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EEN 'SAMENGESTELDE' VOOROUDER
portret van iemand van wie geen portret is

DOOR ANTONIA VELDHUIS

Jetze Ruurds Veldhuis werd geboren in Boornzwaag (bij Uitwellingerga, in Friesland) op 19 april
1851, als zoon van redelijk welgestelde boeren: Ruurd Gerbens Veldhuis enAnnigjen ChristiaansSmidt.
Van moeders zijde stamt hij af van de bekende Groningse familie Van Bolhuis - de kroniekschrij-
ver AbelEppens is één van zijn voorouders. Jetze is ver van broers, zussen en kinderen overleden,
namelijk te Vledderveen op 14 september 1910. Zijn zoonAtzeJetzes overleed in 1952 en diens zoon
DouweSijbren (mijn vader) leefde ook al ruim dertig jaar niet meer.

*#* Meden owleod aaobt «a
k*Jno, t* Vleddtrtean, ODM
w**rd« Yadtr,
JETZI RUÜRDa VELDHUIS,
in dan oudtrdocn T4Q ruim

14 Sept 1910.
Ntmaot kindvan «a b*-

nawdkiuderan,
R. VELDHUIS.

Een portret of afbeelding van Jetze Ruurds ontbreekt, zodat men zich alleen een beeld van hem
kan vormen uit aktes en uit een gelukkig bewaard gebleven bandopname uit 1962: een gesprek
van mijn vader met zijn oom Ruurd en tante Antje, twee van de drie nog in leven zijnde kinderen
van Jetze. Deze twee toen al oude mensen halen daarbij herinneringen op aan hun overleden va-
der die ze eigenlijk amper hebben gekend. Een stukje van wat er op de band staat, volgt hieronder;
vrij vertaald, want er wordt Fries gesproken.

Op de vraag wat hij zich over vroeger kan herinneren, antwoordt Ruurd: 'Ik was vier toen mijn
moeder stierf. Ik kan me haarnog goed herinneren. Mijn voogd, Tytsje Koning, heeft ervoor ge-
zorgd dat onze vader naar Diever of Vledderveen is gegaan. Ik moest bij de boer, en ben opgevoed
in Toppenhuizen. Anne ging naar een zuster van moeder en Atze was bij Wybren'.

Antje vertelt: 'Mijn man en ik waren eens in Sint Johannesga op een feest voor ouden van dagen.
Toen kwam er een vrouw naar me toe (het was Libbe Beth) die zei: Ben jij niet een dochter van Jetze
Veldhuis? Toen ik daar ja op zei, vertelde zij: Wij hebben in Frederiksoord gewoond, we waren metz'n zeve-
nen, eengrote huishouding.Jullie vader kwam vaak bij ons en dan zei hij tegen mijn moeder dat hij graag bij ons
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in de kost zou willen zijn. Hij bleef vaak eten en dan begon hij te bidden en hield nooit meer op, tot mijn moeder zei
dathijopmoesthoudenomdathetetenkoudwerd'.

Iemand anders die nog herinneringen heeft aan Jetze Ruurds, is Bontje van Stralen (1900-1996),
een oomzegster van hem. Zij herinnerde zich hem (volgens een andere bandopname): 'Hij kwam
wel eens bij ons slapen, dan moest mijn moeder z'n kleren weer wat opknappen. Dan zong hij
vaak psalmen. Mijn moeder ging dan met de drie kleine kinderen naar het land'. Jetze's zoon Atze
kwam in het gezin van Bontje van Stralen. Zij zegt hierover: 'Atze is bij ons gekomen toen hij nog
in de rokken was' (vroeger kregen jongetjes eerst rokken aan).

Jetze's jeugd zal geweest zijn zoals die van de doorsnee boerenzoon: spelen en misschien af en toe
wat op het land helpen. Dat laatste ongetwijfeld niet echt veel, want hij was de jongste van tien
kinderen. Zijn oudste zus Teatske is 24 jaar ouder dan hij en zal meer een moeder dan een zus zijn
geweest, de ouderen zorgden voor de jongeren.

Wanneer hij vijfjaar is, trouwt zijn zuster Hutje, die al snel daarop haar eerste kind krijgt. Een
oomzeggertje dat maar net even jonger is dan Jetze. Zijn vader overlijdt op 28 december 1857
wanneer Jetze zes jaar is. Moeder zet met het personeel en hulp van de al oudere kinderen het
boerenbedrijf voort. Misschien is er binnen het gezin wel eens gepraat over het op drie-jarige leef-
tijd overleden zusjeJetske en over broer Gerrit die op 8 mei 1855 overlijdt. Dankzij de bandopname
weten we dat Gerrit tijdens het hooien is verongelukt en dat men hem pas laat op de dag vond. Er
werd ook geschaatst; Jetze's broers doen mee met wedstrijden en behalen menige prijs. Jetze zelf
schaatste ook, dat blijkt wel uit de boedelbeschrijvingen, waarin steevast een paar schaatsen ver-
meld worden.

Voor zover bekend, blijft Jetze tot zijn huwelijk thuis wonen, met steeds minder broers en zus-
sen om zich heen. In militaire dienst hoeft hij niet: 'uithoofde van broederdienst van de dienst
vrijgesteld'. Op 3 mei 1873 trouwt hij met Trijntje de Jong, de twintig-jarige dochter van Uiltjedejong
enAfkeFrankena, boeren uit hetzelfde dorp. Zijn broer Gerardus trouwt eenjaar later met Trijntje's
zuster Tjitske.

Tot zover verloopt Jetze's leven redelijk soepel. Op 28 mei 1874 wordt er een zoontje Ruurd gebo-
ren, dat echter maar vijf maanden oud wordt. Eenjaar daarna, op 3 september 1875, ziet dochtertje
Afke het levenlicht, maar echtgenote Trijntje overlijdt daarbij aan de kraamvrouwenkoorts. Afke
overlijdt tien maanden later, op 26 juli 1876. Volgens de memorie van successie is Jetze als vader en
als enig overgebelevene van het gezin, de universele erfgenaam.

Het leven gaat door en twee jaar later, op 11 mei 1878, trouwt hij met Geertje van Stralen, dochter
van Atze Wijbrens van Stralen en Antje Hanzes Witteveen, ook boeren. Geertje werkt dan als dienst-
meid. Vijfjaar later is Jetze weer weduwnaar en blijft achter met drie kleine kinderen: Ruurd vier
jaar, Antje drie jaar en Atze, nog 'in rokken' anderhalfjaar. Ruurd herinnert zich later: 'Ik was vier
toen mijn moeder stierf, ik zie haar nog voor me. Heit (= hij heeft) twee keer zijn vee verloren. De
eerste keer kreeg hij helemaal geen vergoeding, de tweede keer een klein beetje'.

De fut is er uit. Eigenlijk is er voor Jetze Ruurds nog maar één troost: het geloof! De boerderij is
opgegeven en hij verkoopt nu veekoeken aan de boeren. Maar steeds vaker vergeet hij dat en gaat
aan de deur het geloof verkondigen. De kinderen zijn dan veel bij familie van hun moeder. Later
verwijten die kinderen het de familie van vader dat deze niet naar hen hebben omgekeken. Antje
zegt daaroven'Er was veel familie, zoals oom Germ, oom Christiaan, oom Tjalling en oom Ymke.
En er waren veel tantes, onder wie tante Teatske, die een rijke vrouw was, maar we hebben nooit
wat van deze ooms of tantes gekregen. Geen cent. Ze hebben zich er allemaal van afgemaakt, we
hebben niets aan ze gehad'. Aktes wijzen echter uit dat die familie genoeg eigen problemen had,
ook daar was menig echtgenoot of echtgenote overleden. Bovendien heeft de familie Jetze Ruurds
wel degelijk geholpen, met diverse geldleningen, totaal zelfs een vrij groot bedrag.
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Op een gegeven moment gaat het helemaal niet meer en worden de kinderen definitief ergens
ondergebracht, elk bij een ander. Ze groeien dus apart op. Voor Ruurd wordt een rijksdaalder in de
week betaald (door wie?), voor de andere twee niets. Het gemis van een vader hebben ze niet echt
gevoeld. Antje vertelt daarover: 'We hebben het alledrie goed gehad en zijn niet als wezen opge-
groeid'. En Ruurd herinnert zich: 'Mij n pleegmoeder was een lieve vrouw'. Douwe vertelt dat heit
Atze altijd zei: 'Ik ben als eigen kind grootgebracht bij oom Wijbren (van Stralen en echtgenote
LutskeSijtsema)'.

Wanneer Jetze Ruurds moeder Annigje op 27 februari 1888 in Boornzwaag overlijdt, verblijft
hij zelf al in Vledderveen. De familie had dat zo geregeld en zal ongetwijfeld ook voor het nodige
kostgeld hebben gezorgd. Voor hem was er volgens de boedelscheiding weinig meer over. Hij had
al twee maal een grote lening bij zijn moeder afgesloten. Zij had zelfs een advertentie in de krant
laten zetten:
'Waarschuwing: Ieder wordt gewaarschuwd niets te leenen of te borgen aan mijn zoon Jetze
Ruurds Veldhuis te Oppenhuizen, daar er door mij geen betaling wordt gedaan.
Boornzwaag, 1 februarij 1884. Wed. Ruurd Gerbens Veldhuis.'

Die boedelverdeling geeft een schat aan informatie. Alle kinderen worden genoemd, en bij over-
lijden daarvan de kleinkinderen. Overleden zijn Jetze's broers Christiaan, Tjalling en Ymke en zus
Uiltje. Zus Teatske is weduwe geworden en is hertrouwd met Thijs Taconis. Broer Gerben is al twee
maal weduwnaar (van Antje Durks Zijlstra en van Nantje Wijbes Zijlstra) en nu getrouwd met z'n
nicht IJtjeRuurds Veldhuis. De broers en zusters hebben totaal 39 neven en nichten, die allen in de
akte worden genoemd, zelfs met geboortedatum.

In Vledderveen isJetzeRuurds in de kost bij oudere mensen. Er wordt veel tijd besteed aan bijbel-
lezen en kerkbezoek. Hij is dan ook erg bijbelvast en gek op zingen, uiteraard psalmen en gezan-
gen. Af en toe komt hij naar Friesland, waar schoonzus Lutske zijn kleren dan weer wat opknapt.
Ruurd vertelt: 'Als ik naar school ging en heit liep dan door het dorp, riep ik dag heit, maar vaak
herkende hij me niet eens. Dan zei ik wie ik was en dan zei hij o, ja.'

Voor het huwelijk van Antje op 30 mei 1903 komt Jetze Ruurds naar Friesland. Zij herinnert zich:
'Hij is de hele dag geweest, maar we hebben niet veel aan hem gehad. We hebben eigenlijk niet
gepraat. Hij was ook al oud' (52 jaar!).

Atze woont een tijdje in de buurt van Vledder en ook Ruurd heeft zijn vader daar wel eens op-
gezocht. In 1910 overlijdt Jetze Ruurds, waarschijnlijk tamelijk eenzaam en alleen steun vindend
in het geloof. Namens de kinderen zet Ruurd een advertentie in Hepkema's (Nieuw Advertentie-
blad):
'Heden overleed zacht en kalm, te Vledderveen, onze waarde vader Jetze Ruurds Veldhuis, in den
ouderdom van ruim 59 jaar. Namens kinderen en behuwdkinderen, R. Veldhuis'.
De dan al geboren kleinkinderen worden niet genoemd, waarschijnlijk kenden ze hun opa zelfs
niet.

Ruurd zegt nog over zijn vader: 'Hij kende de hele bijbel wel. Hij ging 's morgens naar de kerk,
bleef er eten en ging 's middags weer naar de dienst. Dat was dus in Vledderveen'. En Antje voegt
hier aan toe: 'We zijn allemaal bij een ander opgevoed. Onze vader liet z'n kinderen in de steek,
maar daar heeft hij erg veel berouw over gehad'. Of hij dat ooit heeft gezegd, valt te betwijfelen.
Voor wat betreft het 'zwaar gelovige', dat zat altijd al in defamilie. Men praatte uren over preken
die men gehoord had; er zijn er zelfs enkele van bewaard gebleven omdat men ze opschreef. Van
de twee enige kleinzonen vanJetzeRuurds werd er één dominee, de andere werd garagehouder.
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Zoals we over de figuur Jetze Ruurds Veldhuis niet alles zullen weten, zo zijn er in de kwartierstaat
van zijn kinderen ook nog witte vlekken. Sommige daarvan zijn mogelijk (met veel moeite en toe-
valstreffers) in te kleuren, anderen waarschijnlijk nooit.

Verantwoording
De overlijdensgegevens van Grouw heb ik uit de GrouwsterAlmanak van 1974. De daarin genoemde
gegevens komen uit het Gildeboek, de Haitesboekjes, het Grafboek, de aantekenboeken van de
Vlaams en Waterlanske Mennisten en uit het begraafboek van de Hervormde Gemeente. Ook de
grafnummers worden hierin vermeld.

Het genoemde vóór/na 1749 slaat op de in dat jaar opgemaakte quotisatie, zie hiervoor noot 8.

Behalve dat ik hoop met dit artikel en deze kwartierstaat diverse mensen een plezier te doen, is
het tevens een pleidooi voor praten. Dankzij een bandopname heb ik nieuwe, kleurrijke gegevens
gevonden die ik anders nooit had geweten. Ik wil dan ook besluiten met de opmerking: Trek er op
uit en interview zoveel mogelijk (oudere) familieleden voor zij zijn overleden. Als ik de tape niet
had gekregen, was het voor mij te laat geweest.

Kwartierstaat
ia. Ruurdjetzes Veldhuis, geb. Uitwellingerga 21-2-1879, (boeren)knecht, grondwerker, overl.

Beemster 3-4-1966, tr. (1) Haskerland 17-5-1906 Antje de Vries, geb. Sint Johannesga 21-12-
1884, dienstmeid, overl. Amsterdam 19-3-1949, dr. van Hielke de Vries en Geeske Bles; tr.
(2) Amsterdam 12-11-1952 Hendrika de Vries, geb. Amsterdam 11-3-1884, overl. ald. 3-10-1965,
dr. van Sijtse de Vries en Fenna Jager.

ïb. AntjeJetzes Veldhuis, geb. Uitwellingerga 20-7-1880, dienstmeid, overl. Heerenveen 15-8-1971,
tr. Doniawerstal 30-5-1903 JacobHepkema, geb. Sint Nicolaasga 26-8-1877, metselaar, overl. ald.
7-12-1970, zn. van Klaas Hepkema en Jacobjen van Seijen.

ie. Atze Jetzes Veldhuis, geb. Uitwellingerga 16-10-1881, boerenknecht, later botermaker, overl.
Wommels 6-6-1952, tr. (1) Doniawerstal 23-11-1906 EvertjedeWith, geb. Luinjeberd 13-7-1878,
overl. Hemelum 29-8-1910, dr. van Geugjen de With en Rinske Barteles Eggers; tr. (2) Heme-
lum Oldeferd 9-2-1912 Jacoba Dijkstra, geb. Koudum 16-8-1878, huishoudster, overl. Sneek 6-8-
1933, dr. van Titte Douwes Dijkstra en Gerritje Botes van der Meulen'; tr. (3) Hennaarderadeel
3-12-1935 Klaske Moerman, geb. Oudehaske 21-6-1892, overl. Wommels 15-3-1983, dr. van Hen-

drik Moerman en Akke Zoetendal.
Na het vertrek van zijn vader wordt Atze liefdevol
opgenomen in het gezin van Wybren van Stralen
en Lutske Sijtsema in Rottum. In brieven die hij
later schrijft, noemt hij Lutske steeds moeder.
Na haar overlijden zet hij een advertentie in de
krant met de volgende tekst: 'Heden overleed te
Oudeschoot, zeer onverwachts, in de hope des
eeuwigen levens, mijn zeer geliefde Pleegmoeder
LUTSCHE J. SIJTSEMA sinds 1928 wed. van W.A.
van Stralen in den gezegenden ouderdom van
bijna 81 jaar. Wommels, 14 jan. 1938. Haar diepbe-
droefde pleegzoon, A. VELDHUIS, K. VELDHUIS-
MOERMAN en Kinderen.'

•• Heden overleed te Oude-
schoot, «eer onverwachts, fn
de hope des eeuwigen levens,
mUn teer geliefde Pleegmoe-
der

LÜT5CHE J. SIJTSEMA.
sinds 1928 wed. van
W. A. van Stralen,

in den gezagenden ouderdom
van Wjnn 81 jaar.

Womniela. 14 Jan. 19!».
Haar diepbodroeMe

pleegzoon,
A. VELDHUIS,
K. VELDHUIS-MOERMAN,

en Kinderen.
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Wel heeft het Atze altijd dwars gezeten dat zijn vader hun heeft verlaten. Zijn zoon Douwe zegt
ook (op een bandopname) 'us heit siet der altiten nochal mei' (het zat vader altijd dwars). Hij gaat
op zijn twaalfde bij de boer werken, maar besluit al vrij gauw dat hij dat niet zijn hele leven wil
doen. Hij begint als leerling botermaker bij de zuivelfabriek van Blokzijl en gaat later in de fabrie-
ken van Hemelum en Wommels werken. Daarna volgt een baan als tweede botermaker in Nieuwe
Zijlen (bij Ijlst) en vanaf 1918 tot aan zijn pensioen in 1946 is hij eerste botermaker in Wommels.
Er blijft altijd een band tussen de families Veldhuis en Van Stralen die niet eindigt met de dood
van Wybren en Lutske (het echtpaar waar Atze was grootgebracht), maar wordt voortgezet door hun
dochter Bontje. Na Atze's overlijden zet diens weduwe het contact voort en daarna zijn schoon-
dochter en kleindochter, tot het overlijden van Bontje in 1996. Nu beperkt het zich tot nieuwjaars-
kaarten tussen Bontjes zoon Jan en de kleindochter en af en toe een brief naar kinderen van de
andere zoon van Atze in Canada2.

2. Jetze Ruurds Veldhuis, geb. Boornzwaag 19-4-1851, boer, later koopman en vanaf 1883 zon-
der beroep, overl. Vledder 14-9-1910, tr. (1) Wymbritseradeel 3-5-1873 Trijntje Uiltjes de Jong,
geb. Uitwellingerga 25-9-1853, overl. ald. 11-10-1875, dr. van Uiltje de Jong en Afke Fran-
kena; tr. (2) Wymbritseradeel 11-5-1878

3. Geertje van Stralen, geb. Rottum 31-3-1856, dienstmeid (1878), overl. Uitwellingerga 20-7-
1883.

4. Ruurd Gerbens Veldhuis, geb. Uitwellingerga 13-9-1805, boer, overl. Boornzwaag 28-12-1857,
tr. Wymbritseradeel 18-7-1826 >

5. Annigjen Christiaans Smidt, geb. Hommerts 23-7-1807, boerin, overl. Boornzwaag 27-2-
1888.
Het echtpaar Veldhuis-Smidt krijgt elf kinderen. Twee ervan overlijden op jonge leeftijd: een
meisje overlijdt op driejarige leeftijd, een jongen verongelukt tijdens het hooien. De rest van
de kinderen wordt volwassen, waarschijnlijk mede dankzij de redelijke welgesteldheid van het
gezin. Zelfs na het overlijden van de echtgenoot draait de boerderij vrij normaal door. Er hoeft,
dankzij het testament op de langstlevende, niet gedeeld te worden. Annigje zet de boerderij met
ongeveer 30 hectare land en een veestapel met ruim 50 koeien voort. Een jaar voor haar overlijden
vindt er een boedelbeschrijving plaats. De totale waarde van landerijen, huis, molen, vee, goederen
en deergelijke bedraagt dan 143.974 gulden en 79 cent.

6. Atze Wijbrens van Stralen, geb. Grouw 2-3-1817, boer, overl. Rotsterhaule 31-5-1886, tr. Idaar-
deradeel 29-5-1847

7. AntjeHanzes Witteveen, geb. Rauwerd 8-1-1820, boerenmeid en veehoudersche (1888), overl.
Nieuweschoot 28-2-1902.

8. Gerben Ruurds Veldhuis, geb. Uitwellingerga 1762, boer, aangenomen in Uitwellingerga als
lidmaat 26-4-1807, toen tevens op belijdenis gedoopt, overl. ald. 29-10-1813, tr. Uitwellin-
gerga 10-1-1802
Gerben en zwager Jan Jelmer Grasma overlijden drie dagen na elkaar. Jan is overleden aan de gevol-
gen van een borstziekte. Is ook Gerben geveld door dezelfde kwaal? Hij laat bij zijn overlijden vijf
kinderen na: Trijntje, Sijmen, Ruurd, Imke en Hutje.

9. Taetske Sijmens Zijlstra, geb./ged. Heeg 2/31-12-1780, boerin, overl. Uitwellingerga 28-
9-1837; tr. (2) Wijmbritseradeel 15-9-1815 Jacob Sjoerd Wiersma, geb. Nijland 14-11-1789,
boerenknecht (1815), boer (1839), overl. Uitwellingerga 6-9-1839, zn. van Sjoerd Pieters en
Froukje Jacobs.
Taetske trouwt na het overlijden van haar echtgenoot met haar knecht Jacob. Het echtpaar krijgt
drie kinderen, waarvan er twee jong overlijden.

Na Teatske's overlijden wordt er een inventarisatie gemaakt, die duurt 'van de voormiddag 9 tot
de klok des namiddags 6 uur geslagen had'. Jacob verklaart daarbij dat hij 'opregt en deugdelijk' is
geweest en dat hij niets heeft verduisterd. Er blijkt een nadelig saldo van ƒ 105,04. Jacob zet met
geleend geld de boerderij voort.
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10. Christiaan Geerts Smidt, ged. Groningen 24-6-1781, boer, overl. Hommerts 17-8-1808, tr.
Hommerts 19-5-1805
Christiaan komt in Oppenhuizen wonen als zijn broer WolterGerardus daar predikant is. Zus Bouwi-
na Maria woont daar ook. In 1804 gaan Gerardus en Bouwina naar Witmarsum, Christiaan gaat even
terug naar Groningen, voor hij met Jetske trouwt. Na diens overlijden is zijn broer Wolter voogd
over de twee kinderen. Er komt een overlijdensadvertentie in de Provinciale Groninger Courant:
'Op heden trof my de gevoeligste slag mynes levens, door het overlyden van myn geliefde man
CHRISTIAAN SMIDT, in den jeugdigen ouderdom van ruim 27 jaren, na een Echtvereniging van 3
jaar, my nalatende twee onmondige kindertjes, welke haar verliezen dezen nog niet beseffen. Bit-
ter bedroefd geeve hier van langs dezen thans gewoonen weg kennis aan Vrienden en Bekenden.

De Hommerts den 17 aug. 1808, JETSKE G. WYTZES, Wedw. C. Smid t.'

11. Jetske Gerrits van Dijk, geb./ged. Hommerts 25-2/21-3-1784, boerin, overl. Boornzwaag op
18-10-1857; tr. (2) Hommerts 26-8-1810 Dirk Tjallings Zuiderveld, geb./ged. Gauw 19/27-7-
1788, boer, 'slagter' (1841), overl. Hommerts 12-3-1841, zn. van Tjalling Durk Zuiderveld
en Trijntje Theunis.

12. Wiebren Atzes van Stralen, geb. Grouw 14-10-1782, doopsgezind, koeienmelker, arbeider,
overl. Grouw 14-3-1850, tr. Idaarderadeel 20-5-1816

13. Jitske Kerstes de Jong, geb. Grouw 12-6-1798, doopsgezind, arbeidster, overl. Grouw 17-11-
1864.
Dit echtpaar krijgt vijftien kinderen, waarvan twee tweelingen. Bijna alle kinderen hebben bij hun
huwelijk een bewijs van onvermogen. Bij Jitske's overlijden geeft de Memorie van Successie aan
dat ze weduwe met kinderen is en geen onroerend goed bezit3.

14. Hans Wijbes Witteveen, geb. Oostermeer 21-4-1768, doopsgezind, boer, overl. Rauwerd
2-12-1826, tr. (1) Rauwerd 21-5-1797 Antje Meintes (Boersma), geb. rond 1780, doopsgezind,
overl./begr. Rauwerd 11/15-5-1809, dr. van Meinte Fockes en Lijkeltje Willems; tr. (2) Rau-
werderhem 8-9-1811
Zijn geboortedatum komt uit de huwelijkse bijlagen uit de opgemaakte akte van bekendheid.
Wegens hun onvermogen krijgen ze de akte gratis, dit ondanks het feit dat er toch wel enige bezit-
tingen zijn. Dit blijkt uit de voor notaris Willem Nauta van Rauwerd opgemaakte huwelijksvoor-
waarden, waarin beide het bij het huwelijk ingebrachte behouden, en de boedelbeschrijving van
de goederen van Hans. Dit laatste ook ten behoeve van de vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk.
Op de boerderij zijn onder andere 21 koeien, paarden, varkens, kalveren en boerengereedschap.
Verder is er naast het goud- en zilverwerk een zathe met landen, huis, schuur en windmolen. Er
zijn ook diverse geldleningen. Hans Wijbes verklaart bij de beschrijving dat er geen goederen 'door
hem verdonkert of verduisterd' zijn, maar dat alles door hem getrouwelijk was op en aangegeven
uitgezonderd enige kleinigheden.

15. Gertje Willems (Rienstra), geb. Grouw 10-11-1782, boerenmeid (1811), winkelierster (1844),
overl. Irnsum 12-12-1859.

16. Ruurd Obbes, geb. Uitwellingerga ca. 1722, boer, overl. ald. 26-12-1769, tr. Uitwellingerga
28-2-1745

17. Trijntje Gerbens, geb. Waaxens (Hen.dl.) 1724 (leeftijd wordt genoemd bij voogdenbenoe-
ming), overl. Uitwellingerga 22-9-1804.

18. Sijmen Ennes, boer, woont 1766 Molkwerum, overl. Heeg februari 1786 (lidmatenlijst
Heeg), tr. Heeg 18-5-1766

19. UiltjeTjerks, ged. Heeg 9-5-1745, overl. ald. 12-7-1809; tr. (2) Heeg 18-3-1787AnnePiersKoop-
mans, overl. Hommerts 18-1-1815.
Anne tr. (1) rond 1760 Hotske Pyters, ged. Jutrijp 18-9-1729, overl. 1784% dr. van Pijter Matysen en
KieleReijns.

20. Geert Smidt, ged. Groningen 2-9-1753, bode ten comptoir provincie Groningen, koopman
en rentenier, overl. Leeuwarden 1-10-1820, tr. Groningen 9-2-1777

21. Annegjen van Bolhuis, ged. Groningen 10-1-1758, overl. ald. 2-6-18095.
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22. Gerrijt Wijtzes van Dijk, ged. Hommerts 21-10-1759, boer, overl. ald. 13-4-1830, tr. Hommerts
27-5-1780

23. RenskePijttersvanDijk,geb.ca. 1759, overl.Hommerts 9-3-1832.
24. Atse Murks (van Stralen), ged. Grouw 7-11-1745, doopsgezind, schoenmaker, overl. ald. 8-3-

1798, begr. Grouw (grafnr. 2/22), tr. Grouw 22-11-1772
25. IJmkje Haites, geb. Grouw ca. 1752, doopsgezind, naaister, arbeidster, turfdraagster en

schoonmaakster 'de Vermaning' (doopsgezinde kerk Grouw van 1801-1817), overl. Grouw
4-4-1826.

26. Kerst Kerstes de Jong, geb. Grouw ca. 1762, doopsgezind, koeienmelker, overl. Grouw 4-4-
1815, tr. (1) Grouw 18-5-1783 Lijsbet Durks, doopsgezind, doop op belijdenis6 Grouw 26-
9-1783, overl. Grouw 5-6-1796, begr. Grouw (grafnr. 37/18); tr. (2) Grouw (doopsgezinde
gemeente) 8-1-1797

27. AaltjeMartens, ged. Drachten 11-2-1759, overl. Grouw 10-2-1819.
28. WijbeAlberts, van Drachten, arbeider, overl. Witveen (Oostermeer) 1783 (specie)7, tr. (1) Rot-

tevalle 28-4-1754 Trijntje Eises van Rottevalle, overl. tussen 1754 en 1760; tr. (2) Oostermeer
18-5-1760

29. GeeltjeHanzes, van Drachten, overl. Witveen (Oostermeer) 1783 (specie).
30. Willem Jochems, geb./ged. Lutkewierum 31-5/8-6-1738, overl. Grouw 11-12-1792, begr.

Grouw (grafnr. 6/14), tr. ca. 1772
Het echtpaar krijgt negen kinderen, waarvan er zes jong overlijden. De andere drie gebruiken later
de naam Rienstra.

31. SjoukjeReins, ged. Grouw 16-7-1747,overl. ald. 23-5-1816; tr.(2)Grouw 23-2-1794 WiebeTjal-
lings, geb. ca. 1740, overl. Grouw 10-8-1810; tr. (3) Grouw 26-6-1811 Haije Simons Timersma,
geb. Grouw 1-4-1742, koopman, overl. Grouw 14-6-1820, zn. van Sijmon Jans en Sijbrig
Watzes. Haije tr. (1) Grouw 13-5-1764 Trijntjejans; tr. (3) Idaarderadeel 27-2-1817 AukjeSakes,
geb. Drachten 10-10-1758, volwassen doop Grouw 3-5-1807, dr. van Saeke Pieters en Antje
Edzerds.

32. Obbe Ruurds, geb. Scharnegoutum 1682'6, boer, overl. Uitwellingerga tussen 1728 (heeft
een halve stem in Uitwellingerga) en 1738, tr.

33. IJmkje NN., (arm) boerin (1749), overl. Uitwellingerga na 1749 (quotisatiekohieren)8.
34. Gerbenjarigs, boer, te Waaxens, overl. na 1739, tr. ca. 1718

'k-r i

OilL

'~~ . ' .—^ j - - , „ _/r,-7 - '1/7 tc-Lït'-t- .;*)"'

Akte d.d. 21-4-1728 over overspel van Gerbenjarigs (kwartier 34)»
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Geschilderd portret van MargijnAling(i/25-i/96, kwartier 43)5

[fotocollectie Groninger Archieven]

In 1727 verwekt hij een kind bij ene Piek Oepkes, 'hetwelk is verlost in de Lemmer', maar het kind is
daar niet gedoopt. Volgens het sententieboek van Hennaarderadeel (15 september 1728) moet hij
voor het onderhoud van het kind duizend gold guldens betalen. Omdat hij niet in de rechtszaal
verschijnt, komt daar op 27 oktober 1728 nog eens zestig gold guldens bij wegens minachting van
de rechter9. Als zijn vrouw overlijdt, worden op 8 december 1739 voogden benoemd om voor de
kinderen]arig(zo jaar) en Trijntje (16 jaar) toch nog iets van de boedel te redden10. Gerben is dan 'uit-
landig'. Verbannen of gevlucht? In de quotisatie van 1749 wordt hij niet genoemd, wel zoon Jarig
die dan 'boer met goed beslag' is in Waaxens en 39-11-0 moet betalen.

35. Akke Geerts, overl. Waaxens vóór 8-12-1739.
36. EnneHijlckes, doopsgezind, boer te Elahuizen en Nijega (huurder van land van de papist

Hijlcke IJmes, mogelijk zijn vader), overl. Nijega (Hemelumer Oldeferd) tussen 15-6-1780
en 15-6-1781, tr. Nijega ca. 1740

37. Antje Wijbes of'Sijmens.
38.Tjerk]ohannes, ged. Heeg 26-3-1724, boer, diaken (1761,1766), overl. tussen 15-6-1799 en 15-6-

1800 (specie); tr. (2) Heeg 9-4-1775 Sjoukjen Wijbes, geb./ged. Tjerkgaast 11/14-4-1720, overl.
Heeg 1802/1803 (specie), dr. van Wijbe Annes en Janke Gerardus Samplonius; tr. (1) Heeg
5-11-1741

39. Eije WubbesvanAisvelde, overl. Heeg 1-9-1774(lidmatenlijstHeeg)".
40. Wolter Geerts Smit, ged. Appingedam 28-2-1721, bode ten comptoir stad Groningen, overl.

Appingedam 12-12-177412, tr. Groningen 21-1-1745
Hij koopt in 1747 een comptoirs bode plaats voor zesduizend gulden. In 1748 wordt het aantal
plaatsen ingekrompen van zes naar twee. In 1754 kan hij daarin weer aan het werk. In 1762 wordt
hij 'door Gods hand met eene krankzinnigheid bezocht' en 'op grote kosten buitenshuis besteed'.
Echtgenote Bouwina neemt eerst een vervanger (voor 125 gulden per jaar) aan en vraagt (en krijgt)
vanaf 1771 toestemming om zoon Geert de functie te laten bekleden. Verschillende verzoeken van
haar zijn terug te vinden12.

In de huwelijksakte van kleindochter Bouwina (1821) staat dat haar grootvader in Appingedam is
overleden voor ongeveer 50 jaar. Ook in de huwelijksakte van de dan 57-jarige kleinzoon Wolther
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Gerard Smidt in Menaldumadeel op 22 april 1843 wordt door zeven getuigen gezegd dat ze 'zeer
wel wisten dat dezelve voor ongeveer vijftig jaren te Appingedam is overleden, als hebbende
comparanten zijne begrafenis bijgewoond'. Ze kunnen evenwel de juiste tijd niet bepalen, 'nog
verdere reedenen van weetenschap opgeeven'. Verder is vermeld dat in de burgerlijke stand en in
de kerkboeken geen overlijdensdatum is vermeld. Uiteindelijk vond ik zijn overlijdensdatum in
de diaconierekeningen van Appingedam.

41. Bouwina Mensens, ged. Groningen 1-12-1726, overl. Groningen (breuk) 17-2-179013.
42. Abel Popko van Bolhuis, ged. Groningen 4-12-1725, brouwer, burger luitenant, bakker,

voogd van het Antoni Gasthuis (1768), officier burgerwacht (1770) en vaandrig (1773),
overl. Groningen (breuk) 28-2-1780, tr. Groningen 17-5-1748

43. MargijnAling, ged. Groningen 31-5-1725, overl. ald. 18-10-17965.
44. WijtzeAukes, boer, overl. Hommerts 1796 (specie), tr. (2) Hommerts 24-6-1770 Trientje Dou-

wes '4, overl. na 1796 (specie); tr. (1) Hommerts 24-11-1754
45. Jetske Gerrits, volwassen ged. Hommerts, overl. ald. december 1765 (bijgeschreven op lid-

maten Hommerts).
46. Pijtter van Dijk, woont Langweer, tr.
47? Uilkje NN.

48. Murk Wijbrens, schuitevaarder (doopsgezind), overl. na 1775 (specie), tr. Grouw 7-1-1742
49. KlaaskeAtzes, ged. Grouw 6-5-1714, overl. ald. 21-4-1788 (als Murke Klaske).
50. Haijte Sjoerds, overl. Grouw vóór 1774, tr. ca. 1750
51. Janke Wijbrens, overl. na 1775.
52. Kerst Wijbrens, doopsgezind, boer, leraar doopsgezinden, overl. Grouw 1761; tr. (1) Grouw

(3e pr.) 23-4-1713 Hinke Gerbens; tr. (2) Grouw 20-6-1751
53. Jitskejelles, doopsgezind, overl. Grouw 3-2-1792; tr. (2) Grouw 23-1-1763 Pijtterjentjes, boer

onder Grouw, diaken (vlaams mennist), overl. Grouw 9-10-1781. Pijtter tr. (1) Idaardera-
deel (gerecht) 17-4-1736 RijnskAnes, overl. Grouw 4-5-1747.

54. Martenjurjens,ged.Doezum(Gr.) 23-3-1727, overl.vóór 1819'5,tr.(1)Doezum 16-4-1752AntjeTij-
mens, ged. Donkerbroek 28-3-1728, overl. tussen 22-9-1754 en september 1757, dr. van Timen
Hendriks en Grietje Klazes; tr. (2) Drachten 25-9-1757

55. Sijtskejacobs, van Noorddrachten, overl. na 1819.
Mogelijk trouwt ze in Drachten op 19 januari 1766 met de uit Surhuisterveen afkomstigeJelgerCor-
nelis. Geen van beiden komt voor in de speciekohieren, ook in de autorisatie komt Sijtske niet voor,
hoewel ze minderjarige kinderen heeft. Dit zou er op kunnen duiden dat er geen bezit (meer) is.

60. Jochetn Willems, geb./ged. Oosterlittens 15/18-2-1700, bakker en koopman, overl. Weisrijp
tussen 2-5-1764 en 1772, tr. Lutkewierum 4-12-1735

61. Jeltje]acobs Wisman, ged. Lutkewierum 16-5-1708, overl. Weisrijp na 1772.
62. Rein Arjens, ged. Grouw 2-4-1713, boerenarbeider, overl. ald. 22-7-1802, begr. Grouw (graf

45/5); tr. ca. 1738
63. GertjeDurks, geb. rond 1720, overl. Grouw 17-12-1793, begr. Grouw (graf 45/4).
64. Ruurdjans, waarschijnlijk doopsgezind, boer, overl. Scharnegoutum 1694 (vóór 6 juni)16,

[zn. van Jan Ruurds en TrijntjeHarckes], tr. ca. 1672
Er wordt een boedelbeschrijving opgemaakt op 6 juni 169416. Hierin wordt verwezen naar een
huurcontract van 6 mei 1677 met de heer grietman Van Eisinga als verhuurder en Ruurdjans als
huurder van een zathe en landen. Zijn broer Tjepckejans tot Scharnegoutum is hem nog 202 gulden
schuldig als mede erfgenaam van hun moeder TrijntjeHarckes.

Cornelis Sibrens, boterkoper te Sneek, moet nog 128 gulden en 9 stuivers betalen voor van Ruurd
gekochte boter, met aftrek van 49 gulden en 12 stuivers voor de aan hem geleverde V2 zak zout.
Niesche, weduwe van FockeHoitsen, moet voor de van hem gekochte drie biggen nog acht gulden en
vijf stuivers betalen. Er krijgen nog diverse mensen geld, onder andere dienstmeid JeltjeHiddes (48
gulden), apotheker Hilcke Lolckes uit Sneek, Sibren Feickes (voor doodvat), bakker Heere Willems (voor

GensNostra58 (2003) 301



geleverd brood 13-12-8) en brouwer Wibejohannes (tien gulden voor geleverd bier). Genoemd wordt
ook een obligatie van tweehonderd goudgulden met de rente daarvan, opgemaakt voor notaris
JacobusSinnema van Beetsterzwaag, die ook als getuige de akte getekend heeft. De akte is niet afge-
maakt16.

65. GrietjeObbes, overl. na 6-6-1694.
68. Jarig Lieuwes, van Gaast, boer, overl. na 1700, [zn. van Lieuwe Jarigs en TedRintjes], tr. (2)

Wonseradeel (gerecht) 27-5-1699 IJcke Obbes, van Arum; tr. (1) Wonseradeel (gerecht) 9-2-
1689

69. Jeltjejans, van Waaxens, ald. overl. vóór 27-5-1699, [dr. van Jan Gerckes en Maaike Sijbrens].
76. Johannes Tjerks, van Exmorra, boer, ouderling (1729,1734), overl. vóór 29-11-1742 (curatoren

kinderen genoemd), [mogelijk zn. van Tjerk Johannes van Exmorra en (tr. Nijland 6-6-1669)
Bintjetses], tr. (1) Heeg 22-9-1705 PlueniAndries, van Exmorra, overl. tussen 8-6-1710 en juni 1711
(specie); tr. (2) Heeg 19-7-1711 Rinck Tietes, overl. Heeg tussen 1718 en 172217; tr. (4) Heeg 3-5-1733
Hijlck Idses, van Hieslum; tr. (3) Heeg 28-9-1722

77. HiltjeEelkes, van Exmorra, overl. Heeg 12-6-1730 (lidmatenlijst Heeg).
80. Geert Wolters Smit, ged. Appingedam 7-12-1684, smid, diaken, burgemeester, kerkvoogd

(1732), koopman en 'garentweernd', overl. ald. juni 1762, [zn. van Wolter Geerts Smit en
Martien Hindriks], tr. Appingedam 1709

81. Sjoukjen Tiddens van Bolhuis, van Oosterwijtwerd, overl. Appingedam vóór 1744, [dr. van
TiddeRemkes en GrietjeArends], tr. (1) Appingedam 1705 AlbertHerweringh, ged. Groningen
(MK) 10-4-1674, overl. tussen 1706 en 1709, zn. van Edo Herwingh en Aletien Hemkes.

82. PeterMensens, van Groningen, brouwer, koopman, olderman en diaken (1729), overl. Gro-
ningen (breuk) 8-10-1773, [zn. van Menso Mensens en Catharina Hoexema]; tr. Groningen 22-
9-1722

83. FrouckeLesterhuis, ged. Winschoten 18-2-1701, overl. Groningen (breuk) 8-10-1775, [dr. van
EltieEents en Bouwejacobs].

84. Jannes van Bolhuis, ged. Groningen 29-12-1699, luitenant en bakker, overl. Groningen
(breuk) 22-5-1739, [zn. van Popko Harmens van Bolhuis en Jantien Jannes Baas], tr. Groningen

9-3-1723
Jannes van Bolhuis is een afstammeling in rechte lijn van de bekende Groningen kroniekschrijver
AbelEppens, die aan het eind van de 16e eeuw in ballingschap in Emden een kroniek schreef. In veel
boeken wordt naar zijn werk verwezen.

85. Elisabeth Nielands (alias van Elsgeest), ged. Groningen 18-10-1702, begr. ald. 27-9-1772 (laken ge-
haald MK), [dr. van Philipppus Elsgeest enAnneye Geerts].

86. Harm Aling, ged. Groningen 22-1-1688, 'slagter', overl. Groningen (breuk) 11-2-1735, [zn. van
JanAlingen Grietje Sickens, tr. Groningen 4-1-1720

87. Margaretha Joachimi, ged. Groningen 3-3-1698, overl. Groningen (breuk) 9-10-1773, [dr. van
Writserjoachimi en Marrigjen Vriemoedt]; tr. (2) Groningen 15-1-1737 BerentDerksReijswijck, ged.
Groningen 26-9-1709, hopman, overl. Groningen (breuk) 9-10-1776, zn. van Derk Freriks en
Geertruit Berents Winkelman.

98. AtseJacobs, ged. Grouw 5-11-1682, boer, overl. tussen 12-6-1746 en 8-12-174618, [zn. van Jacob
Pijtters en ElskeRienx], tr. Grouw 17-5-1711

99. BaukEekes, ged. Grouw 8-7-1683, overl. ald. na 1749, [dr. vanEekejelles en ClaaskeClaases].
104. Wijbren Wijtses, van Idaard, boer, overl. na 22-5-1713, [mogelijk zn. van Wijtse Wijbrens], tr.

(1) vóór 7-4-1665 Antje Waling, overl. na 28-10-1668, dr. van Waling Sietses en Neeltje Pij-
tersdr; tr. (2) na 1668

105. Lipk Carsten, overl. na 22-5-1713, [dr. van Carstjurriens en Rieme Arjens].
108. Jurjenjans, landbouwer onder Kornhorn en Uithoorn, ouderling Doezem (1742-1747), overl.

Uithoorn (onder Doezem) 1747'9, tr.
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log- Aaltje Tekes, overl. Uithoorn (onder Doezem) tussen 1747 en september 1750.
120. Willem Martens, van Oosterlittens (?), bakker en koopman, overl. Rien tussen 11-6-1733 en

28-8-1735, [zn. van Maarten Willems en Grietjejochems], tr. Oosterlittens 30-1-1698
121. RuirdtjeTaekes, geb. Oosterlittens 1672, overl. Rien 28-10-1753, [dr. van TeakeDirks enPierke

Hanses].
122. Jacobus Johannes Wisman, ged. Oldeberkoop 14-7-1674, overl. Rien tussen 30-9-1716 en 20-2-

1718, [zn. vznjohannes Wisman en Hilckien Siersma], tr. ca. 1696
123. Minckejeltes, ged. Rien 1-2-1674, overl. ald. tussen 6-6-1738 en 6-10-173820, [dr. va.n]elteLolckes

en Sierckjen Heeres]; tr. (2) Lutkewierum 20-2-1718 Focco van Bottinga (ook Bottiga), van Gronin-
gen, vaandrig van een compagnie te voet (1726), luitenant, oud luitenant (vanaf 1738), overl.
na 1-12-1751.
Minke is een kleurrijk figuur, die geregeld in de sententieboeken voorkomt. Meestal omdat ze
iemand uitgescholden heeft. Ook is er een proces tegen haar schoonzus JankePijters, weduwe van
Sioerd Lieuwes, over de erfenis van moeder Sierckjen Heres. Sierckjen heeft in haar testament haar
zoon Sioerd Lieuwes (de halfbroer van Minke) onterft vanwege een oud conflict. Janke vecht dit aan
ten behoeve van haar twee minderjarige kinderen. Janke verwijt Minke dat zij al het geld van de
(schoon)moeder heeft verduisterd, Minke zegt dat schoonzus Janke haar met dit proces wil ruïne-
ren. De winnaar is Minke ". Op 6 juni 1738 maakt ze haar testament. Al haar kinderen krijgen geld,
ook Douwe uit het tweede huwelijk. Focko krijgt de 2700 gulden terug die hij bij huwelijk heeft
ingebracht. Zoon Jehe krijgt bovendien 200 gulden en zoon Douwe 300, dochter Riemke een boek
met zilver beslag en platen gemerkt 'Riemke Lieuwes' (haar overleden tante), Uiltje een zilveren
beugel,Je/r/e een gouden oorijzer en testamentboek gemerkt 'Minke Jeltes'.

124. Arjen Reins, overl. na 1749, tr. Grouw (3e pr.) 22-3-1711
125. Sjoukjejoukes, overl. na 1749.

Noten
1. GerritjeBotes stamt af van Karel de Grote. Zie ook: Antonia Veldhuis, Cerritje Botes van der Meiden, in:

Gens Nostra 51 (1996), pag. 587-588 ('Favoriete Voorouders').
2. Antonia Veldhuis, Frou Veldhüs, in: GensNostra 51 (1996), pag. 621-622 ('Favoriete Voorouders').
3. Tresoar (locatie Ryksargyf, te Leeuwarden, = TRL), Kantoor Leeuwarden, nr. 42, reg. nr. 27.762.
4. Bijgeschreven in lidmatenregister. Gemakkelijk na te zien in de lidmatenklappers die zijn geïn-

dexeerd door de stichting Freonen fan de Argiven in Fryslan (Vrienden van de archieven in Fries-
land).

5. Van het echtpaar Smidt-Van Bolhuis en van haar moeder Margij n Aling (kwartierstaatnummer 43)
zijn er rond 1800 pastelschilderijen gemaakt. Vreemd genoeg zijn die niet bij hun nakomelingen
terechtgekomen, maar bij die van een nichtje. Helaas is het me nog niet gelukt om de originelen
te achterhalen, maar gelukkig zijn er foto's van gemaakt die bewaard worden in de Groninger
Archieven. De foto's van het echtpaar zijn na een tip van mij opgenomen in: J. van Bolhuis, De bewo-
ners van hetBolhuis(U), in: GensNostra 48 (1993), pag. 504.

6. Als een persoon om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld omdat hij of zij doopsgezind is, niet als
baby is gedoopt, dan bestaat de mogelijkheid als volwassene de doop, met een belijdenis des ge-
loofs, te laten volgen.

7. Specie is een in Friesland in 1748 ingestelde belasting die per jaar werd opgenomen, waardoor
een overlijden met een periode van 1 jaar ingedamd kan worden. Diverse gemeentes zijn door de
hier bovengenoemde Freonen geklapperd. Ze zijn opgemaakt op hoofdgeld (drie gulden voor elk
gezinshoofd met meer dan 600 gulden), schoorsteengeld (drie gulden per schoorsteen), hoorngeld
(voor koeien en rieren, ossen en stieren waren vrijgesteld), op bezaaide landen en op paardengeld.

8. De hier genoemde quotisatie is een in 1749 geheven belasting. In Friesland bevat hij de naam van
het gezinshoofd, hun beroep en welstand, het aantal personen ouder dan en jonger dan twaalf jaar
en de hoogte van de aanslag. Met behulp hiervan is het vermogen uit te rekenen. Ze zijn van Fries-
land in druk verschenen (acht delen) onder de titel De Quotisatiekohieren;Namen, beroepen en welstand
van deFriesebevolkingin 1749 door A. van Dalfsen en P. Nieuwland. Digitaal is ook te zoeken op Inter-
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net: http://www.ryksargyf.org/nl/onderzoek/stamboom/quot/quot.ooi.htm, gedigitaliseerd door
Wybo D. Palstra.

9. TRL, Sententieboek Hennarderadeel, toegang 13-19, inv.nr. 16, onder andere 21 april, 5 mei en 29
september 1728.

10. TRL, Autoriesatieboek Hennaarderadeel, toegang 13-19 inv.nr. 19, klapper (door Freonen) nadere
toegang 13.101.

11. Voorouders van haar ontbreken, omdat ik nog niet heb kunnen ontdekken of Aisvelde een achter-
naam of een plaats is, en waar die dan ligt. Ze komt in ieder geval niet uit de omgeving van Heeg.

12. Groninger Archieven, Toegang 1, Staten Archief. Hierin onder andere verzoekschriften, geschil-
len, aanstellingen militairen en pachters van het gemaal, verzoeken voor verlof van militairen.

Van Bouwina Mensens zijn verzoeken aangetroffen in deze toegang 1, onder andere gedateerd 1
december 1763,16 april 1767 (inv.nr. 443), 24 april 1771 (inv.nr. 444), 1 maart 1774 en december 1774
(inv.nr. 446). In deze laatste akte is de overlijdensdatum van haar man genoemd.

13. Een breuk is een aan het openbare gezag betaalde som geld voor een begaan delict wegen het
'breken' van de volksvrede. In dit geval is het voor te laat begraven van iemand (op de dag, dat was
chiquer), maar ook voor schelden, slaan, te veel bier schenken na een begrafenis, enzovoort, kon
men zo'n boete krijgen. Registers hiervan zijn onder andere bewaard gebleven van Westerwolde,
Bellingwolde en Blijham (beide in druk verschenen) en van het Oldambt en stad Groningen. Zie
hiervoor ook: Antonia Veldhuis, Breukeldach gehouden op, een fascinerende bron, in: HuppelDePup (afde-
lingsorgaan Nederlandse Genealogische Verenigingafdeling Groningen) 9 (2002), nummer 1, pag.
17 e. v.

14. Mogelijk identiek met Trientje Douwes, ged. Sloten 15-5-1746, rentenierse, overl. Hommerts 9-3-
1827, [dr. van DouweSijbes en Antjejohannes]. tr. Hommerts 10-11-1799 Cornelis Tjebbes voorde Wind. De
met Wijtze getrouwde Trientje heeft in 1796 een broer Cornelis Douwes in Sneek.

15. In de overlijdensakte van dochter Kalfje, in 1819, is vermeld dat de vader overleden is. Zijn huwe-
lijk en de doop van zijn drie kinderen (tweeling Jurjen en Grietje op 22-9-1754 en dochter Aaltje op
11-2-1759) zijn genoteerd in Drachten, maar verder kan ik (tot nu toe) niets over hem vinden. In
de hypotheekboeken en proclamatieboeken van Smallingerland komt hij niet voor. In het lidma-
tenregister (NH en doopsgezind) staat zijn naam ook niet genoteerd, evenmin als in de quotisa-
tiekohieren (zie noot 8). Volgens collega genealoog, de heer W. Tjoelker te Leeuwarden, kan dat
gebeuren als ze bijvoorbeeld in hutten wonen in gehuchten in de onmiddellijke omgeving van (in
dit geval) Drachten. Bij de volkstelling van 1795 zijn die ontdekt. Omdat dochter Aaltje in Grouw
trouwt, heb ik ook daar, tevergeefs, diverse bronnen doorgenomen.

16. TRL, Autorisatieboek Wymbritseradeel, toegang 13-45, inv.nr. 35 (nadere toegang 13-98), vermeldt
de leeftijden van de kinderen in 1694: Jan 20, Auck 14, Obbe 12, Trijntje 9 en Harcke 7. Curatoren zijn
Tjepkejans uit Scharnegoutum en Harkejans uit Britswerd, beiden broers van Ruurdjans.

17. TRL, op de lidmatenlijst van 1718 is bij haar bijgeschreven 'obij t yn 't dorp sels'.
18. Op 12 juni 1746 komt Atse voor in de kerkvoogdijrekeningen van Grouw als hij betaald krijgt voor

een halfjaar huisvesting van Tjepkejelks voor 'ijder week 9 st.', op 8 december van dat jaar krijgt de
weduwe elf carolus guldens en veertien stuivers voor hem (TRL, toegang 245-36, inv.nr. 187).

19. Op 24 september 1747 wordt de 'voor weinig tijds verstorven zijnde' ouderling Jurrienjans ver-
vangen (Groninger Archieven, DTB Doezem, kerkenraadshandelingen). Hij was op 22 april 1742
verkozen in plaats van de overleden YtzeAlberts, zijn zwager.

20. Overlijdensdatum gebaseerd op opmaken van haar testament (TRL, EEE8 Hof Provinciaal, 1738
fol. 25) en de verdeling van haar goed tussen haar echtgenoot en de kinderen uit haar eerste en
tweede huwelijk (TRL, autorisatie Hennaarderadeel, toegang 13-19, inv.nr. 19, nadere toegang
13.101).

21. TRL, Bijlagen sententies, toegang 14, inventaris nummer 8731. Hierin worden ook de overlijdens-
data genoemd van Sierckjen en Sioerd.
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DE VERWANTSCHAP TUSSEN
PRINS WILLEM-ALEXANDEREN PRINSES MAXIMA

(correcties - zie pag. 131-138)

In het maart-nummer van deze jaargang publiceerde de heer F. Rijckaert zijn visie over de
verwantschap tussen prins Willem-Alexander en prinses Maxima, met de ondertitel 'relatie
via Bonorino en Halbach niet bewezen'. In deze publicatie staan enkele storende fouten; in de
hierna volgende vier punten zet Rijckaert e.e.a. recht:

1. Pag. 134, onder het kopje Fragment 'Bonorino', bij 'B': in plaats van 'geb. ca. 1841' leze men
'geb. ca. 1820'8.

2. Pag. 134, onderaan, tweede vermelding Halbach wijzigen in Zorreguieta, zodat de laatste
regel luidt:

'In het betreffende artikel wordt gesteld dat de familie Halbach niet rechtstreeks, maar
wél zijdelings verwant is aan de familie Zorreguieta, en wel...'.

3. Pag. 135, schema, achter 'geb. ca. 1841' volgt de verwijzing naar dezelfde extra noot acht
(hier geen wijziging in 1820).

4. Pag. 136, het schema zoals weergegeven dient te worden vervangen door onderstaand
schema:

Esteban Juan Antonio Bonorino Aycardo
geb. Montevideo 1778
tr. Buenos Aires 1806

Celedonia Josefa Barbachano
geb. Buenos Aires 1785

(zie bij A.)

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.)

Maxima Blanca Bonorino Gonzales
1874-1965

tr. 1898
Amadeo Zorreguieta Hernandez

(zie bij c.)

Hermenigildo de los Dolores Bonorino Barbachano
geb. Buenos Aires ca. 1820

tr. Buenos Aires 1863
Indalecia Josefa Frfas Molina-Araujo

(zie bij B.)

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

tr. Buenos Aires 1883
Pablo Halbach Halbach

(zie bij IV.)
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Noot
8. Professor Rojas heeft de internetpublicatie (zie noot vier, pag. 138) van internet afgehaald, omdat

de vermelding in die publicatie nog fouten bevatten en omdat zijn boek (zie noot vijf) met verbe-
terde gegevens is verschenen. Deze publicaties vermelden geen geboortegegevens bij Hermeni-
gildo. De geboortedatum ca. 1841 komt uit het artikel in 'De Nederlandsche Leeuw' (zie noot zes).
Kortgeleden heeft Rojas mij de volgende voorlopige gezinssamenstelling gemeld:

Esteban Juan Antonio Bonorino Aycardo, geb. Montevideo (Uraguay) 3-8-1778, militair, zn. van An-
tonio Bonorino Moreno en Petrona Paula Aycardo Sosa, tr. Buenos Aires 20-3-1806 Celedoniajosefa
Barbachano, geb. Buenos Aires 3-3-1785, dr. van Fabian Barbachano en Maria Antonia Alvarez de
León.
Uit dit huwelijk:

1. Laureano Bonorinoy Barbachano, geb. vóór 1807.
2. Teresa de los Dolores Bonorino Barbachano, geb./ged. Buenos Aires 15/15-10-1807.
3. MarrinianoBonorinoy Barbachano, geb./ged. Buenos Aires 2/3-7-1809, militair, overl. 1887 (78 jaar

oud), tr. Buenos Aires 30-12-1832 Juliana Loboy Tejada, geb. Buenos Aires, dr. van Juan José Viera
Lobo y de la Rosa en Josefa Tejada y Espinosa.

4. Zachariasdela TrinidadBonorinoy Barbachano, geb./ged. Buenos Aires 10/10-11-1811.
5. GumercindaDolores Bonorino Barbachano, geb./ged. Buenos Aires 13/14-1-1815.
6. Agueda Bonorino Barbachano, geb./ged. Buenos Aires 5/6-2-1818.
7. Hermenigildo de Los Dolores Bonorino Barbachano, geb. Buenos Aires ca. 1820, tr. Buenos Aires 1863

Indakcia]osefaFriasMolina-Araujo.

NOODWEER IN 1776

In het jaar 1776 zijn te Noorden gedoopt,

Den 7 janu.: Hendrik zoon vanJacobDirkzHoogendoorn (geb. op Boswaerder onder Woerden) &Annigje

Dirkze Westveen (geb. alhier) & beide lKn. Get. Cornelia Dirkse Hoogendoorn; huisvr. thans van Klaas

Outshoom; zij 1' onder Bodegraven.

Deeze Hendrik reets geboren den 3 jan. was door sijnen vader voor de volgende zondag aengegeven

& door mij AGB hier aengeschreven, dog, om het ruuwe weer van sware sneeuw & streke wint & fel-

le vorst op den 7 & 14 janu. geweest zijnde; eerst gedoopt den 21 d° met de twee volgende kinderen.

(ARA DTB Nieuwkoop 26-I (doopboek Noorden), pag. 110)
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HET PATRONIEM VAN DE GETROUWDE VROUW
IN DE 16e EN 17e EEUW
Iets om voorzichtig mee te zijn

DOOR DRS. H . M . KUYPERS

In 16081 erven Andries Dircxz. Evengroen, wonende in de Achterbroek, Corndis Adriaen Lamberts-
z.z. en Herbert Gerritsz. negen morgen land in Ouderkerk aan den IJssel van Jaepgen Lamberts-
dr., haar 'moeye, in haer leven geweest synde huysvrouw van Jan Thonisz., wonende in
Ouderkerck op ten Yssel'.

Uit een andere akte d.d. 22 dec. 16081 blijkt dat Andries Dircxz. Evengroen drie morgen heeft
geërfd van zijn tante. Cornelis Adriaen Lambertsz.z., samen met de andere (klein)kinderen van
Adriaen Lambertsz., erft ook drie morgen en Herbert Gerritsz. c.s. erven eveneens drie morgen.
Herbert Gerritsz. en zijn broers en zusters (Lambertjan, Machteltgen, Neeltgen en Pleuntgen) zijn
kinderen van GerritHerbertsz. en MarrichgenLambertsdr. \

De erfgenamen in 1608 behoorden dus tot drie staken. Bovendien erfde elke staak evenveel
(drie morgen). Dat betekent dat de verwantschap van Andries Dircxz. Evengroen met Jaepgen
Lambertsdr. moet lopen via een volle broer of zuster van de laatste.

Op basis van deze akte ben ik jaren geleden zo naief geweest om aan te nemen dat de moe-
der van Andries Dircxz. Evengroen, zoon van Dirck Pauwensz.3, een Lambertsdr. zou zijn. Dit heb ik
in 1994 gepubliceerd in een boekje over de familie Evengroen4. Vier jaar later verscheen een
andere publicatie over deze familie waarin mijn publicatie helaas niet als bronvermelding
is vermeld5. Tot mijn verbazing was alleen Jaepgen Lambertsdr. tot moeder van Andries Dircxsz.
Evengroen gebombardeerd. Naar mijn vermoeden omdat de auteur het woord 'moeye' niet
kende en interpreteerde als moeder en daarmee mogelijk een persoonlijke noot erin aan
wilde brengen.

De volgende akte, die ik veel later onder ogen kreeg, leerde mij dat Jaepgen Lambertsdr. een
aangetrouwde tante van Andries Dircxz. Evengroen was. Daar had ik eerder geen rekening mee
gehouden.

Op 19 april 15946 heeft Lambert Gerritsz. voor hemzelf en voor zijn broer Herbert Gerritsz., bei-
den wonende in Krimpen aan den Lek, gekocht van Am Dirck Pauwensz.z., wonende in de
Achterbroek in de parochie van Berkenwoude, als man en voogd van Ariaentgen Thonis Goos-
sensz.dr., haar erfdeel van wijlen haar oom Cornelis Lambertsz.

Andries of Aris Dircxz. en Ariaentgen Thonisdr. zijn vermoedelijk tussen 1580 en 1585 getrouwd.
Zij hebben vijf kinderen: Jan, Paeuw (geb. 15867), Pleun, Cornelis (geb. 15948) en Marrichgen. De
vier zoons worden in deze volgorde in aktes genoemd9. Gelet op het gegeven dat Andries
Dircxz. Evengroen namens zijn vrouw een even groot deel erft van Jaepgen Lambertsdr. als de ge-
zamenlijke kinderen van haar broer Adriaen Lambertsz. en die van haar zuster Marrichgen Lam-
bertsdr., kan uitgesloten worden dat de moeder van Ariaentgen Thonis Goossensz.dr. een halfzus-
ter van de Lambertskinderen zou zijn. Haar patroniem moet dus Lamberts zijn. De vraag is
hoe haar voornaam luidt. De vader van onder meer Jaepgen, Adriaen, Marrichgen en Cornelis Lam-
berts is Lambertjansz. uit Krimpen aan den Lek10. In 1608 komen erfgenamen van vier kinderen
van Lambertjansz. voor het voetlicht. In 1594 blijkt een vijfde kind, (Jonge) Cornelis Lambertsz.,
kinderloos te zijn gestorven. Van hem is een leeftijdsopgave voorhanden. Op 15 juni 1589" is
Cornelis Lambertsz. 54 jaar oud.
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Lambert Jansz. tr. NN

oude Cornelis Lambertsz.
kinderloos f1566

tr.
Dieuwertgen Pietersdr.

Arien Lambertsz.
tr.

NeeltgenNN

Marrichgen Lambertsdr.
tr.

GerritHerbertsz.

Lambert Ariensz.

JanAriensz.

Neeltgen Ariendr.

Cornelis Ariensz.
'tSchaepgeb. 1553

Lambert Gerritsz.
geb. 1554

Jan Gerritsz.

Herbert Gerritsz.
geb. 1561

Neeltgen Gerritsdr.

— Machteltgen Gerritsdr.

Pleuntgen Gerritsdr.

In de volgende aktes krijgen we nog een vroeger beeld van de samenstelling van het gezin
van Lambertjansz. In 1572 worden zeven kinderen of hun echtgenoten of kinderen genoemd.
Een Lenaert Lambertsz. en een (oude) Cornelis Lambertsz. completeren het gezin. De laatste is de
erflater in deze aktes.

Op 3 maart 157212 willen Arien Lambertsz. voor zichzelf en als voogd van 'Ploentgen Thonisdr.
weeskint', Jan Thonisz., Lenaert Lambertsz., Cornelis Lambertsz. en GerritHerbertsz. een stuk land
verkopen in de polder de Cromme in de hofstede waar Dieuwer, de weduwe van Cornelis Lam-
bertsz., woont.

Dieuwer, Cornelis Lambertsz. weduwe, heeft gehuurd van Jan Thonisz. voor zichzelf en voor
jonge Cornelis Lambertsz., Lenaert Lambertsz. en GerritHerbertsz. alzulk land in de Cromme als zij
met hun vieren hebben geërfd van Cornelis Lambertsz., in drie weeren, ingaande petri ad cathe-
dram [22 februari] anno 157113.

Bij uitsluiting blijft 'Ploentgen Thonisdr. weeskint' over voor de staak, waarvoor later Andries
Dircxz. Evengroen als erfgenaam optreedt. Theoretisch zijn er twee mogelijkheden: het wees-
kind heet Ploentgen Thonisdr., of het gaat om het weeskind van Ploentgen Thonisdr. In alle aktes
waarin de vrouw van Andries Dircxz. Evengroen wordt genoemd, heet zij Ariaentgen '4. Behalve in
bovengenoemde akte van 3 maart 1572 zijn er nog twee aktes, waarin Arien Lambertsz. optreedt
als voogd van 'Ploentgen Thonisdr. weeskint'15. Een verschrijving is dus niet erg waarschijn-
lijk. Met andere woorden, Ploentgen Thonisdr. moet de moeder zijn van het weeskind, dat later
Arientgen blijkt te heten. Maar dan moet Ploentgen Thonisdr. identiek zijn met Ploentgen Lam-
bertsdr.
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NNLambertsdr.
tr.

Thonis Goossensz.

Jaepgen Lambertsdr.
kinderloos t vóór 1608

tr.
JanThonisz.

Ariaentgen Thonisdr.
tr. ca. 1585

Andries Dircxz. Evengroen
(zn. van Dirck Pauwensz.
en NN Jan Willemszdr.)

Lenaert Lambertsz. jonge Cornelis Lambertsz.
kinderloos t vóór 1594 geb. 1535

kinderloos t vóór 1594
tr.

Jannichgen Cornelisdr.

Jan Andriesz. Evengroen

Pauw Andriesz. Evengroen
geb. 1586

Pleun Andriesz. Evengroen

Cornelis Andriesz. Evengroen
geb. 1594

Marrichgen Andriesdr.

Mijn ervaring is dat, tenminste in de 16e en 17e eeuw en in de Krimpenerwaard en omgeving,
vrouwen, met name weduwen, met hun mans voornaam als (onjuist) patroniem aangeduid
worden. Eigenlijk zouden we hier Ploentgen [van] Thonis moeten lezen of nog exacter:
Ploentgen [Lambertsdr., de weduwe (of huisvrouw) van] Thonis [Goossensz.]. De uitgang
'dr.' achter Thonis is misplaatst en berust op de macht der gewoonte.

In het kader van het vernoemen valt op te merken dat'de derde zoon van Andries Dircxz.
Evengroen en Ariaentgen Thonisdr. de naam Pleun kreeg en dat Marrichgen Lambertsdr. een dochter
Pleuntgen noemde.

Dat mijn interpretatie niet uit de lucht gegrepen is, illustreren de volgende voorbeelden:
Maritgenjans anders genaamd Maritgen Pleunendr., weduwe wijlen Pleun Willemsz., wonende in
Gouderak op 't Middelblok'6. Hier wordt niets in het midden gelaten. Dit voorbeeld laat ook
zien, dat aan de toevoeging van het 'dr.' aan het 'Pleunen' geen waarde gehecht moet worden.
Het was een gewoonte om bij vrouwen deze uitgang achter haar patroniem te plaatsen, ook
indien die er eigenlijk niet hoorde, zoals in het geval van een oneigenlijk patroniem afgeleid
van de voornaam van haar (overleden) echtgenoot. Dit voorbeeld is helemaal opmerkelijk
omdat hier achter Maritgens juiste patroniem, Jans, geen 'dr.' is geschreven en wel achter het
onjuiste patroniem, Pleunendr. Een variant van 'anders genaemt', die het nog duidelijker
maakt, is: 'in de wandelinge genaemt':
- Ariaentgen Centen in de wandeling genaamd Ariaentgen Frans, vroedvrouw te Ouderkerk

aan den IJssel, oud 78 jaar17. Zij was weduwe vunFransJansz., waard aldaar'8.
- Marritgen Pietersdr. anders genaamd Marritgen Simonsdr., weduwe wijlen Simon Ar-

yensz., wonende in het land van Stein'9.
- Anneken Cornelis anders genaamd Anneken Ariens20. Zij was weduwe van Arien Ariensz.21
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Helaas zijn genoemde voorbeelden betrekkelijk zeldzaam. Meestal staat er in de akte alleen
het onjuiste patroniem zonder toevoegingen als 'anders genaemt' of'in de wandelinge ge-
naemt'. Men zij gewaarschuwd: indien een getrouwde vrouw een patroniem heeft dat gelijk-
luidend is aan haar mans voornaam, dient men erop bedacht te zijn, dat dit patroniem niet
het juiste is. Dit komt vooral bij weduwen voor.

Legenda
SAK = Streek Archief Krimpenerwaard te Schoonhoven
SAHM = Streek Archief Hollands Midden te Gouda
ra = rechterlijk archief
ona = oud notarieel archief
OA = Oud Archief

Noten
1. SAK, ra Ouderkerk aan den IJssel inv. nr. 18.
2. SAK, ra Krimpen aan den Lek inv. nr. 33 d.d. 29-11-1588 en 15-5-1589, en inv. nr. 10 d.d. 22-10-1609.
3. SAK, ra Stolwijk inv. nr. 828 fol. 91 d.d. 17-2-1606, en Nationaal Archief, Heerlijkheids archief

's-Heeraartsberg inv. nr. 242 fol. 24.V en inv. nr. 244 fol. 36.
's-Heeraertsberg (toen de naam gebruikt werd was de spelling met 'ae') is de oude naam voor

het dorp met het naast het dorp gelegen kasteel (op de 'berg', een natuurlijke donk) samen met de
buurtschap Bovenberg in Bergambacht. De naam 's-Heeraertsberg is ontleend aan Arent van den
Berghe (1277-1300), een telg uit het geslacht Van der Leede, waaruit het geslacht Arkel is voortge-
komen. De lenen van het huis 's-Heeraertsberg zijn door de heer dr. J.C. Kort beschreven in Ons
Voorgeslacht 31 (1976), pag. 241-252.

4. H.M. Kuypers,DefamilieEve(n)groen, z. pi., 1994(aanwezig CBG).
5. C. Keuning-Gaasenbeek, Het geslacht Eve(n)groen. 500 jaar Eve(n)groen geschiedenis 1497-1997,

Maartensdijk, 1998 (aanwezig CBG).
6. SAK, ra Krimpen aan den Lek inv. nr. 41.
7. SAHM, ona Gouda inv. nr. 237 fol. 152 d.d. 12-7-1658, oud 72 jaar, en inv. nr. 239 fol. 3 d.d. 8-1-1661,

oud 75 jaar.
8. Idem, inv. nr. 227 fol. 192V d.d. 15-8-1647,53 jaar oud.
9. Idem, inv. nr. 88 fol. 182 d.d. 14-4-1626, en inv. nr. 288 fol. 14 d.d. 18-3-1648.

10. Nationaal Archief, Staten van Holland vóór 1572 inv. nr. 270 fol. 4V. en inv. nr. 1320 fol. 22V.
11. SAK, ra Krimpen aan den Lek inv. nr. 33.
12. SAK, ra Ouderkerk aan den IJssel inv. nr. 6 fol. 37.
13. Idem, fol. 50, ongedateerd (in 1571 na 16-3-1571).
14. SAHM, ona Gouda inv. nr. 88 fol. 182 d.d. 14-4-1626; SAK, ra Krimpen aan den Lek inv. nr. 41 d.d. 19-

4-1594 en ra Berkenwoude inv. nr. 8 fol. 84V. d.d. 4-7-1634.
15. SAK, ra Ouderkerk aan den IJssel inv. nr. 6 fol. 78 d.d. 12-6-1571 en fol. 110, ongedateerd (in 1572).
16. SAHM, ona Gouda inv. nr. 229 fol. 299 d.d. 23-8-1649.
17. Idem, inv. nr. 235 fol. 14 d.d. 25-1-1656.
18. SAK, ra Ouderkerk aan den IJssel inv. nr. 21 d.d. 10-6-1638.
19. SAHM, ona Gouda inv. nr. 30 fol. 210V. d.d. 16-11-1610.
20. SAHM, OA Gouda inv. nr. 2294, Hoofdgeld van het kwartier Gouda d.d. 8-10-1622, fol. 179.
21. Streekarchief Rijnstreek, Weeskamer Land van Stein inv. nr. 7 d.d. 3-1-1609.
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HET OUD SCHILDGELD
VAN PAPEKOP EN DIEMERBROEK1599

DOOR Nico P. DEN HOLLANDER

Inleiding
Het voormalig Utrechts gerecht Papekop-Diemerbroek maakt sinds 1964 deel uit van de Zuid-
Hollandse gemeente Reeuwijk. Het is een aantal kilometers ten zuidwesten van Woerden
gelegen. De polder Papekop wordt in het noorden begrensd door de polder het Oosteinde
van Waarder, ten westen ligt de polder Ruigeweide, ten zuiden liggen de polders Hekendorp
en Klein-Hekendorp en ten oosten ligt Diemerbroek. De polder Diemerbroek heet in oude
aktes ook wel 'Oudewatersche Broeck'. Ten noorden van Diemerbroek ligt het Oosteinde van
Waarder, ten westen Papekop, ten zuiden de polder Noordzijde van de Lange Linschoten en
ten oosten ligt de polder Cromwijk. Tegenwoordig loopt de spoorweg Woerden-Gouda dwars
door de polders Papekop en Diemerbroek.

De legger van het oud-schildgeld van Papekop en Diemerbroek trof ik aan in het Streekarchief
'Rijnstreek' te Woerden in het archief van de voormalige gemeente Papekop-Diemerbroek.
Het oudste deel van dit archiefblok heet thans Archief van het Schoutambacht Papekop-
Diemerbroek; de legger is inventarisnummer 32 in dit archiefblok. De genealogische waarde
van deze legger is groot - deze bevat namelijk alle eigenaren en gebruikers van land in
Papekop-Diemerbroek in 1599 en is daarmee een van de oudst bruikbare bronnen voor genea-
logisch onderzoek in en rondom Papekop-Diemerbroek.

De akte is meer dan vierhonderd jaar oud en heeft in de loop van de tijd enige schade
opgelopen. Gelukkig is deze vooral beperkt tot een kleine strook van de eerste pagina's.
Het oude handschrift kostte enige tijd om 'aan te wennen'. Dankbaar ben ik dat dhr. C.H.
van Wijngaarden te Breda die mijn transcriptie kritisch heeft doorgenomen en verbeterd.
Hierdoor is de tekstbijna geheel 'ontcijferd'.

In de originele akte heeft een onbekende (vermoedelijk veel later) in potlood een numme-
ring aangebracht in de tekst waarbij elk perceel een eigen nummer kreeg. Deze nummering
heeft veel nut, daarom heb ik die ook overgenomen.

De transcriptie
Quoyet vande nyeuwe eygenaers ende bruyckers vande mergentaelen van Diemerbroeck ende
Papecop ge... outschiltgelt boeck eertijts aengebracht

Papecop

ï Eelisabethjan Wilkmsz. wede. eertijts Meerten Pieterszn. bruyckt acht mergen lants toecoe-
mende tgasthuys van Oudewater dmergen siaers om iij schilt, fc. -...

2 Claes Thijszn. bruyckt... van Cuyck eertijts Marij Croenenburch seven merghen ... des jaers
xx Ka. gl., fc.-...

3 Jan Pieterszn. ende Jacop ... Abraham bruycken acht merghen haeren eygentel. competee-
rende ... van HillegondtJacop Elbertszn. tot Oudewater bij estimatie die merghen ... xxviij
st., fc.-...

4 Luyt Lueloffszn. eertijts Symon Heyndricxzn. ter Gouwe bruyckt vi merghen lants tsiaers
dmergen om een goude guld., fc. - iij...

5 Ellert Claeszn. bruyckt vande commanduer van Oudewater xiij mergen eertijts Claes Pie-
terszn. dmergen siaers om een goude guld., fc. - viij outsch. xxviij st.
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6 EllenClaeszn. bruyckt thiendehalve merghen hem selven toebehoerende des jaers dmer-
gen een goude guld., fc. - vj outsch. xiüj st.

7 ...eken Ariensjasperszn. bruyckt... volgens het outschilt boeck... diversche perseden elcke
perceel ...er mergen toecoemende dheere vanden Dom [tU]trecht elcke vier mergen des
jaers ...xxiij st., facit te samen viij outsch. viij st.

8 Geerte Hagens wede. wijlen Jan Pieterszn. bruyckt acht mergen lants dheere vanden Dom
toebehoerende eertijts gebruyckt bij Hermen Hugenszn. tsiaers om - viij outsch. viij st.

9 Die wede. vznJasperHermenszn. bruyckt sesthehalff mergen eygen lants eertijts gecoemen
van Jan Ponssen geset dmergen om een outschilt, fc. - v outsch. xxj st.

10 Noch die selffde wede. bruyckt ij '/i mergen eygen lants eertijts erffpacht ende affgecoft...
geseth op ij outschilt xxj st., [fc] - v outsch. xx st.

n Claes Lueloffszn. bruyckt vier mergen eygen lants gecoemen vande graeffel. van Hollant
eertijts toebehoert hebbende Aeltgen Adriaens ende Jacopjanszn. des jaers dmergen om ses
Kar. gl., fc. - ij outsch. xxxvj st.

12 Claes Lueloffszn. bruyckt v... mergen eygen lants eertijts gecoemen vande woersmans kyn-
deren dmergen twee ph[ilippen gld.], fc. - iiij outsch. x...

13 Gerwert Leendertszn. bruyct xij mergen eygen lants eertijts gecoemen van Pieter Claeszn.
dmergen 1 go[ude] gld., fc. - viij...

14 Gerwert Leenden bruyckt ix mergen huyrlants vande heere van Sinte Pauwels eertijts ge-
bruyckt bij Pieter Claesz. des jaers, [fc] vj out...

15 Claes Thijszn. bruyct vande heere vanden Dom tUtrecht xij mergen lants eertijts djongejan
Ponsse tsiaers xliij dmerge, fc. -. . .

16 Claes Lueloffszn. ende Claes Jan Heyndricx bruycken te samen acht mergen eygen lants ge-
coemen eertijts vznPieter Willemszn. dmerghe een goude gl., fc - v outsch. xiüj st.

17 Hagen Gijsen bruyckt sesthien mergen eygen lants gecoemen van Sinte Catharine ter
Gouwe t[siaers]... xxviij Kar., fc. - xiij outsch. xiüj st.

18 Gerrit Corneliszn. bruyct bruyct vande heere vande Dom tot Utrecht acht mergen lants des
jaers dmerge om ij st., fc. - vij outsch. xiij st. v penn.

19 Claes Jan Heyndricxzn. bruyckt xvj mergen lants dheere vanden Dom tot Utrecht toebehoe-
rende des jaers om ij gl., fc. - xiüj outsch. vj st. j gl. xij penn.

20 Lambert Corneliszn. bruyct acht mergen lants dheere vanden Dom toebehoerende dmergen
des jaers xij st., fc. - vj Vi outsch. xiij st.

21 Adriaen Thijszn. bruyckt vande heere vanden Dom tot Utrecht acht mergen lants eertijts
MeyLamberts dmerghe ...jaers xli st., fc. - v... outsch. xiij st.

22 Noch bruycken xvij mergen als Lambert Corneliszn. vijff mergen Hermen Janszn. tot Woer-
den acht mergen ende vier mergen Haesgenjans d... eygen maecken tesamen xvij mergen
eertijts Mey Lamberts ende Jan Pieter Dirrickxzn. ende Cornelis Lambertsz. dmergen om xli st.
sijn te samen xvij outsch.

23 Adriaen Thijszn. bruyckt acht mergen eygen lants gecoemen van Aen Bueth dmerge des
jaers vijff ende dertich st., fc. - v outsch. xiüj st.

24 CornelisArien Frerickxzn. bruyct vier mergen lants Sinte Sebastiaens vicarie toebehoerende
eertijts FrerickDirrickxzn. des jaers om xxviij st., fc. - ij outsch. xxviij st.

25 Cornelis Adriaen Frerickxzn. bruyckt van Gerrit Gerritszn. van Craiesteyn vier mergen lants eer-
tij ts gecoeme van Sinte Catrine cloester ter Gouwe tsiaers om - ij outsch. xxviij st.

26 Cornelis Adriaen Frerickxzn. een mergen eygen lants eertijt siaers - xxviij st.
27 Cornelis Arien Frerickxzn. bruyckt vier dehalve mergen lants erffpacht t[oecomende?] Huych

van Ophemert dmergen i goude gl., fc. - ij outsch. xiüj st.
28 Cornelis Arien Frerickxzn. bruyckt twee mergen eygen ende Cornelis Huygens vj 'A mergen
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huyrlants sijn kynderen [toe?] ende gecomen van Mey Frerickszn. dmergen om xxviij st.,
[fc. -] v outsch. xxviij st.

29 Jan Dirrickxzn. bruyckt ix merghen eygen lants eertij ts gecoemen van tconvent vande Re-
guliers tot Amersfoert dmergen om i gl., fc. - vj outsch.

30 GerritGoevertszn. bruyckt xiij mergen eygen lants gecoemen eertijts van Jan Dirrick Corszn.
dmergen om xxviij st., fc. - viij outsch. xxviij st.

31 Sebastiaen Claeszn. bruyckt xiij mergen eygen lants eertijts Willem Aertszn. dmerge om xx-
viij st., fc. - viij outsch. xxviij st.

32 Noch Bastiaen Claeszn. ij mergen eygen lants gecoemen vande sielpriester tot Montfoert
tsiaers om - i outsch. xiiij st.

33 Noch Sebastiaen Claeszn. bruyckt van Sinte Eelisabeth gasthuys tot Utrecht negen mergen
lants des jaers om - vj outsch.

34 Dirrick Janszn. bruyckt vj Vi mergen lants van Leenden Claeszn. eertijts Jan Pieterszn. tot
Utrecht ofte sijn erffgenamen dmergen siaers om xxviij st., fc. - iiij outsch. xiiij st.

35 JanHeyndricxzn. wede. bruyckt iij mergen ij hontlants haer eygen(tel?) competeerendedes
jaers - ij outsch.

[in de marge:] die twee hont ten deese geroert sijn inde jaere 94 niet aengebracht dan
den oude legger vermeit

36 Jan Heyndricxzn. wede. bruyckt vande sielpriesters van Montfoert ses mergen vier hondt
dmergen om twee philippen gld., fc. - vij outsch. xxxix st.

37 Jan Lueloffszn. bruyckt xij mergen eygen lants eertijts gecoemen van Jan Heyndrickxzn. ende
daer nae van CornelisHuygenszn. tsiaers een goude gld. die merge, fc. - viij outsch.

38 Jan Lueloffszn. bruyckt een merghen eygen lants gecoemen van tgasthuys van Oudewater
des jaers om xxviij st., fc. - xxviij st.

39 Jan Lueloffszn. bruyckt drie mergen anderhalff hondt eygen gecoemen van Jan Heyn-
drickxzn. ende CornelisHuygenszn. tsiaers - ij outsch. vij st.

40 Cornelis Claeszn. ende Cornelis Arienszn. bruycken te samen x 'A mergen eygen lants als Cor-
nelis Claeszn. vj V4 ende Cornelis Arienjasperszn. iiij mergen geset om - x outsch. xxj st.

41 Dirrick Janszn. bruyckt sevendehalff mergen lants toecomende Leenden Claeszn. tsiaers om
xxxj schilt, fc. - x outsch. xiiij st.

42 Leenden Claeszn. ende Cornelis Claeszn. [doorgehaald: bruycken] tesamen vj Vi mergen
eygen lants daer Dirrick Janszn. aff bruyckt van Leenden Claeszn. iij mergen j V2 hondt,
dmergen een philippen gld., fc. - iij outsch. xxxvj Vi st.

43 Diert Keysers op Bosweerder ende Cars Hagenszn. mede aldaer woenende bruycken te sa-
men xv mergen dmerge een philippen gld., fc. - viij outsch. xxxix st.

44 Cornelis Claeszn. bruyckt sesthehalff mergen eygen lants dmergen een guld., fc. - iij
outsch. xxviij st.

45 Cornelis Claeszn. bruyckt vande heere vande Dom tot Utrecht iij Vi mergen lants siaers
dmergen ij Kar., fc. - iij outsch. xiiij st.

46 Willem Jacopszn. bruyckt thien mergen eygen lants eertijts gecoemen van Sint Jacop broe-
derschap ende onsse lyve vrouwe tot Oudewater dmergen des jaers om xxviij st., fc. - vj
outsch. xxviij st.

47 Willem Jacopszn. bruyckt drie merghen eygen lants eertijts gecoemen vande getidemees-
ters bynnen Oudewater tsiaers om - ij outsch.

48 Willem Bueth bruyckt van Sinte Sebastiaens outaer ofte vande possesseur vande selffde
vicarie sesthehalve mergen landts dmergen om een goude gld., fc. - iij outsch. xxviij st.

49 Willem Bueth bruyckt v ¥2 mergen eygen lants dmergen xxviij st., fc. - xxviij st.
50 Cornelis Arienjasperszn. bruyckt vijff mergen lants toecoemende derffgenamen van Schoe-
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nenburch tot Utrecht dmergen om ij Kar. gl., fc. - iiij outsch. xxxij st.
51 Willemjacopszn. bruyckt vijff mergen eygen lants eertijts gecoemen van Griete Vermeer van

Utrecht geseth op xxj outsch., fc. - vij outsch.
52 Willem Janszn. van Cameryck ende Willemjanszn. van Noerden bruycken te samen thien mer-

gen lants tgasthuys van Oudewater toecoemende dmergen siaers een outschilt, fc. - x
outsch.
53 Willemjanszn. van Cameryck bruyckt vierdehalve mergen eygen lants gecoemen vande
erffgenamen van Catharina Amelen wede. geseth op - iij outsch. xxj st.

54 Willem Janszn. van Cameryck, Willemjanszn. van Noerden ende Gerrit Wouterszn. bruycken te
samen xix 'A merghen een hont eygen lants waer van Gerrit Wouterszn. competeert vj mer-
gen eertijts AertLueloffszn., geseth op - xviij outsch. xxj st.

[in de marge:] In dit perceel hebben Willemjanszn.ende Willem Janszn. seven hondt meer
aengebracht opt jaere (94?) dan in toude out schiltgelt boeck (gest)elt staet

55 Noch Willemjanszn. van Cameryck ende Willemjanszn. van (N)oerden ij mergen die sij bruyc-
ken van Sinte... vicarie eertijts AertLueloffszn.,... - ij outsch.

56 Luyt Lueloffszn. ende Jan Dirrickzn. bruycken te samen xxiiij mergen eygen lants waervan
Luyt Lueloffszn. coem(peteert?) xx mergen ende Jan Dirrickszn. iiij mergen dmergen op
xxxv st., fc. - xx outsch.

57 Leenden Janszn. in Heeckendorp bruyckt viij mergen lants dheere vanden Dom tUtrecht
siaers om - viij outsch.

Somma totalis iiijcliij V-i [morgen] ij V-i hondt

Diemerbroeck

58 Jan Dirrickxzn. bruyckt thien mergen lants toecoemende tconvent van Ste. Catrine eertijts
Cornelis Lueloffszn. siaers om x gouwe gld., fc. - vj outsch. xxviij st.

59 Jan Dirrickxzn. bruyckt vande Abpt van Sinte Pauwelen tUtrecht eertijts Cornelis Lueloffszn.
x mergen tsiaers - vj outsch. xxviij st.

60 Leendert Claeszn. bruyckt xj mergen eygen lants eertijts tgasthuys tot Oudewater toebe-
hoert hebbende tsiaers - vij outsch. xiiij st.

61 Gijshert Janszn. bruyckt xix mergen toecoemende Claess Heyndrick Meertenszn. eertijts Jan-
nichgen Elbertss dmerghen j goude gld., fc. - xij outsch. xxviij st.

62 Jacop Snel bruyckt vijff merghen eygen lants eertijts gecoemen van Pieter Heyndricxzn. die
mergen xxx st., fc. - iij outschilt xxiij st.

63 Noch Jacop Snel iij 'A mergen eygen eertij ts Frerick van Rijnevelt tsiaers xij st., fc. iiij outsch.
64 Jacop Snel bruyckt vij merghen erffpacht eertijts heer Pons tot Woerden, tsiaers - iiij

outsch. xxviij st.
65 Aert Claeszn. bruyckt vande zyelpriesters tot Montfoert xvj mergen eertijts Willem Pieters-

zn. wede. dmergen een outschilt, fc. - xvj outsch.
66 Cornelis ende Claes Heyndricx, ende Claes Heyndricxzn, Claess Aerden bruycken te samen vijff

mergen eygen lants eertijts toebehoert hebbende die schutters van Oudewater gestelt op
- v outsch.

67 Gijsbert Corneliszn. mede raet tot Woerden bruyckt iij mergen eygen lants eertijts GerritJa-
copszn., geset op - iij outsch.

68 Cornelis Heyndrick Meertenszn. ende Claes Aerden bruycken te samen ix Vi mergen eygen lants
eertij ts van Snel Heyndricxzn. gestelt op een outsch. j st., fc. - ix outsch. xxj st.

69 Jan PieterAertszn. bruyckt xiij mergen eygen lants eertijts PieterBronszn. dmergen xxviij st.,
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(fc.) - viij outsch. xxviij st.
70 Jan PieterAertszn. bruyckt een mergen die kerck tot Oudewater tsiaers - xxviij st.
71 Bronss Claeszn. bruyckt vande heere van Oudemunster tot Utrecht x merghen lants eertij ts

Adriacn Corneliszn. tsiaers dmergen om ij K. gul., fc. - ix outsch. xxij st.
72 Sebastiaen Claeszn. bruyckt vijff merghen eygen lants eertijts Wilkm Aertszn. dmerghe xx-

viij st., fc. - iij outsch. xiiij st.
73 Jacop Snel ende Cornelis Elbertszn. bruycken te samen ix mergen lants toecoemende die

heere van Oudemunster eertijts Willem Aertszn. tsiaers op - vij outsch.
74 Brons Claeszn. bruyckt vande sielpriesters van Montfoert iij Vi mergen dmergen ij philip-

pen gld., fc. - iij outsch. vij st.
[in de marge:] Hier bijgevoecht anderhalff mergen eygen w... den perceel be... te wee-

sen vijff mergen ende wort een halff mergen int outschiltgelt boeck uytbenomen
75 Haesgejan Pouwelszn. ...soen Heyndrick ... GeerloffHermenszn. bruycken acht mergen lants

eertijts Willem Aertszn. tsiaers - v outsch. xiiij st.
76 Jan PieterBronszn. bruyckt een mergen eygen eertij ts die pastoer van Woerden op - xiiij st.
77 Cornelis ClaesBronszn. bruyckt vande heere van Sint Jan tot Vtrecht ix mergen lants eertijts

Brons Claeszn. tsiaers op - vj outsch.
78 Cornelis Claes Bronszn. bruyckt ix merghen lants hem eygentel. toecoemende eertijts ge-

coemen van Brons voorschr. siaers om ix gouden gld., fc. - vj outsch.
79 Claes Andrieszn. bruyckt vande nonnen van vrouwecloester buy ten Vtrecht xij mergen eer-

tijts Andries Claeszn. tsiaers dmergen j philippen gld., fc. - vij outsch. vj st.
80 Cunera Heyndricxdr. ende Grietgejanss bruycken te samen vij Vi mergen eygen lants eertijts

Janjanszn. ende Heyndrick Claeszn. dsiaers om - v outsch.
81 Noch die selffde Cunera Heyndricxdr. ende Grietgejanss ij V2 mergen eygen lants eertijts toe-

behoert hebbende die getidemrs. tot Oudewater tsiaers dmergen om ij philippen gld., fc.
- ij outsch. xlj st.

82 Cunera Heyndricxdr. ende Grietgejanss bruycken te samen x mergen toecoemende joffrou-
we Maria van Rijn tsiaers om xxxvij K., fc. xvij outsch. xxvj st.

83 Noch bruycken dselffde van tconvent van St. Servaes tUtrecht ix mergen lants tsiaers om
- x outsch.

84 Gerrit Wouterszn. bruyckt vande sielpriesters tot Montfoert vier mergen eertij ts Adriaen Ger-
ritszn. geseth op - iiij outsch.

85 Gerrit Wouterszn. bruyct ix merghen erffpachts eertijts gecoemen van Mr. Jan Jacop Gerrits-
zn. geseth op - ix outsch.

86 Jacop Dirrickxzn. bruyckt vande sielpriesters van Montfoert eertijts Jan Pieterszn. x mergen
lants tsiaers om xxvj K. gld., fc. - xij outsch. xvj st.

87 Claes Luydolffszn. bruyckt iiij mergen eygen lants eertijts gecoemen van Ste. Eelisabeth
gasthuys tUtrecht tsiaers om iiij goude gld., fc. - ij outsch. xxviij st.

88 Claes Lueloffszn. bruyckt viij merghen eygen eertijts gecoemen van tgasthuys tOudewater
eertijts Heyndrick Damenszn. dmergen ij K. gld., fc. - vij outsch. xxxviij st.

89 Leenden Jan Isbrantszn. bruyckt vande heere vanden Dom tUtrecht viij merghen lants eer-
tijts Jan Isbrantszn. tsiaers om - viij outsch.

90 Noch bruyckt Leenden Janszn. vijff merghen erffpacht vande heere van Oudmunster om
- v outsch.

91 Noch bruyckt Leenden voorsch. iij merghen eygen lants eertijts gecoemen vande getide-
mrs. tot Oudewater om - ij outsch. xxj st.

92 Claes Lueloffszn., Luyt Lueloffszn. ende Pieter Dirrickszn. bruycken te samen elff mergen
eygen lants als Claes Lueloffszn. vij mergen, Luyt Lueloffszn. ende Pieter Dirrickxzn. elcx twee
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merghen eertijts Jan Pieterszn. dmergen om xxviij st., fc. - vij outsch. xiiij st.
93 PieterDirrickxzn. wede. bruyckt iij merghen eygen lants eertijts Jasper Ghijsbertszn. dmer-

gen ij Kar., fc. - ij outsch. xxvj st.
94 Noch Pieter Dirrickxzn. wede. bruyckt een merghen erffpacht vande getidemrs. tot Oude-

water tsiaers om - xl st.
95 Noch Pieter Dirrickxzn. voorsz. bruyckt iiij merghen van tconvent van Oudewater eertijts

Jasper Gijsberszn. die mergen om ij phil. gld., fc. - iiij outsch. xxxij st.
96 Gerrit Corneliszn. bruyckt vande memorie heeren van Montfoert iiij merghen eertijts Anna

Snyers gestelt op - iiij outsch.
97 Willemjanszn. Bueth endejacop Dirrickxzn. bruycken te samen acht mergen eygen lants eer-

tij ts Elisabeth Frans Heyndricxzn. wede. geseth op - viij outsch.
98 Leendert Claeszn. bruyckt vier mergen lants als twee mergen eygen als ij mergen huyrlants

toebehoerende aen den vicarie tot Montfoert - vj outsch. xiiij st.
99 Leendert Claeszn. bruyckt vande coster der Dom tUtrecht xij mergen om - x outsch.
100 Leendert Claeszn. bruyckt xij viij mergen mergen eygen ende vier mergen t... eertijts [door-

gehaald: CatharinaAmelis] LeytgeMeliss - viij outsch.
101 ClaesLueloffszn. ende Pieter Dirrickxzn. wede. bruycken te samen xiiij mergen toebehoeren-

de Mr. Willem Cock inden Haege dmergen een goude gl., fc. - ix outsch. xiiij st.
102 Jan Pieterszn. Onclaer eertijts Eijp Thijszn. bruyckt vande commanduer tot Oudewater xiij

mergen lants dmergen siaers om een gouden guld., fc. - viij outsch. xxviij st.
103 Pieter Claeszn. tot Oudewater bruyckt vande [doorgehaald: kerck] tgasthuys tot Oudewa-

ter iiij mergen lants om - vj outsch. xxviij st.
104 Leendert Claeszn. bruyckt vande kerck van Oude water iiij merghen lants - viij outsch.
105 Hermen Jan Joren ende Hans vander Heeden bruycken te samen iiij mergen eygen die welcke

in toutschiltgelt boeck [... beunen?] werden bij haerl. weetenschap ende selffs aenge-
bracht inde jaere 1594

Somma totalis iijc lix mergen
Somma van beyde die perceelen van Diemerbroeck ende Papecop viijc xij Vi mergen ij Vi hondt

Aldus gedaen bij schoudt ende schepenen van Diemerbroeck ende Papecop ende ter ordon-
nantie vande selffe bij den secretaris aengeteyckent op xxv'en aprilis 1599
[w.g.] And. van Aller, secretaris van Papecop ende Diemerbroeck
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DE VISSERS- EN SCHIPPERSFAMILIE GOOIJ TE BRUNNEPE
DOOR B. VAN DOOREN

Inleiding
Hieronder wordt verslag gedaan van de speurtocht naar de familie Gooij uit Brunnepe en volgt
de genealogie van deze familie. Brunnepe was een vissersdorp, pal ten noorden van Kampen
gelegen en mogelijk ouder dan de stad Kampen zelf'. Onderzoek werd daarom gedaan in het
gemeente-archief van Kampen. Dit onderzoek ging aanvankelijk moeizaam vanwege het
grote aantal mensen in en rond Kampen dat vóór 1800 geen familienaam gebruikte. In de loop
der tijd werd ontdekt hoe men desondanks verder kan komen door efficiënt gebruik te maken
van het aanwezige, overvloedige bronnenmateriaal en de toegangen daarop. Belangrijk daar-
bij was het inzicht dat er een verband bestaat tussen een drietal soorten bronnen: de momber-
stellingen, de ondertrouwakten en de recognitiënakten. In vroeger tijden kwam het veel voor
dat een huwelijk voortijdig ontbonden werd door overlijden van één der partners. Vaak huw-
de de overblijvende partner opnieuw. Waren er kinderen uit het eerdere huwelijk, dan wer-
den over hen mombers oftewel voogden benoemd bij het aangaan van het volgende huwelijk.
Vaak waren die voogden nabije of verre verwanten, de eerste voogd meestal van de kant van de
overledene, de tweede voogd van de kant van de hertrouwende partner. Op de momberstel-
lingen is in Kampen een toegang aanwezig. Vindt men daarin een verwijzing, dan is er door-
gaans ook een ondertrouw te vinden rond de datum waarop de momberstelling plaatsvond.
Van mannen vindt men die snel in de klappers, voor een tweede huwelijk van een vrouw kan
men beter op datum zoeken op de films van de originele ondertrouwboeken. Bij een volgend
huwelijk werd meteen vastgelegd wat de kinderen uit een vorig huwelijk zouden erven van de
overleden ouder. Dit gebeurde in de recognitinakten. Die zijn chronologisch-alfabetisch ge-
rangschikt op voornaam, zodat men hier snel kan zoeken op de datum van de momberstelling
en de voornaam van de overlevende ouder. Vaak bedankten de kinderen, nadat zij volwassen
waren geworden, hun mombers. Ook die akten vindt men tussen de recognitiënakten. Loopt
men vast in de klappers op huwelijk en ondertrouw, dan is het dus altijd mogelijk verder te
zoeken in de momberstellingen en recognitiënakten en daarin ook andere verwanten aan te
treffen die nieuwe aanknopingspunten voor verder onderzoek kunnen bieden.

Bij het onderzoek naar de familie Gooij is herhaaldelijk met behulp van bovenstaande ken-
nis gezocht. Dat leidde niet altijd tot resultaat, zoals hieronder wel zal blijken. Er zijn zoveel
mogelijk gegevens opgezocht, ook van aangetrouwden, maar het onderzoek is niet uitput-
tend geweest vanwege het feit dat nogal wat aangetrouwden veel voorkomende namen had-
den als Jan Dircks, Aeltien Henricks enz. Wie zich erin vastbijt zal ongetwijfeld hun afkomst
kunnen ontdekken, maar het zou wel eens een paar dagen onderzoek kunnen vergen om ach-
ter de afstamming van één aangetrouwde te kunnen komen. Dat ging voor dit artikel te ver.

Er bleken twee staken Gooij geweest te zijn: een vermoedelijk oudere 'Hendrik'-tak en een
vermoedelijk jongere 'Jan'-tak. Die oudere tak bleek overwegend rooms-katholiek te zijn,
de jongere protestant. Hun gezindte is in de genealogie af te leiden uit de kerken waar men
trouwde of de kinderen ten doop hield. De Paterskerk en Pastoorskerk waren rooms-katho-
liek, de overige kerken protestant.

Het onderzoek
Daniël van Dooren, zoon van Margien Lamberts Coppendraayers enjohannes Dom2, trouwde in 1723
in Kampen met Geertien Woltersen Gooij. Tijdens de beginfase van mijn onderzoek werd mij
op haar mogelijke verwanten en voorouders gewezen3: Geertiens oudste zoon heette Wolter
Hendrik van Dooren en het leek daarom logisch dat Wolter Henricks Gooij, die men in de bronnen
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tegenkwam, haar vader was. Deze Wolter trouwde in 1682 als jongeman van Brunnepe met
Egbertien Teunis.

In 1657 was er in Kampen een Wolter gedoopt als zoon van Henrick Wolters en Geertien Jans.
Deze Henrick Wolters trouwde eveneens als jongeman van Brunnepe. Dan was er nog een
voogdijstelling uit 1608: Goyjans en Jan Goy werden benoemd tot voogd over Wolter, zoon van
wijlen Hendrick Goy bij Hendrickjejans, en een getuigenverklaring uit datzelfde jaar, waarin van
Goyjans werd gezegd dat hij 88 jaar was. Tenslotte bleek er in IJsselmuiden een testament te
vinden van Claas Woltersen Gooij en zijn vrouw Catharina Soms, waarin ze de kinderen van zijn
zuster, Wolter en Jannes Danie'hen van Doorn, noemden4.

Er gingen vele jaren voorbij voordat ik mij weer in deze familie verdiepte en langzaamaan het
materiaal verzamelde waaruit bleek dat de mogelijke verwanten en voorouders ook inder-
daad de juiste voorouders waren. Het testament uit IJsselmuiden deed mij daar in een vroeg
stadium verder zoeken en zo ontdekte ik een testament uit 1707 van Thies Henricksen Gooij. Hij
noemde in dat testament zijn broers Wolter en Bartelt en Wolters kinderen bij Egbertien Teunis:
Geertien en Klaass. De doop van deze drie broers als zoons van WolterHenricks en Geertienjans
was eenvoudig te vinden, waarmee het bewijs voor hun ouderschap geleverd was.

Intrigerend was nog een transportakte uit 1690 waarin een aantal erfgenamen werd ge-
noemd van Grete Thijs, wed. Dirck Jansen: de weeskinderen van Dirck Janssen, Jan Thijssen en
keitien Oloffs, echteluiden, Thijs Henricksen Gooij, Wolter Henricksen Gooij en Egbertien Teunis,
echteluiden, Aeltien Jans, wed. Bartholt Henricksen, en de weeskinderen van Albertien Thijs 6.
De moeder van de drie broers Gooij bleek in 1647 te trouwen als weduwe van den Oord. In de
originele momberboeken werd, rond de datum waarop zij met Henrick Wolters in ondertrouw
ging, gezocht naar een voogdij stelling over mogelijke kinderen uit haar eerste huwelijk. Die
inschrijving bleek snel te vinden: op 29 december 1646 werden Jacobjans en Gijsbert Gerrits be-
noemd als voogd over Albertien, Jan en Greetken, haar kinderen bij wijlen This Jansen. Hiermee
waren de erfgenamen uit 1690 geplaatst en was ook duidelijk naar wie Thijs Henricks Gooij was
vernoemd.

De volgende stap was het leggen van een verband tussen Henrick Wolters die in 1647 trouwt
en Henrick Goy over wiens nagelaten zoon Wolter in 1608 voogden worden benoemd. Het was
intussen al duidelijk geworden dat van één van de voogden, Jan Goy, de nakomelingen zich
Gooij gingen noemen. Het leek daarom in de lijn der verwachting te liggen dat ook de Gooij's
uit de Henrickreeks van Goyjans zouden afstammen. De vondst van een huwelijk in 1622 was
een kleine stap vooruit: op 16 april trouwden Wolter Heyndricxsen, jongeman van Brunnepe,
en Geisjhen Bartels, jongedochter uit Brunnepe. De steeds terugkerende verwijzing naar Brun-
nepe en het voorkomen van de naam Bartel deed dit paar in aanmerking komen als ontbre-
kende schakel tussen Henrick Wolters en Goyjans. Het bewijs daarvoor was echter minder snel te
leveren. Aangezien er over de zoon van Henrick Goy in 1608 voogden waren benoemd, leek het
eenvoudig om in de recognitinakten van 1622 te zoeken naar een akte onder de letter W waar-
in Wolter Henricks zijn voogden bedankt. Die akte zou misschien verder helpen, maar bleek
niet te vinden. Een andere eenvoudige weg bleek ook niet bewandelbaar: het opzoeken in de
originele ondertrouwboeken met wie de moeder van Wolter Henricks was hertrouwd rond de
datum waarop de momberstelling over haar voorzoon was ingeschreven. Die laatste notitie
was van februari 1608 en de ondertrouwboeken van Kampen beginnen pas enkele maanden
later.

De gewenste gegevens werden uiteindelijk wel ontdekt, zelfs in de recognitiënakten, maar
onder de letter C. Moeder Henrickje Jans was namelijk hertrouwd met Crijn Geerts en die liet
in 1625 vastleggen wat Wolter Henricks als moedelijke erfenis nog tegoed had7. Wolters beves-
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tiging voor ontvangst was niet (zoals gebruikelijk) genoteerd onder de letter W, maar stond
in de kantlijn van de akte onder C. Om hier achter te komen, moesten de recognitiënakten
bladzij voor bladzij worden doorgewerkt. Met behulp van de klapper op de testamenten werd
de samenstelling van Crijns gezin gevonden: zoons Berent en Geert uit dien eerste huwelijk
met LubbeEverts, een zoon Hendrick uit diens huwelijk met Hendrickje]ans, en stiefzoon Wolter
Hendricks8.

Een verband tussen WolterHenricks en de latere Gooijen was nog steeds niet gelegd. Nu bleek
een al langer bekend gegeven uitkomst te bieden: in 1702 werd Wolter Gooij namelijk benoemd
als voogd over het weeskind van wijlen Crijn Hendricks bij Aaltje Sywerts 9. Uit vele andere si-
tuaties was al bekend dat voogden vrijwel altijd familieleden zijn, soms nabije, soms verre
verwanten. De naam Crijn komt rond Kampen weinig voor en bood een goed houvast: Crijn
was de zoon van Hendrick Crijns (de halfbroer van de grootvader van Wolter Gooij), gedoopt op 3
mei 1640, voor het eerst gehuwd als 'j.m. van Brunnepe' in 1666 met DirckjeHendricks en voor
de tweede maal met Aaltje Cleynsmit van Deventer in 1695. Aaltje hertrouwde in 1702 met Wolter
Henricks' stiefzoon Evert Claesen Meyboom. Toen deze Evert in 1722 opnieuw trouwde, werd
Wolter Gooij ook voogd over de kinderen uit Aaltje's tweede huwelijk10. Everts zoon Claas werd
in 1731 door Klaas Woltersen Gooij in diens testament bedacht met 50 Car. gulden".

Goijjanz.

Henrick Goij
tr.

Henrickgenjans

Wolter Henricks
tr. 1622

Geesje Bartels

Henrick Wolters Gooij
tr. 1647

Geertien Jans

Johan Goij
tr.

Egbertien Egberts

Egbertjan
tr. 1638

Maritje Gerbrands

Jan Egberts Gooij
tr. 1664

Trijntje Henricks

Thijmenjans
tr. 1642

Jannetje Lourens

DirckThijmens Gooij
tr. 1669

Henrickje Goossens

Bartelt

Bartelt

Bartelt
tr. 1760

Jannajacobs
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Wolter

Claas

Barend
tr. 1775
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Degenealogie
I. Goy(ken)Jansz., visser, overl. na 11-7-1615 (mogelijk zoon vanJohan Michiels en Alydt Goykens),
tr. (1) verm. LubbeHen ricks; otr. (2) Kampen 2-12-1608 Marrkhien Berents, wed. van Grafhorst.

Goyken, Goy ofGoeyjansz. was visser en woonde te Brunnepe. In 1560 werd hij genoemd als één van
de vissers van de ie zegen van de Sprenge, die de visserseed aflegden. Dit was een eed waarin men be-
loofde alle gevangen vis in Kampen op de markt te brengen en op een bepaalde wijze te leveren12. Op
10 maart 1596 legde hij deze eed opnieuw af, evenals zijn zoon Henryck '3. Gedurende een aantal jaren
pachtte Goeyjans bepaalde gebieden van de stad Kampen om die te bevissen, betaalde hij namens een
pachter geld of stond hij borg voor een pachter'4. In 1605 verklaarde hij dat hij tussen het eerste en
tweede beleg van Kampen ongeveer vijfjaar lang mede de Enk had bevist'5. Het zal hier gaan om het
beleg in 1572 door graaf Willem van den Bergen dat van 1578 door Rennenberg'6. Eind 1608 legde hij een
verklaring af waarin wordt gezegd dat hij omtrent 88 jaar oud zou zijn17. Gezien het feit dat hij in
dat jaar hertrouwde, moet aan die leeftijdsopgave getwijfeld worden. In 1615 legde hij opnieuw een
getuigenverklaring af en nu wordt vermeld dat hij 84 jaar is. Het betreft hier een verklaring over een
conflict met Genemuiden over de visserij en Goy verklaarde meer dan veertig jaar gevist te hebben
met een 'tremekerschip'18. Dat jaartal komt redelijk overeen met zijn eed in 1560.

In 1609 testeerde hij met zijn vrouw, die dan Marryghenjans wordt genoemd. Vermeld werden zijn
voorkinderen Johan en Femme en zijn overleden voorzoon Henrick '9.

Goy's eerste vrouw was vermoedelijk Lubbe Henricks. In 1585 althans verkochten Goyken Jans en
Lubbe Henricks, echteluiden, met andere erfgenamen van Alydt Goykens een huis en erf te Brunnepe op
den Oord20. De naam Goy komt zo weinig voor dat het bijna niet anders kan of het gaat hier om de
ons bekende visser. Ook het verband met Brunnepe wijst in die richting. Tenslotte: Goy had een zoon
Henrick en Goy's zoon Jan een dochter Lubbe.

Een Goyken Jans werd in 1566 als belender in Brunnepe vermeld" en in 1561 verkochten Jan van
Oestenbrugge als voogd van Jacob en Vrouwe, nagelaten kinderen van wijlen Johan Michiels, en Goyken
Jans voor hemzelf en vanwege zijn zusters voornoemd, aan Henrick Wynter en Trude een huis en hof
te Brunnepe, belend Wycher Geerts en wijlen Jan Arents' erfgenamen22. Wanneer vervolgens in de
momberboeken wordt gezocht, treft men in 1552 een notitie dat Albert Bitter en Rotgher Wynter zijn
benoemd tot voogd over Alytken, wed. Jan Michiels23. Het gaat hier mogelijk om Alydt Goykens van wie
Goyken Jans en Lubbe Henricks 'm 1585 erfgenamen waren. Johan Michaels en Alyt kochten hof en erf in
1546 en toen werden als belenders WycherRaven en de Rave genoemd24. De Rave zelf werd in 1632 ge-
kocht door Wolter Henricks (zie lila).

Uit het eerste huwelijk:

1. Henrick, volgt Ila.
2. Johan, volgt Ilb.
3. FemmeGoys, vermeld 1609.

Ha. Henrick Goy, visser, overl. vóór 17-8-1601, tr. Henrickgen Jans. Zij tr. (2) circa maart 1608
Crijn Geerts, van Brunnepe, visser, wedr. van Lubbe Everts. Crijn Geerts hertr. Kampen 22-1-1626
Stijne Wychers, wed. van Brunnepe.

Henrick Goy was, evenals zijn vader, visser. Hij werd in 1594,1595 en 1598 vermeld als borg voor pach-
ters van de visserij25, samen met zijn vader en anderen, en op 10 maart 1596 legden zijn vader en hij
met anderen de eed als visser af26. In augustus 1601 was hij al overleden, want toen werden zijn erfge-
namen genoemd als belenders van Gheert Willems en Henrickgen Dircks te Brunnepe27.

Op 22 april 1605 werden E verf Bartolts en Jacob Geerts benoemd tot voogd over Berent, Jutte, Beerte,
Gheert en Lubbe, weeskinderen van Crijn Geerts bij wijlen Lubbe EvertslS. Crijn was vermoedelijk met een
ons onbekende vrouw hertrouwd bij wie hij geen kinderen naliet. In 1608 trouwde hij vervolgens
met de weduwe van Henrick Goy. Goy Janssen en Johan Goy werden toen tot voogd benoemd over diens
weeskind Wolter Henricks bij Henrickgenjans '9.

Crijn Geerts en Hendrickjenjans maakten op 30 december 1620 hun testament. Crijn liet daarin zijn
voor-zoon Berent bij Lubbe Everts zijn zwarte mantel na, Geert, diens volle broer, en Hendrick, diens
half-broer, zouden elk 25 goudgulden krijgen en zijn overige kledij. WolterHendricks, haar voorzoon
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bij Hendrick Goy, zou de helft van haar vissersgereedschap, bestaand uit schuit, zeil, spriet, riemen,
bomen enz. met toebehoren van fuiken, netten enz., erven. De echtgenoten lieten de langstlevende
100 Car. gulden na en benoemden de kinderen tot erfgenamen. Op 27 febr. 1626 herriep Crijn Geerts
dit testament30.

Quirijn Geerts beloofde op 12 sept. 1625 WoherHenricks, zoon van zijn overleden huisvrouw Hendric-
kienjans, 100 Car. gulden te betalen als moederlijke erfenis, waarvoor hij zijn huis en hof te Brunnepe
verhypothekeerde. Verder beloofde hij zijn zoon Hendrick Quirijnts 100 Car. gulden als moederlijke er-
fenis. Op 11 april 1626 bekende WolterHendricks te zijn voldaan door zijn stiefvader31, op 11 september
1627 bleek Henrick te zijn voldaan door zijn vader32. Crijn en zijn ondertrouwde vrouw Stijne Wychers,
meldden op 9 januari 1626 in gemeenschap van goederen te zullen trouwen33.

In 1631 werd Crijn Geerts als pachter van (de visserij van) het Brunneper diep 30 gulden pacht kwijt-
gescholden vanwege zijn onvermogen34.

Uit dit huwelijk:

1. Wolter, volgt lila.

Ma. WoherHenricks, j.m. van Brunnepe (1622), visser, overl. vóór 2-6-1659, tr. Kampen 16-4-
1622 Geisjhen Bartels,) .d. van Brunnepe, mogelijk dr. van Bartelt Jans en Trijne Henricks35.

Vanaf 1615 trad Wolter Henricks geregeld op als borg voor Crijn Geerts, Berent Crijns en Geert Crijns, en
Henrick Crijns, zijn stiefvader, stiefbroers en halfbroer, die bepaalde visgronden van de stad Kampen
pachtten36. In 1642 beloofden WoherHenricks, Henrick Crijnen en Thijsjans, vissers van de visserij van de
heer van Buckhorst, geen vis 'van beneden' te halen, te vervoeren ofte verkopen gedurende driejaar
of zolang zij de visserij in huur zouden hebben37.

Wolter Henricks en Geesge Bartholts kochten 30 april 1632 een huis en erf te Brunnepe tegenover de
Meppe-lerie, genaamd de Rave, met alle recht en gerechtigheid van witbrood en roggebrood zoals
het van oudsher had38. Op 11 juni 1638 kochten ze van Jan Bartols en Lubbejans een stukje land te Brun-
nepe, belend de kopers en Willemjanssen39. Deze Johan Bartholts verkocht met zijn eerdere vrouw Lubbe
Jacobs in 1636 aan Henrick Claesen en Lubbe Bartholts een jaarlijkse rente uit een huis, hof en erf te Brun-
nepe aan St. Nicolaasdijk, strekkend van de dijk tot aan Wolter Henricks' erf en were40.

De erfgenamen van WoherHenricks werden in 1659 en 1670 genoemd als belenders te Brunnepe en
aan de St. Nicolaidijk41. In 1671 verkocht Henrickje Thonis, weduwe van GheertHerms Backer, aan Evert
Maurits van den Bosch en Aeltien Wolters, erfgenamen van hun vader Wolter Henricks, en aan Henrickje
Wolters, mede-erfgenaam van WoherHenricks, een hof, erf en 'where' aan de St. Nicolaidijk, belend Aart
Claasen en Rutger Claasen4Z.

Aaltien Wolters overleed in 1702. Het testament dat zij met haar man Evert Mauritsen van den Bosch
in 1677 maakte, werd toen geopend in aanwezigheid van ThijsHenricks Gooij, WoherHenricks Gooij en
Aeltien Jans, wed. Bartelt Henricks Gooij, kinderen van Henrick Woltersen Gooij. Evert bleek een prelegaat
te hebben gegeven aan de kinderen van burgemeester Willem Jacobs Worst, Theodorus en Berent Willem
van derKetten, kinderen van wijlen Dirck van derKetten en juffr. Johanna Scherf, en Rutger Willems en Simon
Willems [Velthuis]™. Tot enig en universeel erfgenaam had hij zijn vrouw Aeltien Wolters benoemd en bij
haar eventuele vooroverlijden in haar plaats Bartel, Thijs en Wolter, kinderen van zijn zwager Henrick
Wolters, en zijn schoonzuster Henrickien Wolters. Zij had haar zuster Henrickien haar kledij beloofd en
na haar overlijden het vruchtgebruik van haar goederen aan haar broer en zuster Henrick en Henric-
kien Wolters. Tot erfgenamen benoemde zij Bartolt, Thijs en WoherHenricks, kinderen van haar broer
Henrick Wolters*4.

Aeltien Wolters en Evert Mauris lieten in 1661 en 1665 twee kinderen dopen in de rooms-katholieke
Paterskerk te Kampen.

Uit dit huwelijk:

1. Henrickjen Wolters, ged. Kampen 30-9-1625, overl. na 21-7-1677.
2. Henrick, volgt IVa.
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3. Aeltien Wolters, j .d. van Brunnepe (1658), begr. Kampen (BuK) 19-12-1702 (d'wed uw van
Evert Mauweris), ondertr. Kampen 30-4 (att. naar Oldebroek 3i-s)/tr. Kampen (PatK;
get. Hendrick Wauters, Henrica Wauters) 23-5-1658 Evert Maurits van den Bosch, wed. van
Kampen, verm. ged. ald. 8-9-1630, begr. ald. (BuK) 13-12-1692, zoon van Maurits Willems en
Janneken Henricks4S. Hij tr. (1) Kampen 13-2-1656 Helena Baniers,)A. van Kampen.

IVa. Henrick Wolters, j .m. van Brunnepe (1647), overl. na 28-3-1682, tr. Kampen 24-1-1647
Geertienjans, j .d . van den Oort (1637), overl. vóór 28-3-1682, verm. dr. van Jan Ariaens en Griete
Jans. Zij tr. (1) Kampen 8-7-1637 ThiesJansen, j .g . van den Oort (1637), zoon van Jan Everts en
Albertken Jacobs.

Geertienjans, de vrouw van Henrick Wolters, was waarschijnlijk de dochter van Jan Ariaens en Grietejans.
Een Gryetenjans is althans op 13 maart 1642 en 20 juni 1645 doopgetuige bij de doop van haar twee
kinderen bij Thies Jansen en op 11 oktober 1627 waren er voogden benoemd over Geertje, dochter van
Griete Jans bij wijlen Jan Ariaens*6. Griete Jans hertrouwde 28 november 1627 als weduwe van den Oort
met Jan Everts, weduwnaar van den Oort. De familierelaties waren echter complex: Jan Everts was na-
melijk de vader van Thijsjans met wie Geertienjans in 1637 zou trouwen. Gryetenjans zou dan zowel als
grootmoeder of als stiefgrootmoeder doopgetuige kunnen zijn geweest. Deze Jan Everts was eerst ge-
huwd geweest met Albertkenjacobs en had bij haar drie kinderen: Anna, Heylke en Thijs*7. Anna trouwde
naderhand met Henrick Crijns, de halfbroer van Henrick Wolters' vader. Op 8 november 1641 bekenden
Henrick Crijns als vader van zijn dochter Henrickien bij wijlen Annejans, met Thijsjans en WolterHenricks
als voogden over Henrickien, Thijsjans, gehuwd met Geertienjans, en Jan Herms, gehuwd met Heylejans,
erfgenamen van hun overleden vader Jan Everts, dat hun moeder Greetienjans hen had voldaan48.

Op 2 mei 1642 bekenden Thijs Jansen en Geertien Jansen 200 Car. gulden schuld aan Wolter Henricks
als voogd van Henrick Crijns onmondige dochter. Jacobjans en Wolter Henricks verklaarden 29 nov. 1647
te zijn voldaan door Henrick Wolters en Geertienjans49. Dezejacobjans en Gijsbert Gerrits werden in 1646
benoemd tot voogd over Albertien,Jan en Greetken, kinderen van Greetken Jansen, wed. This Jansen 5°.
Henrick Wolters werd in 1654 met JelisJansen en Geurt Cornelis benoemd tot voogd over de onmondige
kinderen van Geertienjans bij wijlen Ariaen Jans51.

In 1682 werd Henrick Wolters nog vermeld als bewoner van een huis te Brunnepe waarvan Evert
Dircks eigenaar was52. In datzelfde jaar bekende Hendrick Woltersen te Brunnepe enige schulden: aan
de voogden van de kinderen van Dirck van derKetten j r. 150 gin en twee jaar interest, aan Simon Willems
en aan Rutger Willems en Geertien Engberts 300 Car. gin met twee jaar interest, aan Hendrick van Vellepe 30
Car. gin en een jaar rente en aan Hendrick Hulsebos 30 Car. gulden. Hij droeg vanwege deze schulden
aan zijn crediteuren een welgelegen hof op de Noort over53. Op 5 maart 1684 gaf het Geertruid- en
Catharinagasthuis te kennen dat hen jaarlijks 5 gulden 5 stuivers toekwam uit het huis en de hof van
Henrick Wolters, gelegen op den Oort. Sedert 1671 was er een achterstand ontstaan van 150 gulden
kapitaal en 68 gulden 5 stuivers rente. Zij verzochten de Kamper raad om een akkoord te mogen
sluiten met de curatoren in Henricks boedel waarbij de 105 gulden als inlosbare schuld zou blijven
openstaan en de rente gereduceerd werd tot 15 gulden. De raad stemde hierin toe54.

Uit dit huwelijk:

1. Bartelt, volgt Va.
2. ThijsHenricksen Gooij, ged. Kampen 21-1-1652, begr. ald. (BuK) 24-2-1720.
3. Wolter, volgt Vb.

Op de tegenoverliggende bladzijde: verwantschapstabel
familie Gooij met diverse anderefamilies
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Wolter Henricks
Gooij

Henrickgenjans
tr. (1) Henrick Goij tr. (2) Crijn Geerts

JanAriaens
tr.

Grietejans «.(2) JanEverts
tr.

Albertkejans

Henrick Wolters Gooij
tr. (2) 1647 Geertien Jans

tr.1637 Thijsjans Anna Jans
tr. Henrick Crijns

Wolter Henricks
tr. (2)1682

EgbertienTeunis
tr. (1)1674

Claes Meijboom

Bartelt Henricks
tr. 1679

Aeltien Jans

JanThijs Grietien
tr. 1675 Thijs

Ael tien Oloffs

Albertien
Thijs

Bartelt
Bartelts tr. Grietien Jans

Evert Claese Meijboom tr. (2)1702 Aaltje Sywerts Kleinsmit «.(1)1695 Crijn Henricks
tr. (1)1666

Dirckje Henricks

Va. BarteltHenricksen Gooij, ged. Kampen 26-7-1648, j .m. op ten Noort (1679), overl. vóór 12-7-
1688, tr. Kampen (PastK) 28-5-1679 Aeltje]ans,j.d. van Brunnepe, overl. na 27-12-1702.

Bartelt Henricksen werd in 1679, samen met Stoffer H ugo, benoemd tot voogd over Jan, Trijnejan en Mar-
rigjen, kinderen van wijlen Gerrichienjans bij Dirckjanssen55. Dirck hertrouwde toen met Grietje Tijssen,
j.d. van de Noort, de halfzuster van Bartelt Henricks. In 1688 werd de procureur Hagius tot voogd be-
noemd in plaats van de overleden BartoltHenricks GooijsS.

Stoffer Huigo en Bartelt Henricksen Gooij verzochten in 1687 de Kamper raad als voogden van wijlen
Dirck Janssen's kinderen het huis en hofje van de pupillen in Brunnepe te mogen verkopen57. Peter
Willems van de Bos en Eeffiejans, echteluiden, bekenden in 1692 aan Aaltien Jans, weduwe van Bartelt
Henricks Gooij 76 Car. gulden schuldig te zijn58.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes, ged. Kampen (PastK) 23-6-1679 (get. Trude Janssen).
2. Joannes, ged. Kampen (PastK) 10-8-1681 (get. Trude Jans).
3. Gertruijdis, ged. Kampen (PastK) 10-8-1681 (get. Eultien Wolters van de Bosch).
4. Joannes, ged. Kampen (PastK) 1-11-1682 (get. Gertruid Janssen).
5. Gertruide, ged. Kampen (PastK) 15-12-1683 (get. Aleijd Wolters van de Bosch).
6. N.N., ged. Kampen (PastK) 19-9-1685 (get. Trude Jans).
7. Joannes, ged. Kampen (PastK) 30-9-1686 (get. Gertruijd Jans).
8. Bartelt, volgt Vla.
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Vla. BarteltBartelts Gooij, j .m. van Brunnepe, ged. Kampen (PastK) 12-7-1688 (get. Matthias
Henricksen en Henrickjen Jans), begr. ald. (BuK) 7-5-1731, otr. (1) Kampen 28-4-1713 Femmichje
(Euphemia) HarmensKaij, j.d. van Brunnepe, verm. ged. Kampen (PastK) 5-10-1686 (get. Jacobus
Kraemer) als dr. van Hermen Lamberts en Johanna Jans, begr. Kampen (BuK) 29-7-1721; otr.
(2) Kampen 2-1-1722 Grietjenjans, j .d. van Brunnepe, mogelijk ged. Kampen (PastK) 28-8-1684
(get. Margaretha Theissen), begr. Kampen (BuK) 28-1-1771, dr. van Jan Thijssen en Aeltien
Olofs.

BerteltBertehs Gooij en Femmegien Herms kochten in 1717 een timmerwerf en hof met opstaand timmer-
huis, gereedschap en hout buiten de Hagenpoort59.

Eind 1721 vroeg Bartelt aan de Kamper raad toestemming te mogen trouwen met Grietjejans omdat
hun vaders halfbroers waren. De raad verleende de toestemming60. Grietje moet derhalve een dochter
zijn van Jan Thijssen en Aeltje Olofs die in 1675 als j.m. van de Noort en j.d. van Brunnepe te Kampen in
ondertrouw gingen.

In 1725 kochten BartehBartelts en Grietienjans een huis, hof en hooiberg te Brunnepe aan de St. Ni-
colaasdijk6'. Bartelts weduwe kocht in 1741 een akker land met vruchtbomen te Brunnepe62.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermanus, ged. Kampen (PastK) 27-5-1714 (get. Geertie Jans).
2. Aleijdis, ged. Kampen (PastK) 27-5-1714 (get. Geesie Lammerts).
3. Aleijdis, ged. Kampen (PastK) 6-10-1715 (get. Geesie Lammerts).
4. Barthobmeeus, ged. Kampen (PastK) 23-3-1719 (get. Gesina uxor Petri Hermsen in Brun-

nepe).
5. Euphemia, ged. Kampen(PatK) 25-7-1721 (get. Gertrudis Goij).

Uit het tweede huwelijk:

6. Aleidis, ged. Kampen (PastK) 23-10-1722 (get. Gertrudis Janssen), overl. vóór 8-4-1746, tr.
ald. (PastK) zy-12-1743 JacobusRoijl, j .m. van Roveen. Hij tr. (2) Kampen (PastK) 27-4-1746
Jannajans, j .d . van Wijtmen.

7. Gertrudis Euphemia, ged. Kampen (PastK) 13-10-1725 (get. Gertrud Janse), begr. ald. 31-8-
1784, tr. ald. (PastK) 25-5-1752 (Joannes) Henricus Breucker, begr. ald. 9-9-1779, zn. van Jan
Breuker en Marregien Hendricks Foppen63. Hij tr. (1) Kampen (PastK) 11-8-1746 Aleidis Vos,
ged. ald. (PastK) 17-3-1718, begr. ald. 27-11-1751, dr. van Harmen Reinders Vos en Geertien
Jans.

8. Bartelt, ged. Kampen (PastK) 10-11-1731 (get. Albertina Herms Vos), begr. ald. (BuK) 24-1-

1807, tr. Kampen (PastK) 2-5-1760 Janna Jacobs, j .d . van IJsselmuiden, begr. Kampen (BuK)

2-7-1798-

Vb. Wolter Henricks Gooij, ged. Kampen 10-5-1657, j .m. van Brunnepe (1682), begr. Kampen
(BuK) 5-3-1730, tr. ald. 23-6-1682 Eijbertien (Egbertien) Teunis, van Harderwijk, begr. Kampen
(BuK) 11-2-1717. Zij otr. (1) Kampen 26-6-1674 Claes Everts Meijboom, ged. ald. 12-3-1643 (get.
Dijrckijen Barents), zn. van Evert Geerlofs en Gerbrich Hobrincks.

Hermen Berents Meijboom en Jan Hansen vanAssensteijn werden in 1682 benoemd tot voogd over£verf en
Theunis, kinderen van wijlen Claes Everts Meijboom en Egbertien Theunis64. Egbertien Teunis legde toen
vast dat haar kinderen elk 200 Car. gulden zouden krijgen als vaderlijke erfenis, alsmede zijn linnen
en wol. Op 18 januari 1703 bedankte Evert Meijboom zijn voogden65.

Wolter Gooij was in 1702 benoemd tot voogd over het weeskind van AaltjeSywerts bij wijlen Crijn Hen-
dricks. Zij bewees haar kind 400 Car. gulden voor vaderlijk goed en verbond daarvoor haar smalschip,
waarmee de voogden Teunis Jansen Visser en Wolter Gooij tevreden waren. Op 24 juni 1720 bedankte het
weeskind de voogden66. Op 20 november 1719 werd aan Wouter Goey 12 gin. 12 st. betaald voor leveran-
tie van een mast67.
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Dochter Geertien had ook met de scheepvaart te maken. Haar tweede man Daniël van Dooren werd
zegelaar bij het drapeniersgilde. Van hem is een munt bewaard gebleven waarop een schip staat af-
gebeeld. Met haar derde man Jan van Hoorn bezat zij een schip68. Haar oudste zoon Wolter Hendrik van
Dooren zat eveneens in de scheepvaart en de jongste zoon Johannes was veerschipper van Kampen op
Amsterdam69.

Uit dit huwelijk:

1. Geertien Woltersen Gooij, begr. Kampen (Buitenkerk) 3-1-1757, tr. (1) Kampen (BuK) 15-9-1715
Hendrik Gijsberts Kalkhoven, ged. Kampen (BrK) 10-7-1691, begr. ald. (BuK) 4-2-1719, zoon
van Gijsbert Hendriks Kalkhoven en Elsje Gerrits70; tr. (2) Kampen (BrK) 10-10-1723 Daniel
van Dooren, wedr. van Geertruid Reijnders, begr. Kampen (BuK) 2-4-1731, zn. van Johannes
Dorn en Margien Lamberts Coppendrayers; tr. (3) Kampen (geref. & PatK, get. Cathrina
Goeij, Allegonda van de Berg) 11-6-1732 Jan Jansen van Hoorn, j .m. van Emmeloord, begr.
Kampen (BuK) 9-8-1756.

2. Klaas, volgt VIb.
3. zoon, verdronken, begr. Kampen (BuK) 5-4-1704.

VIb. Klaas Woltersen Gooij, begr. Kampen (BoK) 15-10-1759, tr. (1) Kampen (BoK) 5-11-1724
Elisabeth Middeldorp, ged. ald. (PatK) 18-5-1701, begr. Kampen (BoK) 9-4-1727, dr. van Hendrik
Middeldorp en Adriana van der Hoeven; otr. (2) Kampen 16-3-1731 Katrina Soms (Zom, Wenninck),
j .d. van Kampen, dr. van Berent Som en Annegien Willems Wenninck, begr. Kampen (BoK)

1-8-1774.
Klaas Gooij werd met Jannes Frederik Helrigel in 1743 benoemd tot voogd over de kinderen van GerritSom
bij wijlen MarrigenPesser7'.

Uit het tweede huwelijk:

1. Wolterus, ged. Kampen (PastK) 9-2-1734 (get. vrou van Horn).
2. Bernardus, ged. Kampen (PastK) 6-2-1738 (get. Maria Peese).
3. Eghbertjen Christina, ged. Kampen (PastK) 16-8-1739 (get. Jan van Hoorn, Anna Christina

Zum).
4. Elisabetha Wilmyna, ged. Kampen (PastK) 18-6-1741 (get. Maria van de Burgh).
5. Anna Gooij, ged. Kampen (PastK) 24-1-1743 (get. Gertrudis van Hoorn), begr. ald. (BoK) 12-

11-1783, tr. Kampen (PastK/BrK) 17/28-6-1782 Francis van Mulkens, j .m. van Elsloo, geb. ca.
1743» overl. Kampen 22-4-1817. Hij tr. (2) Kampen (PastK) 12-12-1784 Anna Klinks.

6. Bernardus Wilhelmus (Barend) Gooij, ged. Kampen (PastK) 15-5-1745 (get. Dns Wilhelmus
Wenninck), koopman, overl. ald. 22-1-1823, otr. Kampen 6-1-1775 Johanna Wonink, }.d. van
Wijhe (1775), ged. ald. (statie De Vos) 8-3-1744 (matrina Anna Maria Wonink), overl. Kam-
pen 8-11-1813, dr. van Gerardus Wonink en Janna Klumpers.

Ilb. Johan (Jan) Goy/Goeyer, overl. tussen 7-7-1638 en 2-9-1639, tr. Egbertken Egberts, mogelijk
dr. van Egbert Geerts.

Jan Goij betaalde aan de 'Geestelijke Goederen' van de stad Kampen jaarlijks 1 herenpond tijns uit
zijn huis te Brunnepe dat voorheen Egbert Geertsz. toebehoorde. Oorspronkelijk was dit een tijns ten
behoeve van het sacramentsmemorie72. In 1625 werd Jan Goijer met Lambertjansen benoemd tot voogd
over de drie weeskinderen van wijlen Jan Jansen bij Jutte Geerts ".

Johan Goey en Egbertken Egberts kochten in 1633 een huis en hof te Brunnepe en verkochten 3 Car.
gulden per jaar daaruit, te lossen met 50 Car. gulden". In 1637 verkochten ze aan Truijdejans, wed.
Claes Lubberts, een huis en hof te Brunnepe, belend Geert Crijns en Jan Goy75. Een jaar later verkochten
ze enkele rentes uit hun huis, erf en were te Brunnepe76. Op 2 september 1639 verkochten Egbert,
Lubbe, Thymen, Trude en Aeltienjans, kinderen van Egbertien Egberts, wed. Johan Goy, een rente uit hun
moeders huis te Brunnepe77.
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Uit dit huwelijk:

1. Egbert, volgt Illb.
2. Lubbe, vermeld 1639.
3. Thymen, volgt IIIc.
4. Trade, vermeld 1639.
5. Aeltien, vermeld 1639.

Illb. Egbert Jans Gooij, j .g. van Brunnepe, tr. (1) Kampen 17-5-1626 Hilktje Dirricks, j .d. van
Brunnepe, tr. (2) Kampen 11-3-1638 MaritjeGerbrands, j .d. van Kampen.

Over Marritje, dochter van Egbert jans bij wijlen Hille Dircks, werden in 1638 Johan Henricks en Sweerjans

tot voogden benoemd80.

Uit het eerste huwelijk:

1. Marritje.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan, volgt IVb.

3. Gerbrandt, ged. Kampen 29-5-1643 (get. Gryeten Jans).
4. Gerbrandt, ged. Kampen 14-8-1644 (get. Grieten Jans).
5. Hellegen, ged. Kampen 30-8-1645 (get. Grieten Jans).
6. Hendrick, ged. Kampen 3-12-1647.

IVb. Jan Egberts Gooij, mogelijk ged. Kampen 6-1-1639, begr. ald. (BuK) 9-11-1697, tr. (1)
Kampen 30-5-1664 Trijntje Hendricks, j .d. van Brunnepe, begr. Kampen (BuK) 15-4-1693, tr. (2)
Kampen (BuK) 25-11-1694 Teuntjejans, van Brunnepe. Zij tr. (1) NN, en otr. (2) Kampen 12-3-
1680 TijsBerents Bolt(er), wedr. van Brunnepe.

Op 21 maart 1670 verkochten Jan Egberts Coij en Trijntien Hendricks aan Albert Coopsen Weijdeman en
Geesienjans een huis, erf en where te Brunnepe, noord de verkopers81. Het tweede huis met hof, erf
en were verkochten ze op 10 mei 1679 aan Hendrick Peters en Jannegien Lucas. Even Maurits' hof werd
daarbij vermeld als belending82.

Henrick Jacobs Velthuys en Jan Egberts Gooij werden in 1693 voogd over de kinderen van Henrick Peters
enjannigjelucas"3. In 1694 werden BerentLubbertsHegerinckenJurriaanHenricksReygerinck benoemd tot
voogd over Jan Egberts' weeskind Marrichje bij wijlen TrijntjeHendricks84. Jan bewees zijn dochter voor
moederlijk goed 20 Car. gin. en bij haar huwelijk 50 Car. gulden85.

Op 5 mei 1666 kochten Jan Egberts Gooij en Trijntien Henricks een huis en erf te Brunnepe, belend
Egbert Jans Gooije6. In 1698 verkochten Teunejans, weduwe van Jan Egberts Gooij, Evert Jansen Gooij en
Jannigje Herberts, Berent Heggerinck en Berent Lubberts Hegerinck, mombers van MarrigjeJansen Gooij, een
huis, erf en where te Brunnepe op de hoek van de St. Nicolaidijk aan ArentArenrs Wijncoops?. Enige
maanden nadien verkochten Henrick Velthuijs en Annigje Gerritsjan en Lucas Berents, BerentReggerink en
Berent Lubberts als voogden van de kinderen van Jan Egberts Gooij, en Willem Harms namens de diaconie
van Wildervank, erfgenamen van Hendrick Peters enjannichje Lucas, een huis en hof te Brunnepe bij St.
Nicolaidijk88.

Uit het eerste huwelijk:

1. Evert, volgt Vd.
2. Egbert, volgt Ve.
3. Hendrick, ged. Kampen 22-6-1674.
4. Marrigien, ged. Kampen 22-6-1674.
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Vd. Evert Jansen Gooij, j.m. van Brunnepe, ged. Kampen 2-4-1665, visser, tr. (1) Kampen (BuK)
17-4-1687 Jannetje Herperts, j .d. van Steenwijk; tr. (2) Kampen 11-12-1718 Magteltien Jans, van
Oosterholt, wed. van LubbertBarteltsBos.

Op 30 jan. 1703 werd het huis van Evert Jansen Gooij te Brunnepe, nu toebehorend Alben Spoor, in het
openbaar verkocht wegens achterstallig schoorsteengeld89. In 1706 werd hij, met Hendrkk Claassen,
benoemd tot voogd over Jan en Herben, weeskinderen van wijlen Claes Jansen en Ceertmijt Herpers *°.

Evert Jansen Gooij, oud omtrent 45 jaar, legde met anderen op 24 februari 1708 een verklaring af
inzake een visserijconflict met de heer van Zalk9'.

In 1714/15 werd hij met Jan Jansen Keteltasse voogd over Willem Lucassen, weeskind van Mettajans91.
Hij was in 1717 met Rijck Willems Hertsuijcker voogd over de kinderen van Berent Hermsen Meijboom en
Geertien Rutgers Halfwerck9i.

Op 3 december 1718 bewees hij zijn dochter Klaasjen bij wijlen Jannegjen Herberts voor moeders
goed 2 Car. gulden 10 stuivers, waarmee de voogden PeterLambertsKaije en Henrick Hertslager tevreden
waren94. Op 26 juli 1719 werd de lijst van preferentie opgemaakt inzake zijn insolvente boedel. Als
laatste schuldeiser werd vermeld GijsbertKalck-hoven (zie Vb, kind 1) die nog 3 gin 17 st. tegoed had9S.

Uit het eerste huwelijk:

1. Harbert, ged. Kampen (BuK) 8-1-1688.
2. Clasien, ged. Kampen (Buk) 3-1-1692.
3. Trijntje, ged. Kampen (BuK) 15-9-1695, tr. Kampen (BuK) 21-6-1716 Bartelt Gerrits, j .m . van

Brunnepe, verm. ged. Kampen 1-11-1689 als zoon van Gerrit Peters en Aal tien Bertels. Hij
tr. (2) Kampen (BuK) 14-6-1722 Elsien Gerrits, j .d. van 's-Heerenbroek, ged. Zalk 15-11-1691,
dr. van Gerrit Jans alias Bastiaen en Harmtje Jans96.

4. Egbert, ged. Kampen (BuK) 4-7-1697.

Ve. Egbert Jansen Gooij, j .m. van Brunnepe, ged. Kampen 22-12-167297, begr. ald. (BuK) 16-1-
1696, tr. Kampen (BrK) 4-9-1689 Vreekien Willems, j .d. van Brunnepe, ged. Kampen 29-10-1665,
dr. van Willem Theunisz. en Hadewich Herms.

Uit dit huwelijk:

1. Hadewich, ged. Kampen (Buk) 7-11-1689.

IIIc. Thymenjans Gooij, j .g . van Brunnepe, tr. (1) Kampen 4-2-1638 Beirentje Hoberts, j .d . van
Brunnepe, otr. (2) Kampen 4-11-1642 (att. naar Genemuiden 25-11-1642) Jannetje Lourents, j .d.
van Hasselt.

Uit het tweede huwelijk:

1. Berte, ged. Kampen 15-9-1643 (get. Heesse Dyerricks).
2. Dirck, volgt Vf.
3. Jan, ged. Kampen 28-3-1649.
4. Jan Thymens Gooij, ged. Kampen 11-1-1652, overl. na 14-5-1703.
5. Rijckje, ged. Kampen 6-8-1654.
6. Laurens, ged. Kampen 7-9-1656.
7. Hendrick, ged. Kampen 14-8-1664.
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Vf. Dirck Thymens Gooij, j . m . van Brunnepe, ged. Kampen 15-10-1645, gildemeester schip-
persgilde 1680 (98), begr. ald. (BuK) 20-5-1693, otr. Kampen 19-2-1669 Henrickien Goossens, van
Brunnepe, mogelijk ged. Kampen 18-11-1636 (als Henrick), begr. Kampen (BuK) 13-2-1692, dr.
van Goossen Claesz. en Marrighen Jansen (Cocks?). Zij otr. (1) Kampen 6-5-1664 DirckJans, j .m.
van Brunnepe.

Op 5 mei 1666 kochten Jan Egberts Gooij en Trijntien Henricks van een vijftal echtparen een huis en erf te
Brunnepe. Onder hen Dirck Jans en Henrickje Goossens. Zij waren mede-erfgenaam van )acob Wessels en
Marrigien Cocks ". Deze Marrigien is waarschijnlijk de moeder van Henrickje Goossens. In 1633 trouwde
namelijk Goossen Claesz. als jongeman van Brunnepe met Marrighen Jansen, jongedochter van Brun-
nepe. Marrigje hertrouwde in 1638 met EvertEverts en in 1643 met Jacob Wessels. Zij had bij haar eerste
man twee kinderen: Gerbrecht en Henrickien.

Derck Tymentsen kocht met Jan Gerrits op 7 mei 1681 een halve hof aan de St. Nicolaidijk, waarvan ze
de andere helft bij gerechtelijke distractie kochten100.

Dirck Timentsen Gooij werd in 1686 met Willem Teunisse en Gerrit Mussche tot voogd benoemd over
Jan en Hermenjacobsen, weeskinderen van Jacob Jansen Brasser en Lubbechien Herms. Op 27 januari 1694
verving PeterHermsen de overleden Dirk Gooij "".

De ontvanger van het schoorsteengeld wilde in 1689 in het openbaar het huisje van Jan Egberts aan
de St. Nicolaidijk verkopen. Dirck Timentsen Gooij en Gerrit Mussche verklaarden als voogden van de
kinderen van Jacob Brasser een verzegeling van 400 Car. gulden op dit huis te hebben en beloofden het
achterstallige schoorsteengeld te zullen betalen102. In 1690 kochten Albert Hermsen, Menso Gerrits en
Derk Timensen als voogden van de erfgenamen van Geert Clasen en Clasien Martens in het openbaar een
huis, erf en where te Brunnepe aan St. Nicolaidijk103.

In 1692 gingDirck Thy mensen Gooij een schuld aan waarvoor hij zijn huis te Brunnepe verbond, met
goedkeuring van de voogden over zijn dochter, Jan Thymensen Gooij en Gerrit Mussche w. Dirck overleed
vrij spoedig daarna. Gerrit Mussche, Jan Thimensen enMenso Gerrits, voogden van zijn weeskind, beken-
den in 1694 een schuld van 100 rijksdaalders onder verband van een huis te Brunnepe aan St. Nico-
laasdijk105. In 1697 verkochten zij als mombers van Marrichien Dircks, dochter van Dirck Thymensen, een
akker spaland te Brunnepe aan St. Nicolaidijk106. Dochter Merrichje bedankte in 1703 haar voogden Jan
Tymen-sen Gooij en Gerrit Mussche1O7. Zij en haar man Hugo Peters verkochten in 1704 het huis en de hof
te Brunnepe vanwege de schuldbekentenis van 30 april i692loS.

Uit dit huwelijk:

1. Dirck, ged. Kampen 8-12-1669.
2. Tymen, ged. Kampen 24-11-1671.
3. Tymen, ged. Kampen 19-5-1674.
4. MarritjeDircks, ged. Kampen 11-10-1676, tr. Kampen (BuK) 24-6-1703 Hugo Peters, wedr. van

de Beulhake. Hij hertr. Kampen (BuK) 28-7-1709 AaltjeTeunis,}.d. van Kampen.

Gebruikte afkortingen
BoK = Bovenkerk te Kampen; BrK = Broederkerk te Kampen; BuK = Buitenkerk te Kampen;
GAK = Gemeentearchief te Kampen; HCO = Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; oa = oud
archief; ora = oud rechterlijk archief; Pastk = Pastoorskerk te Kampen; PatK = Paterskerk te
Kampen.
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dank aan G.J.A. Rientjes te Zwolle en J.G.
van Hulzen te IJsselmuiden.
GAK, ora 132, fol. 4V, 29-5-1682.
GAK, ora 97, E.
GAK, ora 99, A, 2-2-1702.
GAK, gilden 2.

GAK, ora 71, fol. 487 en HCO, ora IJsselmui-
den 28, pag. 62.
GAK, ora 73, fol. 23V.
GAK, ora 147, fol. 146V.
GAK, ora 134, fol. i66v.
GAK, oa 1490 e.v.
GAK, ora 127, fol. 112.
GAK, ora 63, fol. 123V, 124.
GAK, ora 64, fol. 19.
GAK, ora 64, fol. 56V, 57.
GAK, ora 64, fol. 92V.
GAK, ora 128, fol. 102V.
GAK, ora 68, fol. 27V.
GAK, ora 68, fol. 163V.
GAK, ora 98, H, 21-7-1693.
GAK, ora 132, fol. 113V/120V.
GAK, ora 98, J.
GAK, ora 67, fol. 180.
GAK, ora 69, fol. 218.
GAK, ora 69, fol. 228.
GAK, ora 186.
GAK, ora 133, fol. 64V.
GAK, oa 386.

GAK, ora 100, M tussen 3-1714 en 15-2-1715.
GAK, ora 100, A.
GAK, ora 100, E.
GAK, ora 49, fol. 248.
Zie voor hen: B. van Dooren, Bastiaan, in Gens
Nostra 55 (2000), pag. 380-389.
Doop- en trouwdatum kloppen. Egbert
schijnt erg jong getrouwd te zijn; vgl. ook
huwelijksdatum en doopdatum van zijn
dochter.
GAK, gilden, inv. nr. 19.
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99- GAK, ora67, fol. i8o,i8ov. 105. GAK, ora 98, G, 30-3-1694, zie tevens oa 200,
100. GAK, ora 68, fol. 211; zie tevens ora 184,30-9- fol. 19.

1679. 106. GAK, ora 69, fol. 197; zie tevens oa 200, fol.
101. GAK, ora 132, fol. 41 en 107V. 6ov.
102. GAK, ora 185,20-8-1689. 107. GAK, ora 100, M.
103. GAK, ora 185,11-3-1690. 108. GAK, ora 69, fol. 338V.
104. GAK,ora 98, D,30-4-1692; ora 132, fol. 89.

Oproep voor deelname aan één van de nieuwe thema's voor 2004

De redactie heeft de thema's uitgekozen voor een tweetal bijzondere nummers van
Gens Nostra in 2004 en geeft de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen.
Het gaat om de volgende thema's:
1. Alkmaar en omgeving, voor de Genealogische Dag in Alkmaar in mei 2004. Te den-

ken valt aan nieuwe genealogische bij dragen van en over Alkmaar en omgeving;
2. Roerend-on(t)roerend; een monument in de familie.

Kent u dat ook? Tijdens uw onderzoek ontdekt u dat een huis dat een voorouder
in vroeger eeuwen bewoonde nog steeds bestaat. Of u stuit bij een bezoek aan een
kerk of museum op een voorwerp dat met uw familie te maken heeft: een grafzerk
of grafkapel, een gildebeker met de naam van een voorouder, een gevelsteen uit
een huis dat voorouders bewoonden. Beschrijf in het kort hoe u de vondst deed,
met welke voorouder of welk familielid het voorwerp/bouwwerk te maken heeft.
Voorwaarde is dat de bijdrage niet eerder gepubliceerd is, de periode vóór 1900 be-
treft en er een foto of afbeelding van het familiebezit is bij te leveren.

De redactie roept de leden op om voor de themanummers een bijdrage in te zenden
naar Postbus 976,1000 AZ Amsterdam, onder vermelding van het gekozen thema.
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 september 2003.

Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren, die sinds
kort ook zijn te raadplegen op de website van de NGV via internet: www.ngv.nl

L.F. van der Linden, hoofdredacteur
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TROUWEN EN BEGRAVEN IN RHOON VANAF 1701 e.a.
DOOR TON HOKKEN

Inleiding
Doop- en trouwboeken van de Hervormde Gemeente in Rhoon zijn overgeleverd vanaf 1718,
begraafregisters vanaf 1733. Registratie door de gaarder vangt, voor wat betreft trouwen en
begraven, in 1718 aan'. Ook uit secundaire bronnen is over trouwen en begraven informatie te
halen. Hoewel een groot deel van het vroege archiefmateriaal van Rhoon verloren is gegaan,
zijn de diaconieboeken van de Hervormde Gemeente, vanaf 1627, bewaard gebleven. Een ex-
tract hieruit met betrekking tot de overledenen is gepubliceerd2.

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft een index gemaakt op al deze gegevens, met daar-
aan toegevoegd huwelijken voor het gerecht (1706 e.v.) en r.-k. (idem), dopen r.-k. (1714 e.v.)
en enkele andere gegevens3. Van het doopboek en de gaarder trouwen zijn ook afschriften
gemaakt4.

Er blijkt echter nog een gaarder te zijn5. Deze vangt aan met enkele heffingen van de 40e
penning (overdrachtsbelasting e.d.) in 1622. Daarna een hiaat tot 1648, waarna in halfjaar-
lijkse katernen aantekening wordt gehouden van inkomsten uit onder meer een heffing op
collaterale successie. In 1695 wordt een resolutie uitgevaardigd door de Staten Generaal van
Holland ten behoeve van de belastingheffing op trouwen en begraven. Ook de registratie
hiervan vindt plaats in het onderhavige boekwerk, althans vanaf 1701-1707. Daarna volgen,
met grote onderbrekingen, nog vermeldingen tot 1746.

In het hier volgend afschrift wordt een deel van deze gaarder weergegeven en wel voor trou-
wen en begraven: alle gegevens voor zover zij niet voorkomen in de genoemde indices van het
Gemeentearchief Rotterdam. Heffingen en beschrijvingen met betrekking tot transporten
van onroerend goed zijn niet overgenomen. De daarop betreffende aktes (met doorgaans wat
uitvoeriger beschrijvingen) zijn elders te raadplegen6, uitgezonderd de aktes uit 1622. Deze
vallen in een tijdsperiode waarvan geen registratie van transportaktes bewaard is gebleven.

Ten behoeve van de 20e penning op de collaterale successie worden de nagelaten onroe-
rende goederen getaxeerd. Bij landerijen zijn daartoe lokatie en gebruiksmogelijkheid van
belang. Een en ander wordt hieronder in verkorte vorm weergegeven. De calculatie van de
heffing wordt achterwege gelaten. Waar onduidelijkheid is met betrekking tot de datering
of de vindplaats is het katern aangegeven waarin de registratie is vermeld. Voorts volgen nog
enkele zaken die vermoedelijk niet op andere plaatsen te vinden zijn.

Transcriptie
XXX en XL penninck van Rhoon
Verclaeringen van personen / die inde heerlyckheyet van Rhoon / ende voorden gerechte aldaer eenyge
onroerende ghoederen / als landen huijsen / renten / schepen / schuijten gecocht hebben daer van zij-
luyden volchens dordonnantien vande Ed. Heeren Staeten van Hollandt den xle penn. schuldich ende
betaelt hebben gevallen zedert den ie aprilis ao. xvjc twee ende twintich tot den ie octobris zulcx hier
nae volcht.

Maerthen Gijsbrechtssen Schout tot Roon heeft gecocht van HeijnrickAertsz Groenendijck cum suijs een cus-
tingh brieve staende op zeecker huijs ende erve opten drije sprongh bijden huijse van Valckensteijn
innehoudende zevenhondert vijftich ponden ten xl grooten ende dat voor de somme van vijffhondert
ponden ten xl grooten tpondt gereet geit / coompt voorden xl e n penn. - xij £ x st
Pouwels Pkunen in Baerendrecht heeft gecocht van Pieter Wilhe(l)m(u)sz woonende in Roon een huijs erve
ende overgenoemen de bruijckwaer van zeecker perthije van landen diversche eygenaers toebehooren-
de / ende alzoe dezelfe huijsinge op een zeeckeren prijs vercocht en is dezelve huijsinge / bij Schout
ende Schepenen geprijseert gereet geit waerdich te zijn / de somme van hondert achthijen ponden /
compt voorden xle n penn. - ij £ xix st
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Jan Arjaenssen woonende in Chaijrloys heeft gecocht van PieterCrijnen woonende in Roon een huijsende
erve staende inde heerlykheyet van Roon / ende dat voorde somme van hondert vijer ende veertien pon-
den te betalen voorde gerede penning vijer ende twintich gelycken ponden j meije anno 1622 twaelff
gelycke ponden ende voorts alle (eerste) meijdaegen twaelff gelijcke ponden (..) compt voorden xl penn.
- ij £ xviij st iij d ob poit. (hoek pagina/tekst ontbreekt)

Wouter Pieterssen in Roon heeft gecocht van Corn[elis]jansz Verlandt woonende in Poortugaell zeeckere
drije ende een halff gemeeten lants den hoop om veerthijen hondert ponden ten xl grooten te betaelen
voor de gereede penning vijff hondert gelijcken ponden ende de resterende negen hondert ponden
kersmisse 1622 ende alzoe de landen vercocht zijnde met cleijne vruchten te velde / ende de tauxatie
vandien bij Schout ende schepenen daer op voor alsnoch nijet en is gedaen / zall tzelve in nieuvolghen-
den termijn verantwoort werden daerommealhijer memorie

(geen collaterale successie)

Ten oijreonde vande welcke hebben wij Jacob Arjaenssen ende GijsbrechtCornelisz schepenen tot Roon de-
sen ondert. op ten xjen november anno 1622 mij present
Jacop Adriaensz ende Ghijs Coornelisz (L. Graeve)

(hiaat tot maart 1648, evenals oktober 1649 - maart 1650 en oktober 1650 - maart 1651)

(21 maart 1651) Twintichsten penningh weghen de collaterale successie
Teunis Aertsen Verstokk ende Jan Lambertsen van den Hardenberch zz. als executeurs vanden testamente
ende curateurs over den boedel ende goederen bij Cornelis Wadden za. (etc) ende sijn deselve goederen
getaxeert als volcht
Huys met schuij r bergen ende keeten, boomgaert, weylant tesamen ontrent groot vier gemeten, liggen-
de in de polder de Huijter, getaxeert 3000 car gl / 6 gemeten teellant in het Gijselant 2ioogl / 3 gemeten
teellant in de polder Jaechin 833 gl / 4 gemeten teellant int Buijtenlant van Rhoon bijden Rijsdijck 1300
gl / 5 gemeten weijlant inde jurisdictie van Poortugael inde polder de Rhoon aende noortsijde vande
Corte Verlewech 2000 gl / 4 gemeten weylant inde polder de Roon inden hoeck vande Lange Verlewech
ende Puttepoelsewech 1400 gl
Doch soo de penningen vanden imboel, huijsraet gereetschap tot de bouwerije ende molekerije, mits-
gaders vercochte koeijen ende paerden als andersints geprocedeert, soo verde niet hebben kunnen
strecken, dat de obligatien, verschenen lantpachten, legaten, ende andere lopende schulden daaer uijt
wierden betaelt sulex syn de voorgenoemde curateurs genootsaeckt geweest de voorsz. woninge (etc) te
vercoopen (etc) 3000 gl

Den xiijen meij 1651 heeft Pr.Jan Cnaeu coopman tot Rotterdam, als last ende procuratie hebbende
vande heer Cornelis Hertichsvelt raet ende vroetschap der voorsz. stadt Rotterdam getransporteert ende
opgedragen aen Joffrou Agatha Welhoecx weduwe wijlen Cornelis Janssen Hertichsvelt, in sijn leven burger-
meester der stadt Rotterdam seeckere 6 gemeten 2 lijnen 68 roeden leenlant, gelegen inde buijtenlan-
den van Rhoon voor de somma van 2600 car gl daer van den xL penningh - Lxv £ (niet in inv 97)

(april - september 1653 20e penning)
D'erffgenamen v&nArien PietersRoonaer tn&e Ariaentgejans deRaet sz.(ctc)
Wooninge met bouhuijs schuijr, bergen keet, boomgaert ende thuijn liggende in de polder de Huijter,
getaxeerd op 2250 gl
Landerijen in Out Roon binnensdijeks 70 gemeten saaijlant 375 gl 't gemet, 41/2 gemeten weijlant 400
gl 't gemet; de Huijter 3 1/2 gem. 350 gl 't gemet, noch 11/2 gemet boesemlant; 5 1/2 gemet zaijlant in
Jan Cornelisse Polder bij den Droogen Scheijdijck 375 gl 't gemet, noch 51/2 gemet a 350 gl; Gijselant 5
gem. saeijlant a 400 gl, 8 gem teellant a 350 gl; Jaechin 5 1/2 gemet weijlant a 325 gl noch 7 gemet a 350
gl; in t buijtenlant van Rhoon 13 gem. 2 hont teellant a 400, dijekputten 1 gem. 130 roeden totaal 250 gl,
11 gemeten a 300 gl, 3 gemeten saeijlant a 350 gl.
In't oude lant van Poortugael in de polder de Roon aende oostsijde vande Pernissewech 11 gem. weijlant
a 450 gl, het Kinderlant noordelijk hiervan 3 gem. a 400 gl en nogmaals noordelijk 6 gemeten weijlant
a 400 gl (deels belast met chyns), 41/2 gemet aende westsijde vande Pernissewech a 350 gl; 3 gemet 2 lij-
nen weijlant in de polder Welhoeck a 400 gl, noch 4 lijnen noordelijk hiervan en 2 lijnen weijland aen
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Ariens Wech belast met onlosbare renten ten behoeve van de armen van Poortugael, noch een gemet
weijlant noordelijk hiervan a 375 gl; in de polder Smeerdijck aenden Cruijdijck, tConvent van Carthui-
sers buijten Utrecht op spreeckende, sijnde daer tegens tiende vrij, 5 gemeten zaeijlant a 500 gl; in de
polder Smeerdijck aenden Valckenstijnsen dijck idem 41/2 gemet a 475 gl
Landen gelegen inde heerlickheijt van Albrantswaert: 6 gemeten 75 roeden weijlant aen de zuijt sijde
Albrantswaertse wech a 275 gl, 4 1/2 gemet weijlant a 350 gl aende zuijtwestsijde vande voorsz wech
belent ZO. BeatriceAndries van der Wael ende GeerloffClaessen Groenendijck, NW. Claes Claesse Weij ende Claes
BastaenszSpruijt.
Landen gelegen inde ambachte van Pernis: 9 gemeten saeijlant inde polder Deijssel, aenden Deijsselsen
dijck, tiende vrij den margen ofte 2 gemeten 675 gl;
Landen gelegen onder de Ban van Hoochvliet: 5 gemeten weijlant a 345 gl onder de noortsij aen het
oude waterschip, belast met een jaerlycxe onlosbare rente van 5 gl ten behoeve van de armen van Poor-
tugael a 345 gl (minus de gekapitaliseerde rente); noch 5 gemeten weijlant genaempt de Hooghe Lage
aenden Lange Wech a 287 gl 10 st.

(oktober 1653 - maart 1654 20e penning)
Rochusjacobsz van derEsch za. jongman in sijn leeven gewoont hebbende in Rhoon ende nu eenigen tijt
geleeden al hijer overleeden sijnde (etc) getaxeert als volgcht
Woon ende bouhuijs met bergen ende boomgaert staende op de Dorpdijck 1125 gl
7 gemeten 200 roeden weij als teellant in de Huijter a 350 car gl
2 gemeten teellant Oudt Roon Binnendijcx a 350 gl
De helft van vier gemeeten waeterschap ofte boesemlandt in de Huij ter 2oogl.
In Poortugael: twee gemeeten zaeijlant in de polder Smeerdijck aende westzijde vanden Roonsen
Hoogendijck belast zij nde met een jaerelijcxe chijns van twee en twintich schellingen ses denier opt ge-
met die het convent vande Carthuijser bij Utrecht op hebben te spreecken wesende daer tegens tiende
vrij in gereeden gelde waerdich te wesen booven de vz. last t'gemet 375 gl
In Pernis de helft van 2 gemeten saylant in Deijfel aenden Carreveltsen Dijck ten Z. Corn Corn Vrijlant
schout van Pernis, ten W. Fop Raesen, N. Pieter Cornelissen Meuch, tiende vrij 300 gl
In Oostbroeck: het vierde part van sestalff gemeten weijlant belent ten Z. den Roosantsen Hoogendijck,
ten W. Corn. Colijnse]ongebroer, ten N. den Bramsloodt off de gorssingen vande graeffelijckheijt van
Hollant,ten O. de polder Madroel 't gemet 350 gl

Opten xxvijen julij anno 1658 soo hebben schout ende schepenen opdracht gedaen aenden Wel Ede-
len heer van Rhoon ende Pendrecht van een huijs erve ende boomgaert bij schout ende Schepenen int
openbaer vercocht ende bij den voornoemden Wel Edelen heere gecocht voor vijfftien hondert carolus
gulden waer van den 8oen penningh bedraecht 18 gl 15 st (dit huis wordt vervolgens overgedragen aan
Pieter Hendricksen Roonaer).

(hiaat april 1654 - maart 1655)

(oktober 1658 - maart 1659)
Anderen staet vanden 2OC penningh wegen de collaterale successie van Wouter Pietersen Couwenhoven za
(compt voor een vij ffde part):
Te West-Barendrecht 1 margen 50 roeden totaal 500 gl, noch vier margen drie hont lant de margen 500
gl, noch 300 roeden lant 250 gl, noch eene margen drie hont 500 gl de margen.
Landen gelegen inden Ambachte van Hooghvliet: 3 gemeten een lijn 300 gl 't gemet, voor een vijffde
part; noch een Leendijk genaempt Couwenhovendijck met de avelingen 350 gl.
Landen in Poortugael: 5 gemet a 250 gl
In de polder Roosant 2 gemeten 50 roeden teellant a 310 gl, noch 3 gemeten teellant a 310 gl.
Inden Ambachte van Pernis: 2 gemeten 150 roeden teellant a 290 gl

(hiaat april 1661 - september 1662)

(oktober 1662 - maart 1663)
Ontfanck vande boeten vande ongefondeerde processen.
Den ïgen maij 1661 heeft Jan Claessen van Pelster als getrout hebbende Aeltgen]ans van Gent proces geinsti-
tueert tegens RogierRooswei, waer van den impost bedraecht - iij £
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Den 25 en junij 1661 heeft Leenden Cornelissen Meeldijck als getrout hebbende Cijtgen Leenderts proces gein-
stitueert tegens AertAndriessen Rijsdijck, waer van den impost bedraecht - j £ x st

(hiaten april 1664 - september 1665 en april 1666 - maart 1667)

Op den j e n octob: 1667 heeft TeunisGerritszn Beek proces geinstitueert tegens AertAndriesz cum socijs over
kennip vercocht tot 72 pond waarvan den impost bedraegtht 1 pond 10 st

Opden 8en octob: Jan Hendrijksz van Pelt tegens Jan Roobol om betaling 77 pond impost 1 pond 10 st

(april - september 1669)
Anderen staet vanden twintichsten penning wegen de collaterale successie van Leenden Bastiaensz de
Werckerzz\.
Inden eersten soo hebben de E. Gerechten deser heerlijckheyt van Roon getaxeert vier gemeten landts
gemeen leggende onder acht gemeten gelegen in't buijtelandt van Roon waerdich te weesen t'gemet
twee honden twaelf guldens tien stuij vers. Comt voorde voorsz vier gemeten acht hondert vijftich gul-
dens waer van den xx penning bedraegt- xlij £ x st
Noch drij gemeten gelegen in Jan Cornelisz polder 225 gl t'gemet
Vier lijnen ondert huijs vanden voorsz overledene, leggende in Out Roon buijtendijx / gemeen met de
Pastori landen van Pernis, totaal 330 gl
Huijs ende erve 550 gl
Het boomgaertien gelegen ten westen vant voorsz huijs 75 gl
Inden heerlijckheijt van Albrants Waert:
6 gemeten landts gelegen aende Albrantswaertse wegh a 212 gl 10 st
31/2 plus 3 gemet idem a 200 gl, noch 3 plus 3 gemet a 225 gl
In Sinct Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplate gelegen inden eijlanden van Overflacque: 6 geme-
ten 117 roeden lastbaer landts gelegen inde Noort polder onder den Oudelantschendijck bij den hoop
getaxeert gereet geit waerdich te weesen 550 gl

Alsoo inde maent van april 1671 in dese heerlijckheijt van Roon is comen t'overlijden Cornelia Cornelisde
Geus jd omtrent 8 a 10 dagen naer haer vader Cornelisjansz de Geus in wiens boedel vrij meer schulden als
effecten gevonden sijn / en de vier overige broeders en susters haer niet tegenstaende als erffgenamen
van haer vader ende voorsz suster hebben gedragen ende dienvolgens belast souden sijn omme den
xx e n penn. wegens de collaterale successie te betalen waer toe alsoo seer onvermogen sijn, soo versoec-
ken d'E. Gerechten bij de tauxatie hier nevens gaende vande selve goederen gedaen, soe wij ons hier
innen sullen hebben te reguleren waer op U Ed Mogende ordonnantie sullen verwachten,
(in marge) Wert verstaen dat de vier overige susters en broeders te saemen kinderen van Cornelisjansen
de Geus in cas de selfde haer als erffgenamen van haer overleden suster Cornelia Cornelis de Geus mochten
hebben verklaert dat van alle soodanige goederen 'trecht vanden xxe penn. subject als bij haer sijn
naergelaten / den voorsz impost aen den landen moet werden voldaen ende wert mitsdien den Rendant
gelast ter naester behoorlicken verantwoordinghe dien aengaende als dan te doen /

Opden 25 julij 1671 heeft mevrouwe Catharina Theresa de Brouxellis Vrouwe van Pendrecht ter secretarie
alhier doen bekent maecken dat haer broeder d'heer Joan Bapt: de Brouxellis in Brabant was overleden
om den xxen penning wegens de collaterale successie van de goederen die in Hollant ofte Westfrieslant
gelegen gelegen souden mogen sijn te werden betaelt / welcke mevrouwe alsoo twee a drij dagen daer
aen wederom naer Brabant is vertrocken / ende haer wedercomste dagelijx wert tegemoet gesien / soo
sal den xxe n penning vande selve inden toekomenden staet werden verantwoort
(marge) Zij in desen 'trecht vanden lande behoorlijck waergenomen en ter naester verantwoordinghe
van gedaen

Alsoo inden lestvoorgaenden staet gebracht is dat in april 1671 in Roon is comen t'overlijden Cornelia
Cornelisdrde Geus jongedochter, omtrent 8 a 10 dagen naer haer vader Cornelisjansz de Geus in wiens boe-
del vrij meer schulden als effecten gevonden sijn soo hebben niet jegenstaende sijne drij meerderjarige
kinderen sijnen boedel aenvaert. Dese E Gerechten op U Ed: Mog: versoeckende hoe sij haer hier inne
tot preservatie vant recht vande collaterale successie souden hebben te reguleren / waer op U Eed: Mog:
in margine hebben gelieven t'apostilleren: in cas de selve kinderen haer als erffgenamen van haer over-
leden suster Cornelia Cornelis de Geus mochten hebben verclaert / dat van alle sodanige goederen (t'recht
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vanden xx penning subiect sijnde) als bij haer sijn naergelaten / den impost aenden landen moet wer-
den voldaen. Ende den rendant gelast ter naesten behoorlijcke verantwoordinge als dante doen.
Achtervolgens welck U. Eed: Mog. apostill / dese E. Gerechten bij haer ontboden hebbende de kinderen
vanden voorn: Cornelisjansz de Geus zal: ende aende selve afgevraeght of sij haer verclaren erffgenamen
van haer suster Cornelia Cornelis de Geus zal: hebben eenpaerlijck geantwoort: van neen. Ende dat sij den
selven boedel vanden beginne hebben gerepudieert ende geabandonneert / gelijck sij de selve alsnoch
sijn repudierende ende abandonnerende bij desen: volgens d'acte daer van hier nevens gaende.

Mede wat U Eed: Mog: inden voorgaende staet advertentie gedaen dat opden 25 julij 1671 Me vrouwe
Catharina Theresa deBrouxellis / Vrouwe van Pendrecht etc: ter secretairie alhier hadt doen bekent maec-
ken / dat haer broeder d'heer Johan Bapt: de Brouxellis in Brabant was overleden / om den xxe n penning
wegens de collaterale successie vande goederen die in Hollant ofte west Frieslant gelegen soude mogen
weesen / te werden betaelt / ende dat de voorn: Me Vrouwe 2 a 3 dagen daer aen wederom naer Brabant
was vertrocken / en haere wedercomst dagelijx wierde te gemoet gesien / en dat men den xx penning
vande selve in desen jegenwoordigen staet souden verantwoorden, waer op U Eed: Mog: in margine
hebben gelieven t'apostilleren: Zijn in desen t'recht vanden lande behoorlijck waergenomen / en ter
naester verantwoordinge van gedaen.

Opden 18 februarij 1672 heeft de voorn: Me Vrouwe van Pendrecht etc: wederom van Brabant gekomen
sijnde / ter secretairie alhier doen bekent maecken / onder de goederen bij haer voorn: broeder zal: naer-
gelaten / te wesen een woninge gelegen inde Fijnaert int eijlant van Willemstadt. Maer alsoo naeder-
hant onderrecht sijn / dat de generale ende gemene middelen vant eijlant van Willemstadt sijn Hooch-
heijt den Prince van Orangien toekomen en de de selve t'recht vande collaterale successie niet en sijn
onderworpen / hebbent selve U Ed: Mog: mitsdesen geraetsaem gevonden ende bekent te maecken.
(marge) Den Rendant wert geordonneert te onderstaen off Johan Bapt: de Brouxellis geen goederen in
Hollant heeft gelegen den impost vanden xxe n penn. subject sijnde daer van ter naester staet bericht te
doen / - (aldaar geen vermelding)

Onfang vande boeten vande ongefundeerde Processen
Opden ii november 1671 heeft de heer Isaaq Lamotius Balliuw der heerlijckheijt van Roon nomini officij
als Eijser proces geinstitueert tegens AelbertAdriaenszRietveltcum socijs om te hebben betalinge van 170
gl / waer vanden impost bedraeght - iij £

(oktober 1672 - maart 1673)
Edoch alsoo bevinde door abuijs niet verantwoort te sijn dat Gulliam van der Vorst opden xiij april 1668
proces geinstitueert heeft tegens Barteljansz van den Hardenbergh / om te hebben staet ende inventairis /
wert oversulx t'selve alhier gebroogt ende verantwoort - iij £

(hiaat april 1674 - september 1674)

(oktober 1674 - maart 1675)
Den eersten aprill ten versoecke van den secretaris van Albrantwaert bij ons schout ende schepenen
getauxeert de nombre van de helft van drie gemeten xvj roeden landt / gelegen inde poldert genaemt
Kijffhouck onder desen heerlickheijt voor 415 gl om daer van de 20e penn. ten behoeve vant gemene
landt te ontfangen welck de voorsz secretaris in sijnen staet sal verantwoorden... memorie
(marge) (..) comende van Pieter Cornelis in de Waert zaliger

(april - september 1675)
Noch heeft den HoogEd: Heere van Roon in dit saijsoin soo nu als dan eenige penningen goudqotieert
op den nieue bedijckten Zegenpolder die volgens den octroije vanden Heeren Staten van Hollant ende
West Vrieslandt in date den xij julij 1675 exempt zijn vanden xl e n penn: dus - memorie

(hiaten april 1677 - september 1677, oktober 1678 - maart 1686, oktober 1686 - september 1701)

(oktober 1701 - maart 1702)
(in aanhef onder meen) Alsmede den twintigsten penn: ofte collaterale successie iemand van ter zijden
ofte vremde luijden aangekomen binnen den vz. tijd: mitsgaders den extra ordonnantie xle penn. der
meubele goederen / trouwen / ofte begraven van eenige persoonen

Cornelis Couwenhoven heeft volgens publijke veijlingh op den 11 maart 1701 binnen de stad Rotterdam
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gedaan / gecogt de nombre van ontrent seven gemeten land onder Rhoon gelegen voor de somme van
ƒ 1205 dogh alsoo hier van tot nogh toe geen transport is gedaan en door den baliju alhier is geinterdi-
ceert aan den secrts. den xl= penn. en x= verhoging van dien te ontfangen /niet anders als onvermindert
het regt van den gemelte balju den dubbelden impost van 't gemeeneland / sal derhalven in den naasten
staat verantwoord werden
(marge) Sij desen enkel den xle Penn. (sonder prejuditie nogtans van 'slands verdere regt / en den of-
ficier sijn actie / ingevalle verstaen mogt werden in desen gefraudeert te sijn) afgevordert en ter naaster
verantwoord / en daer nevens als dan / ontrent den toestand van dese saak berigt gedaen.

Volgt het trouwen en begraven binnen den vz tijd
Den 8e october ArijAbramse als diaconie armmeester doet aangeving van het lijk van een arme vrouw als
- pro deo

Den 26en october PieterArijentsz van Hoogvliet doet aangeving van t lijk van sijn kind - als - pro deo

Den i8en november 1701 Arijaantje Gijse geeft haar aan als bruij t met Dirk Vernoem bruijdegom wonende
totSpijkenisse-iij£

Den 26e januarij (1702) Adriaena Kruijt bruijt woonende alhier met Willem Haansbergen woonden in Sgra-
venhage geeft haer aan onder de Classis van - xxx £

Den 3oen januarij Margarijta Kruijt bruijt woonende alhier met Dingeman Goederheijde woonend te Dor-
deregt geeft haar aan opden Classis van - xxx £

Den 2e maart Leenden janse Vrijland doet aangeving van't lijk van sij n kind - pro deo

Den 27en maert PieterClaasse doet aangeving van't lijk van sijn kind - pro deo

Den 25= september 1702 ontfangen vanPieterCorneliszCouwenhoven den xl= penn. en x= verhogingh van
de hoop van ontrent seeven gemeeten land onder Rhoon geleegen bij sijn vader zal. gekogt... welke
saake nog ongedecideert is (etc, zie ook inv. nr. 98)

Alsoo Jacob Aarijens op den i4en januarij 1702 aangevingh heeft gedaan / de koop van een huijs en erve /
bij hem gekogt van de heer van Valkestein omme de somme van drie honderd guldens etc7.

Den 3en april PieterArijensz Hoogvliet doet aangevingh van 't lijk van sijnen kind pro deo

Den ïsen april Cornelis Cornelisz den Ouden Otter geeft hem aan omme in den huwelijken staat te treeden
met AriaantjeBastiaansvan Gelder woonende in Poortugaal- prodeo

Den i7en april 1702 Cornelis IJpelaar bruijdegom woonende te Klaaswaal met Hilletje van Heijsen bruijt
woonende alhier geven haar aan als onvermogen - pro deo

Den 6en meij Catarinajans van Kesser geeft haar aan om in den huwelijken staat te treden met Leenden
Simonsz Groenendijk, woonende te Noortwijk onder de Classis van - iij £
(marge) verantwoord wegens de bruydegom bij Noortwijk gel. iij £

Den 6en meij Staasjansz van Gelder met Maartje]ans Dekker geven haar aan omme met den anderen in den
huwelijken staat te treeden ijder onder de Classis van drie gulden - vj £

Den 14 meij Willem Corneliszjongejan geeft hem aan om in de huwelijke staat te treeden met jannetje Oole
Keijser woonende in Pernis onder de Classis van - iij £

Den i4en meij Pleuntje Daniels geeft aan het lijk van haar man Huijgjansz Groenendijk als onvermoogen
- pro deo

Den 26en meij jan Jansz van Linge geeft aan het lijk van sijn neeffjanjansz van Linge onder de Classis van
- i i j£

Den 28en meij Arij Cleijse Kranenburgh geefft aan het lijk van sijn vrou Leijgjejans Coomans omder de Clas-
sis van-iij £

Den i7en junij DirckReedijk doet aangevingh van 't lijk van sijn kind als onvermoogen - pro deo

Den 28 en juijnij PieterPietersz doet aangevingh van t lijk van sijn kind als - pro deo
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Den 2en juijlij Pieter Cornelisz Couwenhoven doet aangeving van 't lijk van sijn vader Cornelis Couwenhoven
onder de Classis van - xv £

Den i8en aug. Herberjansz Dekker doet aangeving van't lijk van sijn kind Pieternellajans Dekker als - pro
deo

Den 24 augustij Arij Aartsz doet aangevingh van't lijk van sijn vrou ClaasjePleune als - pro deo

Den 24 aug. Rocus Cornelisz doet aangevingh van 't lijk van sijn kind als - pro deo

Den 8en september GijsbertDriedijk doet aangevingh van 't lijk van sijn kind als - pro deo

Den nen october de wed. van jan Cruijt doet aangevingh van 't lijk van haar man als gehoorende onder
de Classis van - xxx £

Den 2ien october Nicolaas van Ijssel met Swaantje Goutkuijl bruijdegom en bruijt geeven haar aan ijder
onder de Classis van drie gulden - vj £
(marge) verantwoord bij 'S Hage als aldaer getrouwd gel. vj £ van beijden

Den 8en december lngetje Willemsde Wilde doet aangevingh van tlijk van haar vader als - pro deo

Den 29en januarij 1703 Huijgh Groenendijk geeft aan het lijk van sijn kind als - pro deo
is naderhand op drie gulden gestelt dus - iij £

Den 12 februarij GijsbertDriedijk doet aangevingh van 't lijk van sijn kind als - pro deo

Den i6en februarij Cornelis den Otter doet aangevingh van 't lijk van sijn twee kinderen als - pro deo

(hiaat april 1703 - september 1703)

Den i3en october ArijAartsz Rijsdijk en Maartjejansvan Pelt bruijdegom en bruijt geeven haer aan om met
den anderen in den huwelijken staat te treeden - pro deo

Den ïen decemb. Cornelis Roobol de jonge doet aangevingh van tlijk van sijn kind als - pro deo

Dito Willem Horsdijk doet aangevingh van tlijk van sijn kind - pro deo

Den i2en januarij 1704 Willem Leendertsz van Proeijen tnjannitjejans Buijtendijk geven haar aan om met
den anderen in den huwelijk staat te treeden als gehoorende onder de Classis van drie gulden - vj £

Den nen januarij HerberJanszDekker doet aangevingh van 'tlijk van sijn kind als - pro deo

Den ïen feb. KlaasKettingh geeft aan het lijk van sijn vrou en kind als onvermoogen dus - pro deo

Den ïsen feb 1704 Coornelis Philipsz Vermaat en Joannes Oostdorp doen aangevingh van t'lijk van Leenden
]ansz Coomans in Rhoon overleden en Poortugaal gegraven als gehoorende onde de Classis van - 3-0-0

Dito PieterArijenszHoogvliet doet aangevingh van 'tlijk van sijn kind - pro deo

Den i3en feb. 1704 Cors Huijgensz Groenewegh en Hillitje Macchiels de Baak geeven haar aan ommet den an-
deren in den huwelijke staat te treden als - pro deo

Den 8en april 1704 Joannes Campenhoud doet aangevingh van tlijk van sijn moeder Barbara in de Oude
Tonge overleeden en alhier te Rhoon begraven - pro deo

Den 14 april CornelisKeijser doet aangevingh van 't lijk van sijn vrou ReinburgjeTeunis- pro deo

Den 23en april OorbaarMarijnisse doet aangeving van 'tlijk van sijn kind als - pro deo

Den 25 april Gerrit Willemsz doet aangevingh van 'tlijk van sij n kind - pro deo

Den 9en meij Cornelis Andriesse Kettingh woonende alhier geeft hem aan om in den huwlijken staat te
treeden met Jannitje Cornelisse Boender woonende onder Good-Schalkoord als - pro deo
Den i2en meij Adrianus Haax bruijdegom enjacoba Stekeris bruijd beijde woonende in Schravenhaage en
aldaar haar selven aan gegeven hebende ijder onder de classis van 15 gulden en hier in Rhoon getrout en
bij haar betallt ijder gelijke 15 gulden - xxx £

Den 6en junij Willem van Proeijen doet aangeving van tlijk van sijn vrou onder de classis van - iij £
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Den 2ien junij Willem van Proeijen doet aangeving van 'dijk van sij n kind als gehoorende onder de classis
van - iij £

Den 2en augustis Dirk Tol doet aangeving van 'dijk van sijn vader Cornelis Tol als gehoorenden onder de
classis van - vj £

Den 8en augustis Pleun Arijensz Rijsdijk geeft hem aan om in den huwelijken staat te treeden met Grietje
Jacobs Cranendonck van Rijerkerk als - pro deo

Den 17 augustij ArijArijenszRijsdijk doet aangevingh van 'dijk van sijn kind - pro deo

Den ïoen september Rocus Cornelisz doet aangeving van 'dijk van sijn kind als - pro deo

Den 26en september Aard Cornelisz doet aangevingh van 'dijk van sijn suster Barbara Cornelis alhier over-
leden om in Pernis gegraven te werden - pro deo

Volgt den xxe n penningh raakende de collaterale successie
Den 9en feb. 1705 heefft Harman Louris aangevingh gedaan vande goederen naargelaten bij desselfs
overleeden huijsvrou Maartje Cornelis om daar van den xx penn. betaalt te werden
Eerstelijk de helffte in een huijs en erve staande ende geleegen aan den dorpe van Rhoon met een erff-
pagt boomgaartje daar agter aan gelegen belend ten noorden Gerrit van den Waater ten suijden Pieter
JanszBerkel ten oosten den hoogh Ede. heere van Rhoon en ten westen s Heeren Straat getaxeert eerst in
gereede gelde waardigh te wesen de somme van 250 gl.
(marge) d'Acte van taxatie hier nevens niet overgelegt sijnde soo werd den rendant gelast de selve ter
naaster over te leveren sullende het regt voor de selve alsdan werden goedgedaan werdende desen ont-
fang bij provisie sodanig aangenomen.
Item de helffte in een gehijpotequeerde schepene schultbrieff ter somme van 200 gl in houdende ten
lasten van Henderik vanden Lith de Jonge asijn maaker en burger der stad Rotterdam en ten behoeve
van hem Harman Louris van date den 3= meij 1695 geregistreert op nombre 3752 Comt voor de helfft
ƒ1000

Item nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Schout en Scheepenen van
Poortugaal op den 29 junij 1695 geregistreert fol 3 verso no 9 in houdende een somme van seeven hon-
dert gulden Capitaal ten lasten van den Ed. heere Johan Grijp van Valkesteijn ten ten behoeve van hem
Harman Louris

Nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Schout en Schepenen van Poortu-
gaal op den 6= meij 1701 inhoudende 800 gl capitaal ten lasten van Jan Pietersz int Velt ende ten behoeve
van hem Harman Louris
Item nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Schout en Scheepenen van
Spijkenis op den 3= december 1695 inhoudende 200 gl capitaal ten lasten van Arij Willemsz van den Waal
en EldertCorneliszBreekhout en ten behoeve van hem Harman Louris geregistreert in 'tprotocol fol. 176
Item nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Schout en Scheepenen van
Spijkenis 12= aug. 1704 inhoudende 1500 gl capitaal ten lasten van Gabrieljacobsen Schelhoek ende Trijntje
ClasseProoije ende ten behoeve van hem Harman Louris geregistreert in 'tprotocol fol. 102
Item nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Schout en Scheepenen van
Charlois den 23= october 1699 in houdende 120 gl ten lasten van GijsbertHenderikxe van Pendregt
Item nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Schout en Scheepenen van
Pendregt op den 18= mart 1702 ten lasten van de kinderen van Bastiaan Pleunen Barenderegt
Item laastelijk nogh de helffte in een gehijpotequeerde schultbrieff gepasseert voor Scheepenen van
Rhoon op den 10= december 1702 inhoudende 300 gl ten lasten van Staasjansz van Gelder
Alle welke sommens en goederen den xx penn. subject sijnde bedraagt volgens de lijste van aangevingh
die door den voorn. Harman Louris ingevolge het 50 art. van de ordonnantie met solemneele eede is be-
vestigt 3360 gl

Den 2en october (1704) CornelisBarendse van Driel geeft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

Den 3en november Pieter Jansz Berkel doet aangevingh van 'dijk van sijn moeder als gehoorende onder
de Classis van-iij £
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Den i3en november Cornelis Coorneeff'doet aangevingh van 'tlijk van sijn kind als gehoorende onder de
Classis van - xxx £

Den 17 december Harman Louris doet aangevingh van tlijk van sijn vrou Maartje Cornelis Hart onder de
Classis van - iij £

Den i6en januarij 1705 tot verdere voldoeningh van dit bovengenoemde lijk als gehoorenden onder de
Classis van vijfftien gulden nogh twaalff gulden ontfangen dus xij £

Den i8en december (1704) Jacob Corneliszden Oude Otter doet aangevingh van'tlijk van sijn suster Liedewij
Cornelis- pro deo

Den 2ien dito PieterArijenszHoogvlietdoet aangevingh van 'tlijk van sijn kint als pro deo

Den ïen januarij (1705) Pleun Arijensz de Graajf doet aangevingh vant lijk van sijn grootvader Arij Porse
- pro deo

Dito Staas van Gelder doet aangevingh van tlijk van sijn kind als - pro deo

Den gen januarij Pieter]anszBerkel ende Anna Maria Groenendijk geeven haar aan om met den anderen in
den huwelijken staat te treeden ijder onder de Classis van drie gl. Comt - vj £

Den i3en feb. PieterBastiaanszFonkerd en Engeltje VrankeNoordervlied geeven haar aan om met den anderen
in den huwelijken staat te treeden ijder onder de Classis van drie gulden Comt - vj £

Den i8en feb. Joannes vanden Bergh doet aangevingh vant lijk van den dijkgraaf Corn[elis] Coorneeff onder
de Classis van - xxx £

Dito LeendertHorsdijk doet aangevingh van 'tlijk van sij n vrou als - pro deo

Den 7 maart Arij Arijensz Prins en Lena Steevens van derjagt geeven haar aan om in den huwelijken staat te
treeden als - pro deo

Den 9en april 1705 Barend van der Eist geeft hem aan om in den huwelijken staat te treeden met Heleena
van Weena woonende onder Heerijaansdam als gehoorende onder de Classis van - iij £
(marge) verantwoord by Heerjansdam gel. iij £

Den nen april Klaas AndriesseKettingh en Heijltje Gommers Couwenbergh geeven haar aan om met den ande-
ren in den huwelijken staat te treeden als - pro deo

Den 13 dito Jan Gerritsz geefft aan het lijk van een arme vrou als - pro deo

Den 22en dito Jan Danielsz doet aangevingh vantlijk van Barend van derCramp als - pro deo

Den 22en meij een schipper met aarde potten alhier in de haven sijnde doet aangevingh van 'tlijk van
sijn kind als - pro deo

Den ïoen junij Rocus Cornelisz geefft aan het lijk van sijn vader als - pro deo

Den 16 julij Corn[elis] Keijsers geefft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

Den 24en julij Cornelis Raaphorst geefft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

Cornelis de Werker (vermits den selven nooijt getrouijt is geweest en desselfs goederen de collaterale suc-
cessie subject sijn) onder de dubbelde Classis van drie gl. Comt - vj £

Den sen september de vrou van Corn[elis] Keijsers geefft aan het lijk van haar kind als - pro deo

Den ïoen september Cornelis Jillisz Otter geefft aan het lijk van sijn (doorgehaald: kind) vrou als - pro
deo

(hiaat oktober 1705 - maart 1706)
Den gen april 1706 LeendertPietersz Horsdijk en Cijtjejans Capeteijn geeven haar aan om met met den ande-
ren in den huwelijken staat te treeden als - pro deo

Den ven april Dirkje Jans geefft haar aan om in den huwelijken staat te treeden Corn[elis] Arijensz Stoop
van Hoogvliet als - pro deo
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Den ïen meij 1706 Lysèefft de Raad geefft haar aan om in den huwelijken staat te treeden met Joannes Oost-
dorp woonende in Poortugaal als gehoorende onder de Classis van vijfftien gulden dus - xv £
(marge) verantwoord bij Rhoon wegens den bruijdegom gelijke somma

Den 8 junij Arij Corn[elis]jongejan geefft aan het lijk van Corn[elis]Aartsz Rijsdijk als - pro deo

Den i8en junij Cornelia 'tHart geefft aan het lijk van haar moeder Commertje Leenderts als gehoorende
onder de Classis van - iij £

Den 3en julij AardWijnandsz geefft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

Den zen september Herberden Dekker geefft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

Den 7en september Pieter Prins geefft aan het lijk van Huijg Groenendijk als gehoorende onder de Classis
van-iij £

Den i8en september hebben Pieter Doenen Bravenboer en Anna]ans van Kesser haar aangegeven om den
anderen in den huwelijken staat te treeden als - pro deo

Den 23en september Arij Cornfelis] Groenendijk en Stijntje Hend[riksJ Hobbel geeven haar aan om met den
anderen in de huwelijken staat te treeden als - pro deo

(hiaat oktober 1706 - maart 1708)

Ingevolge de appostille op des rendants voorgaende staat heeft Willem Wijn den eed volgens het 50 artij-
kel van de ordonnantie gepresteert

Den nen april Hend[rick] Gerritsz van den Berg geefft sig aan om in huwelijken staat te treeden met Marijtje
]ansdeRooij geboortig van Vlijmen jegenwoordig woonende te Rotterdam als voor - pro deo

13 april Jannitje Cornelia Groenendijk geefft sigh aan om in den huwelijken staat te treeden met Cornelis
Sijmonsz van Gelder woonende in Pernis als voor - pro deo

14 dito Aard Wijnandse geeft sigh aan om in den huwelijken staat te treeden met LenaArijens van der Gijse
woonende in Poortugaal als voor- pro deo

18 meij Philip Bolderdijk geeft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

14 julij Pieter Cornelisz den Offer geeft aan het lijk van sijn kind als - pro deo

6 september ArijBacker geeft aan het lijk van sijn broeder PieterBacker als - pro deo

(hiaat oktober 1708 - september 1709)

Volgt trouwen en begraven
Volgens de appostille op den rendants voorgaanden staat, werd wegens de bruijd Lena Groenendijk al-
daar vermeld en verantwoord - iij £
(marge) Werd tot voldoening van d'appostille op den voorg. staat fol: ix r. gesteld wel gebragt en den
rendant gelast in't toekomende 'slands vervallen regt op sijn tijd in sijne successive staat te verantwoor-
den.

Den ïsen november 1710 (bedoeld 1709) Arij Staasz van Gelder en Arijaantje Bastiaans de V/erker, geeven sig
aan omme met den anderen in den huwelijken staat te treeden, als ijder gehoorende onder de klassis
van drie gulden comt - vj £

Den i2en januarij 1710 Jan Hermeijer geefft aan het lijk van sijn kind gehoorende onder de classis van - iij
£

(hiaat april 1710 - september 1717)

Den 9en october 1717 Willem van Prooijen en Lijntje van Wijngaarden geeven sigh aan om met den anderen
in den huwelijken staat te treeden ijder als gehoorende onder de classis van drie gulden comt - vj £

Den 26en november 1717 Pieter Pietersz Feters, geefft sigh aan om in den huwelijken staat te treeden met
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NeeltjeHubrechtsKoek woonende in Pendrecht als gehoorende onder de classis van - iij £

(hiaat april 1718 - maart 1727)

Den ïsen junij NeeltjeNoute geeft aan het lijk van haar schoonsoons kind als gehoorende onder de classis
van - ƒ 3-0-

Den 18 september de heer Toelaan geeft aan het lijk van sijn vrou Cristina van den Beugel als gehoorende
onder de classis van - ƒ 3-0-

Den 3= junij 1727 ontfangen van Jan Dros woonende te Rotterdam / als last en procuratie hebbende van
de hoogh Ed. geboorene Jonkvrouwe Marija Charlotte de Hartoge van Frenerij als erfgenaam van Jonker
Charles de Hartoge overleeden te Brussel op den 10= september 1726 den xx= penningh van de volgende
landen als hebbende den secrts. van Rotterdam den ontfangh afgewesen / en den voorn. Jan Dros ge-
addresseert aan de secretarissen van de plaatsen daar de goederen geleegen sijn en oversulx ten dien
eijnde ontfangen den xx= penningh / Eerst van de helft in twee mergen en 17 roeden land int Buij teland
van Rhoon in huure gebruijkt werdende bij CornelisRoobol getaxeert ƒ 250
Item nogh van verscheijde perceelen saamen agt mergen 38 roeden / int Buij teland van Rhoon gebruijkt
werdende bij Maarten Moolenaarah een perceel van 2 mergen 300 roeden getaxeert op ƒ 600; item perceel
2 mergen 200 roef 425; item eene mergen 38 roe weijland ƒ 300; 2 mergen 100 roeden weijland ƒ 600

(hiaat oktober 1727 - september 1741)

Den ïsen januarij 1742 Jaco b Bastiaanse Barend[rech]t geeft aan het lijk van sijn broeder Jan Bastiaansz Ba-
renderegt, als gehoorende onderde classis van drie gulden, vermits deselven nooijt gehouijt is geweest, is
desselfs boedell den xxe n penning subject onder de dubbelde classis van drie gulden comt dus - ƒ 6-0-
Den xxe n penning van deese nalatenschap betaat alleen volgens beeedigde lijst van aangeeving hier
nieuens in een hijpoteek brieff van 600 gulden capetaall, gepasseert voor schout, scheepenen van Char-
lois opden ïoen jan. 1722 ten lasten van Neeltje Arijens Verschoor waar van den xx e n penning bedraagt -
ƒ 30-0-

en den x e n verhooging van dijen - ƒ 3-0-

Den 2oen maart 1742 Mr. Koern doet aangeeving van het lijk van AaltjeBrant als gehoorende onder de
classes van drie gulden
(Harmanus van Munster genoemd als aangever in inv. nr. 60)

(hiaat april 1742 - maart 1743

Volgt den xx penningh
Ontfangen van Crijn op den Dijk weduenaer en erffgenaam van sijn vrou Neeltje Cornelis Oosthoek overlee-
den binnen Rhoon op den 9 maart 1743
Als eerstelijk van de helft in een huijs, erve, keet daar op staande, staande ende geleegen aan den Dorp
Dijk binnen Rhoon, belend ten oosten deselven dijk ten westen den dijksloot en ten suijden Willem van
Son, en ten noorden Cornelis Meeuwis
getaxeert op de somme van - ƒ 250-0-
En tevens de helft in een gemet 90 roeden weijland geleegen in Oud Rhoon buijtendijx getaxeert in
gereede gelden waerdig te weesen de somme van ƒ 120
(inden Albrantswaart)
Ten 3 van 1/6 in de helfft in een huijs en erve f150
Ten 4 de helft in een gemeth 250 roeden weijland ƒ 230
Ten 5 de helft in 2 gem. 210 roeden weijland ƒ 350
Ten 6 de helft in 6 gem. saeijland ƒ 720
Ten 7 een helft in 4 gem. 150 roeden weijland ƒ 675
Ten 8 de helft in 6 gem. weijland ƒ 600
Ten 9 de helft in 3 gem. 100 roeden saaijlandf 415
Den 6= junij 1743 te Brussel overleeden juffrouw Marja Carolijna deHartooge / nagelaaten hebbende ver-
scheijden landerijen onder dese provincie geleegen den xx penning subject/ aldus de administratie van
den rendant PieterSandwegh / waar van den xx penningh in den volgende staat sal verantwoord werden
vermits niet in gereetheijd heeft kunnen coemen
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Den 27en feb. 1744 Jan Jansz van Haamont geeft aan het lijk van sijn vaader]an Dirxs van Haamont, als
gehoorende onder de classis van - ƒ 3-0-

De rendant brengd ende verantwoord alhier in ontfangh de xxen penning van de nalatenschap van
juffrou Marija Carolyna dcHertoge overleeden binnen Brussel, op den 6en junij 1743 van de navolgende
perceelen landen onder verscheijde jurisdictien gelegen als volgt.
Als eerstelijk onder de polder van Oud Beijerland de nombre van 7 mr. 527 roeden / in huure gebruijkt
werdende bij Jacobus Verhaagen getaxeert den koop op de somme van -ƒ1400
Item nog een stuck lands groot drie mergen 20 roeden meede geleegen in Oud Beijerland in huure ge-
bruijkt werdende bij Jacobus Hobbelt / getaxeert den hoop op de somme van - ƒ 700
Item nog 13 mergen 26 roeden lands in Oud Beijerland in huure gebruijkt werdende bij Arijden Ouden
getaxeert den hoop op de somme van ƒ 1300; item 5 mergen 320 roeden in huure bij Cornelis Boodegem
ƒ900.

item nog 4 gemet 193 roeden geleegen in het Binnen Bijesland inden Albrants-waart in uure bij Philips
Vermaatf 1000; 3 gemet 148 roeden int Buijten Bijesland in huure bij derselven ƒ 1400
Item 2 mergen 550 roeden in Dirk Smersland in huure bij PieterSalijf 850 en nog 3 mergen 450 roeden
aldaar ƒ 1050
Item nog de nombre van eene mergen 535 roeden landen geleegen in Charlois in huure bij Cornelis Hor-
rewegh getaxeert den hoop op ƒ 400
Item nog 7 mergen 150 roeden int Buijteland van Barenderegt in huure bij ChijellPleunen de Vette hebbe
na voorgaende aenschrijvingh tot nog toe die taxatie niet bekoomen / oversulx hier voor memorie. Den
28 meij 1744 dese taxatie nog ontfangen ƒ 2400
Item 2 mergen 26 roeden int Buijteland van Rhoon in huure bij Pieterjilliszf 440; item 8 mergen 138 roe-
den in huure bij Dirk Visser, in 3 perceelen ƒ 1760; item 7 meren 335 roeden in huure bij Cornelis Lughart in
2 perceelen ƒ 1600
Item 8 mergen 335 roeden in Nieuw Penderegt in huure bij Cornelis Voetjens en Maarten Barenderegt (ieder
een perceel) ƒ 1780; item 2 mergen 180 roeden bij Gerrt Barenderegt ƒ 425
Laatstelijk nog 2 mergen 150 roeden geleegen in Boudeweijn Hars-land in huure bij de erffgenamen
van GerritKeijserf 600

Den 2gen october (1745) Cornelis Lughart geeft aan het lijk van sijn kind als gehoorende onder de classis
van - ƒ 3-0-

Den 4en feb 1746 Pieter Jansz de Raad geefft aan het lijk van sijn mouije Lijsbeth de Raad, als gehoorende
onder de classis van - ƒ 6-0-

(hiaat april 1746 - maart 1747)

Sommige van de namen hiervoor komen ook in de diaconierekeningen voor, met enkele
dagen verschil vermeld, namelijk datum aangifte overlijden versus datum begraven. Het is
opmerkelijk dat er namen in de diaconierekeningen voorkomen die niet zijn vermeld in de
lijst hierboven.

Overigens zijn wellicht nog niet alle bronnen met betrekking tot DTB gegevens van Rhoon
geïdentificeerd. Zie voor een kleine aanvulling in de periode 1705-1717 het archief van de r.-k.
St. Janskerk te Schiedam8. Vanzelfsprekend zijn er voor wat betreft huwelijken in (met name)
omliggende plaatsen ook uit vroegere perioden echtelieden te vinden, afkomstig van Rhoon.

Noten
1. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Gemeente Rhoon inv. nr. 60-62, Registers van ontvangst van

de impost op het trouwen en begraven, inv. 60I7i8-april 1749, inv. 611749-1805.
2. J. H. Brakke, Rhoon, in: Ons Voorgeslacht 22 (1967), pag. 1 e.v. (nog enkele gegevens vermeld in Ons

Voorgeslacht 38 (1983), pag. 600).
3. GAR, R. Rimkus, Indices DTB Rhoon, 1999/2000.
4. Rhoonse bronnen dl II, bew. J. H. van der Boom, wg. Overmaas te Hoogvliet, 2001.
5. GAR, Gemeente Rhoon, inv. nr. 55-57 Staten en registers van ontvangst van de 20e, 30e, 40e en 80e
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penning, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven, 1622-
1811. Afgehoord door schout en schepenen, inv 55 1622-1747, met hiaten.

6. GAR, Gemeente Rhoon, inv. nr. 96-102 Registers van transporten en hypotheken.
961586-1606,1628-1631. (oud r.a. nr 12).
971634-1677. (oud r.a. nr. 3).
981678-1721. (oud r.a. nr. 4).

7. De koop gaat niet door wegens gebrek aan gerede penningen op de afgesproken datum,]acobAarij-
ens wordt echter nog tot eind 1704 geprest om de 40' en 8oe penning te betalen.

8. Ons Voorgeslacht 21 (1966), pag. 555 e.v., Schiedams register van overledenen, Gemeente Archief
Schiedam.

IN MEMORIAM DRS. H. H. W. VAN EIJK

Amsterdam 13 maart 1925 Diemen 15 februari 2003

In de avonduren van zaterdag 15 februari 2003 is zeer onver-
wacht overleden onze oud-voorzitter en erelid van de NGV, drs ^—v_^
H.H.W. van Eijk. Ongetwijfeld velen zullen door deze tijding ^ „
geschokt zijn. Gesteld voor de taak een artikel ter nagedach-
tenis aan deze vooraanstaande verenigingsfunctionaris te
schrijven, besefik dat ik hem hier zeker zo graag als vriend zou
hebben beschreven, een vriend die ik bijna een halve eeuw heb
gekend en aan wie ik heel veel buitengewone dierbare herinne-
ringen bewaar!

We treffen Van Eijk's naam in Gens Nostra voor het eerst aan
onder de nieuwe leden in de aflevering van april 1952. Hij woont
dan in Koog aan de Zaan, waar hij na terugkeer uit Indonesië,
kort daarvoor, zijn stiefmoeder heeft leren kennen, die in de periode dat Van Eijk als officier
van de Administratie aan de evenaar verbleef met zijn vader was getrouwd, die zelf helaas die
terugkeer van zijn zoon niet meer mocht beleven. Zijn tijd in Nederlands Indië - Indonesië
- zal overigens in later jaren in zijn verhalen regelmatig terugkeren. Het kan niet anders of
het heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt, opgegroeid als hij was in een redelijk
beschermde omgeving. Na zijn diensttijd mag hij zich drager noemen van het Ereteken van
Orde en Vrede.

Van Eijk vatte zijn studie weer op aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1955 le-
raar Nederlands en Geschiedenis aan de Tweede HBS-A in de Pieter Lodewijk Takstraat in
Amsterdam (later: Berlage Scholen-gemeenschap).

Binnen de NGV vestigt hij in die jaren de aandacht op zich met een tweetal zeer geslaagde
lezingen in 1957 over de lagere adel.

Als hij in de Algemene Jaarvergadering te Leiden op 23 april 1960 wordt gekozen tot lid van
het hoofdbestuur, is het al de bedoeling dat hij met ingang van 1961 de heer W. D. H. Rosier zal
opvolgen als hoofdredacteur van Gens Nostra. En zo zal het ook gaan, zij het dat hij het door de
omstandigheden van het moment binnen de NGV zal moeten doen met de 'titel' van redactie-
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secretaris. In het voorjaar van 1963 legt hij deze functie als gevolg van drukke beroepswerk-
zaamheden neer. Hij blijft voorlopig wel lid van de redactiecommissie en ook in het hoofdbe-
stuur wil men hem om zijn gewaardeerde kwaliteiten niet laten gaan. Als hem laat in de jaren
zestig wordt gevraagd om vice-voorzitter van de NGV te worden, aarzelt hij langere tijd. Van
Eijk is inmiddels in 1967 aan de UvA afgestudeerd als historicus, hoofdrichting mediaevis-
tiek. Prof. dr. J. F. Niermeijer (1907-1965) zal hij steeds met enige trots als zijn grote leermeester
beschouwen en in gesprekken wordt diens naam dikwijls - soms wat nostalgisch - naar voren
gebracht. Na dit, eigenlijk toch wat late afstuderen, Van Eijk is dan al 42 jaar, komt bij hem de
gedachte op om het middelbaar onderwijs te verlaten en zijn loopbaan bij het hoger onderwijs
te vervolgen. We leven dan nog in een tijd dat genealogie door veel historische wetenschaps-
beoefenaren als wat minder serieus wordt bekeken en Van Eijk, aan wie dat natuurlijk ook
bekend is, vraagt zich af of hij zich ter wille van zijn carrière-planning niet beter wat van het ge-
nealogisch veld kan distanciëren. De worsteling rond dit besluit heeft Van Eijk mogelijk meer
moeite gekost dan oppervlakkig waarneembaar was. Immers, het zou ook later nog dikwijls
blijken, Van Eijk hechtte sterk aan zijn omgeving en zijn vrienden en vrienden had hij 'binnen
de genealogie' in de jaren ruimschoots gemaakt! Het loopt tenslotte anders. Als zijn pogingen
niet snel genoeg tot resultaat leiden, kiest hij voor de voortzetting van zijn bestaan op dat mo-
ment en aanvaardt dan ook in 1970 de voor hem nog gereedliggende functie van vice-voorzitter
onzer vereniging. Driejaar later op 28 april 1973 volgt hij mr. E.H.Y. van Hees op als voorzitter.

Zeker de eerste jaren van zijn voorzitterschap vallen samen met een moeilijke periode in de
NGV. Aan zijn vriendelijke en tegelijk gezaghebbende optreden is het zeker mede te danken
geweest dat een aantal van de zich voordoende problemen allengs tot een oplossing kon gera-
ken. Er is daarbij aan veel te denken, maar niet het minst aan de huisvestingsperikelen. Onder
zijn leiding kon de NGV in 1978 een deel van de Promers-kazerne in Naarden betrekken en hij
was het, die kanalen vond, waarlangs de inrichtingskosten voor een groot deel konden wor-
den gefinancierd.

Dertien jaar lang was Van Eijk voorzitter van de NGV. Zoals het vaak gaat, ontstaat na
verloop van tijd bij sommigen een soort gevoel van vertrouwdheid, geborgenheid zou ik
bijna zeggen, en een stille hoop dat het blijft zoals het is, terwijl bij anderen juist het gevoel
ontstaat dat 'nieuw bloed' de gang van zaken moet bevorderen. Ook Van Eijk ontkwam niet
geheel aan dit dilemma. Zijn besluit om er in 1986 een punt achter te zetten bleek definitief.
Een besluit dat gerespecteerd werd, maar zeker ook wel betreurd.

Op een merkwaardige samenloop van gebeurtenissen bij zijn vertrek, wil ik nog wijzen,
ook omdat daarover zover ik weet op geen andere plaats enige helderheid is te verkrijgen.
Natuurlijk was het hoofdbestuur van mening dat Van Eijk bij zijn afscheid enig eerbetoon
had verdiend na alles wat hij in de afgelopen zesentwintig jaar voor de NGV en de genealogie
in het algemeen had betekend. Daarbij werd o.a. gedacht aan de vele malen dat hij de NGV in
het buitenland bij diverse congressen en landdagen had vertegenwoordigd, aan zijn publi-
caties en vele lezingen, zijn werk in diverse commissies en als bestuurslid van het Centraal
Bureau voor Genealogie, maar vooral uiteraard aan het dagelijks bestuurswerk, dat een be-
trokken en ijverig functionaris als hij was ook wel bijna dagelijks bezig hield. Het toenmalig
bestuur echter vond het niet gepast om een lid uit eigen kring aan de Algemene Vergadering
voor te dragen tot erelid. Daarom werd gekozen voor het doen van een voorstel tot verlening
van een koninklijke onderscheiding. Intussen evenwel ontstond binnen de vereniging - ik
meen dat het de afdeling Gelderland was, die het voortouw nam - toch een initiatief om de
heer Van Eijk tot erelid te benoemen. Het hoofdbestuur wilde tegen dat initiatief uiteraard
geen blokkade opwerpen, maar diende te zwijgen over het aangevraagde lintje! Op 26 april
1986 werd de scheidende voorzitter zeer welverdiend benoemd tot erelid van de NGV en... op
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16 mei 1986 speldde de toenmalige burgemeester van Diemen, mevr. A. van Dok-van Weele,
hem de versierselen op behorende bij de hem verleende koninklijke onderscheiding, die van
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na zijn vertrek als voorzitter bleef Van Eijk in hoge mate geïnteresseerd bij onze vereni-
ging. Nog tot enige jaren geleden bezocht hij - eerst regelmatig, later incidenteel - hoofd-
bestuursvergaderingen, alwaar hij meestal luisterend aanwezig was, maar als hij er meende
goed aan te doen ook, en soms zelfs krachtig, het woord nam. Sinds 1994 was hij voorzitter
van de Stichting Sedes Nostra. Een goede huisvesting van ons verenigingscentrum zag hij als
een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de NGV en als een doel dat hij
ruimhartig wilde steunen.

Met zijn brede historische kennis, in het bijzonder m.b.t. de Middeleeuwen, zijn grote
belangstelling voor de genealogie en zijn vaardige pen had Van Eijk kunnen uitgroeien tot
een van de grootste auteurs op genealogisch gebied van de 20e eeuw. Dat is hij niet geworden.
Zeker, hij heeft de nodige publicaties verricht, buiten de NGV, maar ook in ons eigen Gens
Nostra. Daarbij denk ik aan het Luxemburg-nummer (november 1964) en meer nog aan de
laatste twee Karel de Grote-nummers (1990-1991), waarvan een groot deel van de tekst van
Van Eijk's hand was. En zo is er veel meer. Een aanzienlijk deel van zijn werk echter bleef
ongepubliceerd en daarmee doel ik op zijn vaak zeer uitvoerige antwoorden op brieven van
genealogen en zijn interessante verhandelingen, dikwijls met bijpassend illustratiemateriaal
en schema's, uitgereikt aan enkele vrienden, naar aanleiding van iets wat hij had gehoord
of waar op enige wijze zijn aandacht op was gevallen. Vrijwel al deze werkstukken zouden
na enige redactionele bewerking tot waardevolle bijdragen in onze bladen hebben kunnen
dienen, maar dat was niet zijn streven. Misschien zag hij wel eens op tegen alle brieven die hij
na een publicatie weer op zich afzag komen, die hem dan opnieuw allerlei vragen van belang-
stellenden zouden brengen, waarop hij wederom op zijn hoogst gedocumenteerde manier
zou moeten antwoorden.

Ik sprak over zijn vrienden. In zijn vriendenkring namen de leden van de in 1964 - nota-
bene bij hem thuis - opgerichte Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren een bijzondere
plaats in. Ongetwijfeld heeft zijn verbondenheid en vriendschap er bij geholpen dat de werk-
groep tot de dag van vandaag is blijven bestaan, zij het dat de groep zich in de laatste jaren -
men denke aan de langzamerhand vorderende leeftijd van de leden - meer tot een praatgroep
is geworden en de naam 'werkgroep' meer tot een herinnering aan betere tijden!

Het zijn deze vrienden die zijn heengaan in het bijzonder betreuren, maar vele anderen
zullen dit gevoelen delen. De herinnering aan Hoyte Hendrik Willem van Eijk zal nog lange
jaren bewaard blijven. Een heel goede herinnering.

R.F.Vulsma
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W E G W IJ S

archiefnieuws

Haags Historisch Museum
Totale herinrichtingen uitbreiding van de huisvesting
Over de nieuwe ambities van het Haags Historisch Museum lazen wij voor u in een nieuwsbrief het
volgende:
- vestiging van het Rijksmuseum aan de Hofvijver
- inrichting van een nieuwe permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Den Haag met ac-

centen op Den Haag als internationale stad van vrede en recht
- aanbod van een aantrekkelijk programma van exposities met tal van activiteiten
Om deze plannen te kunnen realiseren, zal de huisvesting van het museum grondig aangepast moeten
worden.

Rijksmuseum aan de Hofvijver
Zoals bekend, zal het Rijksmuseum in Amsterdam zijn deuren voor enige jaren sluiten. Alleen de zuid-
vleugel zal toegankelijk zijn voor een aantal topstukken uit de collectie, want om het kort samen te vat-
ten, de Nachtwacht moet bewonderd kunnen blijven worden. De directies van Rijksmuseum en Haags
Historisch Museum zijn in principe overeengekomen dat de belangrijkste stukken uit de afdeling Va-
derlandse Geschiedenis tijdens de sluiting te zien zijn in het Haags Historisch Museum, dat gedurende
enkele jaren zal functioneren als 'Rijksmuseum aan de Hofvijver'.

De keuze van de objecten zal worden bepaald door een verhaallijn die de geschiedenis van Den Haag
samenbrengt met de nationale geschiedenis.

De locatie van het Haags Historisch Museum, een steenworp verwijderd van het Binnenhof, geeft een
bezoek aan het Rijksmuseum aan de Hofvijver een extra dimensie.

Vele gebeurtenissen uit onze geschiedenis speelden zich afin het hofgebied; de hoofdpersonen heb-
ben er geflaneerd, hun plannen bedisseld, politiek en de liefde bedreven.

Een bezoeker ervaart de historische sensatie ('ik loop waar zij liepen') als hij na zijn museumbezoek
een rondwandeling in de historische kern van de stad maakt.

[Haags Historisch Museum Nieuws, nr. 1, maart 2003, pag. 1]

Wordt het Stadsarchief Breda een Regioarchief?
Misschien heeft u het afgelopen jaar iets gehoord of gelezen over gemeenten in West-Brabant die zich
beraden over hun archiefzorg en de daarbij behorende publieke dienstverlening?

Zo heeft het bestuur van het Regionaal Archief West-Brabant in Zevenbergen begin 2002 aangege-
ven dit streekarchief, gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Zundert, op te heffen. Ook het bestuur van het gelijknamige
streekarchief, locatie Oosterhout, bezint zich op haar toekomst. Hiertoe behoren de gemeenten Ooster-
hout, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Drimmelen, Geertruidenberg en Gilze-Rijen. Mochten gemeen-
ten in West-Brabant hun archiefzorg ergens anders onderbrengen, dan komen geografisch gezien de
gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Tilburg hiervoor in aanmerking. Beoogd wordt het
archiefmateriaal bij de vier stedelijke archieven onder te brengen en daar beschikbaar te stellen. Er is
daarbij geen sprake van een fusie. In Archivaria nummer 10 (juli 2003) volgt het laatste nieuws over de
regio-ontwikkelingen.

[Archivaria, periodiek van het Stadsarchief Breda, nr. 9, jan. 2003, pag. 3]

Over o.a. hetzelfde onderwerp bericht De Lancier (maart 2003):
Nieuwe ontwikkelingen bij hetRHC Tilburg
[... het fusieproces tussen het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (RHC) en het Nederlands Textiel-
museum - en de vorming van een 'stadsmuseum'- wordt voort gezet...]
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Maar dit jaar staat er nog een fusie op het programma. De gemeenten in West-Brabant hebben de
laatste jaren intensief onderhandeld met vele archiefdiensten over de toekomst van hun archiefzorg. De
opheffing van de gemeenschappelijke regelingen voor de streekarchieven van Zevenbergen en Ooster-
hout was uiteindelijk de aanleiding om toenadering te zoeken bij andere diensten. Voor Oosterhout
waren op het laatst nog twee steden in beeld, namelijk Breda en Tilburg. Het bestuur van de gemeen-
schappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant locatie Oosterhout heeft onlangs het unanieme
besluit genomen om de archieven in Tilburg onder te brengen. De verschillende gemeenteraden moe-
ten noch een finale beslissing nemen, maar de intentieverklaring ligt er. De gemeenten waarmee - na
goedkeuring door de gemeenteraden - dienstverleningsovereenkomsten zullen worden afgesloten
zijn: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout. Deze
gemeenten hebben totaal zo'n 2.500 strekkende meter archieven in beheer, die vermoedelijk vanaf
2004 in fasen naar Tilburg zullen worden overgebracht.

[De Lancier, nieuwsbrief van het RHC Tilburg, jg. 3, nr. 1, maart 2003, pag. 1]

Bij het Regionaal Historisch Centrum Tilburg zij n nu aangesloten:
- Tilburg (met Berkel-Enschot en Udenhout)
- Dongen (met 's Gravenmoer)
- Goirle (met Riel)
- Hilvarenbeek (met Esbeek, Biest-Houtakker, Diessen, Haghorst en Baarschot)
- Loon op Zand (met Kaatsheuvel en De Moer)
- Oisterwijk (met Moergestel en Heukelom)

Het RHC Tilburggaatop de kleintjes letten: Bezuinigingen bij het archief!
Halverwege 2002 werd het RHC Tilburg geconfronteerd met bezuinigingen door de gemeente Tilburg.
Bezuinigingsmaatregelen zijn nooit makkelijk te nemen, maar het RHC Tilburg heeft noodgedwon-
gen moeten besluiten om budgetten in te leveren met betrekking tot de audiovisuele collecties (bewe-
gend beeld en geluid) en de bibliotheek.

Wat betekent dat voor u als raadpleger van de genoemde collecties? Veel abonnementen zijn beëin-
digd, u kunt bijvoorbeeld niet meer Brabant Cultureel inzien. Wel zijn alle abonnementen gehand-
haafd die op onze regio van toepassing zijn zoals het tijdschrift De Kleine Meijerij en de bladen die van
genealogisch belang zijn. De kast met het aantal tijdschriften in de studiezaal is dus aanzienlijk leger
geworden.

Nieuwe boeken die het werkgebied van het RHC Tilburg aangaan, zullen vrijwel altijd aangeschaft
worden. Ten aanzien van algemene literatuur zullen we heel kritisch kijken of de nieuwe publicatie wel
echt een aanwinst is. Net als de grootste kruidenier van Nederland gaan we dus op de kleintjes letten!

Het was extra pijnlijk dat we op het budget van de audiovisuele collectie moesten inleveren. Het RHC
Tilburg heeft als eerste archiefdienst in Nederland haar hele collectie laten digitaliseren en kan vrijwel
alle films op DVD laten zien. De publieke aandacht voor de Dag van de Brabantse Film in oktober 2001
was groot. Kortom door het RHC Tilburg is veel aandacht voor de collectie gevraagd.

Een consequentie van deze bezuinigingsronde is dat we gebruikersrechten gaan heffen voor het
raadplegen van films en video's. U zult dus voortaan voor het bekijken van een video of dvd moeten
gaan betalen.

[De Lancier, jg. 3, nr. 1, maart 2003, pag. 5]
Adres: Kazernehof 75,5017 EV Tilburg; Postbus 90155,5000 LH Tilburg; tel.: 013-542.9470;
E-mail: rhc@tilburg.nl; http://rhc.tilburg.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Donderdag bovendien van 18.00-22.00 uur
(uitgezonderd in de maanden juli en augustus).
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Reeuwijk

Streekmuseum
Oudheidkamer Reeuwijk —^

" CTJDHEIDKAIOUDHEIDKAMER REE'JW>

De secretaris van het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijkjan van der Bas, schrijft in de Nieuwsbrief
van het museum, maart 2003, pag. 3:
De genealogie Reeuwijk

Dit is de titel van het bestand dat we in de computer hebben opgeslagen. De genealogie bevat nu 95.000
namen van personen, die op enigerlei wijze 'iets' hebben met ons dorp. We hebben dit bestand zo ge-
noemd omdat er heel veel families in voorkomen die sinds langere tijd hier wonen. Ik denk hierbij aan
Achterberg, Anker, Baars, Ballering, Benschop, van den Berg, Blom, (den) Boer, Boerefijn, Bontenbal,
Boon, Bouman, Brauns, Breedijk, Broekhuizen enzovoorts. Ik heb nu 15 namen opgenoemd en ben pas
bij de letter 'B'! Dit betekent dat zeer waarschijnlijk ook uw familienaam in ons bestand voorkomt.
De naam Reeuwijk hebben we ook gekozen omdat zoveel families in Reeuwijk aan elkaar verwant
zijn. Wie kent ze niet, de Van Dijken, de Van Dammen, de Van Essen, de Groenendijken, de Hoogen-
doorns, de Jongenelen, de Perdijken, de Verweijen en de Van der Starres? Veel bezoekers vragen naar
hun 'stamboom'. Voor zover aanwezig kunnen we deze voor u afdrukken. Natuurlijk ontvangen wij
ook genealogen, mensen die al hun vrije tijd besteden aan het beoefenen van hun hobby. Voor hen is er
in de Oudheidkamer nog veel meer te vinden. We hebben zo'n 500 boekwerken met familienamen uit
de zeer wijde omgeving van Reeuwijk, met name uit de Krimpener- en de Alblasserwaard. We hebben
het aantal namen nooit geteld, maar dit moeten er vele duizenden zijn. We hopen dat u het komend
seizoen ook eens in onze 'opkamer' komt kijken.

Correspondentieadres: Stichting Oudheidkamer Reeuwijk, Postbus 65, 2810 AB Reeuwijk; tel.: (0182)
394.800;
E-mail secr.: info@streekmuseumreeuwijk.nl
Bezoekadres: Oudeweg 3, Reeuwijk; Openingstijden: 13.00-17.00 uur; april t/m oktober op zaterdag en
zondag
Groepsrondleidingen: maandag t/m zaterdag op afspraak - Aanmeldingen: Corrie Perdijk (0182)
395-045 en Janny van Kippersluis (0172) 615.286
E-mail: groep@streekmuseumreeuwijk.nl; Website: www.streekmuseumreeuwijk.nl

Welkom bij het Streekarchief'Rijnstreek'
Streekarchief 'Rijnstreek' is hèt historisch informatiecentrum voor Woerden. Hier worden de vaak
eeuwenoude archieven bewaard, die een schat aan informatie bevatten over Woerden en omgeving en
de mensen die er leefden. Het Streekarchief werkt overigens niet alleen voor de gemeente Woerden,
maar ook voor de gemeenten Montfoort, Bodegraven, Reeuwijk en het hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.

Op grond van de Archiefwet is de overheid verplicht de archieven in goede, geordende en toegan-
kelijke staat te bewaren. Bovendien hebben de burgers recht op gratis inzage van stukken. Ieder jaar
ontvangt het Streekarchief 2000 bezoekers, die komen voor historisch onderzoek, het uitzoeken van
de familiegeschiedenis, informatie voor een werkstuk op school of het inzien van de bouwtekeningen
met het oog op de koop of verbouwing van een woning. Daarnaast werkt het Streekarchief mee aan een
aantal educatieve projecten. Zo komen elk jaar ongeveer 300 leerlingen van de Kalsbeek en Minkema in
klassikaal verband naar het Streekarchief omaan de hand van originele stukken onderzoek te doen naar
Woerden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

De archieven die door het Streekarchief worden beheerd, dateren van de late middeleeuwen tot
ongeveer 20 jaar geleden. De archieven die betrekking hebben op Woerden, Harmelen, Kamerik en
Zegveld zijn afkomstig van de plaatselijke besturen, notarissen, waterschappen, kerken, verenigingen
en andere organisaties. Voorbeelden van de meer dan 250 Woerdense archieven zijn die van de stad
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Woerden (139301811), het gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (1629-1811), de voormalige gemeente Ger-
verscop (1811-1857), het Groot Waterschap van Woerden (1322-1994), de Hervormde Gemeente Kamerik
(1700-1989) en de Commissie tot wering van schoolverzuim te Harmelen (1901-1968).
Een compleet overzicht vindt u op internet: www.utrechtsarchief.nl

Al deze archieven geven samen een goed beeld van het verleden. Daarnaast beschikt het Streekar-
chief over een omvangrijke foto-, boeken- en krantencollectie.

Kortom voor informatie over het verleden moet u naar het Streekarchief, gevestigd aan De Bleek 2 te
Woerden (zij-ingang stadhuis).

[Nieuwsbrief Historisch Platform Woerden, nr. 5, voorjaar 2003, pag. 1]

Den Haag
Archimedes in het Gemeentearchief
Eind vorig jaar is 'Archimedes', de snelle zoekmachine die speciaal voor het Haags Gemeentearchief
werd ontwikkeld, in gebruik genomen. Archimedes zoekt gelijktijdig in wel zeven collecties, te weten
prenten & tekeningen, affiches, foto's, archieven, boeken, tijdschriften en audio-visueel. Meer dan
350.000 records in verschillende databases - waaronder ook databases elders - kunnen tegelijkertijd
bevraagd worden via www.gemeentearchief.denhaag.nl

Op dit goedbezochte internetadres is ook de grootste historische fotodatabase van Nederland te vin-
den: meer dan 1000.000 historische foto's over Den Haag.

Archimedes is hoogst innovatief, op deze schaal ongekend en eenvoudig in het gebruik. Bovendien is
het systeem in de toekomst makkelijk uit te breiden met andere erfgoedinstellingen.

[Die Haghe, ledenbericht, 113e jg., nr. 1, febr. 2003, pag. 4]

Digitale boekenwijsheid. Uitbreiding databestand Repertorium Geschiedenis Nederland
Jaarlijks verschijnen in binnen- en buitenland duizenden publicaties over de geschiedenis van Neder-
land, uiteenlopend van omvangrijke dissertaties tot korte bijdragen in tijdschriften en miscellanea. De
stap van het vaststellen van een onderwerp naar het vinden van relevante literatuur erover is voor de
historicus dan ook niet zonder problemen. Wie zich wil oriënteren op een bepaald onderwerp of wil na-
gaan wat er recent op zijn of haar interessegebied is verschenen, kan daarom niet zonder een bibliogra-
fisch hulpmiddel. Het Repertorium Geschiedenis Nederland vormt hiervoor als nationaal-historische
bibliografie de vraagbaak bij uitstek: het documenteert en ontsluit als geen ander bestand de literatuur
die is verschenen over de geschiedenis van ons land, de voormalige koloniën en de huidige rijksdelen
overzee. Het is de belangrijkste bron om literatuur over uiteenlopende historische onderwerpen en
perioden te achterhalen, van nationaal tot lokaal en van prehistorie tot heden.

Om de zoekmogelijkheden te vergroten en om aan te sluiten bij nationale en internationale bibli-
ografische ontwikkelingen worden nieuwe titelbeschrijvingen vanaf het begin van de jaren negentig
elektronisch opgeslagen en beschikbaar gesteld, voor die tijd verscheen het Repertorium Geschiedenis
Nederland jaarlijks in druk. Aan dit database-systeem zijn via een grootschalige retrodigitalisering de
bestaande titels uit de gedrukte delen vanaf 1940 stapsgewijs toegevoegd. De ontwikkeling en uitvoe-
ring van de retrodigitalisering berustte bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Infor-
matiediensten. Dat het een immense onderneming is geweest, behoeft waarschijnlijk geen betoog als
men bedenkt dat de boekuitgave van het bibliografische naslagwerk al meer dan een strekkende meter
beslaat. Het uiteindelijke resultaat van dit retroproject, dat onlangs werd afgesloten, is een aanzien-
lijke uitbreiding van het elektronische titelbestand. De publicaties uit de periode 1940-1996 zijn thans
geheel ontsloten, de periode 1997 tot heden is nog in bewerking en nog niet volledig beschreven. Het
titelbestand wordt iedere week geactualiseerd en aangevuld. In totaal telt het Repertorium Geschiede-
nis Nederland inmiddels meer dan 160.000 titels. Een bezoek aan de databank is dan ook een absolute
must voor de ware geschiedenisliefhebber.

De grote variatie aan zoekmogelijkheden en de hoge snelheid van het elektronisch zoeken, staan er-
voor garant dat de gebruiker relatief gemakkelijk zij n weg kan vinden in het omvangrijke titelbestand.
Omdat steeds weer blijkt dat ervaring vaak de beste wijze is om een zoeksysteem te leren kennen en
benutten, gaat het te ver om de zoekmogelijkheden allemaal te noemen, maar we willen hier wel wijzen
op de meest gebruikte. Zo kan er gezocht worden op titelwoorden, auteursnamen, trefwoorden (per-
soonsnamen, geografische namen en zaken), of in verschillende onderdelen tegelijk. Met de bewaar- en
downloadfunctie is het tenslotte mogelijk zelf een literatuurlijst samen te stellen, die vervolgens met
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één druk op de knop is binnen te halen op de eigen computer. Een volledig overzicht van alle zoekmo-
gelijkheden is te vinden op het beginscherm van het Repertorium Geschiedenis Nederland. Dit repertorium
is raadpleegbaar via de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.inghist.nl) en in
de wetenschappelijke en grotere bibliotheken en instellingen die via OCLC/Picaeen abonnement op het
bestand hebben. Kies op de OCLC/Pica-website voor het Open Bibliotheek Netwerk (www.odcpica.nl/
obn/) en selecteer vervolgens in de 'Alfabetische lijst van bestanden' het Repertorium Geschiedenis Ne-
derland.

Sebastiaan Derks [HG-Nieuws, jg. 10, nr. 1, maart 2003, pag. 2]

Zeeland
Vertraging vierde update ISIS
De vierde update van de genealogische database Zeeuws Archief ISIS heeft vertraging opgelopen. Door
technische problemen is de geplande update van januari niet op de website geplaatst, inmiddels zijn de
technische problemen opgelost en wordt omstreeks 1 april de voerde aanvulling verwacht.

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

De statistieken laten zien dat ISIS het afgelopen jaar veel is geraadpleegd. De database is 400.000
keer bezocht en er zijn meer dan 8 miljoen zoekvragen gesteld.

Als u direct op de hoogte gehouden wilt worden over de updates van ISIS en meer achtergrondinfor-
matie over de database wilt ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de ISIS-mailinglist. Stuur een
e-mail naar isis.reactie@zeeuwsarchief.nl met vermelding van uw naam (m/v), woonplaats en e-mail-
adres en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 17, maart 2003, pag. 2]

Zeeuwse Bibliotheek 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal geopend:
www.zeeuwsebibliotheek.nl
Begin dit jaar werd de vernieuwde internetsite van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 in
Middelburg officieel geopend door Jeltje van Nieuwenhoven (oud-bibliothecaresse). De nieuwe web-
site voegt naast de gebruikelijke informatie en diensten (catalogi, overzicht van de boeken die u zelf
heeft geleend, openingstijden, agenda culturele evenementen, tentoonstellingen, actueel nieuws, enz.)
twee bijzonderheden toe: de Beeldbank Zeeland en Poëzie op Kennisnet.

De Beeldbank Zeeland is een uniek direct toegankelijk fotoarchief van en over Zeeland met meer dan
70.000 foto's en 6.000 affiches. Het aantal digitaal beschikbare foto's wordt dagelijks uitgebreid en ook
de enorme collectie prentbriefkaarten zal in de nabije toekomst op de internetsite te vinden zijn. Het
zoekprogramma om de foto's te vinden is in eigen beheer ontwikkeld. Het fotoarchief/de Beeldbank
Zeeland is te vinden op: www.zeeuwsebibliotheek.nl

[Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief, jg. 2, nr. 1, maart 2003, pag. 10]

Drents Archief
Sinds kort beschikbaar in de studiezaal:
Collectie Hendrik Clewits. Als hoofdredacteur van de Drentse en Asser Courant en publicist (pseudo-
niem H.C. van Dockum) een maatschappelijk figuur van betekenis met een geheel eigen kijk op de
wereld. Zijn papieren nalatenschap, meer dan 70 multobanden met foto's, correspondentie en wetens-
waardigheden, geeft inzicht in de persoon Clewits en zijn tijd. (0764)

[Drents Archief, nieuwsbrief, voorjaar 2003, pag. 4)

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogie
T. M. de Bruijn, Eindelijk duidelijkheid... of nog niet? Deel I en Deel II Genealogie van de familie De Bruyn in een
aantal zijtakken, Venray 1999; deel III Genealogie van de familie Wisman en een aantal zijtakken, Venray 2000,
respectievelijk 320,464 en 432 pagina's; te bestellen door overmaking van € 37,- per deel (incl. porto) op
gironummer 222.54.33 t.n.v. T.M. de Bruijn te Venray, o.v.v. Dl, DII en/of DIII.

In drie kloeke delen met blauwe geplastificeerde banden beschrijft de heer De Bruijn de genoemde
families. De hierbedoelde familie De Bruin/De Bruijn begint in Schoonhoven met Thijs Jans de Bruin,
tr. Nieuwpoort 30-5-1655 Neeltje Crijnen. Zij wonen in Schoonhoven waar hun kinderen worden gebo-
ren en waar de nakomelingen nog een aantal generaties gevestigd zullen zijn.

Voor de oudste Wismannen moeten we naar noordelijker streken, de Pekela, Smilde, waar de stam-
reeks tweede helft 18e eeuw een aanvang neemt. In onze tijd zien we Wismannen in Emmen, maar
vooral ook in Amsterdam.

Verwacht in de hier besproken boeken geen strak opgezette genealogieën. Al bladerend moet u tus-
sen de vele overzichten, foto's en tekstillustraties uw weg weten te vinden. U komt daar ook hele frag-
menten van aangetrouwde families tegen (Hooykaas, Van Herk, Verdoold, Markus, Bak, Rijkaart, Pol en
Weggen om er maar een paar te noemen), maar al doende zult u ervaren met hoeveel enthousiasme de
samensteller hiermee jarenlang is bezig geweest. De eerste deel van de titel slaat op de wisselende spel-
ling van de naam De Bruin/De Bruyn.

J.Th. Rijk, O.Carm., De Zuid-Bevelandse familie Rijk 1565-1955, Tweede herziene druk, 's-Hertogenbosch,
1998.

De auteur van dit boek heeft de verschijning ervan, waaraan hij blijkens zijn voorwoord twaalf
jaar heeft gewerkt, niet meer mogen meemaken. In 526 bladzijden wordt ons de genealogie van deze
Zeeuwse familie uit de doeken gedaan. Leunis Adriaensz Rijck, geboren circa 1565, landman te Kloe-
tinge en Mayken Jans vormen het oudst bekende echtpaar in dit geslacht. 'Een boerenfamilie, die geen
politieke rol van betekenis speelde', zo duidt de schrijver zijn familie. Dat moge zijn, maar de nakome-
lingen van Leunis en Mayken lijken toch een solide bijdrage te hebben geleverd aan het leven op het
Zeeuwse land en in latere generaties ook daarbuiten.

Zoals vaak tegenwoordig worden in dit boek ook de gezinnen van dochters nader uitgewerkt. Het
daarbij toegepaste systeem vraagt even oplettendheid. Voor wat betreft de genealogie-Rijk zelf wordt
het generatie-systeem strak gehanteerd. Zodra evenwel de gezinnen van dochters aan de beurt zijn,
zien we die direct onder het gezin van hun ouders en worden ze aangeduid met het nummer van dat
oudergezin, gevolgd door een letter a, eventueel b, c. Die dochters staan dus eigenlijk een generatie te
hoog! Als men het eenmaal weet, is het simpel. Een uitvoerig naamregister is door de goede zorgen van
ons medelid, de heer L. Rijk en diens echtgenote toegevoegd.

Het fraaie boekwerk, voorzien van vele foto's en afbeeldingen, is nog verkrijgbaar ad € 49,50 (incl.
verzendkosten) door overmaking op postrek.nr. 7387185 t.n.v. L. Rijk te Zoetermeer.

R.F.Vulsma

F. Bakker, Vier geslachten Wiegersma, Amstelveen 2002,51 pag., index.
Toen in 1811 het gebruik van een familienaam verplicht werd, ook in Friesland, waar dat tot dan toe

niet gangbaar was, hebben twaalf personen in die provincie de naam Wiegersma aangenomen. Onder
hen bevonden zich de broers Douwe en Hendrik Wiegers, zonen van Wieger Siedzes, op wie de eerste
genealogie betrekking heeft. Ook van Haaije Wiegers, Jan Wiegers en Sytze Wiegers zijn de stambomen
opgenomen. Tussen de vier besproken geslachten is geen familierelatie. De genealogie van de doops-
gezinde Wieger Siedzes, geb. circa 1715, is de meest omvangrijke en terwille van het overzicht vanaf de
derde generatie opgesplitst in zes staken a t/m f. Tot staak a behoort de bekende Deurnese arts en kunst-
schilder Hendrik Wiegersma. De al eerder in de vorm van een stamreeks gepubliceerde voorouders van
Wieger Siedzes zij n met enige aanvullingen nu als bijlage opgenomen.
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D.E. Boekee, Nederlandse Geslachten Boekee, 's-Gravenhage 2002,161 pag., index.
De subtitel 'Een eerste overzicht van de families Boekee (Boucquet, Bocque, Boecke)' doet vermoeden

dat in de (nabije) toekomst meer zal volgen. In het licht van de ontwikkelingen om via internet genea-
logische gegevens bekend te maken, heeft de auteur een 'voorlopig' en beknopt overzicht van de resul-
taten van zijn onderzoek via dat medium openbaar willen maken. Voor de niet-internet-bezitters heeft
hij dit boekwerk gemaakt. Behandeld worden zes geslachten Boekee, waarvan er vier zij n uitgestorven,
namelijk een Delftse, een Amsterdamse en twee Dordtse families. Het Rijnlandse geslacht afkomstig
uit Laloue bij Luik en het Hoekse geslacht uit Zeeuws-Vlaanderen vormen de nog bestaande families.

G.G. Blokhuis en J. Berk, Genealogischoverzichtvan defamilieBlokhuis 1591-2000, Driebergen 2002,130 pag.,
index.

Ter gelegenheid van de familiedag Blokhuis in mei 2002 is deze genealogie verschenen. Het is een
aangevulde en vernieuwde versie van het boek 'Vier eeuwen Blokhuis' uit 1992. Begonnen wordt met
Rijckert Blokhuis, landeigenaar en veehouder te Bunschoten en geboren circa 1590. Niettemin wordt
als stamvader beschouwd Gijsbert Blokhuis, in generatie V en geboren in 1725, die, nog steeds te Bun-
schoten, behalve veehouder ook onderwijzer was. In generatie VII komt een splitsing in de takken Nij-
kerk, Lisse, Barneveld, Diemen en Bunschoten/Spakenburg.

N. A. Hamers, Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers, deel III (1800-1900), Landgraaf 2002, 432
pag., ill., index, ISBN 90-801107-3-X, te bestellen door overmaking van € 29.- (incl. porto) op girore-
kening 2367646 van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën te Valkenburg (of de drie delen
samen voor € 50,- (incl. porto)).

In dit derde deel van de familiegeschiedenis Hamers verspreiden de leden van dit Zuid-Limburgse
katholieke geslacht zich over andere provincies, vooral Noord-Holland en Friesland. Was het in de eer-
dere delen nog mogelijk enigszins een totaalbeeld van de familie te schetsen, in dit deel dat de familie
in de 19e eeuw behandelt, lopen de verschillende 'linies' steeds verder uiteen. Het geheel is verhalend
geschreven met tussendoor duidelijke schema's en samenvattingen met de basisgegevens. In een bij-
lage zijn interessante stukken zoals boedelinventarissen opgenomen. Een gedegen studie in een mooi
uitgevoerd boekwerk.

L.M. van der Hoeven, Vijf eeuwen families Peelen, 's-Gravenhage 2002,234 pag., ill., index, ISBN 90-76472-
01-7, verkrijgbaar door overmaking van € 95,- op rekening 516875795 t.n.v. J. Peelen te Zoetermeer.

De voornaam Peel is inmiddels verdwenen, maar kwam in de 16e en 17e eeuw vooral op de Veluwe
regelmatig voor. Families met het patroniem Peelen als achternaam vinden dan ook vaak daar hun
oorsprong. Het eerste gedeelte van dit fraai uitgevoerde boek is gewijd aan de zeer uitgebreide familie
Peelen afkomstig uit Beekbergen. In het tweede gedeelte wordt nog kort aandacht geschonken aan
twee niet-verwante families uit Nijkerk. De familie uit Beekbergen is tot in de 20e eeuw werkzaam
in de agrarische sector en stamt vrijwel zeker af van Jan Gerritsz, van wie de zoon Jacob Jansz trouwt
met Teunisje Hendricx Peelen. Hun kinderen gaan hun moeders naam Peelen voeren. In generatie IV
wordt de familie opgesplitst in vijf takken. Het boek is helder en zakelijk opgezet, geeft extracten of
transcripties van de akten en per tak een duidelijk schema. Een totaaloverzicht van de familie is los
bijgevoegd.

E.H. Lumkes en L.M. Lumkes, Van der Hoek ofSpahr Van der Hoek, Ermelo 2002,155 pag. ill., index, te
bestellen via rekening 387706984 t.n.v. L. M. Lumkes voor € 50,- als boek of voor € 20,- als CD, incl. ver-
zendkosten.

Begonnen wordt met een stamreeks vanaf de oudste voorvader in Duitsland, Caspar Spaar, geb. circa
1600, tot nakomeling Johann Jacob Spahr, geb. in 1767 te Lich in Hessen. Deze Johann Jacob was daar
leerlooier en trok later naar het Friese Drachten, waar hij als Jan van der Hoek met zijn tweede echtge-
note Renske Hendriks Woest eigenaar werd van een grote leerlooierij. De nakomelingen van dit echt-
paar worden in de vorm van een parenteel behandeld. De wegens zijn vele publicaties over de Friese
historie bekende dr. Johan Jacob Spahr van der Hoek stamt af van de oudste zoon Hendrik. Opvallend
is dat in eerste instantie de namen Van der Hoek en Spaar/Spahr van der Hoek willekeurig door elkaar
gebruikt worden, om tenslotte na enige generaties te stabiliseren als ofwel Van der Hoek ofwel Spahr
van der Hoek.
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N.A.Th. Lutters, Genealogiejoannes Lutters, Scherpenzeel 2002, ill.
Joannes Lutters en Sybilla Wolters woonden in het graafschap Gulik in Pruissen, waar zij in 1720 te

Born hun zoon Godefridus r.-k. lieten dopen. Deze Godefridus trouwde in 1752 te Deurne met Jaco-
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Archievenblad. jg. 107, nr. 1, febr. 2003. Archieven en private financiering; G. van der Ree: Openbaarheid
en archieven [in het kort de belangrijkste regels]; B. de Vries: Openbaarheid in de praktijk; F. Verheijen/M.
Blomsma: 'Dit moet erger zijn dan de bieb' [Gemeentearchief Schiedam heeft een website ontwikkeld
voor leerlingen van groep 7 en 8 en de ie klas van het voortgezet onderwijs: http://marco.schiedamar
chief.nl]; F. Boudrez: Digitaal archiveren in Vlaanderen ['Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen
en Diensten (DAVID) is het eerste Vlaamse onderzoeksproject over digitale archivering. DAVID wil in
Vlaanderen een antwoord formuleren op de vraag hoe digitale documenten op een duurzame en be-
trouwbare wijze binnen hun context bet best worden gearchiveerd. Het project plant tegen eind 2003
een vademecum voor digitale archivering'. Website: www.antwerpen.be/david, waarop alle tussen-
tijdse rapporten, verwante publicaties, richtlijnen en adviezen zijn te raadplegen, evenals praktische
informatie over de uitgevoerde archiveringsprojecten; david@stad.antwerpen.be, of: p/a Stadsarchief
Antwerpen, Venusstraat 11, B-2000 Antwerpen]; E. Ketelaar: Sinds wanneer zijn archieven erfgoed? [ver-
zoek om bij te dragen aan een onderzoek 'hoe, wanneer en in welke mate en waarom sedert de zestiende
eeuw archieven beschouwd werden als monumenta...' door historici en archiefvormers].

Arend thoe Boecop. nr. 72, dec. 2002. W. de Geest: De gasfabriek te Elburg; W. Seijbel: De benoeming van
'oranjedonder' Theunis Vos Gz. tot schepen van Elburg (1786) [geb. Elburg 1740, zoon van Gerrit Vos
en Trijntje Hendriks Veldkamp, tr. (1) 1762 Maria Hengeveld, tr. (2) 1775 Susanna Grada Alpherts]; W.
van Narel/J.M.L. van Soest-Wijtman (f): Een zomerdag in Wessinge [in 1941 bouwde aannnemer Willem
Deetman een huis voor het echtpaar Van Soest-Wijtman, dat in Den Haag woonde; zij maakte aquarel-
len (met afbeeldingen in kleur); herinneringen]; J. Megchelsen-Haksteen: Harmen Siezen en zijn Elburgse
voorouders [Van de Pol, Westerink]; C.Kühne: Honderd jaar CNS 't Harde [christelijk onderwijs; eerste
bovenmeester E. ten Hoeve in 1901 benoemd (geb. Meppel 1871, tr. ald. 1896 Zwaantje Brug); met ver-
melding van de leerlingen in het eerste jaar en het door de ouders te betalen schoolgeld]; W. van Norel:
Rumoer in Elburg tijdens de jaarwisseling [voorbeelden uit o.a. 1790,1903,1969]; P. van Beek: Verleden
in beeld. Toerisme en nering in 1936 [veel advertenties uit die tijd afgebeeld]. Kroniek van Arent thoe
Boecop. nr. 122, nov. 2002.

Arneklanken. jg. 7, nr. 4, dec. 2002. G. de Nooijer: De visserij in vroeger tijden; L. van Belzen: Het geslacht
Dingemanse (in Arnemuiden) [Pieter Dingemanse (zoon van Willem D. en Catharina Dourleijn) tr. Mid-
delburg 1799 Dora de Nooijer; nageslacht in vogelvlucht]; R. Schroeven: Wie was Ploontje? [Joris Dinge-
manse, 1867-1951, visserman, scheepshersteller, scheepsmodellenmaker];}. hdriaanse: Abraham van de
Velde, predikant en historieschrijver (1614-1677); Verv. Aspecten van het economisch en maatschappe-
lijk leven in Arnemuiden vanaf circa 1550 (9). Het Schippersgilde (2) [met lijst van schippers 1600]; R.M.
Rijkse: Arnemuiden in de 18e eeuw; W. Verhoef: Korte levensschets van ds. Jan van der Meulen, predikant
te Arnemuiden van 1857 tot 1861 [geb. Utrecht 1830 (exm. Van der Jagt) tr. Wijk 1857 Martha Moorrees];
Verv. 'De groote oude clocke'; Verv. Waar woonden onze voorouders in 1920/1921 (2 en slot).
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Gelders Erfgoed. 2002-4. Themanummer: archeologie. Voorts: H. Piena: Groen licht voor insectenpla-
gen? [onderzoek welk licht (groen of uv/zgn. black-light) het meest geschikt is om in musea insecten
te vangen]. Idem. 2002-5. Te gast bij De Panoven in Zevenaar; Diverse bijdragen over erfgoed en com-
mercie. Idem. 2002-6. Projecten 'Jaar van de Boerderij' in Gelderland; Historische documentatiecentra
in Gelderland.

Die Haghe. jaarboek 2002. Erratum Jaarboek 2001 [schema Van Wassenaar]; J.C. Kort: Meilindis en de
hof van Den Haag [Dirk van Wassenaar verkocht in 1229 de hof van Den Haag ca., die hij erfde van zijn
moeder Meilindis aan graaf Floris IV; onderzoek naar de afstamming van Meilindis]; R.A. van der Spiegel:
Middeleeuws archief Den Haag groter dan gedacht [enkele archiefstukken blijken zo'n 100 jaar ouder
dan in de inventaris vermeld is]; D. Brongers: Een gebouw van de VOC in Den Haag; R. van den Schoor. Sam
Jan van den Berg (1814-1868): Haagse dichter tussen vijzels en mortieren; O. Mensink: De verdwenen
gebouwen van de 'Musea Scheurleer' [Daniël Francois Scheurleer, geb. Den Haag 1855 en zoon Con-
stant Willem Lunsingh Scheurleer, geb. 1881]; A.M. Cense: Sociëteit De Witte: een paleis voor heren van
stand; C. D. Eisma: Onder één dak [is de titel van het handgeschreven tijdschrift van Gerard Jan Ligthart
(geb. Amsterdam 1859, in 1885 benoemd tot schoolhoofd), gestart in 1890, waarin hij zijn ideeën over
het opvoeden van kinderen en de juiste manier van lesgeven vastlegde]; M. van der Riet: In memoriam:
de Houtrusthallen 1937-2002; DJ. Cannegieter. Dagblad 'Het Vaderland' na Dolle Dinsdag; G.W. van
Herwaarden: Het Haags Historisch Museum; In memoria Hans van de Weg (1937-2001) en H.J. Wilzen
(1912-2001); Lijst van binnengekomen archieven [o.a. van de geschutgietersfamilie Maritz, Uitgeverij
Voorhoeve en Kuiperij Knoester (opgericht in 1894 door de Scheveninger Karel Jacobus Knoester)].

Heemskring (Historische Kring Heemskerk), nr. 28, nov. 2002. RA. de Boer: Hang ons niet op aan de
fusiestrop! [de geschiedneis van de fusieplannen en de acties van de Heemskerkers > 1972]; C.J.M. Sta-
venuiter. Een heining met hekken [schutting op de grens tussen duinen en tuindersgebied, nodig als be-
scherming tegen grof- en kleinwild uit de duinen]; N.M. Linger: Edlef ter Haar Romeny: overal bekend,
behalve in Heemskerk [geb. St. Michielsgestel 1926, schilder, zoon van een predikant (te Heemskerk
1948-53)]; 'Een school voor roomschen en onroomschen'[onderwijs te Heemskerk i9e-begin 20e eeuw;
meester Laurens Schuitemaker (geb. Venhuizen 1785,1805 benoemd), Albertus van Dissel (uit Egmond
a/d Hoef, benoemd 1856, gehuwd met Guurtje Nat), ondermeester Petrus Johannes Fresen (uit Zaan-
dam, benoemd 1856), Pieter van der Ploeg (geb. Zaandam 1833, benoemd 1860, evenals hulponderwijzer
P. van de Wetering). Als onderwijzeres hielden noch Maria Petronella Kuil (1881-82), noch mej. J.F. Rij-
kens (uit Groningen, juni-okt. 1882; 'Heemskerk is een klein, vervelend, door en door boerendorp') en
enkele opvolgsters het lang vol; echter Petronella van de Werf stond van 1890-1926 voor de klas; voorts
de hoofdmeesters C.P. van Rijn (geb. Haarlemmermeer 1863; 1888-90) en Machiel Mok (geb. 1862; 1890-
1926, overl. 1930)].

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 7, nr. 2, april/juni 2001.J. Timmermans: De waarde van hetgil-
dezilver. Een heraldisch-genealogische bron [beschrijving van schuttersgilden, het zilver, afbeeldingen
w.o. familiewapens en huismerken, het Cloveniersgilde van Grave (gesticht 1527)]; A.C. Zeven: Wapen-
schilden in Museum Nairac te Barneveld [aandacht voor het boek Namen en wapens uitBarnevelds verleden,
door J.C. Klesser; als aanvulling op dit boek worden hier de wapenbeschrijvingen gegeven]; H. Damhuis:
Monumentale wapens langs de grens.

Idem, nr. 3, juli/sept. 2001. J. P. C. Hoogendijk: Heraldiek in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Bijlage: Wa-
penbord kerkmeesters Nieuwe Kerk [namen en jaartallen; eind i6e-begin 19e eeuw];J.A. deBoo: Lood-
recht en horizontaal. Heraldiek en zwaartekracht [schietlood en waterpas komt men zelden tegen op
familiewapens; door een hellende stand van het schild kunnen figuren 'uit het lood' raken]; H. de Vries:
Vier ontwerpen voor het wapen van de Verenigde Republiek Indonesië 1949-1950.

Historische Kring Laren, nr. 81,2002-3. Dorpsnieuws (verleden). Het verhaal van Gerrit de Doodgraver
[Gerrit de Wit, 1902]; Het Land van Mauve [Anton Fortuin, geb. Amsterdam 1890, overl. Utrecht 1967,
beeldhouwer]. Idem, nr. 82, 2002-4. B- de Boer. Dorpsnieuws (verleden) [o.a. de begrafenis van meester
Van Wulfen, 1912]. Dorpsnieuws (heden); De moord op Mina de Leeuw [1886-1902, dochter van Jan de
Leeuw en Johanna van Aken]; E. de Groot: Jacob Dooijewaard (1876-1969).
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Krommenieër Kroniek, no. 28, dec. 2002.). Rem: Historische kerkelijke objecten; J. Emmerig: De waters-
nood van 1825; Wonen in Hotel-Restaurant Mantel [herinneringen van Lies Mannessen-Augspurg]; E.
Koning: Sinterklaas op klompen ... [hoe boerin Niesje Besse haar knecht Pieter Koning iets duidelijk
maakte; tr. 1828]; J. Schots: Hoe Krommenie de Franse overheersing doorstond; ) . van der Weide: Kromme-
nieër weesjongens voor het Napoleontische leger [met naamlijst]; J. deKoning: De sigarenmakerij van S.
Middelkamp [Simon M. tr. 1863 Agatha Segers].

Het Kromme-Rijngebied. jg. 36, nr. 2/3, juni-sept. 2002. C.Boels: De kerk van Overlangbroek [restaura-
tie voltooid; grafzerk van Berent Utenengh (1503), grafplaat van Joost van Amstel van Mijnden (1554;
gehuwd met Philippota Utenengh)]; A.A.B, van Bemmel: De Waterstaatskerk te Cothen - een episode uit
700 jaar RK-geschiedenis. Nieuwsbrief, aug. 2002.

Idem, nr. 4, dec. 2002. 700 jaar geschiedenis verdronken! [archiefbewaarplaats te Wijk bij Duur-
stede; gevolgen op korte en lange termijn]; C. Bastinck: De grote gouden broche uit Dorestad opnieuw
bekeken; A.A.B, van Bemmel: Voormalige boerderij te Cothen ouder dan gedacht [in 1796 door Gerrit van
Bemmel (1743-1803) gekocht van Jan Weijelsse]. Nieuwsbrief, jan. 2003.

Leids Jaarboekje. 94e deel (2002). Bestuursleden blikken terug [jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van
Rosenthal (geb. 19140, Dorise Colijn (geb. 1944), Hugo Weiland (geb. 1930), Ingrid W.L. Moerman (geb.
1943), Rudi Ekkart (geb. 1947), Katie Heyning (geb. 1950), Hendrik en Liesbeth van Soest-Zuurdeeg];
W.P. Blockmans: Een eeuw geschiedschrijving over Leiden; L. Barendregt: De plannen voor een centrale ri-
olering in Leiden; A. van Steen: Openbare hogere burgerscholen in Leiden: jongens en meisjes beginnen
gescheiden; P. Bordewijk/C. Dubber/V. Veldheer. De aandeelhouders van de Leidse Schouwburg. Beleggers
of sponsors? [1865]; C. Bordewijk: Het mysterie van de 'Groote Gaskroon' in de Leidse Schouwburg; W.
Donkersloot: Leyden tot sieraad en nut. De oorsprong van het Stedelijk Museum De Lakenhal, 1866-1900;
H.Amptmeijer: Bouwheer en pispaal. Burgemeester Louis Marie de Laet de Kanter [geb. Goes 1829]; D.}.
Noordam: Van Goeie Mie naar de Zangeres zonder Naam. Demografische ontwikkelingen in Leiden
rond 1900 [Mary Servaes-Beij (1919-1998); huwen, samenwonen en scheiden, huwelijksvruchtbaarheid,
sterfte, geografische mobiliteit]; 1.W.L. Moerman: Het Eerste Leidse Klucht- en Revue Gezelschap; J.H.M.
Sloof: De paardenmarkt van Voorschoten; A. van Noort: Bloembollenteelt in Warmond 1880-1950; Bouw-
historisch en archeologisch jaaroverzicht 2001. Bibliografie van Leiden en omgeving over 2001. Bijlage:
D.E.H, de Boer: Leidse geschiedenis, een blijvende fascinatie. Diesrede bij de viering van het 100-jarig
bestaan van de Vereniging Oud Leiden [8 november 2002].

Het MolenMagazine (uitg. Stichting Archief Ron Couwenhoven, Flevomeer 34, 1509 GP Zaandam;
info@duizendzaansemolens.nl of www.duizendzaansemolens; € 3,95 p.nr.; abonnement € 13,- op
bankrekeningnr. 41.14.70.078 t.n.v. de Stichting; 4-maandelijkse uitgave, waarin gedetailleerde be-
schrijvingen over de historie van Zaanse molens worden opgenomen; bij elk derde nummer verschijnt
een index op molens en familienamen), nr. 1, maart 2002. De Witte Veer, mosterdmolen, veerzager, ta-
baksstamper, verfmolen en papierstofmaalder te Zaandijk [eigenaren o.a. Grietje Pieters wed. Cornelis
Jansz Wesel (verkocht 1689), Garmet Cornelisz Al (1694), Claas Cornelisz Schenck (1695), Engel Dirksz
Huijsman (1722), Matteus Evertsz de Ligt (1728)]; Het tijdperk Mattheus de Ligt [tr. (2) Trijntje Jans Bak-
ker wed. Simon Tijsz Boy (overl. 1739)]; Het tijdperk Couwenhoven [Adriaen en Jan, zoons van Willem
Couwenhoven (overl. 1740) kochten de molen in 1749, die tot 1843 in familiebezit bleef]; De veiling van
1833 [van de lading van de molen i.v.m. de liquidatie van de verffabrikant Couwenhoven & Comp.];
Diefstal van een zonnewijzer [van koopman Dirk Vis, waarvan Dirk Sluijs werd verdacht]; De episode
De Jong [Gerbrand de Jong kocht in 1869; zijn zoons Pieter en Jacobus namen in 1871 het bedrijf over;
fatale brand in 1917].

Idem, nr. 2, juli 2002. Almanak of Boekie, oliemolen te Jisp en pelmolen in Oostzaandam [Trijnke
Frans wed. Claes Neeff kocht in 1683 de helft van de molen van Cornelis Isbrand Cas]; De verhuizing van
De Almanak [in 1721 door Cornelis Jansz Broere; zijn erfgenamen Maritje Claes en Trijntje Claes Heyn
(tr. Jan Woudenberg) verzekerden de molen in 1766]; Molen voor 800 gulden verhuisd [t.b.v. de nagela-
ten kinderen van Dirk Latenstein van Voorst (overl. 1847)]; Firma [Willem] Plekker & [Jason] Wilson.

Idem, nr. 3, nov. 2002. Grauwe Eend, paltrokbalkenzager, Westzaandam [Gerbreg Andries wed. Ys-
brand Jongejan verkocht in 1711 aan Dirk Jansz Jongejan; Claas Baertsz Boer kocht in 1726,23 jaar later
in handen van zijn zoons Aris en Michel (overl. 1763) Boer alias Calf; Cornelis Cardinaal (1770), eigenaar
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in 1804-05 was Abraham Vermooten, Jacob Groot Schippersz (1805), Meindert Jansz Noomen (1845-51;
overl. Zuid-Afrika 1871)]; Het Jonge Schaap, bovenkruier zaagmolen in Westzaandam [gebouwd in 1680
- windbrief voor Jan Claesz Schaep; Bruijn, Nel x Cleyndert, Kruyt (1762-86), Corver, Poel (tot 1861/2),
Van Orden (1861-81), Heydeman (1881), Hemsing (1888)]; Leeuw of Zalm, paltrok te Oostzaandam [Pieter
Willemsz Backer verkocht 1696 aan Dirck Hendriksz Zalm]; Hoorn of Knevelaar, pelmolen te Oostzaan
[1694 windbrief voor Jan Cornelisz Hoorn, Schabbel (1699), Timmer (1703), Boot (1721), Kuijper (huur-
der 1732), Slinger (huurder 1740), Beemster (1744 > brand 1750), Taan (huurder 1750)].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXIX, No. 11-12, nov.-dec. 2002. E.J.C.Kamerling: Een bijdrage tot de genea-
logie van de Nijmeegse tak van het geslacht Van Buckhorst genaamd Kamerling, 1410-1635 [op de stam-
reeks (6 gen.) van het adellijk geslacht Van Buckhorst (i3e-ise eeuw) volgt aansluitend de genealogie Van
Buckhorst genaamd Kemerlinck (te Nijmegen, Eist, Zutphen, Huissen e.o., ise-i7e eeuw; Camerlinck,
Camerlingh, Kemerling(h)/-linck; in bijlagen een opgave van geraadpleegde literatuur en archieven];
E.J. Wolleswinkei. De familie Salomonson in 1839 door Berend Kunst geportretteerd [Mozes en Joseph
Salomonson, Rachel Hijmans en Mietje Hijman Jacobs, te (Stad) Almelo; Jacob Marcus Rosenik (1775-
1853), te Wageningen]; O. Schutte: Grobbee en Kantelaar. Twee verwante families van belastingambte-
naren [oorspr. Grobbe > Grobbee, Grobée, te Zwolle, Amsterdam, Dalfsen; i8e-2oe eeuw. Kandelaar >
Kantelaer, te Amsterdam en o.a. Kampen en Zwolle; i7e-2oe eeuw]; Aanv. Lix Raaven, Hartoch alias Van
Beyeren te 's-Gravenhage; H.H.W. van Eijk: Misplaatste vraagtekens [t.a.v. de afstammingslijn van prin-
ses Maxima naar de Middeleeuwen; met een repliek van de redactie].

Nijmeegs Katern, jg. 16, nr. 5, dec. 2002. Eugene Lücker [etser, tekenaar]; Hoe twee Nijmeegse gymna-
siasten in 1918 de revolutie predikten [Wiardi Beekman en Van der Goes van Naters]; Gerard Bruning
1898-1926. Leider van de Katholieke Jongerenbeweging.

Idem, jg. 17, nr. 1, febr. 2003. H.J. Versfeit: De Hottinger-kaart van Nijmegen (1780); R. van Hoften: Nij-
meegse helden in de citadel van Antwerpen [Jan Israël Robert, geb. Leiden 1812, overl. Nijmegen 1891;
Maria Catharina Cecilia Bekkers, geb. 1806, tr. 1833 A. Helder; Tiendaagse Veldtocht; giften voor Nij-
meegse dragers van de Willemsorde].

Oud-Scherpenzeel. 14e jg., nr. 3, okt. 2002. H.M. van Woudenberg: De familie Middelkoop in Scherpen-
zeel 1860-1924 [Arie Middelkoop (geb. Amsterdam) en zijn vrouw Emilia Th.C. Kügler (geb. Berlijn)
vestigden zich, komende uit Driel, in 1860 in Scherpenzeel]; Herinneringen aan de oorlogsjaren 1942-
1945 [van Gerrit Adrianus Bakker, geb. 1919, molenaar]; Verv. Jeugdherinneringen van Nel Weerd (2);J.
Valkenburg: Uit de genealogie van de familie Van Essen.

Idem, nr. 4, dec. 2002. H. van Woudenberg: Petrus Andreas (Pieter) Dixkes 1729-1807 [ged. Hüls-Krefeld,
woonde in Amsterdam, tr. Scherpenzeel 1768 Anna van Wagensveld; o.a. rentmeester van de Heer van
Scherpenzeel]; Jeugdherinneringen van Nel Weerd (slot); Juffrouw Kreuger [ca. 1920].

De Sneuper. nr. 40, ne jg., nr. 1, maart 1997. E. Smits: Zoektocht door archieven (11). De militairen; Verv.
Kertiersteat fan Elle Willems Ruisch [ged. Ingwierum 1739]; Verv. Kwst. Wytze Jelles Holwerda [o.a.
Bontekoe, Ammama]; A.J. Beckers: Stamreeks Netty Beckers [geb. Leeuwarden 1935 > Nicolaus Joseph
Becker(s), geb. Altstatte 1791; het waarom van de vestiging van r.-k. linnenwevers in Friesland]; A.G.
Witteveen: De wonderlijke dokter van Dockum [Petrus Jacobus Schelwald (geb. Enkhuizen 1753) tr.
Harlingen 1783 Adriana Abitsch; zijn huishoudster Trijntje Wassenaar beviel t.z.h. van drie kinderen];
Autobusbedrijf Iedema te Niawier.

Virtus (Werkgroep Adelsgeschiedenis), 8e jg. (2001), afl. 1-2. Y. Kuiper: Nassau en Friesland [... 'hoe in
verschillende tijden, met name door historici, over dit huis en zijn representanten werd geoordeeld
en wat over die oordelen weer valt te vertellen'...]; J.C. Streng: In dienst. Twee eeuwen domestieken bij
de familie Van Haersolte [hoeveel personeel had een 'doorsnee' riddermatige edelman, de relatie tot
ondergeschikten, hoe was de inrichting van het huishouden]; D. Onnekink: Craignez honte. Hans Wil-
lem Bentinck, graaf van Portland en diens Engelse jaren [1649-1709; arriveerde in Engeland met het
expeditieleger van Willem III in 1688; horticulturele en politieke activiteiten]; M.J.F. Lindeij: Heersen of
weldoen? De kerkelijke patronage van de familie Van Dorth tot Medler, 1830-1890.

358 GensNostrasS (2003)



België
Biekorf. West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde ('Dit is een leer- en
leesblad voor alle verstandige Vlamingen, gesticht door Guido Gezelle in 1890'), 101ste jg. (2001). Afl.
1. Hierin o.m.: L. Van Acker. Geologie en archeologie te Geluveld in 1818 [onderwerp van interesse van
de toenmalige burgemeester CJ.A. de Jacob d'Ougny (Charles d'Ougny), geb. Brugge 1761; zowel zijn
moeder als zijn vrouw waren een telg van de invloedrijke familie Lauwereyns]; P. Donche: Bestond er een
traditie van genealogisch onderzoek in de Veurnse St-Niklaasabdij?; A. Dewitte: De civiele sententies als
taaibron, 1439-1448; P. De Baets: Britse consuls te Brugge en Oostende in de 17de en 18de eeuw; A.-T. van
Biervliet: De familie Van Canneyt en het Stevenisme te Gits [19e eeuw; met beknopt overzicht ïöe-ige
eeuw]; L. Deneweth: Twee papiermolens te leper (ca. 1770-1783): speelbal van politieke en militaire ge-
beurtenissen; P. Huys: Teveel herbergen in Damme (1774). Afl. 2. Putten uit honderd jaar Biekorf. I. De
rekeningen van het Kortrijkse klooster Sion 1521-1552. II. Het testament van Anselm Adornes (1470);
Kortemark in een notendorp, 1818; Mer Pieter Lanchals en 'huize Lanchals', een episode uit 1486;
Adolphe August Beernaert [geb. Evergem 1825, notaris, dichter]; A. Van den Abeele: De bastaarddochter
van Lodewijk van Gruuthuse [mogelijk Louise Baervoet, ingetreden te Gent 1474; Lodewijk van Brug-
ge, heer van Gruuthuse (1422-1492) tr. 1455 Margaretha van Borsele]; A. Dewitte: Jehan Adourne, seig-
neur de Nieuwenhove et de Nieuwvliet, 1494-1537 [Jehan (de) la Costa (exm. Agnes Adourne) wordt in
1512 Jehan Adourne als enige mannelijke erfgenaam van de Brugse tak van de familie Adurni te Genua,
tr. 1521 Katheline Metteneye]; Bij het overlijden van Jan van Nieuwenhove, 1488. Afl. 3. De Nedermolen
van Kaster in de 17de en in de 18de eeuw; P. Donche: Enkele vroege genealogen in Veurne-ambacht [Van
Crombrugghe, Schinckelle, De Cant, De Visch, Butkens]; W. Beele: Piffesnyder [antwoord op een vraag
wat dit beroep inhield]; De civiele sententies als taaibron. Afl. 4. A. Janssens: De memorielijst van de
beeldenmakers-zadelaars als hulp bij het bepalen van de sterfdatum van de ambachtsleden. Van Petrus
Christus (t 1475) tot Hans Memling (t 1494); Brugge en Venetië, 1430-1460. Een vlotte koopmanschap;
K. Rotsaert: Het lager onderwijs te Brugge aan het einde van het Franse bewind (1814-1815); P. De Baets:
Ketellappers uit de Auvergne in het Brugse Vrije (1779-1793); De vroedvrouwen te Brugge, 1551-1771.

Oost-Vlaamse Zanten, jg. LXXVII (2002), nr. 1. Themanummer: Kant. Teksten van de studiedag rond
kant (Gent, 20 oktober 2001). M. Bruggeman: Kant in Europa: een overzicht (i6de-igde eeuw); N. Bracke:
Werken en leren. Kantwerkscholen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw; De Brugse kant-
sector in de 19de eeuw; Kant in Turnhout (i9de-2oste eeuw).

Idem. 2002, nr. 2. Rituele planten in de volkscultuur; P. van de Velde: De drukkersfamilie Vander Haeg-
hen en de 'Gazette van Gent' [i9e-2oe eeuw; met Overzicht van de drukkers, eigenaars en uitgevers van
deze krant (1667-1942); o.a. Graet en Vander Ween; beknopt overzicht van de evolutie van de drukkunst
(te Gent)]; Een studie over harmonies en fanfares in Vlaanderen; P. Huys: Kerkelijk asielrecht in de acht-
tiende eeuw; Volksspelen; Het Belgisch circusarchief. De collectie van André de Poorter [de virtuele
circustent op www.huisvanalijn.be].

Duitsland
Der Archivar. 55. Jg., Heft 4, Nov. 2002. Stasi-Interlagen für Forschung und Medien - zum Rechtsstreit
um den Aktenzugang und zur Novellierung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes; Das Landesarchiv Berlin in
einem neuen Gebaude [am Eichborndamm]; Archive akademischer Verbande; Die Bestande der ehema-
ligen jüdischen Gemeinden Deutschlands in den 'Central Archives for the History of the Jewish People'
injerusalem.

Archiv für Familiengeschichtsforschung. 6. Jg., Heft 4, Dez. 2002 (AfS Heft 145). H. Zierdt: Meine Ahnen
sind online. Wege zur familienkundlichen Internet-Homepage; Idem: Digitale Archive und ihr Nutzen
für Familienforscher; D.C.Jackman: The Position of the Counts of Sponheim as Heirs of the Konradiner.
Apropos a Recent Investigation [uitvoerige reactie op eerdere publicaties van J. Heinzelmann]; J. Hein-
zelmann: Der Name Sophia als genealogisches Indiz und Problem, II. Teil: Sophia von Salm und von
Spanheim sowie die Vererbung des rheinischen Pfalzgrafenamts [Middeleeuwen]; D. Kaiser: Genealogi-
sche Quellen in Südgraubunden.
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Bentheimer Tahrbuch, 2003, Band 159. Hierin o.a. H. Voort. Die ersten Bauten des Bentheimer Bades
und die Anfange des Kurbetriebes; R.G. Asch: Zwischen Munster, Oranien, Preufien und Hannover: Die
Grafschaft Bentheim und uhre Verpfandung im 18. Jahrhundert; Arnold Jost von Bentheim — Graf in
schwerer Zeit [regeerde 1606-1643; met o.a. kerkhervorming en wat daar uit voortvloeide]; Engelbert
Criegee (1825-1879) aus Neuenhaus — Pastor in Schüttorf und Emden; Schulreformen in der Grafschaft
Bentheim seit dem Jahre 1604; Das Schülerheim der Aufbauschule 1926-1934; Ernst Joachim Schaedes
Nordhorner Jahre. Ein Beitrag zum kulturellen Leben in Nordhorn im ersten Nachkriegsjahrzehnt
1946-1956; Die Anwendung des Bentheimer Sandsteins aufierhalb der Grafschaft Bentheim (XII).
Das alte Rathaus in Zwolle [met afbeeldingen van reconstructies van het oude centrum). (XIII). Der
Königliche Palast (ursprunglich das Rathaus) in Amsterdam. (XIV). An der ehemaligen Ostpartie der
St.-Nikolauskirche in Denekamp; H. Voort: Die Laufdienste Bentheimer Burger als Brieftrager und
Boten [met naamlijsten 1785,1846]; Idem: Der Wechsel von Eigenbehörigen in der Grafschaft Bentheim
[besproken worden o.a. het Wietmarscher Wesselboick en het Wechselbuch van Frenswegen (nadere
studie van deze bronnen uit twee grote kloosters > conclusies), regels voor de 'Eigenbehörigen'-wis-
sels, vom Hörigenwechsel zur Eigengebung; periode 1575-1643; het lijkt nuttig kennis te nemen van dit
artikel als men in deze streek onderzoek doet of wil gaan doen]; Verv. Jacob Otten Husly auf Reisen nach
Bentheim und Burgsteinfurt; H. Rooseboom war 60 Jahre Lehrer, Küster und Organist in der Wilsu-
mer Gemeinde [Henderikus R., van 1802 tot zijn jaar van overlijden 1862]; G. Küpers: Die Rufnamen in
der Gemeinde Lage (Grafschaft Bentheim) 1689-1901; H. Voort. Die ungemessenen Dienste der eigen-
behörigen Bauern in Wietmarschen [behalve dat pacht betaald moest worden, konden ook diensten
verlangd worden door de 'Gutsherren', zgn. hand- en spandiensten]; Idem: Der Bauschule des Klosters
Frenswegen. Zur Verwaltung und landwirtschaftlichen Nutzung der Hovesaat; G. Plasger. Auswande-
rungen — Migrationen [Gerard Evert Kosters en vrouw Anna Gesina Aldekamp met hun drie jongste
kinderen verlieten in 1845 Nordhorn]; Die Ehrung des Bürgermeisters Derk van Delden anlasslich des
25-jahrigen Bürgermeisterjubilaums [geb. Nordhorn 1839, burgemeester 1872-1897]; Wessel Friedrich
Visch — Ein Prediger als Archaologe [geb. Ohne 1773, overl. Wilsum 1860]; Karl Sauvagerd, Grafschafter
Heimatdichter, in Wilsum aufgewachsen [geb. Gronau 1906].

Deutsches Geschlechterbuch. Band 215 (2002). Obersachsisches Geschlechterbuch, Zweiter Band. Com-
michau, aus Schönbach bei Colditz (Kreis Grimma, heute Muldentalkreis) in Sachsen [oudst bekende:
Michael Commichau, ca. 1465-1539; eerste vermelding in 1502; andere spellingen van de naam: Khonni-
cha, Kohmicha, Komcha, Komchaw, Kom(i)che, Kon(n)ichaw, Kumche. Bijlagen: Voorouders Vollhardt
(met o.a. Manitius/Manitz), Neuhoff (met o.a. Otterberg), Hane (met o.a. Grotjan; genealogie Hane),
Decker (stamreeks, te Duren en Moskou); Hugo Commichau (1861-1938). Erinnerungen an das alte Rufi-
land.Jenai937].

Düsseldorfer Familienkunde. 38. Jg., Heft 4/2002. Verv. Entstehung der Familiennamen - Besonder-
heiten im Raume des linken Niederrheins; Verv. Die Ahnen ... eines Stammes Hendrichs [voornl. te
Sittard en Höngen]; M. Degenhard: Die Familie Hanten im Raum Gerresheim und spater in Düsseldorf
[eind i7e-i9e eeuw]; Verv. Tagebuch Albert Pfeiffer (1766-1824); Verv. Bruderschaftsbuch ... in Heerdt
[Goebels t/m Hagemus; met o.a. Goetzen, Gommersbach, Groeters, Grotjans]; Huldigungsliste 1730 für
die Honschaft Lintorf; Anmerkungen zu Lagerbüchern als personengeschichtliche Quelle [voorbeeld:
Loevenich]; Aanv. Sebastian Sebetzky [tr. Anna Catharina Wetzel, afk. van Hadamar].

Der Eisenbahner-Genealoge. Bd. 5, Folge 10, Jg. 29, Okt. 2002. Wie der Name Silberschlag auf den Mond
kam. Johann Esaias Silberschlag, Theologe und Naturforscher [1721-1791; met stamreeks]; Johann Hier-
onymus Schroeter, ein Astronom aus Erfurt [1745-1816]; Die ersten Kirchenbucheintrage in Sebewaing,
Michigan, USA 1849-1861 (mit einem Nachtrag bis 1890) [inleiding en transcriptie]; Die Ehestiftungen
des Kirchspiels Ilten [w.o. de dorpen Ahlten, Bilm, Höver en II ten; I7e-i8e eeuw; Abelmann t/m Ahrens,
met o.a. Ahlvers en Ahrbecker]; Das Bistumsarchiv Hildesheim [e-mail: bistumsarchiv@bistum-
hildesheim.de].
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Familie und Geschichte. Band IV, n. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2002, lfd.Nr. 43. K. Weidenbruch: Der Alten-
burger Maler Karl Mofidorf [geb. 1823; schema MoSdorf; i6e-2oe eeuw]; B. Haube: Wer war das Ronne-
burger Madchen? Zum 100. Geburtstag Wilhelm von Kügelgens [schema's Schuderoff, Schneegafi en
Bomer; 18e eeuw]; F. Reinhold: Aus Papieren der ostthüringischen Familie Nürnberger - volkskundliche
Aufzeichnungen als Familienschatz in Amerika; E. Scheren Mietquartiere sachsischer Regimenter in
Dörfern der Amter Freyburg und Querfurt im 18. Jahrhundert; F. Zimmermann: Die Armenfürsorge in
der mittelerzgebirgischen Gemeinde Dörnthal im 19. Jahrhundert; W. Uhlig: Die Familie Glazel in Kö-
thensdorf [i8e-2oe eeuw]; Verv. Die E vangelischen Pastoren von Grofiengottern (5). Benjamin Heinrich
Börner. 18. Pfarrer zu St. Martini 1808-1818. Heinrich Adolf Kegel, 21. Pfarrer zu St. Martini 1859-1864.

Familienforschung in Mitteldeutschland. 43. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2002. R. Berthold: Die Erlbacher
Herfurthsmüller [stamreeksen Herfurt(h)]; Zum 100. Geburtstag des Altenburger Familienforschers
Kuno Apel [1902-1983; met stamreeks]; Die Familie Tilesius in Thüringen 1380 bis 1750 [oorspr. Tilisch;
I5e-i8e eeuw]; Der Leipziger Schachschriftsteller Carl Julius Simon Portius. Seine Schriften, seine Fami-
lie und seine Herkunft; Die Papiermacherfamilien Wieser und Wittig in der Mühle Fockendorf; Aus-
wartige Paten in den KB von Seena 1598-1899.

Die Funzel. Mitteilungen des Bergischen Vereins für Familienkunde e.V. und der Bezirksgruppe Ber-
gisch Land der Westdeutsche Gesellschaft für Familien- und Wappenkunde e.V. Köln, Heft 64, Juni
2002. Verv. Aus dem Begrabnisregister der ref. Gemeinde Cronenberg [1699]. Idem, Heft 65, Dez. 2002.
Verv. Begrabnisregister Cronenberg [1700].

Genealogie. Band XXVI, 51. Jg., Heft 9/10, Sept.-Okt. 2002. O. Wagenbreth: Genealogie und Industriali-
sierung am Beispiel Sachsens [o.a. herkomst ondernemers; namen uit het Freiberger Bergbelehnungs-
buch van aug./okt. 1553]; Verv. Martius; Verv. Familie Musick; Verv. Müllerfamilie Fielitz [ook: Vielitz];
Nachtrag: Die Müllerfamilie Kabelitz in Vehlefanz, Kr. Oranienburg; Verv. Wanderungsbewegungen
Glasmacher Wentzel [o.a. in Luik; met o.a. Gundelach].

Idem. Heft 11/12, Nov.-Dez. 2002. F. Fischer: Wer war die Schwiegermutter Martin Luthers? [fragment
v. Haubitz; ise-i6e eeuw]; W. Billig: Drei Generationen Spangenberg von 1630 bis 1712 Amtmanner von
Neuengleichen auf dem Wittmarshof [i7e-begin 18e eeuw]; Verv. Müllerfamilien Fielitz/Vielitz/Filitz;
Verv. Glasmacher Wentzel; Verv. Entwicklung des Gesundheitswesens im Rhein-Neckar-Raum. Arzte
und ihr Familienkreis; Verv. Geschichte der Herzoglich-Mecklenburgischen Armee. Das Infanterie-Re-
giment von Gluer 1763 bis 1765 und 1782. Die Festung Dömitz und das Infanterie-Bataillon Alt-Dömitz
[namen van de manschappen O t/m Z].

Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm. Jg. 2002. Heimatbeilage der Grafschafter Nachrich-
ten. Hierin o.a.: A. Paul Weber - Sonderausstellung [tekenaar, 1893-1980] (in Nr. 1); Das Ende der Wei-
marer Republik und die NS-Zeit-Kartei der Staatspolizei Osnabrück gibt interessante Einblicke (Nr.
1); Die acht Ehen des Peter Lot. Ein genealogischer Beitrag aus der Geschichte des Kirchspiels Uelsen
[1761-1822, tr. (1) 1781 Janna Sietzen; zijn achtste vrouw Janna Wiegerink uit Hardingen overleefde hem]
(Nr. 1); Profile im Grafschafter Familienforschung (Nr. 2); Die Teilung der Hoogstede-Bathorner Mark
[1864; Berechtigten] (2); Wind- und Wassermühlen der Vechte-Region (3); Wilsum im Wandel derZeit.
Von der Urbauerschaft zur modernen Landgemeinde (4); Die Entwicklung der Bad Bentheimer Real-
schule (5); Die Lateinschule in Bentheim [eerste rector (tevens koster) was Johannes Nordbeck, overl.
1620] (5); Das wechselvolle Leben des Bernd Verbrüggen Bischop [geboren 1786 als Berend Verbrugge op
de Hof Bischop, zoon van Detert V. en Fenne Hespink; nam deel aan de slag bij Waterloo, zijn gezin, en
boerderijbeheer] (6); Es geschah vor 60 Jahren in Neuenhaus. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen
Gemeinde [met opgave van vermoorde joodse burgers, o.a. Van Coevorden, Van der Reis, Süskind] (7);
Schreibsprache der Twenthe von Anfang an in der niederlandischen Sprache verwurzelt (8); Profile:
Bert Breidenbend [architect] (9); Die Bedeutung des Quellwassers für die Landgemeinde Wilsum (9);
Die Eröffnungsfeier der Bentheimer Kreisbahn.
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DerGrönegau. Meller Jahrbuch, Band 20 (2002). Mühlen im Grönegau; Die Stratennamen in der Stadt
Melle. Teil II (Stadtteil Oldendorf); Ilse Losa geb. Lieblich, in Buer und Melle aufgewachsen in Portu-
gal eine bekannte Schriftstellerin [geb. Buer 1913, dochter van Arthur Lieblich, paardenhandelaar, en
Hedwig Hirschj; Wilhelm Teimann - ein Maler und Graphiker aus Küingdorf im Altkreis Melle [1878-
1927].

Harburger Tahrbuch IV (1950/51). Veröffentlichungen des Helms-Museums Nr. 6. Friedrich Lübbers,
ein Lebensbild [geb. 1867, leraar, schoolhoofd]; Die Ratsapotheke. Ein Beitrag zur Geschichte Harburgs
im Jahrhundert des Dreifiigjahrigen Krieges [o.a. Christoph Senff (1642), Matheus Röhre (overl. 1670),
Johann Chr.Ph. Schlemm (overl. ca. 1688), Heinrich Schorlemmer (1690); Die Harburger Maler Fritz
Flebbe [1893-1929]; Leben, Forschen und Tod von Johann Carl Gottlieb Runge. Prediger am Worte Got-
tes zu Jesteburg im lüneburgischen [geb. Römstedt (Kreis Uelzen) 1702]; Wüste Dörfer im Rosengarten
und im Stuvenwald [bezit van de familie von Heimbruch; met afbeeldingen van wapens en zegels]; Ein
geheimnisvoller Erdwall in der Heide zwischen Moisburg und Immenbeck [middeleeuwse grenswal;
de Welfen, de heren van Messedeborsch (Moisburg), de steden Stade en Bremen]; Alte Hausgefüge im
nordöstlichen Niedersachsen; A. Lühr: Das Pfarrarchiv in Hanstedt, Kreis Harburg, und seine Bedeu-
tung für die Sippen- und Heimatforschung [kerkrekeningen beginnen 1630, de DTB in 1642; ca. 1890
begon de toenmalige pastoor een 'Familienbuch/Hausbuch' aan te leggen]; Die bildung von Famili-
ennamen nach dem Winsener Schatzregister von 1450; Inventarverzeichnisse im Lüneburgischen um
1700 als Hilfsmittel bei der Erforschung der niedersachsischen Sachkultur; Die Protocolla des Hittfel-
der Landtgerichts von 1643-1660; D. Kausche: Die dienststelle Harburg des Staatsarchivs Hamburg. Ihre
Bestande und ihr Aufbau.

Der Herold, N. F. Band 16, Heft 5,45. Jg. (2002), I. Quartal. Die Familie von Koppy und ihre schlesischer
Zweig; In Memoriam Erik Amburger (1907-2001); XII. Internationales Kolloquium für Heraldik [vond
3-7 september 2001 in Groningen plaats; verslag].

Idem. Heft 6-7, 45. Jg. (2002), II. und III. Quartal. K.-D. Wille: Wer war Wilhelm Mumme? Eine ge-
nealogisch-biographische Betrachtung über Theodor Fontanes Grofionkel [1778-1851]; F. Spring: Wem
gehören die ostdeutschen Kirchenbücher?; Corr. Schema Maurer [i8e-i9e eeuw].

Idem. Heft 8,45. Jg. (2002), IV. Quartal. M. Ohm: Das Wappen Herzog Adolfs von Schleswig-Holstein-
Gottorf und seine Veranderungen [16e eeuw]; K. Pauly-Bernhardt: Insigna serenissimi Familiae Nasso-
viae. Vergleich des Wappens des Herzogs v. Nassau von 1816-1866 mit dem Wappen des GroSherzogs v.
Luxemburg seit 1890; G.H. Sitzmann: Zur Grabtafel des Wolff Ludwig Freiherrn vom Stain [overl. 1675;
exm. Schertlin von Burtenbach]; L.lgdlffy von Igdly: Zum Begriff des Kaiserlichen Dieners vom 15. bis 18.
Jahrhundert.

Herold-Tahrbuch. N.F. 7. Band (2002). Mariene Dietrich - Herkunft und Verwandtschaft. Teil 2: Ah-
nenliste [overgrootouders: Dietrich/Diedrich (2 x) (te Smargendorf), Otto (te Klein Ziethen), Flügge,
Felsing/Völtzing (te Gieiien), Dünkel/Dinckel/Dünckler/Denkel (te Koningsbergen en Berlijn), Hering
(te Leipzig), Bluhm; voorts o.a. Schob, Lehmann, Unger. Bijlage: Kwst. Eduard v. Losch (1875-1916), stief-
vader van Mariene]; T. Handke: Das polizeiliche Meldewesen der Stadt Leipzig im 19. Jahrhundert und
seine Überlieferung im Bestand Polizeiamt des Stadtarchivs Leipzig [o.a. Geburtslisten, Verzeichnisse
der Theaterpersonen]; P. Kox: Vertraute Zeichen der Integration? Werden und Wesen der 'Europa-sym-
bolik'; A. Laminski: Katalog der Personalschriften der Kirchenbibliothek Perleberg. Verzeichnis der
gefeierten Personen [i6e-i8e eeuw; met naamregisters]; H. lönnecker: Deutsches Lied und Politik. Der
Sanger Johannes Hohlfeld (1888-1950) - ein unbekannter Aspekt der Biographie eines bedeutenden
deutschen Genealogen; K-H. Steinbruch: Zur Geschichte der Staatsheraldik der Vorgangerterritorien
der Lander der Bundesrepublik Deutschland. Teil 1: Baden-Württemberg und Bayern; G. Wilbertz: Neue
historisch-genealogische Forschungen zum Berufskreis der Scharfrichter und Schinder? Anmerkun-
gen zu einer Publikation über das ehemalige Kurfürstentum und Erzstift Trier.

Hessische Familienkunde. Band 26, Heft 3, Sept. 2002. Auswartige in den ev. Traubüchern von Knüll-
wald-Nausis (1724-1899) [o.a. Stroh, Rabe/Raab(e), Hassenpflug/Hastenpflug, Ellenberger, Hen(c)kel,
Schmidt, Bickel, Schade, Hoos, Hose, Klein Steube]; Zur Familiengeschichte Küthe, besonders der Li-
nien in Upland [ook: Keuten, Küte(n), Keutte, Keuthe; i6e-2oe eeuw]; 'Stamm Baum von die Schneider

362 GensNostrasS (2003)



Familien' aus Höningen (ca. 1870) [i7e-2oe eeuw]; Familiennamen im altesten waldeckischen Steuer-
register, 1449; Die Ahnen des Conrad Streicher (1606-1661), Metropolitan in Hofgeismar [Straicher,
Emden(ius)/Embden/uff der Embde, Kortheur/Kortheus/Korthoys (te Warburg/Westfalen), Bullen,
von Sulsen]; Familie Glitsch in Salzschlirf und Eichenau Pfarrei Grofienlüder [17e eeuw]; Ahnentafel
Hammerschmidt [met o.a. Kofler]; Stammfolge der Familie Weifigerber aus Heblos [i7e-i9e eeuw]; Die
Orth-Abstammung der Familie WeiGgerber [te Butzbach]; Die Textor-Abstammung der Familie WeilS-
gerber [i8e-i9e eeuw]; Jost Bürgi in Kassei [geb. Lichtenberg (Zwitsl.) 1552, tr. de dochter van predikant
David Bramer].

Idem. Band 26, Heft 4, Dez. 2002. Der Maler Emil Zimmermann (1858-1898) und seine Familie [lijst
van met Zimmèrman bevriende schilders (corr./aanv. op Düsseldorfer Familienkunde, 18. Jg. (1982), S.
111-117); genealogie te Allendorf, eind i7e-2oe eeuw]; Die Försterfamilie Huber in Vadenrod [i8e-begin
19e eeuw]; Graber und Gedenktafeln auf dem Friedhof Odensachsen, Marktgemeinde Haunetal, Krs.
Hersfeld-Rotenburg/Hessen [o.a. Ruppel, Huff, Rohrbach, Alles, Schott, BoG, Both; ige-2oe eeuw]; Die
Ortsbürger von Schönberg im Odenwald 1769-1927 [o.a. Werle/Wörle, Bormuth, Grüner, Dillmann,
Rettig, Rehmann, Kirchner, Tritsch, Kramer, Koch, Gölz, Sepp, Beutel, Dingeldein, Geist, Gerst, Sieger,
Hemberger]; W. Meyer/A. Richter: Richtige Vergleichswerte beim 'Ahnenverlust' (Implex) [grafische mo-
gelijkheden]; Hermann Brauning (1888-1977) [levensbeschrijving; kwst. (9 gen.): Brauning (te Flensun-
gen), Kratz (te Solms-Ilsdorf), Heyl (te Eberstadt), Bechtold (te Erbach), Emmerich]; Adalbert Römheld
(1890-1974) [kwst. (5 gen.); von Segnitz-Schmalfelden, Fink, Emmert]; Hessische Wappenrolle: Aumann
en Ritscher [met stamreeksen].

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. N.F. 53/54ster Band (Giessen 1969). Hierin o.a.: K.
Clöckner: Das Haus Konrads I. um Giefien und im Lahntal [o.a. Grafenhaus der Rupertiner; 8e-ge eeuw];
E. Schmidt: Folgen einer Buchbesprechung. Dr. Baron von Galera und seine 'Geschichte der Stadt Lau-
terbach'; Die Giefiener Universitatsmaler Christoph Maximilian Pronner und Friedrich Johann Lud-
wig Berchelmann und der Kunstmaler Johann Nikolaus Reuling [aanv. eerdere publicatie]; O. Stumpf.
Giefiener Familiennamen des 16. Jahrhunderts [met naamlijsten: Giefiener Einwohner 1502 + 1566,
Giefiener Burger 1546, Manual der Turckenstewer-Inname 1583, Register der Türckensteuer 1596]; Die
Besiedlung des Steinbacher Gerichtsbezirks.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde. Band 40, Jg. 90, Heft 8, Okt.-Dez.
2002. H. Benz: Adelige in Matrikelbüchern von St. Georg, Seelscheid [1677-1766; voornl. von/de Brei-
denbach]; Th.}. Schmitt: J.G. Theis in Wissen - Begebenheiten auf der Reise nach America. Anno 1777.
Erlebnisse eines Wisseners im amerikanischen Unabhangigkeitskrieg; M. Weidenbach: Familie Nalbach
in Leutesdorf und Koblenz [met Curten]; F.-D. Frhr. v. Recum: Die Adelsgenealogie - Produktion des An-
ton Fahne.

Oldenburgische Familienkunde. Jg. 44, Heft 4, Dez. 2002. V. Hdseker. Einwohner des Kirchspiels Stuhr
nach 7 Registern der Jahre 1647 bis 1681 [met naamregister; o.a. Borchers, Brockmann, Budelmann,
Deddeken, Ehlers, Fre(e)se, Hoyer, Im Have/Imhoff, Katenkamp, Kuhlmann, Leestmann, Lürssen, Mes-
ter, Meyer, Neuhaus, Nüstedt, Oestmann, Pleus, Plump, Precht, Pundt, Schierholz, Schnelle, Schröder,
Segelken, Stöver, Stolte, Stubbe, Timmermann, Verlahren/Verlohren, Wessels, Wohlers].

Ostdeutsche Familienkunde. Band XVI, 50. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2002. D.-G. Erpenbeck: Keyserlings
'Geheimrat von Knospelius'. Genealogische Anmerkungen zur Figur des 'Gnoms' im Roman 'Wellen'
[fragment Gnospelius, te Narva en Miltau, afk. van Stockholm; 18e eeuw]; J. Rogalla von Bieberstein: Die
Rogalla von Bieberstein in Masuren 1440-2001 [o.a. een tak genaamd Columbus alias Gollub (voornl.
predikanten), Golub alias Rogalski; de toenaam 'von Bieberstein' is in 1771 voor het eerst gebruikt]; R.
Maass: Die Einwohner der Stadt Gollnow im Jahre 1639 [transcriptie]; H. Mölkr/H.-J. Wolf: Evangelische
und katholische Kirchenbücher im Diözesanarchiv Posen.
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Roland (Dortmund). Tg. 36, Heft 7/2002. Verv. Die Genealogie als Sinnstifterin in Literatur und Praxis.
2. Herrscherdynastien und Herrschergenealogien des Mittelalters; Ortsfremde in den Kirchenbüchern
der luth. Kirche Schwerte (IV); Erbauseinandersetzung in Dortmund im Hause Pfankuch um 1680
[stamreeks Pfankuch, met Barop, Schoof; i6e-i8e eeuw]; Grabsteininschriften vom ehemaligen Dort-
munder Westentotenhof.

Idem. Heft 8/2002. Verv. Familie Buchhorn; Verv. Bauemfamilie Hay aus Leuber (II); KÖlner und So-
linger Familien'Moll'(Teil 2); PyrmonterBrunnen-und Badelisten-eine Quelle für Familienforscher.

Saarlandische Familienkunde. Band 9, Jg. XXXV (2002). F. Kirchner. Die Familie Weinranck. Ein Beitrag
zur Einwanderungsgeschichte des Saarlandes [oorspr. Weinberg, te Wesel en Borken; ïze-ige eeuw];
Frühe Auswanderung aus dem Raum Merzig ins Banat; Die Wiederbesiedlung von Wustweiler im
Jahre 1707. Eine Mafinahme der lothringischen Verwaltung; Zur Herkunft von Marianne Camasse, gra-
fin von Forbach, und ihrer Geschwister [geliefde van hertog Christian IV von Pfalz-Zweibriicken; geb.
Munster 1733 als dochter van de toneelspeler Johann Baptist Cammass en de soubrette Eleonore Roux];
H. Kannengiefier. Die Hammerschmiede der Familie Grandmontagne [i8e-2oe eeuw]; Aufbruch ins 'Ge-
lobte Land' Braslien - Die Sotzweiler Kolonistenfamilie Weiss. Informationsdienst, Nr. 145, Nov. 2002.

Sachsische Heimatblatter. 48. Jg., Heft 6/2002. Der Kunst- und Künstlerfreund Johann Gottlob von
Quandt und der Maler Carl Christian Vogel von Vogelstein; Über eine bisher nicht beachtete Autobio-
grafie von Johann Alexander Thiele [geb. Erfurt 1685]; Auf den Spuren Heinrich Zilles in Sachsen [teke-
naar Zille, 1858-1929]; Der sachsische Maler und Grafiker Georg Gelbke (1882-1947); Otto Westphal(-Ru-
dolstadt) [1903-ca. 1945; schilder]; Zur Erkundung des Ursprungs des Ortes Braunsdorf; Bauernhauser,
Bauernhöfe und Dörfer im Kreis Freiberg; Zum Wittichkreuz bei Glashütte [de rover Wittich in gevecht
verslagen door Weigold von Bernstein; fragment von Bernstein; i4e-ise eeuw].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde. Band 23, Heft 7, Sept. 2002. W. Ludwig: Jacob
Burckhard, der Wolfenbütteler Burckhard Stammbaum von 1721 und Berichtigungen zu den Ahnenlis-
ten Mörike und Hölderlin; O. Kies: Noch eimal: Wer war der Vater von Pfarrer Joachim Molitor? K. Hu-
ber: Fragmente zur Familiengeschichte von Eutingen an der Enz 1638-1642 aus dem Kirchenbuch von
Niefern. Mit einer Auflistung der zugehörigen Taufpaten aus Pforzheim [o.a. Bertsch, Heidecker, Hör-
man, Jung, Kalber, Meerwein, Stiefi]; R. Blank: Kaufbücher und Inventuren als genealogische Quelle; J.
Heinrich: Neues zur Familie Weiilhaar - Singer in Korb [i6e-i7e eeuw]; H. Bofinger. Die pfalzische Familie
Gaa. Einwanderer aus Schotland; Neues zu Volland [eind 16e eeuw].

Idem. Heft 8, Dez. 2002. N. Wandruszka: Die Pfefferlin in Herrenberg [ook: Pfeffer; i6e-i7e eeuw]; O.-G.
Lonhard: Ochsenbach und Klemm in Reutlingen [o.a. kinderen van Conrad Ochsenbach te Stuttgart, 16e
eeuw]; R. Bidlingmaier: Die Kemnater Familie Fritz [i6e-i7e eeuw]; G. Klugermann: Auswartige in Ebingen
1663-1700 [o.a. 1675 gedoopt kind van Chilian Benedict Wollin, een bedelaar uit Maastricht]; Konversio-
nen in Feudenheim 1723-1735; Erganzungen zu Mercklin, Demler und Fürderer von Richtenfels; Corr.
Löhmann; Einwohner von Eichtersheim im Jahr 1628.

Veröffentlichungen des Stadtarchivs Diepholz. Nr. 5. Die Diepholzer und Willenberger Familien im
17. Jahrhundert [vervolg vaker voorkomende familienamen, nu uit deel II (K-Z): Kramer, Kröger/Kru-
ger, Kuhlmann, Langenberg, Ledebur, Leffelmeijer, Lehnkering, Linneweffer, Meijer, Meijering,
Möller/Müller, Möllering/Müllering, Naumann, Niemann, Nolop, Ölmann, Opendorp, upm Orde/
Uffenorde alias Staggenberg, Pansing, Peltzer, Pieper, Plurwulf alias Evers, Portner, Rabe, Rademacher
alias Deichmann, Rechtermann, Ridder/Ritter, Riemer, Rövekamp, Rohe/Rohde, Rohrmacher, Ruhase,
Rullmann, Runge, Schlacke, Schmidt, Schone, Schöttler, Schreiber/Schriefer, Schröder, Schürmann,
Schütte/Schütze, Schwer(ing), Splete, Spreckelmann, Stegemann/Auf der Stege/von der Stege alias
Grotemeyer, Stempel, von Stemshorn, Stöver, Stolting, Tabing, Thiecking, Thiesing, Tie(de)meyer alias
Betasien, Todt, Vo(i)gt/Faget, (von) Vofi, Wahrendorff, Wandmacher, Wasserhamb, Wessel, Wiecher-
ding, Wiehstroh, Windmöller alias Osssendorp, Wittewohle, Wibbeling/Wübbeling].

Idem Nr. 5, tevens: Deutsche Ortssippenbücher der Zentralstelle für Personen- und Familienge-
schichte, Frankfurt, Reihe A, Band 201. Diepholz 1995. Klaus Muller: Die Diepholzer und Willenberger
Familien im 17. Jahrhundert (2 delen). I. A-K. II. K-Z [in de inleiding verantwoordt de auteur zijn keuze
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van behandelde families; niet opgenomen werden eenmalige vermeldingen van personen die alleen
aldaar huwden, één kind lieten dopen, of overleden, en alleenstaanden. Desondanks konden meer
dan 800 bladzijden worden gevuld! Vaker voorkomende familienamen: von Ahlen, Alberding, Afi-
ling, Dalmann alias Benting, Becker, Benning, Bissendorf, Bockelmann, Bockhorst, Bödecker, Boning
(alias Klüsener), von Bordesloh, Bosse, Bremer, Breride, Brinkmann, Bröms, Bruns, Busch, Cordemann,
Cording, Deichmann, Döbbeling, Dönselmann, Döscher (alias Mölefeld), von Dorgeloh, von Drebber,
Dreyer, Droop, Drosting (alias Wilckens), Dudde, Unter der Eichen, Eilers/Ehlers, Ellinghausen (alias
Schomacher), Essemann, Fels/Fils, Feuss/Foiss, Ficke, Finke, Fischer, Fischgraf, Fladdermann, Flofi,
Fobrian, Garberding/Harberding, von Glan, Goldschmidt, Grelle, Griepenkerl, Grothus/Grofihaus,
Groweg, Günter, Hadeler/Haler, Harlappe, Hartking, Hedemann, Henking/Heineking, Hilmerding,
von Hitzfeld, Hollmann, Horstmann, Hüsener (alias Wil(e)stock), Ilwede/Ihlweg, Jager, Johanning/
Janning, Junghoff, Kenneweg, Kettler, Klaning, Klatte, Klausing/Klus(s)ing, Klostermann, Klüsener,
KluSmann, Knasper, Kock/Koch, Köhne, Köni(n)g, Köster/Küster, Koop, Korff. Wordt vervolgd met
namen uit deel II].

Westmünsterland. Jahrbuch des Kreises Borken 2003. Wessum. Vom Klumpendorf zum Gold- und
Silberdorf; Deutsch-niederlandische Nachbarschaft in der Praxis; Geschichte der Stadttore in Südlohn;
Der letzte Schlossherr zu Raesfeld. Der Reichsgraf Christoph Otto von Velen (1671-1733); Zeitenwende
im Westmünsterland. Die Folgen der Französischen Revolution von 1789; Die jüdischen Friedhöfe in
Borken; Auf der Suche nach Spuren der Entwicklung von Ahaus.

Frankrijk
Cercle Généalogique d'Alsace, Bulletin No. 139, 2002/3. Alsaciens au Pays de Bade [te Mundingen en
Weisweil; 18e eeuw]; Genealogie Anguenet; La familie Emporte; L'instauration de la Réforme dans Ie
Comté de Hanau-Lichtenberg (1520-1573). Dates d'installation des premiers pasteurs; Des Alsaciens a
l'université d'Erlangen (1743-1843); Entre la Basse Alsace et l'actuel Palatinat...; Les seize quartiers de
Hansi [aanv. Kwst. Jean J.L. Waltz alias Hansi; Barbara Kohier, ged. Oderen 1779; o.a. Munschi; aanv.
Spielmann]; Antw. o.a. Dolle, Buchfinck (met Schikhardt), Arnold (met Klingel), Butterlin/Bitterli, Le
Jeal, Roederer, Stiegler, Zellmeyer; Schema's Mülberger.

Idem. No. 140, 2002/4. Mariages d'Alsaciens et autres étrangers a Montbéliard [1683-1721]; Les
'Migrants' de Soultz-sous-Forêts entre 1793 et 1862; Verv. Extraits généalogiques du notariat ancien
de Barr (3); Jean Marie, marchant poitevin, bourgeois de Fort-Louis (1699-1733); Les premiers degrès
de l'ascendance de Tomi Ungerer [geb. Straatsburg 1931; kwst. (8 gen.): —, Küss, Essler, Oechslin];
Alsaciens dans les registres paroissiaux de l'Ile d'Oléron (Charente-maritime); Un pont dynastique
méconnu. Les Koppenstein [16e eeuw]; Aanv. Kwst. Brion [Koch, Meran, Jungermann; te Basel]; Antw.
o.a. Schwoehrer, Dolle, Ludwig (te Hurtigheim), Dillenseger [met Zimmermann (te Maisonsgoutte)],
Holveck, Paradis, Hofer; Schema's Mülberger [i7e-i8e eeuw].

Genealogie 62 (Pas-de-Calais), No. 75,3e trim., juillet-sept. 2002. Kwst. Canler; Jean Bart et sa familie
[geb. Duinkerken 1650, zeekapitein, kleinzoon van Michel Bart en Agnes Jacobsen (tr. 1618), dr. van
Michel Jacobsen (afk. van Den Briel]; Verv. Kwst. Gremont; Kwst. Masset; Verv. Clin d'ceuil au vieux
franjois [bourgmestre t/m caut]; Kwst. Saint-Aubin; Les archives départementales... en 1900.

Idem. No. 76,4e trim., oct.-déc. 2002. Kwst. Breton [kwn. voornamelijk te Billy-Berclau]; Kwst. Til-
loy [kwn. te Bours, Beuvry, Annequin]; L'abbeye d'Anchin; Kwst. Debret-Roucou; Nous sommes tous
cousins [veertien AGP-leden hebben een gemeenschappelijk voorouderpaar Anthoine Marietz (Marie)
tr. ca. 1622 Jacqueline Mercier]; Kwst. Cailliez - Fontaine.

Nord Genealogie. No. 178, 2002/5. Ascendance Castelain [kwartier 11: Marie Sophie Wicquart, 1885-
1961; 12 generaties kwst.]; Les Goulliard ou Gouillart, de Fressin et Fruges [17e eeuw]; Aanv./Corr. Kwst.
Vercruysse; Ascendance ... Florent/Florins; Kwst. Fruchart; Verv. Kwst. Gomez [o.a. Caillaux, Millan-
court]; Aanv./Corr. Kwst. Baeghe; La Familie Godefroy [1710]; Actes passés devant les bailli et échevins
d'Armentières (1607-1608); Aanv. Kwst. Barbry [o.a. Desouter, Verwaerde, Coisne, Du Courouble]; Antw.
o.a. Baratte.

Idem. No. 179, 2002/6. Verv. Kwst. Fruchart-Lasselin; Les Lanne, de Wandonne et Saint-Pol [i7e-i8e
eeuw]; Ascendance de Sylvie Jeannine Delreux [geb. Roubaix 1965; o.a. Messiaen, Coppens, Pipart];
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Verv. Kwst. Gomez [o.a. Barbary, Chopin; voornl. te Avesnes lez A.]; Verv. Actes passés ... Armentières
(1609-1610) [o.a. 13-7-1609 Paul en Lucas Plouvier, wonende Middelburg, Madeleine hun zuster won.
Leiden, kinderen van wijlen Charles Plouvier en Marguerite Carpentier; 30-10-1609 Marguerite Carlier,
weduwe Pierre Lanchel, won. Den Haag (3 zoons); 2-4-1610 Anthoine en Jehan Blondel (zoons van Lau-
reins Blondel en Marie Carpentier), won. Middelburg/Zld; 21-5-1610 Gilles, Guillaume en Francois du
Plouich, broers, won. Amsterdam]; Ascendance Dancoine/Dancquoisne; Habitants de Wambrechies en
1709.

Luxemburg
De Familjefuerscher. Nr. 62,19. Jk., Sept. 2001. Die Liste der Meistbesteuerten des Walderdepartements
[Luxemburg] von 1810. Bijlage: A. Wehenkel: Histoire de la familie Pescatore - Dutreux. Deux siècles de
relations Franco-Luxembourgeoises [stamreeks familie Pescatore , afk. van Broglio in Tessin, i8e-2oe
eeuw; familie Dutreux, 18e-20e eeuw].

Idem. Nr. 63, Nov. 2001. Pratiques administratives du magistrat de Luxembourg depuis les débuts
jusqu'en 1795; Praktische Forschungshilfe: Deutsche Bezeichnungen Luxemburger Ortschaften und
ihre offiziellen Entsprechungen; Mariages 'Luxembourgeois' dans Ie premier arrondissement de Paris
(1885-1892).

Idem. Nr. 64, Dez. 2001. La nouvelle liste des localités luxembourgeoises [de gehele aflevering is
gewijd aan een lijst met plaatsnamen > hun 'alias' en bij welke parochie behorend (voor en/of na 1802).
Voorbeeld: Beesléck alias Hautbellain en Oberbefilingen - parochie Basbellain; Lutzhausen alias Lëlz
- parochie Eschdorf > Insenborn].

Zuid-Afrika
Familia (e-mail: familia@freemail.absa.co.za; GSSA homepage: http://www.rootsweb.com/~zafgssa/
Eng/ of: GSSA webwerf: http://www.rootsweb.com./~zafgssa/Afr/GGSA.htm), jg. 39 (2002), No. 2. DNA
Identification of Relatives; Verv. Familie Erasmus; Family History of a Wolvaardt in the Transvaal;
Navorsing in Europa oor die herkomst en verhuising van afrikaanse stamvaders na die Kaap (deel 2);
Johannes Theodorus de Vrije Smit and the last Stamps of the Transvaal Republic (Zuid Afrikaansche
Republiek); D. Prinsloo: Briewe en dagboeke van die Anglo-Boereoorlog as genealogiese bronne. Deel 1:
Briewe; Fragment Brits.

Idem. 2002, No. 3. Genealogy in the United Kingdom; Contract Genealogical Researchers; Die Na-
geslag van Eli Frederick John Watkins [1799-1861]; Nasate van Ignatius Gerhardus Delport [geb. 1747];
The life of Richard Baxter (1832-1911); The Brands of 'De Melkbosch' [nageslacht van Robert Roberts
Brand, uit Oslo, tr. (1) 1700 Cornelia Slabbert, uit Meliskerke]; Verv. Briewe en Dagboeke van die Anglo-
Boereoorlog; Dope, huwelike en voorstelling van lidmate by die Bloedrivierse Eeufeesvieringe in 1938;
Voorouers en familie van Johanna Cornelia van der Merwe [1825-1888].

Idem. 2002, No. 4. Stamvader Josué Cellier [ca. 1667-1721, tr. Elisabeth Couvret, beiden geboren
Orléans/Fr.]; The Rens Family Tree [afk. van Merseburg/Saksen]; Bernardus van Biljon, stamvader van
die Van Biljon Familie [kwam in 1707 als VOC-soldaat aan in de Tafelbaai]; Lindenberg - Geslagsregis-
ter by die Stellenbosse Heemkring [familie afk. uit Saksen]; Reisbeskrywings en Dagboeke as bronne
by Genealogiese Navorsing [o.a. Adam Tas (1705-06), Johanna Margaretha Nöthling (eind 18e eeuw),
Marten Douwe Teenstra (1825)].

Verder ontvingen wij:
Almanak Wageningsch Studentencorps, 38e jg.(iQ46).
The British Columbia Genealogist. Vol. 31 (2002), Nos. 1 t/m 4.
Computers in Genealogy. Vol. 7, No. 9, Mar/Jun 2002; No. 11, Sep 2002 [SPAM; Virulent Viruses; The 1901
Census online ( www.census.pro.gov.uk>); Some 1901 Census Curiosities].
Descent (Australië), Vol. 32, Part 1, March 2002 [Adoption (Hospital Records, Information about In-
stitutions, Former State Wards, Adoption Agencies]; Part 2, June 2002; Part 3, Sept. 2002 [Mortability
on Convict Ships]; Part 4, Dec. 2002 [Records of Displaced Persons, held by the National Archives of
Australia].
Familienkundliche Nachrichten, Band 12 (2002), Nr. 1 t/m 4.
Familievereniging Biesbroek. kroniek, volgno. 17,9e jg., no. 1, maart 2002; volgno. 18, no. 2, sept. 2002
[verv. stambomen Biesbroek, Biesbrouck, Biesebroek].
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Feuillets de la Société Royale des Archives Verviétoises. Bulletin No. 44 (ie trim.) t/m No. 47 (4e trim.)
2002.

Friedrichstadter Zeitung. Nr. 34,2002.
Genealogica. 18e jg., no. 3, sept. 2002 [corr.].
Genealogische Vereniging Prometheus. Med. 11e jg., nr. 1, april 2002.
Gens Gelriae (Midden-Gelderland). jg. 12, no. 3, dec. 2002.
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V.. Mitteilungen Nr. 23, Juli 2001; Nr. 24, Dez. 2001;
Nr. 25, Juli 2002; Nr. 26, Dez. 2002.
Groningen, jg. 2, nr. 4, winter 2002 [Een boekhandelaar met een passie voor boeken over Groningen.
Interview met Erik Kweksilber].
Groninger Studenten Almanak. 1949 t/m 1952,1955 t/m 1957.
Die Haghe. ledenbericht, 112e jg. (2002), nrs. 1 (maart) t/m 6 (dec).
De Heraut Gelre. jg. 19 (2002), nr. 1 (april) t/m 4 (dec).
HG-nieuws (Hist. Genootschap), jg. 9, nr. 4, dec. 2002 [e-mail: knhg@xs4all.nl; http://www.knhg.nl].
Historische Kring Heemskerk, nieuwsbrief, no. 48, jg. 13, afl. 3, okt. 2002.
Historische Vereniging Harenkarspel. nieuwsbrief, nr. 17 [maart 2002]; nr. 18, sept. 2002.
Kloosterstam (Kloosterboer). 18e jg- april 2002.
Leiden: Civitas Almanak (Almanak voor de civitas academica der Leidsche universiteit), 2e jg. (1956), 3e
jg- (1957), 4e jg. (1958). Leidse Studenten Almanak, ie jg. (1959), 2e jg. (1960), 3e jg. (1961), 4e jg. (1962).
De Miedbringer(Terschelling). no. 158, jg. 41, okt. 2002.
De Oanbring (Ryksargyf), jg. 15, nr. 1, dec. 2002. De allerlaatse Oanbring [Sonttolregisters; Archieven
van Hepkema; De Friese Nassau's (archieven)].
Ons Heem. Index, deel II (1942-1999) [overzicht artikelen; index op onderwerpen].
Recueil Généalogique (supplément Le Parchemin), fase 1 et 2 (1937) [Genealogie de la familie de Biourge
(i3e-i6e eeuw; en i6e-2oe eeuw].
Rijnland, afl. 20,7e jg., nr. 3, dec. 2002.
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk. nieuwsbrief, nov. 2002.
Studiegroep Geslachten Drost. Med., jg. 11, nr. 4, dec. 2002.
Trippstadter Bote. Nr. 20 (2001) [Zwei Töchter des Möhraer Pfarrers Daniel Casar geheiratet? (Kallen-
bach, Keyser; 17e eeuw)].
Tussen Rijn en Lek, nieuwsbrief, april 2002; okt. 2002 [Ramp treft het Streekarchief in Wijk bij Duur-
stede].
Vereniging Oud Leiden. Med., jg. 24 (2002), nr. 1 (maart) t/m 4 (okt.).
't Vierkant (Westfries Genootschap, Postbus 2125,1620 EC Hoorn), 2e jg., nr. 1, maart 2002; nr. 2, juli
2002 [In memoria Dik Fleddérus (architect) en Jantje de Jong-Brouwer (papierknipster)].
Volkskundige Kroniek (Vlaanderen), jg. 10 (2002), nrs. 1 t/m 4 [in nr. 4: Sinterklaasgebruiken in Vlaan-
deren].

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse Bron (109)

23 dec. 1493; Symoen Diericxfione borduerwereker, geseten tot Amstelredamme, gaf terveJanne
Schilleman Janswilen cupere de helft van eene husinge, poerte, plaetse, fundo et pertinentiis,
geheeten Den Wijgaert, gestaen bij de Vischmerct tusschen t huys geheeten t Gulden Hoot
[=hoofd] ex una ende thuys geheeten Den Libaert ex altera.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 104, f. 169] [M.V-K]
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Uit Antwerpse Bron (110)

vj dach september 1492; Andries van Halle alias de Cammer woenende t Amstelredamme in
Hollant vercocht Jasperen van Halle alias de Cammer zyner brueder alle zyn recht ende gedeel
van eender huysinge van voer tot achter metten hove gronde ende alle den toebehoorten ge-
staen ende gelegen tot Lyere in de Lisperstrate tusschen wilen Jan Paridaens erve ex una ende
meester Aerts van Halle alias de Cammer hueren brueders erve ex altera, comende achter met
eene huyse in de Ruysbroeckstrate, ende noch die sesse capuyne tsiaers erflicke renten die hy
heeft ende jaerlicx tsinte Merttens Dage heffende is op twee buynder beemde cum fundo et
pertinentiis gelegen bynnen Brechte te Juxschof, toebehoorende Henricke Callen ende Willeme
Marisis, tusschen wylen Jan Borchmans erve aen deen zyde ende wylen Willem Hesselincx erve aen
dander zyde, gelyck ende in alle der manieren hun de voirs[creven] parcheelen van goeden...
toecomen bleven ende verstorven zyn van zynen vader ende moeder wylen, ende gelyck Jacop
de Cuypere de voirs. sesse capuyne, daerse des voirs. Andries ouders afgecregen hebben, in den
jaere duysent vierhondert ende acht en twyntich,
drie dage in januario jegens Willem Hesselinck op
te voirs. twee buynder beemde gecocht ende
gecregen heeft.

[Stadsarchief Antwerpem, Schepenregister
101, f. 101] [M. V-K] [ex una/ex altera = aan de
ene/andere zijde; cum fundo et pertinen-
tiis (vaak bijna onherkenbaar afgekort als
'ptnen'of 'pt') = met de grond en alle
toebehoren]

Antwerpen, St. Pauluskerk
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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

425. VAN WOERKOM (58 (2003), pag. 200)
Johannes van Woerkom werd ged. Zuilichem 13-6-1756 als zn. van Jan van Woerkom en Erke Haasak-
ker. Deze info met nog enige oudere generaties is te vinden in de kwartierstaat van R.J. van Rutten,
www.xs4all.ni/~ rvrutten.

F. H. de Wilde, Brunssum

VRAGEN

433. (VAN) GREVENBROECK, POUWELS, BILSTEIJN, VAN DER MIJLE, CLEANT, LAMAITRE, VAN
WAERDEN
Harmanus Dirxs van Grevenbroeck, mr. schoenmaker, overl. Den Haag juni 1647, tr. Maayken Pouwels,
overl. Den Haag 21-5-1669. Hieruit (alle data Den Haag) Dirk Harmanus, mr. knoopmaker, tr. 10-4-1639
Maria Bilsteijn; Pouwel, mr. koffermaker, overl. 30-11-1655, tr. 8-11-1634 Annigje van der Mijle; Pieter,
mr. kleermaker, overl. voor 1683, tr. 16-9-1653 Pietertje Gijsbrechts Cleant; Catharina, overl. na 1685;
Janneken, tr. 17-4-1644 Adriaen Lamaitre; Machteld, tr. (1) 1-3-1648 Pieter Abrahams Vertrecht, tr. (2)
28-11-1666 Gerrit van Waerden. Harmanus had een zuster Annitgen en een broer Henrick. Gevraagd:
aansluiting met de Grevenbroecks uit o.a. Mierlo en voorgeslacht van de overige personen.
VAN GROENEWEG(H)EN-JASPERS
Pieter Anton (ook: Arentzn.) van Groeneweg(h)en, overl. voor 1679, tr. Maartje Jaspers. Maartje otr. (2)
Den Haag 15-1-1679 Gerrit Cornelisz. van den Ham. Uit ie huw. Cornelia van Groenewegen, ged. Den
Haag 30-9-1666, tr. ald. 22-4-1685 Johannes Lamaitre, zn. van Adriaen Lamaitre en Janneken van Gre-
venbroeck (zie hierboven). Gevraagd herkomst van Pieter en Maartje.

Mevr. T. Hofman, Vlissingen

434. BLAAS
Jan Blaas wordt ged. Schalkwijk (r.-k.) 23-5-1750 als zn. van Joanna Volkers (van de) Leemkolk, die als
vader Jan Blaas opgeeft. Jan wordt gewettigd bij hun huw. 17-11-1750. Gevraagd: informatie over de
herkomst van vader Jan.

Mevr. H. Blaas-Hin, Haarlem

435.DONKERVOORT
Hendrik Donkervoort, overl. Wijk bij Duurstede 12-5-1827,70 jr, geb. Barneveld, zn. van Albert Donker-
voort en Maria van Nie, beiden overl. Barneveld, tr. Barneveld 2-1-1785 Derkje Hannesjen van den Pol.
Onderzoek In DTB van Barneveld leverde verder niets op. Gevraagd: geboortegegevens van Hendrik en
nadere gegevens over zijn ouders.

Mevr. T. Leideritz-Donkervoet, Emmen
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436. VAN LEEUWEN
Jan Woutersz. van Leeuwen, van Everdingen, tr. Everdingen 25-7-1653 Merichtjen Pietersdr., van IJssel-
stein. Hieruit zeven kinderen, ged.Everdingen 1654-1663. Gevraagd: voorgeslacht van Jan en eventuele
aansluiting met andere families Van Leeuwen in het Hollands-Utrechtse grensgebied.

P. de Ridder, Lisse

437. DE VRIES
Hendrik de Vries, geb. Vislied (Fr.) ca. 1767, overl. Katwijk a/d Rijn 2-1-1841, zn. van Hendrik de Vries en
Maartje Walraven. Gevraagd geboortegegevens en voorouders van Hendrik.
KEPPEL
Neeltje Keppel krijgt een zoon Hendrik Keppel, geb. Oudewater 15-9-1823, overl. Katwijk a/d Rijn 11-5-
1904. Gevraagd informatie over Neeltje en haar voorouders.
IJSELSTEIN
Elsje IJselstein krijgt een dochter Elisabeth Catharina IJselstein, geb. Gouda 1-10-1822, overl. Katwijk
a/d Rijn 28-12-1914. In 1830 (volkstelling) is Elsje 31 jr en woont zij te Gouda Vogelenzang 111, samen met
dochter Elisabeth, 6 jr, en ene Catharina IJselstein, 3 mnd. Gevraagd geboortegegevens en voorouders
van Elsje en informatie over de mogelijke vader(s) van haar kind(eren).

H. van der Does, Katwijk a/d Rijn

438.VANDERVAL(L)
Annetje Wouters van der Val tr. (1) Nootdorp 20-11-1672 Ary Jansz. (de) Geus en tr. (2) Nootdorp 27-1-1692
Hendrik Jansz. Langervelt. In 1724 was ze daar nog doopgetuige. Ze had waarsch. broers Willem en Mi-
chiel en zusters Lijsbeth en Trijntje. Gevraagd: geboortegegevens en voorouders van Annetje.

J. Krol, Voorburg

439. ULDERINK-VAN (DER) VEEN-WAMSTEEK(ER)
Katharina Ulderink was getrouwd met Casper Jansz van (der) Veen, die haar in 1830 verlaten had. Sinds-
dien leefde zij samen met Jacob Hendriks Ibink, weduwnaar van Catharina Klein. Met hem kreeg zij te
Monnikendam een dochter Magdalena (1832) en te Zaandam een dochter (1837) en een zoon (1840). Part-
ner Jacob Ibink overleed Zaandam 7.7.1841, Katharina Ulderink Zaandam 29-1-1847, '42 jaar en geboren
te Alkmaar'. De naam van Casper Jansz en van zijn mogelijke vader Jan Caspers van (der) Veen zijn te
Akersloot aangetroffen, echter geen doop- of huwelijksgegevens. Te Alkmaar is Katharina's doop en
huwelijk niet gevonden. Wel de doop van ene Maria op 17-11-1805 als natuurlijke dr. van Catharina Ul-
derink en IJsaac Wamsteek(er). Deze Catharina kan onmogelijk de gezochte zijn, maar misschien zijn
bij de inschrijving de namen van dochter en moeder bij vergissing verwisseld? Gevraagd: geboorte- en
huwelijksgegevens van Katharina, van Casper Jansz en van mogelijk Maria Ulderink en IJsaac Wamste-
ker.

drs.F. Buijs, Breda

440. OOSTVEEN-DE KONING
Johannes Oostveen, overl. Rotterdam 2-3-1827, 72 jr, 1 mnd en 23 dgn oud, geb. Rotterdam (doopakte
niet gevonden), zn. van Jan Oostveen en Geertruida de Koning, in 1827 beiden overl., vader te Kaap de
Goede Hoop, moeder te Nijmegen. Johannes tr. Rotterdam 1782 als j.m. van Cool met Adriana van der
Cris. Gevraagd: geboortegegevens Johannes en huwelijks- en geboortegegevens van zijn ouders.

mw. R. M. Stoffels-de Soet, Terneuzen

441. ROBIJN-BURGER
Georg(e) Andries Robijn (Robien, Rubien), begr. Amsterdam 29-12-1791, tr. Sara Burger(s), overl. voor
9-1797, waarsch. dr. van Nicolaas Burger en Maria van Meijrick. Zij woonden te Amsterdam, waar tus-
sen 1773 en 1778 hun kinderen werden gedoopt. Gevraagd: huwelijk, dopen en verdere gegevens van
George en Sara.

ir. P.D. Meijer, Amsterdam
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442- SCHIETHART-KLAASE
Jacobus Schiethart en Babbie Klaase laten hun zoon Jacobus dopen Amsterdam 29-1-1800 (get. Jan Ket-
ting en Mietie Roelofs). Gevraagd: huwelijksgegevens en voorgeslacht van Jacobus en Babbie.

H. te Hasseloo, Laren (Gld)

443.HECKMAN
Gerhard Heekman, soldaat in de Comp. van Gen.-Luit. Baron van Echten van de Bourtange, tr. Gro-
ningen 5-2-1743 Garbrechijn van Straalen. In 1792 wordt hij als luitenant gepensioneerd met 400 gld.
Gevraagd: geboortegegevens van Gerhard en van eventuele broers.

J. Heekman, Apeldoorn

444. VAN VLIET
Willemijntje (Willempje) van Vliet, begr. De Lier 29-6-1733, tr. ald. 9-11-1680 Joris Leendertsz van der
Burgh, ged. De Lier 10-4-1648, begr. ald. 4-3-1692, zn. van Leendert Adriaans van der Burgh en Maartje
Cornelis. Uit dit huwelijk ged. De Lier 29-10-1684 Maartje, 8-12-1686 Trijntje, 12-12-1688 Cornelia, 3-12-
1690 Leendert. Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Willemijntje.

mw. E. Flapper-Bos, Hilversum

445. DE MAN
Jan Pietersz de Man wordt vermeld 19-5-1667 als heemraad, schepen en diaken van de heerlijkheid Poe-
derooyen. Gevraagd: informatie over hem, zijn gezin, kinderen en voorgeslacht.
KAROS
Dirk Pietersz wonend Poederooyen en Jan Pietersz Karos wonend Spijk worden vermeld 1707 als broe-
ders. Gevraagd: informatie over Dirk en Jan en hun herkomst.
GROENE VELD-VAN DER PIJL
Arie Barendsz Groeneveld, geb. ca. 1640, tr. Maria Anthonis van der Pijl. Hij wordt vermeld als wedr.
met vier onm. kinderen wonend aan de Nieuwendijk onder Almkerk 19-4-1686. Gevraagd: informatie
over dit gezin en de herkomst van Maria van der Pijl.
HAGEN
Claes Jansz Hagen, geb. 1637, overl. Dalem tussen 1688 en 1697, tr. (2) Dalem 28-8-1678 Adriaentgen
Hendricks, tr. (3) Grietje Dircks van Beest. Gevraagd: informatie over Claes, zijn eerste huwelijk, zijn
kinderen en zijn herkomst.
KOETSIER-VAN COOTEN
Hendrik Koetsier, schoolmeester te Geffen 1710, sedert 1751 wonend te Giessen, vanaf 1755 te Oirschot,
tr. voor 1710 Livina van Cooten. Gevraagd: informatie over dit gezin en de herkomst van Hendrik en
Livina.

drs. G. J. van Rookhuyzen, Mijnsheerenland

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

VAN VEEN
Dina Josina van Veen, geb. Middelburg 1818, dr. van Johannes van Veen en Maria Cornelia van Cauwen-
berghe, vertrok uit Middelburg met onbekende bestemming en is niet meer in Zeeland teruggevonden.
Graag nadere informatie over haar en haar eventuele nakomelingen.
GOYSENS
Albert Goysens, geb. Antwerpen 5-5-1902, zn van Franciscus Goysens en Anna Maria Keusters, vertrok
ca. 1940 naar Noord-Amerika. Zijn naaste familie heeft nimmer meer van hem vernomen. Ook over
hem graag nadere informatie.
VANTATENHOVE
Frederik van Tatenhove, geb. Rotterdam 1920/22, zn. van Frederik van Tatenhove en Jannetje Prince,
vertrok ca. 1940 naar zee. Ook van hem is niets meer vernomen, dus graag nadere informatie. Ook ge-
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zocht het voorkomen van de naam TatinghoflT), TatinckhoflT), Datinghof, Datinckhof, waar ook, vóór
1620. Niet getraceerd kon worden de herkomst van een geslacht van die naam, dat opduikt onder de
militaire bevolking, rond 1627/28, te Hoek (Z. Vl.). Een ander geslacht Tatinghoff, Tatenhof, woonde ca.
1590/1600 te Enkhuizen; deze familie kwam uit Eiderstedt (Sleeswijk). Nakomelingen van de familie in
Z.Vl. noemden zich later Van Tatenhove.
VAN ROSSE(N), BURGHOUT(S)
Gezocht gegevens over de oorsprong van het geslacht Van Rosse(n), dat ca. 1710/20 op Wieringen woon-
de, R.-K. en oorsprnkelijk niet uit Wieringen afkomstig. Idem over het geslacht Burghout, Borghout(s),
dat in de 17e eeuw naar Amsterdam en Amersfoort kwam, afkomstig uit 's-Hertogenbosch, maar daar
niet is gevonden. Bestaat er een relatie met een geslacht van die naam in de omgeving van Eindhoven?

Fr. Inniger P. J. Jzn, St. Maartenlaan 38, Axel, 0115-565436

MES
In een r.-k.-bijbel staan de volgende gegevens betreffende leden van een familie Mes: Hendrik, geb. 24-
11-1715, overl. 9-1-1716; Sebilla, geb. 16-12-1716; Johanna, geb. 1-8-1718; Gerrit, geb. 25-10-1720; Jakoba,
geb. 30-12-1722, overl. 2-4-1723; Jakoba, geb. 11-4-1724; twee doodgeboren kinderen; Hendrik, geb. 24-2-
1729; NN, geb. ..-8-1731, overl. 16-6-1735; de moeder overl. 18-6-1733, de vader 9-9-1758,68 jr; Hijenderik
geb. 10-8-1762. Wie weet in welke plaats deze familie woonde?

mr. P.J. van Oosterom, Postbus 10566,1001 EN Amsterdam, pj.van.00ster0m@xs4all.nl

VERMAAT
Te Ellis Island arriveerde 22-9-1922 Adriana Vermaat, 29 jr, met de kinderen Johannes, 8 jr, en Grietje, 7
jr. Ze was op weg naar haar man Maarten Vermaat, won. New York 43 71H Avenue (Bron: website Ellis
Island). Gevraagd: nadere gegevens van Maarten en Adriana.

H.P. Vermaat, Niftarlakestraat3,362i GTBreukelen, 0346-261817, hp.vermaat@planet.nl

alleen voor emigranten...

THE TE VELDE GENEOLOGY
Een verre nicht, mrs. Gertrud Te Velde in Brookfield, Wisconsin, is desperaat op zoek naar het boek 'The
Te Velde Genealogy', van G. en J. Te Velde, uitgegeven Upland, Californië 1985. In 1989 verscheen een
supplement. Kan iemand haar aan een exemplaar helpen?

G.J. Bothof, De Blekerij 22, Leusden, 033-4952047, gerritjbothof@wxs.nl

Aan dit nummer werkten mee:

B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30,2518 BE 's-Gravenhage.
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