgracht (1759), tr. (otr. Amsterdam 15-6-1759)700 Lasthuijzen,
ged. Amsterdam 4-1-1733 (Evangelisch-Luthers), sjouwer, poorter Amsterdam 28-12-1759,
won. Looierstraat (1759), Egelantiersgracht (1768), begr. Amsterdam 14-3-1768, zn. van
Dirk Lasthuijzen, distillateur te Amsterdam, en Geertruij Luckhard (Luchart).

4. Jacoba Kemp, ged. 29-6-1738 (Nieuwe kerk; get.: Reijnier Kemp, Maria Kemp), won. Anje-
liersgracht (1761), won. Tuinstraat (1805) te Amsterdam, overl. (aan een borstkwaal) im-
post Amsterdam 9-5-1805 pro deo105; begr. Amsterdam 10-5-1805 (Westerkerkhof), tr. (otr.
Amsterdam 10-7-1761) Alexander van der Steen, ged. Amsterdam 21-1-1739 (Noorderkerk),
won. Egelantierstraat (1761), poorter Amsterdam 6-4-1762, diamantslijper'06, overl. vóór
9-5-1805, zn. van Salomon van der Steen, diamantslijper te Amsterdam, en Harmina van
der Velden.

Vb. ClaesPieterszn. Kemp,].m. van Vianen, mondig 15-8-1641, timmerman te Meerkerk (1643),
overl. na 12-6-1658, tr. Meerkerk 5-3-1643 Emmigen Pieters, j.d. van Meerkerk.

Kind:

1. NellichienClaesKemp,ged. Meerkerk 19-11-1643.

Vc. }anP(i)eterszn.Kemp, geb. Vianen 1615/1616, mondig 15-8-1641, j.m. van Vianen, won. Delft-
se Bierkade te Amsterdam (1647), boekdrukkersknecht (1647), overl. vóór 18-8-1668, tr. (otr.
Amsterdam 29-6-1647) Jacomijntge Coenraets (Jonckhaer), geb. Amsterdam 1618/1619, won. Pas-
seerderstraat te Amsterdam (1647), overl. na 22-1-1683, waarschijnlijk begr. Amsterdam 12-12-
1691 (Leidse kerkhof), dr. van Luijtien Reijniers. Zij tr. (2) (otr. Amsterdam 18-8-1668) Harmen
Mol, van Harlingen, wedr. van Maria Emmerincx (Emmericks), begr. Amsterdam 5-6-1668.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Amsterdam:
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1. Coenraedt(Janszn.)Kemp,ged.5-1-1649 (OudeKerk; get.: Antonij Pieterszn. Oonck, Marritje
Reijnders), 'felpwercker', won. Passeerdwarsstraat te Amsterdam (1668), overl. na 3-2-
1717, tr. (otr. Amsterdam 5-5-1668)107 Annajoosten (Sontheijms), geb. Bremen 1647/1648, won.
op de 'Uij terste straat bij d'kerk' te Amsterdam (1717), begr. Amsterdam 3-2-1717 (Heilige-
weg- en Leidse Kerkhof).

2. PieterKemp, ged. 6-11-1650 (Nieuwe Kerk; get.: Adrjaentje Jans), jong overleden.
3. Pieter, volgt VIb.
4. Sophia Kemp, ged. 23-7-1656 (Westerkerk; get.: Elijsabet Pieters), waarschijnlijk jong over-

leden.

VIb. Pieter Kemp, ged. Amsterdam 16-3-1653 (remonstrants, geen doopgetuigen), drukker
(1683), won. 'in ' t Noortzebosch' (1683), 'in de Uijterste dwarsstraat'(i684), te Amsterdam, tr.
(otr. Amsterdam 22-1-1683) Catharina Immers (Immens, IJmmes), geb. Amsterdam 1642/1643, won.
Utrechtse Dwarsstraat te Amsterdam (1683). Zij tr. (1) (otr. Amsterdam 26-7-1670) Kasparus
(Stevanus) Kuvelier (Keuvelier, Kuwelier, Cuvelijers), geb. Amsterdam 1642/1643, diamantslijper.

Van PieterKemp werden twee kinderen in Amsterdam begraven op 16 maart 1689 en op 4 september
1689, waarschijnlijk zijn dit Maria en ]ohannes'°s

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Amsterdam:

1. Joannes Kemp, ged. 16-1-1684 (Westerkerk; get.: Coenraet Kemp, Anna Sontheijms), begr.
Amsterdam 7-6-1684.

2. Maria Kemp, ged. 21-9-1685 (Westerkerk; get.: Joan Fredrick Tekmans, Maria Kruijs).
3. JohannesKemp, ged. 19-10-1687 (Oosterkerk; get.: Coenraet Kemp, Anna Sontheijms).

Vd. Lambert Pieterszn. Kemp, onmondig 8-4-1644, vermeld 12-6-1658, j .m. van Gorinchem
(1652), tr. (otr. Gorinchem 26-5-1652, attestatie naar Arkel 23-6-1652) Cathelijntgen Henrkx,).d.
van Gorinchem.

Kind:

1. Catharina Kemp, opgenomen in het weeshuis van Gorinchem (1659), j .d. van Gorinchem
(1678), tr. (otr. Gorinchem 27-2-1678, attestatie naar Arkel 13-3-1678) Johan Christoffel Griel,
j .m. 'van Manheim'.

IVc. Thomas (Claaszn.) Kemp, vermeld 16-1-1617,13-6-1619 en 15-11-1619109, won. Vianen (1619),
overl. vóór 8-5-1646, tr. (vóór 16-1-1617) Willemken van D(r)uijnen, overl. na 12-6-1658.

Op 6 oktober 1644 stelde Johan Kemp (Vf) zich borg voor Willemtgen ThonisKemp voor de lichting van 25 gld.
11 st."°. Waarschij nlijk gaat het hierom Willemtgen, de weduwe van ThomasKemp.

Op 8 mei 1646 transporteerde Willemken van Duijnen als weduwe van Thomas Kemp en als last en procura-
tie hebbende van Franchois Henrij, mitsgaders Jan Hack en Goossen Thomaszn. haar zoon resp. schoonzonen,
tesamen kinderen en erfgenamen van Thomas Cemp, aan Isaack Sijmonszn. van Nieuwkercken een huis en erf,
staande aan de oostzijde van Voorstraat, belend zuid Thonis Peters Verhoeffen noord de weduwe van Nijs
Coenraedtszn. In november 1649 gaf Nicolaes Burell er kennis van dat de schuldbrief, die voor het transport
op het huis is afgesloten, was voldaan66.

Kinderen (op 16-1-1617 was sprake van vijf kinderen):
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1. Antieken Qanneké) Thomas Kemp, overl. na 31-1-1657, tr.1" Meerten van Calis (Cales, Calias, Kael-
lis), soldaat onder de compagnie van Brederode (1620)"2, lidmaat 's-Hertogenbosch 11-8-
1630 met attestatie van Vianen, sergeant onder de compagnie van Brederode (1633)"3,
oudste sergeant (1636)"4, later luitenant van de compagnie van kapitein Munst(e)ro(o)
(1639)"5, overl. vóór 26-1-1657.

2. Stijntgen Thomas (Kemp), won. in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch (1637), overl. na 12-6-
1658, tr. (1)"6 Willem Meegen; tr. (2) (otr. 's-Hertogenbosch 8-2-1637) mr. Nicolaes Boreel (Bor-
nel,Burel(l)), 'jm [sic!] uij t Frankrijck'(i637), soldaat onder zijne Excellentie van Brederode,
won. in de Putstraat te 's-Hertogenbosch (1637), poorter 's-Hertogenbosch 30-5-1648"7,
won. 's-Hertogenbosch (1657), overl. na 12-6-1658, wedr. van Josijna Theunis.

3. Susanna Thomas Kemp "s, won. op Weversplaats te 's-Hertogenbosch (1640), bij haar tweede
huwelijk geassisteerd met Anneke Thomas, haar zuster en Ijken Reijers, haar nicht, overl.
na 12-6-1658, tr. (1) CornelisHendricx; tr. (2) (otr 's-Hertogenbosch 4-11-1640, attestatie gege-
ven om te trouwen 3-12-1640)Jan (Hans)Janszn. Hack(en) (Sack), j.m., ruiter onder generaal
Van Brederode (1640), later onder de Gruijter (1657), bij zijn huwelijk geassisteerd met
Goosen Thomaszn., zijn zwager, en Anthonis Janszn., zijn goede bekende, overl. na 12-6-
1658. Van 1641 tot 1647 lieten Susanna en Jan vier kinderen dopen in 's-Hertogenbosch.

4. Goossen, volgt Ve.
5. Nellichien Thomas Kemp, j.d. van Vianen (1635), gedoopt als volwassene 22-8-1646 te Lex-

mond"9, overl. na 3-11-1685, otr./tr. 's-Hertogenbosch 10/24-6-1635 Fran^ois Henrij (Hende-
ricks) Menagie (Minagie, Menagise, Minasij), j.m. 'uit Vranckrijk', sergeant onder kapitein
d'Aiquibere, won. St. Jorisstraat te 's-Hertogenbosch (1635), overl. tussen 8-5-1646 en 26-
1-1657.

6. waarschujnlijk Lijsbeth Thomas Kemp, getuige te 's-Hertogenbosch 26-9-1645, waarschijn-
lijk overl. vóór 26-1-1657.

Ve. Goossen (Gorus) Thomaszn. Kemp, jongeman van Vianen (1638), poorter 's-Hertogenbosch
19-9-1638, legde de poortereed af 23-5-1638, wonende in de Volderstraat (1638), kleermaker te
's-Hertogenbosch'zo, ged. als volwassene te Lexmond 11-8-1640121, begr. 's-Hertogenbosch 10-6-
1680122, tr. (otr. 's-Hertogenbosch 16-5-1638) Maria (Marijken) Isbrantsdr. (Issebrantsdr.), j .d. 'van
Weseph'.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te 's-Hertogenbosch:

1. TrijnkenKemp, ged. 17-6-1639, jong overleden.
2. Neelken Kemp, ged. 9-12-1640.
3. IssebrantKemp, ged. 6-4-1643 (get.: Coernellis Issebrants en Trintgen Aerijans), jong over-

leden.
4. Thomas Kemp, ged. 8-11-1647 (Grote Kerk; get.: Aerijaen van Wildebeck, Jan Noernum en

Trijntgen van Calis).
5. Isebrant Kemp, ged. 25-11-1649 (get.: Cornelis Isebrants en Anneke Thomas), jong overle-

den.
6. kind, ged. 14-3-1651.
7. IsabrantKemp, ged. 30-7-1654.
8. Trijntge Kemp, ged. 4-8-1656 (als Trinken; get.: Mareij), lidmaat 's-Hertogenbosch (juli

!<>75), vertrokken naar Kampen met attestatie 11-11-1680, lidmaat Kampen (1681)123, j .d.
van 's-Hertogenbosch (1677), otr./tr. 's-Hertogenbosch 2/17-1-1677 Fran$ois Maubraun, kor-
poraal onder majoor Rivet, wedr. van Lijsbeth Degens.
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Schema 4
(zie pag. 74)

Jacob Janszn. Kemp (Vh)
chirurgijn

vermeld 1641-1714
tr. (1) Baligje van Groenevelt

tr. (2) Jenneke Cornelis

Jan Jacobszn. Kemp
vertrokken

naar Curacao

Cornelis Jacobszn. Kemp (Vle)
stovenmaker

vermeld ca. 1666-1740
tr.

Susanna Hooftvelt

Cornelia Cornelis Kemp
vermeld 1684-1704

tr.
BarentGerritszn.

Trekwerker

Cornelis Corneliszn. Kemp jr. (Villa)
chirurgijn
1728-1795

tr.
Gerardina Josina de Ronde

Catrina Elisabeth Kemp
1730-1819

tr. (1) Jan Claeszn. Lely
tr. (2) Arie van den Berg

Hendrik Nicolaas Kemp
1772-1846

tr.
Geertje van Heukelom

Antoni Corneliszn. Kemp
vermeld 1777-1813

tr.
Maria Jacobs van Mill

Nicolaas Adrianus Kemp
koetsier

1773-1828
tr.

Cornelia Huijgen
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Joost Jacobszn. Kemp (VI f)
chirurgijn

vermeld 1678-1728
tr.

Teuntje Adriaens Hacker

Cornelis Jacobszn. Kemp (VIg)
chirurgijn
1673-1712

tr.
Maria Jans van Heteren

Cornelis Jacobus Kemp (Vlle)
molenbouwer

1699-1780
tr.

Catharina Eva Croon

Jan Corneliszn. Kemp (Vllf)
1703-1760

tr.
Lijntje Dircks van Bergen

Jan Corneliszn. Kemp (VlIIb)
buurmeester

1734-1810
tr.

Cornelia Johanna van Soelen

Jacob Corneliszn. Kemp (Vllg)
mr.-timmerman

1704-1748
tr.

Neeltje Jans van Heteren

Dirck Janszn. Kemp (VIIIc)
landman
1738-1813

tr.
Mayke Claes van Gelder

Carel Evert Kemp
arbeider
1775-1843

tr.
Annigje Diepenhorst

Jan Janszn. Kemp
tuinder

1782-1830
tr.

Petronella Huygen

Jan Jacobszn. Kemp
vermeld 1768-1790

Cornelia Jacobs Kemp
vermeld 1764-1781

tr.
Cornelis de Bont

Jan Dirckszn. Kemp
1775-1856

tr. (1) Jantje van Hemert
tr. (2) Jacoba Ko(o)rn

Cornelis Dirckszn. Kemp
landman
1788-1870

tr.
Johanna Castelijn
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IVd. Jan Claeszn.Kemp, j.m. vanVianen, won. Vianen (1612), chirurgijn(1609-1632), overl. tus-
sen 8-5-1637124 en 26-4-1639125, tr. Utrecht 26-1-1612 Adriaentge(n)Jans van Rijckelt(Rijckgelt), j.d.
van Utrecht, won. bij de Reguliersbrugge te Utrecht (1612), in 1648 vermeld met een ten laste
van haar gestelde obligatie van 300 gld. met de rente126, overl. tussen 9-10-1649127 en 15-5-
1654'28, dr. van Jan Wijnaltszn. van Rijckelt en Aertge Jacobsdr. Mom(me).

De eerste akte waarin we Jan Claeszn., 'Mr. Claes Kemp sijn soen', letterlijk handelend zien optreden, da-
teert van 12 november 1609. Bij een ruzie in Hagestein had de vrouw van LenertWesselszn. de vrouw van Jan
Reijertszn. met een 'schuddegaffel int oghe' gestoken. Voor het behandelen vroeg Jan 15 gulden. Over de
betaling ontstaan problemen129. Dit is de eerste van een groot aantal Tsestedinge van een quetsure' aan Jan
voor de behandeling van verwondingen als gevolg van vechtpartijen en handgemenen. We lichten er een
paar zaken uit13":

Op 8 september 1615 besteeddeJohan Stockman, als vader en voogd van zij n zoon Adriaen Hanszn., gerech-
telijk 'een sekere kwetsure' aan meester Jan Kemp.Adriaan's meester, Cornelis Tombritsch, had hem op maan-
dagavond ervoor met een pook op zij n hoofd geslagen. Hiervoor ontvingjan vier gulden13'. Een dergelijke
overeenkomst sloot LoeffThoniszn., geassisteerd met zijn broer Jacop Adamszn., met Jan 'ten overstaan en
tussenspreken van schepenen van Vianen' over drie kwetsuren, die Loeff enige tijd geleden waren 'gein-
fligeert' door Alert Rijeken van Steenwijck in de rechterarm, linkerschouder en in de borst. Jacop beloofde dat
hij Jan de 24 gulden voor de 'curering' zou betalen132. In 1634 werd Dirckjanszn. Evertszn., 'die geheel swaer
in sijnen rechteren arm was gelemt, oock sodanig dat sijn hand ocxsel is wech gescheurt tot omtrent sij-
nen elleboog', door Jan behandeld. Dirk kon de kosten van deze behandeling, 30 gulden, niet betalen,
maar gelukkig stak de kerk de helpende hand uit. In de bijlagen van de kerkrekeningen van Hagestein
vinden we een betaling in natura van 'een schep weij ts' aan Jan voor 't meesteren van Dirck133. Het betalen
van het 'cureren' verloopt niet altijd even soepel. In 1633 spande meester Jan Kemp een proces aan tegen
Dirkjanszn., lijndraaijer, en GijsbertBartenszn., voogden over GerritCorneliszn. Prins. De schepenen oordeel-
den dat de laatstgenoemden 63 gulden moesten betalen over het genezen van de wonden, die Gerrit had
veroorzaakt. Wie de getroffene ofwel de gecureerde is, blijkt niet uit het verhaal134.

Ook werd er met enige regelmaat beroep gedaan op Jan Kemp om lijken te schouwen, of in termen van
de zeventiende eeuw: 'een dood lichaam te visiteren'. Zo schouwde hij op 24 november 1621, samen met
chirurgijn Maximilaan de Montenegro, het dode lichaam vunjacobjanszn., die door Thonisvan Gorcum in zijn
linker borst Tjoven het tepelken' was gestoken, waarbij de longzak was geraakt. De chirurgijns be-
schouwden dit als 'letaal' en stelden vast dat dit tot de dood had geleid. Van de grote snee aan Jacobs hoofd
stelden zij vast dat deze niet dodelijk was geweest135. Jan verrichtte ook lijkschouwingen op de lichamen
van Jon Gilliszn., lijndraaijer, (1629) en Jan Dirckszn. Gout (1630)136.

In 1626 had Jan verzuimd om de accijns op de brandewijn, die hij als pijnstiller voor zijn patiënten ge-
bruikt zal hebben, te betalen. Hij dreigde gegijzeld te worden, maar toonde zich bereid 15 gulden van de
geëiste 36 gulden te betalen. Vijf dagen later legde Jan een eed af om zich aan 'de ordre van brandewijnen'
te houden, waarmee de zaak was afgedaan137.
Het huisbezit van Jan laat zich het beste beschrijven aan de hand van de volgende akten. Tevens komen de
familierelaties hierin nog eens duidelijk bloot te liggen:

11 juli 1620: Henrick Henrickszn. Neck, Jacop Gerritszn. Neck, wonende te Gouda, Henrick Janszn.
Neck, Cornelis Floriszn., Gerrit Floriszn. en Henrick Janszn., samen erfgenamen van wijlen Willem Hen-
rickszn. Neck, transporteren aan Jan Claeszn. Kemp de helft van een huisinge en hofstede in Vianen aan
de westzijde van de Voorstraat, strekkende van voor tot achter aan de eerste achterstraat toe, waarvan de
andere helft toebehoort aan de erfgenamen van zalr. 'Claes Kemp met zijn broer', belend zuid Jacob Cor-
neliszn., kleermaker, en noord Jan van Oudtarckel, met de vrijwaring boven de lasten van het hofstede-
geld daaruit gaande. De koopsom is geheel voldaan24.

18 juli 1641: Adriaentgen van Rijckelt, weduwe en boedelhoudster van Jan Claeszn. Kemp, voor haar zelf en
als moeder en momber over haar onmondige kinderen, bij haar man Jan Claeszn. Kemp zaliger verwektjan
Janszn. Kemp, Hendrick Corneliszn. Prins, als man en voogd van Nellichienjans Kemp, mede kinderen en erfge-
namen van de voornoemde Jan Claeszn. Kemp, ook voor PeterJeliszn., als man en voogd van Willemtgenjansdr.
Kemp, alsmede voor de onmondige kinderen en erfgenamen van Jan Claeszn. Kemp, Pleunis Adriaenszn. van
derLeeuw, als momber en naaste bloedvoogd van NeeltgenAdriaens, innocente dochter vinAdriaenJanszn. en
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Annkhien Pleunen, beiden zaliger, transporteren aan Walraven Michielszn., oud-burgemeester en schepen
van Vianen, een Tiuijsinge ende erve' binnen de stede Vianen aan de westzijde van de Voorstraat, belend
noord SweerGerritszn., timmerman, en zuid de weduwe en erfgenamen vanJacob Corneliszn.66.

Op 27 februari 1664 transporteerden Henrick Corneliszn. Prins, als getrouwd hebbende Nellichen
Jansdr. Cemp, Nicolaes Cemp, voor hem zelf en vervangende Hendrick Terbeeck, gehuwd met Adriaent-
gen Kemp, Jacob Kemp en Jan Bergijk, gehuwd met Jannichien (!) Cemp, allen kinderen en erfgenamen
van Jan Claeszn. Kemp en Ariaentgen van Rijckelt, aan hun broer Jan Janszn. Cemp een huis, gelegen aan
de westzijde van de Voorstraat, voor 950 carolus guldens138.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt Vf.
2. Nellichien (Nellichjejjansdr. Kemp, vermeld in het testament van haar tante Anthonia Jansdr.

van Rijckelt, waarin haar een legaat werd toebedeeld (1633), overl. na 27-2-1664, tr. (vóór
18-6-1641) Hendrick Corneliszn. Prins, geb. 1611/1612'39, timmerman te Vianen (i658)14°, be-
noemd door de stad Vianen tot controleur van alle doodskisten of deze goed dichtge-
maakt en 'gepect' zijn, in een poging de heersende pest een halt toe te roepen (1664)141,
beleend met een halve hoeve te Outena 15-3-1633, droeg dit leen over 9-7-1639142, borg
voor Claes Cemp (1650)44, zn. van Cornelis Gerritszn. Prins en Teuntge Cornelis. In 1675
woonde een Hendrik Prins aan de westzijde van de Voorstraat143.

3. Willemken (Willemijna, Willemtje)Jansdr.Kemp, lidmaat 's-Hertogenbosch op belijdenis 13-1-
1634, won. Vuchterstraat te 's-Hertogenbosch (1634)144, j .d. van Vianen (1638), won. Vianen
(1638), Rotterdam (1662), in de Laurierstraat te Amsterdam (1673), begr. Amsterdam 21-3-
1673 (Westerkerk), tr. (1) (otr. 's-Hertogenbosch 3-1-1638) P(i)eterjeliszn. (de Vijt, Rijes?), rui-
ter onder de compagnie van ritmeester Anthonij van Someren, in garnizoen te 's-Herto-
genbosch (1638), overl. na 2-3-1645145; tr. (z)H6Jan Pieterszn. de Cock (Koek, Kok), van Hulst,
won. Rotterdam (1662), won. in de Laurierstraat te Amsterdam (1673), destillateur te
Amsterdam, begr. Amsterdam 13-12-1673 (Westerkerk)147. Hij tr. (2) (otr. Amsterdam 5-10-
i67i)]ohanna ten Noorde, 'van Bochen', geb. 1646/1647, won. op de Lelijgracht te Amster-
dam, geassisteerd met haar zuster Aaltje ten Noorde.

Op 14 februari 1662 machtigde Willemina Kemp, dan wonend te Rotterdam, haar man,
Jan Pieterszn. de Cock, om namens haar de nalatenschap van haar ouders en van haar 'moe-
ije' MargratieKemp, allen overleden te Vianen, te scheiden en te delen148.

Op 21 december 1673 machtigde Jacob Kemp, chirurgijn, als erfgenaam van zijn zuster
Willemijna, zijn vrouw Jenneke Cornelis om samen met Dirck Peterszn. Muraer, wonende te
Amsterdam, Willemijna's nalatenschap te delen149. Die zal vrijwel zeker niet omvangrijk
zijn geweest, daar geen aangifte te vinden was in de collaterale successie van Amsterdam.

4. Adriaentgen (van) Kemp, onmondig 18-6-1641, mondig 2-3-1645, lidmaat te Utrecht 15-3-
1649 (getuige juffr. van Booth), won. 'Vijesteech' tot Christina van Oort (1649), overl./
aang. Utrecht 10/21-8-1699 (Jacobikerk), tr. (otr. Utrecht 1654, attestatie naar Vianen) Hen-
drick van Beeck (Terbeek-Verbeek), afkomstig van Essen, nieuwe burger van Utrecht 26-3-
1659, slotenmaker, won. 'Vijesteech' te Utrecht (1654), overl./aang. Utrecht 17/24-1-1687
(Jacobikerk)150. Zij woonden aan het Vredenburg (1655), en in de 'Coeijstraat' (1657-1671)
te Utrecht.

5. Hendrickgenjans Kemp, mondig 2-3-1645, waarschijnlijk jong overleden.
6. Nicolaas, volgt Vg.
7. Anna (Anneke) Jansdr. Kemp, onmondig 2-3-1645, j .d. van Vianen (1647), won. Vianen (1647),

overl. na 27-2-1664151, tr. (attestatie van Vianen naar Schoonhoven 5-7-1647) Jan Berg(e)ijk,
van Schoonhoven, waarschijnlijk identiek met Jan Bergeijk, die op 16-8-1640 zijn schut-
terseed aflegde, overl. na 12-6-1658.
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8. Jacob, volgt Vh.
9. Jannkhien Jansdr. Kemp, onmondig 2-3-1645, overl. na 12-6-1658, tr. (vóór 1658) Adriaen

Coenen, overl. na 12-6-1658.

Vf. Jan (Johan) (Janszn.) Kemp, ged. Utrecht 8-6-1614, meester chirurgijn te Vianen en stadschi-
rurgijn van Vianen (i664)'S2, onder meer werkzaam voor het weeshuis van Vianen, waarvoor
hij een tractement van twaalf gulden per jaar ontving (1664-1667)153, overl. 1667, tr. (eerste pro-
clamatie Vianen 24-10-1640 (schepenen)) Elisabeth (Lijsbeth)Jacobsdr., geb. Embden, assisteerde
haar dochter Adriaentge bij haar huwelijk te Amsterdam (1683), overl. tussen 1-10-1683 en 18-1-
1687.

De eerste akte waarin we Jan Kemp tegenkomen, is van 9 april 1641. Anna Brienincx heeft de huwelijkse pro-
clamaties tussen Jan en Elisabethjacobs laten stuiten blijkens 'seeckere requeste' van 22 februari 1641. Haar
wordt nu gevraagd de bewijzen te overleggen om de geboden nog verder op te houden. Vermoedelijk
heeft Johan deze Anna trouwbeloften gedaan en komt die nu niet na. Het gerecht gaf echter toestemming
de begonnen huwelijksproclamaties tussen Johan en Elisabeth voort te zetten154.

We treffen Jan Kemp vele malen aan in de archivalia van Vianen in zijn hoedanigheid als chirurgij n. Zijn
eerste ons bekende lijkvisitatie deed hij op 10 april 1645. Hij schouwde toen het lichaam van Crietgen
Meessen, huisvrouw van Peter Engelen, de snijder, wonende buiten deze stad66. Pas negen jaar later was hij
weer actief als lijkschouwer, nu van het lijk van de verdronken ClaesAdriaenszn. van Turnhout, de stalknecht
van 'sijn Exc. van Brederode', heer van Vianen155. In de daaropvolgende periode werd met enige regelmaat
een beroep op hem gedaan: 1657 (twee keer), in 1661 (twee keer) en in 1666 als hij samen met SiboutQeliszn.),
chirurgijn, de vroegere knecht van zijn overleden broer NicolaasKemp, de schouwing verricht van iemand
die van zijn paard was gevallen156. Ook buiten Vianen was Johan actief, blijkens een verklaring die hij af-
legde ten verzoeke van Melis Coenen Tucker, schepen van Hagestein. Hij verklaarde dat hij de vrouw van
Tucker heeft verbonden aan de rechter- en linker schouder, die bont en blauw geslagen waren, evenals
aan het oog en aan 'een velleken' van het voorhoofd. Hij had hierop 'tot curering' grote pleisters gelegd en
de vrouw met daartoe dienstige 'medicine' ingesmeerd. Zij had hem verteld dat zij door haar buurvrouw,
de vrouw van Hans Casperszn., was geslagen157.

Op 6 oktober 1644 stelde Johan zich borg voor Willemtgen ThonisKemp voor de lichting van 25 gulden 11
st.15S. Als Johan Cemp verkocht hij op 5 mei 1665 een stukje erf van 10 voet, dat achter zijn huis lag, 'respon-
derende opt erf van Joffr. Karel'138.

Kinderen (willekeurige volgorde):

1. Metjejans Kemp, geb. Vianen 1640159, lidmaat Utrecht 12-7-1661 met akte van Vianen van 4-
7-1661160, won. Rokin (1666), Laurierstraat (1683) te Amsterdam, begr. Amsterdam 13-4-
1683 (Heiligeweg en Leidse kerkhof), tr. (otr. Amsterdam 22-10-1666) Gerrit Roelofszn.
(Sickinga), geb. Groningen 1639/1640, poorter Amsterdam 30-12-1666161, bakker (1666), la-
ter destillateur (1680), won. Suikersteegje (1666), Laurierstraat in 'Markurijns land'
(1688), begr. Amsterdam 7-5-1680 (Heiligeweg en Leidse kerkhof)162, waarschijnlijk zn.
van Roelof Janszn. Sickinga, spekkoper uit Westerveld, poorter Amsterdam 10-4-1657.
Vanwege het optreden van tal van familieleden als doopgetuigen vermelden we hier de kinderen
van dit echtpaar:
a. Henderintie Gerrits, ged. Amsterdam 9-11-1668 (Westerkerk; get.: Jan Pieterszn. Cock, Claes

Kemp).
b.Johanna Gerrits (tweeling met volgende), ged. Amsterdam 2-9-1671 (Westerkerk; get.: Willemtie

Kemp, Elijsabet Kemp, Nicolaes Kemp, Neeltie Caelewas).
c. Hendrina Gerri«(tweeling met voorgaande), ged. Amsterdam 2-9-1671 (Westerkerk; get.: Willem-

tie Kemp, Elijsabet Kemp, Nicolaes Kemp, Neeltie Caelewas).
d. Henderintie Gerrits, ged. Amsterdam 2-9-1672 (Westerkerk; get.: Ariaantie Kemp, Neeltie Kal-

weers).
e. Jan Gerrits, ged. Amsterdam 9-1-1674 (Nieuwe Kerk; get.: Pieternelletje Kemp, Ariaentje Kemp).
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f. Elisabeth Gerrits, ged. Amsterdam 29-12-1676 (Nieuwe Kerk; get.: Jan Claaszn., Elisabeth Kemp,
Magteltje Jacobs).

g. Henderintie Gerrits, ged. Amsterdam 11-11-1678 (Westerkerk; get.: Henderintie Kemp).
2. Adriaentge Kemp, geb. Vianen 1653/1654, won. Westermarkt (1683), tr. (otr. Amsterdam 1-10-

1683) Hermannus Buffenga, geb. Sappemeer 1657/1658163, azijnmaker te Amsterdam, won.
Laurierstraat (1683).

Zij lieten te Amsterdam op 4 augustus 1684 een dochter Anna dopen, waarbij haar zus-
ter Henderina Kemp getuige was. Hun verdere levensloop is nog onbekend.

3. Hendrina (Hendrijntje) Kemp, geb. Vianen 1660/1661, won. Westermarkt (1687,1712), begr.
Amsterdam 15-4-1712164, otr./tr. Amsterdam/Sloterdijk 18-1/9-2-1687 Hermannus Verwaard
(Verwaert, Verwaart), geb. Schoonhoven 1660/1661, timmerman (1687), won. Looiersgracht
te Amsterdam (1687), bij zijn ondertrouw geassisteerd met Lucas Hendrick, won. zuid-
zijde Westermarkt ald. (1714), begr. Amsterdam 14-6-1714165. Zij lieten hun acht kinderen
remonstrants dopen te Amsterdam (1686-1702).

4. Petronella Kemp, doopgetuige te Amsterdam 9-1-1674, assisteerde haar zuster Hendrina
Kemp bij haar huwelijk (1687). Verdere gegevens over haar zijn ons niet bekend.

5. Nicolaas, volgt Vlo
6. Jacobus, volgt Vld.

VIc. Nicolaas (Claes) Kemp, chirurgijn te Vianen, tevens stadschirurgijn (1669,1674,1678)166,
ook werkzaam voor het weeshuis van Vianen (1669-1730)167, en voor de vrouwe van Brederode
(1683), won. aan de westzijde van de Voorstraat te Vianen (1675, i69il6S), diaken Vianen 1670,
1686-1687169, begr. Vianen 13-9-1730 (met drie klokken, in de kerk, 9 gld.), tr. (tussen 14-4-1670
eni9-5-i67i)'7°Aletta(Aeltgen,Aeltie)Allard(Alard,Alkrt), onmondig op 10-5-166380,13-3-1668 en
14-4-1670, doopgetuige te Amsterdam 23-1-1707 en 1-4-1714, overl. kort vóór 28-10-1716, dr. van
mr. Nicolaas Alard (Allardt), schoolmeester en custos te Asch (1648,1651)171, daarna chirurgijn
te Vianen172, en van Geertruijd Florisdr. Sonnebeeck138.

NicolaasKemp was, net als de meeste mannelijke leden van de familie Kemp, chirurgijn. Zeker vanaf 1669
was hij als zodanig werkzaam en vanaf datzelfde jaar zien we hem ook als stadschirurgijn optreden. Hij
was de vaste chirurgijn van het weeshuis, waarvoor hij jaarlijks tien gulden mocht ontvangen. Voor een
periode van iets meer dan 60 (!) jaar bekleedde hij deze functie. Aan het eind van zijn leven ging het ken-
nelijk niet zo goed met de dan al behoorlijk op leeftijd zijnde Nicolaas. In de laatste afrekening van het
weeshuis werd vermeld dat 4 gulden 3 stuivers in mindering op zijn tractement was gebracht voor gele-
verd brood.

Een bijzonderheid is dat ook de vrouwe van Brederode gebruikt maakte van de deskundigheid van
Nicolaas. Van het jaar 1683 is zelfs een gespecificeerde rekening van zijn verrichtingen bewaard gebleven.
Op 1 september 1683 behandelde hij 'door order van hare genade van Brederode' Cornelia van Ee aan een
'seer quadt ooge'. Dit duurde twee maanden. Tussentijds waakte hij ook nog over 'een gesweel bij het oor'
bij dezelfde dame. Op 17 oktober 1683 werd hij voor de vrouwe geconsulteerd. Hij zette een 'fontaneel' [=
drain] op haar arm en zag erop toe dat de wond goed heelde. Diezelfde dag voorzag hij haar 'van negen
spance vliegen in daer platers toegedaen'. Daarna behandelde hij nog twee personeelsleden van de vrou-
we; de knecht, die zijn been op twee plaatsen had gebroken en dat zette hij vast, en de voorrijder die 'een
gadt in sijn hoeft' had, voorzag hij van de nodige bandages. Voor deze werkzaamheden kreeg Nicolaas
een bedrag van 51 gulden betaald'73.

Op 21 november 1681 liet Nicolaas beslagleggen op 'sodanige meuble goederen als Wessel Hermans is
hebbende op de grond van' zijn huis174. Twee jaar later, op 6 januari 1683, liet hij eveneens beslag leggen,
nu op de tegoeden van Arien Hoogeboom, voor hetgeen deze nog schuldig was aan Melis Coenen te
Hagestein174.

Met de medisch doctor van Vianen, Hendrik van Dortmont, had Nicolaas Kemp ook goede contacten. Hij
stelde zich borg voor de voldoening van een tussentijds vonnis, dat de medicus was opgelegd (i687)17S.
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Ook schouwde Nicolaas lijken, zoals dat van Cornelis, het zoontje van Peter Corneliszn., molenaar van de
Bolgerijse molen, dat in een sloot verdronken was (1691)'76.

Na het overlijden van zijn vrouw sloot Nicolaas voorde leverantie van rouwklederen voor hem en zijn
kinderen een hypotheek af van 200 carolus gulden op zijn huis aan de zuidzijde van Langedijk (1716)177.
Kennelijk schoten de financiën op dat moment even tekort. Later dat jaar verkocht Nicolaas een huis aan
de zuidzijde van Valkestraat te Vianen178.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Vianen:

1. GeertruijtKemp, ged. 26-10-1673, jong overleden.
2. Jan Kemp, ged. 6-5-1675179, jong overleden.
3. Maria Kemp, ged. 30-1-1677.
4. Geertruijt Kemp, ged. 8-9-1678, waarschijnlijk lidmaat op belijdenis te Vianen (na sept.)

1 72 3
1 8° .

5. Jan, volgt VIIc.
6. Elijsabet Kemp, ged. 28-11-1680, waarschijnlijk jong overleden.
7. Elisabeth Kemp, ged. 22-12-1681 (als Lijsbijt), doopgetuige te Amsterdam 7-4-1717, 23-11-

1721 en 23-1-1725, mogelijk begr. Amsterdam (als Elisabeth Kemp, 'op de Heeregraft bij de
Oude Spiegelstraat, ongehuwd') 27-10-1748 (Westerkerkhof).

8. Klasijn Kemp, ged. 16-8-1683, waarschijnlijk jong overleden.
9. Clasina (Clasijna) Nikolaasdr. Kemp, ged. 18-2-1686, lidmaat Vianen 7-4-170518', won. in de

Nieuwe Looierstraat in het Houtkopershofje te Amsterdam (1751), begr. Amsterdam 14-11-
1751 (Heiligeweg en Leidse kerkhof)182, tr. (otr. Amsterdam 6-10-1713)Jan van deKamp, geb.
Schenkenschans 1682/1683, won. Anjelierstraat (1713), later op de Herengracht bij de oude
Spiegelstraat (1749) te Amsterdam, begr. ald. 1-11-1749 (Heiligeweg en Leidse kerkhof)183.

15 april 1708: Elgert Bekker, meerderjarige jongeman, tegenwoordig voor dienstknecht
wonende bij de Budderbroek alhier ter stede, en Clasina Kemp, oud 22 jaar, wonende te
Vianen, ontslaan elkaar van wederzijdse trouwbeloften184.

10. FranssijnaKemp, ged. 28-8-1687, waarschijnlijk jong overleden.
11. Fransijna (Francina) Kemp, ged. 23-12-1688, begr. Vianen 4-10-1724'85.
12. NiclaasKemp, ged. 14-8-1690, waarschijnlijk jong overleden.
13. NicolaesKemp, ged. 22-12-1691, waarschijnlijk jong overleden.
14. NijklaesFrancoijsKemp, ged. 16-1-1694.

VIIc. Jan Kemp, ged. Vianen 21-9-1679, poorter Amsterdam 13-3-1704, chirurgij n, deed op 21-
3-1704 zijn meesterproef voor het chirurgijnsgilde te Amsterdam186, won. in de Boomstraat
ald. (1743), begr. Amsterdam 5-4-1743 (Carthuizer Kerkhof, pro deo), tr. (1) (otr. Amsterdam 19-
3-1706) Rebecka (van) Leebergen (Leebergh, Lebergen), van Amsterdam, won. op de zuidzijde van
Westermarkt (1719) ald., begr. Amsterdam 21-9-1719 (Westerkerkhof)187, dr. van Harmannus
van Leebergen (Leebergh); tr. (2) (otr. Amsterdam 20-7-1725, attestatie naar Sloterdijk om te
trouwen 6-8-1725) (op 10-8-1725 betaalden zij voor het buiten de stad trouwen zes gld.) Susanna
deHaas, van Amsterdam, wed. van Roelof Kraag, in de Huijdestraat (1725)188.

6 februari 1720: Tieeft Jan Kemp de wedr. verclaart geen middelen te hebben om zijn kinderen iets voor
moeders erf te kome bewijsen 't welck Harmannus van Leebergen, de grootvader, getuijgde waerheijt te
zijn'189.

Uit het eerste huwelijk, allen gedoopt te Amsterdam:
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1. Aletta Kemp, ged. 23-1-1707 (Westerkerk; get.: Harmanus van Leebergh, Aletta Allart),
won. Lelijstraat (1746,1749), Tuijnstraat (1789), bij de ondertrouw van haar eerste huwe-
lijk geassisteerd met haar 'moeitie' Anna van der Camp, overl. impost Amsterdam 4-2-
1789 pro deo"°, begr. Amsterdam 5-2-1789, tr. (1) (otr. Amsterdam 28-10-1746) ReijndertPer-
soon(s), ged. Amsterdam 12-12-1677, gouddraadtrekker (1707,1748), won. Lelijstraat (1746),
later in de Nieuwe Lelijstraat bij de Prinsengracht (1748), begr. Amsterdam 27-12-1748
(Westerkerkhof, grafno. 91NZ ƒ 21,-), zn. van Willem Cartens (Persoons) en Sijtje (Fijtje)
Rijnders (hij tr. (1) otr. Amsterdam 22-4-1707 Annetje Willems (Toorenburg)); tr. (2) (otr. Am-
sterdam 1-8-1749) Abraham Sluijter, j .m., won. Amersfoort (1728), als schoolmeester ver-
bonden aan één van de stadsarmenscholen, gelegen aan het Rapenburg bij de Peperstraat
te Amsterdam, won. Rapenburg (1749), Korte Leidse Dwarsstraat (1767) te Amsterdam,
begr. Amsterdam 22-3-1767 (Heiligeweg en Leidse kerkhof) (hij otr./tr. (1) Amsterdam/
Amersfoort 16-12-1728/2-1-1729 (attestatie naar Amersfoort 16-12-1728) Elisabeth Binnendijk,
begr. Amsterdam 12-4-1749)'9'.

2. Maria Kemp, ged. 11-3-1708 (Westerkerk; get.: Harmanus van Lebenge, Maria van Nue-
berge), vermeld 6-3-1720, mogelijk begr. Amsterdam 8-3-1744 (won. Jan de Vriesensteeg,
van de diaconie).

3. Rebecca Kemp, ged. 13-12-1709 (Westerkerk; get.: Jacobus Nuelant, Rebecca van Nueber-
gen), won. op Rapenburg bij de Peperstraat (1778), overl. (aan een borstkwaal) impost Am-
sterdam 26-12-1778 pro deo192, begr. Amsterdam 29-12-1778 (Oude Kerk, in een kerkgraft
no. 470, ƒ 20 baar en roes, ƒ 1-10, betaald ƒ 21-10).

VId. Jacobus Kemp, chirurgijn te Vianen (1693,1710)193, overl. tussen 12-5-1710 en 27-8-1711, tr.
(1) Anna de Leeuw; tr. (2) Lijsbeth NN (in 1702 wednr. van Lijsbeth); otr./tr. (3) Vianen 21-10/6-11-
1702 Geertrui) StoffelsHeeskamp, wed. van Gregorius van Laar, won. Vianen (1702).

Op 12 mei 1710 visiteerde Jacobus Kemp het lijk van Claes de Jager, van Wageningen, dat op de oever van de
Lek te Vianen was aangespoeld194.

Het huis aan de westzijde van de Havendijk te Vianen werd op 27 augustus 1711 door Nicolaas Kemp,
wonende 'in Munterziel onder provincie van Groeningen' en Ida Kemp, meerderjarige dochter, wonende
alhier, als erfgenamen vznJacobusKemp en Anna deLeeuw, in leven echtelieden, verkocht aan Nicolaas van der
Groot, burger en meester leidekker binnen Vianen'9S.

Uit het eerste huwelijk, allen gedoopt te Vianen:

1. JanKemp, ged. 5-5-1672, jong overleden.
2. Nicolaas, volgt Vlld.
3. Ida Kemp, ged. 8-11-1678, vermeld 27-8-1711.
4. GerrardijsKemp, ged. 29-12-1681, jong overleden, waarschijnlijk begr. Vianen 18-7-1684196.

Vlld. Nicolaas Kemp (Keimp, Keimpt), ged. Vianen 19-11-1674, chirurgij n te Lexmond (1699), la-
ter te Hoogezand (1699-1702), Termunterzijl nabij Termunten (1702-1713), Hoogezand (1714-
1716), Termunterzijl (1717), lidmaat Hoogezand 3-12-1700 met attestatie van Lexmond, lid-
maat Winschoten met attestatie van Hoogezand 30-4-1702, lidmaat Hoogezand 9-12-1714 met
attestatie van Termunten, won. 'op Marken' te Amsterdam (1719), assisteerde zijn dochters
Anna (1719) en Jacoba (1731) bij hun ondertrouwen, voer 'als matroos ten oorlog' (1728)197, nog
vermeld als doopgetuige te Amsterdam 13-2-1735, woonde mogelijk te Tricht (1733-1741), tr. (1)
(otr. Amsterdam 5-9-1698 en Vianen 12-9-1698) Vianen 28-9-1698 Maria Selloij, ged. Amsterdam
13-9-1673 (r.-k. ' t Boompje), overl. Hoogezand 1714 (in de kraam), dr. van Gillis (Egidius) Cheloi
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(Cheloo, Cheloi, Celoeisen, Sello, Zelroij)198, varensgezel (1660), 'varentman' (1666) te Amster-
dam, en Jacomijntje Abrahams; tr. (2) Hoogezand 5-4-1716 Nieskejans, van 't Zand, lidmaat
Termunten 4-5-1717199.

Op 8 juli 1733 en z+april 1735 praktiseerde zekere NicolaasKemp als chirurgijn inTricht!0°. Hij visiteerde in
beide gevallen het lijk van een kind. Enige jaren later werd hem ƒ 6-6-0 betaald voor leverantie van medi-
cijnen en 'gedane verbanden' aan de arme vrouw Lijsbeth Koets en ƒ 1-15 aan meesterloon voor de arme
vrouw Madelena Raeste (1740). In het daaropvolgende jaar behandelde hij Lijsbeth Koets en haar zoontje201.
In het Trichtse deel van de familie Kemp is deze Nicolaas Kemp niet in te passen. Gezien het frequent ver-
huizen van Nicolaas Kemp zou het heel wel om deze persoon kunnen gaan. Wij realiseren ons dat het be-
wijs hiervoor niet geleverd is.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, ged. Lexmond 2-7-1699 (get.: Katrina Zelooij).
2. Anna Kemp (Cemp), ged. Hoogezand 11-8-1700202, bij haar ondertrouwen gaf zij op van

'Sapmeer' te zijn, won. op Marken te Amsterdam (1724), lidmaat Amsterdam (1724), won.
'op het Saagmolenspat bij den Amstel', begr. Amsterdam 20-3-1725 (Leidse Kerkhof, laat
twee kinderen na), otr./tr. Amsterdam 3/27-8-1719 Wiggert (Dirckszn.) Vermeij (Voormeij, Ver-
heij), ged. Leiden 22-12-1694 (Pieterskerk), won. buiten de Weesperpoort (1719), buiten de
Utrechtse Poort (1724,1726), aan de Kadijk (1726) te Amsterdam, lidmaat ald. (1724), begr.
ald. 11-8-1726, zn. van Dirk (Pieterszn.) Vermeij en Maria van Eigere (hij tr. (2) (otr.
Amsterdam 15-6-1726) Maria Daalhof).

Over de opname van het dochtertje Catharina Vermeij in het diaconieweeshuis is een
uitgebreid dossier bewaard (1728)203. Hieruit blijkt onder meer dat haar grootvader Nico-
laas Kemp ten oorlog voer als matroos op een schip waarvan de kapitein onbekend was.

Op 12 juni 1725 heeft Wiggert Vermeij verklaart 'geen middelen te hebben om zijn kinde-
ren ie[t]s over moeders erfs. te konne bewijsen, ' t welck Jacoba Kemp de moeij getuigde
waerheijt'204.

3. Jacoba Kemp, ged. Termunten 29-7-1703, vermeld te Amsterdam 12-6-1725, won. 'Gelderse
Kaeij' te Amsterdam (1731), bij haar ondertrouw geassisteerd met haar vader Nicolaas
Kemp, overl. impost Amsterdam 19-5-1767 pro deo2"5, begr. Amsterdam 21-5-1767 (St. An-
thoniekerkhof), tr. (otr. Amsterdam 20-4-1731) Gerrit van Futten, geb. Almelo 1693/1694,
won. in de Haantjensstraat (1728), op de Weesperstraat (1731), Weesperstraat bij de Kerk-
straat (1736), te Amsterdam, begr. ald. 1-11-1736, zn. van Metje Gerrits, die hem bij zijn on-
dertrouw assisteerde (hij tr. (1) (otr. Amsterdam 29-7-1728) Pieternel(la) Leijnssens/Lensing,
van Lillo).

4. Jan Kemp, ged. Termunten 5-9-1706, j ong overleden.
5. Abraham Kemp, ged. Termunten 16-3-1708, jong overleden.
6. Abraham Kemp, ged. Termunten 29-7-1710, doopgetuige te Amsterdam 6-3-1725.
7. Jan Kemp, ged. Termunten 22-1-1713.
8. Catharina Kemp, ged. Termunten 22-1-1713 (tweeling met voorgaande).
9. Marike Kemp, ged. Hoogezand 11-11-1714 (ouders: Nicolaes Kempes en Marike Celoeis, in

kraam gestorven).

Uit het tweede huwelijk:

10. Lijsbeth Kemp, ged. Termunten 28-2-1717.
11. WaarschijnlijkjennefeeKemp, doopgetuige te Amsterdam 13-2-1735206.
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Vg. Nicolaas (Claes) (Janszn.) Kemp, geb. Vianen, onmondig 18-6-1641 en 2-3-1645, leerling chi-
rurgijn 1640-1644 bij Frangois Nelthorp, chirurgijn te Utrecht, daarna meester chirurgijn te
Vianen (1650-1664), pestmeester van Vianen, benoemd 18-7-1664, waarvoor hij jaarlijks 300
gulden zou ontvangen207, won. Havendijk zuidzijde te Vianen, overl. aan de 'contagieuse ziek-
te' (= de pest), begr. Vianen 10-8-1664208, tr. (1) (vóór 4-2-1650)209 Divertgen (Dieuwertgen) Gijsberts
(alias Claes), onmondig 16-5-1639210, overl. jan. 16612", dr. van Gijsbert Willemszn. en Neeltgen
Claes; tr. (2) Maeijgen Hermens Schop, van Hagestein, voor haar werd op 4-8-1664 nog een 's weij t-
dranck' gehaald, overl. aan de pest, begr. Vianen 7-8-1664212.

Over het gezin van Nicolaas is een uitgebreid artikel verschenen5. Derhalve stippen we hier alleen even
zijn kinderen aan, die door de analyse van de rekeningen uit de nalatenschap van hun vader bekend zijn
geworden.

Op 26 mei 1650 stelde HendrikPrins zich borg voor zijn zwager Nicolaas Kemp ten behoeve van ]an]anszn.
Eijckel*1. Via zijn vrouw was Nicolaas erfgenaam vanPeterMaximiliaan deMontenegro. Uit zijn nalatenschap
was onder meer i'/2 morgen op Bolgerij afkomstig, die hij op 3 juni 1658 verkocht209.

Hendrick Corneliszn. Prins, wonende te Vianen, en Jan Claessen, wonende op 'Cortenhoeve', erfgenamen
onder beneficie van inventaris van wijlen Claes Kemp en zich sterk makende voor Jacob Kemp, wonende te
Tricht, als mede-erfgenaam van genoemde ClaesKemp, hebben 200 gulden gelicht, 7 februari 1668213.

Uit het eerste huwelijk (willekeurige volgorde):

1. Cornelia ClaasKemp, kreeg in 1659 een nieuwe rok met schort, onmondig 23-9-1664, onder
voogdij van haar oom Johan Kemp en in de kost bij haar tante Adriaentge Kemp te
Utrecht (1664), daarna bij haar oom Jacob Kemp te Tricht (1664), maar ook enige tijd bij
Maijchien Roelofs Stenis te Vianen, waarschijnlijk overl. kort na 4-2-1665, maar zeker
vóór 1666.

In de boedel van haar vader zit het volgende briefje: 'Swager Hendrick Prins gelieff soo
veel... en sien of mijne swager Hendrick sijn geit kan krijgen van wegen Cornelia Kemp
haer kostgelt dit doende so veel mijn aengaet sult welt doen actum Tricht 30-12-1664.
Jacob Kemp'214.

2. Zoon, begr. Vianen 10-8-1664 (in één kist met zij n vader).
3. Zoon, begr. Vianen 15-8-1664 ('op 't kerkhof een uer met 2 klokken geluijt ƒ 2-10').

Eén van de kinderen (nr. 2 of 3) zal Jan Kemp geweest zijn. Voor die zoon moest uit de boedel nog
vier maanden schoolgeld betaald worden van 3 gulden, en in 1664 kreeg hij een nog nieuwe broek.
De andere zoon heette Hendrik Kemp.

4. Kind, begr. Vianen 22-8-1664.
5. Kind, begr. Vianen 22-8-1664.

Eén van de kinderen (nr. 4 of 5) zal 'Jange Cemt' (Jannetge) zij n geweest, zoals uit een rekening van
kleermaker AertJanszn. is op te maken (1659). Het andere kind heette Adriaentge.

Handtekening (1663) van Mr. Jacob Kemp (Vh)
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Vh. Jacob (Janszn.) Kemp, geb. Vianen i626/i62721s, onmondig 28-6-1641, j .m. van Vianen
(1648), won. Vianen (1648), vanaf 1649 meester chirurgijn te Tricht, armmeester (maanmees-
ter) Tricht (1654-16612'6,1664,1667), schepen van Tricht (1662-1664,1667,1677-1678,1680-1681,
1683-1686,1687,1707), substituut-schout (1678)217, vermeld als lidmaat te Tricht (1660,1667),
diaken (1657), ouderling Tricht (1654,1657-1658,1660)218, in de kerk van Tricht ligt een zerk
met daarop de volgende tekst: 'Jacop Kemp IC11662'219, pachter van een vogelkooi te Tricht220,
overl./begr. Tricht 10/16-7-1714, tr. (1) (otr. Rotterdam 21-6-1648, attestatie gegeven naar Vianen
7-7-1648) Baligje Cornelisdr. van Groeneveld, ged. Schoonhoven 24-1-1627, j .d. van Schoonhoven,
won. bij ' t Oude Hooft te Rotterdam (1648), dr. van Cornelis Janszn. (Foppen) (van) Groeneveld,
lakenkoper en burger van Schoonhoven, en Neeltgen (Cornelia) Gerrits (Doest); tr. (2) (vóór 25-
7-1660) Jenneke Cornelisdr. (Coiman), overl./begr. Tricht 18/25-1-1694, dr. van Cornelis Joostens-
zn., schepen van Tricht (1641,1654-1656), oud-schepen (1663), en Fijken Gerrits.

Zoals we in de inleiding zagen, werd Jacob Kemp voor de eerste keer in Tricht vermeld op 19 juni 1649 toen
hij, namens zijn eerste vrouw, zijn schoonvader machtigde. In een ongedateerd rekest (van ca. 1666) ver-
zocht Jacob, als vader van zijn twee onmondige voorkinderen,Jan en Cornelis, verwekt bij zijn overleden
vrouw Balichjen van Groenevelt, uitkering te krijgen van het erfdeel, hen aangekomen van hun oudoom
Jacob Janszn. Groenevelt, die te Benschop overleden was. De kinderen waren voor een derde erfgenaam. Jacob
Kemp voerde als redenen aan de hoge kosten van het onderhoud van de kinderen en de gelden, nodig om
hen een ambacht te laten leren. Tevens verklaarde hij dat hij ook nog zes nakinderen had te onderhou-
den211.

Een volgende transactie, waarbij Jacob betrokken was, was een aankoop, op 8 juni 1656, van 3V2 hont
bouwland in de Stijlweert in Tricht"2. Op 6 juni 1660 droeg zijn tweede schoonvader, CornelisJoostenszn.,
hem de resterende kooppenningen van 400 gulden op voor zeven hond land in 'de Hogenspijck' te Buur-
malsen, dat Frederik Coenen van Cornelis had gekocht. Een maand later vond hiervan de feitelijke over-
dracht plaats223. Op 20 november 1661 kocht Jacob een Tiuijsinge en hoffstede genaemt St. Jorishoffmet
erff en een timmerhuisken'buitendijks te Tricht,onder de voorwaarde dat de verkoper,DirkSebastiaenszn.,
zijn leven lang vrij mocht wonen in de 'sijdecamer' van het huis224. Nadat Jacob dit huis op 8 juli 1669 be-
last had met een hypotheek van 100 gulden, verkocht hij het op 3 februari 1675 aan dsJohannesKnijff"s. De
betaling verliep niet soepel, blijkens het proces dat Jacob tegen Knijff voerde vanaf 20 oktober 1675 tot 7
juni 1676226. Hierna verhuisde Jacob naar de Kerkstraat te Tricht in een 'grote en kleine huising' met ï'/i
morgen weiland in de Middelmaat te Tricht, afkomstig van de overleden schout Wouter van Westrenen. Hij
kocht deze huizen op 30 april 1676 voor 1.700 gulden, waarvoor hij dezelfde dag een hypotheek afsloot
van 1.000 gulden, te betalen aan de erfgenamen van de schout227. Op 23 april 1677 kocht Jacob voor 800
gulden elf hont weiland aan de Hennisdijk te Buurmalsen228. Het bezit aan onroerend goed werd op 30
oktober 1678 verminderd door de verkoop van een huis, erf en bepoting aan de Gulbert te Tricht, waar-
schij nlijk afkomstig uit de nalatenschap van zij n schoonvader Cornelis J oosten, aan Jan Claeszn. Kievit "9.

Op 9 juni 1664 verzochten Jacob Kemp, als man en voogd van zijn vrouw Jenneke Cornelis, en Gerrit Cor-
neliszn., zijn zwager, de staat en inventaris van hun vader CornelisJoosten en zijn overleden huisvrouw
Fijken Gerrits "°. Dezelfden verkochten op 27 februari 1684 aan Anthonis Goes een vogelkooi met drie mor-
gen land231. Jacob raakte verder in het familienetwerk betrokken op 8 mei 1685, toen zijn zwager Gerrit
Comeliszn. overleed, die drie onmondige kinderen naliet. Jacob zei toe een fatsoenlijke begrafenis te zul-
len regelen op voorwaarde van beneficie van inventaris232.

Jacob Kemp was als chirurgijn ook betrokken bij lijkschouwingen. De eerste visitatie die wij hebben ge-
vonden, verrichtte hij op 8 oktober 1660, toen hij het lijk schouwde van Adriaan, korporaal van de com-
pagnie van de heer ritmeester De Gruij ter, die dood gevonden was. Hij oordeelde 'datter eenige aderen int
cranium mochten geborsten sijn'. Op 1 juni 1661 constateerde hij dat Elisabeth van Oirt, weduwe van Jacob
van Benschop, baljuw van Giessen-Nieuwkerk, overleden was aan een 'hartvanck van catharuen'. In 1665
bleek Hermen Gerritszn. te Tricht overleden te zijn aan een 'solutie' tussen de derde en vierde rib, die zijn
aorta had doorboord. Enige jaren later schouwde hij Dirck, de verdronken zoon van Dirck Vereem, oud zVt
jaar (1677). De doodsoorzaak van het kind van Jan Anthonissen en Grietje Jacops te Buurmalsen was van ge-
heel andere aard. Het kind was vlak bij ouderlijke woning door een wagen overreden, waarbij zij 'een
contusie over het slinker oir en daarbij een impressie int kranium en in 't hooft aen de slinker sijde' had

90 Gens Nostra 58 (2003)



.<.-.itL*,-..'. .'.-..X.'..v-'..:v.,-<.ii.'.:: - - i ^ i i J i£^ l . . : ^ J» iL^3 i i^^

'Receptenboek', mogelijk van de hand vanjacob Kemp (Vh, 1626/1627-1714) (uit: Weekblad 'Het Leven', 1 nov. 1921)

opgelopen, welke dodelijk was geweest (1685). Een triest geval uit de praktijk vanjacob was dat van Maria
Jans, de vrouw van Rembout Corneliszn., de watermolenaar van Tricht. Hij had haar lichaam onbeschadigd
aangetroffen, liggend op de vloer met een dik touw om de hals. De oorzaak van overlijden moge duidelijk
zijn. Tot op het laatst van zijn leven werd er een beroep gedaan op de kennis van Jacob. Zo schouwde hij
op 15 mei 1704, samen met Johannes Sudec, de hof- en stadmedicus van Culemborg, het lichaam van Reijer
Evertszn. de Kemp, die overigens geen familie was. Zij constateerden dat de 'lincker sijde van [de] longh
gansch vrot, de reghter ten delen vrot', was233.

Het huis van Jacob fungeerde ook als een soort 'ziekenhuisje'. Op 19 februari 1682 lag Christiaan van
Holst, ruiter onder de compagnie guardes de corps met 'furieuse koorten' en voorzien van medicijnen bij
Jacob thuis224.

Meer inzicht in de praktijk van een chirurgijn in de zeventiende eeuw geven de volgende twee zaken.
Op 14 februari 1666 getuigde Adriaen van Maurick, gerechtsbode en waard te Tricht, dat hij voor 24 gulden
aan Jacob Kemp had aanbesteed, in aanwezigheid van de heer substituut drossaard, de behandeling van
een wond, door hem toegebracht aan PeterDirckszn. van Oirt, schepen van Tricht, van een vingerlengte diep
in de 'junctue' van de schouder 'n[a]er [de] hollicheijt' van de linkerarm235. Voor verdiend meesterloon en
medicamenten voor het been van Rijckske van Oirt, zegde haar zuster Grietgen van Oirt, weduwe van Casper
Thielen, Jacob zoveel van de afgedorste haver van de Langencamp te Tricht toe, tot de 34 gulden daarmee
dan betaald zal zijn230.

Dat Jacob naast zijn chirurgijnspraktijk ook enige negotie aan huis had, blijkt uit een verklaring die op
zijn verzoek werd afgelegd. Peter Roelofszn. en hert Anthoniszn. Focker, beiden woonachtig te Herwijnen,
verklaarden dat zij op 11 januari 1679 in het huis van Jacob waren. De eveneens aanwezige Seger van Maurick
probeerde daar binnen te vechten, maar Peter belette hem. Toen Seger Peter wilde slaan, voorkwam Ja-
cobs vrouw dit. Twee andere getuigenjfln Coedam en EvertdeKemp, inwoners van Tricht, verklaarden dat
Reijnier van Maurick, de gerechtsbode, voor het huis van Jacob had uitgeroepen dat diens dochters 'uitge-
schoren hoeren' waren en dat het er een openbaar hoerhuis was. Ook deed hij een poging Jacobs huis bin-
nen te dringen. Jacobs dochter Balichje wist dit te verhinderen236.
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Op 13 februari 1695 belastte Jacob zijn twee huizen aan de Kerkstraat en 3V2 hond bouwland in de
Stijlweert te Tricht met een obligatie van 400 gld., te voldoen aan zijn schoonzoon Cornelis Geurtszn. van
den Bergh, wonende te Tiel237. Driejaar later, om precies te zijn op 1 september 1698, verkocht hij, als we-
duwnaar van Jenneke Cornelis, aan de eerdergenoemde schoonzoon Cornelis, 17 hont bouwland in de
Weijen te Tricht238.

Na Jacobs overlijden bleek zijn boedel insolvent te zijn. Op 3 april 1715 verklaarden FeijtjeKemp, wedu-
we van Comelis Coedam, met als momber schepen Gerrit Verlee, Hendrik Willemszn. Paessen, man vanAriaantje
Kemp, Maria van Heteren, weduwe van Cornelis Kemp, nu gehuwd met Reijer van de Crafi en Cornelis Geurtszn.
van den Bergh, man van BaligjeKemp te Tiel, hun vzderJacobKemp te hebben begraven, maar zij wensten niet
als zijn erfgenamen beschouwd te worden239. De grootste crediteur van Jacob, blijkt zijn schoonzoon
Cornelis Geurtszn. van den Bergh te zijn. Op diens verzoek werd Gerrit Roels op 31 j uli 1715 aangesteld als cura-
tor van de boedel. In die hoedanigheid zou hij de boedel zo voordelig mogelijk moeten verkopen en daar-
voor rekening en verantwoording moeten afleggen aan het gerecht240. De totale opbrengst bedroeg ƒ
1.547,-. Enige posten uit de afrekening zijn: Feijtiede(!) Kemp wegens oppassen tijdens de laatste ziekte van
Jacob vijf gld. en BaligjeKemp, wonende te Tricht, 400 gulden met nog 24 (!) jaar rente241.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Kemp. Van zijn nageslacht verscheen eerder al een publikatie4.
2. Cornelis, volgt Vle.

Uit het tweede huwelijk (willekeurige volgorde):

3. Baligje (Beligie, Belike, Baeletgen) Jacobs (de) Kemp,]A. van Tricht (1681), attestatie van Tricht
naar Tiel op 12-6-1681, overl. na 9-9-i72224Z, otr./tr. Tiel 1/17-5-1681 Cornelis (Geurtszn.) van
den Berg(h), ged. Tiel 6-10-1652, j .m. van Tiel (1681), overl. tussen 11 en 15-11-1716243, zn. van
Guert Corneliszn. en Truijtgen Gielisdr.244.
Baligje Kemp en haar man testeerden op 9 augustus 1712 te Tiel, waarbij zij zegelde met een halve klim-
mende leeuw in een heel veld. Zij hebben dan een zoon Geurt (Gerrit) en dochter Geertruijt in leven243.
Hun zoon Geurt volgt de traditie van de familie Kemp en is ook chirurgijn ('zerucijn')246 geworden,
eerst te Tricht later te Tiel247.

Het echtpaar testeerde nogmaals op 12 september 1714. Hun dochter Geertrui) blijkt dan inmiddels
overleden te zijn en zij vermaken aan haar zoon en hun kleinzoon keldert Jan van Leeuwen (verwerkt
door Willem van Leeuwen) 500 gulden onder de voorwaarde dat, indien hij zonder kinderen overlijdt, er
ƒ 300,- terugvalt aan de eigen familie. Uit erkentenis vermaken zij Willem van Leeuwen een zilveren du-
katon off 3,-. Hun enige en universele erfgenaam zal zijn hun zoon Geurt1*8. Na de dood vznJacobKemp
kocht Cornelis van den Bergdiens huis aan de Kerkstraat te Tricht (1714)249. Over een geschil tussen hem en
Maria van Heteren, verwijzen wij naar generatie VIg.

Handtekeningvan BaligjeKemp (Vh-3) d.d.9 sept. 1722

.. Feijken (Feijcken, Sophia) (Jacobs) Kemp, j .d. van Tricht (1679), vroedvrouw te Buurmalsen en
Tricht (1717)250, aanwezig bij de executies van Lurke Everszn. alias Herman de Moor alias
Evert Lulleken op 31-8-1722 en Jan Bisschop op 30-8-1723251, begr. Tricht 29-9-1727252, tr.
Buurmalsen 1-6-1679 Cornelis Gijsbertszn. Coedam, j .m. van Tricht (1679), 'in het leger'
(1699)253, mogelijk overl. 5-7-1714254, zn. van Gijsbert Gerritszn. Coedam, arm- of maan-
meester Tricht (1647-1650), schepen van Buurmalsen en Tricht (1660-1663,1670-1671)255.
Op 30 april 1698 lag er bij het gerecht van Buren een verzoekschrift van Cornelis en Feijken "6. Het ging
om vier hond bouwland genaamd 'de Walacker' op Buurmalsen, waarvan zij het vruchtgebruik had-
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den en dat hen vermaakt was door wijlen hun zuster en schoonzuster, FeijkeGijsberts Coedam, omdat zij
met liefde voor haar hadden gezorgd en kosten nog moeite hadden gespaard257. Zij verzochten de fidei
commies op te heffen, zodat zij het zouden kunnen verkopen. Hun huis was onlangs gerechtelijk ver-
kocht en zij hadden geen onderdak meer. Zij wilden nu een huisje timmeren op hun boomgaard te
Tricht die zij onbelast bezaten. Op 26 februari 1699 transporteerden zij de vier hond land258. Het huisje
werd later door hun erfgenamen verkocht aanjan Corneliszn. Kemp (zie aldaar).

5. Joost, volgt Vlf.
6. Cornelis, volgt VIg.
7. Ariaentjejacobs (de) Kemp, lidmaat Tricht met attestatie van Rotterdam, vertrokken met at-

testatie naar Zoelen op 5-2-1687, overl. vóór 10-4-1715, otr./tr. Zoelen/Tricht 18-12-1686/9-
1-1687 Hendrik Willemszn. Paesschen (Paassen), landbouwer en herbergier te Zoelen259, arm-
meester te Zoelen (1694)260, overl. kort vóór 5-10-1724261, zn. van Willem Janszn. Paassen,
buurmeester polder Zoelen (1654,1668), en Arike van Grootveld262.
Op 27 januari 1686 pandde raadsheer Eist de gerede goederen van Hendrick wegens het 'gecoft coorn
1685', voor 87 gulden. Twee jaar later ondernam Hendrik eenzelfde actie tegen Geurt Jansen wegens de
koop van een paard voor 36 gld (9 november i686)263. In 1705 voerdejannekejansdr. een proces tegen Hen-
drick wegens niet betaalde pacht264 Van een erfje aan de Burg te Zoelen diende Hendrik een tijns van
twee gld. te betalen265. Ook was hij beleend met een huis en hofstad te Zoelen, leenroerig aan de huizen
Waardenburg en Neerijnen. Helaas is van deze huizen alleen het eerste leenboek aan ons overgele-
verd266.

8. Kind, vermeld ca. 1666267, jong overleden.

(Wordt voortgezet; dan ook het notenapparaat)

Uit Antwerpse Bron (103)

xx.en decembris 1513; Gheerdt Scheyve lynnenwever ende Lysbeth vanden Wyngaerde eius uxor
vercochten Adrianen Fredericx van Vutrechtjacopsdochterwylen een stuck hoofs oft erven achter der
voirs. Adrianen huys in de Everdeystrate gelegen rechtvoort, streckende tvoirs. stuck hoofs
tot aen der wedewen Jan Daens erve, gelyck zy hair dat aldair bewesen hebben ende afgepaelt
is tusschen des voirs. Gheerdts ende zyns wyffs erve, dair aff de voirs. Adriane et sui sculdich
syn eenen thuyn te stellene ende dien te onderhoudene tallen daghen sonder Gheerts ende
syns wyffs... cost en baet, ende Wouter Willems backer erve ex altera, welck stuck hoofs metten
huysen ende huerer ander erve dair aen gelegen,...;
Adriane FredericxJacopsdochterwylen geboeren van Vutrecht cum tutore vercocht Heeren Gielise
van Vlymmeren alias van Breen priester Jansswylen tsjaers erflick viventwintich scellinghe groten
brabants op een huys oft camere metten hove achter de camere geheeten tDuyfken, gestaen
ende geleghen in de Everdeystrate tusschen Gheert Scheyve ende zyne wyfs huys ende erve
ex una ende Wouter Willems backer huys ende erve ex altera, comende achter aen der wedewe
Jan Daens erve.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 143, f. 128 verso] [M. V-K]
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GENEALOGISCH PROBLEEM
IN DE FAMILIE DEN UIJL OPGELOST

DOOR T. OSKAM

Inleiding
In 1995 verscheen een publicatie getiteld: 'Waar komen al die Uyltjes vandaan?' van de hand
van de heer K. den Uyl uit Arnhem'. De auteur bespreekt daarin zijn stamreeks die begint met
Claas Cornelisz. den Uyl, zijn oudst aanwijsbare voorvader in de manlijke lijn. Deze Claas den Vijl
huwt in 1750 Marigjejansdr. deBode. De heer Den Uijl vermeldt dat de voornamen van de ouders
van de genoemde stamvader vermoedelijk Cornelis en Beligje zijn, zonder dat er bewijzen voor
deze hypothese worden gegeven.

In datzelfde jaar is in het kwartaalblad van het CBG 'Genealogie' een vraag gesteld over de
(voor)ouders van Claas den Uyl en in de jaren daarvoor heb ik zelf vele malen contact gehad
met afstammelingen van het genoemde echtpaar, vooral nadat in 1983 de kwartierstaat van
de oud minister-president J.M. den Uyl werd gepubliceerd in het kwartierstatenboek van het
KNGGW2.

Alle onderzoekers naar het voorgeslacht van het echtpaar Den UyI-De Bode zijn gestuit op
hetzelfde probleem, het ontbreken van de doop- en trouwgegevens in Jaarsveld vóór 1787.
In dat jaar is een kist met o.a. de doop-, trouw-, diaconie- en lidmatenboeken geroofd uit de
woning van de predikant te Jaarsveld3. Na de roof heeft het gerecht Jaarsveld in 1788 de inge-
zetenen opgeroepen, om indien zij gedoopt of gehuwd waren in de dorpskerk van Jaarsveld,
daarvan melding te doen, met duidelijke opgave van data. Eenzelfde oproep aan voormalige
ingezetenen is via de kerken in de wijde omgeving verspreid. Vele echtparen hebben volstaan
met het opgeven van het jaar waarin het huwelijk plaats vond en het jaar van geboorte van de
toen levende kinderen. Naar namen van overleden ouders, kinderen, broers en zusters is niet
gevraagd en zijn derhalve meestal niet vermeld bij deze nieuwe registratie. Mede daardoor
gaan de meeste gegevens van Jaarsveldse families terug tot het midden van de achttiende
eeuw. Van enkele families, die met meerdere generaties in Jaarsveld vertegenwoordigd waren,
gaan de gegevens in de DTB-boeken verder terug.

Den Uijl in Jaarsveld
Sommige geslachten hebben grote problemen hun stamlijn verder terug te voeren dan de ge-
noemdejaartallen, vooral als zij niet in de oud-rechterlijke archieven van die periode worden
vermeld. Eén van deze geslachten is de familie Den Uijl.

Jaarsveld kent een aantal buurtschappen, waarvan de inwoners niet ter kerke gingen in
de dorpskerk van Jaarsveld maar in de dichterbij gelegen kerken van Lopik of Lopikerkapel.
De rooms-katholieke inwoners van Jaarsveld gingen naar Cabauw of IJsselstein. Door de
doop- en trouwboeken van deze kerken in een onderzoek te betrekken, is het soms mogelijk
de familiegegevens aanmerkelijk uit te breiden. Zo zijn nog drie Corneliskinderen Den Uijl
gevonden, Annigje, Fijgje en Teunis, die trouwen in de kerken van Lopik en Lopikerkapel, met
de vermelding dat zij afkomstig zijn van Jaarsveld.

In de eerste helft van de achttiende eeuw woont in Jaarsveld slechts één Cornelis den Uijl en
op grond van onderzoek in de kerkboeken van de andere plaatsen in de Lopikerwaard kan
ik zeggen, dat er dan slechts één Cornelis den Uijl in de Lopikerwaard woont. Als, kort voor
het midden van de achttiende eeuw, meer leden van het geslacht Den Uijl, afkomstig uit an-
dere streken, zich in de Lopikerwaard vestigen, is daaronder een tweede Cornelis (Dirksz.).
Waarschijnlijk is Cornelis den Uijl uit Jaarsveld dan al overleden.
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De meeste kinderen uit de hierna volgende gezinnen zijn in Jaarsveld gedoopt en om die
reden zijn de zo belangrijke gegevens van doopgetuigen niet meer beschikbaar. Voor 1770 zij n
slechts drie kinderen uit deze gezinnen buiten Jaarsveld gedoopt en bij twee van hen, zij n de
zusters Fijgje en Annigjeden Uijl doopgetuige. Zeer opvallend is de naam Beligje die in alle drie
gezinnen, als oudste of tweede dochter, voorkomt. Op grond van de genoemde gegevens heb-
ben velen met mij de conclusie getrokken, dat Klaas, Teunis, Annigje en Fijgje den Uijl, broers en
zusters zijn en dat hun moeder Beligje moet heten.

De gezinnen van de kinderen Den Uijl
A. Klaas Cornelisz. den Uijl, geb. Jaarsveld ca. 1725, begr. ald. 9-2-1774, tr. Jaarsveld 1750 Marigje
de Bode, geb. Jaarsveld april 1727, overl. ald., begr. 26-2-1790, dr. van Jan Jansz. de Bode en
Teuntje Koppelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis den Uijl, geb. Jaarsveld 1-1-1752, overl. ald. 23-7-1811, otr. Lopik 14-9-1781 (tr. Jaars-
ve\d)JantjeAartsdr. de Vos, geb. Jaarsveld 3-1-1764, dr. van Aart Gijsbertsz. de Vos en Jannigje
van Nes. '

2. Maarten den Uijl, geb. Jaarsveld 31-8-1755, overl. ald. 9-3-1817, tr. Lopik 28-11-1790 Elisabeth
Alblas, geb. Tienhoven, ged. Ameide 15-1-1769, dr. van Cornelis Alblas en Aaltje Demport

3. Jan den Uijl, geb. Jaarsveld okt. 1758, overl. ald. 17-5-1831, tr. Adriana Jansdr. de Graaf, geb.
Lopikerkapel 3-6-1777, dr. van Jan van der Graaf en Geertruij van Oostrum.

4. Beligje den Uijl, geb. Jaarsveld jan. 1760, begr. ald. 20-12-1805, f- Lopikerkapel 24-5-1779
Willem van Oosterom, ged. Lopikerkapel 25-8-1754, overl. Jaarsveld 3-5-1818, wedr. van Marg-
je Koolwijk, zn. van Huybert Jansz. van Oosterom en Willempje Willemsdr. van Jaersvelt.

5. Theuntje den Uijl, overl. Jaarsveld, begr. 5-6-1774.
6. Fijgje den Uijl, geb. Jaarsveld febr. 1764, overl. Benschop 28-10-1827, tr. Jaarsveld 10-1-1790

Laurens Goudriaan, ged. Benschop 24-3-1748, zn. van Klaas Meertens en Grietie Bitter,
overl. Benschop 10-4-1830.

7. Bastiaan den Uijl, geb. Jaarsveld maart 1770, overl. Jaarsveld 10-9-1831.

B. Teunis Cornelisz den Uijl, begr. Jaarsveld 20-7-1787, tr. Lopikerkapel 26-8-1759 Geertrui Blois,
won. Lopik, overl. Jaarsveld 8-10-1812, dr. van Jan Blois en Gerrigje van de Wal.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Jan den Uijl, ged. Lopik 4-11-1759 (get.: Annigje den Uijl, hvr. van Cornelis de Jong), overl.
Jaarsveld begr. (in de kerk) 11-10-1762.

2. Beligje den Uijl, geb. Jaarsveld 1764.
3. Kind van Teunis den Uijl, begr. Jaarsveld (in de kerk) 15-11-1765.
4. Gerrigje den Uijl, begr. Jaarsveld (in de kerk) 9-6-1766.
5. Jan den Uijl, geb. Jaarsveld 1769, overl. Jaarsveld 12-12-1814.
6. Floorden Uijl, begr. Jaarsveld (in de kerk) 15-8-1771.
7. Kindje van Teunis den Uijl, begr. Jaarsveld (in de kerk) 17-8-1772.
8. Cornelis den Uijl, begr. Jaarsveld (in de kerk) 21-7-1774.
9. Gerrigje den Uijl, geb. Jaarsveld 1774.

10. Cornelia den Uijl, ged. Jaarsveld 26-7-1776.
11. Annigje den Uijl, begr. Jaarsveld 25-5-1779.
12. Anna den Uijl, ged. (r.-k.) Cabauw 18-5-1780 (get.: Beligje den Uijl).
13. Antje den Uijl, ged. (r.-k.) Cabauw 26-io-i78i(get.: Beligje den Uijl).
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C. Annigje Cornelisdr. den Uijl, begr. Jaarsveld 17-5-1769, tr. Lopik 19-5-1743 Cornelis Jacobs de
Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Beligje de Jong, ged. Lopik 17-11-1743 (get.: Feijgje Cornelisse den Uyl), tr. Lopik 17-11-1765
Hendrik Hartsveld,'}.m. van Lexmond.

2. Jacob de Jong, ged. Lopik 21-1-1748, overl. Jaarsveld 3-1-1815, tr. Jaarsveld 16-4-1775 Wijntje
van Goeverden, j .d. van Demerick.

3. Catharina dejong, ged. Jaarsveld 31-12-1748, tr. Abraham van derQuast.

D. Fijgje Cornelisdr. den Uijl, overl. vóór 17534, otr. Lopikerkapel 7-5-1745 Arien Theunisz. Bloos,
wedr. van Trijntje Cornelisd. Steenkamer en eerder wedr. van Gerbrecht Koppelaer, zn. van
Theunis Ariensz. Bloos en Margaretha van Muijlwijck.
Uit dit huwelijk zijn geen nakomelingen gevonden.

Beligje
Bij deze conclusie bleef het vele jaren. Onderzoek in het oud-rechterlijk archief van Jaarsveld,
zover dat mogelijk was, leverde geen nieuwe gegevens op. Waarbij ik moet aantekenen, dat
veel archiefstukken van Jaarsveld, maar ook van andere plaatsen in de Lopikerwaard niet
toegankelijk waren voor onderzoek, wegens de slechte materiële staat. Enige jaren geleden
is men begonnen met de restauratie van de dorpsgerechten5 in de provincie Utrecht. Door ge-
brek aan fondsen verloopt het herstel zeer traag, maar toch zijn sinds kort archiefstukken in
te zien, die meer dan dertig jaar niet toegankelijk zijn geweest voor de bezoekers.

In één van de gerestaureerde delen van de weeskamer van Lopik6 trof ik een bundel papie-
ren waaruit duidelijk wordt, dat een Beligje Florendr. van Nieuwkerck(en), wonende in Jaarsveld,
verwikkeld is in een proces tegen haar schoonvader Gerritjansz. (van) Lexmont te Lopik. Wie
is deze Beligje van Nieuwkerk? Zij is circa 16907 geboren op Kortehoeven onder Lexmond, als
dochter van FloorTeunisz. (van Nieuwkerck) en Fijgje Willemsdr. de Nieuweboer. Op 8 oktober 1716
trouwt zij voor het gerecht van Lexmond met de rooms-katholieke Jan Gerritsz. Lexmont. Het
echtpaar vestigt zich te Jaarsveld, waar Jan Gerritsz. al enkele maanden na de geboorte van zij n
zoon Floris in 1718 overlijdt. In een akte gedateerd 27 oktober 17188 zet Belichje uiteen waarom
zij een klacht heeft over haar schoonvader. Als weduwe wil zij een staat of inventaris van haar
boedel laten maken in het belang van haar zoontje Floris van Lexmont. Zij vindt echter, dat haar
dit onmogelijk wordt gemaakt door de onduidelijkheid die bestaat over de boedel van haar
schoonvader. Deze Gerritjansz. van Lexmont was na het overlijden van zijn vrouw Adriaentje
Bastiaans Fuijk in het bezit gebleven van de gehele boedel, zonder iets uit te keren aan zijn
kinderen ofte zeggen waarop zij recht hadden. Inmiddels waren eveneens Bastiaen Fuijck en
Aaltje Bastiaens Fuijck, respectievelijk de grootvader en tante van haar overleden man, gestor-
ven en ook hun nalatenschappen had haar schoonvader 'onder sigh geslagen'. Nu verlangt zij
dat 'den eersten exploteur9 hier toe versoght uijt den naam ende van wegen gemelte Beeldigije
Flooren [...] sigh sal vervoegen ten huijsen en bij den persoon vande meer voornoemde Gerrit
Jansz. Lexmondt geïnsinueerde en hem gerechtelijk insinueren en aanseggen dat hij binnen
den tijdt van veertien dagen van sijnen boedel en nalatenschap van voorschreven Aarijaantje
Fuijken sal hebben te maken en leveren behoorlijcken staat en inventaris [...] op dat de insinu-
ante [= Belichje] in staat magh sijn omme oock een behoorlijke staat en inventaris van haren
boedel te konnen maken [...]'.

Er is nog een punt waarover onenigheid is. Bij het maken van de huwelijksvoorwaarden op
18 september 171610 te Utrecht tussen Beligje en Jan van Lexmont, blijkt Gerrit zijn oudste zoon
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tr. Arie van der Koen

1
Merrigje Claesdr.
geb. Jaarsveld ca. 1690
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een extra bedrag toegezegd te hebben, boven de goederen die hij van zijn vader en overleden
moeder zou erven. Dit bedrag, het voordeel van de oudste zoon genoemd, is nog niet uitbe-
taald en Beligje eist de uitbetaling. Zij meent sterk te staan, daar zij samen met haar man, kort
voor diens overlijden op 5 april 1718 te Vianen" een testament heeft gemaakt, waarbij de hu-
welijksvoorwaarden teniet gedaan worden en de echtelieden de langstlevende van hen beiden
tot universeel erfgenaam benoemen, met de verplichting tot uitkering van de legitieme por-
tie aan hun zoon. Het proces duurt bijna anderhalfjaar en de processtukken bieden interes-
sante leesstof, maar zijn voor dit artikel en voor de stamlijn Den Uijl niet belangrijk. Ik zal me
daarom tot de eindconclusie beperken.

Uit de stukken blijkt dat in ieder geval één van Beligjes eisen is ingewilligd. Haar schoonva-
der heeft een inventaris van de totale boedel van hem, zijn overleden vrouw, zijn schoonvader
en schoonzuster laten maken. Meerdere exemplaren van de boedelinventaris bevinden zich
in het Dorpsgerecht Lopik. Op één ervan staat voorop de volgende mededeling (beschadigd):
'Dubbelt van desen inventaris overgelevert aen Cornelis Claessen den Uijll, in huwelijck heb-
bende Belichje Flore van Nuekercken, te vorens weduwe van Jan Gerritsen van Lexmont, als bij sijne
ondertekeninge achter nevens het...se deser blijct, den i2c" feb. 1720'12 En op een tweede exem-
plaar staat aan het eind van de inventaris, in de marge: 'Copie. ontfangen endè overgenomen
een dubbelt van desen voorz.[egde] inventaris bij mijn onderget.[ekend]e Cornelis Claessen den
Uijll in huwelijk hebbende BelichjeFloren van Nuekerck den i2cn feb: 1720 ende was onderteken]1

met een dusdanich merck gestelt bij Cornelis Claessen den Uijll voorn[oem]t:'13.

Kort voor 1720 moet Beligje van Nieuwkerk opnieuw getrouwd zijn en nu met Cornelis Claesz
den Uijl, die evenals zij in Jaarsveld woonde. Om die reden zal zij ook de boedelinventaris heb-
ben willen maken. En waarschijnlijk zal dat ook een eis geweest zijn van de weesmeesters
in Jaarsveld, hetgeen niet ongebruikelijk was als de langstlevende van een echtpaar besloot
een tweede huwelijk aan te gaan. Uit wat hiervoor gezegd is en uit het gebruik van de voor-
naam Beligje, moet duidelijk zijn, dat het echtpaar Cornelis Claesz. den Uijl en Beligje Vloren van
Nieuwkerck de ouders zijn van de vier kinderen: Claas, Fijgje, Teunis enAnnigje den Uijl.

Handtekening van BeligjeFlorendr. van Nieuwkerck"

Oudere generatie
De vondst van de akte in het weeskamerarchief van Lopik brengt niet alleen duidelijkheid in
het bestaan van Belichje als moeder van de meermaals genoemde kinderen, maar de vermel-
ding van het patroniem Claesz. biedt ook de mogelijkheid de stamlijn Den Uijl in Jaarsveld
nog een generatie op te voeren.

De enige Claes den Uijl die in aanmerking komt als vader, is Claes Cornelisz. den Uijl, die in 1686
als jonge man van Langerak in Lopikerkapel huwt met Ludowie (Lidewij) Cornelisdr. van Langerak.
Het echtpaar vestigt zich in de heerlijkheid Jaarsveld en wel dicht bij de Uitweg, een buurt-
schap die halverwege het dorp Jaarsveld en de kerk van Lopikerkapel ligt'4. Bij het reconstru-
eren van het gezin van dit echtpaar kom ik voor dezelfde problemen te staan als bij Cornelis
den Uijl. Ook bij dit gezin moet gekeken worden in de kerkboeken van andere plaatsen in de
Lopikerwaard en zelfs in die van de Alblasserwaard. Uiteindelijk kan ik vijf Claeskinderen
Den Uijl vinden, die alle vijf in Jaarsveld geboren zijn en er ook gewoond hebben. Drie van hen
zij n gedoopt in Lopikerkapel, de andere twee in Jaarsveld.
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Hun oudste zoon is Cornelis Claesz. den Uijl die op 11 juli 1686 in Lopikerkapel gedoopt wordt.
Tenzij deze zoon is overleden en een jonger kind dezelfde naam kreeg, is hij de latere echtge-
noot van Beligje van Nieuwkerk. Twee andere kinderen, de dochters Adriaentje en Cornelia, zijn
respectievelijk op 22 april 1688 en 1 oktober 1693 aldaar gedoopt. Van de overige kinderen Mer-
rigje Claesdr. en Bastiaen Claesz. den Uijl bestaan geen doopgegevens. Uiteraard is het mogelijk,
dat er meer kinderen zijn geweest, maar hun namen zijn bij de nieuwe registratie na de roof
van de kerkboeken niet opgenomen.

Het gezin van Cornelis Claesz. is hierboven al besproken en van zijn zuster Adriaentje is behal-
ve haar doopdatum niets meer gevonden. Hetgeen overigens niet hoeft te betekenen dat zij
op jeugdige leeftijd is overleden. Zij kan zelfs gehuwd zijn en nakomelingen hebben gehad,
maar bij de registratie van 1788 zijn hun namen niet meer opgenomen, omdat ook zij reeds
waren overleden of Jaarsveld verlaten hadden.

Van dochter Merrigje Claesdr. den Uijl, die circa 1690 geboren moet zijn, is ook weinig bekend.
Zij en haar man, Abraham Hortensius, worden een aantal malen genoemd in de lidmatenlijsten
van Jaarsveldls. Uit het begraafbroek blijkt, dat zij op 19 september 1744 in Jaarsveld begraven
is en haar man op 30 december 1754. In het oud-rechterlijk archief van Jaarsveld bevinden zich
enkele akten waarin de nakomelingen van het echtpaar Hortensius-Den Uijl over gaan tot ver-
deling van de nalatenschap16. De erfgenamen zijn hun zoon Hendrik, hun dochter Maria en de
kinderen van hun overleden dochter Liedewij Hortensius.

Zijn de gegevens van Merrigje den Uijl gering te noemen, van haar zuster Cornelia weten we
nog minder. Haar doop te Lopikerkapel op 1 oktober 1693 en haar begrafenis op 22 augustus
1746 te Jaarsveld zijn bekend en indien haar zoon Arien Bastiaensz. Schinkel in 1788 behalve zijn
geboortejaar niet de namen van zijn ouders had laten registreren, was het daarbij gebleven.
Nu kunnen we behalve de zoon Arien, die in Jaarsveld bleef wonen, ook zijn zusters Maria en
Liedewij Bastiaans Schinkel vinden. Zij gingen beiden naar Lopik en zijn daar ook getrouwd.
Te oordelen naar de doopgetuigen hebben Cornelia Claesdr. den Uijl en Bastiaen Schinkel nog een
derde dochter Beligje gehad, maar behalve als doopgetuige heb ik verder niets over haar kun-
nen vinden.

De laatste van de vijf Claeskinderen Den Uijl en waarschijnlijk ook de jongste is Bastiaen
Claesz. den Uijl. Zijn naam is in de kerkboeken van Jaarsveld niet te vinden. Van hem is geen
doop, geen huwelijk en ook geen overlijden opgeschreven bij de registratie in 1788. In dat
opzicht overtreft hij zelfs zijn broer Cornelis Claesz. Toch heeft hij vermoedelijk het grootste
deel van zijn leven in Jaarsveld gewoond. Slechts één keer vind ik hem in een kerkboek van de
Lopikerwaard. Op 15 januari 1729 huwt hij als jonge man van Jaarsveld te Lopik met Mijnsje
Arentdr. Straver. De volgende keer dat ik zijn naam aantref, is in 1741 en wel in het archief van
de weeskamer van Jaarsveld. Hij blijkt inmiddels voor de tweede keer weduwnaar te zijn.
Zijn vrouw Maria van der Kriek en zijn schoonmoeder, die beiden in dat jaar zijn overleden,
hebben geen voogden benoemd over hun minderjarige erfgenamen en dus wordt een voogd
aangesteld door het gerecht Jaarsveld17. Bijna anderhalfjaar later tref ik Bastiaen Claesz. weer
in hetzelfde weeskamerarchief, nu om samen met de voogd over zijn minderjarige kinderen,
Liedewij (geb. 1731), Claas (geb. 1734) enAnnigje (geb. 1738), tot een boedelscheiding te komen18.
Hij is van plan om voor de derde keer te gaan trouwen. Enkele dagen na het opmaken van
de boedelscheiding op 26 mei van dat jaar gaat hij, blijkens een attestatie van Ameide, in
Jaarsveld in ondertrouw met NiesjeAriens dejong, weduwe van OtAriens Lam. Uit dit laatste hu-
welijk is minstens nog één dochter, MijnsjeBastiaens den Uijl, geboren. Van zijn vier kinderen is
zij de enige die na haar huwelijk nog enkele jaren in Jaarsveld blijft. De drie andere kinderen
zijn naar de Alblasserwaard vertrokken. De zusters Liedewij en Annigje trouwen in Ameide en
hun broer Claas Bastiaensz. in Vianen.
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Op grond van de voorgaande gegevens, hoe 'mager' die ook mogen zijn, meen ik te mogen
stellen, dat de vijf kinderen Cornelis, Adriaentje, Merrigje, Corndia en Bastiaen den Vijl, allen
broers en zusters zijn, en dat zij kinderen zijn van Claes Cornelisz. den Uijl en Liedewij Cornelisdr.
van Langerak.

Noten
1. De uitgave is besproken in GensNostra 50 (1995), pag. 647.
2. Koninklijk Nederlandsen Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
3. Alleen het oudste trouwboek van voor 1700 is gespaard gebleven. De roof zou zijn uitgevoerd door

doortrekkende Pruisische soldaten, op weg naar het westen van Holland om Stadhouder Willem V
en zij n vrouw Wilhelmina van Pruisen in hun positie te herstellen.

4. Feijgje Cornelisdr. den Uijl wordt vet meld in de Lidmatenlijst van de kerk van Lopikerkapel. Zij is als
lidmaat aangenomen 29 maart 1747. Achter haar naam staat: (overleden). De lijst begint 12 oktober
1744 en loopt tot en met 19 maart 1752, op de nieuwe lijst is zij niet meer vermeld.

5. Het oud-rechterlijk archief van de dorpen in de Provincie Utrecht draagt daar de naam Dorps-
gerecht.

6. Het Utrechts Archief (HUA) toegang 49, Dorpsgerecht Lopik inv. nr. 1411, fol. 28 e.v.
7. Het doopboek van Lexmond heeft een hiaat van 16-11-1688 tot 23-12-1694.
8. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Lopik 1411, fol. 36.
9. Hiermee zal waarschijnlijk een deurwaarder bedoeld worden.

10. De huwelijksvoorwaarden werden opgemaakt voor notaris Jacobus Wantenaer te Utrecht. De stuk-
ken zijn echter verloren gegaan.

11. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Lopik inv. nr. 1411, fol. 40. Kopie van testament opgemaakt door
notaris Nicolaas Tucker te Vianen, d.d. 5-4-1718.

12. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Lopik 1393, fol. 7 e.v.
13. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Lopik 1392, fol. 181 e.v.
14. Dit blijkt uit een vermelding in het doopboek van Lopikerkapel.
15. De lijst van lidmaten van de gereformeerde kerk Jaarsveld van 1620-1738 (met hiaten) is bewaard

gebleven.
16. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Jaarsveld 876, s.f. d.d. vóór september 1755 (grote delen van de akte

zijn vergaan) en Dorpsgerecht Jaarsveld 876, fol. 211 en 212 d.d. 22-4-1768.
17. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Jaarsveld 920, fol. 1, d.d. 5-10-1741.
18. HUA toegang 49, Dorpsgerecht Jaarsveld 920, fol. 45, d.d. 21-5-1743.

Uit Antwerpse Bron (104)

6 junij 1547; Willem Lammens schipper van Ghendt bekende opgebeurt ende ontfangen te
hebben van Janne Claess Cat coopmanne van Amstelredamme alsulcke neghen ponden
tweelff schellingen ende sesse penningen grooten vlaems eens als deselve Jan Claess Cat hem
comparant schuldich was vute reyekene ende te betalene ter saken van de coop van eenen
ffuy[?]schepe ... dwelck hy comparant den selven Janne Claes vercocht ende gelevert heeft,
sulex dat hem comparant ter saken van den selven coop van den voers. Janne Claess Cat nyet
meer en compt noch competeert...

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 227, f. 233verso] [M. V-K]
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BOEKEN

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

Genealogie
Matthé Hin, Genealogie van de familie Hin, Schoorl, 2002 (ISBN: 90 6455 375.0), ill., 128 pag.

Bij Uitgeverij Pirola verscheen dit fraai verzorgde overzicht van de familie Hin, een Texels ge-
slacht, afstammend van Pieter Hendriksz Hin, geboren circa 1495, pachter van de bierbrouwerij op
Texel. Nakomelingen hebben zich veelal bezig gehouden met landbouw en veeteelt, maar ook met de
vishandel en met bloembollen. Men vindt bakkers, timmerlieden en beoefenaren van diverse techni-
sche beroepen. Ook Cornelis Nicolaas Hin (1869-1944) oprichter en directeur van NV Hin Kousen- en
Handschoenen-fabriek te Haarlem behoort tot deze familie. Het boek kost € 41,95 (Uitgeverij Pirola,
Postbus 62,1870 AB Schoorl).

René van Wijngaarden, Delvalle Van Daelen 'Engraved in the palm ofmy hands', Schoorl, 2002, Uitgeverij
Pirola (ISBN: 90 6455 388.2).

Dit respectabele werkstuk bevat de parenteel van Yshac Salom del Valle en diens echtgenote Ribca
Salom del Valle (ca. 1650-1707). De schrijver heeft zich er dertig jaar mee bezig gehouden. Het in de
Engelse taal geschreven boek begint met enige inleidende hoofdstukken, waarin o.a. wordt gesproken
over de geschiedenis van de Joden in Spanje en Portugal en later in Amsterdam en ook in Rotterdam.
Aan afstammelingen van het bovengenoemde echtpaar worden in totaal 1386 personen genoemd,
waarvan velen in de VS, in Panama, in Duitsland, maar de meesten toch in ons eigen land. Hoewel ik het
boek van 423 bladzijden nu niet regel voor regel heb gelezen is mij opgevallen dat slechts enkele keren
een niet-Joodse partner introuwt. De auteur heeft mede gebruik gemaakt van typisch Joodse genealogi-
sche bronnen, getuige o.m. enkele tekstillustraties van uit Amsterdam afkomstige ketubahs.

Een mooi boek. En wie naar Joodse families zoekt, kan in het register achterin best wel verrassende
namen tegenkomen. De prijs van dit boek is € 53,00 (Uitgeverij Pirola, Postbus 62,1870 AB Schoorl).

Linda Groot-Oud, 'Alle' nakomelingen van Outjer Freekszoon - Het Westfriese (r.k.) geslacht Oud, Avenhorn,
2002.

Een zeer mooi en kostbaar boek over de r.-k.-familie Oud uit Grootebroek, onlangs verschenen bij
Pirola, ligt op mijn tafel. Bij het lezen van de titel, denkt men even aan een parenteel, maar de opzet van
het boek is toch duidelijk een genealogie. Misschien is ook daarom het woord 'alle' in de titel tussen
aanhalingstekens geplaatst, iets dat ik in de tekst niet verklaard vond.

Outjer Freeksz moet circa 1645 in Grootebroek zijn geboren; hij overleed er in 1703. De veelal in de
landbouw en de veeteelt werkzame familie blijkt zeer bestendiglijk gevestigd in de kop van Noord-
Holland, ook nu nog wel, en heeft in de jaren een flinke omvang genomen. De schrijfster heeft kans ge-
zien er een prachtig boek aan te wijden. Het moet voor haar wel een teleurstelling zijn geweest, dat haar
ouders geen medewerking wilden verlenen. Ik denk dat zij daarop de juiste weg heeft bewandeld en
een goede keus heeft gedaan, al blijft voor de buitenstaander de vraag onbeantwoord welk behartens-
waardig belang er nu mee gediend is om in een boek als dit een paar persoonlijke gegevens van jezelf
niet te zien opgenomen.

De schrijfster verwijst nog naar een in het bezit van de familie zijnd familiewapen, maar zegt nooit
te hebben onderzocht of dit wel het wapen van haar familie Oud is. Waar het wapen zou moeten staan,
treffen we een leeg kader. Wel wordt het wapen beschreven en wordt daarbij verwezen naar een ondui-
delijk zegel uit 1626. Waar de naam Oud in de hier beschreven familie pas in de 18e eeuw langzaam aan
naar voren kwam, had m.i. de passage over het wapen wel gemist kunnen worden. Deze kleine kritische
noot terzijde, de familie Oud is een met veel foto's en illustraties uitgevoerde genealogie rijker en me-
vrouw Groot zal met voldoening terugzien op een werk vanjaren (genealogische) arbeid! Het boek kost
€ 52,00 (Uitgeverij Pirola, Postbus 62,1870 AB Schoorl).

R.F.Vulsma
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W. H.J. en W.T.H. Eijkman, Eijkman,3oojaarin de schaduw van deSt. Stevenstoren, Sittard 2001, ongepag.
De ondertitel van dit omvangrijke boekwerk luidt: 'Wat de bewaard gebleven ambtelijke stukken

over onze familie weten te vertellen; van een agrarische wereld in Gelre's Overkwartier tussen Maas en
Rijn via de jeneverdamp langs de Waal naar onze huidige diversiteit'. Het boek bestaat inderdaad uit
een zeer uitgebreide verzameling archiefstukken, als afbeelding of transcriptie opgenomen, met daar-
tussen enige verbindende tekst, vanaf de 17de eeuw tot heden toe, betreffende de r.-k. familie Eijkman.

ABB

F. Bakker, Bilijam, Amstelveen 2001,19 pp., index.
Een eenvoudige uitgave van een gewone Friese familie met een exotisch klinkende familienaam. Wybe

Hendriks (1754-1834), zoon van Hendrik Wybes en Griteje Clases, houtbaas te Benedenknijpe (Fr) kiest de
naam in 1811 voor zichzelf en zijn vier kinderen registreren. In 1947 waren 37 dragers van de familienaam in
Nederland bekend: allen afstammelingen van Wybe. Op dit moment geeft het telefoonboek van Nederland
dertien hits: twee hiervan buiten Friesland.

G.H.Boerema en G.A.Boerema-Roeloffs.HerBoerema-nagej/ac/if van ]annesHarms, kuiper te Godlinze en Wellemtje
Ymels, z.pl., 2001,209 pp. ill. + index (verkrijgbaar door overmaking van € 11 op banknr. 556897331 t.n.v. de
tweede auteur te Groningen).

Stamvader van dit geslacht Boerema was de kuiper Jannes Harms (overl. 1783), gehuwd met Wellemtje
Ymels (overl. 1814). Zij trouwden in 1758. In 1811 namen de kinderen de familienaam Boerema aan. Deze naam
komt vermoedelijk via een zwager in de familie. Aardig is, dat de auteurs bij de nakomelingen een platte-
grondje hebben geplaatst met de plaatsen waar iemands leven zich heeft afgespeeld.

J.M. Dirkzwager, DeStfHedam.se tak vandefamilieVan der Schalk. Uit het archief'van een Schiedamsefamilie van eindig
eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog, Olst 2002,167 pp. ill. + index; ISBN 90-9015671-2.

Het Gemeentearchief van Schiedam bezit het familiearchief Van der Schalk, maar desondanks is er bij een
nakomeling in de vrouwelijke lijn (namelijk de auteur) thuis ook nog het een en ander aan familiepapieren
aanwezig. Beide onderdelen van het familiearchief zullen over enige tijd worden samengevoegd, als ook het
tweede deel aan de gemeentearchivaris van Schiedam zal worden overgedragen. Een hele goede zaak, zeker
nu wellicht mensen dankzij deze publicatie meer over deze interessante familie willen weten. De familie
was welgesteld en bezat onder meer een brouwerij De Griffioen, die nog voortleeft in de Griffioenstraat in
Schiedam. Een mooi boek met schitterende foto's en andere afbeeldingen.

P. van Griethuysen en L. van Griethuysen-Peters, Van Griethuysen. Nederland, Zuid-Afrika, Amerika, Den Haag,
2001,49 pp. ill. + index.

In dit werk staan de nakomelingen van Jacobus Petrus Marius van Griethuysen centraal. Hij werd in
Nederland geboren in 1857, verhuisde in 1870 naar Zuid-Afrika, trouwde daar en kreeg kinderen. Vervolgens
vertrok hij met zijn gezin in 1891 naar de Verenigde Staten, waar hij in 1909 overleed. Dankzij foto's, brieven
en een cassettebandje met interviews kon een aardige reconstructie worden gemaakt.

W. Kijk in de Vegte, Eens een fort nu een naam "Kijk in de Vegte", z.pl., 2002,160 pp. ill. + index; ISBN 90-9015637-
2.

De wat bijzondere familienaam Kijk in de Vegte komt in de zeventiende reeds voor als benaming van een
fortificatie nabij de Overijsselse Vecht. Stamvader van dit geslacht is een zekere Egbert Herms, die uit zijn
huwelijk met Hadewich Gerrits in respectievelijk 1677 en 1679 kinderen liet dopen te Zwolle. Zijn achter-
kleinzoon Jan Egberts heette reeds Aan de Vegte (naar zijn woonplaats). Pas diens zoon Arend liet in 1826 de
familienaam registreren. Alle naamdragers Kijk in de Vegt(e) stammen van deze Arend af.

H. Pronk, Het nageslacht van Rutger Harmensz van Ginkel. Deel Ir. de familie Van Ginkel, Veenendaal 2001,415
pag. in 2 bnd, ill. + index.

In 1999 verscheen het eerste deel over het nageslacht van Rutger Harmensz van Ginkel. Het nage-
slacht van zijn zoon Jan noemde zich Van Kolfschoten, naarde boerderij te Scherpenzeel waar hij woon-
de. De overige kinderen heetten 'gewoon' Van Ginkel en dat nageslacht is in deel twee (bestaande uit
twee banden) behandeld. Stamvader Rutger zal in het eerste decennium van de 17e eeuw zijn geboren.

Gens Nostra 58 (2003) 103



Hij was landbouwer van beroep te Scherpenzeel en was gehuwd met Hendrikje Jans. Zijn nageslacht is
zeer uitgebreid, maar lijkt erg honkvast. Tot op heden zijn nakomelingen in Scherpenzeel woonachtig.
Wel jammer dat index onvolledig is, namelijk alleen op namen van aangehuwden. Wil je iemand met
de naam Van Ginkel opzoeken, dan wordt op deze manier nogal wat parate kennis verwacht van de le-
zer: je komt er alleen achter via de familienaam van (schoon)moeder of echtgeno(o)t(e). Vaak weetje dit
niet (ook al ben je verwant), dus is de stamvader bijvoorbeeld, alleen via zijn echtgenote Hendrikje Jans
te vinden.

J. Th. Reij ngoud, GenealogieReijngoudten Reyngoudt, deel 2, Oudorp 2002,277 pp., ill. + index.
In 2001 verscheen het eerste deel over het geslacht Reyngoud en naamsvarianten. Indertijd schreef ik dat

ik hoopte dat deel twee spoedig zou verschijnen. Dat is nu dan ook gebeurd. De familie in deel twee stamt af
van een andere zoon van de stamvader Pieter Claessen Reij ngoud. Net als deel één is ook dit deel verlucht met
mooie foto's en tal van afgebeelde documenten.

FJ. M. VJensveen,Stamboom van de familie Wensveen, Zevenaar 2002,90 pp.
Ook al is een boek een voorlopige versie, het is aanbevelingswaardig om met een inleiding te beginnen.

Er mag namelijk best het een en ander worden uitgelegd over de vijf verschillende families, die in dit werk
zijn te onderscheiden. Wat betekent de naam bijvoorbeeld (Wensveen is de oude naam van Waddinxveen,
waar ook de bakermat van enkele families ligt), maar ook wat het familiewapen op de voorzijde van het werk
precies betekent (familiewapen Wensveen, en zo ja, van welke familie Wensveen). Daarnaast hoop ik dat in de
definitieve versie ook een index komt. De auteur geeft weliswaar een overzicht van de familienamen van aan-
gehuwden, maar heeft ze helaas niet voorzien van een paginanummer. Op de familienaam Wensveen is in het
geheel niet te zoeken. Dankzij de begeleidende brief heb ik de auteur kunnen vinden (pag. 78), via de 'index'
was me dat niet gelukt.

Parenteel
A. P. M. Bots, Het gezin Kuijt- terMeulen, z.pl., 2002,561 pp., 3 bnd, ill.

Uitgangspunt bij dit werk was het gezin van Wilhelmus Petrus Kuijt (1855-1928) en Bernardina Christina
Maria ter Meulen (1861-1938). Hoewel er ook een stamreeks in staat (stamvader Petrus Kuyt, die leefde in de
omgeving van Osdorp in de tweede helft van de 17e eeuw) gaat het voornamelijk om de nakomelingen in
parenteelvorm van de ouders uit de titel. In het werk zijn zeer vele foto's te vinden, alsmede afbeeldingen van
advertenties, bidprentjes en documenten over de familieleden.

Kwartierstaat
J. Brands, Kwartierstaat vanJansBrands, Leeuwarden 2001,102 pp., index.

Een eenvoudige uitgave van een Noord-Nederlandse kwartierstaat, waarbij van elk voorouderechtpaar
in ieder geval is gepoogd een volledig overzicht te geven van alle kinderen. De generatie van zijn overgroot-
ouders bestaat uit de familienamen Brands/Bouwman (Veendam/Zuidbroek), Schuitema/Feenstra (Niezijl/
Tolbert), Van Huizen/Drenth (Zandeweer/Bellingwolde), Bults/Raatjes (Roswinkel/Blijham). De oudste
gegevens dateren ui t de zestiende eeuw (parentatie xm).

A. P.N. S\ooweg,KwartierstaatSlootweg/Knijnenburg, deel'y.Beatrixvan derKrogt(1871-1961), Ooij 2000; idem, deel 10,
NicolaasJ. Brederode (1871-1950), Ooij 2001,166 pp. en 266 pp., ill. + index.

De kwartierstaat is verdeeld in verschillende delen, corresponderend met de kwartiernummers 8 t/m 15 in
de derde parentatie. In de hier behandelde delen komen derhalve de voorouders van de kwartieren 9 en 10 aan
bod. In beide delen blijken de voorouders voornamelijk uit Holland afkomstig te zijn en dan zelfs nog uit het
zuidelijke deel daarvan.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
P. Kooien, Die bedroefde plagen. Deurne tijdens de Belgische opstand 1830-1839. Deurnese historische reeks 3, Deurne 2002,

77 pp., ill. + index (verkrijgbaar a € 9,- op banknr 523328828 t.n. v. de auteur).
De Belgische Opstand van 1830-1839 ging ook niet aan het Brabantse Deurne ongemerkt voorbij. Vele ge-

beurtenissen staan in dit werk beschreven, van economische, militaire en maatschappelijke gevolgen voor de
bevolking. Uiteraard ontbreken ook de namen van de lotelingen niet, inclusief de namen van hun ouders, li-
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chamelijke kenmerken, etc. Veelvoorkomende namen zij n Aarts, Adriaans, Van Doorne, Van Gogh, Hermans,
Janssen, Kanters, Van Lierop, Manders, Van de Mortel, Roijakkers, Strijbosch en Verhulst.

Bronnenuitgave
J. C. Kort, Repertorium op de lenen van Gaasbeek, Hilversum 2001,219 pp. ill.; ISBN 90-6550-676-4.

Genealogen met voorouders in het Kromme Rijngebied hebben er weer een boek bij, waarmee ze wellicht
verder komen met hun genealogie ofkwartierstaat. Staan hier eenmaal voorouders in, dan is de kans datje ver
in de tijd terug kunt gaan. Men moet dan echter wel een stuk land of een hofstede in leen hebben gehad van
het leenhof van Gaasbeek. Kort heeft ze beschreven op dezelfde wijze als bijvoorbeeld in Ons Voorgeslacht.
Helaas ontbreekt een index.

Overig
S. Dietzsch, K. Uhde en J.G.J. van Booma, AltedeutscheSchrift, Den Haag 2001,96 pp. ill.; ISBN 90-5802-
018-5 (verkrijgbaar a € 10,- (Vrienden € 8,-) bij het CBG te Den Haag).

Vooropgesteld: het Duitse (hand)schrift is moeilijk te lezen. In die zin is het een prachtig idee van
het Centraal Bureau voor Genealogie om een handleiding te geven voor het lezen van oude Duitse
handschriften. Aangezien zij schrijven voor een Nederlands publiek, is het mij een raadsel waarom dit
cahier over Duits schrift in het Duits is geschreven. Op pag. 9 worden bijvoorbeeld transcriptieregels
genoemd. Regels, die in het Nederlands gesteld al voor veel mensen lastig zijn, maar die in het Duits
nog een stapje ingewikkelder worden. Ook een lijst van archivistische begrippen op pag. 11 is geheel in
het Duits, wat het voor de lezer moeilijk maakt. En dat is mijns inziens jammer, omdat de voorbeelden
goed gekozen zijn. Elke tekst afgebeeld en op een andere pagina getranscribeerd, waardoor het goed
te controleren is of je een tekst goed hebt afgeschreven. Kortom, zeer nuttig, maar liever in het Neder-
lands!

R. F. Vulsma, Burgerlijke stand en bevolkingsregister, Den Haag 2002,148 pp. ill. + index; ISBN 90-5802-025-
8 (verkrijgbaar a € 13,40 (Vrienden € 11,70) bij het CBG te Den Haag).

In 1988 verscheen de eerste druk van dit tiende deel van de educatieve reeks van het Centraal Bu-
reau voor Genealogie. Veertien jaar later is er ten aanzien van de wet- en regelgeving zo veel veran-
derd, dat een geheel herziene uitgave op zijn plaats was. Denk maar eens aan het verdwijnen van de
Persoonskaarten met de invoering van het GBA. Vele bekende en onbekende akten van de burgerlijke
stand (die lang niet alleen maar bestaan uit geboorte, huwelijk en overlijdensakten) passeren de revue.
Wie van u weet bijvoorbeeld precies wat een akte van lijkvinding is; wat de regels rond verklaringen
van overlijden van vermisten zijn en wat precies de erkenning door een moeder betekent? Naast de ant-
woorden op deze vragen wordt tevens ingegaan op het Bevolkingsregister, waarin ook allerlei angels en
voetklemmen liggen voor zowel de beginnende als ook de wat ervaren genealoog. Maar ook de zeer er-
varen genealoog zal zeker in dit boek iets van zijn of haar gading vinden, al was het alleen maar doordat
de vele voor genealogen relevante richtlijnen die door de overheid over ons worden uitgestort, worden
behandeld.

CdG

Geschiedenis Algemeen
B. Nolte-Schuster, J. Vogel en W. Woesler, ZurArbeit nach Holland, Naarde Nederlanden om te werken, Osna-
brück 2001,144 pag, ISBN 3-00-007774-X.

Deze studie verhaalt van mensen uit de regio Osnabrück, die tussen 1750 en 1850 vertrokken om in
Holland een vaak tijdelijk, maar soms ook permanent bestaan op te bouwen. Meestal gebeurde dit van-
wege de slechte economische toestand in de eigen streek en het gebrek aan arbeidskrachten in Holland.
Allerlei soorten arbeid komen aan de orde, zoals turfsteken, grasmaaien en handel in manufacturen,
maar ook het soldatenberoep en de zeevaart, vooral de walvisvangst, waren zeer in trek. Het fraai uitge-
voerde boek is verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling van de Universiteit van
Osnabrück en behandelt een nog altijd actueel thema.

ABB
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst
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
De Asperensche Courant, volgnr, 88,23e jg., nr. 3, sept. 2002. W.A.G. van Burgekr: Oude gebruiken; Verv.
Klooster van de heilige Anna in de Gulde Poort te Asperen (< 1473) 1488-1569 [o.a. beeldenstorm, grond-
bezit]; Het nieuws van 70 jaar geleden. Idem, volgnr. 89, nr. 4, dec. 2002. G. Kouwenhoven: Raakpunt in de
historie van Asperen enHattem [1517]; R.H.C, van Maanen: De huis-en rijtuigschilder Retel in Asperen
1845-1879 [Désiré Evrard Retel, geb. Leuze (Henegouwen) 1823, tr. Asperen 1847 Cornelia Zondag]; Het
nieuws van 70 jaar geleden.

Baerne. 16e jg., nr. 1, maart 1992. E.J. Heun: De bakkers van de Turfstraat [bakker Hamer (sinds 1850) ver-
kocht in 1897 de bakkerij aan Laurens van Dijk (24 jaar)]; J. Kruidenier. Elias van Ijken [in 1909 benoemd
tot brugwachter/tolvergaarder; in 1936 opgevolgd door zoon Ebbert]. Idem, nr. 2, juni 1992. H. Bronk-
horst: 1481: De grote brand van Baarn [de wraak van stadhouder Joost van Lalaing; de slag bij Westbroek];
Documentatie over oude begraafplaats in archief van de oudheidkamer; Watersnood 1921. Idem, nr. 3,
sept. 1992. H. Bronkhorst: Kerk in de steigers [vroegere herstelwerkzaamheden aan de Pauluskerk];
'Vergeet-me-nietjes' bij Baarns bureau [o.a. zwerver P. Richter, in 1924 overleden in een politiecel door-
dat men hem was vergeten]. Idem, nr. 4, dec. 1992. H. Bronkhorst: Bij het graf van Vincent van Gogh's
zuster Lies [1859-1936, tr. 1891 J.P.H, du Quesne van Bruchem, van wie zij in 1886 een dochter kreeg];
Ingezonden [over de broers Rigter, koddebeiers in Blaricum]; Amsterdamse monumentale versieringen
in een Baarns park [de buitenplaats Rozenburg in de Diemermeer; na de sloop in 1914 werd het tuin-
meubilair verkocht, o.a. aan August Janssen (1865-1918), directeur van Indische Cultuurondernemin-
gen.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. 63e deel (1942). M. E. Kluit: Ui t de briefwis-
seling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J. Koenen (1809-1874) (1833-1845) [in het Réveil-archief
(GUB Amsterdam); Carel Maria van der Kemp, geb. Den Haag (exm. Carolina Adriana de Lille); Hendrik
Jacob Koenen, geb. Amsterdam (exm. Francona A.C. Pauw; familie Koenen afk. van Duren a/d Ruhr]; A.
Hallema: Rekening van het Tuchthuis te Gouda 1611/13 [met: Tabellarisch overzicht van de eerste, 46 op-
genomen tuchtelingen in het Goudsche tuchthuis en van de bijdragen tot hun verpleegkosten in geld
en goederen, 1610-1612; Tabellarisch overzicht van aangekochte rentebrieven voor het Stichtingsfonds
van het Goudsche tuchthuis, 1610-1613]; A. Huhhof. Compagnie's dienaren aan de Kaap in 1685 [naam,
beroep, gage, (hoeveel) kannen wijn, rijst, enz.; bijv.: Jan Suijtwijck van Amsterdam, assistent provist:
Adelborst. Hans Jurgen Clingh, sergeant. Andries Thomas Crij tsing, bergwerker/oversteijger. Bastiaen
Blonde, van Mastrigt, timmerman/lademaker. Hans Michael Vinkhuijsen, kuiper. Jurriaen Veurster van
Harderwijk, zeevarende/'coxmaet'. Wildrigh Aems van Bolsward, bosschieter. Herman Disselcamp,
bosschieter, Louwrents Gerritz Hengst, soldaat. Claas Laman van Osnabrugge, smidsknecht].

The Caledonian Society. Med. 26e jg., no. 3, sept. 2002. R. Vennik: Maria de Coucy, een onbekende Schotse
koningin [ca. 1215 - overl. na 1257]. Idem, no. 4, dec. 2002. Verv. The Scots Connection [huwelijken van
Schotten te Groningen 1611-1618]; R. Vennik: De twee Bruiden van Robert The Bruce [Isabel van Mar en
Elizabeth de Burgh (overl. 1327); met hun kwartieren (4 gen.)].
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Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jg. 17, nr. 4, okt. 2002. P.C. van Koningsbrugge: De Leyer uit
Boxtel [ook: De Leyaert; i7e-begin 19e eeuw]; Verv. Borgbrieven Oirschot-Best [Van de Vleuten t/m De
Wijs; met o.a. Vereggen, Walraven, Van Woensel, Wijffelaars]; Verv. Fragment-genealogi[e]ën uit Oerle.
18. Roefs [eind i6e-ige eeuw; in de 18e eeuw: Roest]; Aanv./Corr. Kwst. Sanders; Verv. Van den Nieuwen-
huijsen te Son, Woensel & Strijp; Oost-Brabanders voor de rechtbank te Eindhoven (4) [1832: Ermgardus
Manders, Peter de Veth, Andries van Hout].

Historische Vereniging Avereest. 17e jg., no. 1, maart 2000. J. Nijensikkens: De klanten van de grutter
[Hermanus van Eldik beschreef in brieven aan zijn kleinzoon zijn belevenissen als bediende 1929-36 bij
het kruideniersbedrijf van de familie Pluim]; Wapenschild terug aan gevel [van 't Olde Postkantoor; de
bouw van een nieuw postkantoor in 1877/78]; Wedstrijd 'Sportclub Balkbrug'- 'D.V.C.' [foto uit 1952]; I.
Simons: Familie Van der Eist [Paulus van der Eist (geb. Dordrecht 1833) kwam in 1856 naar Dedemsvaart,
landontginner, tr. (1863) Cornelia J.C. Jongkindt Coninck, uit Aarlanderveen; aannemer Plomp, kweke-
rij Piek en boomkweker A. M. C. Jongkindt Coninck].

Idem, no. 2, juni 2000. Verv. Klanten van de Grutter; H.J. Krikke: Jac. Hiemstra, muziekleraar te De-
demsvaart [1896-1970 (exm. Tiemstra); familie Hiemstra bezat een vervoersbedrijf en bierbrouwerij te
Wommels]; Klassefoto R.K.School 'De Langewieke' 1924 [o.a. Dopmeijer, Haverkort, Doevelaar, Breu-
kel, Haarmeyer, Bontjer]; J. Nijensikkens: De scheepsjagerdynastie [Pieter Timmer (1831 Avereest 1894) tr.
ald. 1856 Maria Dammer; hun gezin]; J. Padding: Het onderwijs voor scheepskinderen.

Idem, no. 3, sept. 2000. Verv. Scheepsjagersdynastie; G. Sasbrink: Op zoek naar heraldiek in onze om-
geving; Verv. Klanten van de grutter; Geert Jager (1811-1867). Een Dedemsvaarter, die van vele markten
thuis was [geb. Vledder (exm. Liest), tr. ca. 1848 Aaltje Vroom; timmerman/aannemer, veehouder, café-
houder].

Idem, no. 4, dec. 2000. Verv. Klanten van de grutter; Historisch orgel in St. Vituskerk [gebouwd in
1875, naar ontwerp van architect Alfred Tepe (1840-1920) uit Utrecht; pastoor Johannes Bles; orgelbou-
wer Michael Maarschalkerweerd (1838-1915)]; Klassenfoto o.l.s.Vinkenbuurt begin jaren 50 [o.a. Kooi-
ker, Kappert, Kuiper, Van Spijker, Prins, Tempelman, Bouwman]; I. Simons: De smederij aan de Vaart
[Egbert Jans Smit (1764-1827) en zoon Jan (geb. 1796), Roelof en Warner ten Kate, Jan Frens van Giessel
(overl. 1863) en zoons, Gerhardus Lucas Buddenberg (uit Amsterdam, overl. 1885) en zoonsjan Breman
(geb. Hasselt 1787) en Jan Breman (geb. Dalfsen 1850); voorts Varwijk, Wijbenga, Wielenga, Siedel, Mein-
derink]; Het bibliotheekwezen in Dedemsvaart; Verv. Scheepsjagersdynastie; Adressen, wijken en wijk-
nummers in Avereest.

In den Vreemde (v/h Zeeuwse Emigranten), nr. 3, jg. 3, maart 1992. Bijdr. betr. Van Zweden [Van
Sweeden alias Voortrap; eind i7e-2oe eeuw]; Van der Weele [i9e-2oe eeuw]; Tazelaar [20e eeuw]; Zwak
alias Was [i8e-ige eeuw]; J.H. van der Boom: Genealogisch onderzoek in de archieven van de Verenigde
Oostindische Compagnie in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; Pieter Leendertsz Verboon en
zijn nageslacht in N.I. (i8e-2oe eeuw); Joannes Oosthoek, een Zeeuw in Frankrijk (1882-1973).

Idem, jg. 5, nr. 1, maart 1994. Bijdr. betr. o.a. Ossewaarde; Emigrantenbrieven families Van Ouwerkerk
en Bril; Verv. Emigranten uit de provincie Utrecht 1880-1905 (2); Interview met Martin Koopal [emi-
greerde in 1923; fragment Koopal]; Knipsels betr. Nederlanders in Wisconsin (7).

Idem, nr. 2, juni 1994. Bijdr. betr. Lems [o.a. te Rhoon en Kleine Lindt; eind i8e-2oe eeuw]; Verv.
Prov. Utrecht; Verv. Van Ouwerkerk en Bril; Passagierslijst 'Kroonprins van Hannover' vertrokken van
Antwerpen naar Amerika op 29 april 1847; Knipsels Wisconsin (8).

Idem, nr. 3, sept. 1994. Nederlandse emigranten uit de provincie Zeeland 1880-1899; Verv. Van Ouwer-
kerk en Bril; Verv. Prov. Utrecht; Buitenlanders (immigranten) die poorter werden te Vlissingen (1800-
1808); Verv. Wisconsin (9); Een Zeeuwse puzzel in Nederlands Oost-Indië [Klap].

Idem, nr. 4, dec. 1994. Verv. Emigranten prov. Zeeland; Argentijnse tak van het geslacht Ghijsels;
Enige mededelingen betr. de oudste generaties van het geslacht Van Dijck(e) te New Utrecht; Verv. Van
Ouwerkerk en Bril; Verv. Wisconsin (10).

Lek en Huibert Kroniek (Ver. Hist. Lexmond en Hei- en Boeicop), 4e jg., nr. 3, aug. 2002. E.G. Middag (f):
Het rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan voor Heicop; W. van Zijderveld: Een vuurbakenloodje in Lex-
mondse bodem; Uit 'De Leerdammer' van 70 jaar geleden; P. de Pater: 'De nacht dat men niet sliep' [nood-
weer in 1952 te Lexmond; brand in boerderijen van P. van Duuren, J. Kortlever en DJ. Brouwer].
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Idem, nr. 4, nov. 2002. P. Horden Jz. (t): Jur in Lakerveld [Jurrephaas Woutersz van der Wiel, kleerma-
ker, 1697,1702,1709]; Uit 'De Leerdammer' van 70 jaar geleden; P. dePater. Lakerveld 'drinkwater'.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 30, nr. 3, sept. 2002. Verv. Herkomst en geschiedenis van de
familie Welschen; Verv. Landverhuizers uit... Limbricht. De familie Mathijs Aloisius van der Schuren,
Heidestraat, Einighausen; A.M.A. Maassen: Het juridisch gevecht van Jean Lambert de Rossius tegen
het het voorgenomen huwelijk van zijn meerderjarige dochter [Maria Theresia (de) Rossius (katholiek)
en Wilhelmus Johannes Vrijthoff (protestant); Valkenburg 1736; fragment Vrijthoff]; J.J.M. Quaedvlieg:
Uitbreiding geneagram Jonkhout-Kilsdonk naar geneagram Jonkhout-Kilsdonk-Quaedvlieg [> Van
Reymersdal]; A.P.L Paquaij: Kerkhoven in Zuid-Limburg. Kerkhof Banholt tot september 1998 [namen,
data, partner]; Verv. Voormalige kerkhof... te Venlo.

DeMaasgouw.jg. 121 (2002), nr. 2. De reliekenschat uit de Munsterkerk van Roermond; een eerste ver-
kenning; E. Haanen: Een verplichte nieuwe begraafplaats voor Weert. Het keizerlijk-koninklijke edict
van 26 juni 1784.

Idem, nr. 3, 2002. A. Hendrkks: De kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Kessel. Een overzicht van
de geschiedenis van de kerk van 1869; A. Bruekers: Op de grenzen van het grafelijk gezag. De belegering
van opstandig Nederweert in 1547 [nieuwe feiten en gezichtspunten; de impopulariteit van de graven
van Horne en de rol van gravin Anna van Egmond]; De Regio in het Vizier. Levend familiealbum in
honderddertig dorpsportretten [gefilmd door Johannes W. L. Adolfs (1917-1977) tussen 1949 en 1970]; M.
Flokstra: De Venrayse en Oostrumse markt [o.a. marktrechten, toltarieven].

MarsetHistoria. 36e jg., nr. 3, juli/sept. 2002. W.L. White: Vliegende forten boven de Javazee; C.B. Nicolas:
Taptoe. Het signaal en het ceremonieel. Marsberichten, 2002-2.

Idem, nr. 4, okt./dec. 2002. M.A. van Alphen: Uit hetzelfde hout gesneden. De Marine en De Verenigde
Oost-Indische Compagnie; Th. Postma: Op bezoek bij ... Wil Zaagma [geb. Gouda 1958]; Hellevoetsluis
[samenvatting van lezingen over het droogdok en de vesting]; M.C. v.d. Hoog: De geschiedenis van het
14de regiment kurassiers; S.J. de Groot: Hr.Ms. o 211940-1945. Gedichten en verhalen van korporaal-te-
legrafist J. van der Peijl (1) [1915-1981]; WA. Boekelman: Het beleg van Breda door Spinola 1624-1625; W.A.
Hage: Het oorlogsherinneringskruis; T. MarseiUe: Wat tol boeken soms vertolken; T. van Middelkoop: H.G.
Winkelman (1876-1952). Een vergeten strijder die niet capituleerde.

Molens, nr. 68, jg. 17, nov. 2002. Historie Borgelinkmolen [te Denekamp; gebouwd in 1818 door Lambert
Brandehof en Albert Keizer; Roessingh Udink, Borgelink]; E. van Gerven: De Utrechtse familie Van Eden
[molenaars te Veenendaal, van Dirk van Eden, ca. 1630 tot Gert van Eden in 2002]; Historie Friedesse
Molen [watermolen, oorspronkelijk bezit van het stift Thorn].

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus), 10e jg., nr. 5, sept.-oct. 2002. Verv. De krant als genealogi-
sche bron (2); H. M. Lups: Enkele termen rondom het begraven; H. K. Nagtegaal: Ontstaan van Heraldiek;
Beroepen van toen (lompenscheider - lulleman); W. H. Morel van Mourik: Wie was Zwarte Hendrik? [van
Mauderick, 1452]; Th.J.H.M. van Steenes: De veroordeling van een commandeur en zijn verboden ge-
liefde. Een zestiende eeuwse tragedie uit het archief van de Ridderlijke Duitse Orde [Daniel van Goor en
Marie Lambertsdochter uit (Op)Hemert, en hun vijf kinderen; 1552]; K.J. Slijkerman: Het geslacht (van)
Lantsmeer in de Zwijndrechtse waard [i7e-i8e eeuw]; JW. Koten: Warrige wortels. DNA-onderzoek kan
de oplossing bieden; H.M. Lups: Afstammen van Karel de Grote. Mededelingen Prometheus, 11e jg., nr. 2,
nov. 2002.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek. jg. 19, nr. 3, 3e kw. 2002. J. Bakker-ten
Have: Kwartierstaat Bernard Stegeman [1886 Ruurlo 1981; —, Stokkink, Woerts, Zilvold]; H. Fokkink:
Boerderij Baank in Linde al in 1646 genoemd als Baeinck [bewoners o.a. familie Bettink]; W. van Aalst:
Diverse takken Kamperman, ie deel van een aantal parentelen Kamperman, waarvan (nog) geen sa-
menhang is gevonden [dan dus stammen Kamperman; te Zelhem, Hummelo]; F. Reitsma: Het Geslacht
te Hengstegoor te Geesteren [ook: te Hungstegoer; 17e eeuw]; G. Reuzel: Kwartierstaat Bertha Jansen
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[1916-1980, tr. Deventer 1946 Paulus H. Reuzel; Jansen (te Baak), Huning (te Vreden), Jansen (Hun-
ninckinck; te Baak (Steenderen) met o.a. Krayenvenger), Nijhuis/Nijenhuis/Nienhuys (te Baak)]; Z.
Hissink: Genealogie Maalderink [te Hengelo, Vorden, Drempt; I7e-i9e eeuw]; Aanv. Kwstn. Ten Have en
Haitink.

Oud Meppel. jg. 24, nr. 2, mei 2002. Verv. De Werkhorst (2) [de nieuwe weg van Staphorst naar Meppel
1828 in gebruik genomen]; De koekjesventster [Ale Roddenhof; jaren '30]; De Kruisstraat verandert
drastisch.

Idem, nr. 3, sept. 2002. Th. Rinsema: Vermoord en vergeten. De families Van Leer, Van Gelder, Zwarts,
Montezinos en Roos; W. Ponne: Dejeuner-dinatoire in de HBS in Meppel [1895; rondreis van de koningin-
nen Wilhelmina en Emma; tafelschikking]; Gerard Uiterwijk op de praatstoel [1945-2002 werkzaam bij
de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst; grootvader Hendrik Jonkers was terreinbaas op
de Gemeentewerf; verhalen en ervaringen]; Het Noordeinde omstreeks 1930; Hoe oud is de Meppeler
Courant. Nieuwsflits, aug. 2002. Beknopte geschiedenis van Het Vledder.

Oud-Utrecht, 75e jg., nr. 5, okt. 2002. Park Voorn bedreigd in nieuwe stedelijke omgeving; De omzwer-
vingen van een Vrouwe Justitia [het beeld - in 1730 in opdracht van het Utrechtse stadsbestuur vervaar-
digd door beeldhouwer Jacob Cressant - bevindt zich nu in Groningen]; Utrechtse gevangenissen 5: het
Depot voor Discipline te Nieuwersluis; Maliebaan 55: de architect, het concept en de opdrachtgeefster
[Eduard Cuypers i.o.v. Adriana Johanna van Broekhoven-Leydenroth (1840-1917)].

Idem, nr. 6, nov. 2002. Themanummer: Rampen en catastrofes. G.A. van Beek: Veenendalers op de
vlucht na doorbraak Grebbedijk [1855]; P.D. 't Hart: Kerels als bomen worden in één dag door de Griep
weggemaaid. De Spaanse griep 1918-1920; R.T.Jongerius: Noodlottige vergissingen. Spoorwegongevallen
in en rond Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog; B. van Santen: De verschrikkelijke storm van 1911;
R.P.M. Rhoen: Twee klappen, een fluittoon en steekvlammen. De ontploffing van een hogedruktank
voor stadsgas in Zeist in 1962; B. van Santen: De brand van restaurant Azië [1969]. Oud-Utrecht, Kroniek
over het jaar 2001.

De Sneuper (Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum; e-mail: sneuper@angelfire.com), nr. 36,
10e jg., nr. 1, maart 1996. Verv. Zoektocht door archieven (8) [bronnen om de welstand van voorouders te
achterhalen, voor en na de Franse tijd]; Verv. Kwst. Ruisch (3); J. Meinema: Stamreeks Velding [oudst be-
kende: Jacob Cornelis Velding tr. Nes 1778 Aaltje Jurjens Kijne]; R. Tolsma: De molen van Oosternijkerk
[ie poging tot bouw in 1867 door Wilhelmus J. Groenman van Lutjegast; 2e in 1871 door Kornelis
Buining uit Niehove (zoon van Aukje Heeringa), Jan Jans Postma (1887), Jacobus Hendriks Roemers
(1887)]; D. Douma: Afscheid van Morra. Verslag uit de Dockumer Courant van 29 maart 1889 [gegevens
van emigranten o.a. Douma, V.d. Ploeg, Adema]; Corr. Kooistra en Ruisch; Iets over hondenkarren; Verv.
Lageronderwijs (5). De leerling.

Idem, nr. 37,10e jg., nr. 2, j uni 1996. Zoektocht door de archieven (9) [criminele en civiele sententies];
Overzicht artikelen 'De Sneuper' [nrs. 23 t/m 36]; H.Aartsma: Stamreeks Sprietsma [5 gen.]; P.F. Visser:
Revius [Reefsen; te Amersfoort, Deventer, Franeker, Anjum enz.; i6e-i7e eeuw]; Verv. Kwst. Ruisch; D.
Douma: Genealogie Douma [= stamreeks > Douwe Douwes, ca. 1660 te Nes/Wierum, tr. Antje Minnes];
R.H. Postma: Don't cry for me Argentina [onderzoek naar familieleden Van der Tuin, die 1888-89 emi-
greerden naar Argentinië]; D. Douma i.s.m. R. Tolsma: De molen te Lioessens (1); Antw. o.a. Jansma.

Idem, nr. 38,10e jg., nr. 3, sept. 1996. Zoektocht door de archieven (10) [het voeren van een (dub-
bele) achternaam; het voeren en vermeerderen van familiewapens]; K.J. Bekkema: Kwartierstaat Wytze
Jelles Holwerda [geb. Engwierum 1777; Bontekoe, verder patroniemen]; Verv. Kwst. Ruisch; R. Tolsma:
Burenplicht in Oosternijkerk [bij begrafenissen; reglementen, registers]; Molen te Lioessens (2) [namen
van opzichters]; H.Aartsma: Stamreeks Pietje Struiksma [1908-1979 > Gatze Tiides tr. (2) Wommels 1765
Willemke Andries].

Idem, nr. 39,10e jg., nr. 4, dec. 1996. U.M. de Vries: Genealogie van Sjuk Fransen [tr. Hantumhuizen
1739 Lijsbeth Yedes; vier generaties De Vries]; Verv. Kwst. Ruisch; J. Beintema: De commune te Engwie-
rum; D.A.Zwart: Een oud huis aan de Aalsumerpoort, Dokkum [o.a. Ballings, Minnema, Helder, Miede-
ma]; Verv. Molen te Lioessens (3) [laatste molenaar Folkert Siebes de Boer, tr. 1807 Neeltje Crans; bewo-
ners o.a. Ludema, Cremer, Hiemstra, Yntema]; H.Aartsma: Stamreeks Renske Holwerda [geb. Nes 1934 >
Hans Jacobs tr. Paesens 1732 Minkejans].
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Terugblik *4Q-'4S. 40e jg., nr. 10 (414), okt. 2002. Verv. Van Arnhem naar Arnhem in acht maanden (3); W.
Bakker. Het laatste offensief van de Meppeler knokploeg (1). Kerstavond 1944; H.P.M. Hermans: Racisme
en kindermoord in Nazi-Duitsland. Idem, nr. 11 (415), nov. 2002. Verv. Arnhem (slot) [belevenissen van
Th. J. Lap 1944-45]; Verv. Meppeler knokploeg (2).

Traditie, jg. 8, nr. 3, herfst 2002. Het Rijke Roomsche Leven, Eigentijdse katholieke rituelen, Katholicis-
me in een geseculariseerde samenleving; Bosgeesten, huisspoken en watergruwels. Bijgeloof als steun
in een onveilige wereld [in Rusland]; Kunst en kermis; Sint Maartensviering in Hoorn; De maanden en
de dagen van de maand [voor de maanden zie ook Gens Nostra jg. 49 (1994), pag. 83,281,393,428,487];
Jong gewend, oud gedaan. Etiquette voor kinderen; Baardmensen, lilliputters en dikke dames. Inko-
men uit een afwijking.

Idem, nr. 4, winter 2002. Ch. Broer: De pest in de Middeleeuwen [wat is de pest?, oorzaken, herkomst,
verspreiding (via handelsroutes), behandeling enz.]; Raadselrij men; De week en de namen van de da-
gen van de week; De jaargetijden in de kunst; Tradities en rituelen bij de Brabantse gilden [m.n. het
gilde in Waalre, opgericht in 1827]; Op een oude manier vuur maken. Over vuurslag, vuursteen en ton-
deldoos; Spraakmakende verhalen. De achtergronden van zegswijzen en uitdrukkingen; Kartonnen
bouwplaten; Borduren tussen oost en west.

Tweestromenland. nr. 113, 27.X.2002. Verv. Herinneringen van jonkvrouwe A.W. van Andringa de
Kempenaar (1858-1926). Deel 3: Herbouw van het kasteel Wijchen; T. van Duifhuizen/Sj. Daverveld: Het
leven van tante Dora. Theodora van Oss-van Duifhuizen (1899-1999); Medailles Watersnoodramp
1926. Wie werden er in de gemeente Wamel onderscheiden?; G.P.J. van Kouwen: Het 6e bataljon van de
Highland Light Infantry tussen Maas en Waal; Idem: Het 2e Bataljon van de King's Royal Rifle Corps
in Maas en Waal; Idem: Het 12e Bataljon [1944]; Kwartierstaat (6 gen.) van Hendrikus Martinus Marie
Hendriks [1914-1995; Hendriks (te Wijchen), Sengers (idem), Pansier (te Afferden), Van Eek (te Wijchen,
Neerbosch)].

Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën (uitg.
Veenkoloniaal Museum), deel 11 (1999). L. Boer: Een Oldambster herenboer op het Haagse pluche. J.F.
Zijlker (1805-1868) en het Oldambt [Jan Freerks Zijlker, geb. Nieuw-Beerta]; H.A. Hachmer: Kapiteins-
vrouwen aan boord, het andere gezicht van de zeevaart [bijv. Jantje Hazewinkel vrouw van Berend
Jonker uit Veendam, Geert Hindriks en vrouw Jantje Kammer uit Hoogezand, Elise Hermanne Klasen
vrouw van Joh. Aug. Gauthier te Papenburg]; Th.H. von derDunk: 'Uit eene zeer bekrompene beurs'. De
vernieuwing van het katholieke kerkgebouw van Winschoten tijdens de regering van koning Willem
I; J.W. Oosthoek: Watervervuiling in de Groninger Veenkoloniën 1850-1980; G. Voerman: Bartha Rutgers-
Mees: een vergeten revolutionaire uit Veendam [geb. ald. 1879 (exm. Oving), tr. Sebald Rutgers, te Rot-
terdam].

Vereniging 'Oud Volendam'. nr. 30, premiefoto 1999. J. Schilder: Beschrijving van de foto; De familie De
Boer (Boertje) [schema nageslacht Cornelis de Boer tr. 1742 Grietje Veerman]; D. Brinkkemper: Landerijen
rond Volendam 1575-1700; Huiseigenaren te Volendam 1675 [naamlijst]; Volendam in de Franse tijd
1795-1800; De Gemeente Edam in 1899; Beschrijving van Volendam in 1899. Artiesten die in 1899 in
Hotel Spaander verbleven.

Idem, nr. 31, premiefoto 2000. J. Schilder: Beschrijving van de foto; De bewoners van Doolhof 6 t/m 11
[Tuijp, Snoek x Kwakman, Tol x Bond, Steur x Schilder, Waaijer]; De familie Plat-'De Ruiter' [met sche-
ma Plat; eind i7e-2oe eeuw]; B. Mol: Een vergeten priester [A.H. L. Hensen, 1854-1932, priesterwijding in
1879]; D. Brinkkemper: Volendam in de literatuur [omstreeks 1900-1930].

Idem, nr. 32, premiefoto 2001. Bij de foto ... De scheepswerven in Volendam [Tol, Bloem, Spaander,
Hoogland]; De familie Schilder 'Snert' [met schema; 18e-20e eeuw]; De pauselijk zouaaf Jan Kwakman
'Pokkie' [geb. 1847, zoon van Thames Kwakman en Trijntje Sier]; Wetenswaardigheden over Volendam
in de 18e eeuw; Vroege Franse filmers in Volendam.

Idem, nr. 33, premiefoto 2002. Bij de premiefoto [van Landje tot Doolhof]; Volendam en de Visscherij;
J. Kes: Over een huisje en zijn bewoners [Pooijer/Pooyer (werd later Mooyer), 'Pantjes']; Toespraak bij de
opening van de museumexpositie op 16 maart 2002 [o.a. Volendammer schrijvers en docenten].
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Uit onze afdelingsbladen:
Amsteliand. nr. 48, nov. 2002. H. Snel: Bronnen voor onderzoek naar beroepen in het gemeentearchief
Amsterdam [verslag van een lezing]; R.F. Vulsma: 50 jaar bezoek aan het Gemeentearchief Amsterdam
(slot); A.J. van der Zeeuw: De Amsterdamse wortel van een Haags geslacht Paape [verslag van onderzoek
naar de juiste Duitse plaats van herkomst]; R.H.C, van Maanen: Het Haags belastingarchief; G. van der
Wal: De privacywetgeving en de genealoog; L. lammers: Genealogische websites: big business. Voor u
gelezen in InterNLnet Nieuwsbrief.
Delfland, jg. 11, no. 3, sept. 2002. LP. Heurter: Hürter, Huerter en Heurter [o.a. onderzoek in Oberkassel].
1140 (Rotterdam), jg. 16, no. 3, okt. 2002. R. Vennik: 50 jaar NGV-afdeling Rotterdam; E. van Dooremalen:
Parenteel Pier(r)(e) [Anthony/Teunis Piere x Peternel Dingmans laten te Zwaluwe 1660-66 vier kinderen
dopen; Dompelaer, (van/den) Dompel, Pieren]; C. de Heer: Parenteel Van Oosten [voornl. nageslacht van
Jan Reiniers (van Oosten) tr. Rotterdam 1638 Jannetje Joris; Dui(j)kelaar, Duckelaar, Coppet/Koppet,
Burggraft].
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 5, nr. 4, nov. 2002. Verslag van de 10-minutenpraatjes: Het vervolg van de
familie Duijckers (doorj. De Groot), en: Wat ik leerde van mijn fouten (door A. vanReeken)
Stichtse Heraut.. 14e jg., nr. 4, nov. 2002. A. Kok: Geschiedenis van het Geslacht de Cock - de Koek - Kok
- Cook [te Themaat bij Haarzuilens; oudst bekende: Jan Hendricksz de Cock, schepen van Vleuten be-
gin 17e eeuw].
Threant (Drenthe), 13e jg. (2002), nr. 4. A. Stiksma: Willem Albert Scholten, 1819-1892 [geb. Loenen (Gld.)
als zoon een de predikant, fabrikant van verf, later o.a. van aardappelmeel, jenever, karton en actief op
maatschappelijk terrein]; W. Visscher-Jousma: Matriliniaire reeks Visscher [ —, Jousma, Meints, Klok, Vos,
Boers, Moes, Klok, (patr.); voornl. te Smilde]; Verv. Kwst. Elzinga; Add./Corr. Kwst. Kleine (4); E. Buning:
Kwartierstaat Peter Jans Winter [1806-1868; 4 gen.; met Doeve].
West Noord-Brabant. jg. 12, nr. 4, nov. 2002. F. Buijs: Fragment Soffers [ook: Soffaerts; te Teteringen,
Breda en Ginneken; I7e-i8e eeuw]; M.A.M. Koning: Fragmentgenealogie familieTimmermans [te Ooster-
hout; i9e-2oe eeuw]; Kwartierstaat (5 gen.) van Johannes Maas [1870-1962; Maas (2x), Van Kempen, Van
Meel; voornl. te Zevenbergen];J.W. Bastiaanssen: Genealogie Rops (deel 1) [te Princenhage; i7e-begin 18e
eeuw]; F. Roelvink: Naamkundige literatuurlijst; P. Schaddelee: Parenteel van Pieter Schaddelee (deel 1)
[1836-1912; bedoeld is: kwartieren uit zijn kwartierstaat, te Werkendam e.o.].
ITsseldelta. 16e jg., nr. 3, sept. 2002. A. te Meij: GENSDATAPRO; Verv. Genealogie Claes Warnaers [Hart-
suijker; i8e-i9eeeuw].

België
Heraldicum Disputationes. jg. 7, nr. 3,juli-sept. 2002. A.C.Zeven: Heraldische zwanen in Arnhem [fami-
lie Bongard/Bongart]; H. Lambrechts-Augustijns: Officiële attestaties van familiewapens [de Respani/de
Respaigne (te Schoten 1756); Van Eeckeren (te Merksem 1666)]; K. van Hilten & G, Haudenhuyse: What's
wrong met de wrong? [gebruik, manieren van afbeelden]; J. Goolenaerts: Het geval Cocquiel; C. Kuipers:
Over schildvulling [o.a. schildverdeling en stukken, verdeelde, dikke, verborgen (en lekkere) stukken];
G. Haudenhuyse: 'Mors optata recedit' ['de dood wijkt als men naar hem verlangt'; lugubere wapens].

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 340, Ao. LVI, juillet-aoüt, 4/2002. J. Gabant: La familie Lescot en
Hainaut [ook: Lecocq, Le Cos, Lesco; eind i7e-2oe eeuw]; Verv. Mariages de militaires au Siècle des Mal-
heurs (1617-1720). La garnison de Frankenthal (1641-1652). Le regiment de Pierre de Zaval [1646-52; o.a.
2-6-1648 Antonius van Kempen fs. Hendrici x Barbara van Hombrech fa. Nicolai vidua Joannis Jacobi zu
Hambourge; 13-4-1649 Nicolaus Belan fs. Petri x Catarina Mosinet fa. Simonis, 'Traiectensis'; 3-6-1649
Hermanus van Dinslach fs. Joannes ex Emrich (Emmerik) x Elizabeth Sneider fa. Jacobi, vidua Tomae
Grimaldi]; Liste des families pour lesquelles il y a un dossier dans le Fonds Ketelbant; Contrats de man-
age, avis de père et mère, extraits des minutes du notaire David Delens (Mons 1666-1705).

idem. No. 341, sept.-oct., 5/2002. L Lindemans: Genealogie Bernaerts [te Brussel; i6e-i8e eeuw]; Verv.
Familie Lescot; Het Fonds Octave le Maire op het stadsarchief Mechelen; Verv. Contrats de mariage ...
(Mons 1666-1705). Nouvelles br—ves, 4/2002,5/2002.
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Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 81 (2002), nr. 2. Sint-Truiden versus Floreffe. Een aanvulling; J.
Vijgen: Cusanus in Limburg - Met een uitgave van zijn preekfragmenten [kardinaal Nicolaus Cusanus
(1404-1464), geboren als Nicolaus Cryfftz te Bernkastel-Kues bij Trier; R. Nouwen: Onder de vleugels van
de adelaar. Keizer Augustus en de Lage Landen (31 v. Chr. - 14 n. Chr.); De suikerfabriek van Hoeper-
tingen 1871-1937.

Idem, jg. 81 (2002), nr. 3. R. Nijssen: De aanstellingsakte voor Carolus Crol tot schout van Ophoven
en Geistingen, 1651; R. Drkssen: Godfried Meulenbergh, pastor in Elen (1745-1776) [o.a. de familie
Meulenbergh te Susterseel; andere priesters in de familie, het pastoorsambt van Elen en zijn inkom-
sten; zijn boedel ('wooncultuur')]; Archeologische kroniek Limburg 1998; P. Lauwers: Vaudeville in Peer
op Servaesdag 1775 [op Servaesdag 13 mei 1483 werden in Peer 1500 mensen omgebracht door wegtrek-
kende Brabantse huurlingen, die geen soldij uitbetaald kregen; herdenkingstoespraak door pastoor
Antonius Libertus Derwa op 13 mei 1775, verstoord door rector J. Gershoven en zijn hondjes]; C. Wijnen:
Moeilijkheden bij het cijnskiesrecht in Hoepertingen (1831-1893). Bijlage: Samenstelling van de ge-
meenteraad in Hoepertingen tussen 1830 en 1894.

LeParchemin. No. 341,67e année, sept.-oct. 2002. Descendance de Constantin-Joseph Cambier et de Phi-
lippine-Scholastique Maquet [tr. Renaix 1793]; Publications concernant la familie Cambier; M. Belvaux:
La familie de Bourlers dite de Virelles [ise-i7e eeuw]; Héraldique vivante: De Vuyst [met stamreeks], De
Morant, Maus; H. Douxchamps: Les quarante families belges les plus anciennes subsistantes. Liedekerke.
Maison de Gavre. Comté de Flandre (Gavre-sur-1'Escaut), [1033], 1114 [de heren van Gavre verwierven in
de 13e eeuw door huwelijk Liedekerke; comte de Liedekerke (1816)]; Antw. De Ghistelles [i3e-i4e eeuw].

De Rode Leeuw (WF-Limburg), jg. 33, nr. 3, aug. 2002. P. Van Baelen/P. Severijns: Over de voorouders van
Mgr Heusschen, eerste bisschop van Hasselt (1915-2002) [met afbeelding van zijn wapen]; Verv. Maas-
landse familie Hons; Verv. Uit het fonds 'Jean Francis Regis'; Verv. Taalgidsje.

Idem, nr. 4, nov. 2002. Munten in het Ancien Regime; De Limburgse volkskundige Mathieu Driessen
overleden. Zijn voorouders [te Elen; I7e-i9e eeuw]; Verv. Taalgidsje voor genealogen (slot).

Vlaamse Stam. 38e jg., nr. 9, sept. 2002. J. Bastiaensen: Op bedevaart voor een erfenis (1453) [de kinderen
van Ghijsbrecht van der Hoeven te Oisterwijk]; Van Calster's uit Elewijt [18e eeuw]; W. Hendriks: Huwe-
lijksbeletselen en -dispensaties in Limburg, 1760-1794; W. Alenus: Hertogdom Brabant of graafschap
Loon? Was Herk-de-Stad Brabants in 1262?; P. Donche: Het 5de penningkohier van de heerlijkheid Hof-
land in Oost- en West-Vletteren uit 1578 [transcriptie]; J. Roelstraete: Onze rubriek voor beginners: De
parochieregisters. Onmisbare bron voor iedere genealoog; G. Dumon: De heerlijkheid Wijnendale [bij
Brugge]; W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Gerard Desmet [1923 Roeselare 1995, stadssecretaris; —, Van
Hecke, Carpentier (te Lichtervelde), Vandeputte (te Koolskamp)]; P. Huys: Priester Jan vander Muelen
(geb. Ninove, 1555) en zijn familie [zoon van Jan (overl. Gheeraetsberghe 1593) en Adriana Doolhaeghe
(overl. Edingei579)].

VVF. Gent-Informatieblad, ie jg., nr. 1, maart 1982. Landbouwtelling te Astene 1586. Idem, nr. 2, mei
1982. Inwoners van Sint Denijs ao. 1586. Idem, nr. 3, sept.; nr. 4, nov. 1982. Uit het kerkarchief van Loven-
degem [1581; ontvangsten van renten]; Zelzatenaren die Gentse poorters werden in de XVIIIe eeuw.

Idem. 2e jg., nr. 1,1983. Lantboeck der heerlycke van Ledebergh; Assenedenaren die Gentse poorters
werden in de XVIIe en XVIIIe eeuw. Idem, nr. 2, febr. 1983. Volkstelling te Mariakerke in 1586; Verv. Lant-
boeck Ledebergh [1730-32]. Idem, nr. 3, april 1983. Verv. Ledebergh; Verv. Mariakerke; Leenhof en heer-
lijkheid van Heusden. Denombrementen XVe/XVIIIe eeuw [lijst van namen, overgenomen uit doku-
menten van het Arenberg Archief te Edingen, voornl. lenen van het burggraafschap Gent; Van Achtene
t/m d'Antoneda]. Idem, nr. 4, mei 1983. Verv. Lantboeck Ledebergh; Verv. Heusden [Baelde t/m Beke].
Idem, nr. 5, sept. 1983. Een volmacht [1701; door Joanna Brigitte de Zeelander wed. Frangois Mestdagh,
oud-burgemeester van Brussel, om pachten te innen]; Verv. Heusden [Van Beke t/m Berlaymont]. Idem.
nr. 6, okt. 1983. Verv. Heusden [De Bu t/m Bonne]. Idem, nr. 7, nov. 1983. Kaprijknaren die Gents poorter
werden [1652-1790]; Verv. Heusden [de Boodt t/m Boudin; met o.a. Borluut].
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Idem. 3e jg., nr. 1, jan. 1984. Verv. Leenhof Heusden [Boudin t/m Braeckman]; Fragment uit een staat
van goed van het jaar 1625 [sterfhuis van Isabeau van de Vyvere en Matheus de Hulst]; Gentse vonde-
lingen en verlaten kinderen, vonden te Eeklo een thuishaven [1813-41]. Idem, nr. 2, maart 1984. Verv.
Heusden [Braem t/m de Brueck/du Breucq]; Verv. Gentse vondelingen [naamlijst]; Stamreeks Volckaert
[te Merelbeke en Gent; i8e-2oe eeuw]; Het bevolkingsregister van Eeklo. Volkstelling van Eeklo 1748.
Idem, nr. 3, mei 1984. Verv. Heusden [de Breuck t/m Bulteel]; Veel gebruikte woorden in parochieregis-
ters. Idem, nr. 4, juli-aug. 1984. Verv. Heusden [Buntens t/m Callen]; Verv. Volkstelling van Eeklo; Verv.
Gentse vondelingen. Idem, nr. 5, sept.-okt. 1984. Verv. Heusden [Caluart t/m Claerhout]; Verv. Eeklo
[namen]. Idem, nr. 6, nov.-dec. 1984. Verv. Heusden [Claeys t/m Cock]; Verv. Eeklo.

Westhoek.jg. 18 (2002), nr. 1. Westhoek zet zijn stichter in de bloemen. De huldiging van Jaak De Caestec-
ker (Poperinge, 18 april 2002); A Preneel: Het platteland ten noorden van leper in het midden van de 16de
eeuw: de penningkohieren van 1543 (1) Zonnebeke [transcriptie, voorafgegaan door een inleiding]; K.
Papin: Lenen te Winnezeele anno 1514. Een bijdrage tot de leenroerige situatie van het burggraafschap
Winnezeele; G. Schoonaert: Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576), drukker, boek-
handelaar en boekbinder in leper (1576-1582).

Duitsland
AltpreuGische Geschlechterkunde. Familienarchiv, Band 23 (2001). Bijdr. betr. Alexnat, Dikomey/Dicko-
mey [Dikkomei, Ducomun; oorspr. Du Commun, afk. uit Zwitserland]; K(h)ren/Kröhn; Boywitt/Boy-
wied [kwst. met o.a. Bezmen, Krüger, Goercke]; Brunk [met Annuschat]; Reufi [met o.a. Mock, ReiG,
Friese, Adamheit]; Peters aus Thiensdorf-Markushof; Block [kwst. met o.a. Steinke, Reimann]; Grönke/
Grünke; Schattner; Herpell; Bondzio; Kemesies [kwst. met o.a. Brix]; Aus dem Nachlafi Quassowski:
Ahnenlisten und Stammfolgen o.a. Klofi, Coeler/Köhler, Koehler/Köhler, Koese [te Königsberg; i6e-i7e
eeuw], Kolb(e), Korn, Kosmack, Krumpholtz, Kühn/Kuehn, Kunckel, Kuwert, Kynast/Kinast/Kühnast.

AltpreuGische Geschlechterkunde. Band 32,50. Jg. (2002). Die Schulzen in den Amtern des Ostpreugi-
schen Kammerdepartements im Jahre 1779; Krugverleihungen imDistriktlnsterburg 1722; Nichtkonfi r-
mierte Kinder im nordlichen Teil des Kreises Heydekrug 1838; Erinnerungen an mein Grofieltern- und
Elternhaus in Grabowen und Oletzko (Treuburg) [Stern]; Die Seelenbeschreibung von Groflarl aus
dem Jahr 1653; Die Tabellen der Konfirmanden des Kirchspiels Miswalde 1818-1847; Auszüge aus den
Hauptregistern des Standesamts Mohrungen 1874-1900 zur dortigen Synagogengemeinde [o.a. Bra(d)t,
Hammerstein, Huffmann, Itzig, Lebrecht, Lessheim/LeGheim, Lewien/Lewin, Mendelsohn, Orbach,
Rosenheim, Simon, Teppich]; Behörden und ihr Dienstpersonal in Elbing 1848; Trauungen 1773-1800
in der Mennonitengemeinde Heubunden/WestpreuGen; Aus den Hypothekenakten des Amtsgerichts
Neuenburg in WestpreuGen; Brandschaden im Regierungsbezirk Danzig 1825; Beerdigungen in der
Sowchose Sodehnen (Kr. Angerapp) 1945/46.

Archiv für Familiengeschichtsforschung. 6. Jg., Heft 3, Sept. 2002 (AfS, N.F. Heft 144). J. Heinzelmann:
Die Kirchenbücher links des Rheins vor der Einführung des Zivilstandswesens; Auf ins gelobte Land
- Aspekte der deutschen Englandwanderung im 18. und 19. Jahrhundert; H.-G. Sarnighausen: Die
Lüneburger Sülfmeister und Lübecker Hanse-Bürgermeister Brömse [i4e-i7e eeuw]; Das württember-
gische Forstpersonal im Jahr 1680; A. Hansert: Familien- und Personengeschichte im Zeitalter der Bio-
technologie.

Düsseldorfer Familienkunde, 38. Jg., Heft 3/2002. A. Blömer. Entstehung der Familiennamen - Beson-
derheiten im Raume des linken Niederrheins; M. Degenhard: Das Haus 'Der Prinz von Oranien' in
der Düsseldorfer Altstadt, Burgplatz 12, und seine Bewohner im 17. und 18. Jahrhundert [Momm,
Kegeljahn]; Auszug aus meiner Ahnenliste [Trosdorff, Heimann]; Verv. Heiratsregister Neukirchen-
Hülchrath 1638-96 [Sprenger t/m Zimmermans; met o.a. Vetten, Wirtz]; Huldigungsliste 1730 für die
Stadt Ratingen und die Honschaft Meiersberg; Die Ahnen des Begründers des Krefelder Astes eines
Stammes Hendricks aus dem Raume Sittard (NL) [Heinrich Hubert Hendricks, 1825-1887; —, Dahmen,
Penris, BoGlers]; Verv. Bruderschaftsbuch ... in Heerdt [Fouhsen t/m Goebels; met o.a. Frings, Gater];
Verv. Auszüge aus dem Tagebuch des Albert Pfeiffer (1766-1824).
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Emslandische und Bentheimer Familienforschung. Heft 65, Band 13, Juli 2002. Der Arbeitskreis
Familienforschung Lingen [c/o StadtarchivLingen,Postfach 2060,49803 Lingen(Ems),Baccumerstr. 22;
e-mail: I.Remling@stadtarchiv-lingen.de]; Ahnentafel Kattert, Nordhorn [—, Frijen, Nolders, Lögten;
met o.a. Rigtering, Vincke, Muistegen]. Idem, Heft 66, Sept. 2002. R. Remkes: Drei Familiennamen in
Steinbild und Dorpen [Remkes, Reemker, Liesen, Bodige en Boge]; Das Stadtarchiv Lingen. Bestan-
deübersicht; Th.]anJ3en: Vorbemerkung zum Einwohnerverzeichnis der Pfarre Emsbüren aus den Jah-
ren 1708/1709; Ahnenliste Balders, Kirchspiel Nordhorn [(Kleine) Hermelink, Balders > Brink, Bartels,
Bolt; met Rakers, Maat, Kronemeijer, Ralling, Böhmers].

Familienforschung in Mitteldeutschland. 43. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2002. K. Weidenbruch: Die Köhlers
im Altenburger Land [te Mockern, Schmölln, Gardschütz enz.; i5e-2oe eeuw]; H. Dequin: Das Lehen
der Herren von Dequede zu Badingen und Deelz in der Altmark vom ausgehenden Mittelalter bis
zum Ende des Lehnswesens [met stamreeks; I4e-i9e eeuw]; Der Familienkreis von Wilhelm Riiger
(1788-1838), Artilleriekommandant auf der Festung Königstein [tr. Dresden 1828 Wilhelmine Theodore
Leonhardi]; Das Stammbuch des Johann Bartholomaus Trommsdorff (1770-1837).

Familie und Geschichte. lfd. Nr. 42, Bd. IV, 11. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2002. L. Schmalz: Die ratsfahigen Huter
in Leipzig und ihre dortigen Anfange [familie Huter; ise-i6e eeuw]; J. Hertling: Verwandtschaftstafeln
in Akten des Stadtarchivs Leipzig [i7e-i9e eeuw; voornl. nalatenschappen; met daarin voorkomende
familienamen en als voorbeelden: Jacob Ludwig von Haugk (1839), Anna Elisabeth Engelin (1742), Chris-
toph Schmidt (1785), Johann Georg Stötzer (1791)]; Verv. Die ersten Chemnitzer Lemmel; Verv. Harting;
Erzgebirgische Familienwappen, 15 [Dobrauer von Treuenwald, Glatz von Althof, Jahn, Merckel,
Schmied von Schmiedback, Schwabe].

Mitteilungen der Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde. Bd. 40, Jg. 90, Heft 7, Juli-Sept. 2002.
Verv. 3 Generationen einer Bonner Familie. Teil 3: Rotgerber an der Wachsbleiche [Limbach; 19e eeuw];
W. Reichertz: Ein Sohn der Stadt Mayen - der Maler Emil van Hauth. Seine Vorfahren vom Maifeld [geb.
1899 als Emil Hoffmann; als kunstenaar nam hij zijn moeders naam aan; stamreeks Van Hauth > Van
Houth, afk. van Beverloo (Belgisch Limburg)]; D. Schmitz: Zwei Verkaufsbriefe des Schryverhofes in den
Lagerbüchern von Wegberg [familie Schri(e)vers, Schreiver(s), Schryver (von Dalen); ise-i7e eeuw; fami-
lie (v.) Engelsdorp 14e eeuw].

Munsterland. Jahrbuch des Kreises Warendorf, 50. Jg. (2001). Hierin o.m. Die Landwirtschaft im Land-
kreis Warendorf 1914 bis 1945; Anfange und Entwicklung landwirtschaftlicher Vereine und Genossen-
schaften; Entwicklung der landwirtschaftlichen Strukturen im Kreis Warendorf; Geschichte und
Gegenwart der jagdlichen Organisationen im Kreis Warendorf; Gartenbau und Gartenvereine im Kreis
Warendorf; Höfe der Ruhrabteien Werden und Essen im Kreis Warendorf. Verzeichnet in den Hebe-
registern; Haus Hoetmar und Gut Seppenhagen. Teil II: Schulte Sutthoff in Enniger [bezit van de fami-
lies Van der Heghe en Ketteler]; Die königliche Domane 'Gut Boyenstein' [het goed ontstond uit de
boerderijen Kalthoff en Südhoff te Holter]; Grundherrschaft, Eigenhörigkeit und Bauernbefreiung.
Zur rechtlich-sozialen Stellung der Bauern vor und nach 1800; Landwirtschaft in der Stadt [Drenstein-
furt]; Freckenhorst vor 1150 Jahren; Mit 25 Reichstalern 'wohlhabend'.Einkommensverhaïtnisse wei-
blicher Dienstboten im ausgehenden 19. Jahrhundert; Ostenfelde und der Kulturkampf des Reichs-
kanzlers Otto von Bismarck. Die mutige Tat des Clemens von Nagel-Doornick; Der Bildhauer Hans
Dinnendahl (1901-1966).

Osnabrücker Land. Heimat Jahrbuch 1996. Gemeinden stellen sich vor: Bohmte. Herringhausen -
Stirpe - Oelingen. Hunteburg; Der Ortsname Ankum - mythologisch gedeutet; Laer als Missionszelle
des Gaues Suderberge; Die Entwicklung der Erbhöfe in Ankum [met de boerderijen Schuitenhof, Rater-
mann, Hackmann, Brinkmann, Övermöhle, Steinmann, Pfarrhof ]; Der Zentralbau unter der Osnabrüc-
ker Katharinenkirche als Nachnahmung der Aachener Pfalzkapelle Karls des Grofien und der Georgs-
kirche in Goslar; Die Kirche von Borgloh; Das Kloster in Borstel und der Orden der Zisterzienser. Ein
Beitrag zum 750. Jahrestag des Stiftes Borstel; Das Kloster Malgarten und der Schulte zu Langewege;
Bad Laer 1772.5. Teil: Die Bauerschaft Westerwiede [Volerben: Ahlenbrock, Westerwiehe, Rieger, Dol-
ken, Dünnemeyer, Witte, Meyer zu Klöntrup, Feldhaus. Halberbe: Springrose, Hakenmöller, Schowe,
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Vogelsang, Wilkenshoff. Erb- en Markkotten o.a. Schlütter, Sandbrink, Meybaum, Eckelkamp, Sump-
meyer]; Die Mark in Bad Laer T.W. und ihre Teilung; Ein Beitrag zur Geschichte des Notariatswesens
[met zegel(stempel)s en spreuken]; Strafen für die kleinen Verfehlungen des Lebens; Von vergessenen
Quakenbrücker Handwerkern und Fabrikanten [Kotte, von Cölln, Schröder]; Königin Mathilde, Gattin
Heinrichs I. (10. Jahrhundert); Franz August Schelven Johann Spratte; Franz Hecker; Erika Bürsing;
Die Schulmeister in den Bauernschaftsschulen des Kirchspiels St. Johann zu Osnabrück [o.a. Schwane-
möller, Lange, Fromme; \7t-iss eeuw]; Elfriede Scholz; Bernhard Gewers; Genealogische Quellen im
Niedersachsischen Staatsarchiv in Osnabrück.

Ostdeutsche Familienkunde. Bd. XVI, 50. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2002. Chr.-E. Schort: Kerndaten der evan-
gelischen Kirchengeschichte Schlesiens [met tips voor genealogen, en literatuur voor genealogisch
onderzoek]; S. Sienell: Das Mitglieder- und Totenregister der Kolberger Schützengilde 1400 bis 1645 [hi-
aat 1527-1597; naamlijst; o.a. Westval, Bod(d)eker, Dyderick van Engelen (1517), Levetzow, Brunswick,
Valkenhagen (1612), Alberdinck (1622), Stubbe]; A. Kulla: Der Odersker zu Halbendorff. Identifizierung
eines Wappentragers von 1546 [Odersky; griffioen].

Pariser Historische Studiën (Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Paris), Band 8
(Bonn, 1969). K.-G. Faber: Andreas van Recum 1765-1828. Ein rheinischer Kosmopolit [stamde uit een
zogenaamde 'teuten'-familie, oorspronkelijk afkomstig uit het Limburgse Kempenland; ook: van Rec-
kum, van Rekom; in de 17e en 18e eeuw te Budel; na 1735 trokken drie broers Peter, Johannes en Rein-
hard van Recum als lakenhandelaren naar het graafschap Leiningen; Andreas - het achtste van de
twaalf kindren van Peter (tr. Grünstadt 1747 Marie Susanne Zeiler) - werd door zijn familie bestemd
voor de geestelijke stand; huwde driemaal; als 'citoyen Vanrecum' in Franse ambtelijke dienst, later in
Beierse dienst].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde. Bd. XV, 50. Jg., Heft 2,2002. Ortsfremde im katholischen Kirchen-
buch Esthal 1713-1798 [o.a. Gruber, Heim, Mansmann, Mayer, Sonau, Strider, Weber, Werlein, Wolff];
Oppau und die Familien Kranich und Kraus/Krus(e); Amterbesetzung in den Rheinhessischen Dörfern
Nierstein, Dexheim und Schwabsburg 1701; Ein Dexheimer Einwohnerverzeichnis um 1698; Die Eden-
kobener Nahrungszettel von 1721; Wiedertaufer auf dem Weinsperhof im 17. Jahrhundert; Prostitution
in Pirmasens im 18. Jahrhundert; Familienbilder (II) [Griese(e)mer]; Die Nachkommen des Peter Buri
aus Lauenen (Saanen) im Bitscherland und in der Pfalz [ook: Bouri, Borry, Borren].

Veröffentlichungen aus dem Kreisarchiv Warendorf.
- Heft 1 (1979). Inventar des Kreisausschusses Warendorf 1887-1960.
- Heft 3 (1979). S. Schmieder. Inventar des Stadtarchivs Ahlen. Bestand B1800-1925.
- Heft 20. S. Schmieder. Das Gestern und Heute für Morgen bewahren. Archiv des Kreises Warendorf.

Seine Aufgaben und Bestande.
- Reihe 1, Heft 2, 2. Auflage 1992. S. Schmieder. Inventar des Landratsamtes Warendorf, Bestande A-C,

1817-1958 [in Bestand A o.a. Ein- und Auswanderung, Konduitenlisten, Bevölkerungslisten, Sitten-
polizei (bijv. 1820-1872 Die Unterhaltung und Unterbringung geschwangerter Dienstmagde), Bur-
gerrecht, Armenhaus, Pfarrer und Schullehrer, Armenwesen. A = 1817-1900; B = 1900-1939; C = 1939-
1958].

- Reihe 1, Heft 21 (Warendorf 1990). A. Smieszchala/S. Schmieder: Inventar des Stadtarchivs Freckenhorst
1348-1936 [met regesten van oorkonden en akten; Bestand A (voor 1806) und Armenfonds; Bestand B
(1806-1914)].

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

VRAGEN

418. VAN VEEN-VAN TOULON
Jacobus van Veen, r.-k., van Voorburg, tr. Voorburg 6-5-1762 Catharina van Toulon, van Dordrecht,
geref. opgevoed, voor het huwelijk r.-k.-belijdenis gedaan. Catharina is vrijwel zeker geb. Dordrecht 18-
5-1736 als dr. van Adriaan van Toulon en Anna Maria de la Coste, maar door haar huwelijk lijkt er geen
contact meer te bestaan met deze geref. familie die enkele predikanten telt. Gevraagd bewijsmateriaal
om de vermeende afkomst van Catharina van Toulon te onderbouwen of informatie over wie anders
haar ouders zijn, en doopgegevens van Jacobus van Veen, geb. Voorburg ca. 1737.

mevr. K.J.F, van Veen, Leiden

419. VAN TRIEST
Matthijs Swinkels tr. (r.-k.) Hoorn 28-2-1739 Cornelia van Triest. Gevraagd, t.b.v. onderzoek in matriar-
chale lijn, gegevens betreffende de moeder van Cornelia.

D.W.M. Bertels, Nijmegen

420. SCHULTE, TIJBURG
Maria Charlotte (Mietje) Schulte (Schülte, Scholte), geb. Deventer 7.8.1833, werkster, dr. van Gerhard
Heinrich Frans Schülte en Maria Geertruide Werkhoven, tr. Ilpendam 21-8-1856 Johannes Tijburg, geb.
Purmerend 9-2-1831, wagenmaker, overl. Amsterdam 21-1-1875. Hun oudste zoon, Franciscus Johannes
(Frans) Tijburg, geb. Ilpendam 10-12-1857, smid, woonde ook lange tijd in Amsterdam en is vermoede-
lijk op zee verdronken. Gevraagd overlijdensgegevens van moeder en zoon.

, P.N. Papenburg, Vlijmen

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. H.H. Frieling-Kemp, Lindelaan 5,2641 AH Pijnacker.
Drs. L. M. van der Hoeven, p/a Lindelaan 5,2641 AH Pijnacker.
T. Oskam, Rosanderwaard 6,2904 SM Capelle aan den IJssel.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.

ISSN: 0016-6936

Il6 Gens Nostra 58 (2003)




