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GALLI
een niet alledaagse naam in Nederland

DOOR:C.P.H. SOETENS EN M. SOETENS-MENAGE

Een van onze voorouders heeft de familienaam Galli, hetgeen direct 'Italiaans klinkt'1.
Van Louis Galli, zo luidde zijn volledige naam, gaat het verhaal in de familie van de tweede

auteur, dat hij zich in Kampen heeft gevestigd, waar hij het beroep van goudsmid zou hebben
uitgeoefend. In ons onderzoek hebben wij nooit kunnen vaststellen dat dit verhaal op waar-
heid berust. Wel is opmerkelijk dat twee van de getuigen bij zijn huwelijk tot de kring van
goudsmeden behoorden. Het patentboek van Kampen is noch op het gemeentearchief van
Kampen, noch op het Rijksarchief in Zwolle (thans het Historisch Centrum Overijssel) aanwe-
zig, zodat aan de hand daarvan helaas geen informatie is te verkrijgen.

Maria Hendrica Galli (1813-1881)
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Uiteraard waren wij attent op de naam Galli, als we die in Nederland tegenkwamen. De
keren echter dat dit gebeurde, bleek al gauw dat de vondst met Louis Galli niets van doen had
anders dan de toevallige naamsgelijkenis.

Wat wisten we van onze Louis Galli? Hij trouwde in Kampen op 7 januari 1814 als jongman,
geboren te San Cassiano di Controne in Italië op 4 december 1791. Hij was koopman, wonende
in Kampen en zoon van wijlen Joseph Galli, in leven schoenmaker, gewoond hebbend in Con-
trone in het Prinsdom Lucca, en van Maria Giovanni Bastiani. De ouders waren overleden res-
pectievelijk in 1795 en 1798, hetgeen blijkt uit een akte van notoriteit, opgemaakt voor notaris
GJ. van Wijk te Kampen op 6 januari 1814, no. 228*.

De bruid was Maria Ludowina Bleker, jonge dochter, breidster, wonende te Kampen, dochter
vznjohannes Bleeker, herbergier, en Adriana Noteboom. Bij het huwelijk traden de volgende ge-
tuigen op: Jacob Benuenti, 66 jaar, schoorsteenveger, Jan Hendrik Bleeker, vader van de bruid, 53
jaar, herbergierjan Meijer, 27 jaar, goudsmid enJohannesHoesbergen, 22 jaar, zilversmid.

Van de bruid weten we dat ze in Kampen in de rooms-katholieke Paterskerk is gedoopt op
27 augustus 1786. Bij het huwelijk verklaarde Louis Galli vader te zij n van het op 23 mei 1813 uit
Maria Ludowina Bleeker geboren dochtertje Maria Hendrica. Dit kind werd nog dezelfde dag in
de Paterskerk in Kampen gedoopt als dochter van Alouis Galli en Marie Luduina Bleeker. Overi-
gens kan de verklaring van bruidegom Galli op zijn trouwdag aangaande zijn dochtertje ook
terugverwijzen naar zijn eerdere verklaring ten overstaan van de Maire van Kampen op 24
mei 1813. Bij de geboorte-aangifte op die dag immers geeft hij al aan de vader van Maria Hen-
drica te zijn.

We moeten ons niet voorstellen dat een huwelijk met een partij afkomstig uit het buiten-
land in 1814 een al te eenvoudige zaak was. Er moest toch ten minste een geauthoriseerde ver-
klaring worden overgelegd waaruit bleek dat de betrokkene, in dit geval de bruidegom, naar
de overtuiging van het land van herkomst bevoegd was tot het aangaan van het huwelijk. In
het hier besproken geval kwam dat document ook beschikbaar; het was gedateerd 18 april 1813
en het luidde (vrij vertaald uit het Italiaans):
'Ik, ondergetekende pastoor uit de parochie van San Cassiano di Controne gemeente Bagno in
het vorstendom Lucca, getuig en verklaar, dat Luigi zoon van Giuseppe Galli uit de genoemde
parochie, voor de tijd, die hij hier gewoond heeft, altijd een jongeling is geweest van goed
gedrag en van gezonde zowel als reine moraliteit; in vrije staat geweest en noooit gebonden
aan een trouwbelofte of een huwelijk met welke vrouw dan ook tot op dit ogenblik'. Het do-
cument is gelegaliseerd door de burgemeester en door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Onze eerste zoektocht naar Louis Galli in den vreemde maakten we in 1973. De landstreek
Lucca ligt in de buurt van Pisa en het dorpje San Cassiano di Controne ligt verscholen in de
bergen. Daar werd in de i2e-eeuwse Romaanse kerk op 4 december 1791 gedoopt Luigi Galli.
Vader Joseph Galli echter bleek te komen uit het dorp Sestola bij Modena. Het jaar na ons eerste
bezoek was 'dus' Sestola een onderdeel van onze vakantie. Daar bleek op 30 november 1740
in de S. Nicolaikerk Joseph Galli te zijn gedoopt als zoon van Nicolao Galli en Antonia Ried. Tot
zover het voorgeslacht van onze Louis.

Wat gebeurde er na 1814? In 1826 meldde Louis Galli zich voor uitzending naar de Oost. Het
waarom daarvan konden we tot nog toe niet achterhalen; het zal waarschijnlijk nooit duide-
lijk worden en al wat we er over kunnen bedenken is slechts speculatie. In september 1826
kwam Maria Bleeker te overlijden, en bleef Maria Hendrica Galli alleen achter.
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De romaanse kerk van San Cassiano di Controne {Italië)

Op 16 september 1826 compareerde 'des avonds ten negen ure voor Hendrik Koek, vrederech-
ter van het Kanton Kampen, Stephanus Martens, winkelier, en geeft te kennen in naam der
bloedverwanten van Maria Loduina Bleker, huisvrouw van Louis Galli, thans soldaat voor de
coloniën en zich te Harderwijk bij het algemeen depot der Landmacht, no. 33 bevindende, dat
Maria Loduina Bleker voornoemd, hedenavond te haren huize achter de Nieuwen Muur was
komen te overlijden en dat zich in derzelver boedel bevond een minderjarige dochter zonder
voogden'. Aan de vrederechter werd verzocht de boedel en nalatenschap te verzegelen3. Op
dezelfde datum gelastte de vrederechter op dat verzoek het sterfhuis te verzegelen, hetgeen
geschiedde in aanwezigheid van Pieter en ManusBleker, ooms van de overledene.

Een week later compareerde voor notaris mr F. Rambonnet te Kampen Louis Galli, militair
thans in garnizoen te Harderwijk, die verklaarde machtig te maken de weleerw. heer Haefkens,
rooms-katholieke priester en pastoor te Kampen, en de heer Bernardus Leembroek, timmerman
te Kampen, om gedurende zijn afwezigheid zijn zaken te behartigen en de voogdij uit te oefe-
nen over zij n minderjarig kind Maria Galli. Als toeziend voogd werd verzocht Hermanus Bleker,
fabrikeursknecht te Kampen4.

Op 29 september 1826 werd familieraad gehouden door personen, gedeeltelijk van moeders-
en van vaderskant (geen nabestaanden, alleen gemachtigden) om de toeziende voogd door de
raad te benoemen. Hermanus Bleker bleef voogd5. Hierna kwam weer een verzoek tot ontzege-
ling, gevolgd door een bevelschrift, oproeping van belanghebbenden bij de ontzegeling, alle
gedateerd 30 september 1826. De ontzegeling zelf en de daarop gevolgde inventarisatie van de
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Verklaringvan goedgedragvoorLouis Galli, d.d. 18-4-1813,
afgegeven door de pastoor van San Cassiano di Controne
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roerende zaken vonden plaats op 2 oktober van dat jaar door Mr. FrancoisRambonnet, openbaar
notaris en Hermanus Bleker als toeziende voogd6. Behalve de normale zaken zoals een kabinet,
stoelen en tafels werden ook genoemd: 38 lakens, 26 dekens, 13 bedden en 27 bedkussens, die
dus nog uit de herberg afkomstig zullen zijn geweest.

Uit de successiememorie van 3 juli 1828 bleek dat tot de nalatenschap behoorde een half-
scheid7 van een huis staande en gelegen achter de Nieuwe Muur Wijk 1 no. 50, dat werd geërfd
door Maria Galli, minderjarig kind van de overledene, en door Louis Galli7.

Wat is er van Louis Galli in Ned.-Indië geworden? Dit is voor ons zeer lang in het verborgene
gebleven, omdat het weer een nieuw onderzoek vergde in het Algemeen Rijksarchief (thans:
Nationaal Archief) in Den Haag. De stoot daartoe heeft de heer Michel R. Doortmont uit Rot-
terdam gegeven, die zo vriendelijk was in oktober 1994 een aantal gegevens aan te dragen,
waardoor het voor ons ineens eenvoudiger werd verder onderzoek te doen inde archieven van
het Ministerie van Oorlog via de tevens van hem ontvangen toegangsnummers.

Welnu: uit het Stamboek van de onderofficieren en manschappen van mindere graden
van het Algemeen Depot der Landmagt No. 33 blijkt, dat een detachement van Harderwijk is
vertrokken op 30 april 1827 en aan boord is gegaan van het schip 'Rotterdam', bestemd voor
'Oost-Indiè'n', dat op 9 mei daaropvolgende uit Hellevoetsluis het ruime sop koos.

Onder no. 11011 werd ingeschreven8: Louis Gallie als zoon vanjoseph enjohanna Bastiani, gebo-
ren (in de gemeente Bagno) Lucques 4 december 1791, laatst gewoond hebbende te Kampen.
Bij zijn aankomst bij het korps was hij: lang 1 ellen 6 palmen 8 duimen en 4 strepen (= 168,4
cm.), met een vol 'aangezigt', rond voorhoofd, bruine ogen, kleine neus, middelmatige mond,
ronde kin, zwart haar en als merkbare tekenen: op beide armen geprikt. Op 24 augustus 1826
werd hij te Kampen vrijwillig geëngageerd als soldaat voor de tijd van zes jaren; toegestaan
handgeld tien gulden. Aldus ingeschreven te Harderwijk 11 juni 1827 door de Kolonel, com-
manderende het Algemeen Depot der Landmagt No. 33. Vanaf 1 januari 1832 ingeschreven
onder no. 3112.

Zo weten we in ieder geval, dat hij nog geen maand vóór het overlijden van zijn echtgenote
tekende, wanneer hij naar de Oost is vertrokken, maar vooral ook hoe onze Louis er moet heb-
ben uitgezien; als een echte Italiaan: zwart haar en bruine ogen!

Bij besluit van 30 juli 1834 N11 werd hem de bronzen medaille N2225 toegekend en de zil-
veren medaille No. 6194 bij besluit van 11 september 1839 N149. In hetzelfde stamboek staat,
dat hij is overleden te Biema op 7 augustus 1840 (de plaats ligt op de noordkust van het eiland
Sumbawa). De nalatenschap bedroeg de somma van ƒ 50,48 en moest bij het Ministerie van
Koloniën gereclameerd worden. Later bijgeschreven: 'Gereclameerd 7-7-1856 en betaald'.

In de brief van de burgemeester van Kampen van 5 juli 1856 aan de Minister van Koloniën
staat: 'Zekere Maria Hendrika Gallee [onjuist], ingezetene dezer gemeente, huisvrouw van
Joh. Lamb. van Dooren, van beroep kuiper, heeft zich dezer dagen bij ons vervoegd, te ken-
nen gevende, dat haar vader genaamd Louis Gallee, in den jare 1827 met het schip 'Stad Rot-
terdam' naar Oost-Indië was vertrokken en zij sedert niets van hem had gehoord, edoch nog
onlangs van een persoon, uit Indië teruggekeerd, vernomen had, dat genoemde haar vader
reeds jaren overleden was en ook, voor zoveel hij zich kon herinneren, nog eenige gelden had
nagelaten' enz. enz.

Uit het bovenstaande blijkt dus duidelijk, dat Maria Hendrica in het geheel niet op de hoogte
is geweest van het doen en laten van haar vader en ook door het ministerie niet geïnformeerd
is over diens overlijden. Zij zou dus ook nooit de nalatenschap in bezit gekregen hebben wan-
neer 'de persoon' haar daarvan niet in kennis zou hebben gesteld. Voordat tot uitbetaling zou
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kunnen worden overgegaan, diende de burgemeester er voor te zorgen, dat aan het ministerie
een door een notaris of kantonrechter afgegeven geregistreerde en door de president der be-
trokken arrondissementsrechtbank gelegaliseerde akte van erfrecht werd gezonden, waaruit
zou blijken dat de nagelaten dochter enig erfgename was.

Uit correspondentie van de burgemeester van Kampen in de maanden juli en augustus 1856
is gebleken dat bovengenoemd bedrag aan hem is gezonden volgens resolutie van 27 augus-
tus 1856 no. 31 van het Ministerie van Koloniën. Hij zal het geld vervolgens aan haar hebben
overhandigd.

Dus 16 jaar na het overlijden van Louis is zijn nalatenschap aan de erfgename uitbetaald!
Maar als de erfgename niet op de hoogte is van het feit, dat betrokkenen overleden is en er
bovendien gereclameerd moet worden bij het ministerie, dan is het ook geen wonder, dat het
zolang heeft moeten duren. Intussen bleven de gelden kennelijk in beheer bij de weeskamer
te Batavia.

Al heel lang voordat zich deze 'erfenis-kwestie' afspeelde, is Maria Hendrica getrouwd. Als
17-jarige liet zij haar oog vallen op Johannes Dirksen, jongman, van beroep bierbrouwer en
wonende te Heerde. De minderjarige bruid had daartoe de toestemming van de vrederechter
nodig. Die werd verleend in aanwezigheid van Lambertus Leembroek, timmerman te Kampen
als benoemde gevolmachtigde van Louis Galli, militair dienende bij de koloniale troepen op de
kust van Java in Nederlands Indië10.

Waarom het huwelijk niet is doorgegaan, weten we niet. Wel diende zich een nieuwe hu-
welijkskandidaat aan, waaraan de familieraad tegenover het vredegerecht zijn toestemming
gaf11 en op 26 augustus 1830 werd het huwelijk voltrokken tussen Johannes Lambertus van Doo-
ren, geboren Kampen 1 juli 1811, kuiper, zoon van Hermen jan van Dooren, kuipersbaas, en Chris-
tina van Oosten, wonende te Kampen, en Maria Hendrica Galli, jongedochter, geboren Kampen
23 mei 1813, zonder beroep, minderjarige dochter van Louis Galli, afwezend, en Maria Lodewina
Bleeker, overleden.

Op 4 juli 1881 overleed Maria Hendrica Galli en in de memorie van aangifte betreffende haar
nalatenschap werden de toen nog levende kinderen genoemd: Christina gehuwd met Jan Nieu-
wenhuis, Maria gehuwd met LambertLodewijk, Harmenjan, Catharina gehuwd met Cornelis Dillen
"; Louis,Jan enjannigje gehuwd met Jitse de Groot. Het actief der nalatenschap bedroeg ƒ 530,40,
waartoe ook behoorde de helft in een huis en erf staande en gelegen te Kampen, kadastrale
sectie F284613.

Afkortingen
NA=Nationaal Archief te 's-Gravenhage
HCO = Historisch Centrum Overijssel te Zwolle

Noten
1. C.P.H. Soetens en M. Soetens-Menage, Over de franse tijd in en na 1795, Resteren 1997, Osenvoren-

reeks, uitgave Historische Kring Resteren, no. 100.
2. Volgens de huwelijksakte, want de akte van notoriteit is tussen de stukken van de notaris niet aan-

getroffen.
3. Vredegerecht Kampen, inv. nr. 12, no. 218.
4. Notaris Mr. F. Rambonnet, Kampen, inv. nr. 154 ïb, 23-9-1826.
5. Vredegerecht Kampen, inv. nr. 12, no. 244.
6. Vredegerecht Kampen, inv. nr. 12, no. 246,247,248 en 252.
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7. HCO, Successiememories Kampen 1826, geboekt op het dagregister deel 5, fol. 40, no. 3246.
Halfscheid: hier: de helft van een huis, staande en gelegen te Kampen achter de Nieuwe Muur, wijk
1 nr. 50. Het huis was gezamenlijk eigendom van Louis Galli en zijn echtgenote MariaLudowina Blee-
ker. Na haar overlijden in 1826 erfde Maria Hendrica Galli de helft (een halfscheid) en bleef de andere
helft in eigendom van Louis Galli.

8. NA, archief 2.13.09, Ministerie van Oorlog, Stamboeken Algemeen Werfdepot voor de Landmacht
te Harderwijk, inv. nr. 635, fol. 2563, stamboeknummer 11011.

9. NA, archief 2.10.01, Oost-Indische besluiten Ministerie van Koloniën, inv. nr. 2598, besluit 11-9-
1839, nummer 14.

10. Vredegerecht Kampen, inv. nr. 13, akte 139.
11. Vredegerecht Kampen, inv. nr. 13, no. 175,23-8-1830.
12. Catharina van Dooren, geb. Kampen 12-5-1844, overl. ald. 5-2-1905, tr. ald. 1-3-1866 Cornelis Dillen

Azn., geb. IJselmuiden 27-3-1836, overl. Kampen 10-2-1914, wedr. van Jentje Wagteveld (overl. IJs-
selmuiden 1-3-1865), zn. van Arend Dillen (1802-1868) en Jacobje Bakker (1807-1850).
Uit dit huwelijk: onder andere Mietje Dillen, geb. Kampen 22-9-1869, overl. ald. 5-3-1943, tr. ald.
3-4-1890 Pieter Ménage, geb. Arum 14-2-1863, groentehandelaar, overl. Kampen 31-10-1938, zn. van
Pieter Ménage (1840-1921) en Foekje Karstes Bergsma (1841-1869). Pieter Ménage en Mietje Dillen zijn
de grootouders van de tweede auteur.

13. HCO, Successiememories Kampen, Reg. IV 3/1571, depot 14-2-1882.

Uit Antwerpse Bron (112)

xxix dec. 1497; Jouffrouw Marie van Cruyningen wettige dochter wilen Raes van Cruyningen,
wedewe wilen Willems van den Werve, vercocht den Edelen ende Mogenden Heer H. Jan heer
van Cruyningen van Heenvliet etc, ridder van den ordenen van den Gulden Vlieze ende Groot
Tresorier van Zeelant, alle de goeden ende versterfenisse van haven ende van erven, ruerende
ende onruerende, catheelen ende j u welen, welker hande die wesen mogen, die haer toecomen
bleven ende verstorven moghen syn van Heeren Joese van Cruyningen ridder hueren oom wilen,
waer ende tot wat plaetse die goeden gelegen syn ende bevonden selen mogen worden.
[W.J.J. Pijnenburg/JJ. van der Voort van der Kleij, Woordenboek Middelnederlands, Aula Paperback 94,
1984, pag. 84: Kate(e)le - en andere spellingen - 1 . (een stuk) vee, levende have; 2. een stuk roerend goed,
roerende goederen, (in)boedel]
Dezelfde tekst voor hemt van Cruyningen wettige zone wilen heeren Zweris van Cruyningen rid-
ders +: ende daertoe alsulcke paert ende gedeel als hem Aernde van Cruyningen van Hectorvan
Cruyningen sinen broeder wilen in de voirgenoemde goede ende versterffenisse van Heeren
Joese van Cruyningen voirgen. insgelycx verstorven moegen syn, wtgenomen dat in desen
coop nyet begrepen en syn de leengoeden met hueren gevolgen van den voirs. heeren Joese
van Cruyningen naergebleven verstorven ende achtergelaten.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 112, f. 240 verso

16-3-1501; de Edele ende Mogende heer H. Jan heere van Cruyningen van Heenvliet etc, ridder van
de orde... vercocht Thielman Palm een huysinge in de Borch, gelyk wylen H.Joos van Cruyningen
ridder zyn neve in 1465, op lesten dach meert voer paeschen jegens wylen meester Willem van
derHeyden terve nam.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 119, f. 207] [M. V-K]
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ENKELE AANVULLINGEN OP
'EEN FAMILIE PRONCK UIT BERKENWOUDE'

DOOR DRS. H.M. KUYPERS

In dit tijdschrift' publiceerde ik een artikel met bovenstaande titel, min of meer als reactie en aan-
vulling op een eerder artikel over deze familie2. Sinds mijn publicatie heb ik enkele aanvullende
gegevens gevonden, die het vermelden waard zijn.

1. InmijnartikelneemtIJj&ranfAnt/ionisz.Prom*,geb.i636,timmerman,schoolmeesterenschout
van Berkenwoude, een centrale plaats in. Bij zijn huwelijkse voorwaarden van 20 januari 1656
wordt IJsbrant geassisteerd door onder meer drie ooms, Arien Thonisz. Corver, Cornelis Thonisz. Corver
enjacobjansz. Dat zij zijn aangetrouwde ooms zijn en wie zijn grootvader is, blijkt uit de volgende
akte.

Op 30 mei 16683 verkooptlJsbrantAnthonisz. Pronck, schout van Berkenwoude, aan zijn *behuwede
oom' Arien Thonisz. Corver 1 morgen 4V2 hond land in Zuidbroek in de woning van wijlen zijn groot-
vader LeendertFransz.

De vrouw van CornelisThonisz. Corverwas al bekend: MarrigjeLeenderts, dochter vanLeendertFransz.
en Sijgje Comelisdr., en zuster van AnthonisLeendertsz., de vader van IJsbrant Anthonisz. Pronck. De echt-
genotes van Arien Thonisz. Corver enjacobjansz. waren mij destijds nog onbekend, maar aannemelijk
was, dat zij eveneens dochters van LeendertFransz. en Sijgje Comelisdr. waren.

Op een lidmatenlijst van de N.G.-gemeente van Berkenwoude van 2 december 16744, waartoe in
die periode ook Zuidbroek behoorde, komen achtereenvolgens voor:

Aryen TeunisseKurver

NeeltjeLenerts

Jacobjanse

GeertjeLenerts.

De namen op deze lijst blijken een topografische volgorde te hebben. De plaats waar zij op deze lijst
voorkomen, komt overeen met die van LeendertFransz. op de haardstede-geldlijsten van Zuidbroek
van 1627 en 1644 en ook met die vanjacobjansz. op dito lijst van 1665.

2. Bij zijn huwelijkse voorwaarden wordtlJsbrantThonisz. ook geassisteerd door zijn voogdJohan
Lepelaer, gerechtsbode van Gouda. Er zijn geen aanwijzingen dat Johan Lepelaer een bloedverwant
van IJsbrant is, evenmin een aangetrouwd familielid. Het huwelijk van IJsbrants ouders, Thonis
Leendertsz. en MarrigjeBrantsdr., is op 26 juli 1634 te Gouda gesloten. Marrigje wordt daarbij 'jonge-
dochter van der Gouwe buyten de Cleywechspoort' genoemd, hoewel zij uit Berkenwoude afkom-
stig was. Haar ouders waren in 1627 in Bloemendaal, een polder even buiten de Cleywegspoort van
Gouda gelegen, gaan boeren. Het is heel wel mogelijk, dat van overheidswege, hier dus de weeska-
mer van Gouda, aan (IJs)brant een voogd was toegewezen. Dit bleek inderdaad het geval.

Op 21 augustus 16475 brachten Jan Lepelaer en Dammasjacobsz. Koeij, als voogden van Brandt Tonisz.,
nagelaten zoon van wijlen MarrigjeBrantsdr. in eerste huwelijk verwekt door Thonis Leendertsz., in de
weeskamer zeker akkoord van uitkoop betreffende de erfenis van de ouders van het weeskind van
17 april 1646. Dammasjacobsz. Koeij was op 12 november 1640 tot voogd benoemd en Jan Lepelaer op 1
december 1645.

Op 25 april 1656 bekent Brandt Thonisz., nu getrouwd zijnde, van zijn vaders en moeders erfenis
ten volle voldaan te zijn. Hij ontslaat zijn voogden van hun voogdij over hem en bedankt hen voor
hun goede administratie en gedane moeiten.
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Uit deze akte komt naar voren, dat Marrigje Brantsdr. hertrouwd moet zijn. Ook haar tweede
huwelijk vond plaats te Gouda. Op 28 december 1642 trouwen aldaar (gerecht) PieterMaertensz. en
MarrigjeBrantsdr., weduwe, beiden van Gouda.

Marrigje Brantsdr. werd te Gouda (St. Jan) op 6 november 1645 begraven. Haar weduwnaar her-
trouwt op zij n beurt. Op 25 september 1650 gaan PieterMaertensz. van de Vrije Houff, wedr. van Marrig-
jeBrantsdr., en Neeltje Willemsdr., wed. vanJasperMattheusz. Carbooc, beiden wonende alhier, te Gouda
in ondertrouw (gerecht).

Deze ketting van huwelijken kreeg nog een vervolg. Op 20 januari 1658 gaan Claes Maertensz. Spa-
nenburg,J.M.uit Bloemendaal, en Neeltje Willemsdr., laatst wed. van PieterMaertensz. van de Vrije Houff,
wonende alhier, in ondertrouw (gerecht).

Soms heb je snel succes als je weet wat, waar en wanneer je moet zoeken. Met bovenstaande kennis
gewapend waren de volgende testamenten gauw gevonden.

Op 10 maart 16396 testeren TheunisLeendertsz. en MarrigjeBrantsdr., echtelieden wonende buiten
de Cleywegspoort van Gouda, op de langstlevende. Hij is ziek. De langstlevende moet hun kinde-
ren en het kind, waarvan zij zwanger is, onderhouden. Theunis Leendertsz. wordt op 21 maart 1639 te
Gouda begraven in de St. Janskerk.

Theunis en Marrigje woonden dus even buiten Gouda, vermoedelijk op de hofstede van haar
ouders in Bloemendaal. Hun kinderen zijn dan ook te Gouda gedoopt in de St. Janskerk. IJsbrant
op 8 juni 1636 en Teunis op 2 oktober 1639, meer dan een halfjaar na het overlijden van zijn vader,
naar wie hij ongetwijfeld vernoemd is. Bij de doop van IJsbrant waren onder meer getuigen Geertje
Leenderts (vaders zuster) en AndriesBrantsz. (moeders broer), bij de doop van Teunis waren getuigen
LeendertFransz. (grootvader van vaderszijde) en NeeltjeLeenderts (vaders zuster). Teunis is jong overle-
den, in ieder geval vóór 21 augustus 1647. IJsbrant Anthonisz. was dus op negenjarige leeftijd al wees.
Bij zijn trouwen in 1656 woonde hij in Zuidbroek. Het ligt voor de hand dat hij bij zijn familie van
vaderszijde aldaar is opgevangen.

Op 25 januari 16517 testeren PieterMaertensz. van de Vrije Houff, waard in 'den Adelborst' op de
Hoogstraat te Gouda, en Neeltje Willemsdr., echtelieden. Hij belooft zijn dochter Leentje Pietersdr.,
verwekt bij MarrigjeBrantsdr., zijn eerste vrouw, voor haar moeders erfdeel een som van 200 gulden.

IJsbrant Anthonisz. had dus nog een halfzuster. Ook van haar vond ik een testament. Zij overleed
kinderloos en werd op 19 augustus 1669 te Gouda begraven. Haar doop heb ik niet kunnen vinden.

Op 7 december 16688 maakt Helena Pietersdr. van de Vrijehouff, jongedochter, wonende buiten de
Cleijwegspoort van Gouda, haar testament. Zij is ziek. Haar erfgenamen zijn die 'ab intestato', van
haar wijlen vaders zijde haar testatrices ooms en tantes en hun kinderen bij representatie voor de
ene helft en IJsbrantTheunisz., schout van Berkenwoude, haar halfbroer van haar wijlen moeders zij-
de, en bij zij n vooroverlijden zijn kinderen bij representatie voor de andere helft, onder conditie dat
uit IJsbrants erfportie of die van zijn kinderen zal afgaan een som van 200 gulden ten behoeve van
haar oom AertMaertensz. van de VrijeHouffom door hem te verstrekken aan arme en gebrek hebbende
personen. Ook zal van IJsbrants erfportie afgaan 400 gulden ten behoeve van Neeltje Willemsdr., haar
stiefmoeder, tegenwoordig getrouwd met Claes Maertensz. Spanenburgh, wonende te Gouda. Zij stelt
tot executeurs van haar testament haar oom Cornelis Maertensz. van de Vrije Houff en Claes Maertensz.
Spanenburgh voornoemd.

3. MarrigjeBrantsdr. had een oom Dirckjansz., haar bloedvoogd van vaderszijde, uit wie twee fami-
lies Pronck (één via een dochter) stammen. De vrouw van Dirckjansz. (na in de fragmentparenteel
in mijn artikel1) was ten tijde van mijn publicatie nog onbekend. Op basis van vernoemingen, vier
van zijn vijf kinderen noemen een dochter Fijgje, had ik aangenomen dat haar voornaam Fijgje zou
zijn. Een vrijwel identieke handtekening gecombineerd met enkele andere argumenten acht ik
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voldoende onderbouwing om te kunnen stellen dat die aanname van de voornaam Fijgje juist was.
De vrouw van Dirckjansz. blijkt Fijgjejacobsdr., dochter van Jacob Comdisz. en Marrigje Leendertsdr.

uit Ouderkerk aan den IJssel, te zijn.
Op 5 april 16179 komen overeen Lieven Hendricksz. Schipper, wonende in de Hoorndijck, als oom en

bloedvoogd van Hendrickjacobsz., weeskind van wijlen Emmigjejacobsdr., die een dochter geweest is
vanJacob Cornelisz., in zijn leven gewoond hebbende te Ouderkerk aan den IJssel, ter eenre en Leen-
den Jacobsz.,JacobJacobsz. en Dirckjansz. als getrouwd hebbende Fijgjejacobsdr., ter andere zijde, dat
Hendrickjacobsz., als erfgenaam vanjacob Cornelisz., zal hebben in plaats van de 80 gulden, die hem
bij testament vanJacob Cornelisz., zijn 'bestevader' (grootvader), waren gelegateerd, de som van 94
gulden en dat in voldoening van al hetgeen Hendrickjacobsz. toekwam uit de nagelaten goederen
vanjacob Cornelisz.

Boven de handtekeningvan Dirckjansz. als man vanFijgjeJacobsdr. in weesk. Ouderkerk a/dTJssel inv. nr. ia op 5 april 1617
OnderdehandtekeningvanDirckJansz.(Pronck) alsgezworenevanBerkenwoude

in weesk. Berkenwoude inv. nr. zfol. 8<>vo. op 10 april 1639
BijvagelijkingvanbeidehandtekeningenvanDirckJansz.blijkendezetweevrijwelidentük

De naam van Fijgjes moeder wordt genoemd in de volgende akte.
Op 27 mei 162510 werd een kopie gemaakt van het testament van Jacob Cornelisz., wonende te Ou-

derkerk aan den IJssel in de Geerpolder, verleden op 5 mei 1615 voor notaris Jan Reyniersz. van Woerden
(het origineel is verloren gegaan). Hij benoemt tot zijn erfgenamen in de legitieme portie Marrigje
Jacobsdr. en het wettige kind of de kinderen vanjanjacobsz. en Emmigjejacobsdr. in zijn eerste huwe-
lijk verwekt bij Emmigjejacobsdr., zij n eerste echtgenote, waarvoor hij Marrigjejacobsdr. en het kind of
de kinderen vanjanjacobsz. en Emmigjejacobsdr., te weten elke hand de som van 80 gulden legateert,
waarmee zijn voorkinderen en kindskinderen tevreden moeten zijn. In zijn resterende na te laten
goederen stelt hij tot erfgenamen LeendertJacobsz.,JacobJacobsz. en Fijgjejacobsdr., zijn twee zoons en
dochter door hem in derde huwelijk verwekt bij MarrigjeLeendertsdr., zijn derde echtgenote.

Dirckjansz. woonde in het westeinde van Berkenwoude op een steenworp van de Geerpolder in
Ouderkerk aan den IJssel. Ook Fijgjes broer Jacob Jacobsz. Soft was met iemand uit Berkenwoude
getrouwd: Leentje Wiggersdr.".

De voornamen van twee kinderen van Dirckjansz. en FijgjeJacobsdr.,Jacob en Marrigje, zijn gelijk
aan de voornamen van Fijgjes ouders: Jacob Cornelisz. en Marrigje Leendertsdr. Dircks dochters Pleuntje
en Lijsbeth zijn vermoedelijk vernoemd naar zijn moeder en grootmoeder. De resterende dochter,
Ariaentje, kan vernoemd zijn naar de halfzuster van Fijgje Jacobsdr., Ariaentjejoostendr., die zo dra-
matisch in het kraambed was overleden, twee piepjonge kinderen nalatend. Ariaentjejoostendr. was
een dochter van MarrigjeLeendertsdr. en haar eerste echtgenoot JoostNN ".
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Ten slotte verkoopt Jacob Dircxz. (Pronck), wonend in Berkenwoude, op 19 februari 1658'3 aan Cor-
nelisjacobsz. Soft (zoon vanjacobjacobsz. Soft) een hennepwerf in de Hoge Nesser polder onder Ouder-
kerk aan den IJssel. De koper was dus zij n neef.

Afkortingen:
N.G =Nederduits Gereformeerd
SAK=Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven
SAHM=Streekarchief Hollands Midden te Gouda
Ora=oud rechterlijk archief
Ona=oud notarieel archief

Noten
1. Drs. H.M. Kuypers,EenfamiliePronck uit Berkenwoude, in: GensNostra 57 (2002), pag. 281-292.
2. Drs. S.E. Pronck Czn. en F.HJ. van Aesch, Het geslacht Pronk uit Berkenwoude, in: Gens Nostra 44

(1989), pag. 439-444-
3. SAK, Ora Zuidbroek, inv. nr. 5, fol. 42V.
4. Kerkelijk archief Berkenwoude, ter plaatse; een kopie van deze lijst is te raadplegen in SAK.
5. SAHM, Weeskamer Gouda, inv. nr. 7, fol. 330.
6. SAHM, Ona Gouda, inv. nr. 94, fol. 885.
7. Idem, inv. nr. 265, fol. 114.
8. Idem, inv. nr. 245, fol. 211.
9. SAK, Weeskamer Ouderkerk a/d IJssel, inv. nr. ia.

10. SAK, Ora Ouderkerk a/d IJssel, inv. nr. 19.
11. Zie Drs. H.M. Kuypers, Neeltgen Wiggersdr. uit Berkenwoude, een genealogisch problematische waardin te

Bergambacht, in: OnsVoorgeslacht 55 (2000), pag. 109-118.
12. SAK, Weeskamer Ouderkerk a/d IJssel, inv. nr. ia, d.d. 22-12-1604.
13. SAK, Ora Ouderkerk a/d IJssel, inv. nr. 23.

Uit Antwerpse Bron (113)

iija [tertia=3] j uny 1504; Claus van Necke en Schillemanjacopss woenende te Dordrecht als naeste
vrienden ende mage van Adrianen ende Lysbetten wettige kinderen Mathijs van Hove daer moe-
der afwas Lijsbeth van Necke, welke kinderen zij hier inne vervingen... bekenden ende verliden
hen van der zelver kinderen wegen volcomelic ende al vernuecht, gepaeyt, gecontenteert ende
wel voldaen van den voers. Mathijse van Hove, der kinderen vader, van allen den goeden en
versterffenisse ... die den voers. kinderen eenichsins toecomen bleven ende verstorven zyn
van de voers. Lijsbette van Necke huerder moeder wijlen, Overmits dien dat de voers. Mathys
van Hove hen daer af van al tal goede wettige rekeninge, scheydinge, deylinge ende bewijs
[heeft] gedaen... geloefden de voers. Claus van Necke ende Schilleman Jacobs de voers ij [= 2]
kinderen metten voers. hueren moederliken goeden te houdene van etene, van drinckene, lij-
ven ende wullen ende gesont, weselic ende tamelic na hueren staet totter tijt toe datse voljaert
selen zijn en nyet langher, sonder desselfs Mathys van Hove ende zijnre nacomelingen cost oft
last van obligatie.

[Sradsarchief Antwerpen, Schepenregister 125, f. 17] [M. V-K]
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MARTIN, MARECHAL, MAARSCHALK EN SMIT

DOOR C. DE GRAAF

Hoewel het niet leuk is om toe te geven, datje een fout hebt gemaakt, is het toch noodzakelijk
om af en toe het een en ander techt te zetten. Zo publiceerde ik in 1999 in GensNostra' de kwar-
tierstaat van de toenmalige oudste inwoonster van Nederland, mevrouw Catharina Angenieta
van Dam-Groeneveld. Deze kwartierstaat kenmerkte zich door het feit, dat het een uitsluitend
Leidse kwartierstaat was, waarbij alle betovergrootouders in Leiden waren geboren. Die con-
clusie geldt nog steeds, maar toch is er in de kwartierstaat een foutje geslopen. Een foutje,
waarvoor ik menig keer heb gewaarschuwd, toen ik nog als medewerker op de studiezaal
werkte. En ook een foutje dat voorkomen had kunnen worden, als ik een aantal zaken in acht
had genomen. Hieronder zal ik aangeven wat ik heb gedaan, waarna later een beschrijving
komt, waar ik de fout ben ingegaan.

Hetprobleem
Eén van de overgrootvaders van mevrouw Van Dam-Groeneveld was Franciscus (ook: Frans)
Smit, rooms-katholiek gedoopt te Leiden op 4 januari 17852. Volgens de doopinschrijving wa-
ren zijn ouders Anthony Smit en Anna Marechal. Het huwelijk werd snel gevonden in de huwe-
lijken voor schepenen, waar huwelijken tussen Rooms-katholieken en gemengde huwelijken
over het algemeen te vinden zijn. Het huwelijk werd op 21 mei 1774 te Leiden op het stadhuis
voltrokken. Anthony werd bij zij n huwelijk vergezeld door zij n vader PieterSmit, terwijl Anna
Marechal vergezeld werd door een nicht genaamd Johanna Graen.

Zoeken naarde dopen
Eerst zocht ik naar de dopen van de beide huwelijkspartners. Aangezien ik de naam van de va-
der van de bruidegom al wist, werd eerst naar zijn doop gezocht in de klappers van de Rooms-
katholieke dopen. De doop van Anthony kon daar niet gevonden worden, zodat werd gekeken
bij de protestantse dopen. Eenvoudig werd daar op 29 september 1748 de doopinschrijving
gevonden vanAnthonie, zoon vanPieterSmitenPieternellaPhilippo. Dit moest wel de goede zijn.

Gezien het feit, dat Anthony voor schepenen was gehuwd, trok ik de conclusie, dat het om
een gemengd huwelijk moest gaan, zodat de bruid wel rooms-katholiek gedoopt zou moeten
zijn. Aangezien zij in 1774 trouwde, besloot ik vanaf 1754 in de (alfabetisch chronologische)
klappers terug te werken. Spoedig vond ik daar op 6 januari 1751 de doopinschrijving van
Anna, dochter van Petrus Marechal en MietjePhilipo (die bij de doop van twee andere kinderen in
1752 en 1754 NeeltjePhilippo heette). Als doopgetuigen traden op Cornelis de Laar en Anna Polet.
Achter de naam van de moeder was de toevoeging: 'reformatae' geschreven.

Alles leek te kloppen: Zij was ten tijde van het huwelijk 23 jaar, haar man 26. Het huwelijk
van haar ouders was blijkbaar ook al een gemengd huwelijk geweest, gezien de toevoeging
achter haar naam. Grappig detail was, dat de beide moeders Philippo heetten, zodat daar mo-
gelijk een verwantschap zat. Leuk, maar voor mij op dat moment niet van belang, aangezien
de kwartierstaat in GensNostra bestaat uit vijf generaties met volledige gegevens en de zesde
generatie alleen de namen worden gegeven.

Restte mij slechts het bijeenzoeken van de overlijdensdata van Anthony Smit en Anna Ma-
rechal. Beide data waren snel gevonden: Anthony Smit op 1 mei 1857 en zijn echtgenote op 25
januari 1827. Alles was klaar en kort daarna volgde plaatsing van de kwartierstaat in Gens
Nostra.
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Defout
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: de Anthony Smit die in de Nederduits Hervorm-
de kerk werd gedoopt in 1748 als zoon van PieterSmit en Petrondla Philippo en de Anna Marechal,
die rooms-katholiek gedoopt werd op 6 januari 1751 als dochter van Petrus Marechal en Neeltje
Philipo kunnen niet met elkaar zij n gehuwd, want zij waren volle broer en zus. Pieter Smit en
Petrus Marechal zijn namelijk één en dezelfde persoon, terwijl de verwachte verwantschap tus-
sen de beide Philippo's veel nauwer was dan ik had gedacht. Neeltje zal in veel gevallen afge-
leid zijn van Cornelia, maar een afleiding van Petronella is ook zeer wel mogelijk.

Hoe kon de fout ontstaan? In eerste instantie heb ik niet gedaan wat ik anderen altijd wel heb
verteld:

'vertaal Franse namen in het Nederlands en ga daar ook eens kijken'

Marechal is namelijk identiek aan Smit (eigenlijk hoefsmid). Hierdoor versmolten Petrus Mare-
chal en PieterSmit in mijn gedachten niet tot één persoon, wat versterkt werd door het feit, dat
ik in twee verschillende klappers keek: rooms-katholiek en protestant. De vermelding achter
de naam van de moeder deed weliswaar een belletje rinkelen, maar helaas niet het juiste.

Een derde reden waardoor dit kon gebeuren, was dat ik genoegen nam met deze gegevens
en ik niet geprobeerd heb verder in de tijd terug te gaan; voor de kwartierstaat was dat im-
mers niet nodig. Hierdoor probeerde ik geen huwelijksinschrijving van Pieter/Pieternella en
Petrus/Neeltje te vinden.

Daarmee samenhangend kan nog gezegd worden dat ook geen gezinsrecontructies werden
gemaakt, die het een en ander zouden hebben verduidelijkt. Voorts heb ik de overlijdensakte
vunjohanna Marechal (zoals ze werd vermeld) in 1827 niet serieus genomen. Haar ouders ston-
den daar vermeld als Henricus Marechal en een onbekende moeder. Aangezien de moeder niet
bekend was, twijfelde ik aan het waarheidsgehalte van dit gegeven en daarbij had ik immers
al de ouders gevonden in het doopboek. Als ik dan nog iets verder in de klapper van dat doop-
boek had gekeken, dan had ik de doopinschrijving van Anna Marechal, dochter van Hendricus
Marechal en Anna Hennik gevonden op 31 mei 1748.

De moraal van dit verhaal
1. Denk vooral aan de vertaling van Franse namen in het Nederlands en kijk ook daar.
2. Neem de overlijdensakte serieus en zoek de overlijdensdata van mensen niet als aller-

laatste op, maar in een eerder stadium. Had ik namelijk eerst de overlij densgegevens
gezien, dan zou ik in het doopboek vermoedelijk verder hebben gekeken.

Stamreeks Smit/Marechal/Maarschalk
Wie denkt dat het verhaal daarmee eindigt, heeft het mis. Uiteraard heb ik nu geprobeerd om
de stamreeksen van beide families verder te vervolgen. In opgaande lijn, komen voor beide
echtelieden de namen Smit en Marechal voor, maar daarnaast ook de naam Maarschalk.

Bij het opvoeren van de beide stamreeksen kwam ik beide keren uit op zekere Glaude
Marechal/Smit. Er leek eigenlijk maar één Glaude Marechal in aanmerking te komen, namelijk
de Glaude Marechal van Antwerpen, die te Leiden op 7 februari 1682 voor schepenen trouwde
met MarieJanse van Leiden. Beiden waren volgens deze inschrijving niet eerder gehuwd ge-
weest. In de r.-k. parochies van Leiden komen verschillende kinderen van Glaude Marechal voor
met als echtgenote afwisselend: Marie Janse, Marie Gruet, Marie Tassi. De kinderen zijn: Anne
(1682), Henricus (1684), Gertrude (1687), Theresia (1689), Catharina (1690), Margaretha (1691) Johan-
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nes (1694). De doopdata sluiten elkaar niet uit; ze vallen allemaal na de huwelijksinschrijving
van 1682. De namen van de moeder zouden verschrijvingen kunnen zijn geweest. Daarbij
komt dat Marie Gruet bij beide takken als doopgetuige optrad, waardoor het vrijwel zeker was,
dat de beide takken moesten samenkomen bij Glaude Smit/Marechal. In schema zou dat er hy-
pothetisch als volgt uitzien:

Glaude Marechal/Smit
tr. 1682

Marie Janse (Gruet/Tassi)

Andries Marechal/Smit Henricus Marechal/Smit
geb. ca. 1680 geb. 1684

tr. 1702 tr. 1707
Anna (van) Heus(den) Catharina Heus

De beide echtgenotes bleken zusters te zijn (beiden namen hun moeder Francijntje Antwilder
als getuige mee bij hun huwelijk), waardoor nog meer aannemelijk werd, dat Andries en Hen-
ricus broers waren. Er was echter één probleem: de doopdatum van Andries was niet te vinden
en eigenlijk was er ook geen ruimte voor nog een kind in de bestaande serie vanaf 1682. Een
eerder huwelijk van Glaude Marechal leek uitgesloten, aangezien er èn geen eerder huwelijk
was gevonden, èn geen doop van een Andries, zoon van een Glaude Marechal met een andere
moeder was gevonden èn Glaude Marechal in 1682 jongman werd genoemd. Er leek nog een
mogelijkheid te zijn, namelijk dat Marie Gruet voor haar huwelijk met Glaude Marechal was be-
vallen van een zoon Andries, die dan na het huwelijk als Marechal en Smit door het leven ging.
En hier lag de oplossing, zij het op een andere wijze dan vermoed.

Kijkend onder de naam van de moeder, Gruet, bleek, dat de naam in Leiden vrijwel niet
voorkwam. Slechts één mannelijke Gruet, Charles, gehuwd met achtereenvolgens JannetjeSco-
rion en Cornelia]oost komt in de klappers voor. Bij de dopen van zijn negentien kinderen (tien
uit het eerste huwelijk en negen uit het tweede) komen eveneens bekende namen voor: Maria
Grue was getuige bij de doop van een kind in 1705 en Claudius Smith trad in 1711 als zodanig op.
Maar ook bij de doop van Gertrude Marechal in 1687 trad een zekere Nicolas Scorion als doopge-
tuige op.

De huwelijksinschrijving van Gard Grue, weduwnaar van Jannetje Jacobs Schurjon, met Corne-
lia Gillis, geboren te Heusden was snel gevonden. Hij trouwde op 17 april 1695 voor schepenen
te Leiden. Als getuige nam hij zijn zwager mee: Glaude Marechal, wonende in de Haarlem-
merstraat. Hierdoor was het zeker dat Carel Grue en Marie Grue broer en zus waren. Het eerste
huwelijk werd gesloten op 30 september 1679 voor schepenen van Leiden: Carel Andriesz.,
geboren te Leiden, lakenwever, wonende in de Haarlemmerstraat trouwde metjannetjejacobs,
geboren te Leiden en wonende aan de Oude Vest.

Haar getuige was Catharina Aernouts Francois, haar moeder. Zijn getuige was zijn zwager:
Glaude Martijn, wonende in de Haarlemmerstraat. Was deze zwager Glaude gehuwd met een
andere zuster Grue, of was wellicht Glaude Martijn identiek aan Glaude Marechal die ook wel
Claudius Smit heette? Bij de dopen van het vierde kind van Charles Grue in 1685 was namelijk
ook al een ClaudeMartin aanwezig geweest als getuige.
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De klapper op huwelijken gaf snel de gezochte gegevens: Glaude deMartin, geboren te Leiden,
wonende in de Santstraat, vergezeld van Hendrik Martin, zijn vader, trouwt op 1 februari 1671
voor schepenen van Leiden met Maria Andries, geboren te Luik, wonende in de Verwerstraat en
vergezeld van haar moeder Charlotte Andries.

Dit hield echter wel in, dat de kinderen wellicht onder de naam Martin gedoopt zouden
kunnen zijn. En dat bleek ook het geval te zijn. Niet minder dan acht kinderen tussen 1671
en 1685 bleken te zijn gedoopt onder de naam Martin, onder wie Andries (in 1678 als André)
en Hendricus (in 1685). Dat betekende wel, dat mijn eerdere reconstructie (uitgaande van de
Glaude Marechal die in 1682 trouwde met MarieJanse) weer bekeken moest worden. Een aantal
personen bleek wel bij de gezochte Glaude Martijn alias Marechal te horen, een aantal niet. Dat
resulteerde in de onderstaande fragment-genealogie:

I. Hendrick Martijn, geb. Luxemburg, lakenwerker, overl. na 1680, tr. (1) Leiden (schepenen)
4-6-1645 Margarieta Glaude, geb. Luxemburg, overl. vóór 1680; tr (2) Leiden (schepenen) 15-6-
1680 Maria Hendriks, weduwe van Jan Dircksz.

Hendrik Martijn woonde aan de Langegracht (1645), Santstraat (1671-1680). In 1671 trad hij als getui-
ge op bij het huwelijk van zij n zoon. Deze laatste trad juist weer op als getuige bij Henricks tweede
huwelijk.

Bij het aangaan van het tweede huwelijk, moesten er voogden over zijn twee minderjarige doch-
ters worden aangesteld. Van de kant van de familie werd hun meerderjarige broer Glaude Martijn
aangesteld als voogd3.

Uit het eerste huwelijk:

1. Glaude Martijn, volgt II.
2. Clara Martijn, geb. Leiden ca. 1658, mogelijk identiek aan de Clara Maartens, wonende in

de Santstraat, vergezeld met Maria Maartens, haar moeder, die op 10-8-1680 voor schepe-
nen trouwde met Wouterjacobsz, geboren te Oosterhout, lakenwever.

3. Maria Martijn, geb. Leiden ca. 1659.

II. Glaude Martijn, na 1680 Glaude Marechal alias Claudius Smit, geb. Leiden ca. 1645,
lakenwerker/lakenspinner, begr. Leiden week van 4/11-1-1727, tr. Leiden (schepenen) 1-2-1671
Marya Andries Gruet, geb. Luik, dochter van NN en Charlotte Andries.

Glaude Martijn werd vermoedelijk onder die naam gedoopt in één van de Leidse Rooms-Katholieke
Staties. In 1671 trouwde hij onder die naam met Marya Andries, die later uitsluitend onder de naam
Grue(t) voorkomt. Glaude woonde ten tijde van zijn huwelijk in de Santstraat, bij zijn vader. Ver-
moedelijk heeft hij zich kort erna aan de Haarlemmerstraat gevestigd, waar hij woonde toen in
1679 zijn zwager Charles Grue trouwde. Daar woonde hij ook nog in 1680 toen hij als getuige optrad
bij het tweede huwelijk van zijn vader en tenslotte ook nog toen hij als getuige aanwezig was bij
het tweede huwelij k van de eerdergenoemde Charles Grue.

Glaude trad tevens op als getuige bij de beide huwelijken van zoon Andries in 1702 en 1718 en bij
alle vier huwelijken van zijn zoon Hendrik. Volgens de huwelijkinschrijvingen van zijn zoon Hen-
drik in 1714 en 1717 was hij toen woonachtig in de Groenepoort in de Haarlemmerstraat.

Naast telkens als getuige op te treden bij huwelijken, was Glaude ook regelmatig actief als
voogd. In de eerste plaats over zijn eigen minderjarige zusters, toen zijn vader in 1680 voor de
tweede maal trouwde.

In 1695 was hij als oom voogd over de twee minderjarige kinderen van zijn zwager Carel Grue en
diens overleden echtgenote Jannetje Scorion4. In 1718 werd hij, vermeld als Glaude de Smet, lakenspin-
ner, samen met Paulus Heus (oudoom van de kinderen), als voogd aangesteld over zij n kleinkinde-
ren, de kinderen van zoon Andries de Smet5. In 1722 werd hij als voogd aangesteld over de kinderen
van wijlen Carel Grue en diens tweede vrouw Cornelia van Leent6. Nog in 1724 werd hij aangesteld als
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voogd over zijn andere kleinkinderen (de kinderen van zijn zoon Hendricus)7. Hij overleed in 1727
en werd in het begraafregister ingeschreven als: GlaudeMarsjal. Het is onbekend, waarom hij zich
vanaf de tweede helft van de jaren 80 van de zeventiende eeuw niet meer tooide met zijn eigenlijke
familienaam, maar met de naam Marechal of (in het Nederlands) Smit.

Uit dit huwelijk, allen ged. te Leiden (r.-k.):

1. MargueriteMartin, ged. 26-10-1671 (get.: Hilaire Colnet, Marguerite Martin).
2. Dochter Martin, ged. 25-12-1672 (get.: Charles Gruet, Claude Henry).
3. BarbeMartin, ged. 17-12-1674(get.: Charles Grué, Barbe Lanblo).
4. MichielMartin, ged. 11-1-1676 (get.: Michel Lamelot,Jeanne Caffin).
5. AndréMartin, ged. 11-3-1678 (get.: Grégroire Cresson, Caterine Boison), later genaamd An-

driesdeSmith/Marechal, volgt lila.
6. Jan Martin, ged. 13-9-1680 (get.: Jean Richard, Marie Goublo).
7. Marguerite Martin, ged. 15-4-1683 (get.: Henry Pierre, Marguerite Denys).
8. Henricus Martin, ged. 17-7-1685 (get.: Abraham Primot, Jeanne Scorion), later genaamd

Henricus Marechal, volgt Illb.
9. GertrudisMarechal, ged. 7-9-1687 (get.: Nicolas Scorion, Gertrude Henri).

10. Theresia Marechal, ged. 7-8-1689 (get.: Nathalie Hale, Sara Billot).
11. MargarethaMarechal, ged. 1-11-1691 (get.:Jean Francois Penau, Gertrude Gerard).

lila. Andries de Smith, ged. Leiden (r.-k.) 11-3-1678, lakenwever, tr. (1) Leiden (schepenen) 7-
5-1702 Anna van Heusden (ook Heus), geb. Leiden, dr. van Joannes van Heusden en Francijntje
Anthonis Antwijlers; tr. (2) Leiden (schepenen) 1-10-1718 Cornelia de Does, ged. Leiden (r.-k.) 28-
8-1693, dr. van Frans Augustinus Does en Gijsbertje Cornelis Noord Hollant.

Andries trouwde in 1702 (als Andries de Smith) en werd hierbij vergezeld door zijn vader Glaude Ma-
rechal. Beiden woonden toen in de Haarlemmerstraat. Ook bij zijn tweede huwelijk woonde hij in
de Haarlemmerstraat. Volgens de voogdijregisters was hij toen in de Groenepoort aan de Haarlem-
merstraat woonachtig, waar ook zijn vader woonde. Deze laatste was overigens ook wederom van
de partij als getuige bij het tweede huwelijk van Andries. Over de kinderen uit het eerste huwelijk
(Glaude van 14, Jan van 13, Hendrik van 8 en Louis van 7) werden voogden aangesteld in de persoon
van grootvader Glaude de Smet en oudoom PaulusHeus, perkamentmaker.

Cornelia Does nam als getuige haar stiefmoeder Maria Pestmans mee, de vierde echtgenote van
haar vader.

Uit het eerste huwelijk, allen ged. te Leiden (r.-k.):

1. ClaudiusMarechal, ged. 10-6-1704(get.: Claudius Marechal, Francisca Handtwilder).
2. Joannes Marechal, ged. 1-11-1705 (get.: Joannes Huys, Maria Grue).
3. Maria Smit, ged. 16-6-1707 (get.: Joannes Andries, Maria Claude), overl. vóór 1718.
4. Paulus Smit, ged. 27-5-1708 (get.: Willem van der Boom, Maria Smith), overl. vóór 1718.
5. Henricus Smit, ged. 8-5-1709 (get.: Henricus Smit, Judith Collard), volgt IVa.
6. LudovicusSmit, ged. 6-11-1711 (get.: Ludovicus Monray, Maria Vaneramp).
7. Andreas Smit, ged. 27-8-1713 (get.: Joannes van Hoff, Margaretha Copin), overl. vóór 1718.

Uit het tweede huwelijk, allen ged. te Leiden (r.-k.):

8. Gijsbertha Smit, ged. 11-9-1719 (get.: Frans de Does, Mary Grue).
9. MariaSmit,ged. 19-4-1721 (get.: Glaudius Smit, MariaJoesman).

10. Joannes Smit, ged. 1-3-1723.
11. Maria Smit, ged. 1-3-1723 (get.: Joannes Heus, Anthonia Cragh, Franciscus de Does, Maria

Pesman).
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IVa. Hendrik Smit, ged. (r.-k.) 8-5-1709 (als Henricus), spinner, tr. Leiden (schepenen) 1-4-1747
AnnaHennik, ged. Leiden (Luth.) 4-5-1721, dr. van Jochem Hennik en Trijntje Soeris.

Hendrik Smit werd bij zij n huwelijk vergezeld door zij n broer Jan Smit. Hij woonde toen aan de Ver-
werstraat. Anna werd vergezeld door haar vader.

Uit dit huwelijk, allen ged. te Leiden (r.-k.):

1. Anna Marechal, ged. 31-5-1748 (get.: Johannes Marechal, Anna Blijkersveld), overl. 25-1-
1827, tr. Leiden (schepenen) 21-5-1774 Anthony Smit, ged. Leiden (NH) 29-9-1748, overl.
Leiden 1-5-1837, zn. van Pieter Smit en Petronella Philippo (zie IVb).

2. Catharina Marechal, ged. 28-5-1750 (get.: Claudius Marechal, Maria Lourisse).
3. MariaMarechal, ged. 27-3-1753 (get.: Johannes Marechal, Maritje Marechal).
4. Andreas Marechal, ged. 19-12-1755 (get.: Johannes Marechal, Maria Klijmens).

Illb. Henricus Marechal, ged. Leiden (r.-k.) 17-7-1685, lakenspinner, begr. Leiden 3/10-9-1735,
tr. (1) Leiden (schepenen) 4-6-1707 Catharina Heus, geb. Leiden, begr. Leiden week van 27-12-
1710/3-1-1711, dr. van Johannes Heus en Francijntje Anthonisdr Antwijlers; tr. (2) Leiden (sche-
penen) (als Hendrik Smit) 28-4-1714 Jannetje Nons, geb. Brussel begr. Leiden week van 26-9/3-
10-1716; tr. (3) Leiden (schepenen) 8-5-1717 (als Hendrik Smit) Johanna Winst, ged. Leiden (r.-k.)
18-7-1696, begr. Leiden week van 28-10-/4-11-1724, dr. van Anthonius Winst/Winnes en Anna
de Rijk; tr. (4) Leiden (schepenen) 30-12-1724JohannaP(o)let. Zij tr. (2) Leiden (schepenen) 16-7-
1740 Cornelis Fansaer (ook: Van Loer), geb. Leiden, lakenwever.

Henricus werd bij elk huwelijk vergezeld door zijn vader GlaudeMarechal/Smit.

Uit het eerste huwelijk:

1. Henricus Marechal, ged. Leiden (r.-k.) 13-3-1708 (get.: Claudius Marechal, Francina Huy-
sen).

2. Gerardus Smit, ged. Leiden (r.-k.) 11-2-1710 (get.: Gerardus Buys, Maria Grue).

Uit het tweede huwelijk:

3. PaulusMarechal, ged. Leiden (r.-k.) 1-3-1715 (get.: Paulus Heus, Elisabeth Egom).

4. Theodorus Marechal, ged. Leiden (r.-k.) 28-7-1716 (get.: Dirck Nile, Ester Pieters).

Uit het derde huwelijk:

5. AntoniusMarechal, ged. Leiden (r.-k.) 23-3-1718 (get.: Antonius Winst, Cristina Winst).

6. Joannes Smit, ged. Leiden (r.-k.) 18-8-1723 (get.: Joannes Husse, Maria Wingt).

Uit het vierde huwelijk8:

7. Petrus Smit, ged. Leiden (r.-k.) 4-7-1726 (get.: Josias Janse, Maria Mossard), volgt IVb.
8. Cristina Marechal, ged. Leiden (r.-k.) 5-11-1728 (get.: Joannes Pince, Judith Monie).
9. JoannaSmit, ged. Leiden (r.-k.) 3-9-1730 (get.: Joannes Mossi, Joanna Roscamps).

IVb. Pieter Smit, ged. (r.-k.) 4-7-1726, ws. begr. Leiden week van 14/21-9-1776, otr. Leiden 7-10-
1747 Pieternella Philippo, ged. Leiden (NH) 7-9-1723, begr. Leiden week van 12/19-2-1785, dr. van
Anthony Philippo en Maria de Klerk.

Uit dit huwelijk, allen ged. te Leiden:

1. Anthonie Smit, ged. (NH) 29-9-1748 (get.: Anthonie Philippo, Trijntje van der Heuvel),
volgt V.
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2. Pieternella Smit, ged. (NH) 14-11-1749 (get.: Antonie Philippo, Maria de Witt).
3. Anna Marechal, ged. (r.-k. 6-1-1751 (get.: Cornelis de Saer, Anna Polis).
4. Petrus Marechal, ged. (r.-k.) 12-7-1752 (get.: Johannes Marechal, Catharina Putman).
5. Maria Marechal, ged. (r.-k.) 14-5-1754 (get.: Jacobus Rousse, Cornelia Zonneveld).
6. Hendrik Smit, ged. (NH) 2-5-1756 (get.: Antoon Flipo, Aryaantje van der Hekken).
7. Johannes Smit, ged. (NH) 21-2-1759 (get-: Arie Bon, Lijsje Planje).
8. Koba Smit, ged. (NH) 14-6-1761 (get.: Jacobus Peket, Antenet Lagelie).
9. Anna Smit, ged. (r.-k.) 24-11-1763 (get.: Conelis van Zaar, Anna Pollet).

10. IsaacSmit, ged. (r.-k.) 5-3-1766 (get.: Isaac van der Linde, Maria Dingjan).
11. Johanna Smit, ged. (r.-k.) 28-4-1768 (get.: Petrus Smit, Anna van Brussel).

V. AnthonySmit, ged. Leiden (NH) 29-9-1748, overl. Leiden 1-5-1837, tr. Leiden (schepenen) 21-
5-1774 Anna Marechal, ged. (r.-k.) 31-5-1748, overl. 25-1-1827, dr. van Hendrik Smit/Marechal en
Anna Hennik.

Uit dit huwelijk, allen ged. (r.-k.) te Leiden:

1. Pietenella Smit, ged. 29-7-1775 (get.: Petrus Smit, Catharina Marechal).
2. Catharina Smit, ged. 26-10-1776 (get.: Petrus Smit, Catharina Marechal).
3. Petrus Smit, ged. 3-7-1778 (get.: Petrus Smit, Catharina Marechal).
4. HenricusSmit, ged. 6-10-1780 (get.: Petrus Smit, Catharina Marechal).
5. Anna Smit, ged. 1-10-1782 (get.: Petrus Smit, Catharina Marechal).
6. FranciscusSmit, ged. 4-1-1785 (get.: Joris Aniba,Joanna Mara).
7. Wilhelmus Smit, ged. 24-1-1788 (get.: Wilhelmus Wonderling, Anne de Zwager).

Noten
1. C. de Graaf, Kwartierstaat Catharina Angenieta Groeneveld, in: Gens Nostra 54 (1999), pag. 132-

133-
2. Niet 4-1-1783 zoals ik in 1999 schreef.
3. GAL, Archief van de weeskamer (WK), inv. nr. 106, Voogdenboek I, fol. 73.
4. WK, inv. nr. 106, Voogdenboek K, fol. 192.
5. WK, inv. nr. 106, Voogdenboek M, fol. 104V.
6. WK, inv. nr. 106, Voogdenboek M, fol. i8iv.
7. WK, inv. nr. 106, Voogdenboek N, fol. 19V: d.d. 18-12-1724 Glaude Maarschalk, lakenspinner, groot-

vader, en Matthijs Duys, kleermaker, oudoom, voogden over Anthony zes jaar en negen maanden,
en Johannes een jaar en vier maanden, kinderen van wijlen Johanna Winste en Hendrik Maarschalk,
lakenspinner.

8. PaulusHeus, zeemtouwer, en Johannes Heus, zeemtouwer, beiden aanbehuwde ooms, zijn als voogd
aangesteld over de kinderen van wijlen Hendrik Smit en AnnaPolet, spinster, WK, inv. nr. 106, Voog-
denboek N, fol. 217.
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RIJSOORD - SAN FRANCISCO1898/1899
de reis van H.G. van Nes, Mrs Denis O'Sullivan en Curtis

DOOR MEVR. E. R. VAN DOOREMALEN

De reis
In de zomer van 1898 bezochten Engelsen en Amerikanen het Zuid-Hollandse dorp Rijsoord
(Ridderkerk). Het waren schilders, die vooral de klederdrachten van de inwoners kwamen
schilderen1. De grote gekleurde baaien rokken waren toenmaals in de mode. Ook de omgeving
(de Waal) was een geliefd onderwerp. Het dorpshotel en de enkele pensions waren vol gasten.
In pension 'Noorlander' van Volksje van Nes logeerde de Amerikaanse Mrs. Denis O'Sullivan met
haar driejarige zoontje Curtis. Hendrika Grietje van Nes, een nicht van Volksje, moest poseren
voor deze Amerikaanse omdat ze er zo 'Dutch' uitzag. Omdat Hendrika Grietje van Nes zo goed
met kinderen kon omgaan, mocht ze op de kleine Curtis passen zolang Mrs. Denis O'Sullivan in
Rijsoord was. Toen Mrs. O'Sullivan weer terug ging naar Londen (haar woonplaats), vroeg ze
aan de kinderoppas of ze met haar meewilde. Dit vonden haar ouders helaas niet goed. Spoe-
dig schreef de Amerikaanse dat Hendrika Grietje van Nes dringend noodzakelijk naar Londen
moest komen en dat ze zo graag een 'echte Dutch nurse' wilde hebben. Eindelijk kreeg Hen-
drika toestemming. Mijn overgrootmoeder Hendrika Grietje van Nes, geboren te Ridderkerk op
6 juni 1874 als dochter van Florus van Nes en Corneliajohanna Schumacher, nam afscheid van haar
ouders, haar tien broers en zusters en haar dierbare Rijsoord.

Hendrika Grietje van Nes (1874-1945)
met haar kinderen Corneliajohanna en Pieterjohannes van Horssen

Gens Nostra 58 (2003) 451



Met 'Madam' (lees Mrs. O'Sullivan) vertrok ze op 2 juli 1898 naar Rotterdam en vervolgens
met de 'Batavier' naar Londen. Voor het eerst van haar leven op volle zee! In het drukke Lon-
den op het adres 7 Lansdowne Road Holland Park W, leerde ze al snel wat huishoud-Engels
door haar omgang met Curtis en met een bediende. Niet veel later vroeg 'Madam' aan haar
kindermeisje of ze met haar gezin meewilde naar San Francisco om haar moeder te bezoeken.
Nou dat wilde ze wel... maar mocht ze? Ze keerde terug naar Rijsoord om toestemming te
vragen aan haar ouders. En ' t einde van de zaak was ... dat ze MOCHT! Woensdagmorgen 3
augustus 1898 om acht uur waren ze terug in Londen waar alles werd ingepakt om naar Liver-
pool te gaan. Op zaterdag 6 augustus vertrok hun schip 'Tongariro' uit de haven van Liver-
pool.

'Het schip is bestemd voor 4.000 passagiers. In de eetzaal van de 1' klasse staan vier lange tafels, die
altijd netjes gedekt zijn. Aan beide zijden van de eetzaal zijn vele slaapkamertjes (cabins) welke ge-
riefelijk en groot zijn. Op het tussendek zijn twee rooksalons en een zitkamer waar we gaan zitten als
het regent. De eetkamer van de tweede klass dient tegelijk als slaapzaal. In de 3C klasse ben ik nooit
geweest'.2

Het schip arriveerde in Montreal op 17 augustus. Vandaar gingen ze met de trein dwars door
Canada naar Victoria.

'Nu zal ik u eens vertellen hoe of de trein er uitziet. De locomotief is precies als van Curtis speelgoed
ijzer spoor en kolenwagen, dan zijn er 2 vrachtwagens en 4 passagier wagens, en een eetwagen, die
wagen van ons is een heel mooie wagen, overdag is hij geheel met springveeren plusen zitplaatsen
en 's avonds als wij naar bed gaan zijn het allemaal ruime slaapplaatsen. Zoo groot als een bedstede
en eiken avond krijgen wij schoone lakens en kussensloopens, in ieder zoo'n slaapplaats is een raam
en voor dat raam is een net gehangen zoolang als het raam is om uw goed in te leggen, op de vloer
liggen mooie karpetten, het zijn groote wagens met drie vertrekken waar men geheel doorloopt en
ieder vertrek heeft 8 bedden, 4 boven en 4 beneden, en aan beiden einden van de wagen zijn 2 kleine
kamertjes om ons zelven te wasschen, de eene zijde voor dames en de andere voor heeren. O ik kan
u niet schrijven hoe mooi en gemakkelijk zoo'n wagen is, ik had nog nooit zoon mooi groot spoor
gezien. Nu heden morgen zie ik weinig huizen bijna al weiland met veel bruine koeien, alleen kwa-
men wij bij een station waar wij stil hielden en uitstapten, daar stonden eenige zeer mooie planken
huizen met een tuin al mooie prachtige bloemen'.

Op 22 augustus kwamen ze aan in Victoria. Tot hun teleurstelling waren ze te laat om direct
de boot naar San Francisco te nemen. Ze moesten nu tot zaterdag blijven.

'Heden Vrijdag avond 9 uur, wij zijn door 's Heeren goedheid nog gezond en heb deze 3 dagen den
geheelen dag uit geweest en gingen 's avonds vroeg naar bed zoo komt het dat ik in een poosje niet
geschreven heb, eiken morgen zijn wij met ons drieën naar het park gegaan, dan gingen wij eerst
naar den zeekant baden, Curtis geheel naakt en ik met mijn voeten, het was prachtig weer en madam
lei dan in het zand onder een paraplu te lezen en naar ons te kijken.

Woensdag middag hebben wij naar 3 oorlogschepen wezen kijken en gisteren hebben wij in den
straten een beetje rond geloopen en heden middag naar het museum wezen kijken, daar zagen wij
verschillende mooie dieren, het is hier een zeer stille stad en de menschen kijken ook nog al niet veel
naar mijn muts, er zijn hier bijna meer Indianen en Sineeschen menschen dan andere zooals wij'.

Op 31 augustus 1898 ('op den i8e verjaardag van onze Wilhelmina') stapte Hendrika Grietje
van Nes de stad van 'The Far West' binnen: San Francisco!

'Er is een telefoon hier dat men bijna tegen iedereen kan spreken in San Francisco, er is een heel dik
boek met al de namen van de mensschen waar wij naar toe kan telefoneren, ik heb er ook al door ge-
praat, maar het is makkelijk hoor. 't Is veel beter dan een spreektoestel.

Na een verblijf van eenjaar stapten Mrs. Denis O'Sullivan, Curtis en mijn overgrootmoeder op
18 september 1899 op de radarboot, die hen naar de andere kant van de baai bracht. Met de
trein reisden ze dwars door Amerika naar Chicago. Onderweg zagen ze onder andere India-
nen, krijtbergen ('hele rare bergen, net Rijsoordsche vlasschelven'), bergen, prairies, enz. In
Chicago ontmoette Hendrika Grietje van Nes heel even haar oom John Vanderpoel (weduwnaar van
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(Cornelius) Denis O'Sullivan (1868-1908), de bariton
(colkctieSanFransiscoPublicLibrary)

Maria van Nes). Met een andere trein reden ze verder naar New York. Een hele week verbleven
ze hier bij een kennis van Mrs. O'Sullivan. Het viel mijn overgrootmoeder op dat, in tegen-
stelling tot Victoria, de mensen in New York wel naar haar boerenmuts keken. Ze bezochten
verscheidene omliggende dorpjes, die ze verkozen boven de drukke, vuile stad. Zaterdag 30
september 1899 waren ze aan boord van het SS 'Rotterdam' van de Holland-Amerikalijn.
Dit schip was groter en mooier dan de 'Tongariro'. Hendrika Grietje van Nes had nu een eigen
Tcamertje'. De tocht verliep probleemloos. Op 11 oktober arriveerden ze om zeven uur in de
ochtend in Rotterdam. Ze reisden verder per spoor naar Barendrecht en vandaar per rijtuig
naar Rijsoord.

'Madam en Curtis blijven hier weer eenige tijd logeren en nemen mij dan voor een poosje mee naar
Londen - En dat wil ik graag'.

Mrs. Denis O'Sullivan (alias Elizabeth Curtis O'Sullivan)
De gegevens van de reis van mij n overgrootmoeder Hendrika Grietje van Nes heb ik uit een brief,
die zij in San Francisco schreef op 24 oktober 1898. Ze gebruikte daarvoor briefpapier met als
briefhoofd: 'Office of J.M. Curtis, gauger, Room 27,123 California St'. Het verslag bestaat uit
zes velletjes papier waarvan voor- en achterkant zijn beschreven en nog een, aan één zijde
beschreven, half velletje. Het reisverslag mist dus een half velletje. Ik vermoed dat deze brief
(reisverslag) is verstuurd naar haar ouders in Rijsoord. De gegevens van de terugreis heb ik uit
een tweede verslag, dat in 1925 door Hendrika Grietje geschreven werd.
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Nadat ik dit verhaal over mij n overgrootmoeder had gelezen, wilde ik proberen om meer te
weten te komen over haar reisgezel, Mrs. Denis O'Sullivan. Mij n eerste brief ging naar de Stich-
ting Oud-Ridderkerk, die mij informatie gaf over de familie Van Nes3, over Rijsoord en over
twee andere schilders4. Een volgende brief ging naar de 'California Historical Society' in San
Francisco. Na verloop van tijd kreeg ik van hen informatie uit het bevolkingsregister van 1900
(census) over James Marvin Curtis en uit het boek 'Artists in California: 1786-1940'5. een aantal
biografische gegevens over Mrs. Denis O'Sullivan. Daarna kon ik nog gegevens uit krantenarti-
kelen6 over haar bemachtigen. En met behulp van het internet kwam ik erachter dat de Ban-
croft Library in Berkeley (California) brieven in de collectie heeft, welke Mrs. Denis O'Sullivan
heeft geschreven aan (vermoedelijke) verre familieleden aan de kant van haar schoonmoeder.
Ze schreef onder meer aan haar 'stiefzoon' Noel Sullivan (1890-1956). Door de ontvangst van
kopieën van deze brieven, ben ik achter het Londense adres en het adres van haar buitenhuis
in Oxfordshire gekomen.

Deze gegevens resulteerden in onder meer de volgende informatie over de reisgezel van
mij n overgrootmoeder Hendrika Grietje van Nes:
Mrs. Denis O'Sullivan is geboren als Elizabeth Curtis te San Francisco op 27 augustus 1865 als
dochter van de ijker/chemist James Marvin Curtis (1832-1915) en Charlotte Agnes Ridder (1841-
1928). Als kind kan ze al goed tekenen en heeft ze een atelier in haar ouderlijk huis in 2518 Uni-
on Street en later in Bolinas (California). Ze studeert in San Francisco, New York en Parijs. Op
4 mei 1893 trouwt ze met CorneliusDenis O'Sullivan7. Hij is geboren in San Francisco op 24 april
1868 als één van de elf kinderen van de rijke 'oil and paint dealer' Cornelius Denis O'Sullivan uit
Ierland en Mary Sullivan. Denis O'Sullivan is een bariton die zijn debuut in London maakt op 6
maart 1895. Hij overlijdt in Columbus (Ohio) op 1 februari 1908.
Het echtpaar heeft drie kinderen:

1. Major General CurtisDion O'Sullivan8, geb. Londen 29-10-1894, studeerde aan de Universi-
ty of California, militair (Adjudant General of California and Commanding General 49*
Infantry Division), president bij de Mill Estate inc , overl. Napa (California) 26-6-1967, tr.
Helen Hooper, geb. San Francisco 5-1-1895, overl. San Mateo County (California) 2-1-1969,
dr. van Joseph Hooper, bankier, en Mary Pardo w.
Uit dit huwelijk:
a. CorneliusDion O'Sullivan, geb. San Francisco 27-4-1919, overl. (vermist op zee) 15-3-1943 aan boord

van de atoomonderzeeër USS Triton (SS-201) samen met 73 anderen.
b. Curtis Hooper O'Sullivan, geb. San Fransisco 15-9-1922, militair (generaal), woont in Salida (Cali-

fornia).9

2. Bridget O'Sullivan (Biddy), geb. London 2-10-1901, woont in Britwell Salome (Oxfordshire)
en heeft daar de auteur Monica Dickens gekend10, paardenfokster, schrijfster van het
boek over haar woonplaats 'The Two Britwells: A Story of A Village' (1969); er is een her-
denkingssteen voor haar in Britwell Salome, overl. Oxford febr. 1989.

3. Terence O'Sullivan, geb. London 28-11-1906, 'representative for Standard Oil' in San Salva-
dor, overl. San Francisco juli 1980, tr.JulieHill, geb. San Salvador, studeerde aan de Castil-
leja School in Palo Alto (California) en de Sorbonne in Parijs.
Uit dit huwelijk:
a. Eleanor O'Sullivan, hielp mee aan het boek van haar tante Biddy O'Sullivan (1969), tr. (1) Ernesto

Regalada, overl. El Salvador (ontvoerd en vermoord door rebellen), tr. (2) Philip Danby, zn. van een
Danby en Doris Dickens, de zus van auteur Monica Dickens.
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Gezin Van Horssen-Van Nes (Dordrecht 1919); met van links naar rechts: F. (Florus van Horssen (1914-1989), H. G. van
Nes (1874-1945), C.J. (Corrie) van Horssen (1909-1999), P.J. van Horssen (1871-1947) en W.H.G. (Wim) van Horssen
(1918-2000)

Het gezin reisde nogal op en neer tussen Amerika en Engeland met achtereenvolgens de vol-
gende aankomsten te New York:"
- 24 december 1896 arriveert de 'Teutonic' vanuit Liverpool met aan boord Denis O'Sullivan,

29 j r., Mrs. Denis O'Sullivan, 30 jr.;
- 19 mei 1905 arriveert de 'Baltic' vanuit Liverpool met aan boord Master C. O'Sullivan, 9 jr. en

6 mnd.; hij is op weg naar zijn grootvader J.M. Curtis in San Francisco;
- 26 juni 1907 arriveert de 'Oceanic' vanuit Southampton met aan boord Denis O'Sullivan, 38

jr., Mrs. D. O'Sullivan, 35 jr.;
- 30 januari 1910 arriveert de 'Laurentic' vanuit Liverpool met aan boord Elisehill C. O'Sullivan,

39 j r., Terence O'Sullivan, 5 j r.; en
- 3 december 1916 arriveert de 'St. Louis' vanuit Liverpool met aan boord Elizabeth Curtis

O'Sullivan, 46 jr., BridgetB.O'Sullivan, 15 jr.,Terence O'Sullivan, gjr..

Volgens een krantenbericht in de 'San Francisco CalF6 van 1 oktober 1893 exposeerde Elizabeth
Curtis in het gebouw van de Art Student League te San Francisco circa dertig doeken, waar-
onder zeven of acht landschappen, een portret van Miss Rodda (een blond meisje gekleed in
een zwarte zijden jurk), 'A Portrait in White' (een vrouw in een witte jurk), 'A Corner of A
Kitchen', 'Mother and Child', een schets van haar man Mr. O'Sullivan, een portret van haar
vader, een portret van haar chaperone Mrs. Sneath en in een aparte ruimte haar academische
schetsen. Verder heeft Mrs. Denis O'Sullivan in 1905 haar man geportretteerd. Het portret
hing in de foyer van de Grand Opera House in San Francisco en is in 1906 bij de grote brand
verlo-ren gegaan. Op de Golden Gate International Exhibition in 1939 hing er één schilderij van
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haar getiteld 'Dutch Children' welke uitgeleend was door bevriend schilderes Mrs. Julia Helen
Heyneman (1868-1943). In de familie zijn nog enkele schilderijen van haar bewaard gebleven.
Volgens de familie had ze wel talent, maar niet bijzonder.

Elizabeth Curtis O'Sullivan schilderde niet alleen, maar ze heeft ook aantal boeken geschre-
ven. Zo zijn er gedichten van haar opgenomen in 'California Greeting' (i886)12en in 'To Denis:
being the verses written for him, and for some who loved him' (1911). In de Eerste Wereldoor-
log stelde ze haar huis in 7 Lansdowne Road (Holland Park, Londen) open voor Amerikaanse
militairen. Ze fungeerde als tussenpersoon voor deze militairen en hun families in Amerika.
Ze werd door hen 'stepmother' genoemd'3. In de jaren 1940-1950 woonde ze bij haar dochter
Biddy O'Sullivan in de cottage 'Kerry Vor' in Britwell Salome, Oxfordshire, Engeland. 'Kerry
Vor' werd vanaf 1912 al gebruikt als zomerverblijf door de familie. Voor 1912 stond de cottage
bekend onder de naam 'The Pond House' of onder de naam 'The White House'. In 2002 be-
staat de cottage nog steeds. Elizabeth Curtis O'Sullivan is in 195514 overleden.

Slot

Mijn overgrootmoeder Hendrika Grietje van Nes is tot 1903 nog een aantal keren bij Mrs. Denis
O'Sullivan in Londen geweest. Op 10 december 1903 trouwde ze te Ridderkerk met de Dordte-
naar Pieterjohannes van Horssen. Zij kregen tussen 1907 en 1918 drie zonen en een dochter. Het
gezin woonde naast 'Het Henneke'15 in de Wijnstraat 37 te Dordrecht. In dit pand had P.J. van
Horssen zijn winkel in antiquiteiten'6. Hendrika Grietje van Nes is te Dordrecht overleden op 1
mei 1945.

Zoals gezegd schreef mijn overgrootmoeder in september 1925 nog een verslag dat ze de
titel 'Mijn reis' gaf. Ze eindigde dit verslag met een wijsheid:

'Nu nog even het besluit, want dat hoort er zoo bij. Na de Amerikaansche reis ben ik nog verschei-
dene malen in Engeland geweest. Ik heb, en in Amerika en in Engeland veel, heel, veel geleerd. Juist
daarom zou ik, u nog ongehuwde dames willen op het hart drukken; Indien je maar even in de gele-
genheid bent een reis naar 't buitenland te maken, doe het dan: Want het is zooveel waard, vooral als
je nog jong ben. Ga maar als kinderjuffrouw of iets dergelijks'.

Met dank aan: dhr. J. A. Crezée (f), Joyce Belluomini, Laura Grace Bruss, Tony Hadland, dhr. H.
van Hal, Jack Herney, mw. H.M.A. van Horssen, dhr. W.H.G. van Horssen (t), Adan Hughes,
Greg Kelly, Stephen Ley, mw. Jeanine MacKenzie Allen, mw. T.W. Muller-van Horssen, gene-
raal C. H. O'Sullivan, Alec Powell, Frederick S. Sherman en Peggy Zeigler.

Noten
1. Annette Stott, Hollandgekte: De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur, Am-

sterdam 1998. Dit boek gaat over de maniakale belangstelling in het Amerika rond de vorige eeuw-
wisseling voor alles wat uit Nederland kwam, in gang gezet door schilders die ons land ontdekten
en in de periode 1880-1914 bezochten.

Hans Kraan, Dromen van Holland: Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1S00-1514, Waanders,
Zwolle 2002, met een bijdrage van Ingrid Brons. Dit boek gaat over de vele buitenlandse kunste-
naars die in de tweede helft van de negentiende eeuw Nederland bezochten om hier met name de
vissersplaatsjes en de pittoreske bewoners op doek vast te leggen. Ook de grote steden, bijvoor-
beeld Dordrecht, de bollenstreek en de musea met oude meesters werden veelvuldig bezocht.

2. De inspringende, in kleiner lettertype gedrukte teksten zijn citaten uit de twee reisverslagen van
Hendrika Grietje van Nes (1874-1945), respectievelijk geschreven te San Francisco op 24 oktober 1898
en herschreven te Dordrecht in september 1925 (particuliere collectie).

3. Foto's van het gezin Van Nes-Schumacher zijn terug te vinden in: A. R. van Nes, Van Nes: een geslacht
van Vlassers, Ridderkerk 1988.
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4. Andere schilders die in Rijsoord hebben geschilderd, zijn:
- John Vanderpoel, geb. Haarlemmermeer 15-11-1857, schilder in Chicago, schrijver van het boek

TheHuman Figure, overl. Chicago mei 1911, zn. van Jan van der Poel en Maria van Nes (beiden ge-
boren in Rijsoord).

- Wilhelmina Douglas Hawley, geb. Perth Amboy (NewJersey) 13-7-1860, overl. Rijsoord 8-2-1958,
docente aan de Kunstacademie 'Julian' in Parijs, tr. 1901 Bastiaan de Koning.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de artikelen geschreven door wijlen de heer J.A. Crezée

in de regionale krant De Combinatie (Ridderkerk e.o.): Pension Noorlander, d.d. 25-8-1994 en Kunst-
schilders in Rijsoord, d.d. 28-10-1999 of de bijdrage van Eliza Leypold Good, A Holland Art Village,
in: Catholic World vol. 70, iss. 418 (jan.1900), pag. 514-526. (Making Of American Journals: http:
//moa.umdl.umich.edu).

5. Edan Milton Hughes, Artists in California: 1756-1540, z. pi., 2e editie 1989:
'CURTIS, Elizabeth (1865-1953). Painter. Born in San Francisco, CA on Aug. 27,1865. 'Bessie'

Curtis was artistically inclined as a child. She began art studies at the local Art Student League
followed by further study at the Gotham Art League in NYC and at Académie Delecluse in Paris.
While in her teens she established a studio in her native city and one across the Golden Gate in
Bolinas. By 1889 she was among the teaching staffat the Art Student League in San Francisco. She
then went to England to study art, married singer Denis O'Sullivan in 1893 and settled in London.
During the 1890S she made extended trips to Holland and returned to San Francisco in 1898 with
scènes of that country and Dutch children at play. After the death of her husband in 1908, she lived
with her daughter in Oxford, England until her demise about 1953. Her work includes portraits,
book illustrations, and landscapes. As well as a painter, she was also known as a writer of plays and
novels. She sometimes used the pseudonym Patrick Bidwell. Exh.: California Midwinter Interna-
tional Expo, 1894; San Francisco Art Association, 1895-1900; Golden Gate International Exposi-
tion, 1939'.

6. Over Mrs. Denis O'Sullivan zijn in ieder geval krantenartikelen verschenen in: The Sunday
Chronicle 11 aug. 1889, San Francisco Call 1 okt. 1893, SF Chronicle 4 juni 1899, The San Francisco
Examiner 6 j an. 1917, The Argonaut 9 aug. 1946, en The Argonaut 14 maart 1947.

7. Uit The New Grove Dictionary OfMusic andMusidans (edited by Stanley Sadie, second ed. 2001):
'Denis O'Sullivan (b San Francisco 24 April 1868; d Columbus, OH 1 Febr 1908). Irish-American

baritone. He was the son of Cornelius O'Sullivan of Skibbereen, Co. Cork. He first studied singing
in San Francisco, as an amateur, under Ugo Talbo (Hugh Talbot Brennan) and Karl Formes, and
was afterwards taught for some time by Vannuccini in Florence, by Santley and Shakeapeare in
London, and later by Sbriglia in Paris. On 6 March 1895 he made his London début at Ethel Bauer's
concert at Prince's Hall, where he sang six songs from Dichterliebe with great success, because
of his excellent phrasing and enunciation. On 25 August 1895 he made his début with the Carl
Rosa Company in Dublin as Ferrando (II trovatore) and sang on tour as Prince John in Sullivan's
Ivanhoe, the Mayor in Mendelsohn's Die Heimkehr aus der Fremde, Lothario in Mignon and
Vanderdecken in Der Fliegende Hollander, a part he sang at five hours' notice without rehearsal.
On 20 January 1896 he sang at Daly's Theatre in London with the Carl Rosa Opera Company as
Biterolf in Tannhauser and in February as Alfio in Cavalleria rusticana. On 2 March he made a
great success as the hero in the production of Stanford's Shamus O'Brien at the Opera Comique
Theatre in London, and sang throughout the run of the opera. Between 1897 and 1899 he divided
his time between England and the USA, singing in the latter on tours with Shamus O'Brien and
for two seasons in his native San Francisco, also on 19 September 1898 in New York as the Marquis
of Saint-Andre in Ludwig Englander's Little Corporal. In 1902 he sang at the Westmorland and
Northampton festivals. He also acted in Boucicault's plays in America. A book of poems dedicated
to his memory was published by his widow in 1911. It contains a fine drawing of O'Sullivan by John
Sargent' (bijdrage van Alexis Chitty).

8. Dit is Curtis, het kind waarop Hendrika Grietje van Nes oppaste.
9. In augustus 2002 vond ik via internet zij n naam, als afstammeling van Mrs. Denis O'Sullivan. Via de

Military Magazine kreeg ik zijn adres. Direct heb ik contact met hem gezocht en gevraagd of hij
bekend was met het feit dat zijn vader een Nederlands kindermeisje had. Nog geen twee weken
later had ik zijn brief met een drietal foto's al voor me liggen. Hij schreef onder andere dat hij, zijn
broer en zijn moeder in 1930/1931 mijn overgrootmoeder Van Nes (Drika genoemd in Amerika)
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hadden opgezocht in Dordrecht. Dit is niet bekend in onze familie!
'Considering the relatively short time she was my father's nanny, Drika had an inpact, was

fondly remembered, and was part of our family legend. Around 1930-31, my mother, brother, and I
visited her. What stock in a young boy's memory was the wooden shoes, other little boys peeing in
public, and her children swinging me by the hand around town. The Dutch costumes were right
out of the book at home: theSilverSkates'.

Verder schreef hij dat bij zijn zoon in Healdsburg, California nog schilderijen van Mrs. Denis
O'Sullivan liggen opgeslagen en dat zij een 'respected parent' was. Brief van generaal O'Sullivan
d.d. 17 augustus 2002 (particuliere collectie).

10. In de Engelse versie van de autobiografie van Monica Dickens (1915-1992), getiteld: An Open Book,
Hieinemann, Londen 1978, is op pagina 196-198 melding gemaakt van 'Biddy at Britwell': 'In Brit-
well, the whole world was ours, created by children for childern. Biddy lived in the cottage all the
time with cats and dogs and chickens and ducks and two nocturnal bush-babies in the apple attic.
She was in her twenties, and although she sometimes seemed grown up if we got out of line about
something serious, like the horses, most of the time she was a child, devising a child's way of life
whose adventure and pleasures werelimitless'.

11. Gevonden via internetadres: www.ellisislandrecords.org. Dit adres vermeldt de gegevens van
meer dan 22 miljoen namen van immigranten naar Amerika tussen 1892 en 1924 die per schip in
Ellis Island (New York) arriveerde.

12. De vijf gedichten hebben als titel: 'Mt. Tamalpais', 'The Golden Gate', 'Mission Dolores', 'San
Francisco at Sunset from the Bay' en 'Finis'. De illustraties zijn van de Art Student League. Het
boekje is in bezit van de California Historical Society, San Francisco.

13. Elisabeth O'Sullivan correspondeerde onder meer met de jonge Amerikaan Henry A. Butters III
vanaf het voorjaar 1915 tot zijn dood op 31 augustus 1916. Harry Butters had zich vrijwillig aange-
meld voor het Engelse leger en is op 24-jarige leeftij d bij de slag bij de Somme overleden. Zij n brie-
ven aan het thuisfront heeft zij bewerkt tot een boek getiteld 'Harry Butters R.F.A.: An American
citizen' (1917).

Jack Herney, een Instructor of History aan de Phillips Exeter Academy in Exeter (NH), heeft
in het schooljaar 2000/2001 (zijn 'sabbatical year') onderzoek gedaan naar de voormalige Exeter
student Henry A. Butters III. In hun schoolkrant uit 1916 is een brief (geschreven aan het front) van
Harry Butters afgedrukt.

14. Brief van generaal O'Sullivan, oktober 2002 (particuliere collectie). De door Hughes in zijn Artists
in California: 1756-1940 vermelde overlijdensjaar 1953 (zie noot 5) zou dan foutief zijn.

15. De geschiedenis van dit huis is vermeld in: prof. dr. ir. R. Meischke, dr. ing. H. J. Zantkuijl en drs.
P.T.E.E. Rosenberg, Huizen in Nederland: Zeeland en Zuid-Holland, architectuurhistorische verkenningen
aan dehandvan het bezit van VerenigingHendrickdeKeyser, Zwolle 1998, pag. 262-268.

16. Hij liet zich eerst op 31 oktober 1934 voor de arrondissementsrechtbank te Dordrecht beëdigen
als makelaar in en taxateur van roerende goederen. Sinds oktober 2001 zit in het pand weer een
antiekzaak, "in de Hen" geheten.
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r WEGWIJS
archiefnieuws

1
Groninger Archieven
Thuis zoeken in de akten van de Burgerlijke Stand: digi-
tale toegang tot de familiegeschiedenis

Een paar jaar geleden werd door de Rijksar-
chiefdienst het landelijke project GenLias gestart.
In iedere provincie begonnen de Rijksarchieven
of Regionaal Historische Centra, geholpen door
vrijwilligers, met het verzamelen van gegevens
uit de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.
De bedoeling was om deze gegevens, uit heel Ne-
derland, in te voeren in één grote database, zodat
met één druk op de knop een kwartierstaat kon
worden gegenereerd, die terugging in de tijd tot
circa 1780.

Inmiddels zijn we een stuk verder. Er zijn te-
genslagen geweest. We hebben veel bijgeleerd.
Zijn een stuk realistischer geworden, maar niet
minder ambitieus.

Groningen heeft nu, op weg naar een volledige
online-beschikbaarstelling van alle openbare ak-
ten van de Burgerlijke Stand, een eerste mijlpaal
bereikt. Medewerkers van het project GenLias
leggen op dit moment de laatste hand aan het via
internet (www.genlias.nl) beschikbaar stellen van
gegevens uit de Groninger huwelijksakten van
1811 tot 1922. In totaal zijn dat ongeveer 250.000
akten. En een globale berekening leert dat daar
door medewerkers van de Groninger Archieven,
de Stichting WeerWerk en een groep van zo'n 50
tot 60 vrijwilligers meer dan 10.000 uur aan is
gewerkt. Echt een enorme klus!

De meeste vrijwilligers zijn nu begonnen met
het verzamelen van gegevens uit de overlijdens-
akten. Een enkeling is al bezig met de geboorte-
akten. Het bestand betreffende de huwelijksak-
ten kan overigens, in iets gewijzigde vorm ook
worden ingezien in onze studiezaal.

Dienstverlening in de studiezaal en via de website
De gebruikelijke openingstijden zijn: dinsdag
van 9.00-21.00 uur; woensdag - vrijdag 9.00-17.00
uur; zaterdag 9.00-13.00 uur.

Voor nadere inlichtingen over de onderzoeks-
mogelijkheden bij en het aanbod van de Gronin-
ger Archieven kunt u ook de website raadplegen:
www.groningerarchieven.nl

In ons archievenoverzicht kunt u zoeken via
twee websites: www.groningerarchievennet.nl
en www.archieven.nl; deze laatste site biedt ook
de mogelijkheid te zoeken in een aantal van onze
archiefinventarissen.

Overig. Wie weet meer over Oeds deLeeuw Wieland?
Veel oude huizen in Loppersum worden geken-
merkt door rode baksteen onderbroken door
een overvloedig gebruik van witte versieringen.
Deze panden stammen uit de tweede helft van
de 19e eeuw en de eerste jaren van de twintigste
eeuw. Waarschijnlijk gaat het om huizen, die
ontworpen zijn door de architect Oeds de Leeuw
Wieland. Ook het bekende hotel Spoorzicht in
Loppersum is van zijn hand.

De Leeuw Wieland afkomstig uit Ureterp
vestigde zich in 1874 in Loppersum. Hij was lo-
gementhouder, aannemer en architect en bouwde
huizen, scholen, kerktorens en boerderijen, legde
hij wegen aan, groef wierden af en voltooide
een enorme hoeveelheid verbouwingen aan be-
staande panden, niet alleen in Loppersum, maar
ook in de provincie. De Historische Vereniging
Loppersum is begonnen met een onderzoek naar
leven en werk van de architect Oeds de Leeuw
Wieland (1839-1919). Het is de bedoeling dat in
2005 een boek over hem verschij nt. Daarom zoekt
de vereniging zo veel mogelijk informatie in de
vorm van bouwtekeningen, foto's, documenten,
anekdotes, etc. die hierover meer kunnen vertel-
len.

Contactpersonen:
mw. CA. Glas-Oosterdijk,
tel: 0596-571554,
e-mail: chglas@wanadoo.nl
of dhr. H. Nanninga,
tel: 0596-572035,
e-mail: nanninga@zonnet.nl

[Groningen, nieuwsbrief cultureel erfgoed,
jg. 3, nr. 2, zomer 2003, pag. 6,7]

Zeeland
Nieuws van archieven.
GemeentearchiefSchouwen-Duiveland
Het in 2002 in gebruik genomen nieuwe onder-
komen van het gemeentearchief Schouwen-Dui-
veland (Laan van Sint-Hilaire 2 te Zierikzee) bleek
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bij de bezoekers goed in de smaak te vallen. Over
2002 nam het aantal bezoekers flink toe met bij na
300 tot 1808.

Onlangs werd besloten de avondopenstelling
te verruimen. Voortaan kunnen bezoekers op
donderdagavond terecht van 18.00 tot 21.00 uur
(voorheen van 19.00 tot 21.00 uur). Deze ver-
ruiming vloeide voort uit de in 2002 gehouden
enquête onder de bezoekers en gebruikers, die
samen met 25 andere archiefdiensten werd uitge-
voerd. Het gemeentearchief scoorde in dat kader
een 8,7, hetgeen boven het gemiddelde lag.

Tot de verrruiming werd mede besloten
in het kader van het pilotproject 'handvest
dienstverlening', dat uitgaat van de Zeeuwse
archiefdiensten. Tijdens kantooruren is het
gemeentearchief open van 9.00 tot 17.00 uur
(met een beperkte dienstverlening tussen 12.00
en 13.00 uur). Door de verruiming op donder-
dagavond is het zelfs mogelijk om op die dag 11
uur onderzoek te doen. Wel moeten op donder-
dagavond te raadplegen stukken vooraf worden
aangevraagd (telefoon 0111-452320 of per e-mail
gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl).

In 2002 heeft het gemeentearchief een groot
aantal aanwinsten ontvangen. Tot deze omvang-
rijke bestanden behoren onder meer de rechterlij-
ke, notariële en weeskamerarchieven van Schou-
wen-Duiveland. Maar ook talrijke andere archie-
ven, aanvullingen daarop, foto's en dergelijke.
Uitvoerige overzichten van alle aanwinsten zijn
beschikbaar. Deze kunnen worden geraadpleegd
via de website www.schouwen-duiveland.nl.
De knop 'gemeentearchief' bevindt zich onder
'bestuur en organisatie'. Hierop is onder meer
ook de nieuwsbrief van het gemeentearchief te
vinden, die viermaal per jaar uitkomt en actueel
nieuws bevat.

GemeentearchiefGoes
Het gemeentearchief is inmiddels online bereik-
baar voor gegevens uit de negentiende-eeuwse
burgerlijke stand, de negentiende-eeuwse bevol-
kingsregisters van Goes, 's-Heer-Arendskerke,
Kattendijke, Kloetinge en Wolphaartsdijk en een
deel van de fotoverzameling. Aan uitbreiding
van de gegevensbestanden via internet wordt
hard gewerkt. Regelmatig zal een update plaats-
vinden. Het gemeentearchief is op het internet
bereikbaar op www.Goes.nl. Op de homepage
van de gemeente vervolgens 'gemeentearchief
aanklikken, waarna u gebruik kunt maken van
de gegevena van het gemeente-archief. Het is
het voornemen om ook notariële bestanden op te
nemen. Daarnaast zullen publicaties over de ge-

schiedenis van Goes en Zuid- en Noord-Beveland
op de website worden geplaatst.

[Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief van
de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,

jg. 2, nr. 2, juni 2003, pag. 10J

Nieuwe gegevens in ISIS
Vanaf medio juli zijn er weer nieuwe gegevens
beschikbaar in Zeeuws Archief ISIS, de genealo-
gische internet-database van het Zeeuws Archief.
De database is in anderhalfjaar tijd uitgegroeid
tot een populair zoekmiddel voor genealogisch
onderzoek. Dagelijks wordt de database tussen de
duizend en tweeduizend keer geraadpleegd.
- Memories van successie
Behalve de toevoeging van de overlijdensakten
van Goes, periode 1811-1942, wordt bij de vijfde
update een geheel nieuwe groep bestanden toe-
gevoegd, namelijk de memories van successie,
periode 1818-1927.

Memories van successie zijn een prachtige
bron om inzicht in de vermogenspositie van uw
voorouders te krijgen. Het successierecht is een
belasting op een erfenis. Erfgenamen waren bij
elk sterfgeval verplicht om binnen een termijn
van zes maanden na het overlijdenvan de erflater
schriftelijk aangifte te doen van wat de overle-
dene had nagelaten. De ontvanger van het suc-
cessierecht taxeerde de waarde van het vermogen
en stelde een overzicht van baten en lasten samen
om zodoende de hoogte van de belasting te kun-
nen bepalen. In deze memorie wordt beschreven
waaruit de erfenis bestaat, wat de waarde ervan
is en wie de erfgenamen zijn. De gegevens van
de memories van successie die u via ISIS kunt
raadplegen zijn de naam van de overledene, diens
overlijdensplaats en -datum, eventueel de naam
van de partner, de naam van het kantoor waar de
memorie is opgemaakt en het memorienummer.
Met behulp van het inventaris- en filmnummer
kunt u de memorie snel terugvinden op de mi-
crofilm in de studiezaal van het Zeeuws Archief.
In het geval een bezoek aan het Zeeuws Archief
voor u niet mogelijk is, kunt u kopieën bestellen
van de memories.

- ISIS-mailinglist
Als u geïnformeerd wilt worden over het juiste
tijdstip waarop de nieuwe gegevens beschikbaar
komen en over andere zaken betreffende Zeeuws
Archief ISIS, dan kunt u zich aanmelden voor de
ISIS+mailinglist. Stuur een e-mail naar isis.rea
ctie@zeeuwsarchief.nl met vermelding van uw
naam (m/v), woonplaats en e-mailadres en u bent
dan een van de eersten die de nieuwe gegevens
kan raadplegen.
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Camera in de studiezaal
Tot nu toe was het niet mogelijk van boekbanden
dikker dan 5 centimeter en andere kwetsbare ar-
chiefstukken een fotokopie te laten maken. Het
alternatief was een foto laten maken door onze fo-
tografen, maar dat is vanaf 1 juni niet meer nodig.
Onze medewerkers kunnen ter plekke voor u een
digitale opname maken van stukken tot maxi-
maal A3-formaat. Hiervan kan een A4-formaat af-
druk in zwart-wit gemaakt worden, maar u kunt
de opname ook op een cd-rom laten branden. Het
resultaat is mooier dan een fotokopie, maar niet
te vergelijken met een professionele foto-op-
name. De digitale opnames zijn dan ook minder
geschikt voor gebruik in een publicatie.

Een opname en afdruk kost € 0,45, voor de cd
komt er € 2 bij. Wel is het mogelijk meerdere op-
names op een cd te zetten. De opnames zijn circa
iMb groot, afhankelijk van het origineel.

Nieuw in Zeeland in Beeld
Zeeland in Beeld, de beelddatabank van het
Zeeuws Archief, krijgt in juni een nieuwe aan-
vulling. Uit de atlas Zelandia Illustrata worden de
oudste series prentbriefkaarten van Noord-Beve-
land en Schouwen-Duiveland toegevoegd en die
gaan terug tot omstreeks 1895.

Verder komt de Westkapelle-collectie van
verzamelaar J. Minderhoud, een complete verza-
meling van alle bestaande prentbriefkaarten van
Westkapelle, online. Zeeland in Beeld bevat met
de aanvulling in totaal circa 10.000 afbeeldingen.

Zeeuws Archief, Hofplein 16,
Postbus 70,4330 AB Middelburg;
tel.: 0118-678800;
geopend: di - za 9.00 tot 17.00 uur
e-mail: info@zeeuwsarchief.nl
internet: www.zeeuwsarchief.nl
[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 18, juni 2003, pag. 7]

Zilveren Anjer
Aan het Algemeen Dagblad van zaterdag 14 juni
2003 ontlenen wij een bericht over het uitreiken
van de Zilveren Anjer op 20 juni d.a.v. aan o.a. K.
van der Hucht, die in 1983 de Stichting Indisch
Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s. op-
richtte: 'Dit archief, waaraan hij sinds de jaren 70
heeft gewerkt, beslaat inmiddels 14 strekkende
meter. De archiefstukken gaan over een groep
Nederlands-Indische families en hun theeonder-
nemingen, inmiddels ook bekend als De heren
van de thee, uit het op de archieven gebaseerde
boek van Hella Haasse. Ook heeft Van der Hucht
een beeldarchief van ongeveer 1200 foto's en tien-

tallen films bijeengebracht. Het complete archief
beslaat de periode 1800-1950. Het is de bedoeling
het archief over enkele jaren in een publieke in-
stelling onder te brengen'.

De Koninklijke Bibliotheek (KB)
De krantencollectie van de KB
Belangstelling voor het nieuws van de dag is er
altijd al geweest. Pas met de uitvinding van de
boekdrukkunst werd het echter mogelijk berich-
ten op een eenvoudige manier in veel exemplaren
te verspreiden. Dat gebeurde aanvankelijk vooral
in de vorm van vlugschriften die meestal gewijd
waren aan sensationele onderwerpen als veldsla-
gen en natuurrampen. Een op geregelde tijden
verschijnende krant ontwikkelde zich pas in de
loop van de zeventiende eeuw. Als oudste Neder-
landse krant geldt de Courante uyt Italien, Duyts-
landt, etc, die vanaf 1618 in Amsterdam verscheen.

Later in de eeuw begonnen ook in andere ste-
den dergelijke kranten te verschijnen, waarvan
de Oprechte Haerlemsche Courant de bekendste is.
In het algemeen bleven dit vrij kleurloze opsom-
mingen van politieke en militaire nieuwsberich-
ten. De revolutietijd van de late achttiende eeuw
gaf aanleiding tot bladen met een meer nadruk-
kelijke stellingname. Een belemmering voor de
expansie van kranten werd een tijdlang gevormd
door het dagbladzegel, dat in 1812 door de Fran-
sen was ingevoerd. Nieuwsbladen moesten als
gevolg daarvan vóór het verschijnen ter verzege-
ling aan de autoriteiten worden aangeboden. De
opheffing ervan in 1869 leidde tot een grote bloei
van het aantal bladen, vaak op groter formaat en
met ruimere opmaak. Sommige kranten versche-
nen in verschillende edities, zoals Het Volk, een
krant die in zijn glorietijd wel veertig verschil-
lende streek- of stadsedities kende.

De KB heeft een vrijwel compleet bestand
van de grote landelijke bladen, met daarnaast
een groot aantal provinciale en lokale bladen.
De invoering van het Depot van Nederlandse
publicaties in 1974 leidde tot een vrijwel com-
plete dekkingsgraad, maar ook tot zoveel lokale
nieuws- en advertentiebladen dat de magazijnen
die toevloed niet aankonden. Het verzamelen van
bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen werd daarom
niet voortgezet. De krantencollectie als geheel
is van groot belang voor historisch onderzoek,
zowel voor Nederlandse reacties op belangrijke
ontwikkelingen in het buitenland als voor het
nationale nieuws. Genealogen vinden veel van
hun gading in de overlijdensberichten, de huwe-
lijksaankondigingen en de geboorteadvertenties.
Ook voor Neerlandici bieden kranten een schat
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aan informatie, zoals een onderzoek naar negen-
tiende-eeuwse literatuur-recensies heeft laten
zien.

Vanwege dit belang voor het onderzoek neemt
de krantencollectie binnen de KB een belang-
rijke plaats in. Het beheer ervan is een bron van
aanhoudende zorg, aangezien krantenpapier nu
eenmaal sterk aan verval ondehevig is. Oudere
kranten zijn er vaak zo slecht aan toe dat zij niet
ter beschikking van onderzoekers kunnen wor-
den gesteld. Gelukkig kunnen steeds meer kran-
ten wel via microfilms worden geraadpleegd.

De Nederlands-Indische kranten in de KB
De KB bezit een grote collectie Nederlands-In-
dische kranten. Ze geven een goed beeld van de
langs etnische lijnen gescheiden samenleving in
de voormalige kolonie. Maar ze tonen ook, hoe
het denken hierover veranderde en er toenade-
ring ontstond tussen de verschillende etnische
groeperingen. Zo vormen de kranten een bron
voor de nationale geschiedenis van Indonesië. Be-
langstellenden hiervoor komen, behalve uit Ne-
derland en Indonesië', ook uit andere landen waar
Indonesië of Zuid-Oost-Azië in het algemeen
onderwerp van studie zijn. Een kostbaar bezit,
dat de KB zorgvuldig bewaart. Krantenpapier is
helaas altijd van slechte kwaliteit. En kranten uit
de tropen zijn er nog slechter aan toe dan de hier
gedrukte. De KB wil ze dus voor verder verval be-
hoeden, maar ook onderzoekers ter beschikking
stellen. Binnen het Metamorfozetraject Cultuur-
historische Collecties worden de kranten daarom
op microfilm gezet. Zo blijft een belangrijke on-
derzoeksbron voor de toekomst behouden.

SurinaamscheCouranten op microfilm
De KB heeft onlangs een collectie microfilms van
Surinaamsche Couranten uit de periode 1804-1884
verworven. 'Couranten' staat in het meervoud,
want het gaat om bladen die vaak wel dezelfde
naam dragen, maar van verschillende uitgevers
afkomstig zijn. De KB bezat reeds een aantal ge-
drukte jaargangen, maar door de slechte staat van
het papier zijn deze vaak niet meer beschikbaar
voor gebruik. De microfilms zijn gemaakt van
de exemplaren in het Archief van Paramaribo.
De kranten zijn soms getooid met fraaie motto's
als 'Te weten hoe het elders gaat, voedt den geest

en stut den staat'. Dat geeft trouwens ook al aan
dat de meerderheid van de berichten ontleend
was aan buitenlandse bronnen. Deze aanwinst is
een belangrijke bron voor de geschiedenis van het
voormalig rijksdeel Suriname en voor het genea-
logisch onderzoek. Gegevens hiervoor zijn vooral
te ontlenen aan de 'Advertissementen', waarin
personen en lokale zaken aan bod komen.

Oorlog & Revolutie
De KB voert sinds enige jaren verkenningen uit
naar het toegankelijk maken van haar krantencol-
lectie, als eerste via het Roaring Twenties-project.
Hierin werden drie landelijke kranten uit de pe-
riode 1920-1929 op microfilm gezet en gedigitali-
seerd. In vervolg hierop wordt momenteel met
het Oorlog & Revolutie-project een ambitieuzer
doel nagestreefd. Nog eens drie landelijke kran-
ten uit de periode 1910-1919 worden op micrifilm
gezet en gedigitaliseerd. Deze bestanden zullen
full-tekst doorzocht kunnen worden. Voor het
jaar 1918 zal dit zelfs kunnen op artikelniveau.
Dit jaartal is gekozen vanwege de bijna-revolu-
tie die toen in Nederland plaats vond en het hele
land in beroering bracht. Het project loopt tot het
einde van dit jaar. Dan zal duidelijk zijn hoe de
KB krantencollecties het best kan ontsluiten om
zoveel mogelijk klanten van dienst te zijn.

www.kb.nl/kranten

Microverfilming en digitalisering
De laatste jaren is de rol van microverfilming als
conserveringsmethode enigszins overschaduwd
door de snelle opkomst van digitalisering.

Digitalisering heeft zich ontwikkeld tot een
effectieve manier om collecties voor een breed
publiek toegankelijk te maken, maar lijkt minder
geschikt als methode voor consevering. Microver-
filming heeft zich bewezen als een betrouwbare
techniek voor conserveringsdoeleinden, maar is
niet zo gebruiksvriendelijk. Dus welke keuzes
moeten er op dit moment worden gemaakt?

Dit was het thema van de conferentie 'Micro-
filming and digitisation for preservation' die
op 14 en 15 april werd gehouden in de KB. De
conferentie werd georganiseerd door het Bureau
Metamorfoze van de KB in samenwerking met
ECPAenLIBER.

[KB.nl, jg. 2, nr. 2, juni 2003, pag. 4 t/m 7]
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BOEKEN

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

Genealogieën
Bram van Evelingen, Genealogie Van Seters ca. 1600-2000. Noord-Brabant via Dordrecht naar Goeree-Overflakkee
voornamelijk Stellendam, Nieuwerkerk aan den IJssel 2002.

De enigszins woordrijke titel van deze genealogie geeft aan wat de lezer kan verwachten. De eerste
generaties vinden we in 's-Gravenmoer. De daar ingezeten Jan Geeritsz van Seters, mr. timmerman,
weegmeester, vaartmeester, burgemeester en kerkmeester trouwt omstreeks 1630 met Willemke Wil-
lemsdr. Mondekenat. Uit dit echtpaar stamt, in ieder geval in mannelijke lijn, een redelijk talrijk nage-
slacht, dat hier wordt behandeld. In Stellendam zal de naam Van Seters, naar mag worden aangenomen,
zeker geen onbekende klank hebben! Ook zijn enkele leden naar de Verenigde Staten vertrokken.

Van veehouder, warmoezier naar timmerman: 300 jaar ambachten. Genealogie van Jan Jansz van der Kort, onder
eindredactie van Tim.L. Krooneman, m.m.v. A. J.J.M, van der Kort en A.G.M. Wanders, Zwolle 2002.

De familie Van der Kort gaat terug op Jan Jansz van der Kort, die in 1731 in Hillegom met Grietje Wil-
lemsdr. van der Hoogt trouwt. Het nageslacht treffen we toch vooral in Amsterdam aan. Stellig hebben
verschillende Van der Korten enig ambacht uitgeoefend, maar het merendeel van de familie lijkt toch
op andere wijze de kost te hebben verdiend. Daarom is 300 jaar ambachten wel wat erg ruim bemeten!
Verder is het een eenvoudige maar overzichtelijke uitgave met een index; in totaal 35 bladzijden.

Bep van Wijngaarden-Zalm, Tussen Cockschip en Catshuis, 400jaar de naamKok, Heemskerk 2002.
Kok en Catshuis doen het ons al vermoeden; het gaat hier om de familie van onze oud-minister-pre-

sident. Voor het begin van de familie moeten wij naar het Ammerstol van de zestiende eeuw, dertien
generaties vóór de in 1938 geboren premier Wim (eigenlijk: Willem) Kok. We komen dan bij Jan Gerritsz
de Oude, geboren circa 1522, overleden 1606/1608, tr. Sygchen Woutersdr. Jan Gerritsz is in 1590/1591
schepen van Ammerstol, maar figureert ook in het Oud-Rechterlijk Archief enkele malen wegens het
niet tijdig betalen van schulden. Bij zijn zoon Wouter komt de naam Cock voor het eerst naar voren. Het
is verleidelijk de achtereenvolgende generaties in deze recensie te beschrijven, maar dat voert helaas te
ver. Wie daarin geïnteresseerd is, moet het boek van mevrouw Van Wijngaarden zelf ter hand nemen,
dat in hoofdzaak is geschreven in de vorm van een (wel zeer aangeklede) stamreeks. Ook de familie De
Jager uit Lekkerkerk, waartoe de moeder van de voormalig minister-president behoort, wordt in een
bijlage summier beschreven. Een leuke aanwinst voor onze bibliotheek.

R.F.Vulsma

A.A. Sterk en M.M. Sterk-Luteijn, Vijf eeuwen familie Sterk in de Vijfheerenlanden, Abcoude 2002,344 pag.,
ill., index, ISBN 90-6455-395-5.

Ghijsbert Cornelisse trouwde, vermoedelijk rond 1677 te Zijderveld, met Maria Roelofsdr Sterck. In
zijn lijn hoort Ghijsbert tot generatie II, zijn vrouw Maria in haar lijn echter tot generatie VII, waarvan
er zes de familienaam Sterck dragen. Van dit echtpaar stammen de in deze uitgave behandelde Sterken
af, terwijl ook ruim aandacht geschonken wordt aan het voorgeslacht en aan aangehuwde families. Het
geheel is verduidelijkt met schema's, ook is veel extra informatie over de leefomstandigheden toege-
voegd. Zeker de moeite waard.

J. Houwer, Familie Houwer-Houwink, van Carolusgulden tot Euro, Zelhem 2001,743 pag., ill., index.
De Drentse familie Houwer wordt in dit dikke boekwerk beschreven vanaf stamvader Anne, die rond

1600 geboren moet zijn. De oudste groep mensen woonde in Wapse in het kerspel Diever. Rond 1800
krijgen de inmiddels ontstane takken de naam van de dan levende persoon gevolgd door de naam van
diens woonplaats. De familienaam wordt voor het eerst gebruikt bij een ondertrouw in 1783. Het boek
geeft veel achtergrondinformatie en is rijk geïllustreerd. Veel oudere akten zijn als afbeelding opgeno-
men en schema's verduidelijken de onderlinge relaties van de genoemde personen.
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J.J. Herst, GenealogieReijnhout, Arnhem 2002,141 pag., ill., index.
De veertien generaties omvattende genealogie vangt aan met Joos Reinout, wiens bestaan wordt af-

geleid uit het patroniem van zij n beide zonen Joos en Jan. Alleen Jan, die geboren moet zij n rond 1590
en landman was te Heinkeszand, zorgde voor nageslacht door maar liefst vijf zonen te krijgen, die op
hun beurt de familie verder voortzetten. Pas in generatie X zien we een enkeling zijn heil zoeken buiten
Zeeland, een trend die, zoals in veel families, in de latere generaties doorzet. Onder de meest recente
familieleden zijn er echter opvallend veel die nog steeds hun >geboorteprovincie' zijn trouw gebleven.

M. en K. Geelhoed, Geelhoet, Geelhoed & Geelhoedt, Genealogie 1599-2002, Amersfoort/Barneveld 2002,140
pag., ill., index.

Begonnen wordt met een uitgebreide verhandeling over de familienaam, het verspreidingsgebied
(oorspronkelijk Zeeland), de beroepen e.d. Daarna volgt de genealogie met afstammelingen van Simon
Martinusz Geelhoet, landbouwer te Colijnsplaat en genoemd in 1599. Vanaf generatie zeven, halverwe-
ge de 18de eeuw, splitst de familie in verschillende takken die afzonderlijk besproken worden tot heden
toe. Besloten wordt met de afstammelingen van Joergen Ludowig Gelhut, wiens zoon Dirk Otto in 1786
te Rotterdam trouwde, maar die niet konden worden ingepast in de Zeeuwse tak van Simon Geelhoet.

ABB

J. Blom (e.a..),FamilieRegister.DefamilieBlom in West-Utrecht, z.pl., z.j., 72 pp. + ca. 70 lege pp.
Cornelis Cornelisse Blom is de oudst aangetroffen voorvader van de West-Utrechtse Blommen. Hij

was landbouwer en veehouder in Breudijk en daarnaast tevens ingeland van het Grootwaterschap
Woerden. Hij en zijn nakomelingen waren voornamelijk r.-k., maar oefenden desondanks diverse
openbare functies uit. De drie takken van de familie zijn genoemd naar de drie gebieden waar bepaalde
familieleden zich vestigden: Amstellandse tak, de Haaglandse tak en de tak 'land van Woerden'. Gege-
vens vanaf de 20e eeuw zult u in dit boek niet aantreffen. In de exemplaren die naar openbare verzame-
lingen zijn gestuurd, zijn pagina's met de latere generaties vervangen door lege pagina's vanwege de
privacy.

G.H. Braakman en L. J. den Bode, Drie en een halve eeuw Braakman-geschiedenis. Het nageslacht van "Lubbert
Aart Braakman", paf iermaker in Loenen en Velp, Rekken/Assendelft 2002, 206 pp. ill. + index; ISBN 90-
9015651-8, verkrijgbaar na overmaking van € 15,- op giro 1150361 t.n.v. de eerste auteur te Rekken.

Stamvader van dit Gelderse geslacht Braakman is Lubbert Aerts(en) Braakman, gehuwd met Geertje
Lamberts. Hij pachtte de papiermolen te Loenen. Ook zijn zoon Lamberrus Lubberts Braakman oefen-
de hetzelfde beroep uit, zij het in Ermelo. In later tijd spreidde de familie zich uit over Nederland, maar
vele familieleden zij n in Gelderland gebleven.

J.Th. Gantvoort, Een Schiedamsefamilie Verboom, Den Haag 2002,73 pp. + bijlagen, ill. + index.
Stammoeder van deze familie Verboom is Wouterijntje Schoenmaker (1736-1764). Dit behoeft enige

uitleg. In 1756 beviel zij namelijk van een kindje, dat zij de naam Arij Verboom gaf. Hiermee wilde ze de
vader identificeren als zijnde een zekere Arie Verboon, een getrouwde man en redelijk vermogend ko-
renwijnbrander. Hoewel de man via een proces, een eed en een doorhaling in het doopboek zijn naam
wist te zuiveren, bleef de kleine Arij de naam Verboom behouden. Zodoende werd hij de eerste van een
nieuw geslacht Verboom, uit wie een uitgebreid nageslacht is ontstaan.

G. Hehenkamp, 350 JahreHehenkamp 1636-1986, Bilthoven 2002,175 pp. ill. + index.
Een geheel in het Duits geschreven genealogie, aanvangend met Johann Heinrich Hehenkamp, die

in 1726 op 90-jarige leeftijd te Borgloh (D) overleed. In latere tijd is een tak naar Nederland gekomen,
maar - in tegenstelling tot wat men vaak bij dergelijke genealogieën ziet - zijn ook de Duitse takken
in dit werk tot op heden uitgewerkt. Dat de familierelaties tussen de Nederlandse en Duitse verwanten
nog steeds aanwezig is, wordt wel duidelijk uit de inleiding.
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F.J.P. Kiesel, Stambomen van de familie Memerda en de verwante familie t'lantenga/Plantinga, Woerden 2002,
80 pp., ill. +index.

Hoewel de titel suggereert dat we te maken hebben met twee (ergens verwante) families, blijkt het
om één en dezelfde familie te gaan. Van beide families is een zekere Ritske Dirks, in 1718 vermeld als
pachter van de Meinarda of Memert-zate onder Hallum (Fr.), de stamvader. Van zijn gelijknamige
kleinzoon stamt een tak Memerda. Van een andere kleinzoon, Tjitze Gerrits (1739-1808), noemt één
kleinzoon zich later Plantenga/Plantinga, terwijl de overige kinderen ook de naam Memerda voeren.

H. Leenes, Lienesch. Genealogie van een familie, Hoogezand 2002,175 pp. ill. + index.
In 1999 verscheen van deze auteur in samenwerking met de heer S. J. Schaafsma het boek Lienesch - de

(ge)leen(de) es. De geschiedenis van een familie. Inmiddels is het een en ander verder bekend geworden over
de familie, waaronder een aantal nieuwe takken. Voor de auteur voldoende reden om een herziene uit-
gave het licht te doen zien.

A. Middel, Familieboek Middel. Een Gronings-Drentse Veenkolonialefamilie, Assen 2002,653 pp. ill. + index.
De familienaam Middel komt in Groningen en Drenthe veelvuldig voor. Er zijn meerdere (onver-

wante) families met die naam, maar het geslacht Middel dat hier is beschreven stamt af van de Branden-
burger Harmen Jans, die in 1715 te Wildervank zijn huwelijk liet registeren met Fennigjen Hendriks
van Emmelcamp (Emlichheim in het Graafschap Bentheim). Een familie met een Duitse oorsprong dus,
maar met een Gronings-Drents nageslacht. De naam Middel is diverse malen door vrouwelijke naam-
dragers doorgegeven aan een of meerdere zoon(s), waardoor het meer is dan een strikte genealogie. Het
boek ziet er aardig uit met veel illustraties.

S. J. Schaafsma, Totaaloverzicht van de geslachten Schaafsma-Lenes enSinnema-deBoer, Wolvega 2002,534 pp.,
index.

Het feit dat dit een totaaloverzicht is, zal wel de reden zij n, dat het mij onduidelijk is gebleven wat de
systematiek is geweest bij de samenstelling van dit - qua pagina's - indrukwekkende boek. Wat ik mis
is een duidelijke uitleg in de inleiding. Als generatie I wordt opgevoerd een zeker Sierck Harincxma
(Donia), die rond 1390 is geboren. Zijn drie dochters bij Auck Donia zijn respectievelijk rond 1420,1422
en 1424 geboren. Dat zal wel een reconstructie op basis van schattingen zijn, maar jaartallen als 1422
en 1424 suggereren in ieder geval een bepaalde nauwkeurigheid die niet correct lijkt. Alleen de oudste
dochter Ath Ael Sierksdr. Donia, gehuwd met een zekere Merck, (geboren ca. 1409 en dus elf j aar ouder
dan zijn echtgenote) kreeg een zoon genaamd Syrck Myrcksz, die als generatie lila voorkomt. Als Illb
komt een zekere Tyebbe voor, die geen link heeft met iemand uit generatie II en ook niet uit generatie
IV. Hij is blijkbaar de eerste echtgenoot van een mevrouw, die als schoonmoeder figureert van iemand
uit generatie IV. Eenzelfde soort constructie is toegepast voor personen beschreven als IIIc-HIi.

Aangezien er geen bronnen zijn vermeld, is één en ander zeer moeilijk te controleren. Hinderlijk
zijn de vermeldingen van de leeftijden, zeker daar waar sprake is van (grove) schattingen, alsmede
andere overbodige informatie. Als voorbeeld moge dienen op pag. 3 Tyard Jorrits Andringa. Hij zou
rooms-katholiek geboren zijn te Akkrum rond 1415. Ik ga er inderdaad vanuit, dat hij rooms-katholiek
gedoopt zal zijn, aangezien er - afgezien van enkele mogelijke ketterse bewegingen - weinig andere
geloofsgemeenschappen in het vroeg ïse-eeuwse Friesland woonachtig waren. Onze Tyard is volgens
dit boek overleden rond 1475 te Akkrum, maar waar de auteur dit gegeven vandaan haalt, is volstrekt
onduidelijk. Of moet dit zijn vóór 1475, of na 1475? De mededeling dat hij derhalve ongeveer 60 jaar oud
geworden is, moeten we derhalve maar met een korreltje zout nemen. Hij zou gehuwd zijn te Akkrum
rond 1450 met een onbekende persoon. Waarom is hij rond die tijd te Akkrum getrouwd? Waarom niet
te Leeuwarden? Of elders?

Of wat te zeggen van enige personen Wrocklage. Op pag. 5 wordt vermeld Wibe Wrocklage, geboren
rond 1411, wonende te Ankum. Volgens het begeleidende tekstje woonde hij (of is het een voorvader) er
al in 1395. Zijn zoon zou zijn NN Wrocklage, geboren rond 1440 (pag. 6). Over hem wordt meegedeeld,
dat hij in 1411 (dus 29 jaar voor zijn geboorte!) het Hof Wrocklage bewoonde. Diens zoon Johann Wrock-
lage, die omstreeks 1465 werd geboren, moet een echte man geweest zijn, getuige het feit dat hij rond
1580, dus op 115-jarige leeftijd bij een onbekende vrouw een kind Hermann verwerkte. Dat het geen
typefout is, blijkt uit pagina 13, waar wordt vermeld, dat deze Hermann bij een onbekende vrouw een
kind Arendt Vrocklage kreeg omstreeks 1605.
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K.J. F. van Veen, DefamilieKortekaas. Genealogisch onderzoek naarde voorouders van Cornelia Kortekaas, Leiden
2002,140 pp. Hl. + index.

Grootmoeder Cornelia Van Veen-Kortekaas, die in 1988 op bijna 100-jarige leeftijd overleed, is de pro-
bandus van deze kwartierstaat, die zich veelal in de Zuid-Hollandse Bollenstreek afspeelt. Stamvader
is Cornelis Kortekaas, geb. ca. 1700, gehuwd met Cornelia van der Sman. Andere namen die voorkomen
zijn: Hartveld, Heemskerk, Van den Nieuwendijk, Zwanenburg en Van der Klugt.

CdG

Biografieën
B. J. J. van Spanje, Een vrouw in deMarine, Zeist 2002,35 pag., ill.

Het boekje bevat de biografie van Gerarda Hendrika Johanna Maria (Geerte) van Spanje (1920-2000)
en zich in 1945 aanmeldde bij de MARVA. De biografie is samengesteld op basis van archiefmateriaal en
persoonlijk herinneringen van familieleden, vrienden en bekenden.

ABB

J.Th. Gantvoort, Gantvoorts to remember and relatives, Den Haag 2002, ca. 50 pp., ill.
Deze bundel bevat 22 korte biografieën van personen met de naam Gantvoort en twee andere, ver-

wante personen. Het is geheel geschreven in het Engels, aangezien ook de beschreven personen veelal
in Amerika woonachtig zijn of waren. De oudste Gantvoort hier beschreven is Jan (te) Gantvoort (1729-
1792), die het beroep van chirurgijn uitoefende.

CdG

Bronnenuitgaven
F. I. Kappers, De kost gaat voor de baat uit, Lelystad 2002,58 pag.

Deze bronnenstudie naar de financiering van droogmakerijen benoorden het IJ (Noord-Holland)
had als doel vast te stellen of er voldoende bronnen aanwezig waren om de vraag te beantwoorden hoe-
veel geld participanten in de ondernemingen gestoken hebben en of zij hieraan verdiend of verloren
hebben. Deze doelstelling beperkte de onderzoeksperiode tot de 16e- en eerste helft 17e eeuw, toen de
Beemster, de Heerhugowaard, de Purmer, de Schermer, de Stammeer en de Zijpe werden drooggelegd.
Voor genealogen zijn vooral de namenlijsten van participanten en grondeigenaren van belang.

ABB

J. L. van Diemen, P. de Ridder, P. A. M. Wassenaar, Lisse, parochianen van SintAgatha 1687-1812, Leiden 2003,
Reeks genealogische bronnen van de dorpen rondom Leiden, nr. 6,368 pp.
J.B. Glasbergen (bew.) Rijnsburg. Gereformeerd begraven 1683-1726, impost begraven 1734-1805, overledenen en
aangegeven lijken 1806-1811, Leiden 2002, Reeks genealogische bronnen van de dorpen rondom Leiden, nr.
5,153 pp., index.

Van de reeks genealogische bronnen van de dorpen rondom Leiden verschenen na een stilte van
vier jaar in respectievelijk 2002 en 2003 weer twee prachtige delen. Deel 5 in de serie betreft de overlij-
dens- en begraafgegevens van Rijnsburg, waarvoor de heer Glasbergen tekende. Hij bewerkte eerder
het doopboek van Rijnsburg (deel 3). Een extra bijzonderheid is, dat de gegevens vergeleken zijn met
de zogenaamde 'Registers van buiten begraven', dat wil zeggen registers van in Leiden overleden per-
sonen, die elders zijn begraven (en daarvoor een bepaald bedrag verschuldigd waren). Hierdoor kan
bijvoorbeeld nummer 42 'een doo of Wessel' volgens het begraafboek in Rijnsburg eenvoudig worden
geïdentificeerd als Wessel Huijrlingh volgens de Leidse registers.

Deel zes van de reeks betreft de complete bewerking van alle genealogische bronnen betreffende de
St. Agathaparochie. In gezinssamenstellingen kunnen snel alle relevante gegevens betreffende een ge-
zochte persoon worden opgespoord, inclusief bij welke doop deze persoon als peter of meter aanwezig
is geweest. Tot het midden van de achttiende eeuw waren familienamen in Lisse nog niet algemeen
verspreid. Een mooi stuk werk.

S. J. Smid (bew.), TaufbuchR.K. PfarrkircheSt.Johann,Alfhausen 1679-1811, z.pl., z.j., 210 pp., index.
S. J. Smid (bew.), TodesbuchR.K. PfarrkircheSt.Johann,Alfhausen 1689-1811, z.pl., z.j., 120 pp., index.
S.J. Smid (bew.), TrauungsbuchR.K.PfarrkircheSt.Johann,Alfhausen 1689-1811, z.pl., z.j., 104 pp., index.

De heer Smid bewerkte de doop-, trouw- en begraafregisters van de r.-k. St. Johann-kerk te Alfhau-
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sen (bij Osnabrück), vanwege het feit dat vele van zijn voorouders uit Alfhausen afkomstig zijn. Voor
andere genealogen met voorouders uit diezelfde plaats is het een uitkomst dat hij alle gegevens uit de
bron heeft overgenomen en heeft gealfabetiseerd.

W. H. Dingemans, De Hoge Bank van Driel 1650-1811. Een genealogische en heraldische benadering, Zaltbommel 2002,
Bommelerwaardse bronnen 26,182 pp. ill.+index; ISBN 90-806332-3-2.

Hoewel de naam 'Hoge Bank" doet vermoeden, dat we te maken hebben met een hogere rechtbank (een
rechtbank die ook recht mag spreken in halszaken, dus waarop de doodstraf stond) is dat niet het geval. De
schepenen hadden slechts zeggenschap over de lage rechtspraak. Onder de Hoge Bank van Driel viel niet
alleen Driel zelf, maar tevens Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel, Oensel, Rossum en Hurwijnen. In dit boek
zijn genealogische gegevens over de veelal onderling zeer verwante schepenfamilies besproken. Tevens is
achterin een overzicht van familiewapens aan de hand van bewaard gebleven zegels gegevens. Het boek be-
vat zeer veel gegevens over de personen, uiteraard voorzien van voetnoten. Voorkomende namen zijn onder
meer Baijens, De Cocq, Van Dockum, Pauw, De Virieu en De Vries.

F. J. A.M. van der Helm, Hoofdgeld VrijeBouchorstanno 1623, Den Haag 2002,3 pp.; F. J. A. M. van der Helm, Hoofd-
geld Vriesecoop anno 1623, Den Haag 2002,27 pp.; F. J. A. M. van der Helm, i& penning Wognum anno 1544, Den Haag
2002,31 pp., index; F.J.A.M, van der Helm, vf penning Westerblokker anno 1543, Den Haag 2002,39 pp., index;
F. J.A.M, van der Helm, vf penning Westwoud anno 1544, Den Haag 2002,50 pp., index; F. J. A. M. van der Helm,
100'' penningWateringen anno 15/9, Den Haag 2001,35 pp., index.

Al eerder werd in GensNostra aandacht geschonken aan de transcripties van de heer Van der Helm. De beide
transcripties van het Hoofdgeld zijn een aanvulling op de klappers op de studiezaal van het Leidse gemeen-
tearchief, omdat nu ook per plaats gezocht kan worden. De overige bronnen zijn te vinden in het Nationaal
Archief te Den Haag. Deze laatste registers bevatten naast de zo correct mogelijke transcriptie een index op
voornaam en (de nog niet zo veelvuldige) familie- en beroepsnamen. Bijzonder prettig dat deze bronnen op
deze wijze toegankelijker worden voor een breder publiek, bijvoorbeeld voor diegenen die geen of weinig
oud schrift lezen.

CdG

Kwartierstaten
Peter van der Lee, Kwartierstaat van Peter van der Lee, Apeldoorn 2002, en De familie Munnik, kwartierstaat
JohannesNicolaasMunnik, Apeldoorn, 2002.

Het eerste boekje geeft de kwartierstaat van de schrijver [Van der Lee, Van Doorn, Groenhuijse,
Besselsen], maar daarnevens: de familie Verlehe, Verlee of Van der Lee, een voorlopige parenteel. Hij
waarschuwt dat er nog onzekerheden zijn voor wat betreft de periode vóór 1750. Dat lijkt ons niet te
veel gezegd, maar een eventueel verbeterde herdruk wordt ons in het vooruitzicht gesteld. Het moge
de auteur daarbij worden aangeraden om voor de oudere generaties zoveel mogelijk nauwkeurig zijn
bronnen te vermelden.

De kwartierstaat Munnik [Munnik, Van Oeveren, Middelkoop, Van Strien] bevat veel uit Amsterdam
en Leerdam. Hier is toegevoegd: De familie Munnik, nakomelingen van Curt Münch - Arnstadt ca.
1630.

R.F.Vulsma

R. Mennina, Kwartierstaten en genealogieën families Stutvoet, Van Velzen en Boon, Kampen 2002,87 pp. ill. +
index.

In deze bundel zijn opgenomen de kwartierstaten Stutvoet - Van Velzen en Stutvoet - Boon en de
genealogie Stutvoet. De eerste kwartierstaat bevat gegevens betreffende de families Stutvoet/Puister,
Dik/Schipper, Van Velzen/Geselschap, Stratingh/Bos. Van de tweede kwartierstaat zijn in de derde pa-
rentatie de eerste vier namen identiek. De overige namen zijn Boon/Van der Wijk en Eelman/Keijser. De
genealogie Stutvoet tenslotte begint met het huwelijk tussen Frerick Hindricsz uit Lüneburgerland en
Fenne Jansen uit Ankum, dat te Veendam werd gesloten op 8 oktober 1700.

Gens Nostra 58 (2003) 4^7



Parentelen
G. Al ring, FamilieboekBrummelhuis, Lochem 2002,212 pp., ill.+index.

In dit boek worden verschillende parentelen Brummelhuis besproken: Groot Brummelhuis (stamvader
Herman ten Brummelhuis, geb. ca. 1560), Klein Brummelhuis of Geuker (stamvader Jan ten Brummelhuis,
geb. ca. 1530), Lucas-tak of Bleumer (stamvader Gerhard Rouwenhorst alias Brummelhuis, geb. ca. 1655),
Heemen of Tönnis (stamvader Egbert Wolberink, tr. 1694 Berentje ten Brummelhuis), en Schoenmaker
(stamvader Gerrit Horst, geb. ca. 1600). Sommige van deze families zijn onderling verwant, maar de naam
Brummelhuis komt bij verschillende boerderijen in Oost-Nederland voor. De Lucas-tak of Beumer is de
grootste beschreven familie.

FJ.A.M. van der Helm, Encyclopedie familie Van der Helm. Deel/, Westland (1800-2000) (Leenden), Den Haag
2002,320 pp. ill. + index; ISBN 90-803119-7-9; ISSN 1385-3392; verkrijgbaar door overmaking van € 20,-
op giro 430182 t.n.v. de auteur te Den Haag.

Net als deel 6 is ook deel 7 een vervolg op deel 5 van de Van der Helmen-encyclopedie. Deel 5, dat
vanwege de omvang moest afsluiten rond 1800, gaat hier verder met de nakomelingen van Leendert van
der Helm, gedoopt te Monster op 8 augustus 1755 als zoon van Adrianus Adriaansz van der Helm (1716-
1794). Leendert stierfin 1796, slechts 41 jaar jong. Uit zijn huwelijk met Cornelia Couwenhoven waren
echter reeds vijf zonen geboren, die elk voor zich voor een uitgebreid nageslacht hebben gezorgd.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
M. Hillenga, M.J. de Lange, T. Tepper (red.),'Rechtuut, rechtaan', De geschiedenis van Zuidwending, Gronin-
gen 2002,276 pp., ill. + index; ISBN 90-806727-2-6.

Niet iedere Nederlander zal bij de naam Zuidwending direct weten in welke provincie hij/zij dit
dorp moet plaatsen. En daarom is het goed dat een grote groep enthousiaste vrijwilligers vanaf 1996
bezig is geweest om de geschiedenis van dit Groningse dorp vast te leggen. Niet alleen de boerderijen
(het moest volgens het voorwoord geen boerderijenboek worden), maar ook de middenstands- en bur-
gerwoningen moesten worden beschreven. Geen eenvoudige taak, maar het resultaat mag er na zes jaar
zijn! Alle huizen zij n beschreven, terwijl tevens veel wetenswaardige gegevens over de geschiedenis van
de plaats vanaf het begin in het midden van de zeventiende eeuw staan beschreven.

Terug in de tijdz. Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek, Schoorl 2002,432
pp., ill. + index; verkrijgbaar na overmaking van € 23,80 (incl. verzendkosten) op giro 421116 t.n.v. NGV
afd. Zaanstreek-Waterland.

In 2002 bestond de afdeling Zaanstreek-Waterland van de NGV 15 jaar en dat was voor het bestuur
de reden een vervolg te laten verschijnen op het in 19987 verschenen Terug in de tijd. Een afwisselend
boek met artikelen van een zeer verschillende inhoud. Kwartierstaten De Boorder, Muts, De Jong en De
Wit, genealogieën Havik, De Wit, Van der Marck en Jongej ans, en artikelen over de boerengemeenschap
Overleek en de lotelingen van de Nationale Militie wisselen elkaar af. Jammer is, dat nergens duidelijk
wordt wie de redactie van dit boek heeft verzorgd, anders dan 'het bestuur van de afdeling'. Valse be-
scheidenheid? Misschien, maar dan ten onterechte.

S. Boef-van der Meulen e.a. (red.), Migranten en Passanten. Voorbeelden uiteen eeuwenlange geschiedenis, Rotterdam
2002,126 pp. ill. + index; ISBN 90-9016478-2.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam van onze vereniging werd dit boek
met als thema migratie uitgegeven. Niet alleen bestaat volgens het voorwoord van T. N. Schelhaas de huidige
Rotterdamse bevolking voor meer dan 50% uit andere landen en zijn via de Rotterdamse haven velen naar
het buitenland vertrokken of juist daar ons land binnengekomen. In zes artikelen worden verschillende as-
pecten ten aanzien van migratie aan de orde gesteld: contacten met Engeland (i2e-i8e eeuw), de Pilgrims (17e
eeuw), Emigratie naar Amerika (18e eeuw), de Hollandgangers (i7e-i9e eeuw), de Historische Steekproef Ne-
derlandse Bevolking (HSN) (i9e-2oe eeuw) en migratie in Rotterdam tussen 1985 en 2000. Kortom gevarieerd
qua onderwerp en qua periode.
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Overig
E. den Hartog, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300, Utrecht 2002,288 pp., ill. + index; ISBN
90-5345-218-4; verkrijgbaar in de boekhandel (€ 29,95).

Het moet een enorme klus zijn geweest om alle Hollandse kerken tot 1300 in één boek samen te
vatten. Van Oosterend op Texel via Oudorp naar Herpt (in het huidige Noord-Brabant) worden vele
kerken beschreven. Speciale aandacht is er voor de geschiedenis van de kerken te Rijnsburg en Egmond,
beide nauw verbonden met de grafelijke familie. In aparte hoofdstukken worden nog de relaties van
bepaalde families met 'hun' kerken beschreven (Van Egmond, Van Teylingen, Van Voorne), alsook de
kerken in grensgebieden en de tufstenen en bakstenen kerken. Een buitengewoon mooi verzorgd boek
over een zeer boeiend onderwerp, waarover - verrassend genoeg - nog niet veel was geschreven in bre-
der verband. Wie nu een boek wil schrijven over de geschiedenis van één van de in dit boek besproken
kerken, zal voor de periode tot de 14e eeuw bij dit boek te rade gaan. Voor de periode erna is ook nog erg
veel onderzoek te doen.

H.M. Lups (e.a.) (red.) Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland,
Delft zooi, 374 pp., ill. + index; ISBN 90-5015139-7.

Bij het zilveren jubileum van de afdeling Delfland heeft de afdeling een bijzonder boek laten samen-
stellen. Het ziet er al goed uit en ook de kwaliteit van de bijdragen mag er zijn. Evenals de diversiteit
van de artikelen: variatie van een bijdrage die aangeeft hoe de archeologie de genealoog behulpzaam
kan zijn, tot een kolonist in Ommerschans. Naast leesartikelen' zijn er stamreeksen, genealogieën en
kwartierstaten. De namen die voorkomen in de titels van de 35 (!) artikelen: Van der Snoeck, Lugtigheid,
Van Ojen, Van der Schilt, Van Es, Hartevelt, Oosterwijk, Bracco Gartner, Verweij, Van Baarschot, Van den
Berg, Mensert, Van der Kwaak, Leeuwenberg, Nowé (Nowee), Van der Burg, Heinsbroek, Scharp, Van
der Meer, Van der Aa, Beekenkamp, Stahlie, Wingertranck, Graveland en Chardon. De afdeling Delf-
land mag zich prij zen met dit boek voor elk wat wils.

AANWINSTEN

J. Braakman-de Leeuw, Drie eeuwen DeLeve-DeLeeuw 1685-1994,10 generaties, Rekken 1995.
P.G. Engelbregt, Nederlandse families Engelbregt, Aal ten 2001.
P. de Goederen, Een familiekroniek Willem de Goederen en NeeltjeMagdakna van Rijkevossel, Haren 2001.
P. de Goederen, Schrijfboek vanjohannes de Goederen, Haren 2001.
P. de Goederen, Wetenswaardigheden over Willem de Goederen, Haren 1999.
Tj. van der Hauw en M. F. van der Hauw, Geschiedenis van de familie Van derHauw, Almere/Amsterdam 2001.
G.H.J. Kolker, Genealogisch onderzoek naar het geslacht Van Os, Erica 2001.
G.HJ. Ko\kei, Kwartierstaat van Johannes Hermannus Wellen, Erica 2002.
K.Meaningi,Kwartierstaat en genealogieën familieMenninga-deWilde, Kampen 2000.
F. Mollema, De genealogie van het geslacht Vlaanderen (uit de Schermer), Haarlem 2002.
F. Mollema, Het geslacht Gra(a)man, de genealogie van een in oorsprongDuitsefamilie, Haarlem 2002.
P.Orbons,4oojaarCrijns uit Nufft,Amstenrade 2002(2= vrijwel ongewijzigde druk).
J. G. J. Reussien, De kwartierstaat van Elly Koppel en deparenteel van}acob Koppel Cohen, Amersfoort 2000.
J.G.J.Reussie^KwartierstaatvanPaulusHenricusPeterBartelsendegenealogieBartelsuitAchel, Amersfoort 1998.
K.].T.va.nVeen,DefamiliePoptie.Genealogisch onderzoeknaar deLeidsevooroudersvanPietjePoptie,Leiden2ooi.

CdG
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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 Be-
stellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen-
tie). 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
Amstel Mare (Vereniging Historisch Amstelveen, Amsterdamseweg 441A, 1181 BP Amstelveen; lidm.
€ 16,- p.j. op bankrek. 612.9250 t.n.v. penningmeester VHA, adres als voren, o.v.v. lidmaatschap VHA;
www.atem.nl/VHA/VHAooo.htm), jg. 14, nr. 1, maart 2003. P. van Schaik: De Katzenbrug; Idem: De histo-
rie van een boerderij [toen in 1770 de Bovenkerkerpolder droog kwam, werden de kavels 1 en 2 aan Jacob
Hop (overl. 1776) toegewezen; hij liet daarop de boerderij 'Al doende leert men' bouwen; latere eigena-
ren: Bicker (1777), Van Steenderen (1791), Tonsor (1836), Dirk Evers (overl. 1839) en zijn weduwe Haasje
Janse Spaargaren (overl. 1846), Cornelis de Graaff (1846), Huibert van der Snoek (1852), Jac. Corn. Bloem
(1856), Jan Anne Langerhuizen (1863); pachters familie Verhoef, die kocht in 1909]; Idem: Het verhaal
achter een advertentie [sterfhuis Johannes Roos en Gerritje van Schaik, echtelieden te Nieuwer Amstel,
1866]; Idem: Commotie over amotie [sloop; omdat sloopmateriaal goedkoper was dan nieuw, werden
t.b.v. nieuwbouw buitenplaatsen en fabrieken afgebroken; dreigende afbraak van Amstelrust (1809) en
Trompenburg (1826)]. Nieuwsbrief, april 2003.

Archievenblad. jg. 107, nr. 2, maart 2003. L. Holkstelk: ISIS een archiefdienst zonder muren; ]. Oomen:
Amicitia: ICT-doorbraakproject voor en door audiovisuele archieven; R. van Vuuren: Kwaliteit van gene-
alogische zoeksystemen op internet. De digitale voorouder; H. Butter/C. van der Weijde/K. Rijnierse: Prak-
tijkervaringen bij de liquidatie van Arbeidsvoorziening. Gevaren voor digitale archieven bij opheffing
en fusie; J.F. Steenbakkers: Digitaal en toch duurzaam; Bedrijfsarchieven in het Nationaal Archief.

Idem, nr. 3, april 2003. Kennismaking met het Nationaal Archief van de Nederlandse Antillen; P.
Doorenbosch: Het Geheugen van Nederland. Gedigitaliseerd erfgoed voor breed publiek en onderwijs
[www.geheugenvannederland.nl]; N. van Heezik/F. Houtman: Procesgebonden ordening. Praktisch archi-
veren is procesgebonden selecteren.

Idem, nr. 4, mei 2003.1. Zandhuis: Het gebruik van Encoded Archival Description bij het Nationaal
Archief [EAD is een standaard voor het vastleggen van archiefinventarissen in een geautomatiseerd
systeem, gebaseerd op XML]; M. Schrover. Het bevolkingsregister als bron voor migratieonderzoek;
Crash-course Archivistiek in Suriname; De nieuwe Master Archiefwetenschap [opleiding aan de UvA
i.s.m. de Archiefschool]; N.J. Ekama van Dorsten: Sittatds Claustrum ontsloten. Pilot De Woonomgeving
haakt in op hoogstaand vrijwilligersproject [www.historiesittard.nl via Stadsarchief Sittard-Geleen];
Selectievraagstukken rond projecten en kunstwerken; De archivering van websites.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: N. van den Hengel, Holleweg 27,3829 AE Hooglan-
derveen; contr. € 12,50 p.j.; clubhuis: Achter De Bik 22, Hoogland, geopend elke eerste woensdag van de
maand 19.30 - 22.00 uur; www.hoogland-dorp.nl), 8e jg., no. 4, dec. 2002. G. Pommer/A. van den Heuvel:
Eigenaren en bewoners van boerderij De Oude Hooft 1596-1987 (deel 1) [o.a. Borre (16e eeuw), Roeien
(17e eeuw)]; W. Bos: Hoogland begroef zijn doden in Leusden; Verv. De post in Hoogland 1854-2001 (deel
2) [Willem Renkers (geb. 1878, postbode, raadslid, gemeente-ontvanger), vrachtrijder Job Dijkhuizen].

Idem. 9e jg., no. 1, april 2003. N. van Vulpen: Bert van Vulpen, een Canadese boer uit Hoogland [geb.
ald. 1917 (exm. Nelletje Boersen), tr. 1940 Christina Smink; emigreerden in 1952]; De kapel van Coel-
horst. Bevindingen tijdens het restauratieproces; Verv. Eigenaren en bewoners van boerderij De Oude
Hooft [o.a. Van Bogerijen, Van Rossenberg, Sas]; De post in Hoogland (deel 3) [o.a. Daan Renkers (1923-
2003), J. Hoegen (geb. Amersfoort 1922)].
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Burgerzaken & Recht, 10e jg., nr. 1, jan. 2003. Idem, nr. 2, febr. 2003. Uniforme regels afstammingsrecht
in een 'verenigd Europa' nog ver weg! [inventarisatie van de verschillen tussen Nederland, Duitsland,
Italië, Polen, Oostenrijk en Zwitserland]; De wet conflictenrecht afstamming en de gevolgen voor de da-
gelijkse burgerzakenpraktijk. De WCA in vogelvlucht; Wet conflictenrecht namen. Een breuk met het
verleden? Idem, nr. 3, maart 2003. Idem, nr. 4, april 2003. Meningen over de Modernisering van de GBA;
Nieuwsbrief Modernisering GBA, uitg. 5, april 2003; Bestrijding van identiteitsfraude; Buitenlandse
(geboorte)plaatsnamen in de GBA.

Computergeneaal. Het blad voor genealogie met computer & internet, ie jg., nr. 1, jan.-febr. 2003. H.M.
Lups: Welk genealogisch programma?; R. Balhan: Aldfaer, verbeteringen versie 3.0; J. Diebrink: Haza soft-
ware voor amateurs en professionals; B.T. Wiltschut: GensDataPro: het vervolg op GensData/Dcjo; Idem:
Landen en Provincies in GensDataPro; JW. Koten: Brother's Keeper; H.M. Lups: Problemen met cd-rom's
[Historische Gemeente Atlas]; W. van de Grind: Verslag van de tiende Reunion/Mac dag Utrecht 16 no-
vember 2002; H. M. Lups: Publiceren van familieboeken; Idem: Alternatieven voor Windows Verkenner.

Idem, nr. 2, maart-april 2003. J. Mulderij: PRO-GEN aanpassingen op Internet; E Berkhof. Maak van
de presentatie van uw genealogisch-onderzoek geen ondergeschoven kindje!; W. van de Grind &H. Erke-
lens: Computergenealogie en het programma Reunion; JW. Koten: Amerikaanse genealogische software
2003; Idem: Gedcom [o.a. hoe ziet een gedcom-data-file eruit, ontwikkelingen, problemen, mogelijkhe-
den]; S. Stroef: Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland; W.J. Scholl: Fataal digitaal [conserveren en
converteren van digitale bestanden niet altijd (meer) mogelijk - blij met papierem versie?]; M. Hendriks:
Historische gemeenteatlas. Een oplossing; A. Humme: Familieboeken: printing- of publishing-on-de-
mand?; H. M. Lups: Nieuwe generatie familiewapens vervaardigd met de computer.

Cronicke van den Lande van Philippuslandt. volgnr. 4, 2e jg., nr. 3, dec. 2002. K. Overwater. Naompje,
deserteur van Napoleon [Johannis van Dijke (1790 Sint Philipsland 1863; exm. Jannetje Cornelis Reijn-
goudt)]; Op diefstal betrapt [interview met Jahanna Pieternella Verwijs tr. 1933 Piet Kunst]; Jeugdbrand-
weer Sint Philipsland toen en nu; A.W. Beurkens: Stamreeks Elizabeth Beurkens [geb. Rijsbergen 2000
Jacques Beur(s)kes, overl. Bergen op Zoom, tr. Marie Bokhorst (overl. Zwolle 1798].

Idem. Contactblad Heemkundekring 'Philippuslandt' (secr.: C. Overwater, West-Havendijk 84,4651
VZ Steenbergen; e-mail: coverwater@freeler.nl; www.sint-philipsland.nl), volgnr. 5,3e jg., nr. 1, maart
2003. De herdenking van de watersnoodramp [met de namen van in 1953 omgekomen dorpsbewoners:
Van der Eist, Faasse, Geense, Ligtendag (2x), Suurlant (3X), Vroegop]; H. Uil: Het onderwijs op Sint Phi-
lipsland van 1645-1801 [met namen van schoolmeesters 1657-1801, o.a. Braber, Sierevelt, Noorthoek,
Goethart, Van der Linde, Endhoven]; J. Kempeneers: Waarom Willem Kunst bij de slachtoffers werd ge-
teld [overl. Steenbergen 1953]; Idem: De bakkers op Sint-Philipsland [o.a. gesprek met Willem Jan van
Dommelen (geb. 1917) over zijn familie].

Eigen Perk. Hilversums Historisch Tijdschrift, 22e jg., nr. 4, dec. 2002. E. de Paepe: Popmuziek in de
Radiostad. De Hilversumse wortels van Kayak en Ton Scherpenzeel [geb. 1952; de band ontstond in
1992]; T. Hiddinga/B. van derSchuyt: Gemengd onder de korf [korfbal-clubs]; B. van Doorn: Sam van Mus-
senbroek. Jeugdjaren van een Hilversumse verzetsheld [geb. Gemert 1916, lid van de verzetsgroep, die
het Bevolkingsregister van Amsterdam in brand stak; doodgeschoten bij Overveen 1943]; Jeugdfoto's.
De Hilversumse jeugd in de jaren '50 tot'70; Kindervakentiewerk in Hilversum.

Idem. 23e jg., nr. 1, maart 2003. E. dePaepe/E. Pelgrim: 'Stop fluoridering, eis zuiver drinkwater'; H. van
der Veen: Illegale padvindersactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog; E. van Mensch: Boerderijen in Hil-
versum [met lijst van boerderijen]; M. Cramer. Hilversum en de omroep.

Idem (Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'; secr.: H.W. Lammers, J. van Maerlantlaan 3,
1215 HW Hilversum; e-mail: albertusperk@hilversum-historie.nl; lidm. min. € 14,- p.j.; ledenadm.:
E.E. van Mensch, J.H.B. Koekkoekstraat 26,1214 AD Hilversum), 23e jg., nr. 2, mei 2003. Het badhuis en
zwembad aan de Badhuislaan [geopend in 1913]; B. van derSchuyt: De 's-Gravenlandseweg en historisch
onderzoek [het Van Lennephuis werd ca. 1880 gebouwd voor de voormalige planter jhr. Christiaan van
Lennep (1828-1908)]; E. dePaepe: Het Hilversums dialect (1); F. Wisse Smit/B, van derSchuyt: Villa Hestia, te-
rug van weggeweest [gebouwd ca. 1880 voor Hendrik Overeem (geb. Maarssen 1831), meubelhandelaar
te Amsterdam; Barbé (1894), Blooker (1907), Maas (1915), Van Bohemen (1997)].
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Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 27e jg., nr. 1,
maart 2003. G. van Genieren: De oudste generaties van de familie Groeneveld te Nederhemert en Well
[oudst bewezene: Gerrit Melisz, vermeld te Nederhemert 1538-55, tr. een dochter van Joost Adriaensz
Brant]; J. deKloe: Diakonierekeningen van de Ned. Herv. kerk te Andel [1694-1700]; LA. Verhelst. Kwar-
tierstaat Verhelst [kwn. 3 en 5 niet uitgewerkt, dus kwst. van nr. 4: Adrianus Cornelis Verhelst, 1905-
1974; Verhelst/Verelst (te Berlaar), Van Hooijdonk, Merkies, Commissaris]; J.C. Kort. Repertorium op de
lenen van de hofstede Drimmelen, 1358-1647 [o.a. Montens en Wachmans]; H.K. van Baak: Een tak van
de familie Van Baak te Heusden [nageslacht van Jan Andriessen van Baeck, soldaat, tr. Hedikhuizen
1661 Wilhelmijn van Groenenborch]; Verv. Geestelijke goederen; Verv. Genealogie (van) Nieuwkoop
uit Wijk; Verv. Genealogie Doedijns; Antw. Van de Nieuwegies(s)en; Verv. Genealogie Bouman; Verv.
Lidmaten Ned. Ger. kerk te Waalwijk [1818-23].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant.jg. 18, nr. 2, april 2003. P. Begheyn: Het kroost van Joost. Een
genealogie van de familie Van Thiel tot aan haar komst naar Beek en Donk in 1722 [oudst bekenden:
Corst Joosten tr. ca. 1616 Metken NN en Jan Joosten tr. Nistelrode 1627 Cornelia Hendricks]; Oost-Bra-
banders voor de rechtbank te Eindhoven (6) [o.a. Linsen, Van Dinthe; 1832]; Verv. Oirschotse regenten
in de achttiende eeuw [Huijskens t/m Van de Laak; met o.a. Kemps, Van Kerkoerle, Van Collenburg,
Coppens, De Croon/De Kroon, Van Cronenborg, Van Kuijk/van Cuijk]; O.J.P.A. Koeken: De familie Van
Heumen uit Oss [i6e-i7e eeuw; met uittreksels uit het oud-rechterlijk archief van Oss en Megen]; Aanv.
Kwst. Van Rijzingen [3x]; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle. 19. Schuts [Adriaen Menens, schepen
van Oerle in 1641, tr. Ida NN; nageslacht]. 20. Peter Jan Joordens [1627-1703, afk. van Middelbeers]. 21.
Rooyackers [i7e-i8e eeuw]; Aanv. Strijbosch [18e eeuw te Weert].

Genealogysk Tierboek. 2002. A.H. Lemstra: Familie Lemstra, nageslacht van Sible Attes uit Lemmer
[voorts o.a. te Workum, Oosterzee, Makkum, Amsterdam en Den Haag; o.a. predikanten en schippers;
i7e-2ie eeuw]; G.J. Exoo: Kwartierstaat van Baukje Maria Spaan [geb. Leeuwarden 1926, tr. ald. 1955 Jan-
nes Exoo; —, Van der Bijl (te Kollum), De Boer (te Lioessens), Vonk (te Aalsum), Hoekstra (te Ternaart),
Van der Woude (te Rinsumageest), Van der Veen (te Garijp), Postma (te Zwaagwesteinde); voorts o.a.
Bokma, Abbema, De Valck en Kievit (te Bergen op Zoom), Hoitinga, Baerdt]; O. Hellinga: Alde famylje-
oantekeningen fan Knijff, Mellema van Oosterzee en Wigara, de skoanfamylje fan Sibrandus Lubbertus
[ca. 1555-1625, predikant, hoogleraar te Franeker, tr. (1587) Truycke Oosterzee; Aantekeningen Knijff
1550-1773; Genealogie Mellema (van Oosterzee) 16e-17e eeuw (met Tiessinga, (Van) Wigara, Van Jeltinga,
Van Velsen, Van Scheltinga); It Jan Lambertsz-folk (schepen te Leeuwarden 1546 ... 1573); Genealogie
Van Knijff, i6e-2oe eeuw; Genealogie Wigara, ïse-begin 17e eeuw]; R. van derLey: Friese bedelaars in
Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859); Fryske Rie foar Heraldyk: Wapenregistraasje [familiewa-
pens: Brouwer, Dolstra, Foekema, Itsma/Grotti(n)ga, Van Nimwegen, Oosterhoff/(Van Gybland) Oos-
terhoff alias De Wildt (aanv.), Russchen/Siderius, Tasma, Van der Zee].

Historische Kring Resteren e.O./Arend Datema Instituut. Nieuwsbrief, 18e jg., nr. 1, jan. 2000. R. Bag-
german: Gratie voor een Opheusdenaar [Geurt Geurts (1796-1859), 1828 poging tot inbraak];/ van den
Hatert. De moord in Appeltern [door duivelsuitbanners Tinus Scherf en boer Spiering op knecht Jan
Brenkman; 1900]; Het lager onderwijs in Hemmen door de eeuwen heen; Kwartierstaat (5 gen.) Aaltje
van de Wardt [geb. Opheusden 1918; —, Popeyus, Vermeer, Van de Waard]; Johannes de Speelman in het
proces tegen Anna Tengbergen [van Burgsteinfurt, 25 jaar in 1714, toen zij het i-jaar oude kind van Rei-
nier Henricus van Munster ontvreemdde].

Idem. 21e jg., nr. 1, jan. 2003. Kwartierstaat van Jacob van Dam [geb. Opheusden 1931; —, Van de Kolk,
Verwoert (te Opheusden), Stunnenberg].

Idem (secr.: DJ. Honders, Mauritslaan 10, 6669 AX Dodewaard; E-mail: jokehonders@cs.com; Be-
zoekadres: Stationsstraat 40-42, 4040 CJ Resteren; tel.: 0488-48.22.05; geopend: wo 14.00-17.00 uur
en 19.00-21.00 uur, en do 10.00-12.00, of op afspraak; contr. € 15,- p.j.; www.aic-betuwe.nl; E-mail:
info@aic-betuwe.nl; Regionaal Archief Rivierenland: www.regionaalarchiefrivierenland.nl), nr. 2,
april 2003. W. van de Westeringh: Oostheim te Andelst [familie Van Oostheim; boerderij Oostheim; pach-
ters Cornelis Dibbits (in 1649), diens zoon Derk Cornelissen Dibbits 1671-1697, Hendrik Willemsen Tap
1719-23; eigenaren Willem van de Wart (1725-51), Ernstman, Appeltant, Jansen van Doorn, De Leeuw,
Van Olst, Van Lonkhuijzen]; Kwartierstaat (5 gen.) van Jan Willem van den Bosch [geb. Opheusden 1944;
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—, Van Dijkhuizen (te Nijkerk), Verwoert (te Opheusden), Lindner (idem)]; De Spoorwegen te Resteren.
De voorbereiding en aanleg van de spoorverbinding Elst-Tiel [1876-82].

Historisch Geografisch Tijdschrift, 20e jg. (2002), nr. 3. Landschap in Archieven [veel materiaal om
historisch-landschappelijke ontwikkelingen te onderzoeken is vernietigd; de selectie-richtlijnen
zijn strikter waar het om personen gaat]; Kort bijdragen betr.: Archivering van tuin- en landschaps-
architectuur; Eendenkooien in het Hollandse en Gelderse rivierengebied; Prentbriefkaarten van de
Schouwse duinen uit 1910 [als bron voor historisch-geografisch onderzoek]; 'Caertgen' van 't Huys
Dever te Lisse; Pivot in de praktijk. Problemen bij archiefonderzoek [i.v.m. studie ruilverkavelingen);
Het eind van het slagturven in de Oostambachten van Delfland; De verleibrief als landschapsdocu-
ment [ontginningsrichting veengebieden van Noord-Holland]; Van landmeterschets tot bestem-
mingsplan [de Bloemendaler sloot in de gemeente Moerdijk]; Het Hollandse duinkonijn in kaart
[commerciële konijnenteelt i4e-i8e eeuw; rekeningen van de rentmeester van Noord-Holland en
kaarten van de voorkant van de duinen]; Het verdwenen kasteel in Fort Blauwkapel [Huis te Veen];
Het Kniphorstbosch en de Strubben [tussen Anloo en Schipborg]; Een enkele reis over de ossenwegen
[route van Deense stallen naar Hollandse weiden]; De Drentse grondschatting; Stedelijk landschap
in archieven. Het adresboek als sociale kaart; Prekadastrale bronnen op Voorne; Oude stroomsnel-
heidsmetingen in de Rijntakken; Over de aanleg van een tiendweg anno 1760 [te Spijk]; Reconstructie
van het grondbezit rond Vleuten [speurtocht naar wijzigingen in een microlandschap rond Vleuten];
Franse Alpen en Hollandse tekentafel. Een ontwerpopdracht uit 1813 [Abraham van der Hart, B.W.H.
Liesenis en W. Bilderdijk]; Het waterschap Walcheren en de i8e-eeuwse wegbeplanting; Bestek van
een oude fortenlinie. Strategie voor Belgisch-Nederlands grensoverschrijdend toerisme; Marum, een
verdwenen nederzetting? [omgeving Wuustwezel]; De Zuiderzeevereniging; Groeten uit Bakkeveen!
Prentbriefkaarten in tuinhistorisch onderzoek; Een vroege topologische kaart van de sprengenbeken
bij Vaassen; Toponiemen op - zijl; Haagse welstand in kaart. Kohieren van de hoofdstedelijke omslag
in 1880 en 1910; Blokhuizen, zoutketen en tichelwerken. Harlingen, Noordees en Almenum in de 16e
eeuw; De Buinervenen; Notariële akten als bron. De historische ontwikkeling van buitenplaatsen;
Meierijse keuren. Indirecte bron van kennis van het landschap ['De reglementen bevatten allerlei
bepalingen die soms rechtstreeks de inrichting van het landschap tot onderwerp hadden, zoals het
banheimselen. Dat is het afsluiten van akkers met hagen, het onderhoud van hekken en draaibomen
op wegen of het tijdelijk afsluiten van weiden en het onderhoud van wegen en waterlopen']; Plag-
gengronden in kaart.

Holland. 34e jg. (2002), nr. 4. J. Zuijderduijn: De secrete vroedschap. Een informeel Leids adviescollege
tussen 1530 en 1551 [bestond voornamelijk uit oud-burgemeesters; 'na de beschrijving van het mid-
deleeuwse stadsbestuur volgt een uiteenzetting over een autonomiekwestie tussen het Leidse stads-
bestuur en de centrale overheid'; wat hield de secrete vroedschap in, hoe functioneerde zij, in welke
gevallen werd ze geraadpleegd; Geen oudburgemeesters, maar wél toegelaten waren Frans Gerritsz
Goei (1485-1558), lakenhandelaar en brouwer, en Jacob Deyman, stadssecretaris sinds 1531]; M. de Kruik:
Kinderarbeid in de Vlaardingse haringvisserij; P. Stabel: Holland in de Middeleeuwen. Een regio ont-
dekt haar geschiedenis [recensieartikel Geschiedenis van Holland, deel I].

Idem. 35e jg. (2003), nr. 1. M. Damen: Het Hof van Holland in de late Middeleeuwen; S. terBraake: In
dienst van Den Haag. Makelaardij bij het Hof van Holland aan het eind van de Middeleeuwen (1483-
1506) [een aantal ambtenaren maakte gebruik van zijn positie om relaties functies te bezorgen in vor-
stelijke dienst; Kabeljouwse netwerkers, o.a. Van Egmond, Van Wassenaar, Oem van Wijngaarden (met
schema), Thomas Beukelaar (vanaf 1480). Bijlage 1: De 43 grafelijke ambtenaren]; M. van Bourgondiën:
Medemblik voor het Hof van Holland. De financiële problemen van een Hollandse stad gedurende het
laatste kwart van de 15de eeuw; J. Kingma: Het Noordzeekanaal 1863-1883; C. van Week: Henricus Hol-
landus. De portretkunst van Hendrick Goltzius (1558-1617); C. Voigtmann: Hendrick Goltzius en de pen-
ningkunst.

Hollands Historisch Magazine. 8e jg., nr. 1, jan. 2003. Jaar van de boerderij; Burgers op de boerderij; De
archievenman. Het Koninklijk Huisarchieffwww.koninklijkhuis.nl].

Idem, nr. 2, april 2003 [laatste aflevering]. A. Willemsen: Geschiedenis beleven. Chatten met de Neder-
landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis [www.njbg.nl]; I. van der Vlis: Iedere stad zijn
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eigen blad. Historische verenigingsbladen uit Noord- en Zuid-Holland; D.Damsma: Het Geheugen van
Nederland [www.geheugenvannederland.nl].

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap Crommenie; secr.: R. Wasscher, Busch 1, 1562 HH
Krommenie; e-mail: r.wasscher@chello.nl; contr. € 16,- p.j. op gironr. 44.934.51 t.n.v. Het Hist. Genoot-
schap Crommenie; losse nrs. _ 3,50), no. 29, maart 2003. Sj. Hondema: Eén februari 1953 [vrijwilligers
uit Krommeniedijk met zes pramen drie weken behulpzaam bij het redden van vee]; N. Gorter. Toneel-
vereniging Dr. E. Laurillard: 110 jaar; J. de Koning: Twee bijzondere foto's en een enquête [personeel
van sigarenfabriek S. Middelkamp ca. 1900 en ULO-school 1942; Enquête over kinderarbeid door een
Staatscommissie; verhoord werd Willem Baars, 25 jaar, sigarenmaker en secretaris afd. Krommenie
van de sociaal-democratischen bond]; J. Rem: Betoverend blik [blikverwerking door Cornelis Verwer,
C. Woud en J. Schaap; door een fusie in 1912 ontstond 'Verblifa'; gedecoreerde blikken]; J. Emmerig: De
Dorpskapel van O.G. [wie waren de muzikanten, beroep en bijnaam; welk instrument; 1968]; Met de
diligence in 1829 van Krommenie naar Brussel [het reisgezelschap bestond uit Jan van Eden (verslag-
gever), Sijbregt de Jong, Cornelis van Leyden, Maartje Groot, Dirk van Leyden, Lysbeth Laan]; Verv. Jan
Bak in het Franse leger 1812.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 30, nr. 4, dec. 2002. Verv. Familie Welschen [te Rotterdam; 19e
eeuw]; I. Olivers-Bouvrie: Jean Pierre Bouvrie, klokkenluider op eenzame hoogte [ged. Luik 1711, stads-
beiaardier van Maastricht, en koster OLV-basiliek, zoon van Pierre Bouvrie, klokkengieter, en Claire
Stockis; uitgebreid beschreven en gedocumenteerde levensloop]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Litnburg
[te Breust; namen, data, partners]; Een Maastrichtse tak Tuinstra [Bastiaan Tuinstra, van Franeker, tr.
Maastricht 1859 Elisabeth Clairbois]; Verv. Kerkhof... te Venlo.

Idem, jg. 31, nr. 1, april 2003. Aanv./Corr. op 'Zeven generaties Cals'; Verv. Familie Welschen, afl. 4;
H.C.J.M. Kreijns: Gijs van Eijll, zijn voorouders en verwanten. Een hypothese [15e eeuw; met een tak Van
Lieck; Van Havert, Van Heinsberg; ne-ise eeuw]; W. Nolten: Pater L.J. Weidmann, zijn werk en afkomst
[geb. Kerkrade-Holz 1899, overl. Paramaribo 1962, oprichter Progressieve Surinaamse Volkspartij,
grondlegger Algemeen Kiesrecht in Suriname; kwst. (4 gen.) met Sensen]; A.P.L. Paquaij: Kerkhoven
in Zuid-Limburg. Kerkhof Breust-Eijsden tot september 2000 [Aarts t/m Germeaux; met o.a. Arpotz,
Beijers, Bessems, Bovy, Cerfontaine, Closset, Crouwen, Deheij, Deckers, Dessart, Duijkers, Frijns].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 53e jg., nr. 1, jan. 2003. Beschermtegels op huizen in de Langstraat; Dru-
nen in oude krantenberichten. Idem, nr. 2, febr. 2003. J. Merkx (t): Scholen in Drunen vanaf 1600 (1); B.
Meijs: Bidprentje einde of begin? [van het einde van iemands bestaan naar het begin van een hobby van
iemand anders]. Idem, nr. 3, maart 2003. Verv. Scholen in Drunen; Verv. Beschermtegels (2); Elshout in
oude krantenberichten. Idem, nr. 4, april 2003. Verv. Scholen (3) [ige-2oe eeuw]; Aanv. Kwst. Beekmans
[stamreeks Beekmans, te Eindhoven, Woensel, Vlijmen; I7e-i8e eeuw]; De koningsschalen van de Vlij-
mense Gilden; Verv. Elshout [1928-29]. Plekbord, 24e jg., no. 1, jan. 2003; no. 2, maart 2003.

Nationaal Archief Magazine. 2003/1. Het Londens archief van Buitenlandse Zaken; 'Heks is gereed,
voer Operatie Bezemsteel uit'. Hoe de kabinetten-Drees en de geheime Commissie-'Jansen' Nederland
voorbereidden op een Russische bezetting; R. te Slaa: Schelmenroman met een zwarte rand [interview
met journalist Igor Cornelissen, die een biografie schreef over Joop Zwart (geb. Amsterdam 1912)]; Op
bezoek [bij Carolijn Visser, schrijfster van reisverhalen]; H.Jansen: Hoog spel om troostprijs Nieuw-Gui-
nea. Geheimarchief Marine Inlichtingendienst openbaar.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXX, No. 1-2, jan.-febr. 2003. E.C.W.L. Marres: De oorsprong van het ge-
slacht Pekelharing. Vijf generaties Zaanse scheepsbouwers in de 17de en 18de eeuw [stamvader: Dirck
Claesz Gravenaer, vermeld begin 17e eeuw; zeven familienamen: Gravenaer, Van den Hoorn, Louw,
Groot, Rogge, Haring en Pekelharing]; K. Kuiken: In Lucht opgegaan? Een analyse van i6de-eeuwse
Rijnlandse leenregisters, morgenboeken en belastingkohieren [in hoeverre overlappen ze elkaar en/of
vullen ze elkaar aan, onderzocht o.a. aan de hand van de casus het Huis ter Lucht te Noordwijkerhout;
Van Alkemade, Van der Laan, Van Blois; voorzichtige conclusie: leengoed werd tegen het einde van de
15e eeuw in Rijnland niet bij de leenman belast met morgengeld - het opdragen van eigengoed aan een
leenkamer kon dan dus een belastingvoordeel opleveren]; A.W. Mees/R.S.H. Mees: Miyasaka, Okino en
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Rudolf Adriaen Mees. De Japanse wortels van een tak van de familie Mees [zie ook Kroniek van de Stich-
ting Geslacht Mees, nr. 51, mei 2002]; Antw. Van Malborch, Vermij.

Numaga. jaarboek XLIX (2002). P. Altena: Wandelaar op grond van de historie. Mr. Johannes In de
Betouw (1732-1820) en zijn Nijmegen [exm. Catharina van Borgel]; L. Nellissen/L. Swinkels: In die Be-
touws opgedolven Verhandeling. Een overzicht uit het begin van de negentiende eeuw van militaire
epigrafische bronnen uit het Romeinse Neder-Germanië; R.Mulder. Een aankoop die niet doorging. De
belangstelling van het Rijk voor de verzameling Romeinse oudheden van mr. Johannes In de Betouw,
1821-1822; G. Lemmens: Het dubbelportret door Nicolaes de Helt Stockade in het Oud-Burgeren Gasthuis
te Nijmegen [van Johan Kriens/Crijns en zijn vrouw Sara Lampers, huismeester (sedert 1644) resp. bui-
tenmoeder (vanaf 1641) van het Gasthuis te Nijmegen]; P. Begheyn: Oude Nijmeegse bidprentjes in een
Antwerpse collectie (1786-1839) van het Ruusbroecgenootschap (opgericht 1926), bezit een bidprentjes-
collectie van vóór 1800 (ca. 500 stuks)]. Bijlage: Nijmeegse bidprentjes in het Ruusbroecgenootschap te
Antwerpen [o.a. Van Wanray (overl. 1786), Huntjens (1753-1813), Van Arensbergen (overl. 1806 en 1816),
Hubers (1815), Grevers (1818), Van Swanenborgh (1827), Holterman (1820), Frings (1821), Van Roosmalen
(1742-1822), Van Veersen (1823), Coole (geb. Rotterdam, overl. 1823), Beijdewitz (1827), Bonekamp (1828),
Van Koolwijk (1754-1833)]; P. van der Coelen: Enkele recente aanwinsten van Museum Het Valkhof: schil-
derijen en tekeningen; Het zelfportret van Johan Gregor van der Schardt; R. Camps: Het Archief te Nij-
megen inventariseert de historische archieven van de gemeente Wijchen (1810-1983).

't Onderschoer (Stichting Heemkunde Denekamp; secr.: H. Boink, Diepengoor 16,7591 BW Denekamp;
e-mail: h.boink@zonnet.nl; http://home.introweb.nl/~shd/; donatie min. € 11,50 + verzendkosten; Do-
cumentatiecentrum: Kerkplein 4,7591DD Denekamp, tel.: 0541-354.656; e-mail: shd@introweb.nl; ge-
opend: ma - vr 9-12 en 14-16 uur, do tevens 19-21 uur), 24e jg. (2002), nr. 4. Verv. Een bewoningsgeschie-
denis. In de buurtschap Berghum klinken nog de aloude familienamen (4) [de families Ten Brink en
Oude Elferink];J. Knippers: Herinrichting dorpscentrum. Ondanks grote ingrepen is het oude dorpscen-
trum van 170 jaar geleden nog steeds herkenbaar [met tekening naar de kadastrale kaart van 1832]; Verv.
Molens tot lering en vermaak (2 en slot); Ondernemend Denekamp in 1942; J.B. Bernink van 1904-1938
waarnemer KNMI; Roofoverval op Singraven in 1922 [herinnering van Trui Waanders-Schiphorst].
Idem, jg. 25, nr. 1, lente 2003. S. Wynia: In gesprek met... Woonmaatschappij Dinkelborgh te Denekamp;
J. Knippers: Denekamper in 1864 in Haaksbergse stoomweverij verongelukt [Gerard Borgert, smid,
machinist, tr. Haaksbergen 1863 Gerridina Dorothea ten Asbroek]; W. Kuiper. Schoolmeester in Breklen-
kamp in 1949; H.Asma: Blokhuis op Ellenboer [in gesprek met het echtpaar Blokhuis-Roeleveld; oude
papieren bij de familie: o.a. 1616 Luckas Ellen koopt grond, 1651 Herman ten Ellenhuis maagscheiding
met kinderen, 1693 lening van Arent ten Ellenhuis, 1712 huwelijkse voorwaarden Jan Lubbersen ten
Holskotte en Janna A. ten Ellenhuis, 1743 huw. voorw. Jan Smithuijs en Janna Ellenhuijs]; G. Nijhuis:
Bijbelboeken Mozes en Esther uit Denekamp op het spoor. Huwelijksvoorwaarden Wolf Elkusch en
Sprintz Salomons [1812]; Willem Hendrik Dingeldein overleed 50 jaar geleden [heemkundige]; Verv.
Buurtschap Berghum (5). Erve Remerman [Albert Derkink trouwde in 1769 met Johanna Remerink
(hun kinderen kregen moedersnaam) en tr. (2) 1785 Johanna Bloemen (hun zoon Gerrit Jan, geb. 1792,
droeg eveneens de naam Remerink; nageslacht)]; Knippers aan de Brandlichtweg [familie Knippers
sedert 1733 in vogelvlucht].

Ons Voorgeslacht. No. 547,58e jg., april 2003. S.M.Auwerda-Berghout: Luyendijk-vrouwen III [Elisabeth
Joosten tr. Heenvliet 1620 Jan Claesz Leuyendijk; kwartieren w.o. Hodijck]; T. Hokken: Tienden in Pa-
pendrecht [1562/64,1566/67,1590/91; transcriptie]. Idem. No. 548, mei 2003. P.C. Zonneveld/R.].].Zonne-
veld: Het duinmeiersgeslacht Pronck van Sonnevelt [oudst bewezen voorvader: Jeroen Jacob Mathijsz
(Pronck), geb. ca. 1528,1567/68 wonende Overveen, 1585 te Hillegom; zijn vermoedelijk voorgeslacht, en
zijn nageslacht, ruim voorzien van citaten uit bronnen]; R.H.C, van Maanen: Verklaringen van visitaties
van lijken verricht door de ambtschirurgij n van Beesd 1744-1806; Antw. Van der Linden/van Dueren.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (abonnement bij vooruitbetaling
€ 14,-; adm.: Bloemendalsweg 6,7429 AL Colmschate; Z.Hissink@12move.nl), jg. 20, nr. 2,2e kw. 2003.
Verv. Genealogie Maalderink; A.W. A. Bruins: Havezate-boerderij de 'Magerhorst' te Duiven [een leen van
de abdij Eken; eigenaren: Cloeck, Van Egeren, Van Pallandt, Van Hertefeldt/van Hartefeld, Buyck van
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Swieten, von Bothmer, Van Nispen; regesten en genealogische aantekeningen bewoners: o.a. Buick,
Van Hummel, Werle, Polman]; Verv. Kwst. Jonkers; Verv. Oudheden en gestichten van het bisdom
Deventer [beschrijving van het dekenschap Deutekom/Doetinchem; met namen van religieuzen 1501];
Verv. Kwst. Oldenboom; H. Wagenvoort. De Closkamp [kamp behorende bij het Wagenvoort]; J.C. Klom-
penhouwer. Kwartierstaat Klompenhouwer [de probant ontbreekt; Willem Klompenhouwer tr. Aalten
1926 Everdina te Hoonte; —, Ter Beest, Wieberdink, Scholten, —, Te Bokkel, Helmink, Huijtink]; C.M.
Smeenk: Stamreeks Smeenk [te Hengelo (G); i8e-2oe eeuw]; Aanv. Kwstn. Bertha Jansen en Stegeman.

Oud Bathmen (Oudheidkundige Kring Bathmen; secr.: E. J. Lensink, Noteboomstraat 11,7437 BN Bath-
men; contr. _ 16,50 p.j.), 22e jg., nr. 4, dec. 2002. In Memoriam Walter Holl; J.B. Bleijenberg: Midwinter-
wandeling 2002: De Pierkesmarswandeling [bewoners o.a. Barvelink, Haleman, In 't Wok, Maneschij n,
Holterbroek, Willemink, Oosterwold, Wagenvoort, Beltman, Sluitter, Goldenbeld, Kroeze/Kroese,
Nijland, Klein Horsman, Klein Teeselink, Blankena, Roeterdink, Kloosterboer, Kruer]; J.J. Tick: Eiken-
hakhouthakkers en eikenhakhoutwallen. Leveranciers van run, boerengeriefhout en brandstof.

Idem. 23e jg., nr. 1, maart 2003. J. Muilerman: In gesprek met: Teunis Nikkels [geb. boerderij De Groote
Haar 1920, buurschap Kring van Dorth (exm. Gerritjen Drost, van boerderij 't Assink), tr. 1945 Bertha
Veneklaas, van boerderij 't Hemeltj e]; De Hottinger-kaart van Bathmen (ca. 1786).

Oud-Wageningen (Historische Vereniging 'Oud-Wageningen'; secr.: W. Wildschut, Tarthorst 268,6708
JH Wageningen; contr. min. € 11,35 P-j- op girorekening 29.46.125 t.n.v. de Hist. Ver. Oud-Wageningen
te Wageningen), 31e jg., nr. 1, febr. 2003. A.C. Zeven: Het nieuwe logo van de gemeente Wageningen; I.C.
Rauws: Over de naam Junushoff gesproken; Tj. Wijngaarden: Een ander licht op de naam Wageningen;
A.C. Steenbergen: Hoog bezoek aan Wageningen in 1788.

Idem, nr. 2, april 2003. C.A.I. Zeldenrust: Evacuatie van de Nude in de meidagen van 1940. Een per-
soonlijk verslag van opgedane ervaringen; I.C. Rauws: Fordgarage Henri Bakker, garage Oudsen en
machinefabriek Ledoux [Henri Bakker overleed 1933; L. D. M. Ledoux (vluchteling uit België), Johannes
Hermanus Joseph Oudsen overleed 1981]; J. van den Ban: Scholieren in oorlogstijd. Over een tennisclub
die in de winter dansclub werd; A. C. Zeven: Uit het Wageningse Gemeentearchief (14) [o.a. apotheker J.
van Nas/van As, 1764,1789; Plantageleven in Suriname (brieven van een familie Stokkert aan advocaat
Pieter Nuijts te Amsterdam, 1720; Jacob Dirks Posthoorn, 1757].

De Sneuper (Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; be-
zoekadres: Rondweg Noord 26, Dokkum; lidm. € 11,35 P-j-ï secr.: L. Meerema; e-mail: sneuper@an-
gelfire.com; www.angelfire.com/vt/sneuper), volgnr. 66,17e jg., nr. 1, maart 2003. K.J. Bekkema: Kwar-
tierstaat Ferwerda [in de inleiding is sprake van een fragmentgenealogie, hetgeen juister is dan de kwst.
uit de titel; nageslacht van Hette Gerrits otr. Blija/tr. Oostrum 1695 Trijntje Buwes]; R.H. Postma: Pibo
van Doma heerschap te Veenklooster [broer van Dirk van Fogelsangh (de achternaam van zij n moeder)];
E. Posthuma: Mijn favoriete voorouder [Sytske Ferwerda, geb. Dokkum 1842, overl. Amsterdam 1909,
tr. 1866 Durk Arjens Posthuma]; De Dokkumer gilden, deel 4. Het gilde der glazenmakers en ververs.
Het slagers- en vleeshouwersgilde; Het weeshuis [o.a. bezit, bestuur, verzorging]; E.H. Bary: Reactie op
'Middenstand in Dokkum' deel 4 [Barij/Bary, familie afk. van Mettingen]; Nes was eens twee molens
rijk; Huis en herberg De Blauwe Klok.

De Stelling (Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.; secr.: I. Naafs-Loman, p/a Gracht 15, 8485 KN
Munnekeburen; www.home.zonnet.nl/destelling), nr. 83, jg. 22, jan. 2003. Weststellingwerf en haar
buren. Notularia uit de oude gemeente Oldemarkt (3); Van Harenstraat 43 in Wolvega [o.a. Hooisma,
Rondhout]; Dit gebeurde zo'n 30 jaar geleden...; Matriarchale stamreeks van Nienke Esmee Schuitema
[geb. Harderwijk 2000; Elbertsen, Hoekstra, De Vries (te Oldetrijne), Russchen, Boelen, Jager (te Boyl),
Conradi, Weiland, (patr.)]; (Idem) van Renée Lotte Meulenbroek [geb. Groningen 1981; De Vries (te Wol-
vega), Dedden, De Boer (te Paasloo), Weijs, Van Veen (te Blankenham), Kok, Wagter, Broer, Ten Napel,
Broer]; Ontwikkeling van het huwelijksrecht (3); G. Schelhaas-Kraak: Burgerboeken en andere bronnen;
Antw. Kallenkoot. Jaarverslag 2002.

Idem, nr. 84, april 2003. Verv. Notularia Oldemarkt (4) [19e eeuw]; De lagere school op de hoeve [1874];
G. Schepperle: De Radijsen in Wolvega [stamreeks Radijs; Gerryt Radijs, eerste hervormde predikant te
Marssum; zoon Gerryt (notaris) otr. Leeuwarden 1598 Auck Ritskens Aningha - Sixtus Gerardus Radijs
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tr. Nijelamer 1715 Jetske Dronrijp]; Drentsche Mobiele Schutterij; G.Schelhaas-Kraak: Matriarchale stam-
reeks van Anne Mare Tolman [geb. Drachten 2002; De Jong, De Boer (te Spanga), Oosten, Heida, Kuiper
(te Mildam), Kerkstra, Schotanus, De Jong (te Katlijk), (2x patr.)]; A.van der Vaart: Matriarchale stamreeks
van Lilian van der Vaart [geb. Alkmaar 1957; Debets, Vriesman, Bellis, Korsman, Boon (te Groet), Noor-
den, S wart (te Sint Maarten), (patr.)].

Streekarchief Eiland ITsselmonde (Hollands Tuin yy, 3078 EE Rotterdam; tel.: 010-482.57.58; geopend:
ma t/m vrij 9.00-15.00 uur; RET buslijn 47), nieuwsbrief, 21e jg., nr. 1, winter 2003. Met de noorderzon
vertrokken [Goris van der Sijden, tr. Heerjansdam 1859 Cornelia Dorsman, die in 1867 scheiding aan-
vroeg - gewezen 1869]; Acte van (boedelscheiding d.d. 23 september 1802 [erfgenamen van Wouter
Verduijn; Verduijn, Rodenburgh, Tol, Van Rijs]. Idem, nr. 2, voorjaar 2003. J. van Houdt: Een episode uit
de familiegeschiedenis van 'Van Winkelhof' [Gerardinus Johannes van W., koopman, verwierf op een
veiling in 1922 een pand zonder over voldoende contanten te beschikken]; Extract uit het archief van de
weeskamer van Oost-IJsselmonde [1634; kinderen van Claes Robben/Robbrechtsz (overl.) en Leentgen
Cornelisdr.].

Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis, nr. 114, 25.XII.2002. K. van den
Boom: Verknocht aan de kooi. Het kooikersbestaan van de familie Den Haak [afk. van Oosterland/
Schouwen-Duiveland; 20e eeuw te Batenburg]; H. Geursen: De Overkant [hoe keek men ca. 1940-1945
vanuit Tiel tegen de Overkant-het Land van Maas en Waal - aan; herinneringen van auteur Herman
Geursen, geb. Tiel 1932]; Kwst. (6 gen.) van Frederik J. M. Gremmen [geb. Wamel 1944; —, Van den Berg
(te Dreumel), Tiebos, Van Rooij (te Nijmegen en Wamel)].

Idem, nr. 115,2003/I. R. Camps: De gemeente Batenburg en haar archief, 1810-1983 [met lijst van bur-
gemeesters 1810-1983]; U. Nooteboom (f 1945): Batenburg en het slot, waar Johannes Faustus gevangen
zat; A. Hal: Wat verdiende een Wamelaar in 1932?; A. Giesbers: 'Johanes Balgoy is een goet kint'. Leisteen
onthult i7e-eeuwse inwoners van Balgoij; W. van Gelder. Bericht van De Overkant [reactie op nr. 114];
Th. Kleijnen: Den Elshof of De Poort. Een historische boerderij in Wijchen [eerste vermelding in een
leenregister in 1401; eigenaren: Sweder van Malburgen, Johan van Holthuijsen, Willem van Gale (1401),
Arendt van der Lauwick (1531), erfgenamen Otto van Mekeren (1556: familie Uut den Enge/Uutenenge),
Van We(e)lderen (1562-1689), Derck Hendricks (van Sachten) (1699), Jan Dominicus de Kleijn, bierbrou-
wer (1869); pachters]; T. Zelders/L. Aben-Nederpeld: Over katholieken in het Nederduits Gereformeerde
land [antwoorden op in nr. 113 gestelde vragen]; H.J.M, van Loon-Ruijsbroek: Kwartierstaat (6 gen.) van
Wilhelmus Augustinus Ruisbroek [1898-1973 te Boven- resp. Beneden-Leeuwen; —, Keizers/Keijserz (te
Haren), De Wijze (te Boxmeer, Beugen), De Kadt (te Afferden)].

Uit Eijsden Verleden, nr. 83, dec. 1999. H.J.L.M. Boersma: Belgische vluchtelingen in Eijsden [1914; hoe
groot was de stroom; opvang]; Een ooggetuige [Joseph Pelzer, geb. Moelingen 1911, zoon van Cornélie
Pleumakers, geb. Gronsveld 1870]; Tussen Moelingen en Eijsden ['grensverkeer']; Een draad aan de
grens ... [technische aspecten van de elektrische versperring, motieven aanleg, bedachte oplossingen
om levend te passeren]; Het memorieboek van Breust-Eijsden [uit de notities van pastoor S.H. Wijnen].

Veluwse Geslachten, jg. 28 (2003), nr. 1. Themanummer: Lunteren. Lunterse toponiemen en de daarvan
afgeleide geslachtsnamen; Notarisappel [Johannes H.Th.W. van den Ham, geb. Barneveld 1822, notaris
ald., voorvechter van de zaailingteelt]; A. van Voorthuijsen: Genealogen moeten vaak veel geduld hebben
[aanv. oudere generaties (Van) Zeggelaars]; L. Konink: Kwartierstaat van Arus van Hunen [geb. Ober-
hausen 1905, overl. Loenen (Vel.) 1992; Van Hu(e)nen (te Putten), Bijdam, Blankenspoor, Van Donker-
voort]; Het Bakkenesraadsel te Lunteren [studiegroep Geslachten Bakkenes http://members.lycos.nl/
genealogiebakkenes/ ]; H. van den Brink: Op zoek naar het 'Hermen Jans Goet' [i7e-2oe eeuw; Bosch,
De Bruin, Van Remeker, Haalboom, Van der Voort e.a.]; Uit de geschiedenis van de molen 'De Hoop'
in Lunteren; Schoolfoto Lunterse school aan de Postweg 1914-1915; Kwartierstaat Hendrik Floris
Blankenspoor [geb. Laag Soeren 1925; —, Thomassen (o.a. te Dieren), Van Velsen (te Rheden), Zweers
(idem)]; K. van Ruler. Genealogie van de Lunterense familie van Ruler [te Voorthuizen, Barneveld, Ede,
Lunteren; I7e-i9e eeuw; met enig nageslacht van dochters: Van Beek, Van Esveld, De Kruif (te Leersum),
Ho(o)geweg]; P. van Beek: Lunteren, een historische schets.

Idem, nr. 2/2003. Overzichten van archieven per gemeente: Renkum en Rheden; E. de Jonge: Mijn
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Veluwse voorouders; kwartierstaat De Jonge [alleen de Veluwse kwartieren dus: Koopman (te Hattem,
Oldebroek, Woltersum (Gr.), Langenberg (te Heerde)]; Verv. Kwst. Isfordink [generatie VII; o.a. Koek-
koek, Bourgonje]; P. en S. Folmer. Lijst van documenten uit de erfenis van Cornelis Folmer geboren te
Wageningen [1916; voornamelijk betrekking hebbend op leden van de familie Meinders te Wagenin-
gen, i9e-20e eeuw]; C. Hamoen: Afscheidspreek in Oene 1889 [uitgesproken door ds. Wilhelmus Eliza
Noordink]; A. Zeven: Het uitgeversmerk Nijhoff (Arnhem en Den Haag); Aanv. Genealogie Van Ruler
[Kroon]; Rectificatie Blanke(n)spoor; E. de Jonge: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden op
de Veluwezoom. Gemeente Rheden [objecten in de kerken, grafzerken e.d.]; Het Gelders Documenta-
tiecentrum in Arnhem [catalogus op internet: www.biblioarnhem.nl]; Aanv. Kwst. Karman [o.a. Put te
Apeldoorn]; Aanv. Ouders van Marrigje Dirks [tr. Klaas Ariens van Santen]; Processen rechterlijk archief
Veluwe m.b.t. Beekbergen [1604,1618,1623,1712 (Cruijmer)]; Lijst van het kerkhof te Nijbroek 1677;
Antw. Buitenhuis, Vis, Juffer/Joffer, Rikkers.

Vittepraetje (kwartaalblad van Herderewich, Oudheidkundige vereniging van Harderwijk en Hierden;
secr.: S.P.J. Schoneveld-Jansen, Postbus 210, 3840 AE Harderwijk; contr. € 16,- p.j.), 7e jg., nr. 1, maart
2003. Middeleeuwse- en Provinciale Muntslag in Harderwijk (9); Harderwijk al vermeld op 14e en 15e
eeuwse wereldkaarten; T. Goossens: Beken ten oosten van Harderwijk (1); Van alles wat ver-EEUW-igd (6).
Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden berichtten; T. Beijer. Bekende alumni [=leerlingen]
van de Gelderse hogeschool (2). Antonius Nuck [ontleedkundige; overl. 1692; Bijlagen: Cornelius van
Thiell (1625/26-1688), Rutgerius Hermannides (?-i68o), Franciscus Jacobus Cochius (1604-1669)]; R.
Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of Hierders (15). Stamreeks van Spohia Maria Engelenburg [1873 Har-
derwijk 1954 - Wichman Roelofs (1695-1754) - Peter Roelofs (tr. voor 1591 Bartje Egberts)]; R. van Sonnen-
Kost: De familie Cook oftewel Kok in Amerika [stamt af van Harmanus Hendrikus Kok, geb. Harderwijk
1823, tr. Anna Jongeneel].

Idem, nr. 2, j uni 2003. K. Chr. Uittien: Vanghentoren, dienstpoort of stadspoort?; Muntslag in Harder-
wijk (10); Verv. Bekende alumni (3). Nicolaas Blankaart. Een medisch geschoold historicus en filoloog
[1624-1703, geb. Leiden, arts te Heerenveen, hoogleraar Griekse taal te Franeker (1669), enz.; tr. Maria
Eversdijk, te Goes]; Beken ten oosten van Harderwijk (2); Van alles wat ver-EEUW-igd (17) [uit Harder-
wijkse kranten 1903]; R. Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of Hierders (16) [kwst. (5 gen.) van Lotje Ham-
stra, tr. Harderwijk 1957 Jan den Uil; —, Van Ark (2x), Van Bijsteren].

Uit onze Afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 37,11e jg., jan. 2003-1. Bronnen voor Historische Demografie in het Geldersar-
chief, Arnhem; Kwartierstaat van Peter Schinkel [geb. Zutphen op onbekende datum].
Amersfoort e.o.. jg. 12, nr. 1, jan. 2003. Uit de Werkgroep Transportaktes [Aert van Snellenbergh en
veertien schippers op Amsterdam, 1749; Everhard Meyster, 1668; kinderen van Steven de Vion, 1669];
Een vondeling in Amersfoort [1896, Hendrik Greppel]; A. van Nostrum: Het Duitse Huis te Utrecht; Elvis
heeft Bunschotense voorouders.
Amstelland. nr. 49, febr. 2003. Verv. Amsterdamse wortel van een Haags geslacht Paape. Fragmentge-
nealogie Paape; J.R. Nienhuis: Genealogie van een Amsterdamse familie Spier, met Duitse wortels en
vertakkingen naar Drenthe [Antony Spier otr. Amsterdam 1780 Geertrui Brasz; nageslacht]; H. van der
Linden-Schadd: Het raadselachtige Amsterdamse autonummer [op de auto van H. J. Schadd; 1915 geregi-
streerd].
Apeldoorn e.o.. 2003, no. 1. Oude briefhoofden 5: Garage Keekstra.
Delfland, jg. 12, no. 1, maart 2003. Verv. Genealogie Van Mullem.
i-?40 (Rotterdam e.o.), jg. 17, no. 1, maart 2003. E.R. vanDooremalen: Behoren de inwoners van Wieldrecht
kerkelijk tot Dubbeldam of's-Gravendeel? [met akten van indemniteit, gegeven door Dubbeldam aan
personen die naar Wieldrecht zijn vertrokken 1761-1782]; L. Gijswijt. Het gratis genealogische compu-
terprogramma Altvaer [Aldfaer]; W.M. Kalmijn: Kwartierstaat Van der Lecq-Kretz [tr. Rotterdam 1903;
—, Snikkers, —, Schoenmaker (te Rotterdam)].
Genealogica (Flevoland), 19e jg., no. 1, maart 2003. Verv. Kwst. Van Lenthe [kwn. te St. Anna-, St. Jacobi-
en Vrouwenparochie, en in Overijssel (o.a. Dalfsen, Hellendoorn); o.a. Kuiken, Sijbesma, Brouwer (te
Beetgum)].
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 6, nr. 1, febr. 2003. S. Langeweg: Werken over de grens [samenvatting van een
lezing]; A.J. van Reeken: Drie neven Dionisius Hupkens [geb. 1692,1696 resp. 1699 en een akte uit 1745];
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H. Orbons: Eerbiedige akte [Catharina Elisabeth Orbons wil in 1834 trouwen met Jan Joseph Oensels]; P.
Orbons: Wat is een naam [Crijns, Krings]; C. Claessen: 500 jaar Hollard, afl. 1. George Hollard, 1752-1823;
Zig-zag m: Jamie Hurkens [geb. Heerlen 1998; Caenen, Herven/Herben, Steens, Pluis, Van Aubel];
Zig-zag IV: Dylan Tückmantel [geb. Maastricht 1999; Van Dongen, Menten, Luchtmans, Pennings/
Pennartz/Pennix].
Gens Propria (Kennemerland), nr. 33, maart 2003-1. B.C. Sliggen: Genealogie Claterbos-van Weijdom
Claterbos [te Haarlem; I7e-i9e eeuw].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 17, jg. 5, maart 2003. M. Kilsdonk: Uit de protocollen van
Veghel; Personeel van Brabantse Spoor-/en Tramwegmaatschappijen (II) [o.a. Bolk uit Ambt Almelo,
Boon uit Den Helder, Van de Bovenkamp uit Maarssen, Douwes uit Hoogezand, Eilander uit Zwoller-
kerspel, Kampschmidt uit Heerenveen, Stegehuis uit Amersfoort].
Hollands Noorderkwartier, afl. 53, jg. 17, nr. 1, maart 2003. N.C. de Graaf. Zoektocht naar Hendrik de
Graaf, een voorvader [geb. Edam 1818, overl. Den Helder 1872]; Verv. Fragmentgenealogie Blom te
Schoorl (4).
Kempen- en Peelland. jg. 11, no. 1, maart 2003. F. Moubis: Ferrie, ik wou 'ns wa vraoge... [De Bitter te Sint-
Oedenrode en Woensel; i9e-2oe eeuw; Van den Ende uit Maassluis, o.a. te Stratum].
Koggenland. jg. 18, 2003/1. ]. Schenk: Ongeluk met een bolderwagen in 1700 [verklaring van Sijmon
Eldertsz Brom en Jan Sijmonsz Biemsterboer; te Hoorn]; Verv. Zijn wij familie? Vast [o.a. De Vries, Van
Groeningen, Jonker, Beyman, Höhne-Sparborth, Van Dam].
Kwartier van Nijmegen, jg. 12, nr. 1, febr. 2003. H.A.M. Fransen: Kwartierstaat van Gerardus Peperkamp
[1901 Nijmegen 1972; (5 gen.): —, Verheul (te Utrecht), Werner (te Nijmegen), Lagee]; P.G. Aalbers: Gel-
dersen in den vreemde.
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 33, febr. 2003. Parochie-geschiedenis (8). H. Nicolaas te Haps [met lijst
pastoors]; Rechtbank van eerste aanleg (7) [1827; Jan v.d. Voort, Jan Hermans (te Mullem), Hermanus
Rutten (geb. Bemmel), Johannes Hazenakkers, de weduwe Joseph Lion].
NoordKOPstukken. 17e jg., nr. 2, maart 2003. Schepelingen die gevaren hebben voor de VOC [o.a. Firel,
Wortel, Thuijnman; lijst schepelingen van Texel]; Huwelijken Den Helder 1811-1833 van niet Helderse
Bruid of Bruidegom [Acke, Arkenbout, Baders, Bakker (uit Egmond aan Zee en Nieuwe Pekela]; Verv.
Stamreeks Boucier [Bouchier].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 14, nr. 1, maart 2003. Verv. Genealogie Zu Hahlen/Bodeman; Verv. Belas-
tingregisters. Naarden (met tot 1817 Bussum).
OverkwartiervanGelre.jg. 5, nr. 1, febr. 2003. Verv.Kwst.Peeters [o.a.Peters en Aen gen Dijck teTegelen,
Venten te Arcen]; G. Geurtjens: Kwartierstaat van Gerardus Pieter Maria Geurtjens [geb. Gennep 1952; —,
Kersten (te Dordrecht, Groesbeek), Voss (te Mook, Ottersum), Goossens (te Asperden, Ottersurn, Keve-
laar)]; P.G.H. Vullings: Johanna Alofs, kindermoordenares te Hom [1827 van haar nichtje Ida Alofs]; Idem:
Het lot van een zelfmoordenaar [Jan Leien, 1659].
Threant (Drenthe), 14e jg. (2003), nr. 1. A. Stiksma: Omslagverhaal [Lambert Beuving's verblijf te Veen-
huizen; geb. Rolde 1831]; T. Drenth: Matriliniaire reeks Tijmes [Geesje Tijmes, 1899-1973, tr. Hoogeveen
1926 Jan Drenth; Timmerman, Ten Berge (te Westerbork), Dolfing, Mulder(s) (te Eursinge/Westerbork),
Peeks]; Verv. Kwst. Elzinga [o.a. Katerberg, Lanting, Wolting, Keep, Nijmeyer]; Add./Corr. Kwst. Kleine
(slot).
ITsseldelta. 16e jg., nr. 4, dec. 2002. G. Hemstede: Een mooi verhaal of toch? [Hendrika van Rechteren,
geb. Dalfsen 1818, tr. Stad Ommen 1841 Hendrik Hemstede]; E. Stapelveld: Matriarchale Stamreeks van
Sigrid Eva Knuivers [geb. Zwolle 1986; Stapelveld, Leungen, Lulofs, Joosten (te Beilen), Kraan, Snijder
(te Dwingelo), Strijker]; H. Oosterhof. Een driedubbele familierelatie [drie kinderen uit het gezin Teunis
Pais x 1809 Margjen Slump trouwden met drie kinderen van Kornelis Pieters de Boer x Klaasje Land-
man]; F. Mulder-de Vries: Verbeteringen en aanvullingen [kwst. Kosters; o.a. Ploer, Voortman, Slijkhuis].
Zaanstreek-Waterland, nr. 52, maart 2003. A. de Ridder. Simon Jochemsz Kat [overl. Ceylon 1704, tes-
teerde 1703: erfgenamen te Oostzaan(dam)]; Aanv. Genealogie Van der Mark; Aanverwantschap Auwel
de Ridder en Femia de Ridder-Sevenhuysen [via familie Kieft; een vraagteken menen we toch te moeten
zetten bij de relatie tussen Jan Kieft, ged. Oostzaan 1736 en zijn kleinzoon(!) Jan Kieft, ged. Grootscher-
mer 1766, tr. ald. 1793 Klaasje Hak]; R.G.W. de Groot Magdalena Gerritsdr Roeters. Kwartierstaat van
Gerrit de Groot [Purmerend 1899-Leiden 1965; —, Rijkenberg, Anepool, Timmerman (te Amsterdam);
kwn. 16-17: Simon Marais Groot en Leentje Gerrits Roeters testeerden 1789]; Corr. Rus [te Koedijk, 18e
eeuw].
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België
Genealogie & Computer, jg. 20, nr. 1, jan. 2003. E. Alewaters: Het Nationaal Museum en Archief van
Douane en Accijncen (vzw) op het Internet [http://home.tiscali.be/douanemuseum]. Idem, nr. 2, maart
2003.L. Lefevere: STAM 2.0, veelgestelde vragen; H. Coegebeur. Second Site 1.3 [hulpprogramma voor The
Master Genealogist (TMG)]. Idem, nr. 3, mei 2003. STAM 2.0, veelgestelde vragen (2); H. Goegebeur. Se-
cond Site 1.4; Nieuwe bronnen voor Mac genealogen.

Heraldicum disputationes. jg. 8, nr. 1, jan.-maart 2003. H. Lambrechts: Het wapen van Adrianus Sanders
[overl. 1495; wapentekening uit 1617]; G. Haudenhuyse: 'Ich dien' [struisvogelveren als heraldisch bij-
teken (in het Engels 'badge')]; E. Wilkms: Op welke voet staat de heraldische lelie? [met afgesneden of
verbrede voet; de juiste blazoenering]; E. Peeters: Marterachtigen in de heraldiek; R. Muylle: Waarom wij
ons 'blazoeneerden' [wapenaanneming Muylle en Quintelier]; A.C. Zeven: Tafelende heren ['De maaltijd
van de Heren van Liere' uit 1523]; J.A. deBoo: Over indelen en classificeren. Commentaar bij het artikel
van C. Kuipers in dit blad.

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 343, Ao. LVII, janv.-févr. 1/2003.J. Evariste: Les Sibille du Namurois et
leur descendance [i7e-2oe eeuw]; L. Lindemans: Genealogie van Heusden geheten Elshout [i4e-i7e eeuw;
summiere stamreeks Van Elshout voor wat betreft generaties I - VIII, gen. IX - X uitvoeriger, e.e.a. on-
der enig voorbehoud gegeven]; Aanv. Genealogie Diesbecq.

Idem. No. 344, mars-avril, 2/2003. E Hamal: Les Petitjean de Noville [ook: Petit Johan; ïse-ige eeuw];
C. George: Une familie France originaire de Wéris [ook: Francque; i8e-ige eeuw]; Compléments a la
genealogie Diesbecq. La fondation Marie Anne Diesbecq [Cloquet, Clerbaux, Marchand, Helleputte].
Nouvellesbrèves, 1/2003,2/2003.

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 81 (2002), nr. 4. Archeologische kroniek Limburg 1999; De op-
richting van het banpaanhuis van Kozen in 1573 [brouwerij]; De odyssee van soldaat Gerard Leemans.
Een verhaal in de marge van de Eerste Wereldoorlog; Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-
i763),afl.i.

Idem, jg. 82 (2003), nr. 1. R. Nijssen: Om meerderen schaede ende ander inconventien voor te coemen:
rentebrieven van de gemeente Ophoven en Geislingen, 1581-1715 [met lijst burgemeesters, schouten en
schepenen]; ]. Stinissen: Het perron van de Loonse steden. Een actualisering [het perron (een kruis op
een zuil die op enkele treden rust) was een teken van wereldlijke rechtspraak van de prins-bisschop
van Luik, werd symbool van de privileges van de Luikse bourgeoisie]; Verv. Stokkem (1672-1763), afl. 2;
Politieke troebelen in Maaseik tijdens de belle époque. De schaduw van Verkissen [Ferdinand Verkissen
(geb. 1853), burgemeester 1888-1911]; De aanstelling van Reijner Arden tot veldbode van Rosmeer, 9 juni
1707.

De Mechelse Genealoog (WF-afd. Mechelen, Antwerpsesteenweg 49, B-2800 Mechelen; e-mail:
walter-swinnen@pandora.be of vvf.mechelen@pandora.be; internet: http://members.tripod.com/
-marcverlinden/vvfmechelen), XXVIe jg., nov.-dec. 2002. Verv. Mechelse straatnamen; Verv. Verkla-
rende woordenlijst [prove t/m zielen].

Idem. XXVIIe jg., jan.-feb. 2003. Beroepen (zeer algemeen) - Latijn-Nederlands [abacistus t/m butu-
riarius].

Idem, maart-april 2003. W. Swinnen: De V Geslachten van Hoegaarden [testamentaire studiebeurs-
fundatie in 1741 van Landdeken H. Peeters t.b.v. het nageslacht van zijn zuster Catharina Peeters tr.
Servatius Sweerts: Sweerts, Van Nerum, Hoebancx en Struys]; M.Sijmons: Zoektocht. Wie waren de voor-
ouders van Anna Theresia Van den Dries [tr. Putte 1757 Franciscus Marien; te Kessel, Lier, Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, Mechelen]; E. Waumans: Gevonden in het oudarchief van Oppuurs [1694]; Verv. Brouwerij
te Oppuurs.

Idem, mei-juni 2003. Wie bewerkt wat. Geschiedenis Rijmenam; Oproep van de Vlaamse overheid.
Archiefbank Vlaanderen [info@archiefbank.be].

Ons Heem, jg. 56, nr. 1, jan.-maart 2003. Themanummer reizen. E. Van Hoye: 'Vlaamse' reizigers op zoek
naar het rijk van Pape Jan [vermeend christelijk rijk in de buurt van islamitische gebieden; reiservarin-
gen genoteerd door Bertrandon de la Broquière, Joos van Ghistele uit Gent (1481-85) en Jan Aerts uit
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Mechelen (1481 en 1488)]; J. Mertens: De Kempense teuten: vijf eeuwen handeldrijvende reizigers [o.a.
categorieën, distributie in eigen handelsstreek, bepalende factoren voor de teutenreizen, klantenbin-
ding, huwelijken met dochters van buitenlandse leveranciers, ambachtslui en herbergiers]; Voorts o.a.
bedevaarten, toerisme, Stemmen van buitenlandse reizigers over Vlaanderen, Een reis naar Amerika
(1845).

Oost-Vlaamse Zanten, jg. LXXVII (2002), 3 & 4. Themanummer Taaikamer [gewijd aan dialectologie,
meer bepaald aan de 'Taaikamer' in het Huis van Alijn in Gent. Daar zijn vier koptelefoons opgesteld
voor het beluisteren van geluidsfragmenten van dialectsprekenden en er is een computeropstelling
met een touch screen met 77 geluidsfragmenten. In dit nummer transcripties van teksten in dialect in
Frankrijk, Zeeuws-, Oost- en West-Vlaanderen, Brabant en Limburg]. Deze aflevering is waarschijnlijk
het laatste onder de naam Oost-Vlaamse Zanten. Samenwerking met andere verenigingen zal resulteren
in een gezamenlijk uitgegeven tijdschrift met de naam Van Mensen en Dingen. Tijdschrift voor Volkscul-
tuur in Vlaanderen.

Le Parchemin. No. 343,68e année, janv.-févr. 2003. In Memoriam Le Prince Alexandre de Merode (1934-
2002) [(oud)voorzitter van de Office Généalogique et Héraldique de Belgique; kwst. (4 gen.)]; Th. d'Orjo:
Les Walcourt [de heren van Walcourt (ten westen van Dinant), ne-i2e eeuw; de Walcourt, heren van
Montclair, i2e-i3e eeuw]; F. de Meulenaere: Genealogie de la familie de Waterleet (XlVe-XVIIIe siècles);
Héraldique vivante: Demelenne, Richelle; Les quarante families [opmerkingen betr. de Liedekerke en
deLigne].

Idem. No. 344, mars-avril 2003. B. d'Ursel: Essai de genealogie de la familie de Forvie [omgeving Luik;
i3e-begin 17e eeuw]; Chev. lePasdeSécheval(f): Les Walgrave de Cortils - Les Thoreel de Berneau [ne-ize
eeuw]; Héraldique vivante: Poswick [te Limbourg; met stamreeks].

De Rode Leeuw (WF-Limburg), jg. 34, nr. 1, feb.-april 2003. G. Thoonen/P. Severijns: Over de familie Ram-
pen uit Vliertnaal [i7e-i8e eeuw]; Kwartierstaat Cuppens uit Beringen [4 gen.; Oyen].

Idem, nr. 2, mei-juli 2003. G. Strauven: Twee Limburgse veeartsen: Ferdinand Claes [1844-1934] en Jean
Strauven, oom en neef; I. Carlens: Adellijke grafstenen [in opdracht van Johan van Hinnisdael werden in
1662 beschrijvingen van grafmonumenten van zijn verwanten in Zuid-Limburg notarieel vastgelegd;
van de acht beschreven stenen is er één - versleten en verwaarloosd - bewaard gebleven en alleen deze
steen werd in de literatuur vermeld]; P. van Boelen: Ons Limburgs archief. Maaseik [summier overzicht].

Taxandria (Antwerpse Kempen; Deken Adamstraat 41, B-2300 Turnhout), jg. LXXIV (2002). Texandrië
in de 11de en 12de eeuw; Procureur Le Paige in het verzet [Frederik Le Paige, 1903-1974]; De viering in
Turnhout van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid [1830-1930]; L. Leysen: Het devotieleven in de Turn-
houtse Sint-Pieterskerk (1397-1580) (deel 3). Devotieleven in Turnhout vanuit kwantitatief standpunt;
Oorlogsperikelen in Turnhout [2e WO]; Geschiedenis van de Turnhoutse afdeling van het Davidsfonds
(1875-1918); M. vanAsseldonk: De ontwikkeling van bestuur en dorps-grenzen in de meierij van 's-Herto-
genbosch (ca. 1200-1832).

Vlaamse Stam. 38e jg., nr. 12, dec. 2002. F. Debrabandere: Bestond een toenaam Crikedieu? [nee, wel
Hukedieu, vooral, te Atrecht; paleografische problemen]; L. Lindemans: Genealogie Vlemincx (uit Me-
chelen) [i4e-i7e eeuw; Aanvulling bij III.3.B 'Anthonis (Vlemincx), heer van Schelle, huwde Catharina
Schoyte': Anthonis Vleemincx alias van Selle (niét Scftelle), gemachtigd door zijn vrouw Katline Schuyt
(procuratie Herentals) liet Adriaen de Witte, juwelier, een rente kwijten op diens huis Den Engel t.o. het
klooster van de Predikheren (SA Antwerpen, SR 168, f. 36overso, 16 maart 1525). Jonker Adam van Zelle,
wonende Herentals, verkocht een rente op een beemd 'de Wustenbempt' gelegen onder Herenthout
(SAA, SR 266, f. 239 verso, 15 dec. 1557). Adam Vleeminck diemen heet van Zelle Anthonissewijlen, wo-
nende te Herentals, verkocht Jan Wouters Willemss, wonende te Nijlen, een rente op tweederde en zijn
recht van een beemd te Zelle onder Herenthout en op tweederde van land genaamd 'de Rist' te Zelle
voors. (SAA, SR 263, f. 325,21 jan. 1557 {=1558}). Jacob Vriesen, gemachtigd door jonker Adam Vlemincx
(procuratie Herentals) - die met zijn zuster Gheertruyt Vlemincx 'seker jaer geleden' erf van hun vader
jonker Anthonis, gedeeld had, waarbij Adam tGoet ter Linter poortern(?) bij Mechelen onder Genips
ontving - transporteerde aan genoemde Gheertruyt de helft en al zijn recht in diverse partijen, geërfd
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van zijn moeder Katherijne Schuyt (SAA, SR330, f. 79, zonder datum (november?) 1572]; Verv. Militairen
overleden in het 'kamp van Beverlo', periode 1878-1887 [o.a. 1880 Arnold Kops, 51 jaar, uit Luijkgestel];
P. Huys: Lijkschouwingen onder het 'Hof van Geluwe' (1613-1643) [slachtoffers: Van der Gracht, Saelin,
Patijn, Verstraete; daders: Cardoen, Parmentier, Strobbe, Pauwels]; Verv. Werkboekjes (19de eeuw)
van de arbeiders uit de papierverwerkende nijverheid van Turnhout [o.a. nr. 1179 Joannes Franciscus
Vanden Dungen (geb. Antwerpen 1804), zoon van Petrus (geb. Bergeijk); nr. 1204 Joannes Antonius Bau-
weraerts, geb. Turnhout 1838, zoon van Maria Gelena van der Vorst (geb. Helmond); voorts personen
afk. van Beerse en Lichtaart]; P. Donche: Onze rubriek voor beginners: klappers op de parochieregisters,
het onderste uit de kan.

Idem. 39e jg., nr. 1, jan. 2003. W. Alenus: Herk-de-Stad onder het 'Ancien Régime' (93s(?)-i79s); P.
Donche: Het huizencomplex aan de Zuidoosthoek van de Lievebrug te Gent [oorspronkelijk drie ver-
schillende huizen, minstens sinds de 17e eeuw verenigd; bouwhistorische elementen, afbeeldingen,
eigenaren en bewoners, o.a. in de 18e eeuw Varenbergh, De Bisschop en d'Haenens, I7e-i8e eeuw Mas-
seau, ise-i6e eeuw Sutterman/Zutterman, Donche, Adornes, Van Pottelsberghe]; H. Lambrechts: De
dienstmaagd weet te vertellen [ten overstaan van de notaris; 17e eeuw]; D. Coelus: Over de klinker 'u'
in de familienaam Coelus [van Coelens via Co(e)lis en Coeles naar Coelus]; Wapens geregistreerd door
het Heraldisch College WF: Van Auwenis, Lambrecht, Portael, De Vreese, Van Canneyt, Steyfkens, Van
den Boogaerde, Vande Velde; F. M.M. van de Velde: Familie en geschiedenis. Herkomst - Inwijking - Inte-
gratie en diaspora van zes generaties Pel(l)is(s)i(er) in de verscheurde Nederlanden; W. Steeghers: Gentse
poorters uit Roeselare (1542-1796).

WF Informatieblad afdeling Gent, 8e jg., nr. 1,1989. Kwartierstaat dhr. W. van Hille, ere-voorzitter van
V.V.F. Oost-Vlaanderen [geb. Gent 1904; 6 gen.: Van Hille (te Diksmuide), Van Ghysegem, Hemssens (te
Herzele), Van Crombrugghe (te Geraardsbergen)]; W. Steeghers: Genealogische nota's betreffende de fa-
milie Mispreuve [te Gent; I7e-i8e eeuw]; Verv. Leenhof en heerlijkheid Heusden [Mast t/m Mavaus; met
o.a. Van Massemen]; Verv. Familie Rogge.

Idem. 8e jg., nr. 2,1989. W. Steeghers: Genealogische schets van de familie De Bruyne [te Desteldonk;
i8e-i9e eeuw]; Verv. Rogge; Verv. Leenhof Heusden [Meenssins t/m Vander Meere].

Idem, nr. 3,1989. W. Steeghers: Genealogische gegevens betreffende de familie van de kunstschilder
Pieter Van Hanselaere (1786-1862); Verv. Leenhof Heusden [Vander Meere t/m Mestdagh; met de Melun/
de Meun]; Verv. Rogge.

Idem, nr. 4 en 5,1989. Verv. Leenhof Heusden [de Mets t/m de Meyere; met o.a. de Mey]; Verv. Rogge;
M. Vanroose: Oostendse slachtoffers van het vergaan van de Plat-boot-ponton, 14.09.1800 [veerboot; lijst
van 85 slachtoffers, geboren te Oostende, elders geboren maar wonende aldaar en namen van 'vreemde'
personen- hieronder: nr. 30, Jans Witse ex Leewaerden].

Idem, nr. 6,1989. Op zoek naar het verleden in het Gentse Stadsarchief. Gepubliceerde inventarissen,
regesten en bronnen; Verv. Leenhof Heusden [Meyfroit/Maifroit t/m Moens; met o.a. Van Miegem].

Idem. 9e jg., nr. 1-1990. WF 25 jaar. G. Ervynck: De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en Gent.
Hoe het begon; Verv. Leenhof Heusden [Moens t/m de Muelenaere; met o.a. Van der Moere, de Mol];
Biografische en genealogische gegevens uit de 'Vlaamsche volkskalender' van 1930.

Idem, nr. 2-1990. Verv. Leenhof Heusden [de Muelenaere t/m Nauts]; Overlijdens te Waarschoot 1649-
1653; Verv. Volkskalender 1930.

Idem, nr. 3-1990. Verv. Leenhof Heusden [Nauts t/m (van) Nieuwenhuyse]; Oost-Vlamingen in dienst
van het Regiment 'Keizerin Charlotte' tijdens de Campagne in Mexico (1864-1867); Verv. Volkskalender
1930; Verv. Overlijdens te Waarschoot [1653-55].

Idem, nr. 4-1990. Verv. Leenhof Heusden [Nimmegheer t/m Vander Oeyen; met o.a. Van der Noot];
West-Vlamingen... in Mexico (1864-1867); Verv. Overlijdens te Waarschoot [1655-59]; Verv. Volkskalen-
der 1930.

Duitsland
Genealogisches Tahrbuch. Band 41 (2001). A. Wolf: Waren die Landgrafen von Thüringen ursprünglich
'Franzosen'? [met schema's]; H. Dobbertin: War der Kaiserneffe Ekbraht (tot 1001) Richlints Sohn?. Ein
Beitrag zur Konradiner-Genealogie [met schema's]; L. Becker. Fünf grofie Superintendenten von Hes-
sen-Darmstadt [Peter Voltz/Petrus Voltzius (1521-1578), Johannes Angelus (1542-1608; Happel gen.
Engel), Heinrich Leuchter (1558-1623), Johannes Vietor (1574-1628), Tobias Plaustrarius (1575-1632; Wag-
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ner); levensbeschrijvingen, verwantschappen]; G.O.Schwerdfeger. Zwei Wittelsbacher und die Deutsche
Kaiserkrone. Das Ringen und die Macht in Deutschland [met verwantschap Maximilian von Holnsten
(1835-1895) en het Huis Wittelsbach; met schema's]; W. Billig: Pfarrer Petrus Lofiius, 1572 bis 1580 in Ket-
tenbach, 1580 bis 1603 'Diener am Wort zu Gemiinden' und spater in Westerburg; P. Bahl: Paten in der
Reformierten Schlofi-Gemeinde Potsdam 1688-1713. Eine Quelle zu den landesherrlichen Amtstragern
in der Berlin-Potsdamer Residenzlandschaft.

Historischer Verein für Nördlingen und das Ries. 30. Jahrbuch (2002). Thema: 175 Jahre Sparkasse
Nördlingen 1827-2002 [diverse bijdragen]; H.-J. Trautner (f): Materialien zu einer Weiler-Chronik. Die
Weiier und das Castrum Lapide. War Ekkehard Schenk von Weiier ein Oettinger Gefolgsmann? [13e
eeuw]. Der Burgstall Königsbühl [met schema's von Weiier]; Zur Bau- und Kunstgeschichte von St.
Alban in Wallerstein; W.A. Jörg: Die Konservierung und Restaurierung der Jörg'schen Totenschilde
und Epitaphien in der St. Georgskirche zu Nördlingen 1994-2002. Geschichtliches zur Familie Jörg
[Michael Jörg werd in 1494 burger van Nördlingen - in 1885 overleed de laatste naamdrager aldaar;
kenschets van de familie in de tussenliggende tijd; met Stammtafel in schema]. Totenschilde und Epi-
taphien der Familie Jörg in der St. Georgskirche in Nördlingen [1605,1639,1668 en 1704; beschrijvingen
en genealogische gegevens]; M. Schwenkenbecher. Von der Restaurierung der Jörg'schen Epitaphien und
Totenschilde; D.-H. Voges: Akrobaten, Schausteller und Wanderkomödianten. Vom Schauspiel in der
Reichsstadt Nördlingen zum Theater.

Tahrbuch des Etnslandischen Heimatbundes. Band 49 (2003). 50 Jahre Emslandischer Heimatbund; Der
Park des Jagdschlosses Clemens werth im 19. und 20. Jahrhundert. Pflege, Erhalt und Entwicklung; [het
hierop volgende artikel vermelden we maar niet; er komt dan misschien te veel toeloop vanwege de vele
koekrecepten:-)]; Die Wandmalereien von 1537 in der Evangelisch-reformierten Kirche zu Lengerich;
Die Arenberger im Emsland. Vor 200 Jahren begann die Zeit der Herzöge von Arenberg im Emsland.
Die Arenberger und die Geschichte des Amtes Meppen bis zum Ende der Standesherrschaft. Die Bau-
kunst im Emsland unter den ersten Arenbergern. Die Arenberger und das Emsland im 20. Jahrhundert
und in der Gegenwart; Der Schwarze Tod im Emsland und in den benachbarten Regionen. Das Erschei-
nen der Pest in Europa im 14. Jahrhundert; Wladimir Lindenberg - ein Haftling im Lager Neusustrum
[1902-1994, geb. Moskau als Wladimir Alexanderwitsch Tschelischtschew].

Niedersachsisches Tahrbuch für Landesgeschichte (Bremen und die ehemalige Lander Hannover, Ol-
denburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe), Neue Folge der 'Zeitschrift des Historischen Vereins
für Niedersachsen, Band 28 (1956). Historische Karte des Landes Braunschweig im 18. Jahrhundert; Ed-
mund Burke, Ernst Brandes und Hannover [correspondentie eind 18e eeuw]; Die Rolle Englands bei der
Wiederherstellung und Vergröfierung Hannovers 1813-1815; Hammelburg und Hameln in den alteren
Fuldaer Güterverzeichnissen, besonderes dem des Casselanus Jur. F.15; Noch einmal das stadtische Ha-
genrecht in Niedersachsen; Hagenname, Hagenrecht und Hagenhufen; Nachrichten aus Niedersach-
sens Urgeschichte Nr. 25.

Idem (Das Jahrbuch ist zugleich Organ des Historischen Vereins für Niedersachsen in Hannover, des
Braunschweigischen Geschichtsvereins, des Museumvereins ür das Fürstentum Lüneburg sowie der
Vereine für Geschichte der Stadt Einbeck und der Stadt Göttingen und Umgebung), Band 38 (1966). O.
Merker. Grafschaft, Go und Landesherrschaft. Ein Versuch über die Entwicklung früh- und hochmit-
telalterlicher Staatlichkeit vornehmlich im sachsischen Stammesgebiet; Deutschland und Hannover
im Jahre 1866; Bodo von Hodenberg - Ein hannoverscher Konservativer nach 1866 [geb. Lilienthal
bij Bremen 1826]; Leibnitz' Bemerkungen über den Berliner Hof, ein Bild aus hannoverscher Sicht;
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte Nr. 35.

Ostdeutsche Familienkunde. Band XVI, 50. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2002. Kerndaten der evangelischen
Kirchengeschichte Schlesiens. Hinweise für Genealogen; Das Mitglieder- und Totenregister der
Kolberger Schützengilde 1400 bis 1645 [namen]; Der Odersker zu Halbendorff. Identifizierung eines
Wappentragers von 1546 [grafplaat mét wapen, maar z_nder naam; zoektocht in heraldische bronnen
familie Odersky].

Idem. Band XVI, 51. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2003. A. Marsch: Die Emigration der Salzburger Protestan-
ten und ihre Einwanderung in Preufien; Die Nachkommen des Samuel Paasch aus Lippehne (Neumark)
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[overl. circa 1758, tr. 1724 Gertraut Rickin]; Verbannt nach Sibirien. Der reichdeutsche Revaler Kauf-
mann Reinhold Reichmann und seine Familie im Ersten Weltkrieg. Nach Mitteilungen der Familie.

Zeitschift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Band 128 (2003). H. Braunschweig.
Bauer Gottschalk und seine Vision im Wirkungsfeld der Augustiner von Neumünster [boer en ziener
Gottschalk leefde in de 2e helft van de 12e eeuw]; C.Jahnke: 'dat se bliven ewich tosamende ungedelt'.
Neue Überlegungen zu einem alten Schlagwort [uitdrukking, gebezigd in het zgn. 'Ripener Privileg'
van 1460, om de 'Zusammengehörigkeit' van Sleeswijk en Holstein aan te geven en te garanderen]; M.
Ohm: Das Wappen von Schleswig-Holstein-Gottorp. Ein Spiegelbild der Geschichte des Herzogtums;
K. Harriehausen: Die Entwicklung des Gottorfer Getreidehaushaltes in den ersten Regierungsjahren
Herzog Friedrichs III. (ca. 1616 bis 1620); Die Beschiefiung von Tönning im Jahre 1700 nach einem
unbekannten Bericht in der Kieler Universitatsbibliothek; P. Wulf. 'Jüdische Weltherrschaftsplane'.
Antisemitismus in bürgerlichen und bauerlichen Parteien und Verbanden in Schleswig-Holstein zu
Beginn der Weimarer Republik; Die Einwohnerwehren. Selbstschutzorganisationen oder kontrarevo-
lutionare Kampforgane?; C. Bergstedt: Herzog Albrecht I von Sachsen im Kampf um Nordelbingen [13e
eeuw].

Frankrijk
Cercle Généalogique d'Alsace. Bulletin No. 140,2003/1. Alsaciens au Pays de Bade d'après les registres
paroissiaux [huwelijken te Malterdingen 1676-1799, te Opfingen 1680-1780, te Grötzingen 1646-1800
en Grötzingen overl. 1646-1800]; Militaires alsaciens en Algérie, XlXe siècle; Heinrich von Huntingen
(7) [onderzoek naar de afstamming van Elisabeth Streiff, overl. 1648 (exm. von Huntingen); Nageslacht
van Hans von Huntingen, vermeld 1413-36, tr. Katharina von Gersbach: von Uttweiler, von Lampert-
heim, Schlemp, Füll von Geispolsheim, Wirich, Huntinger, Pistorius, Streuff/Streiff, Burgundisch]; Les
seize quartiers de Germain Muller (1923-1994) [oprichter van een cabaret; Muller (te Urbis en Ranspach),
Haller (te Ranspach), Wilhelm (te Rountzenheim), Remspacher (te Dossenheim/Zinsel)]; Jacques-Emile
Ruhlmann (1879-1933), un créateur du style Art Deco [stamreeks]; Les premiers degrés de l'ascendance
de Tommi Ungener [Walthier te Gertwiller]; Antw. o.a. Rauner - Morgenthaler, Schleicher [met Becher-
lin, Haas], Pfeiffer - Goetz, Dubs - Barthelme/Bartolomé [met o.a. Hauser], Testart, Ober, Stoll; Schema
Schmidt [te Weysersheim, Straatsburg; i6e-i7e eeuw].

Héraldique & Genealogie. No. 164, XXXIVe année, No. 3, juillet-sept. 2002. Bijdr. betr. o.a. De Chatillon
[i3e-i4e eeuw], De Lancry, Montmorency, Bocquet, De Bourbon de Bhopal, Couppel, De Hauteville [ducs
de Pouille et Calabre, princes d'Antioche et rois de Sicile; ne-i3e eeuw], De Kergroadez [i4e-i8e eeuw].

Idem. No. 165/N0. 4, oct.-déc. 2002. Bijdr. betr. o.a. Berthonneau, Doré, De Hauteville [corr.], de
L'Escale/della Scala/Scaliger, De Corbehem, De Drée(s), Fleurimon, De La Roque, (de) Millet, Antw. o.a.
De Sampigny (1990), Brueys (2002).

Idem. No 166, XXXVe année, No. 1, janv.-mars 2003. Bijdr. betr. o.a./ De Comminges [15e eeuw], De
Hauteville [12e eeuw], David [familie van drukkers te Aix en Provence; I7e-i8e eeuw], Péronneau, Sichè-
re.

Nord Genealogie. No. 176, Mai-Juin 2002/3. Verv. Kwst. Castelain [deelkwst. Lepoivre; kwn. terug tot
in de 14e eeuw, o.a. De Wulf, Van Dixmude, Paelding, Sohier, Masure, Lefebvre]; Verv. Les Senlecque
[i6e-i7e eeuw]; Ascendance Lefebvre - Bonte [Lefebvre te Lille, Bonte te Roubaix, Dewitte te Tourcoing,
Platel te Lille]; Verv. Descendance Coustenoble a Armentières et environs; Fonds Regis 1903 [hieruit de
gegevens van uit Frankrijk afkomstige personen]; Verv. Ascendance Barbry [deelkwst. Bulcourt; terug
tot in de 15e eeuw, o.a. De Baillieux]; Descendance Merlevede; Actes passés devant les baiilis et échevins
d'Armentières (1600-1603).

Idem. No. 177, 2002/4. Kwst. Elise Joseph Danel [1863-1938; o.a. Pipelart, Bocquet, Le Menu, Beaus-
sart, Bodin/Boidin/Baudin, De Vicq, De Muyssart (te Lille), Van Steelant]; Verv. Les De Senlecque; 'Phi-
lippe De Lannoy ou Philippe Delano' [Philippe Delano, geb. Leiden 1602/ged. (Waals) 1603, zoon van Jan
Lano/Jean de Lannoy en Marie Mahieu, tr. (ï)Plymouth 1634 Hester Dewesbury, tr. (2) ca. 1652/53 Marie
Pontus; nazaat: Franklin Delano Roosevelt; Association des descendants de Philippe De La Noye http:
//www.delanoye.org/kindred/ ]; Kwst. Gomez [te Robersart; veel kwn. te Viesly]; Verv. Kwst. Barbry.
Deelkwst. Caillierez; Fragmenten Boutteau [i7e-i8e eeuw]; Kwst. Dodin [veel kwn. te Tourcoing]; Verv.
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Actes passés devant les baillis et échevins d'Armentières (1604-1606); Antw. o.a. Cambreleng, Lasser(re),
Millecamps/Mullecam.

Idem. No. 180, 2003/1. Kwst. Patoor [Patoor (te Brouckerque), Oust(e)landt/Hoestlandt/Oostlant,
Achte, Baert; kwn. o.a. te Wormhout, Crochte, Arnèke; met tot in de 15e eeuw teruggaande kwartieren,
veelal met Vlaams klinkende namen]; Verv. Genealogie Lanne; Etude d'une familie Leroux, originaire
de Tourcoing [i7e-i9e eeuw]; Verv. Kwst. Dancoine [kwn. Lebargy en Boilly]; Les grands hivers en Fran-
ce; Verv. Habitants de Wambrechies en 1709.

Idem. No. 181, 2003/2. Kwst. H.J. Caby [1860 Templemars 1941; o.a. Maronnier, Vasseur, Hennion,
Clencquet (te Douai; ise-i6e eeuw), Bauchet (id.), Demaisniere(s) (id.)]; Compléments aux notices sur
des families du Haut-Pays [NG No. 157; Bulot, Dausque, De la Verdure, De Senlecque, Gouliart, Lanne,
Wallart]; Fragment Vignoble [rond 1600, te Aubers e.o.]; Aanv. Kwst. Castelain [o.a. Hannegrave, Le Gil-
lon, De Werchin, De Caigny]; Verv. Actes passés devant les baillis et échevins d'Armentières (1611-14); Le
Royal Roussillon [studie in de militaire archieven te Vincennes betr. dit regiment]; Verv. Kwst. Dancoine
[Tourbier, d'Hennin, Bourbotte, Millecamps, Burette, Lheureux, Bonduel, Carré]; Verv. Familie Leroux;
Recherches généalogiques en Grande Bretagne [adressen]; Briefde l'Échevinage de Halluin. Table des
propriétaires et Occupeurs cités [1602-04]; Verv. Habitants de Wambrechies en 1709; Antw. o.a. Beghin
[18e eeuw], Gille(s) [te Steenwerk; I7e-i8e eeuw, met o.a. Beghin en Grimbert]; Gossart [te Wavrin; kwst.
met o.a. Dahayon, Boursette, Defives; i6e-i7e eeuw].

Stemma (Ile-de-France), Cahier No. 94,24e année, fase. 2,2e trim. 2002. Ascendance Marie [te Sartrou-
ville]; Mariages de Gardes Suisses en Val-d'Oise; Les regis tres de greffe de Carrières-sur-Seine.

Idem. No. 95, fase. 3,3e trim. 2002. La catastrophe du Métropolitain de Paris en 1903. Liste des 84 vic-
times; Les De Belloy. Une familie illustre a Carrières-sur-Seine au XVIIIe; Les Gardes Suisses a Sartrou-
ville; La rubrique Internet [adressen].

Idem. No. 96, fase. 4,4e trim. 2002. La Légion d'Honneur [organisation, nominations et remises des
insignes, oü chercher les renseignements concernant les légionnaires?]; Douze légionnaires de Sartrou-
ville; André Francois Michaux [geb. Versailles 1770]; Les Hongroyeurs [Millet]; Les artisans du Cuir a
St-Ouen-L'Aumone (95); Arnaud de Silhouette a Carrières-St-Denis; Ascendance Herrou.

Idem. No. 97,25e année, fase. 1, ie trim. 2003. Mariages relevés a Grosslay (Val-d'Oise) dont un con-
joint est Parisien; Aide _ la réconstitution de l'état civil parisien [i7e-i8e eeuw]; Mariages de migrants a
Carrières-sur-Seine (Yvelines) (1792-1870); Familie Sagedieu [eind i7e-2oe eeuw].

Groot-Brittannië
Genealogists' Magazine. Vol. 27, Nr. 7, Sept. 2002. Researching Members of Parliament 1386-1832; '...
And in my Lady's Chambre'. Jermyns and Stuarts: Illicit Liaisons [Henry Jermyn, Earl of St Albans zou
de vader (kunnen) zijn van koning Charles II (1630-1685) - en andere verwikkelingen]; The Countess
of Normandy [de carrière van Sarah Wilson alias Lady Wilbrihammon en andere aliassen; midden 18e
eeuw]; Scottish Clock and Watchmakers; The Civil Service Commission (1855); A nineteenth Century
Essex School Roll from an unexpected Source; Another Englishman abroad. John Loder and Hedy La-
marr [tr. 1943-47; Loder werd in 1898 te Londen geboren als William John Muir Lowe; schema voor- en
nageslacht: Lowe, Wemyss, Muir. Hedy Lamarr was de filmnaam van Hedwig Eva Maria Kiesler (1913-
2000)]. Library Section, update Sept. 2002. Society of Genealogists'News, Sept. 2002, March 2003.

Idem. Vol. 27, Nr. 9, March 2003. Catholic Musicans in Restoration London. The Register of the
Catholic Chapels Royal 1662-1711; Georgian Domestic Servants and Poor Law Settlement: Bath in the
1760S and 1770S; Great Western Railway Probate Books: an Introduction; Records of King's Freemen in
the City of London in the i8th & 19A Centuries.

Idem. Vol. 27, Nr. 10, June 2003. The Family of Mary Wollstonecraft Godwin and Mary Shelley [hun
veelbewogen levens; eind i8e-begin 19e eeuw; met schema familie Woolstonecraft/Wollstonecraft]; R.
Vigne: Huguenot Family Research made easier; Asylum and Schools for Imbeciles at Darenth, Kent. A
Look at the 1881 and 1891 Censuses; Library Update; A History of No. 64 Squadron, R. F. C; M. L. Bierbrier.
New Devellopments in Medieval Genealogy [o.a. Medieval Paper Trail: belangrijke documenten voor
het vaststellen van relaties in de middeleeuwen zijn de Inquisitions post mortem (met erfgenamen van
goed-eigenaren). De publicatie van samenvattingen hiervan begon in 1904 met acten uit de regerings-
periode van Hendrik III; de voortgang verliep traag; sinds 1987 echter zijn vier delen verschenen over
de regeringsperioden van Hendrik IV en Hendrik V (1418-1422)].
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Publications of the Huguenot Society of London. Vol. XL (1940). The Aufrère Papers. Calendar and
Selections [collectie gevormd door de Rev. Israël Antoine Aufrère (1667-1758), tr. Den Haag 1700 Sara
Amsincq; de documenten dateren uit de jaren 1575,1652-1783; het oudste stuk (een copie) dd. 15-12-
1575 is het testament van Anthoinette d'Angennes weduwe Charles du Broulat, Baron de Monjay et de
Lisy-sur-Ourcq; voorts o.a. 17-7-1686 Jacques la Fargue, Amsterdam aan Jacques Vandale, Rotterdam; en
meer correspondenten in deze steden en Den Haag (familie Amsincq)].

Idem. Vol. XLIII (1952) en Vol. XLIV (1956). Correspondance de Jaques Serces. Vol. I en II [geb. Genève
1695, zoon van Moïse Serces (geb. Montmeyran/Dauphiné') en Frangoise Toutin (geb. Touraine)].

Noord-Amerika
Families (Ontario, Canada), Vol. 41, no. 1, Febr. 2002. Irish Domestic Servants Immigrating to Ontario
1913-1914 [met naamlijst]; The Ontario Genealogical Society and The Cemetries Act. Richard Yeomans
1804-1884; Commonwealth War Graves; Coloured Families in Upper Canada 1860-1861; The Ograms
leave Yorkshire: how and why.

Idem, no. 2, May 2002. E. Ranuer. Fur Trade Land Policy & Taxation Effects on the Family of Isaac
David of Fishkill, N.Y.& Kingston [genealogie Davidts/David; i7e-ige eeuw; oudst bekende: Christof-
fel Davidts/Christopher 'Kit' Davis, afk. van Bishophric/Engeland, won. Albany, tr. ca. 1644 Cornelia
de Vos, dochter van Andries de Vos, die in 1641 in Nieuw Nederland aankwam; hun nageslacht huwde
veelal met personen van Hollandse afkomst].

Idem, no. 3, Aug. 2002. The Difficulties of Pioneer Life; Was it really That Miserable?; Indo-Caribbean
Families in Ontario.

Idem, no. 4, Nov. 2002. CE. Smith Burns: John Courtney alias Jean Baptiste Courtney, Lambton's first
European settler: the man emerges from the myth [begin 19e eeuw]; J. Teelucksingh: Upper Canada's
early black presence; O. White: Scottish clans embraced many surnames; Finding missing headstones.
Newsleaf. Vol. XXXII (2002), Nos. 1 (Febr.) t/m 4 (Nov.).

Huguenot Heritage. Issue 9, Spring 2002. M. Digges La Touche: As good as La Touche's. The La Touche
Bank in Dublin [Denis Digues (geb. 1582) tr. Judith Dutens, vrouwe van La Touche en La Motte; klein-
zoon David (geb. Mer bij Blois 1671) verliet in 1687 Frankrijk, voegde zich bij zijn oom Louis Digues in
Amsterdam; na vervolgens gediend te hebben in het leger van Willem III, vestigde hij zich als textiel-
koopman in Galway en Dublin, waar zijn commerciële activiteiten in 1716 resulteerden in een firma, die
tevens functioneerde als bank].

Michigana. Vol. 48, No. 2, Spring 2002. Map of the City of Grand Rapids Mich. 1922; Computer Talk.
An Ellis Island Experiment [home.pacbell.net/spmorse/ellis/ellis.html]; Insurance Records, Part II.
Farmer's Mutual Fire Insurance Company 1930,1931,1932 [bijv. 1930 Henry Wiersma, Solon, contents in
house burned; Anna and Dina Balkema, Wyoming, house and contents, by fire; George De Boer, Court-
land, house damaged by lightning]; Verv. National Register Sons of the American Revolution, Part IV
[Morris t/m Shelby].

Idem. No. 3, Summer 2002. Using School Records to Enhanceyour Research; Wedding Anniversary
Announcements in the Grand Rapids Shopping News -1935; Verv. National Register, Part V [S t/m W].

Idem. No. 4, Fall 2002. Verv. Wedding... News, Part II.
Western Michigan Genealogical Society. Newsletter Fall 2002; Winter 2002.

New Netherland Connections. Vol. 7, Nr. 3, July-Sept. 2002. J. Cassidy: A Bible shared by some Van Ars-
dalen, Dorlant, and Lott Families [18e eeuw]; J. Blythe Dobson: A Note on Arnoldus de La Grange [geb. ca.
1653, kwam tussen 1676-78 naar Nieuw Nederland, testeerde 1690, otr. Amsterdam 1675 Cornelia de la
Fontaine, ged. ald. 1654; hun kwartieren, o.a. ontleend aan bijdragen in De Nederlandsche Leeuw]; F. Gou-
verneur: The De Riemer Family [oudst bekende: Pieter Reymer Alaertsz (later:Pieter Allerts de Riemer)
tr. Amsterdam 1597 Margriet Sebastiijaenen].

Idem. Nr. 4, Oct.-Dec. 2002. J. McCullough: Hannah, Who? The Search For A Family [Hegeman, Haga-
man, Hageman, Lupardus, Schenck]; P. Streeter. Derrick/Richard Krusen. Corrections and Extensions to
Warren Cruise's The Croesen Families of America [ged. Abington 1718, zoon van Francis en Elizabeth van
der Grift].
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Idem, Vol. 8, Nr. 1, Jan.-March 2003. P. Romans Hexter. Bernard Romans, Maria Wendell and Colonial
Cartography on the Eve of the American Revolution [tr. Albany 1761; familie Romans, afk. van Delft];
Verv. Krusen.

The New York Genealogical and Biographical Record. Vol. 133, Nr. 1, Jan. 2002. The supposed children
of Thomas Harris of Dutchess County, New York [testeerde 1725]; Isaiah Smith, loyalist emigrant from
Brookhaven, Long Island, to Smithtown, New Brunswick [1734-95]; Verv. Genealogie Ebbets; Mabie
family update; Verv. Haberstroh; Verv. Van Hoevenberg.

Idem. Nr. 2, April 2002. Bijdr. betr. familie Penny/Penney; Parents and probable siblings of Betsey
(Banker) Pine and Joshua Banker; Burials at the Methodist Church, John Street, New York City, 1785-
1787; The separate estate of Sarah Crocheron, wife of John Dupuy and Nicholas Larzelere; J.B. Dobson:
The Ver Veelen family in Cologne and Amsterdam [Hans Verveelen fs. Carle, j.m. van Antwerpen, tr.
Elberfeld 1593 Katarijna (ook: Leyntgen) Janssens alias Oliviers, van Anwerpen, dr. van Jan Janssens en
Lynken Olivier. De - moeilijk leesbare - namen van doopgetuigen zijn niet steeds goed overgenomen;
zo was bijvoorbeeld te Keulen (Holl.ref.) op 4-9-1609 o.a. Fijcken Geveninck doopgetuige en op 1-1-1611
Jaques Creije (ook: Craij), Maria Gimmenich huisvr. Lucas Potgieter, pres. Hans Vervellen (presbyter
hier = ouderling). Te Keulen (Holl.ref.) werd op 11-9-1608 nog een kind (Mareya) van Hans gedoopt. Een
Carel Verveelen huwde met Syken Hermans te Antwerpen 9-11-1572 (er staat weliswaar 'LXIIJ' = 1573,
maar tussen verdere inschrijvingen van alleen 'LXIJ') (Sint Jacob, PR 215, f. 9 verso). De te Keulen op 16-
4-1599 gedoopte dochter Lucia van Hans Verveelen zou naar Syken vernoemd kunnen zijn; Fragment
Eelhout/Elout]; Verv. Woertman/Wortman [18e eeuw].

Idem. Nr. 3, July 2002. A.L. Carretson: The Gerritsen-Willemsen family record and the Williamson
family of Gravesend [i7e-i8e eeuw]; S. DeBartolo Carmack: Italian naming patterns and necronyms: Six
generations of the Vallarelli family as an example of the effect of immigration; The unrecorded will
of Edmund Titus, 1706; 1823 and 1825 Militia Muster Rolls from Chester, Orange County; Verv. Family
Woertman/Wortman; Verv. Family Penn(e)y; Family record: Coger - Martling.

Idem. Nr. 4, Oct. 2002. The Halseys of Meigs County, Ohio... [i8e-i9e eeuw]; The family of Hendrick
Beekman of Somerset County, New Yersey, son of Marten Beekman of Albany [Marten Hendricksen
Beekman, geb. ca. 1627, afk. van 'Oldenborch' of 'Hamelwaerde']; O. Schutte: Origins of the De Milt/De
Mill(e) family of New Amsterdam [vier zoons van Laurens de Milt, afk. van St. Lievens Esse, woonden
eind i6e-i7e eeuw te Haarlem; Anthony de Milt en Elisabeth van der Liphorst (tr. 1653) emigreerden met
hun kinderen in 1658 naar Nieuw Amsterdam]; Deaths from The Lady's Magazine and Musical Repository,
New York, 1801.

The NYG&BNewsletter. Vol. 12, No. 4, Fall 2001; Vol. 13, No. 1, Winter 2002; Vol. 13, Nos. 2-3, Spring-
Summer 2002. Remembering Jacob Leisier [Lieutenant Governor of New York, 1691]; Getting the most
out of your research [ProQuest's search engine]; Vol. 13, No. 4, Fall 2002/Winter 2003. Remote access to
the ProQuest Database for NYG&B members. Part two: Advanced research techniques, saving and prin-
ting articles, problem solving.

Noorwegen
Slekt og Data, arg. 11 (2000), nr. 4. De weg naar het maken van een familieboek. Idem, arg. 12 (2001), nr.
1. Het organiseren van een familiedag; Ons gemeenschappelijk geheugen [waar worden persoonsgege-
vens bewaard; adressen]. Idem. 2/2001. Achternamen [Hansen en Olsen komen het meest voor]; Regi-
stratie van persoonsnamen; volkstellingen. Idem. 3/2001. Files en file-namen; Noorse naamtradities en
Noorse familieprogramma's. Idem. 4/2001. De voorouders van Karen Sp_rk [geb. 1876].

Idem, irg. 13 (2002), nr. 1. Statistisk Sentralbyra [wat is er te vinden in de archieven van het (Noorse)
Centraal Bureau voor Statistiek]. Idem. 2/2002. Kelberlade - een goudsmedengeslacht van Trondheim
[18e eeuw]. Idem. 3/2002. Schoolarchieven. Idem. 4/2002. Silhouetten [als bron voor familieonderzoek
genegeerd?; midden 19e eeuw verdrongen door de fotografie]; Hallvar Gratopp [leider van een opstand
in 1438]; Wessels archiv [Gustav Wessel (geb. 1850) schreef de kerkboeken van de Domkerk van Chris-
tiania By (= het huidige Oslo zonder voorsteden) 1648-1806 over en maakte er een naamregister op];
Familie in Rusland? [www.petergen.com/indexe.htm en www.mtu-net.ru/rrr/Researchers.htm en
www.vgd.ru/english.htm]; Immigranten uit Noord-Duitsland [uit bijv. Rostock, Wismar en Kiel; koop-
lieden uit Flensburg zonden begin 17e eeuw hun zoons naar Trondheim].

Idem, irg. 14 (2003), nr. 1. Verhuisd naar Ullevalsveien 1 [huisvesting gemeenschappelijk met ande-
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ren; te Oslo, boven een antiquariaat]; Gedkom import en export; Historische kaarten op internet [http:
//ngisz.statkart.no/ng2/ng2.html].

Oostenrijk
Adler. 21. (XXXV.) Band, Heft 7, Juli/Sept. 2002. W. Zimmermann: Ros i na Bucker. Das 'Erscheinungsmad-
chen' von Absam. Ihr Leben, ihre Nachfahren [tr. 1801 Johann Strasser; sinds Maria in 1797 aan de 19-
jarige Rosina verscheen, kwamen er Maria-bedevaarten naar Absam]; Verv. Adelige im Verzeichnis der
Verstorbenen in Wien ab 1885; Verv. Beitrage zur Genealogie der Familie Waldstatten und verwandter
Familien [Albrecht (v. Albrechtsburg); I7e-i8e eeuw]; M. Göbl: Heraldik zwischen Kunst und Bürokratie;
]. Eicherf. Computergenealogie - neue Wege der Besitz- und Familienforschung.

Idem. Heft 8, Okt./Dez. 2002. L. Ig&lffy-Igüly: Das Wiener Exemplar des Schlesischen Wappenbuches
von Crispin und Johann Scharffenberg. Erganzungen zu den Wappennachweiser von Seite 39 bis 67
entsprechend der Nummern der Wappentafeln [met ca. 85 wapenafbeeldingen; inleiding betr. diverse
handschriften]; Verv. Adelige... in Wien; Verv. Beitrage ... Familie Waldstatten und verwandter Fami-
lien [o.a. Ganser, v. Albrechtsberg, Hörnigk, Eckhardt (von der Thaan), Cosmerovius, Slaby].

Idem. 22. (XXXVI.) Band, Heft 1, Janner-Marz 2003. R.O. de Clercq: Franz Schuberts Ahnen und Ver-
wandte in Mahrisch Schlesien. Nachfahrentafel des Casper Schubert in Waltersdorf. Stammtafel der
Familie Schubert in Neudorf [i7e-i9e eeuw]; Verv. Adelige... in Wien.

Klagenfurt (Karinthië), Alter Platz

Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Karnten, 192. Jg. (2002). A. Ogris: Der Ar-
chivalienaustausch zwischen Karnten und Slowenien. Anhang: Verzeichnis der gegenseitig ausgetau-
schten Archivalien [i3e-2oe eeuw; aan Klagenfurt werd o.a. overgedragen het grondboek (Urbar) van
de Herrschaft Finkenstein 1531, 67 akten (i7e-i8e eeuw; met regesten), stukken betreffende klooster
Viktring (1201-1678), Cillier Lehenbuch (Ortenburg) 1456]; Alltagliche Gebrauchsgegenstande aus
Eisen ...; Archeologische bijdragen; Nonnosus von Molzbichl - ein spatantiker Heiliger?; H.-D. Kahl:
Die Karntner Pfalzgrafschaft und ihre Verbindung zur alten Moosburg; Ein Beitrag zur Geschichte
der Karntner Raitpfennige [met 55 afbeeldingen van penningen]; L. Freidinger. Herzog Heinrich IH.
von Karnten, sein Siegel und dessen Falschungen; Christoph Viertaler [1484 burger van Graz; nam o.a.
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Friesach, oudste stad van Karinthië
St. Bartholomduskirche (ïze eeuw)

deel aan de veldtocht van Maximiliaan in de Nederlanden 1498/99; werd beleend met Aichelburg]; Die
Klostermedizin und -pharmazie Karntens vom Hochmittelalter bis heute - eine kurze Darstellung; R.
Domenig: Die Familie Rechbach in Tarvis und im Kanaltal zwischen 1500 und 1800 [met schema]; Aus
dem Stadtgericht Völkermarkt. Streitigkeiten und Kriminalfalle; Dr. Philipp Gaggl, der letzte Leibarzt
der Erzherzogin Maria Anna [geb. Rosenau bij Moosburg 1742; de familienaam werd ook Kogel, Kagl
en Gaggel geschreven]; Künstler und Wissenschafter in der Familie Hermann [oorspr, Hörmann; 18e-
20e eeuw]; Die Loitlhube im Liesertal [met een geschiedenis van meer dan 500 jaar; families Loitl en
Mölschl]; Das Karnter Bergbauunternehmen 'Gewerkschaft Carinthia' 1891-1963. 2. Teil; Anton (von)
Webern (1883-1945), Anton Anderluh (1896-1975) und die Musik.

Neues aus Alt Villach. 39. Jahrbuch des Stadtmuseums, 2002. Archaologie und Bauforschung in der
Villacher Burg; Das Diplom König Karlmanns von 878 und der alteste Karntner Bergname 'Sicowa' bei
Treffen; Villacher Alpe und Dobratsch. Die Namengeschichte des Berges; D. Neumann: Geschichte des
Hundsmarhofes am Dobratsch ober Villach [eigenaren o.a. Wilhelm Humbs in 1578 (raadsheer van Vil-
lach 1561-1601, koopman), Hopfgartner, Rechseisen, Platzer, Tengg (1815)]; Sternberg und Wernberg als
Namensprobleme [burchten]; Geschichte der Stratennamen und der Hausnummering in Villach.

Zwitserland
Familienforschung Schweiz. Jahrbuch 2002. V. Theus-Bieler. Ein Allianzwappen stelle Fragen - das Fa-
milienarchiv gibt die Antworten: Die Beziehungen zwischen den Junkerfamilien von Castelberg von
Disentis und den de Latour von Brigels im Freistaat der Drei Bünde; C. Capaul-Hunkcler. Die Capaul,
ein altes Geschlecht des Bündner Oberlandes [ook: Capoll, Pal, Capal, Kapoll, Chapaul = Casa Pauli,
huis van Paul; eerste vermelding in 1410 als vrije boeren in Flims; vanaf 1483 wordt de jonkertitel ge-
voerd]; A.C.Muller. Objekte als Anreger zur Genealogie [Ryff, Eichenberger/Eichelberger]; O. Gemperli:
Die frühen Schweizer Gaemperle, Gemperli, Gaemperli, Gemperle von 1364 bis um 1680; H.-U. Mor-
genthaler. Stammbaum der Bern-Burger Familie Studer; P. Stein: Der Basler Talmuddruck 1578-1580.
Zur Genealogie des Herausgebers Simon Gilnzburg zur Gemse in Frankfurt und seines Geldgebers
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Sitnon Günzburg Sohn des Elieser in Günzburg (über den vorsichtigen Umgang mit historischer und
genealogischer Sekundarliteratur); P.-A. Bord: Ascendance de l'artiste-peintre Léon Delachaux dit Gay,
d'une familie originaire du Locle, des Planchettes et de La Chaux-de-Fonds, bourgeoise de Valangin;
de confession réformée [1850-1919]; Pourquoi et comment Rousseau et Chateaubriand sont devenus
Neuchatelois et ressortissants du Val-de-Travers; Branche de Pierre Louis Guinand 1748-1824, Ie célèbre
opticien.. bourgeois de Valangin.

Idem. Mitteilungsblatt No. 71, Marz 2003.

Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift für Jüdische Familienforschung (Schweizerische Vereinigung für Jiidi-
sche Genealogie; Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie e.V.; Internationale Kontakte: René
Loeb, Wiedingerdtr. 56, CH-8055 Zürich; E-mail: ReneLoeb@compuserve.com; lidm. buitenland Fr.
105,- p.j.), Heft 64,16. Jg., 3. Quartal, Sept. 2002. Die Guggenheim-Familie; Guggenheim aus Lengnau
in Metz [met voorouders van Alcan E. Oppenom; Oppenheim, Gougenheim, Rothschild]; Verv. Hoch-
zeitsliste Blum (Elsass 1707/1750 [1739]; Verv. Zwischen Westindien und Hamburg [Pardo]; Jüdische
Quellen in Mecklenburg; Biografisches Lexikon der Hamburger Sefarden; Addenda et Corrigenda 5
[Brandon, Fonseca].

Idem. Heft 65,16. Jg., 4. Quartal, Dez. 2002. Verv. Guggenheim aus Lengnau in Metz. III. Bisher
nicht bekannte Geschwister von Jakob Schaul; W.L. Frank: Die Ursprünge der Familie Uffenheimer
[te Innsbruck; 18e eeuw; schema's Uffenheimer en Oppenheimer]; Verv. Hochzeitsliste Blum [Schwob,
Krombach, Goldschmidt, Issenheim; aanv.]; Verv. Pardo; J. Sielemann: Quellen zur jüdischen Familien-
forschung im Staatsarchiv Hamburg; Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden. Add./Corr. 6
[Beneviste.Dehn].

Idem. Heft 66,17. Jg., 1. Quartal, Marz 2003. Ahnenliste Carla Baumann-Ludwig [Ludwig, Spörke,
Breitfeld, Hahnewald]; Verv. Hochzeitsliste ... Blum [1740-41; o.a. Katz, Bloch, Uffholtz, Grumbach];
Mitteilungen und Hinweise. IAJGS: Ethik für jüdische Genealogen [IAJGS - een overkoepelende orga-
nisatie voor Joodse genealogische verenigingen - heeft zich bezig gehouden met ethische richtlijnen
voor joodse genealogie; Duits-talige samenvatting. De originele Engelse tekst kan op internet gelezen
worden: www.jewishgen.org/ajgs/Ethics.htm ]; Stambaum Dr. Herbert Pardo [i6e-2oe eeuw]; Die Fa-
milie Abudiente/Obediente und ihre Nachkommen in Hamburg, Westindien, London und Preussen;
Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg; Biographisches Lexikon der
Hamburger Sefarden (7) [Abudiente, Alvares, Cordova].

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 15, Nr. 4, Dez. 2002. H. van Brandwijk-Beck: Beek und andere Basler
Familien - ein Aufruf zur Kontaktnahme; M. Keiler. Markgrafler Familiennamenbuch [verslag stand
werkzaamheden]; H.B. Ka'lin: 'Onoma'- oder die Herkunft der Ortsnamen [project]; Idem, Das Adressbu-
ch der Gemeinden Nuglar-St. Pantaleon und Rodersdorf im Jahr 1912; 'Archiv für schweizerische Fami-
lienkunde' [opgenomen families, herkomstplaatsen, band-nummer en aantal pagina's]; Antw. Meyer
[19e eeuw], Ankley/Ancklin, Maurer/Murer.

Idem. Jg. 16, Nr. 1, Marz 2003. Die Pest. Umschrift der Pestbeschreibung im Jahrzeitenbuch von Mos-
nang von 1569; Antw. Scherrer [te Liesberg; i8e-ige eeuw].

Genealogische-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel. Liste der erforschten und in Arbeit befindlichen
Geschlechter. Liste der Adressen der GHRB-Mitglieder und Ergebnis der Umfragen von 1995,2001 und
2002. Dez. 2002.

Verder ontvingen wij:
Gelders Archief, jaarverslag 2002.
GensGelriae.jg. 13, no. 1, febr./maart 2003.
Groningen, nieuwsbrief cultureel erfgoed, jg. 3, voorjaar 2003.
Horizontaal (afd. Familieorganisaties), nr. 28, mei 2003.
Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse Krijgsmacht. Wegwijzer,
dec. 2001 [naamlijst van de leden, met o.a. rang, geboortedatum en adres].

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

433. VAN GREVENBROECK (58 (2003), pag. 369)
Harmanus Dirxs (van Grevenbroeck), j.m. van Gulick, tr. (1) Den Haag 27-10-1602 Grietgen Aerts, j.d.
van Gorinchem; tr. (2) Den Haag 1-5-1607 Fijtgen Jans; tr. (3) Den Haag 25-11-1611 Mayke Pouwels (van
Lent). Harmanus was in 1611 schoenmaker, later blauwverver en heelmeester. Een gedeelte van het
voormalige hertogdom Gulick maakt sedert het Weener Congres deel uit van Nederlands Limburg. Dit
gedeelte bevat o.a. het dorp Grevenbicht, gemeente Born. Mogelijk is dat woord in Den Haag vervormd
tot Grevenbroeck.

J.C. van Oeveren sr., Driebergen

435. DONKERVOORT (58 (2003), pag. 369)
1. Hendrik Barten van Donkervoort, ged. Bameveld 25-12-1756, otr. ald. 17-12-1784, tr. Nijkerk 2-1-1785

Dirkje Manussen (Hannissen) van de Pol, jd. van Nijkerk.
2. Bart Ernsten (Eersten, Ersten, Evertsen), ged. Barneveld 7-7-1715, otr. ald. 14-1-1740
3. Maritje (Maria) van Rhee (Ree, Rheenen, Reenen), jd. van Maurik, overl./begr. Barneveld 8/13-7-

1789-
4. Ernst Barten, ged. Barneveld 16-6-1689, begr. ald. 23-11-1750, otr. ald. 29-9-1714
5. Hendrikje Kornelissen, ged. Lunteren 19-10-1684, verm. begr. Barneveld 28-4-1759.
8. Bart Ernsten, otr./tr. Barneveld 11-3/1-4-1683
9. GijsbertjeMaassen, ged. Barneveld 11-4-1652.
10. Kornelis Harmsen
11. Stijntje Stevens.
18. MaasRijksen
19. GerritjeJansen.

A. J. van de Pol, Waalre

438.VANDERVAL(L)
De kwartieren van Annetje van der Val zij n verm. als volgt (bronnen: RA Hazerswoude en Zegwaart):
2. 'Wouter Dirxs Val, j m. van Hazerswoude, tr. ald. 6-10-1637
3. *Gerritie Claes, ged. Zoetermeer 28-7-1613, overl. na 5-1-1678, otr. (2) Nootdorp 11-11-1661 Bastiaen

Pietersz Roeleveen.
4. Dirck Comelisz Val, overl./begr. Hazerswoude 8.9/10.9.1624, tr. vóór 5-6-1611
5. Trijntge Wouters, overl. tussen 8-5-1628 en 20-5-1638 (verm. begr. Hazerswoude 5-2-1637).
6. Claes Jan Ingensz, jm. van Zegwaart, won. ald., overl. na 8-5-1648, tr. (2) Marytge Mourings, tr. (1)

Zoetermeer 23-1-1608
7. Tryntgen Adriaens, jd. van Zegwaart, overl. tussen 13-10-1624 en 29-1-1632.
8. *Cornelis Claes Val, won. Hazerswoude, overl. na 24-8-1587.
10. Wouter Huygen, won. Hazerswoude, overl. tussen 20-5-1614 en 7-6-1617, tr.
11. Maritj e Arents, overl. voor 8-3-1610.
12. Jan Ingensz, won. Zegwaart, overl. na 1622, tr. (1) Marijtge Wouters, tr. (2)
13. 'AnnetgeJacobs, begr. Zoetermeer 28-9-1624.
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H- AdriaenJansz Kou(d)t, won. Zegwaart, overl. tussen 22-12-1598 en 28-12-1608, tr.
15. *Maertyntgen Warbouts, overl. na 1622 (verm. begr. Zoetermeer 25-10-1624).
20. Huych Gerrits, won, Hazerswoude, overl. voor 24-6-1577, tr.(2)Trijn Jans.
26. *Jacob Bouwen, won. Zegwaart, overl. na 21-7-1585, tr.
27. 'Gerritge Claes, overl. voor 21-7-1585.

J. Heemskerk, Zoetermeer

445. GROENEVELD-VAN DERPIJL (58 (2003), pag. 371)
Maria van der Pijl, ged. op het Fort de Werken 13-6-1639, tr. Werkendam 26-4-1668 met att. van Almkerk
Arien Berendsz Groeneveld, overl. vóór 28-2-1691, zn. van Berend Cornelisz Groeneveld. Maria is doch-
ter van Anthonij Govertsz van der Pijl(l), overl. tussen 10-3 en 4-4-1679, tr. ca. 1638 Heijltje Claesdr van
der Plas, overl. vóór 10-11-1668. Anthonij is zoon van mr. Govert Willemsz van der Pijl, overl. vóór 14-1-
1645 en Cathalijn Florisdr Kant, overl. vóór 17-11-1664.

P. Sanders, Eindhoven

VRAGEN

452. CAMPERS
Jacobus Campers, van Horst, genoemd in het sterfboek van Horst als zijnde overleden in 'Holland' 7-
10-1748, zn. van Joannes Campers en Christina NN, tr. Horst 5-8-1682 Joanna Gerets (Horst 1653-1709).
Gevraagd: overlijdensplaats, eventueel 2e huwelijk in 'Holland' en mogelijke kinderen daaruit van
Jacobus.

Th. Droesen, Venray

gezocht: naamgenoten en/of ...

(zie GensNostra 55 (2000), pag. 535)

ROUWENHORST MULDER
Antonie Thomas Lubertus Rouwenhorst Mulder, geb. Leiden 23-4-1848, overl. Nij megen 6-3-1901, heeft
als civiel ingenieur tussen 1879 en 1890 gewerkt aan waterwerken voor het Ministerie van Binnenlandse
Zaken in Japan. Gezocht: brieven, persoonlijke verhalen, reisverslagen van hem. Hij tr. Wageningen 29-
4-1891 Margaretha Anna Jongkindt Coninck (Vledder 1864-Apeldoorn 1930), geen kinderen. Zij hertr.
Arnhem 12-3-1907 Pieter van Embden (Arnhem 1854-Ellecom 1920), ook geen kinderen. Mogelijk zijn
er nog papieren aanwezig bij de families Cohen Stuart, Jongkindt Coninck, Van Embden, Van der Horst
Serlé, Nederburgh of Salverda.

E.K. Kam, Van Slichtenhorststraat 71,6524JLNijmegen,e.k.kam hccnet.nl
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