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Als voormalig studiezaalmedewerker in Leiden viel het mij op, dat weinig mensen uit eigen
beweging de inventaris van de weeskamer raadpleegden. Wel kenden de meeste mensen de in-
dices op de Voogdijboeken, Grote en Kleine bewijzen, maar de inventaris zelf werd nauwelijks
geraadpleegd. En dat is jammer, aangezien juist het archief van de weeskamer boedel papieren
bevat, die veel informatie geven over een bepaalde familie. Op het moment dat er onder de
erfgenamen minderjarige kinderen waren (en dan hoeft het dus niet perse om een erfenis van
één van de ouders te gaan), was de weeskamer als het ware de waarborg voor de kinderen, zodat
zij kregen wat hen toekwam, Veel van dergelijke papieren zijn in de loop der tijd aan de rech-
tmatige eigenaren teruggegeven, namelijk toen die meerderjarig werden. Echter, van diverse
boedels zijn de papieren achtergebleven en (gelukkig) nooit vernietigd.

In onderstaande reconstructie heb ik een vrij willekeurige serie boedelpapieren genomen,
waarbij ik voor de genealogische reconstructie uitsluitend gebruik heb gemaakt van de ge-
gevens die zich in de boedelpapieren bevonden.

De boedel van Jan Arents Clappecluys, poppenmaker, is te vinden onder inventarisnummer
2140 van het archief van de Weeskamer. Als inventarisnummer 2141 is een stuk beschreven,
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dat eveneens behoort tot boedel 2140, zodat ook die in het onderstaande is verwerkt. Volgens
de beschrijving bestaat het geheel uit totaal 42 deelbeschrijvingen, genummerd a t/m zn. en
aa t/m pp met een omvang van ongeveer een kwart meter (twee archiefdozen). In het artikel
verwijs ik telkens tussen rechte haakjes [ ] naar deze onderdelen van inventarisnummer 2140.
Uiteraard is er in het rijke Leidse archief meer te vinden over deze personen en daar waar het
om de gebruikelijke genealogische bronnen gaat, heb ik dat in de noten verwerkt.

Omdat de familieleden zonder uitzondering voor schepenen trouwen, zal het om een r.-k.-
familie gaan. De doopboeken van de r.-k. kerken in Leiden beginnen - op één na - vrij laat,
zodat daar geen gegevens in gevonden kunnen worden.

Ongetwijfeld is er meer te vinden over deze personen in notariële en andere bronnen, maar
dat viel buiten het bestek van dit artikel. Mijn enige doel was en is aan te tonen dat de weeska-
merboedels een schat aan gegevens verborgen houden, die enerzijds niet, of zeer moeilijk in
andere bronnen te vinden zijn (en zeker niet kant en klaar bij elkaar) en anderzijds voor velen
een eye-opener kunnen zijn.

In het onderstaande komen gegevens over naamswijzigingen (van Clappeduys in Binnenvest en
van Clappeduys in Swaertsteeck), buitenechtelijke kinderen, de VOC, opleidingen van kinderen,
een krankzinnige vrouw en een familievete aan bod.

Onder [pp] staat een 'genealogische staat' - en als echte genealoog is dat het eerste wat ik
wil bekijken. Hieruit blijkt het hierbij afgebeelde schema, waarbij duidelijk is, dat hierin geen
leeftijd, geboorte- of sterfjaar wordt genoemd. Het is zelfs onduidelijk in welke periode het
overzicht zich afspeelt. Uit de boedel komt de volgende parenteel naar voren:

Parenteel
I. Aryen Louris (ook genaamd Aryen Cornelisf, schuitvoerder2, overl. tussen 1611 en 1614, tr.
Jannetje Claesdr., overl. Leiden tussen 7 en 13 oktober 1590.

Jannetje Claesdr. maakte voor notaris Cornelis van Swanenburg een testament op 7 oktober 1590 [b]. Een
week later reeds, is zij overleden, aangezien op 13 oktober 1590 een inventaris wordt opgemaakt van
de goederen van wijlen Jannetje Claesdr., in leven huisvrouw van Aryen Louris alias Aryen Cornelisz. [a].
Hieruit blijkt onder meer dat het echtpaar verschillende huizen in Leiden bezat. Het eerste huis aan
het Levendaal, waarin Jannetje Claesdr. ook is gestorven, was belend aan de ene zijde Jan Marcuszn. van
Waalwijck en aan de andere zijde Heyndrick Meynderts van Hogendijck. Blijkbaar was dit dus hun woon-
huis. De beide andere huizen werden vermoedelijk verhuurd. Het ene stond aan de Dwarskamp op
de hoek van de Barbarasteeg en het andere huis stond eveneens aan het Levendaal op de hoek met de
Coenesteeg. Aryen tekende de inventaris met een handmerk (winkelhaak).

Handmerk van Adriaen Louriszn. (I) in de vorm van een winkelhaak, 1550

Il8 Gens Nostra 58 (2003)



Straetvernieuwing.

mitf 'öqcij (bmincretj cti"öcfic<3efey
^:v i ï« fu— OHJ 6illlicy (IC^

,<>ƒ leg contptoiïe

Beve/ f<7f betaling van drie gulden, tien stuivers en tien penningen
voor vernieuwingvan de straat (het Levendaal),

waarAryen Lourijs (I), volder, woonachtigis, 1602

GensNostrasS (2003) 119



Voor zijn huizen betaalde Aryen uiteraard belasting, zoals blijkt uit de bewaard gebleven papieren
uit de periode 1605-1611, waarop zijn naam prijkt [c]. Uit de belastingaanslag van 1614 is op te maken,
dat Aryen zal zijn overleden, aangezien zijn erfgenamen worden aangeslagen voor het huis aan de
Coenesteeg. Bijzonder is een bevel tot betaling van drie gulden, tien stuivers en tien penningen voor
vernieuwing van de straat (het Levendaal), waar Aryen woonachtig is [c] (zie afbeelding).

Uit dit huwelijk:

1. Louris Adriaenszn., overl. tussen 1601 en 1612, tr. NN.
Beide zonen zij n in 1590 al volwassen, als zij bij de inventaris van de goederen van hun moeder ver-
klaren enige gelden te hebben ontvangen [a]. In 1599 is de akte van scheiding definitief opgemaakt
tussen de vader en de twee zonen [b]. In 1601 waren beiden samen met hun vader borg voor Jan
Janszn., kleermaker te Leiden [c]. Louris Adriaenszn. was getrouwd en had kinderen [c]. Hij overleed
vóór 1612, toen een rechtskundig advies over zijn erfenis werd opgesteld [c]3.

2. JanAriaenszn., volgt II.

II. Jan Ariaenszn. (Arentsz) Clappeduys, poppenmaker, overl. 17-11-1643, tr. NN4.
De oudste vermeldingen van Jan Ariaenszn. dateren van 1599 [00] en 1603. In het eerste jaar stelde
hij zich borg voor GerritPieterszn., schipper, wonende te Enkhuizen in verband met een lening. De
schuldeiser Hendrickjanszn. Spijcker te Hoorn wilde in 1603, na het overlijden van GerritPieterszn., geld
zien van de borg Jan Ariaenszn., zodat hij beslag liet leggen op alle goederen van Jan. Ook Cornelis
Corneliszn., lindewever op het Levendaal, is om deze reden geld schuldig aan Hendrick Spijcker.

GerritPieterszn. heeft een zwager in Leiden, te weten Claes Corneliszn., wonende op de Middelste-
gracht bij de pottenbakker, zoals blijkt uit een brief uit 1596. De eerder genoemde Cornelis Corneliszn.,
'lindewever', heeft in 1589 een huis gekocht aan de Middelstegracht, voor wie zijn broer Claes
Corneliszn. borg heeft gestaan, [00]. Eveneens in deze boedel bevindt zich een borgstelling van 1589
door Claes Corneliszn., reder te Leiden, voor Machteltjorisdr. van Rotterdam in verband met de koop
van een tuin buiten de Hogewoerdse Poort in het ambacht van Zoeterwoude [c]. Wat hun precieze
onderlinge relatie is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Jan Arentszn., zoals hij meestal vermeld is, was bijgenaamd Clappeduys [k]. De naam 'clappecluys'
heeft te maken met zijn beroep van poppenmaker, aangezien hij in 1625 het 'poppegoet of clappe-
cluysgoet' opkocht van de curator van de desolate boedel van wijlen Jacob Louris, poppenmaker, en
wijlen diens echtgenote Doretjejans [00]. Op 21 januari 1639 stelde Jan Adriaenszn. een verklaring op,
waarbij hij met zijn zoon Claes, eveneens poppenmaker, overeenkwam dat Claes vanwege de ruim
15-jarige samenwerking het woonhuis van Jan zou krijgen [d]. Claes had in al die jaren geen eigen
inkomsten gehad, zodat dat op deze manier werd gecompenseerd. Nog hetzelfde jaar, op 25 oktober
1639, kwamen Jan en zijn zoon Claes overeen, dat Claes zijn vader tot zijn dood zou blijven verzorgen
[e]. Twee weken later maakte Jan Arentszn., poppenmaker op het Levendaal, zijn testament op. Dit
testament is de bron geweest voor het langdurige boedelbeheer van de erfenis. Het testament be-
paalde dat de kleinkinderen zouden erven in plaats van de kinderen. Daarnaast zouden de kinderen
ook weer van elkaar erven per stam, en na uitsterven van een stam zouden de goederen en geld van
de grootvader naar de andere stammen gaan [f]. Waarom Jan een dergelijke ingewikkelde bepa-
ling heeft gemaakt, kan mogelijk blijken uit een getuigenverklaring voor notaris Wouter Crousen de
jonge te Haarlem van 4 juli 1634 [00]. Claes Pieterszn. 'waecker van de koecke ende poppecraemen', 50
jaar, en Saertgenjans van deReviere, huisvrouw van Jan van Woerden, 28 jaar, getuigen op verzoek van
Claertgejansdr., de dochter van Jan Adriaensz. Als poppenkramers stonden Louris Janszn. en diens vrouw
Maertgen Allertsdr. op het kerkhof te Haarlem, waar ook zijn zusters Claertgen en Neeltgenjansdr. met
hun poppenkraam stonden.

Lourens en zijn zuster Claertgen kregen hooglopende ruzie, waarbij Louris zijn zuster uitschold voor
een 'dieffachtige ende mijneedige hoer'. Hij probeerde dit aan te tonen door te roepen, dat zij de rode
kralen om haar nek gekregen had van ErickPieterszn. in ruil voor zoenen. Ook voor zij n vader had Louris
geen goed woord over. Volgens hem was zijn vaderJan Arentszn. een oude schelm en oude dief, die zich
dagelijks ophield met hoeren en dieven. Het ging zelfs zo ver, dat Louris beweerde dat zijn vader en
zijn broer Claes een mes hadden gekocht met als doel hem te vermoorden. Ook zuster Neeltgen moest
het ontgelden. Net als Claertgen werd zij uitgemaakt voor een diefachtige hoer, die de hemden van
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haar vader had gestolen en de merktekens eruit gehaald had. De getuigen verklaarden tenslotte dat
Louris hen had toegebeten 'de duyvel ende doodt (sit venia dicti) moet u hals ende beenen breecken,
soo ghij alle tgene dat ick geseyt hebbe niet vuyt en voert'. Tegen deze achtergrond lijkt het testament
logischer. Hij zal niet hebben gewild, dat zijn zoon Louris ook maar een stuiver van hem erft, terwijl
zijn andere zoon Claes door middel van de schenking en dergelijke toch wel redelijkbedeeld is. En dat
er iets te verdelen viel, blijkt wel uit de lijst van huizen, die Jan Arentszn. bij zijn dood achterliet. De
inventaris geeft niet minder dan elf huizen, waarvan er tien worden verhuurd [g].
- Het huis en erf aan het Levendaal, middels de akte uit 1639 geschonken aan zoon Claes Jansz.
- Huis en erf aan de westzijde van de Zijtgracht met nog zes woonhuisjes daarachter, gekomen van

de kinderen en erfgenamen van Cornelis Oliphiersz. Dit betreft een van de vele slopjes die Leiden rijk
was. Het hoofdhuis is verhuurd aan Cornelis Corneliszn. schipper op der Gou voor een bedrag van
80 gulden per jaar. Het eerste huisje op het achtererf (ook wel 'camer' genoemd) is verhuurd aan
Pierre leFebere voor een bedrag van 48 gulden per jaar. Het volgende huisje is verhuurd aan Balten de
Chij voor een bedrag van acht stuivers per week (ofwel 20 gulden en 16 stuivers per jaar). Het derde
huisje (zijnde het eerste aan de zuidzijde van de poort) is verhuurd aan PieterPaulszn., wolkammer
voor 10 stuivers per week (= 26 gulden per jaar), het volgende huisje is verhuurd aan Claes Lurijc,
wolkammer, eveneens voor acht stuivers per week, het vijfde huisje wordt bewoond door Grietgen
Veraers voor slachts 4'/2 stuiver per week (11 gulden en 14 stuivers per jaar), het laatste huisje ten-
slotte wordt gehuurd door Chijntge Slagers voor 13 gulden per jaar. De totale jaaropbrengst voor al
deze huisjes is derhalve 220 gulden en een schelling (6 stuivers).

- Huis en erf aan de zuidzijde van de Caardecamp op de hoek van de Barbarasteeg, geërfd van zijn
vader Adryaen Louris schipper. Verhuurd voor 48 gulden per jaar aan Jan Sassele.

- Huis en erf aan de Oostzijde van de Crauwelsteeg, ook geërfd van zijn vader. Dit huis wordt door
twee gezinnen gehuurd: ServaesFremault, schoenlapper, voor 30 gulden per jaar en Jan Maertenszn.
voor acht stuivers per week.

- Huis en erf aan de Coenesteeg, eveneens afkomstig van zijn vader, dat wordt verhuurd aan Jan
Janszn. van Duren voor een bedrag van tien stuivers per week.

Na verkregen toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland op 17 maart 1644 voor
de verkoop van de met fideï-commissair verband belaste huizen [h], werden ze op 2 mei 1644 ver-
kocht [i].

Uit dit huwelijk:

1. Louris Janszn. Clappeduys, volgt lila.
2. Claes Janszn. Clappeduys, volgt Illb.
3. Jannetjejansdr., volgt nic.
4. Claertgejansdr., volgt Illd.
5. Neeltgenjansdr., overl. tussen 1634 [00] en 1639 [f]. Zij wordt genoemd in de getuigenverk-

laring uit 1634, maar niet meer in het testament van haar vader uit 1639.

lila. Louris Janszn. Clappeduys, poppenkramer [00], later schipper [i], overl. ca. 1639 [boedel
2141], tr.s MaertgenAllertsdr. Zij tr (2) vóór 16536 CoertHendricx [s].

Voogden over zijn kinderen zijn Jan Wouterszn. IJser en Hendrick Melchior Brasser, notaris [i]. Coert
Hendricx, de tweede man van Maritgen Allerts, weduwe van Louris Janszn., enerzijds en Claes Janszn.
Clappeduys en MathijsJoppen van derPlaet, beiden oom en voogd over AldertLouriszn. Clappeduys, 17 en
CornelisLouriszn. Clappeduys, 14 jaar, komen op 27 oktober 1653 overeen dat de kinderen uit de vader-
lijke boedel zullen worden voorzien van eten en drinken [s].

Uit dit huwelijk:

1. AllertLouriszn. Clappeduys, laterAlbertus (Lourisz) Swaertsteeck, geb. ca. 1636/7 [boedel 2141, s],
chirurchijn, overl. Cadix 1669.
Als vijftienjarige woont hij bij zijn oom FrederikAllertszn., scheepstimmerman, broer van Maertgen
Allerts. Oom FrederikAllertszn. verklaart op 28 april 1652 dat Allert Lourens bij hem had gewoond en
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.ij-

Kwitantie van Alert Lourisse, 1663, en kwitantie van Albertus Swaertsteeck, 1664;
beide handtekeningen zijn door dezelfde persoon gezet;

uit het dossier blijkt dat Alert Lourisse en Albertus Swaertsteeck een en dezelfde persoon zijn (Illa-i)

in de kost was, maar dat hij hem nu uitbesteed had bij Olphertjanszn. om glasmaken en schilderen
te leren. De notaris verklaart dat Olphertjanszn. een van de bekwaamste bazen is, zodat Allert zeer
goed terecht komt [q].

Rond zijn 20e krijgt hij kennis aan een zekere Magdalena IeMauwe (ook genaamd Magdalena de la
Nuyt), die wel ongeveer even oud zal zijn geweest. Met 'veele schoone ende flyende woorden (had
hij zich) met trouwbeloften heylich aen selver verbonden', waarop zij ook hem haar trouwbeloften
schonk. Verder verklaart zij, dat Allert 'tot meerder conformatie vandien niet en heeft gerust voor
ende aleer hij met haer vleeselick hadde geconverseert in vougen sij eyseresse van hem swanger
es gaende'. Blijkbaar wilde Allert helemaal niet met haar trouwen en liet hij haar vervolgens in
de steek. De zaak werd voor de schepenen van Leiden uitgevochten, waarbij de eiseres in eerste
instantie wilde, dat hij zijn trouwbeloften nakwam. Daarnaast was het haar ook gedaan om de
kraamkosten en een alimentatie. Het vonnis van 29 juni 1657 luidde inderdaad, dat Allert verplicht
werd haar wekelijks een bedrag van 25 stuivers aan alimentatie te betalen en een vergoeding moest
betalen wegens defloratie (ontmaagding) en de kraamkosten. Vreemd is echter een verklaring van
haar d.d. 10 oktober 1657 dat zij afziet van verdere processen tegen AllerdLouris Clappeduys wegens
deforatie, kraamkosten en alimentatie [z].

In 1663 en 1664 was Allert in de leer als chirurgijn bij Willem van Duyn [z]. Rond 1663 heeft hij zijn
naam gewijzigd van Allert Louriszn. Clappeduys in Albert(us) (Lourisz) Swaertsteeck. In 1663 tekende hij
soms nog zhAlbertLouriszn., soms met de toenaam Swaertsteeck [zn., 00].
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Kwitantie van Heyman Schouten in verband met kost en inwoning vanAlbertusSwaertsteeck, 1665;
de oom en voogd van Albertus wordt in dekwitantiezelfClaesJanszn.Binnevest genoemd,

terwijl in de ondertekening de naam Claesjanszn. Clappeduys wordtgebruikt (IUa-i)

In 1663 blijkt hij te Haarlem te wonen [00]. In 1665 en 1666 was Albert in de leer bij een andere
chirurgijn, namelijk Heyman Schouten. Deze gaf in die jaren een quitantie af voor kost en inwoning
van zijn knecht Albert Swaartsteeck, ontvangen van diens oom Claesjanszn. Binnevest [z]. Tussen 1666
en 1669 is Albertus als chirurgijn gaan werken. In 1669 was hij als zodanig werkzaam op het schip
Sevenwolde (dat later genaamd is Het Wapen van Amsterdam).

In 1669 is hij in de baai van Cadix gestorven en aan land gebracht om daar te worden begraven.
Aldus een verklaring van de schipper Hendrick Rijeken, circa 60 jaar oud [dd]. Aechje van der Codden te
Amsterdam, 28 jaar, verklaarde met Albertus Louris Swaertsteeck te zijn verloofd, zonder dat het hu-
welijk is voltrokken [dd]. In 1671 werd zijn erfenis afgewikkeld. Erfgenamen waren Laurentius van
der Plaat i/6;Johannes van Rijnsburg enjoannes de Bye als voogden over de twee weeskinderen van wij-
len Gerarda van der Plaat en wijlen dr. Jacobus de Winter 1/6, de kinderen van Claesjanszn. Clappeduys
voor 4/6 [ee].

. Cornelis Louriszn. Clappeduys, geb. ca. 1639 [boedel 2141, s], overl. tussen september 1655 en
16587 [zn., w].
Claesjanszn. Clappeluis en MathijsJoppen van derPlaet, oom en behuwde oom, voogden over Cornelis,
minderjarige zoon van Louris Janszn. Clappeduys en Maritgen Alderts, sluiten op 4 juli 1653 een leer-
overeenkomst voor Cornelis met Dirck Roelofs Wevels, lakenbereider, voor een periode van drie jaar

M-
Vermoedelijk is Cornelis in september 1655 ziek geworden. In de papieren is tenminste een reke-

ning d.d. 22 november 1656 bewaard gebleven van dr. ArtusHovinga wegens verstrekte medicijnen
voor Cornelis sinds 26 september 1655 [z].

Op 23 september 1658 sluit Maritgen Alderts een overeenkomst met de voogden over haar an-
dere zoon (te weten: Claesjanszn. Clappeduys en Jan Wouterszn. Iser) over de nalatenschap van Cornelis
Lourisz. Als moeder is Maritge voor de helft erfgenaam van haar zoon Cornelis Louriszn., die echter
door de bepalingen in zijn grootvaders testament ook mede-erfgenaam was van zijn nicht Grietje
Pieters, dochter van Claertjejansdr. en PieterPieterszn. deSomer [w]. Cornelis heeft geen nakomelingen
nagelaten.
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inb. Claes Janszn. Clappecluys, later genaamd Claes Janszn. Binnevest, overl. vóór 16768, tr. (i)9

Maritgejobs van der Plaet (zuster van Mathijs Jobse van der Plaet, gehuwd met Jannetje Jans),
overl. vóór 1655; tr. (2)10 Levina van Rijnburg, overl. na 1676.

In 1644 meerdere malen aangeduid met de naam Clappecluys, hoewel de meeste keren nog gewoon
onder de naam Claes Janszn. [i]. Hij tekende altijd met een handmerk (een plus), maar éénmaal zet hij
zelf zijn naam: Claesjanszn. [k].

In 1666 is hij vermeld als Claes Janszn. Binnevest als hij betaalt voor een rekening aan Heymon
Schouten, chirurchijn voor kost en inwoning van zijn neefje Albert Swaertsteeck (over wie hij voogd is)
[z]. De kinderen van wijlen Claesjanszn. Binnevest zijn in 1676 erfgenaam van hun oom Mathijs van
Rijnsburg, broer van Levina Pietersdr. van Rijnsburg (die blijkbaar ook Catharina werd genoemd) [bb, cc].
In de boedel van Mathijs bevinden zich enkele schilderijen, waarop onder meer afgebeeld Mathijs van
Rijnsburgzelf, zijn broer een een dood kindje [cc].

Het huwelijk van Claes en Levina is niet gelukkig geweest. Er zijn diverse getuigenverklaringen
opgemaakt in 1655 over het gedrag van Levina van Rijnsburg [00]. AbigaelAdriaensdr. van derMuyr, onge-
huwd, 42 jaar, wonende op de Hogewoerd bij haar moeder Maritge Adriaensdr., weduwe van Adriaen

iï

Kwitantie van ArtusHovinga voor de behandelingvan,
en levering van medicijnen aan Cornelis Clappecluys (ÏÏIa-2), 1656

(kv-luv^ M - Oc\x/%^-a.nxlnx^.

Kwitantie van MaertgenAlders in verband met de uitbetaling van de erfenis van haar zoon,
gewonnen bij Louris Janszn. Clappecluys (lUa-z), 1663
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van derMuyr, geeft op 4 juli 1655 een verklaring af op verzoek van Mathijs Jobs van der Plaat, oom en
voogd over Jannetje Claeszn. Clappecluys, nagelaten dochter van wijlen Maritgejobs van derPlaet en Claes
Jans Clappecluys. In het begin van het jaar 1655 moest zij, Abigael, bakeren bij Levina Pieters, de huidige
vrouw van Claes Jans Clappecluys. Levina vloekte en noemde haar kinderen honden en krengen. Abigael
vroeg daarop of zij geen ziel te verliezen had. Het antwoord daarop was 'mijn siel is lange voor den
duyvel, daer is geen verbeuren aan'. De taal die Levina uitkraamde, was dermate, dat Jannetgen Claeszn.
met betraande ogen verklaarde het niet meer te zien zitten en dreigde zich te gaan verdrinken van-
wege de scheldpartijen en geweld van haar stiefmoeder.

De volgende dag leggen ook de 19-jarige Trijntje Pieters van Meershoek en de één jaar jongere Teuntge
Cornelis van Amsterdam een verklaring af. Teuntge verklaart als eerste dat zij met St. Jacob 1655
dienstmeid is geworden bij Claes Janszn. Clappecluys en dat zij na tien weken is vertrokken vanwege
het kwaadspreken en vloeken van Levina. Blijkbaar is Trijntje haar opgevolgd, want acht dagen na
Vrouwenlichtmis is zij dienstmeid gworden. Na twintig weken is ook zij weggegaan, omdat het
volgens haar onmenselijk is om bij Levina te moeten wonen. Zij verklaren beiden dat Levina haar kin-
deren voor honden en duivels uitschold. Ook tegen haar man schreeuwde ze, dat hij die krengen en
honden naar school moest brengen. Verder sloeg ze Jannetje Claes, de voordochter van Claes. Volgens
hen liepen zowel Claes als zijn oudste dochter Jannetje met zelfmoordplannen rond. Twee dagen later
verklaart Jacquemijntje Sammers, vrouw van Jacob de Lange op het Levendaal, dat de echtelieden dikwijls
op elkander bulderen en kijven, datLevina vloekt en zweert en haar kinderen uitscheldt voor honden.
Jacquemijntje en haar man Jacob hebben diverse keren er aan gedacht het huis binnen te gaan om erger
te voorkomen.

De laatste verklaringen dateren van 2 september 1655. Bregjenjansdr., huisvrouw vunjanjanszn. van
Eyck, lakenbereider op het Levendaal, circa 27 jaar enAdriaentjeJansdr., dienstmaagd bij Jacob deLange,
vellebloter op het Levendaal, 22 jaar, laten op verzoek van Mathijs Jobs van der Plaat, het volgende
vastleggen: Adriaantje woont direct naast Claes Janszn. Clappecluys, bij Bregjen zit er nog een huis tus-
sen. Dinsdag laatstleden een week geleden, schreeuwde Levina Pieters tegen haar man Claes Janszn.:
'jou eerduyvel, jou eerschelm, bruyt na jou eerhoer toe', wat ongeveer een halfuur duurde. Volgens
Bregjen had Lijsbeth Jacobs, dienstmeid bij Levina Pieters tegen Levina gezegd: 'Och vrou, wat wil je met
het mes doen?' Het antwoord was, dat ze 'eerduivel' het hart in zijn handen wilde geven. Verder ver-
klaren zij beiden, dat dit gedrag niet uitzonderlijk was.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Claesdr. Clappecluys ", overl. tussen 1655 en 1673 [00, nn]12.

Uit het tweede huwelijk:

2. JohannesBinnenvest, greinreder [1682, nn], meerderjarig in 1673, voogd over zijn broertje en
zusjes [hh]13.

3. PieterBinnevest, in 1673 minderjarig, in 1682 meerderjarig [mm, nn], bakker [1682, nn].
4. GerardaBinnevest, in 1673 minderjarig, in 1682 meerderjarig [mm, nn].
5. SusannaBinnevest, in 1673 minderjarig., in 1682 meerderjarig [mm, nn].

IIIc. Jannetjejansdr., overl. na 164414, tr.15 Mathijs Joppen Peltier (later Van der Plaat), bontwerker,
overl. na 1644.

Mathijs Joppen tekende in 1644 consequent als Mathijs Joppen Peltier [i]. In 1653 in het leercontract van
zijn neefje CornelisLouriszn. aangeduid als Mathijsjoppen van derPlaet [r]. Hij kocht in 1644 het huis aan
de Zijtgracht van de erfgenamen van zijn schoonvader [i, j].

Uit dit huwelijk:
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Handtekeningen van Mathijsjoppen feitier en Jan Woutersen her (lüc)
en het handmerk van Claesjanszn. Clappecluys (ïllb), 1644

Kwitantievan Gerarda (ïUb-4) en SusannaBinnebest(mb-5) in verband met ontvangen huishuur, 1680

Handtekeningen van Gerarda (mb-4) en Susanna Binnevest(nib-s)
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1. Laurentius van der Plaat, overl. na 1671 [ee].
2. Gerarda van der Plaat, overl. vóór 1659, tr.'6 dr. Jacobus de Winter, overl. tussen 1659 en 1671 [ee,

11].
In 1658 en 1659 schreef Jacobus de Winter enkele brieven aan de weeskamer van Leiden in verband
met de erfenis van zijn vrouw.
Uit dit huwelijk:
a. minderjarig kind in 1678 [kk].
b. minderjarig kind in 1678 [kkj.

Illd. Claertgenjansdr., overl. vóór 1644, tr.17 PieterPieterszn. deSomer, bakker te Leiden.
PieterPieterszn. deSomer woonde aanvankelijk als bakker te Leiden, maar in 1650 blijkt hij woonachtig
te zijn te Noordwijk [n]. Hij tekent de rekening over de goederen van wijlen zijn dochter met een
handmerk: PP [m].

Uit dit huwelijk:

I. GrietjePietersdr. deSomer, overl. vóór 1650 [m, n].
Haar erfgenamen waren haar vader voor 1/3 deel en haar neven en nichten (de overige kleinkinde-
ren van Jan Arentsz.) voor 2/3 deel [n]. Voogden over haar waren Claesjanszn. Clappecluys en Matthijs
Joppen Peltier [n]. Door het testament van haar grootvader werden haar goederen nog lange tijd
door de weeskamer geadministreerd. Nog in 1668 is er een rekening opgemaakt met betrekking
tot haar nalatenschap [aa]. Hieruit blijkt dat de kinderen van Claesjanszn. Clappecluys voor 1/3 erfge-
naam zijn, dat Allert, zoon van Lourisjanszn., voor 1/3 en tensotte dat de beide kinderen vanjannetje
Jansdr. en Mathijsjopse van derPlaet voor 1/3 erfgenaam zij n.

Noten
1. Wonende volgens het Bevolkingsregister van 1581 aan het Levendaal met vrouw Jannetje Claesdr. en

twee zoons, Jan en Louris.
2. Volgens archief van de Weeskamer, inv. nr. 1, deel sa, pag. 389 was hij tevens poppenmaker.
3. 25-9-1602 begraven LourisArents, pest, Levendaal;

11-10-1602 begraven twee kinderen van LourisArents, pest, Levendaal;
19-10-1602 begraven kind van LourisArents, pest, Levendaal;
23-10-1602 begraven kind van Louris Adriaenszn., pest, Levendaal;
30-10-1602 begraven kind van LourisArents, pest, Levendaal.

4. Jan Adriaenszn., van Leiden, vergezeld van Louris Adriaenszn., zijn broer, tr. Leiden (schepenen) 29-4-
1595 Geertgen Cornelisdr., geboren te Leiden, vergezeld van Grietgen Claesdr., haar schoonzuster. In
de volkstelling van 1622 wordt hij vermeld als Jan Arienszn: poppenmaker, met-zijn vrouw Gerretje
Cornelisdr. en hun kinderen Neeltgejannetje, Claertge,Louris en Claes (Hogewoerd, fol. 54).

5. Lourisjanszn., 'clappecluysmaker', geboren te Leiden, wonende aan het Levendaal, vergezeld van
Jan Adriaenszn., zijn vader, otr. (schepenen) 27-10-1628 MaertgenAllertsdr., geboren en wonende te
Medemblik, vergezeld van JannetjeJansdr., haar toekomstige schoonzuster.

6. CoenraatHendricx, weduwnaar van Grietgen Gerritsdr., wonende in de Haarlemmerstraat, tr. (schepe-
nen) 15-10-1645 MaertgenAlders, wed. van Lourisjanszn., wonende in de St. Jorissteeg, vergezeld van
Jannetje Jansdr., haar zuster (= schoonzuster), wonende op de hoek van de Pieterskerkchoorsteeg.

7. CornelisLourens Clappecluys (bij de Zoutkeet), begraven 1-10-1655.
8. Begraven NicolaasBinnevest 9-12-1669.
9. Claes Janszn., 'clappecluysmaker', geboren te Leiden, wonende aan het Levendaal, vergezeld van

Jan Adriaenszn. zijn vader, tr. (schepenen) 5-6-1638 Marijtge Joppen, geboren Hazerswoude aan de
Groenendijk, vergezeld vznjannetjejans, haar toekomstige schoonzuster.

10. Claesjanszn. Clappecluys, wedr., trommelmaker, wonende aan het Levendaal, vergezeld van Mathijs
Joppen, zwager, tr. Leiden (schepenen) 15-2-1648 Levijna Pietersdr. van Rhijsburch, geboren te Leiden.

II. Voogdijstelling 21-3-1644: Jannetje is circa 3 jaar. (Weeskamer, inv. nr. 106, Voogdenboek E, fol. 17)
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12. Kind van ClaesJanszn. van Clappeduys, Levendaal, begraven 12-10-1655. Zou zij daadwerkelijk zelf-
moord hebben gepleegd, of is er een sprake van een ziekte? Haar oom en tante stierven immers in
dezelfde week.

13. Johannes Binnevest, 'greinreder', wonende aan de Hogewoerd, vergezeld van Johannes Rijnsburg,
zijn neef, otr. (1) Leiden (schepenen) 15-9-1671 Anna Evers van Swijnen, van Amsterdam; tr. (2) Leiden
(schepenen) 5-12-1705 Marijtgen van City, geboren te Leiden.

14. Vrouw van Mathijs Joppen van der Plaat begraven 15-10-1655; Mathijs Joppen van derPlaa t begraven 17-
10-1655.

15. Mathijs Joppen, geboren Alphen, 'peltier', wonende aan de Breestraat, vergezeld vznjop Thijszn.,
zijn vader te Hazerswoude, tr. (schepenen) 18-5-1637 Jannetje Jansdr., weduwe van Mathijs Janszn.,
wonende aan de Zijtgracht, vergezeld van Claertgenjansdr., haar zuster.

16. Otr. Leiden (schepenen) 13-9-1657. Hij is afkomstig van Delft. Mogelijk is daar ook het huwelijk
gesloten.

17. PieterPieterszn., geboren te Keulen, bakker, vergezeld van Frederik Hendricx zijn meester, tr (1) (sche-
penen) 21-5-1616 Geertgen Hatsebout, geboren te Leiden; tr. (2) (schepenen) Claertgenjansdr., geboren
te Leiden, wonende aan het Levendaal, vergezeld van Jannetje Jansdr., haar zuster; tr. (3) (schepe-
nen) 13-4-1641 als wedr. van Claertgen Jansdr. Hadewijejacobsdr., van Zoeterwoude, vergezeld van
Maertgenjacobsdr., van Zoeterwoude, haar zuster.

VOOR DOODT OP D'ROLLE AENGETEECKENT

Wij onderget. onder 't regiment van sijn hoogheyt Prins Hendrick Casimier erfstadtholder van
Frieslandt, bekenne ende verclare ons seer wel bewust ende kennelijk te sijn dat Pier Hendricks
Rooswinckel soldaet onder de lijffcompagnie van gedachte sijne hoogheyt overleden ende ges-
torven is verleden somertijt twee jaeren geleden ende dat int velt in de Slagh tegens de Fransen
bij Flusoy dit is alsoo onse verclaringe dien wij op versoeck van Willem Bolman mr. backer tot
Grou hebben gepasseert, dien oock in waerheyt bestaet, bereyt sijnde om desen des noodt met
eede te correboreren, ende verclaert specialijcken d'luytenant Johannes Eelckema dat de naem
van boven gemelte Pier Hendricks Rooswinckel oock voor doodt op d'rolle staet aengeteeckent, in
kennisse onse handen, actum Leuverden den 17 october 1692.
[w.g.: Taco Buijtenpost curugin van regementvande Pryns van Frislandt; Jan Eelkama lutten-
ant; Dirk Olivier venderick; dit is Piero Rosel eigen geset merck (een plusteken met aan elk der
vier einden een cirkeltje)
op dese certificatie zijn de goedren gelicht van de t'acquitboeck fol. 576

(Het Utrecjts Archief, toegang 239-2 (stadsgerecht Oudewater), inv. nr. 197, akte nr. 39)
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LANDGEBRUIKERS VAN ARKEL IN 1570

DOOR ARIE JAN STASSE

In het rechterlijk archief van Gorinchem en het Land van Arkel bevindt zich een akte van 25
juni 1570, waarin alle gebruikers van land te Arkel genoemd worden die meebetaalden voor de
bouw van een nieuwe toren'. Zij betaalden per morgen een karolusgulden in vier termijnen
van eenjaar.

De pastoor (gebruikt zxh morgen en betaalt daar-
enboven zes karolusgulden in genoemde ter-
mijnen)

Merten Willemss Cleijn
Jan Henricxs
Cornelis Henrick Neijen
Gherit Peters
RoeloffAdriaens
AdriaenHuijghen
Henrick Adriaens
Thonisjacobss
Mels Floriss
Janjacobss
Mathijs Huijgen
Merten Jan Evertss
Joris Dircxs
Thomas Jan Evertss
Thonis Henrick Neijen
Thonis Henricxs van IJseren
Cornelis Dircxs de Wildt
Lenardt Huijghen
Schalck Adriaens
Meynen Peters

Thonis Peterss
Jaspan Gijsbertss
Fop Dircxs
Adriaen Stoutaen
Stijntgen Chielen
Cornelis de Wransman
Harmen Hubertss
Aerdt Geritss Greeff
Adriaen Leuwen
Adriaen Corneliss
Jan Goverts
Adriaen Neijen
Janjansscoster

Adriaen Henricxs schout
Cornelis Faess
Jan de Rover
Goossen Claes
Adriaen Peterss
Evertjanss
Cornelis Corsten
Meeus Everts
Joost Claess
Jacob Adriaenss Boot
Jacobjacobss
LambertFranss
Adriaen Henricxs
Jan Thoniss
Peter Gheritss
Aerdt Aerdts
Harmanjoosten
Merten Henricxs
Jan Versteech

de wed[uwe] van Henrick van IJseren
DingnaGijsberts
Cornelis Huberts
Bastiaen Jacobs
Jacob Henricxs
Herberen Berntss
Jan Claes Commer
Jan Gheritss
RoeloffAdriaens Spurck
de jonge Aerdt Aerdtss
Thonis Corneliss
Gielis Goevertss
Pauwels Goevertss
Aerdt Chielen
Peter Gherits gebruikt geen land, maar betaalt toch

zes gulden.

Met dank aan de heer R.F. van Dijk te Gorinchem voor het corrigeren van de transcriptie.

Noor
1. Gemeentearchief Gorinchem, R. A. 132, fol. 514-514.V.
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DE VERWANTSCHAP TUSSEN
PRINS WILLEM-ALEXANDER EN PRINSES MAXIMA

relatie via Bonorino en Halbach niet bewezen

DOOR FRANK RIJCKAERT

Al vrij snel na het aankondigen van de verloving van prins Willem-Alexander met Maxima
Zorreguieta werd bekend dat zij een gemeenschappelijke voorouder hebben in koning Al-
fons III van Portugal (1210-1279)1. In de lijn van Alfons m naar prinses Maxima komt aan
aantal generaties met de familienaam Bonorino voor. De lijn van de oudste, Martiniano Bono-
rino, naar prinses Maxima is door professor Lux-Wurm, directeur van de Escuela Argentina de
Genealogica, gepubliceerd en wel als volgt weergegeven:

a. Martiniano Bonorino y Barbachano, geb./ged. Buenos Aires 2/3-7-1809, militair, overl. 1887, zn. van
Esteban Juan Antonio Bonorino Aycardo en Caledonia Josefa Barbachano, tr. Buenos Aires 30-12-
1832 Juliana Loboy Tejada, geb. Buenos Aires, dr. van Juan José Viera Lobo y de la Rosa en Josefa Teja-
dayEspinosa.

b. Esteban Bonorino Lobo, geb. Buenos Aires 3-6-1842, koopman, overl. Buenos Aires 28-5-1919, tr.
Buenos Aires 20-5-1868 Mdxima Gonzdksy de Islas, dr. van Juan Guillermo Gonzalez y Aragón en
Lucia de Islas y Alva2.

c. MdximaBlanca Bonorino Gonzalez, geb./ged. Buenos Aires 8-4-1874/18-1-1875, overl. Buenos Aires 8-3-
1965, tr. (huwelijkscontract Buenos Aires 1898) Amadeo Zorreguieta Herndndez, geb. Salta (Argentinië)
1856, overl. Mendoza (Argentinië), zn. van Mariano Zorreguieta Maurin en Jesus Hernandez
Cornejo.

d. Juan Antonio Zorreguieta Bonorino, geb. Buenos Aires 19-9-1899, bankier, overl. Buenos Aires 14-1-
1959, tr. Cesina Stefanini Borella, geb. Buenos Aires 4-8-1901, overl. Buenos Aires 7-4-1999, dr. van
Orestes Stefanini en Tullia Borella.

e. Jorge Hordcio Zorreguieta Stefanini, geb. Buenos Aires 18-1-1928, tr. (2) Paraguay 27-5-1970 Maria del
Carmen Cerruti Carricart, geb. Buenos Aires 8-9-1944, dr. van Jorge Horacio Cerruti Sautu en Maria
del Carmen Carricart Fieza.

f. Mdxima Zorreguieta Cerruti, na haar huwelijk prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau,
van Amsberg, geb./ged. Buenos Aires 17-5-1971/3-6-1971, tr. Amsterdam 2-2-2002 Willem-Alexander
Claus GeorgFerdinand, prins van Oranje, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer
van Amsberg, geb. Utrecht 27-4-1967.

De heer A.J.G. Hogendoorn, lid van de Historische Vereniging Pasqualini, vond een gemeen-
schappelijke voorouder van het prinselijk paar in de persoon van de Duitse landheer Peter
Halbach (1634-1686)3.

Mathilde Halbach (1822-1848), overgrootmoeder van prins Bernard, stamt in rechte lijn af
van Peter Halbach. Een andere nakomeling van Peter, Paul (Pablo) Halbach, trouwde met een
Bonorino. Uit onderzoek van Hogendoorn blijkt dat de overgrootmoeder van prinses Maxi-
ma, Mdxima Blanca Bonorino (zie c hiervóór), een kleindochter zou zijn van deze Paul Halbach, en
wel als volgt:
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1. Peter Halbach, geb. Lüttringhausen 1634, overl. Lüttringhausen 6-10-1686, zn. van Johannes Hal-
bach en Katharina Goldenberg, tr. vóór 1661 Elisabeth Jansen von Clemmenshammer, geb. 1640, overl.
Lüttringhausen 1-9-1686, dr. van Johann Jansen.

Een van de nakomelingen van hun zoon Caspar Halbach (1673-1741) is de hiervóór genoemde
MathildeHalbach, overgrootmoeder van prins Bernard.

2. Peter Halbach, geb. Lüttringhausen 15-9-1668, overl. Remscheid 12-11-1753, tr. Remscheid 15-8-1697
Maria Elisabeth Pieper, geb. Remscheid 1670/1677, begr. Remscheid 10-3-1739, dr. van Jacob Pieper en
Elisabeth N.N..

3. Arnold Halbach, geb. 15-10-1712, ged. Remscheid 21-10-1712, overl. Hasten, begr. Remscheid 16-12-
1765, tr. (2) Hasten 14-5-1751 Katharina Magdalena Herberts, ged. Remscheid 11-9-1727, dr. van Johann
Frederik Herberts en Christina Maria Hasenclever.

4. Johann Abraham Halbach, ged. Hasten 2-10-1760, overl. Remscheid 1827, tr. Remscheid 30-11-1785 He-
lena Maria Schmidt, geb. Remscheid 22-1-1765, overl. Buenos Aires 1851, dr. van Gottfried Schmidt.

Helena Schmidt vertrekt in 1827, na het overlijden van haar man, met haar kinderen naar Bue-
nos Aires.

5. FranzHalbach, geb. Remscheid 6-3-1801, gezant van Pruisen in Buenos Aires, overl. Buenos Aires 26-
9-1878, tr. Buenos Aires 3-4-1830 Cregoria Manuela deBolaflosy ie klagen, geb. Maldonado (Uruguay)
25-12-1806, overl. Buenos Aires 29-4-1904, dr. van José Bonifacio de Bolanos y Quiroga en Teresa de
Alagón Casero.

6. Franz (Francisco) Halbach de Bolanos, geb. Buenos Aires, tr. NN Pujel.

7. Paul (Pablo) Halbach, tr. Robustiana Marta Bonorino Islas y Ladron de Guevara.

8. NN Halbach (dochter), tr. NN Bonorino.

9. Maxima Bonorino, tr. Amadeo Zorreguieta Hernandez (zie hiervóór bij c).

Als bronnen zijn vermeld: het Krupp Archiv in Essen, een niet nader aangeduide 'mevrouw
Halbach' en 'een andere bron (die anoniem wenst te blijven)'. Bij punt acht wordt vermeld
dat de bronnen elkaar tegenspreken, reden waarom de voornamen zijn weggelaten en dat 'te
zijner tijd wel zal blijken wie de juiste personen waren'.

Als deze als vaststaand gepresenteerde gegevens correct zijn, komt de verwantschap van het
prinselijk paar via koning Alfonso III op losse schroeven te staan. Sleutelfiguur is de overgroot-
moeder van prinses Maxima, Mdxima Bonorino, gehuwd met Amadeo Zorreguita. Zij is óf een
dochter van het echtpaar Esteban Bonorino Lobo - Maxima (!) Gonzales y de Islas (zie hiervóór
bij c), óf van het echtpaar Bonorino - Halbach (zie hiervóór bij punt negen).

Op internet kon een zeer uitgebreide en goed gedocumenteerde genealogie van de familie
Halbach4 worden gevonden. Auteur is professor Daniel Rojas Lanüs, die in 2002 een publicatie
over onder andere de familie Halbach heeft uitgegeven5. Rojas Lanus stamt eveneens af van
Veter Halbach. Gegevens uit het persoonlijk archief van Angela Halbach te Wuppertal zijn in de
publicatie opgenomen. De gegevens van de Argentijnse takken zijn uit de, meestal kerkelijke,
archieven afkomstig. Ik heb geen discrepanties met de mij al bekende gegevens gevonden.
Rojas Lanüs geeft de volgende genealogische fragmenten:
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Fragment 'Halbach'
I. Johann Abraham Halbach, ged. Hasten 2-10-1760, overl. Remscheid i827(zie hiervóór, punt
vier).

Uit dit huwelijk zeven kinderen, o.a.:

3. Karl Ludwig Halbach, volgt Ila.
6. FranzArnoldHalbach, volgt Ilb.

Ila. KarlLudwigHalbach, geb. Remscheid 20-7-1791, tr. SophieHormans.

Uit dit huwelijk:

1. Pablo Luis Halbach Hormans, volgt lila.

Ilb. Franz Halbach, geb. Remscheid 6-3-1801, gezant van Pruisen in Buenos Aires, overl. Bue-
nos Aires 26-9-1878, tr. Buenos Aires 3-4-1830 Gregoria Manuela deBolanosydeAlagón, geb. Maldo-
nado (Uruguay) 25-12-1806, overl. Buenos Aires 29-4-1904, dr. van José Bonifacio de Bolanos y
Quiroga en Teresa de Alagón Casero.

Uit dit huwelijk tien kinderen, o.a.:

1. Mathilde Helene Halbach de Bolanos, geb. Buenos Aires 3-4-1831, overl. Buenos Aires 18-5-
1902, tr. Buenos Aires 9-5-1849 Pablo Luis Halbach Hormans (haar neef), geb. Buenos Aires
(zie lila).

2. Francisco Carlos Halbach de Bolanos, volgt Illb.

lila. Pablo Luis Halbach Hormans, geb. Buenos Aires, overl. Buenos Aires, tr. Buenos Aires 9-5-
1849 Mathilde Helene Halbach de Bolanos (zijn nicht), geb. Buenos Aires 3-4-1831, overl. Buenos
Aires 18-5-1902 (zie Ilb).

Uit dit huwelijk vier kinderen, o.a.:

1. Pablo Halbach Halbach, volgt IV.

IV. Pablo Halbach Halbach, ged. Buenos Aires 3-4-1850, overl. Buenos Aires 31-7-1897, tr.
Buenos Aires 30-5-1883 Marta Bonorino Frias, dr. van Hermenegildo Bonorino Barbachano en
Indacia Frias Molina.

Uit dit huwelijk zes kinderen, waarvan drie dochters:

1. Maria Helena Halbach Bonorino, geb. Buenos Aires 29-8-1886, tr. 21-9-1907 Carlos, vorst Zapiola
Hui.

4. Matilda Paulina Halbach, geb. Buenos Aires 30-7-1891, ongehuwd overleden.
6. Maria Angélica Halbach Bonorino, geb. 27-1-1893, tr. Emilio GómezBustillo.

Illb. Francisco Carlos Halbach de Bolanos, geb./ged. Buenos Aires 1/17-5-1833, overl. Buenos
Aires 8-2-1916, tr. 14-3-1867Ja/w Elena Pinedo Rubio, geb. Buenos Aires 24-10-1846, overl. Buenos
Aires 4-11-1922, dr. van Federico Augusti'n Pinedo Irigoyen en Julia Rubio Molina.

Uit dit huwelijk:

1. Julia Rosalia Teresa Halbach Pinedo, geb./ged. Buenos Aires 18-5/4-10-1870, tr. Buenos Aires
1-12-1921 ManuelPujolNünez.
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2. ]ulia Gregoria Halbach Pinedo, geb./ged. Buenos Aires 4-1/4-10-1872, ongehuwd overl. Bue-
nos Aires 17-11-1915.

3. Amalia Guillermina Halbach Pinedo, geb./ged. Buenos Aires 12-12-1872, tr. Buenos Aires 18-
12-1889 JuanAntonioZemborainUnzué.

Fragment 'Bonorino'
A. Esteban Juan Antonio Bonorino Aycardo, geb. Montevideo (Uruguay) 3-8-1778, militair, zn.

van Antonio Bonorino Moreno en Petrona Paula Aycardo Sosa, tr. Buenos Aires 20-3-
1806 Celedonia Josefa Barbachano, geb. Buenos Aires 3-3-1785, geadopteerd dr. van Fabian
Barbachano en Maria Antonia Alvarez de León.

B. Hermenigildo de los Dolores Bonorino Barbachano, geb. Buenos Aires ca. 1841, tr. Buenos Aires
1863 Indalecia Josefa Frias Molina-Araujo.

C. Marta Bonorino Frias, geb. Buenos Aires ca. 1865, tr. Buenos Aires 30-5-1883 Pablo Halbach
Halbach (zie hiervóór onder IV).

Uit deze fragmenten blijkt geen relatie met de familie Zorreguieta.
Er komt weliswaar een Pablo Halbach (1850-1897) in voor, gehuwd met Marta Bonorino en
kleinzoon van Franz Halbach (1801-1878). Maar hij heeft geen dochter die met een Bonorino
getrouwd is. Marta Bonorino heeft andere ouders dan de Robustiana Marta Bonorino onder punt
zeven hiervóór. Bovendien is hij niet de zoon van Francisco Halbach (1833-1916).

De Francisco Halbach die in dit fragment (zie Illb) voorkomt, was niet gehuwd met een on-
bekende Pujel. De enige naam die hierop lijkt, is die van de echtgenoot van Francisco Halbachs
dochter Julia Rosalia Teresa: Manuel Pujol. Mogelijk dat deze naam in brieven voorkomt en ver-
keerd is geïnterpreteerd. Het echtpaar Manuel Pujol -Julia Rosalia Halbach is overigens kinder-
loos gebleven.

Na een uitvoerige elektronische correspondentie waarin de verwantschap van prins Wil-
lem-Alexander met prinses Maxima via Peter Halbach aan hem is voorgelegd, wordt deze met
kracht door professor Rojas Lanus van de hand gewezen. Hij heeft de gegevens over de ouders
van Mdxima Bonorino geverifieerd bij professor Lux-Wurm, directeur van de Escuela Argentina
de Genealogica, en hieruit staat vast dat de overgrootmoeder van prinses Maxima wel degelijk
Mdxima Blanca Bonorino Gonzalez is, geboren Buenos Aires 8 april 1874 (gedoopt aldaar 18 ja-
nuari 1875), overleden Buenos Aires 8 maart 1965, gehuwd met Amadeo Zorreguieta Herndndez.

Over de vermeende afstamming van prinses Maxima uit het geslacht Halbach is ook gepub-
liceerd in De Nederlandsche Leeuw6. In het betreffende artikel wordt gesteld dat de familie
Halbach niet rechtstreeks, maar wél zijdelings verwant is aan de familie Halbach, en wel als
volgt: (zie volgende bladzijde)
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Martiniano Bonorino y Barbachano
1809-1887

tr. Buenos Aires 1832
Juliana Lobo y Tejada

(zie bij a.)

Hermenigildo de los Dolores Bonorino
Barbachano

geb. Buenos Aires ca. 1841
x Buenos Aires ca. 1863

Indalecia Josefa Frfas Molina-Araujo
(zie bij B.)

Esteban Bonorino Lobo
1842-1919

tr. Buenos Aires 1868
Maxima Gonzales y de Islas

(zie bij b.)

Marta Bonorino Frias
geb. Buenos Aires ca. 1865

tr. Buenos Aires 1883
Pablo Halbach Halbach

(zie bij IV.)

Maxima Blanca Bonorino
1874-1965

tr. 1898
Amadeo Zorreguieta Hernandez

(zie bij c.)

De echtgenote van Pablo Halbach, Marta Bonorino Frias was dan een volle nicht van prinses
Maxima's overgrootmoeder Maxima Blanca Bonorino Gonzdles.

Helaas kan ook deze verwantschap de toets der kritiek niet doorstaan. In Argentinië wordt
bij persoonsnamen consequent de achternaam van de vader gevolgd door de achternaam van
de moeder. Zo is Esteban Bonorino Lobo een zoon van Martiniano Bonorino en van Juliana Lobo. Als
Hermengildo Bonorino een zoon van dezelfde ouders was geweest, zou hij eveneens als Bonorino
Lobo zijn vermeld. Hij heet echter Hermengildo Bonorino Balbachan, wat aangeeft dat de achter-
naam van zijn moeder Balbachan moet zijn geweest.

Uit opnieuw de e-mail met professor Rojas Lanüs kon de juiste verwantschap worden afge-
leid: (zie volgende bladzijde)
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Esteban Juan Antonio Bonorino Aycardo
geb. Montevideo 1778
tr. Buenos Aires 1806

Celedonia Josefa Barbachano
geb. Buenos Aires 1785

(zie bij A.)

Hermenigildo de los Dolores Bonorino
Barbachano

geb. Buenos Aires ca. 1841
tr. Buenos Aires 1863

IndaleciaJosefaFrfasMolina-Araujo
(zie bij B.)

Marta Bonorino Fn'as
geb. Buenos Aires ca. 1865

tr. Buenos Aires 1883
PabloHalbachHalbach

(zie bij IV.)

Martiniano Bonorino y Barbachano
1809-1887

tr. Buenos Aires 1832
Juliana Lobo y Tejada

(zie bij a.)

Esteban Bonorino Lobo
1842-1919

tr. Buenos Aires 1868
Maxima Gonzales de Islas

(zie bij b.)

Mixima Blanca Bonorino Gonzales
1874-1965

tr. 1898
Amadeo Zorreguieta Hernandez

(zie bij c.)

De Nederlandsche Leeuw meldt: 'Een interessant - en tot nu toe onbekend gebleven - ge-
geven is dat er in de familie Bonorino sprake is van een dubbele afstamming uit het geslacht
Halbach'. De genealogie gepubliceerd door Rojas Lanus brengt deze dubbele afstamming
echter duidelijk in kaart.

Tenslotte: In een recente publicatie7 geeft de auteur een 'stamreeks' in elf generaties van
prinses Maxima. Omdat deze publicatie niet algemeen bekend is, volgt de reeks hierna. Vooral
de betovergrootvader van de prinses (VII) verdient aandacht, omdat hij een natuurlijke zoon
was en de achternaam van zijn moeder gekregen heeft. Een huis waaraan de familie haar naam
ontleent, staat nog steeds in Elduayen (Spaans Baskenland).
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Spaans Baskenland met Elduayen (atlas Encarta 2003)

Stamreeks Sorreguieta / Zorreguieta
I. JWÖ» rfe Sorreguieta, geb. Elduayen (Spanje) vóór 1640, tr. NN.

Elduayen is een dorpje in de provincie Guiptizcoa en valt juridisch onder het stadje
Tolosa. In dit dorpje bevindt zich een hoeve met de naam Sorreguieta, waaraan de familie
zijn naam ontleent.

II. Miguel de Sorreguieta, geb. Elduayen (Spanje) 1671, tr. Berrobi (Spanje) 1697 Maria de Soroa
Alonsoy Urrutia, geb. Berrobi (Spanje) 8-5-1672, dr. van Juan Bautista de Soroa Alonso en
Magdalena de Urrutia.

III. Juan Bautista de Sorreguieta Soroa, geb. Berrobi (Spanje) 30-3-1703, tr. Berrobi (Spanje) 1742
Marfa]osefa de GamboaAguirre, geb. Aranaz (Spanje), dr. van San Juan de Gamboa en Maria
Josefa de Aguirre.

IV. Juan Antonio de Sorreguieta Gamboa, geb. Berrobi (Spanje) 12-6-1748, tr. Tolosa (Spanje) 1776
Maria Antonia Oyarzdbal Sagastumc, geb./ged. Tolosa (Spanje) 20-8-1762, dr. van Joseph de
Oyarzabal Altuna en Maria Antonia de Sagastume Otermin.

V. José Antonio de Zorreguieta 0yai7.dbal, geb./ged. Tolosa (Spanje) 13-2-1777, tr. Salta (Argen-
tinië) ca. 1800 Micaela Mauvin Bamonde, geb. Salta (Argentinië), dr. van Francisco Maun'n en
Maria Bamonde.

VI. Maria Lucia Zorreguieta Maurin, geb./ged. Salta (Argentinië) 4/6-7-1806.
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VII. Mariano Zorreguieta Maurin, geb. Salta (Argentinië) 15-8-1830, politicus en historicus, overl.
ald. 22-3-1893, tr. Salta (Argentinië) 1853 Jesüs Herndndez Cornejo, geb. Salta (Argentinië)
1831, dr. van Antonio Herndndez en Petrona Cornejo Femayor.

VIII. Amadeo Zorreguieta Herndndez, geb. Salta (Argentinië) 1856, overl. Mendoza (Argentinië), tr.
1898 Mdxima Blanca Bonorino Gonzdlez (zie hiervóór bij c).

IX. Juan Antonio Zorreguieta Bonorino (zie hiervóór bij d).

X. Jorge Hordcio Zorreguieta Stefanini (zie hiervóór bij e).

XI. Mdxima Zorreguieta Cerruti (zie hiervóór bij f).

Noten
1. Prof. Hernan Carlos Lux-Wurm y Centurión, Algunas Ascendencias Reales de Mdxima Zorreguieta Cer-

ruti (elektronische publicatie). Ondermeer gepubliceerd in: AJ. Stasse, Maxima Zorreguieta, in: Gens
Nostra 57 (2002), pag. 57-63, met name pag. 59. De nu gepresenteerde gegevens bevatten enkele
aanvullingen op dat artikel.

2. Volgens Lucio Perez Calvo (e-mail van 5-11-2002) is Mdxima Gonzdlesy de Islas een dochter van José
• Gonzdls en Anastasia Islas. In hetzelfde bericht ontkent hij ten stelligste het bestaan van een ge-
meenschappelijke Halbach-voorouder van het prinselijk paar. Hij beroept zich op informatie die
door de familie Bonorino te Buenos Aires is verstrekt.

3. A. J.G. Hogendoorn, De verwantschap tussen prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta, in:
Tijdschrift van de Historische VerenigingPasqualini te Buren 6 (2002), nr. 3.

4. The Pages of Brigitte Gastel Lloyd: http://worldroots.com/brigitte/argentina/argentinadatabases
.htm.

5. Lucio R. Pérez Calvo - Daniel Rojas Lamis, Familias Patricias, Buenos Aires, Libreria y Editorial
Santiago Apóstol, 2002, ISBN 987-43-5083-0.

6. De voorouders van Mdxima Zorreguieta, in: DeNederlandscheLeeuw 119 (2002), kol. 65-82.
7. Lucio Ricardo Pérez Calvo, Genealogias Argentinas 11, Buenos Aires, Libreria y Editorial Santiago

Apóstol, 2002, ISBN 987-43-4554-3.

Uit Antwerpse Bron (105)

12-6-1571; Joncker Witto van Haemstede ende van Moermont vercocht ende liet afquyten Cornelise
van der Gracht aliasJoos oppidanus [= poorter] de twintich carolus gulden erflick die Joncvrouwe
Geertruyt van Liere Joncker Mathysdochterwylen hem comparant den zesten may lestleden voer
schepenen der Baenreheerlicheyt ende vrydomme in Ha[e]mstede vercocht ende opgedragen
heeft gehadt ende die men jaerlicx Johannis heffende is op des voers. Cornelis van der Gracht
huys genaempt den Cleynen Craen gestaen in Peeter Potsstrate alhier.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 329, f. 251] [M. V-K]
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'GANSCH VROT'1

Genealogie van het chirurgijnsgeslacht Kemp
(vervolg en slot: zie pag. 61-94)

Vle. Cornelis Kemp, geb. Tricht 1649/1650, stovenmaker, won. op de Herengracht (1676), Prin-
senstraat (1678), bij de 'Verckensluijs' (1680), op de Singel over de Munt (1686), mogelijk op
Kattenburg in de kleine straat tussen 2e en 3e dwarsstraat (1740) te Amsterdam, mogelijk begr.
Amsterdam 8-4-1740 (Oude Kerk, graf nr. 78, ƒ 20.- voor roes en baar ƒ 1-10, totaal ƒ 21-10), tr.
(otr. Amsterdam 6-6-1676) Susanna Hooftvelt, geb. Amsterdam 1641/1642, won. in de Konijne-
straat, later in het Oude Vrouwenhuis (1726) te Amsterdam, begr. ald. 12-12-1726 (St. Anthonis-
kerkhof) (zij tr. (1) (otr. Amsterdam 10-8-1669)Jan Andrieszn. Ouzeel).
Op 20 mei 1676 kreeg Cornelis van zijn vader toestemming voor het huwelijk met Susanna. Op dezelfde
dag verklaarde hij dat hem zijn moederlijke erfdeel was uitbetaald268. Op 30 januari 1696 werd een
Cornelis Kemp vermeld als belender van een huis in de Boomstraat te Amsterdam269. Of het om deze
CornelisKemp gaat, is niet duidelijk.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Amsterdam:

1. BalitieKemp, ged. 11-4-1677 (Westerkerk; get.: Metie Kemp, Feijtie Kemp), waarschijnlijk
begr. Amsterdam 15-2-1703 (Leidse Kerkhof, als Belitie Kemp, op de Prinsegracht).

2. Joannes Kemp, ged. 22-1-1679 (Westerkerk; get.: Abraham Hooghvelt, Swaentie Ruscius, Jan
Kemp), begr. Amsterdam 31-8-1679.

3. Jan Kemp, ged. 9-6-1680 (Nieuwe Kerk; get.: Jochem Bouman, Geertruij Hooghvelt), begr.
Amsterdam 27-8-1680 (Anthoniskerk).

4. Cornelia Kemp, ged. 26-3-1684 (Zuiderkerk; get.: Samuel Franszn., Annitie Hoogvliet),
won. Loijersdwarsstraat (1704), bij haar ondertrouw geassisteerd met haar moeder, tr. (otr.
Amsterdam 27-6-1704) Barent Gerritszn., geb. Amsterdam 1679/1680, trekwerker, won.
Blomstraat te Amsterdam (1704), zn. van Gerrit Janse.

5. ElisabethKemp, ged. 18-11-1685 (Noorderkerk; get.: Jochem Bouman, Elisabeth van Santen),
begr. Amsterdam 6-5-1686 (Leidse Kerkhof).

Vlf. Joost (de) Kemp, barbier (1695), chirurgijn (1703) te Meerkerk, later te Tricht (1713-1728)270,
doopgetuige te Tiel 17-1-1721, overlijden aang. Tricht 10-6-1728, otr./tr. Meerkerk/Tricht 22-8/
13-9-1690 Teuntje Hacker, ged. Meerkerk 7-2-1669, j .d. van Ameide (1690), dr. van Adriaen Frans-
zn. Hacker, bode Meerkerk (1676)271, en Geertje Pieters de Bruijn272.

Handtekening (1/03) van Mr.JoostKemp (Vlf)

Op 12 april 1678 kocht Joost Kemp twee percelen land te Buurmalsen: 1V2 morgen bouwland in 'De Bulck'
en i3'/2 hond bouwland op 'De Legenspijck'273. In een akte, verleden op 30 en 31 maart 1703, schonk een
zekeieLeendertGeerlofszn., jongeman tot Meerkerk, middels een donatie inter vivos, aan Teuntje, de vrouw
van Joost, vijf obligaties, waarvoor zij (of haar man) Leendert zijn leven lang zouden onderhouden274.

Het overlijden van zijn vrouw en zijn kinderen zal de reden zijn geweest dat Joost Meerkerk verliet
en zich in zijn geboorteplaats Tricht vestigde. Op 11 juli 1714 werd hem negen gulden betaald voor
meesterloon en geleverde medicamenten voor het kind van Bastiaen Stout275. Een jaar later, op 3 juni
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1715» visiteerde Joost het lijkje van het verdronken zoontje van Teuntje van Rijnberck, weduwe van
Gijsbert Meertenszn. van Meeteren, die op 't Sand te Tricht woonde. Het kind was verdronken en werd
door Joost bloot aangetroffen met de beentjes in het water235. In het jaar daarna kwam Joost met een
ander triest geval in aanraking. Het vijfjarig dochtertje van Elisabeth van Brummelen, weduwe van
Dirck van Rijnberck, speelde bij het afladen van de biertonnen op de bierkar, en was met de laatste ton
van de kar gevallen. In bijzijn van de schout schouwde Joost het lichaampje en constateerde aan de
'slinckerzijde van het hooft sodanige contusie en kneusinge in de harzenpan' dat zij daaraan overle-
den was276. Op 10 juni 1728 verzocht Reijer van de Graft, gerechtsbode, aan het gerecht 'Joost de Kemp,
mr. Churigijn' te mogen begraven, zonder een claim op diens nalatenschap te leggen277.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Meerkerk:

1. JacobusKemp, ged. 4-2-1694, jong overleden.
2. Jenneke Kemp, ged. 1-9-1695, j ong overleden.
3. Geertruij Kemp, ged. 11-10-1696, waarschijnlijk jong overleden.
4. Jacobus Kemp, ged. 5-12-1697, jong overleden.
5. Jenneke Kemp, ged. 29-1-1699, jong overleden.
6. Jenneke Kemp, ged. 17-3-1700, jong overleden.
7. Jenneke Kemp, ged. 17-7-1701, jong overleden.
8. Jenneke Kemp, ged. 10-9-1702, jong overleden.
9. Eva Kemp, ged. 21-11-1703, jong overleden.

10. Eva Kemp, ged. 21-11-1706, jong overleden.

VIg. Cornelis Kemp, ged. Tricht 2-3-1673 (get.: Aaltje Keisers), lidmaat op belijdenis Tricht 24-
12-1700, chirurgijn te Tricht (1704)278, overl./begr. Tricht 9/17-3-1712, otr./tr. Tricht 11/26-1-1696
Maria van Heteren, ged. Ravenswaaij 23-11-1662, j .d. van Ravenswaaij, won. Tricht (1696), lid-
maat op belijdenis te Tricht 6-6-1692, lidmaat Tricht 17-12-1699 met attestatie van Zoelmond,
had een commenijwinkel (kruidenierswinkeltje) te Tricht (1730), begr. Tricht 19-10-1743, dr.
van Johan van Heteren en Ariaantje Cornelisdr. Verlee279. Maria van Heteren otr./tr. (2) Tricht
10/28-2-1714Reijer(Bastiaenszn.) van der Graft (Gragt),).m. van Geldermalsen (1714), aanwezig bij
de terechtstelling van Jan Bisschop (1722) en Lurke Evers (i723)2S1, gerechtsbode Tricht 1728,
verdronken gevonden, waarna zijn lijk werd gevisiteerd door een chirurgijn uit Buren 6-11-
1730280, begr. Tricht 13-11-1730, zn. van Bastiaan Stevenszn. (van der Graft) en Maijke Claesdr.

Op 1 maart 1700 testeerde in het huis vanjacob Kemp aan de Kerkstraat de ziek te bed liggende Erris Ger-
ritszn.1". Deze vermaakte aan Jacob en zijn jongste zoon Cornelis de helft van een boomgaard genaamd
'Jan Muntershof te Tricht, ieder voor de helft282. Vervolgens vond er op 19 september 1700 een enigs-
zins opmerkelijk transport plaats. Dirck van Oort droeg toen aan Cornelis Kemp, als erfgenaam van Erris,
een boomgaard over te Tricht. Het blijkt hier te gaan om de feitelijke overdracht van een koop, waar-
van Erris de kooppenningen al had voldaan283.

Met zijn jongste zoon Cornelis Kemp en diens vrouw sloot Jacob Kemp op 1 januari 1701 een overeen-
komst over de verkoop van een 'huisken en hoff in de Kerkstraat te Tricht284. Op dezelfde dag droeg
Jacob aan Cornelis een vordering over, zijnde het kostgeld dat hij tegoed had van Cornelis Gerritszn., die
op het schip van kapitein Van Laer was gestorven. Ook de inkomsten van de boomgaard, Jacob aange-
komen van Erris Gerritszn., zouden Cornelis toekomen, onder voorwaarde dat hij Jacob zou onderhou-
den indien deze armlastig zou worden. Cornelis en zij n vrouw Maria aanvaardden de gift en beloofden
dit na te komen285.

Op 14 juni 1714 verzocht Jacob schout en schepenen van Tricht om op zijn erf een 'occulaire inspec-
tie'286 te verrichten. De aanleiding was dat Maria van Heteren, inmiddels weduwe en hertrouwd, een
deur met een raam erin in haar achtergevel had gemaakt, met uitzicht op de boomgaard van Jacob, en
ook nog eens een dubbel kozij n met bovenlichten in de damstap287. Bovendien was het gemeenschap-
pelijke hek vervallen. Jacob vroeg hen om dit te inspecteren. De schout en schepenen vonnisten dat
Maria het raam moest laten dichtmetselen en het hek op gemeenschappelijke kosten herstellen of
vernieuwen. Het bovenraam in de damstap mocht blijven288. Twee jaar daarna deed Cornelis van den
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DeHervormde kerk van Tricht
De huidige toren is rond 1400gebouwd, het schip in de tweede helft van de 15e eeuw

en het koor en de sacristie in de 16e eeuw

Bergh, een schoonzoon van Jacob Kemp en koper van het naastgelegen huis, zijn beklag bij schout en
schepenen. Deze gelastten Maria van Heteren en haar tweede man Reijer van de Graft om binnen drie
weken de deur dicht te metselen en het hek, samen met Cornelis, te vernieuwen. Het licht in de
damstap mag ook nu blijven289.

Op 10 februari 1714 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Reijer van der Graft, zoon
van Bastiaen Stevenszn. van der Graft, en Manken Jans van Heeteren, weduwe van Cornelis Kemp, geassi-
steerd met Gerrit Verlee. De bruidegom bracht in: 5V2 hont bouwland te Geldermalsen en 400 gld. aan
contanten, de bruid bracht in: het huis en erf te Tricht met bijbehorende winkelgereedschappen, met
de last erop rustende, en 1V2 morgen houtland, tot een bos beplant, op Ravenswaaij, een boomgaard
op Tricht, genaamd de Muntershoff en gerede goederen als huisraad, linnen en wol, goud en zilver,
tesamen ter waarde van 250 gld. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, alleen van winst en ver-
lies staande het huwelijk, erfenissen en schulden van vóór het huwelijk worden niet meegerekend.
Na overlijden zonder kinderen na te laten zou het ingebrachte terug naar de eigen kant gaan. Bij
overlijden van één van hen zou de ander een morgengave van 100 gulden krijgen290. Toen Reijer in
1730 overleden was, maakte Maria met Steven van der Graft, namens diens vader Bastiaen, een scheiding
en kwamen de goederen, die zij had ingebracht bij het maken van de huwelijkse voorwaarden, weer
in haar bezit291. Op 6 april 1740 kavelde Maria met JoanAnthonij Bert, drossaard, schout en secretaris
van Buren, twee stukken weiland te Tricht292.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Tricht:

1. Baligje Kemp, ged. 10-1-1697, lidmaat op belijdenis Tricht 23-12-1718, begr. Tricht 20-11-
1778, otr./tr. Tricht 5-1/3-2-1732 (ingeschreven te Amsterdam 11-1-1732, attestatie om te
trouwen te Tricht 27-1-1732)293 Pieter van Rees, ged. 's-Gravenhage 11-9-1695, diaken Tricht
(1739)) begr. Tricht 15-12-1741, zn. van Dirck van Rees en Maria Backhuijsen.
16 januari 1758: Baaligje Kemp, weduwe van Pieter van Rees, heeft, na gerechtelijke panding, koop
genomen aan de gerede goederen van Hendrik van Everdingen, om daaraan te verhalen ƒ 91-5-8 met
de onkosten. Gekocht door Hendrik Drost, substituut gerechtsbode. Nakoop aan de comparant' ver-
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gost'294. Op 5 oktober 1758 pandde zij nogmaals op de goederen van Van Everdingen wegens een de
schuld van ƒ 91-S-8 volgens handschrift van 9 april 1757. Op 13 augustus 1759 verklaarde zij dat de
schuld was voldaan!9S.
Cornelis (Jacobus), volgt Vlle.
JennekeKemp, ged. 8-9-1700 (get.: Joost Kemp, in zijn plaats Jenneken Jans), begr. Tricht 8-
6-1771 (in de kerk), tr. Tricht 1-5-1729 Gijsbert (Gijsbertszn.) van Meeteren, ged. Tricht 17-8-
1690, schepen van Tricht (1734,1736,1738), aanwezig bij de executies van Lurke Everszn.
(1722), Jan Bisschop (1723) en Huijbert van Rijnberk (i734)2S1, vermeld op een lijst van
paard- en wagenbezitters (1741)251, begr. Tricht 23-8-1750 (in de kerk), zn. van Gijsbert
Meertenszn. van Meeteren, korporaal in het dorpsleger van Tricht (1709)296, en Teuntje
Gerritsdr. van Rijnberk.
Op 13 juni 1736 kocht Gijsbert van Meteren een huis, hofstede, berg, schuur, bakhuis met een 'duif-
huis' daarop, boomgaarden, weiland en annexe griendinge, samen binnen- en buitendijks te
Tricht aan de Lingendijk, op het Zant, met nog 2 morgen 4 hont land in de Stijlweert, 1 morgen 1
hont bouwland buitendijks, 1 morgen 2 hont bouwland in de Middelmaat, ï'A morgen in 2 morgen
weiland, waarvan een halve morgen toebehoorde aan de graaf van Buren, alles gelegen te Tricht,
en ook nog 1 morgen 1 hont land te Buurmalsen, voor ƒ 3.681,-297. Vijf dagen later blijken Gijsbert en
zijn vrouw Jenneke Cornelis Kemp hiervan nog ƒ 1840, schuldig te zijn. Op 24 juni 1737 werd deze
schuld afgelost2'8. Hiervoor waren zij een nieuwe schuld aangegaan bij juffrouw Hendrina Beens
van ƒ 1.500,-'". Drie jaar later leenden zij nogmaals een zelfde bedrag van de dames Margaretha
Constantia en Adriana Agatha Beens te Utrecht300. De leningen werden op respectievelijk 31 oktober
1761 en 3 december 1762 afgelost. Een nieuwe financier vonden zij in de persoon van Adrianus van
den Bosch. Van hem werd 3.000 gulden geleend tegen een rente van 4% per jaar301.

Na het overlijden van haar man stelde Jenneke zich borg voor haar zoon Gijsbert van Meteren als
buur- en maanmeester, wegens de verschotpenningen van de jaren 1769-1770 van de gemeenlands-
rekeningen van de polder Tricht. Zij werd hierbij geassisteerd door haar andere zoon Cornelis van
Meteren en de eveneens uit Tricht afkomstige Herman Doorn3OZ.

Huize 'tHofaan delingedijk teTricht(ca. 1910)
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Op 3 oktober 1748 maakten Gijsbert enjenneke een testament voor schepenen van Tricht. Hiervan -
zijn twee exemplaren bewaard gebleven, waarbij het opmerkelijk is dat de ene keer zijn broer
Coenraat van Meteren te Geldermalsen en haar broer Cornelis Kemp, en de andere keer.zijn neef
Maarten de Krijger te Geldermalsen, en haar broer Cornelis Kemp te Tricht, tot voogden werden aan-
gesteld3"3. Het laatste testament bleek na de dood van Jenneke rechtsgeldig te zijn. Op 18 juli 1771
verklaarde Cornelis Kemp voogd te zijn en deelde het gerecht mede dat zijn medevoogd Maarten de
Krijger zich al jaren niet meer onder de levenden bevond. Cornelis achtte zich met zijn drieenze-
ventig jaar te oud om deze taak op zich te nemen en stelde voor om Cornelis van Mill,-.wonende te
Geldermalsen, in plaats van zijn overleden medevoogd te benoemen en in zijn eigen plaats Gijsbert
van Meteren uit Tricht304.

Na de dood van Jenneke verkochten haar erfgenamen, te weten Wouter Stijlaart (= Stellaard),
gehuwd met Maria van Meteren, Maas Huijgen, gehuwd met Ariaantje van Meeteren, Leendert
Jonkers gehuwd met Gijsbertje van Meteren, Hermen van Doorn gehuwd met Cornelia van
Meteren, Gijsbert van Meteren mede namens zijn vrouw Johanna van Bergen, Cornelis van
Meteren, Aard van Mill als getrouwd hebbende Jenneke van Meteren en Baligje van Meteren, allen
meerderjarige kinderen en erfgenamen van Gijsbert van Meteren enjenneke Kemp, beiden overle-
den, en Cornelis van Mill en Gijsbert van Meteren als voogden over de minderjarige kinderen van
Gijsbert en Jenneke, aan Isaack van Mill en Anneke van Soest, volgens de koopcondities van 29-8-
1771, het huis met toebehoren op 't Sant te Tricht voor ƒ 4.630,-. Het huis op de Bulck verkopen zij
voor ƒ 616,- aan Dirk Schouten.- Daarnaast deden zij de boomgaard 'den Hoff (f 600,-), 2 hond
bouwland (f 370,-), 1V1 morgen weiland (f 182,-), en 1 morgen bouwland in de verkoop305.

4. Jan, volgt Vllf.
5. Jacob, volgt Vllg.

Vlle. Cornelis (Jacobus) Kemp, ged. Tricht 12-2-1699 (als Cornelis Jacobus, get.: Aarken van
Heteren), poorter Amsterdam 1-4-1727, meester timmerman en molenmaker (molenbouwer),
voornamelijk van zaagmolens, won. aan het einde van de Vijzelgracht (1727) ald., daarna op 't
Hoff te Tricht (1741-1780), administrerend diakonie-armmeester Tricht 1755306, opzichter van
de Prins van Oranje in het domein Buren, aangesteld 4-6-1756307, begr. Tricht 11-12-1780 (op het
koor), otr./tr. Amsterdam/Tricht 29-5/22-6-1727 (attestatie verleend naar Tricht 20-6-1727, op
22-6-1727 betaalden zij zes gulden belasting om buiten Amsterdam te trouwen) Catharina Eva
Kroon (Croon), ged. Amsterdam 16-12-1693, won. Rokin te Amsterdam (1727), begr. Tricht 29-7-
1763, dr. van Joannes Croon, winkelier, later koopman, wijnkoper en drogist, te Amsterdam, en
Elizabeth Francken308.

Al in 1721 was CornelisKemp als molenbouwer in Amsterdam werkzaam. Op 18 maart van dat jaar gin-
gen twee kooplieden uit Lissabon, Andreo en Hermano Cremer, een contract aan met Claas Quintum,
Cornelis Kemp, Willem Sanderts van Santen en Careljol, molenmakers, en met Jan de Wit, meesterknecht
zaagmolenaar, en Martenjanszn. van Leeuwarden, zaagmolenaarsknecht. Zij zouden op een nader te
bepalen tijdstip per schip naar Lissabon gaan om daar een zaagmolen op te bouwen, die zij in onder-
delen zouden meenemen309.

Op 5 september 1727 maakten Cornelis, meester-timmerman en molenmaker, en zijn vrouw een
testament, waarbij zij bepaalden dat de langstlevende erfgenaam en executeur zou zijn. Indien
Cornelis zou komen te overlijden en zijn moeder Maria van Heteren nog zou leven, zou zij alleen de
blote legitieme portie krijgen310.

In 1742 hielden Cornelis Kemp en zijn vrouw Amsterdam voor gezien en liet hij op 11 juni 1742 op
zijn bedrijf bij het Zaagmolenpad aan de Amstel een partij iepenplaten van 2 tot 5 duim dik, azijn-,
ispelen- en pokhout, een tonmolen, een nieuwe juin en tuien met molenmakersgereedschap publiek
verkopen3". Al eerder dat jaar had Cornelis voor notaris JohannesBeukelaer te Amsterdam een procura-
tie afgegeven om zijn 1/6 aandeel in 4 morgen 500 roeden land te Kethel te verkopen312. De beslissing
om naar Tricht te terug te gaan was al eerder genomen. Zij kochten namelijk al op 5 mei 1741 van
Johan Melchoir van Eek van Tijsterbant eaJosinaAdriana van Hemert 'de huijsinge en hoffstad het Hoff met
annexe waterhoven, rondsomme in een vijver liggende, ende het steenen somerhuijsje' met een aan-
tal percelen land ter grootte van ongeveer 10 morgen313. De koopprijs bedroeg 5000 gulden31*. Op 11
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november 1746 verkochten zij een huis, erf, en schuur in de Kerkstraat te Tricht aan het echtpaar Elias
Pothuijsen en DirckjeAriensSpaan, voor/400,-3". Eveneens kochten zij op 30 november 1753 drie mor-
gen bouwland in de 'Scheetige Hoeven' te Tricht en 5V2 morgen bouwland in de 'Laagenspijck' te
Buurmalsen op 19 december 17533'6.

Na het overlijden van zijn vrouw maakte Cornelis Kemp op 14 mei 1780 een uitgebreid testament.
Aan zijn jongste dochter Maria prelegateerde hij het het levenslange vruchtgebruik van 't Hoff met
bijbehorende boomgaarden en weiland, 'het nootebome cabinet', waarin haar kleren, met alles erop
en erin, het beste bed met toebehoren, de porceleinkast uit de zijkamer maar zonder het porcelein,
het bureau, op de kelderkamer staande, met de inhoud, de grote bijbel en twee boeken van ds
Franken - haar oom van moederszijde - het ledikant met het groene behangsel en de grote spiegel op
de kelderkamer, het staande horloge in het voorhuis en evenveel geld en goederen als zij n getrouwde
kinderen bij hun huwelijk hadden gekregen. Ook mocht zij de kersenboomgaard achter 't Hoff rooi-
en, mits deze weer werd ingepoot. Aan zijn kleinzoon Cornelis, de zoon van Jan Kemp, prelegateerde
hij al zijn timmermansgereedschappen en een met groen laken beklede lessenaar met alle tekenin-
gen en verdere inhoud, staande op de bovenkamer. Tot erfgenamen benoemde hij zijn vier kinderen
Cornelis, Catharina Elisabeth, weduwe van Jan Claeszn. Lelij, Maria en Jan m. Op 1, 2 en 3 februari 1781
werden door de kinderen van Cornelis en Catharina Eva via een openbare verkoop allerhande goederen
verkocht ter waarde van ƒ 1.189-17318.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt Villa.
2. Catrina Elisabeth Kemp, geb. Amsterdam, ged. ald. 15-2-1730 (Zuiderkerk; get.: Segerus

Francken en Alida de Jager), won. op 't Hoff te Tricht (1752), later op Craijesteijn te Tricht,
op latere leeftijd werd zij blind, overl. Buurmalsen 18-5-1819, otr./tr. (1) Tricht 7/23-3-1750
Jan Claaszn. Lelij, geb. Amsterdam 1701/1702, won. buiten de Raampoort te Amsterdam
(1728), heer van Craaijesteijn, schepen van Buurmalsen en Tricht (1745,1750), begr. Tricht

Het huis Crayesteyn te Tricht
(afgebroken in de eerste helft van de 19e eeuw, herbouwd in 1855)
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De herenbank van 'Crayesteyn' in de kerk van Tricht

22-7-1774 (op het koor) (hij tr. (1) (otr. Amsterdam 15-4-1728) Marritje Klaasdr. Hoogwater,
ged. ald. 9-3-1696 (Westerkerk), won. buiten de Utrechtse Poort te Amsterdam (1728), begr.
Tricht 13-1-1747, wed. van Jan Blo(c)k319, dr. van Klaas Dirckszn. Hoogwater, houtzaagmo-
lenaar, afkomstig uit Oostzaan, en Trijntje Dirckx), zn. van Klaas Janszn. Lelij; otr./tr. (2)
Tricht 24-9/11-10-1784320 Arie van den Berg, geb. Eek, won. Beusichem (1784), overl. aang.
Tricht 5-8-1809 (hij tr. (1) Clasina Johanna van Zoelen (Soelen), begr. Beusichem 13-12-1783
('leijd naest den toorn', ƒ 6-10-12), dr. van Nicolaas van Zoelen, schepen van Beusichem en
Zoelmond (1762), en Adriana Maria Schas321).
'De oude adellijke huijsinge en hoffstad Craijestijn' met 'den Toorn of Heerenhuijs', een groot
bouwhuis met stallen voor de koeien en paarden, koetshuis, tuinmanshuisje erachter en diverse
boomgaarden en landerijen werden op 5 oktober 1737 door Jan Claeszn. Lelij en Marretje Hoogwater
uit de nalatenschap van de familie Meurs voor ƒ 13.825,- gekocht322. Voor het sluiten van het huwe-
lijk tussenjan en Catharina Elisabeth, werden op 25 februari 1750 huwelijkse voorwaarden gemaakt,
waarbij zij bepaalden dat de langstlevende erfgenaam zou zijn.

In de nacht van 13 op 14 februari 1782 werd op huize Craijesteijn te Tricht ingebroken door vier
onbekende mannen met zwart gemaakte gezichten. Het huis werd in die tijd bewoond door
Catharina Elizabeth Kemp, weduwe van Jan Claeszn. Lelij, haar zuster Maria Kemp, en een twintigjarige
knecht en een veertigjarige dienstmaagd. De inbrekers forceerden de voordeur en knevelden het
inmiddels ontwaakte en toegelopen personeel. De knecht werd onder bedreiging met doodschie-
ten of halsafsnijden gedwongen om te vertellen waar het geld en de juwelen waren verstopt.
Intussen werd Catharina Elisabeth door één van de andere mannen geslagen, op de grond gegooid
en tegen haar hoofd geschopt. Hij dreigde haar nek te breken als ze niet zou stoppen met schreeu-
wen. Maria werd door twee mannen gegrepen en vastgebonden, maar hoorde, omdat zij doof was
de dreigementen niet. Na ongeveer anderhalfuur slaagde zij erin zich los te maken en de anderen
te bevrijden, waarna zij constateerden dat de sloten van de kasten en van het 'buraaux' waren op-
gebroken. Er was voor 600 gulden aan contanten en 2000 gulden aan sieraden gestolen, waaron-
der een 'grote boot met 11 stenen en een gouden boot' [= ovale siersluiting voor een ketting] en zil-
veren voorwerpen, zoals 'ordel(or)ijndoosjes' [= eau de la reine, d.w.z. reukwater] en tafel-
gerei323.
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Op 10 november 1788 testeerden Catharina Elisabeth Kemp en Arien van den Berg en bepaalden zij
dat de langstlevende vruchtgebruik van de boedel zou krijgen. Indien zij als eerste overlijdt, moet
hij jaarlijks een lijftocht van ƒ 200,- aan haar zuster Maria Kemp uitkeren 'tot haar alimentatie', die
zij niet mag vervreemden of bezwaren. Catharina Elisabeth was goed op de hoogte van de precaire
situatie van haar zuster, zoals we nog zullen zien. Zij prelegateert aan haar nicht Catharina Elisabeth
Kemp, dochter van haar broer Cornelis Kemp, al haar lijfgoed en sieraden en aan haar zuster Maria al
haar ongemunt goud en zilver. Verder aan de kerk van Tricht ƒ 300,- voor de aankoop van twee ko-
peren kronen, waar bovenin naamplaatjes met haar naam en de wapenschilden van haar en haar
laatste man moeten komen. De ene kroon zal komen te hangen voor het gestoelte van Craijesteijn
en de andere voor die van het Hoff. Haar erfgenamen zullen zijn haar zuster Maria en de kinderen
van haar broers Cornelis en Jan, elke staak voor een derde. Haar erfgenamen moeten 't Hoff aanne-
men. Als haar erfgenamen problemen maken, dienen zij onterfd te worden324.

Zij stelde als executeurs aan, bij akte van 6 januari 1809, haar neef Hendrik Nicolaas Kemp, wo-
nende te Beusichem, en bij diens overlijden zijn broer Anthonij Kemp, wonende te Tricht, en Jan
Drost, wonende te Tricht, en bij diens overlijden Johannes Koedam, wonende te Zoelmond. Hiervoor
stelde zij een vergoeding van ƒ 300,- vast325. In het rekeningenboek van Hendrik Nicolaas Kemp vin-
den we een afrekening: aan de kinderen van jan Kemp 3200 gulden, nog aan KarelEvertKemp te beta-
len 600 gulden, aan 'Drost' en AnthonieKemp, 1600 gulden en aan de collaterale successie 180 gul-
den. Aan het einde van haar leven heeft Catharina Elisabeth haar gezichtsvermogen verloren (1811).
Zij doneerde aan Hendrik Nicolaas, omdat hij haar zaken behartigde, boven het hem al toekomende
erfdeel, nog eens twee onderhandse obligaties van ieder 1000 gulden, diverse meubelen, waaron-
der haar bed, maar ook een schilderij van de Oude Kerk te Amsterdam en één van Craijesteijn,
toentertijd gewaardeerd op respectievelijk ƒ 12,- en ƒ3,-326.

Handtekeningen (1811) van de blinde Catharina Elisabeth Kemp (VUIe)
en haar neef Hendrik Nicolaas Kemp (VIIIa-6)

3. Maria Kemp, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 1-11-1731 (Amstelkerk; get.: Jacob Kemp,
Baligje Kemp), zij bleek doof te zijn (1782), overl. na 22-2-1790327, tr. Tricht ('op 't Huijs 't
Hoff) 16-2-1785 (provisionele scheiding tafel en bed 24-6-1789) Jacobus Cornelis van den
Bosch, geb./ged. Haarlem 1/5-10-1760, lidmaat 's-Gravenhage Pasen 1791 met attestatie van
Tricht328, won. Delftse Veer te 's-Gravenhage (1791), won. ald. (1792329,1802), overl. na. 4-6-
1802330, zn. van Adrianus van den Bosch, chirurgijn te Bantam (1758)331, later te Tricht (1761,
1768)332, en Sophia Pabruwe333.
Op 28 januari 1785 werden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Jacobus Cornelis van den Bosch,
geassisteerd met zijn ouders Adrianus van den Bosch en Sophia Pabruwe, en de 29 jaar oudere Maria
Kemp, geassisteerd met haar broer Jan Kemp. Beiden brachten al hun bezittingen in. Jacobus' ou-
ders gaven hem binnen één jaar nog eens ƒ 600,-. Indien zij als eerste kwam te overlijden zonder
kinderen, zou de helft van de nalatenschap aan elke zijde toekomen, behalve 13V2 hond land in 'De
Nieuwen Hoeven' te Tricht, leenroerig aan de graaf van Buren, die alleen aan haar erfgenamen
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zouden toevallen, waarvoor ƒ 200,- aan zijn erfgenamen betaald moest worden. Indien er geen
kinderen kwamen, moest de langstlevende alle lijfgoederen en sieraden van de overledene binnen
zes weken aan de erfgenamen van de overledene geven334. Op 3 juli 1788 droegen Jacobus en Maria
aan hun zwager Arie van den Berg en (schoon)zuster Catharina Elisabeth Kemp een vierde deel van
huize 't Hoff te Tricht over, voor een bedrag van ƒ 2.242,-"5. In het rekeningenboek, later bijgehou-
den door Hendrik Nicolaas Kemp, vinden we aantekeningen over deze transactie, welke feitelijk
werd verricht op 23 juni 1788. De betaling werd niet gedaan aan de verkopers, maar aan allerlei
schuldeisers. De eerste post is een betaling van ƒ 50-15-0 aan Jon Stappershoefvoor 'gecogte erte' in
1787. Daarnaast werden een groot aantal wissels en obligaties betaald. De deplorabele financiële
positie waarin Jacobus en Maria verkeerden, komt hiermee duidelijk in beeld.

De overdracht werd direct gevolgd door een huurcontract waarbij Jacobus enMaria het verkochte
'Hoff huurden. Ook pachtte Jacobus van Arie van den Berg, die toen het rekeningenboek bijhield, de
boomgaard op 't Hoff en die bij Craijesteijn voor 260 gulden per jaar. De pacht werd volledig vol-
daan in natura; appelen en peren.

Op 2 februari 1789 kocht Jacobus een beurtschip, om preciezer te zijn een aak, van PieterBlomvliedt
en zijn vrouw Lutera van Gijtenbeeck. Als hypotheek stelde hij 11 hond weiland in de Nieuwe Hoeve
te Tricht336. Jacobus verkwanselde steeds meer van Maria's bezittingen, waardoor Maria het leven
met hem niet meer zag zitten. Er volgde een provisionele scheiding van tafel en bed, waarvan de
stukken werden opgemaakt op 24/28 juni 1789. In een verzoekschrift aan het gerecht van
Buurmalsen en Tricht gaf zij aan dat zij in 1785 'zeer onvoorzichtig' was gehuwd in gemeenschap
van goederen en dat haar man in nog geen vier jaar tijd kans had gezien om het merendeel van haar
ten huwelijk aangebrachte goederen te 'veralieneren' [= vervreemden] en aanzienlijke schulden
had gemaakt, waarvoor haar nog resterende goederen nauwelijks toereikend waren. Zij verzocht
een 'veniam agendi' [= akte van handelingsbevoegdheid] tegen haar man en om een curator ad li-
tes toe te voegen. Maria verplichtte zich binnen drie maanden te volgende schuldeisers te betalen:
haar z wager A rien van den Bergh ƒ 306,19, aan P. Blomvlied f 625,- (voor de koop van het schip), aan een
schuitenmaker te Leerdam ƒ 170,-, een zekere Crillard te Rotterdam ƒ 86,- en diverse kleine sommen
ten bedrage van ƒ 175,-. De overige schulden zou Jacobus zelf moeten betalen. Hij behield het schip
en de 7 hond weiland 'Het Schildje' te Tricht. Zodra Maria de schuitenmaker had betaald, moest
Jacobus het huis te verlaten337.

Veel vernemen we daarna niet meer van Maria. Op 25 december 1789 transporteerde zij nog, ge-
assisteerd met haar zwager Arien van den Berg, één morgen vijf hont land op de Nieuwe Hoeve te
Tricht aan Gijsbert van Meeteren enjohanna van Bergen33S. Wij hebben niet kunnen vaststellen hoe het
met Jacobus en Maria verder is gegaan en waar zij zijn overleden.

4. Jan Kemp, ged. Amsterdam 6-9-1733 (Amstelkerk; get.: Jan Lelie, Marretje Hoogwater),
begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 14-9-1733.

5. Jan, volgt VlIIb.

Villa. ('Doctor') Cornelis Kemp (junior), ged. Amsterdam 8-10-1728 (Westerkerk; get.: Reijer
van der Graft en Maria van Heteren), 'chirurgus et medicine practicus' te Beusichem (1773-
1788), organist in de kerk van Beusichem339, bezat in 1790 zes schapen340, diakoniearmmeester
Tricht 1755341, lidmaat Beusichem met attestatie van Tricht na 1757, begr. Beusichem 19-10-1795
(in de kerk)342, otr./tr. Beusichem/Cothen 12/28-4-1760343 Gerardina Josina de Ronde, ged.
Beusichem 25-9-1740, overl. Zoelmond 2-4-1821344, dr. van 'doctor' Cornelis de Ronde, chirur-
gijn te Beusichem, later te Zoelmond, en Jannetje van Zanten.

Van de werkzaamheden van CornelisKemp als chirurgijn vinden we iets terug in de rekeningen van de
zogenaamde 'politique' armen van Zoelmond. In de periode 1773-1776 betaalden de armmeesters
hem 21 gulden voor 'vroedkunde ten dienste van de vrouw van Steven van Mourick', waarvoor toe-
stemming was verleend door de drossaard345. Een eerdere betaling was voor het kind vanjohannes
Prijs, dat een 'panceritium caries ossies' - een gebroken arm - had en dat door Cornelis behandeld
werd van 10 mei tot 10 juli 1769. Hiervoor ontving hij ƒ 8-12-0346.

Ziek te bed liggende testeerde Gerdina Josina op 19 oktober 1795. Tot erfgenamen benoemde zij haar
vier kinderen: Cornelis, Hendrik Nicolaas, Antonie en Cornelia en haar kleinzoon Hendrik Drost, zoon van
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haar overleden dochter jantje Corndia. Zij verwees in haar testament naar de huwelijkse voorwaarden
gemaakt op n april 1760. Tot voogden stelde zij aan Antonie en Jan deRonde, en CornelisKemp, wonende
te Beusichem347

Op 18 mei 1808 vond er pas een scheiding plaats van de boedel van CornelisKemp, waarbij betrokken
waren: Hendrik Drost, minderjarige zoon van jantje Cornelia Kemp bij Hermanus Drost, voor wie optrad
zijn voogd Jan deRonde, Hendrik NicolaasKemp, gehuwd met Geertje vanHeukelom,AntonieKemp gehuwd
met Maria van Mill, enjohannes Koedam, gehuwd met Cornelia Johanna Kemp. De weduwe van Cornelis
Kemp, Gerardinajosina de Ronde, werd vergezeld met Arnoldus de Ronde als momber. Op 15 maart 1808
was er via een blinde loting een onderlinge schikking gemaakt. De weduwe van Cornelis Kemp zou le-
venslang het vruchtgebruik houden, uitgezonderd de navolgende percelen:
a. 1 morgen 3 hond bouwland op de 'Kerswerff te Beusichem (f 600,-) en 2 hond boomgaard in de

'Legeweert' (f 300,-), die toekomt aan Hendrik Drost.
b. 2 morgen 2 hond weiland 'De Nieuwe Weijde' op de Ringelpoel te Beusichem (ƒ 900,-), komt toe

aan Hendrik NicolaasKemp en zijn vrouw.
c. 2 morgen 2 hond bouwland op het Hoogveld (f 700,-), 1 morgen 2 hond bouwland genaamd 'Den

Boten' (f 400,-), en 2 morgen 1 hond bouw- en weiland genaamd 'de Zijlakker' in 'den Rijsbos', in-
clusief de last van een obligatie van ƒ 500,- aan het weeshuis van Buren (f 500,-), alle gelegen te Beu-
sichem, komen toe unjohannes Coedam gehuwd met Corneliajohanna Kemp. Zij moeten na het over-
lijden van hun moeder aan de andere drie loten nog eens ƒ 50,- betalen.

d. 1 morgen 4 hond bouwland en bos aan het 'Eenboompje' onder Beusichem {f 500,-) en 2 morgen
weiland en bos in de Voorkoop te Beusichem (f 400,-) komen toe aan Anthonie Kemp en zijn vrouw.

Aan het einde van de akte blijkt dat de bovengenoemde landen pas feitelijk worden toebedeeld
na het overlijden van de weduwe van CornelisKemp, hetgeen nog dertien jaar zou duren348.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Beusichem:

1. Catharijna ElisabetKemp, ged. 26-7-1761, begr. Beusichem 16-7-1773 (f 3-6-12).
2. Jantje Cornelia Kemp, ged. 20-3-1763, begr. Beusichem 11-5-1763349.
3. Jantje Cornelia Kemp, ged. 17-6-1764, won. Beusichem (1783), begr. Beusichem 18-2-1793350.

tr. (1) Beusichem 29-6-1783351 Hermanus Drost, j .m. van Tricht352, meester timmerman, lid-
maat Beusichem met attestatie van Tricht 3-11-1782, won. Beusichem (1783), overl. Beusi-
chem 30-11-1811, begr. Beusichem 4-12-1811 (60 jaar), waarschijnlijk zn. van Hendrik Her-
menszn. Drost en Johanna de Cock (hij otr./tr. (2) Beusichem 3/23-10-1795 Dirckje van
Me(e)ningen).

4. Kornelis Kemp, ged. 13-7-1766, overl. tussen okt. 1795 en
18-5-1808.

5. Cornelia Kemp, ged. 9-4-1769, overl. vóór apr. 1779.
6. Hendrik NicolaasKemp, geb./ged. Beusichem 3/5-7-1772,

koopman, landeigenaar en organist te Beusichem, later
te Tricht, dedingsvriend (1802)353, lid van de raad en
assessor van Buurmalsen354, overl. Buren 3-4-1846,

tr. (otr. Amsterdam 9-3-1798)355 Geertje van Heukelom,
geb./ged. Gameren 10/18-10-1772, won. in de Utrechtse
Dwarsstraat te Amsterdam (1798), overl. Tricht
28-11-1841 (huis Craijesteijn), dr. van Johannes van
Heukelom en Jakemijntje Krol.

Cornelis Kemp (1/99-1888)
(zoon van Nicolaas Kemp (VtIIa-6; 1772-1846)

en Geertje van Heukelom (1772-1841)
(uit: Weekblad 'Het Leven', 1 nov. 1521)
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'Hethoudtboeckvand'mookd'SpaareBoom.JacobJacobszn.Blockdeni januari 1714'
De leveranties van hout zijn bijgehouden tot 1727.

Eerste pagina van het rekeningenboek, waarin onder meer Hendrik Nicolaas Kemp (VIIIa-6)
zijn aantekeningen maakte
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Van Hendrik Nicolaas Kemp is een rekeningboek bewaard gebleven356. Vóór hem zijn hierin aanteke-
ningen gemaakt Aoot Jacob Jacobszn. Block (1714), Jan Block (1717-1727) en Arie van den Berg (1788-1789).
Via de weduwe van Jan Block, Marretje Claesdr. Hoogwater, haar tweede man Jan Claeszn. Lelij en zijn
tweede vrouw Catharina Elisabeth Kemp, is het boek in de familie Kemp gekomen. Zoals eerder ge-
zegd, was Arie van den Berg de tweede man van Catharina Elisabeth (zie VIIe-2). Nadat zij haar ge-
zichtsvermogen had verloren, werden haar belangen behartigd door haar neef Hendrik Nicolaas
Kemp. Reeds vóór haar overlijden kwam het buiten Craijesteijn in zijn bezit en zo ook het rekenin-
genboek.

Hendrik Kemp stelde veel belang in het weer. Zo tekende hij alle dijkdoorbraken tussen 1211 en
1845 in het boek op. Voor een landman, zoals Hendrik zichzelf kwalificeerde, waren twee zaken
belangrijk: het al eerder genoemde weer en de opbrengst van zijn landerijen en boomgaarden.
Zijn gedeelte met aantekeningen begint hij met 'memori van uijtgave en opbrengst van de goede-
ren van H.N. Kemp beginnende met de Jare 1816'. Tevens deed hij jaarlijks verslag van de belang-
rijkste gebeurtenissen. Over 1816 schreef hij 'voor den landman aleer treurigs'. Hij noteerde een
verlies van 1600 gld. De volgende jaren typeerde hij als 'ook een tegenspoedig jaar' (1817), 'zeer on-
gelukkig' (1818), 'zeer tegenspoedig' (1819) 'zeer noodlottig' (1820) en 'schrikwekkend' (1821). In ja-
ren daarna, als hij geen verlies heeft, is hij niet zo stellig in zijn notities. Zo schreef hij over het jaar
1830 dat het in 'groeijzaamheid weer' begon. Deze observaties hield hij vol tot kort voor zijn dood
in 1846. Toen zijn vrouw in 1841 overleed, lezen we: 'Den 29 november verloor ik tot aller droefheid
mijn huisvrouw aan een ziek[t]e van 14 dage in het 69ste jaar harer levens stierfin het geloof aan
Haaren Zaligmaker Jesus Christus stierf zo zagt en sliep maar in'.

Andere notities van zijn hand gaan over uitgaven aan de chirurgijn, de kleermaker, de kuiper, de
molenaar, de wijnkoper, de zadelmaker en aan de vrouw die zijn dochter naailes gaf. Hendrik's
notities lopen tot 1844. Daarna staan er in het bewuste boek enige aantekeningen van zijn zoon
CornelisKemp over diens activiteiten als assuradeur.

In het aantekeningenboek vinden we over de koop van de huysinge en hofstad Craijesteijn niets
terug. Hendrik Nicolaas kocht dit op 22 juli 1811 van zijn tante Catharina Elizabeth Kemp. In de om-
schrijving lezen we dat daaronder ook begrepen moesten worden: een 'bouwhuijs, stallinge,
toorn, duijventil, poort, berg, en schuur, hof, bepoting, dreven, lanen, cingels, binnen de gragt en
buijten de gragt, hekkens, platen, balkbomen, kleerstokken, planken, enz.'. Ook een gestoelte in
de kerk van Tricht behoorde bij Craijesteijn, en ook diverse percelen land ter grootte van zo'n 20
morgen waren bij de transactie betrokken. Hendrik Nicolaas betaalde hiervoor 8500 gulden357.

7. Catharina Elisabeth Kemp, ged. 7-12-1774, verm. begr. Beusichem 14-6-1783 (kerkhof bij
avond een kind van doctor Kemp).

8. AntoniKemp, ged. 29-1-1777, won. Beusichem (1806), tr. (otr. Beusichem en Tricht 25-1-1806)
Beusichem 16-2-1806 Maria van Mill, ged. Tricht 2-7-1775, won. Tricht (1806), dr. van Jacob
van Mill en Francijntje van Asch. Na de geboorte van hun zoon Jacob in Tricht op 15-10-1813
ontbreekt van hen elk spoor.
Op 25 januari 1806 maakte AntonieKemp, vergezeld van zijn broer HendrikNicolaasKemp, huwelijkse
voorwaarden met Maria van Mill, die geassisteerd werd door haar vader Jacob van Mill. Hij bracht in:
alles wat hem uit zijn ouders versterf zal toekomen, een wagen en twee paarden (driehonderd gul-
den), twee melkbeesten (ƒ 100,-), twee varkens (f 30,-), en 200 gulden aan contant geld. Verder zijn
lijfgoed, een zilveren zakhorloge en niet te vergeten zijn zilveren broek- en schoengespen. Maria
bracht in: een huis, schuur, boomgaard, tuin en erfje aan de Lingendijk te Tricht. Er werd bepaald
dat er geen gemeenschap van goederen zal zijn358.

9. Corneliajohanna Kemp, geb./ged. 20/25-4-1779, overl. Beusichem 21-9-1832, tr. Zoelmond 3-
5-1801 Johannis Koedam (jr.), ged. Zoelmond 22-8-1773, landman te Tricht (1832), overl.
Buurmalsen i5-5-i844,3S9 zn. van Johannes Koedam en Josina Schaaij.

10. Gardinajosina Kemp, ged. 3-1-1781, begr. Beusichem 5-1-1784.
11. Gerhardus Cornelis Kemp, ged. 16-5-1784, begr. Beusichem 4-11-1784.
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VlIIb. Jan (Corneliszn.)Kemp, ged. Amsterdam 21-11-1734 (Amstelkerk; get.: Jan Lelie, Marretje
Hoogwater), schepen van Tricht (1765-1766), later buurmeester van Beusichem (1786, 1789-
1790)360, begr. Beusichem 3-11-1810 (in de kerk)36', tr. (otr. Beusichem en Tricht 8-12-1764) Tricht
27-12-1764 Corneliajohanna van Zoden (Soelen)362, ged. Beusichem 3-3-1737, overl. Rotterdam 22-
4-1812, dr. van Nicolaas (Klaas) van Zoelen (Soelen), koopman en grossier in gedestilleerd en
wijnen te Beusichem363, buurmeester en schepen van Beusichem en Zoelmond (1749-1775), en
Adriana Martina Schas.

Op 17 december 1764 treffen we Jan Corneliszn. Kemp aan als geldverstrekker. Hij leende toen 400 gul-
den uit aan Dirck van Steenderen en diens vrouw Anna Margaritha Beekhoff16*. Bij de verkoop van drie
morgen land te Tricht, genaamd 'Scheetige Hoeve' zien we Jan, nu samen met zijn vrouw Cornelia
Johanna van Soelen, optreden. Zij transporteerden dit land aan Johanna de Cok, weduwe van Hendrik
HermenseDrost, voor 1050 gulden36s. De panding van 6 juli 1785 op hun deel van 't Hoff te Tricht door
Arie van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp, wegens een niet-betaalde obligatie, is de aanleiding om
op 13 juli 1785 hun kwart aandeel in dit huis aan hen te verkopen voor 2870 gulden366.

Op 6 november 1789 spande Jean Henrij'aquier, won. Culemborg, als gemachtigde van zijn schoon-
ouders Jan van Arkel en Catharina Decker, wonende te Zoelen, een proces aan tegen Jan en zijn vrouw
wegens wanbetaling. De uitspraak luidde dat de schuld van 700 gulden, lopende vanaf 6 januari
1788, na drie maanden met rente betaald moest zijn367.

Op 27 januari 1792 gingen Jan en zijn vrouw een lening aan van 1200 gulden tegen 4'/2% rente bij
Petronella Gallemans, weduwe van Coenraed Tegelaer. Hiervoor stelden zij 4'/2 morgen bouwland en een
bos te Beusichem als onderpand. Overigens werd deze laatste schuld op 7 mei 1803 gecasseerd368.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Beusichem:

1. Adriana Martina Kemp, ged. 18-3-1770, jong overleden.
2. CornelisKemp, ged. 7-4-1771, leefde nog op 14-5-1780 toen zijn grootvader Cornelis Kemp

hem zijn timmergereedschap en een lessenaar met tekeningen legateerde, jong
overleden.

3. Nicolaas Kemp, ged. 9-8-1772, jong overleden.
4. Nicolaas Adrianus Kemp, ged. 7-11-1773, lidmaat Rotterdam 20-11-1805 met attestatie van

Beusichem369, koetsier op de Schie te Rotterdam (1811), overl. Beusichem 28-7-1828, tr. (otr.
Tricht 13-11-1804 en Rotterdam 17-11-1804 op attestatie van Tricht, attestatie van Tricht
naar Rotterdam 5-12-1804) Rotterdam 9-12-1804 (schepenen) Cornelia Huijgen, geb./ged.
Tricht 21/27-8-1780, won. Tricht (1804), lidmaat Rotterdam 18-12-1805 op attestatie van
Culemborg370, overl. na 28-7-1828, dr. van Maas Huijgen en Adriaantje van Meeteren, rent-
enierse te Tricht371.
Nicolaas Adrianus en Cornelia kregen op 16 juni 1807 admissie om in Rotterdam te wonen372. Op 12
april 1812 kregen zij attestatie naar Rotterdam. Op 31 januari 1814 verkochten zij aan CornelisKivit,
wagenmaker, een huis, schuur, berg en boomgaard en griendje te Beusichem, groot 1 morgen, voor
1325 gulden373.

5. CarelEvertKemp, ged. 12-2-1775, knecht op het veer te Beusichem (1810)374, bierbrouwers-
knecht (1821, 1823), later arbeider (1826-1843) te Ameide, bevond zich in 1822 aan het
Buiksloterkanaal in Noord-Holland375, overl. Ameide 4-5-1843, tr. Ameide 6-4-1821 Annigje
Diepenhorst, ged. Ameide 17-6-1792, dienstmaagd te Ameide (1821), overl. Ameide 20-11-
1875, dr. van Frans Diepenhorst, metselaar te Ameide, en Johanna Deijns (Diens).
Op 13 februari 1807 werd beslag gelegd op de goederen van Frederik Smithjan Clase van der tingen en
CarelKemp door notaris P. A. Schermbeek te Utrecht, gevolmachtigd door Willem Vogelspoel, wegens
de koop van een bruin ruinpaard voor 120,25 gulden op een openbare veiling te Neerlangbroek.
Smith was de koper en de anderen waren de borgen. Kennelijk was het verschuldigde bedrag niet
voldaan376.
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6. Adriana Martina (Maria) (Jaantje)Kemp, ged. 24-3-1776, overl. Rotterdam 9-3-1825, tr. Amster-
dam 26-5-1811 (Thomas) Hubertus Mali(e), geb./ged. Amsterdam 20/'22-10-1775 (r.-k. De Ster),
spekslager in de Oude Looierstraat voorbij de Dwarsstraat te Amsterdam, sinds 1815 te
Rotterdam, opgenomen in het stadarmhuis van Rotterdam 2-7-1830, in januari en juli 1831
bedeeld met kousen, absent 25 juli 1831377, opnieuw opgenomen 8 november 1833378, bleek
verlamd te zijn (1842)379, overl. Rotterdam 21-5-1853 (hij tr. (1) (otr. Amsterdam 9-4-1802)
Janna (Adriana) ten Kate, van Rijssen, begr. Amsterdam 6-6-1810 (Westerkerk)), zn van
(Theodorus) Hubertus Malie, leerlooiersknecht te Amsterdam38", en Maria Wessels.
Van Adriana Martina werd te Beusichem een 'onecht' kind begraven 25 juli 1795.

7. Jan Kemp, ged. 10-3-1782, tuinder/warmoezier (1812), hovenier (1821), tuinder (1830), won.
Zwaanshals Q.115 (1812), later Q.434 te Rotterdam (1821,1830), overl. Beusichem 22-11-1830,
tr. Rotterdam 10-6-1812 Petronella (Pietronella, Pieternella) Huijgen, ged. Beusichem 25-2-1769,
particuliere (1830), overl. Rotterdam 13-5-1830, dr. van Jacob Huijgen en Grietje Hol.
Op 11 mei 1821 testeerdenjan en Petronella te Rotterdam. Zij benoemden de langstlevende tot erfge-
naam. Na diens overlijden (= de langstlevende) moeten voor de ene helft erven zijn zuster Adriana
Martina en zijn broers NicolaasAdrianus en Karel Evert, en voor de andere helft haar nichten Grietje
Huijgen en Stijntje Huijgen, kinderen van haar overleden broer Pieter Huijgen3S'. Als de nalatenschap
na de dood van Jan verdeeld moet worden, zijn deze twee nichten onvindbaar. De Rechtbank van
Eerste Aanleg benoemde notaris Wouterus de Prill bij vonnis van 13 maart 1833 om namens hen op
te treden. In de nalatenschap vinden we het volgende onroerend goed: een huis bestaande uit vier
woningen, benevens nog een huis, keuken, tuinland en erf gelegen in de Zwaanshals in het voor-
malige ambacht Blommersdijk (Cool), nu Rotterdam, genummerd Q.234, een stuk warmoesland
en nog een stukje land met een huis, schuurtje en erf aan de oostzijde van de Rottekade bij de
Rubroekse watermolen in Rotterdam382.

Vllf. Jan (Corneliszn.) Kemp, ged. Tricht 20-5-1703 (get.: Jenneke Jans), stadhouder van de lenen
van de Arkelse hoeve383, diaken Tricht (1732,1736-1738)384, overl./begr. Tricht 5/15-5-1760, otr./
tr. Tricht 14-4/3-5-1731 LijntjeDirks van Bergen, ged. Tricht 18-1-1705, had waarschijnlijk een tex-
tielwinkeltje in Tricht, zij leverde in 1740-1741 aan de armen van Tricht wit linnen en rode
baaij385, begr. Tricht 21-1-1778, dr. van Dirk Jilliszn. van Bergen, schepen buurmeester van
Tricht386, won. aan de Nieuwe Brug onder het schependom van Buurmalsen en Tricht (1734), en
Geertruij Hendricksdr. van Hattum.

Op 18 maart 1730 kocht Jan Corneliszn. Kemp een huis met erf erachter aan de Lingedijk te Tricht voor
525 gld. en twee zilveren ducatons387. Daarna zullen hij en zijn vrouw meer onroerend goed in hun
bezit hebben gekregen, want op 20 maart 1734 gebruiken zij twee morgen weiland in de Lage Maat te
Tricht als onderpand voor een lening. Zij n moeder Maria van Heteren stelde zich borg388.

Jan Corneliszn. Kemp werd op 28 april 1733, samen met Gijsbert van Meteren, benoemd tot voogd over
de drie kinderen van Willem van der Woert enjacoba Coedam 38«, Maria, Cornelis en Fijtje, waarvan één
kind is opgenomen in het weeshuis van Buren, één is gegaan naar de broers van Jacoba in Amsterdam.
Het derde kind is één jaar oud en is 'nog onbezorgd'390. Van een broer van Jacoba, Jan Corneliszn.
Coedam39', gehuwd met Susanna Franse, wonende te Amsterdam, kocht Jan op 16 maart 1741 de helft in
een huisje en boomgaardje in Tricht392. Uit de boedel van Jacoba Coedam, 2/3 van de helft, en van
Huijbertjanszn. van Boskaljon, weduwnaar van Jenneke Coedam, 1/3 van de helft, het resterende deel393.
Het huisje was afkomstig van de ouders van Jan, Jenneke en Jacoba, Cornelis Gijsbertszn. Coedam en
Feijken Kemp (zie Vh-4).

Jan en Lijntje maakten op 24 mei 1741 een testament voor schepenen van Tricht. Jan lag toen ziek te
bed. Tot erfgenamen benoemden zij hun kinderen. Tot voogden over hun onmondige kinderen stel-
den zij aan van zijn kant, zijn broer Cornelis Kemp te Amsterdam, en van haar kant Jan Claeszn. Lelij,
heer tot Craijesteijn, wonende te Tricht394.

Jan verwierf nogal wat onroerend goed. Op 6 september 1747 kocht hij drie morgen land aan de
Platte Steeg bij het bruggetje te Tricht, op 20 december 1752 twee percelen van ï'/i morgen bouwland
te Buurmalsen, nog eens één morgen vier hond eveneens aldaar met nog eens twee morgen twee
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hond bouwland aldaar395. Op 27 maart 1752 kocht hij tenslotte vier hond land in zeven hond bouw-
land, dat leengoed was van de Arkelse Hoeve te Tricht en waarmee hij op 28 september 1753 beleend
werd396.

In 1731 was Jan Kemp samen met zijn schoonvader Dirkjilliszn. van Bergen betrokken bij een ruzie.
Met hun chaise waren zij in botsing gekomen met Arnoldus deKeijser, hetgeen aanleiding was tot een
vechtpartij waarbij messen werden getrokken397. Toen zijn schoonvader Dirk op 21 november 1743
overleden was in zijn huis aan de Nieuwe Brug, verzocht Jan, namens de erfgenamen, hem te mogen
begraven op 29 november 1743, maar zich het recht voor te behouden te boedel niet te aanvaarden398.

Op 3 juni 1754 werd Jan Corneliszn. Kemp opgeroepen op 6 juni 1754 aanwezig te zijn bij de executie
van Gerrit van Ginckel op het kasteel van Buren, gewapend met een halve piek en snaphaan251. Al eerder
was hij verplicht aanwezig bij de onthoofding van Huijbert van Rijnberk (1734)"1.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Kemp, ged. Tricht 3-4-1733 (get.: Maria van Heeteren), waarschijnlijk begr. Tricht
13-4-1743.

2. Geertrui) Kemp, ged. Tricht 12-12-1734 (g e t - Maijken van Bergen), waarschijnlijk begr.
Tricht 18-3-1808 (in de kerk).

3. Dirk, volgt VIIIc.
4. kind, begr. Tricht 6-2-1741.
5. Maria Kemp, ged. Tricht 11-3-1744 (get.: Maria Kemp), verdere levensloop onbekend.

VIIIc. Dirk Kemp, ged. Tricht 14-12-1738 (get.: Maijke van Haren), landman te Tricht (1813),
beleend met de vier hond land te Tricht van de Arkelse Hoeve 2-6-1759 en 24-2-1794399, diaken
(i775J400» schepen van Tricht (1796)401, overl. Tricht 23-1-1813, otr./tr. Tricht 14-1/5-2-1775 Maijke
van Gelder, ged. Tricht 28-10-1749, overl. ald. 31-8-1827 (huis 46), dr. van Klaas van Gelder en
Seijke van Gellecom.

1 maart 1790: De families Verkuijl en Van Hemert transporteerden Dirk Kemp en zijn vrouw 3V2 hont
bouwland in de Stijlweert te Tricht voor 297 gulden, en betaalden contant402.

Op 1 juni 1791 maakte Seijke van Gellicom, weduwe van Klaas van Gelder, met haar kinderen, onder
wie Maijke, een magescheid. Er waren twee huizen, waarvan Seijke er één kreeg; het andere kwam aan
de kinderen4"3.

Door de watersnood in Tricht in 1809 leed Dirk Kemp een schade van verdronken winterkoorn, van
percelen ter grootte van 1 morgen zaad, 5 morgen 1 hond tarwe en 1 morgen 2 hond aan rogge404.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Tricht:

1. Jan Kemp, ged. 2-7-1775 (get.: Lijntje Kemp), zonder beroep (1856), overl. Tricht 19-10-1856,
otr./tr. (1) Tricht 16-3/17-4-1805 Jantje van Hemert, geb. Tricht 1785/1786, overl. Tricht 12-11-
1812; tr. (2) Tricht 23-8-1823 Jacoba Koorn (Kom), geb./ged. Tricht 16/17-6-1787, overl. Buur-
malsen 24-4-1852, dr. van Jacob Ko(o)rn en Jantje van Beusichem.

2. SijkeKemp, ged. 29-12-1776 (get.: Seijke van Gellicum), begr. Tricht 4-1-1777 (in de kerk).
3. Zijke (Zeijke)Kemp, ged. 20-4-1778 (get.: Neeltje van Gelder), overl. Tricht 13-11-1851, otr./tr.

Tricht 8/30-3-1806 Hendrik (Hendricus) Verweij, geb. Buurmalsen, waarschijnlijk ged. Buur-
malsen is-2-17784"5, won. Buurmalsen (1806), armmeester van 'politieke armen' van Buur-
malsen 1815406, overl. Buurmalsen 13-11-1844, zn. van Willem Verweij en Beliken Hakken.

4. Lijntje Kemp, ged. 11-6-1780 (get.: Geertruij Kemp), begr. Tricht 18-1-1800 (in de kerk).
5. Klaas Kemp, geb. Gellicum, ged. 17-11-1782 (get.: Zijke van Gelder), landman te Tricht

(1827), overl. Tricht 3-5-1849407.
6. Cornelis Kemp, geb./ged. 26/27-7-1788 (get.: Geertruid Kemp), landman en landeigenaar te

Tricht (1813,1819), landbouwer te Tricht (1870), overl. Tricht 21-11-1870, tr. Tricht 5-9-1819
Johanna Casteleijn, geb. Tricht 14-4-1799, overl. ald. 2-10-1878, dr. van Dirck Casteleijn en
Adriana Martina van den Berg.
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Vllg. Jacob Kemp, ged. Tricht 2-11-1704 (get.: Ariaancje Kemp), meester timmerman te Tricht
(1736), later te Zoelmond (1748), begr. Zoelmond 15-2-1748 (in de kerk), tr. (otr. Tricht 10-3-1736,
attestatie naar Zoelmond 25-3-1736) Neeltje van Beteren, won. Culemborg (1736), begr. Beusi-
chem 3-8-1752408, dr. van Jan Janszn. van Heteren, schepen van Beusichem en Zoelmond (1730-
1732)409, armmeester 'van de politique armen' Zoelmond (1715-1718, 1722-1730)4'0, en Anna
Hermans van As(ch)4". Zij (Neeltje) otr./tr. (2) Beusichem 18-4/16-5-1750 Gerrit van Leersum,
overl. na 13-7-17674'2, waaruit een dochter Hermina Gijsberta, ged. Zoelmond 17-1-1751.

Op 22 december 1730 was]acob Kemp getuige van een gevecht, waarbij messen werden getrokken413.
Kort na hun echtverbintenis gaven beide echtelieden een volmacht aan Johan Nieuwendijk, procu-

reur, omdat zij gedaagd waren door de drossaard van Buren414.
Op 7 november 1746 transporteerdenjacoi en zijn vrouw Neeltje aan hun zwager en (schoon)zuster

Gijsben van Meteren enjenneke CornelisKemp een huis, erf en boomgaard gelegen aan de Bulck4'5. Op 12
juni 1747 verwierpen Jacob en Neeltje de nalatenschap van haar moeder Annetje van Asch, weduwe van
Jan van Heteren, die op 2 juni 1747 overleden was416.

Al ziekelijk maakte Jacob op 8 februari 1748 een testament met zijn vrouw, waarin zij bepaalden dat
de langstlevende voogd zou zijn, samen met Jacobs broer Cornelis Kemp en schepen Cornelis van
Rijnberk"".

Op 17 maart 1752 vertoonden Neeltje van Heteren en Gerrit van Leersum met wie zij inmiddels was her-
trouwd aan schout en schepenen het besloten testament van Maria Jans, weduwe van Tennis Otten van
Eek, verleden op 28 december 1746. In deze laatste wilsbeschikking had zij haar nicht Neeltje van
Heteren tot erfgenaam benoemd418.

Na de dood van Neeltje, verkochten op 26 april 1753 haar weduwnaar Gerrit van leersum, voor hem-
zelf en als voogd over zijn minderjarige kind, Cornelis Kemp en Cornelis van Rijnberk, voogden over de
kinderen uit Neeltjes eerste huwelijk met Jacob Kemp, 3 morgen 4 hond land en de kersenboomgaard
'De Hofkamp' gelegen achter Den Hage onder Buren, voor 830 gulden419. Hieraan voorafgaand had
Gerrit van Leersum op 13 februari 1753 een staat en inventaris van de nalatenschap opgemaakt. De
voogden van Jacobs kinderen eisten van hem dat hij deze met het afleggen van een eed bevestigde,
hetgeen hij deed4"1.

In de gemene boedel treffen we verder een huis en erf in Zoelmond, gelegen 'over de kerktoren' op
de hoek van de Aalsdijk aan. Hiervoor hadden Jacob en Neeltje op 23 oktober 1743/950,- geleend van
de toenmalige schepen CornelisAnthoniszn. van Rijnberk tegen 5V2 % rente. Diens weduwe wilde nu dit
geld terughebben. De erfgenamen kunnen hieraan geen gehoor geven en op 29 april 1768 besliste de
schepenbank dat het huis verkocht mag worden en dat Gerrit van Leersum dit moet gedogen421.

Uit dit huwelijk4":

1. kind, begr. Zoelmond 13-5-1740 (in de kerk).
2. kind, begr. Zoelmond 27-7-1747.
3. kind, begr. Zoelmond 28-8-1748 (kind van de weduwe van Jacob Kemp).
4. Jan Kemp, lidmaat Linschoten met attestatie van Tricht 1766, attestatie naar Beusichem 21-

1-1768, lidmaat Beusichem met attestatie van Linschoten 1768, won. Goverwelle (1768),
wellicht Beusichem (1790)423.
Wellicht is hij de Jan Kemp, die op 8 maart 1790 door Elizabeth van derlingen uit Amsterdam werd
gemachtigd424. Zijn verdere levensloop is ons niet bekend.

5. CorneliaKemp, j .d. van Zoelmond, won. Beusichem (1764), begr. Beusichem 8-8-1781 (op het
kerkhof), otr./tr. Beusichem 22-9/7-10-1764 Cornelis de Bont (de Bondt), won. Beusichem
(1768), won. Culemborg (1783), begr. Beusichem 4-11-1783 (op het kerkhof) (hij tr. (1) Maigje
de Groot; tr. (3) (otr. Culemborg 1783, attestatie naar Beusichem 1783, otr. Beusichem 1-2-
1783) Beusichem 27-2-1783 Antje vanEwijk, j .d. van Beusichem).

6. Maria Kemp, overl. vóór i8-3-i76842S.
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Noten
1. Term gebruikt door Jacob Kemp bij het schouwen van het lijk van ReijerEvertszn. de Kemp (Gelders

Archief, ORA Buren, inv. nr. 350, d.d. 15-5-1704).
2. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 268.
3. Wonderhistories uit de Betuwe. De wonderdokter van Tricht; in: Tijdschrift 'Het Leven', 1-11-1921 (geen

auteur vermeld); A. Dekker, Heksen en wonderbaarlijke genezingen in Tricht, in: Mededelingen van de
Historische Kring West-Betuwe 1995, pag. 52-57.

4. Drs. L. M. van der Hoeven, De nazaten van Jan Kemp te Cura$ao, in: De Indische Navorscher 11 (1998), pag.

145-152-
5. L.M. van der Hoeven, Een pestmeester bezweken aan de pest. De laatste levensjaren van het gezin van

NicolaasKemp, chirurgijn te Vianen, in: A.J.M. Koenheim e.a.Johan Wolfertvan Brederode 1599-1655. Een
Hollands Edelman tussen Nassau en Oranje, Vianen 1999, pag. 125-132.

6. Streekarchief Bommelerwaard, ORA Zuilichem, minuutakten geloftesignaat (1651-1671), brief van
3-7-1663.

7. Regionaal Archief Rivierenland, locatie Tiel, ORA Tiel, inv. nr. 444, fol. 35, d.d. 9-8-1712 (besloten
testamenten).

8. Maes is een verkorte vorm van Thomas.
9. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 1, fol. 172.

10. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 1, fol. 230V.
11. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 48, akte 49, fol. 34.
12. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 72, fol. 45 (i2v).
13. Het Utrechts Archief (HUA), Domkapittel, inv. nr. 796.
14. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 38, fol. 28: 'Marijghen Cornelis Hubertszn. weduwe met

haren gecoren voechtshant Cornelis Thoniszn. schout' bekent een schuld aan Willem Hendrickszn.
alias Wliger.

15. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1579, fol. 15V, fol. 22V. Op 15-9-1602 werd
Willem nog vermeld als belender van een huis aan de westzijde van de Voorstraat (ARA, ORA
Vianen, inv. nr. 4, fol. 165).

16. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 2, fol. 63, d.d. 19-11-1588; idem, inv. nr. 3, d.d. 12-1-1596.
17. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 2, d.d. 24-12-1591 (als Willem Henricszn.), idem, inv. nr. 3, fol.

142, d.d. 22-10-1596, fol. 275V, fol. 278, d.d. 13-1-1599; inv. nr. 4,1600 en inv. nr. 5.
18. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 4, fol. 57 en fol. 124.

J. Heniger, De magistraat van Vianen in de 16de eeuw, in: In het Land van Brederode, Jaarboek van de His-
torische Vereniging Het Land van Brederode, Vianen Z002, pag. 68 (no. 83).

19. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 49, akte 16, d.d. 18-8-1598.
20. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6, fol. 284v.
21. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 4, fol. 390V (vermeld als 290V - sic!).
22. Nationaal Archief, ORA Vianen inv. nr. 5, fol. 58 en fol. 78V.
23. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6, fol. 155 (376), d.d. 16-1-1617.
24. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 114.
25. Vermeld 21-2-1539, won. Vianen (ARA, ORA Vianen, inv. nr. 1).
26. HUA, Hof van Utrecht, inv. nr. i884-
27. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 1, fol. n6v.
28. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 1, fol. 133, fol. 214V.
29. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 45, pag. 95.
30. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv.nr, 1, fol. 88v.
31. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 36, fol. i8v.
32. Universiteitsbibliotheek Leiden, Handschriften, LTK 6o3y. De naam van de moeder van de kinde-

ren is in de origenele akte onleesbaar.
33. Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers, inv. nr. 822a (blaffert van Cornelis van

Delft van het rentmeesterschap van Vianen en Ameide, Sint Maarten 1561-Sint Maarten 1562), fol.
21.

34. J.C. Kon,DeLeenhoven van de Heren van Vianen, in: Ons Voorgeslacht 43 (1988), pag. 324.
35. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 72.
36. J.C. Kort, DeLeenhoven van deHeren van Vianen, in: Ons Voorgeslacht 41 (1986), pag. 523.
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37- Nationaal Archief, Staten van Holland 1445-1572, inv. nr. 1579, fol. 55, fol. 34V en fol. 57.
38. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 11; GAR, ONA Rotterdam, inv. nr. 90, akte 87, pag. 114, d.d.

10-6-1640.
39. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 251V.
40. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8.
41. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8, d.d. 24-6-1628.
42. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8, belend ten zuiden de molensteeg.
43. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8, d.d. 28-4-1629.
44. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 12.
45. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 14.
46. J.C. Kort, DeLeenhoven vandeHeren van Vianen, in: Ons Voorgeslacht 41(1986), pag. 523,6-5-1573: 'Claas

Kemp Gijsbertszn. doet hulde voor Aleid Jan Aertszn.dr, weduwe Hendrick Laurenszn. Neck'.
47. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 4, fol. 57, d.d. 2-1-1601; ORA Vianen, inv. nr. 72, fol. 80, d.d.

19-12-1601 en fol. 98, d.d. 7-5-1605.
48. Nationaal Archief, ORA Hei- en Boeicop, inv. nr. 614, blad 15,18-4-1618.
49. Nationaal Archief,.ORA Vianen, inv. nr. 3, fol. 153, 5-1-1597; fol. 275V (1598), fol. 298 (1599); ORA

Vianen, inv. nr. 4 (jan. 1600), fol. 57 (2-1-1601), fol. 124 (15-1-1602); ORA Vianen, inv. nr. 5 (22-2-1611);
ORA Vianen, inv. nr. 6 (5-1-1615), fol. 358 (5-11-1616).

50. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6, fol. 358, d.d. 5-11-1616.
51. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 4, fol. 237; Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 1, fol.

H3V.
52. Hij is zeer waarschijnlijk een zoon van Claes Claeszn. Kemp en dus een verwant van Claes Kemp

Gijsbertszn. en stamvader van het Vianense marktschippersgeslacht Kemp.
53. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 2, fol. 65.
54. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 3, fol. 269.
55. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 5, fol. 225V.
56. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 17OV. De belender aan de zuidzijde is dezelfde: Simon

Sebastiaenszn. (voerman), die aan de noordzijde is in 1610 Michiel )anszn. lijndraaier en in 1623
Walraven Michielszn.

57. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6.
58. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 65V.
59. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 170V.
60. Nationaal Archief, ORA Bolgarijen en Autena, inv. nr. 1, d.d. 7-1-1629. Zij stelde, geassisteerd door

haar zoon Jan, dit land als onderpand voor een lening van 200 gld. Jan stemde mede namens zijn
broers en zuster in met deze bezwaring.

61. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 2, fol. 137V.
62. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 4, fol. 59V.
63. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 4, fol. 91; inv. nr. 4; inv. nr. 5, d.d. 26-6-1607; inv. nr. 5, fol.

1O2V.

64. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 5, fol. 112V, d.d. 14-10-1608; idem, fol. 119 v, d.d. 27-11-1608 en
fol. 120, d.d. 28-11-1608.

65. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 14, ook vermeld in: ORA Bolgarijen en Autena, inv. nr. 1,
d.d. 28-1-1657.

66. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 11.
67. Gemeentearchief-Rotterdam (GAR), ONA Rotterdam, inv. nr. 100, akte 34, pag. 25.
68. Een registratie van het huwelijk werd in Rotterdam niet gevonden.
69. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 5, fol. 189, d.d. 16-11-1609.
70. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 72, fol. 120, d.d. 29-1-1621.
71. Nationaal Archief, ORA Lexmond, inv. nr. 2, fol. 147V.
72. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 5, fol. 135.
73. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 5, fol. 301V.
74. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6, fol. 351V.
75. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 5, fol. 235.
76. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 165.
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77- Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 170. Op 28-8-1627 verklaarde CornelisHuijbertszn. be-
taald te zij n door Cornelisjacobszn. Neck vanwege Peter Claeszn. Kemp.

78. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 219.
79. Nationaal Archief, ORA Lexmond, inv. nr. 3.
80. Nationaal Archief, ORA Bolgarijen en Autena, inv. nr. 1.
81. Nationaal Archief, ORA Bolgarijen en Autena, inv. nr. 1, opgenomen na akte van 28-1-1657.
82. Ir. F. Nawijn, Rijswijk, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant 9 (1985), pag. 21; J.H.

Brakke, Losse aantekeningen uit de gereformeerde kerkboeken van Rijswijk (Noord-Brabant), van belang voor
Zuid-Holland, in: Ons Voorgeslacht 15 (1960), pag. 5.

83. Streekarchief Land van Heusden en Altena, ORA Woudrichem, vertichtinge i6366d., d.d. 30-4-

1657
84. Nawijn,Rijswijk, pag. 21.
85. Mr. dr. J.C. Maris van Sandelingen-Ambacht, Herziening historische hoofdstukken 'Een Hondertal

Nederlandsche Families', Van derColjf-de Vroe, in: De Nederlandsche Leeuw 80 (1963), kolom 328.
86. GA Leiden (GAL), Weeskamer, Voogdenboek I, fol. 88; Kleine Bewijzen F, fol. 165.
87. Mechelijn Kuijste(n), weduwe van Jan dejongh, won. St. Aechtenstraat, geassisteerd met NelletgeKemp,

haar nicht op de Oude Vest, tr. (otr. Leiden 19-5-1691) Jan Gahiede, geb. Leiden, greinwerker, geas-
sisteerd met AndriesPieterszn., zijn zwager (huwelijk gesloten in de Waalse kerk).

88. Mr.J.No\en,KwartierstaatNolen,in: GensNostra 22(1967),pag.380.
89. Deels onleesbaar.
90. Bij zijn huwelijk in Leiden geeft hij op 'van Worcum' te zijn.
91. GAL, Stadsarchief Leiden II (1574-1816), inv. nr. 2264, fol. 31.
92. Een kind uit dit eerste huwelijk Maria Levan (de Van) assisteerde haar halfbroer Johannes Kemp bij

de ondertrouw van zijn huwelijk te Amsterdam (1732). Maria de Van was op 12-3-1725 weduwe van
Hendrik van der Schelt (GAL, ORA Leiden, inv. nr. 7 M, fol. 88).

93. Van Wingen (Twee eeuwen Leidse warmoeziers), in: Ons Voorgeslacht 9 (1954), pag. 86 (Overigens
ondertrouwden Reijer en Adriaentje op 15-10-1644 te Leiden).

94. GAL, ORA Leiden, inv. nr. 6 S, fol. 258 (waarboek).
95. GAL, Bonboek Oost-Marendorp Landzijde, fol. 256.
96. GAL, ORA Leiden, inv. nr. 7 M, fol. 88 (waarboek).
97. GAL, Stadsarchief Leiden II (1574-1816), inv. nr. 5961 ('Z'), fol. 207V.
98. GA Amsterdam (GAA), Weeskamer, inv. nr. 41 (film 5054).
S9. GAL, ORA Leiden, inv. nr. 86-Z, fol. 89.
100. AlsAlidaKim(l).
101. Zij lieten op 2-1-1700 een dochter Catharina dopen.
102. GAL, Weeskamer Leiden, Voogdenboek N, fol. 228V.
103. GAL, Weeskamer Leiden, Voogdenboek N, fol. 156V.
104. Johanna Berkman werd bij haar ondertrouw geassisteerd door haar moeder Anna Froonwijk. Echter

bij de doop van Johanna werd zij Anna Claas genoemd. Uit de poorterinschrijving van Johannes
Kemp blijkt dat hij gehuwd was met Johanna Berkman, dochter vaajanjanszn. Berkman, trekwerker.
Dit sluit aan bij de ondertrouwgegevens van de ouders van Johanna: Janjanszn. Bergman (tekent
Berckman), van Amsterdam, trekwerker, 24 jaar, otr. Amsterdam 13-6-1704 Annetie Claes, van
Amsterdam, weduwe van Janjanszn. deLange.

105. GAA, Middel op het begraven (5005), inv. nr. 254, fol. 139V, aangegeven door Mientje Drieling
(Mijntje van der Steen - doorgehaald).

106. Zijn begraven is niet dat van 20-8-1774. Deze Alexander laat namelijk mondige kinderen na. De kin-
deren van de hier genoemde Alexander zijn dan zeker nog niet mondig!

107. Op 11-3-1668 werd te Amsterdam begraven een kind van 'Koeraet Kemp'. Gezien de datum lijkt het
geen betrekking op deze Coenraet te hebben.

108. PieterKemp woonde toen respectievelijk in de Kerkstraat en op de Baangracht bij de Bloemgracht.
109. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 72, fol. 116.
110. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 11, d.d. 6-10-1644.
111. Dit huwelijk werd niet voltrokken te Gouda of's-Hertogenbosch, mogelijk in Vianen, waarvan in

die periode geen trouwboek bewaard is.
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112. Streekarchief Hollands Midden, Oud Stadsarchief Gouda (Kamerboek) 1-5-1620, fol. 61: Gerrit
Janszn. Beuck, schoenmaker, zegt dat hij vast en voor zeker meent dat Maerten van Calis, soldaat on-
der de compagnie van Brederode, hem gekwetst heeft.

113. Bij de doop van zijn dochter Lisebet te 's-Hertogenbosch, op 13-9-1633, wordt hij zo genoemd.
114. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 299, fol. 177, d.d. 7-1-1636. Anthonis Janszn. Domincus leent 100

kgld. van hem.
115. Hij is in dat jaar op 8 aug. doopgetuige bij Pierem, zoon (?) van Francois Hendericks en Neeltken

Thomas.
116. Huwelijk niet voltrokken in 's-Hertogenbosch; ook geen attestatie of lidmaatschap gevonden.
117. GA 's-Hertogenbosch (= Ht), Stadsrekening B153, fol. 20V (niet vermeld in poorterboek).
118. Een Susanna Thomas, lidmaat te 's-Hertogenbosch 23-12-1629, vertrok naar Haarlem; zij was huis-

vrouw van Simon Govertsen. Indien zij identiek is met de hier genoemde Susanna Thomas Kemp is zij
dus nog een eerdere keer gehuwd.

119. Nationaal Archief, DTB Lexmond, inv. nr. 1: 'Op den 22 augusti [1646] in onse kerkekamer gedoopt
ten overstaan van de ouderling, Nelligen, de dochter van Thomas Kemp won. in den Bossche, ende
werd hier pro memorie aangetekend'. Al eerder wordt in 's-Hertogenbosch een Neelghie Thomas
als lidmaat vermeld, die aldaar in de Peperstraat woonde. Het is niet duidelijk of het om Nelligje
Thomas Kemp gaat.

120. HUA, Notarieel Archief U 82 a 1 (nots. A. Houtman), d.d. 6-4-1670.
121. Nationaal Archief, DTB Lexmond, inv. nr. 1: 'op den 11 augusti gedoopt in onse kercelijke vergade-

ring een jongeman genaemt Gosen Thomaszn. Kemp, Peter Claeszn. Kemp broeders soone'.
122. Ht, Coll. Afgehoorde Rekeningen 's-Hertogenbosch, inv. nr. 44/4: 'Goosen Kemp voor 't kleet ij

gld. x st. fol. 2-10-0'.
123. Als ThjntieKempe. In Kampen en omgeving is Kemp(e) ook een voornaam.
124. Nationaal Archief, ORAVianen, inv. nr. 10.
125. Gemeentearchief Vianen (GAV), Oud Archief Vianen, inv. nr. 379, rentebrief van 200 gld. ten laste

van de weduwe van mr. Jan Claeszn. Kemp van 200 gld. d.d. 26-4-1639 (schuldig aan de armen van de
Heilige Geest te Vianen).

126. GAR, ONA Rotterdam, inv. nr. 336, pag. 203, d.d. 9-4-1648.
127. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8, d.d. 4-6-1627. In de marge van deze akte staat dat zij ver-

klaart op deze dag betaald te zijn.
128. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 73, d.d. 15-5-1654 'Gesien de declaratie van costen van

selven gerechte overgegeven bij ofte vanwegen Ariaentgen Jans van Rijckaelt, wed. van za. Jan
Claeszn. Cemp eijser ende triumphant nu deszelfs kinderen ende erfgenamen op en jegens Jacob
Tobswaer'.

129. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 2, fol. 18; fol. 30V, d.d. 19-4-1610 en fol. 31, d.d. 18-5-1610.
130. HUA, Kapittel Oud Munster, inv. nr. 640,1620 (genezen van Peter Wilkmszn. en Lenen Wesselszn.),

ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 128V, 28-12-1620 (kwestuur en wond in het hoofd van Adriaen van
Delderen), idem, fol. 149,18-6-1621 (linkerarm van Jan van Losecaat, zwaardveger), idem, fol. 2i8v, 5-
5-1623 (EelgisDiericx een wond, 'geinfligeert' in zijn rug) en idem, inv. nr. 8,17-10-1627 (de hand van
de vrouw van CornelisAdriaenszn., marktschipper).

131. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6, fol. 277V.
132. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 7, fol. 162.
133. HUA, Kapittel Oud-Munster, inv. nr. 850-2 (bijlagen kerkrekeningen Hagestein), akte van 12-1-

1635.
134. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 9, d.d. 19-8-1632 en inv. nr. 72, fol. 176V, d.d. 10-9-1633.
135. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 6, fol. 164.
136. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8, d.d. 14-4-1629; ORA Hagestein, inv. nr. 3, d.d. 9-4-1630

(ook vermeld injaarboek CentraalBureau voor Genealogie, deel 38 (1984), pag. 156).
137. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 8, d.d. 31-8-1626 en 5-9-1626.
138. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 15.
139. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 93, d.d. 22-11-1680: Hendrick Prins, oud 68 jaar.
140. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 14, d.d. 16-9-1658, rentebrief.
141. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 10.
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142. J.C. Kort, De Leenhoven van de Heren van Vianen, in: Ons Voorgeslacht 43 (1988), pag. 308.
143. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 449-450.
144. Als: Wilkmkenjans, van Vianen afkomstig ('Lijste van de quotificatie omme daer uijt te betalen de

contributie bij de Fransen nu onlangs gevordert').
145. Uit het eerste huwelijk werd een kind geboren: jan Pieterszn., ged. 's-Hertogenbosch 20-11-1638 (ou-

ders Pieterjeliszn. en Willemkenjans, doopgetuigen Jan Janssen Kemp en Even Janssens). Het kind zal
jong overleden zijn.

146. Waar het huwelijk tussen Willemtge en Jan is voltrokken, hebben wij niet kunnen vaststellen. Het is
in ieder geval niet gesloten in Amsterdam, Rotterdam of's-Hertogenbosch. Mogelijk is Jan in zijn
jonge jaren militair geweest.

147. Van Jan en zijn eerste vrouw Willemtge werden geen notities gevonden in de aangifte van de collate-
rale successie te Amsterdam (GAA, 5046, inv. nr. 3).

148. HUA, Notarieel Archief U 022 a 032 (nots. Gerrit Houtman), d.d. 14-2-1662.
149. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 268 (zie ook inleiding).
150. Gratis begraven, laat vrouw en mondige kinderen na.
151. Zij heet dan Jannigje.
152. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 92, d.d. 23-9-1664.
153. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 396 (rekeningen weeshuis 1664-1668.)
154. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 73, d.d. 9-4-1641. Verdere stukken over deze zaak hebben

wij niet gevonden. De ordinaris rollen beginnen pas later.
155. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 12, d.d. 11-8-1654.
156. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 14, d.d. 28-9-1657 en d.d. 21-10-1657, ORA Vianen, inv. nr. 92,

maart 1661 en d.d. 30-5-1661 en d.d. 18-11-1666.
157. Nationaal Archief, ORA Hagestein, inv. nr. 54, fol. 180V, d.d. 10-9-1663.
158. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 11, d.d. 6-10-1644. Wie Willemtgen ThonisKemp is, is niet di-

rect duidelijk. Wij achten heel wel mogelijk dat het gaat on Willemken, de weduwe van Thomas Kemp
en dus een tante van Jan (Vc).

159. Toen Metje huwde in Amsterdam was zij 26 jaar (22-10-1666). Haar ouders huwden echter op 24-10-
1640. Klaarblijkelijk heeft Metje kort voor of kort na het huwelijk het levenslicht gezien. Het kan
echter ook zijn dit Metje jonger was dan ze heeft opgegeven bij haar ondertrouwen.

160. HUA, NHG Utrecht, inv. nr. 409, fol. 182.
161. Als: 'Gerrit Roeloffs, backer, uit Westdorp'.
162. GenetSickinga, 'distelateur in de Laurierstraat in Markurijns land laet nae 2 kinderen'.
163. Hij werd geen poorter in Amsterdam.
164. Zij laat na 'kinders 1' (won. Westermarkt 'aan de Loopsij').
165. Vier gld., bet", baar 14, geen kinderen.
166. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 92, d.d. 24-2-1674: Nicolaas Kemp, chirurgijn afwezig, d.d.

29-9-1674: 'Nicolaas Cemp, stadschirurgijn ende Sibout Jieliszn. oock chirurgijn beijde woonach-
tig binnen deze stad inspectie', d.d. 18-11-1678: Nicolaas Cemp, chirurgijn.

167. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 396 (rekeningen weeshuis), rekening 1669: betaling van het jaar-
lijks tractement van 10 gld. aan Claes Kemp. Naast deze jaarlijkse uitkering kon Claas ook een 'qui-
tantie' indienen voor gemaakte kosten. Tot 1730 vinden we dergelijke betalingen aan hem terug.

168. GAV, OA Vianen, inv.nrs. 449-450 ('Lijste van de quotificatie omme daer uijt te betalen de contribu-
tie bij de Fransen nu onlangs gevordert'), en inv. nr. 497.

169. GAV, Hervormde gemeente Vianen, inv. nr. 1, d.d. 6-5-1670, Nicolaes Kemp, tot diaken benoemd; fol.
86. ClaesKemp, oud-diaken, 6-5-1686 verkozen tot diaken; fol. 94: ClaesKemp, diaken 31-3-1687.

170. Nationaal Archief, ORA Bolgarije en Autena, inv. nr. 1, akten, d.d. 14-4-1670 en 24-5-1671.
171. Lidmaten Asch: mr. Nicolaes d'Allardt 2-4-1648 op attestatie van Schiedam en Utrecht; zijn eerste

vrouw Catharina Lucas werd op 21-5-1648 lidmaat. Hun huwelijk werd gesloten te Utrecht 24-8-
1647 (Anthonijgasthuis): Niclaes Guilaems (Guilemsen) Alard (Allart), jm., soldaat onder kapitein
Cuijn, en Trijntjen Lucas, jd, uit de stad Kleef, won. in de Vissersteeg (otr. Dordrecht 28-7-1647, attes-
tatie te trouwen Utrecht 13-8-1647, tevens proclamaties te Schiedam); Gelders Archief, ORA Buren,
inv. nr. 45, fol. 125V, d.d. 3-3-1651.
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172. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 396 (rekening weeshuis Vianen), 1662: aan mr. Alert, specificatie
volgens quitantie 15 gld. 4 st.; Nationaal Archief, Kamer van Justitie Vianen, inv. nr. 40, d.d. 31-7-
1667: mr. Adolph schoolmr. in Heijcop contra mr. NicolaasAlard, chirurgijn.

173. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 817 (bijlagen bij de rekening van de rentmeester van de domei-
nen).

174. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 104.
175. Nationaal Archief, Kamer van Justitie van Vianen, inv. nr. 254, fol. 119V, d.d. 26-11-1687.
176. Nationaal Archief, ORA Bolgerijen en Autena, inv. nr. 1, d.d. 22-4-1691.
177. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 18, d.d. 28-10-1716.
178. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 18, d.d. 14-12-1716.
179. Vader Cans (!) Cemp.
180. Mogelijk is zij dezelfde als de Geertrui] Kemp die op 24-2-1749 (samen met Elisabeth Aarts) in

Amsterdam werd begraven (Westerkerkhof, won. 'het Burgerweeshuijs meijerszn.ijde 2 B.; 10
dragers en een baar en roes van ƒ 2-2).

181. GAV, Hervormde gemeente Vianen, inv. nr. 65.
182. GAA, DTB, inv. nr. 1240, fol. 70: behuwd moeder van PieterMatte.
183. Hij liet twee mondige kinderen en één onmondig kind na.
184. Nationaal Archief, ONA Vianen, inv. nr. 7823.
185. Francina Kemp, met drie klokken, in de kerk, 9 gld.
186. GA Amsterdam, Gilden, inv. nr. 245: Jan Kemp, geboren tot Vianen, oud 24 jaren.
187. Zij liet drie kinderen na.
188. Van haar hebben wij geen verdere gegevens in Amsterdam gevonden. Twee begraafinschrij vingen

8-6-1739 (uit het weeshuis) en 20-1-1740 (uit het Maagdenhuis) lijken geen betrekking op haar te
hebben.

189. GAA, Weeskamer Amsterdam, inv.nr 27.
190. GAA, Middel op het begraven, inv. nr. 195: Hendrkk Muller geeft aan Aletta Kemp 80 jaar.
191. Drs.J.Z. Kannegieter,Het 's-Gravenhekje, in:JaarboekAmstelodanum, 67(1975), pag. 103.
192. GAA, Middel op het begraven, inv. nr. 159: 'Willemijntje Vierhoute geeft aan Rebecka Kemp' oud

67Jaar.
193. Nationaal Archief, ONA Vianen, inv. nr. 7820, fol. 55, d.d. 23-3-1693: mr. Jacobus Kemp, chirurgijn

binnen deser stede, verklaring.
194. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 93.
195. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 17, fol. 319.
196. Als 'kint van Jacobus Kemp', in de kerk, twee klokken/3-14-0.
197. GAA, Diaconie weeshuis der Hervormde gemeente, inv. nr. 514.
198. Bij zijn eerste huwelijk (otr. Amsterdam 18-2-1660 DTB 481/395) met Geesje Allerts gaf hij op

van 'Habel de Graces' te zijn. Hiermee zal bedoeld zijn Havre de Grace, een havenstad aan de
Chesapeake Bay ten noorden van Baltimore (Maryland, USA). Hij ondertrouwde met Jacomijntje
Abrahams op 11-7-1665 (DTB Amsterdam 487/258).

199. Als: 'd'huijsvr. van Mr. Keimp, van 't Zant'.
200. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 350 en inv. nr. 313.
201. Streekarchivariaat West-Betuwe Geldermalsen (SWB), Oud Archief Buurmalsen, inv. nr. 205.
202. Als dochter van NicolausKempe en Maria Chelrooij.
203. GAA, Diaconie weeshuis der Hervormde gemeente, inv. nr. 514.
204. GAA, Weeskamer Amsterdam, inv. nr. 84.
205. GAA, Middel op het begraven, inv. nr. 136: Anna Weber geeft aan het overlijden van Jacoba Kempe

(sic!).
206. Bij Nicolaes van Putten, kind van Jacoba Kemp en Gerrit van Putten (Zuiderkerk).
207. GAV, Oud Archief Vianen, inv. nr. 272. Op 23-8-1664 werd Frans Carels Tavenier als pestmeester in

plaats van ClaasKemp, overleden, benoemd. Frans ontving hiervoor een tractement van 350 gld.
208. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 111 (Inventaris van de boedel van ClaesKemp).
209. Nationaal Archief, ORA Everdingen, inv. nr. 17.
210. Nationaal Archief, ORA Everdingen, inv. nr. 16.
211. GAV, OA Vianen, inv. nr. 598.
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212. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 111: 'in de kerck met 3 klokken een uer geluijt'.
213. Nationaal Archief, Kamer van Justitie van Vianen, inv. nr. 257, d.d. 7-2-1668.
214. Nationaal Archief, ORA Vianen, inv. nr. 111.
215. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 276 nr. 1 bevat onder meer een verklaring van nov. 1668 van mr.

Jacob Kemp chirurgijn, die toen verklaarde 41 jaar oud te zijn.
216. SWB, Oud Archief Buurmalsen, inv. nr. 188 (afrekening als armmeester 1659-1661).
217. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 96, d.d. 24-9-1678: Jacob Kemp treedt op als substituut-

schout.
218. RAR (Buren), NHG Tricht, inv. nr. 1, d.d. 11-2-1657 als afgaand diaken wordt hij ouderling. Hij on-

dertekende op 5-4-1657 een commissie naar Leerdam als ouderling en 30-8-1657 een credentie naar
Benschop. Hij is afgaand ouderling op 22-12-1658 en op 16-12-1660.

219. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de Kerken van
Gelderland, in: De Wapenheraut 22 (1918), pag. 343.

220. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 339. Ongedateerd rekest van jacob Kemp, zijn zwager Gerrit
Corneliszn. en Jacob Aertszn., pachters en gebruikers van twee van zijne Hoogheids vogelkooien op
[BuurjMalsen en Tricht, om de plassen in de kooien te mogen uit te diepen, omdat deze onbruik-
baar zijn geworden door voorgaande 'waterjaren' en verlanding en omdat er dus geen 'entvogelij'
meer is. Omdat Gerrit op 8-5-1685 overleden is, moet de verpachting voor die datum geweest zijn.

221. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 339 (er wordt verwezen naar het laatste testament van Jacob
Janszn. Groenevelt van 19-9-1665; de erfportie berust onder Franck Gerritszn. Maeijen).

222. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 301, fol. 167V.
223. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 301, fol. 167V, inv. nr. 302, fol. 54,59V, 60,61.
224. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 302, fol. 92.
225. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 302, los inliggende stuk bij fol. 310 en inv. nr. 303, fol. 78V.
226. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 5, /v, 10,12,13,16,20,26 en 34v.
227. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 303, fol. 99V (belender zuid Jan van Heteren), fol. 100 (hypo-

theek aan Sijmon van de Water, zie ook diens testament HUA, Kapittel St. Jan, inv. nr. 849); inv. nr.
262, sententie van 19-10-1677; inv. nr. 269, fol. 52V, fol. 56V (oproep hypotheekhouders).

228. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 49.
229. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 73.
230. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 268.
231. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 303, feitelijke overdracht 4-9-1689.
232. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 274, fol. 275V, fol. 276; inv. nr. 339 (verzoekschrift aan

de regenten van het weeshuis van Buren).
233. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 268 (Adriaan, Elisabeth), inv. nr. 350 (Hermen), inv. nr. 269, fol.

5iv (Dirck), fol. 290 (kindJan Anthonissen), inv. nr. 304, fol. 222 (Maria) en inv. nr. 350 (Reijer).
234. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 188.
235. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 350.
236. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 106 en 108.
237. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 304, fol. 120.
238. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 304, fol. 222.
239. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 322, fol. 19.
240. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 263.
241. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 263 (ook inv. nr. 293).
242. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 354, Varia, ontvangstbewijs d.d. 9-9-1722.
243. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 142, fol. 44V en fol. 45V.
244. Zij huwden Tiel 21-11-1635, hij van 'Morsbergen' (Maarsbergen?) en zij j .d . van Tiel. Aan zijn plaats

van herkomst zal hun Cornelis zijn latere achternaam hebben ontleend.
245. RAR (Tiel), ORA Tiel, inv. nr. 444, fol. 35.
246. Op 19-9-1715 werd hij als zodanig aangeduid (Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 350).
247. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 37, fol. 158,2-12-1719: ook hospes (= herbergier).
248. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 312, fol. 36.
249. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 142, fol. 44V.
250. P. Nouwt, Genealogie van hetgeslachtNout, 's-Gravenhage 1984, pag. 83.
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251. SWB, Oud Archief Geldermalsen, inv. nr. 54.
252. Als'Feij ken Koedam'.
253. Aantekening bij doop van zijn zoon Harmen, d.d. 7-4-1699.
254. Inschrijving in het begraafboek Buurmalsen, met aantekeningen van de schoolmeester van

Tricht.
255. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 303, d.d. 1670.
256. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 339 (losse rekesten).
257. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 304, fol. 184V, d.d. 2-4-1697.
258. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 304, fol. 229.
259. Archief polderdistrict Betuwe (Eist), Polder Zoelen, inv. nr. 3533: verteringe ten huize (1692,1699,

1705).
260. RAR(Buren), NHG Zoelen, inv. nr. 385.
261. Gelders Archief, Repertorium van de lenen van de huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. nr. 1436,

no. 29 en 67.
262. L.A. van der Woerd, Twintig generaties voorouders van Andries van der Woerd, in: Stukken en brokken II

(uitgave afd. Betuwe N.G.V.) Tiel 1995, pag. 164.
263. Archief polderdistrict Betuwe (Eist), Polder Zoelen, inv. nr. 3533.
264. Gelders Archief, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 189 losse procesverslagen no. 1 (er wordt niet vermeld

waar het gepachte land precies lag).
265. Gelders Archief, Heerlijkheid Zoelen, inv. nr. 224, fol. 38.
266. Gelders Archief, Huizen Waardenburg en Neerijen, inv. nrs. 29 en 67.
267. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 339 (er is sprake van zes nakinderen van jacob).
268. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269 (rechtsdagen).
269. Nationaal Archief, Hof van Holland, inv. nr. 3467, akte 40 (decreten). Wij zijn er niet geslaagd vast

te stellen of dit huis inderdaad van deze CornelisKemp was.
270. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 295, d.d. 5-1-1713: Mr. Joost Kemp verklaart als chirurgijn te

Tricht, dat Geerde Goes hem om een afdrijvende drank heeft gevraagd; RA Gld., ORA Buren, inv. nr.
295,1715, mr.JoostKemp treedt op als getuige.

271. Nationaal Archief, Kamer van Justitie van Vianen, inv. nr. 309,18-3-1676 (hij werd aangesteld in
plaats van Hendrik Maes, overleden).

272. Dr. J.H. de Bruijn en E.M. de Bruijn-ter Denge, Een eeuw lang in het stedelijk bestuur van Ameide.
Genealogie van het geslacht de Bruijn, in: DeNederlandscheLeeuw 110 (1993), kolom 93.

273. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 269, fol. 81.
274. GAGorinchem, Notarieel Archief Gorinchem, inv. nr. 4103.
275. RAR (Buren), Oud Archief Beusichem, inv. nr. 248 en 255 (rekening).
276. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 81, fol. 122, d.d. 13-6-1716.
277. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 313, fol. n8v.
278. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 295, d.d. 9-8-1704.
279. Drs. W.F.M. Ahoud, De oudere generaties van het geslacht van Heteren uit het Betuwse Rijswijk, in: De

Gelderse Leeuw, Arnhem 1992, pag. 247.
280. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 313, fol. i68vo, d.d. 6-11-1730: visitatie door een chirurgijn

uit Buren van het lijk van Reijer van de Graft, verdronken gevonden aan de Meersteeg tegenover de
boomgaard Lucashof.

281. Erris Gerritszn. is de oudste zoon van Gerit Hendricxszn. en Margrieta Andries van Santen. Hun jongste
dochter, zuster van Erris, Heesken Gerrits, was gehuwd met Gerrit CornelisJoosten, zwager van Jacob
Kemp.

282. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 306, fol. 254.
283. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 306, fol. 294v.
284. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 305, fol. 86, d.d. 20-3-1704.
285. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 305, fol. 9.
286. In een dergelijk geval komt een afvaardiging van het gerecht de omstandigheden ter plaatse bekij-

ken. Meestal betreft het kadastrale zaken.
287. Een damstap is een gemeenschappelijk gangetje tussen twee huizen.
288. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 312, fol. 44, d.d. 27-6-1714.
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28g- Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 312, fol. 44v.
290. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 312, fol. 1, d.d. 10-2-1714.
291. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 128V, d.d. 15-12-1730.
292. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 307, fol. 249V.
293. Ten overstaan van Hendrik Storm als ouderling en Jan Kemp als diaken.
294. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 318.
295. Gelders Archief, RA Bank van Deil, inv. nr. 19, fol. 211 en 237V.
296. SWB, Oud Archief Geldermalsen, inv. nr. 56.
297. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 307, fol. 178V.
298. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 182V.
299. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 191V, d.d. 17-7-1737.
300. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 225, d.d. 1-12-1740.
301. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 318, fol. 85, d.d. 1-12-1762.
302. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 318, fol. 145 v.
303. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 322 en inv. nr. 314, fol. 92.
304. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 314, fol. 217.
305. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 309, fol. 20-24V.
306. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. i68v, d.d. 12-11-1755.
307. Nationaal Archief, Index Ambtenboeken Nassau-Domeinraad.
308. Jan Francken, ged. Deventer 22-2-1624, tr. (otr. Amsterdam 19-10-1651) Eva (Aejje) Martens van de

Lier, ged. Amsterdam 3-3-1630, dr. van Marten Dircxz van de Lier, j .m. van Kethel, en Trijntje Coerten,
j .d . van Amsterdam (huwden otr. Amsterdam 6-6-1626). Jan Francken was een zoon van Hendrick
Francken en Elsken van Dijckhuijsen.

309. GAA, Notarieel Archief Amsterdam, inv. nr. 6442, akte 179.
310. GAA, Notarieel Archief Amsterdam, inv. nr. 7079, akte 371 (ook vastgelegd in Gelders Archief, ORA

Buren, inv. nr. 315, fol. 11).
311. Dr. Leonie van Nierop, Gegevens over de nijverheid van Amsterdam, bijeengelezen uit de Advertenties in de

Amsterdamsche Courant 1667-1794, deel II, 1726-1794, in: Jaarboek Amstelodamum 28 (1931), pag. 155
(Amsterdamsche Courant 7-6-1742).

312. Gemeentearchief Schiedam, Oud Archief Kethel en Spaland, inv. nr. 97, fol. 5, fol. 5V-6 en fol. 7;
GAA, Notarieel Archief Amsterdam, inv. nr. 11084, akte 43.

313. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 10.
314. R.H.C, van Maanen, Veldnamen in de dorpen Buurmalsen en Trichtin deif-18 eeuwIVHe-I, in: Pasqualini

(tijdschift van de Historische Vereniging Pasqualini te Buren), 2000, nr. 4, pag. 8.
315. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 75V.
316. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 148V en fol. 151V.
317. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 315, fol. 3 (testament).
318. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 336 (erfhuiscedullen).
319. Ondertrouw Amsterdam 551/152,1-3-1715: Jan Blok (tekent Jan Block), van Amsterdam, molenaar

buiten de Utrechtse Poort, geassisteerd met zijn vaderJacobBlok, en Marretje Claas, van Amsterdam,
oud 19 jaar, won. buiten de Raampoort, ouders dood, geassisteerd met haar voogden Neu (?) Pieterse
enClaasClijn.

320. Met permissie van de heer drossaard in de kerk alhier 'met opene deuren getrouwd'.
321. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 240, fol. 284, d.d. 3-7-1762, testament van Nicolaas vanZoelen en

Adriana Maria Schas, waarin zij bepalen dat zij erft onder fidei commies, zodat de erfenis later aan
haar kinderen zal komen.

322. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 307, fol. 192V en inv. nr. 218 (staten 40e penning), d.d. 4-9-1737.
323. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 39.
324. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 316, fol. 95.
325. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 316, fol. 103V en fol. 150V.
326. Gelders Archief, Notarieel Archief Geldermalsen, inv. nr. 731, akte 25, d.d. 6-4-1811.
327. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 336 (erfhuiscedullen).
328. GA 's-Gravenhage, Hervormde gemeente, inv. nr. 268, pag. 157 (als Jacobus van den Bosch).
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329- GA 's-Gravenhage, Notarieel Archief, inv. nr. 5305, no. 63, pag. 550-554. Procuratie verleden aan
zijn zwager Dirk van den Berg. Zijn vader Adriaan van den Bosch blijkt op 5-3-1791 te Tricht overleden
te zijn.

330. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 310, fol. 272 (verwijzing naar procuratie van 13-5-1802, verle-
den voor notaris Cornelis Doncker, welke niet bewaard is gebleven). Na 1802 ontbreekt van hem
elk spoor: Jacobus van den Bosch is geen burger van 's-Gravenhage geworden. Hij wordt ook niet
vermeld in het Registre Civique (1811) en de lijst van weerbare mannen van 1816.

331. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 314, fol. 181. Kopie van testament, opgemaakt 24-1-1758 voor
notaris F.W. Clercq te Bantam. Hieruit blijkt o.m. dat Adrianus afkomstig is uit Waalwijk en in 1747
voor de kamer Amsterdam met het schip 'De Eijndhoff als ondermeester chirurgijn naar Indië is
gevaren.

332. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 205V.
333. Dit echtpaar had ook een dochter Diderika (Dirkje) van den Bosch, ged. Tricht 10-9-1769, die huwde

met Pieter van Rees, kleinzoon van Pieter van Rees en Baligje Kemp (zie Vf-3).
334. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 315, fol. io6v.
335. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 309, fol. 252V.
336. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 319, fol. 78.
337. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 338, fol. 7.
338. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 309, fol. 279V.
339. RAR (Buren), Oud Archief Beusichem, inv. nr. 191.
340. RAR (Buren), Oud Archief Beusichem, inv. nr. 1, d.d. 25-5-1790.
341. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. i68v, 12-11-1755.
342. Als doctor Cornelis Kemp, 'leijd in een kerkegraft tusschen nr. 60 en 62', ƒ 11-18-0, betaald 16-11-1795.
343. Op 11 april 1760 zijn huwelijkse voorwaarden gemaakt. Deze worden genoemd bij de scheiding op

18 mei 1808 (Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 244).
344. Ten huize van haar schoonzoon JohannesKoedam.
345. RAR (Buren), Oud Archief Beusichem, inv. nr. 254.
346. RAR (Buren), Oud Archief Beusichem, inv. nr. 254 en 255 (rekening).
347. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 241, fol. 289.
348. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 244 (ongefolieerd).
349. Als: een kind van doctor Cornelis Kemp ter zijde de heer Cornelis deRonde, bij avond in de kerk, 4 gld.
350. Met de notitie: 'leij t onder de bank die regtop staat naest nr. 35', ƒ 11-12-0.
351. Hierbij is aangetekend dat zij daar 'neffens elkaar' woonden.
352. Zijn doop is niet gevonden in Beusichem, Buurmalsen, Meteren, Tricht of Zoelmond. Aangezien

zijn waarschijnlijke ouders op 11-11-1745 te Tricht huwden, zal hij daarna geboren zijn.
353. Gelders Archief ORA Buren, inv. nr. 225, d.d. 23-11-1802.
354. CBG, dossier Kemp (algemeen).
355. Een ondertrouw of huwelijk hebben wij in Beusichem niet gevonden.
356. In het bezit van de eerste auteur van dit artikel.
357. Gelders Archief, Notarieel Archief Geldermalsen, inv. nr. 731, akte 86.
358. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 316, fol. 63.
359. Als man van Anna Maria Kemp.
360. RAR (Buren), Oud Archief Beusichem, inv. nr. 1, d.d. 6-2-1786,27-4-1789 en 25-5-1790.
361. Blijkens de huwelijksakte van Adriana Martina Kemp.
362. Haar zuster was Clasinajohanna van Zoelen, de eerste vrouw van Aritn van de Berg, die na haar dood

huwde met Catharina Elisabeth Kemp (zie VIIe-2).
363. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 247, d.d. 13-10-1738.
364. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 318, fol. ïoov, d.d. 17-12-1764.
365. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 309, fol. 117V.
366. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 319, fol. gv en inv. nr. 309, fol. 220.
367. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 253. Onderpand was 4 morgen land in het gericht van

Beusichem, leenroerig aan Culemborg.
368. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 224.
369. GAR, NHG Rotterdam, inv. nr. 272, pag. 416.
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37°- GAR, NHG Rotterdam, inv. nr. 272, pag. 322.
371. RA in Gld, Notarieel Archief Geldermalsen, inv. nr. 731 (nots. Beijerman), akte 38, d.d. 26-4-1811.
372. GAR, Finale Admissie, fiche 282, pag. 171. Hij onder akte van Beusichem, ondertekend 27-11-1804

voor 7 jaar en zij onder akte van Tricht van 25-11-1804 voor zeven jaar. De admissie werd provisio-
neel verleend tot 31-10-1811.

373. CBG, dossier Kemp (algemeen) bevat een origineel afschrift van deze akte, verleden voor notaris
Joan Govert van der Lith.

374. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 39,22-5-1810.
375. Bij de aangifte van de geboorte van zijn dochter Corneliajohanna, d.d. 31-5-1822.
376. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 226.
377. GAR, Stadsarmhuis, inv. nr. 337, fol. 3. Hij heeft drie zoons en een dochter en is op 25-7-1831 'absent

gebleken'.
378. GAR, Stadsarmenhuis, inv. nr. 343 en 344, beide no. 209. Hij kreeg in 1833 een 'nieuw laken pak,

twee nieuwe hemrokke'. Daarna kreeg hij om de driejaar een nieuwe hemdrok tot aan zijn dood
en alleen in 1836 nog eens een nieuw lakenpak. Op het einde van zijn leven kreeg hij een paar keer
een bonte das (maart 1850, juli 1850 en november 1851) (idem, inv. nr. 288, no. 209).

379. GAR, Stadsarmenhuis, inv. nr. 388 (69 jaar, won. huis 209).
380. GAR, Stadsarmenhuis, inv. nr. 288, no. 209.
381. GAR, Nieuw Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 24, akte 112, pag. 339-344.
382. GAR, Nieuw Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 304, akte 212, d.d. 8-5-1833.
383. Gelders Archief, Archief Arkelse Hoeve, inv. nr. XX-479.
384. SWB, Oud Archief Buurmalsen, inv. nr. 205.
385. SWB, Oud Archief Buurmalsen, inv. nr. 205. In 1740 voor Aaltje Koedam elf ellen wit linnen en later

rode baaij voor drie vrouwenrokken (met voorkennis van de schout) en wit linnen voor hemden.
386. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 37, fol. 158,2-12-1719.
387. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 307, fol. 92.
388. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 155.
389. Jacoba Coedam, ged. Tricht 25-11-1694 (als Jacobje), dr. van Cornelis Gijsbertszn. Coedam en Feijken Kemp

(zieVh-4).
390. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 317, fol. 144V; inv. nr. 308, fol. 74 (verkoop aandeel bouwvallig

huisje voor 70 gld.).
391. Ged. Tricht 16-7-1690, zn. van Cornelis Gijsbertszn. Coedam en Feijken Kemp (zie Vh-4).
392. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308.
393. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 72V.
394. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 314, fol. 40V.
395. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 86v en fol. 141 (twee akten).
396. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 131V; dr. J. C. Kort, Repertorium op de lenen van de Arkelse

Hoeve te Tricht 1621-1794, in: De Nederlandsche Leeuw 118 (2001), kolom 380.
397. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 313, fol. 187VO, d.d. 18-8-1731.
398. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 314, fol. 65, d.d. 28-11-1743.
399. Kon, ArkelseHoeve, 380.
400. RAR(Buren), NHG Tricht, inv. nr. 153.
401. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 315, fol. 199.
402. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 309, fol. 285.
403. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 319, fol. 230.
404. SWB, Oud Archief Geldermalsen, inv. nr. 61.1.
405. Als zoon van Willem Verweij en Anna Drost, in tegenstelling tot hetgeen in zijn overlijdensakte

wordt vermeld: Willem Verweij en Beuken Hakken'.
406. Gelders Archief, Notarieel Archief Geldermalsen, inv. nr. 738, akte 95, d.d. 25-6-1815.
407. Aangegeven door Dirk Kemp, broodbakker, zij n neef.
408. Als Neeltje van Leersum.
409. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 206: Jan van Heteren, schepen 1730-1731. Hij werd begraven

Zoelmond 2-5-1733 (in de kerk).
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410. RAR (Buren), OA Beusichem, inv. nr. 249-251. janjanszn. van Heteren is een zoon van Jan Corneliszn.
en Annajans van Heteren. Zoon Jan is dus vernoemd naar zijn grootvader maternel en voerde ook
diens achternaam (Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 121, fol. 245,19-1-1722 testament van Teunis
Otten van Eek en MariaJans van Heteren). Anna is een zuster van Johan van Heteren, wiens dochter Maria
gehuwd was met Cornelis (Jacobszn.) Kemp (vgl. Ahoud, Gelderse Leeuw, pag. 246, noot 279).

411. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 227, d.d. 17-3-1734; inv. nr. 247, d.d. 4-1-1743 en d.d. 12-7-1747.
412. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 228.
413. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 313, fol. 170, d.d. 22-12-1730 (interrogatoriën).
414. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 227, fol. 200, d.d. 6-10-1736.
415. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 308, fol. 75.
416. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 240.
417. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 240, fol. 128V.
418. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 240, fol. 180.
419. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 115, fol. 8iv.
420. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 247, d.d. 23-3-1753.
421. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 194, no. 10, rechtsdag 18-3-1768.
422. Daar de doopboeken van Zoelmond pas in 1749 beginnen, zijn de dopen en dus de volgorde van de

kinderen niet bekend.
423. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 228, d.d. 8-3-1790: procuratie op Jan Kemp, won. Beusichem.
424. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 228.
425. Gelders Archief, ORA Buren, inv. nr. 183.

Uit Antwerpse Bron (106)

2-10-1490; Zeger Abroecx wettig zone HenricAbroecx woenende nu ter tyt in den lande van Gulic,
vercocht Jan Abroecx sinen broeder, woenende t Heerentals, de helft van een bemd (de andere
helft behoort Jan) gelegen binnen de vryheyt van Heerentals in de Cleyn Eekele gelyc bleven
van Aliten vand Ghoer synre moeder wylen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 98, f.86]
30-6-1490; Jan Abroeck Henricx geseten tot Herentals ende Woutruydt Bellens weduwe wilen
Henricx van Kiele, bekenden huwelicks voorwaerden.

[Idem, Schepenregister 97, f. 32] [M. V-K]

Uit Antwerpse Bron (107)

21-10-1490; Cornelis Jan Hermanssone woenende te Bergen opten zoom ex una ende Lysbeth
Muelemans cum tutore ex altera - bekenden ende verliden onderlinge in beyden partien ende
in gerechte huweliken vorwaerden opdat t huwelic tusschen hen beyden met oerlove des hey-
ligen kereken voertgaet.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 98, f. 93 verso] [M. V-K]

166 Gens Nostra 58 (2003)



PHILIPPUS MATTHIUS, BESTUURDER EN DIPLOMAAT
(een Utrechtse jongen werkt voor Haarlem)

DOOR H. P. VERMAAT

Inleiding

Aan genealogie doen is niet alleen vragen wie waren onze voorouders, maar ook vragen naar
wat ze deden en wat de omstandigheden waren waarin ze leefden. Soms kom je daarbij inter-
essante dingen tegen die je als het ware dwingen wat dieper in de geschiedenis te duiken. Dit
deed zich voor bij Philip Janszn. van derMaet'. Geen rechtstreekse voorvader, laten we zeggen
een voorneef. Wat ik over hem vond, geef ik in dit verhaal door.

De grootvader van Philip was bierbrouwer in Utrecht2, zijn vader Jan wordt genoemd als
bestuurder van Utrecht. Philip zelf kan het best worden gekarakteriseerd als bestuurder en
diplomaat.

Philip van derMaet, of PhilippusMatthius zoals de Latijnse vervorming van zijn naam luidt,
kwam in 1562 naar Haarlem als officiaal van bisschop Nicolaas. Van 1569 tot 1571 was hij
burgemeester van Haarlem en deze functie kreeg hij opnieuw in 1573 nadat de stad zich na
het lange beleg door de Spanjaarden aan hen had overgegeven. Als diplomaat heeft hij zich
gemanifesteerd bij het bemiddelen tussen de stad en haar belegeraars en bij latere missies. In
dit artikel wordt gepoogd de gang van zijn leven te schetsen. Aan het einde is een fragment
genealogie van Philip opgenomen.

Het is niet bekend wanneer Philip precies is geboren. Zijn ouders zijn getrouwd in 15343. Als
we ons aansluiten bij de veronderstelling geuit in 'De Parenteel van Doen Beyens'4 dat zijn
zuster Gerritgen bij haar huwelijk in 1558 circa 23 jaar was en dus geboren zal zijn in 1535, dan
kan Philip als het tweede kind uit dit huwelijk zijn vernoemd naar zijn grootvader van vader-
szijde. Zijn geboortedatum zal dan liggen omstreeks 1537. Hij heeft nog een broer Jan en een
zuster Alijdt. Volgens een artikel in 'De Nederlandsche Leeuw' van 19625 was Alijdt in 1575/76
28 jaar, haar geboortejaar is dan circa 1547. De geboorte van broer Jan dateren we dan, met enig
voorbehoud, tussen Philip en Alijdt in, circa 1540.

We zullen straks zien dat Philip aan een universiteit heeft gestudeerd. Dat geldt ook voor
zijn broer Jan, niet bekend is aan welke universiteit. In het genoemde artikel in 'De Nederland-
sche Leeuw' wordt gemeld dat Jan ('Joan Jansz.') medisch doctor is. Zuster Gerritgen trouwt
volgens de Parenteel Van Doen Beyens met Doen Willemsz. Groenendijk, rentmeester van de heer
van Rhoon. Wellicht heeft Gerritgen Doen Willemsz. ontmoet als zij op bezoek was bij haar oom
Cornelis van der Maeth/Vermaet die in Rhoon biersteker (bierhandelaar) was. Zijn zuster Alijdt
trouwt met Mr. Willem van Lamsweerde, secretaris ten Dom te Utrecht. Willem van Lamsweerde is
ook enige tijd eigenaar geweest van het slot Valkesteyn te Poortugaal. Uit deze gegevens over
het gezin mogen we opmaken dat het tot de gegoede klasse behoorde en in Utrecht zeker
meetelde.

Studie en begin van Philips carrière
In het archief van de stad Utrecht is bewaard gebleven het besluit6 om aan Philip eenjaarrente
toe te kennen nadat hij zijn studie te Perugia, Italië, met succes had afgesloten. Hij kreeg een
rente van 24 pond van 40 groten vlaams uit erkentelijkheid en als vergoeding van de kosten
door zijn vader en hem gemaakt in verband met deze studie. Het besluit luidde als volgt:
'Dese naast beschreven lijffrenten heeft die Stadt van Utrecht oick tot haere laste overgenomen
ende bezwaert op Sint Jacobsdage [25 juli] anno 1561 en te verschijnen dees helft op Sint
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Agnieten daghe [21 januari] daer naest coomen ende danderhelft op Sint Jacobsdaege daer
naest volgen. Ende alsoo voort jaerlicse hier comende uuyt saecke naebescreven.

Mr. Philippus a Mathe, in de rechten doctor, sijn versegelt tot zijns zelfs lijve 24 £ van 40
groiten vlaems 't pont, ende dat tot een eerlijcke pensien ende gratuij teij t voir de goede diligen-
tie, groite costen ende moijten, die zijn vader Mr. Johan Philippi a Mate, doctor ende Philippus
voirs., tesamen gehadt ende gedaen hebben int vervolgen ende recupereren sekere privilegie
ende possesie van dienals die W.H. Nicolaus de Caputys, cardinael Tusculanum, tot behouff
ende ornament van de jonckheijt van Utrecht ende Deventer hier voirtijts in den jaere 1362
gegeven ende gefundeert had, omme bijnen Perusen in de collegie S. Gregorii aldaer tot zess
jaeren contini te moegen studeren ende promoveren tot doctoerscap als sulcx bij doctor
Philippus voirs. geschiet is, waeroff doctor Philippus voirs. mede overgebrocht heeft renovatie
van dezelver privilegie vant voirs. Collegie loffweerdich zijnde ende voirs. in den Raijde ver-
toent ende overgelevert omme in de archivum deser stadt bewaert te werden tot der jonckheijt
van Utrecht behouff etc. Allet breder blijkende bij de belieftenisse des Raijs daerop gedaen de
vierde Augustij anno utsupra.'

De mogelijkheid voor een Utrechtse student om in Perugia te gaan studeren was geopend
door kardinaal Nicolo Capocci, bisschop van Fraseatie7. Hij stichtte in 1362 het College van St.
Gregorius of de Oude Wijsbegeerte in Perugia uit dankbaarheid tegenover de stad waar hij had
gestudeerd. Er mochten veertig studenten zijn, eventueel meer, die moesten komen uit Italië'
of daarbuiten. Van de studenten zouden zes de studie theologie moeten doen, 28 of 30 canon-
iek recht en vier of zes (niet meer) civiel recht want, zo meende Capocci, de advocatuur leidde
maar al te vaak tot de verdoemenis der ziel. Capocci bepaalde voorts gedetailleerd hoe de
veertig studentenplaatsen over de bisdommen in en buiten Italië moesten worden verdeeld.
Van buiten Italië mochten tien studenten geplaatst worden waaronder twee van het bisdom,
het dekenaat en het kapittel van Utrecht in Holland. Het College werd opgeheven in 1798,
opnieuw in gebruik genomen in 1802 en tenslotte definitief opgeheven in 1810.

Philip heeft zes jaar in Perugia gestudeerd. Hij kwam terug in 1560. Dat wil dus zeggen dat
hij circa 17 jaar was toen hij naar Perugia ging en circa 23 jaar toen hij terug kwam. In de zes
jaar in Perugia heeft hij de doctorsgraad behaald zowel in het kerkelijk als het civiel recht; zo-
als blijkt zijn aanstelling tot vicaris van bisschop Nicolaas van Haarlem in 15628.

Nicolaas van Nieuwland was de eerste bisschop van Haarlem. In 1559 waren nieuwe bisdom-
men gevormd waaronder dat van Haarlem. Nicolaas werd benoemd in 1561. Als op 22 febru-
ari 1562 Philip tot vicaris wordt benoemd, zal hij 25 jaar zijn geweest, de toenmalige leeftijd
waarop iemand meerderjarig werd geacht.

Al spoedig na zijn aankomst in Haarlem wordt Philip opgenomen in de vroedschap. In 1563
wordt hij al genoemd als schepen en burgemeester. Dit is het begin van zijn bestuurlijke ac-
tiviteiten voor de stad Haarlem. Philip trouwt met een dochter van Ramp Engbrechts. Dit leidde
voor mij tot de vraag of dit te rijmen is met de functie van vicaris. Uit de literatuur en navraag
bij een Rooms Katholieke autoriteit is mij duidelijk geworden dat beide zaken niet strijdig
behoefden te zijn zolang er geen sprake was van priesterlijke wijding. De celibaatsbelofte werd
pas bij de wijding gedaan, daarvóór gold wel: wie wil trouwen houdt op clericus te zijn9.

Periode tot het beleg in 1572-15/3
Ook na 1563 wordt Philip regelmatig genoemd als burgemeester van Haarlem. Zolang Haarlem
niet behoorde tot de partij van de Prins van Oranje kon een overtuigd katholiek als Philip deze
functie zonder bezwaar bekleden. Hoewel overtuigd katholiek wordt Philip toch niet genoemd
bij de leden van de vroedschap die een strenger beleid ten opzichte van de 'afvalligen' wilden
dan het stadsbestuur in meerderheid voor stond.
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In de eerste jaren van de opstand tegen het Spaanse gezag had Haarlem nog niet de zijde van
de opstand gekozen. In 1572 echter kon het stadsbestuur de druk van de publieke opinie en die
van de zijde van de militairen niet langer weerstaan en koos, met enige tegenzin, de kant van
de Prins van Oranje. De toch wat halfslachtige houding van het stadsbestuur had voor burge-
meesters en schepenen consequenties. Op 22 augustus 1572 werd door de Staten van Holland
een nieuw college van burgemeesters en schepenen benoemd waarin onder meer Philip niet
meer voorkomt. Dit was geen wonder want bij de stemming over het besluit al of niet de zijde
van de opstand te kiezen was zijn stemverklaring: 'Wee ons, zo wij den koning onze heer trot-
seren; wee ons zo wij de hand uitstrekken tot afbreking van Gods Heilige Kerk'.

Het beleg van Haarlem
Met het feit dat Philip niet meer in de vroedschap zat, was echter geen einde gekomen aan
zijn bemoeiingen met de stad. Voordat de Spaanse troepen het beleg om Haarlem begonnen
was Philip de stad uitgegaan om, zo zegt een kroniekschrijver terecht, tot de Spanjaarden
over te gaan. Wat Philip tijdens het beleg bij de Spanjaarden heeft gedaan, is niet bekend. De
Spanjaarden hebben wel het belang van zijn voormalige positie ingezien, want als het stads-
bestuur gaat onderhandelen over de overgave staat tegenover hen Philip als commissaris van
de Hertog van Alva. Philip heeft, met enkele andere uitgewekenen, de onderhandelingen goed
voorbereid. Ze hebben bij de Spanjaarden weten te bedingen dat de stad de plundering kan
afkopen. Het plunderen van een stad na de overgave was in het krijgsbedrijf van toen een nor-
male zaak. De soldaten rekenden daar dan ook op. Het was, om het in huidig spraakgebruik te
zeggen, een soort prestatiepremie. Overigens werd daarbij de bevolking niet ontzien. Haarlem
kon de plundering afkopen voor een bedrag van tweehonderd veertig duizend gulden. Dit is
een enorm bedrag als we bedenken dat het dagloon van een geschoolde arbeider in die tijd 10
a 14 stuivers was10. Het oordeel van een kroniekschrijver over Philip was niet bepaalde vleiend,
hij spreekt over hem als verrader, hoewel er in hetzelfde stuk ook positieve dingen over hem
staan. De kroniekschrijver geeft als volgt zijn oordeel over wat er gebeurde dij de onderhan-
delingen op 14 juli 1573:

Met de aansporing om van de tweehonderd veertig duizend gulden onverwijld honderd
duizend op te brengen, bevond zich Philippus van derMathe in het Zijlklooster. Ook gisteren
was hij er geweest; toen had hij aan iedere man een brood doen uitdelen, had hun vermaand
om de som te verzamelen om plundering te° voorkomen, had hen zelfs te vrijheid gegeven
naar hunne huissen te gaan, mits zij den Dinsdag terugkomen en die Dinsdag was gekomen.
Zie hem daar in het bijzijn van Romeo, als commissaris van Don Frederik, na de overgave
der stad. Zie hem daar, vroeger burgemeester der stad om voor haar welzijn te waken, thans
bode (...) om het laatste bloed der burgers uit te zuigen. En toch bloost hij niet, al rust daar
zijn oog op een ganschen magistraat in wier midden hij weleer zat (...) in wier ogen hij als
verrader staat; want die blos op zijn gelaat is de blos der gezondheid, die het genoten spijs
en drank verraadt, en die scherp afsteekt bij zoovele muurbleke aangezichten waarop het
gebrek zijn sporen heeft gedrukt. Het is waar, van der Mathe's toon is niet die van over-
moed, hij is vriendelijk minzaam, zacht als fluweel waar hij genade belooft. Mistrouw ook
het lam wanneer het in verbond met de wolf zoete taal spreekt. (...) Van der Mathe de ver-
rader, Romeo de wreker, dat is nog pijniger voor het gevoel dan de honger. Men zegge niet
dat de honger het scherpst vlijmt (...) Feller vlijmt het de woorden te moeten horen van een
verrader.
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Begrijpelijk is deze reactie van de kroniekschrijver na een verloren beleg. Het feit echter dat
Philip c.s. kans hebben gezien de stad te behoeden voor de 'mores' die toen golden", mag
gezien worden als een diplomatiek succes. Latere historici oordelen dan ook heel wat milder
over het optreden van Philip en enkele andere uitgewekenen nadat Haarlem zich gewonnen
had moeten geven. Zij zij n van mening dat de burgerij van Haarlem veel te danken heeft gehad
aan hun optreden12.

Tijdens de onderhandelingen die Philip c.s. met de vertegenwoordigers van de stad in het
Zijlklooster voerden, bleek dat de stad dit geldbedrag niet kon opbrengen. Uiteindelijk kon
Philip namens Don Frederik accoord gaan met een betaling meteen van honderd duizend gul-
den. Voor het resterende bedrag werden Philip en een zekere Van Wamden door ruim negentig
ingezetenen gemachtigd namens hen dat bedrag op te nemen en aan de Spanjaarden te be-
talen. Dit is niet gebeurd en tenslotte is het bij de betaling van honderdduizend gulden geb-
leven.

Na 1573
Op 13 juli 1573 capituleerde de stad. Philip trad weer toe tot het stadsbestuur en was al snel
weer op zijn oude plaats als burgemeester. In die functie werd hij tot 1576 meerdere malen
genoemd. Daarna leek zijn rol in het dagelijks bestuur van de stad uitgespeeld. In deze drie
jaar dat hij weer deel uitmaakte van het stadsbestuur, is hij op enkele voor de stad belangrijke
missies gestuurd.

In het voorjaar van 1574 werd Philip belast met een opdracht in het kader van de financiële
kosten van de Spaanse bezetting. Het Spaanse garnizoen, dat overigens uit Duitse huursol-
daten bestond, had vierhonderd krijgsgevangenen in de stad opgesloten. Haarlem draaide op
voor de kosten. Daarbij kwam dat Requesens, de opvolger van Alva, bepaalde dat het salaris
van de bevelhebber van de stad door de stad zelf moest worden betaald, inclusief het bedrag
dat hij nog tegoed had. Dit salaris bedroeg per maand driehonderd gulden. Voor Haarlem be-
tekende dat naast wat de stad al betaald had en nog aan verplichtingen had, een zware ader-
lating. Gelukkig kwam er bericht dat Requesens gelden naar Utrecht had gezonden waarvan
ook een deel voor Haarlem bestemd zou zijn. Philip werd naar Utrecht afgevaardigd om deze
financiële zaken te bespreken.

In het najaar van 1574 is er sprake van dat het Hof van Holland voor de komende jaren de
Raad van Beroerte in Haarlem wil vestigen. Philip wordt naar Den Haag gezonden om hierover
te spreken. Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat de Raad ook daadwerkelijk in Haarlem
gevestigd werd.

Een jaar later in 1575 groeien de financiële lasten van de bezetting de stad boven het hoofd.
De Spaanse overheid betaalde haar soldaten niet en dus eisten die van de stad hun soldij op,
wekelijks duizend gulden. Zou dit geld niet worden betaald dan zouden de soldaten het wel
nemen, plundering dus. Met kunst en vliegwerk, onder andere door het in Amsterdam in
onderpand geven van kostbare voorwerpen uit de kerken en het afgeven van schuldbeken-
tenissen aan de commandanten, werd gepoogd de soldaten rustig te houden. Tegelijkertijd
onderneemt de stadsregering stappen om te proberen de zaken ronde de Spaanse bezetting te
verzachten. Ze stuurt daartoe delegaties naar Brussel, naar de Staten Generaal. Philip is hier
nauw bij betrokken. Op enig moment is hij zo in deze zaken verwikkeld dat, als hij in Brussel
hoort dat zijn vrouw is overleden hij niet naar Haarlem reist om zijn zaken te regelen maar in
Brussel blijft.

Eind 1576 is het voor de laatste keer dat Philip door de stadsregering met een officiële mis-
sie wordt belast. Op 8 november 1576 is de Pacificatie van Gent tot stand gekomen. In dit
verdrag werd onder meer bepaald dat de steden die aan de zijde van de Spanjaarden waren
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gebleven, of door de Spanjaarden waren veroverd -zoals Haarlem- pas weer onder het gezag
van de Prins van Oranje zouden vallen als ze met de Prins een overeenkomst hadden gesloten
met betrekking tot de bezwaren die ze tegen de politieke en godsdienstige aspecten van de
Pacificatie hadden. Op 8 december 1576 werd de Pacificatie van Gent vanaf het bordes van het
Raadhuis afgekondigd. Voor het Oranje gezinde deel van de bevolking zal het een vreemde
gewaarwording zijn geweest dat ondanks de keuze van de stad voor de Prins de bezetting
van de stad gehandhaafd bleef. Het Rooms Katholieke deel van de bevolking maakte zich op
om in de onderhandelingen die moesten worden gevoerd een zo goed mogelijk resultaat te
boeken. De zittende Spaansgezinde vroedschap die onder dwang en drang de keuze voor de
Prins had gemaakt probeerde langs twee wegen dat resultaat te bereiken. Zij vaardigde Philip
op 11 december af naar Rhenen waar een commissaris van de Staten Generaal verwacht werd.
Daarnaast ging een delegatie naar de Prins en de Staten Generaal om over de bepalingen van
de Pacificatie en de doorwerking daarvan te onderhandelen13. Uiteindelijk wordt op 22 januari
1577 in Veere door de Prins een verdrag met Haarlem gesloten waarin de keuze van Haarlem
voor de Prins beklonken wordt. Onderdeel van dit verdrag is de zogenaamde godsdienstvrede,
daarin wordt bepaald dat de Gereformeerden één kerkgebouw krijgen om hun diensten in het
openbaar te houden. De andere kerken blijven beschikbaar voor de Rooms Katholieken. Na
1576 zien we Philip niet meer in de stadsregering of officiële functies terug.

Slot
Na de overeenkomst in Veere in januari 1577 bleef er nog wel wat te onderhandelen tussen
Haarlem en de Staten van Holland. Haarlem had veel geleden, had veel schulden moeten
maken. Zouden de Staten Haarlem hierin tegemoet kunnen komen. Uiteindelijk in 1581
kwam er een akkoord. Dit hield grofweg in dat de goederen van de Rooms Katholieke kerken
en de kloosters aan de stad zouden vervallen en dat er een einde aan de religievrede kwam. Dit
laatste verontrustte uiteraard het katholieke deel van de bevolking. Zij besloten een rekest aan
de Prins te sturen met het verzoek de religievrede te mogen behouden. Philip was een van de
ondertekenaars van dit rekest. Het rekest heeft echter geen succes gehad.

Philip verdwijnt uit het nieuws tot bij zijn begrafenis. In de afrekening van het Dornkapittel
van Utrecht lezen we dat ter gelegenheid van zijn begrafenis op 20 oktober 1590 de klok
Salvator een halfuur heeft geluid. Philip is ongeveer 53 jaar oud geworden14.

Fragmentgenealogie
I. Wouter Luytgenszn. van derMathe, geb. ca. 1400, boer, overl. na 1449, tr. NN.

II. luytgen Wouterszn. van der Mathe, geb. ca. 1435, boer, schout te Schonauwen (1484), overl.
vóór 1493, tr. (1) Beatrix GhijsbertHermansdr.; tr. (2) Cely Goyert Gherytsdr., overl. vóór 1485.

Uit eerste huwelijk:

1. Wouter, geb. ca. 1465.
2. Fye, geb. ca. 1465, overl. vóór 1540.
3. Peter, geb. ca. 1470.

Uit tweede huwelijk:

4. Philip, volgt III.
5. Goyert, geb. na 1475.
6. Cornelis, geb. na 1475, overl. vóór 1485.
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III. Philip Luytgenszn. van derMathe, geb. ca. 1475, brouwer te Utrecht, overl. ca. 1532, tr. 1502
Gherychgen NN, overl. vóór 1542.

Uit dit huwelijk:

1. Luytgen Philipszn. van der Mathe, geb. Utrecht ca. 1503, tr. Gerritgen NN.
2. Jan, volgt IVa.
3. Cornelis, volgt IVb.
4. Anna, geb. Utrecht ca. 1509.

IVa. Jan Philipszn. d Mathe, geb. ca. 1504, overl. Utrecht 1569, tr. Utrecht 1534 Stephaijna Wou-
tersdr. van Oudewater, overl. Utrecht 1586.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritgen, geb. ca. 1535, overl. Rhoon ca. 1606.
2. Mr. Philip Janszn. van derMaet, geb. ca. 1537, doctor in de rechten, begr. Utrecht 20-10-1590,

tr. na 1562 NN Ramp Engbrechtsdr., overl. 1575.
Uit dit huwelijk:
a. Stephaijna.
b. Catharina.
c. verm. Steven.

3. Jan van derMaet, geb. Utrecht ca. 1540, overl. vóór 24-1-1572, tr.Janneke RollofVincentdr.
4. Mijdt, geb. ca. 1547.

IVb. Cornelis van der Maet/Vermaet, geb. ca. 1507, brouwer/biersteker, overl. Rhoon, tr. ca. 1529
Katrynjansdr. Koning, geb. Rotterdam ca. 1505.

Uit dit huwelijk:

1. Philip Corneliszn. Vermaet, geb. ca. 1530, biersteker, schepen van Rhoon, overl. vóór 1600, tr.
ca. 1564 Helena Gerritsdr. van Rhoon, geb. ca. 1540, overl. vóór 19-10-1623.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, geb. ca. 1565, overl. vóór 1623.
b. Philip (oude) Vermaat, geb. ca. 1567, schipper en biersteker, overl. Spijkenisse 20-2-1655, tr. vóór

1591 Maertgen Dirksen, overl. Spijkenisse 20-5-1640.
2. Mr. Pieter Corneliszn. Vermaet, geb. ca. 1541, meester-chirurgij n, overl. Poortugaal 24-3-1601,

tr. vóór 1574 Maritge Cornelisdr., geb. ca. 1545, overl. na 21-7-1601.
Uit dit huwelijk:
a. Grietge, geb. ca. 1570, overl. vóór 21-7-1601.
b. Cornelis, geb. ca. 1574, overl. Poortugaal 19-4-1649.
c. Philippus, ged. Poortugaal jan. 1584.
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CLAERKE VAN ACHELEN
DOOR W.H. G. VAN AGGELEN

In antiquariaten zijn dikwijls wonderlijke zaken te vinden. Ik loop er regelmatig één binnen
om te zien of er iets van mijn gading is, en om de lucht van papier te ruiken.

Ruim 35 jaar geleden wandelde ik er een in Dordrecht binnen. Behalve boeken lagen er ook
losse papieren in mappen. Bij het bekijken van de mappen prikte ik me aan een knopspeld die
twee kleine papiertjes vasthield, één van 10 bij 15 cm, de ander van 9V2 bij 11 cm. Al snel bleek
mij dat de één de transcriptie behelsde van de tekst van de ander (zie afbeeldingen pag. 174).

Ik las: '31 mei 1592. Attestatie van lidmaatschap der Kerk afgegeven door predikant en oud-
erlingen der Kerke Christi te Delft aan Agnietgen de la Pine en Clarken van Acchelen jonge
dochters, (get.) Arent Cornelisz, Daniel van der Dooleghen'.

Voor weinig geld kocht ik de documentjes. Jaren later en drie familieboeken verder kon ik
Claerken van Achelen inpassen in de Antwerpse tak van de familie. Tijdens de reformatie week
de Antwerpse familie Van Achelen uit naar Middelburg, Haarlem en Amsterdam. Sommige
naamgenoten kwamen in Delft terecht, anderen in Wageningen'.

Noot
1. Het familiearchief Van Achelen/Van Aggelen, bestaande uit 21 multomappen, is in 2000 overge-

dragen aan het gemeentearchief van Wageningen.
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WEGWIJS

archiefnieuws

Het tijdschrift Caert-Thresoor heeft een rubriek
'@ la Carte', waarin de aandacht wordt geves-
tigd op bijzondere internetsites met betrek-
king tot de historische kartografie. Tips van
Elger Heere (e.heere@geog.uu.nl) en Martijn
Storms (m.storms@geog.uu.nl). Via de web-
site www.maphist.nl/ct/alacarte/index.html
zijn alle - in de rubriek - vermelde links di-
rect aanklikbaar.
[Caert-Thresoor, 21e jg. (2002), nr. 4, pag. 119]

Huwelijksregisters Vorstendom Ratzeburg
Karl Heinz Schröder heeft op zijn internet-
homepage http://www.pfms.de de huwelijk-
sregisters van acht parochies van het voorma-
lige vorstendom Ratzeburg (Mechlenburg-
Strelitz) met circa 15.000 personen gezet.

[Zeitschrift für Niederdeutsche Familien-
kunde, 77. Jg., Heft 4,4. Quartal 2002, S. 566]

Website Cultuurwijzer
De website www.cultuurwijzer.nl is [zomer
2002] on-line gegaan. De site is bedoeld als
een platform om het cultureel erfgoed van
Nederland breed toegankelijk te maken. Cul-
tuurwijzer is het adres waar informatie van en
over archieven, bibliotheken, musea, monu-
mentenzorginstellingen en archeologische
instellingen is samengebracht. Van hon-
derden culturele instellingen worden de toe-
gangsgegevens, evenementen, achtergrond-
artikelen en, indien beschikbaar, gedigitali-
seerde collecties getoond. Inlichtingen:
Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland, tele-
foon 070-31.40.343.

[Archeobrief Zomer 2002/Zeeuws Erfgoed,
nieuwsbrief 3, dec. 2002, pag. 15]

Friesland
Ryksargyf. Floreencohieren in zelfbediening.
In de afgelopen maanden zijn de floreenco-
hieren verfilmd. Op de studiezaal zijn de
films als microfiches beschikbaar.

De floreencohieren vormen een onmisbare
schakel in het onderzoek naar de geschiedenis
van onroerend goed op het platteland. De
oudst bewaard gebleven cohieren (registers)
voor heel Friesland dateren van 1700, de laat-
ste werden in 1858 opgemaakt. In de registers
zijn de namen van de eigenaren van boerderi-
jen en landerijen vermeld, waarvoor de zgn.
floreenbelasting moest worden betaald. De
belasting is gebaseerd op de gegevens die in
1511 voor het Register van de Aanbreng zijn
verzameld. Behalve de naam van de eigenaar
zijn per opgave ook de namen van de gebrui-
ker en de naastliggers en de grootte van het
perceel vermeld. De cohieren van 1850 en/of
1858 zijn van extra belang, omdat in die jaren
de kadastrale gegevens voor elk perceel in de
marge zijn bijgeschreven. Zo is het dus in
principe mogelijk om met gegevens uit de
20ste of het eind van de 19de eeuw het spoor
terug te volgen tot 1700. De eigenaar van het
te onderzoeken onroerend goed moet dan
uiteraard wel floreenplichtig zijn geweest. En
omgekeerd is het mogelijk om met een oud
floreennummer de geografische ligging te be-
palen. Hiervoor kunnen dan de kadastrale
kaarten van 1832 en 1887, die op de studiezaal
op microfiche staan, worden gebruikt.
[De Oanbring, jg. 15, nr. 1, dec. 2002, pag. 5/6]

Adres Rijksarchief in Friesland: Boterhoek 3;
vanaf het station met bus lijn 6, halte Boter-
hoek. Postadres: Postbus 2737,8901 AC Leeuw-
arden. Openingstijden: dinsdag 9.00-21.30,
woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 en zaterdag
9.00-13.00; in juli en augustus niet op zater-
dag en 's avonds.
E-mail: info@ryksargyf.org
Internet: http://www.ryksargyf.org
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PERSBERICHT
Van Buchel op internet

Op woensdag 22 januari j.l. vond in de collegezaal van Het Utrechts Archief de officiële
presentatie plaats van de 'Monumenta' van Van Buchel op de website van Her Utrechts
Archief. De presentatie werd verricht door de burgemeester van Utrecht, mevrouw A.H.
Brouwer-Korf.

De Monumenta van de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel is één van de top-
stukken in de collectie van Het Utrechts Archief. Rond 1615 vervaardigde Van Buchel een
manuscript met tekeningen in kleur en zwart/wit met beschrijvingen van de grafzerken,
wapenborden, inscripties en andere bijzonderheden in de Utrechtse kerken. Zijn
'Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa' is
geschreven in het Latijn en telt 300 bladzijden. Het is een belangrijke en veel geciteerde
bron: veel van wat Van Buchel nog aantrof, is inmiddels verloren gegaan.

Vanwege het grote belang van de Monumenta is ervoor gekozen dit manuscript via de
website van Het Utrechts Archief toegankelijk te maken. Vrijwilligers van Het Utrechts
Archief hebben de Latijnse tekst getranscribeerd, vertaald, voorzien van toelichtende
noten en inleidingen. Het originele manuscript is digitaal gereproduceerd. Zoekmodules
maken het mogelijk om zowel in de Latijnse tekst, de Nederlandse vertaling als in het
originele document te zoeken.

Het adres van de website is www.hetutrechtsarchief.nl. De Monumenta is geplaatst onder
de rubriek 'Archieven en collecties'.

V.l.n.r. (voorste rij): dr. Kees Smit die vanaf 199a met de werkgroep Latijnse paleografie aan het project Van Buchel
werkte, de burgemeester mevrouw A.Brouwer-Korffen'Van Buchel'zelf
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Zeeland
Vierde update ISIS. Elk kwartaal worden er
nieuwe bestanden aan de genealogische data-
base Zeeuws Archief ISIS toegevoegd. De vi-
erde update van gegevens is gepland voor
medio januari 2003.

Wat kunt u verwachten? In de eerste plaats
worden weer overlijdensakten toegevoegd,
dit keer van voormalige Zeeuws-Vlaamse ge-
meenten en in de tweede plaats zullen de hu-
welijksakten (compleet aanwezig over de
periode 1796/1811-1922) in een andere lay-out
worden gepresenteerd. Ook wordt een groot
aantal correcties aangebracht in de gegevens
van de huwelijksakten, mede op basis van uw
reacties!

Met Zeeuws Archief ISIS kunt u heel ge-
makkelijk thuis genealogische gegevens
opzoeken van mensen die vroeger in Zeeland
hebben geleefd, elk kwartaal worden er nieu-
we bestanden aan de database toegevoegd.
Zeeuws Archief is nu al weer bijna eenjaar 'in
de lucht' en is in die korte tijd uitgegroeid tot
een belangrijk hulpmiddel bij genealogisch
onderzoek.

Houdt u de website van het Zeeuws Archief
in de gaten:
www.zeeuwsarchief.nl. Wij kunnen niet pre-
cies aangeven wanneer de bestanden zullen
worden toegevoegd, maar het streven is me-
dio januari 2003.

Gemak mag dan de mens dienen, u moet
zich er wel van bewust zijn dat niet alles via
Zeeuws Archief ISIS is te vinden. Het is maar
het topje van de genealogische berg aan infor-
matie, een bezoek aan de studiezaal van het

Zeeuws Archief blijft noodzakelijk om ge-
gevens over voorouders aan te vullen en na te
trekken.

[Zeeuws Archief nieuws, nieuwsbrief nr. 16,
dec. 2002, pag. 3]

Adres: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Postbus
70, 4330 AB Middelburg; tel.: 0118-67.88.00.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 9.00-
17.00 [behalve op feestdagen].
E-mail: info@zeeuwsarchief.nl
Internet: www.zeeuwsarchief.nl

Gelders Archief
De nieuwe manager van de unit Presentatie is
Tineke Seebach (1949). Zij heeft ruime ervar-
ing opgedaan bij de publieksafdeling van het
voormalige Gemeentearchief Arnhem. Wat
wil zij inde toekomst? Mevrouw Seebach vin-
dt projecten die verwant zijn aan Genlias,
waarin historische gegevens via het internet
toegankelijk zijn, erg belangrijk. Via het in-
ternet zullen meer diensten aangeboden gaan
worden. 'De studiezaal blijft echter veel aan-
dacht krijgen, want het internet kan die nooit
helemaal vervangen. De sociale functie van de
zaal kun je niet uitvlakken, veel mensen zit-
ten liever niet in hun eentje achter het beelds-
cherm'.

[vertaald naar de NGV: kom naar ons Verenig-
ingscentrum > u wordt daar - zo u wilt - zeer
persoonlijk geholpen de weg te vinden in
onze uitgebreide collecties boeken, peri-
odieken, familiewapens, microfiches, knip-
sels, dossiers en familiedrukwerken!].

[Gelders Archief, RELATIEmagazine, najaar
2002, pag. 2]

adressen van buitenlandse verenigingen (6)

De in de voorgaande vijf afleveringen van deze serie genoemde periodieken zijn grotendeels
in de Bibliotheek-Periodieken (BP) van ons Verenigingscentrum aanwezig. Voortaan zal kort
worden aangegeven, welke jaargangen, delen, nummers e.d. in de BP aanwezig zijn. Vier
puntjes betekenen 'doorlopend tot op heden'.
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Duitsland
RolandzuDortmund. Genealogisch-Heraldische
Arbeitsgemeinschaft e. V. (opgericht 1961)
Uitgaven: Roland [v/h Roland zu Dortmund;
kwartaalblad; in BP: Jg. 1-....], Schriftenreihe.
Sitz Dortmund, Postfach 40.12, D-58222
Schwerte.
Bibliothek: lm Stadtarchiv Dortmund, Küp-
ferstr. 3; geopend iedere 2e en 4e dinsdag van
de maand van 9.00 tot 15.00 uur.
Arbeitssitzungen: iedere 2e dinsdag van de
maand om 19.00 uur in Hotel Drees, Hohe
Strafie 107, D-44139 Dortmund.
Schriftführerin: Eva Holtkamp, Eichenstr. 29,
D-45731 Waltrop;
E-mail: E.Holtkamp@gmx.de
Internet: http://www.RolandGen.de of: http:
//RzD.genealogy.net

Frankrijk
Cercle d'Études Généalogiques etHéraldiques
de l'Ile-de-France (CEGHIF) (opgericht 1978)
Uitgave: STEMMA [kwartaalblad; in BP:
Tome I (1979), Cahier No. 1-....; doorlopend
genummerd].
Siège social: 46 route de Croissy, F-78110 Le
Vésinet. Correspondentie eveneens aan dit
adres te richten, vergezeld van voldoende
postzegels of antwoordcoupon(nen).
E-mail: ceghif@freesurf.fr
Bijeenkomsten: Bibliothèque municipale, rue
Henri-IV, Saint-Germain-en-Laye, bepaalde
zaterdagen om 14.30 uur, geannonceerd in het
blad.
Archieves départementales, 3 avenue de la
Palette, Cergy-Pontoise; vrijdags tussen 12.00-
16.00 uur; tel.: 01.34.12.34.13.

Oostenrijk
Heraldisch-Genealogische Gesellschaft 'Ad-
Ier'
Uitgaven: Adler [kwartaalblad; in BP: Band 1
(1947-1949)-....], Österreichische Ahnenlisten
[in BP: Nr. 1 (1953) - Nr. 20 (1971)], Jahrbuch
Adres: Universitatsstrafie 6, Postfach 220, A-
1096 Wien; hier bevindt zich ook de biblio-
theek, die toegankelijk is op iedere woensdag
van 17.00 tot 19.00 uur (behalve op feestdagen
en in de maanden juli en augustus)
E-mail: adler@kabsi.at
In november 2002 zou een Adler-Mailgroup
opgericht worden.

Zwitserland
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Ba-

sel

Uitgave: Regio-familienforscher [kwartaal-
blad; in BP: Jg. 1-3 (1988-90) incompleet; Jg. 4
(1991)-....]
Geïnteresseerden richten zich tot de voorzit-
ter [Obmann]: Franz Otto Nostitz, Magnoli-
enpark 12, CH-4052 Basel; E-mail: fonostitz
@datacomm.ch > ook het adres voor opgave
van nieuwe leden.

GHGRB-Homepage: http://www.ghgrb.ch
Lezingen worden gehouden in het Vortrag-
slokal in het Blindenheim achter de Frauen-
arbeitsschule aan de Kohlenberggasse 20 in
Basel. De zgn. Genealogen-Hock (contac-
tavond) vindt plaats op de eerste woensdag
van de maand om 19.30 uur in het Restaurant
'Weiherhof, Neuweilerstrasse 107, Basel (t.o.
eindpunt tram 8); gasten zijn hartelijk wel-
kom!

M.V-K

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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VAN DE AFDELINGEN
Land van Cuijk en Ravenstein

Het bestuur
De afdeling Land van Cuijk en Ravenstein is opgericht op u december 1978 als splitsing
van de afdeling Kwartier van Nijmegen. De afdeling bevat het Noordoosten van Noord-
Brabant en het Noorden van Limburg.

Het eerste bestuur bestond uit vijf personen, onder wie Jan Veekens die in februari 2002
is teruggetreden onder toekenning van de zilveren erespeld, en Arno Coopmans die nog
steeds bestuurslid is en momenteel de functie van vice-voorzitter (tevens afdelingsaf-
gevaardigde) bekleedt. Naast overige bestuursleden die in de loop der tijden hun steentje
korte of lange tijd hebben bijgedragen, willen we speciaal Lies van Limbeek-Meulepas noe-
men, die van 1981 tot 2001 zeer actief als bestuurslid haar sporen heeft verdiend.

Het huidige bestuur wordt verder gevormd door Wim Jaegers (bestuurslid vanaf 1983),
Cor Verberk (vanaf 1988), Piet Huvenaars (vanaf 1990), Henk Gruijtrooij (vanaf 1990), Toos van
den Berg-van Sambeek (vanaf 1994), Wil Geurts (vanaf 1997), Ton Grote en Wim van de Vossenberg
(beiden vanaf februari 2002).

Het mededelingenblad
Het mededelingenblad van de afdeling verschijnt drie keer per jaar. Het blad bevat in-
formatie over de afdelingsbijeenkomsten met lezingen, nieuws en wetenswaardigheden,
aanvullingen betreffende bronnen of publicaties van lokale geschiedenis, bijdragen van
leden en vervolgseries zoals 'Akten uit de Rechtbank van Eerste Aanleg', 'Parochiegeschie
denissen' en 'Onvoorziene rampen uit de regio'.
Om het brede, informatieve karakter van het afdelingsblad goed tot zijn recht te laten
komen, worden bewust géén genealogieën en/of kwartierstaten van leden of 'bekende'
personen opgenomen.

Het logo van de afdeling is rond 1990 ontworpen door de heraldicus AkkiHolla; het midden-
gedeelte is een samenvoeging van de acht merletten uit het wapen van de Heren van Kuyc
(1096-1400) en het lelierad (ook wel karbonkel genoemd) uit het wapen van de oude heerlijk-
heden Uden en Ravenstein.
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Bijeenkomsten
Vanaf september tot juni organiseert het afdelingsbestuur maandelijks een bijeenkomst.
Meestal wordt los hiervan, nog een aparte avond voor beginners gehouden.

De activiteiten en bijeenkomsten worden verspreid over het gebied van de afdeling van
het Land van Cuijk en Ravenstein gehouden om de leden van de afdeling om beurten wat
dichter bij huis te kunnen laten blijven. Omdat er geen vaste locatie is, betekent dit wel
steeds het vervoeren van materiaal en boekwerken.

Diaserie voor beginners
Speciaal voor beginners is een avondvullende diaserie samengesteld, waarbij alle facetten
van genealogie aan de orde komen. Het geheel is steeds toegespitst op de eigen om-
geving, het eigen streekarchief en/of rijksarchief evenals het plaatselijke kerkarchief.
Ondertussen is de afdeling met deze diaserie al diverse keren bij geheel andere verenigin-
gen uitgenodigd om daarmee een avond te komen vullen.

Beginnerscursus
Wim Jaegers verzorgt geregeld cursussen genealogie voor beginners. Zijn cursus bestaat
uit tien bijeenkomsten, waarvan één avond in het teken staat van computer en genealo-
gie. De tiende bijeenkomst wordt altijd gehouden in het rijksarchief in 's-Hertogenbosch.
Een archiefmedewerker verzorgt dan eerst een rondleiding en daarna gaan de cursisten,
de rest van de dag, zelf aan de slag. Zij worden in groepjes van drie of vier ingedeeld en
krijgen per groepje een deskundige leider die, indien nodig, praktische ondersteuning en
begeleiding geeft.

Genealogisch-Historisch Weekend
Een bijzondere activiteit vormt sinds 1986 het Genealogisch-Historisch Weekend. Dit
houdt in dat het bestuur op zoek gaat naar plaatselijke heemkundeverenigingen om sa-
men een heel weekend (op zaterdag en zondag telkens van 10.00 tot 17.00 uur) te organ-
iseren waarbij wordt gestreefd om genealogie en heemkunde heel breed te promoten.
De heemkundevereniging benadert alle plaatselijke verenigingen en instanties om zich
met een stand te presenteren. We noemen bijvoorbeeld gilden, sportverenigingen, fan-
fare, Boeren- en Boerinnenbond (NCB), imkervereniging, buurtschappen en de plaatseli-
jke kerk met haar archief en kunstschatten. Daarbij worden ook oude foto's, voorwerpen,
oude administratie, oprichtingsakten, gildenboeken van circa 1700, en dergelijke gepre-
senteerd. Ook de ontwikkeling van het lokale onderwijs met veel oude schoolklassenfo-
to's, gezinsfoto's uit vroegere tijden, gebeurtenissen en/of rampen van weleer, aangekleed
met krantenknipsels trekken vaak veel plaatselijke bezoekers.

De genealogische afdeling promoot genealogie en presenteert tijdens deze dagen de
volledige DTB-gegevens van alle parochies van ons hele gebied. Ook de Burgerlijke Stand
van de betreffende plaats kan op beide dagen geraadpleegd worden. Verder is er ook
altijd een grote collectie bidprentjes aanwezig van de betreffende plaatsen. Daarnaast
presenteert het regionale streekarchief zich met bijzondere, oude, archiefstukken (bi-
jvoorbeeld kadasterkaarten) uit de regio. Deze weekenden zijn tot op heden steeds een
groot succes geweest, gezien de hoge aantallen bezoekers (gemiddeld 600 personen). Een
Genealogisch-Historisch Weekend wordt om de twee jaar gehouden. De laatste keer was
op 9 en 10 maart 2002 in Boekei.
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Kaartenbakken
Een bijzondere vermelding verdienen de kaartenbakken van Wim Jaegers. Hij is circa
twintig jaar geleden, op persoonlijke titel, begonnen met het bewerken van doop- en
trouwboeken (vanaf circa 1640 tot 1815) en heeft hieruit complete gezinskaartjes geregis-
treerd. Op een dergelijk kaartje is dan het echtpaar met hun trouwdatum en vervolgens
alle kinderen, met doopdatum en doopgetuigen vermeld, met verwijzingen als het gezin
in een andere parochie heeft gewoond of daarheen verhuisd is, maar ook diverse verwijz-
ingen naar rechterlijke archiefstukken als bijvoorbeeld het echtpaar een testament of een
boedelinventaris heeft laten opmaken.

Van alle parochies van het Land van Cuijk (inclusief de stad Grave) en Land van
Ravenstein zijn deze gezinskaartjes klaar. Zelfs van een aantal aangrenzende plaatsen,
zoals Deurne, Bakel, Beek en Donk en Aarle-Rixtel is dit gerealiseerd. Het betreft thans
dertig grote, zware kaartenbakken die altijd met groot enthousiasme worden ontvangen.
Tijdens de contactavonden in september en in mei zijn alle kaartjes in deze bakken in te
zien en mogen de gegevens van die kaartjes voor eigen gebruik vrij worden overgenomen.
Voor tussentijdse raadpleging kan met Jaegers apart een afspraak gemaakt worden.

Bidprentjes
Cor Verberk verzamelt sinds circa 1984 bidprentjes. Zijn collectie is intussen uitgegroeid
tot ruim 82.000 stuks, waarvan het overgrote deel afkomstig is uit de regio zelf of direct
aangrenzend. Zijn verzameling kan na afspraak geraadpleegd worden en kopieën zijn
desgewenst mogelijk. De bidprentjes van personen die vóór 1900 zijn overleden, zijn
opgenomen in een computerbestand, waarvan een uitdraai op iedere bijeenkomst ter
inzage ligt.

Werkgroep publicaties
Vanuit de afdeling is een zelfstandige werkgroep ontstaan met eigen financiële middelen,
die zich geheel richt op het ontsluiten van secundaire archiefbronnen en oud-archief en
deze dan, zover mogelijk, bewerkt tot publicaties.

Naast diverse kleine publicaties waaronder Cuijkse leenregisters (1676-1802), Tijdreke-
ning en heiligenkalender, Huwelijksdispensaties in het Land van Cuijk vanaf 1678 (in
schema's), diverse 'genealogische schetsen' van afzonderlijke families, heeft deze werk-
groep ook een aantal grotere publicaties uitgebracht, steeds met index. Het betreft de
Vredegerechten (periode 1811-1838) van de kantons Grave, Gemert, Boxmeer en Raven-
stein; complete regesten op het notariaat van Uden (1741-1857); regesten op het notariaat
van Gemert (1812-1837); regesten op het notariaat Cuijk (1696-1752); het Heikantsgericht
(schepenbank) van het Land van Ravenstein, gevestigd te Uden (1690-1776); het Archief
van de Ambtman van het Land van Cuijk (1665 en 1709-1791); het schepenbankarchief van
Oploo (1691-1810).

Nieuwe publicaties, vooral met betrekking tot andere schepenbankarchieven in de af-
zonderlijke gemeenten, zijn in voorbereiding.

Vrijwilligers
Daarnaast wordt door leden van bovengenoemde werkgroep medewerking verleend aan
het GEN-LIAS project van het rijksarchief en ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die
thuis de Burgerlijke Stand in de computer inbrengen. In december 2003 volgt het zilveren
jubileum van de afdeling.
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Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdelingssecretaris, de heer C. Verberk, Van
Steenhuijsstraat 65, 5841 AG Oploo of op de website van de afdeling, bereikbaar via:
http://home.tiscali.nl/~knmg2016/ of via www.ngv.nl in de rubriek afdelingen.

Noot van de redactie: In 2002 (pag. 233) heeft in Gens Nostra een oproep gestaan om
de afdelingen binnen de NGV meer plaatsingsruimte te bieden. De nieuwe rubriek
'Van de afdelingen' geeft een afdeling de mogelijkheid om specifieke locale onder-
werpen te vermelden, bijvoorbeeld een speciale bron binnen de afdeling of een
(kleine) genealogie of stamreeks van een aan de regio gebonden familie of gewoon
iets wat voor ruimere verspreiding in aanmerking komt. De bijdragen vallen onder
verantwoordelijkheid van de betreffende afdeling en kunnen na toestemming van
de redactie van Gens Nostra geplaatst worden.

Uit Antwerpse Bron (108)

6 may 1547; Gayfier Poppens van Vlissinghen pro se et nomine van Elizabetten Clootmans
Jarisdochtere eius uxor... ende Symon Pierss oock van Vlissinghen, oock voir hem selven, de selve
Symon Pierss ende Gayfier Poppens voorts in den name ende als momboren metten rechte tot
Vlissinghen voers. gelevert van Jozyne Symons des voers. Symons Pierss wettige doch tere Daer
moeder aff was Baetken)ans, de voers. Gayfier Poppens voorts als momboir metten rechte tot
Vlissinghen voers. gelevert van Adriane Adriaenss ende Martene Donckermans Jansse, alle welcke
kinderen de voers. Symon Pierss ende Gayfier Poppens respective... hen daer vore sterck mak-
ende, Bekenden hen volcomelick ende al vernuecht, gepayt, gecontenteert ende wel voldaen
te zyne van Mathyse van Aken ende Janne Bachgracht als testamentelicke momboren ende van
weghen Marien Vervoort dochtere wylen Henricx Vervoort van alle alsulcke goeden ende ver-
sterffenissen merende ende onruerende, haeffelicke ende erffelicke ... egheene vutgenomen
oft gereserveert als hen comparanten ende den persoonen boven vervanghen zynde, eenich-
sins toecomen bleven ende verstorven moghen wesen midts der doot ende afflivicheyt van
wylen des voers. wylen [!] Henricx Vervoort ende zy nu oft in toecomenden tyden eenichsins
souden moghen hebben heysschen oft pretenderen te hebbene in ende aen t sterfhuys ende
nagelatene goeden desselfs wylen Henricx Vervoort.

Overmidts dien dat de voers. testamentelicke momboren van weghe ende tot behoeff der voers.
Marien Vervoort hen comparanten navolgende zekere transactie minnelicken tusschen hen
daeraff gemaect ende geschiet, geheelicken ende al vutgecocht ende voldaen hebben midts de
sommen van sesentsestich karolus guldenen eens, die de voers. testamentelicke momboren
hen gereet opgeleet ende betaelt hebben ende midts noch de somme van xCvj karolus gulden
eens, die deselve testamentelicke momboren hen gelyck nabescreven wordt geloeft hebben
vute te reyckene ende te betalene [volgt regeling].

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 227, f. 190] [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
A.H.P. de Goederen, Een familiekroniek van het gezin van Willem de Goederen en Neeltje Magdalena van
Rijkevossel, Amersfoort 1997,70 pag., ill.
P. de Goederen, Wetenswaardigheden over de leidinggevende functies van Willem de Goederen in het cliché-bedrijfs-
leven, Haren 2001,9 pag., ill.

Met de verhalend geschreven herinneringen aan haar ouders en aan het gezin waarin zij opgroeide,
schetst de auteur een levendig beeld van een familieleven in de eerste helft van de 20e eeuw. Het geheel
is rijkelijk geïllustreerd met familiefoto's. De tweede titel bevat een aanvulling op de familiekroniek.

P. de Goederen (red.), Schrijfboek vanjohannes de Goederen Wz (1843-1901), Haren 1999, 87 pag., index, uit-
gave van het Fonds Historische Publicaties Schiedam.

Het boekje bevat de toespraken, brieven en artikelen van Johannes de Goederen, gevonden in hand-
geschreven schoolschriftjes die worden bewaard in het archief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB Schiedam. De Goederen was een van de grondleggers van de afdeling Schiedam van de
Nederlandsche Protestanten Bond.

O.J. Koets, Genealogie Bouterse, genealogie van een Zeeuws geslacht, Noordwijk 2002, drie delen resp. 197,301
en 318 pag., ill., index, verkrijgbaar bij de auteur, Oranje Nassaustraat 12, 2202 TN Noordwijk, voor €
55,- incl. porto.

In dit omvangrijke werk worden de nakomelingen beschreven van stamvader Lieven Bouterse, die
omstreeks .1620 werd geboren, vermoedelijk te Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Al snel verspreidden de
afstammelingen zich tevens over Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. De personen zijn
zowel in lijstvorm als in schema opgenomen. Een goed en degelijk stuk werk.

Stads-, streek- en dorpsgeschiedenis
F. Brand e.a. (red.), Loosdrecht op de valreep, Een gemeente op de grens van Utrecht naar Holland, Loosdrecht
2001,112 pag., ill., ISBN 90-803846-3-1, € 12,50, bij toezending € 16,80, verkrijgbaar bij de Historische
Kring Loosdrecht, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht, tel. 035-5824841.

Per 1 januari 2002 gingen de gemeenten Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg over in
de nieuwe gemeente Wijdemeren. Loosdrecht ging daarbij tevens over van de provincie Utrecht naar
Noord-Holland. Ter gelegenheid daarvan heeft het gemeentebestuur van Loosdrecht alle huishoudens
in de gemeente Loosdrecht een herdenkingsboek aangeboden, dat samengesteld is door de Historische
Kring Loosdrecht. Her resultaat is een fraai fotoboek waarin zeer veel verschillende aspecten van
Loosdrecht aan bod komen, met afbeeldingen in kleur en zwart-wit en begeleidende informatieve
tekst.

G. de Bruijn en F. van den Hoven, Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat, Leerdam
2001, ca. 1000 pag. en 1000 ill., index, € 39,95.

Deze 'Kroniek van een millennium' is een naslagwerk met een beschrijving van alle steden en dorpen
en vrijwel alle buurtschappen, natuurgebieden en landgoederen in Baronie en Markiezaat. Tevens is
het een reisgids door (cultuur)historie, heemkunde, toerisme, geologie, natuur etc. De beschrijving is
geordend op basis van de 14 gemeenten in het gebied die in alfabetische volgorde worden behandeld.
Een uitgebreide index op locatie maakt het geheel goed toegankelijk. Daarna volgen de verschillende
aspecten van de samenleving in rubrieken, weer voorzien van een uitvoerige index. Een lijst met VW-
en internetadressen, een evenementenkalender en een overzicht van overnachtingsmogelijkheden
ontbreken niet. Kortom: een aanrader voor een ieder met belangstelling voor deze streek.
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Th. de Nijs, In veilige haven, Hetfamilieleven van deRotterdamsegegoede burgerij 1815-1890, Nijmegen 2001,414
pag., ill., ISBN 90-587S-033-7, € 25,-.

De auteur geeft in de handelseditie van zijn dissertatie een indringend beeld van het privé leven van
de gegoede burgerij in het i9e-eeuwse Rotterdam. Onderwerpen als huiselijkheidscultuur, jeugd en
opvoeding, liefde en huwelijk, ziekte en ouderdom komen uitgebreid aan bod. Het zeer leesbare en
informatieve boek is opgenomen in de Reeks van de Stichting 'Historische Publicaties Roterodanum'
onder nr. 141.

Th. van Yperen, Bleiswijks geschiedenis in kaart gebracht, Van het ontstaan tot heden, Dragor, Denemarken
2001,43 pag., ill.

Voor deze uitgave van het Familiearchief Van Yperen heeft de schrijver zich gebaseerd op zich in dat
archief bevindende publicaties. De bedoeling is een samenhangend overzicht te geven van de geschie-
denis van het dorp door de eeuwen heen. Het geheel is geïllustreerd met kaarten en interessante foto's.
De uitgave is eenvoudig, doch goed verzorgd.

R. P. M. Rhoen, Zijzochten Adullam in Zeist, Zeist 2001,80 pag., ISNB 90-5613-058-7.
Dit 'Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente Zeist 1940-1945' is tot stand gekomen met

steun van het Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting, die ter gelegenheid van het feit,
dat de Tweede Wereldoorlog vijftig jaar geleden ten einde kwam, dit boekje heeft laten uitgeven, als
blijvende herinnering aan de vele mensen die in Zeist hun vergeefse toevlucht zochten. In een uitvoe-
rige inleiding wordt een beeld geschetst van de situatie waarin de joden in Nederland zich bevonden,
waarom velen van hen naar Zeist kwamen en hoe zij daar opgenomen of vervolgd werden. Verreweg het
grootste deel van het boek wordt echter ingenomen door de naamlijst met 321 personen.

J. van der Wal, 'Zijzijn niet waarlijk dood...', Terschellinger zeelieden in de Tweede Wereldoorlog, Franeker 2001,
256 pag., ill., ISBN 90-5194-225-7, € 13,60.

De Tweede Wereldoorlog werd door 155 mannen met een Terschellinger achtergrond varend
doorgebracht. Van hen zijn er 45 niet weergekeerd. Na een inleiding over de relatie tussen het eiland
Terschelling en de scheepvaart in het algemeen wordt de positie van de koopvaardij en de Koninklijke
marine gedurende de bedoelde periode besproken en verslag gedaan van het verloop van de strijd op
zee. Daarna volgen in een aantal kortere hoofdstukken de lotgevallen van schepen met hun opvarenden
die zijn vergaan, vaak door torpedering of door mijnen. Het overzichtelijk en goed leesbaar geschreven
boek is bedoeld als eerbetoon aan de omgekomen zeelieden van Terschelling.

Diversen
Biografisch Woordenboek van Nederland, deels, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 2001,
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, ISBN 90-5216-122-4,602 pag., index, € 43,11.

In dit vijfde deel zijn de levensverhalen opgenomen van 241 Nederlanders. Hieronder bevinden zich
tv-persoonlijkheden, wetenschappers, politici, sportlieden, cineasten etc. Aan de hand van minibiogra-
fieën wordt een beeld van Nederland in de 20ste eeuw gegeven. Het eerste deel van het BWN verscheen
in 1979.

S. de Rooy en H. van Vliet, Een boom vol familie, Haarlem 2001, ongepag., ill., voor kinderen vanaf 4 jaar,
ISBN 90-257-3424-3, € 12,50.

Rond de kleutertijd krijgen kinderen vaak in de gaten dat al die mensen die zo vaak bij hen over de
vloer komen, een groep met een logische samenhang vormen. Ook dringt het tot hen door, dat papa
het kind van oma is en oom Willem de broer van mama. In dit prentenboek wordt uitgelegd hoe het
systeem van familieverbanden in elkaar steekt. Het is een inspirerend boek om uit voor te lezen en over
dóór te praten en geeft instructies voor het maken van een eigen stamboom. Een aanrader.

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. = aanvullingen), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. =
correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang,
kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Amstelodamum. jg. 89, nr. 5, sept.-okt. 2002. B.N. Teensma: De zonen van Doctor Zacuto en de identifi-
catie van Is. Russon [Abraham Zacuto (1576-1642) als Manuel Alvares de Tavora arts te Lissabon, dat hij
in 1614 verliet met vrouw en kinderen; drie zoons vestigden zich te Recife]; W. Schoonenberg: Het Spaanse
Huis. Laatste restant havenbuurt verdwenen [ca. 1660 eigendom van Hendrik Jansz Cruywagen];
P.H.M. Gerver. Drie generaties Van der Ploeg. Bijna een eeuw Amsterdams notariaat [senior 1875-1946,
zoon/vader 1906-1997 en j unior geb. 1935].

Idem, nr. 6, nov./dec. 2002. V. Manuth Twee portretten van de Amsterdamse boekhandelaar-histo-
ricus Isaac Commelin door Gerbrand van den Eeckhout en Pieter van Anraedt [Commelin 1598-1676];
S.A.C. Dudok van Heel: Frans Banninck Cocq in ere hersteld [de huwelijksportretten van hem (1605-55)
en zijn bruid Maria Overlander (1603-78) blijken te hangen in de trouwzaal van het stadhuis te Delft];
M. Jonker: Matthijs Naiveu schildert Hendrick Staets in 1683; S.A.C. Dudok van Heel: Een 'echte' Joan
Huydecoper van Maarsseveen.

Arneklanken, jg. 7, nr. 3, sept. 2002. G. de Nooijer. Vismarkt te Middelburg [de geschiedenis van Sara
Marijs (1888-1976; dr. van Maria van Belzen), tr. 1909 Adriaan van de Gruiter; als kind moest ze mee om
de kar met vis te trekken]; L. van Belzen: Het geslacht Marteijn (in Arnemuiden) [oudst bekende: Jacob
Marteijn, bakker, ouderling, burgemeester, tr. Aardenburg 1749 Maatje de Munck]; J. Adriaanse: Een
bekend persoon te Arnemuiden. De Ambachtsheer Radermacher [Samuel Radermacher kocht in 1724
de ambachtsheerlijkheid van mr. Matthijs Beelaarts, schepen van Dordrecht; en zoon Daniël]; PJ. Feij:
Het Schippersgilde. Hoe maak je van een 'wilde' schipper een 'brave' gildebroeder?; A.H.G. Verouden:
Het kohier van de honderdste penning van Arnemuiden over de jaren 1614 t/m 1617; J. Adriaanse: 'De
groote oude clocke' van Arnemuiden (1) [gegoten in 1518 door Peter Waghevens; in 1582 aankoop van
een klokkenspel]; L. van Belzen: Waar woonden onze (voor)ouders in 1920/1921 (1) [namen van bewoners,
hun beroep; en bewoners in 1947]; R.M. Rijkse: Arnemuiden in 1873 [verslag van een reis door Charles de
Coster (1827-1879)]; Fotorubriek [afscheid van dokter W.F.Th, van der Bijl, okt. 1931].

Baerne. 26e jg., nr. 3, sept. 2002. Wandelen in de Laanstraat (11); G. Brouwer. 'En nog zich strekt of het
hem niet deert'. De bijzondere vriendschap van twee Baarnse schilderessen (deel 1) [Estella den Boer
(geb. 1912) en Else van der Feer Ladèr-Lohmann (1897-1984)],

Idem, nr. 4, dec. 2002. Wandelen in de Laanstraat (12) (slot) [o.a. de middenstanders Manifarges,
Veerkamp, Ooitink, Boering, Van Rixoort, Gielen]; Verv. Baarnse schilderessen (2); H. Bronkhorst: Wie is
de bisschop op ons stadszegel? [Sint Nicolaas].

Bie t Schildt (Helium. Siddeburen, Steendam en Tjuchem), jg. 2, nr. 2, nov. 2002. T. Goldhoorn: Laskwerd
[bij Appingedam; (boerderijen)geschiedenis; pachters, bewoners]; W.E.C. Wind: De Spaanse Griep van
1918; Verv. Nederlandse Landarbeidersbond in de Woldstreek (2); J. Boerema: Oproer te Helium in 1787
[Frerik Vos en Hindrik Thomas hoofdschuldigen, tegen rechter Adam Tebbens]; K. Pleiter-Hinrichs: Café
Hinrichs - Zo is het begonnen [Jan Hinrichs (1886-1971) en vrouw Martje Mulder (1884-1972)].
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Burgerzaken & Recht. 9e jg., nr. 10, okt. 2002. De Wet Conflictenrecht Afstamming (deel 2) [ca. ge-
rechtelijke vaststelling vaderschap, erkenning buitenlandse rechterlijke beslissingen]. Idem, nr. 11, nov.
2002. Bezoek aan Santo Domingo. Hoe is fraude met brondocumenten tegen te gaan?; Voogdijregeling
Antilliaanse jongeren. Idem, nr. 12, dec. 2002.

Computergeneaal. Het blad voor computergenealogie & internet (Red.-adres: Buitenwatersloot 142,
2613 SV Delft; e-mail: alvolups@wanadoo.nl; jaarabonnement € 12,50 / in combinatie met Ons Erfgoed
€ 22,50 p.j., op postbankrek. 30.11.08 t.n.v. uitgeverij ALVO te Delft), jg. o, nr. o [2002]. H.M. Lups: Ten
geleide; Idem: Genealogische programmatuur; R. Balhan: Aldfaer [bespreking programma: mogelijkhe-
den, in- en uitvoer, ontwikkelingen]; W. Hellinga: Lafam, computergenealogie anno 2002 [bespreking
programma; beschikbare modulen]; J. Mulderij: PRO-GEN overzetten naar uw nieuwe PC; H.M. Lups:
Rondom GensDataPro; F.G.M. Manche: De Keuze van een genealogieprogramma; mogelijke criteria;
H. Erkelens: Computergenealogie is niet moeilijk; S. Stroef: Gebruikersgroep Genealogie en Ansichten,
kortweg GGGeneans; H. Klop: Genealogie onder de loep [het probleem van bewijsbaarheid; controleren
of het gestelde juist is > bronvermelding].

Genealogie (CBG), jg. 8, nr. 4, winter 2002. P. Brood: Van Algemeen Rijksarchief naar Nationaal Archief;
R. van Drie: Internet bij stamboomonderzoek; J. van den Borne/Y. Prins: Nederlands-Nieuw-Guinea. De
laatste Nederlandse kolonie in de Oost [met fragment Wakoem - Srojer; herinneringen van Aad Slats
(tr. Biak 1962 Ester Wakoem)]; Familiealbum [Jelle Kleijn, 1868 Zaandam 1957].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 26e jg., nr. 4,
dec. 2002. In Memoriam mr. J. L. Rijndorp; Genealogie Van der Strompe (Verstrompe [te Etten; ise-i7e
eeuw]; Verv. Lenen van de hofstede Polanen in Muilkerk e.o.;J. deKloe: Diakonie rekeningen Andel 1687
t/m 1693 [transcriptie]; Verv. Lidmaten Ned. Ger. Kerk te Waalwijk [1806-1818; in fotocopie afgedrukt >
vanwege het duidelijke handschrift]; M.E. Wijnsouw-deHaan: Gezinnen uit Zevenbergen waarvan kinde-
ren gedoopt zijn te Terheijden alfabetisch op voornamen van de vaders; Idem: Kinderen uit de Heikant
R.K.gedoopt teTerheijden;M.Soe£ens-Menage/C.P.H.Sorten.s:Soetens/Souters/Zoeters/Zoetaerts [verslag
van onderzoek te Steenbergen, Breda, Oudenbosch; 16e eeuw]; Verv. Kwst. De Kort; Verv. Genealogie
Bouman uit Wijk; J. de Kloe: De afhandeling van de erfenis van Adriaan Vereist te Andel [ook: Van der
Eist; uitvoerige aanvulling op een erder antwoord; met Van Couwegom, De Roy, Van Asten, Comans].

Heemkunde Hattem. nr. 92, sept. 2002. Een eeuw Ons Genoegen, deel 1 [bewerkte versie van het boek
'100 jaar Ons Genoegen'; muziekvereniging, opgericht dec. 1899]; T. Eghuizen: Uit, goed voor u [attrac-
ties in en om Hattem]; A. Scheper. Nederlands Bakkerijmuseum viert 25-jarig jubileum, deel 1 [oprichter
Gerrit Willem Barendsen, geb. Groningen 1924]; R.M. Even: De 'quaestieuse' zitplaats in de kerk [on-
enigheid over de eigendom tussen de vrouwen van Adriaen van Hout en Dirk Avercamp; 1700]; Verv.
Het rooms-katholieke kerkgebouw aan de Zuiderzeestraatweg te Hattem, deel II.

Idem, nr. 93, dec. 2002. C.J.J. Wijnen: Seecker halff huijs in de Kerckstrate [aanspraken op de erfenis
van Evert Raemaker, diens vrouw Aeltje Aelts (tr. Barneveld 1651) en hun kinderen, die aan de pest
overleden]; A. Gerrits: De officiersbank in de Andreaskerk te Hattem; A. van Driesten: De oliebollenbak-
kers van de Molenbelt [in 1937 begon Ab Visser met het bakken, voorgezet door zoon Téo]; Verv. Ons
Genoegen (II) [de geschiedenis van het muziekcorps na 1946]; Verv. Bakkerijmuseum; R. Seegers: De fa-
milie Liefers [Gerrit Jan Liefers, geb. Wapenveld 1868, tr. 1895 Aaltje van Dijk, geb. Hattem 1874; en hun
kinderen].

Heetntijdinghen. 38e jg., nr. 3, sept. 2002. G. van Stavel: Het schippersgilde in Woerden; G. Hamoen: Do-
minee Isaac Wassenburch te Bodegraven: een episode uit het leven van een veel besproken predikant
[van 1619 tot zijn afzetting in 1627, zoon van Arnoldus W. (afk. uit Vlaanderen), predikant te Sliedrecht
en Hes ter van Erp; in 1621 slachtoffer van roddel, verspreid door schoolmeester Ysaack Michielsz].

Idem, nr. 4, dec. 2002. F. Schlingmann: Een nieuw licht op een oude geschiedenis: het optreden van het
Hollandse leger rond de Ramp van Woerden in 1813 [schets van de politieke verwikkelingen; de vroeg-
tijdige aftocht van generaal-majoor Clement Franjois de Jonge, en de verder strijdende kolonel Witte
Tullingh, diens gevangenschap in Frankrijk, zijn 'memorandum' (= zijn verslag van de gebeurtenissen
in Woerden ter verdediging tegen het smaadschrift van De Jonge].
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Historische Vereniging Avereest (Oudheidkamer, Oude Zuidwolderstraat 13, 7701 AZ Dedemsvaart;
www.home.zonnet-nl/hvavereest), 18e jg., no. 1, maart 2001. Verv. Klanten van de grutter; Een eeuw
geleden. Uit de 'Dedemsvaartsche Courant' van 1901; H.J. Krikke: Ds. Adam Lindenhovius, predikant te
Avereest [1630-64; geb. Haaksbergen 1605 (zoon van ds. Gerhardus L.), tr. ca. 1630 Anna Kemenerus, dr.
van ds. Fredericus K.]; Klassenfoto Geref. Kleuterschool 1953 [o.a. Van Haeringen, Hulleman, Zomer,
Stegeman, Haarmeyer]; De Franse achternaam 'Bladder' in Avereest [oorspr. Platre, afk. uit de Condé];
De parochie Avereest.

Idem, no. 2, juni 2001. Verv. Een eeuw geleden; Verv. Parochie; Groepsfoto U.L.0.1928/29 [o.a. Bolink,
Krikke]; Verv. Klanten van de grutter; W. Visscher. Het avontuurlijke leven van veldwachter Jan Blatter
[geb. vermdl. Utenhove, Ambt Blumberg (Beieren); Zwitsers huursoldaat, ziekenverpleger in de Condé,
ca. 1819 werkzaam in Oldebroek, in 1822 aangesteld als veldwachter].

Idem, no. 3, sept. 2001. Het laatste gemeentehuis van Avereest [eerste steen gelegd in 1877 door Maria
Hendrica Hoefhamer]; Verv. Een eeuw geleden; Verv. Klanten van de grutter; Verv. Parochie.

Idem, no. 4, dec. 2001. Verv. Parochie; W. Visscher: De Mulders van de 'Mulderij' [boerderij al ca. 1640 ge-
noemd; Jan Mulder (1794-1875) tr. Annigje Wolters Weide (1796-1875); hun (klein)kinderen]; Verv. Een
eeuw geleden; Foto PTTPost-medewerkers begin jaren zeventig; De Dedemsvaartse Stoomtram; Verv.
Klanten van de grutter.

Hollands Historisch Magazine. 7e jg., nr. 3, juli 2002. De Duyfken (terug) in Holland; A. Meddens-van
Borselen: Criminelen voor de rechtbank. Onderzoek in het archief van de rechtbank Haarlem 1838-1925.
Idem, nr. 4, okt. 2002. Een nieuwe geschiedschrijving van Leiden.

In de Gloriosa (Ankeveen. 's-Graveland, Kortenhoef), 19e jg., nr. 3, aug. 2002. W. Fecken: Het Wapen van
Cortenhoef [huis aan de Herengracht te Amsterdam, o.a. bewoond door Boudewijn van Cortenhoef
(tr. 1616 Trijntje Dootshooft)]; J.M. Veenman: De Ankeveense Sint Martinuskerk; H.Schafienaar. De com-
mandeur van Naarden is getergd [conflict met 's-Gravelandse 'sluikzanders' in 1769; Cornelis van Gheel
van Spanbroek contra Jan ten Dam, sluiswachter en schout es.]; Uit de krant van toen. Kortenhoef 1918.
Filip de schijndode [Filip Voorhaar, 75 jaar].

Idem, nr. 4, nov. 2002. J. Immerzeel: Het recht op zwanendrift in Kortenhoef [Ansum Portengen in 1740
aangesteld als marktschipper op Amsterdam en Utrecht; hij moest ook twee paar zwanen onderhou-
den]; D. Buitenhuis: Spiegelrust [buitenplaats, genoemd naar Annetje Jans Spiegel, vrouw van Anthony
Oetgens van Waveren, 1634; veiling 1808]; Wetenswaardigheden. Voor niks gaat de zon op [uitgaven
i.v.m. brand van de kosterij; 1716].

Kondschap (Brederwiede), 18e jg., nr. 3, sept. 2002. T.R. Stegeman: 1924-1927: de jarenlange staking bij de
'Zoagemeule' van Loos [zeven personeelsleden waren lid geworden van een vakbond en daarom ont-
slagen]. Idem, nr. 4, dec. 2002. C. Heidema: Die kereke thoe Wennepervene. Enkele grepen van het vroegere
kerkelijk leven tot heden van de Wanneperveense kerk. Bijlage: Lijst der Predikanten 1615-heden; H.D.J.
Krikke: Twee studenten en Vollenhove in 1823 [Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp; het logement
van Harm van Smirren]; Kwartierstaat (31 kwn.) van Hendrik Hansma [1899-1981; Hansma/Hansman
(Amt Ommen), Winters (te Zuurbeek), Van Dalen (Ambt Vollenhove), Pape (Steenwijkerwold)].

Nijmeegs Katern, jg. 16, nr. 3, juni 2002. De Nijmeegse Waalbrug-revue van 1936; Machtsstrijd tussen
Rijk en Gemeente bij bouw eerste Waalbrug. Idem, nr. 4, okt. 2002. K. Bouwer. Ronselen voor de VOC; R.
van Hofien: Een Nijmeegse VOC-schipper naar China. Hendrik Otto de Haard (1734-1771).

De Omroeper, jg. 15, nr. 3, sept. 2002. K. Verboon: De Gooische Stoomtram in en na de Tweede Wereld-
oorlog; H. Schafienaar. Het 'Oude Gasthuys' tussen de Beijert en de Turfpoortstraat; Idem: Dudok van
Heel. Twee eeuwen familiegeschiedenis in een notendop (1802-2002).

Idem, nr. 4, dec. 2002. Een bezoek aan de vesting Naarden in 1926; C. deBruijn: De boerderij van De Bruijn
in de Sint Annastraat [herinneringen van de auteur Casper Marie de Bruijn, geb. 1926]; H. Schafienaar.
Jacob Olie in de vesting Naarden (1892). Unieke foto's van historische straatbeelden; C. Mulder. Naarden
als schakel in de Twaalfstedentocht [reconstructie van een tocht in dec. 1676 door vier mannen uit Koog
aan de Zaan naar het verslag van de initiatiefnemer Claes Arisz Caescooper (1650-1729)]; H. Schafienaar.
Willem Jan Klinkenberg (1882-1965), klokkenluider van de Grote Kerk [1882 Naarden 1965].
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Ons Voorgeslacht. No. 542,57e jg., nov. 2002. Verv. Geslacht Jeyskoot(Jiskoot); E.R. vanDooremalen: Kohier
van de verponding, omslag en 100e penning van Nieuw Bonaventura, Mookhoek en Trekdam 1734-1753.

Idem. No. 543, dec. 2002. Aanv./Corr. Oudere generaties van het geslacht (Den) Boer te Ridderkerk
en Strijen [door K.J. Slijkerman en A.B. den Haan]; F.J.A.M. van der Helm: Nijeuweveen resonerende onder
tambacht van Den Hage [10e penning 1543];R.H.C. vanMaanen: Aanslagen in de 20e penning in de baro-
nie Acquoy tussen 1804-1811; Antw. Keijser/Hoogeveen [te Zevenhuizen]; In vragen fragmenten Visser
[te Sliedrecht] en Soet(e)man [te Alblasserdam].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek. jg. 19, nr. 4,4e kw. 2002. Verv. Kwst.
Stegeman; CA. van Remmen: Boerderij namen in het voormalige graafschap Bergh rond 's-Heerenberg;
A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin Jonkers te Lochem. Deel 1: Kwartierstaat Hendrik Evert
Jonkers [1904-1965, tr. Brummen 1927 Anna Gerritsen; -, De Vries (te Voorst), Van de Water (idem),
Wilbrink (te Loenen, Zelhem); met getekende kaartjes van de woonomgeving van voorouders); E.
Reuzel-Gerritsen: Oudheden en gestichten van het Bisdom Deventer; Verv. Genealogie Maalderink; H.J.
Versvelt: De Hottinger-kaarten van Gelderland (1773-1787); DJ. Oldenboom: Kwartierstaat van Uichen
Oldenboom (deel 1) [geb. Doetinchem 1971; -, Radstake, Buunk, Lammers (van de Pang; te Wisch),
Maatman, Verbeet, Willemsen, Venhoeven (te Beek)]; W. van Aalst: Diverse takken Camperman [en
Kamperman; te Hengelo, Zelhem; 19e eeuw]; A.W.A. Bruins: De boerderij 'Nieuwbroek' aan de Oude
Steeg 4 te Zevenaar [Dorrestijn; 20e eeuw]; Aanv. o.a. Kwstn. Hiddink en Freriks; Antw. Wenssink.

Oud Nijkerk. jg. 21, nr. 3, sept. 2002. R.E. Bekking: Derk Willem Becking: Van stadsomroeper tot klok-
kengieter [geb. Nijkerk 1795]; Geschiedenis in steen gebeiteld 24 ['eerste steen'-leggingen]; H. van der
Flier: De veestapel van Nijkerk in het begin van de 16e eeuw.

Idem, nr. 4, dec. 2002. F. Witzel: Duitse bunkers op Nijkerks grondgebied; T. Ridder. Oorlogsherinnerin-
gen [betreft drie ondergedoken neven van Cornelis Roest x Catharina Prinsen, werden aangezien voor
Engelse piloten en beschoten; Gerard van Veenendaal en Henk Roest overleden, Lammert Timmers kon
in een sloot duiken]; S. van den Berg: Verdwenen handel rondom de haven van Nijkerk; School Holkerveen
[met foto's van de klassen van meester Wels en meester Verschoor]; Verv. Niekerk door de eeuwen heen.

De Proosdijkoerier, jg. 18, nr. 3, sept. 2002. H. Röling (t): De Hollandganger [trekarbeid naar Nederland
vanuit Duitsland]; Herinneringen uit mijn leven. Adriaan van der Vaart [geb. 1901]; E de Wit: De
'Mijdrecht' door kapers overvallen [kapitein Dirk Lovelt, 1697]; J. Frankenhuizen: Bakkers laten zich niet
dwingen [broodzetting in 1826]; Rouwen in de Ronde Venen.

Idem, nr. 4, dec. 2002. F. de Wit Het gevecht tussen de 'U 70' en de 'Mijdrecht' [1941; kapitein
Jan Swart]; J.M. Klijn: Reconstructie van bebouwing en bewoning van Oudhuizen (ca. 1800-1857); J.
Frankenhuizen: Zij waren de grondleggers van wat de Ronde Venen zijn geworden. Deel 1. De familie
Verdam [met stamboom-schema 1730-1903]; F. de Wit: Van Rheede, Heer van Mijdrecht; J. Frankenhuizen:
Van lombaard tot Fortisbank. Terugblik op Mijdrecht's bankgeschiedenis; Idem: Rechtspraak in de
Ronde Venen. Het vredegerecht.

De Sneuper (Vereniging van Archief-onderzoekers te Dokkum; sneuper@angelfire.com), nr. 60, 15e
jg., nr. 3, sept. 2001. Van der Werf{f) (aanv. 6); R.H.Postma: Kwartierstaat van Werdina Ferblans Gorter
[geb. Dokkum 1842; tr. ald. 1866 Hendrik Karst; Gorter (te Eestrum), (patr.), Huizinga, Ferblans, Jaski,
Coldewy, Mellema, Borst]; E. Smits: Kwartierstaat van Jan Lammerts Odinga [geb. Tietjerk 1932; tr.
Menaldum 1957 Anneke Gerbens de Boer; -, Musch, Kalsbeek, Jager, Hornstra, Kooistra, De Boer (te
Warga), Talsma]; Verv. Geneeskundige situatie in Dokkum (deel 6). Chirurgyns; F. Boomsma: Pytter
Boomsma, distillateur te Dokkum [geb. ca. 1747, tr. (2) 1789 Sjoukje Feikes Ronner]; E. Smits/naar gege-
vens van P.G. van derMeulen: De middenstand van Dokkum aan het eind van de 19e eeuw.

Idem, nr. 61,15e jg., nr. 4, dec. 2001. Verv. Pytter Boomsma (2) [zijn voorgeslacht; oudst bekende: Jan
Oenes (Boomsma) burger van Leeuwarden 1676 tr. Houkien Jacobs (Bommis); zoon Pieter (geb. 1681)
vertrok naar Rotterdam, tr. (1) ald. 1704 Hendrijna Gessing]; P. van Hijum: Kwartierstaat Van Hijum
[Pieter van Hijum (1901-1967), tr. Murmerwoude 1931 Dieuwke van der Galien; -, Bijlstra, Wijnsma,
Veenstra (te Akkerwoude), Rosier, Boonstra, Wielinga]; Verv. Geneeskundige situatie in Dokkum, De
apothekers, De vroedvrouwen; Verv. Middenstand van Dokkum eind 19e eeuw; R.H.C, van Maanen:
Jeneverbranderijen in het ressort Dokkum in 1808 en 1818-1820. Aanvullingen.
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Streekmuseum Hoeksche Waard (Hofweg 13, Heinenoord), bulletin 89, aug. 2002. Wat de kranten zeg-
gen [1961-62, zestig jaar suikerindustrie]; Afdeling Genealogie: bewerkte bronnen en nieuwe streekge-
nealogieën. Idem, bulletin 90, dec. 2002. P.J. Pot: Historie van Westmaas [eerder gepubliceerd in 1962];
Vraag Hoogenboom uit Oud-Beijerland [fragment i7e-begin 18e eeuw].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 11e jg., nr. 1, mei 2002. Uitwateringssluizen en -duikers op de
Zeeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer; W. Ravesteijn: Een ingenieur met visie. Prof.dr.ir.
Willem Johan van Blommestein (1905-1985); De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1977).

Idem, nr. 2, dec. 2002. L. Giebels: Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn buren in de negen-
tiende en twintigste eeuw; M.-L. ten Horn-van Nispen: Cornelis Willem Lely [Deventer 1885 - Aintree 1932,
tr. C.W. Lodder]; Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis [2001; met aanv. uit 2000].

Van toen naar nu. jg. 32, nr. 2, jun 02. P. Hendricks: Schlofi Gnadenthal bei Donsbrüggen und seine
Verbindung zur Pfarrkirche St. Lambertus in Donsbrüggen [o.a. graf Freiherren von Hövell]. Idem, nr.
3, sep 02. Idem, nr. 4, dec. 02. De Gelderse Poort [tussen Kleve - Nijmegen - Arnhem - Emmerich]; W.
Verschuuren: Geert Schiks. Beeldend kunstenaar [geb. De Wasberg onder Deurne 1954]; J. Smit: Hoogwater,
noodoverloop en de Duffelt, afhankelijkheid van externe beslissingen; Das Kasemadchen von Rindern
[Maria Reymer, dochter van dijkgraaf Theodor Reymer, leerde in 1824 kaas bereiden].

Vittepraetje (Harderwijk en Hierden), 6e jg., nr. 3, sept. 2002. B.S.Chr. Groeneveld: De eerste industrië-
len van Harderwijk: Eibert en Beert den Herder [geb. 1876 resp. 1880]; Middeleeuwse- en Provinciale
Muntslag in Harderwijk (7); Van alles wat ver-EEUW-igd (14); R. Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of
Hierders (13). Stamreeks van Hendrik Raaijen [geb. Harderwijk 1917 > Peter Raijen, soldaat, tr.
Harderwijk 1718 Aaltie Jans van den Heuvel].

Idem, nr. 4, dec. 2002. Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden berichtten [o.a. verkoop van
33 percelen in Tonsel door Willemina Henriëtte de Heus weduwe van Pieter Jongeneel, won. Arnhem];
R. Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of Hierders (14). Familie Snel [met stamreeks > Lambert Heij mensen
otr. Harderwijk 1637 Aaltjen Willems]; Verv. Muntslag in Harderwijk (8); T. Beijer. Bekende alumni van
de Gelderse Hogeschool [leerlingen; Antonius Nuck (geb. 1645, o.a. arts te Delft), Arent Bosch (1664-
1692; o.a. stadsarts te Den Haag].

Vosholkroniek. 3e kw. 2002. De voorouders van ... [Johannes Franciscus (Hans) Hoogervorst, minister
van financiën; zijn grootvader werd in 1888 te Ter Aar geboren; stamreeksje]; Oud Nieuws [1902; o.a. de
uitslag van de aanbesteding van het paardenspoor te Korteraar; laagste inschrijver G. ter Reehorst te
Nieuwveen]. Idem. 4e kw. 2002. Oud Nieuws [1902]; Familieadvertenties uit 1799 [-1805]; Rechtspraak
in de heerlijkheid Voshol (1).

Uit onze afdelingstijdschriften
Genealogica (Flevoland), 18e jg., no. 4, dec. 2002. G.J. van Lenthe: Een avontuurlijke vrouw [Francina
Gunningh alias Frans Gunningh Sloet; door omstandigheden in manskleren reizend en o.a. ingelijfd
bij een Frans legerkorps, soldaat bij de landstorm, ondertrouwde zelfs te Apeldoorn 1814 met Alida
Landaal]; Idem: Kwartierstaat van Jasper en Astrid van Lenthe [geb. Almere 1994 resp. 1997; - , Broeze,
Walburg, Brouwer (te Sint Annaparochie)].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 16, jg. 4, dec. 2002. L. de Brouwer: Stichting Adriaen
Snoerman Fonds [t.b.v. het bundelen van genealogisch en historisch onderzoek betr. Udenhout en
Loon op Zand; http://www.snoerman.org]; Antw. Van Ceulen [Jan Arijens van Ceulen, 1690 wedr. van
Mericken Roelofs (eerder weduwe van Arijen Jansen van Tiel)]; Corr./Aanv. Kwst. Van Rijzingen [o.a.
Van Drunen]; Enkele wetenswaardigheden over de molen te Heesch [Schuermans, Van Drunen; 18e
eeuw]; P. Papenburg: Personeel van Brabantse Spoor- en Tramwegmaatschappijen [naam, geboorteda-
tum, functie- en dienstverband]; Aanv. Kwartierstatenboek. Kwartierstaat Roubos [met aanv. Heijstek].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 26, nov. 2002. De geschiedenis en inhoud van het Internet.
Zoekmachines [verslag van een lezing, gehouden door M. Kluit].
Kwartier van Nijmegen, jg. n, nr. 4, dec. 2002. P. Hertman: Kwartierstaat Petrus J.W. Hertman [geb.
Nijmegen 1936; 6 gen.; - , Leenders (te Wissel, Groesbeek), Zeitzen, Ras (te Eimeren)]; ]. Hekking: Johan
Gregor van der Schardt, een onbekende Nijmegenaar [1530-1581, beeldhouwer; du Sart, del Sart(o)];J. van
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deKamp: Zonder geluk vaart niemand wel [onderzoek naar pastoor Van de Kamp n.a.v. de schenking van
een kerkboek en een bidprentje; met fragment betr. zijn familie te Beylerward; i8e-ige eeuw].
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 32, dec. 2002. Parochie-geschiedenis (7). St. Petrus Parochie te Uden;
Rechtbank van eerste aanleg (6) [1827]; Onvoorziene rampen (slot) [o.a. schade te Oploo 1839 na hagelbui].
Twente Genealogisch. 18e jaar, no. 4, okt. 2002. A.W.M. Wissink: Nogmaals emotie en genealogie; A.L.
Hottenhuis: Een naatnkundige kameleon [Geertruida Gezina (Truus) Hesselink, geb. erve Beentert
te Rossum 1922; o.a. Truke Hesselink, Beenterts Truike/Truus, tr. 1950 Bernardus Hermannus Pol,
geboren op erve Dollert 1915 > Dollerts Bennad en Dollerts Truus; zij hertrouwde en er volgden meer
naamscombinaties]; Klapper op de overlijdensakten van Nederlandse soldaten in Franse Krijgsdienst
1792-1815 [Overijsselse namen]; A. Hilgerink: Kwartierstaat van Tonia Theresia Gezina Nittert [1901-1991,
tr. 1924 Johan Hendrik van Loevezijn; —, Vos (te Tubbergen), Take, Kosters (te Baaider, Hardenberg];
E.C. Geerdink-van der Worp: De levensloop van Maria Catharina Jans op een pokkenbriefje [geb. Meppel
1894]; J.H.R. Wiefker. Creatief gestoei met voor- en achternamen [Palthe, Racer, Van Wulfften].
Wij van Zeeland. 4e jg., nr. 4, nov. 2002. G.W. Smalhgange: Zeeuwse boerenerven en tuinen [verslag van
een lezing].

Uit Familiebladen
Afmanuscript. nr. 4, maart 2002. Archiefonderzoek [Afman te Bedum]; Wijzigingen familieboek-4. Idem.
nr. 5, aug. 2002. Archiefonderzoek - Abel Afman [overl. Groningen 1904]; Wijzigingen familieboek-5.
Alweer een Vermeer, nr. 12, jg. 6, herfst/winter 2002. Schema-kwartierstaat van Dientje Klaver [geb. 1936,
tr. Laurens B. Vermeer; 6 gen.: —, Van Dalfsen, Hollander, Van Hulst]; Verv. Genealogisch overzicht van de
Middelhamisse Vermeer's [te Rotterdam; ïge-zoe eeuw]; Verv. Westlandse Vermeer's, groep Scheveningen
[parenteel met o.a. Van Geest, Kleer, Kuyvenhoven, Klapwijk, Van der Wel]; Genealogisch overzicht
van enkele Tilburgse families Vermeer. Parenteel van Adriaan Vermee(r) [tr. Oisterwijk 1667 Cornelia
Janssen]. Parenteel van Cornelis Jan Meeus (Vermeer) [otr. Tilburg 1654 Nelken Adriaens Pauwels; met o.a.
Mutsaerts, Van Groenendaal, Leyten, De Lepper, Hoseman, Van der Staak, Zoontjes, Baaijens].
Bergsma Bulletin. 7e jg., nr. 2, zomer 2002. Verv. Genealogie Bergs ma. Generatie VIII. Idem, nr. 3, Kerstmis
2002. Herman Gregorius Bergsma [geb. Makkum 1892] en Catharina Ursula Maria Kirch [tr. Oldenzaal
1922; hun levensverhaal].

Blanckensteijn bulletin. 14e jg., nr. 3, winter 2002. Blanckensteijnen van her en der, deel 3 [overzicht
van de kinderen uit de twee huwelijken van Marrigje Quirijn, tr. (1) ca. 1578 Cornelis Anthonisz van
Blanckesteijn, tr. (2) ca. 1593/95 Cornelis Dircksz (van) (Blanckesteijn).
Boissevain Bulletin, nr. 13, Kerstmis 2002. 'Schatten van Amsterdam' [schilderij van de zes dochters van
Charles E.H. Boissevain en Maria Barbera Pijnappel; 1916]; Aanv. op NP 72 (1988).
De Bothof-Bode. Nr. 19, jg. 10, najaar 2002. Verv. Het dagelijks leven in de zestiende tot twintigste
eeuw. Het huwelijk; The German Botthof Family in the USA. Descendants of Constantine Botthof [geb.
Niederklein/Kurhessen 1830].
Casa Clutia. nr. 52,18e jg., okt. 2002. Cluyt en slot Loevestein; Cluyten als leerlingen van oude meester-
schilders [Adriaen Cluyt (overl. Alkmaar 1604) bij Anthonie van Montfoort alias van Blocklandt; Pieter
Dircksz Cluyt (geb. Delft 1584) bij Michiel Jansz van Mierevelt; Cornelis van der Cluijt (1671)]. Idem, nr.
53, dec. 2002. Voor de rechter... [Floris Kluit, watermolenaar omg. Schermerhorn/Ursem ca. 1910, wegens
schoolverzuim van zijn kinderen > zijn vrouw Maartje van Leijen had op wasdag niet voor ieder kind
voldoende verschoning, dus bleef er dan één thuis]; Een boedelinventaris en meer oud familienieuws uit
Deventer [o.a. Garritje Jans Kluit, overl. 1788].

C/Krapels-krabbels. 22e jg., febr. 2002. De bakermat [te Grevenbicht en Papenhoven]; okt. 2002. Van Elten
naar Hoboken. Een 'uitgestorven' tak ontdekt in de USA [Louis C. Krapels, 1865-1924; met vier generaties
nageslacht]; Grondbezit in Vaesrade [19e eeuw]. Inhoudsopgave 1981 t/m 2002.
Diddenblad. jg. 15, nr. 2, juli 2002. Achelse Didden-stamboom twee generaties verder?; Fragment
Willems-Didden [te Rillaar; eind i9e-2oe eeuw]. Idem, nr. 3, nov. 2002. Bijdr. betr. Claus Sluter, beeldhou-
wer aan het Hof van Bourgondië [ca. 1350-1406, biografie] en Anton Didde [tr. Ottbergen (bij Paderborn)
1836 Maria Carolina Francisca Schlüter]. Idem, nr. 4, dec. 2002. Afstammelingen van Adolphus Didden
[geb. Molenstede 1911, tr. Zichem 1939 Prudentia E. Houtmeyers].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede. Merlevede. Merlevelde. jg. 11, nr. 3, sept. 2002.
Mitochondriënlijn van Willemijn Clement [geb. leper 2001; Merlevede, Debacker, Lefevere, Vanhee,
Lamaire, Lesage, Van Oost (1740 Staden 1792)]. Idem, nr. 4, dec. 2002. De rijkgevulde levensloop van
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AndreaMerlevede [geb. 1917]. Bijlage: Kwartierstaat nr. 21. Luc M.C. Vancayseele [geb. Poperinge 1957;
-, Decorte (te Poperinge), Merlevede, Vandenberghe (te Leisele); met stamreeksen (Van) Cayseele/Van
Cayzeele/Kayseel/Van Caisel en Merlevede].
De Drudenvoet. 11e jg., nr. 1, april 2002. Willem van Iependaal [schrijversnaam van Willem van der
Kulk (1891-1970), gehuwd met J.H. Klapwijk]; nr. 2, sept. 2002. Idem, nr. 3, dec. 2002. C. Klapwijk:
Boerenleenbank, Rijswijk en Hendrik Klapwijk [1910]; Interview met Dick Klapwijk.
't Duikertje. nr. 12, 5e jg., sept. 2002. Deel stamreeks Sharon Duykers [geb. Hammond (USA) 1937].
Idem, nr. 13, dec. 2002. Herinneringen aan een familiedrama. (Horst-) America, 17-01-1953 [Jan en Lies
Duijkers-Lammerschop (tr. 1925) overleden door koolmonoxidevergiftiging].
De Eendenkooi. ed. 98, 29e jg., nr. 3, aug. 2002. J. van den Berg: De Oude Overslag en de familie Van der
Kooij (1) [boerderij in de Zuidpolder van Delfgouw; 18e eeuw]. Idem, ed. 99,29e jg., nr. 4, nov. 2002. Verv.
Oude Overslag (2) [19e eeuw]; Eeltje Bokkes en Oranje [Eeltje B. van der Kooi, overl. voor Valenciennes
1815,28jaar oud].
Familiekrant Stam Toosten, nr. 50, jg. 13, 8-7-2002. Fragment Nagelmaekers [te Achel; 18e eeuw];
Stamreeksen Joosten; nr. 51, 8-10-2002. In de voetsporen van Godefridus Joosten [ged. Hamont 1700,
zoon van Corst Joosten; voor- en nageslacht].
Familiekring Groeneveld. nr. 40, april 2002. Persoonslijsten van Groen(e)veld(t)'s overleden in 2000
[met geboorteplaats en -datum en oudersnamen]; nr. 41, aug./sept. 2002. Idem, nr. 42, dec. 2002.
Mogelijke samenhang van de stammen uit het Land van Heusden en Altena [met schema i6e-i7e eeuw].
Familiestichting Huvser. nr. 57,15e jg., dec. 2002. Ter gedachtenis aan ons bestuurslid Gerrit Huizer
[Utrecht 1923 - Scherpenzeel 2002; met beknopte stamreeks Huijser]; Voorouders uit Duitsland [ver-
slag van een lezing, gehouden door L.Aben-Nederpelt]; Verv. Ary Crynen Huyser (1612), zijn nazaten, waar
ze woonden en wat ze deden; J. M. G. Leune: Het geslacht Huyser in de polder van Lillo in de 17de en 18de
eeuw [herplaatsing, nu mét voetnoten].
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en). 8e jg., nr. 4, dec. 2002. Herinneringen van zuster
Alexandra aan haar vader Engelbertus Verbeem [geb. Hoedekenskerke 1880]; De gilden te Walem; Verv.
Genealogie Verbeem.
Familievereniging Van Wermeskerken. nieuwsbrief, dec. 2002. M.J.A. van der Heide: Voor het voetlicht:
Johan Wilhelm Henri van Wermeskerken (1882-1937).
Genealogisch Kontakt Familie Schaafsma. 12e jg., no. 1, maart 2002. Verv. Parenteel Schaafsma; no. 2,
juni 2002. Idem, no. 3, sept. 2002. Douwe Buma (1862 Bolsward 1941) en Elisabeth Elgersma (1857-1934).
Idem, no. 4, dec. 2002. Parenteel van Wiebe Jacobs Schaafsma [1769 Doniawerstal 1822; met o.a. Visser (te
Ylst), De Witte, Ahrens, Sinnema, Van den Bosch, Schingenga].
Geskes-kusjes. 13e jg., ie ed., nov. 2002. Kwartierstaat van de laatst opgegeven geborene [Alex A.F.T.
Geskus, geb. Amsterdam 2002; 4 gen.: -, Punter (te Sneek en Bolsward), Davis (afk. uit Dom. Republiek),
NN(teCuracao)].
Graafwerk. 4e jg., no. 3, juli 2002; no. 4, okt. 2002. De zondagsheiliging in Wijk en Aalburg [herinne-
ringen van Dirk de Graaff, geb. ald. 1906, overl. 1982]; Herinneringen uit mijn jeugd [van Adriaan de
Graaff, geb. Babyloniënbroek 1917].
Hamers Bulletin, jg. 18, nr. 6, nov./dec. 2002. N.A. Hamers: Louis Hamers (1821-1890), kapitein-adju-
dant van Bronbeek; De grootouders van Agnes Hamers (in 1706 weduwe van Franciscus Helgers);
Huwelijksdispensaties in het bisdom Roermond [1680-1784]; Stamreeks van lid 221 [> Johannes Hamers
tr. Voerendaal 1732 Sophia Lahaye]; Stamreeks van [de echtgenote van] lid 223 [ > Jan Hamers tr. Brunssum
1657 Sibil Jans]; Nogmaals: Is Heilken Wirtz identiek met Heilken Thissen?; Bestaat er een gezin Caspar
Coenemans - Anna Hamers? [te Heerlen ca. 1620-45]; Twee processen te Limbricht in de 17de eeuw, waar-
in de gewezen scholtis Stas Hamers beklaagde is; Naamdragers in de protocollen van het ambt Bom (1).
Haselhoff Bulletin. 1/02. Speurtocht naar de wortels van de Haselhoff-boom [bezoeken aan boerderijen
en gehuchten die de naam Haselhoff) dragen]. Idem. 2/02. In memoriam Bastiaan Hazelhoff (1926-
2002; Een erfgoed Haselhof in Tsjechië; Een vondst op de website van de VOC [Alle Haselhoff, ged.
Sappemeer 1722; 1756].
Heden en Verleden [De Graaf], jg. 13, nr. 2, sept. 2002. Kwartierdrager Femmigje Klaassen [geb.
Kloosterveen 1865, tr. Emmen 1888 Jan de Graaf; kwst. (5 gen.); - , Hessen, Betten, Leekstra]. Idem, nr.
3, dec. 2002. C. de Graaf. Onverwachte verwantschappen (5) [Jan Alberts de Vries tr. Meppel 1787 Jantjen
Hendriks; haar overlijden werd via de computer gevonden te Smilde 1834, ingeschreven onder de naam
Wikker; fragment Wikker, 18e eeuw]; Idem (6) [nageslacht Sjoerd Martens tr. Antien Willems Zwarte; te

Gens Nostra 58 (2003) 191



Smilde eind i8e-2oe eeuw; De Vries].
Het heden en verleden van de families Hollander, volgnr. 18,8e jg., nr. i, juni 2002. Uit de processtukken
van het Nedergerecht Barradeel [1627; Tania, Hollander]. Idem, volgnr. 19,8e jg., dec. 2002. Fragmenten
Hollander; Notulen Weeshuis Bolsward 17 juni 1884 [de kinderen van wijlen Douwe Hollander en Anke
Siemonsma]; H. A. Zeinsma: Hollander Het Bildt [alias Buys, te St. Annaparochie; i6e-i7e eeuw],
Huberiana. 17e jg., no. 3, dec. 2002. Brieven van een genealoog (selectie uit de jaren 1942-1986) door mr.
F.G.A. Huber [aan zijn neef Axel Rosendahl Huber].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert. 51e jg., nr. 2, dec. 2002. Albert, Arie en Harmanus.
Texelse Kikkerts bij de VOC [o.a. de brieven van Aagje Luijtsen aan haar man Harmanus Kikkert (1749-
1806)]; Verv. Van Veenhuizerveld naar Dalerpeel; Verv. Genealogie Kikkert.
Idema Familiekroniek, nr. 39,34e jg., dec. 2002. A.A. Idema: Evert van der Gouw Idema (1731-1809) [ged.
Appingedam, genoemd naar een oom, zoon van Hero Idema en Stijntien Meints]; J.W.H, van Campen:
Idema's als goud- en zilversmeden; I. Schout-de Waal: De geschiedenis van boekhandel, drukkerij en
uitgeverij Idema te Medemblik.
De Ielstekker, nov. 2002. Een foto ... en het verhaal bij de foto [het gezin van Douwe Annes Elgersma
(geb. 1905) vertrok in 1954 naar Canada]; S. Elgersma: Een vergeten dochter en twee verloren zoons! [o.a.
1837 boedelscheiding te Bolsward]; Fred Eaglesmith [= Frederic John Elgersma, Canadees singer-song-
writer]; Van een Zuid-Afrikaanse Elgersma. Bijlage: Elgersma Foriening/Stichting 1953-2003.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje. nr. 64, jg. 17, dec. 2002. De gedichten van George Schuit [geb. Enkhuizen
1937, zoon van Gerritje Sijcs]; Een dappere luitenant Schuit [Jan Jacob Gerrit Schuit, geb. Vlissingen 1847
(exm. Eijsbergen), tr. Breda 1877 Aletta C.M. Anemaat]; een voor altijd onopgelost raadsel? [Cornelisje
Haringhuizen alias Schuit, ged. Warmenhuizen 1795, tr. (2) Zijpe 1855 Jacob van Duin].
Koeckoek. nr. 41, juni 2002. W. Koekkoek: Het leven van Gradus en Dutte; een 'zuivelpaar'[(Theo)dora W. A.
Koekkoek tr. 1946 Gerhardus W.Th. Kraaijvanger; melkverkopers). Idem, nr. 42, dec. 2002. Het Kieveen
vertelt [geschiedenis van de boerderij in Loenen (Gld); 20e eeuw; aankoop in 1923 door W.A. Koekkoek].
Laansma-koerier. nr. 27, febr. 2002; nr. 28, sept. 2002. Oud-Barradeel [oudheidkundige vereniging]; De
erfenis van Klaas Douwes Laansma [1832-1898, wedr. Aaltje Jans Kamminga].

Het Le(e)ver orgaan, jg. 20 (2002), nr. 2. Verv. Albert Lever (1892-1980) [n] [1924 verhuizing naar Den
Helder; schoolhoofd; met korte geschiedenis van het Christelijk onderwijs in Den Helder]; G. Lever. De
aankopen van land door Geert Jans Lever (1689-vóór 1754) in het jaar 1719 [te Wildervank; de vondst van
zijn doop te Noordbroek]; Interview met G. A.V. (Gerard) Lever.
De Mare. 5e jg., nr. 2, sept. 2002. Stand van zaken familieonderzoek [Van (der) Mare(n), Van Maaren,
Van Maeren enz., o.a. te Avezaath, Lithoijen, Hedel, Utrecht; i6e-i8e eeuw]; J. W. van Maren: Een Maarnse
pachtbrief uit 1699 [pachter Hendrik Peters, zoon van Peter Barten; agrarische omstandigheden].
Idem, nr. 3, dec. 2002. P.W. van Maaren: Stand van zaken familieonderzoek; W. van Maren: Overzicht van
onze Maarnse voorouders [i7e-i9e eeuw]; Hend(e)rick van Ma(e)ren (vervolg; zijtak van de Betuwe);
Frederica van Maern. Priorin van het vrouwenklooster der Benedictinessen van Oostbroek [geb. ca. 1395
- overl. 1455]; Verv. Ook Van Ma(a)rens go west.
Millenaers Koerier, nr. 22, jg. 11, juli 2002; nr. 23, okt. 2002. Hollanders in Argentinië [o.a. Lucas
Millenaar en gezin]. Idem, nr. 24, jg. 11, dec. 2002. Familie in Australië [de kleinkinderen en hun nage-
slacht van Pieter Kulk en Antonia Millenaar].
De Nijdamstra Tvnge. 50e jg., nr. 1, nov. 2002. J. Miedema: Wynia's van Spannum. Over de ouders van
Klaaske (1772-1851), Imke/Ymkje (ca. 1775-1830) en Jan Sjerps (1782-1850); Parenteel van Meindert
Lieuwes Wynia [1861-1921, tr. Sneek 1889 Maria Jans Haga].
Olsthoorn kroniek. 16e jg., no. 3, juli 2002. Jan Olsthoorn Wzn. (1816-1880), deel 2. De boedelinventaris
[van Maria Duijnisveld wed. Johannes Olsthoorn, 1890]. Idem, no. 4, okt. 2002. Idem. 17e jg., no. 1, jan.
2003. Martinus Petrus Olsthoorn (1861-1933) [tr. (1) Berkel 1895 Catharina Allegonda van der Burg, tr. (2)
Wateringen 1901 Magdalena C. J. Persoon; 2x7 kinderen].
Oud Steins Nieuws, nr. 39, zomer 2002. Willem van der Stein (overl. ca. 1747) [woonde te Vijlen];
Verwantschap tussen Sjef Bleeser (1940) en Ida Steins-Blezer (1895-1958). Idem, nr. 40, herfst 2002. Verv.
Willem van der Stein [tr. Catharina Beucken; hun kinderen].
Pelgroms Bode, nr. 8, dec. 2002. De kleidelvers van 'Utrecht' [lotgevallen van nazaten van Pel Aartse
Pelle(grom), ged. Waardenburg 1749].
Poelgeest Familie Contacten. 22e jg., nr. 3, sept. 2002. Verv. Genealogie Van Poelgeest; Afgedwaalde
schapen [Andries Poelgeest; 1693 Sociniaan]. Idem, nr. 4, dec. 2002. Genealogie familie Steen [Soetgen
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Jans Steen (geb. 1616) tr. Floris Pietersz van Poelgeest].
De Profeet van de Veluwe Callenbach-Meerburg), nr. 64,18e jg., najaar 2002. Parenteel van Catharina
Maria Callenbach (1830-1897), deel I [tr. Nijkerk 1857 Johannes Haspels; met Oosterlee en Eijkman].
Publicus, 9/1 [2002]. Zinloos geweld anno 1722 [Hendrik Borgsteijn, horlogemaker, mishandeld te
Beusichem door Hendrik Willemsz van Wijk, molenaarszoon]. Idem. 9/2-3. Willem Borgstein laat een
eeuw de revue passeren [interview in 1967].
De Robbenplaat, nr. 12, maart 2002. Aanv. Medemblikse tak Rob; De naam Rob in Noorwegen;
Immigranten [Rob naar Noord- en Zuid-Amerika].
Rond de Staakenborgh. nr. 24, aug. 2002. Velema en Bourtange [Berend Velema en zijn zwager Pieter
Blaauw, ca. 1935]. Idem, nr. 25, dec. 2002. Bourtange en de Velema's [verslag van een lezing]; Velema en
Bourtange [Jan Velema en zoon Willem Frederik (geb. 1932)].
Ruvchrock Fragmentaria. 2002/nr. 3. Magchiel Ruigrok [interview; geb. Rotterdam 1908]; Stamreeks
van Jozef CA. Ruigrok [geb. 1963 > Leendert Jansz Ruijchrock, tr. (1) Wassenaar 1702 Crijntje Jans van
Langeveldt].
Scone Than. nr. 37, jg. 12, lente 2002. Een Schoonjans-tak uit Meerbeke. Idem, nr. 38, zomer 2002. Van
Schoonejans uit Brussel tot Schoonjans in Oostende (1) [i8e-2oe eeuw]. Idem, nr. 39, herfst 2002. Verv.
Oostende (2); Tweemaal Schoonjans (2) [Van Langenhove; te Baardegem]. Idem, nr. 40, jg. 12, winter
2002. Schoonjans van Denderwindeke tot Gent [met stamreeks i8e-2oe eeuw]; Gesneuvelden oorlog
1914-1918 [Schoonyans, Schoonjans, Schoonejans]; Schoonjanskapel in de Sint Rombauts Kathedraal van
Mechelen.
Stichting Tacobus Lautenbach is-i7/'?8 tot 1611. familieblad nr. 28, juni 2002. Jeltje Lautenbach (1831-
1856); Sijbren Tj. Lautenbach (1919-1945); Doetje Gelder (1839-1915) [tr. Cornelis Lautenbag]. Idem.
nr. 29, nov. 2002. Sijds Lautenbach (1856-1947); Lautenbach's in Amsterdam. Sjoerd, Aafke en Baukje
Lautenbach; Conrad Lautenbach (1534-1595).
Thoentertijd. nr. 51, jg. 25, dec. 2002. De vroege Hollandse van Bronckhorsten (deel 2) [ise-i6e eeuw].
De genealogische beginreeks uit het manuscript Lulemaborg; H.'tHoen: Het Kinderhuis der Ned. Herv.
Gemeente te Rotterdam in de Van Speykstraat 149 [tijdsbeeld van de jeugd van de vijf kinderen Bol
Raap, 1923-37].
Het Treffertje. jg. 31, nr. 3, sept. 2002. Aanv./Corr. op het Treffersboek (IV). Idem, nr. 4, dec. 2002. P.
Sanders: Een her-ijking: 'is het Treffers of Cuijpers?' [te Sprang; 17e eeuw]; Aanv./Corr. Treffersboek (V).
Tijdschrift van de familie Vanden Bempt. jg. 18, nr. 3, juli 2002. Emigratie van de familie Van den Bemd
van Nederland naar Nieuw Zeeland 1950/51 [Adrianus van den Bemd x Cornelia Vermeulen, en kinde-
ren]. Idem, nr. 4, okt. 2002. De bestaande varianten van onze familienaam en de hedendaagse geografi-
sche verspreiding hiervan.
'tTij-schrift. nr. 16, juli 2002. Afstammingsreeks van Evert Jan ten Donkelaar [1934-2002; Voordenhout,
Ten Tije]; Drie generaties Ten Tije bij de spoorwegen; Schema-kwartierstaat (5 gen.) van Hans en
Ronald Hollander [geb. 1967 resp. 1972; —, Ten Teije, Jansen, Smeele; zonder plaatsaanduiding].
Uit Welke Beker, nr. 7,3e jg. [april 2002]. Captain Kroese over eerste kaping met dodelijke afloop [1973].
Idem, nr. 8, 3e jg. [nov. 2002]. Onrust in huize Lindenoord te Wolvega [inbraak bij de familie Van
Haren; knecht Pieter Hendriks Kroes schoot te hulp; verklaringen voor het Nedergerecht]; Een gewone
Amsterdamse jongen op een beroemde Britse werf [Jaap Kroese, sinds 1995 eigenaar van Swan Hunter
in Newcastle]; Koopcontract 1920 te Wolvega [Sieger de Vries te Kuinre aan de weduwe en kinderen van
Warner Ymes Kroes; huis en erf te Kuinre].
Van Helden en Heldinnen, no. 55, band II, 20e jg., maart 2002; no. 56, juni 2002; no. 57, sept. 2002 [in
alle afleveringen: Verv. Genealogie Van Helden, Almkerkse tak]; no. 58,21e jg., dec. 2002. Vroeger her en
der. Brood-smokkelen [verhoor te Woudrichem 1757 door Diderik van Helden, baljuw].
De Veerkamp Krant, jg. 8, nr. 3, sept. 2002. M.A. Veerkamp en het hotel Bellevue in Utrecht, deel 2
[Matthias Anton Veerkamp tr. Hendrika Holterman (1823-1882); testeren 1866]; Stamboom van Ben
[Bernardus Johannes Veerkamp, geb. Gronau 1945]. Idem, nr. 4, dec. 2002. H.C. Veerkamp: Zij woonden
en werkten in het centrum van Rijswijk, gelegen in de provincie Zuid-Holland [Willem Veerkamp, geb.
Wateringen 1799, tr. Rijswijk 1828 Cornelia Alida van der Stap]; Interview met Jan Feike Veerkamp (1921-
2002) [violist, tr. Amsterdam 1945 Johanna Maria Meijlink; stamreeks]; Stamreeks Paul Veerkamp.
Verenigingsblad van Van Hiltens. blad 43, jg. 12 (2002), nr. 1. Van Hiltensche Chronik (slot) [Van Hilten,
Geijger, Rehbock]. Idem, blad 44,2002-2; blad 45, jg. 12 (2002), nr. 3. Anthonis van Hilten, onze secreta-
ris tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk [1586-1670; secr. van de Staten van Utrecht].
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Vis A Vis, nr. 39, mei 2002. Oliemolen 'De Zoeker' [windbrief in 1676 uitgegeven aan Claas Pietersz
Baesj.Idem. nr. 40, nov. 2002. Dirk Vis 1906-2002 [Nederhorst den Berg - Driebergen; kunstschilder en
o.a. directeur Gerrit Rietveld Academie 1952-69]; Mutaties op de genealogische staat van Jacob Vis en
zijn nageslacht.
Vreugdeschakel, nr. 50, 20e jg., febr. 2002; nr. 51, juni 2002. Het gezin van Cornelis Vreugdenhil en
Adriana Maan [tr. Maasland 1873; haar nicht huwde de kinderboekenschrijver W.G. v.d. Hulst]. Idem, nr.
52, okt. 2002. Arend wilde van z'n leven geen boer worden [Arend Vreugdenhil, geb. 1913; interview].
De Wagenschouw. nr. 32, mei 2002. Verv. Stamboom Wagenvoort. Idem, nr. 33, nov. 2002. Interview met
mr. dr. Herman Wagenvoort [oprichter van de Stichting, geb. Arnhem 1917]; Verv. Stamboom. Idem, nr.
33A, nov. 2002. Speciale aflevering: Verbeteringen en aanvullingen [op de sinds dec. 1986 gepubliceerde
resultaten van archiefonderzoek Wagenvoort].
Willibrordi. nr. 23, dec. 2002. Stamboomgegevens [17e eeuw te Vessem]; De afstammelingen van
Michael Michiels en Catharina Dirckx [otr. Hoogeloon 1728], en van: Emerentia Jansen en Adrianus
Klessens [tr. Vessem 1754].

Een welkom in deze rubriek voor.
Commeneecatie. Bestemd voor leden van de familie Van Commenée, Kommené, Van Commenie en ge-
interesseerden; verschijnt driemaal per jaar. Secr.: D. van Commenée, Leijhof 8,1316 CC Almere; e-mail:
d.van.commenee@freeler.nl; www.homepages.hetnet.nl/-v.commenee/index.html. Wij ontvingen
een complete set van alle verschenen afleveringen: ie jg., nr. 1 [mei 1989] t/m 14e jg., nr. 3, sept. 2002.
De oudst bekende voorvader is Gerrit Laurensz van Commene tr. ca. 1640 Annitje Dielofs. Hun acht
kinderen werden te Woerden geboren en/of gedoopt ca. 1642-1652 (jg. 1, nr. 2; 10e jg., 2/1998). In alle
afleveringen een vervolg van de genealogie in schemavorm, verslagen van onderzoek, aanvullingen/
correcties van het familieregister en later de rubriek De koude kant. Voorts o.a.: Lijst van zerken in de
Petruskerk te Woerden [met plattegrond] (3e jg., 1/1991), Grietje Dielofs [22 x doopgetuige te Woerden,
gehuwd met Heijndrick Jans van der Wringh] (4e jg., 1/1992; 5e jg., 2/1993), Hendrik Commenij in het
leger van Napoleon (5e jg., 1/1993), Afstamming van Louis Bouwmeester van Francijntje van Koomenie
[geb. Rotterdam 1751, tr. Amsterdam 1771 Dirk Bouwmeester] (6e jg., 3/1994), Johanna Catharina van
Commenée [1885-1972; schreef haar levensgeschiedenis op in 1968/69] (7e jg., 2+3/1995), Pieter van
Komene, zeeman [geb. Rotterdam 1727, overl. Batavia 1769, tr. Barbara Kasteele] (9e jg., 3/1997), Huis te
Vraag [begraafplaats te Sloten/Amsterdam] (10e jg., 1/1998), Het familiewapen (12e jg., 1/2000), Jacobus
van Commeni [geb. Rotterdam 1820, zeevarend] (12e jg., 3/2000), Sara Verdugt [tr. Asperen 1850 Jan
Kommené (12e jg., 3/2000; 13e jg., 1/2001), Jasper Johannes (van) Commenée [1831-1904] (13e jg., 1/2001),
Het Weeshuis van Woerden (13e jg., 3/2001).

Familiestichting Moret. Nieuwsbrief 1 (sept. 1992) t/m 19 (okt. 2002). Secr.: W. Moret, Lijsterweg 151,
3362 BE Sliedrecht; e-mail: wmoret@planet.nl. Hierin o.a. de volgende bijdragen: Over de herkomst
van onze familienaam Moret (in nr. 1), Bijdr. betr. verschillende spellingen en (niet verwante) naam-
genoten te Amsterdam en Middelburg (nr.2), Arie Moret (1781-1810) [ged. Ridderkerk, overl. op zee,
woonde te Amsterdam; en het gezin van zijn zoon Gijsbert tr. Amsterdam 1828 Fransien E. J. Bosch] (nr.
4), Moret in Bergen op Zoom [1607-30] (nr. 5), Leenden Jacobsz Moret [vermeld Krimpen a/d Lek 1664-
1705] (nr. 5), Tak IJsselmonde [Michiel tr. tweemaal, ca. 1687 en ca. 1696; (klein-)kinderen] (nr. 5), Onze
stamvader kwam uit Antwerpen [Jacobus Moret tr. Rotterdam 1628; onderzoek in het Stadsarchief van
Antwerpen] (nr. 6), Losse flodders [(bijna)naamgenoten in Europa] (nr. 6), Gedeeltelijke kwartierstaat
van de kinderen van Dirk Moret en Francina Kanters [tr. OudeTonge 1955; met Van Herk en Van de Vliet]
(nr. 7), Negentien schippers (nr. 70, Vervolg Onderzoek in Antwerpen [vondst in Notarieel Archief: 1617
Hans Moret Franchoyss] (nr. 7), Schema Moret [i7e-2oe eeuw] (nr. 8+9), Diverse schema's Moret (nr. 19),
Familiedrama? [Cornelis Moret, ged. Dubbeldam 1751,1805 onder curatele] (nr. 19).

Duitsland
Hugenotten. 66. Jg., Nr. 4/2002. A. Flick: Das Testament der Pfarrwitwe Anne Heidewig Sylvestre,
geb. Jacmin, und die Vita ihres Mannes Salomon Sylvestre [1776 te Celle; dochter van Pierre Jacmin/
Jaquemin en (Sibylle) Katharina Duncker/Donchers te Brunswijk; tr. 1736 Salomon Sylvestre, geb. Vevey
(bij Genève) 1693, voordat hij naar Celle vertrok werkzaam in Voorburg (1726) en Rotterdam (1729)];
lm Jahre 1720 schlossen sich Konsistorium und französisch-reformierte Gemeinde Hildburghausen
dem Synodalverband der französisch-reformierten Kirche in Franken an; Macon - eine reformierte
Gemeinde im Burgund.
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Mosaik. Heft 4/2002. A. Wels: Gedenktafel der Vermifiten [1944-45]; L. Pijper. Ahnentafel von Geertruida
Wessels [1796 Rotterdam 1835; tr. ald. 1823 Joannes Fredericus Foort; Wessels (te Kleve), Boschmans (id.),
Van Rijt/Verrijt (te Asten), Vos (te Someren)]; M. Wennekers: Tableau de population de la Commune de
Griethausen 1799 [o.a. Lapp, Kersjes, Kounen, Liebeton, Mötter, Kreitenberg, Haas, Putman, Venhaven,
Steenhoff].

Osnabrücker genealogische Ouellen. Band I. Alexander Himmermann: Die Höfe im Fürstbistum
Osnabrück. Teil I. Die Amter Iburg und Osnabrück [2002].
[bij onderzoek naar boerenvoorouders komen de volgende vragen op: 'Waar ligt de boerderij (Hof) van
de onderzochte familie, welk geloof hing men indertijd aan, welke kwaliteit (bijvoorbeeld Halberbe,
Erbkötter) bezat de boerderij, wie of wat was de grondeigenaar, bestaat de boerderij nog en wie is de
huidige eigenaar?' De auteur heeft ervaren, dat meer dan de helft van de oorspronkelijke boerenplaat-
sen in de loop van 200 jaar een wisseling van naam heeft ondergaan. Per parochie worden in kolommen
opgegeven: Name, Qualitat, Bauernschaft, Grundherr, heutiger Besitzer, Religion, 1651-2001; een to-
taal-register vergemakkelijkt het raadplegen].

Osnabrücker Land. Heimat Jahrbuch 1997. Gemeinden stellen sich vor: Bad Laer; Villa Lodere von 851
an; Die 9oojahrige Hagener Schenkungsurkunde und die Martinuskirchen; Der Martinshof in der
Osnabrücker Neustadt als Turmburg, kennzeichnende mittelalterliche Bischofpalz und Statte der
Töpferei Wassermann; Das Sylvesterstift in Bramsche [met proosten 1310-1482, dekens 1397-1467, ka-
nunniken 1327-1405]; Die alte Burg in Heeke und der Hof Hesselkamp [over leenheer en leenmannen,
moeilijk vast te stellen ligging van landerijen enz. > 'Von den damals herrschenden und verwirren-
den Berichten über Belehnungen und standigem Besitzerwechsel der Höfe blieben die aufsitzenden
Familien weitgehend verschont. Für sie anderte sich höchstens der Name dessen, dem sie ihre Pacht
zu geben hatten. Sie hatten von irgendeinem Adligen den Hof, auf dem die Familie lebte, in einer Art
Erbpacht übernommen. Die Bauern waren - bis auf Ausnahmen - persönlich frei. Allerdings konnten
sie über den Hof nicht verfïigen, er wurde gewohnheitsgemafi in einer Familie weitervererbt. Freikaufe
von Höfen kamen selten vor. Um diese Höfe stets wiedererkennen zu können, gab es strenge Vorschriften
für die Bauern, den Hofesnamen stets beizubehalten. Ein neu auf den Hof gekommener Bauer (zum
Beispiel durch Einheirat) war gezwungen den Hofnamen anzunehemen und mufite den eigenen
Familiennamen aufgeben. Daher heifit es in den Unterlagen oft 'gegenwartig', 'genannt', 'geborener'
usw. Das ist der Grund, warum über die Herkunft von Bauernfamilien genealogisch so wenig ausgesagt
werden kann']; Palsterkamp und Laer - Ein Wechselbuch 1536-1588 [de overgang van de ene naar een
andere boerderij werd gecompenseerd: wissel; voorbeelden van wissels, ondergeschikten van boerde-
rijen]; Rekrutierungen wahrend der 'Franzosenzeit' (1803 bis 1813); Ackerbürgerhauser in Ankum. Ein
Beitrag zur Siedlungsgeschichte im Osnabrücker Land; Die Vogtsfamilie Ellermann aus Dissen in Laer;
Johann Wilhelm Gerhard Niemeyer -1817-1841 erster Amtman des neuen Amtes Bersenbrück; Bijdr. betr.
Wilhelm Fredemann, Paul Fehlauer, Hans Bode, Rudolf Meyer, Bernhard Huys, Gustav Lübbe.

Ouellen und Forschungen zur Geschichte des Kreises Warendorf. Band 24 (1991). S. Schmieder. Die
Einwohner der Stadt Warendorf im Jahre 1816. Ein Beitrag zur Demographie Westfalens [opgave
van inwoners met kinderen, bedienden, huurders en onderhuurders, met leeftijd, beroep en vaak
geboorteplaats - doorlopend genummerd. Verzeichnis der samtlichen Hauser und ihrer Bewohner
im Ostviertel, Freckenhorster Viertel, Münsterviertel, Emsviertel en Wallendorf. Vaker voorkomende
namen (min. 4 . 5 verwijzingen): Achtermann, Albermann, Averberg, Becker, Bellmann, Bitter, Boeker/
Boeker, Böhle/Bohle, Brinckmann, Budde, Dahle, Dütting, Duvel/Düvel/Duwel, Eickholt, Ellerbeck,
Föllen/Follen, Funcke(n), Geisler/Geiss(e)ler, Gröning/Groning, Güldenarm/Guldenarm, Hartmann,
Heising/Heissing, Höckelmann/Hockelmann, Hoetmar, Hollmann, Hölscher/Holscher, Horster,
Hülsmann, Hunckemöller, Kalthoff, Kampelmann, Kemper(s), Koek, Krimphove, Ku(h)lmann,
Leve/Lewe, Lohmann, Lüninghaus, Mersmann, Meyer, Möller(s), Neuhaus, Niemann, Nordhues,
Nummeloh, Nünning, Preckel, Pumpe, Rehorst, Richter, Rolff, Rusch, Ruschoff, Sandmann, Schade,
Schildmacher, Schlamann, Schlüter, Schmitz, Schneider, Schomaker, Schröder, Schutze, Storck, Tepe,
Westerhove, Woermann, Zumloh, Zurbonsen, Zurstrafien. Inwonend waren bijvoorbeeld: Regnerus
van Zwolle (43 jaar, van Heerenveen), Franz Palentin (23 jaar, van Gouda; wellicht =? F/Valenti(j)n?),
Isaias Levi (60 jaar, van Amsterdam)].
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Idem. Band 37 (2000). S. Schmieder. Die Einwohner der Stadt Warendorf im Jahre 1685. Das Personensc
hatzungsregister des Jahres 1685 [Deze bijzondere belasting werd geheven ter financiering van de veld-
tocht tegen de Turken in Hongarije, begonnen in 1683. De bevolking werd in vier klassen ingedeeld: 1.
geestelijken, leraren en andere dienaren van de kerk, 2. landesherrliche Beamte, 3. stedelijke bevolking,
4. bewoners buiten de stad. Met een inleiding van W. Reininghaus: Warendorf 1685: Eine sozial- und
wirtschaftliche Einführung in das Personenschatzungsregister. Transcriptie van het Registrum con-
scribierter Personenschatzung. De gezinshoofden kregen een volgnummer, bijv.: nr. 6, Johan Tellmann,
Küster zur Neuen Kirche, Dessen Frau, 7 Kinder Everd 26 [16?], Ursel 11, Elisabeth 9, Anna 7, Johan
5, Engel 3, Henrich 1 Jahr. Vaker voorkomende namen (5 of meer vermeldingen): Ahage, Beermann,
Belmann/Beldemann, Böle, Brinckmann, Dolberg, Funcke, Grachtrup, Grefihoff, Helberg, Hefiling,
Höckelmann, Holtkamp, Kersting, Leve, Lohmann, Löwenstein, Merschmann, Möller, Niedick,
Ostermann, Preckel, Reckmann, Schmidt, Schröder, Sterneberg, Wallmeier, Zuhorn, Zurmussen,
Zurstrafien].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 77. Jg., Heft 4,4. Quartal 2002. H.-C. Sarnighausen: Der
Lüneburger Kirchenmusiker und Prediger Burmeister um 1600 [Joachim Burmeister (1564-1629) [exm.
Soltau; met Dackwert en Portke]; E. Schütze: Zahlungsverpflichtungen der Stadt Bremen 1431-1600 [met
lijst 'Namen der Geldgeber in den Unterlagen zu den Zahlungsverpflichtungen Bremens vor 1600';
o.a. Baller, Bolte, von Borcken, von Bordeslo, Brokman, von Buren, Esich, Frese, Fridag, von Halle,
Hemeling, Hermeling, von (der) Hoya, von der Hude, Kenkel, Klenke, Kliiver, Langen, Meier, Neve, von
Ravensberg, von Rehden, Schroder, Snederman, Speckhane, Steding, Wachman, Witteloe]; Was findet
der Familienforscher wo? K. Heimann: Das Bistumsarchiv Hildesheim [Pfaffenstieg 2,31134 Hildesheim;
tel.: 05121-168930;
E-mail: bistumsarchiv@bistum-hildesheim.de].

Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersachsische Familiengeschichte. XI. Jg. (1929), Nr. 1 (Jan.): Die
Kornregister des St. Johannis-Klosters zu Hamburg [i6e-i7e eeuw]; Haderslebener Stadtschreiber
(Stadtsekretare) 1569-1850. Nr. 2 (Febr.): Ein niedersachsischen Bürgermeister im 3ojahrigen
Kriege. Dietrich Volckman. Walsrode, 1582-1664; Das Stadtarchiv Hannover als Quelle für die
Familienforschung; Kaiser und Könige als Vorfahren Jeverlander Bauern [afstammingsreeks van Ernst
Hinrich Wessels, te Moorhausen, geb. 1919; via Duden, Abels, Rüstmann, Reelfs, Borchers, Flörquen/
Fleurken, v. Mandelsloh, v. Landesberg, v. Münchhausen]; Die Einwohner des Fleckens Bederkesa um
1706 und 1756. Nr. 3 (Marz): Verv. Einwohner Bederkesa; Lüner Schatzregister von 1540. Nr. 4 (April):
Verv. Lüne; Verv. Bederkesa. Nr. 5 (Mai): Verv. Bederkesa. Nr. 6/7 (Juni/Juli): Fensterglasmalereien in
Holstein; Die Bedeutung des Altonaer Stadtarchiv für die Familienforschung; Die Familiennamen
der Kirchengemeinde Barmstedt; Hufenstellen in den vormaligen Amtern Segeberg und Traventhal
die 150 Jahre und langer im Familienbesitz sind; Türkensteuerregister für das Amt Lauenburg an der
Elbe aus dem Jahre 1557; Das Ahrensböker Heuer-Register von 1622; Die Kirchengeschworenen in
Sonderburg 1554-1710. Nr. 8/9 (Aug./Sept.): Das Braubuch des Joachim Krull in Rostock (1560-1601). Nr.
10 (Okt.): Die Beamten des Amtes Lüne und des Landratsamtes des Landkreises Lüneburg. Nr. 11 (Nov.):
Verv. Beamten Lüneburg; Von den Kirchenbüchern der Heiligen-Geist-Kirche in Altona [familienamen
voorkomend in trouwregister 1719/20]; Die Besitzer des Glückstadter Stadtfeldes 1620. Nr. 12 (Dez.): Die
Familiennamen unter der Landbevölkerung zwischen Elbe, Stör und Krückau; Hannoversche Soldaten
in Frankenhausen; Stammliste Wetken [te Altona, Hamburg, Erfurt; I7e-i8e eeuw]; Zollbeamten des
Amtes Schnackenburg; Geistliche und Beamte im Fürstentum Rutzeburg.

Zwitserland
Familienforschung Schweiz. Mitteilungen Nr. 69, Juni 2002. Als Hüningen noch Herren hatte [vom
Holz, Matter, Roll, Petermann (1491)) Scharnachtal, May (i6e-2oe eeuw)]. Idem. Nr. 70, Sept. 2002.
R.R. Krühenbühl: Das neue Familiennamenbuch der Schweiz. I. Gemeindebürgerrecht, Kantons- und
Schweizerbürgerrecht. II. Vom Bürgerregister (Familienregister) zum ersten Familiennamenbuch.
m. Das neue Familiennamenbuch. Entstehung, erweiterte Grundlagen, neue Ziele. Die Erhebung
bei den Zivilstandsbeamten. Prüfung und Erganzung der Namenlisten. Von der Namenliste zum
Familiennamenbuch.
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Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift fiiir Jüdische Familienforschung, Heft 63, 16. Jg., 2. Quartal, Juni
2002. Die Erwahnung von Breisacher Juden in Strafiburger Quellen des 14. Jahrhunderts; Vorfahren
von Fiona Braunschweig [geb. 1992; Weil, Meyer, Dreyfus, Löwengard]; Verv. Hochzeitsliste ... Blum
(Elsass, 1707-1750) (14) [Bloch, Huser/Hauser, Breisgauer, Dreyfuss]; Salomon/Seligmann Isaac Hauser
[te Luemschwiller, ca. 1700-overl. voor 1768; nageslacht in Frankrijk]; Rabbiner Dr. Max Sanger aus
Laupheim [1821-1882]; Verv. Zwischen Westindien und Hamburg (2) [Pardo]; Biographisches Lexikon
der Hamburger Sefarden Add. et Corr. 4.

Regio-Familienforschung (Basel), Jg. 15, Nr. 2, Juni 2002. W. Rimroth: 'Aquis submersus' oder
Sterbeeintrage von im Rhein Ertrunkenen bzw. gelandeten Toten in den Kirchenbüchern von Murg; A.
Vögtlin: Die Fremden in den Ehe-, Tauf- und Totenbüchern der katholischen Pfarrei Wyhlen, 1692-1810;
O. Deisier (t,*): Die Riehener Mühle [*: 1886-1970, pastoor in Eichsel en Erzingen; auteur van bijdragen
over de plaatselijke geschiedenis van Inzlingen en Stetten]; H.B. Kdlin: Die Familien Holbein und Syff
im 15. und 16. Jahrhundert; Familiennamen der Pfarrei Hofstetten; Antw. o.a. Paravicini [17e eeuw],
Strübin [ise-i7e eeuw], Gleser.
Idem, Nr. 3, Sept. 2002. J.Chr. von Blaren Zur Geschichte der Familie Blarer von Wartensee; Auch
Brislacher wanderten nach Amerika aus; R.T. Hallauer: Archiv-Inventar der römisch-katholischen
Pfarrei Lengnau AG sowie die Hallauer von Lengnau (Freienwil), Schneisingen, und Suhr [met o.a. oor-
konden, naamlijst jaargetijden (zonder register); armenregister]; Antw. Gerster.

Verder ontvingen wij
Aldfaers Erf (Schotanus). nr. 155,47e jg., sept. 2002; nr. 156, dec. 2002.
Andringa Staach Nijs. nr. 36, okt. 2002 [Aanvullingen op de Andringa-boeken].
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. V.. Mitteilungsblatt Nr. 49,10. Jg., April-Juni 1999; Nr. 52,
11. Jg., Mai/Juni 2000; Nr. 56,12. Jg., April-Juni 2001 [Die Erfurter Theologen der Familie Silberschlag
im 16. und 17. Jahrhundert]; Nr. 58,13. Jg., Jan./Juni 2002 [Aus den Kirchenbüchern zu Bestattungen
der Augustiner- und der Kaufmanns-Gemeinde Erfurt [1687-1708]; Nr. 59, Juli/Sept. 2002; Nr. 60, Okt./
Dez. 2002 [Verv. Notities uit Begraafboeken Erfurt 1731-1738].
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 [met behulp van de inhoudsopgave kan men
gemakkelijk huizen, straten en regio opzoeken, waar (voor genealogisch onderzoek) aanvullende in-
formatie over bewoning te vinden is; met illustraties].
Archief van de Hervormde Gemeente te Gouda, verslag nr. 35 (2001).
Berichten van de Hoege Woeninck (Ho(o)gewoning). nr. 18, okt. 2002.
Boukrant (Boumeester), no. 69, april 2002; no. 70, juli 2002; no. 71,17e jg., okt. 2002; no. 72,18e jg., dec.
2002/jan. 2003.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 16, nr. 1, maart 2002; nr. 2, juni 2002 [G. deHeus: Aandacht voor het familie-
wapen (De Heus; (mogelijke) betekenis van schaarwapens)]; nr. 3, sept. 2002; nr. 4, dec. 2002.
't Calcoentje. 21e jg. (2002), nrs. 2, febr. 2002, 3, mei [Sofie Calcoen, 1864 Koksijde 1927], 4, juli-sept.
2002; 22e jg., nr. 1, okt.-dec. [2002].
Drents Archief, nieuwsbrief, najaar 2002. (

Familieblad Sparreboom, jg. 13, afl. 1, maart 2002 [Clazina Jager-Sparreboom, geb. Rotterdam 1927;
Verv. Genealogie]; afl. 2, sept. 2002; afl. 3, dec. 2002 [in beide vervolg genealogie Sparreboom in Zuid-
Holland (IJsselmonde, Ridderkerk e.o.); i8e-ige eeuw].
Familienblatt Kockerols. Nr. 99, Weihnachten 2002 [recent familienieuws Kockerols].
Familie Nieuws-Brief van de Familiestichting Aart van 't Net [t.b.v. de nakomelingen van Aart van 't Net
(1869-1953) en Hendrika Hoenderdaal (1877-1958)], nr. 17,10de jg., juni 2002; nr. 18, dec. 2002.
De Familjefuerscher (Luxemburg), Nr. 61, 19. Jk., Juli 2001 [Das Feuerstattenverzeichnis. Die Stadt
Bitburg und die Freiheit Dudeldorf in der Eifel; Ascendance Luxembourgeois de Philippe Zimmer;
Etymologie des Noms de Familie luxembourgeois (verklaring van namen in de plaatsen Aubange,
Berlé, Boulaide en Tarchamps)].
Genealogisches Handbuch des Adels. Gesamtverzeichnis der Bande 1 -127 (1951-2002).
Gens-Dunia (Verduin), 39e jg., nr. 4, dec. 2002 [Verv. Aert van Nes; 1853/54].
Gesellschaft fur Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V.. Rundschreiben 153, Febr. 2002; 154,
Mai 2002; 155, Sept. 2002; 156, Nov. 2002 [nieuwe website: http://www.vhghessen.de].
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Le Heraut. No. 79, ïer trim. 2002 t/m No. 82,4ème trim. 2002 [overlijdensbericht van Jean chevalier Ie
Pas de Sécheval, te Parijs 19-10-2002].
Hettinga Stichting. Nieuwsbrief april 2002 [Brand in Donjum (ooggetuigeverslag in een brief van Sible
Hettinga aan zijn zuster; 1913]; ui tg. 3, nov. 2002.
Holland. 34e jg. (2002). Archeologische Kroniek [met o.a. de fundering van de glasoven van Jan
Hendriksz Soop (1601) te Amsterdam; Het ontstaan van het gebied (nu Papedijk) te 's-Gravenhage-
Heenweg; Opgraving aan de Steenschuur te Leiden van o.a. een huis van schepen Van Noort (en - waar-
schijnlijk - een Romeinse ring uit diens collectie 'Oudheid')].
'IndeSmitse'. nr. 13, aug. 2002 [Herinneringen aan Gijsbertus Adrianus Smit (1921-2001)].
KB.nl. nr. 3, sept. 2002 [kinderboeken in de KB (ruim 125.000 exemplaren); De geschiedenis van het kin-
derboek]; nr. 4, dec.2002 [www.geheugenvannederland.nl: 40 gedigitaliseerde collecties].
'TKraaierke (D'Haene), 34e jg. (2002), nrs. 1 (maart) t/m 4 (deo).
Krige. Nuus-brief van de Krige-Bond, Nr. 73 (Julie 2000) t/m Nr. 79 (Julie 2002) [familie Krige afk. uit
Lienen (Westfalen); recent familienieuws, berichten uit de 19e eeuw, en veel foto's].
De Kroniek. Nieuwsbrief Historisch Amersfoort, 3e jg., nr. 4, dec. 2001 [S. Groot: Joannes Tollius. Een le-
ven lang heimwee naar Amersfoort (Jan van Tol, componist, muziekmeester, geb. ca. 1550); Sporen van
i7e-eeuwse pijpenproductie in Amersfoort].
De Kruijdboom (Kruit), jg. 18, nr. 3, okt. 2002 [Corr. Jannetje Kruyt, 1771 Leiden 1857]; nr. 4, dec. 2002.
Lelsz-Lels Stichting, volgnr. 25, jg. 14, no. 1, april 2002 [Verv. Brieven van Murk Lels(z) [1749 Koudum
1843; koopvaardijschipper]; volgnr. 26, no. 2, dec. 2002 [idem; 1805].
'Niet zo Benauwd', nr. 45 (2002) [Toen Richard van Seenus in 1939 overleed; De doopjurk - vervolg (ge-
bruik en beheer van de doopjurk van de familie Van der Linden)].
Nijs fan'e Hoekema-Stifting. nr. 37, lente 2002 [Veenhuizen en Egbert Sjoerds Hoekema (XI bed) (1817-
1886)].
Onder de Iep (Van Ieperen, Van Yperen, Van Iperen), jg. 10 (2002), nrs. 1 (april), 2 (sept.), 3 (dec).
Pors Post, nr. 80,26e jg., 2e en 3e kw. 2002 [Henk Pors, 1928-2000]; nr. 81,4e kw. 2002.
Quia nominor Viromandua (Vermant), nr. 16,9e jg., nov. 2002 [Boomse bijnamen].
Relatiemagazine. Gelders Archief, Najaar 2002 [Huisarchief Verwolde, een parel voor het publiek].
Ribbenskroniek. nr. 20, jg. 11, voorjaar 2002.
Rijnland, extra mededeling, dec. 2002.
Het Scheepsjournaal (Scheepbouwer). jg. 4. nr. 1. juli 2002.
De Sorband. no. 28, mei 2002 [Sorber en Pijnacker (Christiaan Sorber tr. 1884 Willemijntje Bregman;
vestigden zich te Pijnacker)].
Stadsarchief Antwerpen. Nieuwsbrief nov. 2002 (nr. 10 van 2002) [http://stadsarchief.antwerpen.be].
Tichelpost. nr. 19 (2002) [In memoriam Familie Tichelman (in 1933 verongelukten ds. Bartholomeus
Tichelman, zijn vrouw en hun zoon)].
Timmers Koerier, 12e jg. (2002), nr. 2 [uitvoerig familienieuws per tak/stam Timmers en Tummers].
Toen en Nu. jg. 15, nr. 3, dec. 2002 [De Amerikaanse Smakmannen. III].
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy. 36ste jg. (2002), nrs. 1 t/m 4 (maart t/m des.).
Van Aggelen kronieken, nr. 53, dec. 2002.
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k. nieuwsbrief, jg. 19, nr. 1, dec. 2002.
Van Mecken tot Mekke. 19e jg. (2002), nrs. 1 (april), 2 (aug.), 3 (dec.) [in alle nummers: familie Verroen in
Nederland (3: slot)].
Van Yperen. nr. 40,21e jg. (2002) [Een akte vertelt (Pieter Pietersz van Yperen kocht in 1594 een huis in
Benthorn)].

M. Vulstna-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

610. KIRCHNER(KERKENAAR)-DE BÉNG (29 (1974), pag. 72)
Christoffel Hendrik Kirchner (Kerkenaar, Kerchner), geb. Ohrtroff (verm. Ohrtorf) in Saksen (D) 6-9-
1758, overl. Nijmegen 27-11-1849, zn. van Johan Siegmund Kirchner en Maria Magdalena Ongerijn,
tr. (1) Geertruida de Béng (de Bin); tr. (2) Nijmegen 19-4-1796 Petronella van der Beeken. Uit het eerste
huwelijk behalve een zoon Johannes ook een dochter Joanna, ged. Bergen op Zoom 19-10-1791. Uit het
tweede huwelijk minimaal zes kinderen. Christoffel nam in 1778 als muzikant dienst in het regiment
Zwitsers van May, bedankte 23-2-1796, was 28-2-1796 als waldhoornist in dienst bij het 3e bataljon
Jagers en 1-7-1805 geïncorporeerd bij het 3e regiment Jagers.

A. Kerkenaar, Blaricum

VRAGEN

421. MILJO(E)N, MIIXIO(E)N
Theodorus Miljon, r.-k., geb. ca. 1700, overl. Tholen (?) 22-1-1763, verm. militair in het regiment Soute,
gelegerd Sluis 1734, tr. (1) Johanna van de Boogh, waaruit Johanna Catharina, geb. Sluis 26-7-1723; tr. (2)
Wilhelmina Meijes, waaruit Pieter, geb. Sluis 23-10-1734 en Willem, geb. Tholen 17-9-1740. Zoon Pieter
was vanaf 1748 eveneens militair in het regiment Soute, later tamboer in de regimenten Evertsen (1750),
Bentinck (1773) en Dopff (1781), het laatste te Maastricht. Pieter tr. Tholen 22-3-1758 Anna van de Horst.
Zoon Willem was vanaf 1754 militair in het regiment Dopff, in 1771 te Willemstad gelegerd. Hij otr. Tholen
27-1-1768 Dorothea Mijsberch. Alle thans levende Miljoenen stammen van Theodorus Miljon af, via diens
zoon Pieter. Er zijn echter veel naamgenoten in de periode 1600-1850 die ik niet kan inpassen. Ze zijn
oorspronkelijk vaak Waals, daarna r.-k. Ook zij zijn vaak militair, hebben vaak dezelfde voornamen en
komen veel voor in het Zuiden des lands, met name in Limburg. Enkele voorbeelden: Franciscus Milioen,
r.-k., tamboer in de lijfcompagnie van de Vorst van Waldeck, tr. Maastricht 22-2-1692 Angenies
Caardesteker, waaruit Franciscus, geb. ald. 17-11-1692. En Chretiën Miljoen, r.-k., soldaat onder d'Envie en
Paracivini, tr. (1) Maastricht 13-3-1768 Gezina Hermans, tr. (2) ald. 14-7-1776 Bare de Lille. Gevraagd: voor-
geslacht van Theodorus Miljon, en daardoor mogelijk de relatie met de nog niet-inpasbare Miljoenen.

H.J. Marinus, Raalte

422.VANSTRAATEN
Jacobus van Straaten tr. Utrecht 1714 Elisabeth van Limburg. Uit dit huwelijk kinderen, waaronder
Bruno, ged. Utrecht 1722, getuige Dirckje van Straaten. Gevraagd: geboortegegevens van Jacobus. Ik
heb gevonden een Bruno van Straaten, tr. 1687 Dirckje Lonsfijn. Zijn zij misschien de ouders?

F. van Straaten, Velserbroek

423.VELSERBOER
Klaas Claasz. Velserboer, van Uitgeest, tr. Assendelft 9-10-1784 Geertje van Baar; Pieter Claasz.
Velserboer tr. Uitgeest 28-4-1782 Jannetj e Matthijs van Altenhove; Albert Claasz. Velserboer tr. Oudorp
8-10-1786 Diewertje Jans Zwielder. Klaas, Pieter en Albert zullen broers zijn, daar zij getuigen bij dopen
van eikaars kinderen. Gevraagd: geboortegegevens van de drie broers.

mevr. T. Nelissen-Velserboer, Assendelft
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424. BERENDS, GEERTS
Geert (Gerrit) Berends (Beerents), uit Emmelcamp (Emlichheim), tr. Deventer 22-11-1666 Jannetien
Frericks, uit Marie (bij Hellendoorn). Geert is dan soldaat onder kapitein Doys, in 1684 ruiter te
Geertruidenberg. Uit dit huwelijk een dochter Jannetien, geb Blokzijl 1673. Gevraagd: is Berend Geerts,
gehuwd met Fennetje Jans, die zonen krijgt in Blokzijl (Hermen 1699, Gerrit 1701 en Berent 1709), een
zoon van Geert Berends?

P. E. Hollander, Heemstede

425. COOMANS-PRIJN
Cornelis (Corneille) Coomans, geb. ca. 1770, overl. Nieuw-Lekkerland 23-12-1793, tr. Maria Prijn,
geb. Haarlem ca. 1766, wonende Woubrugge (1820), overl. Leiderdorp 30-7-1833 (67 jr). Uit dit hu-
welijk Jacobus Franciscus, ged. Haarlem 6-3-1791, wachtmeester bij het Korps Rijdende Artillerie 5e
Compagnie, overl. Delft 24-4-1831. Maria Prijn tr. (2) Leiderdorp 17-1-1796 Cornelis van der Mark, ged.
Leiderdorp 18-9-1774, schippersknecht (1820), zn. van Jacobus van der Mark en Johanna Mentingh.
Uit dit huwelijk Jacob geb.Wassenaar 15-12-1796, Elizabeth geb. Beverwijk 6-9-1798 en Hendrik geb.
Koudekerk 23-4-1800. Is Maria Prijn dezelfde als Maria Prijn, geb. Haarlem 29-10-1759, dr. van Frans
Preijn en Mareitje Heerden,,tr. Haarlem 25-1-1784 Jan' Wessels? Deze Jan Wessels wordt mogelijk begr.
Haarlem 8-1-1790 (64jr). Uit dit huwelijk Hendrik, ged. Haarlem 26-10-1788. Gevraagd: huwelijk van
Cornelis Coomans en Maria Prijn en hun voorgeslacht.
VANWOERKOM ; •

Johannes van Woerkom, schoolmeester, overl. Oud-Alblas 9-3-1826 (69 jr), tr. (1) Eethen 8-4-1780
Neeltje Sels (Zwijndrecht i755^)üd-Alblas 1806); tr.-(2) Susanria van Balgoijen, (Oud-Alblas 1775-1819).
Gevraagd: voorgeslacht van Johannes van Woerkom. • .
VINCKELMANS-LAMMERS '• X'
Hendrika Vinckelmans, ged.'Amsterdam (r.-k.) 30-12-1796 (onwettig kind, get. Petrus Vinkelman en
Anna Lammers), overl. Dordrecht 22-1-1860, dr. van Hendericus Vinckelmans en Elisabeth Lammers, tr.
Dordrecht 15-10-1823 Dirk Joannes Vrijdag (Dordrecht 1795-1877). Gevraagd: gegevens en voorgeslacht
van Hendericus Vinckelmans en Elisabeth Lammers.

mevr. E.R. van Dooremalen, Dordrecht

Aan dit nummer werkten mee:

W. H. G. van Aggelen, Laan van N. O. Indië 257,2593 BR Den Haag.
Mevr. H. H. Frieling-Kemp, Lindelaan 5,2641 AH Pijnacker.
C. de Graaf, Damloperwerf 29,2317 DT Leiden.
Drs. L. M. van der Hoeven, p/a Lindelaan 5,2641 AH Pij nacker.
F. Rijckaert, Kruidenlaan 66,7006 VJ Doetinchem.
A.J. Stasse, St. Josephlaan 47,3551 VB Utrecht.
H. P. Vermaat, Niftarlakestraat 3,3621GT Breukelen.
NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein.
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