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DOORJ.DE LANGE

Deze genealogie betreft een Joodse familie, waarvan de stamvader in de tweede helft van de
18e eeuw uit het toenmalige Duitsland emigreerde naar de gastvrije Republiek der Verenigde
Nederlanden. In de loop der jaren groeide de familie in omvang, tot in 1940 het noodlot toe-
sloeg in de vorm van de Duitse bezetting. Binnen een periode van slechts driejaar kwamen 39
leden van de familie (niet gerekend de 'aangetrouwde' kinderen), verdeeld over drie genera-
ties, in vernietigingskampen om.

De omstandigheden van de vestiging in ons land van de stamvader zijn voldoende interes-
sant om daar iets uitvoeriger bij stil te staan. Aan immigranten werd niets in de weg gelegd.
De gegevens van hun nakomelingen worden summier vermeld, tenzij iets bijzonders te mel-
den valt.

Het eerste deel van dit artikel is eerder verschenen'. Het navolgende is daarvan een op di-
verse punten aangevulde en herziene versie. De gegevens van de in de oorlog omgekomen
personen zijn ook te vinden in het boek 'In Memoriam'2.

Immigratie
De jood Calman SamuelLevy verkrijgt te Einartshau-
sen - een stadje in het Vogelgebergte ten noorden
van Frankfurt am Main - op 26 september 1775 een
paspoort teneinde zich in het toenmalige Holland
te vestigen. In 1793 treffen wij hem aan te Goor. Wat
hij in de tussentij d deed, is niet bekend. Van het pas-
poort is een eigentijdse vertaling gevonden3:

Jozeph de lange, Ulb (1853-1915)
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Ik Amtman van het Gravelijke Amt ENNERSHUIJSEN in het Graavschap REDELHEIM als bo-
ven. Wij beamten. Oirkonde en bekenne hiermede dat naardien de alhier geborene CALMON [sic!]
SAMUEL LEVI soon van den in dese plaatse wonende beschermjode, sig voorgenomen heeft om in
het Hollandse te etableren en ons heden tot verlichting van sijne aldaer te genietende vrijheid om
een geloofwaardig attestatie van sijn gedrach betamende versocht heeft, so doen wij hiermede (mits
wij des zelfs versoek niet verweijgeren konden) aan alle en eenydere, Hoge en lage civiel en militaire
bedienden te weten, dat voornoemde ]ode GILMAN SAMUEL LEVI sig gedurende den tijd, dat hij
onder onse bescherminggestaan heeft, sigaltoos redelijk engelijk ketenen rechtgeaarden beschermjode
betamende is, heeft gedragen. Wij versoeken dienvolgens enen ygelijk naersijnen staat gehoorsamlijk
en dienstvaardigsij gelieven gemeldenjode ook hunne gunstige bescherming te laten toekomen gelijk
wij beloven wilvaardig en bereid te sijn om (om) sulks aan enen yderen naer sijnen toestand sullen
vergoeden. Tot meerdere bekrachtiging van dit ons attestatie hebben wij dit door bijdrukking van ons
Amtssegel en desAmtmans ondertekening bekrachtigen en versegelen willen. Amt EINERSHUTjSEN
in de Graafschap Redelheim, dz€e Septb 1775. w.g. M. Seling.

Dr. Gensicke, voorzitter van de Familienkundige Gesellschaft für Nassau und Frankfurt te
Wiesbaden bericht op 30 januari 1978 terzake: 'Es handelt sich um Einartshausen bei Nidda,
das zu Solms-Rödelheim gehorte. Die Juden standen unter besonderen Schutz der Landsher-
ren und werden deshalb Schutzjuden genannt. Sie hatten dafür Schutzgeld zu zahlen. Das
Archiv der Grafschaft Solms-Rödelheim wird heute im Hessischen Staatsarchiv im Schloss in
Darmstadt aufbewahrt'. Bij navraag in dat archief werden geen relevante stukken aangetrof-
fen. In het paspoort wordt Calman aangeduid als de 'soon van den in dese plaatse wonende
beschermjode'. In de dissertatie van Georg Faust over de sociale positie van de Joden in het
voormalige Graafschap Solms-Rödelheim (Giessen 1937) worden alle Joodse ingezeten van
onder andere Einartshausen rond 1775 bij name genoemd. In 1761 woont daar Schmul (= Sa-
muel) Levi, bakker en melkhandelaar. Calman SamuelLevi kan zeer wel de zoon van deze Schmul
geweest zijn (de tweede naam is het patroniem).

Uit de in het rechterlijke archief van Goor aanwezige stukken blijkt dat Calman een jongere
broer JosefLevy heeft, die waarschijnlijk met hem uit Duitsland is gekomen. Joief geeft (in la-
tere akten) echter op dat zijn vader Baruch Levi heette. Het kan zeer wel zijn dat vader Schmul
vóór de geboorte van Josef is overleden en de weduwe is hertrouwd met vader Baruch. Ook het
grote leeftijdsverschil tussen de twee broers kan duiden op verschillende vaders. De naam Levi
geeft geen aanknopingspunt en beduidt slechts dat de drager tot de stam Levi behoort.

Aanvankelijk gaat het de broers in Goor naar den vleze. Calman koopt op 24 juni 1787 voor
15 stuivers een jaarlijks octrooi van het Kramersgilde, en met zijn echtgenote Elske Abrahams
koopt hij op 17 juni 1788 een huis aan de Malmberg te Goor, waarvoor zij hypotheek verlenen
aan HartogArons4. Op 29 oktober 1787 leent hij 935 gulden van MosesJacobs te Eibergen, en op
20 januari 1789,18 januari 1790,21 januari 1791,13 februari 1792 en 15 januari 1793 'vernieuwt'
hij de lening telkens weer. In 1802 ontwikkelt zich een rechtszaak vanwege het niet betalen
van de hypotheekrente. De stad zet een wacht bij zijn huis5, maar Calman verdwijnt deson-
danks met de noorderzon. Zijn jongere broer Joseph vertrekt na het proces ook uit Goor. Wij
treffen hem enige tijd later aan te Elburg, waar ook zijn schoonouders woonden.
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Geboorteplaats en -datum vanjoseph Levi
Het geboortejaar vanjoseph Levi lijkt vrij nauwkeurig vast te stellen, maar er zit een adder on-
der het gras. De plaats waar hij is geboren, staat ook niet onomstotelijk vast.

In een niet gedateerde tabellarische staat van inwoners van Goor6 wordt vermeld 'Jozeph Le-
vi, ouderdom 30, beroep coopman, gehuwd, 1 kind'. In het register van naamsaanneming van
Elburg van 1813 wordt geschreven 'geboren te Eenhuijzen op den Eenentwintig April zeven-
tien honderd twee en zestig'. Echter vermeldt het bevolkingsregister van Elburg van 1828/18297

als geboorteplaats vanjoseph deLange 'Frankfurt a. Main' en als leeftijd 'oud 60 jaar'; dus is hij
geboren omtrent 1768/1769. Op de Lijst van ingezetenen binnen Elburg woonachtig van 1831-
1839 staat als geboorteplaats weer 'Eenhuijse' (wat overeenkomt met Einartshausen) en als jaar
1768. Op grond van het meermalen noemen van Einartshausen en de herleiding betreffende de
vader van zijn broer Calman, ga ik er van uit dat hij toch wel uit dat plaatsje afkomstig is.

De staat der sterfgevallen, ingeschreven op de registers van den burgerlijken stand der
gemeente Elburg gedurende de maand mei 1839, vermeldt: 'naam: Lange, Joseph de / be-
roep: koopman / adres: Elburg, Zuiderkwartier 244 / overleden: 24 mei / leeftijd: 72 jaar /
geboortedatum: onbekend' wat uitkomt op een geboortejaar 1767. We zouden er van kunnen
uitgaan dat hij is geboren in 1768, ware het niet dat dit in tegenspraak is met het register van
naamsaanneming van 1813. Het is mogelijk dat het jaartal een verschrijving van de ambtenaar
is, aangezien de volgende persoon (Beem) ook als geboortedatum 1762 heeft opgegeven. Ter-
zijde zij opgemerkt dat hij op het Registre Civique van 1811 onder nummer 150 voorkomt als
geboren 15 mei 1764, wat kennelijk nergens op slaat. In 1829 zegt hij dat hij 60 jaar is (dus ge-
boren 1768/69), in 1831 wordt vermeld geboren 1768, en bij overlijden was hij 72 jaar. Op grond
hiervan neem ik 1768 aan als zijn geboortejaar.

Bestaan te Goor
Joseph Levi komt op het paspoort van Calman niet voor. Toen deze in 1775 het paspoort ver-
kreeg, was Joseph dus zeven jaar oud; of hij met zijn broer is meegetrokken of later is gevolgd,
is niet bekend.

In de Militielijst van circa 17928 komt hij voor als 'Jozeph Levi, oud 30, qualiteit coopman,
gehuwd, één kind', waaruit weer een geboortedatum omstreeks 1762 kan worden afgeleid.
Het huwelijk vanjoseph met Eva Beem is (nog) niet gevonden. Het is waarschijnlijk vóór 1792
voltrokken, waarschijnlijk te Goor, maar mogelijk in Elburg. In een niet gepasseerde hypo-
theekakte van mei 18019 en in het register van de 50e penning in 180210 wordt gesproken van
'Joseph Levy en zijn vrouw Eva Jacob'. In diverse akten te Elburg zijn als haar ouders Ezechiël
Beem en BetjeHartog vermeld, die beiden aldaar wonen.

Joseph Levy koopt op 7 augustus 1793 van Hendrik van Ommen en Helena Maria Ihrman te Goor
voor vijfhonderd gulden een huis en hof dat eerder aan zijn broer Calman was verhuurd, waar-
voor hij op 14 september 1793 de aankoopsom leent van de dames Menger tegen 6% 's-jaars, met
het huis als hypotheek. Joseph Levy en zijn vrouw Eva Jacob komen ook in financiële problemen
en verkopen in mei 1801 de gehele inboedel van het huis aan Jacob Abrahams " maar 'de akte is
niet in behoorlijke order gepasseerd en dus vervallen'.

De schulden lopen zodanig op dat de Municipaliteit - indachtig het verdwijnen van
broer Calman - van 12 tot 14 januari 1802 een wacht voor zijn huis plaatst12. Op 30 april 1802
verschijnt voor het stadsgerecht Salomon Levy (waarschijnlijk geen familie) die verklaart dat
Joseph hem ƒ 13.10 schuldig is wegens geleverde waar en geleend geld. Het gerecht veroordeelt
Joseph tot betaling van het bedrag met de kosten13. En op 14 september 1802 compareert in het
gerecht de ontvanger der reëele middelen H.J. ter Hofsteede, die te kennen geeft dat Joseph
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Levy wegens achterstallige belasting de somma van zes gulden vijf stuivers en vier penningen
schuldig is. Het gerecht stemt in met openbare verkoping en het huis wordt nog dezelfde dag
door H. J. ter Hofstede zelf gekocht voor ƒ 75.0013.

Hierop verschijnt op 17 september 1802 voor het gerecht P. Knape als gemachtigde van zijn
vrouw A. Menger en schoonzuster CA. Menger, en verklaart dat Joseph nog ƒ 15.- verschuldigd is
als resterende rente van de hypotheek van 1793. De zaak dient op 15 oktober 1802; in het ver-
baal van het proces staat letterlijk:

'....Hier op erscheenen Joseph Levy zeggende dat hij heeden veertien dagen aan Juffr CA.
Menger geoffereerd heeft nadat voor af mondeling had voorgedraagen dat het huis en
hof zo door zijnen Broeder Calman Levy eenige jaaren is bewoond geweest, en hij Compt
het zelve voormaals van Hendk van Ommen had aangekogd....' '3.

Op 4 februari 1803 wordt uitspraak gedaan, waarbij van de dames Menger wordt verlangd
dat zij hun eis onder eede bevestigen; weigeren zij dit, dan vervalt hun eis. De afloop is niet
bekend.

Tenslotte verklaart ArendBroker op 9 november 1802 voor het gerecht dat hij het huis in mei
1802 van Joseph Levi zou hebben gekocht maar nog niet had aanvaard, waarna Ter Hofsteede
het buiten zijn weten om had gekocht. Hij vraagt schadeloosstelling van Ter Hofsteede. Hoe
dit afliep is ook niet bekend13.

Joseph Levy komt voor op het register der reëele middelen van de stad Goor over het jaar
179614 tot en met 1801; op de lijst van 1802 komt hij niet meer voor, wat met het voorgaande
overeenstemt.

Bestaan te Elburg
Joseph neemt op 18 januari 1813 te Elburg de familienaam DeLange aan; de reden voor de keuze
van deze naam is niet bekend. In het register staat achter nummer negen: Joseph Levi, zoon van
Barend Levi en Berendina Meier, geboren te Eenhuisen op 27 april 1762, geslachtsnaam De Lange.
Hij ondertekent in het hebreeuws. Het jaar 1762 als geboortejaar komt niet overeen met de
datum in andere documenten!

Uiteraard neemt Joseph deel aan het Joodse leven. Er is al enkele jaren strijd over de benoe-
ming van een voorzanger en schoolmeester; zijn zwager Joseph Beent verzette zich daartegen.
Uiteindelijk wordt J.L. Roebens op 4 mei 1820 aan het Opperconsistorie voorgedragen. De ge-
hele gemeente (op drie personen na) tekent, Joseph de Lange en zijn zoon Berend de Lange voorop.

Op 23 maart 1830 wordt de 'omslaglijst', juncto begroting over 1830, van de ringsynagoge
te Elburg aan het Opperconsistorie aangeboden. Men kan er enigermate het inkomen uit
afleiden. Moses Joseph van Hamburg en de weduwe van Manuel Wolff worden aangeslagen voor
ƒ 49)3O, Levie Rubens en Ezechiël Beem voor ƒ 6,50; de familie De Lange bevindt zich in de mid-
denmoot: Joseph de Lange ƒ 10,90, zoon Ezechiël de Lange ƒ 18,30 en 'een zoon van J. de Lange'
(Hartog) ƒ 7,50. Op de begroting over 1831 komen vader Joseph en zoons Berent en Ezechiël voor
met ƒ 10,40 en zoon Hartog met ƒ 2.60. Voor 1833 is de begroting weergegeven per week; Joseph
betaalt 0,20, Barend 0,36, Ezechiël 0,30 en Hartog komt niet voor. In 1838 moeten Barend, Ezechiël
en Hartog f 7,80 betalenjosep/i en dochter Klaraf 5,20. Het komt er op neer dat Joseph vanaf 1830
toch iets beter bij kas moet zijn geweest, dat in tegenstelling tot 1813 toen hij 'zeer minvermo-
gend' werd genoemd.
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Middelen van bestaan
Op een opgave van de Israëlitische gezinnen te Elburg van 27 j uli 1813 komt voor als nummer
17: 'Joseph de Lange / bijna zonder handel, zeer minvermogend / kinderen Barend 14, Ezechiël
12, Barendina 10, Klara 5, Hartog 2'.

In het 'Registre civique' van augustus 1811 komt hij voor als 'Levi Joseph / marchand /15 mei
1764'. In de opgave van Israëlietische gezinnen van 1813 is vermeld: 'Joseph de Lange, bijna
zonder handel, zeer minvermogend'. In het Register van Patentschuldigen komt hij onder de
naam Joseph deLange meermalen voor: 1817 als inlandsche kramer zijne waren aan de huizen
aanbiedende; 1820: inlandsche kramer; 1827 inlandsche kramer zijne waren rondlopende en
de kermis frequenteerende, later: inlandsche kramer zonder marsch; 1828 inlandsche kramer
zijne waren rondlopende en de kermis frequenteerende, waren van de 2e soort; later: inland-
sche kramer; 1829: inlandsche kramer met een pak; later inlandsche kramer zonder marsch;
datum niet bekend (1834?): huidenkopersknecht.

Overlijdenjoseph Levi de Lange
Joseph overlijdt op 24 mei 1839. De overlijdensakte vermeldt dat hij bij overlijden 72 jaar oud
was, dus was hij geboren in 1768 of 1769. De burgemeester certificeert op 27 oktober 1839
'op de getuigenis van Barend Höfeld en Lubberton van Hulzen, beide stadsbodens, dat de
erfgenamen van Joseph de Lange geene roerende of onroerende goederen bezitten, alzoo
niet genoegzaam gegoed zijn om de kosten van vervolging te kunnen dragen en hij evenmin
niets heeft nagelaten'. De manhiegim (bestuursleden) der Israëlitische Gemeente te Elburg
verklaren op 31 oktober 1839 dat hij 'in eenen armoedigen staat verkeerde, zoo door gemelde
gemeente als deszelfs kinderen is onderhouden en alzoo is vallende in de termen van uitzon-
dering tot betaling van het Regt van Successie'.

Jozeph wordt begraven op de Joodse begraafplaats te Elburg, in graf nummer twee. De tekst
op zijn grafsteen luidt:

'Hier rust... Josef zoon van Baroeg de Leviet. Hij ging naar zij n eeuwigheid op de dag voor
Sabbat 11 Siwan en werd begraven op zondag 13 Siwan van het jaar 599' (11 Siwan 1599 =
vrijdag 24 mei 1839).

Genealogie De Lange

I. Joseph Levy [de Lange], geb. Einartshausen 21-4-1768, koopman (kramer), o verl. Elburg 24-5-
1839 (oud 72 jaar, 'zeer minvermogend'), zn. van Baruch Levi (Barend Levy) en Dina Meier's, tr.
ca. 1798 EvaEzechiëlBeem, overl. Elburg 20-6-1853 (oud 86 jaar), dr. van Ezechiël Beem en Betje
Hartog.

Uit dit huwelijk:

1. Berend, volgt Ha.
2. Ezechiël, volgt Ilb.
3. Barendina deLange, geb. Elburg 8-9-1805, overl. Amsterdam 22-1-1891, tr. ald. 1-2-1843 Abra-

ham Mozes Winnik, geb. Amsterdam 4-7-1811, kruier, overl. Amsterdam 26-2-1878, zn. van
Mozes Winnik en Grietje Abraham Fallee.

4. GabriëlJoseph deLange, geb. Elburg ca. 1806, overl. ald. 6-11-1807.
5. Klara (Geeltje) deLange, geb. Elburg ca. 1808, overl. Amsterdam 26-9-1877, ongehuwd.
6. Hartog, volgt lic.
7. Levy deLange, geb. Elburg 14-8-1813, overl. ald. 1-11-1813.
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Ha. Berend de Lange, geb. Goor 31-8-1799» koopman, overl. Elburg 31-1-1877, tr. Elburg 19-9-
1829 Roosje van Hamburg, geb. Elburg 13-3-1799, overl. ald. 27-1-1881, dr. van Mozis van Ham-
burg en JennigjeHerschel.

Hoewel Berend de zoon was van een immigrant, werd hij als ingezetene beschouwd, blijkens zijn
inschrijving in het register van de schutterij (1828).

Uit dit huwelijk:

1. Betje (Bloeme) de Lange, geb. Elburg 5-12-1830, dienstbode (1863), overl. ald. 11-12-1903, tr.
Amsterdam 30-4-1863 Jozef Vloei (ook geschreven Vlooij), geb. Amsterdam 4-5-1829, venter,
overl. Apeldoorn 20-1-1890, zn. van David Emanuel Vlooij en Matje van Hamburg.

2. Jozeph deLange, geb. Elburg 26-4-1835, ongehuwd, woonde vanaf 9 mei 1881 in het Israëlie-
tisch Oude Mannen en Vrouwenhuis te Gouda, overl. ald. 7-12-1903.

3. HartogdeLange, geb. Elburg 2-5-1839.
Verdere gegevens niet bekend; in de memorie van aangifte voor de successie van zij n moeder Roosje
van Hamberg (overl. 27-1-1881) staat: 'Hartog de Lange, voor eenige tijd naar Londen vertrokken,
doch aan de aangevers niet bekend waar hij zich thans bevindt'.

4. Abraham deLange, geb. Elburg 21-9-1844, overl. ald. 13-12-1844.

Ilb. Ezechiël deLange, geb. Goor 14-7-1802, koopman, overl. Elburg 27-1-1865, tr. Epe 3-12-1828
Betje de Vries, geb. Apeldoorn. -12-1808, overl. ald. 16-1-1887, dr. van Abraham de Vries en Juda
dejongh.

Ezechiël heeft volgens certificaat van 2 september 1828 gedurende vijfjaar bij de Nationale Militie
gediend en hij wordt op 15 mei 1828 ingeschreven bij de Rustende Schutterij.

Uit dit huwelijk:

1. JosephdeLange, geb. Elburg 7-10-1829, overl. ald. 29-10-1829.
2. Levenloos kind, geb. Elburg 8-6-1831.
3. Judith de Lange, geb. Elburg 13-11-1832, dienstbode (1859), overl. Kampen 5-12-1923, tr.

Amersfoort 13-4-1859 GompertLevi van Gelderen, geb. Kampen 4-11-1829, koopman, overl.
ald. 24-12-1886, zn. van Levy Josef van Gelderen en Keetje Gomperts.

4. Joseph, volgt lila.

lic. Hartog (Naftali) de Lange, geb. Elburg 30-8-1811, slager (1831)16 en koopman (1863)17, overl.
ald. 6-6-1865, tr. Elburg 25-3-1847 Mietje (Mirjam) Frank, geb. Goor 30-7-1819, overl. Elburg 24-
8-1891, dr. van Aron Machiel Frank en Judit Abram Cracow.

Hartog werd uit militaire dienst vrijgeloot.

Uit dit huwelijk:

1. Eva deLange, geb. Elburg 23-8-1848, dienstbode (1882), overl. Kortenhoef 2-8-1908, tr. Kor-
tenhoef 3-5-1882 Abraham deLeeuw, geb. Kortenhoef 1-2-1850, koopman, overl. Amsterdam
27-4-1936, zn. van Abraham Arie de Leeuw en Cato de Lion.

2. Aaron Hartog de Lange, geb. Elburg 19-1-1851, zaakwaarnemer en praktizijn (rechtskundig
raadsman die geen gestudeerd advocaat is), overl. ald. 26-1-1924, tr. Elburg 15-1-1889 Es-
ther Lam, geb. Amsterdam 29-6-1853, overl. ald. 15-2-1925, dr. van Moses Lam en Maria
Hond. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3. Jozeph, volgt Illb.
4. HannadeLange, geb. Elburg 19-1-1855, overl. ald. 19-10-1855.
5. Abraham, volgt IIIc.
6. MachielAaron, volgt Illd.
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m a . Jozeph de Lange, geb. Elburg 20-2-1847, koopman in lompen, overl. Apeldoorn 23-12-
1898, tr. Elburg 31-1-1872 Betje West, geb. Wildervank 26-10-1846, overl. Amsterdam 31-10-1926,
dr. van Jozef Salomons West en Rachel Nathan Nathans.

Uit dit huwelijk:

1. Reintje de Lange, geb. Nunspeet 4-12-1872, overl. Apeldoorn 8-6-1914, ongehuwd.
2. Levenloos kind, geb. Apeldoorn 8-1-1875.
3. Ezechiël de Lange, geb. Apeldoorn 26-3-1876, koopman te Apeldoorn en Harderwijk, overl.

Sobibor 14-5-1943, tr. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 16-3-1901 Geertje Vleesblok, geb. Wil-
dervank 1-9-1871, overl. Sobibor 14-5-1943, dr. van Josef Vleesblok en Sara Schaap.

H. Kraaijenbrink, korpschef van de politie te Harderwijk 1941-1959, schrijft18 dat in april 1943 de
in Harderwijk overgebleven joden zich zodanig in het nauw gedreven voelen, dat zij een auto
bestellen en zich naar Vught laten brengen. Maar eerst komt 'Zeeg' De Lange bij mij afscheid nemen.
'Ik wil niet, dat iemand van jullie ook nog last om mij krijgt!'Een handdruk en dan gaat de - inderdaad lange
- oude baas, met zijn beste spullen aan, vrijwilligzijn dood tegemoet.
Uit dit huwelijk, geb. in Harderwijk:
a. Joseph de Lange, geb. 6-5-1903, koopman, overl. Sobibor 9-7-1943, tr. Amsterdam 20-8-1941 Rosa

Maria Levij, geb. Antwerpen 11-10-1915, overl. Sobibor 9-7-1943, dr. van Louis Levij en Joanna
Maria Baptista Cibos. Uit dit huwelijk geen kinderen.

b. Saartje de Lange, geb. 23-6-1904, overl. Sobibor 30-9-1942, ongehuwd.
c. Salomo de Lange, geb. 19-9-1906, koopman, overl. Auschwitz 6-1-1944, ongehuwd.
d. Jonas deLange, geb. 8-5-1908, overl. Harderwijk 26-5-1908.
e. Betje deLange, geb. 23-7-1909, overl. Sobibor 23-4-1943, ongehuwd.
f. Abraham de Lange, geb. 11-4-1913, gemeenteambtenaar te Rotterdam, tr. Rotterdam 29-9-1937

Geertruida Helena Keiler, geb. Groningen 22-2-1915, dr. van Arie Cornelis Keiler en Johanna
Strijbos. Uit dit huwelijk drie kinderen.

4. Vrouwtje (Frouke) de Lange, geb. Apeldoorn 4-10-1878, zonder beroep te Amsterdam, overl.
Auschwitz 12-2-1943, tr. Zwolle 31-8-1905 Israël Meijer, geb. Geldermalsen 17-9-1881, koop-
man, overl. Auschwitz 12-2-1943, zn. van Mozes Meijer en Betje Gans.

5. Bella deLange, geb.Apeldoorn 18-9-1880, overl. ald. 10-9-1882.
6. Bella deLange, geb. Apeldoorn 7-11-1882, dienstbode, overl. ald. 10-9-1918, tr. Amsterdam

27-11-1901 Abraham Philips, geb. Amsterdam 12-1-1858, koopman, overl. Castricum 7-3-
1920, zn. van Emanuel Philips en Saartje de Leeuwe. *

Bella werd tussen 9 augustus 1910 en 7 november 1911 en van 4 juni 1915 tot haar overlijden ver-
pleegd in het geneeskundig gesticht 'Het Apeldoornse Bos' te Apeldoorn.

7. Salomon de Lange, geb. Apeldoorn 5-3-1884, lompensorteerder en pakhuisknecht, laatste
adres: Hamelstraat 48 te Rotterdam, overl. Auschwitz 17-9-1943, tr. Amsterdam 4-8-1909
Marianne van Stedum, geb. Amsterdam 15-6-1885, overl. Auschwitz 17-9-1943, dr. van Me-
ijer Levie van Stedum en Mosina West.

Uit dit huwelijk:
a. Betje deLange, geb. Amsterdam 1-6-1910, overl. Auschwitz 30-8-1942, ongehuwd.
b. Kaatje deLange, geb. Zwolle 27-3-1912, overl. Poortugaal 15-2-1938, ongehuwd.

8. Kaatje(Cato) deLange, geb. Apeldoorn 7-7-1886, overl. Auschwitz 25-1-1942, tr. Amsterdam
20-11-1929 Joel Sloggem, geb. Amsterdam 25-1-1874, koopman, overl. ald. 30-12-1936, zn.
van Philip Sloggem en Sara Toledo.

9. Meijer deLange, geb. Ermelo 2-5-1889, overl. Harderwijk 15-10-1903.
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Il lb. Jozeph deLange, geb. Elburg 3-2-1853, koopman en huidenzouter, overl. ald. 19-6-1919, tr.
Elburg 21-8-1859 Matje (Mata) van Hamberg, geb. Elburg 10-5-1860, overl. ald. 26-3-1941, dr. van
Jacob van Hamberg en Betje Beem.

Jozeph vestigde zijn huidenzouterij (leerlooierij) aan de Westerwalstraat te Elburg. Tot voor enkele
jaren stond de naam nog met grote letters op het pand.

Uit dit huwelijk, geboren in Elburg:

1. Hartog de Lange, geb. 8-4-1886, huidenzouter, manufacturier en winkelier, overl. Doorn-
spijk 26-4-1964, tr. Tiel 21-9-1921 Suzanne Heimans, geb. Druten 25-7-1898, overl. Soest 20-
1-1983, dr. van Elias Heimans en Marianne Gersons.

Hartog was - hoewel zelf geen visser - oprichter en van 1914 tot 1917 voorzitter van de Vissers-
vereniging 'Ons Belang' en van 1919 tot 1921 lid van de gemeenteraad van Elburg namens de
SDAP".
Uit dit huwelijk:
a. Jozeph deLange, geb. Elburg 25-6-1922, studerende voor landbouwtechnisch ingenieur, overl.

Auschwitz 23-7-1943, tr. Westerbork 17-2-1943 Jetty Hes, geb. Apeldoorn 13-4-1923, overl.
Auschwitz 23-7-1943, dr. van Bension Levie Hes en Rachel Prins. Uit dit huwelijk geen kinde-
ren. Jozeph en Jetty werkten beiden als verpleeghulpen in 'Het Apeldoornse Bos' en weiger-
den de verpleegden te verlaten toen deze door de Duitsers werden afgevoerd.

2. Betje de Lange, geb. 24-10-1887, gediplomeerd verpleegster, exploitante van een rusthuis
aan de Muiderschans 100 te Amsterdam, overl. Auschwitz 10-9-1943, ongehuwd.

3. Mietje de Lange, geb. 11-11-1889, manufacturierster, had een winkel aan de Beekstraat te
Elburg, overl. Elburg 25-11-1953, ongehuwd.

4. Jannetje deLange, geb. 5-10-1891, manufacturierster, had met haar zuster een winkel aan de
Beekstraat te Elburg, overl. Elburg 11-10-1968, ongehuwd.

5. Eva deLange, geb. 24-8-1893, overl. Elburg 15-11-1893.
6. Dina deLange, geb. 24-10-1894, overl. Auschwitz 11-2-1944, tr. Amsterdam 10-3-1926 Abra-

ham (André) Leidensdorff, geb. Amsterdam 8-2-1896, overl. Auchwitz 11-2-1944, zn. van Me-
ijer Leidensdorff en ClaraHammelberg.

7. MachielAaron deLange, geb. 6-9-1897, student, later verpleeghulp in het rusthuis van zijn
zuster, overl. Auschwitz 31-3-1944, ongehuwd.

8. Jacob deLange, geb. 13-1-1901, koopman, overl. Bergen Belsen 3-2-1945, tr. (1) Beverwijk 9-2-
1927 (huwelijk ontbonden Amsterdam 24-3-1930) Anna Elisabeth Mello, geb. Beverwijk 24-
7-1908, overl. Amsterdam 13-5-1975, dr. van David Mello en Roosje Cohen20; tr. (2) Amster-
dam 21-4-1933 MargueriteHoeschheimer, geb. Colombes (F) 4-7-1905, importrice van parfu-
merieën, overl. Bussum 5-9-1976, dr. van Adolf Hoeschheimer en Lydia Hoeschheimer.
Marguerite Hoeschheimer tr. (2) Amsterdam 28-6-1949 Hessel (Herman) Leidensdorff,
geb. Amsterdam 29-9-1891, eerste violist en concertmeester van het Concertgebouwor-
kest, leraar conservatorium, overl. Bussum 8-10-1985.

Jacob verbleef van 1919 tot 1921 in Soerabaja als vertegenwoordiger van een brouwerij. Later,
terug in Nederland, woonde hij aan de Sarphatistraat te Amsterdam en was importeur van cos-
metica en parfumerieën uit Frankrijk.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jozeph (Joop) de Lange, geb. Amsterdam 6-3-1928, officier Koninklijke Landmacht, tr. Amster-

dam 14-7-1953 Petronella Catharina (Nan) van Bemmel, geb. Amsterdam 9-4-1931, verpleegkun-
dige, dr. van Willem Karel Hendrik van Bemmel en Grada de Wit.
Joop de Lange was officier van de Geneeskundige Troepen (eindrang: kolonel), hoofdredac-
teur van het tijdschrift POLSSLAG en van het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift,
en Officier in de Orde van Oranje Nassau, met de Zwaarden. Nan de Lange was gemeente-
raadslid en wethouder te Ermelo, en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Uit dit huwelijk
vier kinderen.
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Jacob de Lange, mb-8 (1901-1945)
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Uit het tweede huwelijk, geboren in Amsterdam:
b. Henri Jules de Lange, geb. 20-2-1934, oogarts, overl. Seattle (Washington, USA) 8-1-1988, onge-

huwd. Henri de Lange was een begaafd amateur-cellist.
c. Francis Lydia de Lange, geb. 26-8-1936, tr. (1) Amsterdam 12-3-1959 Alvin Eugene White, geb. Cin-

cinnati (USA) 5-12-1928, advocaat en procureur, overl. Cincinnati (USA) 27-6-1989, zn. van
Aaron White en Esther Edith Scheineson; tr. (2) Princeton (USA) 2-1-1992L01US Witten, geb. Bal-
timore, Maryland (USA) 13-4-1921, natuurkundige, hoogleraar in de fysica, zn. van Abraham
Witten en Bessie Perman. Uit dit huwelijk geen kinderen. Francis en Louis Witten wonen in
Cincinnati (USA).

9. Aaron de Lange, geb. 18-5-1903, manufacturier te Elburg, overl. Auschwitz 11-9-1943, tr.
Zwolle 12-5-1942 Clara van Zuiden, geb. Zwolle 26-11-1911, overl. Amsterdam 13-10-1960,
dr. van Rubertus van Zuiden en Heintje Lea de Jongh. Zij hertr. Amsterdam 3-10-1947
Jacques Monasch.

Aaron woonde te Amsterdam, maar hij wordt herdacht op een gedenkplaat in de synagoge te
Zwolle.

IIIc. Abraham de Lange, geb. Elburg 9-11-1857, koopman, manufacturier, overl. ald. 28-3-1930,
tr. Gendringen 12-9-1883 Esther Cracau, geb. Dinxperlo 19-6-1858, overl. Sobibor 4-6-1943, dr.
van Hartog Joseph Cracau en Julie Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Mietje de Lange, geb. Amsterdam 17-10-1884, manufacturierster te Elburg, woonde in de
Vispoortstraat te Elburg, overl. Sobibor 4-6-1943, ongehuwd.

2. Hartogjoseph de Lange, geb. Elburg 6-7-1886, ziekenverpleger, overl. Auschwitz 22-9-1943,
tr. Amsterdam 16-4-1914 Lena de Blok, geb. Groningen 19-5-1888, overl. Auschwitz 17-9-
1943, dr. van Manuel de Blok en Mietje Goudsmid.

Uit dit huwelijk, geb. in Amsterdam:
a. Esther de Lange, geb. 2-10-1915, costuumnaaister, overl. Auschwitz 3-9-1943, tr. Amster-

dam 6-9-1939 Samuel van Geens, geb. Amsterdam 9-7-1915, kantoorbediende, overl.
Auschwitz 3-9-1943, zn. van Henri van Geens en Aaltje Grietje Kropveld.

b. Roosje dcLange, geb. 1-5-1920, overl. Auschwitz 11-6-1943, ongehuwd.
3. JuliedeLange, geb. Elburg4-3-1888, wonende in 's-Gravenhage, overl. Auschwitz 3-9-1942,

tr. Elburg 2-10-1918 (huwelijk ontbonden Elburg 18-8-1931) Simon Koekoek, geb. 's-Graven-
hage 20-10-1896, overl. Bussum 2-9-1971, zn. van Hartog Koekoek en Catharina Alter.

4. Eva de Lange, geb. Elburg 20-8-1889, wonende in Amsterdam, overl. Sobibor 4-6-1943, tr.
Elburg 21-9-1921 Benjamin Roeper, geb. Amsterdam 3-11-1895, bode van de Nederlands Is-
raëlitische Hoofdsynagoge, overl. Sobibor 4-6-1943, zn. van Meijer Roeper en Saartje van
der Velde.

5. Cecilia de Lange, geb. Elburg 30-9-1891, overl. Auschwitz 11-2-1944, tr. Elburg 3-5-1916 Mi-
chelJacobs, geb. Maassluis 9-12-1887, sergeant verpleger van de Koninklijke Marine, later
eigenaar van een levensmiddelenzaak in Amsterdam, overl. Auschwitz 11-2-1944, zn. van
Victor Jacobs en Esther Kathan.

6. Frederika de Lange, geb. Elburg 11-10-1893, overl. Amsterdam 22-12-1934»begraven te Ou-
derkerk, tr. Amsterdam 28-7-1920 Samuel van Izakjesserun Cardozo, ook bekend als Samuel
Cardozo, geb. Amsterdam 10-11-1891, overl. Auschwitz 30-9-1944, zn. van Isaac Cardozo en
Anna Vaz Nunes.

7. Roosje de Lange, geb. Elburg 19-7-1896, overl. ald. 11-7-1919, ongehuwd.
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8. Aaron de Lange, geb. Elburg 1-9-1899, eigenaar van een levensmiddelenbedrijf te Amster-
dam, overl. Amsterdam 31-10-1965, tr. Tilburg 5-5-1931 Liba Kopinsky, geb. Paramaribo 9-2-
1903, overl. Amsterdam 16-7-1987, dr. van Selik Kopinsky en Elisabeth Josephine Nunes.
Uit dit huwelijk:
a. Abraham de Lange, geb. Hoogeveen 27-9-1934, dierenarts, tr. Amsterdam 9-9-1958 Louise (Wiesje)

MaiyanneBeatrixSamuel, geb. Hellendoorn 28-7-1938, publiciste, dr. van David Simon Samuel en
Bettie Pagrach. Uit dit huwelijk vijf kinderen.
Abraham en Wiesje de Lange wonen in de buurt van Jeruzalem. Abraham was onder andere direc-
teur van een dierentuin in Israël. Wiesje heeft in Nederland diverse boeken en tijdschriftartike-
len over Israël geschreven.

9. Lena de Lange, geb. Elburg 22-7-1903, overl. Sobibor 16-7-1943, tr. Amsterdam 1-5-1935
Arnold Sloves, geb. Amsterdam 24-10-1905, sergeant, zn. van Mozes Sloves en Elizabeth
Viool.
Arnold Sloves werd op 1 juli 1943 als krijgsgevangene afgevoerd naar Lager XI B te Fallingbostel,
waardoor hij niet naar een vernietigingskamp werd gedeporteerd. Na de oorlog hertrouwde hij en
emigreerde naar Brazilië.

Illd. Machiel Aaron (Jechiel) de Lange, geb. Elburg 20-10-1860, koopman, overl. ald. 24-5-1890,
tr. Gendringen 13-3-1883 Relena Cracau, geb. Dinxperlo 31-12-1859, overl. Amsterdam 27-12-
1938, dr. van Hartog Joseph Cracau en Julie Meijer. Zij hertr. Amsterdam 14-12-1893 David
Kaseres, geb. Amsterdam 9-5-1868, venter, overl. ald. 18-2-1913.

Uit dit huwelijk:

1. Hartogjosefde Lange, geb. Elburg 6-12-1889, chef de bureau van de Nederlands Israëlitische
Hoofdsynagoge2', overl. Sobibor 4-6-1943, tr. Amsterdam 8-8-1917 Martha Muller, geb.
Amsterdam 30-4-1890, overl. Sobibor 4-6-1943, dr. van Abraham Jacob Muller en Rebecca
Zippora Coltof.

Uit dit huwelijk, geboren in Amsterdam:
a. Helena Manuella de Lange, geb. 22-8-1919, kantoorbediende, overl. Utrecht 31-3-1998, tr. Amster-

dam 9-1-1946 (scheiding Utrecht 17-12-1969) Jacob Gerard Drenkelford, geb. Schiedam 21-1-1913,
overl. Nieuwegein 3-3-1990, zn. van Arnoldus Hermanus Drenkelford en Jobje Leerdam.

b. Rebecca Zippora de Lange, geb. 27-12-1920, onderwijzeres, overl. Sobibor 4-6-1943, tr. Amsterdam
25-6-1942 Harry de Groot, geb. Amsterdam 3-3-1919, overl. Sobibor 4-6-1943, zn. van Asser de
Groot en Dina Muller.

c. Manuel deLange, geb. 14-1-1925, zonder beroep, overl. Birkenau 8-1-1944, ongehuwd.

Noten
1. J. de Lange, De familie De Lange, in: ArentthoeBoecop 3 (1978), afl. 4, pag. 1-3.
2. In Memoriam, uitgave Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage 1990.
3. Historisch Centrum Overijssel te Zwolle (= HCO), Oud Archief (= OA) Goor, nr. 60.
4. HCO, Rechtelijk Archief (= RA) Goor, nr. 10, fol 90.
5. HCO, OA Goor, nr. 155.
6. HCO, OA Goor, nr. 260, ca. 1800.
7. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe te Elburg (= SNVE), Bevolkingsregister (= BR) Elburg 1858/

1859, fol. 59.
8. HCO, OA Goor, nr. 260.
9. HCO, RA Goor, nr. 11.

10. HCO, OA Goor, 1802.
11. HCO, RA Goor, nr. 11, fol 74.
12. HCO, OA Goor, nr. 86 en 155.
13. HCO, RA Goor, nr. 37.
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14- HCO, Goor, vuurstedengeld mei 1796 - april 1797 en personele middelen over 1795.
15. De naam 'Baruch Levi' blijkt uit de overlijdensakte vmjoseph Levy de Lange (Elburg 1839) en uit de

tekst op diens grafsteen welke luidt 'Hier rust... Josef zoon van Baroeg de Leviet'. Als woonplaats
van BaruchLevy wordt - op grond van het bovenstaande - aangenomen Einartshausen.

Een broer vznjoseph Levy (1768-1839) is: Calman SamuelLevy, geb. Einartshausen?, koopman (kra-
mer), tr. Elske Abraham (elders aangeduid als Geertruy Alexander).
Calman woont in 1813 in Zutphen en noemt zich dan Calmen van Goor.
Uit dit huwelijk:
1. Betje,geb. Goor ca. 1795.
2. Philip, geb. Zutphen 2-4-1801, overl. Winterswijk 1-6-1869.

16. SNVE, BR Elburg 1831.
17. SNVE, BR Elburg 1863.
18. H. Kraaijenbrink, Politierapport 1940-1945, dagboek van een politieofficier, Zutphen 1986, pag. 192.
19. Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop, Elburg 1983.
20. J. de Lange, Genealogie IsraëlMello, in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 122-133, speciaal pag. 130.
21. Gemeentearchief Amsterdam, persverzameling, lade Lang/Lar, Nieuw Israëlitisch Weekblad van

4-1-1935 met de melding van het 25-jarige ambtsjubileum van H.J. deLange als kassier en adjunct-
administrateur ter Thesaurie der Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge op dinsdag 1 januari
1935-

Uit Antwerpse Bron (114)

vjen marty anno 1584; Daen Jansz Schellingwouw, woonachtich tot Menaüm in Vrieslant, zo
in synnen eygenen naeme als in den naeme ende gemechticht van Jske (of: Ifke) Fongersdochter
zynre huysvrouw omme tgene des naebescreven staet te doene, blyckende by eenre procu-
ratien in papiere gescreven by haer met ende in presentie van Gerlacus de Frisse openbaer by
den Hove van Vrieslant geadmitteerde notaris binnen Franeker residerende onderteeckent
op ten xiiijen dach febr. lestleden ... ende Daer deure dese br... [brieve?] zyn getransfixeert,
Bekende schuldich te zyn van goeder rechtveerdigher schuit Jerst WouterBosschaert de somme
van sevenenvyftich ponden vyff schellingen twee grooten, ende CornelisdeSchotde somme van
vyventsestich ponden vyfthien schellingen drye grooten al Vlaems eens, toecomende als reste
van meerder somme ter cause van laken by hem comparant ende zynre voers. huysvrouw ge-
cocht ende van hen tot heuren contentemente ontfangen - (belooft te betalen; betalingsrege-
ling) - totter tyt ende wylen toe beyde de voers. persoenen geheel ende al voldaen en betaelt
selen wesen ende dat al met alsulcken gelde als ten tyde van de betalinge binnen der stadt
cours ende loop hebben sal, Wel verstaende zo verre Marie Dane heurlieder moeder ende Lole
(?) Gerritsdr heurlieder moeye quamen afflyvich te worden al eer de voers. sommen voldaen en
betaelt waren, dat alsdan alle de voers. paeyen en gevallen ende verschene selen volgen ende
geloeft hy comparant... de onbetaelde paeyen ter stont op te leggen ende te betalen sonder
contradictie, enz.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 377, f. 177 verso] [M. V-K]

504 Gens Nostra 58 (2003)



BIERLING TE GRONINGEN
(afkomstig uit Eelde)

DOOR PETRONELLA J. C. ELEMA

Inleiding
In Eelde/Eelderwolde/Hoornschedijk - en dan zo verder, in de richting van de stad Gronin-
gen - heeft vóór 1800 een tamelijk uitgebreide clan Beerling- of Bï'erfrng-familieleden gewoond.
Het is een grensgebied tussen twee provincies (Eelde ligt in Drenthe, Eelderwolde in beide
provincies, en de Hoornschedijk in Groningen) en er bestaan, zeker voor de periode rond
1700, betrekkelijk weinig archiefbronnen waaruit geput kan worden. Het is mij dan ook niet
gelukt, de twee belangrijkste takken met volledige zekerheid aaneen te breien. Ik heb het
toch geprobeerd, met behulp van een testament uit 1746 en een verkoop uit 1754. De boedel
(nader besproken bij 1-4) was die van een in of vóór 1753 overleden Evert Beerlingh, laatstelijk
woonachtig 'op den Hoorn in het Gorecht' (dat is de provincie Groningen). Het land dat hij
naliet, werd verkocht, deels aan familieleden. Degenen die daarin meedeelden heb ik getracht
naar staak uit te splitsen en ik kom dan uit op het volgende overzicht, overigens niet in de
(warrige) volgorde zoals in het eigenlijke stuk genoemd:

a. Hindrik Bieding, geb. naar schatting 1680-1690, tr. (1) Aaltien Jans; tr. (2) Annegienjans; hij
was de enige erfgenaam van deze generatie die in 1754 nog in leven was.

b. Roelof Bieding, getrouwd met Jacobje Olthof, die omstreeks 1680 geboren zijn; de man was
in 1754 al dood, de vrouw misschien nog juist in leven, doch als aangehuwde deelde zij
toch al niet mee in de erfenis. Degenen die erfden waren de (vijf) kinderen uit dit huwe-
lijk.

c. Derk NN en NN [uit het testament van 1746 blijkt dit te betreffen: Derk Pieters, overl. vóór
1746, en Aaltien Beeding], de ouders van Roelefje, Allen, Vennegien, Margareta, Pietertje, Anna,
Hillegien en Ida Derks.

d. Jannes NN en NN, de ouders van Jan, Roelf,Annegien en Grietjejannes;
e. Roelof NN en NN, geb. vóór 1680, ouders van Margarita Roelofs (die zeker al vóór 1721 was

gehuwd metMaró Talens; beiden waren in 1754 al dood, erfgenaam was hun dochter Wil-
lemtjeMans) en Koop Roelofs, ook vóór 1726 gehuwd.

f. Mogelijk aansluitend bij de vorigen: Arent Roelfs en Marie Hindriks, van wie in 1754 optra-
den twee volwassen zonen, Roelfen Hendrik Arents, alsmede nog minderjarige kinderen
over wie bovengenoemde Jan Jannes hoofdmomber was. Was Arent Roelfs misschien een
broer van Koop en Margareta, of lag het verband bij Jannes NN?

Als we nu c. tot en met f. beschouwen als nazaten van vooroverleden zusters Bierling, en die
bij gebrek aan gegevens voorlopig terzijde schuiven, houden we over Hindrik en RoelofBierling,
die broers van Evert geweest zullen zijn. Ook een zuster, Aaltien Beerling die eind 1746 reeds
weduwe van Derk Pieters was, valt nog te plaatsen: zij zullen hierboven onder c. zijn genoemd.
De erfenis van (hoogstwaarschijnlijk) Everts vrouw, Aaltien Berents, vererfde in 1735-1736 op
familieleden van haar kant; zij moet dus kinderloos zijn geweest.

Voor de goede orde: er zijn veel meer Beerling- of Bierlingfamilies geweest. Over een geslacht
dat uit Bentheim afkomstig is en over een familie uit Uithuizermeeden, hoop ik nog eens te
publiceren. Daarnaast beschik ik nog over verschillende kleine fragmenten, die waarschijn-
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lijk los van elkaar staan. Wel is het opvallend dat ondanks de totaal verschillende herkomst
toch vaak de voornaam Evert opduikt in combinatie met deze familienaam.

En verder: de beide genoemde vormen van de familienaam werden vóór 1800 door elkaar
gebruikt (enige systematiek heb ik er niet in kunnen ontdekken) maar na 1811 is in Groningen
de vorm Beerling(h) vrijwel verdwenen. Daarna ziet men uitsluitend nog Bierling, op een in-
cidentele vermelding na. In Friesland echter, waarheen eind 18e eeuw CornelisAlberts Beerlingh
(IVc.) verhuisde, blijft de naam bestaan als Beerlings (met slot-s); een tweetal kleindochters
komen soms ook als Beerligs voor. In Drenthe blijft het eveneens Beerling.

De kerken van de stad Groningen worden, zoals gewoonlijk, met hun afkortingen aange-
duid:
A. K.=A-kerk, M. K. of Gr. K. = Grote of Martinikerk, N. K. = Nieuwe- of Noorderkerk.
In de noten wordt GrA gebruikt om de Groninger Archieven aan te duiden en DrA voor het
Drents Archief.

Genealogie
Een oudste generatie (Generatie I) kan ik niet bij name opvoeren. Ik hoop in het voorgaande
waarschijnlijk gemaakt te hebben dat de ouders - behalve enige dochters, waarvan slechts één
bij name bekend is - in ieder geval drie zoons hebben gehad. Onder de kleindochters keert
steeds de naam Margaretha respectievelijk Grietje terug, dus dat kan de naam van de vrouw zijn
geweest.

Kinderen:

1. Roelof, volgt Ha (Staak I).
2. Hindrik, volgt Ilb (Staak II).
3. Aaltien Beerling, tr. Derk Pieters, overl. vóór 1746.
4. Evert Beerlingh, overl. 'op den Hoorn in het Gorecht' ca. 1753, tr. Aaltien Berents, overl. ca.

1735-
Evert Beerling zal kinderloos geweest zij n; Aaltien was dat zeker, want haar nalatenschap werd in de
Collaterale Successie van 1735-17361 behandeld en dat betekent: erfgenamen in de zijlinie. De veer-
tigste penning, ad ƒ 25.0.0 (dus een boedel groot duizend gulden?) werd voldaan door LucasBerents
en de kinderen van RoelofBerents te Eelde, mogelijk dus haar broeders.

Evert Beerlingh zal na haar dood in een klein kamertje te Eelde zijn gaan wonen, waarvoor hij in
het Haardstedengeld-register van 1742 met ƒ 1.0.0 werd aangeslagen; zijn bedrijf zal hij hebben
verpacht aan Harm Jannes, die toen zijn meijer werd genoemd. In 1746 testeerde hij (zie daarvoor
de inleiding) en toen werd hij genoemd 'Evert Beerling tot Paterwolde woonagtig, sijnde gaande
en staande en sijn verstand, so ons uiterlijk is gebleken, ten vollen magtig'2. Zijn oomzegger Roelf
Beerling 'op den Hoorn in het Gorecht' benoemde hij tot zijn universeel erfgenaam: 'sijn overleden
broers soon de E. Roeloff Beerling tot Eelderwolde'; mogelijk is hij toen bij deze neef ingetrokken?
Aan zijn zuster Aaltien Beerling, weduwe van Derk Pieters (of bij haar vooroverlijden de armen tot
Eelde) legateerde hij ƒ 200, en aan de nagelaten dochter van zijn broer, Rolina Beerling, een bedrag
van ƒ 100. Deze broer Roelf 'had minstens vijf volwassen geworden kinderen, maar klaarblijkelijk
had oom Evert een zwak voor Roelf'jr. De dochter Rolina was zwakbegaafd en kon wel een steuntje in
de rug gebruiken.

Hij overleed vóór 1753. Roeloj'Beerlink van den Hoorn in het Gorecht, inderdaad de zoon van Roelf
Beerling enjacobje Olthofte Eelderwolde, betaalde in 1753 voor de erfenis de collaterale successie3,
met nog extra ƒ 6.0.0 omdat hij uit de nalatenschap een akker op de Eelder Esch had aangekocht.
Dat gebeurde formeel op 16 mei 17544, en RoelofBierling van den Hoorn kocht toen van de [overige]
erfgenamen van Evert Bierling 'een akker groot 2 mudde lants gelegen op de Eelder esse, en een
agste deel mat hoylant in het grote stuk an de Wold A gelegen', voor ƒ 280. Klaarblijkelijk was er
toch iets in de erfstelling gewijzigd, want uit het genoemde testament zou men toch opmaken dat
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Roelof'jr. de universele erfgenaam was! De andere erfgenamen waren:
'Hindr. Bierling te Eelde;
Coob Roelefs;
Jannes Leopold nomine uxoris Roelefje Derks, van Groningen;
Jannes Leopold mede caverende voor Allerd Derks;
Albert Lammers nomine uxoris Vennegien Derks;
Jurrien Jans nomine uxoris Margareta Derks;
Pietertje Derks;
Beerent Egberts nomine uxoris Anna Derks;
Hillegien Derks;
Jacob Klaasen nomine uxoris Ida Derks;
Jan Jannes van Eelde voor hemzelf;
Jan Jannes als hooftmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Arent Roelefs en Marie
Henderiks;
Jan Jannes voor zij n broer Roelf Jannes;
Jan Jannes voor zij n zuster Annegien Jannes;
Jan Jannes voor zijn zuster Grietje Jannes;
Roelef Arents voor hemzelf;
Roelef Arents voor zijn broer Hendrik Arents;
Abraham Lodewijks Groenou nomine uxoris Willemtje Maris, van Groningen;
Albert Bierling van Eelderwolde voor hemzelf;
Albert Bierling caverende voor Henricus Bierling;
Otte Hekema nomine uxoris Grietje Bierling;
Jacob Meuring nomine uxoris Roelina Bierling, van Groningen'.

In de inleiding is uiteengezet, hoe ik deze gegevens heb geïnterpreteerd.

STAAKI

Ha. Roelof Bierlingh, geb. ca. 1680, woont te Eelderwolde, overl. vóór juni 1735, tr. 1700-1710
JacobjeAlberts Olthof, geb. ca. 1680, overl. (in het Armhuiszittend Convent te Groningen?) in de
loop van 1758.

Jacobje's herkomst is nog steeds onbekend, maar zij had in elk geval een broer Cornelis Olthoffen
(kennelijk ook) een zuster Margien Alberts, gehuwd met Sake Cornelis. Dat laatste valt op te maken
uit het feit dat Cornelis Olthoff voormond, Frans Dercks en Roelof Bierlinck voogden waren over het
minderjarige kind van wijlen Sake Cornelis en Margien Alberts; in die kwaliteit droegen zij op 16 ja-
nuari 17215 een pottenbakkerij aan de westzijde van het Boterdiep over aan Jacob Elevelt. Borg voor
goede betaling van de kooppenningen stelden zich toen RoelefBierlinck enjacobien Olthofs, echtelie-
den woonachtig tot Eelderwolde in 't Landschap Drenthe. Jacobje komt niet zo heel vaak met haar
patroniem voor; dat gebeurde onder andere in een vermelding uit de Collaterale Successie van 5
december 17536.

Roelef Beerlinck tot Eelderwolde werd in 1721 genoemd toen in de zomer van dat jaar een Jan Be-
tinck aan - onder andere - hem brandewijn had verkocht en aan wie daarvoor een breuk of boete
werd opgelegd7. Overigens was er niet zoveel mis met deze transactie: de drank had alleen binnen
24 uur overgeslagen moeten worden en dat was klaarblijkelijk niet gelukt. Vreemd genoeg - want
ik vond geen aanwijzingen dat het gezin ooit in de stad Groningen heeft gewoond - werd een Roelf
Bierlink in 1727 aangesproken door zijn buurman Jan Vrieburgh bij Kleyn Draa8. Omgekeerd sprak
Roelftocnjan Vrieburgh aan om een Tjekwamen loden geut te leggen op gedaagdes nieuwe timme-
ringh' ten noorden van Roelfs behuizing bij 'de kleyn Draa of anders genaamt De Malle moeien'.
Buurman mocht doorgaan met zijn bouwplannen, mits hij voorzorgen nam over de afwatering.
Wie kan deze Roelf geweest zijn?

Jacoi/e bleef betrekkelijk jong met (minstens) vijf kinderen achter. In ieder geval was zij weduwe
vóór 17 juni 17359, toen zij van de brouwer Eppo Wiltens (als voorstander over de onmondige kin-
deren van vaandrig Jan Hillebrants) ƒ 600 leende. Het Haardstedengeldregister van 174210 noemde
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eveneens de weduwe van RoelfReerling onder Eelderwolde, en sloeg haar voor drie gulden aan: ce
weten voor twee peerden en voor 't ampt (= de neeringe). Ze moet dus een bijverdienste gehad heb-
ben; was zij misschien herbergierster, gezien bovenstaande aankoop van brandewijn?
Het hele gezin trad tezamen op in de eerste maanden van 1751, toen Jacobje Olthof, weduwe van
Roelof Bieding te Eelderwolde, met haar kinderen de behuizing, schuur en hove te Eelderwolde
verkocht aan vrouw Elisabeth Dasse, weduwe Cornelis Hillebrants te Eelde"; dit was de schoonmoe-
der van haar zoon Albert. Met haar werden genoemd haar zonen HenricusBieding, Albert Bieding, en
Roelof Bieding, de schoonzoon OtteHeikema namens zijn vrouw Grietje Bieding, en Albert Olthof als
hooftmomber over RoelinaBieding, de innocente dochter van comparantinne. Deze Roelina kon dus
klaarblijkelijk niet geestelijk volwaardig geacht worden, maar trad niettemin in november van
datzelfde jaar in het huwelijk. Zij was toen al in verwachting en haar echtgenoot was geen plaats-
genoot; hij kwam van Den Briel en was aanzienlijk ouder dan zij. Hun zoon werd in maart 1752 te
Eelde gedoopt; in 1753 woonde het paar kennelijk reeds te Groningen.

Twee maanden na de verkoop van de Eelder behuizing in februari 1751, namelijk op 16 april
1751, moetjacobje Olthofbok een huis te Groningen verkocht hebben aan NicolaasSevensteern, wijn-
handelaar te Groningen. Deze verkoop werd pas op 1 juni 175712 'beschreven'; toen was de koper
zelf al dood. Het betrof een huis (de koopprijs was ƒ 625) aan het Kleine der A op eigen grond, maar
met verwijzing naar een 'Raads versegelde pagtbrief van 22 november 1725; 'zwetten' ofwel be-
lendingen waren ten noorden de weduwe Noordhoff, ten oosten de stoker Hesselink, ten zuiden Jan
Verborg en ten westen de straat of opslag van het A-diep.

Aan haar zoon Roelof droeg zij, ook in 1758, een aantal huishoudelijke artikelen over. Diens be-
taling ter grootte van ƒ 19 werd bevestigd door JacobynAlbers, weduwe Beeding, op 8 maart 1758'3.
Klaarblijkelijk trok zij op dat moment als conventuale in het Armhuiszittend Convent, een der
Groningse gasthuizen (hofjes). In de bewonerslijsten daarvan komt zij niet voor, noch betaalde
zij - voor zover bekend - een inkoopsom; maar in datzelfde jaar 1758 boekte men 'Jacobjen Albers
wed. Bierling' onder de verstorven conventualen, terwijl de verkoop van haar nagelaten goederen
het convent ƒ 73.4.0 opbracht14.

Uit dit huwelijk, in de volgorde van bovengenoemde akte uit 1751:

1. Henricus, volgt HIa.
2. Albert, volgtIllb.
3. Roelof, volgt IIIc.
4. Grietje Bierling, van Eelde, lidmaat Groningen (met att. van Eelde) juni 1738, overl. Gro-

ningen (als weduwe van Otto Hekema, in de Brugstraat, breuk betaald) 9-3-1789 (het
lijklaken van het glazemakersgilde werd pas geboekt M.K. 1-7-1789), otr./tr. Groningen
A. K. (voor haar Albert Beerling als broeder) 26-5/21-12-1735 Otto Hekema, ged. Groningen
16-12-1704, waarschijnlijk glazenmaker, overl. voor mei 1782, zn. van Jan Hekema en An-
neye Ottens (in de Bruggestraat).

Uit dit huwelijk, allen geb. in de Brugstraat te Groningen:
a. Annegien Hekema, ged. A. K. 11-11-1736.
b. Annegien Hekema, ged. Gr.K. 21-2-1738.
c. Annechien Hekema, ged. Gr. K. 14-8-1739.
d. RoelefHekema, ged. Gr.K. 14-3-1741.
e. Jan Hekema, ged. A.K. 21-11-1742.
f. JanHekema,ged.A.K. 27-5-1744.
g. Jacobje Hekema, ged. A.K. 13-10-1745.
h. Hasina Hekema, ged. A.K. 18-6-1747.
i. RolynaHekema,ged.A.K. 19-1-1749.
j . Jantien Hekema, ged. A. K. 19-5-1751.
k. Jan Hekema, ged. A.K. 3-4-1754.
De dochter Jan tien (dr. van wijlen Otto Hekema en Grietien Beerling) liet op 1 mei 178215 een

huwelijkscontract opmaken met Adolph Hulscher, zoon van wijlen Jan Hulscher en wijlen Margien
Gildhuis. Behalve zijn volle broeder Jacob Hulscher trad voor de bruidegom ook op zijn halve neef
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Albert Beerling; ik vond niet waarop deze relatie gegrondvest was. Voor de bruid trad op haar moe-
der Grietien Beerling, Annegien Hekema zuster, RoelfHckema gehuwd met Trientien ... (niet ingevuld)
broeder en schoonzuster, en RoelfBeerling en Jantien Krijt als volle oom en aangehuwde tante.

5. Roelina Bieding, 'innocent' of'simpel', overl. na 1761, otr. Eelde 28-11-1751 ]acob(us)Meuring
(ofMeurer), ged. Den Briel (r.-k.) 28-1-1706, uit Groningen verdwenen in of vóór 1761, zn.
van Cornelis Jacobs Meuren en Katrina Heijnen.
Jacob Corns. Meuren werd in 1706 r.-k. gedoopt te Den Briel; hij zou dan al niet zo jong meer geweest
zijn bij zijn (gedwongen) huwelijk, maar naamgenoten zijn in Den Briel niet aangetroffen en de
vernoeming naar zijn vader Cornelis klopt. Zijn ouders hadden nog twee kinderen (Andreas, ged.
Den Briel 21-8-1700 en Esther, ged. den Briel 4-1-1704). Mogelijk was de vader daarna hertrouwd
met Barbara Gijskens, uit welk huwelijk nog minstens twee zoons werden geboren (Anton, ged. 23-1-
1711 enjozef, ged. 10-4-1713), allen in Den Briel.

In 1753 waren Jacob en Roelina (kennelijk) naar Groningen verhuisd, doch ik vond hen in de stad
nergens in (bijvoorbeeld) lidmatenboeken of doopboeken genoemd. Er moet echter nog een twee-
de kind zijn geweest, want later werd ook een zoon Roelef aangetroffen. Op 28 mei 1761 dienden
de diakenen van de 9e kluft een rekest bij het stadsbestuur in16 waarin zij verklaarden 'onder hun
opsigt [te] hebben eenen Roelina Beerling zijnde simpel, welke van haar man Jacobus Meuring is
verlaten, hebbende een kind, oud acht jaren, door dien nu aan gem. vrouw de opvoeding van haar
kind niet is vertrouwdt, maar 't zelve als ouderloos moet worden geconsidereert...'. Zij kregen
toestemming om het kind in kwestie in het diaconie-weeshuis te laten opnemen. Naar we mogen
aannemen bleef de kluft Roelina ondersteunen. Opvallend is wel, dat de familie van de vrouw
klaarblijkelijk hun handen van haar - en van haar kind - had afgetrokken.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Meuring, ged. Eelde 5-3-1752, waarschijnlijk jong overl.
b. Roelef Jacobs Meuring, geb. ca. 1753, overl. na 1775.

Zijn lotgevallen blijken uit de registers van het diaconieweeshuis te Groningen waar op 1 juni
1761 werd ingeschreven'7: RoelefJacobsz, oud 8 jaar, en zoon van Jacobus Meuring die hem verlaten
heeft en van Roelina Bierling die simpel is, ingebracht door rekest van Burgemeesteren en Raad.
10-3-1766 eenjaar besteed bij de wed. V.d. A om 't bliksl. te leren, 3 st. p.w. (stuivers per week).
23-3-1767 een jaar bij dezelve, 4V2 st. p.w.
7-12-1767 gestraft met de roede (vide de kladde).
4-1-1768 gestraft met de roede (vide de kladde).
1-2-1768 een jaar bij GerritBouman Mr. Stelmaker 4V2 st. p.w.
27-2-1769 eenjaar bij PieterFreriks 6 st. p.w.
23-10-1769 met de roede gestraft, ziet de kladde.
2-4-1770 een j aar bij dezelfde 7 st. p.w.
22-7-1771 een jaar bij H. Tjasses, 9 st. p.2.
24-6-1773 een jaar bij H. Bos wed., 15 st. p.w.
4-7-1774 een jaar bij B. Struik, iglA st. p.w.
In maart 1775 tenslotte was hij weggelopen. Dat is een vrij gebruikelijk verschijnsel; het leven
in het weeshuis was zeer restrictief, en het was niet uitzonderlijk dat kinderen van een jaar of
zestien zich reeds daaraan onttrokken door het huis zonder toestemming te verlaten. Zo be-
schouwd heeft RoelofMeuring, die toen royaal over de twintig was, het er nog lang volgehouden.

lila. Hendricus Beerling, geb. Eelderwolde (ca. 1705), overl. te Groningen na ca. 1750 (mogelijk
in de laatste week van januari 1773), tr. Eelde (voor i732)JantjeBlokbergen, geb. Peize ca. 1705, dr.
van Marten Blokbergen en Albertje Stevens.

Jantien Blockbergen, 'j.d. op de Laene', werd mogelijk in september 1723 te Groningen lidmaat op
belijdenis (haar ouders zijn zowel in Peize als in Groningen woonachtig geweest). Over de familie
Blokbergen is al eerder gepubliceerd18. Opnieuw kwam Jantje, nu samen met haar man, in juni 1738
de stad Groningen binnen op attestatie van Eelde. Zij woonden toen al minstens enkele maanden
aan de Hoornsedijk, want begin maart hadden zij al een kind in Groningen laten dopen. Waar-
schijnlijk waren ze uit Eelderwolde weggetrokken wegens een faillissement: de grasvellige [= fail-
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liece] boedel van HenricusBeerling, van Eelderwolde, werd genoemd op 24 juni 1738 en opnieuw op
30 juni 1750".

Zij moeten dezelfden zijn als Hindrik Bieding en Jantien Meertens, die een forse hoeveelheid,
meest slecht land van de provincie Groningen huurden; in 1746 continueerden zij daarin voor zes
jaar tegen een prijs van ƒ 115 per jaar20. Het bedrijf bestond uit '19 deimt 43 roden haver en hooy-
land, 24 3/4 deimt 21 roeden hooyland, en 86 deimt slegte weyte land met russchen, alles behuisd
land op 't corpus van Den Hoorn gelegen, volgens de mate van 1731'. Het is niet helemaal zeker,
maar denkelijk was dit ook de H. Beerling en vrouw wier huisraad begin 1750 werd gearresteerd
door Staats van Mecklenburg". Hen werd opgelegd niet te vertrekken voor de arrestant wegens reeds
verschenen 'huire in plaats van rente' zou zijn gecontenteerd of veiliggesteld. Aansluitend eiste
Staadt (of Staats) de betaling van ƒ 3174 restant koopschat, of anders dat de verkoop zou worden
teruggedraaid". Vrijwel terzelfdertijd diende Hindrik Beerling 'gewoont hebbende als provincie
meijer op den Hoorn in 't Gorecht' een rekest in bij de Gedeputeerde Staten23, zij remitteerden
hem 'het capitaal geld', dat wil zeggen: stelden hem vrij van deze heffing. Het is dus wel duidelijk
dat Hendrik het financieel moeilijk had.

Dat Henricus een broer RoelfBierling had (die kwam, nog in 1783, voor als volle oom van zij n zoon
Albert), bevestigt zijn afkomst. In de kinderreeks ontbreekt daarentegen een - dan toch te ver-
wachten - dochter Jacobje; mogelijk was een kind van die naam, als oudste, vóór 1732 en dan nog te
Eelde geboren.

Een Hindrik Bieding oud 61 jaar, werd in 1766 door de diaconie 6e kluft ondersteund24 wegens
een gebrek aan de hand. Dat zou deze Hendrik kunnen zijn: de leeftijd komt dan goed overeen. Hij
werd bedeeld met acht stuivers en een half brood, en overleed eind januari 1773; het laatste brood
werd hem verstrekt op 23 januari, het laatste geld op 25 januari 1773.

Uit dit huwelijk:

1. Roelef, ged. Eelde 4-5-1732, volgt IVa.
2. Alberdina Beerling, ged. Eelde 28-3-1734, overl. Groningen (als Alberdina Bierling, in het

Antonigasthuis op de Rademarkt no. Q.156, oud 81 jr.) 10-9-1814, tr. (zij van Eelderwolde,
voor haar Roelef Bierling als oom), otr./tr. Groningen A. K. 13-4/15-5-1765 Hillebrandjans,
van Eelderwolde, geb. ca. 1730-1732, overl. Groningen (in het Antonigasthuis, oud 74 jr.,
man van Alberdina Bierlingh) 6-3-1807.
Hilbrantjans huurde op 24 januari 1765 van de stad Groningen 7 grazen land buiten de Kraane-
poort onder Hoogkerk gelegen, laatst door Jurjen Hansen gebruikt, voor vier jaar vanaf Gregorii
1765, tegen ƒ 4 per jaar25. Borg voor de pachtbetaling stelde zich (ongetwijfeld zijn zwager) Roelef
Beerling.

Het echtpaar had kennelijk geen kinderen; zij maakten op 22 november 1798'5 een mutueel tes-
tament, eerst op langstlevende, daarna op beider 'vrienden' ofwel familieleden. Zij kochten zich
in 1806 voor niet minder dan ƒ 1300 als conventualen in het Anthoniegasthuis in26 en gaven hun
leeftijd dan als 76 en 74 jaar. Dat zou betekenen dat Alberdina omstreeks 1732 geboren was - wat
overeenstemt met de leeftijdsopgave in haar overlijdensakte. Haar eigenlijke doopdatum ligt ech-
ter in 1734; in 1732 werd haar broer Roelef geboren. Een deel van de inkoopsom zal wel verworven
zijn doordat zij eind 1806 enige vaste goederen verkochten27, meer in het bijzonder een hof met
zomerhuis buiten de A-poort, gelegen aan westzijde van de Stadsweg op de hoek van het land,
doende jaarlijks tot grondpacht aan de stad ƒ 4.6.5; de prijs was ƒ 475.

3. Martinus, ged. Eelde 7-10-1736.
4. Albert, ged. Groningen A.K. 2-3-1738, volgtIVb.
5. Cornelis, ged. Groningen A. K. 11-9-1740.
6. Grietien, ged. Groningen A. K. 22-9-1743.
7. Jantien, ged. Groningen M. K. 22-4-1746.
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Il lb. Albert Beerling, van Eelderwolde, tinnegieter te Groningen, overl. (waarschijnlijk Eel-
derwolde) na 1773, otr./tr. Groningen A.K. 9-5/10-6-1733 (voor de bruid Harmannus ten Oever
als neef) Elisabeth Hillebrants, van Eelde, dr. van Cornelis Hillebrants en Elisabeth Dassen)28.

Albert Beerling, die uit Eelderwolde kwam, werd op 3 mei 1733 burger te Groningen als afkomstig
uit de Landschap Drenthe, en betaalde (als Alb. Berling), eveneens in 1733, admissiegeld voor het
tinnegietersgilde. Hij woonde tegenover de A-kerk ofwel op het A-kerkhof; later in hetzelfde jaar,
ook zijn huwelijksjaar, kocht het echtpaar van Hindrick Staets de behuizing staande en gelegen op
vrij eigen grond aan de Cremerrijp tegenover de A-Kerk29 (belendinge ten noorden E. Kalker, ten
oosten vrouw Esschenbrugge, ten zuiden de straat en ten westen juffer Hoendriks). Dit perceel hadden
zij in april 1733, dus nog voor het huwelijk, reeds aanvaard. De behuizing kostte ƒ 2500, de bijbeho-
rende tinnegieterswinkel met het gereedschap ƒ 1500, en de eveneens mee overgenomen voorraad
tin (4348 ponden a 1 stuiver het pond) ƒ 2174. Dat was een aanzienlijke last: ruim zesduizend gul-
den, en misschien konden zij het op den duur toch niet bolwerken in de stad: van 9 april tot 21 mei
175030 werden de goederen van Albert en zij n vrouw 'aangeslagen'. Op zijn eigen verzoek overigens.
Albert Beerling had daartoe de voorafgaande dag een rekest bij het stadsbestuur ingediend 'tot secu-
riteit van den coper sijner behuisinge'31, dat wil zeggen, zodat deze koper er zeker van kon zijn dat
er geen onvermoede vorderingen op dit pand rustten. Zo'n beschrijving kwam dan in de plaats van
een borgstelling voor vrije levering van het verkochte.

De schuldeiser H. Staats, die op dat moment aan hypothecaire vordering en rente nog ƒ 3174 te
vorderen had, had namelijk op 17 juni 1749 deze eis officieel toegewezen gekregen. De schuldenaar
hoopte voor het huis meer te krijgen dan dit bedrag, maar moest het voor slechts ƒ 2700 laten gaan.
Daarna was de familie Beerling zonder meer vertrokken, 'agterlatende enige mobilia en de tinne-
gieters forms, en enige instrumenten daartoe behorende'. Staats, aan wie de publieke verkoop van
de mobiele goederen reeds was geaccordeerd, kreeg na het aflopen van bovengenoemde periode
van het stadsbestuur toestemming om die 'forms en instrumenten' door olderman en heuvelin-
gen van het tinnegietersgilde intern te laten verkopen32.

De schulden bleken overigens beperkt; buiten de hypotheek bestonden die uit enkele obligaties,
met bedragen van rond de vijftig gulden. Het huis aan de Cremerrijp B171 'tot dusverre bewoond
door A. Beerling en vrouw' (sic!) werd door de gemachtigde van de erfgenaam van bovengenoemde
Hindrick Staets (een andere Hindrik Staats, Van Mekelenberg') later dat jaar voot ƒ 2600 overgedra-
gen aan de nieuwe eigenaars, WijdseLammersKlinkharten zijn vrouw TrijntienJansPloeg33. Staats had
het huis toen weer aanvaard krachtens zijn recht op de achterstallige koopschat.

Op hetzelfde moment testeerde de schoonmoeder Elisabeth Dasse, weduwe van de brouwer Cor-
nelis Hilbrants tot Eelde, in dier voege dat haar vier kinderen weliswaar gelijkelijk zouden erven,
maar dat haar dochter Elisabeth Hilbrants en haar schoonzoon AldertBeerlingh alleen de 'opkomsten
en vruchten' van hun vierdepart zouden ontvangen. De feitelijke erfenis ging rechtstreeks naar de
kinderen uit dit huwelijk, de kleinkinderen van de testatrice. Op deze wijze kon zij haar nalaten-
schap veilig stellen, zodat die niet door de schuldeisers zou worden aangetast34.

Nadien werden de kinderen nog wel te Groningen gedoopt, maar te Eelderwolde geboren. Hij
zal dan ook wel degene zijn die in 1754 en 1764 onder Eelde voor ƒ 3 werd aangeslagen (te weten
voor twee paarden en de nering) in het Haardstedengeldregister. In de tijd dat hij nog in de stad
woonde, in 1734 en 1735, had hij mogelijk problemen met de stads advocaat-fiscaal35. Het betrof
een relletje van voerlieden, en Albert liet in actis tekenen dat hij ontkende met verscheidene ande-
ren de tolmeester Hindrik Jans Volkers 'met forken en sweepen bij de Punte in het bedrijf van zijn
ambt te hebben geattaqueert'. De zaak werd in handen gesteld van het Nedergericht, dat Hindrik
Jans Volkers en de beide voerlieden nader moest verstaan. Zou hij als voerman hebben gewerkt, of
toevallig aanwezig zijn geweest? Of gaat het hier om een naamgenoot? Later, in 1743, werd hij
aangezworen (= beëdigd) als vreemde voogd over de zoon van vaandrig Jan Hillebrand bij Wildina
Wiltens36 en ook in dezelfde functie over de minderjarige kinderen van Tonnis Hoeksema bij Geertje
Everts Bieding37. De moeder van deze laatste pupillen was overigens geen relatie van Albert Beerling;
haat vader stamde niet uit Eelde, doch uit Clein Ringen in Bentheim. Bij het huwelijkscontract
van zijn pupil GesynaHoexema met Petrus Smith, trad Albert vanzelfsprekend als getuige op38, even-
als bij dat van zij n pupil EvertHoexema met Fiepke Vrieze39.
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In diezelfde tijd, namelijk over het jaar 1744, betaalde het Ubbena-gasthuis een klein bedrag
(zes stuivers) uit aan de tinnegieter Beerling *°. Dat is een van de weinige concrete blijken die ik
van zijn beroepsuitoefening aantrof. Hij schijnt overigens (ook) tinnegietersvormen bezeten te
hebben in mandelig eigendom met enige collega's: een Hindrik Schaapschoe en diens vier consorten
(onder wie AlbenBeerlinck) eisten eind 1746 van de hopman H. Ploegman een scheiding van zodanige
'tinnegietersforms als onverscheiden met elkaar bezitten'. Burgemeesteren en Raad stelden de
zaak in handen van het Nedergericht41. Ook zal hij leerlingen hebben gehad. Althans werd eind
1748 aangetekend dat EgbertRoelefs oudt 14 jaar, zoon van Roelfjans en Roelefijn, op 24 februari 1749
werd besteed bij Mr. AlbertBieding, tinnegieter, voor drie stuivers per week42. Ongetwijfeld in ver-
band met het staken van Albert's bedrijf werd deze pupil op 27 april 1750 besteed bij meester-pot-
tenbakker Ariaan Hoebers, maar op 12 oktober 1750 was hij weer terug bij het tinnegieten (ditmaal
bij W.Renewerf).

De ouders van Elisabeth Hillebrants blijken uit een verkoop van 13 mei 174843 toen de rentmeester
J. van Gesseler als gevolmachtige van vrouw W.E. Nijsing, geb. Ellens, voor een vierdepart, en Elisabeth
Dasse weduwe Hillebrants en haar beide schoonzoons Albert Beerling en Van Brugge voor drievierde
deel 16 grazen land verkochten, dat onverdeeld gelegen is buiten der A-poort aan de Drentsche
Laan in 24 grazen land dat zij mandelig hebben met de 'Gezworen' Trip. Deze schoonzoon 'Van
Brugge', wiens voornaam niet is ingevuld, moet de solliciteur Jan Hindrik van Brugge(n) geweest
zijn; in 1765 waren bij de boedelscheiding van zijn nagelaten weduwe (Trienje Cornellis) met het
nagelaten dochtertje bij JacominaHillebrants voormond de brouwer HillebrandHillebrands, voogden
Albert Beerling, Egbartus Smith, en Bemardus Nonne ".AlbertBeerling trad nog in december 1772 en mei
177345 als voogd over diens dochter op en stierf dus pas na die datum. Dat klopt ook wel, want in
hetzelfde jaar kwam hij ook nog voor bij het huwelijkscontract van zijn dochter Frouke. Dit huwe-
lijkscontract vermeldde als volle nicht van Frouke een Frederika van Bruggen. Een andere nicht was
ongetwijfeld Hindrika van Bruggen, gehuwd met de commies Harmannus Tebberman; bij het huwe-
lijkscontract, op 6 april 179415 van hun dochter Jacoimd Tebberman getuigden Ebeldinajacoba Beerling
en Derck Bakker als volle nicht en aangetrouwde neef.

Uit dit huwelijk, allen ged. te Groningen:

1. Elizabeth Bieding, ged. M.K. 23-7-1734, lidmaat Kropswolde (met att. van Groningen)
december 1762, otr. Groningen (p.q. Albert Bierling als vader) 29-5, tr. Kropswolde 20-6-
1762 Geert Wijbes [Bakker], van Kropswolde (doop niet gevonden), mogelijk zn. van Wijbe
Harms, van Uithuizermeeden, otr. Uithuizermeeden 24-6-1719 Gebke Geerts, van Gro-
ningen.
Ik vond de echtgenoot alleen onder patroniem genoemd, en incidenteel als 'Bakker' - een be-
roepsaanduiding of zijn familienaam? Mogelijk heette hij (waarschijnlijk uitsluitend postuum)
Westerborg: er was onder andere een dochter Cebbechien Geerts Westerborg (deze voornaam bevestigt
de mogelijkheid dat Wijbe Harms en Gebke Geerts zijn ouders waren), ged. Foxhol 1-1-1765, overl.
Paters wolde 26-8-1837, gehuwd met Jan Rutgers (1765-1840)46.

Geert Wijbes Bakker en Elisabeth Bierlingh, wonende te Foxhol, verklaarden in 1768 schuldig te zijn
aan de koopman Geert Potter en Maria Hammink in Groningen een bedrag ad ƒ 550 voor geleverde en
tot genoegen ontvangen winkelwaren47. Enige jaren later48 leenden Geert Wijbes enElizabet 'Bierum',
echtelieden op Foxhol onder Cropswolde, ƒ 150 a 5% van Vr.JacobusAppius. Hun financiële toestand
moet langzamerhand slechter zijn geworden, en in de winter van 177949 werd ter instantie van de
creditoren van Geert Wijbes en Elisabeth Alberts (ditmaal helemaal geen familienaam!), echtelieden,
de beschrijving geopend over de penningen van hun verkochte huis te Foxhol ad ƒ 315, alsmede
van de mobilia ad ƒ 69.18.0 zuiver montant. Het waren voornamelijk kleinere en restant-schulden
waarvan het meeste kennelijk kon worden voldaan. Reeds afbetaald was, over de periode 1770-
1775, op de bovengenoemde verzegeling groot/550 een totaal van ƒ 350.

2. JacobieBierling, ged. Gr.K. 24-2-1736, overl. Eelde (als Japkien Beerlingh, 70jaaren, woon-
achtig te Eelderwolde, ongehuwt en zonder kinderen) 26-4-1806.
Zij is zeker volwassen geworden, omdat zij in 1773 mede getuigde bij het huwelijkscontract van
haar zuster Frouke. Mogelijk kwam zij als Jakoba Bierling in februari 1779 met attestatie uit Eelde
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de stad Groningen binnen; er is echter verwarring mogelijk met haar in 1751 geboren zuster Jacoba
Henrica, die in het genoemde huwelijkscontract eveneens getuigde en dus ook in leven was geble-
ven.

3. Cornelis, ged. A.K. 26-1-1738, jong overleden.
4. FroukeBierling, ged. Gr.K. 10-4-1739, overl. Paterswolde 27-8-1797 (na een ziekte van ruim

drie weken, volgens de overlijdensadvertentie5"), otr. Eelde 28-3-1773 Harm Harms Groe-
newoldt, geb. Paterswolde ca. 1710, bij zijn huwelijk van Eelde, landbouwer, koopman,
herbergier, overl. Paterswolde 1783, zn. van Harm Pieters Groenewold en Annegien Abels
Hartlief.
De man komt ook voor als Harmen Peters (of Harmen Peters Peters) Groenewoldti Hun huwelijkscon-
tract51, gedateerd 12 maart 1773, noemt hen Harm Harms Groenwoldt 'erfgeseten in het caspel Eelde',
en Fraukien Beerling te Eelderwolde. Aan bruidegomszijde getuigden Catharina Harms weduwe
Crous, Steven Roelfs als 'nabuir' van Albert Beerlingh 'bij 't afweesen van Margaretha Harms'. Aan
bruidszijde: Albert Beerlingh; Geert Wijbes en Elijsebet Beerlingh; Jacobijn Beerlingh; DerkBakker en Ebel-
dina Jacoba Beerlingh; Cornelis Beerlingh; Maria Beerlingh; Jacoba Henderijka Beerlingh; Rolijna Berents;
RoelffBeerlingh bruidts oom; H. Hilbrants bruids oom; Otto Hekema bruids oom; Sebijna Oorwijn we-
duwe Hilbrants, L. Hilbrants, Frederika van Bruggen volle nichten.

Over de omstandigheden rond dit huwelijk, zie: A. Brouwer, Het geslacht Groenwold 1650-1934,
Zeist 1994. Harmen was een oude vrijgezel, die samen met zijn eveneens ongehuwde broer Pieter
Harms Groenewold landbouwer te Paterswolde was. Na diens overlijden in januari 1773 zocht hij
binnen drie maanden een veel jongere bruid; het huwelijksfeest was een groot spektakel. Van de
drie zonen die tijdens de tien jaar van hun huwelijk werden geboren zijn er twee blijven leven. Zij
kondigden het overlijden van hun moeder als volgt aanso:

'Dewijl het den Almagtigen en Goedertieren God na zijn Eeuwig Raadsbesluit behaagd heeft,
onze tederbeminde moeder Vrouke Beerling weduwe wijlen H.H. Groenewolt, na een ziekte van
drie weeken en drie dagen, in den ouderdom van zeven-en-vijftig jaaren, op heden avond cirka
agt uuren, van ons op te eischen, en zo wij wenschen in zijn eeuwige Heerlijkheid over te neemen.
Hoe smertelijk dit sterfgeval ons treft, zal een iedere weldenkend kunnen nagaan, aangezien zij
als weduwe en eene getrouwe moeder, ons tot hiertoe heeft opgebragt; edoch hoopen Gode met
allen eerbied te zwijen. Het is echter onzen pligt, langs deezen gewonen weg, aan alle vrienden en
bekenden hier van kennis te geeven, verzoekende van condoleantien verschoond te worden.

Paterwolde den 27 Augustus 1797
P. Groenewolt, mede uit naam van mijn broer'

Uit dit huwelijk, ged. te Eelde:
a. Peter Groenewold, ged. 25-5-1775.
b. Albert Groenewold, ged. 15-9-1776, jong overleden.
c. Albert Groenewold, ged. 7-2-1778.

5. Ebeldinajacoba, ged. Gr. K. 10-7-1741, jong overleden.
6. Cornelius, ged. M.k. 29-3-1743, jong overleden.
7. Ebeldinajacoba Bieding, ged. A.K. 21-2-1745, overl. Groningen (Nieuwe Boteringestraat G

238) 10-12-1816, otr. Groningen (voor haar Otto Hekema, als oom) 27-1, Eelde 11-2, tr. N.K.
15-2-1770 Derk Backer, van Norden in Oost Friesland.
In het huwelijkscontract van hun dochter Sara Bakker (met Albert J. Smit) uit 1798S', verschenen voor
de bruid DerkBakker vader en Ebeldijna Jacoba Bieding moeder, en voorts drie 'volle moeien', te weten
Elisabeth Bieding, Marieke Bieding en Bartelt Staal, echtelieden, Gebbina Bieding en Cornellis Geerts,
echtelieden, dan nog Jan Hoving als aangehuwde oom (hij was gehuwd geweest met Jacoba Henrica
Bieding, overleden 1787) en RoeloffBeerling zls volle oom.

Het echtpaar Backer testeerde op 22 juni 180315 en stelde toen hun kinderen tot erfgenamen.
8. Cornelis, ged. A. K. 8-5-1748, volgt IVc.
9. Maria Bierling, ged. A. K. 17-12-1749, lidmaat op belijdenis (als Maria Bierling, aan Hoorn-

sediep) Groningen december 1771, overl. Hoogkerk 2-11-1835, tr- (1) ( v a n Eelderwolde)
otr./tr. Eelde/Hoogkerk 13-7/24-8-1783 Egbertjans, ged. Hoogkerk 16-4-1747, zn. van Jan
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Pieters en Trijnie Cornelis; tr. (2) (als zijn weduwe) Hoogkerk 26-3-1786 Barteld Harms
(Staal), ged. Roderwolde 18-6-1758, zn. van Harm Bartelts en Geesjen Roelfs.
Uit het tweede huwelijk:
a. Harm Bartelds, ged. Hoogkerk 4-3-1787.
b. AlbertBierlingStaal, ged. Hoogkerk 26-10-1788, tr. Hoogkerk 9-10-1813 Grietje TimensHarkema.

lijmen Onnes Harkema weduwnaar van Geeske Harms, Albert Bieding Staal als vader en voogd over
zijn minderjarige kinderen bij wijlen Grietje TimensHarkema, enjan OnnesHarkema als toeziend
voogd over deze kinderen, verkopen de boerenplaats no. 9 te Leegkerk op 26 januari 1831 aan Jan
Ottes van Zanten.

10. Jacoba Henrica Bieding, geb. Eelderwolde, ged. A.K. 4-8-1751, overl. Groningen (breuk
betaald en lijklaken M.K. voor Jacoba Bierling/Beerling bij Sunt Jansboog aan 't diep,
vrouw van J. Hoving) 30-10-1787, tr. (als Jacoba Hinderika Beerlinga, van Eelderwolde,
voor wie Derk Bakker als swager) otr./tr. Groningen M.K. 21-5/17-6-1785 Jan Hoving, ged.
Scheemda 13-7-1760, 'dienaar aan deese stads pondkamer', zn. van Philippus Jans en
Meentje Hendriks.
Zijn ouders blijken uit het huwelijkscontract van 1785", dat ook de namen van bruids ouders
noemt; die van de getuigen kon ik niet ontcijferen.

11. Gebbina Bieding, geb. Eelderwolde, ged. A. K. 25-4-1753, overl. Hoogkerk 24-7-1837, otr.
Eelde 8-5-1785 Cornellis Geerts.

12. Roelof Beeding, geb. Eelderwolde, ged. A.K. 18-12-1754, landbouwer, overl. Eelderwolde
(huis no. 160, ongehuwd) 18-3-1820. Onder de aangevers was zijn 'schoonbroer' Jan Rut-
gers, 46 jr., stijfselmakersknecht te Groningen.

13. MechelinaAnna, geb. Eelderwolde, ged. M.K. 23-7-1756, verder niet aangetroffen.
Het lijkt niet onmogelijk dat zij identiek was aan Anna Beerling, volgens haar overlijdensakte gebo-
ren te Eelde 12-3-1763 (deze geboorte is niet aangetroffen), overleden Eelderwolde (als dochter van
Albert Beerling en Elizabeth Hilbrants!) 29-12-1823, otr./tr. Groningen 6-6/21-6-1801 Jan Hendriks
Rutgers, ged. Eelde 1-5-1774, stijfselmakersknecht te Groningen (1820), overl. Eelde 27-11-1838, zn.
van Hendrik Harms en Hendrika Jans; hij hertr. Eelde 1-9-1826 Trientje Berents Nijdam.

Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is dan aanzienlijk: elf jaar als de geboortedatum uit
de overlijdensakte wordt aangehouden en bijna achttien jaar als deze Anna wordt geïdentificeerd
als MechelinaAnna Beerling. Dat Anna zeker een kind was van het echtpaar Albert Beerling en Elisabeth
Hilbrants, blijkt niet alleen uit haar overlijdensakte, maar haar echtgenoot gaf in 1820 als 'schoon-
broer' het overlijden van RoelofBeerling aan, een ander kind van dit echtpaar54.

IIIc. RoelofBeerling, geb. Eelderwolde febr. 1713 (?), lidmaat Groningen (op att. van Eelde)
september 1751, overl. Roden (oud 81 jr. 9 mnd., aan een 'zukkelende ziekte van 3 jaar', ge-
huwd maar kinderloos) 27-11-1794, tr. (1) (te Eelde, voor 1730) Anna Blokbergen, van Peize, dr. van
Marten Blokbergen en Albertjen Stevens; otr. (2) Eelde 27-9-1746Jantjen Krijthe, van Wijthorst,
ged. Roden 10-6-1725, lidmaat op belijdenis (als Jantje Crijns, vrouw van R. Bierling) Gronin-
gen december 1771, overl. Roden 15-4-1802, dr. van Hinderikus Krijthe en Jantien Lucas.

Roelof Bierling en zijn tweede vrouw brachten hun oude dag door (en stierven) in Jantje's geboor-
teplaats: zij kwam van de Weehorst (Wijthorst) bij Roden. De naam Krijthe werd overigens nogal
verbasterd: ik trof haar ook als Kriet, Crijns en Criens aan, terwijl in secundaire bronnen ook nog
andere leesfouten verwarring wekten. De erfenis van de (schoon)ouders Krijthe werd in 1759 ver-
deeld over hun zes kinderen, van wie Jantje er één wasss.

Roelofs leeftijd bij het overlijden in 1794 werd gegeven als 81 jaar en 9 maanden; hij zou dan
in februari 1713 zijn geboren. Dat lijkt vrijwel onmogelijk voor iemand die in 1730 een (eerste?)
kind liet dopen; toch moeten de echtgenoot van Anna Blokbergen en die van Jantjen Krijthe dezelfde
geweest zijn. De naam van dit (enig gevonden, en later niet meer aangetroffen) kind is Jacobje en
dat wijst er wel heel sterk op, dat Roelof een zoon wan Jacobje Olthojfgevteest is. Ook het feit, dat hij
samen met Jantien Crijthe op 1 mei 1782'5 als volle oom optreedt over een dochter van het echtpaar
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Otto Hekema en Grietje Beerling, wijst erop dat hij een broer van Grietje (en alweer, dus ook een zoon
van Roelf Beerling enjacobje Olthqff) is geweest.

Aanvankelijk moet hij in Eelderwolde gewoond hebben, later op Corpus den Hoorn in het
Gorecht, hoewel hij banden met Eelde bleef houden. Wij vinden hem enkele malen genoemd met
betrekking tot de erfenis van EvertBeerlink, in 1754; zou hij bij deze oom zijn ingetrokken, of oom
bij hem? Nauwe banden waren er zeker: het was RoelofBeerling 'van den Hoorn in het Gorecht" die
de nalatenschap van wijlen EvertBeerlink, ter waarde van ƒ 996.5.0 'voor zover in deze Lantschap
gelegen', voor de Collaterale Successie aangaf56. Hij betaalde ook zes gulden 'recht' voor de aan-
koop van een akker op de Eelder Esch, aangekocht van de erfgenamen van Evert. Deze akker, en het
hooiland gelegen in het grote stuk aan de Wold A, droegen de erfgenamen in kwestie in dezelfde
periode formeel aan hem over57.

Mogelijk in verband met het openvallen van deze erfenis testeerden Roelf Bieding en Jantien Krij-
the, echtelieden op den Hoorn onder 't Goregt woonachtig, op 22 juli i755's. Eventuele kinderen
zouden gelijk opdelen, maar die waren er in de tussenliggende tien jaar huwelijk kennelijk niet
geboren. Ook over eventuele voorkinderen geen woord. Zij herriepen dit testament in 1785 en
maakten er een gewoon mutueel testament van58.

Zoals gezegd woonden zij zeker rond 1754 reeds op Den Hoorn. Daar hebben zij een boerderij
bezeten (gekocht of geërfd?) en het was zeker geen klein bedrijf, want toen zij in 1764 van de pro-
vincie de eigendom aankochten betrof het behuisde landen op het Corpus Den Hoorn gelegen die
slechts een fractie onder de 130 deimt groot waren59. De omschrijving meldde 'soo Roelf Bierlink
gebruikt voor ƒ 115 per jaar' en op dat moment stond er nog zVi jaar huur open, maar zij zullen toen
zeker al tien jaar of langer beklemde meijer zijn geweest. De koopsom bedroeg/3750 en het is dan
ook niet moeilijk om te zien waartoe Roelf Beerlink enJantjeKrythe 'ehel. op het Corpus den Hoorn
buiten A-poorte' in 1764 en 1765 geld leenden van de coopman Berend Meijer 'in qlte'6°. Het betrof
een bedrag ƒ 1600 en later nog eens ƒ 800; althans het eerste bedrag was op 16-11-1771 afbetaald.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacobje, geb. Eelderwolde, ged. Eelde 13-8-1730.

IVa. RoelefBierling, ged. Eelde 4-5-1732, landbouwer op de Horenschedijk onder Groningen,
overl. (als Roelef Beerling op de Hoorense Dijk, man van Tietje Geerts, datum lijklaken M. K.)
26-10-1781, otr./tr. Groningen A.K. 17-4/5-5-1762 TietjeJans (voor haar Harm Jurjens als stief-
grootvader), ged. Groningen A.K. 29-9-1737, overl. ald. (bij der Aa-poort no. B 2, als wed. van
Berent Hamsink, aangifte door haar zoon Jan Bierling) 11-6-1816, dr. van Jan Pieters en (huwe-
lijk Groningen 25-10-1734) Bartruid Leenders Nauta, aan de Hoornschedijk. Tietje (voor haar
Gerardus Haselhof neef) otr./tr. (2) Groningen M.K. 16-11/3-12-1782 Berent Hamsing, ged.
Groningen M.K. 19-5-1754, zn. van Gerrit Hamsing en Aefjen Douwes, buiten Heerpoorte en
afkomstig van Eelde.

Een vroege vermelding van deze Roelf Beerling vinden we mogelijk al in 175361 toen 'op het inge-
diende request van Roelf Beerling provincie meijer an de Horense Dijk woonagtig, hoe met sijn
nabuir Roelf Elevelt mede provincie meijer aldaar eenig verschil heeft over 't genot van 't gras van
de dijk soo als op sijn land legt' desgevraagd de rentmeester W. Wichers en de advocaat-provinciaal
E. Ippius werden afgevaardigd om de situatie persoonlijk in ogenschijn te nemen. Dat lijkt erg
vroeg: deze Roelf was toen juist 21, nog niet eens meerderjarig (die leeftijd lag toentertijd op 25
jaar). Mogelijk had hij het bedrijf van zijn vader overgenomen? Of was er een vergissing gemaakt
in de naam?

De hier behandelde RoelefBierling trouwde pas in 1762. Drie maanden voor het huwelijk (ze
waren zelfs nog niet in ondertrouw) kochten hij en zijn bruid Tietje Jans een behuizing en schuur,
tuin en appelhof aan de Horensche Dijk van Margienjans, weduwe van KrijneHarms6* voor ƒ 1700. Er
hoorde bij een beklemming van 24 grazen doende jaarlijks ƒ 60 aan de kerk tot Noorddijk alsmede
van 15 grazen mede aldaar doende jaarlijks ƒ 30 aan de rentmeester der predikanten kassa. De man
overleed in oktober 1781, waarschijnlijk geheel onverwacht; het jongste kind was in augustus
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geboren, op vrijwel dezelfde dag dat zij een behuizing, schuur, met bomen en plantagien en de be-
klemming van 48Vi mat land op de Horense Dijk aankochten63. Deze koop werd een halfjaar later
geregistreerd, toen de man al dood was.

De weduwe had weinig geluk met haar personeel: een Ritske Cerrits die op de boerderij werk-
zaam was, verdween in de nacht van 16 op 17 augustus 1782, tezamen met 'een swarte platte merrie
sonder ysers met een afgekouwde staart zoogende een vool'6*. Al drie dagen later was het bericht
doorgesijpeld dat Ritske in Kollumerland zou zijn ontdekt en in Leeuwarden in detentie gebracht;
het stadsbestuur richtte een missive aan het Hof van Friesland tot Leeuwarden met het verzoek de
man aan brenger dezes, de stadsschout Johan Philip Nix, 'mee te geven' alsmede het paard te laten
volgen.

In de loop van 1782 overwoog Tietje klaarblijkelijk een tweede huwelijk en daarvoor moest zij
financieel eerst schoon schip maken. 'Ter betalinge en zuiveringe van de lasten op hun boedel leg-
gende' besloot zij een deel van het bezit te verkopen65. Het stadsbestuur gaf haar daartoe toestem-
ming, noodzakelijk omdat zij in een onverdeelde boedel zat. De kopers waren Gerhardus Haselhof
en Anna Havinga ehelieden, die aan het einde van het jaar 1782 verklaarden dat zij van Tietje jans,
weduwe van RoelfBeerling, hadden aangekocht een huis en hof met de vaste beklemminge van tien
matten land, gelegen aan de Hoornse Dijk, aan 't comptoir der geestelijke goederen jaarlijks doen-
de/30; op hun verzoek authoriseerde het stadsbestuur de rentmeester der predikanten goederen
om hen als nieuwe meijers in te boeken66.

In november van dat jaar67 werden over de vijf minderjarige kinderen aangeworen Albert Beerling
voormond, Leenden Heddes Nauta en Harm Roelfeema voogden; uit latere huwelijkscontracten van
deze pupillen blijkt dat Albert Beerling een oom van hen was, en Leenden Nauta een volle neef (hij zal
ook geparenteerd zijn aan Hillebrand Offeringa, die grootmoeder Bartruit Nauta bij haar huwelijk
in 1734 als oom had vertegenwoordigd). Binnen een week na deze aanzwering68 maakten de voor-
standeren een afkoop met de weduwe, die toen al op het punt van hertrouwen stond - waarschijn-
lijk met de meesterknecht? De vijf kinderen waren Battruid in het 20e, Roelf ia het i8e,Jantjen in het
ïsejan in het 13e en Harmtje in het 5e jaar (de baby was kennelijk niet blijven leven). Ze zouden tot
hun twintigste jaar worden grootgebracht en daarna een uitboedeling krijgen. Het vaderlijk goed
bedroeg voor de vijf kinderen tezamen ƒ 505.16.0, tot zekerheid daarvoor werd de boerenplaats
gesteld.

Uit het huwelijk van Tietjenjans met Berent Hamsing (die veel jonger was dan zijn vrouw, al over-
leefde zij ook hem) werd nog één kind geboren, de moeder liep toen al naar de vijftig:
a. Afien Hamsing, ged. Groningen 15-8-1784 (op de Hoor. Dijk).

Uit dit huwelijk, allen geb. op de Hoornschedijk te Groningen:

1. Bertruid (Bartruda) Roelfs Bieding, ged. A.K. 23-2-1763, otr./tr. Groningen M.K. 26-2/8-3-
1785 Cornelius Hindriks Waker, geb./ged. Muntendam 10-1/15-1-1764, zn. van Hindrik
Tobias (Waker) en Beerta Cornelis (Oorties).
Hun huwelijkscontract69 gaf aan bruidegomszijde zijn moeder Beerta Oorties tot getuige; aan
bruidszijde Berent Gerrits (sic!) stedevader, Tietien Jans volle moeder, Albert Beerling volle oom en
voormond, Hilbrantjans oom, Leenden Heddes Nauta en Harm Roeljzema voogden.

2. Roelf, ged. N. K. 4-9-1765, volgt Va.
3. Jantien Roelfs Bieding, ged. A.K. 13-3-1768, overl. Groningen (buiten de Oosterpoort no. IJ

116) 23-12-1827, otr./tr. Groningen M. K. 21-3/7-4-1795 Sikke Geerts Bontekoe, ged. Groningen
21-1-1761, overl. ald. 15-9-1823, zn. van Geert Sikkes Bontekoe en Annigje Tonnis Campers;
hij was eerder gehuwd geweest met Geertjen Jans70. Uit het huwelijk Bontekoe-Bierling
vijf kinderen, onder wie een dochter Harmtjen Bontekoe die in 1823 trouwde met een Roelof
Bieding uit een andere tak van de familie (zie Va-4).
Het huwelijkscontract werd gesloten op 21 maart 179515; aan bruidszijde getuigden Berent Hamsing
stedevader, Roelf enjan Bierling volle broeders, LeendenNauta volle neef.
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Prov. Gron. Cour., no. 74, dinsdag 16-9-1823:
Tot mijn innig leedwezen overleed, heden morgen, mijn geliefde man Sikke G. Bontekoe, in den
ouderdom van 62 jaren en 8 maanden.

Groningen den 15 September 1823
Jantje Roelfs Bierling, wedw. S.G. Bontekoe

Prov. Gron. Cour., no. 103, dinsdag 25-12-1827:
Heden morgen overleed onze waarde moeder en stedemoeder Jantje Roelofs Bierling, wedw. van
S.G. Bontekoe, na eene lange sukkeling en verval van krachten, in den ouderdom van cirka 58 ja-
ren.

Groningen den 23 December 1827
J.S. Bontekoe, namens mijne overige zusters en broeders

4. Jan, ged. A. K. 10-10-1770, volgt Vb.
5. Harmpjen Roelfs Bierling, ged. A. K. 6-12-1778, otr./tr. Groningen 18-2/30-4-1809 Geert Nico-

laas Sterenburg, van 't Hogezand.
6. Henderikus, ged. A. K. 12-8-1781, buiten Apoort aan 't Hoornsche Diep; jong overleden.

IVb. Albert (Hinderikus) Beerling/Bierling, ged. Groningen A. K. 2-3-1738, overl. Hoogkerk (huis
no. 15, gealimenteerd) 1-4-1817, otr./tr. Groningen A.K. 3-5/28-5-1783 TrijntjeJans Beerling, ged.
Groningen A.K. 2-4-1747, overl. te Groningen tussen 1790 en 1800 (het is mij niet gelukt deze
datum nader te bepalen), dr. van Jan Roelefs Beerlingh en Jantjen Meertens.

Het huwelijkscontract d.d. 3 mei 178315 gaf van beide partijen de ouders op: respectievelijk Hin-
derijkus Beerling (overleden) en Jantjen Blokbargen, en Jan Beerling en Jantin Meertens (overleden). Aan
bruidegomszijde getuigde zijn zwager HillebrandJans (gehuwd met AlberdinaBierling) en zijn volle
oom RoelfBierling.

Het echtpaar kocht in 178971 van EgbertHindriks en AajjeJacobs een behuizing (met een apart ver-
huurde kamer) en een hof erachter ten zuiden buiten de Apoort aan de weg bij de gracht. Belendin-
gen waren ten noorden de Lissebonsteeg, ten oosten kapitein Idsinga, ten zuiden Hillebrantjans en
ten westen de meester van A-Kerk. Van de koopprijs ad ƒ 1160 werd slechts ƒ 260 contant voldaan.
Deze bezitting werd eind 180072 door AlbertBeerling- nu zonder zijn vrouw, die in de tussentijd zal
zij n gestorven - voor ƒ 1000 verkocht aan Lucas Bras en Aaltjenjans Hoiting.

Uit het huwelijk, ged. te Groningen:

1. Jantien, ged. A. K. 23-1-1785 (op de Reitemakersrijge).
2. Hinderikus, ged. 16-6-1790 (buiten Apoort), overl. Groningen (als Albert Bierling kind,

licentgeld A. K., graf 287 Oost) 1-7-1790.

IVc. Cornelis Alberts Beerlingh, ged. Groningen A. K. 8-5-1748, gortmaker of grutter te Oudega
(Smallingerland), overl. Oudega (huis no. 67) 19-12-1818, tr. ald. 13-5-1787 Attje [ook: Akke] Hil-
lebrants Noordwijk, geb./ged. Wijnjeterp 17-9/21-9-1766, renteniersche (1833), overl. Oudega 13-
6-1833, dr. van Hillebrand Sywerds Noordwijk, boer te Duurswoude en Wijnjeterp, en Tjitske
Popkes.

In een kwartierstaat Roorda wordt dit echtpaar opgevoerd73. Mogelijk omdat het een niet-Fries
kwartier betrof, en klaarblijkelijk misleid door gegevens in Cornelis' overlijdensakte (die gewagen
van Albert Beerlingh en Elisabeth Roels), worden hem tot ouders toegeschreven zekere Albert Kornelis
en Elisabeth Roelofs, die beiden in 1794 te Eelderwolde zouden zij n overleden. Als ouders van Elisa-
beth Roelofs waren in deze kwartierstaat gedacht, overigens wel met een vraagteken, 'Roelof Beer-
lingh, van Eelderwolde, otr. ald. 27-9-1746 Jantje Hiet'. Dat echtpaar is in deze genealogie onder
nic. genoemd en was hoogstwaarschijnlijk kinderloos.

Wel kon ik de gegevens met betrekking tot de jongere kwartieren voor het onderhavige over-
zicht gebruiken; ze zijn aanvankelijk nagetrokken en aangevuld door de heer CE. Kuipers te
Drachten, aan wie ik daarvoor dank verschuldigd ben. Ook de heer R. van der Ley te Groningen
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verstrekte gegevens (inzake de familie Deelstra). Tenslotte completeerde ikzelf de gegevens met
betrekking tot de 'Friese' generaties IV, V en VI.

Waar in het hier volgende de plaatsnaam Oudega wordt gebruikt, betreft het de plaats van die
naam in Smallingerland.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Kornelis Beerlings, geb./ged. Oudega 21-4/17-5-1789, gruttersmeid, overl. Oudega
4-3-1866, tr. Smallingerland 22-5-1811 Meindertjans Deelstra, geb. Oudega 24-10-1785, boe-
renknecht, landbouwer, overl. Oudega 15-4-1870, zoon van Jan Kornelis, lid gemeentebe-
stuur Smallingerland, en Aaltie Meinderts. Zij kregen kinderen in Oudega.

2. Albert, geb./ged. Oudega 13-1/8-2-1795, overl. Oudega 30-4-1806.
3. Hillebrand, geb./ged. Oudega 16-11/13-12-1801, volgt Vc.
4. Tjitske, geb./ged. Oudega 11-12-1805/12-1-1806; niet verder aangetroffen.

Va. RoelfRoelfs Bieding, ged. Groningen N.K. 4-9-1765, moesker, tuinier, overl. Gronin-
gen (Buiten de Heerepoort) 12-5-1808, otr./tr. Groningen M.K. 9-10/26-10-1790 Grietjen Jans
Beerling/Bierling, ged. Eelde 8-2-1756, groenvrouw, overl. Groningen 2-8-1837, dr. van Jan
Winde Beerling en Geesje Jacobs; zij was eerder gehuwd met Jacob Clasen.

Roelf en Grietje bleven zitten in de tuinderij die Grietje met haar eerste echtgenoot had bewoond
(voor bijzonderheden zie onder IIIe-4) Zij namen ook de pacht van tuinland van het Heilige Geest
Gasthuis over. Daarnaast kreeg Roelf'Bieding (of: Beerling) van dit gasthuis vanaf 1790 jaarlijks een
betaling ad ƒ 25.6.0 voor het slachten van elf koeien, en het snijden van elf 'verkens'. De laatste
betaling was over 1807; in 1808 had Jacob Willems deze taak overgenomen74.

Eveneens vanaf 1790 betaalde het gasthuis hem jaarlijks een som van gemiddeld honderd gul-
den voor 'groentens'75, deze leverantie bleef na zijn dood op naam van de weduwe staan, in 1815
werd die opJanBierlingovergeboekt.

Roelf Biedingh en Grietjen Jans kochten op 7 mei 179676 van de kinderen van Geert Sickes Bontekoe
en Anngegyn Tonnys twee hoven naast elkaar, buiten de Heerepoort ten zuiden in de Brandenbur-
gersteeg gelegen. Zwetten of belendingen: ten noorden Jan Croese, ten oosten Hindrik Pieters, ten
zuiden Fennegien Berends en ten westen de weduwe Uilkens. Samen met Bastiaan Hindriks Koster en
Elizabeth Mulders, echtelieden, elk voor de helft, kochten zij op 4 mei 180177 bovendien de beklem-
ming van een moestuin buiten de Oosterpoort (?) gelegen, zwettende aan de tuin van RoelfBeerling,
doende jaarlijks aan het Anthonygasthuis tot vaste huur ƒ 43.18.0. De prijs bedroeg niet minder
dan ƒ 3365, contant betaalden zij ƒ 2165, de rest namen zij als hypotheek op.

Tenslotte verkochten in 1804 Roe/fBieding mede voor zijn vrouw Grietjejans Bieding, en GosseDob-
binga mede voor zijn vrouw Hillegien Harms, a&njantjen Berends, weduwe van Jan Jans Wal (p.q. haar
zoon Jan Jans Wal) de volle eigendom van ongeveer acht grazen land, de Peerdevenne genaamd,
gelegen onder het schatregister van Bedum78. De belenders waren ten noorden Freerk Pieters, ten
oosten de weduwe van Cornelis Jakobs, ten zuiden 'de kopersche' en ten westen Willemjans. Prijs
ƒ 2200: contant voldaan werd de helft.

Uit dit, voor zover ik kon zien zijn enige, huwelijk vond ik vier kinderen, van wie de oudste jong
moet zijn overleden (er werd na enkele jaren opnieuw een dochter Tietje geboren). Toch liet 'Roelf
Bierling, man van Grietje Bierling oud 41 jaar, gewond Buten Heer Poord' bij zijn overlijden in
1808 uit twee huwelijken vijf kinderen na. Bovendien werd voor het 'zoontje van Roelf Bierling
buiten Heerpoort' op 30 mei 1792 het lijklaken van de N.K. gebruikt; welk kind kan dit geweest
zijn? Mogelijk zijn de twee dochters Hojkamp uit het eerste huwelijk van zijn vrouw tot de zijne
gerekend.

Uit dit huwelijk, allen geb. te Groningen buiten de Herepoort:

1. Tietje, ged. M. K. 10-7-1791, jong overleden.
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2. Jan Bieding, geb./ged. M.K. 19-2/22-2-1793, moesker buiten de Heerepoort T 85 (1815),

koemelker buiten de Heerepoort T 72 (1918-1825), kastelein buiten de Oosterpoort IJ

109 (1828) of IJ 114 (1832), overl. Groningen 18-11-1880, tr. (1) Groningen 13-11-1814 Aafien

Hulscher, ged. Groningen 11-9-1795, overl. Groningen 3-4-1829, dr. van Jan Hulscher,

kleermaker, en Hillegien Gerrits; tr. (2) Groningen 15-4-1830 GeesjeOttens, ged. Groningen

28-10-1803, overl. Groningen 19-12-1894, dr. van Folkert Jans Ottens en Engelina Pieters

Takens.
Hij gebruikte onder andere onder beklemming (de huur bedroeg ƒ 180 per jaar) ruim 10 grazen
land onder Zuidwolde aan het Selwerder diepje, de Hooge Vonder-Venne genaamd; de eigendom
hiervan werd op 31 augustus 1818 geveild79.

Ten tijde van de volkstelling van 1830 woonde Jan Bieding, toen kastelein, buiten de Oosterpoort
o.z. op no. 114. Hij had zes kinderen, een knecht en een dienstmeid, maar geen vrouw: Aajjen Hui-
sdier was inderdaad in 1829 overleden. Naast hem, op no. 115, woonde de tuinier Pieter Ottens (23 jaar
oud) en zijn 26-jarige zuster Geesjen Ottens. Kort daarop trouwde Jan met deze buurvrouw. Ook uit
dit huwelijk werden nog verschillende kinderen geboren: opvallend is dat naast de zoon Roelfuit
1815 ook in 1839 weer een Roelfwerd geboren.

In 1850 was hij koemelker in de Oliemolensteeg 114/2, in 1860 en 1870 warmoezenier aan de Oos-
terweg 114/2, waarschijnlijk hetzelfde adres.
Uit het eerste huwelijk, allen geb te Groningen:
a. Roelf, geb. 31-8-1815.
b. Hilkchien, geb. 3-10-1817.
c. Jan, geb. 23-4-1820.
d. Grietje, geb. 7-9-1822.
e. Johannes, geb. 19-1-1825.
f. Tietje, geb. 3-1-1828.
Uit het tweede huwelijk, allen geb. te Groningen:
g. doodgeboren dochter, geb. 21-8-1832.
h. Engelina, geb. 21-8-1832.
i. Pieter, geb. 12-9-1834 (tweeling met volgende).
j . Folkert, geb. 12-9-1834.
k. Engelina, geb. 16-2-1837.
1. Roelf Bieding, geb. 16-4-1839, overl. Groningen 30-3-1880.
m. Aaltje, geb. 18-4-1842.
n.Jaapkien, geb. (IJ 114) 4-9-1846.

3. Tietijn,ged.M.K.27-11-1795.

4. RoelofBieding, geb. Groningen 11-11, ged. M. K. 18-11-1798, tuinier, moesker buiten de Oos-

terpoort IJ 111 (1824,1825) en IJ 116 (1829,1832), overl. Groningen 10-11-1879, tr. Groningen

27-11-1823 Harmpien (ook:Harmtjen) Bontekoe, ged. Groningen M.K. 20-11-1803, overl. Gro-
ningen (buiten de Oosterpoort IJ 116) 27-2-1871, dr. van Sikke Geerts Bontekoe en Jantjen
Roelfs Bieding (buiten Oosterpoort; zie voor hen IVa-3).
Zij woonden Buiten de Oosterpoort o.z., op no. 116; Jan Bieding en Geesjen Ottens woonden op no.
114.
Uit dit huwelijk, allen geb. te Groningen:
a. Jantien, geb. 6-3-1824.
b. Jantien, geb. 20-7-1825.
c. Grietje, geb. 4-1-1829.
d. Sikko, geb. 20-4-1832.
e. Tietje, geb. 27-11-1834.
f. Jaapkien, geb. 2-11-1837.
g. Geertje, geb. 6-1-1841.
h. Roelf, geb. 10-1-1844.
i. Annegien, geb. 5-11-1846.
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Vb. Jan Roelfs Bieding, ged. Groningen A. K. 10-10-1770, eerst landbouwer aan de Horensche-
dijk, bij zijn overlijden arbeider te Hoogkerk, overl. ald. (huis no. 50) 21-1-1829, tr. (1) otr./tr.
Groningen 5-5/20-5-1798 (voor haar Jan Hindriks Kuiper, als voormond) Nantje Egberts Kuiper
(Cuiper), bij haar huwelijk van de Horenschedijk, ged. Wedde 1-1-1780, overl. Groningen (aan
de Horenschedijk no. 39) 11-6-1814, dr. van Egbert Hindriks Kuiper(s) en Trijntje Willems; tr.
(2) Groningen 31-5-1815 Stientjejans, ged. Obergum 11-11-1785, dienstmeid te Groningen, overl.
Groningen (Appelstraat no. L 289) 3-12-1831, dr. van Jan Jans, timmerman, en Trijntje Tjeerts.

Huwelijkscontract van het eerste huwelijk op 5 mei 179815 waarbij aan bruidegomszijde Tietje
Jans getuigde als moeder, Beerent Hamsing stiefvader, RoelfBeerling broer, Sicke Geerts Bontekoe aan-
getrouwde broer, Jantien Beerling zuster, Albert Beerling oom. Aan bruidszijde onder andere Jan
Hindriks Kuiper volle oom en voormond, Jantje Hindriks 'volle moey', en enkele neven.

Deze Jan Hindriks Kuiper was op 4 januari 179880, dus kort tevoren, aangezworen (de locaal ge-
bruikelijk term voor beëdigd) als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Egbert
Hindriks Kuipers bij wijlen Trijntje Willems; voogden waren Jan Geerts Heikens en aanvankelijk ook
Berend Willems Renkes te Westerwolde, maar deze overleed kort daarop en werd vervangen door
Carstjen Thomas.

Waarschijnlijk was dit de Jan Bieding die, samen met Egbert Lukas, in september 1799 een drin-
gend beroep op het stadsbestuur deed81. Deze beide mannen, die zelf op de Hoornsedijk ver buiten
de stad woonden, moesten opeens binnen de stadsmuren wachtdienst doen 'waardoor hunne
huizen en vrouwen aan hun noodlot worden overgelaten, als ook het vee, dat geduurig der remon-
stranten opzigt volstrekt is benodigd, het koorn dat nog op den wortel staat en niet door vrouwen
kan worden gered, moet worden ingezameld, en zij al het voorschr. werk door onvermogen niet
door vreemden kunnende laten doen, verzogten van de personele wachten te mogen worden ver-
schoond'. De Municipaliteit verwees de klacht naar 'de colonel der Bataavsche gewapende burger-
magt' en laten we hopen, dat zij van de wacht zijn ontslagen.

Die winter bleek ook anderszins dat Jan Bieding het moeilijk had. Een Jan Hollander had in 1799
'een quantiteit hooy aan de Drentsche Laan heeft gewonnen en hetzelve in een blok gezet op het
heem van Jan Bierling aan de Hoornsche Dijk welke zulks aan remonstrant heeft vergunt, dat
gem. hooy in huis willende haaien, hetzelve niet was te vinden ...82. Beider advocaten hadden een
compromis bereikt, waardoor Jan Bierling een schadevergoeding van ƒ 180 zou voldoen, maar ook
dat geld kon Hollander niet van hem 'magtig worden'.

Het echtpaar maakte op 22 mei 180683 een scheiding met de voorstanderen over de minderjarige
zoon van wijlen Egbert Kuiper bij wijlen Trijntje Willems. Onderling hadden ze dit al in 1805 gere-
geld. Dat zal dus een jongere broer van Nantje zijn geweest, kennelijk de in 1785 aan de Horensche-
dijk geboren Hendrik Egberts Kuiper (ged. Groningen A. K. 12-6-1785); van een nog te Wedde gedoopt
zusje Renske(op 4-6-1781) vond ik geen sporen terug.

Bij de scheiding van 1805-1806 kreeg het echtpaar Bierling officieel toebedeeld een boerenplaats
buiten de Apoort aan de Horenschedijk groot 75 grazen, doende tot jaarlijkse huur ƒ 90 (volgens
een beklembrief van 9 maart 1745), ter waarde van ƒ 10.300; zij verrichtten een contante betaling
aan de boedel van ƒ 1500 en namen nog een hypotheek van ƒ 3650 op.

Begin januari 1806 werd deze publiekelijk te koop aangeboden84: het betrof een kapitale boe-
renplaats, bestaande in een deftige behuizing en schuur met het recht van beklemming van 75
grazen kostelijk weide, bouw- en hooiland, staande en gelegen buiten de Apoort aan de Horensche
Dijk, doende 's jaars tot huur ƒ 90 en bewoond en gebruikt door Jan Biedingen vrouw.

Ik veronderstel dat zij toen verhuisden en in 1810 nieuwbouw lieten plegen85. Toen verzocht Jan
Bierling toestemming om een behuizing te zetten op den grond van de tuin buiten de Apoort no.
HH 2, daarbij genegen de zuidmuur op te richten in dezelfde rooilijn met het zomerhuis aldaar en
bovendien de sloot bezijden de tuin te dempen. (De kluftheren wensten daarover eerst nog overleg
te plegen met de buurman Jacob Hesselink). Kennelijk viel het merendeel van deze bezittingen later
aan de kinderen uit dit eerste huwelijk toe, of Jan Bierling was een slecht boer; hij hertrouwde met
een timmermansdochter en eindigde zijn leven als arbeider in Hoogkerk. In 1814 was hij althans
melkverkoper aan de Hoornsedijk H 39, in 1816-1819 landbouwer aldaar; maar in 1826 was hij boe-
renarbeider in het Appelstraatje (M123).
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De successiememorie van Naantje Egberts Kuiper K vermeldde als erfgenamen haar minderjarige
kinderen Tietje, Trientje, Berendina, Egbert en RoelfBierling. Behalve Jantje waren alle kinderen uit
dit huwelijk in 1814 dus nog in leven. De jongste van hen, de 14-jarige RoelfBierling, werd na het
overlijden van de vader niet zoals zijn jongere halfbroer en -zusjes door de diaconie bedeeld, maar
daarentegen prompt opgenomen in het Diaconie Kinderhuis87.

Jan Bieding 13 jaar, Jantje Bierling 11 jaar, Harmpien Bieding 7 jaar, kinderen van Jan Bieding en Stien-
tjejans, werden vanaf 10 december 1833 door de diaconie van de ge kluft bedeeld met elk 75 stuivers
en een half brood per week. Uit de aantekening valt op te maken dat zij voor de ondersteuning
bedankten op 3 mei i83488. Hun vader was al in 1829 overleden en hun moeder in 1831; ze moeten
dus zijn opgevangen door anderen (familieleden?).

Uit het eerste huwelijk, allen geb. aan de Horenschedijk onder Groningen:

1. NN (ongenoemd kind van Jan Beerling), overl. (licentgeld A. K., Harm Jurjens voor ' t kind
van Jan Beerling, graf 104 NW) 21-4-1799.

2. Tietjen Beerlingh, ged. A.K. 26-4-1801, tr. Groningen 13-6-1839 Folkert Jannes Bakker, ged.
Groningen 13-1-1797, kastelein, zn. van Jannes Gerrits Bakker en Margien Folkers Wie-
ringa; hij was eerder gehuwd met Grietje Derks Stel.

3. Trijntjen, ged. A. K. 28-11-1802.
4. Berendina, ged. A. K. 7-5-1806.
5. Jantje,ged.A.K.31-8-1808.
6. Egbert, geb./ged. A. K. 1-5/8-5-1811.
7. Roelf, geb. (Hoornsedijk H 39) 30-3-1814.

Uit het tweede huwelijk, allen geb. te Groningen:

8. Johanna, geb. (Hoornschedijk A 39) 19-5-1816.
9. Jan, geb. (idem) 13-11-1817.

10. Jantien, geb. (idem) 7-11-1819.
11. Harmpien, geb. (HorenschedijkA 40) 8-9-1823.
12. Jakob, geb. (Appelstraatje M123) 15-8-1826.

Vc. Hillebrand Kornelis Beerlings, geb./ged. Oudega 16-11/13-12-1801, grutter, koopman, gort-
maker, bakker, landbouwer te Oudega, overl. Drachten 17-9-1874, tr. (1) Smallingerland
26-1-1825 Eetske Jans Mulder, ged. Midwolde 13-3-1803, overl. Oudega 28-7-1833, dr. van Jan
Hendriks Mulder, bakker en molenaar, en Wietske Hendriks van der Scheer (ook: Hoekstra);
tr. (2) Smallingerland 1-11-1834 Jantje Jans Mulder, geb. Burum 14-4-1813, overl. Opeinde (gem.
Smallingerland, weduwe Beerligs) 2-4-1900, zuster van zijn eerste vrouw.

Uit het eerste huwelijk, allen geb. te Oudega:

1. Kornelis Hillebrands Beerlings, geb. 7-6-1825, overl. Drachten (gem. Smallingerland, onge-
huwd) 24-8-1895.

2. Jan Hillebrands Beerlings, geb. 22-3-1827, koopman (1890), overl. ald. 24-2-1908, tr. Smallin-
gerland 14-6-1890 TjoltjeBouma, geb. Nijega (gem. Smallingerland) 27-6-1849, dienstbode
(1890), overlijden niet gevonden (mogelijk Oudega na 1940), dr. van Jan Jelkes Bouma en
Trijntje Hoekstra.

3. Albert, geb. 2-2-1829, overl. Oudega 4-9-1832.
4. Hendrik Hillebrands Beerlings, geb. 12-4-1831, landbouwer, overl. Oudega 4-5-1886, tr. Smal-

lingerland 2-6-1855 Grietje Sjoerds Haarsma, geb. Suameer 30-3-1827, overl. Oudega 24-7-
1889, dr. van Sjoerd Andries Haarsma, landbouwer, en Wijpkjen Folkerts Riemersma.

Gens Nostra 58 (2003) 521



Uit het tweede huwelijk:

5. AttjeHillebrandsBeerlings, geb. 25-3-1835, overl. Oudega 18-3-1885, tr. Smallingerland 12-2-
1859 Reinder Klazes Kielstra, geb. Oudega 1-10-1831, arbeider, overl. ald. 25-6-1886, zn. van
Klaas Reinders Kielstra, winkelier, en Leentje Klazes Smeerke.

6. Eetske Hillebrands Beerlings, geb. 10-1-1837, overl. Opeinde (gem. Smallingerland, huis no.
57) 29-3-1917, tr. Smallingerland 19-5-1866 Reinder Jongsma, geb. Opeinde (gem. Smallin-
gerland) 4-10-1833, overl. Opeinde 18-4-1914, zn. van Jan Reinders Jongsma, van Opeinde,
boer, en Antje Hendriks de Jong.

7. Wijtske Hillebrands Beerlings [ook: Beerligs], geb. 7-2-1840, overl. Oudega (huis no. 65, onder
de naam Beerligs) 10-4-1927, tr. (1) Tietjerksteradeel 21-5-1870 PieterDouwesSibma, geb. Ga-
rijp (gem. Tietjerksteradeel) 3-6-1844, arbeider, overl. Oudega 18-3-1882, zn. van Douwe
Wolters Sibma en Baukje Pieters Veenstra; tr. (2) Smallingerland 16-5-1885 Gerben de Vries,
geb. Oudega 3-1-1841, arbeider, overl. ald. 3-5-1914, zn. van Thomas Gerbens de Vries en
Aaltje Meinderts Deelstra.

8. Albert Hillebrands Beerlings, geb. 19-2-1842, landbouwer, overl. Oudega 28-9-1893, tr. Smal-
lingerland 20-4-1878 Grietje Theunis Vegter, geb. Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel) 18-
2-1857, overl. Oudega 15-5-1886, dr. van Theunis van Berkum Vegter, landbouwer, later
scheepskok, en Jeltje Sijtzes Sienema.

9. Tjitske Hillebrands Beerlings, geb. 24-5-1846, overl. Drachten (gem. Smallingerland) 2-5-
1915, tr. Smallingerland 21-9-1867 Marten Pool, geb. Noorder-Drachten 17-12-1839, overl.
Drachten (gem. Smallingerland) 4-9-1922, zn. van Jan Eizes Pool en Janna Jans Rinkema.

STAAKn

Ilb. Hindrik Bieding, geb. ca. 1690, woonachtig te Eelde-Paterswolde, overl. vóór 1760, tr.
(1) (ca. 1715?) Aaltien Jansen, zeker overl. vóór 1724, waarschijnlijk dr. van Jan Roelefs; tr. (2) ca.
1723-1724 Annegjenjans, van Schelfhorst, waarschijnlijk dr. van Jan Winde (vermeld te Paters-
wolde, 1717)89.

Hindrik moet al enkele jaren gehuwd geweest zijn met zijn tweede echtgenote (uit dit huwelijk
waren op dat moment al twee kinderen gedoopt) toen op 25 juni 172690 de hoofd- en medemom-
baren over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Aaltien Jansen een eenkindschap, eenzuster- en
eenbroederschap maakten met de stiefmoeder Anneghien Jansen. Dit zal betekend hebben, dat de
goederen van de eerste vrouw in de boedel bleven berusten, en dat de voorkinderen van de man
in de nalatenschappen van vader en stiefmoeder zouden meedelen gelijk met de kinderen uit het
tweede huwelijk. Uit dat eerste huwelijk zijn zeker drie kinderen volwassen geworden; uit het
tweede huwelijk vier of vijf. Ik voer er hier vijf op, maar moet een voorbehoud maken voor Willem
en Roelf Bieding, die geboren kunnen zijn als 'kind', respectievelijk 'zoon' van het echtpaar, maar
van wie de filiatie zeker niet bewezen is.

De man zal wel genoemd zijn als Hindrick Beerling, meyer van het Oosterbroek (met twee peer-
den), die in 1742 en 1754 telkens voor twee gulden werd aangeslagen in het Haardstedengeld-regis-
ter van Eelde.

Uit het eerste huwelijk, waarschijnlijk:

1. Hindrik Beedinck, 'van Paterwolde onder Eelde', overl. vóór 1762, tr. (1) otr. Groningen 29-
2, otr. Eelde 15-3, tr. N.K. 19-3-1744 Marghjen Roelfs (p.q. Hindrick Claassen als broer), van
Gieten in 't Landschap Drenth, wed. van Wessel Gerrits; tr. (2) otr./tr. Groningen M.K.
3-11/29-11-1759 Jacobje Gosses, ged. Groningen M.K. 2-7-1713, dr. van Gosse Jans en Tietje
Jans, eerder gehuwd met Eite Geerts.
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Het huwelijkscontract tussen Hindrik Bieding en Jacobje Gosses, dat op 23 november 1759 gesloten
werd'5, gaf van beide partijden de ouders op en van Jacobje ook de naam van haar eerste man. Ge-
noemd werd bruids voordochter Tietje, oud in 't 5e jaar, bij wijlen Marrichjen Roelofs - daar moet een
wonderlijke verschrijving hebben plaatsgevonden, want Marrichje Roelofs was de eerste vrouw van
de bruidegom! (het kind, Tietje Eites, was ged. M. K. 7-1-1755, buiten de Oosterpoort). Getuigen aan
bruidegomszijde waren Jan Bieding enjantjen Meertens als broeder en zuster. Gezien de naam van
de vrouw moet dat Jan Roelefs zijn geweest; kennelijk was die, met naam en patroniem, naar een
moederlijke grootvader vernoemd. Bij dezelfde getuigenreeks werden verder nog genoemd Jan
Geerts en Aaltjejans als zwager en zuster, deze namen zijn echter weer doorgehaald en er wordt niet
vermeld tot wie van de beide huwenden zij in deze relatie stonden. Ik neem aan, dat dit Hindrick
Biedings zuster Aaltje Hindriks geweest is.

Tevoren had Jacobje van het stadsbestuur toestemming gekregen om te hertrouwen zonder een
afkoop met haar dochtertje te maken91. Zij bezat slechts weinig goederen en haar tweede man had
zich bereid verklaard om het kind als zijn eigen aan te nemen, dat wil zeggen te laten mee-erven
van zijn goederen gelijkelijk met eventuele andere kinderen.

Jan Bieding en zijn vrouw hadden deze huwelijkse voorwaarden van hun broer helpen bekrach-
tigen, maar hield wel de vinger aan de pols. Een week of zes later verzocht hij het stadsbestuur om
een afschrift van dit huwelijkscontract, dat toen nog ter stadssecretarie berustte92. Dit werd hem
inderdaad toegestaan.

Het tweede huwelijk heeft niet lang meer geduurd. Op 7 januari 176293 maakte Jacobje Gosses,
weduwe van Hindrik Bieding, een afkoop met Jan Reisiger, Berent Geerts en Harm Schuring als 'opsien-
ders' over haar dochtertje bij wijlen Eite Geerts, genaamd Tietje en oud in het 8e jaar. Door wijlen de
stiefvader was zij bij contract van 21 november 1759 'voor zijn eigen aangenomen'. Het kind zou te
zijner tijd ƒ 125.3.0 krijgen, en een uitboedeling.

Eigen kinderen van Hindrik Bieding vond ik niet gedoopt.
2. Jan Roelefs, volgt Illd.
3. Aaltje Hindriks Bieding, geb. ca. 1722, tr. Eelde 19-4-1750 Jan Geerts (later: Jan Jonkman); hij

zal een zoon zijn geweest van Geert Jonkman, die Eelde 14-7-1731 een dochter Jantje liet
dopen.
Verondersteld mag worden dat deze vrouw een dochter is van Hindrik Bieding; zij kwam wisselend
voor als Aaltje Hindriks, Aaltjejans, en Aaltje Beerling. De vorm 'Aaltje Jans' zou kunnen verwijzen
naar een volledige vernoeming naar de jonggestorven moeder - is die bij deze bevalling overle-
den? - of naar de echtgenoot. Onder deze naamsvorm kwam zij voor in het huwelijkscontract van
Hindrik Beerling en Margien Roelfs, toen Jan Geerts en Aaltjejans werden opgevoerd als zwager en zus-
ter (er stond niet bij van wie), doch in de akte ook weer werden doorgehaald.
Uit het huwelijk, allen ged. te Eelde:
a. Aaltjejonkman, ged. 6-4-1755 (uit het Zuideinde van Eelde).
b. Willemjonkman, ged. 31-12-1758 (van de Hooyweg).
c. Roelefjonkman, ged. 11-1-1761 (van de Hooyweg).

Uit het tweede huwelijk, allen ged. te Eelde:

4. Jan Winde, ged. 11-6-1724, volgt Ille.
5. Kind, mogelijk Willem, ged. 22-7-1725, volgt Illf.
6. Grietje, ged. 27-7-1727 (de ouders woonden toen te Paterswolde).
7. Zoon, mogelijk Roelf, ged. 30-4-1730, volgt Illg.
8. Evert, ged. 18-10-1732, volgt Illh.
9. Aaldert, ged. 13-5-1742, volgt m i .
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Illd. Jan Roelefs Bieding, van Eelde, koemelker aan de Reitemakersrijge te Groningen, overl.
(breuk bet. en tevens lijklaken M. K. voor Jan Bierling, weduwnaar van Jantje Meertens buiten
Aa poort) 3-2-1791, otr. Groningen 31-12-1735, otr. Engelbert januari 1736, tr. N.K. 19-1-1736Jan-
tjen Meertens (p.q. Harmen Pieters, als oom), ged. Westerbroek 14-1-1714, overl. Groningen (als
Jantjen Meertens aan de Reitmakers Rige, vrouw van Jan Reinhuis (!), lijklaken A. K.) 3-1-1782,
dr. van Meerten Willems en Trij ntien Jans.

Kort na het huwelijk, op 25 oktober 1737**, verkreeg Jantien Meertens' zuster Annegyn Meertens 'over
de zo jaar oud synde volgens verklaring van haar moeder en van haar aangetr. swager Roelf Beer-
ling (sic!)' venia aetatis, dat wil zeggen een verklaring van meerderjarigheid. Zij had met haar zus-
ter en haar moeder een woning met tuin te Engelbert mandelig, kennelijk het ouderlijk huis; toen
de diaconie van Engelbert in 173895 de op dit perceel rustende hypotheek had opgezegd, kregen zij
toestemming om het te verkopen. Annegyn Meertens trouwde rast Albert Jans (\ater AlbertJansNieborg)
en over hun twee minderjarige kinderen werd op 16 februari 174896 tot voormond aangezworen
Jan Roelfs Beerling woonachtig in de stad op de Reitsmakerie; sibbevoogd werd Peter Jans, vreemde
voogd TammeDercks Tierckvoogt tot Engelbert'.

Het echtpaar Beerling bezat zelf een behuizing, stal en annexen ten noorden aan het Zuider-
diep (dat wil zeggen, aan de Reitemakersrijge) die op 16 juli 1736 voor ƒ 1000 van de raadsheer Johan
Geertsema en vrouw Harmanna Verhagen was aangekocht97. Het werd betiteld als een koemelkerij
bestaande in een kamer, 'stallinge voor peerden en beesten' [beesten = koeien], op de Reytema-
kersrijge op eigen grond. Van de koopsom werd slechts ƒ 50 contant voldaan en op de resterende
hypotheek ter grootte van ƒ 950 werd kennelijk nooit iets afbetaald; deze werd nog op 4 juni 1779'*
door de ene schuldeiser aan een andere overgedragen. Zij voelden zich kennelijk goed thuis in
deze buurt: gedurende de winter van 1760 verzochten Jan Roelfs Beerling en cons. wonende aan de
Reijtemakersrijge aan het stadsbestuur, of'aldaar nog een lantaarn moge geset werden'99. Er werd
een burgemeester afgevaardigd om de noodzaak ervan te bekijken!

Na het overlijden van de vrouw werd in mei 1786'°° de boedel gescheiden tussen de weduwnaar
en de volwassen kinderen. Meestal gebeurde dat als de overlevende wilde hertrouwen, ditmaal
was daar geen sprake van; het zal te maken hebben gehad met de hoge leeftijd van de vader, die
misschien bij een van de kinderen ging inwonen? Hoe lungjantjen Meertens toen al dood was, bleek
mij niet, maar als de gevonden overlijdens vermelding van 1782 juist is, was dat eenjaar of vier ge-
weest. De toen nog levende kinderen waren Meerten, Jan, Trientjen (gehuwd met Albert Bierling), Wil-
lem en Roelf. Het was de jongste zoon RoelfBierling(hïj zou datzelfde jaar in het huwelijk treden) die
het recht van eigendom op de behuizing overnam en ook de daarop nog drukkende hypotheek.

Uit het huwelijk, allen geb. te Groningen aan de Reitemakersrijge:

1. Hindrik, ged. N. K. 25-4-1737.
Dit kind werd ingeschreven als zoon van Jan Hindriks Beerlink enJantjeBerends op Reitmakersrijge;
dat adres klopt, en de chronologie ook (Jan Roelefs was toen drie maanden gehuwd). Het patroniem
Hindriks zal zijn eigenlijke vadersnaam aanduiden, zulks in tegenstelling tot de naam Jan Roelofs
waarmee hij normaal gesproken door het leven ging; het patroniem van de moeder zal een vergis-
sing zijn - 'Meertens' en 'Berends' klinken misschien niet zo heel erg verschillend.

De naam Hindrik kwam later in de kinderreeks niet meer terug, wat erop wijst dat deze zoon in
leven is gebleven. Toch wordt hij bij de scheiding in 1786 niet genoemd. Mogelijk stierf hij daarom
als Hindrik Bierling 'een gesel te Haren' voor wie te Groningen op 11 oktober 1766 breuk werd be-
taald.

2. Trientien, ged. A. K. 28-6-1739; j ° n g overleden.
3. Meerten, ged. A. K. 25-4-1742, volgt IVd.
4. Jan Willems Beerling, ged. A. K. 19-5-1745 (als zn. van Jan Roelfs en Jantien Martens op Reit-

makersrijge; hij ging later gewoon als Jan, een enkele keer Jan Jans, Beerling door het
leven), mogelijk overl. als Jan Bierling (oud 60 jaren) Hoogezand 7-7-1806, otr./tr. Gro-
ningen A.K. 28-5/15-6-1768 Jantien AlbertsNieborg, geb./ged. Engelbert 21-5/21-2-1740, dr.
van Albert Jans [Nieborgh] en Annegien Meertens.
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Het huwelijkscontract van 26 mei 176815 noemde hemJanJansBeerlingh en gaf de namen van weder-
zijdse ouders. Aan bruidegomszijde getuigden beide ouders, verder Meerten JansBeerling en Martha
Ganckema broer en schoonzuster; aan bruidszijde trad behalve de vader ook de stiefmoeder Margien
Braams op. Hoewel het niet uit deze stukken blijkt, waren bruid en bruidegom volle neef en nicht:
bruids reeds overleden Annegyn Meertens was een zuster van bruidegoms moeder Jantien Meertens
geweest.

Van dit gezin - ik vond geen kinderen - zien we verder niet veel neerslag in de archieven. Wel
huurde (een) Jan Beerling op 9 februari 1769 van de stad zeven grasen land an de Wolvedijk onder
Hoogkerk, voor zes jaar vanaf Gregorii 1769, af 15 per jaar"". Ik neem aan dat dit de hier bedoelde
persoon aangaat: als borg tekende namelijk Meerten Beerling, denkelijk zijn broer dus. Of ze in de
stad zijn blijven wonen, is ook niet helemaal duidelijk.JantjeAlberts, de huisvrouw vanJanBeerling,
kreeg van de Groninger diaconie op 27 september 1790 een akte van indemniteit bij haar vertrek
naar Westerbroek102; aangaande de echtgenoot vond ik geen vermelding. Wel zien v/e Jan Beerling
geregeld optreden bij de familie van zijn vrouw; zo werd hij in 1782 aangezworen als voormond
over de twee minderjarige kinderen van Jantje Claassens bij wijlen Jan Alberts Nieburgh'03. In deze
functie kwam hij zelfs twintig jaar later nog voor, toen de gehele familie Nieborg delen uit een
erfenis verkocht'"4, het echtpaar Beerling-Nieborg leefde toen beiden nog.

Mogelijk stierf de man in Hoogezand op 7 juli 1806, oud 60 jaren, maar deze overledene stond te
boek als ongehuwd. Ik ken echter geen andere Jan Bieding die omstreeks 1745-1746 is geboren.

;. Trijntien Beerling, ged. A.K. 2-4-1747, otr./tr. (voor haar Jan Beerling als vader) Groningen
A. K. 3-5/28-5-1783 AlbertBeerling, van de Hoorschedijk onder Groningen, zn. van Hendri-
cus Beerling en Jantjen Blokbergen.
Voor details over hen zie bij de echtgenoot (IVb.). Bij het huwelijkscontract105 getuigden aan
bruidszijde de vader - de moeder was toen al overleden - en haar broers Meertenjan, Willem en Roelf
Beerling.

i. Willem Jans Bierling, ged. A.K. 28-7-1751, burger van Groningen 1785, overl. 6-9-1791106,
begr. Groningen (monsieur Bierling, Nieuwe Ebbingestraat, N.K. graf 115, kerk) 1-9-1791,
otr./tr. Groningen A.K. 24-4/19-5-1773 Jantje Abrahams Groothuis (voor wie de vader), ged.
Groningen N. K. 18-2-1746, overl. na mei 1805, waarschijnlijk als 'wed. Byrling' (licentgeld
N. K. 24-7-1805, ƒ 2), dr. van Abr(ah)am Derks Groothuis en Annegyn Tjeerts Buining.
Bij het huwelijkscontract'07 werden wederzijdse ouders genoemd; die aan bruidegomszijde ge-
tuigden, met daarnaast Meerten Beerling en Martha Gankema,Jan Beerling en Jantien Alberts Nieborg
als broeder en aangetrouwde zusters, en Trijntien Beerling zuster. Als 'ondertrouwde luiden' leende
het paar op 29 april 1773108 vijfhonderd gulden van de commis provinciaal J.D. Brugma en M. Geerts,
echtelieden (deze brief werd gecancelleerd vertoond op 4 mei 1779); borg stelden zich de beide ou-
derparen.

Wat de man als beroep had, bleek mij niet. Mogelijk was hij breimeester, want het stedelijke
werkhuis betaalde in augustus en oktober 1786 respectievelijk ƒ 6.10.0 en ƒ 16.0.0 breidloon uit
aan Willem Bierlingh '°9. En in 1787"0 kochten zij een bleekveld met mandelige put ten zuiden in
de Kruisstraat gelegen (zwettende ten noorden aan de straat en ten westen aan A. Groothuis, onge-
twijfeld hun (schoon)vader) voor ƒ 230. Mogelijk had het hiermee te maken dat een Berent Berents
in 1789 W. Beerling aansprak11'. De impetrant wilde zijn planketting ofwel schutting, die geheel was
overgezakt, vernieuwen; maar gedaagdes bomen stonden daar te dicht bij om dat mogelijk te ma-
ken. Overigens werd door de kluftheren in actis getekend dat gedaagde met alle bereidwilligheid
verklaarde de bomen voor zover nodig weg te zullen kappen.

Zij zullen wel aan de Nieuwe Boteringestraat gewoond hebben, gezien de betaling van grond-
pacht ad ƒ 1.0.0 in 1790"2.

In 1791 overleed de man; als zijn (kennelijk kinderloze) weduwe verkocht Jantien Groothuis een
jaar nadien twee hoven buiten de Ebbingepoort in de Borgersteegh, voor ƒ 241"3. Zij verklaarde
volgens een papieren obligatie d.d. 15-7-1793 een bedrag van ƒ 2375 schuldig te zijn aan de heer T.
Groothuis "4; deze schuld werd twee maanden later omgezet in een verzegeling. Samen met haar
zuster Aaltien Groothuis (weduwe Fockens) verstrekte zij eind 1797 een hypotheek ad ƒ 2800 over een
trekschuit van Kropswolde/Foxhol naar Groningen; bij een latere overdracht daarvan in mei 1805
waren beide dames nog in leven'ls.
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7. Roelof (ofRoelf) Beerling, ged. A.K. 27-11-1754, overl. Groningen (Reitemakersrijge Z 221,
weduwnaar van Janna Roelfs) 16-6-1819, otr./tr. Groningen N.K. 4-11/23-11-1786 Janna
Roelfs, van Schildwolde (p.q. Hinderikus Lunsingh), overl. Groningen 3-8-1805"6.
Ik vond ditmaal geen huwelijkscontract, maar toen er na vijfjaar huwelijk nog geen kinderen
waren maakten zij op 19 december 1791 een testament op de langstlevende"7. Tevens lieten zij aan
de Gereformeerde armen der stad twee zilveren ducatons na: uit te keren door de erfgenamen 'met
ses weeken na laaster dood'.

Begin 1802"* kochten zij van Gezina Kijff, weduwe van Pieter van der Veen, de beklemming van
ruim tien grazen 'kostelijk groen land' buiten de Boteringepoort gelegen in twee stukken, de
Vonder Venne genaamd. De prijs was ƒ 700 en de vaste huur (te betalen op Midwinter) bedroeg
ƒ 180. Kennelijk was Roelf in de ouderlijke woning (zie boven) ook het ouderlijke stiel van koemel-
ker blijven uitoefenen? Inderdaad stond Roelf Beerling circa 1805 als meijer van dit perceel te boek"9.
Hij stierf eveneens op de Reitemakersrijge, en zijn overlijden werd door zijn broer geannonceerd
(Gron. Cour., no. 50, dinsdag 22-6-1819):
Heden nademiddag overleed, tot mijne droefheid, mijn waarde en eenigen broeder Roelf Bierling,
in leven koemelker en hovenier, aan de Rietmakers-rijge alhier, aan een langdurige sukkeling, in
den ouderdom van 64 jaren en 7 maanden. Geve hier van kennis aan vrienden en bekenden.

Groningen den 17 Juny 1819
M. Bierling, korvemaker, in de Oude Ebbingestraat

Ille. Jan Winde Bierling, ged. Eelde 11-6-1724, dagloner, overl. (te Groningen? na juni 1786, tr.
Eelde 5-12-1745 GeessieJakobs(deBoer), overl. (Groningen?) na juni 1786.

Zij woonden te Eelde, in 1756-1759 aldaar 'uit de Westerhorn', en alle kinderen waren daar ge-
doopt; de ouders heten steeds Jan Winde en Geesje Jacobs, zonder familienaam. Uit latere akten na
1811 de kinderen betreffende (volgens onder andere de overlijdensakte van hun dochter Grietje)
blijkt dat zij dagloners waren en waarschijnlijk onder andere te Sauwerd hebben gewoond, doch
'laatst te Groningen' verbleven en aldaar zijn overleden. Ik kon echter geen spoor van hen ontdek-
ken. Het is mogelijk dat de man stierf als 'Mons. J. Beerling voor Heerpoort', begr. Groningen 13-2-
1807, licentgeld A.K. (graf no. 160, Kerk) ƒ 2 en luiden op 14-2-1807 ƒ 3; het zijn hoge bedragen. Hij
zou dan oud zijn geworden en kan bij een van de jongere dochters hebben ingewoond.

Uit het huwelijk, allen ged. te Eelde:

1. Annegje, ged. 4-5 (of 6?)-i747. Het is niet onmogelijk dat zij als Anna Beerling, van Eel-
derwolde, otr./tr. Groningen 6-6/21-6-1801 Jan Hindriks, van Eelde; ik vond geen andere
kandidate van die naam, maar zij zou dan niet bepaald jong gehuwd zijn.

2. Derkje Beerling, ged. 8-2-1750, overl. Groningen 5-4-1829120, otr./tr. Groningen A.K. (als
afkomstig van Eelde, voor haar Jan Winde Beerling als vader) 28-5/16-5-1774 Roelf Hilbers,
ged. Groningen M.K. 3-1-1749, timmerman(sknecht), overl. Groningen 24-10-1781'21, zn.
van Hilbert Harms en Maria Roelfs in Voltingstr.
Als zijn weduwe verkocht Derkje op 9 mei 1787'" aan ChristofferJansSchefferen GeertjeHarmseen be-
huizing staande ten noorden op de Oudeweg, op vrij eigen grond, voor ƒ 850. Een zoontje was kort
daarvoor overleden, ook op de Oude Weg (lijklaken N.K. 26-2-1787, zelfde gilde); dat moet Hilbert
zijn geweest. Derkje kreeg toestemming voor deze verkoop van het stadsbestuur123, noodzakelijk
omdat zij nog minderjarige kinderen had; de verkoop geschiedde zeker niet uit weelde, want het
huis bracht ƒ 850 op terwijl de hypotheek (verschuldigd aan de weduwe Schaapschoe) f 800 bedroeg.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Hilbers, ged. Groningen A.K. 30-4-1775 (Kleijne Krom. Elb.)
b. Jan Roelfs Hilbers, ged. Groningen (M.K. of A.K.) 22-11-1776 (in Stoeldr. str.), tr. Zuidwolde 25-10-

1800 Hillijchien Derks, van Zuidwolde.
c. Hilbert, ged. Groningen N. K. of M.K. 13-3-1778 (op A-weg).
d. Geessien Roelfs Hilbers, ged. Groningen M.K. (adres: bij Oosterweg) 8-8-1779, overl. na haar man

(niet in de gemeente Adorp gevonden), tr. (huwelijk niet gevonden in stad of provincie) Hen-
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drik Hendriks de Maat, ged. Sauwerd 26-8-1787124, kleermaker, overl. Sauwerd 4-6-1854, zn. van
Hindrik Klasen en Frauwke Klasen.

e. Annigjen Hilbers, ged. Groningen M. K. 51-0-1781 (op de Oudeweg).
3. Jacobjans Bieding, ged. 10-12-1752, arbeider, overl. Sauwerd (oud 65 jr., sic!) 10-12-1811, tr.

(onder patroniem, en afkomstig van Eelde) Sauwerd 19-12-1802 Wendelke Geerts, van Sau-
werd, wed. van Albert Harms.
Ik vond niets over Wendeltje's eerste huwelijk of eventuele kinderen van haar, noch over haar her-
komst. Mogelijk was ook Jacob eerder gehuwd geweest?

Jacob had ook zelf wat land, tenminste aan het eind van zijn leven. In december 1804125 verkocht
namelijk de wedman Pieter Meinderts Bos als gevolmachtigde van Reinder Harms van der Molen van
Jacob Jans Bieding en Wendelke Geerts de beklemming van plm. twee grazen kostelijk groenland, ge-
legen onder Sauwert, laatst gebruikt door de verkoper, doende jaarlijks aan Arysjans op Auwert ƒ 4.
Prijs ƒ 300. De koopprijs werd voldaan door Klaasjans, van Adorp.

4. Grietje Beerling, ged. 8-2-1756, overl. Groningen 2-8-1837126, tr. (1) otr./tr. Groningen N.K.
(voor haar Jan Beerling als vader) 10-6/29-6-1786 jacob Klaasen [Hofkamp], ged. Haren 22-
7-1731, overl. (buiten Heerpoort, lijklaken M.K.) 14-7-1789, zn. van Klaas Lammers en
Geesijn Roelfs, eerder gehuwd met Ida Derks; tr. (2) otr./tr. Groningen M.K. 9-10/26-10-
1790 RoelfBeerlink, van de Horensche Dijk [zie daarvoor bij Va.]
Bij het eerste huwelijk werd een contract opgemaakt127 waarin van beide partijen de ouders werden
genoemd. Aan bruidszijde getuigden haar beide ouders (die waren toen dus nog in leven) en haar
broers Jacob en Hindrik, haar zuster Derkijn enjantijn Bierling.Jacob Claasens, die uit dit huwelijk nog
twee kinderen zou krijgen, had uit een eerder huwelijk een dan al overleden dochter die kinderen
naliet; toen hij, minder dan twee jaar na het huwelijk, een testament liet opmaken128 zette hij op
die kleinkinderen een som geld vast. Dit waren de drie minderjarige kinderen van wijlen Gesijn
Jacobs bij Ariaan Wolters"9.

Adriaan Wolters en Geesjen Jacobs, van Groningen, waren aldaar 31 oktober 1772 in ondertrouw
gegaan. Geesjen Jacobs was gedoopt te Groningen (M.K.) op 8 april 1755 als dochter van Jakob Klaas-
sen en Ida Derks, buiten de Heerepoort, en was dus nog erg jong toen ze trouwde. Haar moeder, Ida
Derks, was bij haar huwelijk met Jacob Claassen in 1754 al eerder gehuwd geweest, en had kinderen
uit haar huwelijk met Geert Roemers; een afkoop tussen haar weduwnaar (Jacob Claassens) en deze
voorkinderen dateert van oktober 1783130.

Wat de overige testamentaire bepalingen uit 1788 aangaat: Jacob Claassens' tweede vrouw Grietje
Jan Bieding zou de haar volgens huwelijkscontract toekomende ƒ 500 ontvangen en daarnaast het
huis. Het echtpaar bewoonde een huis en tuin, onder beklemming, met 222 roeden tuinland aan
de Oostzijde buiten de Herepoort; verder bezaten zij de halfscheid in acht grazen land onder de
klokslag van Zuidwolde (de andere helft kwam Lammert Jans toe). Zij huurden van het Heilige
Geest gasthuis ook bijna 300 roeden aan de Hereweg gelegen, jaarlijks voor anderhalve stuiver
de roede; eerst samen met Luppe Hayes, later met Jan de Boer. Voor het teboek brengen van Grietje's
tweede man RoelfBieding'3' werd een jaar huur ad ƒ 15.18.6 berekend.

Vijftien maanden later, in de zomer van 1789, overleed Jacob Klaasen en drie maanden daarna
regelde Grietje de uitbetaling van dat legaat aan haar stief-kleinkinderen132. Zij hertrouwde in ok-
tober 1790 met een ver familielid; daarom werden toen133 over haar twee jonge kinderen aangezwo-
ren Lammert Claassen voormond, Jan Beerlink en Gerrit Geerts voogden. Dezen kregen op 1 oktober
1790 authorisatie om een scheiding en afkoop van de vaderlijke goederen te maken134 en deden dat
een week later'35, waarbij de beide dochtertjes een uitboedeling alsmede ƒ 437.7.3 toebedeeld kre-
gen. Beide meisjes werden volwassen en trouwden; zij stierven beiden begin 1855, met slechts een
maand verschil.
Uit het eerste huwelijk:
a. GeesjeJacobsHojkamp, ged. M. K. 1-12-1786 (buiten Heerepoort), overl. Groningen (Buiten de Hee-

repoort Y183) 16-1-1855, otr./tr. Groningen 14-5/7-5-1809136 Berend Hindericus Vos.
b. Jaapkien (Jacobjen)JacobsHofkamp, ged. M.K. 3-10-1788 (buiten Herepoort), overl. Groningen (bui-

ten de Oosterpoort Y142) 18-2-1855, tr. Freerk Nienhuis.
Voor details over het tweede huwelijk zie bij de man (onder Va).
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5. Hindrik, ged. 3-6-1759, volgt IVe.
6. JantjeJans Beerling/Bierling, ged. 7-3-1762, overl. Groningen (buiten de Heerepoort no. Y

174, tuiniersche) 29-1-1839, otr./tr. Groningen M. K. 6-5-1791 Willem Hindriks (van der Kamp
sive Veldkamp), geb. te Groningen 1752-1753 (doop niet geïdentificeerd), moesker te Gro-
ningen, overl. ald. 21-7-1816 (zonder vermelding van zijn ouders), hij was toen oud 63 jr.
Jantien Jans Beerlingkwum op 12 april 1791 de stad binnen met een akte van indemniteit van Eelde137.
Bij haar overlijden werd onder andere gesteld dat haar ouders laatst woonachtig waren geweest in
Groningen.

Illf. Willem Bieding, ged. Eelde 22-7-1725 (?), keuter te Eelderwolde, otr. Eelde (als Willem
Hendriks) 19-2-1758 Egbertje Alberts, ged. Eelde 22-1-1730, dr. van Albert van de Elsborg en
Wubbegje Roelefs.

Het is niet geheel zeker dat hij degene is die in 1725 werd geboren; ook op 30 april 1730 werd uit het
huwelijk van zijn ouders een ongenoemde zoon gedoopt.

Willem Beerling, keuter, betaalde in 1764 één gulden aan haardstedengeld.

Uit het huwelijk, allen geb. te Eelderwolde en ged. te Eelde:

1. Hindrik, ged. 18-6-1758, volgt IVf.
2. Albert, ged. 25-10-1759.
3. Wubbegje WillemsBeerling, ged. 19-4-1761 (als dr. van Willem Hendriks en... [niet ingevuld]

Alberts), overl. Eelde (oud 55 jr., sic!) 20-9-1814, otr. Eelde 25-5-1788JacobJansKeun, geb. ca.
1757» bij zijn huweljk afkomstig van Groningen, veenbaas, overl. Scharmer (gem. Hark-
stede) 15-12-1807.
Uit dit huwelijk verscheidene kinderen. Een opgave van de overlijdensdatum van de man is af-
komstig uit de huwelijkse bijlagen van één van hen, maar de datering (december 1806) was een jaar
mis. De werkelijk datering was 15 december 1807 en hij wordt daar vermeld als 'Jacob Jan Teuns
(sic!), veenbaas, man van Wibbegijn Willems, oud circum 50 jaren, hebbende hier verscheidende
jaren gewoont en nagelaten zes kleine kinderen'.

4. Annegje, ged. 2-2-1766 (als dr. van Willem Hendriks en Egtbertje Alberts).

Illg. Roelf Bieding, geb. Schelfhorst, ged. Eelde 30-4-1730 (?), otr./tr. Groningen A.K. 18-
4/27-5-1761 Cornelisjen Arents, van Groningen (p.q. Jan Jans als swager), ged. Groningen M.K.
27-7-1731, mogelijk begr. Groningen 31-3-1795138, dr. van Arent Jans en Grietjen Lubbers (op de
Nieuwstad).

Roe/fkwam van Eelde. In de doopboeken werd zijn naam op heel verschillende manieren weerge-
geven: onder andere Beurling, Berling, Beyerling. Het is niet zeker dat hij de in 1730 geboren zoon
is; het lijkt de beste reconstructie, maar andere mogelijkheden zijn ook denkbaar.

Uit het huwelijk, allen ged. te Groningen:

1. Annigje, ged. A. K. 24-3-1762.
2. Arend, ged. A. K. 16-12-1763 (tot Helpen).
3. Grietje Bieding (in een der doopboeken staat Geertje), ged. A.K. 15-12-1765 (in Volt.str.),

overl. Groningen 27-9-1826139.
Mogelijk was zij de elfjarige Grietje Bieding, bijna blind en met een 'swellende hals', die op 4 mei
1776 door de 5e kluft werd bedeeld met 16 stuivers en Vi brood per week140. Haar naam verdween
uit de registers op 17 februari 1777, kennelijk niet omdat zij gestorven zou zijn: volgens dezelfde
bronw werd zij op 6 juli 1793 opnieuw bedeeld met 16 stuivers en Vi brood, later slechts met tien
stuivers.

4. Harm, ged. A. K. 17-10-1773.
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inh . Evert Bieding, geb. Schelfhorst, ged. Eelde 18-10-1732, overl. (klaarblijkelijk zonder
nakomelingen) tussen 1761 en 1769, tr. Eelde 19-12-1758 RoelqfjeAlberts, ged. Eelde 29-12-1735,
dr. van Albert... [niet ingevuld] en Hendrikje [Jans; zij werd opgegeven als Hendrikje dochter
vanJanWillems].

EvertBeerling en Roelefjen Alberts tot Eelde leenden op 21 november 1761142 veertig gulden van Pieter
Harms en Harm Harms te Paterswolde. Bij de drie doopinschrij vingen met betrekking tot dit gezin
werd de man betiteld met respectievelijk Evert Bierling, lange Evert, en Evert Hendriks.

Uit het huwelijk, allen ged. te Eelde:

1. Anneg/'e, ged. 4-3-1759-
2. Albert, ged. 22-9-1760.
3. Annegje, ged. 13-2-1763.

lui . A(a)ldert Bierling, ged. Eelde 13-5-1742, scheepstimmermansknecht, overl. vóór zijn
vrouw, otr. Eelde 27-3-1768 Marrichje Roelfs van Slochteren *«, ged. Groningen N.K. 22-7-1734,
overl. ald. (breuk bet.) 31-5-1798, begr. 2-6-1798144, dr. van Roelf van Slochteren en Cornelia
Vriese.

Binnen veertien dagen na de dood van Marrichje richtten haar broer Ludolfvan Slochteren en haar
zwager Jan Bierling (als 'volle broeder van wijlen Aldert Bierling') zich met een verzoek tot het
stadsbestuur145. Samen met de vrouw van M. van Slogteren, en Jantje van Slogteren gesterkt met haar
'eheman' AntoniRoodhart te samen als erfgenamen van wijlden de wedwe Aldert Bierling bovenver-
meld (dit waren de twee voorkinderen van Marchje) wilden zij graag de nagelaten boedel tot liqui-
diteit brengen 'daarin wegens de absentie van de ene zoon van gem. weduwe, genaamt Roelf Bier-
ling, die op het oorlogschip is, niets kunnende doen zonder authorisatie...'. Na gehoord rapport
authoriseerde de Municipaliteit (het is inmiddels de Franse tijd geworden en zo was de betiteling
van het stadsbestuur gewijzigd) de betrokkenen om de ten requeste vermelde boedel tot liquidi-
teit te brengen 'met last om het interest van den afwezigen Roelf Bierling te behartigen'.

Uit het huwelijk:

1. Roelf, ged. Eelde 12-11-1768, volgt IVg.
2. Annegje, ged. Groningen N. K. 17-11-1771; jong overleden.
3. Hendrik Bierling, ged. Groningen A. K. 18-8-1773, overl. ald. (breuk bet.) 28-2-1792.
4. Annigjen, ged. Groningen A. K. 5-6-1776 (tweeling), jong overleden.
5. Cornelis, ged. Groningen A. K. 5-6-1776 (tweeling), mogelijk begr. 2-i-i793H6.

IVd. Meerten Bierling, ged. Groningen A.K. 25-4-1742, mandenmaker, burger te Groningen
in 1767, overl. Groningen (Oude Ebbingestraat K136) 16-9-1823, otr./tr. Groningen M. K. 27-12-
1766/13-1-1767 Martha Ganckema, ged. Groningen M. K. 19-9-1745, overl. Groningen 28-8-1824,
dr. van Willem Ganckema en Tietje Jans.

Bij het huwelijkscontract in 1766 getuigden aan bruidegomszijde beide ouders, daarnaast Jan Beer-
lingh broeder en Albert Nijeiurgaangetrouwde oom147.

Matten of Meerten Beerling was mandenmaker van beroep; zelfs in zijn overlijdensakte (hij was
toen hoogbejaard) werd dit vermeld. Klaarblijkelijk stond hij in een vast dienstverband tot het
Geertruidsgasthuis: van 1767 tot 1798 vermeldden deze jaarrekeningen een betaling aan hem,
meest onder het hoofdje 'Arbeidslieden en leveranciers', soms ook onder 'Allerlei daghuren'148.
De bedragen liepen uiteen van één tot tien gulden. Klaarblijkelijk werkte hij incidenteel ook voor
andere instellingen; het Anthonygasthuis bijvoorbeeld betaalde hem in 1775 drie gulden voor ge-
leverde turfkorven149, en het Ubbena-gasthuis voldeed in 1801/0.12.0 aan M. Bieding'5". Ook met de
stad deed hij zaken: Burgemeesteren en Raad stelden op 1 februari 1803/33.12.0 betaalbaar aan M.
Bierling wegens geleverde en gerepareerde korven ten dienste van de stad over 1802151. Verzoeken
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tot uitbetaling van ƒ 27.19.0 over 1804 en ƒ 38.4.0 over 1805, alweer ten dienste der stad, werden 'ad
liquidandum' in handen gesteld van de stedelijke Raad van Financiën'52.

Zijn beroepsgroep was, tegen het einde van de 18e eeuw, klaarblijkelijk niet groot meer. In 1792'"
dienden M. Bieding, C. Tjarcks, Willem Ytzes en J. van Delft namelijk een rekest bij het stadsbestuur in
Tioe den mande makeren gilde bestaande thans uit 8 hier wonende leden, tot olderman hebben
verkozen hun mede gilde broeder westen Groen, ook an dezelve overleveringe gedaan en dezelver
kist aan zijn woonkelder willen doen brengen an de botermarkt alwaar de gilde vermeende dat
gemelde Groen aldaar woonde en zijn neering exerceerde, dan die man informeerde het gild toen
dat hij zijn affaire hadde overgedragen en in het gasthuis was...' Er waren toen dus nog maar zeven
mandenmakers over in het gilde en de onderlinge verbanden waren zo los, dat niet eens bekend
was dat deze collega met de uitoefening van zijn beroep was gestopt. De resterende gildeleden
wensten een andere olderman te kiezen, maar Burgemeesteren en Raad weigerden dit te sanctio-
neren.

In 1777154 kocht het echtpaar van Harmanna Comelis, weduwe van PieterSjarels, een hof te Gronin-
gen aan de walle bij de zogen, natte mijne gelegen. Belendingen waren ten noorden de weg, ten
oosten de straat, ten zuiden de weduwe Van Loenen en ten westen de wal; dit was geen waardevolle
bezitting, de prijs was ƒ 90 (waarvan slechts ƒ 30 contant werd voldaan) terwijl de jaarlijkse huur
aan het Geertruidsgasthuis ƒ 4 bedroeg. In de rekeningen van dit gasthuis werd dit aangeduid als
twaalf roeden land de natte mijne genaamt, jaarlijks voor ƒ 4 op 1 november verschijnende (zou hij
daar wilgetenen geoogst hebben?). De huur begon inderdaad te lopen in 1777 (hij betaalde toen
ook ƒ 4 aankomend geschenk), en stopte na 1783'55. Mogelijk was dat omdat M. Bieding toen een
hof met groot somerhuis ten westen buiten de Herepoort op de hoek van de Laan had aangekocht
(prijs/i55,grondhuurf 3) van de erfgenamen vznJohannesHoising'56. Overigens eiste mevrouw B.J.
van Buttinga, weduwe van de raadsheer Smith, dit hof in naarkoop (namelijk als eigenaresse van de
grond) met succes op. Een andere herkomst van zijn grondstoffen vinden we in 1778 genoemd157.
BerentAukes Watzens en Sebijna E. Veendijk verkochten toen aan Tobias Venhuizen en Meerten Bieding in
compagnie 'een hof met een schuire en een stukje open grond met twee wiek en twee setslooden
geleegen op de Korvemaakers pol of Rijskamp', doende tot grondpacht aan de stad ƒ 2.16.0. Be-
lendingen: ten noorden de stadswal, ten oosten RembtEgberts van Zanten en Willem van Rensen, ten
zuiden 'de setslooden' en ten westen RembtEgberts van Zanten. De prijs, slechts ƒ 70, was toen al
voldaan. Dit zal wel geen tuin voor ontspanning geweest zijn: de namen 'Rijskamp' en 'Korve-
maakers pol' spreken voor zichzelf.

Het echtpaar woonde aanvankelijk aan de (Brede) Markt; op dat adres werden, van 1767 tot 1781,
hun kinderen geboren. Eind 1781158 kochten zij van de erfgenamen van Eüdert van der Vlagh een wo-
ning in de Volteringestraat op vrij eigen grond; belendingen ten noorden Jan Pieters, ten oosten de
straat, ten zuiden Jan van der Schans en ten westen de verkopers. De koopprijs ad ƒ 460 wijst niet op
een riante behuizing, en ik kon niet achterhalen of zij daar zelf nog zijn gaan wonen. Kennelijk
bezaten zij dit nog in 1807, toen hadden namelijk A. van Hulsen en M. Bieding ruzie om de latten van
het spantwerk in een muur van impetrants kamerbehuizing ten westen in de Folteringestraat159.
Reeds een jaar na deze aankoop kochten zij echter, voor niet minder dan ƒ 3100, een behuizing in
de Oude Ebbingestraat ten W., op de hoek van de Geestelijke Maagdenstraat, doende jaarlijk aan
het Armhuiszittend convent ƒ 2.12.4 aan heemhuur'60. Verkopers waren de creditoren over Wigbol-
dina van der V/erff( weduwe van H. van der Mark, laatst echtgenote van J.H. Schaapschoe) en het pand
had tot belendingen ten noorden de Geestelijke Maagdenstraat, ten oosten de Ebbingestraat, en
ten zuiden en westen de koopman Smit. Terzelfdertijd leenden zij ƒ 600 om als contante aanbeta-
ling te dienen (dit was blijkens kantmelding afbetaald op 13 september 1794), terwijl de resterende
ƒ 2500 als hypotheek op het pand bleef rusten. Daar hebben zij ongetwijfeld wel zelf gewoond: het
was het adres dat nadien steeds genoemd werd.

In de rekeningen van het Armhuiszittend Convent161 vinden we de betaling van de grondpacht.
In de rekening van 1783162 ging de heemhuur uit een huis in de Ebbingestraat op de hoek van het
Geestelijke Maagdenstraatje over van Harm van der Mark op Meerten Bieding en Martha Gankema; dat
bedroeg ƒ 2.12.4, verschijnende met Pasen. Nog in 1800 stond dit (dan op fol. 19) op hun naam, maar
uit het staatboek blijkt dat zij van 1786 tot 1826 betaalden en daarna werd nog verwezen naar een
volgend staatboek.
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Na dit tijdstip vond ik niet veel meer over hen. Wel kochten zij tezamen op 6 februari 1784
van de erven Ten Broeke een graf in de A-Kerk163 voor ƒ 16, aan de zuidkant 'in de ommegang van 't
Choor', getekend met no. 509. Dit werd in het eigenlijke grafboek pas op 20 september 1823 op hun
naam overgetekend, en de erfgenamen van Meerten Bieding lieten het op 8 oktober 1824 publiek
veilen164. In mei 1800 - de Franse tijd - verkreeg Meerten Bieding een paspoort om naar Embden te
reizen, en in augustus 1801 vertrok hij met twee anderen naar Munsterland165. Voor aankoop van
grondstoffen misschien?

Gron. Cour., no. 75, vrijdag 19-9-1823:
Heden middag trof mij de gevoelige slag, door het overlijden van mijn geliefde man Meerten Bier-
ling, in den ouderdom van 81 jaren en 5 maanden, na eene genoegelijke echtvereeniging van bijna
57 jaren valt mij dit verlies in mijnen hoogen ouderdom zeer smartelijk; echter wensch ik Gode te
zwijgen.

Groningen den 16 September 1823
Martha Gankema wedw. Meerten Bierling

N.B. De affaire blijft continueren; verzoeke een ieders gunst

Gron. Cour., no. 70, dinsdag 31-8-1824:
Heden nademiddag overleed mijne waarde moeder Martha Gankema, wedw. M. Bierling, in den
hoogen ouderdom van ruim 77 jaren.

Groningen, den 28 augustus 1824
J. Bierling, mede namens mijnen aangehuwden broeder

N. B. De korvemakers-affaire blij ft continueren, en wordt uitverkocht, tot verminderde prijzen

Uit dit huwelijk, allen ged. te Groningen:

1. Jan, ged. 4-12-1767, volgt Vd.
2. Titia Bierling, ged. M.K. 29-12-1771, overl. Groningen (aan de Grote Markt L12) 11-9-1813,

tr. (als Tetsia Bierling, van Groningen) Bedum 11-5-1800 Ger(h)ardus Geestman, geb./ged.
Groningen (Luthers) december 1756, koffiehuishouder, overl. Groningen 30-1-1828, zn.
van Pieter Gijsselman, suikerbakkersknecht, en Anna Delmaan.
Het gezin had klaarblijkelijk enige pretenties van deftigheid. De vrouw betaalde namelijk voor
het patent tot het dragen van haarpoeder (!) en wel op 28 mei 1806: 'Tetsia Bierling huisvr. van G.
Geestman'166.

Een A. Bierling betaalde op 28 april 1807 licentgeld aan de A. K. voor 't kind van Mr. Geestman aan
de Grote Markt (graf no. 509, in de kerk). Het tarief was een gulden, dus het kind in kwestie was
geen zuigeling meer.

3. Hindrik, ged. N. K. 17-8-1774.
4. Willem,ged.M.K. 25-4-1777.

Een van beide laatstgenoemden zal zijn overleden als het zoontje van Meerten Bieding in Oude Eb-
bingestraat, voor wie op 29 december 1783 het lijklaken van de M. K. werd geboekt.

5. Jantje, ged. M. K. 27-7-1781, overl. 17-5-1792167.
Op 18 mei 1792 voldeed Harmanna ten Broeke een gulden licentgeld aan de A.K. voor 'M. Bierling
kind', graf 509 in de kerk. Dat is dus het boven al genoemde graf dat een aantal j aren tevoren van
de erven Ten Broeke was gekocht.

IVe. Hindrik Jans Bierling, ged. Eelde 3-6-1759, beurtelings dagloner en landbouwer, overl.
Sauwerd 7-6-1824, tr. (als Hindrik Jans, van Eelde) Wetsinge 13-8-1786 Anjejans, ged. Wetsinge
12-10-1766, overl. Sauwerd (huis no. 45) 5-2-1822, dr. van Jan Berentz en Geertruida Jans, land-
bouwers.

Hindrik Jans Bierling en Anna Jans verkochten op 2 november 1796 aan Klaas Helder een behuizing
met twee hoven erachter ten westen buiten de Herepoort, doende tot grondpacht aan het Antho-
nygasthuis jaarlijks ƒ 17.10.0, voor ƒ 3225. Zwetten (belendingen) waren ten noorden Hindrik Rij-
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kens, ten oosten de Heereweg, ten zuiden de Davidssteeg en ten westen de weduwe van Harm Leef-
fers. De naburige behuizing was dus in bezit van Roeberdina Derks, weduwe van Harm HarmsLeeffers;
dit buurpand, waarvan de omschrijving verder volledig identiek was aan de vorige, kochten zij op
dezelfde dag terug voor ƒ 27ool6a. Dit was althans de volgorde waarin de akten werden ingeschre-
ven: het lijkt waarschijnlijker dat het om hetzelfde pand ging, dat zij op één dag kochten en tegen
een hogere prijs weer verkochten.

Zelf zullen ze niet in de stad hebben gewoond; hun kinderen werden in Noordwolde en Sau-
werd geboren, de oudste onder patroniem, de overigen als Beerling. Het kan zijn dat er dopen ont-
breken; de reeks is niet gesloten, zo is er ruimte omstreeks 1798 en 1805. Hoewel van Noordwolde,
Wetsinge en Sauwerd begraafboeken aanwezig zijn, vond ik nergens een sterfgeval betreffende
dit gezin genoteerd. In Noordwolde bewoonden zij een 'plaats', ofwel een behuizing met een lang
achterhuis, gelegen onder Noordwolde aan de Woldijk, met de beklemming van 55 grazen land;
doende tot vaste huur aan Alberda van Bijma jaarlijks ƒ 140. Een derde gedeelte daarvan hadden ze
begin 1790 voor ƒ 1024 aangekocht van het echtpaar Lucas Claassen enjantiejans'69, mede-eigenaars
van deze moeskersplaats waren Tonnis Kampers en Harm Rijkens.

Dit verkochten zij op 10 januari 1797 (deze datering klopt met de lokatie van genoemde dopen)
voor ƒ5800 aan Derk Rennes en Trijntjen Pieters 17°. Daartoe leenden de kopers diverse bedragen van
Reinder Reinders als voormond over de kinderen van Pieter Folkers en Aafke Derks, alsmede van lam-
mina Dr(i)ewes, zodat het hele bedrag in mei 1797 was voldaan171.

Uit dit huwelijk:

1. Gefruit, ged. Sauwerd 15-3-1789, mogelijk jong overleden.
2. Geesje (Geessien) Hindriks Bieding, ged. Noordwolde 19-6-1791, overl. Sauwerd 23-3-1830, tr.

Adorp 26-3-1813 GerhardusBerendsHammingh (ookHammeng), geb./ged. Obergum en Maar-
huizen 29-6/27-7-1794, overl. Adorp 19-12-1830, zn. van Berend Hammingh en Aaltje Ge-
rards Mulder, echtelieden te Maarhuizen.

3. Jan Berends Bieding (later: Jan Bieding of Jan Hindriks Bieding), geb./ged. Noordwolde 9-6/
14-7-1793, boerenknecht (1817), overl. Winsum (huis no. 27) 9-9-1860, tr. Adorp 19-1-1822
Trientje Pieters (later: Trijntje Kars), geb./ged. Sauwerd (gem. Adorp) 17/28-10-1798, overl.
Winsum (huis no. 28) 25-7-1861, dr. van Janna Kars.
Uit de huwelijkse bijlagen van 1822 blijkt verder nog dat Janna Karssens is overleden te Groningen
op 16 februari 1818, haar vader Karsjans overleed te Sauwerd op 23 december 1806 en haar moeder
Trientje Pieters overleed te Sauwerd op 14 januari 1807. Janna's onwettige dochter was dus in eerste
instantie voluit vernoemd naar de grootmoeder.

4. Geertje Hindriks Bieding, ged. Noordwolde 1-11-1795, overl. Groningen (Buiten de Boterin-
gepoort W12) 8-2-1868, tr. A'dorp 17-5-1817 Jacob Garmts Scholma, geb. Onderdendam, ged.
Menkeweer 12-1-1783, schoolmeester te Wierum, overl. 17-6-1856, zn. van Garmt Derks
Scholma en Trientje Jakobs; hij was eerder gehuwd met Epke Egberts Pott, overl. Wierum
(huis no. 5) 17-3-1815.

5. Annegijn Bieding, geb./ged. Sauwerd 2-1/11-1-1801, overl. Pieterburen (huis no. 1, gem.
Eenrum) 20-9-1836, tr. Adorp 18-5-1829 Jan Abels Staal, geb./ged. Garnwerd 17-5/25-5-1800,
boerenknecht, dagloner, overl. Pieterburen 4-5-1844, zn. van Abel Rieuwerts Staal en Hil-
ligje Klazens.

6. Jan Hindriks Bieding, geb./ged. Sauwerd 21-11/4-12-1803, boerenknecht, dagloner, overl.
Adorp 20-1-1859, tr. Adorp 15-5-1834 Tietje [ook: Tettje] Ekkes Dijkhuis, geb. Vliedorp (gem.
Ulrum) 16-33-1815, dienstmeid, overl. Adorp 1-6-1853, dr. van Ekke Jacobs Dijkhuis, dag-
loner, en Evertje Jans (Stellema).

7. Luikje (Leuktje) Hindriks Bieding, geb./ged. Sauwerd 9-7/26-7-1807, dienstmeid, overl. Sau-
werd 25-5-1830.
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IVf. Hindrik Willems [Beerling], ged. Eelde 18-6-1758, overl. ald. (nalatende twee kinderen)
11-1-1811, otr. Eelde (onder patroniem) 11-5-1794 Marchien Derks, ged. Zuidwolde 16-12-1770,
arbeidster, overl. (niet in Drenthe) na 1836, dr. van Derk Arents en Fennigje Hindriks; zij hertr.
Eelde 23-5-1812 Roelof Hindriks, ged. Eelde 5-2-1786, smidsknecht, zn. van Hindrik Hindriks,
arbeider te Groningen, en Annegien Roelfs.

Hindrik Beer/ing liet inderdaad bij zijn overlijden twee kinderen na. De derde, de enige zoon, werd
pas drie maanden later geboren.

Bij het tweede huwelijk van de vrouw werd vermeld dat Margje's moeder was overleden te Eelde
en dat haar vader op dat moment te Adorp woonde. Ook de vader van haar tweede man woonde
toen in Groningen. Mogelijk zijn zij op den duur ook daarheen vertrokken; ik vond hun overlij-
den niet in de provincie Drenthe.

Uit dit huwelijk:

1. Fennegien Beerling, ged. Eelde 28-6-1795, overl. ald. 5-1-1864, tr. Eelde 15-2-1817 RoelfAlbers
Elders, geb. Paterswolde, ged. Eelde 18-1-1792, wever te Eelde (1817), overl. Eelde 18-1-1878,
zn. van Albert Jans Elders, wever te Eelde, en Geezijn Roelfs.

2. Egbertien Beerling, ged. Eelde 13-11-1803, overl. Paterswolde 10-8-1853, tr. Eelde 8-5-1830Jan
Nijdam, geb./ged. Haren 5-5/16-1-1803, boerenknecht (1822), beurtschipper (1853), overl.
Paterswolde 3-9-1853, zn. van Geerd Arends [Nijdam] en Aaltje Ates Pama.

3. Hindrik Beerling, postuum geboren, ged. Eelde 21-4-1811, volgt Ve.

IVg. Roelf Bieding, ged. Eelde 12-11-1768, kistenmakersknecht, overl. Groningen 9-3-1826,
otr./tr. Groningen 1-5/16-5-1802 (voor haar Harm Groothuis, als vader) Geesien Groothuis, mo-
gelijk ged. Haren 1-5-1763, overl. Groningen 27-4-1822, dr. van Harm Egberts en Wilhelmina
Harms.

Roelj'werd geboren gedurende de periode dat zijn moeder uit stad en provincie Groningen verban-
nen was en wel omdat zij enkele onwettige kinderen had gekregen. Zij had deze bepaling strikt
letterlijk genomen en was juist over de provinciegrens gaan wonen, in Eelde. Daar maakte zij
kennis met Aldert Bieding, trouwde met hem en kreeg in 1768 een zoon, Roelf. Nadat Marchje Bieding
weer in Groningen was toegelaten verhuisde het hele gezin naar de stad. Roelf was in het voorjaar
van 1798, toen zijn moeder overleed, afwezig 'op het oorlogschip' en het is niet onmogelijk dat hij
na zijn terugkomst eerst nog enige tijd is teruggegaan naar Eelde. Een RoelofBeerling, woonachtig
te Eelderwolde, verklaarde op 15 augustus 1812'72 dat hij tot zijn familienaam bleef behouden de
naam van Beerling (zonder vermelding van kinderen of andere relaties voor wie hetzelfde gold). Ik
kan deze Roelof niet anders plaatsen in de familie.

Hij was al in 1802 gehuwd met Geessien Groothuis, die zowel bij haar huwelijk als haar overlijden
werd betiteld als zijnde geboren te Haren en dochter van Harm Groothuis; volgens de overlijdens-
akte was haar vader timmerman geweest en was zij toen, in 1822,60 jaar oud. Laatstgenoemde op-
gave brengt ons bij de hier opgegeven doop uit 1763, hoewel ik niet kan aantonen dat het genoem-
de echtpaar deze familienaam heeft gedragen. Veeleer leek zij mij een dochter van Harm Menses
Groothuis, overleden te Haren op 28 november 1812, toen 86 jaar en echtgenoot van Lupke Hindriks
deBoer, deze man was inderdaad timmerman. Dit echtpaar was echter pas in 1766 gehuwd. Gezien
zijn leeftijd zou de man overigens eerder gehuwd kunnen zijn, maar dat vond ik niet en evenmin
een dochter die in 1822 rond de zestig geweest kon zijn. Lupke de Boer liet bij haar overlijden alleen
een dochter Egbertje na.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Bieding, ged. Groningen N.K. 13-3-1803 (in Butjesstraat), waarschijnlijk begr.
Groningen (graf M. K. 2088 noord, R. van Slogteren voor kind van Roelf Bierling, Botrin-
gestraat Agter muur) 11-8-1804.
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Vd. Jan Bierling/Beerlink, ged. Groningen 4-12-1767, kanonnier (1789), mandenmaker, wol-
kammer (1838), overl. ald. (Zuiderdiep S 290, zonder beroep) 12-5-1841, tr. (1) otr./tr. Groningen
N. K. 1-1/20-1-1791 TrijntjePieters van Dijk, ged. Zuidlaren 27-8-1769, begr. Groningen (als vrouw
van Jan Bierling, Oosterstraat, aang. door H. Sevensteren, licentgeld M. K. graf 94) 20-12-1803,
dr. van Pieter Tonnis van Dijk en Foltien Jans; tr. (2) otr./tr. Groningen/ Hoogkerk 20-4/12-8-
1805 (voor haar Evert Gerrits als vader) Hilkgien Evers [ook: Everts], ged. Groningen A.K. 28-10-
1778 (buiten Botteringe poort), overl. Groningen (Lamme Huningestraat H 33) 17-5-1840, dr.
van Evert Gerrits en Jantien Klasen.

Jan Bierling en Trijntje van Dijk leenden in 1795 tweehonderd gulden van Gerhardus Geestman 173. Als
Jan Bierling en Trijntje Pieters van Dijk kochten zij op 31 januari 1798174 van Jan Nieborgh, ongetwij feld
een familielid, een behuizing in de Folteringestraat; ten westen en noorden mevrouw Brugmans,
ten oosten de straat, en ten zuiden Jansje Roder. De prijs was ƒ 459.13.0, waartegen de kopers een
even grote last aan de zaakvoerder van KoeneKoenes overnamen.

Daar zat wel iets meer achter: Jan Nieborg had in januari 1798 de behuizing in de Folkingestraat
overgedragen onder voorwaarde dat Jan Bierling en Trijntje van Dijk hem levenslang zouden onder-
houden en verzorgen. Zodra de kinderen (Berend Nieborg en Marrigje Nieborg gehuwd met Egbert van
Dalen) dat vernamen, protesteerden zij daartegen. Het stadsbestuur verleende hen het recht om
een procedure tegen hun vader aan te spannen175. Zover is het kennelijk niet meer gekomen, want
nog geen veertien dagen later stemden het echtpaar Bierling erin toe dat de kinderen de behuizing
zelf tot zich zouden houden176. Nadien moesten Jan en Trijntje nog opgave doen van hun bij akte
van 1 mei 1798 gepretendeerde schade, maar van die vergoeding zagen zij tenslotte af177.

Het gezin Bierling zal hier dus nooit zelf gewoond hebben; de kinderen werden, tot de laatste in
1802 toe, in de Oosterstraat geboren. Over deze (vier) minderjarige kinderen werden op zo maart
1805178 aangezworen Hindrik Reneman voormond, Meerten Bierling en Gerhardus Geestman voogden.
Over een afkoop met deze voorkinderen vond ik niets, mogelijk was dat de reden dat de vader en
zijn bruid bijna vier maanden lang ondertrouwd bleven, en uiteindelijk in Hoogkerk huwden. Ze
werden niet helemaal verwaarloosd; een zekere Margien van Dijk vermaakte nog in 1809179 vijftig
gulden aan de vier kinderen van wijlen haar nicht Trijntje van Dijk bij Jan Bierling.

Hoewel ik Jan Bierling als mandenmaker vond vermeld, legde hij op 22 november 1795 een ver-
klaring af 'competentis aetatis, woonagtig in de Oosterstraat, thans als canonnier aan de burger-
hoofdwacht zij nde'l8c. Hij had de nacht tevoren tussen 11 en 12 uur op de post voor de kanonnen ge-
staan, en had aan de kant van de Vrijheidsboom 'Oranje boven'-geroep gehoord zonder schuldigen
te kunnen aanwijzen. In januari 1811 zien we J. Bierling in de Oosterstraat (wijk S, no. 149) nog eens
genoemd in de lijst van huizen die op 17 januari 1811 hadden geweigerd inkwartiering te accepte-
ren"".

Mons. Jan Bierling en Hillegyn Everts schaften zich in 1806 een hof in de Bloemstratendwinger
aan, ten zuiden van de stadswal gelegen181 voor ƒ 145, met een jaarlijkse pacht aan de stad van ƒ
2.8.0. Het kreeg bij de nieuwe perceelsnummering van i8o6'83 het nummer DD 29 toebedeeld.

Haar familierelaties blijken uit enkele afhandelingen rond mei 1808184: de ouders, Evert Gerrijts
en Jantien Klasen, waren toen overleden. Kinderen en erfgenamen waren Gerryt Everts, Elisabeth
Everts gehuwd met H. van Loenen, Hillegien Everts gehuwd met Jan Bierling, Yda Everts, en een nog
minderjarige zoon over wie Alben Jans en Reinje Klasens als voorstanderen optraden. Denkelijk was
dit mons.Jan Bierlingh, die op 29 juni 1804 een graf in de Martinikerk kocht van mons.J.EHomtelSs.
Het zal te maken hebben gehad met het overlijden van zijn eerste vrouw.

Uit het eerste huwelijk, allen geb. te Groningen in de Oosterstraat:

1. Martha, ged. A. K. 2-11-1791, verder niet aangetroffen.
2. Pieter, ged. M. K. 7-2-1794, waarschijnlijk begr. Groningen 14-5-1794186.
3. Foldiena Bierling, ged. M.K. 17-4-1795, tr. Groningen 17-5-1818 Beerent van Rinck [later: van

Rink], ged. Groningen 7-2-1794, metselaar, overl. Groningen (Breedegang P 209) 22-6-
1853, zn. van Jan van Rink en Harmanna Buddee [ook: Budde]; hij tr. (2) Groningen 3-12-
1826 Roelofjen Roelofs Rippelius; tr. (3) Groningen 21-5-1829 Margien Piers.
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4- Meerten Bieding, ged. M. K. 5-4-1799, buitenvaarder (1818), commies der eerste klasse bij de
stedelijke belastingen (1845), oud-commies (1852), overl. Groningen (Zuiderdiep S 290)
19-2-1852, tr. (1) Groningen 6-5-1824 Grietje Philippes, ged. Groningen 6-12-1795, overl.
Groningen (Oude kijk in 't Jatstr. K190) 2-6-1838, dr. van Jurrien Philippes en Trijntje van
Zwol; tr. (2) Veendam 22-11-1838 FroukeLukasSuk, overl. Groningen (Zuiderdiep S 290, on-
der de naam Sok) 12-5-1841, dr. van Lukas Timens Suk, schipper, en Geertje Hindriks; tr.
(3) Groningen 25-12-1845 Alberthajohanna Sutherland, ged. Groningen 5-4-1799, overl. ald.
8-9-1877, dr. van James Sutherland, onderwijzer in verschillende talen, en Lammechien
Ogterop; zij hertr. Groningen 9-4-1859 Andries de Jonge.
Marten Bieding, geboren te Groningen en oud 20 jaar, werd op 5 november 1819 in het Huis van
Justitie gebracht; en op 8 november 1819 voor 'Zijne Excellentie de Heere Gouverneur deser Pro-
vince'187. Wat hij precies misdreven had, wordt jammer genoeg uit deze bron niet duidelijk, maar
het heeft hem in zijn latere carrière niet geschaad: hij is nog belastingcommies eerste klasse ge-
worden.

5. Pieter, ged. M.K. 26-2-1802, waarschijnlijkbegr. Groningen 26-12-1803188.

Ve. Hindrik Beerling, ged. Eelde 21-4-1811, arbeider, koopman, overl. Paterswolde 27-7-1879,
tr. (1) Eelde 19-11-1836 Yke Zeilstra, ged. Sneek 30-6-1808, overl. Paterswolde 7-4-1855, dr. van
Sipke Zeilstra en Maike Hendriks Terpsma [ook: Terpstra]; tr. (2) Eelde 23-9-1876 Mechelina
Keun, geb. Paterswolde 25-12-1842, overl. Peize 26-1-1909, dr. van Jacob Keun en Geertien Gort-
maker; zij hertr. Peize 24-11-1881 Geert Buiring, geb. Peize 15-11-1844, zn. van Albert Buiring en
Johanna Kemkers, eerder gehuwd met Margien Wijntje Gaasbeek.

Van de vier kinderen uit het eerste huwelijk overleden de zoons als tiener, de enige dochter op
33-jarige leeftijd. De drie meisjes uit het tweede huwelijk stierven bij of kort na de geboorte.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hindrik, geb. Paterswolde 18-8-1837, overl. ald. 28-1-1849.
2. Maike Beerling, geb. Paterswolde 26-9-1840, koopvrouw, overl. ald. 14-1-1874, tr. Eelde 13-

12-1866 RoelfNijdam, geb. Hoornschedijk (gem. Haren) 21-1-1843, bakker, zn. van Roelf
Nijdam en Berentje Harms Tor; hij hertr. Eelde 27-11-1875 Hinderkien Hindriks.

3. Sipke, geb. Paterswolde 24-9-1843, overl. ald. 11-11-1869.
4. Markus, geb. Paterwolde 21-10-1848, overl. ald. 11-8-1866.

Uit het tweede huwelijk:

5. Levenloze dochter, geb. Paterswsolde 14-1-1877.
6. Geertien, geb. Paterswolde 28-2-1878, overleden op dezelfde dag.
7. Geertien, geb. Paterswolde 24-3-1879, overl. ald. 27-3-1879.

Noten
1. DrA, O.S.A. 1785,Collaterale Successie, 1735-1736, fol. 3078.
2. DrA, Arch. Schultegerechten, inv. no. 242, dl. 1, Vries, fol. 9,4-11-1746.
3. DrA, Collaterale Successie, 1753, fol. 4664.
4. DrA, Arch. Schultegerechten, inv. no. 256.
5. GrA, RA in x 98, fol. 106.
6. DrA, Collaterale Successie, fol. 4641.
7. GrA, RA m a 117,4-11-1721.
8. GrA, RA IIIW 6,16-9-1727.
9. GrA, RA III x 113, fol. 45VO, gereg. 11-8-1735.

10. DrA, O.S.A. 868-869, onder Peize.
11. DrA, Arch. Schultegerechten, inv. no. 256 (Eelde), 23-2-1751.
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12. GrA, RA III x 144, fol. n6vo.
13. DrA, Vier Roner Archieven, Winsinghof, no. 160.
14. GrA, rnr 43, rekening 1758, fol. 34 en fol. 39.
15. GrA,RAIII ij.
16. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 50,28-5-1761.
17. GrA, Archief Groene Weeshuis, inv. no. 252, dl. E, pag. 893,1-6-1761.
18. PetronellaJ.C.Elema.B/o&togen, in: Gruoninga 37 (1992), pag. 37-52.
19. DrA, Etstoel 14, dl. 45, fol. 248 en dl. 49, fol. 251VO.
20. GrA, S.A. 2574,1748, fol. 2vo.
21. GrA, RA IIIE120,7-4-1750.
22. GrA, RA III a 135,20-6-1750.
23. GrA, S.A. 437,22-6-1750.
24. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Archief diaconie, inv. no. 262,6e kluft.
25. GrA, rnr 416, dl. 4,1746-1770, pag. 173.
26. GrA, rnr 42, Rekeningen Anthoniegasthuis; 1806, fol. nvo, zie ook achterin de lijst met conven-

tualen; 1807, eveneens achterin, het overlijden van de man; 1813, idem, laatste vermelding van de
vrouw.

27. GrA, RA III x 220, fol. 15,22-11-1806.
28. Een kort overzicht van deze tak Dassen wordt gegeven in: P. M. Kernkamp, De Drentse familie Oort-

wijn, in: GensNostra 45 (1990), pag. 146-152.
29. GrA, RA III x 111, fol. 97,19-12-1733.
30. GrA, RA IIIl 52, fol. 150.
31. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 43,8-4-1750.
32. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 43,19-6-1750.
33. GrA, RA III x 135, fol. 61,26-10-1750.
34. DrA, Arch. Schultegerechten, inv. no. 242, dl. 1, Vries, fol. 23,2-11-1750.
35. GrA, RA III a 124, 28-6-1734; 11-10-1734; 4-11-1734; 15-11-1734; in a 125,13-12-1734, 3-2-1735, 25-4-

1735-
36. GrA, RA III hh 5,4-12-1743.
37. GrA, RA III hh 4,6-3-1743-
38. GrA, RA III ij, 20-11-1743.
39. GrA, RA III ij, 11-4-1750.
40. GrA, 65 rnr, rekeningen Ubbena-gasthuis, 1744.
41. GrA, RA III a 133,25-10-1746,22-11-1746.
42. GrA, Archief Groene Weeshuis, inv. no. 252, dl. E, pag. 738,16-12-1748.
43. GrA, RA IIIX132, fol. 42VO.
44. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 188, oud nr. LXI d 8, fol. 73,13-5-1765.
45. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 323, oud nr. LXV b 19, fol. 197VO, 29-12-1775 en GrA, RA III x 166,

fol. 13IVO, 5-5-1773-
46. Dit echtpaar wordt genoemd in: R. Hofman, De Drents-Groningse familie Rutgers, in: Gruoninga 34

(1989) pag. 114-135, in het bijzonder pag. 116.
47. GrA, RA Selwerd en Sappemeer, inv. no. 231, oud nummer LXI f, fol. 46VO, 28-12-1768.
48. GrA, RA Selwerd en Sappemeer, inv. no. 232,5-7-1773.
49. GrA, RA Selwerd en Sappemeer, inv. no. 230,19-2-1779.
50. Groninger Courant van dinsdag 29-8-1797 (no. 69).
51. In particulier bezit; vriendelijke mededeling van de heer A. Brouwer, thans te Ermelo.
52. GrA, RA III ij, 12-7-1798.
53. GrA, RA III ij, 17-5-1785.
54. Jan Rutgers en Anna Beerling worden genoemd in: R. Hofman, De Drents-Groningse familie Rutgers, in:

Gruoninga 34 (1989) pag. 114-135, in het bijzonder pag. 130-131.
55. Over deze familie Krijthe, zie onder andere: Spint Arwten 1976, pag. 135, en DrA, Vier Roner Archie-

ven (Winsinghof), inv. no. 159.
56. DrA, Collaterale Successie Drenthe, fol. 4664,11-11-1754, en fol. 4697.
57. DrA, Vier Roner Archieven (Winsinghof), no. 434,1754 (stuk beschadigd).
58. DrA, Vier Roner Archieven (Winsinghof), no. 161.
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59- GrA, SA 730, verkoop provincielanden 13-9/20-9-1764, fol. 7.
60. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 360, oud nr. LXV b 16, fol. 8ovo, 24-11-1764; fol. 117VO, 21-5-1765.
61. GrA, S.A. 439,2-8-1753.
62. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 319, oud nr. LXV b 15, fol. 117,12-2-1762.
63. GrA, RA in x 180, fol. 184, aankoop 6-8-1781, akte 23-2-1782.
64. GrA, rnr 325, dl. 15, fol. 43V0,20-8-1782.
65. GrA, rnr 321, rekestboek deel 65,27-6-1782.
66. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 66,23-12-1782.
67. GrA, RA III hh 5,6-11-1782.
68. GrA, RA III ij, 11-11-1782.
69. GrA, RA in ij, 26-2-1785.
70. Voor deze personen zie men: F. Bontekoe, Ploegen en varen, een familiekroniek van het geslacht Bontekoe

afkomstig uitSappemeer, Groningen 1981, pag. 57 e.v.
71. GrA, RA in x 189, fol. 41,30-4-1789.
72. GrA, RA III x 206, fol. 74,7-11-1800.
7%. Drs. B. Roorda, De kwartierstaat van Broer A. Roorda, in: Genealogyskjierboekje (1984), pag. 35 e.v.
74. GrA, rnr 53, rekeningen H.G.G., vanaf 1790, steeds fol. 71.
75. GrA, rnr 53, rekeningen H.G.G., vanaf 1790, steeds fol. 67 of 68.
76. GrA, RA III x 198, fol. 1.
77. GrA, RA 111x208, fol. 9.
78. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 1500, oud nr. LVn k 1, blz. 235, Onderdendam 5-5-1804.
79. Provinciale Groninger Courant van dinsdag 25-8-1818 (no. 68), pag. 2,2e kol.
80. GrA, RA III hh 5,4-1-1798 en 7-5-1798.
81. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 80,16-9-1799.
82. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 80,31-3-1800.
83. GrA, RA III x 219, fol. 45, en Hl ij, zelfde datum.
84. Groninger Courant van vrijdag 3-1-1806 (no. 1).
85. GrA, RA IIIW10,23-1-1810.
86. GrA, Successiememorie, inv. no. 115, no. 671,24-10-1814.
87. GrA, Herv. Gem. Groningen, Archief Diaconie, toegang 252, inv. no. 312,7-2-1829.
88. GrA, Diaconiearch. (252), inv. no. 312,9e kluft, 10-12-1833.
89. DrA, Etstoel 9, dossier 60c.
90. DrA, Etstoel 14, dl. 42, fol. 220.
91. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 49,9-11-1759.
92. GrA, mr 321, rekestboek dl. 49,31-1-1760.
93. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Archief Weeskamer, inv. no. 127, no. 98, Kleine afkopen, fol. 82.
94. GrA, IV rr 2.
95. GrA, IV rr 2,8-2-1738
96. GrA, IV ff 5
97. GrA, RA in x 114, fol. 192,16-7-1736.
98. GrA, RA in x 176, fol. 188.
99. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 50,15-12-1760.

100. GrA, RA in x 186, fol. 85,21-5-1786; ook RA m ij, 20-5-1786.
101. GrA, rnr 416, dl. 4,1746-1770, fol. 200.
102. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen (toegang 252), inv. no. 323.
103. GrA, RA in hh 5,11-2-1782; zie ook RA III ij, 12-2-1784 en RA m x 183, fol. 182VO.
104. GrA, RA in x 207, fol. 115VO-118VO, 3-4-1801.
105. GrA, RA III ij, 3-5-1783.
106. Willem Bieding man vanjantje Groothuis in de noorden Ebbingestraat, breuk bet. en tevens lijklaken

N.K.
107. GrA, RA in ij, 23-4-1773.
108. GrA, RA III x 168, fol. 77V0, gereg. 24-5-1774, ook RA Fivelingo, inv.no. 430, oud nr. XVII b 2, fol.

74VO, 29-4-1773.
109. GrA, Archief Alg. Werkhuis, toegang 68,1/1,1786, fol. nvo en 12V0.
110. GrA, RA in x 187, fol. 148V0,28-9-1787.
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in . GrA, RAIIIW14,16-9-1789.
112. GrA, rnr 3,1790, fol. 7, Van de Rosenstraat langs de westkant van de Nieuwe Bottringestraat: Willem

Bieding f 1.0.0.
113. GrA, RA III x 193, fol. i6ivo, 21-11-1792.
114. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 722, oud nr. LUI c 6, fol. 146VO, Groningen 12-9-1793.
115. GrA, RA III x 201, fol. 8gvo, 18-12-1797 en RA III x 217, fol. 4V0,27-5-1805.
116. Licentgeld A. K., Roelf Beerling's vrouw op de Reitmak.srijge, graf 607, in de kerk.
117. GrA, RA III ij, 19-12-1791; zie ook III c 6, fol. 306, zelfde datum, en Ned. Herv. Gem. Groningen,

archief Diaconie (toegang 252), inv. no. 479, fol. 163.
118. GrA, RA III x 209, fol. 179,26-1-1802.
119. GrA, rnr 583, 'Buiten Boteringepoort' no. 78.
120. Als wed. van Roelf Hilbers, buiten de Heerepoort no. Z 33, oud 82 jr., sic!
121. Lijklaken M.K., als Roelf Hilbers, man van Dirkjen Jans, op de Olde weg, laken timmermans kneg-

ten gilde.
122. GrA, RA III x 187, fol. 80.
123. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 69,1-5-1787.
124. Ruim zes maanden na het overlijden van de vader.
125. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 1500, oud nr. LVII k 1, blz. 461, Onderdendam 1-12-1804.
126. Buiten de Oosterpoort no. Y114.
127. GrA, RA III ij, 3-6-1786.
128. GrA, RA III ij, 29-4-1788.
129. Zie voor Ariaan Wolters en zijn familie onder andere GrA, RA III x 193, fol. 27,31-5-1792; Grietje's

tweede echtgenoot RoelfBierling was een der voogden over zij n kinderen.
130. GrA, RA III ij, 30-10-1783.
131. GrA, rnr 53, rekeningen H. G. H., meestal fol. 18; zie ook rekening 1790, fol. 50.
132. GrA, RA III ij, 26-10-1789.
133. GrA, RA III hh 5,1-10-1790.
134. GrA, RA III a 159.
135. GrA, RA III ij, 7-10-1790; ook RA III x 190, fol. 189, zelfde datum.
136. Huwelijkse voorwaarden: GrA, RA III ij, 6-4-1809.
137. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, inv. no. 334.
138. Harms. Ganckema voor Roelf Beerling vrouw, A. K. graf 218 oost.
139. Hanebijtersgang S189, oud 62 jaar, ongehuwd, met vermelding van haar ouders.
140. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, diaconie, inv. no. 262.
141. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, diaconie, inv. no. 312.
142. DrA, Arch. Schultegerechten, inv. no. 256, dl. 1, fol. 78.
143. Voor bijzonderheden hen aangaande (en dan vrijwel uitsluitend met betrekking tot de vrouw, die

een boeiend leven geleid moet hebben) zie P.J.C. Elema, Genealogie Van Slochteren (stad-Groningen),
in: GensNostra 44 (1989), pag. 100-114.

144. Weduwe Bierling Agter Muur, M. K. graf 452 zuid.
145. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 78,13 juni 1798.
146. Chr. Fransen voor de zoon van de weduwe Bierling, Agter de muur bij Ebbingestraat, M. K. graf 531

zuid.
147. GrA, RA III ij, 26-12-1766.
148. GrA, rnr 52, rekeningen Geertruidsgasthuis, 1767 t/m 1798.
149. GrA, rnr 42, rekeningen Anthonygasthuis, 1775, fol. 28.
150. GrA, rnr 65, rekeningen Ubbena-gasthuis, 1801.
151. GrA, rnr 571, dl. 1, fol. 2.
152. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 86,24-12-1804; ibid., dl. 88, fol. 63,31-12-1805.
153. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 73,2-8-1792.
154. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 794, oud nr. XXII b 6, fol. 146,1-5-1777.
155. GrA, rnr 52, rekeningen Geertruidsgasthuis, 1777 t/m 1784, steeds fol. 26 of 27.
156. GrA, RA III a 156,4-6-1782.
157. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 937, oud nr. XIX c 3, fol. 164VO, Groningen 17-12-1778.
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158. GrA, RA Hl x 180, fol. 111,5-11-1781.
159. GrA, RA m w 19,3-3-1807.
160. GrA, RA III x 181, fol. 208V0,2-12-1782; ibid., fol. 207V0,30-11-1782, gereg. 2-12-1782.
161. GrA, rnr43, rekeningen A.H.S.; ibid., inv. no. 55, Staatboek, fol. 59.
162. Ibid., fol. 35.
163. GrA, RA III x 183, fol. 178.
164. GrA, Grafboek, no. 138, A-Kerk.
165. GrA, RA IIIB, 26-5-1800 en 14-8-1801.
166. GrA, 6 rnr, Patenten tot het dragen van haarpoeder; de betaling bedroeg ƒ 5.1.0 voor het zegel,

ƒ0.5.0 zegel en/ 0.10.0 belasting.
167. Als dogtertje van Meerten Bierling in Oude Ebbingestraat, lijklaken M. K.
168. GrA, RA III x 198, fol. 195vo, 2-11-1796 en fol. 196VO, 2-11-1796.
169. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 670, oud nr. XVI b 2, blz. 67,9-1-1790.
170. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 1041, oud nr. XXXV b 2, fol. 107V0,10-1-1797.
171. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 1041, oud nr. XXXV b 2, fol. 114,16-5-1797.
172. DrA, Register van naamsaanneming, Eelde.
173. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 70, oud nr. VIII b 5, fol. 173,28-9-1795.
174. GrA, RA III x 201, fol. 117VO, 31-1-1798; RA m x 202, fol. 113,19-10-1798.
175. GrA, rnr 321, rekestboek, deel 78,17-4-1798.
176. GrA, RA III a 162,1-5-1798.
177. GrA, RA III a 162,26-6-1798,2-7-1798.
178. GrA, RA III hh 5.
179. GrA, RAIII ij, 23-3-1809.
180. GrA, RA III kk, doos 20,2' helft 1795.
181. GrA, rnr 335,18-1-1811.
182. GrA, RA III x 219, fol. 174,5-11-1806.
183. GrA, rnr 197, Nummering - van stads wege - van tuinen volgens notificatie van 9-10-1806.
184. GrA, RA III x 222, fol. 186vo, 13-5-1808 en III x 223, fol. 35,1-6-1808.
185. GrA, Archief Ned. Herv. Gern. Groningen, inv. no. 141, Grafboek Martinikerk, no. 94.
186. Licentgeld M.K., Hindrik Gankema voor Jan Bierling, j.d. [= jonge dode], graf 287 Oost, ƒ 0.10.0.
187. GrA, Registers van Gedetineerden 5.454, no. 563.
188. Licentgeld A. K., voor 't kind van J. Bierling in Oosterstraat, graf 287 Oosterpad.

Uit Antwerpse Bron (115)

18-7-1500; Gheertruyt van Tichelt Gheertsdr weduwe Pauwels Boots des meersseniers cum tu-
tore [met een voogd], woenende te Berghen op ten zoom, bekende ... voldaen van Peteren
Sporckmans alias van Moers droochscheerder ende LaureyseBoots zijnen wettigen wive, des voers.
Pauwels dochter wylen, van allen den goeden ende versterffenisse, ruerende ende onruerende
gueden, die der voers. Gheertruyde van Tichelt eenichsins toecomen bleven en verstorven zijn
van den voers. Pauwelse Boots hueren man wylen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 117, f. 24] [M. V-K]
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[ WEGWIJS[
archiefnieuws

Breda. Stadsarchief wordt geen regioarchief
Eind januari werd bekend, dat de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Regionaal
Archief West-Brabant niet kiezen voor het onderbrengen van hun archieven bij vier stads- of
gemeentearchieven. Het Regionaal Archief West-Brabant, locatie Oosterhout, sluit zich collec-
tief aan bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Tilburg. De locatie Zevenbergen hand-
haaft de gemeenschappelijke regeling en is van plan om een nieuw pand te bouwen. Dat bete-
kent voor het Bredase Stadsarchief, dat er geen extra archieven worden ondergebracht.

Er is dus geen sprake meer van een ontwikkeling tot regioarchief of RHC. Het Stadsarchief
Breda heeft een aantal plannen weer uit de ijskast gehaald, waaronder de aanpassing van de
website, de digitalisering van foto's en de beschikbaarstelling van genealogische bestanden via
internet.

[Archivaria, nr. 10, juli 2003]

In een begeleidende brief d.d. 17-7-2003 wordt de aandacht gevraagd voor nieuwe openingstij-
den en de opbouw van het Virtuele Loket:
Het Stadsarchief Breda gaat zich de komende twee jaar sterk richten op het digitaal beschikbaar
maken van gegevens via internet, het zogenaamde virtuele loket. Hiermee verbetert de dienst-
verlening naar klanten, die steeds vaker vragen om informatie te bekijken vanuit de eigen com-
puter thuis. We maken hierbij een inhaalslag in vergelijking met andere archiefinstellingen.
Als gevolg van deze keuze is het Bredase Stadarchief vanaf 1 september 2003 2,5 dag per week
open in plaats van 6 dagen.
De nieuwe openingstijden zijn:
dinsdag 9-17 uur, donderdag 9-17 uur en zaterdag 10-14 uur

Gedurende de afgelopen jaren lag de nadruk van het Stadsarchief meer op het ontvangen van
bezoekers aan de balie in de voormalige Chassékazerne aan de Parade. Het is echter onmogelijk
om onze drie basistaken Beheer, Dienstverlening aan de balie en Educatie op de huidige manier
voort te zetten. Door het terugbrengen van de openingsuren van de balie aan de Parade krijgt
de digitalisering van tekst- en beeldbronnen een extra impuls. Educatieve activiteiten zoals De
Ontdekking (voor groepen acht van het Bredase basisonderwijs) en het ontwikkelen van (virtu-
ele) lespakketten blijven gehandhaafd.

Het Stadsarchief kan op deze wijze binnen twee a driejaar de meest geraadpleegde toegan-
gen en sommige bronnen via Internet beschikbaar hebben,
[voor vragen of opmerkingen:
Mw. M. L.W. H. van den Wijngaard,
tel. 076-5294439;
e-mail: ml.van.den.wijngaard@breda.nl]
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Streekarchi var iaat Noordwest-Veluwe
Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, tot voor kort bestaande uit de gemeenten Elburg,
Ermelo, Nunspeet en Oldebroek, is in het afgelopen jaar uitgebreid met de gemeente Putten.
Onlangs is ook de gemeente Harderwijk toegetreden tot deze gemeenschappelijke regeling. De
samenwerking op het terrein van de gekwalificeerde archiefzorg bestrijkt zodoende zes ge-
meenten. -. Ondanks [twee] vacatures is het in de meeste gemeenten mogelijk om regulier on-
derzoek te doen in de gemeentelijke studiezaal. Meer informatie hierover is te vinden op de
website www.hpveluwe.nl. Telefonische informatie is verkrijgbaar bij het streekarchivariaat te
Elburg, tel. 0525-688717.

Bij het streekarchi varuaat in Nunspeet werd op 18 maart 2003 ruimschoots aandacht besteed
aan de invoer van de tienduizendste foto. Het unieke aan dit project is dat de betreffende foto-
verzamelingen van de gemeente Nunspeet en de heemkundige vereniging Nuwenspete geheel
worden ontsloten door vrijwillige medewerkers. De foto's zijn alle in de studiezaal van het
streekarchivariaat in Nunspeet raadpleegbaar.

[Gelders Erfgoed, 2003-2/3]

Stads- en Streekarchief Zutphen
Onder deze nieuwe naam presenteert het vroegere stadsarchief Zutphen zich sinds kort. Het
archief voert de archiefzorg uit voor de gemeenten Brammen, Gorssel, Lochem, Vorden, Warns-
veld en Zutphen en het Waterschap Veluwe. Deze nieuwe naam doet beter recht aan de regio-
nale functie die het archief al sinds 2000 bekleedt.

Inmiddels zijn de archieven van de gemeente Gorssel ook overgebracht naar Zutphen en is de
afzonderlijke dienstverlening in die gemeente beëindigd. De Gorsselse archieven zijn vanaf nu
aan de Spiegelstraat in Zutphen te raadplegen.

[Gelders Erfgoed, 2003-2/3]

Aan Gelders Erfgoed, 2003-2/3 ontlenen wij voorts:
De gemeente Scherpenzeel heeft onlangs besloten om de oudere archieven voorlopig onder te
brengen bij het gemeentearchief Ede. In het eigen gemeentehuis is geen goede bewaarplaats
voor deze archieven aanwezig. In goed overleg wordt momenteel bekeken of een dienstverle-
ningsovereenkomst voor langere termijn haalbaar is.

Onlangs is opgericht de Stichting Gelderse Huis- en Familiearchieven. Dit is een initia-
tiefvan het Gelders Archief. De nieuwe stichting heeft tot doel om de ontsluiting van huis- en
familiearchieven te bevorderen, onder meer door het werven van fondsen hiervoor. Daarnaast
heeft de stichting het voornemen om onderzoek in en naar deze archieven te bevorderen.

Binnen het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is onlangs het archief van Rij nwaar-
den naar de gemeente Duiven overgebracht. De raadpleeglocatie bij de openbare bibliotheek
functioneert naar wens. Er is veel belangstelling en het aantal beschikbare bestanden wordt
aanzienlijk. Te verwachten valt dat op korte termijn nog twee raadpleeglocaties geopend zul-
len worden.

Medio mei 2003 is de Gelderse erfgoedsite - www.geschiedenisgelderland.nl - na een lange
aanloopperiode 'on line' gegaan. De site moet zich in de komende periode ontwikkelen tot een
brede toegangspoort tot informatie over Gelders erfgoed en de geschiedenis van Gelderland. G
eschiedenisgelderland.nl is een samenwerkingsverband van Biblioservice Gelderland, het Gel-
ders Documentatiecentrum, het Gelders Archief, het Gelders Oudheidkundig Contact, Om-
roep Gelderland/Mediabureau Hiemstra & Rutten en de Afdeling Archeologie en Monumenten
van de Provincie Gelderland.
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adressen van buitenlandse verenigingen (8)

BP = Bibliotheek-Periodieken]

België
Service de Centralisatwn des Études Cénéalogiques etDémographiques de Belgique (S.C.G. D.), opgericht in 1944.
Uitgave: L'Intermédiaire des Généalogistes/De Middelaar tussen de Genealogische Navorsers [ver-
schijnt tweemaandelijks; aanwezig in BP: jg. 1 (1946)-....] met bijlage 'Nouvelles brèves'.
Adres: Rue Anatole France, 31 te Schaerbeek, B-1030 Brussel; aldaar tevens bezoekadres, geopend iedere
maandag 15.00-19.00 uur [behalve op feestdagen]; bibliotheek alleen toegankelijk voor leden.

Duitsland
Rolandzu Dortmund e.V., genealogisch-heraldische Arbeitsgemeinschaft, opgericht 1961.
Uitgave: Roland (vóór 1989: Roland zu Dortmund) [kwartaalblad; aanwezig in BP: Band 1, Jg. 1 (1966)-
. . . .] .
Adres: Postfach 4012, D-58222 Schwerte.
Schriftführerin: Eva Holtkamp, E-mail: E.Holtkamp@onlinehome.de
Bibliotheek: In het Stadtarchiv Dortmund, Küpferstr.3; iedere 2e en 4e dinsdag van de maaand 10.00-
15.00 uur.
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand om 19.00 uur in Hotel Drees, Hohe Strafie 107, D-44139
Dortmund.
Internet: http://www.RolandGen.de of http://RzD.genealogy.net

Finland
Genealogiska Samfandet i Finland/Suomen Sukututkimusseuran
Uitgaven: Genos [kwartaalblad; aanwezig in BP: jg. 32 (1961)-....], Arskrift [jaarboek; aanwezig in BP:
X (1926), XIV-XV (1930-31), XVII (1934) t/m 40 (1973), 43 (1993), 44 (1999)] en Skrifter [aanwezig: XXIV
(1963), XXVII (1970)].
Adres: Elisabetsgatan 16A, S-00170 Helsingfors.
E-mail: Samfundet@genealogia.fi

Frankrijk
CerdeGénéalogiqued'Ahace(CGA), opgericht 1967.
Uitgave: Bulletin [kwartaalblad, doorlopend genummerd; aanwezig in BP: Nr. 1 (1968)-....; Indexen per
driejaar].
Adres: Archives du Bas-Rhin, 5, rue Fischart, F-67000 Strasbourg.
E-mail: cga@alsace-genealogie.com
Internet: http://www.alsace-genealogie.com
Secretariaat: Mlle Véronique Muller, tel.: 03.88.60.36.89; dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

M.V-K

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst 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. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. =
correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang,
kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Amstelodamum. jg. 90, nr. 1, jan./febr. 2003. P. Knevel: Levensgrote kopstukken. Het Amsterdamse
schutterstuk in de zeventiende eeuw; P. Flinkenflögel: Het Scheepvaarthuis [ontstaansgeschiedenis].

Idem, nr. 2, maart/april 2003. M.Th. Frankenhuis: 'Natura Artis Magistra in Beeld; C.C.P. vanRomburgh:
De Amsterdamse haven in kleur vastgelegd. De fotocollectie van Amports [havenfotografen o.a. Anne-
mie Wolff-Koller (1906-1994), Ben Burgers (geb. 1927), Martin Hendriksen (geb. 1957)]; M. Kneppers: Het
interieur van het postkantoor van Michel de Klerk gerestaureerd.

Idem, nr. 3, mei/juni 2003. J. Molema: De inspiratie van Jan Wils [architect]. Het Olympisch Stadion
in Amsterdam; D. Carasso: Prometheus in het Olympisch Stadion [monument voor sportlieden die om-
kwamen in het verzet, gemaakt door Fred Carasso (1899-1969) in 1947]; J. Giskes: Een monsterconcert in
het Olympisch Stadion (1934).

Baerne. Tijdschrift van de Historische Kring Baerne (secr.: J. Veldhuysen, Nieuwstraat 19, 3743 BK
Baarn; Bezoekadres Oudheidkamer: Burgemeester Penstraat tussen nr. 2 en 4; open: ma 10.00 -12.00
uur en 20.00 - 22.00 uur (niet in juli en aug.); contributie € 14,- p.j. + verzendkosten), 27e jg., nr. 1, maart
2003. J. Kruidenier. De tegels van Arie Kortenhoff [tegeltableau op het eerste perron van het station van
Baarn; 1946]; H. Bronkhorst Anna van Hannover gaf ons het Baarnsche Bos [landgoed De Eult, in 1759
door haar gekocht en bij Soestdijk gevoegd; Jacob Bicker liet er in 1640 een zomerhuis bouwen; het
vererfde op de familie Deutz]; Het Baarnse bevrijdingsmonument in het Amaliapark [met namen
verzetstrijd(st)ers].

Idem, nr. 2, juni 2003. Met de professor op stap. Een wandeling van honderd jaar geleden; De gevel-
stenen van het Mesdagplein; H. Bronkhorst: Lodewijk van Deyssel heeft in zijn Baarnse huis 'Villetta' een
heerlijke tijd gehad. Een schitterende biografie door Harry G.M. Prick [Karel Joan Lodewijk Alberdingk
Thijm woonde ervan 1893 tot 1918].

De Brabantse Leeuw, jg. 52 (2003), nr. 2. A.M.Bosters: De Ram. Een oud adellijk geslacht en Steenbergens
historie [oudst bekende: Jacques de Ram, van Bailleul, vermeld 1567-73; zoon Diederick werd o.a. kapi-
tein in het Nederlandse leger; familie in manlijke lijn uitgestorven begin 18e eeuw]; Verv. Genealogie
Huijskens [ise-i8e eeuw]; Verv. Afstammelingen van Jan de Roy [eind i6e-i8e eeuw]; Verv. Genealogie
familie Orssen [Ors, Dors, Doers; te Deurne; i7e-ige eeuw]; Rituele straf voor incest [Willem Goyaert
Cox te Leende 1439; Goyart Jacops alias Goort de Lender te Berlikum 1583]; L.Adriaenssen: Otten de Cort
[te Demen; 17e eeuw]; Antw. Speeck.

Caert-Thresoor. 22e jg. (2003), nr. 1. E. Dekker/M, van Egmond: Het 'ongewone' globepaar van Cornelis
Covens: uit de hand gelopen hobby of baanbrekende innovatie? [1764-1825];/. Wieland: Kadaster 1832
(1841) rivisted: archiefbrede samenwerking op moderne leest onder de koepel van DIVA; L. Ruitinga:
Kadastrale atlassen rivisted: stand van zaken op papier.

Idem. 2003, nr. 2. M. van den Broecke: Historische kaarten en hun teksten in de eerste moderne atlas van
Abraham Ortelius [1527-1598]; J. Augusteijn: De 52 stadsprofielen van Noord-Nederlandse steden in de
oblong-uitgaven van Guicciardini; G. Bekkering: 'Landkaarten in stukjes om kinderen al speelende de
aardrijkskunde te leeren' [geografische legpuzzles].
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The Caledonian Society. Med. 27e jg., no. i, maart 2003. R.K. Vennik: Enkele aantekeningen bij het ge-
slacht Traill uit Schotland [i6e-i7e eeuw]; Verv. The Scots Connection [1619-28; te Groningen].

Idem, no. 2, juni 2003. Innovaties en veranderingen op het terrein van de Schotse heraldiek aan het
einde van de 20e eeuw met een blik op de toekomst [samenvatting van een lezing, gehouden door Eli-
zabeth Roads]; R.K. Vennik: Het leed van soldatenweduwen [financiële bijstand voor de terugreis naar
Schotland; 18e eeuw, te Rotterdam]; Verv. The Scots Connection [huwelijken te Groningen; 17e eeuw].

Dwars op (Historische Kring Voorhout; secr.: E. van der Hoeven, e-mail: e.vd.hoeven@hccnet.nl; lidm.
€ 16,- p.j.; aanmelden: Mauritsstraat 31,2215 CR Voorhout), nr. 15, jg. 5, winter 2002. A.Dwarswaard&D.
van der Tang: Vereniging christelijke scholen in Stichting. Einde van een tijdperk [eerste bovenmeester
was Jacob van den Berghe (1922-41)]; 'Ik ben in R...' [herinneringen van Rie van der Bent-van Rheenen,
geb. 1920].

Idem, nr. 16, jg. 6, voorjaar 2003. E. van der Hoeven: Watersnood 1953 [met lijst van vrijwilligers, voor-
zien van laarzen en schop]; De Duin- en Bollenstreek is veel mooier dan u denkt! [i.v.m. Ruimtelijke
Ordening]; B. Durieux: Voorhoutse Volksverhalen. Tinus Hoek: een veelzijdig middenstander [Martinus
Adrianus Hoek, geb. 1926 (exm. Cornelia Maria van Winsen; zij hertr. 1930 Arthur Klaar), tr. 1957 Dora
Does; kapsalon en sigarenzaak].

Gelders Erfgoed. 2003-1. E. van de Velden: Monumenten van het water... [zeil- en vrachtschepen, indus-
trieel erfgoed]; Z. Kolks: Gerei betreffende de riviervisserij. Bezoekerscentrum De Grote Rivieren [te
Heerewaarden].

Idem. 2003-2/3. P.Aalbers/M. Wingens: De Bibliotheek Arnhem en het Gelders Documentatie Centrum.
Ontstaansgeschiedenis en bijzondere collecties; O.S. Lankhorstr. Het lot van de Harderwijkse universi-
teitsbibliotheek. Twistappel tussen Deventer en Arnhem; H.Chr. van Bemmel: Bibliofiele uitgaven van
Arnhemse boekhandel. Boekhandel Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande in Arnhem als uitgever
[in 1843 nam J.G. Stenfert Kroese boekhandel D. K. Muller & Co. over, in 1870 voorgezet door K. F.C.Th,
van der Zande (overl. 1893); in 1919 fusie met het bedrijf van Simon Hijman]; Boekverkopers in Doe-
tinchem sinds 1842 [Willem Jacobus Raadgeep en L. Berrevoets, afk. uit Haarlem resp. Breda]; Uitgave
historische plattegronden van Gelderse steden voltooid; Gelderse Erfgoedsite van start [www.geschied
enisgelderland.nl]; J.A. Kamermans: Betegelingen in boerderijen.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 27e jg., nr.
2, juni 2003. Verv. Genealogie De Pender; Verv. Kwst. Verhelst; Verv. Repertorium op de lenen van de
hofstede Drimmelen (1358-1647) [o.a. Wachmans en Montens]; G. van Genderen: De familie Krijgh te
Well/Wordrager [Willem Creijch (Kreek, Kraig, Kriek > Craig), Schots soldaat, lidmaat te Well 1713, tr.
Lijsbeth Koekman; nageslacht]; B.J. Koolstra: Een correctie op de familie Blok uit 's-Gravenmoer [17e
eeuw]; Verv. Lidmaten Ned.Ger. Kerk te Waalwijk 1733-1824; D. Pol: Inwoners van het Land van Heusden
en Altena en de Bommelerwaard in Notarieel Archief van Gorinchem 3969 (addenda)- NA 3991 [1605-
1662]; Verv. Geestelijke goederen. Extraordinaris rekening van Adriaen Jansz. van Cuyck [1634-41]; Verv.
Genealogie Doedijns; Antw. o.a. Boef, Van Andel, Swart, Verschoor; Verv. Genealogie (Van) Nieuwkoop
uit Wijk; Aanv. Kwst. Verschure.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jg. 18, nr. 3, juli 2003. L. van Minderhout: Henrik van der
Westelaken [akten uit het Bosch' protocol, 15e eeuw; Roosmond/Roesmont; Van Kollenberg/Van Col-
lenberch]; Verv. Oirschotse regenten in de achttiende eeuw [Van Laarhoven t/m Van de Sande; met o.a.
Mickers, Nahuijs, Van Overbeek, Potters, De Roij]; Verv. Fragment-genealogiëen uit Oerle. 22. Mollen
[i7e-i8e eeuw]; M.J.H, van Dooremolen: Militaire huwelijken van Oost-Brabanders te Zutphen [1666-
1793]; Th.H. Meulendijks: Genealogie Linders [oudst bekende: Goesen Lenaerdts van Roij, vermeld 1551 te
Someren]; A.R.H.M. Voermans: Nogmaals 'Het kroost van Joost' [Van Thiel]; Aanv. Kwst. Van Rijzingen;
Oost-Brabanders voor de rechtbank te Eindhoven (7) [1832-1833]; Antw. Klokgietersfamilie Petit.

Heemkunde Hattem. nr. 94, maart 2003. In Memoriam Egbert Karssing Dzn.; R.M. Even: Derck Aver-
camp: van plooi naar proces. Deel I [o.a. burgemeester van Hattem (benoemd in 1691) en rentmeester;
aan hanger van 'de nieuwe plooi'; conflicten met Valenus Swaen, de gemeente en Andries Hoog-
berg]; Ons Genoegen. Deel III [muziekvereniging]; De familie Liefers. Deel II (slot); Dick Borst op de
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'proatstöêl' [geb. 1929, tr. de Deense Karoline Hansen]; Foto-archief [zondagsschool Ned.Prot.Bond
1936; Cursisten Huishoudkunde vóór de oorlog (o.a. Rave, Van Raalte)]; De Hottinger-kaart van Hattem
(1783)-

Idem, nr. 95, juni 2003. Beitelende beeldhouwers van Beeldhouwgroep Beernink [amateur-kun-
stenaars]; R. Seegers: Herman Willem, de rebel van Hattem [Daendels, 1762-1818; verplaatsing van de
gedenkplaat in de kerk]; Verv. Derck Avercamp [1705-10]; Verv. Ons Genoegen (deel IV, slot); Jo Koster
(1868-1944), een zwervend bestaan [schilderes].

Heemskring (Historische Kring Heemskerk, Postbus 46,1960 AA Heemskerk; lidm. € 11,50 op post-
bankrekening 107.549 o.v.v. nieuw lidmaatschap; secr.: GJ.M. Stavenuiter, e-mail: go.stavenuiter@h
etnet.nl), nr. 29,15e jg., afl. 1, april 2003. A.J. de VriesEzn.: Jannetje Huisman in en uit den vreemde [geb.
Heemskerk 1896 (exm. Aagje Schermer), onderwijzeres, reisde eind 1930 naar Ned.-Indië, waar ze een
betrekking als hoofdonderwijzeres kreeg; nov. 1937-sept. 1938 met verlof in Nederland, overl. 1976;
Bijlagen: brieven]; P.G.M. Gooijer. Heemskerk viert feest met H900 [in 1963]; De stranding van de stoom-
trawler Heemskerk [1923]; Verv. Fusiestrop (2). Nieuwsbrief, jg. 14, afl. 1 (no. 49), maart 2003.

Here Nicolaas III (Genealogische Werkgroep 'Ruwaard van Putten'), jg. 3, nr. 3-2002. NN. Kaak: Genealo-
gie Holleman [beknopt; i6e-ige eeuw]; Idem: Genealogie Mol [te Spijkenisse; I7e-i8e eeuw]; Zegels van
de heren van 'Putten' (bron: R. v. Hek).

Idem (Genealogische Vereniging 'Ruwaard van Putten'; secr.: C. Nienoord, Lucretia van Merken-
straat 33,3207 HN Spijkenisse; e-mail: genia-vereniging.rvp@planet.nl), jg. 4 (2003), nr. 1. C. Nienoord:
Genealogie van Roon. Vlaardingen - Spijkenisse [beknopte geschiedenis van de molen 'Nooitgedacht',
namen van molenaars I7e-i8e eeuw; fragmentgenealogie van de molenaarsfamilie Van Roon; 19e eeuw];
Genealogisch Informatie Centrum (GIC), Breestraat, Spijkenisse [microfiches betr. Spijkenisse en Heke-
lingen o.a. doop 1605-1813, B.S. 1812-1882].

Historische Kring Eemnes. jg. 25, nr. 1, maart 2003. De teruggave der Eemnesser kerken in de Franse
tijd [eerder gepubliceerd in 1986]; Uit het knipselarchief van Laarder Courant De Bel en de Nieuwe Bus-
sumsche Courant 04-04-1931; Naarden geplunderd, Eemnes verbrand [1481]; Interview met mevrouw A.
de Vries-de Vries [Adriaantje de Vries, geb. Callantsoog 1919; landgoed De Lieberg].

Idem, nr. 2, juni 2003. W. Fecken: Overstroomingen in de Nederlanden. Byzonder op den 14 en 15 van
Slachtmaand des Jaars 1775 voorgevallen [betreft het gezin van Meijns Jans Dop te Eemnes]; R. van der
Schaaf. Oude boerderijen geïnventariseerd; Een gesprek met Teus Blom (1921) [Teunis Blom, zoon van
Brand Blom en Helena Hendrika Streefkerk; tr. 1951 Hendrikje Spilt].

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen. 's-Graveland. Kortenhoef; secr.: mw. M.V. Bouter, e-
mail: Ria.b@12move.nl; lidm. € 9,10 p.j.; Bezoek-/Postadres: Kerklaan 89,1241 CL Kortenhoef; e-mail:
hkgloriosa@hetnet.nl; www.historischekring.nl; http://indegloriosa.geschiedenisbank-nh.nl), 20e
jg., nr. 1, febr. 2003. Het leven van een melkboer. In het mooie dorp 's-Graveland. Deel I [Jan Jansen (geb.
1939; exm. Vendrig) vertelt over zijn jeugd en leven als melkboer, schaatser en voetballer]; J.M. Veenman:
Huize 'Berkenrode' te Ankeveen. Op bezoek bij een bijna vergeten barones [W. van Harinxma thoe
Slooten geb. Mertens]; Uit de krant van toen [Krijn Voorn, overl. 1967, tr. 1911 Geurtje Bakker].

Idem, nr. 2, mei 2003. Verv. Bijna vergeten barones, deel II [overl. 1994]; J. Immerzeel: Een stukje
Kortenhoefse geschiedenis in Vreeland [de Kortenhoefse sluis bij Vreeland]; Verv. Melkboer, deel 2; W.
Fecken: Begraven in de Kerk. In Naarden [Gerrit Dircksz van Soest, geb. Woerden, tr. Naarden 1621 Aecht-
gen Verweij; organist, schout van 's-Graveland 1637-1654].

Kleine Reeks (Borculo; e-mail: heerlijkheidborculo@planet.nl; www.heerlijkheidborculo.nl), nr. 3,
nov. 1995- B. te Vaatwerk: Een lijst van Nederbourgondische goederen in de heerlijkheid Borculo uit 1583
[na het overlijden van gravin Maria von Hoya in 1579 kwam de heerlijkheid onder het bestuur van het
vorst-bisdom Munster; de Borculose leenmannen moesten in 1581 hun leen opnieuw verheffen > het be-
gin van een serie leenregisters. Het goed Hengestegohr (voogdij Geesteren) - Niclaes Botte zu Amerss-
fortt zubehorigh; voorts o.a. gebroeders Pieck, leden van de familie Oveljungh, Ripperda, diverse bur-
gers van Deventer en Zutphen]; Een nazaat van De Ruyter te Borculo begraven [Johan Henri de Ruyter
van Steveninck, geb. Curujao 1849, overl. Borculo 1862]; B. te Vaatwerk: Een bijdrage tot de geschiedenis
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van het kasteel en de stad Lichtenvoorde (i6e-i8e eeuw) [o.a. rekeningen van 1519,1553 en 1554]; CA.
Spliethof-de Vos: De veroordeling van een 'zeer slegt vrouwspersoon'. Rechtspraak (te) dicht bij huis
[Jude Med(de)ler in 1799 veroordeeld voor het helen van diefstallen van haar man Hendrik Wentink of
Wensink]; B. te Vaatwerk: Kwamen de Heren van Borculo uit Eibergen? [Van Bronkhorst, Van Wisch, Van
Dodinkweerde].

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede; secr.: E.A. Doekes-van Driel, p/a Postbus 24, 8325
ZG Vollenhove; donatie min. € 9,- p.j. op postbanknr. S.O.B. 65753), 19e jg., nr. 1, maart 2003. T.R.
Stegeman: Een voetbalrel in Blokzijl [1930; publieke vermakelijkheid op zondag niet toegestaan; vier
veldwachters probeerden de bal in beslag te nemen: Jan Hoedenmaker, Anthonie van der Gronde, Jan
Kremer en Willem van der Duim; burgemeester Bulten, de Raad van Blokzijl en de Zwolse rechtbank];
T. Huitema (t): Giethoorn in den beginne; Kl. Boet: Kwartierstaat (6 gen.) van Wolter Rook [geb. Zuurbeek
1946; —, Kisjes, Rook, Van de Wetering (te Zwolle en Barsbeek)].

Idem, nr. 2, juni 2003. J. Slot/T.R. Stegeman: Doodslag in Barsbeek [op Hendrik Voerman door Jan van
Dalen; 1880]; E.J. Tjalstra: De historie van het huis Kerkstraat 12 te Vollenhove [o.a. Van Goor (1594), Van
Hosteijn gen. Goltbeck (1637), Langenhert (1708), Frantzen, Engelenburg (1774), Van Coeverden (1802),
Vancouver, Dijckmeester (1874), Dragt (1891), IJspeert (1917)].

Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop; secr.: L. P. Kleppe, Nieuwe
Rijksweg 64,4128 BN Lexmond; e-mail: l.p.kleppe@kpn.com; contr. € 13,- (buitenleden € 19,-) p.j. op re-
keningnr. 3360.32.587), 5e jg., nr. 1, febr. 2003. E.M. deBruin-terDenge(f)IJ.H. deBruin (t): Oost west, thuis
minder best. Het turbulente leven van Govert de Bruijn [geb. ca. 1630, zoon van Pieter Andriessen de
Bruijn tr. 1624 Jannegen Jacobs Verhoeff; vertrok in 1654 als adelborst naar de Oost, kwam in 1673, o.a.
zonder toestemming, met een Portugees schip terug, waarom in 1676 arrestatie dreigde; tr. 1675 Mar-
gareta Coxius; vertrokken in 1683 naar Suriname]; Roofoverval in Heicop [1724 bij Gerrit Pinsen van
der Aa]; Uit 'De Leerdammer' van 70 jaar geleden; Een soldatenbrief uit 1833 [van Aart van den Bosch te
Bergen op Zoom]; P. dePater. Lakerveld. 'Ze zijn aan het knallen', deel 1 [het jachtgebeuren in de streek].

Idem, nr. 2, mei 203. J.P. deLeeuw: De Heicopse stoelenmatter [Dirk van Schaik alias Jan van Haringen,
1923]; P. Horden Jz. (f): Dorpsdrama in de Drie Snoeken in 1696 [Teunis Cornelisz Hardenbol, markt-
schipper op Schoonhoven en de ruzie met zijn vrouw Nellichje Gijsberts]; Uit 'De Leerdammer' van 70
jaar geleden; W. van Zijderveld: Collecteren voor huizen. Het bouwvallige huis van Jan Vroon. Het rieten
dak van Teuntje van Loon; Verv. Knallen, deel 2 [jachtactiviteiten].

Mars et Historia (uitgave Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie), 37e jg., nr. 1, jan./maart
2003. Themanummer: Watersnood [1953]. J. Dubbeldam: Marinevliegkamp Valkenburg en de waters-
noodramp; R. de Winter. De ontwikkeling van de Search and Rescue-dienst bij de Koninklijke Lucht-
macht; R. V. Legué: Ontwikkelingen van de SAR bij de Marineluchtvaartdienst; De gezondheidstoestand
van Napoleons soldaten [de circa 2000 skeletten, die werden gevonden in een bouwproject te Vilnius,
bleken massaal begraven soldaten van de Grande Armee te zijn; een onderzoek naar de stoffelijke res-
ten is gaande]; Nieuwe onderscheidingen bij Landmacht.

Idem, nr. 2, april/juni 2003. R. de Winter. 2003: het jubileumjaar voor de militaire luchtvaart in Ne-
derland; Op bezoek bij... Paddy van der Baan,... Gerard Santes,... Wim den Dunnen; Verv. Gedichten
en verhalen van korporaal-telegrafist J. van der Peijl (3); CA. Heshusius: Batavia als garnizoenstad; F.C.
Bakker: Het Marine Vendel, oktober 1945 -juni 1946. Marsberichten, 2003-1,2.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXX, No. 3-4, maart-april 2003. A.E.M. Landheer-Roelants: Met koets en
paarden door Den Haag. De lotgevallen van Barend Slotboom uit Varsseveld als Haags burger [verkreeg
zijn aanstelling tot huurkoetsier in juni 1771, zijn tweede in juli d.a.v.; verplicht was o.a. het lidmaat-
schap van het Sint Valentijnsgilde; tr. 1773 Anna Maria Barendregt, die hertrouwde 1786 Gerardus Grey;
genealogie]; F.J.W. van Kan m.m.v. J.F. Jacobs: Het nageslacht van de Haagse schepen Arend Pietersz in
de 16de eeuw. De families Van Bolgersteyn, Van der Burch, Pauw, Van Montfoort en Van der Gaffel [het
collatierecht van twee vicarieên was in handen van Arend Pietersz (uyten Hage) en zijn nazaten; Arend,
vermeld te Den Haag 1480-1532, tr. voor 7-2-1481 Machteld, dr. van Doede Jansz van der Sluys; paren-
teel; nageslacht - behalve genoemde families ook Schouten en Van Wijck - o.a. te Rotterdam, Utrecht,
Alkmaar]; K. Kuiken: De oudste generaties Van Poelgeest [i3e-i4e eeuw; met o.a. Al verade van Brederode,
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vrouwe van Koudekerk; genealogische reconstructie]; H. Verdonk: De graven van Gelre, de graven van
Zutphen en het rijksleen Alzey. Een commentaar op enkele recente publicaties [nl. bijdragen van Ralf
G.Jahn, E.W. Oostebrink en J.M. van Winter]; Reacties op Ridderschap resp. Weigeborenen in Holland; M.
Neuteboom-Dieleman: Van Berchem - Van Haamstede [reactie met schema Van Berchem 1400-1500].

Nieuwe Drentsche Volksalmanak. 61ste jaar (1943). Steven Coerts. Een Drents landverhuizer uit 1660
[afk. van de boerderij Voorhees]; De Lunsingh'sstoel in de Yhorster kerk [conflict in 1790 tussen erfge-
namen Warmolt Lunsingh en de broers Wyncko, Johannes en Joachimus Tonckens om het bezit van een
klok en een kerkstoel]; De voormalige erve Oldenhuis te Zwinderen [families Oldenhuis en Ellents];
Het Tribunal te Assen benoemt een Imprimeur: Ie Sieur N. Veenkamp a Groningue (1811) (Grafisch
intermezzo tussen de Lensink's en de Van Gorcum's); A. Pathuis: Het Padhuis in de heerlijkheid Coevor-
den [Jan Hindricks, brouwer te Groningen tr. ca. 1601 Aeltien van Selbach; Pathuis, Pathuysz, Padthuy-
zen]; G.A. Bontekoe: Het wapen der gemeente Gasselte; Voorzichtige diakenen [n.a.v. het voorgenomen
huwelijk van Hindrik Egberts en Derkjen Jacobs; te Westervelde 1738]; Schuiten van Vries, tevens
baanderschulten van Noordenveld [o.a. Lunsche(ns), Ten Berghe, Keers/Kiers, Allertshof, Linthorst,
Bloemberg, Homan]; Zaak- en personenregister 1933-1942.

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: G. Booms, Slotlaan 22, 7041 BK 's-Heerenberg; contributie
€ 20,- p.j.; e-mail: info@heemkunde.nl; www.heemkunde.nl), nr. 53, jg. 21, maart 2003. Het koffiehuis;
J. Lukkezen: Van Café tot Horeca [aanvragen van inwoners; naamlijst vergunningaanvragers 1886]; G.
Bisselink: De Flesch. Gevolgen van drankgebruik [teksten bij litho's uit 1891]; De Hottinger-kaart van
Bergh omstreeks 1784; Horeca in de regio. 1. Braamt [familie Elbers]. 2. Emmerik. Café 'Zur Grenze'.
3. Kilder [Hermanus Huntink, tapper, overl. 1882; zijn weduwe Elisabeth Elshof werd tapster en her-
trouwde 1884 Hent van Ampting; fragment Huntink]. 4. Lengel. 5. Wijnbergen [families Botterman en
Elbers; fragmenten]. 6. Zeddam [fragment Renner].

Old Senders Ni-js (Babberich, Ooy, Oud-Zevennaar en Zevenaar), [2e jg.], 2002, nr: 1. De rijksgrens in de
gemeente Zevenaar; J. Smit: De verkiezing van raadsleden niet langer 'van eene loterij te doen afhan-
gen'. Kiesrecht en kiesstelsel, stemgerechtigden en raadsleden in Zevenaar (1816-1851) [Bijlage 1: namen
en beroepen van stemgerechtigden uit de stand der eigenerfden en ƒ 25,- of meer aan census betaalden.
Bijlage 2: Raadsleden (1816-1851).

Idem. 2002, nr. 2. F.J.M. Staring: Winterswijkse spitters in Zevenaar [tewerkgestelden; familie Schut];
Veertien maanden onder de grond in het Babberichse bos [Hans van Harren, geb. Duisburg 1925, onder-
gedoken in 1943]; Verv. Rijksgrens (2); De Tweede Wereldoorlog in Zevenaar.

Idem. 2002, nr. 3. Rijwielbedevaart naar Kevelaer; F.A.C. Haans: De restauratie van de Nederlands
Hervormde kerk te Zevenaar, deel 1; Op het spoor van Uhrmacher Joling [Johannes Joling tr. Oud-Zeve-
naar 1771 Antonetta Otten]; Pastoors van de Andreaskerk te Zevenaar [1558-2001].

Idem. 2002, nr. 4. Verv. Restauratie, deel 2; Th.J.G. Goossen: Een deserteur ontsnapte in 1814 uit de
Bleckse Poort [en aan de zorgen van veldwachter Johan van Eekeren en poortwachter Jacob Elbers].

Ons Erfgoed. 11e jg., nr. 2, maart 2003. JW. Koten: De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in genealogisch
perspectief (1) [o.a. belangrijkste onderdelen van de krijgsmacht]; J.W. Klein: Een bibliotheek met histo-
rie, een bibliotheek voor historie. De regionaal-historische bibliotheek van het streekarchief Hollands
Midden [www.rsnet.nl/sahm]; Beroepen van toen (messemaker-munt...); J.G. Koning: Von Dentzsch en
de deserteurs van Namen. Von Dentzsch fragmentgenealogie [i8e-ige eeuw]; J. Heemskerk: Aanvulling
kwartierstaat Van Houten-De Leeuw [Bien, Thooft]; H.M. Lups: Fundatiè'n der Vrijvrouwe van Rens-
woude; Vergoeding voor verminkte zeelui (1673).

Oud Alkmaar. 26e jg. (2002), nr. 2. Een interview met de Alkmaarse architect Piet Tauber [geb. 1927]; De
villa De Lange-Oort aan de Wilhelminalaan 2 te Alkmaar. Een uniek werk van de uit Alkmaar afkom-
stige architect Jan Wils [1891-1972; villa gebouwd in opdracht van het echtpaar Jan de Lange (1851-1940,
bankier) en Nancy Oort (1855-1939)].

Idem (Historische Vereniging Alkmaar; abonnement € 11,- p.j.; Oudegracht 245,1811 CG Alkmaar;
secr.: J. Beijer; http://www.historischeverenigingalkmaar.nl), jg. 27 (2003), nr. 1. R. Waalewijn: De turn-
vereniging Kracht en Vlugheit [opgericht 1874]; A. Engels-de Lange: Mijn grootouders. Herinneringen
aan het echtpaar Pieter de Lange (1860-1936) en Cornelia H. Tigler Wybrandi (1859-1941).
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Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn, secr.: mw. P.M. Huisman; p/a Onder de Boompjes 22,1621 GG
Hoorn; geopend di, do en za 10.00-16.00 uur; contributie min. € 20,50 p.j. op giro 72.29.54; e-mail:
info@verenigingoudhoorn.nl; www.verenigingoudhoorn.nl), 25e jg., nr. 1, maart 2003. Hoorn moet
haar top-monumenten behouden; R. de Knegt. De Moddermops, een vinding uit Enkhuizen, Deel 1
[schip voor baggerwerk, zelflozend; 1696]; Bronzen legpenning voor Herman Lansdaal; H. Saaltink: 24
jaargangen kwartaalblad.

Idem. 25e jg., jubileumnummer, mei 2003. F.].P.M. Kwaad: Hoorn en het binnenwater. Enkele water-
staatkundige aspecten van Hoorn en omgeving in de I3e-i7e eeuw.

Idem, nr. 2, juni 2003. De Moddermops, deel 2; C. Zandbergen: Het Centraal Veerhuis en de bodes; De
Nederlandse Arbeiders Sport-Bond in de Krententuin [jaren (19)30]; Frans Kwaad werd geen wieler-
prof.

OudMeppel.jg. 24, nr. 4, dec. 2002. Restanten van kasteel de Kinkhorst gevonden; B. Schut: Uit het leven
gegrepen. Brokstukken uit mijn leven [Bertus Schut, geb. 1915; o.a. werk op de gasfabriek]; M. Bakker.
Rijwielfabriek de 'Germaan'. Uit het Personeelsregister van de periode 1905-1945; Herinneringen van
Marten Otten (1842-1933) [timmerman-aannemer]. Bijlage 1. Stamboom Meppeler familie Otten [oudst
bekende: Jan Jans Otten, j.m. van Blankenstein, tr. Meppel 1772 Geertje Roelofs Teklenburg, j.d. van
Hoogeveen]. Bijlage 2. Schema Otten; Schoolfoto's.

Idem (Stichting Oud Meppel; secr.: J.K. de Wolde, Schaepmansingel 41, 7942 CB Meppel; donatie
min. € 16,- p.j. op bankrekening van de stichting 44.71.439; e-mail redactie: jan.nefkens@tip.nl], 25e
jg., nr. 1, maart 2003. W. Ponne: Een kindermoord in Meppel [1901, door agent Gerard H. Grachten op zijn
ill. kind bij Geertje Keizer]; Th. Rinsema: Eén naam te weinig... [op een monument; Leo Paul Westreich];
C. Meijer: Jeugdherinneringen aan de Grote Oeverstraat tussen 1950 en 1960 [Cor Meijer, geb. Meppel
1949]; De eerste dagen van de oorlog. Belevenissen van Bouwe van der Weide -1; Frieda Veenman op de
praatstoel [geb. Djatiroto (OostJava) 1929, dr. van Frits Barentz,exm. Schelkens, tr. Schiedam 1953 Joop
Veenman]. Nieuwsflits, mei 2003. Oud Meppel heeft eindelijk een eigen gebouw [aan de Sluisgracht].

Oud Nijkerk (Stichting 'Oud-Nijkerk'; secr.: G.J.H, van den Brink, Venestraat 58,3861 BZ Nijkerk; e-
mail: oudnijkerk@hetnet.nl; www.nijkerk.com/oudnijkerk.htm; donatie min. € 18,-; ledenadm.: H.D.
Buitenwerf, Wittenburg 163, 3862 EE Nijkerk; bezoekadres: Holkerstraat 6, wo 14.00 - 16.00 uur, za
10.00 -12.00 uur), jg. 22, nr. 1, maart 2003. D. van Hooren: Vergane glorie: twee pakhuizen aan de Catha-
rina- en Nieuwstraat; Trouw- en begrafenisrijden [foto's]; Geschiedenis in steen gebeiteld 25.

Idem, nr. 2, juni 2003. A. vanStraalen: Peuter Kareltje omgebracht (1) [Karel Spanjar, geb. Nijkerk 1939,
zoon van Mozes Spanjar (uit Rijssen) en Bela Dormits (uit Zuthpen)]; Bloemisten van Nijkerk [Wou-
ters]; Reactie op Grietje-Meu [Grietje van de Kemp, geb. Barneveld 1861, tr. Stoutenburg 1885 Jan van
Veluw, geb. Nijkerk 1861].

PRO-GEN-eralia (PRO-GEN gebruikersgroep; secr.: J. Dijkgraaf, Rhodonietdreef 11, 7828 BP Emmen;
e-mail: jan.dijkgraaf.oldekamp@planet.nl), jg. 9, nr. 1, maart 2003. Van de makers... PRO-GEN aanpas-
singen op Internet; R. Fransen: 'Stap voor stap', Het codeveld vullen met het recordnummer. Idem, nr.
2, juni 2003. J. Mulderij: Gebruik van PRO-GEN op een notebook-PC; W. Nelis: Een nieuwe versie ChaF
(Change Field); Idem: PRO-GEN back-ups op USB disk; Het codeveld vullen met het recordnummer
(rectificatie); Problemen met een Aldi Medion PC met ATI Radeon beeldschermadapter.

De Proosdijkoerier (Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'; secr.: H. Strubbe, p/a Postbus 65,3648
ZH Wilnis; e-mail: info@histver-pl.nl; www.histver-pl.nl; contr. € 15,- p.j.), jg. 19, nr. 1, maart 2003. Zij
legden de basis. De familie Verdam, deel 2 [met fragment stamboom in schema; i8e-ige eeuw; beroepen
o.a. vervener, notaris, landmeter, sigarenmaker, letterkundige]; F. de Wit: Toen de treinen nog door De
Ronde Venen reden; Reconstructie van bebouwing en bewoning van Oudhuizen (ca. 1800-1857), deel 2:
De Geer [eigenaren/bewoners o.a. Eijkelhof, Oussoren, Griffioen, Plomp]; Een rijksweg door De Ronde
Venen bleek ongewenst; M.Jacobs-deLigter. Inkwartiering tijdens de Bataafse Republiek; Idem: Bestuur-
lijke maatregelen onder Napoleon.

Idem, nr. 2, juni 2003. Verv. Posthistorie van De Ronde Venen; F. de Wit De aprilbeweging van 1853.
Een religieuze oorlog tussen katholieken en protestanten; Commotie over zandwinning en vervening
(2); J.M. Klijn: Landverhuizers uit Mijdrecht; M.Jacobs-deLigter. De Ronde Venen onder raadpensionaris
Schimmelpenninck, koning Lodewijk Napoleon en keizer Napoleon, 1805-1813.
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Het Schokker Erf (Schokkerverenigingsecr.: I. Koridon-Ritsema, De Boei 19, 7325 NJ Apeldoorn;
lidm. min. € 12,50 p.j. op gironr. 22.00.615 t.n.v. penningmeester Schokkervereniging; http:
//www.home.wanadoo.nl/), nr. 52, jan. 2003. H. Polijn Buchner. Bijdrage betrekkelijk de voormalige
bewoners van het eiland Schokland [eerder gepubliceerd in 1861; met verbeteringen door Bruno Klappe
en opmerkingen van Wim Veer]; Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst. De periode van
augustus 1828 tot juli 1831 (deel 5); De fotogalerij: Willem Jongsma (1852-1942) en zijn vrouw Lumme
Diender (1853-1938); De schrobbers van Kuinre. Het proces van de pachters van de tol van Kuinre tegen
Peter Dubbelts van Emmeloord, 1663; B. Klappe: Albert Broodbakker nam aardappelen weg [1865]; Wil-
lem Dubbels Kamper koopt de KP4 [1892]. Idem, nr. 52a, maart 2003. Portret van een Schokker nazaat...
nr. 23 [interview met Anne N. weduwe Lammert Smit, 89 jaar].

Idem, nr. 53, mei 2003. Verv. Burgemeester Streithorst (deel 6 en slot); B. Klappe: Wie niet horen wil,
zal voelen! [Jansje Sul (1842-1874) in 1856 mishandeld door Johanna Schouten (geb. Kampen 1816); met
aanvullende genealogische notities]; Idem: De Schokker vloot in Kampen [omstreeks 1930 en 1935];
De Zuiderzeevissers in Kampen; Commissie voor Noodlijdenden; Een Schokker in Oost-Indië. Isacq
Croone van 'Schocklant' vaart in 1712 naar Batavia; Gevolgen van de watersnood [in 1825; schadevergoe-
dingen]; de fotogalerij [Johannes Grootjen (1875-1936) en vier zoons]. Idem, nr. 53a, juni 2003.

Stad & Ambt (Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo; secr.: H. J. Kleisen, Bornsestraat 176,
7601 GL Almelo; E-mail: historischekringalmelo@hetnet.nl; abonnement € 15,- p.j.), 11e jg., nr. 2,
april 2003. H. Boom: De Herengracht in Almelo, waar veel leden van de familie Boom woonden; J. van
Kooij: Agrarisch verleden van Almelo wordt steeds verder uitgewist; H.D.J. Krikke: De Adolph Frederiks
hoeve [genoemd naar A.F. graaf van Rechteren Limourg, eigenaar van de grond; bewoner ca. 1910 werd
Herman Gast tr. Gerritdina Hendrina Wassink (geb. 1877 erve Noordik; exm. Nikkels]; Het weeshuis te
Almelo.

Idem, nr. 3, juli 2003. C. Heldeweg: Een koninklijke onderneming in 'een land van spinners en wevers'.
De wortels van ruim driehonderd jaar ondernemersschap [familie Ten Cate al eind i7e-begin 18e eeuw
actief in de textielindustrie; Thomas Ainsworth bouwde in 1836 een modelweverij bij Hellendoorn;
samenwerking van een twintigtal ondernemers in 1857 in de N.V. Twentsche Stoomblekerij]; Overleven
en geschiedschrijving van Hans Dubbink [interview]; De Almelose watermolens; Ramp van 1953 leidde
jarenlang tot nauwe banden met Zierikzee.

'De Stamboom' (Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.; secr.: C. Sluimer-
de Groot, Oranjestraat 52,3361HS Sliedrecht; e-mail: a.sluimeri@chello.nl; www.destamboom.myweb
.nl), jg. 5, no. 1, maart 2003. M. Mulder-Faassen: Van Hattem [de molen van de Hardinxveldse familie Lan-
geveld was enige tijd in bezit van Cornelis Isaak van Hattem (1817-1861), aankoop in 1876, tr. Sliedrecht
1842 Willemijntje Korevaar; ouders, broers, zusters, kinderen en kleinkinderen (Streefland)]; De Bruin
(vervolg). Het belang van doopgetuigen [te Streefkerk begin 18e eeuw]; Gegevens uit de kerken in en
rond Rotterdam [i8e-i9e eeuw].

Idem, no. 2, juni 2003. Verv. Van Hattem [parenteel; met Van der Vliet en Visser]; Soms zijn voorou-
ders niet, of zeer moeilijk, terug te vinden in de D.T.B.registers [Johanna van der Veer (1684), Floriaen
de Vos (1687), Sent Marcelis Bax (uit mennonitische ouders)].

Traditie, jg. 9, nr. 1, voorjaar 2003. Merken, steken en stoppen. Merkwaardige merklappen. Traditio-
nele symboliek in eigentijdse merklappen. Jan Houtman doet in kruissteken verslag van zijn tijd [geb.
Medan/Sumatra 1929]; Rijke variatie aan traditionele boerderijen. Historische Nederlandse boerderij-
bouw; Met moeite kon iedereen gevoed worden. De boerenstand in de Middeleeuwen; Kievietseieren
zoeken ja of nee?

Idem, nr. 2, zomer 2003. Blauwe molens aan de muur. Keramiekschilderijen uit Friesland; Kwestie(s)
van tijd. Jaartellingen; Kinderboeken over de watersnoodramp van 1953; De traditie van de pinkster-
kroon; De meiboom van Noorbeek; Nieuwe trends: loungen en chilen [chique luieren]; De vele functies
van de koe.
Tussen Vecht en Eem (uitg. Stichting Tussen Vecht en Eem; donatie € 13,50 p.j.; aanmelden bij P. L. H. M.
Perry- Vlasveld, Braam 24,1273 EA Huizen of Antwoordnummer 549,1400 VB Bussum), 21e jg., nr. 1-2,
mei 2003. Speciale aflevering: 2003, jaar van de boerderij. I. Laarakkers: Fries hallehuis of eenbeukig?
Over de typologie van een boerderij; F. de Gooijer: Stadsboerderijen in de Vesting Naarden [o.a. bedrijfs-
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voering, overschakeling op vee- en zuivelbedrijf, brandgevaar, militair belang; de boerderij hoek
Pijlstraat/Gansoordstraat van 1781-1874 in bezit van de familie Koeman; het echtpaar Jan de Gooijer
en Klaasje Krijnen (tr. 1887); boerderij Zwanenburg: Ruysdael, Guykingh, Bossenbroek, Zwaan, De
Gooijer. Bijlagen: gedetailleerde beschrijving van de boerderijen en plattegronden]; H. Michielse: Bur-
gers, boeren en buitenlui op zoek naar oude boerderijen. Het boerderijenproject van TVE;/. Frieswijk:
Friese kolonisten in de Horstermeerpolder [Frederik van Eeden stichtte in 1902 de kolonie 'Nieuw Har-
monie' - werd geleid door Nanne Sjoerd de Boer (1866-1929), afk. van Pingjum; kolonisten o.a. Rijpma,
Andela, Risselada, Althuis; Pieter Douwes Bierma, landbouwer in St. Jacobiparochie, investeerde in
1904; voorts Hessing, Wiersma, Durk Oebles de Vries (1872-1937), Hiemstra, Fennema]; C.J. Koning: De
'Hofstede Oud-Bussem' [aangepaste versie van publicatie uit 1917]; K. Loeff. De boerderij behouden? Het
bouwkundig erfgoed van de Larense agrariër en de veranderende maatschappij; A. van der Hulst. 'Op
het slechtste stukkie op Gods aardbodem zitten wij te boeren'. Boeren in Huizen; I. Kemperman-Wilke:
Archiefnieuws. De archieven van land- en tuinbouworganisaties in de Vechtstreek.

Tijdschrift voor geschiedenis. 116e jg. (2003), nr. 1. J. Dijkman: De dorpsschrijver in Romeins Egypte; M.
Kuitenbrouwer: Wereldmuziek: een literatuurverkenning; R. Künzel: Middeleeuwse dromen. Een proeve
van historische en psychoanalytische kritiek; J. Deploige: Bertulf of Galbert? Kanttekeningen bij Rudi
Künzels middeleeuwse droomduiding. Idem. 2003, nr. 2. Het drama Srebrenica. Geschiedtheoretische
beschouwingen over het NIOD-rapport.

Van Zeeuwse Stam, nr. 120, maart 2003. D.J. van de Velde: De oudste generaties van de Thoolse familie
Camhoot/Kamhout [oudst bekende: Adriaen Jans Camhoot alias Smit, te Reimerswaal, vermeld vanaf
1591];]• Noordhoek: Het geslacht Noordhoek in Zeeland: de 'Noord-Bevelandse' tak. De Genealogie van
Adriaen Willems Noorthoeck [tr. Colijnsplaat 1684 Maria Pieters de Vos]; Verv. Geslacht De Nooijer; N.
Westdorp/]. Doornbosch: De Thoolse Westdorpen komen van Zuid-Beveland [aanv./corr. op eerdere publi-
catie in VZS nr. 81, juni 1993]; Aanv. Koole/Tange.

Idem, nr. 121, juni 2003. Th. Westplate: Inleiding bij de deelgenealogie van de familie Westplate [ge-
nealogie: oudst bekende: Adriaan Huybrechtse (Westplate), wonende Heinkenszand, tr. ca. 1638 Mar-
garieta Zacharias]; J.L. de Vos: Fragment-Genealogie De Caluwe [te Koewacht e.e.; i8e-begin 20e eeuw];
Verv. De Nooijer [te Arnemuiden]; Aanv. Westdbrp; P.J. Uitterhoeve: Reactie op Het Geslacht Kole; A.S.
Flikweert: Reactie Genealogie Van Graafeiland [te Viane (Ouwerkerk)]; H. Rolvink: Antwoord Keur.

Vechtkroniek (Historische Kring Loenen - Loenen, Loenersloot, Nigtevecht, Nieuwersluis en Vreeland
-; secr.: mw. M. Lembeck, De Vliet 12,3633 EL Vreeland), nr. 18, mei 2003. A.A. Manten: Voorschrift voor
de sluiswachter van Nieuwersluis uit 1527; J. Jonker-Duynstee/W. Mooij: Roeiwedstrijden op de Vecht
[1926-36]; E.E. Brandes-de LestrieuxfJ. Jonker-Duynstee: Een eenvoudige begrafenis [van Hendrik Hooft
Danielsz, te Vreeland in 1794]; G. Verhage: Vreeland: schakelstation voor telecommunicatie in de 18e
eeuw [de Franse broers Chappe en hun uitvinding van de telegraaf, 1792; de in 1810 gereedgekomen te-
legraafroute Antwerpen-Amsterdam liep via Vreeland]; C.J. deKruijter/H.B.J. Pierson: Heren en vrouwen
van Kronenburg (1) [Van Velsen, Banjaert, bastaarden van Henegouwen, Van Cronenburgh, Van Amstel
van Mijnden; i2e-ise eeuw]; Duizend jaar kerkgeschiedenis in vogelvlucht (Reacties en aanvullingen).
Nieuwsbrief, febr. 2003; mei 2003. De HKGL heeft de vide van de bibliotheek in Loenen als thuisbasis
ingebruik genomen.

Waardeel. jg. 23, nr. 1-2003. A. Eggens: Erm 1790-2001. De ruimtelijke ontwikkeling van een Drents es-
dorp; A. van Dijk: Het kerkvoogdenboek van Roderwolde [1538-1608]; De Hottinger-kaarten. Zuidoost-
Drenthe 1788-1792.

Idem, nr. 2-2003. W. Bergsma: De Reformatie in Drenthe [Roderwolde voor 1598, gereformeerd Roder-
wolde 1598-1650, aantallen gelovigen, katholieken en doopsgezinden, twijfelaars, visitatieverslagen,
volkscultuur]; M. Barendsen: Boerderij 't Ende. De geschiedenis van een authentieke boerderij [buur-
schap de Stapel in het Reestdal]; J. Zwaag. De glashutten van Nieuw-Buinen [in 1838 werd de eerste steen
van een glasfabriek gelegd door mr. J. Fresemann Viêtor, notaris, zakenman, vervener en politicus te
Winschoten; zijn weduwe verkocht de fabriek in 1852 aan Johann Christian Anton Thöne uit Driburg
(Westf.); ovenbouwer en pottenmaker Georg Friedrich Muller en glasblazer Johann Georg Christoph
Heinz uit Thüringen stichtten in 1844 een glasfabriek m.b.v. Jan en Jacob Meursing]; R. Paping: Kranten
in Drenthe rond 1900.
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Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief, jg. 2, nr. 1, maart 2003. Monumentenwacht. Even voorstellen. De mens
achter de wachter [Jaap Huige (60), Wim Jakobsen (geb. Serooskerke), Piet Kleinepier (geb. Westkapelle
1953), Johan Mesu, Marcel Ravestein, Henk van de Schaaf (48), Gerrit Verheij (39), Edwin de Vries (geb.
Vrouwenpolder 1973)]. Zeeuws Archief Nieuws, nr. 17, maart 2003.

Idem, jg. 2, nr. 2, juni 2003. Special 4.2003 Jaar van de Boerderij [o.a. Het boerenbedrijf in het archief;
Op zoek naar de Zeeuwse boerderij in het Zeeuws Documentatiecentrum]. Zeeuws Archief Nieuws, nr. 18,
juni 2003. Britse auteur doet onderzoek voor haar historische romans in het Zeeuws Archief [Jane Ste-
venson (44)].

Zij per Historie Bladen (Historische Vereniging De Zijpe, Postbus 14,1750 AA Schagerbrug), 21e jg., nr.
1, maart 2003. L.F. van Loo: 'Wat een pracht..." De Zij per boerderijen; K. Otter. De omzwervingen van een
houtzaagmolen. Werd 'De Dankbaarheid' uit Schagen 'De Koffiemolen' van Egmond aan den Hoef?
[kopers in 1828 Cornelis Eecen en zijn drie zoons, houthandelaren te Oudkarspel; koper in 1832 Leen-
dert den Berger, afk. van Texel; pachter in 1898 Jan Levendig > Jacob Berkhout]; P. Dekker. Een Zijper
predikant die deze polder nog heel lang zou heugen. Dominee Florentius van Hoorn (1699-1708).

Idem, nr. 2, mei 2003. K. Olieman: 'Plaatselijk belang' 't Zand (1923-1949) [activiteiten t.b.v. verbe-
tering Rijksweg en openbaar vervoer, groenteveiling en proeftuin, wijkverpleegster, richtingaanwij-
zers enz.]; Stolpboerderijen die verbrand of gesloopt zijn en niet meer als zodanig herbouwd, afl. 2:
Burger(vlot)brug en Peten; L.F. van Loo: Het paneel van de vrijheer. Vondst in de voormalige kerk van
Petten [Clemens Sandenbergh Matthiessen, waarschijnlijk laatste vrijheer van Petten en Nolmerban
(door koop in 1829), geb. Kaap de Goede Hoop 1801, advocaat te Amsterdam, rechter te Alkmaar]; W.
Siewertsen: Rechtspraak in Petten in de middeleeuwen.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 38,11e jg., 2003-2, april. E. Smit Kleefse enclaves [verslag lezing]; Geschiedenis
van Beltrum en Eibergen; F. Odink: Genealogie van het geslacht Odink [te Rekken; i8e-ige eeuw].
Amersfoort e.o.. jg. 12, nr. 2, april 2003. Uit de Werkgroep Transportaktes [Meyster 1668, Doens-Thiens
1671, Craen 1672, Laignier 1678, Cock 1678]; De liquidatie van de voormalige Gilden.
Amstelland. nr. 50, mei 2003. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [communicatie@dwr.nl;
www.hhs-agv.nl]; Het Verenigingscentrum te Weesp [ervaringen van twee bezoekers].
11 en to (Friesland), nr. 30, jg. 8, nr. 2, april 2003. Verv. Geslacht Radijs in Friesland; Lidmaten van de
Geref. kerk van de stad Groningen 1594-1660 [uit Friesland afkomstige personen]; T. Hoekstra: Stam-
reeks van Nienke-Esmee Schuiteman [geb. Harderwijk 2000; = moederreeks: Elbertsen, Hoekstra, De
Vries (te Peperga), Kusschen, Boelen (te Boyl), Jager, Conradi, Weiland, (patr.)]; ]. Smink: Zoektocht naar
een vermiste Smink [Grietje Smink, geb. Nijemirdum 1861, tr. Wijtze Schokker]; Geneagram De Boer
- Kooiman [Gaijkema, Wouda, Swalue, Van Lon]; K.H. Beintema-Meijer. Het bijbeltje van Antje Roelofs
[1755-1818, en nageslacht van halfbroer Luiten Roelfs Brakel].

GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 6, nr. 2, mei 2003. R. Leliveld: Het maken van een familieboek [samenvat-
ting van een lezing]; H. Boersma: Van manuscript tot boek: ervaringen van een auteur; T. van Reeken: Zig-
zaggen naar believen, maar met maar een doel. Wie heeft de langste... ? [bedoeld worden niet Karel-de-
Grote-reeksen!; afstammingsreeks van de kleinkinderen van de auteur via Van Kemenade > Jan Denijs
tr. Eijken Wouter Heijnen, woonden te Gerwen ca. 1500]; C. Claessen: 500 jaar Hollard, afl. 2. Victoire
Hollard, de gouvernante [geb. Orbe/Kanton Waadt 1745, gouvernante van Louisa, zuster van de latere
koning WillemI].

HuppelDePup (Groningen), jg. 10, nr. 2, mei 2003. A. Veldhuis: Onbekende bron wordt bekende bron
[n.a.v. de Limburgse folder 'Hoe vermeld ik archiefbronnen']; B. Lumkes: Kwartierstaat Lumkes [Mein-
dert Lumkes tr. Middelstum 1928 Anna Geertruida van der Hoek; 15 kwn.]; A. Buursma: Groninger ar-
men in de achttiende eeuw; W.G. Doornbos: Naamlijsten II. Gildebroeders van de grote schippersgilde te
Groningen, 1725; P.J.C. Elema: (Van) Londenberg [Gerhardus Warendorp, predikant, tr. Grietje Londen-
berg (ged. Tinallinge 1654, dr. van Pieter en Grietje Hajes)]; Antw. o.a. Weg, Schuur, Bieze.
Koggenland. jg. 18,2003/2. H. van den Broek: Wittebol, ook in Westfriesland; Familie Beunder [twee frag-
menten; te Eterstein eind I7e-i8e eeuw, resp. te Zuiderwoude 18e eeuw]. •>.
Kwartier van Nijmegen, jg . 12, nr. 2, mei 2003. P. van Schaijk: De k ren ten u i t de in t e rne tpap [Meertens
Ins t i tuu t ; www.meertens.nl] ; J. Hekking. De nieuwjaarsrekening [voor leden van de familie Hekking] ;
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E.K. Kam: Een grootvader van 1826 [Jan Mosselmans (1759-1835), notaris te Zierikzee, kleinzoon Satnuel
GerritKam].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 14, nr. 2, mei 2003. P.B.W. Krijnen-van Gog: Archieven in de regio. Lijst van
processenverbaal (deel 1). Naarden na 1811; R. Sels-Emous: Toevalstreffer. Een onverwachte ontdekking
[Adrianus Sels, geb. Amsterdam, tr. ald. 1824]; C.J.J. Wijnen: Een doodloper? [Christiaan Wijnen, ged.
1789,1809 in dienst].
Overkwartier van Gelre. jg. 5, nr. 2, mei 2003. W.G.A. van derAvoort: Kwartierstaat van Alexander Servaas
van der Avoort [geb. Roermond 1965; —, Sieben/Sijben (te Nederweert), Cornelissen (te Leiden, Den
Bosch) Teppema (o.a. te Workum)]; Verv. Kwst. Geurtjens [o.a. Van den Munckhoff, Voss (te Middelaar),
Kersten (te Groesbeek)].
Stichtte Heraut. 15e jg., nr. 2, april 2003. H. Vermaat Een verschoonbare fout? [Steven van der Hagen otr.
Amsterdam 1587 Stephanya Cornelisse]; Antw. Webber.
Twente Genealogisch. 19e jaar, no. 1, jan. 2003. E.C. Geerdink-van der Worp: Het Wolterinckhof en het
Aigchelwerk [Schouwinck; 17e eeuw]. Idem, no. 2, april 2003. Getuigenverklaring [waarom Jan Hen-
drik Wissink in 1819 geen geboorteakte kon overleggen]; Moederreeks Hoekstra [Asma, Ten Broeke,
Doevelaar, Tiggelove, Ter Den, Hoogstraat]; H. Schunselaar. De familie Franken [te Enschede en Nutter;
i9e-2oe eeuw]; Moederreeks Klein [Huchshorn, Hagdoorn, Tiessink, Ten Arve, Toe Wesselshuis, Te
Geershuis, Hogezomp]; Verv. Tigchelwerk [i7e-i8e eeuw].
West Noord-Brabant. jg. 13, nr. 2, april 2003. F. Buijs: Fragment Lievegoed [Joannes Liebengodt, afk. uit
Zwitserland, tr. Breda 1733 NN; (klein)kinderen]; R. van der Westen: Matriarchale lijn [van Huberdina
M. C. van der Westen, geb. Breda z.d.; Brouwers (te Made), Van Zwol (2x), Van den Bogaerdt]; H. Hilhorst:
Kwartierstaat Hendrikus Antonius Hilhorst [geb. Soest 1944; 15 kwn.: —, Stalenhoef, Van Ruitenbeek
(te Nijkerk), Van den Hengel (te Leusden)]; T. Goverde-de Leeuw: Kwartierstaat Christina Dirven [1862
Roosendaal 1921, tr. ald. 1893 Antonius de Klerk; —, Warmoeskerken/Wermelskerken, Van Do(o)ren (te
Standdaarbuiten), Koevoet (idem)]; Verv. Genealogie Rops/Robs; Verv. Kwst. Schaddelee [aanv./corr. op
Kwartierstatenboek deel UI].

Uit familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 157,47e jg., maart 2003. Opnieuw: Meinardus Schotanus of: Meinardus en de emanci-
patie van de vrouw [ca. 1640 te Utrecht]. Idem, nr. 158, april/mei 2003. Herinneringen aan Elize Schota-
nus (1922-1995); Verv. Tropenjaren van Joop en Mieke Schotanus [zendelingen in Afrika in de zestiger
jaren].
Berichten van de Hoege Woeninck. nr. 19, april 2003. Aan het woord... Leo Kindt [Leendert Pieter Kindt,
geb. Den Haag 1944, kleinzoon van Hendricus Willem Kindt en Hendrika Hogewoning]; Bigamiste
ontmaskerd [Kaatje van Kessel (gehuwd met David Hogewoning) tr. Mierlo 1784 Wynant van Valen];
Aanv./Wijz. familieboek; Het andere geslacht Hogewoning.
Diddenblad.jg. 16, maart 2003. Interview met Willy Didden [geb. Schaften 1931, kolonel]; Genealogie
van Jacobus Didden [ged. Nieuwkuijk 1787, tr. (1) Hedikhuizen 1816 Adriana van de Wiel, tr. (2) Loon op
Zand 1833 Adriana van Kemmeren; nageslacht]. Idem, juni 2003. De wortels van de Hageland-stam Did-
den [te Zolder en Averbode; 17e eeuw; overzicht afstammelingen van Mattijs Didden (1580-1663)].
De Distelvink. Contact-orgaan voor alle nazaten van Joseph Chardon en Sara Jacoba van den Boogaart,
19e jg., nr. 3, herfst 1995; Idem. 21e jg., nr. 1, lente 1997. Abraham Paulus [een vaker voorkomende voor-
naam-combinatie; de eerste was de zoon van bovengenoemd echtpaar, A. P. Chardon (1792-1836)]; nr. 2,
zomer 1997; nr. 3, herfst 1997. Het geschrift van Willemina Bukman [ca. 1870, vrouw van Joseph Poulus
Chardon]; nr. 4, winter 1997. Idem. 22e jg., nr. 1, lente 1998 t/m nr. 4, winter 1998. Idem. 23e jg., nr. 1, len-
te 1999; nr. 2, zomer 1999 [met losse gezinstaat Jozeph Poulus Chardon x Delft 1854 Willemina Bukman;
zeven kinderen]; nr. 3, herfst 1999. Idem. 24e jg., nr. 2, zomer 2000 t/m nr. 4, winter 2000. Idem. 25e jg.,
nr. 1, lente 2001 t/m nr. 4, winter 2001 [in nr. 3: Een brief uit Zegwaart (van Elias Hendrik Chardon, 1887);
De eeuw van tante Sari (Sara Jacoba Voets, geb. Hillegom 1903)]. Idem. 26e jg., nr. 1, lente 2002 t/m nr. 4,
winter 2002. Idem. 27e jg., nr. 1, lente 2003.
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede. Merlevede. Merlevelde. jg. 12. nr. 1. maart 200^.
Ismaël Benjamin Merlevede van Poperinge naar Laroque [geb. 1936]; In Memoriam Jeremie Merlevede
(Poperinge 1915-Reninge 2002). Idem, nr. 2, juni 2003. Een internationaal echtpaar [het levensverhaal
van Amelia Sophia Merlevede (geb. Boezinge 1788) en Jan Baptist Boussemaere (geb. Zuidschote 1789);
tr. 1819]; Uit de Bevolkingsboeken van Reninge 1910-1920 [Merlevede].
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De Eendenkooi. 30e jg., nr. 1, maart 2003. De Oude Overslag en de familie Van der Kooij (3) [boerderij
verkocht in 1834 door kinderen Dirk Ariensz van der Kooij aan Anna Suzanna Bagelaar wed. Jac. van
der Chijs]; Twee paters Van der Kooij... twee wegen. Idem, ed. 101, nr. 2, mei 2003. Jan Hendriks [van der
Kooi] (geb. ca. 1761) gevonden als kooiker in Hallum; De Oude Overslag (4).
Familiestichting Huvser. nr. 158, 15e jg., mei 2003. Het Huyseronderzoek gaat door ...; Op zoek
naar mijn roots [Gerrit Huizer, 1879-1953, kruidenier te Rotterdam, werd in 1922 keurmeester]; Het
nageslacht van Ary Crynen Huyser (3) [Noord-Amerika]; Parenteel van Philip Jacob Heuser [geb.
Langenseifen/Hessen 1755, ged. Barstadt 1760, overl. Groningen 1799, tr. ald. 1789 Maria Zwilling/
Zwillens/Swiltens, geb. Breda 1758, dr. van Jan Swilgens; Huiser, Huijser, Huijzer; eigenlijk genealogie,
want op een uitzondering na, alleen de manslijnen].
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en). 9e jg., nr. 1, maart 2003. Wie waren de eigenaren van het
café aan de Voorstad [Marinus Verbeem (overl. Goes 1951), schoonzoon Marinus Cornelis Baarends (geb.
Goes 1887)]; Verv. Familie Verbeemen te Mechelen [18e eeuw]; Johanna Maria Verbeem [Goes 1906-Lei-
den 1974]. Idem, nr. 2, juni 2003. J. Verbeemen: Een treinongeluk te Mechelen [1913; er vielen twee doden
(w.o. Jan Leeuwen, handelsreiziger uit Amsterdam) en onder de gewonden waren dhr. en mevr. Jan Bap-
tist Verbeemen]; Flarden uit het leven van Bernardus Verbeem [pastoor te Spierdijk (1964-73), verteld
door meester Herman Langedijk, hoofd Lagere School aldaar]; Tak Lummen [fragment Verbeemen;
ige-2oe eeuw].
Gens-Dunia. 40e jg., nr. 1, maart 2003. Interview met Adrianus van der Velden [geb. Rotterdam 1948;
exm. Johanna Verduijn]. Stamboom Voorduijn/Verduin [oudst bekende: Klaas Voorduijn, geb. Ouder-
kerk a.d. IJssel 1772, tr. Stolwijk 1800 Neeltje Verkaaijk]. Idem, nr. 2, juni 2003. 'Gens-Dunia' op internet
[www.gensdunia.nl]; Toch haring? [in het familiewapen]; Verv. Genealogie Voorduijn/Verduin.
Huberiana. 18e jg., no. 1, mei 2003. W. Poerink: Assuerus Quaestius 1815-1887 [eigenaar van de buiten-
plaats Schatzenburg; exm. Vegilin van Claerbergen; tr. Dronrijp 1843 Adriaantje Koppius]; Huber, een
moeilijke naam (I). Herkent u dit probleem: Huber of Hub_r?; What's in a name?; U. Poerink: Petrus
Plancius. Dominee, astronoom, 'Eertclootschrijver' [Pieter Platevoet, 1552-1622; voorvader van de au-
teur via Roldanus, De Vriese en Huber].
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje. nr. 65, jg. 18, maart 2003. Wat deden schoolmeesters zoal rond 1855 [ver-
slagen uit 1838,1852,1858]; Oorlogsslachtoffers [Schuit, Van der Schuit, Schuijt, Van der Schuyt]; Ans
Schuit stopt haar 'Winkel van Sinkel' [te Schermerhorn]. Idem, nr. 66, juni 2003. Orde van Vrijmetse-
laren [namen Schuyt, Schiut en Van der Schuyt uit de ledenlijst, met biografische gegevens; i8e-2oe
eeuw]; Een kennismaking met Evert Schuit [geb. Putten 1958, exm. Brons].
DeKruijdboom.jg. 19, nr. 1, april 2003. De (West Friese) Familie Kruit en Fort Rijnauwen [Jan Kruit was
fortwachter 1923-30]. Idem, nr. 2, juli 2003. Jacob & Jacob (1) [Jacob (ged. Katwijk 1645), Jacob (tr. 1666
Adriaantje Huigen Koning) en Jacob Hendricks Kruyt (tr. Katwijk 1670 Leuntje Arents de Voys].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 21 (2003), nr. 1. Albert Lever (1892-1980) [III]. De eerste oorlogsjaren; G. Lever.
Harmannus Sleehuis. Harmannus Koning. Harmannus Lever [geb. Nieuwe Pekela 1786 resp. Veendam
1846 en Wildervank 1893]; F. Koot-Lever. Raadsels rond de familie Lever-Borra [Johann Heinrich Leever
(Leewer) tr. Den Haag 1757 Maria Magdalena Borra]; De scheepstrommel van G. H. Lever.
Pelgrims-Bode, nr. 9, juni 2003. Verponding van de dorpen Waardenburg en Neerijnen 1681-1790 [ge-
gevens Pelle(n)]; Stamreeksen Pelle en Pellegrom [> Aart Aartse Pelle(grom), ged. Waardenburg 1732, tr.
Lijsbeth van Rosmalen].
Poelgeest Familie Contacten. 23e jg., nr. 1, maart 2003. Een geraamte met lang blond haar [een in 1897 in
een Haagse grafkelder heimelijk afgeknipte haarlok zou van de in 1392 vermoorde Aleida van Poelgeest
zijn]; De tak van Laurens Gherijtszn (deel 1) [Van Poelgeest; i4e-i6e eeuw]. Idem, nr. 2, juni 2003. Verv.
Genealogie Van Poelgeest. De tak van Laurens Gherijtsz (deel 2 en 3) [i6e-ige eeuw].
Ouia nominor Viromandua. Nr. 17,10e jg., mei 2003. Sauvegarde voor de Bleekerij Vermanden te Turn-
hout en andere oorkonden (1752-1753-1754-1792-1794-1804) ['veiligheidsbrief voor Dominicus Ver-
manden, eigenaar van een garenblekerij (1702); de blekerij werd in 1804 verkocht door de erfgenamen
van Dominicus Henricus Vermanden en Henrica Swaan; overgenomen uit Taxandria 2e jg.].
De Schildknaap (Werkgroep), 9e jg., no. 2, april 2003. Stamreeks Rozenburgse tak fam. Van der Knaap
(tak E) [Jacob H. van der Knaap (1879-1976) tr. Rozenburg 1906 Neeltje Maria Marsman (exm. Robbe-
mond) en nageslacht]. Idem, no. 3, juni 2003. Stamreeks Westlandse tak fam. Van der Knaap (tak A) [te
Poeldijk, Monster, Naaldwijk; ige-2oe eeuw]; We snuffelen verder [Willem van der Knaap tr. (3) Adriana
van der Maan; tr. (4) 1817 Neeltje Zuijdam wed. Kortland].
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De Schildknaap (Vereniging), ge jg., no. 1, april 2003. Verv. Staatssecretaris Cees van der Knaap; Van der
Knaap Stamboom A, tak A5 [Marinus P. A. van der Knaap tr. De Lier 1942 Maria ƒ. P. van Adrichem (exm
Van der Helm); nageslacht].
Studiegroep Geslachten Drost. Med. jg. 12, nr. 1, maart 2003. Aernout Drost [1810-1834; °-a- schrijver van
twee historische romans]; De Oorlogsgravenstichting [gegevens van 21 naamgenoten Drost via internet
www.ogs.nl]. Idem, nr. 2, juni 2003. Statistische informatie over de families Drost. Reacties via Internet
[www. Drost-Families.org]; Koppeling Nieuweschans en Surhuisterveen [19e -20e eeuw]; Grietjes Drost
[Philippus Jacobus Kuchlein (geb. Amsterdam 1808) tr. (1) ald. 1839 Grietje Drost, tr. (2) 1856 Grietje
Drost (dr. van Jacobus -broer van de eerste Grietje- en van Cornelia Elis. Hesterman), tr. (3) 1860 Catha-
rina J. Hesterman].
De Veerkamp Krant. 30e ed., jg. 9, nr. 1, maart 2003. Stamreeks van Martijn Elbert Veerkamp [geb. Am-
sterdam 1979 > Hermann Veerkamp, ged. Schapen 1651]; Het Veerkamp wapen van Louter komt van
'Van den Broeck'. Idem. 31e ed., nr. 2, juni 2003. Frans Veerkamp en de watersnoodramp van 1953 [met
stamreeks]; De koninklijke brievenbesteller J.E.W. Veerkamp [1894-1977].
Nieuw in deze rubriek, begroeten wij:
Stickje Duvelants. Familiebulletin Bakker, jg. 1, nr. 1, mei/juni 2003. Red./Contact-adres: J.A. Bakker,
Rietwijkerstraat 41/hs, 1059 VW Amsterdam. In deze aflevering: Het testament van Dingetie Olree wed.
Meerten Hendricxse Backer [21-10-1690 voor Jan van Hoorn, secretaris van de heerlijkheid Oosterland
(Duiveland); transcriptie].

België
L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 345, Ao. LVIII, mai-juni, 3/2003. P. deZuttere: Contribution a l'oeuvre
des peintres Antoine et Ignace Ie Brice (XVIIIe et XlXe siècles) et Genealogie succincte de la familie alliée
Flanneau [Flegneau, Flineaux]; Verv. Les Petitjean de Noville [ook: Petit Johan]. Nouvelles brèves, 3/2003.

Vlaamse Stam. 39e jg., nr. 2, maart 2003. J. Erkelbout: Opzoekingen in het archief van het kadaster; H.
Lambrechts: Over een register bij de politie van Antwerpen; ]. Delaere: De wijnpot en speldengeld [ver-
klaring van begrippen]; W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Jerome Lambrecht (Dom Isidoor Lambrecht).
Vierde abt Sint-Pietersabdij Steenbrugge [1896-1979; Lambrecht (te Dentergem), De Clerck (te Oostro-
zebeke), Vancoillie/Van Caillie (te Beveren-Roeselare), Clauws/Claus (te Meulebeke)]; J. Vandeghinste: De
familie Van De Ghinste [verhalend overzicht]; Verv. Obituarium van de Abdij van Roosenberg te Waas-
munster (deel 2) [lijst der kanunnikessen, lekenzusters en donatinen]; W. Steeghers: Gentse poorters uit
Lede [1599-1758]; E. Exelmans: Volkstelling Bekkevoort 1709'... leijst der persoenen ende graenen...'; R.
de Bie-de Laet: Gelegenheidsvondst [nalatenschap Anna van Ramdonck, echtgenote van Peeter Vergou-
wen uit Haasdonk; 1659-64 te Berchem].

Idem, nr. 3, april 2003. W. van Hoorick: Rekeneenheden, klinkende munt en prijzen [o.a. wat kon men
toen met dat geld kopen]; J. Caluwaerts: De familiale achtergrond van de ïgde-eeuwse burgemeesters
van Leuven [korte portrettering van zestien burgemeesters, gevolgd door dertien kwartierstaten/-
staatjes: Claes, De Béroit, De Wyels, d'Onyn de Chastre, Plasschaert, De Neeff, Vanderkelen, Van Boc-
kel, d'Udekem, (De) Luesemans, Peemans, Lints, d'Elderen; geen kwst. van Théodore Smolders (geb.
Zevenbergen/NB. 1809, hoogleraar te Leuven), Thielens (brouwers te Leuven) en Tonnelier (uit Door-
nik)]; H. Borremans: Norbert Heylen, pastoor van Grimbergen en auteur [1753-1825]; J.-P. van Binnebeek:
De votiefschilderkunst in Jezus-Eik [Peeter van den Kerckhoven vroeg zijn kinderen op zijn sterfbed
november 1635 een Mariabeeldje op te hangen aan een eik in het bos; in 1642 voltrok zich daar het eerste
mirakel > een bedevaartsoord ontstond; Het schilderij van de 9-jarige Philomena van den Plas, die in
1867 genas - haar kwst. (5 gen.), Overijse 1856-Brussel 1928; Vandenpias, Wijnants (te Duisburg), Huy-
brechts (te Neerijse), Vranckx (idem)]; Idem: Leonard en het bos [Antoine Leonard Boon, geb. Jezus-Eik
1842, overl. 1912; fragment Boon]; J. Vandenbempt: De erfgenamen van Anna van Blommeghem (t 1727),
igde-eeuw winstbejag? [in 1817 maakten afstammelingen van Hendrik Pulinckx en Maria Losschaert (te
Brugge 1575) - de overgrootouders van Anna - aanspraak op een deel van het fortuin; o.a. het nageslacht
van Aert Pulincx (overl. Neerlinter 1646/50) en Anna van Oirloo; nageslacht van Willem Pulinckx (Sint-
Truiden 1526-Brugge 1604)]; P. Veldeman: Alle registers open ... Genealogische bronnen over de bur-
gerwacht in België (1831-1914) [met historisch overzicht]; P. De Clerck: Een genealogische databank van
Groot-Grimbergen. Geografische omschrijving van de fusiegemeente Grimbergen gedigitaliseerd]; M.
Gillisjans: De moord op Geeraerdt Gillisjans (1696-1734).
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WF Informatieblad afdeling Gent. 10e jg., nr. 1-1991. Klooster der Paters Augustijnen te Gent [in het
dodenboek van het klooster, beginnend in 1721, bevinden zich enkele bladzijden met notities betr.
begraven religieuzen 1676-1699]; Verv. Leenhof Heusden [Van der Oeyen t/m Vanden Oustene; met o.a.
Olyslaghere, Oosterlinck]; Verv. Overlijdens te Waarschoot [1659-1665]; Verv. Volkskalender 1930. Idem.
nr. 2-1991. Verv. Waarschoot [1666-71]; Verv. Heusden [Vanden Oustene t/m Passcharis; met o.a. Van
Overwale, Parmentier]; Verv. Volkskalender 1930. Idem, nr. 3-1991. Het Fonds Merghelynck [uittreksel
voor wat leper betreft]; Verv. Waarschoot [1670-72]. Idem, nr. 4-1991. Archief van de fiscalen; Verv. Volks-
kalender 1930; Verv. Heusden [Van Peene t/m Pieterssen; met o.a. Vander Perre, Van Peteghem].

Idem. Xle jg., nr. 1-1992. Stamreeks Van Beethoven; Verv. Leenhof Heusden [Pieterssen t/m De Poor-
tere]. Idem, nr. 2-1992. Verv. Heusden [De Poortere t/m Le Quien; met o.a. Praet, Prijsbier]; Stamreeks
Van de Velde [i7e-2oe eeuw; te Overmeire en Cherscampj.Idem. nr. 3-1992. Verv. Heusden [De Raedt t/m
Van Rockelfing; met o.a. Van Raveschoot, Robaert]; De Drongense conscrits [geboren tussen 1780-96];
Stamreeks Semey [i8e-2oe eeuw te Brugge, Gent, Den Haag]. Idem, nr. 4-1992. Verv. Drongense con-
scrits; Stamreeks Waldack [i6e-2oe eeuw; te Evergem]. Idem, nr. 5-1992.

Idem. Xlle jg., nr. 1-1993. Verv. Drongense conscrits; Verv. Leenhof Heusden [Rodriguez t/m De
Roovere; met o.a. (de) Roose]; Stamreeks De Vreese [i6e-2oe eeuw; te Bachte-Bassevelde, Gent]. Idem.
nr. 2-1993. J. De Vriendt. De familie Van Reysschoot [ïöe-ige eeuw; scheepsmakers, later kunstschilders en
musici te Gent]; Testamenten St-Martinus Ekkergem [1494-1598,1622-1695]; Verv. Heusden [De Roucx
t/m Ruythooren; met o.a. Van Royen, De Ruddere]; Verv. Drongense conscrits. Idem, nr. 3-1993. Verv.
Drongense conscrits; Verv. Heusden [Ruythooren t/m De Santander; met o.a. De Rijcke, De Sagher];
Stamreeks De Jaegher [eind i7e-2oe eeuw; te Destelbergen, Lochristi, Kalken]. Idem, nr. 4-1993. Verv.
Drongense conscrits; Verv. Heusden [Van Santen t/m Schauteet; met o.a. Vander Sara, Schatteman]; J. De
Vriendt(ï): Afstammelingen Beenhouwers en Visverkopers Van Loo uit Gent [ige-2oe eeuw]; Stamreeks
Van Reysschoot [ïse-ige eeuw].

Westhoek, jg. 18 (2002), nr. 2. A. Preneel: Het platteland ten noorden van leper in het midden van de 16de
eeuw: de penningkohierne van 1543 (2) Beselare [inleiding en transcriptie]; G. Schoonaert. De pastoors
van de Sint-Janskerk in Poperinge tijdens de reformatie. Meester Mattheus de Gay, pastoor van Sint-
jans in Poperinge (1542,1550-ca. 1575). Heer Willem Dol, pastoor van Sint-Jans in Poperinge (ca. 1575-
1580).

Duitsland
Der Archivar. 56. Jg., Heft 1, Febr. 2003. Idem. Heft 2, Mai 2003. Archivarische Prinzipien und Arbeits-
methoden vor dem Hintergrund digitaler Überlieferung; Archive und Geschichtskultur in Amerika
[o.a. Access und Digital Preservation. 'Die digitale Prasentation von Archivgut wirft unmittelbar die
Frage nach der dauerhaften Erhaltung digitaler Unterlagen in Bibliotheken und Archiven auf... Der
Kongress bewilligte Anfang des Jahres 2002 ein $ 100 Millionen-Programm, um in der Library of
Congress und an anderen Stellen Methoden zu entwickeln, die Langzeitdigitalisierung in den Griff
zu bekommen. Der Zeit, im Sommer 2002, hat es den Anschein, als ob trotz fieberhafter Arbeit kein
zwingend überzeugender Ansatz bereitsteht. Wegen des hohen technologischen Potentials und des
öffentlichen Problembewustseins in den USA wird von dort am ehesten eine Lösung zu erwarten sein.
Das kann nicht bedeuten, die Hande in den Schofi zu legen und auf die Amerikaner zu warten -']; Das
Archivwesen in Tschechien - seine Erfolge und Sorgen; Staatsarchiv Freiburg sichert den fotografi-
schen Nachlass von Sepp (Josef) Allgeier [1895-1968; berg- en sportfilms]; Umbau und Wiederöffnung
des Stadtarchivs Chemnitz; Die 'Württembergischen Regesten' im Internet [1301-1500; http://www.lad-
bw.de/hstas.htm].

Düsseldorfer Familienkunde. 39. Jg., Heft 1/2003. Schülerliste des Düsseldorfer Lyzeums von August
1813; Fragmenten Fischer [te Monheim; I7e-i8e eeuw] en Howest/Verspohl gen. Hawest [te Greven;
i8e-2oe eeuw]; Verv. Kwst. Hendrichs [te Sittard 2e helft 16e eeuw]; Taufregister der Pfarre St. Jakob,
Neukirchen/Hülchrath 1634-1697 [Adolphs t/m Dicken; met o.a. Angermond, Auwirt, Benz, Bock,
Buchs, Cardinal]; Verv. Bruderschaftsbuch ... in Heerdt [Hagens t/m Hermes; met o.a-. Hammacher,
Hasenbeck, Hausman(n), Hehnen, Heiertz, Hellendahl]; Wapenafbeelding v. Waldenburg gen. Schen-
kern.
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Idem. Heft 2/2003. A. Strahl: Das Bürgerbuch von Kaiserswerth. Neubürger in Kaiserswerch von 1620-
1654 nach dem Bürgerbuch [d'Alff t/m Huppertz; met o.a. Bergfeldt, Billigh, Bringman, Hartmann]; P.
en S. Krückel: Auszugsweise Überprüfung der CD4 der Genealogischen Datenbank des Heimatvereins
der Erkelenzer Lande; Verv. Trauregister Neukirchen-Hülchrath [Dicken t/m Gerresheim; met o.a.
Dückers, Duster, Engels, Esser, Forst]; Verv. Bruderschaftsbuch [Hermes t/m Hutten; met o.a. Hermkes,
Holzschneider, Hosen]; Fragment Cafitz [te Düsseldorf en Bilk; I7e-i8e eeuw]; Wapenafbeelding Sas

Emder Tahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands. Band 75 (1995). Der Kauf der Herrlichkei-
ten Loquard und Pewsum durch das Grafenhaus und seine Folgen für Kirche, Verwaltung und Karto-
grafie [1564-65]; Bücherausverkauf in Ostfriesland. Auktionskataloge als kulturgeschichtliche Quelle
[met opsomming van verkopingen 1749-1780]. Anhang: Erhaltene ostfriesische Auktionskataloge;
Deicharbeiter im Ostfriesland des 17. und 18. Jahrhunderts [organisatie van het werk, misstanden, sta-
kingen]; Ein nachgelassenes Emmius-Werk im Stadtarchiv Emden; M. Kohnke: Quellen zur Geschichte
der Juden in Ostfriesland im Geheimer Staatsarchiv Preufiischer Kulturbesitz zu Berlin für die Jahre
1744 bis 1806; B. Kappelhoff. Johann von Valkenburg, der Ausbau der Stadt Emden sowie ihrer Befesti-
gungsanlagen um 1600 und die Rolle der Niederlande dabei. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung
[van een publicatie van Karl-Klaus Weber over deze vestingbouwmeester].

Familie und Geschichte (Saksen-Thüringen), lfd.Nr. 44, Band IV, 12. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2003. Ju-
lius Lössl [1868-1933] und die Altenburger Sanger; Familie Johann Gustav Kratsch [19e eeuw]; Verv. Die
evangelischen Pastoren von Grofiengottern (5). Ludwig Otto Peter, 23. Pfarrer zu St. Martini 1883-1921.
Werner Friedrich Theodor Kittel, 26. Pfarrer zu St. Martini 1930-1938; Wolfermann oder Wolfram? Ver-
schiedene Schreibweisen einer Familie aus Wuitz [i6e-i7e eeuw]; Soldaten aus Thüringen in Rufiland
1812; Nachkommen des Hans Kühnert aus Mittelfrohna [i7e-2oe eeuw].

Familienforschung in Mitteldeutschland. 44. Jg., Heft 2, April-Juni 2003. K. Zahn: Jenaer Burger sowie
Professoren und Studenten der Jenaer Universitat in den Stammreihen im Nachlass Gero von Wikke;
Preufiische Grenzbeamte an der brandenburgisch-mecklenburgischen Grenze bei Freyenstein 1815-
1871; E.-W. Paasch: Die optischen Arbeiter Paasch in Rathenow [met fragmenten Pasch en Paasch]; Wide-
mann - eine alte Plauener Familie; Trauungen und Taufen aus den Rechnungen des Klosters Zella im
Eichsfeld; Die altesten Uhlig in Gelenau und ihre Nachkommen [ise-2oe eeuw]; Sachsische Auswande-
rer in Chile.

Familienforschung in und um Osnabrück. Heft 5,2. Jg., Juli-Sept. 2002. H. Czichowski: Vorgehensweise
bei der Familienforschung Czichowski. Kurze Familiengeschichte. Die Familie Czichowski aus Rid-
bach; Die Familie Koslowski; Verv. Vorfahrenliste C(z)ichowski.

Idem. Heft 7, 3. Jg., Jan.-Marz 2003. F. von Hagel: Vorfahrenliste von Hagel [de kwn. 1 t/m 7 zonder
data]; Teil-Vorfahrenliste Andrup [i8e-i9e eeuw].

Idem. Heft 8, 3. Jg., April-Juni 2003. CE. Kuipers: Hieronymus Dürer, ein lutherischer Pfarrer in
Haarlem und Osnabrück; Vorfahrenlisten Dierks und Hildebrandt [Marie Sofie Dorothea Dierks, geb.
Osnabrück; Dierks (te Hafibergen), Hogrefe, Hildebrandt, Focke].

Hessische Familienkunde. Band 26, Heft 5, Marz 2003/1. K.-L. Günther: Wiegel, Erb und ein Fund in
einer alten Bibel [door het veelvuldig wisselen van woonplaats door leden van de families Wiegel en
Erb i.v.m. ijzerverwerkende beroepen, verliep het onderzoek moeizaam; vijf generaties Wiegel (i7e-ige
eeuw); kwst. van Anna Maria Erb (1805-1882) tr. Ermenrod 1831 Johannes Wiegel; —, Jager (te Grofi-
Felda), Göbel, Finkennagel; met o.a. Haberkorn, Ellenberger, Seim, Dippel, Kratz]; H. Henkei: Zufalls-
funde aus der Rabenau; E.P. Schoft: Graber und Gedenktafeln auf dem Friedhof Rhina, Marktgemeinde
Haunetal, Kr. Hersfeld-Rotenburg/Hessen [i9e-2oe eeuw]; Genealogen in Hessen - ihre Ahnentafel:
Edmund Hofmann (1890-1943) [32 kwn.; Hofmann (te Grofigrafendorf), Rammelt, Stoeber/Stöber,
Schlegel]; Nachkommen und Verwandte Justus von Liebigs [chemicus, 1803-1873]; Hessische Wappen-
rolle: Kühlborn [metstamreeks].
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Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde. Heft 51, Febr. 2003. Th. Sick: Volkszahlung von 1815
[in het gebied van het Kirchspiel Travemünde en enige dorpen van het Kirchspiel Ratekau]; Ortsfremde
im Kirchenbuch Lenssow 1672 bis 1800.

Niedersachsisches Tahrbuch für Landesgeschichte. Band 40 (1968). Die Herausgabe eines Göttinger-
Grubenhagener Urkundenbuches; Die Epochen der ostfriesischen Geschichte; Zur Erforschung
frühmittelalterlicher Burgwalle in Nordwestdeutschland; Bemerkungen zu dem Goslaer Goldsiegel
des Kons tantinos IX. Monomachos; Zur Herrschaftsbildung des Bischofs von Osnabrück im Kreise Wi tt-
lage; Die deutsche, französische und eriglische Dramatik bis 1810 im Spiegel der Schriften von Ernst
Brandes; Miniaturen der Verdener Bischofschronik; England und Hannover in der Politik William
Pitts des Alteren (1735-1760); Neues über Basilius von Ramdohr [wat waren zijn motieven om in 1806 uit
Hannoverse in Pruisische dienst te treden]; Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte Nr. 37.

Idem. Band 41/42 (1969/1970). Siedlungsbild und mittelalterliche Agrarverfassung im nordöstlichen
Niedersachsen [het begrip 'Meierhof heeft twee betekenissen: 1. boerderij, die volgens het meierrecht
vergeven was. 2. de boerderij in een dorp waarvan de eigenaar ambtelijke functies uitoefende (niet 'Bur-
mester' of 'Schulze'); de ligging van Meier-, Schulze- en Burmesterhöfe in nederzettingen, Slavische
invloeden, enz.]; Norddeutsches Beginen- und Begardenwesen im Mittelalter; Umfang und Struktur
des Braunschweiger Rentenmarktes 1300-1350; Hans Christopher von Königsmarcks Testament [1605-
1663; 1662; in Zweedse dienst]; Der Lehns- und Eigenbesitz des Heinrich Hisse (um 1225) und die Er-
bauung der Burg Reden bei Pattensen (um 1230) [met fragmenten v. Reden, v. Rethen, v. Rheden; I3e-i4e
eeuw]; Niedersachsische Denkmalpflege, Sechster Band (1965-1969).

Osnabrücker Familienforschung. Heft 6, Jan. 1994. Hollandganger werden zu Niederlandern - Fürste-
nauer heiraten nach Amsterdam [notities uit het Bürgerbuch van de stad Fürstenau 1765-1842; bijv.:
Gesina Greswinkel, Tochter des verstorbenen Johann Grefiwinkel, verheiratet in Zwolle (1768); Helena
Gertrud Middendorp, Tochter des kath. Schulmeisters Franz M., verheiratet in Amsterdam (1771); Jo-
hann Henrich Dieckmann Sohn des Arend Henrich D., verheiratet ins Hollandische (1787)]; Ahnenliste
Wilhelmine W. L. Loxtermann [geb. Lüstringen 1924; —, Probst, Hagebusch, Schliehe].

Idem. Heft 7, Febr. 1994. Ahnenliste Georg Chr. A.G. Gruner [1839 Osnabrück 1889; eigenlijk stam-
reeks > Nicolaus Gruner, 1662-1741, schoolmeester te Zollgrün im Vogtland, tr. 1690 Maria Sibilla Hau-
enschild]; Boekvermelding o.a. Der Ledenhof in Osnabrück [von Leden, koopliedenfamilie].

Idem. Heft 8, Marz 1994. Familientreffen auf Gösmanns Hof [te Hasbergen; Göfimann]; Bad Laer
[o.a. Halberben, Erbkotten, Markkotten]; Stammliste Barteld/Bartelt [te Nemden, Baltimore; i8e-2oe
eeuw]; Ahnenliste Dora J.H. Rasch [geb. Bramsche 1912; —, Sandhaus, Sostmann, Lenzing].

Osnabrücker Land. Heimat Jahrbuch 1993. Gemeinden stellen sich vor: Glandorf; M. Kramer. Frau-
enleben in einem adeligen Damenkonvent. Lebenssituationen der Nonnen im Benediktinerinnen-
kloster Malgarten, gesehen durch die Visitationsprotokolle der Jahre 1694-1787; Ein Prozefi 1705-1711
[Wilhelm Rottmüller uit Müschen bij Laer tegen vrijheer von Korff]; Hake, Hakemöller und die Burg
Scheventorf bei Glane [von Hake]; D. Siebel: Sr. Königlichen Majestat Eigen. Eine Besonderheit in den
Kirchenbüchern der ehemaligen Grafschaft Tecklenburg? [met voorbeelden uit Leeden (o.a. Braakman,
Cloot, Driemeier, Lagemann) en Ladbergen (Budde)]; Der allererste systematische Ausbau der Strafie
von Leckermühle bis Dahlinghausen zur Landesgrenze; Druchhorner Höfe im Lagerbuch des Amtes
Fürstenau von 1582 [met transcriptie]; Verv. Bad Laer. Seine soziale Struktur damals [opgave van de be-
volking in 1772 buurschap Müschen, met beschrijving van de erven]; Vor 135 Jahren: Auswanderer aus
dem Kirchspiel Ankum siedeln in der Slowakei, früher Oberungarn; Die Teutoburgerwald-Eisenbahn;
Ziegeleien im Raume Bersenbrück [tegelfabrieken; Johann Hermann Giesling (geb. 1777) begon in 1829
te Woltrup met het maken van bakstenen]; Vom 'Artlander Hof zum Quakenbrücker Stadtmuseum
[woonhuis muziekdirecteur Spohr, hotel Spohr, in 1870 verkoop van het pand aan Ernst Lohmeyer
(overl. 1905)]; J. Espenhorst: Das Schinkenessen und die Gartenrente - von alten Bauernschaftsrechten
im Osnabrücker Nordland; Die Eisenhütte Beckerode unter Julius Meyer [1856]; Hausinschriften in
Bissendorf und Umgebung - eine Auswahl; Der Osnabrücker Gustav von Gülich - Idealist, Papierfa-
brikant und Agrariër [1791-1847; fragment von Gülich in schema]; Familie Hardemente in Ankum; Die
Frau an seiner Seite - Emma Charlotte Miquel, geb. Wedekind (1847-1915) [tr. 1865 Johannes Miquel];
Professor Dr. Johann Dietrich Rohde [geb. Anten 1842]; Caspar Munster, Weihbischof von Osnabrück
[overl. 1654].
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Ostfriesische Ahnenlisten. Band 10, 2. Lieferung (2003). Ahnenliste Willms [Willms te Sandhorst bij
Aurich, Tannehausen; met o.a. Tapper en Scheer; voornl. patroniemen].

Roland (zu Dortmund), Band 12, Jg. 37, Heft 9/2003. Die Bauernfamilie Hay aus Leuber - Teilliste
Schneider aus Wachtel-Kunzendorf [met o.a. Höflich, Manke, Scholz); Verv. Kölner und Solinger Fami-
lien 'Moll' (slot); Chr. Barrenbrügge: Filiations-Urkunden 1812 der Municipalitat Dortmund im Grofiher-
zogthum Berg, Teil I [geboorten].

Idem. Heft 10/2003. Ahnenliste Raulf [ook: Rollf; met o.a. Böckmann]; Verv. Filiations-Urkunden;
Verv. Buchhorn [ook: Bockhorn]. 4. Die Familiengeschichte in .Grofi Dexen im Atnt PreuGisch Eylau
[i6e-i9e eeuw).

Spuren. Bei trage zur Familienforschung (ui tg. Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung; Red./con-
tactpersoon: Alfred Smieszchala, Religerstr. 31, D-48149 Munster; kwartaalblad, abonnement per post
€ 6,40), Band 1,1. Jg. (1987). Backer in der Stadt Beckum [1717] (Heft 1); Jüdische Trauungen in Ahlen,
1822-1840 [o.a. Her(t)z, Elsberg] (Heft 1); Verlauteregister der Neuen (St. Marien) Kirche in Warendorf
[luid-geld; naamlijst 1598] (Heft 2); Jüdische Sterbefalle in Ahlen, 1822-1847 (Heft 2); Notariatssignete
in Warendorfer Akten.

Idem. 2. Jg. (1988), Hefte 3 t/m 6. Nachtrage zur Liste der jüdischen Verstorbenen in Ahlen; Verv.
Verlauteregister [1609,1613] (Heft 3); Neue Veröffentlichungen zur Geschichte der Familien Schmüling
(Heft 3); Verv. Verlauteregister [1616-17] (Heft 4); Jüdische Geburten in Ahlen, 1822-1848 (Heft 4); Johann
Overesch [en de Heulings Hof, geb. 1703] (Heft 4); Verv. Notariatssignete (Heft 4); Verv. Verlauteregister
[1617,1619] (Heft 5); Verv. Jüdische Geburten (Heft 5); Der Hof Dreinhoff in der Bauerschaft Unterberg
(Kirchspiel Beckum) (Heft 5); Kurz-Genealogie Dreinhoff [het gezin van Johan Dreinhoff tr. 1649 Ger-
trud Oisterlemich] (Heft 6); Verv. Verlauteregister [1620] (Heft 6); Verv. Jüdische Geburten (Heft 6); Pa-
genstecher, ene alte Warendorfer Familie einst und jetzt (Heft 6).

Veröffentlichungen des Staatsarchivs in Aurich. Heft 14. Findbuch zum Bestand Aufier ostfriesische
Central-Behörden (Rep. 10), bearbeitet von Waker Deeters [voornl. 19e eeuw; register op personen en
zaken].

Veröffentlichungen der Niedersachsischen Archivverwaltung. Inventare und kleinere Schriften des
Staatsarchivs in Osnabrück, Heft 1 (Göttingen 1980). Findbuch zum bestand Stadtarchiv Melle, Dep.
73a und Dep. 73b [register op personen, zaken en plaatsnamen].

Idem. Heft 2 (Göttingen 1980). Findbuch zum Nachlafi Wiepking, Dep. 72, bearbeitet von Ursula Kell-
ner [Heinrich Wiepking, 1891-1973, tuin- en stedebouw-architect].

Idem. Inventare und kleinere Schriften des Staatsarchivs in Stade, Heft 5 (Stade 1993). Findbuch
zum Bestand 50. Akten der Stader 'Provinzialregierung' (Prafektur/Unterprafektur) und kurzlebiger
Dienststellen der französisch-westfalischen Übergangszeit (1803-1813/14), bearbeitet von KainerBriining
und Heike Talkenberger [met personen-, zaken- en plaatsnamenregister].

Westmunsterland. Jahrbuch des Kreises Borken, 2002. A.Friedrich: Vom Tod der drei Söhne des Reichs-
grafen Alexander Otto von Velen (1656-1727), Hyazint, Gabriel und Carolus; B. te Vaarwerk: Die konfes-
sionellen Verhaltnisse in der Herrlichkeit Borculo nach 1648; Eisenindustrie und Handel im Gebiet von
IJssel und Bocholter Aa; H. Terhalle: Der münsterlandische Name Tenspolde und die polnische Stadt
Terespol [Gerhard Anton Tenspolde geadeld in 1772]; 850 Jahre Eggerode; Judocus Vredis - Kunst aus
der Stille. Eine Klosterwerkstatt der Dürerzeit [Jost Pelser, geb. Vreden ca. 1473, zoon van Gerhard Pel-
ser, trad in 1493 in het Kathuiserklooster Marienburg in; relief-maker].

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

VRAGEN

453-VUEREN
Ocker Cornelisz Vueren, vermeld 1622 in belending te Noordeloos, later schepen aldaar. Ocker Jansz
van Vuijren, tr. Benschop 7-2-1619 Marrichgen Aelberts wed. En dan nog Ocker Jacobsz Vuren jm. van
Cabau otr. Goudriaan 20-6-1637 Iefken Crijnen jd. van Goudriaan. Is er verwantschap tussen deze
naamdragers Ocker (van) Vueren?
HALEWIJN
In 1664 woonde in Gorinchem een zekere Maria Halewijn, die zich het jaar daarop te Dordrecht
vestigde. Ene Maria Halewijn jd. van Leiden wnd. Alphen otr. ald. (att. 17-5-1654 om te trouwen te
Kamerik) Adolphus Thomasius jm. van Bata'via wnd. Utrecht. En te Leiden 22-6-1628 werd ene Maria
de Halewijn gedoopt (get. Abraham Halewijn en Susanna Picet), dr. van Jean de Halewijn, die otr. ald.
30-4-1621 Maria Pirart jd. wnd. Utrecht. Betreft het hier dezelfde Maria, en zo nee, is er dan onderlinge
verwantschap?

drs. G. J. van Rookhuyzen, Mijnsheerenland

454.TENHOOPEN
Jan ten Hoopen, weduwnaar, tr. Neede 21-1-1700 Anna Twenhuis, waaruit vier kinderen; hertr. Neede
15-3-1711 Anneken Kuipers, waaruit zeven kinderen. Gevraagd: herkomst en ouders van Jan.

G.A. ten Hoopen, Zoetermeer

455. LOUWEN, DROK
Cornelis Louwen tr. Giethoorn 28-11-1711 Grietje Jans Drok. Zij vestigden zich aan de Schutsloot, een
buurtschap van Wanneperveen, waar Cornelis ook vandaan kwam. Uit dit huwelijk minstens 7 kinde-
ren, geb. 1712-1730: Feijgjen, Louw, Geesje, Hendrikje, Jantjen, Arjana en Jan. De jongste vijf kinderen
werden vanaf 1731 door de diaconie van Wanneperveen uitbesteed. De jongste zoon Jan verbleef eerst
bij een tante van vaders kant Wybegjen Louwen in Haminge en later bij een tante van moeders kant
Femmigjen Jans Drok en haar man Harmen Wolters Klosse in Giethoorn. Vervolgens bij zijn oudere
broer Louwe en diens vrouw in Zwartsluis, en in 1748 bij ene Jentien Herms. In de jaarrekeningen van
de diaconie wordt Jan wel aangeduid als Jan Knelis Drokkien. In 1749 staan nog uitgaven genoteerd
voor Jan Keesen Drok. Daarna is hij spoorloos. Gevraagd: informatie over het verdere leven van Jan Cor-
nelis (Louwen) of Jan Keesen Drok.

H. Louwen, Leusden

456.VANECK
Cornelis van Eek, soldaat onder kapitein Van Aysma uit Driezum (Friesland), wordt ingeschreven te
Tiel in 1716, samen met zijn eerste vrouw Aaltien Rummius, overl. Zwolle 1718/1719. Hij hertr. Driezum
1719 Tietske Jans. Als korporaal onder generaal Ammama in 1724 naar Ieperen. Via Breda, Bergen op
Zoom en Maastricht terug in Driezum 1729, overl. ald. 1742. Uit het tweede huwelijk Maria, Marike,
Cornelis, Johanna en Gertje. Gevraagd: voorgeslacht van Cornelis.

J. Meems, Twijzelerheide
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457- VINCENT-RIES (REIS, RIJS)-BONTEKOE
Cornelia Elisabeth Vincent, ged. Zwolle (RK-statie Hoornsteegje) 28-5-1789, dr. van Franciscus Vincent
(overl. vóór 1816) en Maria Ries (overl. na 1820), tr. Albertus Bontekoe (NH). Maria Ries is getuige bij de
RK-dopen in 1817 en 1820 te Kranenburg bij Vorden van haar kleinkinderen Maria en Hendrik Albertus
Bontekoe, de ouders dan wonende Lochem. Gevraagd: overlijdensgegevens van Franciscus Vincent en
Maria Ries, en huwelijk van Alberus Bontekoe en Cornelia Elisabeth Vincent.

J. van den Bosch, Zevenaar

458.SIMONIS
Johannis Simonis, uit Heeze, overl. 8-9-1747, begr. ald., otr. Heeze 29-10, tr. Delft 15-11-1704 Maria Petrus
van Langendonk. Hieruit te Heeze elf kinderen, ze woonden ald. Eijmerickerstraat naast de Eijmeric-
ker Capelle. Johannis werd Jan Simonis den Ouden genoemd, zijn oudste zoon Jan Simonis den Jongen.
Gevraagd: herkomst en/of voorgeslacht van Johannis.

C.G.G. Simonis, Bennekom

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

ROUWENHORST MULDER
Antonie Thomas Lubertus Rouwenhorst Mulder, geb. Leiden 23-4-1848, overl. Nijmegen 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 71,6524 JL Nijmegen, e.k.kam@hccnet.nl
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