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Veel bakkers, een enkele boekverkoper en -drukker en een aantal militairen
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Inleiding
In de publicatie van Kossmann over de Haagse Boekhandel worden veronderstellingen ge-
uit over de afstamming van Daniel Geselle, geb. 1637, zonder dat zijn ouders kunnen worden
aangegeven'. Keblusek noemt in een opsomming van boekverkopers/drukkers in Den Haag
(1600-1670) maar één Daniel Geselle (1651-1705), terwijl er twee neven Daniel Geselle lid van het
Gilde zijn geweest2. De verwarring valt te begrijpen omdat tussen 1600 en 1660 er in Den Haag
tenminste zes Daniel Geselle's hebben geleefd, waardoor het moeilijk valt uit te maken wie
op een zeker moment bedoeld wordt. Bovendien is een aantal van de Remonstrantse religie,
waardoor doopdata ontbreken omdat de doopboeken van de Remonstrantse Gemeente in
Den Haag pas in 1650 beginnen. Ook de grote hoeveelheid akten in het notarieel archief van
Den Haag, met betrekking tot dit geslacht vormt een belemmering om snel een sluitende
stamreeks op te stellen.

De stamvader van dit geslacht, Daniel Geselle de Oude heeft zich mogelijk vóór 1600 te Den
Haag gevestigd. Hij beschikt in elk geval reeds op 29 januari 1601 over het burgerrecht3. Hij
werkt en woont als bakker aan de noordzijde van de Papestraat. Zijn vermogen wordt in 1627
geschat op 4.000 gulden, waarmee hij in Den Haag tot de groep van kleine bezitters behoort4.
Hij is gehuwd met Marietgejacobs van der Hagen. Mogelijk is zij een telg uit het Antwerpse ge-
slacht Van der Hagen, zoals J. J. van der Hagen en M. J. RW. van der Haagen dat stellen voor een
Nederlandse tak uit dit geslacht5. In hun publicaties komt Marietgejacobs van der Hagen even-
wel niet voor en er zijn ook geen aanknopingspunten voor aansluiting gevonden.

Daniel Geselle de Oude blijkt niet zomaar een bakker. Hij heeft een bibliotheek en voert een
wapen. Ook zijn vier zonen oefenen in Den Haag het bakkersvak uit; enkelen zijn hoofdman
of deken van het St. Oberts- of bakkersgilde te Den Haag. Zijn schoonzoon Evert Steucker
woont en werkt als pasteibakker in het Wapen van Engeland aan de Grote Markt. Ook een
ander schoonzoon, Arnout van Loo is bakker. Pas in de derde generatie, omstreeks 1650, wordt
het beeld anders.

Op één na alle takken zijn voor zover bekend vóór 1811 uitgestorven-. Alleen de als weeskind
opgegroeide Servaes Daniels Geselle, die in 1675 als soldaat in dienst is bij de lijfgarde van de
Prins van Oranje, vestigt een tak met veel militairen die tot in de huidige tijd doorloopt en
verspreid is over heel Nederland. De schrijfwijze van de naam verandert in de tweede helft
van de achttiende eeuw in Gezelle. Waarschijnlijk kunnen de meeste naamdragers Gezelle hun
afkomst tot deze tak herleiden.
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Herkomst
Daniel Geseik de Oude en zijn voorgeslacht zijn ongetwijfeld uit de Zuidelijke Nederlanden af-
komstig. De naam Geselle/Gezelle komt in Vlaanderen nog steeds voor, hoewel niet in groten
getale6. Waarschijnlijk is hij van geloofswege uitgeweken. Tenminste één familielid moet met
hem zijn mee gereisd want op 4 november 1629 wordt in Den Haag begraven 'de mueij van
Daeneyel Geselen' (betaald 2 pond en 5 stuivers, 1 poos beluid), over wie verder niets bekend
is. Mogelijk is aan hem verwant Catelijne Geselle, weduwe van Pouwels Heyman en geboren te
Commene, die in Leiden op 13 j uni 1598 in ondertrouw gaat met Franchoys Doys (Dousey), koop-
man in Vlaanderen. Zij wordt geassisteerd door JacquemijntgeMaertens enjanneken Maeke. Deze
veronderstelling over een verwantschap met de Haagse Daniel Geselle is niet alleen gebaseerd
op de toch schaarse verspreiding van de familienaam en de overeenkomst met de voornamen
van diens beide dochters Catalina en Jacobmina, maar ook op de gegevens die over Franchoys
Dousey, de tweede echtgenoot van Catelijne Geselle, bekend zijn7. Hij blijkt op 14 februari 1600
bij zijn poortersinschrijving te Leiden een 'coussebreyer' van Comene in Vlaanderen. Borg
voor hem staan de mutsenmaker Grysool de Hont en de saaidrapier Pieter van Peenen mede van
Comene. De van Peenen's komen ook voor in de genealogie Geselle (lila. Delia van Peenen,
dochter van GerritFransz. van Peenen; Ilb-i. Maertgen Gerritsdr. van Peenen). Pieter van Peenen is ver-
want aan Franchoys van Peenen, koopman in Vlaanderen en wonende te Leiden (1591). Hun ge-
meenschappelijke oom is Jan van Peenen van Comene, eveneens saaidrapier die op 25 april 1590
poorter van Leiden werd. Comene is de Walloonse naam voor Comines (Komen), een plaats in
de Leievallei in de buurt van Kortrijk.

Op 24 september 1602 wordt in de Nieuwe Kerk te Delft nog ene Jan Geselle begraven over
wie verder niets bekend is geworden. Tenslotte wordt er in Den Haag in 1646 nog genoemd
Roosge Geselle, geb. in Engeland en dochter van Jan Geselles. Zij heeft geen plaats in deze gene-
alogie, maar het feit dat ze in Engeland is geboren, past goed bij Zuidelijke Nederlanders die
om hun geloof zijn uitgeweken.

Verwantschap met andere geslachten
Steeds duikt ook de vraag op of de Vlaamse priesterdichter en -schrijver Guido Gezelle (1830-
1899) en geboren in Brugge, aan dit geslacht verwant is. Een kwartierstaat in de Vlaamse
Stam9 gaat terug tot Jacobus Degheselle, geboren ca. 1694, wever, overleden te Heule 28 decem-
ber 1742, zoon vznjoseph en geeft als herkomst aan Heule bij Kortrijk. 'De Gezelle's uit Heule
behoorden tot de werkende klasse en waren bijvoorbeeld geen buitenpoorter van Kortrijk. In
het rijke archief van de Heulse heren lieten ze praktisch geen sporen na'.

Het geslacht Gezelle Meerburg is niet verwant. De naam Gezelle is de familie Meerburg bin-
nengekomen via Adrianus Meerburg die in 1805 te Leiden in het huwelijk treedt met Fransina
Petronella Maria van Heyningen. Zij is een dochter uit het eerste huwelijk van Elisabeth Bresier.
Deze Elisabeth Bresier tr. (4) Leiden 1800 met Henri George Gezelle, die ca. 1756 te Appenzell ge-
boren moet zijn. Er zijn geen aanknopingspunten om deze Henri George Gezelle in verband te
brengen met het hier beschreven geslacht Geselle.

Het wapen en de achttien portretten
Hoe aardig zou het zijn geweest als dit artikel geïllustreerd had kunnen worden met het
conterfijtsel (afbeelding) van Daniel Geselle de Oude met zijn wapen. Het was aanwezig in het
huis aan de Papestraat en wordt vermeld in de boedelinventaris (1641), samen met drie schil-
derijtjes en drie printen 'staande' in zwarte lijsten. Voorts waren er nog drie wapens gesteld
in papier10.
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Het huis werd al een jaar bewoond door zoon Jacob Geseik (He) met zijn jonge gezin. Hij zal
er goed voor gezorgd hebben, want bij het opmaken van diens boedel in 1676 treffen we in
hetzelfde pand aan een portret van Daniel Geselle de Oude en een wapen. Maar niet alleen deze
afbeeldingen. Er zijn ook twee afbeelding van Jacob Geselle zelf en nog twee van zijn overleden
vrouw Hendrickie Cleybergen; een portret van zijn vrouw toen zij nog een kind was en vijf por-
tretten van de kinderen van Jacob Geselle. Waarschijnlijk moeten we aan de familieportretten
ook toevoegen 'drie schilderijen vertonende drie dode kinderen'. Ze worden in volle eigen-
dom overgedragen aan zijn beide dochters Maria en Elisabeth Geselle ". Daarna raken we het
spoor bijster. Ze worden in ieder geval niet vermeld in de boedel van zijn oudste zoon Daniel
Geselle (IIIc), een boekverkoper in de Hoogstraat12. Zijn enige zoon, de boekbinder Jacobus
Geselle (IVb), krijgt geprelegateerd de portretten van zijn vader en moeder (Christina Tongerloo)
geschilderd door Jan Vollevens, de man van zijn achternichtje Anna Catharina Geselle (nia-4).

Maar er was meer. In de boedel van de moeder van Anna Catharina Geselle, Delia van Peenen,
gehuwd met Daniel Geselle (lila) treffen we in haar huis het Goude Laecke in de Hoogstraat
aan (1672): het wapen van Daniel Geselle, het conterfijtsel van Daniel Geselle en het conterfijtsel
van zijn eerste vrouw Maria Schrevendijck. Delia van Peenen prelegateert in 1679 de schilderijen,
dus waarschijnlijk ook deze portretten, aan haar dochter Anna Catharina en haar zoon Pieter
Geselle'3.

Een portrettengalerij van 18 stuks: Daniel Geselle de Oude (overl. ca. 1641), tweemaal Jacob
Geselle (1615-na 1676), tweemaal zijn vrouw Heindrickie Cleybergen (overl. tussen 1666 en 1676) en
een portret van haar als kind; vijf portretten van de kinderen van Jacob Geselle, geboren tusen
1637 en 1657; drie portretten van waarschijnlijk de dode kinderen van Jacob Geselle, overl. tus-
sen 1651 en 1660, een portret van Daniel Geselle (ca. 1629-1666) en van zijn eerste vrouw Maria
Schrevendijck (overl. 1654/1655); een portret van de boekverkoper Daniel Geselle (1637-1713)
en van zijn vrouw Christina Tongerloo (overl. 1718), beide geschilderd door Johannes Vollevens.
Onbekend is of deze portretten bewaard zijn gebleven.

De boedel bevatte daarnaast nog tweemaal een wapen respectievelijk gevoerd door Daniel
Geselle de Oude (overl. ca. 1641) en Daniel Geselle (ca.1629-1666). Een afbeelding van deze wapens
is nog niet achterhaald. Wel zijn er lakafdrukken bewaard gebleven van het wapen dat mr.
Pieter Jan Geselle (1705-1766, Va) en zijn zoon Pieter Geselle (1747-1795, Vla) gevoerd hebben.
Beiden zijn nakomelingen van beide Daniel Geselle's die een wapen voerden. Musschaert be-
schrijft het wapen als volgt: drie zeer smalle zwemmende vissen boven elkaar. Helmteken een
dito vis verticaal geplaatst met de kop naar beneden. De lakafdrukken zijn te vinden op door
Pieter Geselle verzonden brieven aan de Haagse Weeskamer14. In het Armorial Général heet
het: in goud drie zwemmende baarzen van natuurlijke kleur boven elkaar. Ook mr. Pieter Jan
Geselle voerde als rentmeester van het Burgerweeshuis en als opperfabriek van Den Haag dit
wapen15.

Wapen van mr. Pieter Jan Gezeik
(uit de collectie Steenkamp Damstra, CBG)
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Het huis van de Geselle's in de Papestraat te 's-Gravenhage
Op 17 januari 1601 koopt Daniel Geselle de Oude een huis inde Papestraat dat meer dan honderd
jaar in de familie blijft. Zijn bakkersbedrijf werd later door zijn zoon]acob Geselle (lic) op de-
zelfde plaats voortgezet. In 1706 verkoopt zijn zoon Johan Geselle (Ille) het pand aan zijn zwa-
ger Gillis van Limburg die er zijn boekdrukkerij vestigt.

Het huis grenst ten noorden aan het erf van de apotheker Jan Wolff, ten oosten aan Hendrick
Claesz. van Berkel, een droogscheerder, met de erven van de huizen 'de Blaesbalch' en 'de
Wildeman', ten westen aan de gang van Jan Wolff en ten zuiden aan de Herenstraat (1601).
Hierdoor is de ligging goed te bepalen. Het gaat om het eerste of tweede pand vanaf de hoek
Papestraat/Herenstraat.

Daniel Geselle de Oude koopt het huis van Willem van deDuynJoostz.,a\s echtgenoot vanNeeltgen
Adriaensdr. van Groenewegen, PieterPietersz. van Groenewegen en Maritgen Adriaendsdr., allen erfge-
namen van Adriaen Reijers (van) Groenewegen, in zijn leven koperslager in de Papestraat16. Hij
sluit daarvoor op 29 januari 1601 een hypotheekakte ten behoeve van de verkopers. De rente
bedraagt 12 pond en 10 schellingen. Op 24 januari 1640, verkoopt Daniel Geselle de Oude het huis
aan zijn zoonjacob. Als begrenzingen worden genoemd: ten noorden en oosten aan Oliviervan
derFaes, ten westen aan Abraham vanBeunderen (= Abraham LeFebure), apothecaris en ten zuiden
aan de Herenstraat. De schuldbrief bedraagt 5.600 gulden. Het huis is belast met een rente
van twee carolus gulden, vijf stuivers en drie penningen in 't jaar en nog een rente van 30 stui-
vers in 't jaar toekomende Jhr. Bouchorst en nog een rente van 15 stuivers in 't jaar toekomende
PieterPietersz. van Groenewegen '7. De rentebrief op de laatste wordt op 17 juni 1641 door Jacob
Geselle gepasseerd en gecasseerd18.

Derechte straat in het midden toont frontaal de noordzijde van dePapestraat,
waar Geselle waarschijnlijk het tweede huis van rechts bewoonde.

Detail uit een kaart van Jacob de Cheyn, 1597 (Collectie Haags Gemeentearchief)
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In 1677 verklaart Jacob Geselle verhuurd te hebben aan Maria en Elisabeth Geseik, zijn meer-
derjarige dochters, zijn huis aan de noordzijde van de Papestraat, waarin zij tegenwoordig
wonen19. Deze dochters sluiten in 1680 ook een accoord over een schuld die nog op het huis
rustte20. Wanneer Elisabeth Geselle in 1682 huwt met Gillis van Limburgh zal de laatste wel zijn
ingetrokken, want vanaf het moment dat hij in het boekverkopers/boekdrukkers gilde treedt
(1683) wordt op al zijn drukken en uitgaven (1688-1711) vermeld: drukker in de Papestraat.
Maar pas op 23 maart 1706 verkoopt Johan Geselle, chirurgijn - als bij appointement van het
Gerecht d.d. 3-2-1706 geauthoriseert - het huis aan zijn zwager Gillis van Limburgh. De ver-
koopprijs bedraagt 543 gulden, de rantsoenpenningen daaronder gerekend. Het huis is belast
met twee rentebrieven: één van twee gulden, vijf stuivers en drie penningen en een ander van
30 stuivers per jaar mitsgaders nog met drie kapitalen te samen van 3000 gulden21.

He genealogie
I. Daniel Geselle de Oude, bakker in de Papestraat (1601-1641), burger van Den Haag tenminste
vanaf 29-1-1601, overl. ca. 5-3-1641, tr. ca. 1600 Marietge Jacobs van der Hagen, overl. ca. 2-7-1631,
ouders onbekend.

L '

Handtekeningen van Daniel Geselle de Oude
en zijn zoon Daniel Geselle (mei 1631)

Het beste leren we Daniel Geselle de Oude kennen uit de boedelbeschrijving van 5 maart 1641". Hij
blijkt een belezen man met een eigen bibliotheek. Zijn vuren boekenkast bevatte drieëntachtig met
name genoemde boeken plus nog twaalf bundels of pakken meest ongebonden boeken. Volgens de
normen in vakkringen kan een bundel of pak geschat worden op vijf a tien boeken23, zodat zijn to-
taal aantal boeken geschat moet worden op 140 a 200 stuks. Volgens berekeningen voor de 18e eeuw
behoorden in Den Haag bibliotheken met meer dan 150 boeken tot de uitzonderingen23. Natuurlijk
zitten er bijbels en psalmboeken tussen maar ook veel boeken die een afspiegeling zijn van de gods-
dienstige discussie in zijn tijd. Enkele auteurs: Philips Marnix van St. Aldegonde, Theodorus Beza,
Henricus Bulgerus, Jacob Cats, Sebastian Castellio, Dirck Volckertsz. Coornhert, Bernard Dwinglo,
Desiderius Erasmus, Sebastian Franck, Hugo de Groot, Adriaan van Haemstede, Nicolay Hemmingy,
Dirck Rafaelsz. Camphuysen, Thomas a Kempis, Perkins, Dirk Philips, Eduard Poppius en Johannes
Wytenbogaart. Mag uit de aanwezigheid van twee woordenboeken 'frans-duyts' worden afgeleid dat
zijn moedertaal Frans is geweest?

Het tweede dat uit de boedelbeschrijving valt op te maken is dat hij eerder een pasteibakket dan
een broodbakker moet zijn geweest en dat hij mogelijk samen met zijn zonen de pasteien op lokatie
serveerde. Hoe moet anders de grote hoeveelheid tafellakens (35) en servetten (200) verklaard wor-
den? De vermelding van een verrekijker, een rijbroek, twee handbogen met een pijlenkoker -waarin
zes pijlen-, kan er op duiden dat de benodigde konijnen, fazanten en ander gevogelte voor de pas-
teien door hem zelf in de duinen bejaagd werden. Ook de vis ving hij zelf, gezien de aanwezigheid
van een hengel met een haak.

Maar hij heeft ook zeker brood gebakken. In 1610 blijkt een schuld van 848 carolus gulden, 13 stui-
vers en 14 penningen wegens geleverde tarwe en rogge door Claes Claesz. Tristam en Petronella Claesdr.
Tristam. Daniel Geselle de Oude wordt daardoor gedwongen een hypotheek op zijn huis af te sluiten. De
hypotheekbrief wordt op 5/6 maart 1621 getoond en geroyeerd24.
De indruk bestaat dat het hem pas later beter is gegaan. In 1627 wordt zij n vermogen op 4.000 gulden
geschat2S. Bij zijn overlijden omstreeks 1641 vinden we in de boedel behalve een zak met 937 gulden
en allerlei munten, ook nog 46 stuks zilverwerk waaronder een zilveren molen en een zilveren kelk
met een belletje.
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Uit eerdere testamenten komt weinig nieuwe informatie. In het testament van 2 juli 1631, opge-
maakt vlak na het overlijden van zijn vrouw, prelegateert hij zijn kinderen met ieder vierhonderd
gulden'6. In een niet bewaard gebleven codicil van 23 januari 1633 wordt zijn zoon Jacob vermaakt
'het gereetschap tot de backers neeringe dienende'. Dit testament wordt op 26 oktober 1634 her-
roepen. Nu worden voor het eerst al zijn negen nog in leven zij nde kinderen bij naam genoemd. Het
codicil blijft van kracht. De kinderen of hun descendenten worden elk hun negende part toebedeeld.
Behalve Daniel Geselle dejonge (lid) die de helft van zijn negende part krijgt toebedeeld terwijl de an-
dere helft gaat naar zijn kinderen die hij heeft of nog zal krijgen27.

Uit dit huwelijk (volgorde uit testament 1634 aangehouden, waarschijnlijk allen geboren te
's-Gravenhage):

1. PieterDaniels Geselle, volgt Ha.
2. Adriaan (Ary) Daniels Geselle, volgt Ilb, de bakkerstak.
3. Jacob Daniels Geselle, volgt lic, de tak boekverkopers en -drukkers.
4. MariaDaniels Geselle, overl. ca. 5-6-1643, maar na 19-6-1641, ongehuwd.
5. Catalina Daniels Geselle, overl. tussen 26-10-1634 en 5-3-1641, wrs. begr. 's-Gravenhage

(Kloosterkerk r. 5, gr. 4) 28-9-1635 (de dochter van Daniel Geselle), ongehuwd.
6. Elisabeth Daniels Geselle, overl. ca. maar vóór 14-7-165428, otr. 's-Gravenhage 1-9-1630 Willem

Jansz. Steucker(Stucker), woonde en werkte als pasteibakker in het Wapen van Engeland op
de Grote Markt, overl. ca. 1-4-164929; geen nageslacht.

7. Jacobmina Daniels Geselle, overl./begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk, r. 15, graf 4) 2/5-4-1667
(de weduwe van monsieur Steucker op de Plaats, bet. 3 gulden, 5 penningen / juffrouw
Steucker), otr./tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 29-9/15-10-1630 EverhartJansz. (Evert) Steuc-
ker (Stucker), overl. tussen 1637 (geboortejaar laatste kind) en 5-3-1641, beiden wonende te
Den Haag; hieruit nageslacht Steucker.

8. DanielDaniels Geselle, volgt lid, de militaire tak.
9. Heyltge (Helena) Daniels Geselle, overl. na 1663, wrs. begr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk,

grafnr. 154) 21-10-1668 (de huisvrouw van Aerri de Loo, wonende in de Wagenstraat), otr.
's-Gravenhage 4-4-1638 Arnout (Arent, Ary) Willemsen van Loo, bakkersgezel (1638), bakker
(1641,1647,1650) en wonende te Den Haag, overl. na 26-6-1657, zn. van Willem Melis (van
Loo), palfrenier van de Prins van Oranje (1608) en Lysbeth Arents (ook Adriaensdr).
Hij woont in 1641 in de Papestraat30. Hij zal wel zijn neergestreken in de bakkerij van wijlen zijn
zwager Pieter Geselle (Ha).

Handtekeningen van Helena Geselle en Arnout van Loo (1653)

Ha. Pieter Daniels Geselle, bakker in de Papestraat (1632,35), overl. 's-Gravenhage 15-8-1635,
otr./tr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 1/22-4-1629 Catharina (Tryntgen) Jans Engelvaerts 3', beiden
wonende te Den Haag (1629), overl. ca. maar vóór 8-2-1645. Zij otr./tr. (2) 's-Gravenhage
(Grote Kerk) 2/16-5-1638 CoenraetHenricsen van derMeyde(n),]m. van Embden en wonende te
's-Gravenhage in de Papestraat (1643).
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Het huis van Pieter Daniels Geselle
PieterGeselk, bakker, koopt op 1 februari 1632 van de bakker AnthoniThomasz. van Oorschot voor een be-
drag van 2.200 gulden een huis en erf aan de noordzijde van de Papestraat. De belendingen zijn: ten
noorden het hof of de min van Olivier van der Faes, ten oosten de oud-burgemeester Abram Le Febure,
ten zuiden de Heerstraat en ten westen het huis vanAnthoniValck. Met dien verstande dat de waterlo-
zing die loopt onder door het erf van Olivier van der Faes en in de gang van het Sacramentsgasthuis al-
leenlijk is geconsenteerd tot wederopzegging van het Sacrementsgasthuis31. Op 7 mei van datzelfde
jaar is de overdracht voor het Gerecht33.

Op 18 mei 1632 verkoopt Pieter Daniels Geselle voor 400 gulden aan Olivier van der Faes, zijdenlaken-
verkoper een achterkamer achter het huis van de verkoper. De begrenzingen zij n: ten noorden de hof
of tuin van de koper, ten oosten de turfloods van de koper, ten zuiden Abraham Le Febure, oud-burge-
meester en ten westen de plaats van de verkoper34.

De notariële akte
Pieter overlijdt op 15 augustus 1635. Op die dag compareert de 29-jarige Philipyngen Bartrams (hand-

tekening Philijpine Barteram), voor de notaris en verklaart dat haar hedenmiddag omtrent half-
twaalf, kort voor het overlijden van Pieter Geselle, bakker door Tryntgenjansdr. Engelvers is overhandigd
een met name genoemde verzameling munten ter waarde van 96 gulden, 5 stuivers en 2 penningen,
alsmede enkele gouden en zilveren voorwerpen, die toebehoren aan haar schoonvader Daniel Geselle
35. Waarom waren deze kostbaarheden in zijn huis? En waarom moeten ze zo hals over kop door de
notaris geregistreerd worden? Waarom wil Pieter Geselle niet dat zijn vrouw Catharina Engelvaers dit
doet? De beschreven gouden en zilveren voorwerpen worden in 1641 overigens niet terug gevonden
in de boedelbeschrijving van Daniel Geselle de Oude.

Uit dit huwelijk (één kind dat volwassen is geworden:

1. Daniel Pietersz. Geselle, volgt lila.

lila. DanielPietersz. Geselle, geb. 's-Gravenhage ca. 1630, lid van het boekverkopers-/drukkers-
gilde 1651, winkelier (1655, 1656)36, ledikantmeester (1659)37, koopman (i662)3S, begr. ald.
(Kloosterkerk, r. 15, gr. 4) 23-7-1666 (de hoofdman Geselle)383, otr./tr.(i) 's-Gravenhage (Grote
Kerk) 18-1/1-2-1654 Maria (Marijke, Maritje) Lamberts (van) Schrevendijck ('s Grevendijck)39, jd. van
Beveren, overl. tussen 24-10 en 12-11-1654; otr. (2) Leiden 12-5-1655, tr. Voorburg Delia van Pee-
nen, ged. Leiden (Pieterskerk) 12-10-1633, begr. 's-Gravenhage 21-3-1708 (f 30,-), dr. van Gerrit
Fransz. van Peenen, warmoesman te Leiden (1621) en Jannetje Claesdr. de Munt40. Delia van
Peenen otr. (2) 's-Gravenhage 9-11-1670 PieterRietvelt, notaris te 's-Gravenhage, klerk ter griffie
van de Hoge Raad (1674), wedr. van Cornelia Westerwout.

De goederen van het weeskind Daniel Pietersz. Geselle worden beheerd door de Weeskamer. Dit heeft
geduurd tot 16 januari 1654 wanneer gesproken wordt over zijn aanstaand huwelijk41. Voor notaris
Pieter van Zuytwijck wordt op 13 mei 1638 een niet bewaard gebleven accoord gesloten enerzijds tussen
CoenraetHenricsen van derUeyden en Catharina Engelvaerts en anderzijds de voogden van vaderszijde te
weten Jacob Geselle, Willemjansz. Steucker voor zichzelf en voor Adriaen Geselle, alsmede Leenden Claesz.
Cleybergen. Het gaat over het geld dat bestemd is voor zijn opvoeding. In 1641 is het voor partijen op-
nieuw nodig daarover afspraken te maken42. Op 5 juni 1643 ontvangt de Weeskamer voor Daniel zijn
kindsportie uit de goederen van zijn 'moeye' Maria Geselle (1-4). Op 13 juli 1650, wanneer hij tussen de
20 en 21 jaar oud is, legateert Daniel uit vrije wil honderd gulden aan zijn zesjarige halfbroer van moe-
derszijde, Hendricus van derMeyden en vijfhonderd gulden aan zij n oom en voormalige voogd Jacob Ge-
selle 43. De eerste vrouw van Daniel Geselle zal in het kraambed zijn overleden. Aangezien ze elkaar op
26 augustus 1654 tot erfgenaam hadden benoemd, wordt hij uit haar boedel eigenaar van een aantal
stukken weiland en landbouwgronden in het land van Buren en in de Karspelen van Kerk Avezaath.
Deze worden met enig getrek en geduw omtrent de betalingen tussen 1654 en 1659 verkocht44.

Interessant is dat het deze Daniel Geselle moet zijn geweest die in 1651 lid wordt van het boek-
verkopers/drukkers gilde. Ten onrechte meent Keblusek dat deze datum betrekking heeft op zijn
neef Daniel Geselle, de latere boekverkoper in de Hoogstraat. Deze neefis in 1651 pas 14 jaar. Ook voor
Kossmann leverde deze inschrijving een raadsel op. Hij geeft aan dat deze neefin 1651 in het gilde
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Handtekeningen van Daniel Geselle (1657,1663, iff68)
en De/w van Vemen (1657,1663)

ging, maar dat volgens boek G, in het na 1702 begonnen Gildeboek hij op 1659 staat. Gezien zijn leef-
tijd klopt dat beter. Met Daniel Geselle (ca. 1629-1666) is er dus een nieuw gildelid bij. Zijn activiteiten
hebben kort geduurd want reeds enige jaren daarna wordt hij winkelier (1655) en koopman (1662)
genoemd. Mogelijk zat hij rond 1660 reeds in de laken-, zijde- en wolhandel. Hij had op 28 augustus
1658 uit de boedel van Wouter van Steenbergen een huis en erf vanouds genaamd of daaruit hangende
is 'het Goude Laecke' gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat gekocht45. Na zijn overlijden blijkt
zijn weduwe Delia van Peenen in het pand 'het Goude Laecke', waar nu uithangt 'het Roode Ledekant',
in 1672 een grote winkel te hebben met onder andere veel wol, laken en zijde, waarvan de waarde
volgens een boedelinventaris getaxeerd wordt op enige duizenden guldens en met klanten als de
Heer van Brederode46. Het ontstaan van dit bedrijfis niet verwonderlijk gezien haar Leidse contacten
en de activiteiten van de aan de Geselle's gerelateerde Nicolaes Cleybergen, koopman in zijden en wol-
len laken (1667). Uit dezelfde boedelinventaris blijkt overigens ook dat op de kamers in haar huis 56
schilderijen hangen, waaronder een 'zeetie' (zeezicht) van H. A.; een watertje van C.T.; een landschap
door Van Dyck, de vijf zinnen door Munnicks en van Pieter Cosyns een Italiaans gebouw, een land-
schap en een avondlucht. Haar vermogen wordt in 1674 geschat op zesduizend gulden47. Ten on-
rechte vermeldt Van Gelder in de gedrukte versie van het kohier dat ze een boekverkoper is. Op 4 mei
1703 verkoopt Delia van Peenen haar huis en erf aan de boekverkoper Abraham Troijel. De verkoopprijs
bedraagt vierduizend gulden en een rentebrief van vierduizend belast met een rente van omtrent
drie gulden 's-jaars toekomende de Heilige Geestarmen48.

Vermeld moet nog worden dat Daniel Geselle op 1 mei 1666 een achterhuis en erf en een gedeelte van
de plaats gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat verkoopt aan Jacob van Thiel. Dit perceel strekt
zich uit tot aan het nieuw gemaakte achterhuis of gevel van Nicolaes van Wouw. De verkoopprijs is
1.300 gulden49.

Delia van Peenen beheert samen met de voogden zorgvuldig het vermogen van haar kinderen.
Reeds in 1668 legateert zij hen. Uitvoerders en voogden van het testament zijn de advocaat Cornelis
deNeijn, Pieter van Hoven, pedel van de Leidse Universiteit en haar broeder Jan van Peenen 5O. Enkele
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dagen na haar huwelijk tnetPieterRietvelt in 1670, worden Pietervan Hoven en Jan van Peenen aangesteld
als voogden over de nagelaten kinderen en goederen uit het huwelijk met Daniel Geselle51. De relatie
met haar tweede man laat te wensen over. Op 19 augustus 1671 laat Rietvelt vastleggen dat zijn vrouw
de vorige avond alleen naar het huisje van het echtpaar Geselle-Cleybergen is vertrokken. Hij kreeg
haar niet te zien. De dienstbode meldde dat zij met 'een groffe stem' had gezegd: 'neen, ik wil hem
niet bij mij hebben, noch laten slapen, en ik heb met hem niet te doen en dergelijke woorden'52. Op
26 september 1671 herziet zij haar testament, nu voor notaris Paets te Leiden. Thuis blijft de situatie
vervelend. Zo leggen op 30 oktober 1672 haar dienstmaagd Catharina Louwens en haar veertienjarige
zoon Pieter Geselle voor de notaris een verklaring af dat PieterRietvelt haar naar de keel heeft gegrepen
en ernstig mishandeld53. Het kan niet anders of dit was voor haar aanleiding om negen dagen daarna
de voorgenoemde uitgebreide boedelbeschrijving te laten opmaken. In 1679 herziet zij opnieuw
haar testament54.

Uit het tweede huwelijk:

1. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 16-7-1656 (get. Gerrit van Peenen, Jacob
Gesellen en Aechge van Couwenhoven), jong overleden.

2. Pieter Geselle, volgt IVa.
3. Gerrit Geselle, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 19-8-1661 (get. Gerrit van Peenen, Symon

Bouchet en Beth Jans), overl. tussen 29-9-1668 en 8-11-1672.
4. Anna Catharina Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 4-11-1663 (get. advocaat Cornelis

de Neyn, de commies Schimmelpenninck, Anneken Carels en Heyndrictgen Cleybergen),
begr. ald. 11-7-1697, otr./tr. 's-Gravenhage 18-8/1-9-1680 Johannes Vollevens (de Oude), geb.
Geertruidenberg 1649, kunstschilder, lid van de Confrerie Pictura (1674), begr. 's-Graven-
hage 11-2-1728, zn. van Isaak Vollevens en Willemina van Merijna55; hieruit nageslacht
Vollevens.

5. Geertruyt Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 17-3-1666 (get. Govert van Maerlop, Ma-
ritgen Claes van Singelshoeck en Weyntgen van Heyningen), overl. tussen 29-9-1668 en 8-
11-1672, wrs. begr. ald. (Kloosterkerk, r. 15, gr. 4) 17-2-1671 (een kind van den oudhoofdman
Geselle); dit kan ook Gerrit (nr. 3) zijn geweest.

IVa. Mr. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21-2-1659 (get. Hr. Antoni Pieterson,
Mr. Pieter van (der) Hooven, Heyndrichtgen Cleybergen), inschr. Universiteit Leiden 26-3-
1680 (letteren), promotie (rechten) ald. 30-11-1683 op het onderwerp 'de Pactus', advocaat voor
het Hof van Justitie van Holland (1687,1694), later voor de provincie Zuid Holland, solliciteur
militair bij de gecomitteerde Raden van Holland en West Friesland (1701), advocateneed afge-
legd 29-1-1685, begr. 's-Gravenhage 2-2-1705 (f30,-), otr. ald. 14-1-1703 Henriette de la Coste, ged.
's-Gravenhage (Waalse Kerk) 1-12-1666 (get. Hermanus van der Scholstraate en Marguerite de
la Coste), begr. ald. 28-8-1739 (f 30,-), dr. van Jean de la Coste en Anne Lamoureux (l'Amou-
reux). Zij otr./tr. (2) 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 22-7/7-8-1708 Johan Anselm Thielen.

Uit dit huwelijk:

1. een kind, begr. 's-Gravenhage 11-2-1704 (f 30,-).
2. Pieter jan Geselle, volgt Va.
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Va. Mr.PieterJan Geseik, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 3-4-1705 (get. Leendert Turnhout,
Anna Lamoureux, wed. van Jan de Lacoste), woonde voor zijn huwelijk te Voorburg, inschr.
Leiden (Medicijnen) 1-5-1721, promotie Harderwijk 2-9-1741 op het proefschrift 'Disputatio
juridica inauguralis de salvatione testium', advocateneed afgelegd 20-9-1741, procureur
(i743). opperfabriek- en opperhavenmeester (22-11-1746, respectievelijk 11-7-1765), nominatie
voor schepen (16-8-1759), regent Dol- en Pesthuis (23-3-1752), Heilige Geestmeester (30-1-
1754» 27-1-1755» 28-1-1756, 26-1-1757), Leproosmeester (28-1-1758) te 's-Gravenhage, begr. ald.
(Nieuwe Kerk) 21-4-1766 (beroerte, ƒ 30,-), otr./tr. Voorburg / 's-Gravenhage (Kloosterkerk)
1/17-4-1742 Alida deBije, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 26-4-1716 (get. Rochus de Bije, Alida
van Schagen), overl./begr. Leiden/'s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 24/28-12-1780, dr. van mr. Pie-
ter de Bije, schepen van 's-Gravenhage (1737-1747), burgemeester (1747-1748), en Johanna van
Aken.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 20-2-1743 (get. mr. Pieter de Bije, schepen van
's-Gravenhage, vermits desselfs in dispositie gerepresenteert door zijn zoon de heer
Rochus de Bije, en Vrouwe Johanna van Aken, echtelieden), overl./begr. ald. 22/23-2-1743

(f30,-).
2. Pieter, volgt Vla.
3. Johanna Henrietta, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 29-6-1755 (get. Vrouwe Johanna van

Aken, wed. wijlen de Heer mr. Pieter de Bije in zijn leven burgemeester van 's-Graven-
hage), begr. ald. (Nieuwe Kerk) 17-11-1773 (kinderpokken, getransporteerd van Leiden,
ƒ30,-).

Vla. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 26-12-1747 (get. mr. Pieter de Bije re-
gerend burgemeester van 's-Gravenhage, Vrouwe Johanna van Aken), overl./begr. IJsselstein
23/28-11-1795 (na een galziekte), otr. Amsterdam 21-11-1771 Anna Agneta Luder, ged. Amsterdam
(Noorderkerk) 3-8-1749 (get. Jan Hanedoes, Anna Agneta Luder), overl. Weesp 7-2-1821, dr. van
Jan Arnoldusz. Luder en Helena Adriana Hanedoes.

Op 16 juli 1789 wordt voor hem te IJsselstein een akte van idemniteit afgegeven. Op 13 juni 1793
wordt ook voor haar moeder, die inmiddels weduwe is, alsmede voor ClaraAdrianaLuder, weduwe van
DanielJacobusEijlkens, zo'n akte afgegeven.

Zijn twee kinderen ontvangen volgens een testament van 28 april 1785 een legaat van hun oom
Rochus deBije van niet minder dan dertigduizend gulden. De realisatie is een probleem omdat Pieter
Geselle diep in de schulden blijkt te zitten. Er wordt gesproken van een geabdonneerde boedel te
IJsselstein (1795). Volgens de lokale gebruiken mocht zijn vrouw het sterfhuis te IJsselstein slechts
verlaten met 'haar dagelijks klederen'. Zo vertrekt ze in het voetspoor van haar oudste dochter via
Harlingen (1796) naar Franeker. Ze overlijdt tenslotte op de buitenplaats Vechtzigt onder de Marie
van Weesp, arrondissement Amsterdam, waar mej. Hanedoes woonde56.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Petronella Geselle, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22-5-1772 (get. Jan Arnoldusz. Luder
en Alida de Bije, wed. van Geselle), tr. IJsselstein 2-10-1796 ArmandFran§ois Loliot, meerder-
jarig, geb. en wonende te E vreux, Departement de l'Eure in Frankrijk, oud-secretaris van
de Bataafsche Minister aan het Hof van Spanje, wonende te Harlingen (1797), renteverifi-
cateur der Douane te Parijs (1821), zn. van Guillaume Loliot. Hieruit nageslacht Loliot.

2. Jan Geselle, vaandrig in het regiment van generaal-majoor Bosc de la Calmette (1795),
overl. Rotterdam 12-4-1795 (gevolgen van een kinderziekte).
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Het heeft den almigtigcn God behaagd, nayn tcderjtwüefden
Zwn» JAN..GESEtLE,V«»ndrig effefticf in h « Regiment
van den Geqei.ua 1 Major. Bosc de lt.Calmettè, in den ouderdom
van circa 21 Jaren» op des ia dezer, aaa de gevolgen der
Kinderziekte , xoo% ivy hooperf tot zich te seinen; dcie flig
treft my al tic gevoelig •' dat ik niet xoade verlangen vat alle
Condolearitiebricvcn verfchoond te" blyvcn.

Rotterdam . P. GESELLE.
den 15 Jprll 1795.

Familieannonce (collectie CBG)

DE BAKKERSTAK

Ilb. Adriaan Daniels (Arien, Ary) Geselle, geb. s-Gravenhage ca. 160757, bakker ald. (1627,1630),
hoofdman St. Oberts- of bakkersgilde ald. (1639,1640,1644,1645, i648)58, overl. tussen 6-1-1650
en 22-9-i6siS9, otr./tr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 4/18-4-1627 Cornelia Kettingh, bakster (1652),
begr. Naaldwijk 168260, dr. van Leonart (Lenert) Jacobsz. Ketting, notaris te Den Haag (1595-
1633) (geadmitteerd 21-7-1595), vroedschap 's-Gravenhage (8-11-1618-nov. 1621), weesmeester
(1619-1620), en Lysbeth Cornelis. Cornelia Kettingh otr./tr. (2) 's-Gravenhage (Kloosterkerk)
19-3/4-4-1656 Philip Jansz. Sonderwyck6l, begr. Naaldwijk 20-11-1661 (Philips Jans). Hij is sinds
tenminste 2-10-1655 wedr. van Annetgen (Anneke) Andries.

Het huis van Adriaan Geselle Tsenoorden de Hoge Nieuwstraat'
In 1640 bewoont Adriaan Geselle een eigen huis benoorden de Hoge Nieuwstraat, aan het Leidse Wa-
genveer. Het was het huis van Daniel Geselle de Jonge (lid, zie aldaar), bakker die er tenminste tussen
1633 en 1635 in woonde. In 1635 werd Leonart Kettingh eigenaar.

Adriaan Geselle heeft met zijn drie buren, te weten Coenraadt Jansz. van Broekhuizen, Jan Henricxz.
van 'sHerenberch en Barthout Gerritsz. van Winde, onenigheid over de erfscheidingen en gemeenschap-
pelijke muren. In 1640 wordt een regeling getroffen". Het huis en de huur zijn geregeld onderpand
in schulden die Adriaen blijkt te hebben bij de bakker Jan van der Poel (vaak wegens borgtochten), de
korenkoper GovertHendricksz. van Maerle en Huybrechtvan Haeften63. Na zijn dood zet Cornelia Kettingh
de bakkerij voort. Jan van der Poel, maar vooral Govert van Maerle maakt het haar 'dagelycx moeylick'.
Ze maakt duidelijk dat betaling haar in een klap zou ruïneren maar dat ze bereid is te betalen en
daarom niets met haar bezittingen zal doen dat de aanspraken van Van der Poel en Van Maerle zal
aantasten64. Op 24 mei 1658 wordt het huis aan de noordzijde van de Hoge Nieuwstraat door Cornelia
Kettingh verkocht aan de korenmolenaar Govert van Maerle, één van de belangrijkste schuldeisers in de
boedel65. Ze heeft waarschijnlijk tot die tijd in dit huis gewoond. Daarna, maar in ieder geval vanaf
9 september 1658 woont ze met haar tweede man Sonderwyck en hun beider minderjarige kinderen,

Handtekeningen van Adriaan Geselle (1645,1650)
en Cornelia Kettingh (1645)
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onder wie Leenden, Jannetgen en}acob Geselle te Naaldwijk. Dat de tweede echtgenote van haar vader,
AdrianaLucasdr. deReus haar dan goederen en huisraad in eigendom schenkt, kan een aanwijzing zijn
dat ze geheel failliet en straatarm naar Naaldwijk verhuisd is66. Sonderwyck kwam uit Naaldwijk.

Overige gebeurtenissen
Het testament van Adriaan Geselle d.d. 26 november 1645 bevat geen nadere bijzonderheden67.

Samen met Johan van derPoel had hij in 1634 en 1636 een meningsverschil met Dirkjacobsz. Leckerkerck,
wonende te Monster over de leverantie van vierentwintig zakken witte tarwe68. In 1640 blijkt hij voor
200 carolus guldens in het krijt te staan bij zijn zuster Maria Geselle69.

Uit dit huwelijk:

1. Maria (Maertge) Adriaensdr. Geselle, geb. 1628, overl. tussen 24-8-1655 en 17-12-1656, otr./tr.
's-Gravenhage (Kloosterkerk) 11/25-2-1652 Dirck Harmensz. (van) Groenhout70, geb. Den
Briel ca. 1630, bakker (1649-1652), wonende te Leiden op de Beestenmarkt (1652), vanaf
1654 meesterbakker te 's-Gravenhage7', overl. na 24-4-1689 (niet te Den Haag gevonden),
zn. van Harman Dirks Groenhout en Sara Eduwaerts. Hij is wedr. van Maertgen Gerritsdr.
van Peenen, daarvoor van Niesgen Lambrechtsdr. Hij otr./tr. (4) 's-Gravenhage (Grote Kerk)
17/31-12-1656 Jannnitge Aerts deSwart, wed. van Isaacq Abraham van Doornick; otr./tr. (5)
's-Gravenhage (Hoogduitse kerk) 21/5-4/6-1684 Jannetje Jans van de Woljf. Maria Geselle
heeft nageslacht Groenhout.

2. een kind, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 10-10-1629 (geen get.), jong overleden.
3. Daniel Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 30-6-1630 (geen get.). Mogelijk is het kind

vermeld onder nr. 2 of 3 begr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 11-9-1631 ('een kind van de zoon
van Daniel Gesel').

4. Elisabeth (Lysbeth) Adriaens Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 30-3-1633 (geen get.),
overl. tussen 1-11-1671 en 19-7-1676, otr./tr. 's-Gravenhage/Voorburg 18-10/1-11-1671 Joris
(van) Sc(h)aets(en)71, van Bueren en wonende te 's-Gravenhage, meesterbakker op de Lange-
gracht (1671)73, begr. 's-Gravenhage 9-6-1707 (pro deo), en kleinzn. van ds. Bartholomeus
Schaets, predikant van het Graafschap Buren in het dorp Tricht. Joris Schaets is wedr. van
Helena van Hessen. Hij otr. (3) 's-Gravenhage 19-7-1676 Hendrina Willems Noot. Uit haar hu-
welijk geen nakomelingen.

5. een kind, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 31-10-1636 (geen get.), jong overleden.
6. Catharina Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 3-8-1638 (get. Coenraat van (der) Meij-

den, Elisabeth Daniels), jong overleden.
7. Leonard Geselle, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 9-10-1639 (geen get.), jong overleden.
8. Pieternel Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 19-6-1641 (get. Job de Vos, Maria Gesel-

len), jong overleden.
9. Lenert (Leendert) Geselle, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 14-10-1642 (get. de procureur

Job de Vos, Jacob Geselle en Jacobmina Geselle), meesterkok (1666-68), pasteibakker
(1667)76, overl. tussen 2-10-1668 en 1680, otr./tr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 16/30-1-1667
Jannetgen (Johanna) van Beeckesteijn, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 14-3-1642 (get. Pie-
ter Lenertss. Beeckesteijn, Janneken Cornelisdr., Petronella van Houten), begr. ald. (im-
post) 7-5-1708 (f 3,-), dr. van Jan Leenderts (van) Beeckesteijn, extra-ordinaris bode van de
Generaliteit / Raad van State (1642,1643,1677), later ordinaris bode van de Staten Gene-
raal der Verenigde Nederlanden (1682) en Helena Pieters van Rijs. Zij otr. (2) 's-Gravenha-
ge 7-12-1681 Johan Willem Coopsen (Coops), notaris, weduwnaar.
In 1666 werkt hij aan de westzijde van de Venestraat74. Knechten zijn Tymen van Tricht (1666-1669)75,
Gerrit de Smit (vanaf 1667)76 en LowijsBore (vanaf 1668)77. In 1667 vertrekt hij naar de zuidzijde van de
Kettingstraat. Het gaat om een pand dat Nicolaes Cleybergen, koopman in zijden en wollen lakenen,
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verhuurt aan Elysabeth van Acht, weduwe van Joan van Leeuwen, ledikantmaker. Zij moet gedogen
dat Leenden Ceseik, pasteibakker, 'er zal mogen opstellen en maken zijn ovens om er te mogen bak-
ken en braden naar zijn contentement'78.
Uit het eerste huwelijk:
a. Hekna Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 7-7-1668 (get. Jan Leenderssen Bekesteyn, Lys-

beth Cleybergen, Lysbeth Geselle), begr. ald. 31-12-1708 (f iz,-), ongehuwd. Haar halfbroeder van
moederszijde is Willem Coopsen.

10. Jannetgen (Johanna) Geselle, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 17/27-4-1644 (get. Peter
Arnout van (der) Loo en Maritgen van Vliet), overl./begr. ald. 21/23-9-1733 (f 6,-), tr. Heem-
stede 12-5-1675 Cornelis de Haan, geb. (niet Den Haag) 2-2-1647, notaris te 's-Gravenhage
(1675-1717), begr. ald. 15-1-1718, zn. van Gabriel de Haan en Lucia. Hieruit nageslacht De
Haan79.

11. Jacob Geselle, volgt Illb.

Illb. Jacob Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 20-12-1645 (get. Jacob de Roij, Juffrou
Ros), begr. Naaldwijk 1678 (Jacobus Gezelle, geen nadere datum vermeld), tr. NN.

Hij woonde te Naaldwijk, maar aldaar werd geen huwelijk gevonden. Ook wordt de naam van Jacob
Geselle, zijn vrouw of de familienaam Kettingh niet vermeld in de naamsindex van de Weeskamer van
Naaldwijk (1647-1805). Er wordt te Naaldwijk één dochter geboren, van wie bij de doopinschrij ving
alleen de naam van de vader vermeld wordt.

Kind:

Lysbet (Elisabeth) Geselle, ged. Naaldwijk 17-11-1676 (geen get.), dienstmaagd te 's-Graven-
hage van Isbrandt de Wit (1700/01)80, begr. 's-Gravenhage 6-6-1721 (ƒ 3,-, Elisabeth Geselt),
otr./tr. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 5/19-4-1705 Wouter Rietvelt, ged. 's-Gravenhage
(Nieuwe Kerk) 4-11-1676 (get. Pieter Famme, Johanna Rietvelt), meesterchirurgijn (inschr.
chirurgijnsgilde Den Haag 24-7-1705), begr. ald. 22-9-1762, zn. van Cornelis (van) Rietvelt
en Maertie Wouters van Overvoorde. Hij otr./tr. (2) 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 15/29-3-
1722 Lucia deHaan, van 's-Gravenhage. Uit het eerste huwelijk nageslacht Rietvelt.

DE TAK BOEKVERKOPERS EN -DRUKKERS

Deze tak die begint met de bakker Jacob Geselle, was onder andere door de aanverwante fami-
lies Tongerloo, Steucker en Van Limburgh, intensief betrokken bij de boekhandel in Den Haag.
Jacob zelf had minder met boeken dan zijn vader. Uit diens bibliotheek blijkt hij maar een
klein deel overgenomen te hebben zoals de bijbels, een testament met zilveren sloten, het
Martelaarsboek en een grote oude 'Cronijck'. Maar het kunnen er meer geweest zijn, want in
zijn boedel treffen we totaal eenendertig boeken aan, waarvan' twintich boecken in quarto,
alles duyts', zonder dat nadere bijzonderheden gegeven worden. Hij had duidelijk meer
belangstelling voor schilderijen, waarvan er in dezelfde boedel negenenveertig beschreven
worden81. Het gaat om landschapjes, zeegezichten, een enkel krijgsgevecht, bloem- en fruit-
stukjes, een schilderij vertonende het houden van het nachtmaal Jesu, Lot met zijn dochter en
Paulus bekering. Er is één print met een lijst vertonende Prins Willem.

Deze tak onderscheidt zich van de andere takken Geselle door de Remonstrantse religie aan
te hangen.
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lic. Jacob Daniels Gesdie82, geb. 's-Gravenhage ca. 1615, bakker in de Papestraat, waar ook zij n
vader het bedrijf uitoefende, hoofdman (1646,1647) en deken (1656) St. Oberts- of bakkersgil-
de te 's-Gravenhage, meesterbakker (1671), Remonstrants, diaken Remonstrantse Gemeente
(1663), overl. tussen 31-1-1676 en 26-9-1680, otr./tr. 's-Gravenhage/Rijswijk 5/19-4-1637 Hein-
drickie Leenderts Cleybergen (van der Cleyburch), Remonstrants, leeft nog 19-8-1671, dr. van Leen-
dert Claesz. Cleybergen, pasteibakker (1620), en Bettgen Jans (Steucker)/Elisabeth Jans van
Lijnden.

Op 23 januari 1633 bepaalt zijn vader dat hij uit diens nalatenschap zal ontvangen 'het gereetschap
tot de hackers neeringe dienende' (zie aldaar).

Hij is samen met de lakenverkoper Nicolaas Cleybergen, excecuteur in de boedel van Willemjansz.
Steuckeren Elisabeth Geseik (I-6)83. Op 24 januari 1640 koopt hij van zijn vader het ouderlijk huis in de
Papestraat.

In 1668 regelt hij met zij n zonen Willem,]acob enjan Geselle, die allen op dat moment bakkersknecht
zijn, de financiële verhouding over leergeld, kost- en inwoning84.
Uit een conflict tussen PieterRietvelt en zijn vrouw Delia van Peenen (nia) wordt zijdelings bekend dat
Heindrickie Cleybergen op 19 augustus 1671 naar Engeland vertrekt85.

Uit dit huwelijk (volgorde begin onbekend):

1. Daniel Geselle, volgt IIIc.
2. Maria Geselle, leeft nog 11-4-1686, wrs. begr. 's-Gravenhage 18-2-1719 (f3,- impost).
3. Elisabeth Geselle, begr. 's-Gravenhage 13-2-1733 (f 15,-), otr./tr. Loosduinen 13/27-12-1682

Gilles van Limburgh, geb. na 1660, Remonstrants, boekdrukker in de Papestraat, in het
Gilde 1683, overl./begr. 's-Gravenhage 26/29-6-1711 (f 6,- impost). Hij lijkt een telg uit een
gerenomeerd Remonstrants geslacht Van Limburch (Limborch), maar aansluiting kon
niet gevonden worden. Mogelijk was zijn grootvader Frans van Limburch, advocaat te
Amsterdam, gehuwd met Geertruida Bisschop(s).
Advertentie 's-Gravenhaegsche Courant 3 augustus 171186:
'De Wed.wylen G.V.Limburg is van meeninge om uyt de hand te verkopen deszelfs Drukkery, voor-
zien van 3 Perssen en verder toebehoren, mitsgaders veertigderhande soort van Letteren, daeron-
der zeer curieus Hebreeuws en Grieks; waervan de Letterproeven te bekomen zyn ten huyze van
gem. Wed. Limburg in de Papestraet in 's-Gravenhage, alwaer de drukkery met veel succes lange
jaren geexerceerd is; prezenterende dezelve het Huys daerby te huur om terstond te aenvaerden.
Bij de voorn. Wed. zyn nog te bekomen de Haegse Mercuren voor een civile prys.'

4. Willem Geselle, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 7-1-1651 (get. Jan Houtuyn, Jan Cleyberge, Bett-
ge Jans huisvr. van Leendert Cleyberge en Elijsabeth Geselle, weduwe van Willem Jansen
Steucker), jong overleden.

5. Willem Geselle, volgt Illd.
6. Jacobus Geselle, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 6-9-1654 (get. Johannis Tongerloo, Nicolaes

Cleybergen, Anneken Houtuyn), bakkersknecht (1668), overl. na 4-4-1668.
7. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 19-1-1656 (get. Pieter Tongerloo, Annetgen Hout-

tuyn).
8. Johannes Geselle, volgt Ille.

IIIc. Daniel Geselle, geb. 's-Gravenhage 1637 (Rem.), in het boekverkopers/drukkers gilde
1659, boekverkoper in de Hoogstraat (1659-1705) en uitgever, 'opsiender' van de Haagse
Remonstrantse Gemeente (onder meer 1690), overl./begr. ald. 7/14-3-1713 (ƒ 15,-), otr.
's-Gravenhage 3-2-1664 Christina Tongerloo, Remonstrants, begr. 's-Gravenhage 21-3-1718 (f30,-),
dr. van Anthony Jansz. Tongerloo, boekverkoper aan de westzijde van de Venestraat te Den
Haag, en Apolonia (Pleuntje) Cornelis Thooft.
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Handtekeningen van Daniel Geselle (1678,1702)
en Cristina Tongerloo (1702)

Handtekeningen van de kinderen van Daniel Geselle en Christina Tongerloo (1718)
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In 1674 wordt zijn vermogen geschat op duizend gulden87. Het huis aan de oostzijde van de Hoog-
straat, waar hij ook zijn bedrijf uitoefende, koopt Daniel Gesdie op 5 mei 1667 van Mr. Isaacq van Thijen,
advocaat bij het Hof van Holland. De koopprijs bedraagt tweeduizend gulden en een rentebrief van
vijfduizend gulden. De belendingen zijn: ten noorden Wilktn Lussingh, ten oosten Willem Rottermont,
ten westen de Heerstraat en ten zuiden AemoutLamanussa.

Op 27 mei 1689 koopt Daniel Geselle van mr. Johan Roels, koopman een tuin met twee kleine huis-
kens daar annex, aan de NW Buitensingel voor 1.500 gulden. De begrenzingen: ten noorden Gijsbert
Ie Crog, ten oosten de Herenweg, ten westen de bleekerve van Wan Son en ten zuiden de kamerbewaar-
der Hardenbroeck8'.

En op 29 mei 1692 koopt Daniel Geselle, boekverkoper uit de boedel van wylen Sabina de Ckrq een
derde part van een huis en erf aan de oostzijde van de Jan Henrickstraat. De koopprijs bedraagt 708
gulden, 7 stuivers en 35 gulden en 8 stuivers over rantsoenpenningen. De ene helft van het huis be-
hoort toe aan de koper en de wederhelft aan Geertruyt Tongerloo. De begrenzingen zijn: ten noorden de
weduwe Zaane, ten oosten de Raadsheer Strijen, ten westen de Heerstraat en ten zuiden Clement van der
Heijde90.

In 1718 vindt de boedelverdeling van Christina Tongerlo onder de erfgenamen plaats. Het gaat om
een verdeling via loting, in vier porties van vele obligaties en een enkele lijfrente91.

Uit dit huwelijk, allen ged. te 's-Gravenhage (Rem.):

1. Apolonia Geselle, ged. 25-10-1665 (get. Jacob Geselle, Antony Tongerloo, Apolonia Tonger-
loo, Henderickie Geselle), overl. na 1723, otr./tr. Leiden / 's-Gravenhage (Kloosterkerk)
10/25-1-1699 Fran$ois de Roos 9% wonende te Leiden in de Bredestraat (1699), toeziender der
lande van Rijnland (1718), overl. na 27-10-1722. Op 31 mei 1704 met attestatie van Leiden
naar Sloten.

2. Jacob (Jacobus) Geselle, ged. 21-12-1666 (get. Jacob Geselle, Johannes Tongerloo, Heynde-
rickye Geselle, Lysbet Tongerloo), lid van het Gilde 1718, boekverkoper (1718), overl./begr.
ald. 26/30-6-1721 (f 30,-).
Hij zette na de dood van zijn vader met zijn moeder de zaak voort. Op 13 januari 1722 wordt er een
auctie gehouden onder de boekverkopers van alle ongebonden boeken en het boekbinders gereed-
schap93.

3. Hendrichtie Geselle, ged. 2-9-1668 (get. Nyclaes Cleybergen, Pieter Tongerloo en Helena
Cleybergen), begr. 's-Gravenhage 5-10-1748 (f 30,-), otr./tr. (1) 's-Gravenhage (Hoogduitse
Kerk) 27-4/11-5-1710 Barent van Schagen, wedr. van Geertruyt de Swart (de Waart, 1691),
doop niet gevonden te Den Haag, meesterpasteibakker (1718), begr. 's-Gravenhage 23-
9-1718 (f 30,-), zn. van mr. Cornelis van Schagen, op de Nieuwe Beestenmarkt (1694), en
Catharina Krabbe (Crabbe); otr./tr. (2) ald. (Kloosterkerk) 26-11/12-12-1719 Jacob Ankershoeck,
ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 16-10-1661 (get. Henrick Beijlevelt, Jacob van Steenwij-
ck, Martijntje van Steenwijck, Annetje La Tombel), begr. ald. 14-1-1733 (f 30,-), wedr. van
Elisabeth de Bij e, zn. van Jacob Ankershoeck en Margareta van Steenwijck. Zij heeft geen
nageslacht.

4. Geertruyt Geselle, ged. 26-10-1670 (get. Jacob Geselle, Geertruijt Tongerlo, Christijna Ba-
telier, huisvr. van A. Lomanus), begr. ald. 24-10-1721 (f 60,-), ongehuwd94.
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Illd. Willem (Wilhelmus) Geselle, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 31-3-1652 (get. Jan Cleyberche,
Govert Stelt, Elysabeth Gesellen wed. van Willem Janss Steucker sal. en Elisabet Cleyberch),
poorter van Leiden 29-11-1675, aanvankelijk bakkersknecht (1668), later barbier te Leiden
(1675), begr. 's-Gravenhage 8-12-1732 (pro deo), otr. 's-Gravenhage 5-4-1676 Lijsbeth (Elisabeth)
van Spierinckhoeck (van Spierincxhoeck), ged. Leiden (Pieterskerk) 19-2-1648 (get. Cornelis Arentsz.
van Achthoven, Maertje Simons van Leeuwen, Geertje Pieters van Poelgeest), overl./begr. ald.
(Hooglandse Kerk) 19/26-3-1712, dr. van Dirk Jansz. van Spierinckhoeck en Claesgen Jacobs
van der Hoeck.

De familie woont in de Vestestraat (1679-1687), later in de Groenesteeg bij de Herengracht (1709,
1712). Hij vertrekt op 29 juli 1713 met attestatie van Leiden naar Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. een kind, overl./begr. Leiden (Hooglandse Kerk) 16/22-4-1679.
2. Dirk, ged. Leiden (Loods Kerk) 3-3-1680 (get. Johannes Gesellen, Pieter Schrevelius, Maria

Gesellen, Anna van Spierinkshoek).
3. Hendrikje (Hendrica) Geselle, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6-9-1682 (get. Hendrik Kar-

reman, Cornelis van Hoek, Elisabeth Gesellen, Agnietje Spieringshouk), begr. Bergen
op Zoom 5-7-1750, otr. Leiden 27-9-1709 ds. Jacobus Adrianus Volkers, geb. Appingedam
9-n-i68o9S (doopinschr. niet gevonden), predikant te Akersloot (1708-1724) en Bergen op
Zoom (1724-1747), overl. Bergen op Zoom 12-8-1762.

4. Jacobus, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 11-4-1686 (get. Arent van Spieringshoek Dirksz.,
Christaen Brandt, Maria Geselle), overl./begr. ald. (Hooglandse Kerk) 12/18-5-1686.

5. Clara Christina, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 1-10-1690 (get. Johannes van Spierinxhoek,
Anna van Spierinxhoek, Maria Vermander).

Van twee van de kinderen is een overl./begraafdatum (Hooglandse Kerk) bekend, ook
zonder dat een naam genoemd wordt, namelijk de week van 29-6/5-7-1687 en 27-5/3-6-
1689. Dit betekent dat er tenminste nog een zesde kind moet zijn geweest, waarvan de
naam en doopdatum niet bekend zijn.

Ille. Johannes (Jan) Geselle, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 1-8-1657 (get. Nicolaas Cleybergen,
Pieter Tongerloo, Helena Cleijberch, Marija Geselle), aanvankelijk bakkersknecht (1688),
meesterchirurgijn (1691,1702,1714,1716), begr. ald. 31-7-1720 (pro deo), otr./tr. 's-Gravenhage
(Geref. Kerk Loosduinen) 28-1/11-2-1685 Pieternelletje (Petronella) van (der) Hoeck (van Houck), ged.
Leiden (Hooglandse Kerk) 6-9-1646 (get. Jan Roelofsz. van Rijsendael, Aeltje Cornelis van der
Plante), overl. vóór 1716 (niet te Den Haag en Leiden gevonden), dr. van Hendrick Jacobsz. van
der Hoeck (Houck) en Cornelia Cornelisdr. (Cornelisjen) van der Pluym. Zij is wed. van Petrus
Schrevelius en woont in 1685 te Leiden, maar vertrekt met attestatie op 14 juli 1685 naar Den
Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Geselle,vo\gt IVb.
2. Pieter Geselle, volgt IVc.
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IVb. Jacobus Geseik, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 1-8-1685 (get. Daeyel Geselle, Johannes Ton-
gerloo, Maria Geselle), belijdenis Geref. Kerk 's-Gravenhage 1713, boekbinder (1716), otr./tr
's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 26-2/12-3-1713 Adriana Maria Queborn, ged. 's-Gravenhage
(Grote Kerk) 26-6-1685, overl. niet te Den Haag gevonden, dr. van Cornelis Gillis Queborn,
koopman in houtwaren, en Maria Aernouts Denys.

Volgens Kossmann werd hij in 1700 leerling en in 1712 meester in het boekbinders/drukkers gilde.
Volgens het Gildeboek vertrekt hij in 1718 uit Den Haag. Hij woont aanvankelijk in het Lang Ach-
terom, hoek van het Hofpoortje (1715/1716) en daarna in het Kort Achterom (1718).

Uit dit huwelijk (mogelijk nog kinderen elders geboren na 1718):
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1. Petronella Maria, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 4-4-1714 (get. Jan Geselle, Petronella van
Hoeck), begr. ald. 10-4-1714 (pro deo, onder naam Maria Petronella).

2. Maria Petronella Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 20-12-1716 (get. Cornelius Schre-
velius, predikant in Oost Indien in absentie waargenomen door Michiel Kalraat, Maria
Deny en Barbara Queborn), overl./begr. ald. (Grote Kerk) 1/3-12-1799 (3C klasse, verval van
krachten), otr./tr. (1) 's-Gravenhage (Scheveningse Kerk) 10/24-9-1741 EduardAlexanderSit-
tersteyn (Zittersteyn), ged. Voorburg 1-1-1710, overl. vóór 1748 (niet te Den Haag gevonden),
zn. van Adolph Sittersteijn en Elisabeth van der Wilde(n); otr./tr. (2) ald. (Hoogduitse
Kerk) 31-12/14-1-1748 Cornelisvan derBmgh,jm. van Ysendoorn, wonende te 's-Gravenhage,
meesterschilder en verwer, begr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 3-3-1787 (inflammatie in de
keel, 64 jaar, 10 maanden, ƒ 6,-). Uit het eerste huwelijk geen kinderen bekend. Uit het
tweede huwelijk nageslacht Van der Brugh.
In haar nalatenschap (1800) worden geen portretten genoemd, wel enkele boeken, waaronder Mo-
lenaar, vier delen, Franke, drie delen en Braakel, twee delen (totaal 12 titels)96.

3. Cornelia, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 3-7-1718 (get. Cornelius Schrevelius, predikant
in Oost Indië en Cornelia van Meldert in absentie waargenomen door Johan Robberts en
Katrijna Queborn), begr. ald. 5-7-1718 (pro deo).

IVc. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Rem.) 21-10-1690 (geen get.), inschr. Leiden (medi-
cijnen) 22-2-1708 (20 jaar), overl. na 1730 otr. 's-Gravenhage 27-10-1715 en ten stadhuize ge-
trouwd, Geertruyt van Leuven (van Looven/Loeven), doop niet te Den Haag gevonden, r.-k., overl.
na 1730, dr. van Henrick (Henricus) van Leuven en Adriana (Joannis) Stapels.

Uit dit huwelijk (In Delfshaven is op 10-7-1725 een kind van Pieter Geselle pro deo begraven):

1. Adriana Francisca, ged. 's-Gravenhage (r.-k. Oude Molstr.) 21-4-1717 (get. Franciscus Nivo-
lon, Adriana van Rijndorp).

2. Joannes, ged. Delfshaven (oud-katholiek) 6-8-1722 (get. Joannes van Hoove, Maria van
Pontsteen).

3. Henricus, ged. 's-Gravenhage (r.-k. Oude Molstr.) 30-11-1724 (get. Joannes de Gruijter,
Aletta van Leeuwen).

4. Daniel, ged. Loosduinen (geref.) 17-1-1731 (get. Jacobus van Rijswijk, Maria Haring).

DE MILITAIRE TAK

Deze tak leverde tot in de negentiende eeuw militairen en zwermde uit naar onder andere
Nijmegen en Groningen. In 1815 overlijdt te Den Haag Daniel Gezelle, sergeant (VId). Waar-
schijnlijk kunnen de meeste Nederlandse naamdragers Gezelle hun afkomst tot deze tak
terugvoeren.

l id. Daniel Danielsz. Geselle, bakker, aanvankelijk in de Schoolstraat (1633), hoofdman (1631)
en deken (1632) St. Oberts- of bakkersgilde te 's-Gravenhage, bode (1637)97, overl. tussen 163797

en 164122, otr./tr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 25-8/8-9-1624 Elysabeth Servaes vanAecken " , overl.
tussen 1628 en 164122.

Hij woonde in een eigen huis benoorden de Hoge Nieuwstraat, aan het Leidse Wagenveer, dat later is
overgegaan naar Adriaan Geselle (Ilb, zie aldaar). Beiden jong overleden. Zijn zoon Servaes is niet al-
leen ten doop gehouden door Willemjansz. Steucker (l-i), maar is ook te zijnen huize opgevoed.
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Op 26 mei 1633 verkoopt Daniel Gesdie, bakker aan Hendrick Anthonis van 'sHeerenberge, zadelmaec-
ker enjacobjacobsz. Case een huis en erf aan de westzijde van het Voorhout, bij de Leytsche Wagens
voor achthonderd gulden en een schuldbrief van duizend gulden. Dit perceel wordt verkocht met
de gehele kamer en het ledig erf door de verkoper bewoond en waarvan hij alleen zal behouden de
gang responderende op de hoek van de westgevel. Het is belast met 'een recognitie voort heek van
cleynder importantie voor de Graaflykheit'. De kopers mogen zo lang zij leven geen bakker in het
verkochte huis laten wonen en de verkoper mag in het tegenwoordig door hem bewoonde huis, geen
zadelmaker stellen. De begrenzingen zijn: ten noorden Gysbrecht Snouck, ten oosten de Heerstraat,
ten westen de verkoper en ten zuiden Anthonis LeendertseHaesbrouck en de verkoper". Op 4 september
1635 verkoopt Daniel Geselle de Jonge, bakker aan Leonard Kettingh een huis en erf benoorden de Hoge
Nieuwstraat voor 3.600 gulden. Dit perceel wordt door de verkoper bewoond. De begrenzingen zijn:
ten noorden tot achter het huis van Gijsbrechtjansz. Snouck, ten oosten Anthonis Leendertsz. van Haes-
brouck, ten westen Baerthout Gerrits van Winde en ten zuiden de Hooge Nieuwstraat100.

Uit dit huwelijk (drie kinderen volwassen, Maria is 'de oudste zuster'):

1. Maria Daniels Geselle, dienstbode (1653)101, tafelhoudster (1685), overl. na 15-12-1674, wrs.
begr. 's-Gravenhage 9-11-1708 (pro deo), otr./tr. (1) Loosduinen 25-10/8-11-1665 Daniel Wa-
lewijns (Waelwijns), ged. Heusden 16-8-1637, begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 3-11-1670,
zn. van Hubert Walewijns, burgemeester van Heusden (1666) en Hester (Ester) Veder-
mans; otr./tr. (2) Loosduinen 30-9/okt 1674 Henrick van Megen, j m. van Arnhem.
Zij heeft een voorkind, Johannes, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 5/16-5-1657 (get. Gerrit Wol-
laertsen, Catharyna Grillot), waarvan de vader Johan Wellert is, een klerk bij de Staten van Holland
en West Friesland102.
Om te voorzien in hun onderhoud, is ingekwartierd de korporaal van een compagnie Mineurs,
Johan Jochim dejacobi. Als hij in 1674 ziek is, legateert hij hen honderd rijksdaalders en aan haar
dochter Hester Walewijns een bedrag van vijftig carolus guldens103. In 1685 wordt ze genoemd als ta-
felhoudster, dus iemand die voor derden maaltijden verzorgt. Ze heeft op dat moment een conflict
met Hendrick van Zeddelbergh (in akte getekend Hendrijk van Zellelberg), luitenant van de compag-
nie Guardes te Voet van zijne Hoogheid de Prins van Oranje104.

2. Cytgen (Sytien, Lijtge, Celia, Lucia) Daniels Geselle, geb. 1628, overl. na 1667 (doopjaar laatste
kind), otr./tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 10/26-9-1651 Johannes Grillot (Grillodt, Gillijot,
Grieloff), ged. Heusden 15-1-1627, schoenmaker, komende van Heusden (1651), overl. na
1667 (doopjaar laatste kind), onder verschillende spellingen niet te Den Haag gevonden,
zn. van Jan Grillot en Geertjen Willems. Hieruit nageslacht Grillot.
Haar voogden waren tot 1651 Leendert Claessen (van) Cleybergh en Jacob Geselle105.

3. Servaes Geselle, volgt Illf.
4. 'een kind van Geselle, backer in de Schoolstraat', begr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 15-11-

1633-
5. mogelijk liet kind van den zoon van Daeneyel Geselen', begr. 's-Gravenhage (Grote Kerk)

15-3-1629.

mf. Servaes Daniels Geselle, soldaat onder de Compagnie van majoor Outshoorn (1658,1661)106,
soldaat onder de compagnie van kapitein luitenant-kolonel Buijs (1663,1666,1671)107, suiker-
bakker (1667)108, in dienst van de lijfgarde van de Prins van Oranje (1675)109, soldaat (1683),
overl. tussen 25-7-1684 en wrs. 1687 (geen get. meer bij kleinkind Servaes in 1687), otr./tr. (1)
Loosduinen 6/20-4-1653 CatharinaHermans (Harmans), geb. Delft ca. 1616, overl. tussen 1-3-1662
en 22-2-1681, wed. van Dirck Horsman, soldaat, van Meurs; otr./tr. (2) ald. (Hoogduitse Kerk)
28-11/12-12-1683 Margrieta van Munster, wed. van Pieter Collenburgh. Margrieta van Munster
otr. (3) 's-Gravenhage 24-2-1692 Joost Mulder, ]m., soldaat van Hilshein, en beiden wonende te
's-Gravenhage.
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Handtekeningen van Servaes Geselle en zijn zoon Daniel Geselle (1682)

Servaes is van jongsaf opgevoed bij zijn oom en tante Willemjansz. Steucker en Elisabeth Daniels Geselle
"°. Van de rente van het kapitaal dat aan hem nagelaten is door Willemjansz. Steucker huurt hij in 1668
voor 102 gulden per jaar een huis aan de westzijde van het Spui in de Kettingspoort"1.

Uit het eerste huwelijk, allen ged. te 's-Gravenhage:

1. Daniel, ged. (Kloosterkerk) 2-11-1653 (get. Aernout van Loo, Heyltge Geselle en Cornelia
Ketting), jong overleden.

2. Daniel, ged. (Kloosterkerk) 6-4-1655 (get. Willem van Duvenvoorde, Maria Labee, Ariaen-
tje Kievidt), jong overleden.

3. Daniel Geselle, volgt IVd.

IVd. Daniel Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 15-11-1656 (get. Arnout van Loo, Helena
en Jacobmyna Gesellen), passementwerker"2, overl./begr. 's-Gravenhage/Rijswijk 16/18-1-1743
(pro deo), otr./tr. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 6/26-12-1682 Elisabeth Pieters (Lysbeth Hose-
mans, Lysbeth Peters), wonende alhier, overl. na 1717.

Daniel Steucker, boekverkoper en meesterdrukker, overleden in 1717, bedenkt in zijn testament, als
enige van zijn familie, zijn achterneef Daniel Servaesz. Geselle met een legaat van zeshonderd gulden
'dewijle hij de eenigteste is van den testateur gekunnen te hebben met het lichten van zijn hoed en
zijn dienst gepresenteert te hebben aen den testateur' "3.

Uit dit huwelijk, allen ged. te 's-Gravenhage:

1. Wilhelm Geselle, ged. (Nieuwe Kerk) 26-10-1683 (get. Ary van Gessel, Barbara Pieters).
2. Servaes, ged. (Kloosterkerk) 25-7-1687 (get. Hendrik Versuren, Maria van Ruijmelaer),

jong overleden.
3. Pieter Geselle, volgt Vb.
4. Katharina Geselle, ged. (Grote Kerk) 21-12-1692 (get. Christoffel Kleijn en Jannetje Riekers),

belijdenis Geref. Kerk 's-Gravenhage 1712, begr. ald. 18-10-1725 (pro deo).
5. Servaes Geselle, geb. (Nieuwe Kerk) 26-9-1694 (get. Andries van Gelder, Jannetie Hoog-

waart), begr. Rijswijk. 8-12-1755 (pro deo, waterziekte), otr./tr. 's-Gravenhage (Hoogduitse
Kerk) 10/24-11-1726 Frida Weyncool, van Meurs, wonende te 's-Gravenhage.

Vb. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 3-5-1689 (get. Hendrik Verschueren,
Maria Elders), belijdenis Geref. Kerk 's-Gravenhage 1714, begr. Rijswijk 12-8-1761, otr./tr.
's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 11/25-4-1717 Maria van Spijk, ged. 's-Gravenhage
(Kloosterkerk) 19-9-1692 (Bastiaan Spijk, Ariaantje van den Broek), overl. ald. 5-8-1758 (Maria
Spijk, pro deo, vervoerd naar Rijswijk), dr. van Elisa van Spijk en Josyna Kint.

Uit dit huwelijk, allen ged. te 's-Gravenhage:
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1. Daniel Gesdie, volgt VIb.
2. Dirck, ged. (Nieuwe Kerk) 28-5-1719 (get. Dirk Horsman, Margareta Verbrugge).
3. Gergje, ged. (Grote Kerk) 23-3-1721 (get. Michiel van Schagen, Gergje van Helmont), [moe-

der: Maria Botbergen].
4. Johannis, ged. (Grote Kerk) 2-6-1723 (get. Johannis Degenaar, Barbara van Spijk), begr. ald.

6-1-1725 (Jan Geselle, pro deo).
5. Komelia Geselle, ged. (Nieuwe Kerk) 8-7-1725 (get. Elisa van Spijk, Kornelia van Spijk),

overl./begr. 's-Gravenhage/Rijswijk 15/16-1-1770 (pleuris, pro deo), otr./tr. 's-Gravenhage
(Hoogduitse Kerk) 4/18-5-1749 Wülem Heuvels, ged. ald. (Grote Kerk) 8-8-1725 (get. Jacobus
Heuvels, Pieternella Heuvels), overl. niet te Den Haag gevonden, zn. van Kornelis Heu-
vels en Aaltje Kruysweegen.
Dit echtpaar heeft voortdurend onenigheid, zonder dat tot een oplossing kan worden gekomen.
Er wordt daarom op 15 september 1763 gesepareerd 'van bed, tafel bij woning en goederen' "4. Wil-
lem Heuvels mag in zijn huis blijven wonen en hij krijgt zijn zoon Wülem tot zijn last en opvoeding.
De twee overige kinderen blijven ter opvoeding bij de moeder. Heuvels moet met onmiddellijke
ingang, zes stuivers van elke gulden die hij per week verdient, afdragen aan Kornelia Geselle. Voorts
zullen zij, op straffe van het gerecht, elkander hetzij op straat of aan haar woonplaats op geen en-
kele wijze mogen molesteren. Voorts mogen zij de kinderen of een kind eens per week bij hem of
haar doen halen mits dezelfde dag op een behoorlijke tijd weer thuis teruggebracht. In geval van
mishandeling of het niet geven van een goede opvoeding, zal het gerecht ingrijpen.

6. Magdalena, ged. (Nieuwe Kerk) 7-10-1727 (get. Antoni Vos, Ariana van Spijk), overl./begr.
's-Gravenhage/Rijswijk 27-10/1-11-1794 (pro deo).

7. Jakobus, volgt VIc.
8. Eliza, volgt VId.
9. Barbara, ged. (Grote Kerk) 6-2-1732 (get. Hendrik Vreeswijk, Kornelia van Spijk), begr. ald.

9-1-1734 (pro deo).

VIb. Daniel Geselle (Gezelle), ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 8-7-1717 (get. Daniel Gesel-
len, Lysbet Pieters), burger van Nijmegen 18-4-1753, overl./begr. Utrecht (Buurkerk) 31-3/10-
4-1798, otr./tr. (1) Nijmegen 16/30-10-1740 Adriana Sweermans, geb. Nijmegen, overl. ald. vóór
1758, dr. van Matthijs Sweermans en Geertruy Janse; otr./tr. (2) Nijmegen 1/15-1-1758 Maria
Val(l)ee, jd., overl. ald. vóór 1782; otr./tr. (3) Nijmegen/Utrecht (Catharina Kerk) 16-12-1781/7-1-
\7&iJohannaMa(r)sman, van Utrecht, overl./begr. Utrecht (Jacobikerkhof) 27-12-1803/2-1-1804,
mogelijk een dr. van Hendrik Marsman, soldaat in het Regiment van generaal baron van
Dorth en Eva Spruijt.

Hij is de enige die in aanmerking komt om identiek te zijn aan Daniel Gezelle, jongeling, die op 14 fe-
bruari 1736 te Leiden door de boekdrukker Izaak van derMeyn bij het boekverkoper- en -drukkersgilde
wordt aangegeven als knecht of leerling voor een periode van eenjaar"5.
Zowel Daniel als zijn laatste vrouw zijn bij hun overlijden bedeelden van de Diaconie (Utrecht).

Uit het eerste huwelijk, allen ged. (geref.) te Nijmegen:

1. Daniel Geselle, ged. 7-11-1742 (get. Servaas Gezelle), otr. Leerdam 19-11-1766/otr. 's-Graven-
hage 23-11-1766 Antonetta van Opstal, ged. Rosendael (NB) 1-2-1733 (get. Antonie van Opstal
en zijn vrouw), dr. van Martinus van Opstal en Anna Goethuijsen. Zij woonde vooraf-
gaand aan haar huwelijk te 's-Gravenhage, maar nu (1766) wonen ze beiden te Leerdam.

2. BeliElisabet Geselle, ged. 19-2-1744 (get. Beli Heyligers, de ouders Daniel Geselle en Adriana
Reugers), overl./begr. 's-Gravenhage/Rijswijk 29-7/3-8-1812, otr./tr. 's-Gravenhage (Hoog-
duitse Kerk) 27-8-1775/7-1-1776 Henricus (Hendrik) Tollix (Tollus), ged. 's-Gravenhage (r.-k.
Oude Molstraat) 2-3-1745 (get. Suse Johannes van der Spek, Christina Tollix), meestertim-
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merman (1812,1827), overl. 's-Gravenhage 11-2-1827, wedr. van Willemina Kolders, zn. van
Wilhelmus Tollix en Hendrina van den Heuvel. Hieruit nageslacht Tollus.

3. Mattheus, ged. 4-5-1746 (get. Servaas Geselle).
4. Johannes (Johannes Petrus) Geselle, ged. 14-5-1749 (get. Petrus Geselle), overl./begr. Utrecht

(Buurkerk) 25-1/9-2-1801 (Jan Gesel, f4,-), tr. Utrecht (Jacobi kerk) 18-5-1775 Anna Maria
Bos. Ze wonen in Utrecht in de Muntstraat (1775), de Hardebollestraat (i776),op de Breed-
straat (1779) en in de Lollenstraat (1801). Hieruit nageslacht.

5. Petrus, ged. 14-5-1749 (get. Petrus Geselle). Tweeling met voorgaande kind.
6. Eliza, ged. 17-10-1751 (get. Maria Geselle).
7. Jacobus, ged. 6-2-1754 (get. Maria Geselle).

Uit het tweede huwelijk, allen ged. (geref.) te Nij megen:

8. Maria Christina Geselle, ged. 3-12-1758 (get. Cornelia Geselle), tr. Hees 11-8-1776 johannes
WijnandusBoekhorst, wonende te Cuijk (1776), Zij wonen in 1792 beiden te Nijmegen.

9. Jacobus, ged. 30-7-1760 (get. Jacobus Geselle).
10. Cornelia, ged. 4-10-1761 (get. Cornelia Geselle).

VIc. Jakobus Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21-12-1729 (get. Hendrik Vreeswijk,
Adriana van Spijk), begr. ald. 26-1-1795 (pro deo, tering, naar Rijswijk vervoerd), otr./tr. (1)
's-Gravenhage/Rijswijk 1/15-6-1760 (Maria) Elizabetjaspers(en), jd., geb. in de stad Munster en
beiden wonende in 's-Gravenhage, overl. vóór 1765; tr. (z)Johanna van E(e)de(n), overl. 's-Graven-
hage 22-10-1811, begr. Rijswijk (77 jaar, overl. aan ' t water, wonende Uilebomen nr. 161, laat drie
meerderjarige kinderen na, bewindhebbende is Maria Geselle), ouders zijn onbekend"6.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 7-6-1761 (get. Johanna Ravesteyn), overl./begr.
ald./Rijswijk 11/12-8-1761 (pro deo, vervoerd naar Rijswijk).

Uit het tweede huwelijk:

2. Pieter Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 17-11-1765 (get. Magdalena Geselle), tim-
merman (1839), timmermansbaas (1842), woont in 1839 te Driebergen, overl. Rijsenburg
20-11-1842, tr. Maria van den Bosch, overl. niet te Rijsenburg voor 1-5-1839. Zij is waarschijn-
lijk een dr. van Adrianus van den Bosch en Guelia Arens en ged. 's-Gravenhage (Nieuwe
Kerk) 9-9-1770 (get. Lena de Vet). Hieruit nageslacht.

3. Jannetje, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 22-11-1767 (get. Cornelia Geselle), begr. ald.15-
2-1771 (pro deo, stuipen).

4. Jacobus, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 1-9-1769 (get. Maddelena Geselle), overl./begr.
ald./Rijswijk 7/8-9-1769 (pro deo, stuipen, naar Rijswijk vervoerd).

5. Maria Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 29-8-1770 (get. Magdalena Geselle), overl.
ald. 8-5-1845, otr./tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 15/29-3-1795 Pi(e)ter Métier (Murer), geb.
Hesse, Darmstadt ca. 1748, soldaat bij het Regiment Zwitserse Gardes, tijdelijk onder ka-
pitein Bedaux (1795), later behanger (1814), overl. 's-Gravenhage 6-12-1814, zn. van Pieter
Murer en Maria [achternaam onvermeld]. Hij is weduwnaar en heeft een kind (1795).

6. Fransina Geselle, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 2-9-1772 (get. Maddelena Geselle), overl.
ald. 11-9-1817, tr. Johannes Schans, overl. vóór 1817.

7. Jacoba Hendrina, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21-8-1776 (get. Hendrina Schritemeyer).
Jong overleden.
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VId. Eliza Geselle, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk) 17-8-1731 (get. Eliza van Spijk, Barbara
van Spijk), soldaat, overl. Groningen 1-10-1788, tr. (niet te Koevorden) Anna Elizabeth Jansen,
overl. wrs. Groningen na 1817. Zij tr. (2) Groningen metPieterBerkhoud.

Uit dit huwelijk:

1. Daniel Gezeik, geb. Groningen ca. 1785 (doop niet gevonden), sergeant (1814,1815), overl.
's-Gravenhage 26-1-1815 (geen ouders vermeld), tr. Leeuwarden 19-6-1814 Anna Catha-
rinaAchenbach, geb./ged. Leeuwarden (Jacobinekerk) 23/24-6-1789 (get. Rebecca Nicolaas),
dienstmaagd (1814), dr. van Georg Andries Achenbach, sergeant in het Regiment Oranje-
Vriesland (1788), later sergeant bij het Eerste Bataillon Infanterie Landmilitie, en Grietje
Bender(s).

2. Hendrik Adolph Gezelle "7, geb./ged. Coevorden 5/7-5-1788, geref., verver en glazenmaker
(1817), in garnizoen te Leiden als korporaal kurassiers (1829), gepensionneerd wacht-
meester te Leiden (1840), met attestatie naar Noordwijkerhout 4-7-1842, woont in 1860 te
Bodegraven, overl. Bodegraven 31-1-1869, tr. Groningen 16-11-1817 Maria Josepha Delgeus,
geb. Sluis (Zeeuws Vlaanderen) r.-k. 20-1-1785 overl. tussen 1841 en 1869, dr. van Petrus
Delgeus, militair en Maria Philippina Rabouteau. Zij is wed. van Gerrit Rosier. Hieruit
nageslacht Gezelle.

Verantwoording
Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op onderzoek in de DTB's, notariële archieven
en transportakten in het Haags Gemeentearchief. Daar zijn de geindexeerde bronnen op de
naam Ges(z)elle of aangehuwden nagekeken. Van de minimaal 220 notariële akten tussen
1600 en 1806 met een vermelding Ges(z)elle werd ruim 50% doorgenomen. Indien daartoe
aanleiding bestond, is in Den Haag gericht verder gezocht. Voor de zogenaamde bakkerstak
(Ilb) werd het onderzoek naar Naaldwijk uitgebreid. De beschikbare indexen werden daar-
van op onder andere begraven en de weeskamer doorgenomen. In Leiden en Amsterdam zijn
de DTB-boeken nagekeken op de naam Ges(z)elle. Op het Centraal Bureau voor Genealogie
(CBG) te Den Haag is op naam gezocht in het Genealogisch Repertorium, alsmede in de dos-
siers en advertentiecollectie. Ook de Centrale Naamindex van de Nederlandse Vereniging
voor Genealogie te Weesp is geraadpleegd. Ontbrekende DTB-gegevens over Geselle/Gezelle
en aangehuwden buiten Den Haag en de genoemde steden zijn, voor zover ze konden worden
gevonden in de microfichecollecties van het CBG, toegevoegd. Ook werden met dit doel de
genealogische databases van de steden Delft (www.archief.delft.nl), Gouda (www.rsnet.nl/
sahm) en Rotterdam (www.rotterdam.websilon.nl), alsmede het bestand van GenLias (www.
archief.nl/rad/genealogie/genlias.htm) geraadpleegd.

Behalve de in de paragraaf "herkomst' genoemde Jan en Roosge Geselle konden van alle voor
1811 opgespoorde Geselle's nog vier personen niet worden ingepast: de getuige Magdalena
Geselle bij de doop van Pieter Heuvels ('s-Gravenhage 12-7-1761), zn. van Willem Heuvels en
Kornelia Geselle; Maria Catharina Geselle(n) (Gesel), overl./begr. Leiden (Pieterskerk) 23/30-5-1772
gehuwd metjohanjacob Scheffer (Sephfer, Schepere), wachtmeester onder de Gardes Dragonder in
Leiden in garnizoen (1772); Cornelia Geselle, gehuwd met Dirk Kuykhoven, van wie op 2 oktober
1827 te Mijdrecht een zoon huwt; en Louisa Geselle, doopgetuige te Amsterdam op 16 november
1781 bij de doop van Anthonij Maximilliaan, zoon van Maximilliaan Antonius Henricus Mahne en
Elisabeth deHaas. Er ontbreken in de beginperiode veel overlijdensdata. In die gevallen is waar
mogelijk de periode van overlijden zoveel mogelijk afgebakend. Dit was mogelijk door na te
gaan wanneer de betreffende persoon het laatst in de notariële archieven vermeld werd en /of
wanneer de persoon nog optrad als doopgetuige.
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Noten
Alle bronnen bevinden zich in het Haags Gemeentearchief (HAG) tenzij anders aangegeven.
NA = Notarieel archief.
RA = Rechtelijk archief.
CBG = Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag.

1. Kossmann, E. E, De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de il? eeuw, Martinus Nijhoff, Den Haag
1937, pag. 138.

2. Keblusek, M., Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw, Hollandse Studiën nr. 33,
Historische Vereniging Holland, Uitgeverij Verloren, Hilversum 1997.

3. RA, bnr. 351, Hypotheken 1570-1614, deel IV, nr. 370.
4. Belastingkohier van de vijfhonderste penning, 1627, weergegeven in: Jaarboek van DieHaghe 1913,

pag. 9-67; Keblusek, pag. 46.
5. Hagen, ƒ. J. van der, Het geslacht Van der Hagen vanaf1375, New York 1969 [aanwezig CBG]; Haagen,

M. J. RW. van der, Het geslacht Van der Haagen 1417-1932, 's-Gravenhage 1932.
6. http://geonome.metphor.be/cgi-bin/geonome.pl, d.d. 18-7-2000. Betreft de zogenaamde Infobel

database 1997. Aantal vermeldingen Geselle bedraagt 54, met grootste concentratie rond Brugge,
Oostende, Mechelen en Kortrijk. Aantal vermeldingen Gezelle bedraagt 31 met grootste concen-
traties te Brugge en ten noorden daarvan alsmede rond Kortrijk.

7. Desreumaux, ]., heidens weg op [15/6-1603], Uitgeverij Familia et Patria, Roeselare 1992.
8. NA, inv. nr.76, fol. 87,25-4-1646.
9. Vlaamse Stam 16 (1980), pag. 619-622.

10. NA, inv. nr. 129, fol. 237V, 5-3-1641.
11. NA, inv. nr. 827, fol. 20V-21,31-1-1676.
12. NA, inv. nr. 997, fol. 160 e.v., 23-8-1701. •
13. NA, inv. nr. 232, fol. 93-94,15-3-1679.
14. Weeskamer, bnr. 402, inv. nr. 413.
15. CBG, collectie Steenkamp Damstra.
16. RA, bnr. 351, Transportregisters 1600-1609, nr. 101.
17. RA, bnr. 351, Transportregisters 1640-1649, nr. 9, fol. 27.
18. RA, bnr. 351, Hypotheken 1570-1614, deel 4, nr.370.
19. NA, inv. nr. 1012, fol. 10,20-5-1677.
20. NA, inv. nr. 727, fol. 272-273,26-9-1680.
21. RA, bnr. 351, Transportregisters 1701-1710, nr. 780, fol. 192V.
22. NA, inv. nr. 129, fol. 234-243V, 5-3-1641.
23. Kruif, J. de, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw, Walburg Pers,

Zutphen 1999, pag. 97.
24. RA, bnr. 351, Hypotheken 1570-1614, deel 5, nr. 292.
25. Belastingkohier van de vijfhonderste penmng,i6zy,JaarboekDieHaghei9i3.
26. NA, inv. nr. 69, fol. 8o-8ov, 2-7-1631.
27. NA, inv. nr. 70, fol. 75-76V, 26-10-1634.
28. Zie voor haar testamenten onder andere NA, inv. nr. 250, fol. 3-4V.12-4-1650; NA, inv. nr. 107, fol.

9-gv, 14-7-1654, waar executeurs van haar testament, te weten Nicolaes Cleybergen, zijdenlakenkoper
enjacob Geselle, bakker, geld in ontvangst nemens wegens de verkoop van het pand aan de Grote
Markt; NA, inv. nr. 336, fol. 301 e.v., 9-10-1655, boedelscheiding.

29. Weeskamer, bnr. 402, inv. nr. 2669.
30. Weeskamer, bnr. 402, inv. nr. 965, fol. 26V.
31. Soms abusievelijk Engelberts geschreven.
32. NA, inv. nr. 69, fol. 168-168V, 1-2-1632.
33. RA, bnr. 351, Transportregisters, nr. 470, fol. io6v.
34. RA, bnr. 351, Transportregisters, nr. 484, fol. 12.
35. NA, inv. nr. 129, fol. 63-63V, 15-8-1635.
36. NA, inv. nr. 320, fol. 168,5-3-1655; NA, inv. nr. 217, fol. 32,31-1-1656.
37. NA, inv. nr. 577, fol. 39,30-8-1659.

398 Gens Nostra 58 (2003)



38. NA, inv. nr. 378, fol. 481,5-12-1662.
38a. Daniel verkoopt in mei 1666 een huis (noot 49), zijn jongste dochter is geboren in maart 1666. In

1668 is hij niet meer in leven (noot 50). De begrafenis in 1666 betreft een volwassen man Geselle. De
genoemde datum moet haast wel op hem betrekking hebben.

39. Haar broeder is HendrickLambertsz. (van) Schrevendijck. Haar zuster tr. te Leiden in 1652 met Pieter van
Hoven, pedel van de Universiteit van Leiden.

40. De doopinschrijving vermeldt als haar moeder Adriaenjansz; echter bij de doop van eerdere kinde-
ren in 1624 en 1626 staat Jannet ien Claes vermeld. Wanneer GerritFransz. van Peenen in 1639 hertrouwt
staat er: wed. vznjannetgen Claesdr. deMunt.

41. Weeskamer, bnr. 402, inv. nr. 965, fol. 36.
42. NA, inv. nr. 96, fol. 134,16-5-1641.
43. NA, inv. nr. 119, fol. 139-140V, 13-7-1650.
44. NA, inv. nr. 250, fol. 129-130V, 26-8-1654, NA, inv. nr. 215, fol. 420-420V, 12-11-1654, NA, inv. nr. 217,

fol. 32-32V, 31-1-1656, NA, inv. nr. 217, fol. 308-308V, 30-11-1656, NA, inv. nr. 218/01.187-187V, 21-8-
1657, NA, inv. nr. 338, fol. 25-26,24-10-1659.

45. NA, inv. nr. 219, fol. 235-236V, 28-8-1658; RA, bnr. 351, Transportregisters 1651-1660, nr. 1185, trans-
port voor het Gerecht 30-4-1659.

46. NA, inv. nr. 824, fol. 313-423,8-11-1672.
47. Kohier van de 200e penning 1674. Weergegeven in: Jaarboek van DieHaghe 1914/1915, pag.17-117.
48. RA, bnr. 351, Transportregisters 1701-1710, nr. 348, fol. 318.
49. RA, bnr. 351, Transportregisters 1661-1670, nr. 958, fol. 189V.
50. NA, inv. nr. 402, fol. 142-142V, 29-9-1668.
51. NA, inv. nr. 471, fol. 341,20-11-1670.
52. NA, inv. nr. 447, fol. 244-244V, 19-8-1671.
53. NA, inv. nr. 824, fol. 305,30-10-1672.
54. NA, inv. nr. 232, fol. 93-94,15-3-1679.
55. Volgens Brandenburg, F.E., Kwartierstaat Brandenburg, eigen uitgave, Almelo 1999 [aanwezig CBG].
56. Weeskamer, bnr. 402, inv. nr. 413. Bevat ook veel informatie over Loliot en zijn nageslacht.
57. NA, inv. nr. 60, fol. 4 en fol. 6,6-1-1650.
58. Oud Archief, bnr. 350, inv. nr. 4965, St. Obertsgilde. Nominaties dekens en hoofdmannen.
59. NA, inv. nr. 138, fol. 353,22-9-1651.
60. Geen verdere data vermeld. Voor de begraafdata te Naaldwijk in deze tak is geraadpleegd: Kuyven-

hoven, J. N., Index op het begraven in en om de oude kerk van Naaldwijk, Naaldwijk 1993,204 pag.
61. Broeder vznHeijndrickJansz. van Sonderwyck, wiens naam voorkomt in de naamsindex op de weeska-

mer Naaldwijk 1647-1805, gepubliceerd door de Studiegroep Genealogie Westland, 1989. Zie voor
Sonderwycks kinderen uit eerste echt RA, bnr.351, inv. nr.776, document 74a.

62. NA, inv. nr. 129, fol. 207-207V, 28-3-1640; NA, inv. nr. 129, fol. 216-216V, 29-6-1640 en NA, inv. nr. 129,
fol. 215-215V, 9-7-1640.

63. NA, inv. nr. 129, fol. 226-226V, 7-11-1640; NA, inv. nr.129, fol. 233,19-2-1641.
64. NA, inv. nr. 62, fol. 184-184V, 13-8-1652.
65. RA, bnr. 351, Transportregisters, nr. 1048, fol. 208V.
66. NA, inv. nr. 64, fol. 297,9-9-1658.
67. NA, inv. nr. 154, fol. 372-372V, 26-11-1645.
68. NA, inv. nr. 129, fol. 115-115V, 13-3-1634; NA, inv. nr. 129, fol. 73-73V, 25-5-1636.
69. NA, inv. nr. 129, fol. 201-201V, 9-2-1640.
70. Broeder van Jan Harmansz. van Groenhout, glazenmaker, beiden in 1649 wonende Marendorp (Lei-

den).
71. Het echtpaar vertrekt op 14-6-1654 met attestatie van Leiden naar Den Haag.
72. Boer,L.P.de,Geslacht Schaets, in:DeNederlandscheLeeuw31 (1913),kolom300-301; NA, inv. nr. 522,fol.

307,2-9-1671, huwelijkse voorwaarden.
73. NA, inv. nr. 433, fol. 266,21-9-1671; NA, inv. nr. 433, fol. 273,13-10-1671; NA, inv. nr. 821, fol. 221,11-1-

1671.
74. NA, inv. nr. 725, fol. 52,20-12-1666.
75. NA, inv. nr. 725, fol. 46-46V, 28-10-1666.
76. NA, inv. nr. 725, fol. 111,20-9-1667.

Gens Nostra 58 (2003) 3 9 9



77- NA, inv. nr. 725, fol. 200,2-10-1668.
78. NA, inv. nr. 565, fol. 15.9-2-1667.
79. Wendte, J. F., Een onbekend handschrift De Haan (1675-1846), in: GensNostra 56 (2001), pag. 115-125.
80. NA, inv. nr. 997, fol. 19 en fol. io8v, resp. 28-4-1701 en 12-2-1700.
81. NA, inv. nr. 827, fol. 21-21V., 31-1-1676.
82. NA, inv. nr. 483, fol. 161, 4-4-1668, Jacob Gesdie, meesterbakker en de drie bakkerknechts Willem

Jacobs, Jacobjacobsz.enjanjacobsz.
83. NA, inv. nr. 336, fol. 301,9-10-1655.
84. NA, inv. nr. 483, fol. 161,4-4-1668.
85. NA, inv. nr. 447, fol. 244-244,19-8-1671.
86. Kossmann, pag. 243-244.
87. Kohier van de 200e penning,i674, Die Haghe 1914/15.
88. RA, bnr. 351, Transportregisters 1661-1670, nr. 1072, fol. 364V.
89. RA, bnr. 351, Transportregisters 1681-1690, nr. 1623, fol. 336.
90. RA, bnr. 351, Transportregisters 1691-1700, nr. 221, fol. 129V.
91. NA, inv. nr. 1865,23-4-1718.
92. Als ouders komen in aanmerking de lakenwerker Tousain (Touchein) La Rose, uit het land van Luik

en RachelJans van Peenen, maar een doopinschrijving kon te Leiden niet gevonden worden. Uit het
huwelijk van Francois deRoos alleen een zoonjohannes, die nog in 1721 genoemd wordt.

93. Kossmann, pag. 140.
94. NA, inv. nr. 1866,27-10-1722.
95. Bie, J. P. de, J. Loosjes (red.) Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, Mar-

tinus Nijhoff, 's-Gravenhage z.j., vijf delen.
96. NA, inv. nr. 5244, fol. 301-319,28-1-1800.
97. NA, inv. nr. 130, fol. 344,5-11-1637.
98. Te Den Haag trouwden ook haar broeders Pieter en Olivier Servaes van Aecken en haar zuster Magda-

lena Servaes van Aecken.
99. RA, bnr. 351, Transportregisters 1631-1640, nr. 631, fol. 98V.
100. RA, bnr. 351, Transportregisters 1631-1640, nr. 1076, fol. 479.
101. NA, inv. nr. 140, fol. 167V, 27/28-4-1653.
102. NA, inv. nr. 340, fol. 202-203,22-10-1657.
103. NA, inv. nr. 831, fol. 83-86V, 15-12-1674.
104. NA, inv. nr. 586, fol. 139-139V, 15-8-1685.
105. Weeskamer, bnr. 402, inv. nr. 964.
106. NA, inv. nr. 389, fol. 166,18-5-1661; NA, inv. nr. 323, fol. 23,5-7-1658.
107. NA, inv. nr.579, fol. 355-355v, 25-11-1663; NA, inv. nr. 391, fol. 53,12-5-1666; NA, inv. nr. 582, fol. 201,

12-11-1671.

108. NA, inv. nr. 725, fol. 111,20-9-1667.
109. NA, inv. nr. 527, fol. 116,30-8-1675.
110. NA, inv. nr. 23, fol. 376-378,4-5-1643.
111. NA, inv. nr. 581, fol. 148-149,20-3-1668.
112. NA, inv. nr. 1124, fol. 156V, 4-2-1680 (getuige).
113. Kossmann, pag. 378.
114. RA, bnr. 351, inv. nr. 318, Minuten van de verbalen van comparitie voor schepenen 1763-68.
115. Inv. nr. 83, Gilde Boekverkopers en -drukkers te Leiden, Register van de meesters, knechts ende

leerjongens van de boeknering, deel 3 (1723,1735-1811), fol. 26.
116. Haar ouders zijn niet zonder meer vast te stellen. Indien ze 76 jaar was bij haar overlijden dan is de

doopinschrij ving, Jofranna, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 6-7-1735 (get. Jurjen van Eede, Johan-
na Knop), dr. van Frans van Eede enjohanna van Grol. Indien de echte leeftijd 78 jaar zou zijn geweest
wordt het: Johanna, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 8-4-1733 (get. Johannes van Ede, Johanna
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PRISONEROF WARNo 2593
Christiaanjohannes van Batenburg

DOOR BART HETEBRIJ

Honderd jaar geleden transporteerden Engelsen hun 'krijgsgevangenen' naar kampen op
eilanden als Sint Helena, Bermuda, Ceylon en in Brits-Indië'. Aan de hand van een paar toeval-
lig gevonden documenten van krijgsgevangene nr. 2593 probeer ik een deel van de vergeten
geschiedenis van zo'n kamp te achterhalen.

Sinds het overlijden van mijn grootvader in 1965 ben ik niet meer teruggeweest in het grote
huis aan de Schotersingel te Haarlem. Het is niet ver van het prachtige art-nouveau station;
.het Staten-bolwerk door en je bent er. Nu kortgeleden mijn tante overleden is, moest het
huis leeggehaald worden. Als ik binnenkom, lijkt het wel of de tijd heeft stilgestaan. Er zit-
ten nog zelfs sigarenbandjes in de doofpot, waar ik vroeger als kind zo lekker in kon graaien.
Op de zolder gekomen tref ik zeventig jaar verzamelwoede aan. Allerlei noodvoorraden rijst,
koffie en sigaren, maar ook een fiets met houten handvatten, schoolboeken van mijn vader,
gasfornuizen, allerhande gebruiksvoorwerpen en kleren van ver voor de oorlog. Hoe verder
ik doordring op de zolder hoe verder ik terugga in de tijd. Ondertussen kom ik ook koffers
tegen met foto's en documenten, niet alleen van mijn eigen familie, maar ook van voormalige
kamerbewoners van mijn grootvader. Alles wat belangrijk of interessant leek, gooide ik bij
elkaar in een koffer, Thuis zou ik de boel wel eens uit zoeken.

Dat bleek een fout te zijn, omdat ik nu niet meer wist wat bij wat hoorde. Een hele verza-
meling foto's, een prachtig uitgevoerd fotoboek van zo rond 1870 en twee ansichtkaarten uit
1902, afkomstig van een krijgsgevangenenkamp uit Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka,
gericht aan de weduwe Van Batenburg waren boven water gekomen. Nu herinnerde ik mij
als achtjarig jongetje dat mijn grootvader een kamerbewoonster had met die achternaam.
Ik kwam daar wel eens op visite als ik bij mijn opa logeerde. Haar voornaam was Tientje en ze
moet toen al in de tachtig geweest zijn. Maar of het mooie fotoboek van haar geweest was, kon
ik niet meer achterhalen nu ik op de zolder alles door elkaar gegooid had. Wat in ieder geval
wel bij haar nalatenschap hoorde, was een in het Engels geschreven ontslagbewijs uit het
krijgsgevangenkamp Ragama van een zekere Christiaanjohannes van Batenburg en een foto van
een grafsteen met de plaats en datum van geboorte en overlijden van diezelfde C. J. van Baten-
burg, waarschijnlijk een broer van haar.

Uiteraard werd ik heel nieuwsgierig hoe een Nederlander in 1902 in een krijgsgevangenkamp
op het eiland Ceylon (Sri Lanka) terecht kon komen. Bij welk conflict was Nederland in die
tijd betrokken? Volgens de Sectie Militaire Geschiedenis van de landmachtstaf had Nederland
in die periode geen militairen op Ceylon gestationeerd. Maar het jaar 1902 betekende wel
het einde van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, die duurde van 1899 tot 1902. Bekend is dat
Europese vrijwilligers, onder wie ook Nederlanders, zich aansloten bij de Boeren in Zuid-
Afrika om tegen de Engelsen te vechten'. Mogelijk was C. J. van Batenburg zo'n vrijwilliger, te
meer daar op zijn krijgsgevangenekaart is vermeld dat hij na vrijlating per boot naar Europa
en niet, zoals de meeste krijgsgevangenen, terug naar Zuid-Afrika werd vervoerd.

De Engelsen verscheepten hun krijgsgevangenen over het hele imperium. In het tijdschrift De
Prinsz staat daar het volgende over: 'Gecritiseerd werd vooral dat de krijgsgevangenen naar de
grenzen van Afghanistan waren vervoerd, en vooral dat zij in een fort werden opgesloten en
behandeld als boeven. Zij zijn niet behandeld als eerlijke strijders, maar wel als menschen, die
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De twee ansichtkaarten uit 1902, afkomstigvan een krijgsgevangenenkamp uitCeylon

gevaarlijk voor de samenleving werden geacht'.
Zo werden er op het eiland Ceylon duizenden boeren-krijgsgevangenen vastgehouden in

het Diyatalawa-kamp, terwijl hun gezinsleden vastzaten in concentratiekampen in Zuid-
Afrika. Voor velen van hen was het klimaat op dit eiland onleefbaar, en meerderen bezweken
er aan de 'koorts'. De slechte kwaliteit van het voedsel zal daar ook aan meegeholpen hebben.

In het kamp Diyatalawa, gelegen in de theeprovincie Uva, 150 mijl ten oosten van Colombo,
bevonden zich 4735 krijgsgevangenen: "geboren en genaturaliseerde Vrijstaters en Transva-
lers, enige Kaapkolonisten, een kaffer, een 'bruin mensch', en laatst maar niet minst, eenige
'huursoldaten', die nooit gehuurd werden, en ook nimmer betaling voor hunne diensten
verwachtten. Onze buitenlandsche kameraden, zoals wij hen met dankbaarheid noemen,
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KRIJGSGEVANGENEN-KAMP, RAGAMA

zijn voor het grootste gedeelte verplaatst naar een ander kamp, Ragama geheeten, dichter bij
Colombo;..."3.

Dit kamp werd betrokken in januari 1901 door alle krijgsgevangenen van vreemde natio-
naliteit en is verdeeld in twee kampen van ongelijke grootte. Het ene deel heeft een afmeting
van 250 bij 80 yards en het andere een afmeting van 110 bijioo yards, en elk bevat minstens 150
man. Later echter werden alle voor de autoriteiten ongewenste personen, ongeacht hun natio-
naliteit, ook daarheen gezonden. Het gaat dan om personen die door de Engelsen als politiek
misdadiger beschouwd werden.

Het kamp was dusdanig ingericht met prikkeldraad, elektrisch alarm en wachthuizen, dat
ontsnappen als een onmogelijkheid beschouwd werd. En zelfs al zou je ontsnappen, waar
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moest je naar toe? Er stond een prijs op je hoofd en de locale bevolking wilde wel wat bijver-
dienen. Wellicht bracht men de tijd door met kaarten, lezen of studeren. De grootste grieven
betroffen de beperking op het briefverkeer, het eten, de hitte en de hygiëne, maar nog meer
dan dat was het de verhouding tussen krijgsgevangenen en de autoriteiten. Deze laatsten
deden uitspraken als: 'A prisoner of war has no rights', en 'We can do what we like, with a
prisoner of war; we only have to keep him alive'4. Overtredingen werden dan ook bestraft met
dwangarbeid in een gewone Ceylonese gevangenis. Men kon dan bijvoorbeeld terechtkomen
in het Welikada misdadigersgesticht niet ver van Colombo. In deze instelling zaten 839 ge-
vangenen, veroordeeld voor alle mogelijke misdaden. Eens in de veertien dagen vond er een
terechtstelling plaats door middel van ophanging. Het uitdelen van zogenaamde 'katslagen'
vond dagelijks plaats.

'W/M Ut//?*<&?

u . _/
OntslagbewijsuithetkrijgsgevangenkampRagamavanChristiaanJohannesvanBatenburg

Op de vroege morgen van 2 juni 1902 wordt aan de krijgsgevangenen meegedeeld dat er vrede
is. Er worden geen gevangenen meer over zee weggevoerd naar vreemde oorden. Ook voor
Christiaan vanBatenburgbréken betere tijden aan. Op 25 juli 1902 wordt hij uit krijgsgevangen-
schap ontslagen om een paar dagen later vanuit Colombo-haven met het stoomschip 'Salath"
richting Europa te vertrekken. Maar is hij wel richting Europa vertrokken en zo ja, is hij wel
in Europa aangekomen?

Op de afbeelding van zijn grafsteen is te zien dat hij is overleden in augustus 1903, een jaar
na zijn vrijlating. De vraagtekens worden nog groter als ik op de grafsteen naar de plaats
van overlijden kijk. In de Times Atlas of the World heb ik de ligging van de plaats Tanpico
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nagezocht. De naam Tanpico komt er niet in voor. Maar op de foto van de grafsteen is in de
hoek rechtsonder, onder de naam van de fotograaf, het woord 'Tampico' vermeld. De Times
Atlas geeft wel drie dorpen of steden aan met deze naam. Twee hiervan bevinden zich in de
Verenigde Staten. Gezien de vegetatie en de ligging aan de kust (havenstad) lijkt Tampico in
Mexico de meest voor de hand liggende plaats waar Christiaan}. van Batenburgbegrzven ligt.

De eerste vraag die dan naar boven komt is natuurlijk: Wat had hij in Mexico te zoeken?
Was er in die tijd niet een opstand of een revolutionaire beweging actiefin Mexico? Zo ja, was
Christiaan daar actiefin betrokken? Was hij toch niet een gewone huurling, een man zonder
idealen die zich aan de meest biedende verkocht? Was hij niet gewoon een avonturier, of ie-
mand die na de Boerenoorlog en het gevangenschap zich niet meer kon aanpassen aan het
geciviliseerde Europa?

En tenslotte, hoe is hij aan zijn einde gekomen? Zoveel vragen en zo weinig antwoorden.
Gefascineerd geraakt door Christiaan]. van Batenburg wil ik zijn motieven achterhalen, zijn
korte leven reconstrueren. Als iemand een aanwijzing heeft, verneem ik die graag.

Noten
1. Le dernier survivant européen de laguerre des Boers, in: La Libre Belgique, 4-7-1974.
2. Terug van Ceylon, in: DePrins der geïllustreerde Bladen, 2 (1902), pag. 208, d.d. 31-10-1902.
3. J. N. Brink, Ceylon en de bannelingen, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam

- Kaapstad 1904, V/h Jac. Dusseau & Co, pag. 114.
4. Brink, pag. 211.

Degrafsteen van Christiaan Johannes van Batenburg
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VOOR VIER STUIVERS PER DAG
IN EEN SPAANS ZIEKENHUIS

zieke en gewonde Nederlandse soldaten in de Zuidelijke Nederlanden in 1678

DOOR A. OOSTERBROEK

In 1678, in de laatste fase van de in 1672 begonnen oorlog tussen Frankrijk en de Republiek,
werd strijd geleverd om een aantal vestingsteden in de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden.
Verscheidene gewonde soldaten werden opgenomen in hospitalen aldaar. De kosten bedroe-
gen vier stuivers persoon per dag en kwamen ten laste van het gewest dat voor het betreffende
regiment verantwoordelijk was.

Bij onderzoek in het huisarchief van het huis Ruurlo1 stuitte ik bij toeval op een lijst van 22
zieke en gewonde soldaten ten laste van het gewest Gelderland. Een transcriptie van die lijst
volgt hieronder.

Gelderlandt Lijste van de siecke ende gequedtste soldaten in de jaren 1677 ende 1678 gelegen
hebbende in de Spaensche Gasthuijsen, gelijck in margine staet geannoteert,
daer van de verteeringen in de voorss[chreven] Gasthuijsen door den Heere van
Dijcvelt als gedeputeerde te Velde sijn betaelt, ijder soldaet gereeckent tegens
vier stuijvers des daechs, Wekkers Compagnien staen op de repartitie van de
Provincie van Gelderlandt, ende waer aen de voorss[chreven] betalinge moet
worden gecort.

Regiment van den Heere Grave van Stirum

Coll. Compagnie
Mechelen Gerrit Gerelinck, van de 18=Januarij 1678 tot den 22' dito, sij n 4 dagen
Aelst Frederick La Mot, van den 22e Maert 1678 tot den i8e Meij, sij n 62 dagen
Vilvoorden Harmen Veile, van den 22C Julij tot den 2C Augustij, sijn 12 dagen

Lt. Coll. Bulouw
Mechelen Coenraet Poul, van den 8' Maert 1678 tot den i6e dito, als wanneer is

gestorven, sijn 8 dagen

Major Heeckeren
Mechelen Melchior Gerrits, van den ioe Maert 1678 tot den 31= dito, sijn 21 dagen

Cap" Johan Roode van Heeckeren
Mechelen Jan Renssen, van den i8e Januarij 1678 tot den 25' dito, sijn 7 dagen
Mechelen Willem Hendricx, van den i8e Januarij tot den 1' februarij, sijn 14 dagen
Mechelen Jan Cosement, van den 26C Januarij tot den 31' dito, sijn 5 dagen
Mechelen Bartel Habbers, van den i6e februarij tot den 28' dito, sijn 13 dagen
Brussel Nicolaes Soer, van den 2ie Augustij tot den 25' dito, sijn 5 dagen

Cap" Lubbert Turcq
Mechelen Willem van den Heuvel, van den 18' Jan: 1678 tot den 22' dito, zij n 4 dagen
Mechelen Hendrick Grooten, van den nc Junij tot den 9e Julij, daer op betaelt een

leeningh, resteert 21 dagen
Mechelen Hendrick Gerritsen, resteert 15 dagen
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Mechelen
Mechelen

Mechelen

Mechelen
Mechelen

Mechelen

Mechelen
Mechelen
Mechelen

Noot

Cap" Anthonij Swaen
Gillis Willemssen, van den i8c Januarij 1678 tot den 22' dito sijn 4 dagen
Jan Wagenaer, van den ioe Meij 1678 tot den 20' dito, sijn 10 dagen

Cap" Willem van Weelderen
Jacob Martenssen, van den 28'Januarij 1678 tot den 22e dito, als wanneer is
gestorven, sijn 4 dagen
DirckBraes, van den 31'Januarij tot den 5 februarij, sijn 6 dagen
Christoffel Mattheussen, van den 6' feb. tot den 22' dito, als wanneer
gestorven is, sijn 16 dagen
Peter van den Abel, van den 2ie februarij tot den 3C Maert, sijn 10 dagen

Cap" Jacob Schimmelpenningh
Coenraet Sibel, van den ie februarij 1678 tot den 9e Maert, sijn 37 dagen
Nicolaes Hendricx, van den 25' feb. tot den 29' [sic!] dito, sijn 4 dagen
Jan Toraet, van den 25' februarij tot den ioe Maert, sijn 14 dagen
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1. Rijksarchief Gelderland, Huisarchief Huis Ruurlo, Inv. nr. 815.

Uit Antwerpse Bron (111)

xxix febr. 1576; Heylwich Henricxdr weduwe wylen Nidaes de Bie Henricxse coopvrouwe, woon-
ende tot sHertogenbossche cum tutore [= met een voogd], bekende ende verlyde opgebeurt
ende ontfangen te hebben van Janne Mathyssen de Jonghe, coopman alhier residerende, al-
sulcke somme van een duysent negenhondert tseventich carolus gulden ende vier stuvers
eens, die de voers. Jan Mathyssen volghende sekere contracte voer de wethouderen deser stadt
gepasseert tusschen de voers. Jan Mathyssen ter eenre ende haer comparante ter andere zyde
op ten xxen dach january anno xvC.Lxxiiij stilo Brab. schuldich is gebleven ter cause van de
afrekeninghe ende liquidatien van den compagnie, die de voers. Jan Mathyssen ende de voers.
wylen Nicolaes de Bie tsjaers gehadt hadde haer te betalen naevolgende zynre obligatien haer
comparante daeraff gegeven, die zy den voers. Mathyssen mede overghaff.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 344, f. 384 verso] [M. V-K]

REGISTERS / INHOUDSOPGAVEN 2002

Naar verwachting zullen de diverse registers en de inhoudsopgaven van GensNostra 57
(2002) u in het najaar (2003) worden toegezonden.
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WEGWIJS ]

archiefnieuws

Oxford University
Per 1 september 2003 start de Open Universiteit Oxford met een cursus Lokale Geschiedenis [theorie,
methodes voor onderzoek e.d.] via Internet: www.conted.ox.ac.uk/localhistory. De sluitingsdatum
was 17 juli 2003, maar misschien is deze studiemogelijkgheid iets om te onthouden, en/of kunt u op
bijgaande internetadressen verder informeren.
Adres: Oxford University, Department for Continuing Education, 1 Wellington Square, Oxford OXi
2JA, of: The Internet Courses Administrator,
e-mail: internetcourses@conted.ox.ac.uk

Testsite Beeldbank Gemeentearchief Amsterdam nu live
Sinds begin februari is op de website van het Gemeentearchief Amsterdam een testversie van de topo-
grafisch-historische Beeldbank van start gegaan. In deze beeldbank zijn tot nu toe ongeveer 30.000
topografische foto's en zo'n 15.000 bouwtekeningen opgenomen.

De afbeeldingen zijn afkomstig uit verschillende archieven en collecties, waaronder de archieven van
Ruimtelijke Ordening en van Volkshuisvesting en de collecties Jacob Olie en G.H. Breitner. Ook is [er]
een groot aantal foto's te vinden die de fotografen van het Gemeentearchief in de loop der jaren hebben
gemaakt in de stad. De bouwtekeningen zijn alle afkomstig uit het archief Bouw en Woningtoezicht.

Het Gemeentearchief is sinds 2002 bezig met het digitaliseren van topografische foto's en de bouw
van deze Beeldbank. Het gaat om zoveel foto's dat het zeker enige jaren zal duren voordat ze allemaal
gedigitaliseerd zijn. Ook het zodanig standaardiseren van de fotobeschrijvingen dat er optimaal in
gezocht kan worden kost enige jaren. De Beeldbank is een toepassing die volop in ontwikkeling is, en
regelmatig zal worden uitgebreid, zowel wat betreft functionaliteiten als de hoeveelheid opgenomen
beeldmateriaal. Dit heeft het voordeel dat bij iedere versie rekening gehouden kan worden met wensen
en reacties van klanten.

Zoeken in de Beeldbank
Op dit moment kan het publiek op drie manieren zoeken in de Beeldbank: bladerend in lijsten met
straatnamen en namen van gebouwen, op tekst, en via een plattegrond. Bij zoeken op tekst kunt u bij-
voorbeeld de straat en het huisnummer vinden.

Het zoekresultaat is op verschillende wijzen te bekijken. U kunt alleen afbeeldingen, of de afbeeldin-
gen met alle beschrijvingsgegevens bekijken. Vanuit het thumbnail overzicht zijn vervolgens bijna alle
beelden tot op detailniveau inzoombaar door op het beeld te klikken.

Eigen selectie
Een bijzondere mogelijkheid in de Beeldbank is dat elke bezoeker zijn/haar eigen selectie van favoriete
beelden kan maken én beheren. De gemaakte selectie blijft namelijk bewaard, zodat deze een volgende
keer bij uw volgende bezoek zo weer opgevraagd kan worden, met een eigen login en password. Als u
zich eenmaal heeft aangemeld, worden deze via e-mail toegestuurd en kunnen direct gebruikt wor-
den.

De afbeeldingen in de Beeldbank zijn uiteraard ook te bestellen. U kunt kiezen uit prints van foto-
kwaliteitof een digitaal bestand op cd-rom.

Webadres
U kunt de proefversie van de Beeldbank vinden onder de website van het Gemeentearchief Amsterdam:
www.gemeentearchief.amsterdam.nl, of u kunt rechtstreeks naar de Beeldbank via www.gemeentea
rchief.amsterdam.nl/archieven/beeldbank. Reacties op de Beeldbank ontvangt het gemeentearchief
graag op: beeldbank@gemeentearchief.amsterdam.nl.

[Amstelland, nr. 50, mei 2003, pag. 43/44]
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Gemeentearchief Amstelveen
In de periode van begin april tot eind juni 2003 zullen de openbare gegevens van de burgerlijke stand
vanaf 1811 en van het bevolkingsregister vanaf 1851 worden verfilmd en vervolgens op microfiche gezet.
Dit heeft tot gevolg dat deze bestanden tot eind juni niet toegankelijk zij n.

Vanaf begin juli kunt u de gegevens op microfiche raadplegen. Indien gewenst kunt u tegen betaling
afdrukken op papier krijgen.

Raadpleging van de originele materialen kan hierdoor in de toekomst tot een minimum worden
beperkt. De kans op beschadiging of kwaliteitsverlies wordt daarmee weggenomen.

Verder zal op de begane grond een bezoekersruimte worden ingericht. Hiertoe moeten een aantal
bouwkundige aanpassingen plaatsvinden. Het Gemeentearchief Amstelveen is gevestigd in het raad-
huis, Laan Nieuwer-Amstel 1 en blijft geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en
13.30 tot 16.30 uur. Bezoek na telefonische afspraak, tel. 020-5404515.

[Amstelland, nr. 50, mei 2003, pag. 53]
Streekmuseum Hoeksche Waard
Van de Werkgroep Genealogie: Een Keerpunt
Eindelijk is het zo ver. De computer doet zijn intrede in de studiezaal van het Streekmuseum. Naar ver-
wachting zal omstreeks mei/juni de computer operationeel zijn.

Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de genealogische afdeling van het Streekmuseum. Van
nu af aan zullen er geen fiches meer worden geschreven, behoudens nog lopende projecten. Nieuwe
bronnen die bewerkt worden, zullen in de computer opgeslagen worden, anders gezegd in gedigitali-
seerde vorm. Door het publiek kan middels de index in de nieuw ontsloten bronnen gezocht worden op
dezelfde manier die bij de meeste amateur-genealogen bekend is van de CD-ROM's van o.a. Ons Voor-
geslacht, Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw. Het welbekende Adobe Reader.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de kaartenbakken met fiches gehandhaafd blijven. In het begin
zullen er nog maar weinig bronnen via de computer te raadplegen zijn. Op dit ogenblik zijn het:

Goudswaard ORA nr. 24,1614-1634
Goudswaard impost begraven, 1729-1799
Goudswaard DTB1 -DTL, 1641-1660
Oud-Beijerland ONA 522-535,1623-1651
Oud-Beijerland ONA 556,1683-1694
Oud- en Zuid-Beijerland ORA 2,1590-1620
Oud- en Zuid-Beijerland ORA 3,1673-1677
Registre Civique 's-Gravendeel, 1811

Voor uitbreiding van de bestanden zijn wij volledig afhankelijk van mensen die bereid zijn bronnen
af te staan of van mensen die bronnen willen transcriberen c.q. bewerken en deze op de computer op
te slaan, zoals in de afgelopen dertig jaar talloze vrijwilligers handmatig hebben gedaan en op deze
manier een unieke erfenis hebben achtergelaten.
[Contact-persoon: P.W. van Hulst, Ruigoord 133,3079 XP Rotterdam; e-mail:
genealogie@streekmuseumhw.nl]

[Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 91, april 2003, pag. 14/15]

Koninklijke Bibliotheek [KB]
De digitale bibliotheek bij u thuis
Als eerste bibliotheek in Nederland biedt de KB een nieuwe informatiedienst: de mogelijkheid een aan-
tal belangrijke digitale bestanden on line te raadplegen, waar u ook bent. Tot nu toe waren deze bestan-
den uitsluitend toegankelijk binnen het KB-gebouw, omdat de licentievoorwaarden vrije beschikbaar-
stelling in de weg stonden. Nu is voor dat probleem een oplossing gerealiseerd. KB-pashouders kunnen
zich voortaan vanaf elke willekeurige internet-pc bekend maken door het intikken van het nummer
van hun KB-pas en het bijbehorende wachtwoord. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk te zoeken in de
BNTL (Bibliografie Nederlandse taal- en literatuurwetenschap), de HinT (Historie in Titels), JSTOR (on
line archief van wetenschappelijke tijdschriften), de Krantenbank en Picarta. Ruim dertig bestanden
zijn al doorzoekbaar, en dit aantal wordt de komende maanden nog flink uitgebreid. Iedereen vanaf
zestien jaar met een KB-pas kan nu overal deze waardevolle bestanden gebruiken, in de eigen biblio-
theek, in het internetcafé of lekker thuis.

[KB.nl, jg. 2, nr. 1, maart 2003, pag. 3]
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Drents Archief
Digitaal archiefoverzicht. Razendsnel zoeken in vinden
Het Drents Archief heeft z'n archieven op Internet gezet. Althans de inventarissen met beschrijvingen
van de stukken in de archieven die het Drents Archief onder zijn beheer heeft. Dat is een grote vooruit-
gang, want voorheen waren de inventarissen alleen in de studiezaal door te bladeren. Het digitale over-
zicht maakt het mogelijk te zoeken in een alfabetische lijst van een kleine duizend archieven en archief-
jes, een systematische lijst en op willekeurige woorden uit het gehele overzicht. Vooral dat laatste is een
uitkomst voor diegenen die zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Een voorbeeld:
als u onderzoek wilt doen naar het gebruik van poëzie-albums in het verleden, levert de zoekopdracht
'poëzie' meteen vier treffers op van albums in het familie-archief Gratama en één in het familie-archief
Oosting. Voorheen kostte een speurtocht door de inventarissen u waarschijnlijk een dag. Gewapend
met de uitgeprinte treffers, kunt u in het Drents Archief de originele poëzie-albums aanvragen. De
voorlopige versie van het digitale overzicht is te bereiken via onze website www.drentsarchief.org,
klikken op tabkaart 'onderzoek' en vervolgens op 'archievenoverzicht' in de menubalk.

Een digitaal overzicht van de archieven van de Drentse gemeenten is te vinden op
www.drentsarchief.nl. Deze site is nog in ontwikkeling. Wilt u ook in archieven buiten Drenthe zoe-
ken, kijkt u dan eens op www.archieven.nl.

[Drents Archief, Nieuwsbrief, voorjaar 2003, pag. 2]

Drenthe maakt inhaalslag met inventarisatiefilm- en geluidsmateriaal
DAVA lokaliseert 1000 Drentse films
Oude opnames van de buurtvereniging, een bedrijf, de huishoudschool, het werk op de boerderij, een
landbouwtentoonstelling of het kerkelijk leven in een Drents dorpje kunt je geen beter medium voor-
stellen dan de film om je in het verleden te wanen, zeker als het gaat om filmmateriaal dat betrekking
heeft op het dagelijks leven.

Het Drents Audio Visueel Archief (DAVA) is als werkonderdeel van het Drents Archief op 1 maart
2002 van start gegaan juist om dit cultureel erfgoed te inventariseren en te archiveren. In één jaar tijd
werden zo'n 1000 films die betrekking hebben op Drenthe in kaart gebracht. DAVA-medewerker bena-
derde direct bij de aanvang van het project alle historische verenigingen van Drenthe.

'We hebben de hulp van de verenigingen ingeroepen bij het opsporen van het materiaal. Dankzij hun
uitgebreide netwerk kregen we veel tips binnen', vertelt Goslinga. In de andere noordelijke provincies
had namelijk al eerder een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden. De inhaalslag was mogelijk
doordat de drie noordelijke provincies besloten de uitvoering van het project Noordelijk Audio Visueel
Archief gezamenlijk te subsidiëren in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik.

'Om de inventarisatie van verspreide collecties gedegen aan te pakken, hebben we vanaf het begin
de publiciteit gezocht. We wilden daarmee niet alleen zicht krijgen op onbekend materiaal, maar ook
de inwoners van Drenthe attenderen op het belang van films en geluidsbanden als cultureel erfgoed',
aldus Goslinga. Die opzet lijkt geslaagd: veel Drenten maakten melding van hun collectie en schonken
die soms ook meteen aan het DAVA.

Mark Goslinga is met name blij met de lokalisatie van amateurfilms: 'Die films zijn van groot histo-
risch belang, omdat ze de cultuur van het dagelijks leven op straat, op het werk of op vakantie op nau-
welijks geregisseerde wijze weergeven. Bovendien is er in Drenthe professioneel minder gefilmd dan in
andere provincies. Het geld zal daarvoor wel ontbroken hebben'.

Bijzonder zijn de veertig films uit de jaren '30 die in de inventaris werden opgenomen. 'Films uit
deze periode zijn erg schaars. Het gaat om uniek materiaal, veelal van het dagelijks leven uit de regio's
Meppel en Emmen, dat nog niet eerder bekend was', aldus Goslinga. In deze periode kwam net het
amateurfilmen op. Welgestelden konden het zich veroorloven om gebeurtenissen op 16 mm film vast
te leggen. Na de Tweede Wereldoorlog werden er meer opnames gemaakt; de goedkopere 8 mm film
werd toen gangbaar. Goslinga: 'Uit de jaren '50 en '60 hebben we tientallen dorpsfilms gelokaliseerd
die door de firma Adolfs uit Enschedé zijn gemaakt. In opdracht van een plaatselijke vereniging, soms
een charitatieve instelling, maakte de firma opnames van verschillende Drentse dorpen, hun inwoners
en het verenigingsleven. De opbrengst van de filmvertoning kwam dan ten goede aan de lokale vereni-
ging'. Ook het materiaal uit de jaren '60 tot en met '80 vindt het DAVA interessant. Onder de geïnven-
tariseerde opnames bevindt zich veel materiaal van het Drentse landschap, dat de afgelopen veertig jaar
sterk is veranderd.
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Over de fysieke staat van de films constateert het DA VA dat er veel materiaal aan verval onderhevig is.
Zo is een aantal films uit de jaren '30 en '40 al in een dusdanige staat van ontbinding, dat ze niet meer te
redden zijn. Goslinga opent een filmblik waaruit een sterke zure geur opstijgt. Deze film lijdt aan het
zogenoemde 'vinegar syndrom' en is niet meer te herstellen. Vanwege de korte levensduur van films en
geluidsbanden is het danook noodzakelijk om het beeld en geluid over te zetten op nieuwe dragers zo-
als VHS of DVD. Daarbij is het van groot belang het originele materiaal in een gekoelde ruimte te bewa-
ren, om verder verval tegen te gaan. Wanneer nodig kan dit originele materiaal altijd opnieuw gebruikt
worden om nieuwe kopieën te maken.

'Het overzetten van het materiaal moet stukje bij beetje gebeuren omdat het een zeer dure activiteit
is, waarvoor de provincie geen subsidie beschikbaar heeft gesteld. Gelukkig kunnen we met een sub-
sidie van de Stichting Mondriaan een begin maken met de conservering van de collecties Poortman en
Bos, de collectie van de Historische Vereniging Norg en twee geluidscollecties. Maar daarvoor moeten
we nog wel extra geldmiddelen zien te verwerven. Komend jaar willen we de films tijdens speciale voor-
stellingen en een festival aan het publiek laten zien. We denken ook aan compilatiebanden die je kunt
lenen via de Openbare Bibliotheken of aan een koopvideo. Op de langere termijn moet het grootste deel
van de collectie in het Drents Archief te zien zijn, bijvoorbeeld in kijkkabines in het nieuw te bouwen
Digipaleis'.

[Drents Archief, Nieuwsbrief, voorjaar 2003, pag. 1/2]

Nieuwe openingstijden Staatsarchiv Hamburg
De openingstijden van de leeszaal van het Hamburger Staatsarchief, Kattunbleicke 19, D-22041 Ham-
burg, Tel.: (040)42831-3222 zijn:

maandag t/m vrijdag 10.00 -16.00 uur; woensdag extra tot 18.00 uur.
Beratungsdienst: Tel.: (040)42831-3200
E-mail: poststele ©staatsarchiv.hamburg.de

[Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 78. Jg., Heft 1/2003]

adressen van buitenlandse verenigingen (7)

[BP = Bibliotheek-Periodieken]

Australië
Society ofAustralian Genealogists
Uitgave: Descent [per kartaal; aanwezig in BP: Vol. 10 (1980)-....]; Index Vol. 1-18 (1961-1988)
Adres: 'Richmond Villa', 120 Kent Street, Sydney NSW 2000; tel.: (02) 9247 3953
Australasian Library: 120 Kent Street, Sydney
Overseas Library: 24 Kent Street, Sydney; open: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag 10.30-16.00
uur en de tweede dinsdag van de maand 17.30-21.00 uur
e-mail: info@sag.org.au
Internet: www.sag.org.au

Canada
British Columbia Genealogical Society (BCGS)
Uitgave: The British Columbia Genealogist [kwartaalblad; aanwezig in BP: Vol. 17 (1988)-....]; Newslet-
ter [kwartaaluitgave; aanwezig in BP: Vol. 11 (1986)-....]
Adres: P.O. Box 88054, Lansdowne Mali, Richmond, B.C., Canada, V6X 3T6
BCGS Resource Centre: 211-12837 76th Avenue, Surrey, B.C.; Phone: (604)502-9119; bezoek op afspraak
is mogelijk; niet-leden betalen $ 5.00 p.d.; geopend: di/do/za 10.00-15.00 uur [nadere inlichtingen over
de bereikbaarheid in het tijdschrift].
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Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand het hele jaar door om 7:30 p.m. in het Com-
munity Centre for the Retired, 7282 Kingsway (Kingsway at Edmonds), Burnaby, B.C.; bezoekers zijn
altijd welkom.
Internet: http://www.bcgs.bc.ca [waarop o.a. de Catalogus]

Duitsland
Arbeitskreis FamilienforschungderEmslandischenLandschaftlAFEL)
Uitgaven: Emslandische und Bentheimer Familienforschung [kwartaaluitgave, doorlopend genum-
merd; aanwezig in BP: Heft I (1981)-....]; Emslandische und Bentheimer Ahnenlisten (Beiheft des Mit-
teilungsblattes) [in BP: Lieferung 1 (i983)-i8 (Okt. 1993); tevens ontvangt de NGV: Jahrbuch des Emslan-
dischen Heimatbundes [in BP: Band 38 (1992)-....]
Voorzitter/redacteur: Pfarrer em. Jan Ringena, Grafenstrafie 11D-49828 Neuenhaus
Adres Fachstelle: Ludmillenstrafie 8 (in de Heimatbund-Bücherei), D-49716 Meppen/Ems; tel.: 05931-
14031; geopend: maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Leiterin der Fachstelle: Frau
Christa Schlodarik. wie de microfiches van de evangelisch-gereformeerde gemeenten van het Emsland
en het graafschap Bentheim wil inzien, kan dat kostenloos, maar gaarne eerst vooraf telefonisch aan-
melden bij mevrouw Schlodarik.
Datenbank: Theodor Davina, Pestalozzistr. 137, D-48527 Nordhorn;
e-mail: post@theodavina.de;
http://www.theodavina.de

Arbeitskreis Familienforschung Osnabriick e. V.
Uitgaven: Osnabrücker Familienforschung (OsF) [aanwezig in BP: Nr. 1 (Marz 1993)-....) en Osnabrücker
Genealogische Quellen [in BP: Band I (2002)]
Adres: Geschaftstelle, An der Egge 16, D-49191 Belm; tel.: 05406-4562
e-mail: info@osfa.de
Internet: www.osfa.de

BayerischerLandesvereinfürFamilienkundee.V. (opgericht 1922)
Uitgaven: Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde [oorspr. maandblad, per 51. Jg.
(1988) jaarboek; aanwezig in BP: Band 1 (1923-1927)-....] en Informationsblatt [3X per jaar; in BP: Band
1(1986-1990)-....]

Adres Geschaftsstelle en Bibliothek: Ludwigstrafie 14/I (Hauptstaatsarchiv), kamer 110, D-80539 Mün-
chen; tel.: (089) 28638-2398; geopend: woensdag 11.00-16.00 uur
e-mail: BLF@gmx.de
Internet: http://blf.genealogy.net
De vereniging kent vier afdelingen (Bezirksgruppen): Augsburg, Miinchen, Passau en Regensburg.
Bij alle aanvragen voldoende antwoordporto bijsluiten, alstublieft!

GesellschaftfürSchleswig-Holsteinische Ceschichte (GSHG)
Uitgave: Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte [jaarboek; aanwezig in BP: Band 79 (1955)-
....]; Mitteilungen (MSGH) [2x p.j.; aanwezig: Nr. 1 (1978)-....]; Geschichte & Kultur. Beilage der Mittei-
lungen [aanwezig: Nr. 1 (1996)-....]
Adres: Sekretariat: Frau S. Günther, Puck'sche Koppel z, D-24217 Schönberg/H.
Internet: www.geschichte.schleswig-holstein.de

Lübecker Arbeitskreis/Arbeitskreisfür Familienforschung e.V.,Lübeck
Uitgave: Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde [doorlopend genumerd; verschijnt
(meestal) 2X p.j.; aanwezig in BP: Heft 1 (1972)-....]
Adres: D-23552 Lübeck, Mühlentorplatz 2 (bibliotheek en werkruimten bevinden zich in de Mühlem-
torturm in de kelder]; geopend: donderdag 16.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-12.00 uur
Secr.: Gerhard Huss, D-23568 Lübeck, Gertrudenstrafie 5, tel.: 0451-34945
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Groot-Brittannië
Society ofGenealogists (opgericht 1911)
Uitgave: Genealogists' Magazine [kwartaalblad; aanwezig in BP: Vol. VIII (1938-39), Vol. XI (1951-54)-
....], Society ofGenealogists' News, Library Section
Adres: 14 Charterhouse Buildings, Goswell Road, London ECiM 7BA; geopend (bibliotheek en winkel):
di, wo, vr en za 10.00-18.00 uur; do 10.00-20.00 uur
e-mail: Genealogische vragen: genealogy@sog.org.uk;

Winkel: sales@sog.org.uk;
Bibliotheek: library@sog.org.uk;
Lidmaatschap: membership@sog.org.uk

Internet: http://www.sog.org.uk/

Verenigde Staten van Noord-Amerika
The New York Genealogical and Biographical Society (opgericht 1869)
Uitgaven: The New York Genealogical and Biographical Record [kwartaalblad; aanwezig in BP: Vol. 83
(1952)-....]; Index 1870-1982 (113 years); The NYG&B Newsletter [in BP: Vol. 1 (1990)-....]
Adres: 122 East s8th Street, New York, NY10022-1939; tel.: (212) 755-8532
Internet: http://www.nygbs.org
In de Newsletter o.a. nieuws over recente aanwinsten van de New York State Microfilm Collection
Connecticut Colonial Records: http://www.colonialct.unconn.edu

Western Michigan Genealogical Society
Uitgaven: Michigana [kwartaalblad; aanwezig in BP: Vol. 1 (1955)-....] en Newsletter [kwartaaluitgave;
in BP: Winter 1996-97-....]
Adres: C/O Grand Rapids Public Library, 111 Library Street NE, Grand Rapids, MI 49503-3093
Internet: http://www.wmgs.org
Corresponding Secretary: Lucy Read, LRead49503@a0l.com

Zuid-Afrika
Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA)/Genealogical Society of South Africa (GSSA)
Uitgave: Familia [kwartaalblad; aanwezig in BP: jg. 1 (1964)-....; Supplementa I, II, III; Nuusbrief (in-
compleet)
Adres: Suite 143, Postnet X2600, Houghton, 2041 Suid Afrika
Sekretaresse: Mev. Elske van Rooyen; e-pos: elske@mweb.co.za
e-pos/e-mail: familia@ggsa.info
GGSA Webwerf: http://www.ggsa.info (klik op Afrikaans)
GSSA homepage: http://www.ggsa.info/
http://www.rootsweb.com/~zafgssa/Eng/

M.V-K

r
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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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Amstelodamum. jaarboek 94 (2002). B. Rutgerink/M. van Roon: Begijnhof Amsterdam. Eigendom van de
paden [wat is de rechtstoestand van de paden; is de grond eigendom van de gemeente of van de Stich-
ting het Begijnhof? Mag het stichtingsbestuur de deur aan de Spuizijde sluiten?]; I.F.W. Adriaenssen: De
Amsterdamse geschutgieterij. Over de oorlogsindustriële ondernemingschap van de stedelijke over-
heid [o.a. Gerrit Coster (overl. 1618), familie Trip, Louis de Geer, Arnoult Pieters Goffa, Hemony, Fremy,
De Grave, Crans, Seest]; G. van Essen: De eerste fase (1650-1662) van de Vierde Vergroting van Amsterdam
herbezien; J. Jonker: De vroege geschiedenis van de firma Insinger & Co [onlangs werd het archief van
dit handels- en bankiershuis geschonken aan het Gemeentearchief; Herman Albrecht Insinger, afk. van
Meinsen bij Bückeburg kwam in 1768 in Amsterdam aan, richtte in 1779 de firma op; tr. 1787 Anna Ma-
ria Swarth]; J. Molema: Het Vijzelpaleis. Het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de
Vijzelstraat; H. Zijlstra: De Rijksverzekeringsbank. Een voorbeeldig kantoorgebouw uit 1939.

Archivaria, periodiek van het Stadsarchief Breda, nr. 8, juni/juli 2002. Het 'officiële' document over
Breda-750 [1252]; De Torenpassage belicht.

Idem, nr. 9, jan. 2003. Oude herbergen in Breda [circa vijftien herbergen en/of uitspanningen worden
genoemd in een korte beschrijving, met situering, voorvallen en enkele eigenaren, naamgevers of uit-
baters, o.a. Peer van Heusden (ca. 1700), Albert Jonkers (1958), Jacob C. Weijerman (1677-1747, o.a. schrij-
ver), Van Ham (1820), Gielis Anthonis Beys (1518), Adrianus Verschuren (1910), Leonard J.K. Brauers
(1924), familie Das (1899-1943), Joost van Oorschot/Paulus Knaap/Adam Vermeulen/Jan de Roy (zonder
jaaraanduiding), Cornelis Wirken (1826; dochter Johanna tr. Pieter Bruininckx), Antoni Oomen-Kan-
ters (ca. 1850), Piet, Cees en Mirjan van Etten (1963,1975), Van Dongen (1968), Hendrik van Dijk (1832),
Pieter Geerits van Sundert/Jan Goris Adriaen Dirven/Coraelis Huijbrecht Cornelis Deckers (1655)].

De Brabantse Leeuw, jg. 52 (2003), nr. 1. J. van Gils: De afstammelingen van Jan de Roy [behandeld wordt
één tak van de uitgebreide familie De Roy/De Rooij; Jan Jansz de Roy (exm. Cruyssaerts), geb. ca. 1532,
tr. rond 1560 Anneken van den Heuvel (exm. Van de Wouwer); Witlock alias de Roy]; Verv. Leenmannen,
mansmannen en cijnsmannen [Van Gorop/Van Gorp(e); ise-i7e eeuw]; A.C.M. Neggers: Carried gold in
belts. Genealogie Huijskens van Oirschot to Bay City [Lambert Huijskens (ged. Oirschot 1801; exm. Neg-
gers) en zijn gezin vertrekken in 1855 naar Noord-Amerika]; Verv. Genealogie Snoeren [i8e-i9e eeuw];
P.M.A. van Weereld: Een bijna verloren kwartier van Maria Lemmens en Adrianus van Hoof [ouders van
Anna Maria Lemmens, ged. 1800, tr. Hooge Mierde 1829 Petrus Verhagen]; Verv. Genealogie Orssen
[Oers, Ors, Dors, Doers; te Deurne i6e-i8e eeuw].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 117 (2002), afl. 3. P. Kooij:
Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen; E. Kloek: Helden-
moed, huwelijkstrouw en vrouwen eer. Bakhuizen van den Brink en de 'nijvere huisbestierster' Brecht
Proosten (overl. ca. 1592) [vrouw van Pieter Jansz Kies, te Haarlem]; G.Jensma: 'Geen Fries spot met zijn
land'. Nationalisme, ironie en het Oera Linda-boek.

Idem. 2002, afl. 4. Themanummer: Nederlandse cultuur in Europse context. Bijdragen rondom de
jaren 1650,1800,1900 en 1950 als ijkpunt.

Idem, deel 118 (2003), afl. 1. ]. van Eijnatten: Van godsdienstvrijheid naar mensenrecht. Meningsvor-
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ming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1579-1795; B. de Wever. Militaire collaboratie in
België tijdens de Tweede Wereldoorlog; Discussiedossier: afscheid van de stapelmarkt [door J.W. Velu-
wenkamp en O. Gelderblom, met repliek van C. Lesger].

Drents Genealogisch Taarboek. jg. 9 (2002). C. de Graaf/H. Homan Free/J. van Weperen: De schuiten van
Drenthe (1) [de taak van een schulte; overzicht van de laatste schuiten (18e eeuw); kwartierstaten (4 _
5 gen.) van enkele schuiten: Jan Aling (1767-1841; Huising, Cluiving), Jan Rudolph Böttichius (overl.
1794; Hemsing), Jan Braams (1762-1839; Dekens, Meursing, Hebeling), Hindrik Buiting (vermeld 1717-
20; Leving), Harm Dijk (ged. Groningen 1662; Van Selbach), Coenraad Ellents (1692-1761; Sichterman),
Jan Huisink Hamming (1727-1759; Huising), Cornelis Hilbrants (1748-1842; Hogenesch), Jan Barelts
Homan (1713-1760; Julsing, Cluvingh), Marisse Caspers Hommes (1686-1738; Ottens), Stephen van
Selbach (vermeld 1685-1715; Ten Rodengate)]; J.G. Boerema: Genealogie Dolfing. Een oude familie uit
Orvelte [i6e-ige eeuw]; H.M. Luning: Normen van fatsoen en religie. Huwelijksmoraal en slechte zeden
in Drentse rechtszaken ['In dit artikel zullen we zien dat het (=rechtbankarchieven) rijke vindplaat-
sen zijn wat betreft de zaken die verband houden met huwelijk, afstamming, goede zeden en moraal.
Menig kwartierstaat zal na raadpleging van deze archieven andere kwartieren kunnen opleveren!'];
J.W. van Hoorn/R. Sanders: De geslachten Marissen, afkomstig uit Zuidsleen en Diphoorn 1600-1900; G.
Hovenkamp: De snijders van het karspel Emmen 1600-1800 [kleermakers 1645-1811 met genealogische
gegevens]; R.Alma: Drentse Heraldiek V [lakzegel-verzamelingen].

Fragmenten uit de geschiedenis van de voormalige gemeente Westerbork (uitg. Historische Vereniging
Gemeente Westerbork; contact-adres: G.G. Bouwman-Leever, Zwiggelterstraat 7,9431GB Westerbork;
lidm. € 13,50 p.j.), nr. 03-1, maart 2003. M. Löhr. De gemeentebode [Bart(eld) Smeenge, geb. Klatering
(bij Beilen) 1918 (exm. Trijntje Blauw), tr. 1949 Maria Rolina Post; levensbeschrijving - vrijwillig mi-
litair, bode-congiërge, ambulance, brandweer enz.]; A. Mulder. Drents boerenleven rond 1900. Het
tweede kwartaal [april t/m juni; o.a. werkzaamheden op de boerderij, huwelijksgebruiken (in mei werd
meestal getrouwd)]; W. Ramaker: Een nationaal monument [Kamp Westerbork]; Oude groepsfoto's [met
namen]; J. Bekhof. Herinneringen aan Hendrik-Job [Nijlunsing, geb. 1900 (exm. Hilligje Pruntel), eige-
naar café 'Centrum', tr. 1926 Alieda Johanna Padding].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jg. 18, nr. 1, jan. 2003. A. Neggers: De Oirschotse regenten in
de achttiende eeuw [profielschets]. Alfabetische index op persoonsnamen [o.a. Baaijens, Bressers, Van
Doesburg, Van Dooren, Van Doormalen, Habraken, Van Heumen, Van de(n) Heuvel, Hoppenbrouwers,
Van Hout]; J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit Oerle. 18. Heijmans [oudst bekende: Peter Heij-
man Aert Heijmans, vermeld 1571]; J.Th.M. Melssen: De nalatenschap van een valkenier [Peter A(d)riaen
Peter Willemss, overl. 1649]; Verv. De Leyer uit Boxtel; Een bijzondere weddenschap [te Deurne 1606
tussen Jan de Visser en Everd Goirissen (van Haendel)]; Oost-Brabanders voor de rechtbank te Eindho-
ven (5) [1832].

Geschiedenis van Abbekerk in een verzamelband (uitg. Stichting Historisch Abbekerk; secr.: K. Lage-
veen, Lijsterbeslaan 21,1657 AP Abbekerk), 2002. E.T. de Haan: Stationshalte Abbekerk - Lambertschaag
[in 1887 werd de lokaalspoorweg Hollands Noorderkwartier in gebruik genomen; in 1938 huurde
(kocht later) Joh. Adr. Rovers het stationnetje in Abbekerk]; J. de Bruin/D. Stam: Het stadhuis der stede
Abbekerk en de doodstraf [Jan Jans Fay alias Breen 1691-93; Liefje Elberts Keern (ged. 1687) 1707-09];
M.F. van der Starre: 'Alles is vergeefs geweest als wij vergeten'. Herinneringen van een Engels vlieger juli
1945. Aan sergeant F.B. Tipper (1914-1941) RAF Nr. 928888; E. Horsten-Bijlsma: Zwembad de Spetter [ge-
opend 1975 door zwemster Wijda Mazereeuw]; Kroniek 2001.

Geschiedenis van Ursem in een ringband (uitg. Historische Kring Ursem; secr.: A. van Doornum, Rei-
gerlaan 45,1645 TB Ursem; e-mail: historischekringursem@freeler.nl), 2002. P.J.C. Elema: Genealogie
Vet (Ursem, Noord-Holland) [i8e-2oe eeuw; eerder gepubliceerd in Gens Nostra 55 (2000)]; Arie Immink
vertelt [geb. Obdam 1921 (exm. Appel), bode op het gemeentehuis, tr. 1958 Riet Rood]; Uit de schepen-
boeken van Ursem; Noorddijk en zijn bewoners, deel VIII. Noorddijkerweg 45 [erfgenamen Thaamis
Heeris verkochten in 1742 land aan Jan Cornelisz de Groot en 'land bij het velthuijs' aan de kinderen
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van wijlen Pieter Germentsz, die zich Stam resp. Veldboer noemden, met schema; Jacob Tamisz Ruiter
kocht 't Veldhuis in 1869]. Noorddijkerweg 47 [Coppes/Koppes (1694-1835), Sluithof (1746), Zuijdam,
Floris, Zoet, Tessel, Van Dam; schema Koppes].

GM kwadraat, erfgoedblad van Utrecht, nr. 1, lente 2003. Monumenta. Zeventiende-eeuws handschrift
Van Buchel op internet ['de Monumenta telt 300 pagina's en bestaat uit een minutieuze beschrijving
van de gebrandschilderde ramen, muurschilderingen, wapenborden, inscripties en grafzerken in de
vijf kapittelkerken, de kloosters, de jufferenconventen en de parochiekerken van de stad Utrecht. Het
handschrift is verlucht met vele tekeningen in kleur van deze antiquiteiten'. Het historisch veldonder-
zoek van Aernout van Buchel (1565-1641) resulteerde o.a. in dit in de j aren 1610-1640 gemaakte - voor ge-
nealogisch onderzoek naar oude adellijke en patricische geslachten - belangrijke handschrift; website
van Het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl onder de rubriek 'Archieven en collecties']; J. van
Os: Theatergeschiedenis. Het Utrechts Archief verwerft archief Stadsschouwburg; M. temmens: Bond
Heemschut [introductie]; Interview met Arie A. Man ten.

Haags Historisch Museum Nieuws (uitg. Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den
Haag; 4X p.j.; info@haagshistorischmuseum.nl en www.(idem).nl), nr. 1, maart 2003. Het Rijksmuseum
in Amsterdam zal voor enige jaren zijn deuren sluiten, op die van de zuidvleugel na, waar een aantal
topstukken toegankelijk zal zijn. De belangrijkste stukken uit de afdeling Vaderlandse Geschiedenis
zullen tijdens de sluiting te zien zijn in het HHM > Rijksmuseum aan de Hofvijver. E.e.a. zal - volgens
plan - in 2005 gerealiseerd zijn.

Hasselt Historiael. jg. 19 (2002), 3e kw. Verordeningen der Gemeente Hasselt anno 1878. II; A.P. Ouweneel:
Van dorper tot burger (1) [met lijst van nieuwe burgers van Hasselt 1463-1474; verklaring van beroepen];
Uit de Meppeler Courant van 1952.

Idem. 4e kw. 2002. Verv. Verordeningen. III; A.P. Ouweneel: Plichten van de burger [met lijst van bur-
gers 1474-1495; verklaring van beroepen]; Uit de Meppeler Courant van 1952; De Genneger Zijl; De Hot-
tinger-kaart van Hasselt (1783).

Heemkundekring Halchterth (contact-adres: ir. J.A. Kruis, Jannelandseweg 29, 4661 GC Halsteren),
jaarboek 2000-2001 (te verkrijgen op het Regionaal Historisch Centrum van Bergen op Zoom en bij de
boekhandelaren in Bergen op Zoom en Halsteren a € 16,-. Men kan het ook toegezonden krijgen door
storting van € 20,- op bankrekening 11.88.25.836 van de Heemkundekring Halchterth o.v.v. Kwartier-
statenboek). Kwartierstatenboek Halsteren - Lepelstraat. Vijf generaties dorpsgenoten. De Werkgroep
Genealogie van de Heemkundige Studiekring 'Halchterth' te Halsteren verzamelde 27 kwartierstaten
van interessante persoonlijkheden uit Halsteren of van personen, van wie de voorouders voor een
belangrijk deel uit Halsteren en omgeving afkomstig waren. Iedere kwartierstaat wordt vergezeld
van een begeleidende tekst over de proband en de geschiedenis van zijn/haar familie, waardoor een
tot lezen uitnodigend geheel is ontstaan. Deze uitgave is gedrukt op fraai papier, met illustraties, en
het grote lettertype leest prettig. Opgenomen zijn de kwartierstaten (vijf generaties) van: Henricus A.
Akkermans [1912-1980; —, Van Vugt, De Jong (te Woensdrecht), Veraard]; Johannes Cornelis Bakx [1890-
1983; —, Heijnen (te Wouw), Rommels, Van den Berg (te Huijbergen)]; Adriana Catharina Bastiaanse
[1904-1997; Bastiaansen (te Oud-Gastel, Bergen o/Z), De Rijk/De Rijdt, Nuts, Van der Zande (te O/N.
Vossemeer)]; Marinus de Bie [1794-1872; De Bie (afk. van Middelharnis), Van Cuyck, De Grauw, Pari-
daen]; Gommaris J. Bogers [1906-1987; Boogaerts (te Bergen o/Z), Eestermans, Dankers/Danckers (afk.
van Steenbergen), Verbeek (te Wouw)]; Cornelis Petrus Bovée [1891-1964; Bovee (te Essen), Geers, Van
der Riet, Stoop (te Zevenbergen)]; Johannes Broos [1898-1957; Brosis (te Essen), Brands (te B.o/Z, Nw.
Vossemeer), Otte, Bouwens (te Raamsdonkveer, Roosendaal)]; Martinus van Elzakker [1913-1994; —,
Van Geel (te Wouw), Schillemans (idem), Van Kuijk]; Johannes Geers [1906-1993; Geers (te Steenbergen),
Van Elzakker, Wijten (te Brecht), Nuiten/Nuijten]; Cornelis Govaarts [1785-1825; Govaertsen/Gortse (>
Godefridus Marijnisse, tr. Halsteren 1673 Maria Tholenaar), Volckers, (patr.), Nuijts]; Adrianus J. Heef-
fer [1904-1989; Heefer (te Hilvarenbeek > Höfer, afk. van Schiesheim/Nassau), Leijten (te Zevenbergen,
Fijnaart), De Boeck, Willemse (te Maastricht, B. o/Z)]; Helena Catherina Hensen [geb. 1916; Hensen (te
Kalmthout), Bernaards, Maas, Mens (te Wouw)]; Adrianus Michaël de Jong [1888-1943; schoolmeester,
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schrijver; —, Van de Par(re) (te Steenbergen), Hazen, Suykerbuyk (te Huijbergen)]; Josephus Fran-
ciscus Jonkers [1907-1973; — (afk. van Minderhout), Jochems, Beijaarts, Adriaansen (te Berendrecht,
Woensdrecht)]; Johanna Klaassen [1893-1940; Claessen (te Wouw), Denisse (te Essen), Stok, Adriaansen];
Laurentius Adrianus de Kok [1900-1981; —, Theuns (te Zundert), Van de Watering (te Wouw, Rotter-
dam), Van Geel (te Wouw)]; Petrus Maas [1888-1973; —»Mathijssen (te Zundert), Mens, Raats (te Essen,
Wouw)]; Margaretha H. Meesters [geb. 1920; —, Dietvorst, Crijnen (te Woensdrecht), Van der Veeren];
Marinus P.C. Moerbeek [1906-1994; —, Van den Boom jonkers, Teunisse (te Steenbergen)]; Petrus Mou-
wen [1914-1986; — (Mous, afk. van Zundert), Dietvorst, Bakx, Heijnen]; Sebastianus Nefs [1896-1969;
Neefs (te Wuustwezel, afk. van Loenhout), Van den Boom, Van Baal, Schuurbiers]; Cornelis Johannes
van Oevelen [1912-2000; — (Van Oevel midden 17e eeuw te Kalmthout), Daane (te Tholen), Hazen, Wij-
ten]; Maria Ruijten [1791-1841; Ruijten (te Wouw), Meulders (afk. van Oosterhout), Loos (te Roosendaal),
De Hollander (te B. o/Z)]; Petrus Jacobus Sebregts [1895-1992; —, De Jong (te Woensdrecht), Luijks,
Luijkx]; Johannes Petrus Stoffels [1909-1987; — (afk. van Sas van Gent), Molenaars (te Wouw), Voermans
(te Hoeven), Elsevier (te Nieuw Vossemeer)]; Suzanna Maria Stok [1908-1988; — (begin 18e eeuw te
Moerstraten), De Jong, Goossens (te Essen), Belde (te Woensdrecht)]; Johannes Thomas P.C. Uytdewil-
ligen [1900-1968; — (16e eeuw te Wouw), De Bruijn (te Wouw), Maas, Koenraadt].

Historische Kring Diemen. jg. 12, nr. 2-2002. E. Schmitz: Het boerenhuis in Diemen. Een boerderij wan-
deling door de eeuwen heen; H. Veldstra: De levensloop van de broers Cor en Johan Vedder. Boeren en
Burgers van 'Kent U Zelve' aan de Ouddiemerlaan [boerderij; (grootvader) Klaas Vedder werd ca. 1892
eigenaar]; T. ten Dam: Klompenmakerij aan de Oudkerkerlaan in oorlogstijd. Interview met Henk
Ubels; W. Knok: Diemense boerderij-monumenten; Het dagelijks werk op de 'Annahoeve', de boerderij
van Ria Schrama en haar moeder [haar naam wordt niet genoemd!].

Historische Kring Eemnes. jg. 24, nr. 2, juni 2002. Verv. Openbaar vervoer (III); R. van der Schaaf. Meent-
weg 79 en familie De Groot [vroegere eigenaren de families Blom en Hoogeboom]; Interview met me-
neer en mevrouw Boelsma-Glebbeek.

Idem, nr. 3, sept. 2002. J. Out Uit de Kerkgeschiedenis van de Hervormde Gemeente Eemnes-Buiten-
dijk (I); Het verhaal van Pater Piet Butzelaar (1908-1970), Deel II.

Idem, nr. 4, dec. 2002. In Memoriam Adriaan Brouwer 1934-2002; Verv. Kerkgeschiedenis (II) [ige-2oe
eeuw]; Interview Mevrouw Klazien Louwerman, wijkverpleegster in Eemnes van 1963-1992; Limiet-
scheydinge tusschen den Lande van Utrecht en Goyland.

Historische Kring Loosdrecht. nr. 137, 29e jg., najaar 2002. R. Loenen: Belastingbetalende burgers [met
namen van Loosdrechters, die in 1503 koptienden moesten betalen].

Idem, nr. 138,29e jg., winter 2002. J. Mol: Dertig jaar Historische Kring Loosdrecht; R. Loenen: Uit de
Rechterlijke Archieven. Waarom een baljuw wegens linten door het lint ging [baljuw Johannes P. Thier-
ens en de oranje linten op de hoed van Barend Dolman; 1795]; B. deLigt: Nieuwe kaart van Mynden en de
Loosdrecht of'kaart van Spruytenburgh' [Jan Spruytenburgh, landmeter; graveur Adolf van der Laan,
ca. 1690 Amsterdam 1742]; Frits Knegt [voormalig eigenaar jachthaven, kunstschilder].

Historische Kring West-Betuwe. Med. 30e jg. (2002), nr. 2. R.H. C. van Maanen: Het Utrechtse Brigitten-
convent in Heukelum in 1450,1552 en 1560-1562; Idem: Vlasverwerking als armenondersteuning in Deil
rond 1818-1822; Idem: Houtvlotten in 1812 bij Opijnen in de problemen; Idem: Opbrengsten van de goe-
deren van de St. Paulusabdij in Ophemert, Driel en Bruchem rond 1720. Nieuwsbrief aug. en dec. 2002.

Idem. 30e jg. , nr. 3, dec. 2002. M.T. en T.F. Versteegh: De Boutensteinse Sluis; R.H.C, van Maanen:
Tabaksteelt in Varik in de negentiende eeuw; R.D. Timmer: Uit een oud polderboek [Kohier der Bun-
dertalen tot invordering der Polderlasten, 1858: 292 vermeldingen - naamlijst eigenaren, woonplaats,
oppervlakte, o.a. Van Empel, Hak, Koeman, Van Kuilenburg, Van Lith, Van Meeteren, Van Mourik, Mur-
man, Van Ringelenstein, Van Soelen, Van Steenis, Verbeek, Vermeulen, Verweij, Zondag]; G. deKruijffi
Paarde- en Beeste-markten in Gelderland; Leven en werken in de Lingestreek; W.D. van Mourik: Willem
Dirk van Mourik 110 jaar spoorloos [geb. Buurmalsen 1835, ondernemenr, tr. Louisa Ardina de Kruijff
(overl. Rhenen 1913); speurtocht naar zijn overlijden > Seattle 1891].
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Holland. 34e jg. (2002), nr. 3. Themanummer, inleiding: J.M. van Winter. Adel in Holland ['De leden van
de ridderschap, die zoals overal elders in het Nederlandse taalgebied oorspronkelijk 'weigeborenen'
werden genoemd, onverschillig of ze van adellijke dan wel onedele afkomst waren, gingen in Holland
in de loop van de 13de eeuw gelden als edelen in juridische zin, met als belangrijk standskenmerk hun
vrijdom van schotbetaling. Wel betaalden ze soms mee aan de bede, maar alleen als ze daarin hadden
toegestemd. Hun nazaten in rechte mannelijke lijn heetten eveneens 'weigeborenen', maar hun rid-
derlijke levenswijze was daarmee niet gegarandeerd; die hing immers niet van juridische standsken-
merken af, maar van sociaal niveau. Daarin verschilde Holland niet van andere gewesten. Wel was
Holland bijzonder in die zin, dat de titel van 'welgeborene' behouden bleef en halverwege de 14de eeuw
zelfs beperkt werd tot nazaten van ridders die zelf niet meer ridderlijk leefden en tot het peil van de
boeren waren afgezakt. Juridisch waren en bleven zij edelen, schotvrij en 'welgeboren', maar sociaal
leefden ze als boeren. In andere gewesten werden zulke mensen niet meer 'weigeborenen' genoemd, en
ook gold daar niet de hele ridderschap sinds de 13de eeuw als adel.']; M. Dijkstra/], de Koning: Zeldzaam
van aard, edel in bedoeling en gepast van uitvoering? Een archeologisch perspectief op de Hollandse
huidtonelen [de graven van Holland werden ook -behalve in de steden - op het platteland ingehuldigd;
huldigingsplaatsen op grafvelden bij Heemskerk en Katwijk; nog niet afgeronde discussie over de be-
tekenis van zwaardgraven]; Ant.Janse: Toernooicultuur en adelscultuur in middeleeuws Holland [een
aspect van de ridderlijke levenswijze]; H. Cools: Aristocraten in de polder: over de geleidelijke opkomst
van een bovengewestelijke adelsgroep in Holland, ca. 1430-ca. 1530 [Hollandse edellieden in dienst van
het Bourgondische en Habsburgse hof; Van Montfoort, Van Brederode, Van Wassenaar, Van Egmond];
M. Prins: Van stadsregenten tot landjonkers: de Jonkheren Van Foreest 1750-1920 ['het vermogen zich
steeds weer aan te passen aan gewijzigde sociaal-maatschappelijkw structuren...'; met verwantschaps-
schema].

De Indische Navorscher. jg. 16 (2003), nr. 1. P.A. Christiaans: Genealogie van de familie van Beusechem
[oudst bekende: Gerrit Aertsz van Beusichem, schout van Benschop 1623-1651]; L.M.Janssen: Gelegen-
heidsvondsten: het oudste huwelijksregister van Semarang (1828) [zes inschrijvingen: Satoor x Petrus,
Seket x Holzhausen, Houtkoper x Luth, Bloemhoff x Fisser, Meijer x Klein, Ferbach x Frankhanel];
Europese geslachten te Soerakarta rond 1857 [naam, nationaliteit, beroep, aantal personen, welke
generatie]; L.M. van der Hoeven: 'Notitie van alle vrijborgeren of gekende comps. die in Oughly won-
achtig'(i684); Grafschriften in de Oost (II). De begraafplaats Pandu te Bandoeng. Graven te Banda
[aanv.]. De begraafplaats te Ternate.... te Saparoea-stad.... voor Europeanen te Salatiga.... te Tjimahi.
... te Rante Pao (Celebes/Salawesi) [o.a. Belksmaj. De Christelijke begraafplaats te Makassar (Ujung
Pandang). De Europese begraafplaats 'Liligundi' te Singaradja (Bali). De Europese begraafplaats te Pon-
tianak (Borneo). Het Europese kerkhof te Sintang; L.M. van der Hoeven: Genealogie Aspeling [te Kaap de
Goede Hoop, afk. van Larabok/Zweden; i8e-2oe eeuw]; Verv. Doopboek der Protestantse gemeente van
Djokjakarta 1906-1926; P.A. Christiaans: De Indische tak van de Westfriese familie Krab [nageslacht van
Jacob Krab, geb. Benningbroek 1829]; Verv. Indische fiches [Aveling t/m Azweiler; met o.a. Avis, Awdal,
Axel,Axt,Aijal].

Kleine Reeks. Verhalen over de geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo (uitg. Stichting Stad en
Heerlijkheid Borculo; secr.: B.H.M, te Vaarwerk, Samuelskamp 7,7152 JW Eibergen; E-mail: heerlijkhe
idborculo@planet.nl; Internet: http://home.planet.nl/~vaarwerk/; donatie min. € 14,- op postbanknr.
77.06.224 t.n.v. 'Stad en Heerlijkheid Borculo' o.v.v. 'donatie' en het jaar waarop deze betrekking heeft.
Donateurs ontvangen de serie Kleine Reeks, de Nieuwsbrief en korting op door de Stichting uitgegeven
bronnenpublicaties). Ter introductie: De Stichting is werkzaam in het gebied van de voormalige heer-
lijkheid Borculo, dat globaal de huidige gemeenten Borculo, Eibergen en Neede omvat. De Stichting
stelt zich o.a. ten doel archieven betreffende de geschiedenis van dit gebied te lokaliseren en op mi-
crofilms te kopiëren; tevens wordt een collectie (waarin o.m. inventarissen, transcripties en literatuur
m.b.t. Borculo) aangelegd. De collectie SSHB is ondergebracht in de Openbare Bibliotheek, Hoflaan 5,
7271 BR Borculo, tel.: 0545-272230. De collectie is alleen op afspraak binnen de openingstijden van de
bibliotheek toegankelijk: ma 12.00-14.00, di 14.00-20.00, wo 14.00-17.30, do 10.00-12.00, vr 14.00-20.00
uur [behoudens vakantieperioden]. Donateurs kunnen gratis onderzoek doen, anderen betalen € 2,-
per dag(deel). Van de KleineReeks, waarin opstellen en kleine bronnenpublicaties, ontvingen wij de nrs. 1
t/m 8; vermelding zal in komende rubrieken volgen.
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Kleine Reeks, nr. 1, sept. 1993. Heerlijk Borculo. Historische beschrijvingen bij de objecten die zijn
opengesteld ter gelegenheid van Open Monumentendag op 11 september 1993 [o.m. de Hof of Hoge
Huis, en het tweede kasteel te Borculo, de Hervormde kerken te Geesteren en Borculo, Lebbinkbrug,
watermolens]; Het bestuur van de steden Borculo en Eibergen in het laatste kwart van de 18e eeuw;
Een lijst van Joodse ingezetenen van de heerlijkheid Borculo uit 1783 [Borculo, Geesteren, Gelselaar,
Eibergen en Neede]; Een geschiedenis van het goed Elberink in de buurschap Heurne onder de voogdij
van Geesteren [oorspronkelijk een leengoed van de Wildenborg; Berend Elberinck 1757 beleend, in 1793
zijn neef Lambert Giegink; enkele oude vermeldingen, o.a. Albert Elbertynck 1499]; Genealogisch on-
derzoek in de collectie van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo.

Idem, nr. 2, nov. 1993. A.J. Derking: Goederenlijst van 't Mensink te Geesteren in 1806 [taxatie van goe-
deren van Huis Mensink en Erve Reverdink wegens het overlijden van de eigenaar overste F.W. Schik-
hart, gedaan door Bartholdus Meilink (1760-1840), o.a. vrederechter te Borculo]; Idem: Goederenlijst van
het kasteel Borculo in 1820; Idem: De Havezate 'De Hoeve' omstreeks 1810; B. de Graaf. Archeologisch on-
derzoek naar de restanten van de Tiavesathe Fokkinck' in het Hambroek te Borculo in 1990; Een placaat
uit 1642.

Idem. Nieuwsbrief nr. 19, maart 2002. Indiceringsprojekt. Bijlage 1: Stand van zaken m.b.t. de aan-
wezige indexen op het oud-rechterlijk archief van stad en heerlijkheid Borculo in de Collectie SSHB
in de Openbare Bibliotheek, bijlage 2: Overzicht van de aanwezige transcripties van Doop-, Trouw- en
Begraafboeken in de Collectie SSHB.

Millings Taarboek (uitg. Stichting Millings Jaarboek; € 16,50, te bestellen via Postbus 50,6566 ZJ Millin-
gen aan de Rijn), deel 7 (2002). N. Heil: Nelleke Blits [alias van Petronella Elisabeth Josephina Schmidt,
1892 Millingen 1963, gehuwd met Willem Leenders]; K. Rauws: Man over boord in 1833. Beeldvorming
over een 'Buitengewoon Voorval' [Hermanus van Ophuizen gered door Hendrik Reymers]; B. Koenders:
Schoolgaande kinderen. 1947 R.K.meisjesschool, derde klas. 1940 R.K.jongensschool klas vijf en zes
[klassefoto's]; W. Oteman: Oude Huizen. De villa van de familie Arntz [het land waarop de villa werd
gebouwd, hoorde bij de boerderij van Willem Krechting en Hester Gieben; latere eigenaren: Wijsman
(x Van de Pavert), Braamkamp, Thijssen/Tijssen, Johannes Peters (1812, o.a. steenfabrikant), Hendrik
Arntz (1814)]; E. van Engeland: De eerste geallieerde slachtoffers in Millingen. Een Britse bommenwer-
perbemanning, 9 j anuari 1941; Over de Millingse onafhankelijkheidsfeesten in 1913; W. Spann: Moment-
opname uit een strijd van eeuwen. Een kaartje van de Millingse rivieroever, getekend in 1762; Idem: Het
pronkkabinet van de Arntzen. Archeologie in de marge (Millingen, begin 20ste eeuw); Franse aanspra-
ken op Millingen (1798); Millingen van 1957 tot 2002. De plakboeken van Herman Verburg; Geschiede-
nis van de Millingse Dam; Het oude schuttersgilde; De bange jaren 1866 en 1892. Cholera in Millingen;
Het kerkhof op de heuvel; Echtscheiding in 1857.

Nederland's Patriciaat (uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag),
84e jg. (2002). Genealogieën van veertien geslachten, waarvan vijf niet eerder werden opgenomen en
zes langer dan vijftig jaar geleden. Bredius/Klinkhamer Bredius [oudst bekende: Gijsbert Willemsz,
kleermaker te Waarder 1604,1622,1625; zijn zoon Mein(d)ert Gijsbertsz Bredius werd poorter van Ou-
dewater in 1630]; De Clercq [eind 14e eeuw te Ermdegem, begin 15e eeuw te Gent]; Eindhoven/Cremer
Eindhoven [oudst bekende: Yntje Lamberts, veenbaas te Zuidveen, overl. Steenwijk 1728]; Ter Haar [in
de 17e eeuw te Aalten; via Arnhem naar Amsterdam]; Hendriksz [in de 18e eeuw te Enkhuizen; afk. van
'Bronsveld']; Kuenen [in de 18e eeuw te Haarlem]; Leemans [Leeman, in de 17e eeuw te Meurs]; Maats/
Maats a Stuling [Gerrit Maets, overl. voor 1601, eigenaar van een huis te Medemblik]; Ter Meulen/Rühle
von Lilienstern ter Meulen [oudst bekende: Jan ter Meulen, geb. Gronau 1709, poorter van Amster-
dam 1737, korendrager, korenfactor]; Rahusen [eind 17e eeuw te Hamburg, waarsch. afk. van kanton
Bern]; Scheurleer/Lunsingh Scheurleer [in de 17e eeuw te Schoonhoven, in de 18e te 's-Gravenhage en
Amsterdam]; Schölvinck [oorspr. Scholvynck; oudst gevonden vermeldingen 1526/27 te Duimen]; Van
Uchelen/Croiset van Uchelen [Heindrick van Uchelen, gegoed te Ugchelen en in het kerspel Beekber-
gen, overl. voor 1443; nageslacht in de 16e eeuw te Arnhem, in de 17e eeuw te Keulen, Frankfurt a.M. en
Amsterdam]; Van der Wissel [nageslacht van Roelof Gillisse van der Wissel (geb. Amsterdam ca. 1641, tr.
ald. 1667) en zijn broer Jacob (tr. Haarlem 1675); in de 18e eeuw o.a. te Vlissingen en in de Schermer].
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Noordbrabants Historisch Taarboek. deel 17-18 (2000-2001). Hierin acht artikelen, uitgewerkte bijdra-
gen van een studiedag in 1995 rond het thema 'Vechten voor autonomie. 1000 jaar communalisme in
Noord-Brabant' - en tot slot de geannoteerde tekst van een inaugurale rede (2000). M. Prak: Kommunalis-
mus en de steden in de Noordelijke Nederlanden ten tijde van de Republiek [1. De theorie van het Kom-
munalismus, ontwikkeld door de historicus Peter Blickle (zich beperkend tot de periode 1300-1800). 2.
Was er in de Noord-Nederlandse steden sprake van Kommunalismus]; P.C.M. Hoppenbrouwers: De middel-
eeuwse oorsprong van de dorpsgemeente in het noorden van het hertogdom Brabant; A.J.A. Bijsterveld:
De kerk in het midden. De parochiekerk als centrum van de middeleeuwse dorpsgemeenschap [o.a. de
parochie en de bediening van de sacramenten, tienden, parochiële instellingen als de armentafel en
geestelijke broederschappen]; K.A.H.W. Leenden: De vorming van de gemeenten ten westen van de Don-
ge [o.a. schepenbankgebieden, parochies, fiscale dorpen, 'gemeynten' (gemeenschappelijk gebruikte
gronden), willekeurige samenstelling van gemeenten uit andere entiteiten]; R. Huiskamp: Het gemene
Best? Het oproer in het Besterbroek bezien in het licht van B[l]ickles communalisme-these [1666: de
zaak Gijsbert Pieck van Tienhoven, Raad en Rentmeester-Generaal van de domeinen in Staats-Brabant
moest gemene gronden verkopen om schulden te betalen. De vrijheid Oirschot was al in 1654 akkoord
gegaan, maar de inwoners van de heerdgangen Verrenbest, Naastenbest en Aarle verzetten zich; Boe-
renopstanden in het licht van de Blickle-these]; L. van Zalinge-Spooren: De rol van geërfden en naburen in
het dorpsbestuur in de achttiende eeuw in enkele dorpen bij 's-Hertogenbosch [o.a. wie nemen deel aan
hun vergaderingen, gekwalificeerden]; P.C.G. Meurkens: Het Brabantse dorp als een negentiende-eeuws
verschijnsel; C.G.W.P. van derHeijden: Gemeenschapszin als dooddoener. Isolement en communalisme
in de twintigste eeuw als mentale constructie; A.J.A. Bijsterveld: Het maakbare verleden. Regionale ge-
schiedenis en etnologie in Brabant op de drempel van de eenentwintigste eeuw.

Old Senders Ni-js. Periodiek voor Babberich, Ooy, Oud-Zevenaar en Zevenaar (uitg. Cultuurhistori-
sche Vereniging Zevenaar; secr. in 2002: J.W. Boerboom, p/a Postbus 2072, 6900 CB Zevenaar; e-mail:
jw.boerboom@chello.nl; lidm. € 14,-; abonnement € 12,- p.j.), [ie jg.], 2001, nr. 1. B.Janssen: De verdwenen
schansen van Maurits in de Gelderse Waard bij Oud-Zevenaar; D. Onck: Het Schwartze orgel in de Sint
Martinuskerk te Oud-Zevenaar [Lorenz Schwartze uit Anholt; midden 19e eeuw]. Idem. 2001, nr. 2.
Tankgrachten in Zevenaar; B. Coenders: Uit het dagboek van Th.W.P. (ome Dorus) Hermsen [jan.-april
1945]; Inwoners en ingezetenen van Zevenaar die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog [w.o.
joodse inwoners (o.a. Gans, Rosenberg, Cohen, Northeimer); namen, geboorteplaats en -datum, over-
lijdensdatum, wijze van overlijden en bijzonderheden]; Omgekomen Duitsers in de Tweede Wereld-
oorlog in Zevenaar; Canadese soldaat sneuvelde bij Zevenaarse Spoorwegovergang [K.S. Ferguson].
Idem. 2001, nr. 3. B. Coenders: Bewonersgeschiedenis Stad Zevenaar. Kerkstraat 7 [Sommer, Coenders]; B.
Janssen: Landweren in de Liemers en Oude-IJsselstreek [landweer=begroeide wal met daarvoor gelegen
gracht]; G. Willemsen: Jhr De Bellefroid [Philippus Jacobus de B., geb. Luik 1762, militair en o.a. maire,
tr. Deventer 1788 Isabella E.J. van Westerholt]. Idem. 2001, nr. 4. Speciaal nummer: Sprekend achter 't
Spoor, zegswiezen in Old Sender.

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus), 11e jg., nr. 1, jan.-febr. 2003. De krant als genealogische
bron (slot) [de regionale pers is een rijke genealogische bron: behalve familieadvertenties vindt men
er benoemingen, ereprijzen, onderscheidingen, biografieën, verslagen van vergaderingen, kerkelijk
nieuws, burgerlijke stand-gegevens enz.]; J.A. Vaasman: Frauduleuze feiten in akten van de burgerlijke
stand [betreffende Jeltje Lammens Oosterling (in 1875 gehuwd met Hayo Lourens Sternsdorff), leefde
in Den Haag samen met Sij ne Bootsma, van wie zij twee kinderen kreeg. Een tweede voorbeeld: Lubber-
tus Vork tr. Hillegom 1800 Johanna Catarina van Loon, overleden Amsterdam 1844 als weduwe, terwijl
Lubbertus op West-Terschelling in concubinaat woonde met Geertje Jans Kaptein; voorts het raadsel
van Arendje Willems Raadsveld (geb. Oudehaske 1847)]; H.M. Lups: Het korps pupillen te Gombong;
Beroepen van toen (mazelaar - melkslijter); J. Pol/A. Pol-Snippe: Nationale Militie 1811-1923. Nadere ver-
duidelijking (JW. Koten); A.Stiksma: Gewapende burgerwacht (Drenthe).
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Ons Voorgeslacht, no. 544,58e jg., jan. 2003. A.F. Koppert-van den Berg: De oudst bekende generaties van
het boeren-geslacht Coppert, te beginnen in Maasland (deel 1) [Arien Coppertsz, wonende in de Com-
mandeurspolder bij Maasland, vermeld 1510-1549; i6e-i7e eeuw].

Idem, no. 545, febr. 2003. Verv. Boerengeslacht Coppert [o.a. te Kethel en Schiedam; i7e-begin 18e
eeuw]; K.J. Slijkerman: Tewerkgestelden uit IJsselmonde en Ridderkerk aan de Hinderdam bij Weesp
anno 1629; Idem: Een in 1651 beschreven zerk in de kerk van Puttershoek uit 1547 [van Aerie Willems
Hoffman].

Idem, no. 546, maart 2003. K.J. Slijkerman: Het geslacht van Pieter en Adriaan Wijtenz uit Oost-Baren-
drecht [i6e-i7e eeuw]; E]. A.M. van derHelm: 10e penning Nootdorp en Hoogeveen 1544.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (uitg. Oostgelderse Stichting voor
Genealogische en Algemeen Historische Documentatie; red.: Arendshorst 41, 7414 HM Deventer,
JTARietman@Keyaccess.NL; abonnement bij vooruitbetaling € 14,-; adm.: Bloemendalsweg 6, 7429
AL Colmschate, Z.Hissink@12move.nl), jg. 20, nr. i, ie kw. 2003. H.Harmsen: Begraafplaats Bolwerkweg
[te Bredevoort; familienamen]; Verv. Genealogie Maalderink; Verv. Oudheden en gestichten van het
Bisdom Deventer, deel 2; B. te Vaarwerk: Huwelijksinschrij vingen Borculo [1616/17-1631]; F. Reitsma: Aan-
tekeningen bij het trouwboek van Borculo 1616-1631 [o.a. von Keppell, Ten Over, Swave/Swavius, Gar-
/Gerverdinck, Olmius, Moll, Iborgh, Van Eijll, Thoonhuis, Van Eps, Van Eibergen]; G. Stokreef-Braakman:
Venneman en de noabers in de buurschap Verwolde [recensie door J. Renema]; Verv. Kwst. Oldenboom;
A.W. Bruins: Doyss-Sta'dte, Fiezel of Wiesveld op de Zweekhorst te Zevenaar [eigenaren in 1681: Willem
Doyss/Deutz; eigenaren i9e-2oe eeuw; bewoners 1678-1970]. Genealogische gegevens van de bewoners
van boerderij 'Doyss-Stadte' op de Zweekhorst aan de Oude Steeg nr. 12 te Zevenaar [o.a. Franken, Goris,
Dorrestij n, Roes]; Verv. Diverse takken Kamperman. Parenteel III Antink, Bloemink, Camperman (Zel-
hem); Aanv. Kwstn. Bertha Jansen en Oldenboom [Zeevalkink]; Bijdrage/Vraag Hakkenbroek.

Oud-Castricum (Stichting Werkgroep Oud-Castricum; inl. tel.: 0251-657520 of -671511; donatie € 11,-
p.j. (donateurs ontvangen het jaarboek gratis); losse exemplaren € 12,- plus € 3,- verzendkosten, ver-
krijgbaar bij H. Vermanen, Nansenlaan 31, Castricum, tel. 0251-651791; www.oudcastricum.com), 25e
Jaarboekje (2002). Thema: Bakkum. Chr. tenRaa: De Cunerakapel in Bakkum ['papieren'stichting in 1351
door Willem V, gebouwd waarschijnlijk rond 1439]; T. Sminia/P. Blom: Bakkum in de 18e eeuw [o.a. be-
stuur, lijst armenvoogden in de 18e eeuw, belastingen, wapens van de ambachtsheren van Bakkum]; S.
Zuurbier. Bakkum omstreeks 1830 [tien eigenaren van huizen en landerijen worden nader voorgesteld:
Barnaart, Van Hogendorp, Mathiessen, Van Akerlaken, Apeldoorn, Kuijs, Admiraal, Hage, Molenaar en
Stuifbergen; waarde grondbezit, bewoners, veldnamen]; H.Boot Kampeerterrein Bakkum; 1. Zonneveld/
S. Zuurbier: De huizen en hun bewoners in Bakkum na 1930 [vele namen en ruim voorzien van foto's]; H.
van deSandt: Vijftig jaar kerk in Bakkum [gebouwd in 1950/51; pastor Dirk Brandsen (kapelaan 1961-84)];
N. Kaan: Wie was... meneer Kraakman [Jacobus Petrus Maria Kraakman, geb. Alkmaar 1897, overl. 1977
(exm. Kortmann); huishoudster j uffrouw (Josephine) Kelderman en huisknecht-tuinman Cornelis Jos.
Huysmans]; J. Groentjes/S. Zuurbier: De Bakkumse familie... De Winter [te Egmond Binnen, Alkmaar, Eg-
mond aan den Hoef, Haarlem, Castricum; i8e-2oe eeuw]; Castricum -Honderd jaar geleden.

Oud Rhenen (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.; secr.: ing. H.B. Gieszen, Bruine
Engseweg 40,3911 CL Rhenen; www.oudrhenen.nl), 21e jg., no. 3, sept. 2002. D. Wesselink: De rol van de
Cuneratoren in de landmeetkunde, met nieuws van de 'stadstrompetters'...; Brugslagoefening 'Pluto',
1954; M. van Dam: J. van Manen Adriaansz. en de kunst; A.C. Zeven: Het Tieraldische' brandijzer van
Rhenen.

Idem. 22e jg., no. 1, jan. 2003. W.H.Strous: Roelof Jesse. 1858- Zaltbommel -1939 Rhenen [exm. Van
Staveren, tr. Rhenen 1900 Huiberdina R.J. Moinat; conservator Rijksmuseum van Oudheden te Leiden;
initiator en eerste voorzitter van de Oudheidkamer; levensbeschrijving]; In Memoriam J.Th. M. Mom
[1942-2002]; H. Dekker. Vissen in de Rijn bij Rhenen.
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Oud-Utrecht. 76e jg., nr. 1, febr. 2003. T.H.M, van Schaik: Ziekenbroeders op de Utrechtse Muziekschool
St. Joannes de Deo op de Mariaplaats 1896-1971; E. Tigdaar. Utrechtse straatnamen 1: Oude Kerkstraat.

Idem, nr. 2, april 2003. Een beknopte geschiedenis van de Fraters van Utrecht, 1873-2002; Een kolonie
van Duitsers. Historisch onderzoek als leidraad voor actuele vraagstukken [immigratie van Duitsers in
de 19e eeuw; onderzoek naar economische migratie van o.a. Westerwalders en Münsterlanders]; Het
succesverhaal van de Utrechtse drukker Jacobus van Broekhoven [exm. Eggink; tr. 1844 Maria Elisabeth
Pfeil]; Utrechtse straatnamen 2: Zilverstraat; Van ambachtelijk boerenhuis tot postmoderne boerder-
ette. Boerderijen in de provincie Utrecht 2.

Terugblik '40-'^ (Documentatiegroep '4o-'45, Nassaulaan 17, 3116 EP Schiedam; lidm./abonnement
€ 28,-), 40e jg., nr. 12 (416), dec. 2002. Het laatste offensief van de Meppeler knokploeg, kerstavond 1944
(slot); Een Wellington in het laagveen [Wilnis 1943]; De lange weg naar een vliegtuigberging; De illegale
pers 1940-1945, deel 2.

Idem. 41e jg., nr. 1 (417), jan. 2003. D. van Zomeren: Seeadler: Duits radarstation in polder tussen Weesp
en Muiden; Verbroken internationale postverbindingen tijdens de meidagen 1940.

Idem, nr. 2 (418), febr. 2003. B.A. Blijdorp: De waarheid over 17 april 1945 [onderwaterzetting van de
Wieringermeer]; I. van Gent. Nader onderzoek (I). De aanval op de Bommelerwaard door de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene en de Britse 1162 Brigade Marines op 23-24-25 april 1945; R.E. Tasse-
laar. Geïnterneerde buitenlandse militairen van september 1939 tot mei 1940.

Idem, nr. 3 (419), maart 2003. Verv. Aanval op de Bommelerwaard; De oorlog in het Verre Oosten (28);
R.E. Tasselaar. Het motorpassagierschip 'Oranje' in oorlogstijd en erna.

Tijdschrift voor Geschiedenis. 115e jg. (2002), nr. 3. P. Raedts: Ter verdediging van kerk en vaderland. Het
middeleeuwse verleden tussen Renaissance en Verlichting [de auteur tracht een antwoord te vinden op
de vraag waarom het middeleeuws verleden de humanisten - ondanks hun vooroordelen tegen die tijd
- bleef intrigeren]; P. Dassen: De wetten van mens en maatschappij. S.R. Steinmetz en de ontwikkeling
van de sociologie in Nederland rond 1900.

Idem. 2002, nr. 4. P. Rietbergen: De VOC herdenken?; E.M.Jacobs: De Verenigde Oost-Indische Compag-
nie: een veelkantig handelsbedrijf [nieuwe inzichten geïnventariseerd met nadruk op de commerciële
activiteiten]; D. Kolffi De Engelse Oostindische Compagnie [i7e-i8e eeuw]; D. Kooiman: Ceremoniële uit-
wisseling tussen Indiase vorsten en Britse bestuurders.

Uit Familiebladen:
Brinkmania. nr. 13, dec. 2002. Special edition to commemorate the ïooth birthday of Cornelis Maria
Brinkman [geb. 1902; exm. Wilhelmina C.C. van Kappel; levensbeschrijving en tijdsbeeld in de Engelse
taal].
Brunja (http://home.hccnet.nl/ja.brongers/index.htm; Brongers), nrs. 52 (dec. 2001), 53 (april 2002), 54
(dec. 2002).
Bij Uitstek, jg. 2, nr. 2, sept. 2002. Uw voorouders in dit blad. Verv. Genealogie Heijstek; Onze familie in
en uit Rotterdam, deel 3 [Heistek]. Idem, nr. 3, dec. 2002. Rotterdam, deel 4 [Heijstek]; De Heijstek-tak
in Zuid-Afrika, deel 2; Heistekverhalen uit de Zaanstreek, deel 1; Antonie Lodewijk Heijstek 1772-1837,
deel ~j.Idem.jg. 3, nr. 1, april 2003. Arie Adrianus Heijstek [geb. Werkendam 1880, rijswerker in Shang-
hai]; De Heystek-tak in Zuid-Afrika, deel 3; Johannes Hijstek [1900-1989, tr. Amsterdam 1923 Catharina
Cornelia van Voornveld; levensverhaal].
De Dobbelbeker. 32e jg., nr. 4,4e trim., dec. 2002. De historie van het gezin Claes-Dedobbelaer [Pierre-
Philippe Claes, wever tr. Lembeek 1827 Marie-Thérèse Dedobbelaar]; Verv. Emigrantenlijst van Ellis
Island (V.S.) [(De) Dobbelaere, Dedobbeleer, Dobbelaire enz.]; Het nageslacht van Abraham Dobbelaar
[1860 Vlissingen 1901, tr. ald. 1882 Cornelia Antonia Struikman]. Idem. 33e jg., nr. 1, jan.-maart 2003.
Straatnamen Dobbelaere - Dedobbeleer in België (vervolg); Een voorlopig onbekende Tak Kortrijk
[Dobbelaere; i9e-2oe eeuw]; Stamboom nr. 35. Tak Moerkerke-Koksijde-Nieuwpoort [Dobbelaere; 17e-
19e eeuw].
De Familie Band (Spanjers), 24e jg., nr. 1, aug. 2002.40 jaar getrouwd [vier echtparen met stamreeksjes
(4 gen.) Spanjers]. Idem, nr. 2, febr. 2003. Verslag van een gevecht te Dieden [1752; aanwezig o.a. Thonis
Spanjers]; Wie is Thonis Spanjers [ged. Dieden 1717].
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Familiegemeenschap 'Ter Laeck'. 59e jaarboekje (2003). Stichting t.b.v. alle personen met de naam Ter
Laeck, Ter Laak, ter Laak, Terlaak, Terlaak Poot, Janssens Ter Laeck e.d. en verwanten. Familiekroniek
[veel recent nieuws]; Archivalia, Archief en verbandhoudende zaken; Verv. Geschiedenis families De
Laak en Korthout. Adrianus Korthout (1869-1952).
Hamers Bulletin, jg. 19, nr. 2, maart/april 2003. G. Hamers: GENLIAS het proberen waard?; N.A. Hamers:
Parenteel Joannes Hamers (00 1745) Maria Hauers [Joannes Hamers, ged. Eys 1715, tr. ald. 1745 Maria
Hau(w)ers); Hamers en de Bank van Ubach (slot); Hamers in kwartierstaten (11). Idem, nr. 3/4, mei/aug.
2003. Rheinland-aflevering. V.W. Breurkes: De Franse volkstelling van Übanch (D) uit 1796; De Franse
volkstelling van Zweibrüggen en Palenberg in 1799; Hamers te Rheydt in de 19de eeuw; Een Franse
volkstelling van Aldenhoven uit 1799; De oudste generaties Hamers te Dremmen [Joannes Hamers tr.
ald. 1666 Sophia Mörckens; nageslacht I7e-i8e eeuw]; N.A. Hamers: Zij gingen oostwaarts [Hamer(s),
Haemers, Hammers, Haamers]; Wie zijn kanunnik Joannes Hamers en Sibilla Elisabeth Hamers, de
echtgenote van Godefridus Abels, samen vermeld in 1680?; Wie is Anna Hamers (00 1663 Johannes
Gerardus Grevenbroich)?; Is het echtpaar Wilhelmus Steckels - Elisabeth Hamers (vermeld te Sittard
in 1690) identiek met het echtpaar Wilhelmus Heckels - Elisabeth Hamers (vermeld als echtpaar 1683-
1697 te Heinsberg)?; Hamers te Ubach vóór 1650.
Helm-Nieuws. no. 73, 19e jg., nr. 1, winter 2002. Claas vd Helm aan boord VOC-schip 'Zoetigheid'
vergaan voor de kust van de Kaap anno 1722. Idem, no. 74,19e jg., nr. 2, lente 2003. Van kleerbleker tot
transporteur [Kees van der Helm, 1877-1950].
Klooster-stam. 19e jg., april 2003. D. Klein Lankhorst: Merklappen of Letterdoeken; T.A. Kloosterboer.
Merklappen gemaakt door Kloosterboeren [met afbeeldingen in kleur; o.a. Maria Kloosterboer (1858),
Aaltje Schrijver (1881), Christina Niemeijer (1880), Wendelina A. Kloosterboer (1845), Aal tje Jansen (geb.
1871), Gerritje Toorneman (1870), Wolterlina Brouwer (1852), Rikie Ruesink (1992)]; Kloosterboer en
de paardensport [Karlien Kloosterboer, 17 jaar, geb. Raalte]; Uit het leven van een oorlogsslachtoffer
[Gerda Kloosterboer, geb. 1926, te Epse].
Loo-kroniek. no. 50, jan. 2003. Het artistiek-heraldisch tijdverdrijf van: Catharina Sweerts de Landas-
van Kettler. Met bijzondere aandacht voor haar voorouders Von Loë [wandkleed gemaakt in 1670; in
1997 geschonken aan het Noordbrabants Museum in Den Bosch; De kwartieren Van (den) Loe, Van Nes-
selrode, Van Vlodorp en Van Bylandt in de stamboom van Catharina van Kettler (overl. 1679)].
Mant Verwanten, deel 2 (2002). In deze bundel o.a.: A.A. Manten: Willem Mant, geboren circa 1350,
pionier in Loosdrecht [de ontginningen, grensprobleem Breukeleveen - Nieuw Loosdrecht, pachters,
transcriptie van akten uit 1381,1404 en 1422]; Het gezin van Jan Adriaansz Manten, geb. 1769 [te Tien-
hoven, tr. 1795 Gerritje Cornelis de Ridder, ged. Benschop 1773]; Nakomelingen van Jan Manten, geb.
1805.12.19 [te Tienhoven, tr. 1852 Maagje van Voorthuyzen, geb. Zuilen 1827]; Tijmentje Manten, geb.
circa 1668, een zeer zelfstandige weduwvrouw [tr. Oud-Loosdrecht 1688 Lambert Pieters (Noorden-
hof)]; Harmen Manten, geb. 1871.05.13, en zijn nakomelingen [geb. Breukeleveen, tr. Maarsseveen 1853
Wimpje van Ee, geb. ald. 1872].
'Marsman', blad van en voor de familie Marsman, nr. 24 (2002). Het Familieboek [een voorproefje];
Stam nr. 8 Gildehaus (D) - Assendelft [aanvullingen Marsman i8e-2oe eeuw]; Stam nr. 16 Voorst. Stam-
reeks van Dorien Masman [> Hendrik W. Masman (geb. Deventer 1871), zoon van Willem Marsman (geb.
Voorst ca. 1837)]; Stam nr. 20 Wijhe [aanv. Marsman i8e-2oe eeuw].
Het Patertje. 18e jg., sept. 2002. Verv. Stamboom Nunspeet [Pater; 20e eeuw]; Verv. Bromsnor of Speur-
neus. Stamboom Westerkwartier [Auke Pater, veldwachter]. Idem, dec. 2002. Genealogisch fragment.
Stamboom Amerongen [Manus Pater (1861-1929) tr. De Bilt 1885 Engeltje van Heerd; (klein)kinderen;
zijn halfbroer Jan Willem Pater (1883-1956) tr. Scherpenzeel 1911 Aartje Vlastuin; nageslacht]; Berichten
over verschillende stambomen (de) Pater. Idem. 19e jg., maart 2003. Genealogisch fragment. Aris de Pa-
ter en zijn nageslacht [geb. Capelle a/d IJssel 1906, overl. Leiden 1956, tr. Waddinxveen 1928 Margaretha
Poot (1904-1973)].
De profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), nr. 65,19e jg., winter 2003. Reproductie van een
handgeschreven preek van ds. Cornelis Carel Callenbach [Nijkerk 1858]. Idem, nr. 66,19e jg., voorjaar
2003. Brieven uit Indië; 1919-1937,9e afl.; Parenteel Catharina Maria Callenbach (1830-1897), deel 2 [Has-
pels, Viets, Voorhoeve].
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Scone Than. jg. 13, nr. 1, lente 2003. Vademecum Genealogicum [nageslacht van Joannes Schoonians tr.
Hoeilaart 1705 Catharina Laureys (exm. De Kafmeyer); Schoonjans]; Schoonejans: en partant d'Overijse
jusqu'en France et au Pays-Bas [nageslacht van Joannes Schoonjans tr. 1761 Maria Vanderletten; in de
20e eeuw o.a. te Roermond, Bussum en Amsterdam]; Een wapenschild van Scone Jhan of Van (den)
Steene?
HetTreffertje.jg. 32, nr. 1, maart 2003. Verv. Een Her-ijking: 'is het Treffers of Cuijpers?' (II); M. van Loon:
Genealogie Treffers in de USA; Aanv./corr. op het Treffersboek (VI); E. en D. Maas-van der Schans: Begraaf-
plaatsen en grafstenen in de regio (I) [Treffers te Waalwijk]; E.F. Treffers, kolonel van de Technische
Dienst (1915-1987).
Vegt's Kroniek, jg. 17, nr. 1, april 2003. In Memoriam Nico Vegt [geb. Barendrecht 1935 - overl. 2002];
]. van der Vegt: Drie nieuwe stamvaders [Wolter Gerryts tr. Janna Gerrijts: 14 kinderen gedoopt te Dalfsen
1711-32 > Van der Vegt; Hendrik Freerks, overl. Lippehuizen 1779, tr. 1749 Antje Oenes > De Vegt; Her-
men Jansen (van der Vegt), begr. Zwolle 1771, tr. ald. 1734 Aleide Geertruid Eijlers]; Oorlogsgravenstich-
ting: slachtofferregistratie [Vegt, Van der Vegt, De Vegt, Van de (n/r) Vegte, Vecht].
Vortmes. nr. 12, dec. 2001. H.J. Zwart. De familie Wöhlck/Wulk uit Holstein [Leentje Voortman tr. (1) Ger-
rit Wulk, ged. Monnickendam 1774, zoon van Jacob Wölck, afk. uit het Holsteinse; plaats van herkomst
bleek Blickstedt (dopen te Gettorf); genealogie i7e-begin 19e eeuw, o.a. te Nieuwendam]; J.G. Voortman:
Jan Arend Deelman in Amsterdam [ged. Badbergen 1760]; R. Voortman: Het Friese geslacht Forteman
[voornl. 8e eeuw]; Verv. Collectie Pohlsander; Hillen ton Vorde (1470-1530) [circa 1470 horig geboren
dochter van Hermann ton Vorde, tr. ca. 1495 Reyneke ton Varnynghe; met transcripties van vrijbrieven].
Idem, nr. 14, dec. 2002. Kwartierstaat van Lloyd Voortman [geb. Zaandam 2002; —, Dekker (te Wijde-
nes), Röling, De Wildt (te Heemskerk)]; Verv. Collectie Pohlsander; Artlandse families. Parenteel van
Tobbe Alfes (Andorf-Menslage) [Alfes, Dürfeld, Lurding].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung. 7. Jg. (2003), Heft 1. H.-J. Hahn: Husarenoberst Johann Adam
Friedrich von Székely [1738-1794, Hongaar in Pruisische dienst; had een relatie met Anna Dorothea
Schlieben, ill. dochter van een Pruisische prins]; S. v. Brasch: Zwei illegitime Kinder Kaiser Wilhelms I.
Albertine Freifrau v. Wolf, geb. Vestris-Borck und Ferdinand Vestris [kinderen van de danseres Rose
Sophie Vestris (1797-1844), die in 1835 huwde met hofraad Daniel Ferdinand Borck (1791-1861), die de
kinderen echtte. Een danspartner van Augustin Vestris was Therese Elsler, die met prins Adelbert van
Pruissen huwde]; J. Heinzelmann: Beatrix und Adalbero - Karntner Herzöge und Salierhaus [Adalbero
was een zgn. 'Eppensteiner'; getracht wordt om een antwoord te geven op de vraag van wie zijn vrouw
('Beatrix', alleen indirect uit de bronnen op te maken) een dochter resp. zuster was; schema's]; A. Pott:
Das Grabmal der Maria von der Lippe (1586). Das alteste Grabdenkmal in der Pfarrkirche zu Vinsebeck,
Stadt Steinheim/Westfalen; J. Heinzelmann: Die Spanheimer als Besitznachfolger des Dux Cuno de
Beckilinheim [reactie op een bijdrage van Donald C.Jackman in AfF Jg. 6]; I. v. Lehsten: Die Niederrhein-
Akademie/Academie Nederrijn (NAAN) mit Sitz in Xanten und das Institut für niederrheinische Kul-
turgeschichte und Regionalentwicklung (InkuR-Institut) an der Universitat Duisburg [opgericht 1998;
regionale cultuurpolitiek aan de Nederrijn]; Der Verband der Familie Schenck [oudst bekende voorva-
der Andreas Schenck, 1469 te Bieberach]; Oskar Polier (1925-2002), Nachruf, Bibliographie und Ahnen-
tafel [Polier (te Dudweiler), Fliesen (te Kaiserlautern), Muller (te Landstuhl), Pixis (te Hochspeyer)]; W.
Seeger: Heraldik unter der Lupe [in deze rubriek zullen verschillende heraldische thema's behandeld
worden, zoals 'Grundlage', afbeeldingen en kritiek; deze keer het wapen van de familie Kirsten en van
het graafschap Solms].

Emsland/Bentheim. Beitrage zur Geschichte. Band 16 (2001). Musterungsrollen der Bentheimer
Landmiliz aus dem 17. Jahrhundert. Quellen zur Militar- und Bevölkerungsgeschichte der Grafschaft
Bentheim, bearbeitet von Peter Veddeler [de rol is ingedeeld naar de vijf Gerichtsbezirken van het graaf-
schap Bentheim (Schüttorf, Nordhorn, Uelsen, Emlichheim en Veldhausen); ieder onderverdeeld naar
parochie, deze weer naar dorpen en buurschappen. Na een uitvoerige inleiding volgt de transcriptie en
een naamindex; hierin o.a. Albers, Barcke Meyer, Beekman, Berlingh, Brinck, Brinckman, Broekman,
Bruggeman, Bruna, Dyck, Ensing, Velt/Feit, Vos, Vrilman, Gerlig, Gloen, Grubbe, Hencken, Hendrick,
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Holt, Jansen, Kampt, Coster/Koster, Cramer/Kramer, Cuper/Kuper/Cupper, Laman(s), Lambers(man),
Leffers, Lubbers, Lucas, Lucke(n), Moller(man), van Munster, Nyhof, Otten, Palt(er), Plascher/Plasger/
Plesger, Rabe(n), Reininck, Ridder, Rueri(n)ck, Scheper, Schoemaker, Schulte(n), Smi(d)t, Snider, Stru-
ven, Timmer, Warsinck, Wesselinck, Wigger].

Emslandische und Bentheimer Familienforschung. Heft 67, Band 13, Nov. 2002. Das Transcriptions-
Büro der Historikerin Sabine Lenthe, Bremen; Aanv. Kwst. Leferink. Idem. Heft 68, Band 14, Jan. 2003.
R. Gloppenburg: Die Kirchenbücher der Diözese Osnabrück vor 1875 [beknopte opgave DTB-registers
met aanvangsjaren; alleen grotere hiaten worden aangegeven, bijv.: Dekanat Lingen. Bawinkel St.
Alexander, Heiratsregister ab 1625 (Lücke 1718-1720); Dekanat Freren. Lengerich St. Benedikt, Taufre-
gister ab 1669 (Lücke 1676-1701). De kerkboeken zijn op microfiches gezet en raadpleegbaar in Osna-
brück en Meppen (hier niet de twee kerken te Bremen); voor adressen enz. zie Archiefnieuws]; Ringe.
Die Geschichte einer Landgemeinde in der Grafschaft Bentheim, Gerritjan Zager. Personenindex zu den
Kapitein Höfe in Grofiringe und Kleinringe, bearbeitet von Gregor G. Santel, Paderborn [naamregister;
o.a. Aalmink, Beerlink, Bierlink, Bloemendal, Borgmann, Diekevers, Eek, Goormann, Gosink, Hans,
Helweg, Jeurink, Kemken, Kip, Klompmaker, Lambers, Lübbers, van Munster, Nykamp, Plascher, Rob-
bert, Rosemann, Rötterink, Segchelhorn, Stegemann, Vedder, Warsink, Wesselink, Wiggerink, Zager,
Zingraven]; Ahnenliste Trüün [Hendrik Trüün, geb. Laar 1864; Trünn oorspr. Kamper(t), Wesselink,
Dijkman/Diekman]; Ahnentafel von Birgit Galle [geb. Uelzen 1966; cirkelkwartierstaat: —, Hanschen,
Wiarda (te Plantlünne), Schirrmacher; nagenoeg zonder opgave van plaatsnamen].

Familienforschung in Mitteldeutschland. 44. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2003. W. Billig: Curdt Brandt, bis
1597 Vierherr in Erfurt im Haus 'Zum Stolzen Knecht', und seine Familie; R. Berthold: Zur Herfurths-
Mühle in Doberschwitz [genealogie Herfurth; i6e-i8e eeuw]; F. Ebruy. Der Weg des südfranzösischen
Hugenotten Jean Ebruy (1660-1742) ins deutsche Exil; H. Lancelk: Ein erloschener Zweig der Familie
von Ribbeck in Ostpreufien; P. Zimmermann: Zwei Mühlen bei Pirna und ihre Besitzer [ïse-begin 17e
eeuw; o.a. Petsch, Funcke, Plentz/Blentz]; W. Timann: Die Familie Bullrich aus Teupitz, Mark Branden-
burg; W. Billig: Fünf Generationen der Familie Nacke vom 15. bis 17. Jahrhundert in Erfurt.

Familienkundliches Tahrbuch Schleswig-Holstein. Jg. 41 (2002). E. Vofi: Hinrich Christian Esmarch,
1655-1731. 'Medicinae Doctor und Badener', Stadt-Physicus in Flensburg und seine Vorfahren [Es-
march, Lucht, Reimers, Hannemann]; Sv. Mahmens: Die Hufnerfamilie Thöming aus Hamdorf [deel
1: boerderijbezit]; D. Pust. Die Empfanger des Flensburger Rantzau-Stipendiums, 1610-1850 [voor
theologie-studenten; notities over 154 berechtigde stipendiaten]; J. Laudi: Schleswig-Holsteiner und
Hamburger in der 'King's German Legion'. Ein wenig bekanntes Randgebiet Schleswig-Holsteiner
Militargeschichte aus den napoleonischen Kriegen als genealogische Fundstelle [met alfabetische lijst
van soldaten 1803-1816]; C. Pauken: Miszellen. Die Kirchenbücher der evang.-luth. Kirchengemeinde
Odenbüll auf der Insel Nordstrand.

Genealogie. Band XXVI, 52. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 2003. A. Holtmann: Wie man mit genealogischen
Daten nicht umgehen sollte: 15 Jahre 'Germans to America'. Über Passagierslisten und deren Ersch-
liefiung; Verv. Familie Martius; Genealogie und Industrialisierung am Beispiel Sachsens; W. Billig: Zur
Herkunft des 1656 geborenen spateren Grofikarlbacher Pfarrers Henrich Adam Faber; Verv. Geschichte
der Herzoglich-Mecklenburgischen Armee im 18. Jahrhundert [met naamlijst manschappen 1782];
Verv. Trauungen in der Deutschen E vangelischen Kirche in Islington/London 1860-1899.

Idem. Heft 3/4, Marz- April 2003. Zur Amtsfamilie Sarnighausen in Hausberge an der Porta Westfa-
lica seit 1689; Zwei Pfarrergenerationen Nöding im 17. Jahrhundert in der Landgrafschaft Hessen und
ihre Herkunft; Nochmals: die Familie Schildknecht; Verv. Familie Martius; E. Scherer: Beitrag zur Ge-
schichte preufiischer Frei-, Garnison- und Landwehrformationen in Halle/Saale und Umgebung [hu-
welijken van militairen 1760-1820]; Über das Conrad-Problem im Stamme der Nothaffte [met schema's
Auer, v. Awe, Nothafft; I3e-i4e eeuw].
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Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien. 7. Band (1900). Adami (aanv.), von Aspern (aanv.),
Boeck (aanv.), Dryander, Eggers I, Ehrhard II, Frowein, Fürst, Gaupp, Gleser/Glaser, Grieben, Hage-
meister (aanv.), Heyl (aanv.), Hoffmann [Bagienski genannt Hoffmann], Kahle, Kayser/KaySer/Keyser
[te Nördlingen, Frankfurt], Körner I/Korrner aus Czarnikau (aanv.), Körner II, Konow/Konovius, Leo,
Martius (v. Kofizau), Matthaei/Matthias/Tewes, Meister II (aanv.), Nennecke, Rose, Schimmelbusch
(aanv.), Schmidt aus Falkenburg i. N. M., Schön (aanv.), Wintz/Winz.

Genealogisches Tahrbuch. Band 42 (2002). A. Wolf. Zur Königswahl Heinrichs II. im Jahre 1002. Ver-
wantschaftliche Bedingungen des Königswahlrechts [strijdpunt tussen wetenschappers t.a.v. de ko-
ningskeuze is: was bloedverwantschap bepalend welke persoon tot koning gekozen werd of gold het
principe van de volledig vrije keuze. In de beschouwing van de troonpretendenten als opvolger van
Otto III, die in 1002 kinderloos te Paterno overleed, gaat de auteur niet uit van de overwinnaar Hen-
drik n, maar van de familierelaties met Otto III; veel schema's ter verduidelijking; latere erfdelingen.
5II. Het koningsrecht in 1002 (o.a. rangvolgorde, erfrecht, verwantschapsbewustzijn, chronologie)]; S.
Sienell: Als Kolberg Sitz der hinterpommerschen Regierung war... Ein prosopographischer Beitrag zu
den Angehörigen der kurfürstlichen-brandenburgischen Regierung in Hinterpommern in den Jahren
1674/75 bis 1686 [namen met bijzonderheden]; G.O. Schwerdfeger. Jeanne d'Arc - Das Bauernmadchen
aus Domrémy. Legende und Wirklichkeit eines Lebens im Glauben; M. Schönebeck (t)/P. Bahl: 600 bran-
denburgische Schafer und Hirten. Gelegenheitsfunde aus Uckermark und Barnim [overzicht bewerkte
kerkregisters; alfabetische naamlijst met beknopte opgave verdere gegevens, Schafer o.a.: Becker,
Beutel, Buchholz, Danne, Degen, Deutschland, Eick, Ewald, Gottschalk, Grell, Ha(a)se, Heinecke, Kei-
del, Krüger, Liesegang, Lindemann, Mehlberg, Mueller, Neuendorf, Porth, Possin, Ra(h)de, Schmidt,
Schmok, Schoenberg, Schreck, Schulz, Sydow, Tesch, Teutschlaender, Voelker, Witte. Hirten o.a.: Bes-
ter, Schulze; plaatsnamenregister].

Gesellschaft für Friedrichstadter Stadtgeschichte. 64. Mitteilungsblatt, Herbst 2002. Fritz Christi-
ansens Erinnerungen [jaren 1920-50; overl. 2002]; Voorts herinneringen van Otto Hansen (overl.) en
Horst Niemann; Paul Tramm [1895-1952, blindenleraar]; D. Kaiser. Illegitime Geburten in der jüdischen
Gemeinde Friedrichstadt im 18. und 19. Jahrhundert; K. Michelson: Aus der Zeichenmappe der Helma
van Leeuwen [Helma Anni Rosentengel, geb. 1905, tr. Anne van Leeuwen, te Rotterdam]; Der Übergang
bayerischer Truppen bei Friedrichstadt im August 1849; Ein Schicksal nach dem Bombardement im
Jahre 1850 [Caroline Schulz, 15 jaar, gevlucht naar Husum]. Friedrichstadter Zeitung. Nr. 35/2003.

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde. 71. Band (2002). Mittelalterliche Burgen
im östlichen Westfalen - ein Überblick; Landwehren in Lippe; Alt-Schieder. Eine mittelalterliche
Befestungsanlage im Emmertal; Schloss Brake aus archaologischer Sicht; 'Bauernburgen'. Spatmit-
telalterliche Steinspeicher in Lippe und Ostwestfalen; Otto Weerth [geb. Blomberg 1849 (exm. Piderit);
waarom een prijs naar hem genoemd is; de familie Weerth].

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins. Tg. 73 (2001). H. Zettwitz: Schenken und Gedenken. Tes-
tament des Mindener Bürgermeisters Heinrich Schmitting (1664) mit Edition im Anhang [tr. 1612 Anna
Hevermann (1592-1664); pleegkinderen; getuigen; legaten; naamgenoten in de 16e eeuw te Minden]; B.-
W.Linnemeier. Vom Widerschein eines fernen Glanzes ... Stadt und Fürstentum Minden im Krönungs-
jahr 1701 [proclamatie van het koninktijk Pruissen te Königsberg]; H. Nordsiek: Nikolaus von Kues in
Minden [1451; kardinaal, in opdracht van de paus op visitatie-bezoek langs Duitse kerken]; M. M. Schutte:
Macht auf Zeit. Das Mindener Ratswahlstatut von 1301.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde. Band 41, Jg. 91, Heft 1, Jan.-Marz
zooj.A.Blömer. Ein Schreiben des Herzogs Johann III. von Cleve/Jülich/Berg aus dem Jahre 1525 als lan-
desgeschichtliche und genealogische Quelle [de hertog droeg Kirstgen Johaes alias von der Hutten, wo-
nende op de 'Siedlung Schevenhütte', op om kanonskogels te maken]; K. Vesper-Stumm: Der Fall 'Opp'
- ein Streit um die koppensteinische Leibeigenschaft in Mandel [Johannes Opp wilde in 1753 trouwen
met Maria Ottilia Fischborn, een Kurpfalzische lijfeigene]; K. Kunze: Sollinger Glasblaser zwischen der
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Weser und Holland (Teil 10 [o.a. Bayer, Dörries, Eickenberg, Greiner, Gundelach]; J.W. van Petersen: Der
Giftmord von Zevenaar im Jahre 1874 [eerder gepubliceerd in Archief, jaarboek Graafschap 1975; Thuis,
Lankerman(n), Van Ditshuizen]; In Kassei geborene, in St. Elisabeth getaufte Kinder rheinischer Vater
zwischen 1808 und 1813.

Mosaik. Heft 1/2003. Gedenktafel der Zivilpersonen [overledenen 1941-45]; Verv. Pachtboeken van het
Stift Kranenburg [o.a. Van Uthwijck, Wa(e)nders, Turk, Van den Berch, Coenders, Koppers, Hopman(s),
Verheijen, Van der Werden, Lamers, Van den Kerckhoff]; H. Jonas: Ahnentafel von Johanna Maria Derie-
th [1873-1959, tr. Solingen 1900 Hermann August Eben; de Riet/de Ried/te Riedt (te Heyen, Nütterden,
Hommersum)].

Oldenburgische Familienkunde. Jg. 45, Heft 1, Jan. 2003. P. Sieve: Eigenhörigkeit und Bauernbefreiung
am Beispiel des Erbhofes Sieve in Ihorst (Gemeinde Holdorf) [samenvatting van een lezing]; W. Meiners:
Jüdische Familien im Oldenburger Land [idem; familie Alexander].

Idem. Heft 2, Marz 2003. G. Marken: Die Ammerlander Familie Marken - Brader - zu Eyhausen. Auf
den Spuren einer alten Kaufmanns- und Bauern im Oldenburger Land [de families Marken (oorspron-
kelijk geheten: zu Eyhausen) en Brader stammen uit Bad Zwischenahn].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde. Band XV, Heft 3, 50. Jg. (2002). Zur Veranderung der Einwoh-
nerschaft von Freinsheim in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts [namen van grondbezitters 1663
en namen van belenders; welke namen komen na 1689 niet meer voor in Freinsheim, welke wél weer
1715-1730]; Auslandische Zuwanderer 1650-1710 im reformierten Kirchenbuch von Weisenheim am
Sand [w.o. negen personen uit Brabant, en Johan Jeremias Seibel(ius), geref. predikant van Weisenheim
(1668), uit Den Haag in Holland]; Ortsfremde in den katholischen Kirchenbüchern von Bellheim 1686-
1861 [overlijdens van soldaten en andere vreemdelingen; huwelijken 1795-97]; 'Ein Mohr von Chine in
Asia'. Die Taufe eines 'Mohren' in Speyer im Jahr 1672; Die Familie des 'N. P. A. L. Eugen Meyer' (1841-
1901) [familie Meyer afk. van Steinburg; stamreeksje Gillmann te Salmbach]; Familienbilder (III) [het
gezin van klokmaker Johann Franz Lieser (1827-1907) en Elisabeth Hertel]; Zur Herkunft der Familie
Trachsel in Westrich durch Internet-Kontakte geklïrt; Ein- und Auswanderung im nördlichen Elsass
1648-1750.

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde. Band 23, Heft 9, Marz 2003. H. Fendrich: Die
Volland in Markgröningen unter die Lupe genommen [het testament van Margarethe Volland 1592, tr.
(1) Christoph Lang, tr. (2) Simon Lentz, kinderloos overleden; verwanten en naamgenoten op nieuw
bekeken]; O.-G. Lonhard: Die Familie Volland und ihre Verbindungen zu Entzlin, Dreher und Lyher; G.
Schweizer: Kirchenstühle, Kirchenkonventsprotokolle und Genealogie - ein überraschendes Beispiel
aus Echterdingen [kwestie in 1727 tussen twee families wie de vrouwenstoel mocht bezetten: het nage-
slacht van Daniel Steek of van Hans Schlecht; schema's]; G.Arnstein: Der Physiker Albert Einstein und
die Buchauer Einstein [de eerste joodse inwoner in Buchau was Moyses Ainstein, die in 1665 uit Wangen
kwam; elf kwartieren van Albert Einstein (1879-1955)].

Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend. Nr. 73 (1972). HansReckmann:
Das neuzeitliche Gerichtswesen in der Stadt Geldern [i6e-i8e eeuw].

Idem. Nr. 101 (2002). Juden in der Geschichte des Gelderlandes. Herausgegeben von Bernhard Keuck
und GerdHalmanns im Aufftrag des Arbeitskreises Jüdisches Bethaus Issum und des Historischen Ver-
eins für Geldern und Umgegend [een tiental auteurs verzorgde 21 artikelen. Die Juden im Gelderland
bis zum Ende des Ancien Régime; Zwischen Tradition und Emanzipation: Die Juden in Geldern und
Issum 1794-1871 [met o.a. naamlijst joodse leraren 1800-67]; Zeit der Blüte: Juden in Geldern und Is-
sum 1871-1933; Voorts bijdr. betr. Joden te Hoerstgen [met gegevens over de families Böninger, David,
Goldstein, Gompertz, Jesse en Cahn; bijlage: teksten op de grafzerken van het kerkhof en gegevens van
de inwoners van Hoerstgen en Kamp], te Rheurdt [familie Kaufmann; gegevens van joodse inwoners],
inwoners van Sevelen [vanaf 1839], Joden in Kerken [Nieukerk en Aldekerk], te Straelen [met inwoners-
lijst; o.a. Hoffstadt, Mendel, Sanders], te Kevelaer, Kapellen en Weeze [met gegevens over joodse fami-
lies, o.a. Devries, Koopmann] en te Arcen; Der Untergang des jüdischen Lebens in Geldern, Issum und
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Straelen; Die jüdischen Familien in Geldern. Eine Datensammlung zu den jüdischen Bewohnern der
Stadt Geldern [o.a. Cain, David(s), Francken, Gompertz, Heymann, Kaufmann, Kempenich, Nordheim,
Passmann, Rath]; Verzeichnis der jüdischen Einwohner in Issum [o.a. Bouscher, Cahen/Cahn, Coh(e)n,
David, Franken, Hertz, Kaufmann, Kramer, Lebenstein, Passmann, Spier, Weissenstein]; Die Issumer
Synagoge.

Finland
Genos. Arg. 73, Nro 1-2002. Bijdrage betr. een minder bekende Finse bron [de zgn. charta sigillata-af-
dracht, inning van zegel-belasting voor huwelijksafkondigingen; deze lijsten kunnen hiaten in kerk-
boeken opvullen; 1733-48]; De familie Sanmark [oudste generaties; I7e-i8e eeuw]; Lars Gabriel von
Haartman [1789-1859, zoon van Lars Gabriel (von) Haartman, tr. (2) 1830 Eva W. Ch. Mannerheim]; Aanv.
Bronikowsky [met Clodt (von Jürgenburg) en Ackermann (te St. Petersburg)].

Idem. Nro 2-2002. Hierin een bijdrage betr. de stamouders van het geslacht Gisselkors; Soini (Suni)
Leppainen [vermeld 1567,1606; stamvader van de familie Soini]; Holmlund [i8e-2oe eeuw; een stam-
reeks, na vijf generaties overgaand in een parenteel].

Idem. Nro 3-2002. Genealogie Stahlfot [i7e-i8e eeuw]; Genealogisch archiefmateriaal in Sint Pe-
tersburg [hier bevinden zich twee federale archieven: Ruslands historische archief en het Russische
Marinearchief. Bij de Russische genealogen zou het fonds van de heraldische afdeling van de Regerende
Senaat het populairst zijn. Hierin bevindt zich materiaal betr. opname in de diens tmannen- of erfelijke
adellijke stand, adoptiepapieren, verandering van familienaam, uittreksels van kerkboeken, familie-
schema's, giften van landgoederen, overlijdensberichten, getuigschriften, gegevens over de evang.-
lutherse kerkgemeenschappen 1754-1917, uitbetaalde pensioenen enz. Genealogisch zeer interessant
materiaal zou ook te vinden zijn in de handschriftenafdeling van de Russische Nationale Bibliotheek;
Adressenlijst]; Bijdr. betr. Officieren (majoorsrang) vóór de Vrijheidsoorlog in Russische krijgsdienst.

Idem. Nro 4-2002. De familie Saels [oudst bekende: Hans Saels/Sales/Szales, vermeld te Viborg 1578-
1609, tr. 1601 Elisabet Schimmelkorn]; Familie Salast [ook: Saels; I7e-i8e eeuw]; Russische adel in Fin-
land: Rudnev uit Smolensk [i7e-2oe eeuw].

Groot-Brittannië
The Coat of Arms. N.S. Vol. XIV, No. 197, Spring 2002. M. Golin: The Armorial Stained Glass of the Royal
College of Physicians of London; P. Leamer: Observations on the Arms of de Moion/Mohun 'temp Wil-
liam f to 1375; The Roquefeuil Cordjiere: an unusual French Charge.

Idem. No. 198, Summer 2002. P. Gwynn-Jones: The Heraldry of Life Peers; M. Colin: Practical Aspects
of the Use of Colour in Heraldry; ]. Campbell-Kease: The Arms of Bryan (or Brione etc.) and their Related
Families, c. 1160-1460; P. Leamer. James Robinson Planché (1796-1880) - Antiquary, Dramatist, Costume
Designer, Theatre Manager and Herald.

Idem. No. 199, Autumn 2002. T. Wilmott: The first English Quarterings? Richard, Earl of Cornwall
and a Windsor Inventory; The Arms of Sir James Clark Ross [1800-1862; met schema Ross, ïöe-ige eeuw];
New Gentlemen; The Arms of Wancklen and a strange Tale [met schema Ley, i6e-i7e eeuw]; The Griffin
Crest Mystery, Godinton House, Great Chart, Kent [met schema Toke/Tooke, ï^t-v/c eeuw]; A Quest for
Spiders in Heraldry; The Arms of Women.

Idem. No. 200, Winter 2002J. Campbell-Kease: Knights of the Thistle, or of St Andrew, in Scotland; Y.
Lostoutoff: The Pew and the Cigar-case: Heraldry in the French Realist Novel; G.J. Gallagher: Ardent but
Gentle Servants. Arms of Saint Charles Seminary and the Archdiocese of Philadelphia; Corr. o.a. Barnes
enjuby.

Huguenot Families. Number Seven, Sept. 2002. W.J. Peene: The (Van) Peene Family from Roeselare to
London in the i6th and I7th centuries; Huguenots in Kent; Huguenots in the Canterbury Hearth Tax,
1664; Protestant Refugees from Berry; Some Huguenot Marriages in the City of London 1754-80; The
Huguenot House of Jacobs [leden van de familie Jacobs waren goudsmeden en zilverwerkers; i7e-zoe
eeuw]; The Youé Family [schema's; i8e-2oe eeuw].

Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain & Ireland. Vol. XXVII, No. 5 (2002). Calvinism and
the Reformation in i6th-century France; Trial by Fire at Sérignan: an apocalyptic event in the Céven-
nes War and its echoes abroad [in 1703 liep Pierre Claris tijdens een religieuse bijeenkomst ongedeerd
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door een vuur heen]; England as protector of Protestant minorities: the early i8th-century role of the
SPCK [Society for Promoting Christian Knowledge]; The fust 150 years of the Société de l'Histoire du
Protestantisme Franjais; Philanthropy and the Philosopher's Stone: Robert Boyle and the Huguenots
of the refuge; Huguenots and Scots: some i7th-century theological, social and military connexions;
The Chamberlen family and the introduction of obstetrical instruments [Guillaume Chamberlen/
Chamberlayne vluchtte ca. 1550 van Parijs naar Amsterdam, waar hij 19 jaar medicus was, maar werd in
1569 gedwongen de Nederlanden te verlaten vanwege zijn onorthodoxe geneeskundige experimenten;
dat jaar nog werd hij in Southampton ingeschreven]; Peter de Salleneuve: soldier, sea-farer, surgeon-
apothecary; The reburial of Louisa Perina Courtauld (née Ogier) [1729-1807; in 1985]. Newsletter, No. 33,
Spring 2002; No. 34, Autumn 2002. ListofFellows 2002.

The Scottish Genealogist. Vol. XLIX, No. 3, Sept. 2002. G.M.S. Lauder-Frost Agatha - the Ancestry Dis-
pute [Agatha leefde in 1067, vrouw van Edward Atheling (overl. 1057)]; The Clan Mackellar. Part VI; The
Conflict of Glenfruin & its Aftermath [1603/04]; Did you see Lord Hamilton around? A Russian Family
Name of Scottish Origin [Khomutov]; How many years in a Generation? - revisted.

Idem. No. 4, Dec. 2002. The Battle of Glen Fruin - Cath Ghlinn Freóin. A Different Perspective; Four
Ministers of Leswalt [MacCubbin, Bell, Bennet, Johnstone; 19e eeuw]; The Clan Mackellar, Part VII.
Another Family descended from Kilblaan; A Hundred Years Ago in Edinburgh [namen (en adressen) uit
Contemporary Biographies; Adam t/m Dobbie].

Idem. Vol. L, No. 1, March 2003. The soth Anniversary of the Scottish Genealogy Society; The Clan
Mackellar, Part VIII; G.M. Uackenzie: The De Lanys or Lennies of That lik [middeleeuwen]; A hundred
Years ago in Edinburgh (Part 2) [Dobbie t/m Moffat]; The Parish of Small Isles (The Inner Hebridean
Isles of Canna, Rum, Eigg and Muck); R.C. E.'s (Registered Corrected Entries) and Their Use.

Verder ontvingen wij:
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher e.V.. Folge 10, Nr. 4, Juni 2001.
ItBeaken.jg. 64 (2002), nr. 2 [DJ. Henstra: De eerste optekening van de algemeen-Friese Keuren; G. Bak-
ker: Echten en Oosterzee, ontginning en vervening. Bijna duizend jaar maaiveldverlaging].
Computers in Genealogy. Vol. 7, No. 12, Dec. 2002.
Confédération Internationale de Genealogie et d'Héraldique. Bulletin d'information No. 10 (40), Mars
2003.
Drents Archief. Nieuwsbrief, voorjaar 2003 [DAVA lokaliseert 1000 Drentse films; Onderwijs en omge-
vingsgeschiedenis. Historische verenigingen leveren expertise voor erfgoededucatie].
Horizontaal (afd. Familieorganisaties), nr. 27, jan. 2003.
Mindener Beitrage. Heft 5 (1953). H. Hartwig: Dreierlei Platt in einer Stadt. Sprachliche und volkskund-
liche Studiën aus Alt-Minden.
Mindener Beitrage. 29 (2001). K. Kossack: Mindener Wehrmachtsverbande. Garnisonsentwicklung und
Kriegseinsatze im Dritten Reich (1933-1945).
Oud Alkmaar, 2e jg., nr. 2 (1976), nr. 3 (1977).
Veröffentlichungen aus dem Kreisarchiv Warendorf. Reihe 1, Heft 24 (2003). A. Becker. Quellen zur NS-
Zwangsarbeit aus dem Kreisarchiv Warendorf.
Veröffentlichungen aus dem Kreisarchiv Warendorf. Reihe 2, Heft 10 (2003). Th. Diembach/A. Smieszchala:
Der Kurlbaum-Bericht von 1803. 'Acta Commissionis des Kriegs-Commissarii: Kurlbaum betreffend
die Lage und Gewerbe-Verhaltnifie der Stadte und Wiegtolde des Erbfürstenthumbs Munster.
Verslag over het jaar 2002 van het Archief van de Hervormde Gemeente te Gouda, nr. 36 [o.a. Publikaties
van de archivaris (C. H. A. van Dolder-de Wit) vanaf 1979 tot heden].

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

VRAGEN

446.SENTEL/SINDEL/ZENDEL/SENDEL/SINTEL
Bart (Bartholomeus) Sentel, overl. Koudekerk a/d Rijn 23-4-1845, geb. Den Haag en zoon van Wouter
Sentel en NN (volgens overl.akte), belijdenis Voorschoten 1799, vandaar naar Koudekerk a/d Rijn 1802,
schipper (1803), bouwman (1845), tr. Koudekerk 23-5-1803 Iefje (Eva) Kwalm (Qualm). Uit dit huwelijk
Wouter, Niesje, Wouter, Niesje Johanna, Dirk, Johannes en Jacob. Doopget. o.a. Johannis Zendel, Jacoba
Sendel en Johanna Sintel, verm. broer en zusters van Bart. Gevraagd: geboortegegevens van Bart, Jo-
hannis, Jacoba en Johanna en huwelijksgegevens van hun ouders Wouter en NN.

R. van den Boom, Delft

447.AARTS(EN)
Petrus Aarts(en)/Aer(t)se, overl. Utrecht 5-5-1754, tr. ald. 22-11-1735 Johanna (van) Dusseldorp, overl. ald.
4-6-1758. Gevraagd: geboortegegevens van Petrus en Johanna.
Petrus Aarts(en), geb. Utrecht 25-6-1768, tr. ald. 21-12-1802 Petronella de Vlieg (Vliegerd), overl. ald.
29-12-1839. Gevraagd: overlijdensgegevens van Petrus.

R.M. Aarts, Geldrop

448. VAN DEVENTER
Jan Pieters van Deventer, geb. Deventer 24-4-1627, overl. Nieuw Utrecht, Long Island, Nieuw Nederland
1692, kleermaker, tr. Houten 1652 Maria Hoogeboom. Jan en Maria arriveren met drie kinderen 29-6-
1662 met het schip De Hoop te Nieuw Amsterdam. Jan is zoon van Pieter Hermans van Deventer, geb.
Twello 1600, tr. Deventer 2-5-1626 Fenneke Hendricks. Pieter is zoon van Herman Pieters van Deventer,
geb. Deventer 1575, tr. ald. 1595 Mayke Hermans. Herman is zoon van Peter van Deventer, geb. Deventer
1548, die drie kinderen had. Gevraagd: aanvullingen en/of verbeteringen.

Graig and Anna Royston, p/a F.W. van Alderwegen, Den Haag

449. VERCUYLEN-DE LEEUW
Uit het huwelijk van Adriaen Vercuylen en Maria de Leeu(w) een dochter Anna Vercuylen, overl. 1567,
tr. 's-Hertogenbosch 17-5-1555 Jan van Loon (Jan Pacques Loen), uit Luik, overl. 's-Hertogenbosch
17-3-1581, zn. van Paschasius Loen, burgemeester van Liers, en Marguérite Marteau della Préalle. Uit
dit huwelijk ged. 's-Hertogenbosch 7-4-1556 Paschasia van Loon en 2-1-1558 Jan van Loon (bij de laatste
waren Adriaen Vercuylen en Maria de Leeuw getuigen). Gevraagd: voorgeslacht van Adriaen en Maria.
Wellicht bestaat er verwantschap met Jan Vercuylen (1568-1621), abt van de abdij van Berne 1608-1621 en
Jacob Vercuylen (overl. 1633), theol. dr. Leuven 27-11-1597, raad en schepen van 's-Hertogenbosch, bei-
den zonen van Jan Adriaensz Vercuylen. Zij voerden als wapen: in zilver vij f blauwe koeken, elk beladen
met een zilveren zespuntige ster, geplaatst 2-1-2 (variant: vijf blauwe sterren in een blauwe ring).
VERLAEN
Gevraagd: voorgeslacht van Aecht Verlaen, overl. vóór 5-6-1600, tr. Pieter Hogerbeets (Petrus Hogerbe-
tius), geb. Hoorn 2-3-1542, lid van de Natio Germanica Artistarum te Padua 27-5-1563, med. dr. ald. juli
1567, stadsgeneesheer van Hoorn, schepen ald. 1573, dichter, overl. Hoorn (aan de pest) 12-9-1599, zn.
van Pieter Heynsz Hogerbeets, schepen en burgemeester van Hoorn. Wellicht is zij een dr. van Cornelis
Albertsz Verlaen, tussen 1554 en 1566 schepen, raad, burgemeester en weesmeester te Hoorn.
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BOLL-VAN HOVE (VAN HOUFF) VAN ZIJLL
Gevraagd: aanvullende informatie over en voorgeslacht van Johan Boll (waarsch. zn. van Goert Boll
en Antonia van Swieten) en Elisabeth van Hove (van Houff) van Zijl(l), uit wier huwelijk een dochter
Everdina Boll, tr. Johan van Westrenen, raad van Amersfoort 1558, regent van het weeshuis ald., zn. van
Jacob van Westrenen, raad, schepen, kameraar en burgemeester van Amersfoort, en Maria van Dam.
Volgens een ms-genealogie uit de collecties van de Hoge Raad van Adel zou Elisabeth van Hove een dr.
zijn van Aernt van Hove (Houff) van Zijll en Ludic (Livina) van de Poll Michielsdr; veel gegevens in die
genealogie, zoals haar afstamming uit het geslacht Eggert (van Purmerende) blijken echter incorrect
dan wel (zeer) dubieus.

O.W.C. Mertens, Cadzand

450. WISMAN/WEISMAN
Hermanus Hermanni Wisman of Weisman was zn van Hermann Jacobi W(e)isman (stud. Franeker
1620, pred. IJsselham 1627, Lange-Kortezwaag/Gorredijk 1638, overl. ald. 12-8-1648) en Eva Voskuijl (dr.
van Johannes Voskuijl en Elisabeth Keckius). Twee van de kinderen van Hermanus: Eva (tr. Joh. J. van
Weperen, doop kinderen Drachten 1682-1689) en Elisabeth (1690 met att. van Oldeberkoop naar Drach-
ten). Mogelijk verbleef hij in Indonesië, want een testament uit 1730 vermeldt 'een zilveren lepel die
Harmanus Wisman uit Indië' heeft meegebracht'. Gevraagd: nadere informatie over Hermanus.
HARMANUS
Popke Harmanus tr. Zuiderdrachten maart 1737 Trijntje Jans. Hieruit zeven kinderen ged. Noorder-
drachten 1739-1754: Marijke, Aukjen, Jan, Antje, Aaltje, Jan en Grietje. Gevraagd geboortegegevens van
Popke.

H. Zanting, Maartensdijk

451.DUBOIS
Johannes Anthony du Bois, geb. Middelburg 1784-85, opgeleid aan de Marineschool, aangekomen in
Indonesië 13-2-1795, werkzaam geweest in de Lamponsche districten Sumatra, overl. Wayoerang 27-12-
1834. Gevraagd: voorgeslacht van Johannes.

mevr. M. Klandermans-Vijn, Amersfoort

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

WervingTuinlieden voor buitens
Leden van het geslacht Bothof(f) waren in de 18e en 19e eeuw nogal eens tuinman of tuinbaas bij bui-
tenhuizen in het oosten van het eiland IJsselmonde maar ook daarbuiten, n.l. in Dubbeldam, Rijswijk
bij Den Haag en Warmond. Weet iemand hoe zij, behalve door mondelinge informatie, aan hun baan
kwamen?. Waren er tijdschriften of andere bladen waarin in die tijd tuinvacatures gemeld werden?

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

Plaatsnaam Doetelberg
Claas Stout, van Leiden, lakenwerker, tr. Leiden 14-4-1696 Maria de Wilde, van Doetelberg. Wie weet
welke plaats bedoeld kan zijn? 'Van der Aa' biedt geen uitkomst en een soortgelijk woordenboek voor
België evenmin.

H.M. de Bruijn, Genteldijk 12,4191LE Geldermalsen, hilbranddebruijn@freeler.nl

ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF
Deze beroemde Duitse schrijfster (1797-1848) heeft tussen eind augustus en eind september 1834 Ne-
derland bezocht. Zij was er de gast van de familie De Galleris en kwam o.a. in Hengelo, Zutphen (goed
Vieracker, slot Middachten), de Buthe (herberg 't Vosje), Brummen (hof te Dieren), Rozendaal (slot
Klarenbeek), Velp, Beekhuizen, Baak, Apeldoorn (het Loo) en slot Arcen bij Venlo. Het is tot nu toe

Gens Nostra 58 (2003) 431



de Droste-Beratungsstelle bij het Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Hörster Platz 4-5 in D-48417
Munster (Prof. Dr. W. Woesler en Dr. J. Grywatsch) niet gelukt, vanuit Nederland een schriftelijk bewijs
van haar bezoeken te vinden. Wie kent de juiste bronnen hiertoe of heeft zelf iets gevonden? Ideeën of
oplossingen graag naar

J. Kaldenbach, Amstelstraat 18,1823 EV Alkmaar; jos.kaldenbach@tiscali.nl of: j.grvwatsch@lwl.org

VAN DER GOES-HAGENBERG
Enige jaren geleden kwam ik in het bezit van een album met familiefoto's, dat zal zijn samengesteld
door het echtpaar Van der Goes-Hagenberg. Hendrik Johannes van der Goes, geb. Rotterdam 20-2-1869,
leraar Engels aan een HBS, overl. Voorburg 27-10-1950, zn. van Gerrit Johannes van der Goes en Wil-
helmina Katharina van Dooren, tr. Rotterdam 29-12-1898 Maria Adriana Johanna Hagenberg, geb. Rot-
terdam 28-2-1873, overl. Voorburg 16-12-1959, dr. van Pieter Hermanus Hagenberg en Adriana Johanna
Scheer. De foto's zullen leden van deze families voorstellen en van aangetrouwde families waarvan
bekend zijn Van Putten, Seidel, Reijnooij en Walop. De meeste foto's zijn genomen in Rotterdam, maar
ook enkele in Den Haag en Hoorn. Eén portret is getraceerd: Jan Groot, schippersknecht, brandstof-
fenhandelaar en dijkgraaf van Drechterland (1832-1902), tr. (2) Hoorn 6-5-1866 Maria Theresia Boon. De
laatste verhuisde 20-10-1913 als zijn weduwe naar Rotterdam, dus mogelijk ligt bij haar de connectie.
Graag kom ik in contact met een ieder die informatie kan geven die kan leiden tot identificatie van de
geportretteerden..

K. A. Reuvers, Wildbaan 4,8222 AG Lelystad, 0320-231269, k.reuvers@chello.nl

Aan dit nummer werkten mee:

L.W. A. Hetebrij, Stoppelmaad 9,8431ZB Oosterwolde.
A. Oosterbroek, Ulenpaslaan 47,6825 EE Arnhem.
J. F. Wendte, Sarphatipark 124,1073 ED Amsterdam.
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