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CRIMINALITEIT EN GENEALOGIE

Elke genealooog kan bij het eigen onderzoek op een bepaald moment stuiten op voorouders
die zich niet helemaal aan de regels hebben gehouden en daarvoor een straf hebben gekre-
gen-

Regels die in de loop der tijd veranderen, geven bij overtreding ons de mogelijkheid een
beeld te vormen van het oude dagelijkse leven van met name onze voorouders.

In dit themanummer over 'Criminaliteit en Genealogie' treft u enkele voorbeelden aan. De re-
dactie van Gens Nostra heeft met dit themanummer niet alleen de auteurs de gelegenheid wil-
len geven om onderzoeksresultaten vast te leggen, maar ook het onderzoek willen stimuleren
naar secundaire bronnen en het gebruik van bijvoorbeeld rechterlijke archieven.
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CRIMINEEL, HEEL SIMPEL
DOOR G. H. PAETZEL-VEENSTRA

In een kwartierstaat heb je soms onderdelen die enkel maar bestaan uit namen en data. In-
formatie buiten de Burgerlijke Stand en de DTB-boeken is eventueel te vinden in secundaire
bronnen zoals belastingregisters, rechterlijk archief, enz., maar die bronnen zijn vaak moei-
lijker toegankelijk. In Friesland zijn al twintig jaar met name de leden van de FAF (Freonen
van de Argiven in Fryslan)1 bezig om de toegang te verbeteren van genealogisch interessante
archieven in het Ryksargyf te Leeuwarden door de bronnen te klapperen. In totaal zijn nu
ongeveer 550 klappers met een omvang van 80.000 pagina's gereed. Momenteel wordt verder
gewerkt aan digitalisering.

Maar ook eerder waren er vrijwilligers individueel bezig toegangen te maken op dergelijke
bronnen. Zo vond ik in één van de boekjes van Roorda2 het volgende geval dat een voorvader
van mij betrof. De korte beschrijving van het gebeurde werkte enigszins op mijn lachspieren,
maar het aangevraagde dossier bevat een bloedserieuze zaak.

Hard werken
Oedze Cornelis, dertig jaar, bijna drie maanden getrouwd, was op de avond van 4 augustus 1796,
de Franse tijd, op weg naar zijn huis in Gerkesklooster, gemeente Achtkarspelen. Hij had die
dag als dagloner helpen koolzaad dorsen bij een boer in Burumerland, in de buurgemeente
Kollumerland. Het dorsen van koolzaad ging in die tijd met veel rituelen gepaard. Een aar-
dige beschrijving vinden we in het boek: Uit Frieslands Volksleven3. Het werk werd gedaan
door een groep mannen, onder wie een strikte werkverdeling was. Op het ziften na, de taak
van grijsaards, was het zwaar werk. De betrokken boer stimuleerde de werklieden zo veel mo-
gelijk door jenever te schenken; na elke omloop ging het glas rond. Men kan zich voorstellen
in welke conditie de werkers huiswaarts keerden. Ook Oedze had hard gewerkt. Zoals hij zelf
later, op 9 augustus in zijn confessie verklaarde:'[...] Dat daar des avonds door 't dorp Burum
is gegaan, dat doen seer dronken is geweest en soo dat geheel over sijn drank was [...] dat soo
dronken was geweest dat dikwels onder weegs onder voeten had gelegen, dogh dat die avond
door behulp van sij n mede dorschers al is te huis gekomen [...]'. Hij wist dan ook niet meer wat
er gebeurd was en waarvoor hij op het Blokhuis in Leeuwarden zat. Want Oedze was inmiddels
gevangen gezet. Er moest wel iets heel ernstigs zij n gebeurd.

Getuigen
Alhoewel het voorval plaatsvond in Kollumerland, speelde het zich vervolg afin Achtkarspe-
len. De mederechter van deze gemeente en de beëdigde secretaris, de heren Minses en Van der
Kooi, verwoordden het in hun rapport. Ze begonnen hun geschrift met als aanhef: 'Vrijheid,
gelijkheid, Broederschap'. Ingevolge 'seer gerespecteerde ordre' hadden ze nog nader prepe-
ratoire informatie genomen ten laste van de bewuste Oeds Cornelis, van welke informatie een
extract werd meegestuurd. Ze vermoedden nog een getuige te weten, maar die kon niet wor-
den gehoord, omdat hij absent was, maar zou verhoord worden zodra hij terug was. Maar de
heren achtten het wel nodig te melden dat in Burum naar hun mening ook wel bewijzen van
dit geval te bekomen zullen zijn, maar dat die plaats helaas buiten hun jurisdictie ligt. Verder
nog een paar regeltjes over een diefstal en het uitbreken van enkele ruiten, waarvan nog geen
dader bekend was. Ze eindigden hun schrijven met: 'Verblijven na toewenschen van Heil en
aanbod van broederschap'.
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De NH-kerk te Gerkeklooster,
in het voormalige brouwhuis van het kloosterJentsalem

Het bijgevoegde extract bevat drie getuigenverklaringen, opgenomen op 8 augustus, van
mensen die niet in de gemeente woonden, maar voor dit doel naar 'Zarabosch' in Gerkes-
klooster waren gekomen. LutskeSybrens die in Eestrum woonde, maar de bewuste donderdag
in Burum was toen de koolzaaddorscrs kwamen, had rumoer en zingen gehoord: 'Orangc bo-
ven, Orange zal bloeyen, al waaren zij de Duivel' en men had haar verteld, dat het Oeds Cornelis
was uit 'Gerxclooster die dit uitgeboesemt heeft'.

Gaatske Gecrts was nog maar 14 jaar en mocht niet worden 'geëdigd' en geëxamineerd, maar
zij 'depincerde dat zij verleden donderdag avond van Burum gaande des tijds Ocds Corne-
lis [...] mede van Boerum quaamen gaan komende van kooldorschen, dat doen hoorden dat
gemelde Oeds Cornelis uit riep en zong Orange boven, Orange zal blocycn, ik strijd voor
Orange, al waar zij ook de Duivel'.

De derde getuige, Arendledes, smidsknecht in Burum, 'deponeerde' dat 'des avonds wanneer
de kooldorschers van 't dorschen quaamen, dat doen heeft gehoord, dat zekere Oeds Cornelis
[...] heeft uitgeroepen en ook gezongen 'Orange boven, Orange zal Eeuwig bloeijen en zulks
tot verscheidene reisen van hem gehoord".
Alle keren was de gezongen tekst dik onderstreept.

Verhoord
Naar aanleiding van bovenstaande getuigenissen stelde de klager Nicolaas Scheltema in een
schrijven van 12 augustus aan de 'Procureur-Generaal decser Landschappen Rat', een drietal
punten voor, waarop de gevangene door een Raad van Justitie als commissaris verhoord zou
worden: '10. dat de gevangene op de 4 augustus 1796, 's avonds geweest is in Burum, 20 en toen
aldaar koomende van 't kooldorschen heeft gesongen en geroepen Orange booven, Orange zal
bloeyen, ik strijdt voor Orange, al waaren ze ook de duyvel. 30 ende zulks verscheide maaien
en wel op de publicque weegen en straaten'.
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De Burger Raad in loco, Alma, kreeg de opdracht deze examinatie uit te voeren en stelde
al de volgende dag de 'confessie gedaan bij Oeds Cornelis' op: 'De gevangen geëxamineert
sijnde, bekende den 1. De 2. konde wel waar zijn dog zeide zulks niet te weeten vermits over
zijn drank was, op den 3. Als op art: 2. zeggende in zijn 31 jaar oud te zijn, waar meede sloot en
verbleef daarbij na voorleesinge'.

Het vonnis
Het duurde tot 9 september voor vonnis werd geveld. Al die tijd had Oedze natuurlijk geen
inkomsten. Zijn jonge vrouw Hendrikje Hendriks, 24 jaar, was zwanger; hoe zou ze zich gered
hebben? En wat meldde het vonnis? 'Het Hof bant de gev.[angene] ter saake dat de gev. op den
4 aug. 1796 is geweest te Burum, [...] Orange liedtjes heeft gezongen, breder in de art. gemeld,
uit Vriesland den tijd van één jaar [...]'. Binnen een dag moest Oedze Leeuwarden verlaten en
binnen vier dagen Friesland 'sonder in middeler tijde daar weeder in te mogen koomen, bij
peene van arbitraire correctie'.

Verbannen
Oedzes verbanningsoord was niet ver, enkele kilometers over de grens, Lutjegast in Gronin-
gen. In dit dorp was Hendrikje geboren. Oedze en zijn vrouw zouden in de provincie Groningen
blijven. Het gezin breidde zich uit, niet alleen in Lutjegast werden kinderen geboren, maar
ook in Doezum. In totaal kregen zij negen spruiten, van wie zeker vier stierven voor ze vol-
wassen waren. Oedze overleed als Oetze Kornelis Bosma in 1825 in Grootegast. Hendrikje ging na
1840 met het gezin van haar dochter en schoonzoon terug naar Friesland en stierf als Hendrikje
HendriksBos in Kooten, gemeente Achtkarspelen in 1858.

Oedze is het enige lid van deze tak in mijn kwartierstaat die nu een beetje voor me leeft, dank
zij zijn 'verleden'. Ik ben blij dat hij met justitie in aanraking kwam, al moet het voor dat
jonge gezinnetje een ramp zijn geweest. Of ik zijn voorouders zal vinden is maar de vraag; de
oudere kerkboeken van Augustinusga, waar zijn ouders hun kinderen lieten dopen, ontbre-
ken, behalve een heel oud exemplaar dat in het gemeentearchief wordt bewaard. Bovendien
was zijn vader, Cornelis Oedzes, ongedoopt4. In de belastingregisters vinden we meerdere man-
nen die Oedze heetten en de vader van Cornelis geweest zouden kunnen zijn. Maar wie is de
echte en wat voor iemand was het? Zelfs een crimineel spoortje zou welkom zijn.

BIJLAGE
De familie van Oetze Cornelis Bosma (1766-1825)

I. Cornelis Oedzes, voor het eerst vermeld in de speciekohieren van 1767, tr. Claarke (Clara)
Reynders.

Uit dit huwelijk:

1. Oetze Cornelis, volgt II.
2. Jantje Cornelis, geb./ged. Augustinusga 6-6/10-7-1774, arbeidster, overl. Kooten 5-9-1825 tr.

Gerkesklooster 17-5-1801 Tjebbe (Tjibbe) Brands Hoeksma, ged. Visvliet 21-9-1766, arbeider,
overl. Kooten 12-12-1839, zn. van Hillebrand Tjebbes en Trijntje Beerens.

3. Trijntje Cornelis, geb./ged. Augustinusga 13-5/25-6-1780.
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II. Oetze Cornelis Bosma, geb. Augustinusga 1766, arbeider, overl. Grootegast 15-3-1825, otr.
Grootegast/Gerkesklooster 17/24-4-1796, tr. ald. 8/15-5-1796 Hendrikje Hendriks Bos, geb. Lutje-
gast ca. 1774, dagloonster, overl. Kooten 10-7-1858, dr. van Hendrik (Hindrik) Freerks (Freriks)
en Martjen Eites.

Uit dit huwelijk:

1. Klaartje Oetzes, ged. Lutjegast 12-2-1797, overl. Opende 6-2-1868, tr. Grootegast 21-5-1818
Sjoerd Goitzensjongsma, geb./ged. Surhuisterveen 8/29-6-1783, landman, overl. Opende 14-
9-1842, zn. van Goitzen Sjoerds Jongsma en Grijtje Sjoeks Jongsma.

2. Martje Oetzes, ged. Lutjegast 12-1-1799, dagloonster, overl. Kooten 3-5-1865, tr. Grootegast
20-12-1838 Steven Sjoerds Kootsterman, ged. Twijzel 26-7-1807, arbeider, overl. Kooten 19-1-
1877, zn. van Sjoerd Stevens Kootsterman en Janke Menzes.

3. TrijntjeOetzes,ged.Lutjegast 10-10-1801.
4. Kornelis Oetzes, geb./ged. Doezum 4-3/29-4-1804, arbeider, boerenknecht, overl. Grijps-

kerk 17-12-1850, tr. Grootegast 20-5-1830 Aaltje Hendriks Kooij (Kooi), geb./ged. Leek 29-
1/2-3-1806, dienstmaagd, overl. Grijpskerk 24-11-1840, dr. van Hendrik Harms Kooij en
Klaaske Pieters.
Uit dit huwelijk:
a. Hindriktje, geb. Grijpskerk 12-7-1832, overl. Groningen 17-3-1903, tr. Ulrum 10-11-1880 Cornelis

Andries de Witt Wijn, geb. Groningen 4-2-1822, stoelmatter, schrijnwerker, overl. Groningen 23-3-
1893, wedn. van Trijntje Ates de Vries, zn. van Elizabeth Wijn (getuige bij de geboorteaangifte is
Andries Cornelis de Witt, korporaal bij de achtste afdeling Nationale Militie).

b. Klaaske, geb. Westerhorn 24-7-1834, dienstmeid, winkelierster, overl. Noordhorn 20-7-1912, tr.
Zuidhorn 10-5-1863 Auke Veenstra, geb. Noordhorn 6-9-1834, arbeider, vlaswerker, overl. Noord-
horn 25-6-1877, zn. van Jitze/Jetse Aukes Veenstra en Sjoukje Tjeerds/Tjeerts Kooisma.

c. Oets (Oetze), geb. Lutjegast 9-6-1837, boerenknecht, arbeider, overl. Niehove 6-9-1919, tr. Oldeho-
ve 5-4-1869 RensktjeDijkstra, geb. Visvliet 4-5-1842, overl. Groningen 10-3-1925, dr. van Jan Renses
Dijkstra en Allegien Bartels Van der Nal (Naald).

d. Hendrik, geb. Lutjegast 12-3-1839, overl. Assen 4-5-1905.
5. Hendrik (Hindrik) Oetzes Bosma, geb./ged. Doezum 30-10/15-12-1805, dagloner, overl. Lutje-

gast 6-2-1896, tr. (1) Grootegast 21-5-1829 DieuwkeSybrens van der Wijk, geb. Surhuisterveen
16-2-1796 (akte van bekendheid), dienstmeid, dagloonster, overl. Grootegast 11-12-1851,
wed. van Harm Hendriks Kooij, dr. van Siebren Geerts van der Wijk en Trientje Jans; tr.
(2) Grootegast 7-2-1856 Renschtje van der Dijk, geb. Niehove 27-7-1815, dagloonster, overl.
Lutjegast 4-3-1871, wed. van Bauke Meinderts Froentjes, dr. van Jan Noltes van der Dijk
en Bregtje Hendriks.
Uit het tweede huwelijk:
a. Oedze, geb. Lutjegast 13-9-1857, dienstbode, tot 1890 in Grijpskerk.

6. Iietske Oetzes, geb./ged. Doezum 6-10/15-11-1807, overl. ald. 16-9-1824.
7. ongedoopt kind, geb. Doezum 16-9-1810, overl. ald. 25-9-1810.
8. Auktje Oetzes, geb, Doezum 11-10-18115, overl. ald. 30-7-1812.
9. Auke Oetzes, geb. Doezum 26-10-1814, dagloner, boerenknecht, tot 1860 in Grootegast.

Noten
1. Vrienden van de Archieven in Friesland.
2. RAF, Nadere toegang 14.14. R.S. Roorda, Achttsjinde-ieuske kriminaliteityn de Wélden. (Criminaliteit

in de Wouden. Zaken uit de criminele sententies en de bijlagen daarvan in het archief van het Hof
van Friesland). Van de hand van de heer Roorda zijn meerdere toegangen aanwezig in de studie-
zaal. Ze verschenen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

3. Waling Dijkstra, UitFrieslands Volksleven, deel I, Leeuwarden 1895 pag. 263.

Gens Nostra 58 (2003) 565



4- Mogelijk is de vader doopsgezind, maar het merendeel in Friesland was destijds buitenkerkelijk.
5. DeAukjeBosma die trouwt (2) Ooststellingwerf 4-9-1873 Jakob Cazemier, is niet geb. Grootegast 11-10-

1811, maar geb. Grootegast 11-5-1812 als dr. van Fokke Makkes (Bosma) en Frouktjejohannes (Veenstra),
huwelijksakte Ooststellingwerf 4-9-1873, akte 48.

uit de verenigingsbibliotheek

In de bibliotheek van onze vereniging te Weesp bevinden zich meerdere boeken over crimi-
nele voorouders. Daarnaast is er in diverse tijdschrijften bij tijd en wijle aandacht besteed aan
criminelen (o.a. Brabantse Leeuw, Drents Genealogisch Jaarboek). Sommige van de boeken
zijn specifiek voor genealogische doeleinden geschreven, andere zijn meer algemeen van
aard. Uit het redelijk grote aantal boeken kan men wellicht veronderstellen, dat het een on-
derwerp is dat de genealogen al lange tijd heeft geboeid. Hieronder een selectie van de betref-
fende boeken in het Verenigingscentrum in Weesp.

H. A. Aardoom, HogevierschaarStreyen. Criminele rol, boek 21667-1730.
H. A. Aardoom, Hoge vierschaar Streyen. Criminele rol, boek31727-1752.
D. A. Berents, Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late Middeleeuwen.
D. Brinkkemper e.a., Van Criminele endeHalssaecken tePurmerent 1615-1656(transcriptie).
J.P. van den Broek, Vlakbij maar niet vrij. Een inventaris van Westfriezen gedetineerd in degevangenis

te Hoorn (1820-1902).
F. Keverling Buisman, Ordelen van deEtstoel van Drenthe 1399-1447.
F. Keverling Buisman, DeEtstoel en zijn ordelen in de vijftiende eeuw.
A. P. A. van Daalen en E. C. de Vroedt, Politie en Justitie in Delft. Van schout tot commissaris, van rak-

ker tot agent.
H. A. Diederiks, S. Faber, A. H. Hussen jr, Strafrecht en criminaliteit.
F. Egmond, Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
B. Eikenboom, Bergambacht. Archief van deHoge vierschaa. Criminele rol, i62$-i676en 1679-1724.
H. B. Eldermans, Delft. Rechtbank enkele politie 1818-1838.
H. B. Eldermans, 'Raad van Beroerten'. Veroordeelden uit Haarlem 1567-1568 [Archief Grafelijkheidsre-

kenkamer inv.nr. 683}.
J.J.A.Elsenaar (e.a.), Lyst van Criminele Sententies voor het Hof'van Utrecht.
S. Faber, Criminaliteit in de negentiende eeuw.
Sj. Faber, Strafrechtsplegingen criminaliteit te Amsterdam 1680-1811.
A.M.L. Hajenius (samenstelling), Criminele Heraut. Een zakboekje voor wie onderzoek doet naar

schelmen en schavuiten in het Sticht voor 1811.
D. de Hes-Marbusjorfen in de goorspraken. Alle aanbrengen en klagten betreffende joden in degoorspar-

ken.
A. H. Huusen jr, Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der Verlichting.
B. J. Kam, Capita selecta, capita occidorum. Doodstraffen in Zwolle van Columbus tot Napoleon.
Kriminaliteityn Achtkarspelen, 1700-1811.
Kriminaliteityn Dantumadeel, 1700-1811.
Kriminaliteityn Kollumerldn 1700-1811.
W. M. Lindeman en Th. F. van Litsenburg, Raad van Brabant, deel 6: criminele zaken.

Voor vervolg van deze lijst zie pagina 582
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BOEF GEVONDEN
DOOR DRS. ING. R. JOGHEMS

Het rijksarchief in Haarlem heeft sinds enige jaren onder het motto 'Boeven gezocht' een
klapper gemaakt op gevangenissen in Noord Holland. Op een dag bladerde ik niets vermoe-
dend in die klapper om daar tot mijn grote verbazing één van mijn voorouders in aan te tref-
fen'. Het betreft, naar onze huidige maatstaven, een betrekkelijk klein vergrijp, maar in die
tijd (1845) zag men dat anders en werden er hoge straffen gegeven.

Onze hoofdpersoon is Antonius Martinus Dirkjoghems (roepnaam Anton). Hij wordt geboren
te Amsterdam op 9 maart 1826 in de Bloemstraat 26 als zoon van Ruthjoghems en Anna Leenders.
Hij is het derde kind van de familie en als hij geboren wordt, heeft zijn vader het respectabele
beroep van gruttersknecht. Na onze Antonius komen er nog acht kinderen, van wie er echter
vier of dood geboren worden, of heel jong sterven. De familie met dus nog zeven kinderen,
zes zonen en één dochter woont in 1845 op de Westerdoksluis 5 in Amsterdam als er iets ver-
schrikkelijks gebeurt. Beide ouders sterven kort na elkaar op dezelfde dag, 3 februari 1845,
vader om 15.30 uur en moeder om 19.30 uur. De oudste zoon Johannes MartinusJosephus die dan
bijna 21 jaar is, plaatst de volgende advertentie2.

Heden behaagde het den Almagtige eenige uren na elkander tot
zich te nemen, onze dierbare Ouders RUTH JOGHEMS, in den
ouderdom van 50 Jaren en ANNA LEENDERS, in den ouder-
dom van 46 Jaren, nalatende Zeven Kinderen, waarvan eenige
nog te jong om hun onherstelbaar verlies te kunnen beseffen.
Zwaar treft ons dit verlies te meer, daar wij door dit overlijden
geheel van ons bestaan verstoken zijn

J.M.J. JOGHEMS
Uit Aller Naam

Amsterdam, 3 Febr. 1845

Ruth en Anna laten zeven kinderen achter waarvan de jongste bijna 8 jaar is en de oudste, de
enige dochter, 25 jaar. Een trieste bijkomstigheid is nog dat de jongste twee dagen na de ramp
jarig is. De jongste drie nog minderjarige kinderen van 17,9 en 7 jaar worden onder voogdij3

gesteld van een neef, Everhardus Benedictus Gregorius Pagano Mirani4, kunstschilder wonende
Rozengracht 166 en een oudoom Gerrit de Jager5. De twee jongsten, Willem Petrus en Theodorus
worden opgenomen in het r.-k. jongensweeshuis aan de Lauriersgracht 103-105 te Amster-
dam.

Omstreeks de rampdag treedt Anton als winkelbediende in dienst bij Petrus Johannes Triebels,
winkelier in kramerijen op de Nieuwendijk 8. Anton wordt bevriend met twee andere winkel-
bedienden. De 17 jarige Christiaan Frederik Wortman, geboren in Hannover die in dienst is bij de
heer Wille, eveneens winkelier in kramerijen op de Nieuwendijk 241 en met de 17 jarige Johan-
nes Bernardus van Teijlingen, winkelbediende bij de heer Floquet, winkelier in de Kalverstraat.
De verdiensten van de drie jongens variëren nogal, Anton krijgt ruim 57V2 cent per week en de
kost, Christiaan verdient 1,44 gulden per week en Johannes 1 gulden per week. CAO's waren in
die tijd duidelijk nog niet aan de orde.

De drie vrienden ontmoeten elkaar regelmatig na werktijd en geven kennelijk meer geld
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uit dan ze zich kunnen veroorloven want Wortman is ondertussen begonnen zijn salaris wat
aan te vullen door uit de winkel van zijn baas tabaksdozen en pijpen te stelen, die hij dan aan
vreemden op straat verkoopt. De vrienden nemen het er goed van en op woensdag 4 juni gaan
ze naar het bordeel op de hoek van 'het Spookbruggetje', dat eigendom is vanjohanna Gezina
van Straten, wonende Waterpoortsteeg 109. Johanna is van beroep tapster en houdster van pu-
blieke vrouwen. Zij leeft samen met Wilhelmus Bernardus Blokland. Deze Willem, die naar het
lijkt de pooier van het bordeel is, hoort van de 'meisjes' dat ons drietal veel geld bij zich had
in een varkensblaas. Hij vindt dat verdacht hij meldt dat aan een inspecteur van politie, die
echter geen actie onderneemt.

Anton woont inmiddels bij zijn grootmoeder op de hoek van de Heerengracht en de Heeren-
straat, boven no. 2. Hier wonen ook zijn 31 jarige tante Anna Cornelia Blankenstein en haar zus-
ter Johanna Sophia Blankenstein, zoals we kunnen lezen in de informatielijst6 van het weeshuis
gedateerd 17 februari 1845:
'Eene grootmoeder genaamd Johanna van Bambergen7, weduwe van D. Blankensteijn, zonder
beroep, bij wien tevens inwonen twee moeijen van halven bedde ie genaamd Anna Blanken-
steijn, 2e Johanna Sophia Blankenstein beide ongehuwd en naaister van beroep'.
Ten tijde van het 'misdrijf woont er op dit adres ook nog de 25 jarige Willem Cornelis van Meurs
die de verloofde of man is vanjohanna SophiaBlankenstein.

Zoals uit een latere politieverklaring blijkt, heeft tante Anna interesse in een nieuwe beurs
en een schaar en zij vraagt op donderdag 12 juni aan Anton om dat voor haar in de winkel van
Triebels te kopen. Anton doet wat tante zegt, maar vergeet(?) zijn baas te vertellen dat hij deze
spullen voor tante Anna meeneemt.

Die avond gaat het drietal voor de tweede keer naar het bordeel, waar net als de vorige keer,
Christiaan Wortman betaalt. Deze avond is dat 1,50 gulden voor het gebruik van sterke drank
en gemeenschap met de vrouwen. Onze pooier Willem laat dit eerst gebeuren (je moet per slot
van rekening aan de nering denken) en waarschuwt dan de politie. Dit keer gaat de politie wel
tot actie over want om ruim over twaalf uur komt de politie. Het drietal wordt gearresteerd en
meegenomen naar het bureau. Daar worden ze gefouilleerd waarbij de volgende zaken wor-
den gevonden:

Op Wortman: 'een kokosnoten lucifersdoosje, een hoornen kam, twee hoornen cigarenpijpjes
en een groene beurs waarin aan grouwe muntspecien twee en veertig gulden veertig en een
halve cent';
Op Joghems: 'een nieuwe zijden beurs, twee nieuwe schaartjes; drie nieuwe lederen schaar-
scheden en een gekleurd kralen beursje waarop de woorden Zum Andenke';
Op van Teijlingen:'een koperen lucifersdoosje'.
Vervolgens worden de drie verhoord en verklaren ze in het kort het volgende:

Verhoor Christiaan Frederik Wortman, 17 jaar, geboren Gehrde in Hannover, woont bij Felde in de oude
Brugsteeg, winkelbediende in dienst bij de heer Wille tegen een loon van 75 gulden per jaar.
Hij bekent de gevonden zaken te hebben gestolen uit de winkel van zijn meester en dat het geld afkom-
stig is van de verkoop van eveneens van zijn meester gestolen goederen aan vreemden op straat. Deze
goederen waren meestal tabaksdozen en pijpen. Op verzoek van van Teijlingen heeft hij een koperen
lucifersdoosje en cigarenpijpje gestolen dat hij aan van Teijlingen cadeau heeft gedaan. Hij zegt tot de
diefstallen te zijn gekomen onder drang van de andere twee die hem 's avonds opwachtten en overhaal-
den naar bordelen te gaan.
Gisteren is dat ook gebeurd, toen zijn ze naar het bordeel van Johanna Gezina van Straten aan de Spook-
brug geweest. 'Ze hebben daar sterke drank gebruikt en zijn met vrouwen in gemeenschap geweest
waarvan hij de vertering van 1,50 betaald heeft'. Hij zegt nooit eerder met de justitie in aanraking te
zijn geweest.
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Verhoor Antonjoghems, 19 jaar, geboren te Amsterdam, winkelbediende bij de heer Triebels voor 30 gul-
den per jaar en de kost, in dienst sinds vier maanden.
Hij beweert dat hij de beurs, de schaartjes en de schaarschedes had meegenomen om ze te laten zien aan
zijn tante Anna Blankenstein, echter zonder medeweten van zijn meester. 'Gevraagd of hij niet moet
bekennen des avonds wanneer Wortman zijn patroon verliet, deze te hebben opgewacht en uitgelokt
om met hem bordelen te gaan bezoeken. Zegt dat hij moet bekennen dat zulks vier malen heeft plaats
gehad, doch dat hij slechts twee maal met denzelve in een bordeel is geweest, gemeenschap met vrou-
wen gehad en sterke drank gebruikt heeft dat door Wortman is betaald'.
Hij ontkent te hebben geweten dat het geld van Wortman afkomstig was van gestolen goederen uit de
winkel van diens meester. Hij erkent dat Wortman voor hem en van Teijlingen in de bordelen betaald
heeft. Hij zegt nooit eerder met de justitie in aanraking te zijn geweest. Het kralen beursje met 'Zum
Andenken' zegt hij gisteren om half drie gevonden te hebben in de Gravenstraat. Er zaten een sleuteltje
en een knoop in die hij beide verloren is.

Verhoorjohannes Bernardus van Teijlingen, 17 jaar, geboren te Amsterdam, woont Heiligenweg, winkelbe-
diende bij de heer Floquet in de Kalverstraat tegen 1 gulden per week.
Hij beweert het koperen lucifersdoosje te hebben gekocht bij Kerckhof voor 12I/2 cent maar weet niet
meer wanneer. Hij ontkent dat hij Wortman heeft aangezet dit doosje en een cigarenpijpje te stelen.
Hij bekent meerdere malen Wortman te hebben opgewacht en naar zijn weten acht maal met Joghems
echter ze zijn maar twee maal naar een bordeel gegaan. 'Zo ook gisteren waar ze gelag hebben gebruikt
en gemeenschap hadden'.
Wortman heeft alles betaald: 1,50.
Hij zegt niet geweten te hebben dat het geld van Wortman afkomstig was uit de opbrengst van de ver-
koop van gestolen goederen. Hij zegt nooit in aanraking te zijn geweest met de justitie.

Twee van de drie winkeliers worden ook als getuigen verhoord. De heer Wille herkent de spul-
len die op Wortman en Teijlingen zijn gevonden als afkomstig uit zijn winkel en de heer Triebels
verklaart hetzelfde over de voorwerpen die bij Anton zijn aangetroffen. Dit is genoeg voor
de politie om een bevel tot voorlopige aanhouding te krijgen waarop als aanklacht staat: 'het
misdrijf van diefstal in loontrekkende dienst en medepligtigheid daaraan'. Het drietal gaat
rechtstreeks naar het Huis van Arrest en Justitie te Amsterdam.

Op 16 juni bevestigt de arrondissement rechtbank te Amsterdam deze voorlopige hechte-
nis. We lezen in dit vonnis onder andere:
'Gezien het Bevel van Voorlopige Aanhouding op den 13™ Juni 1845 door den Heer Commis-
saris van Policie Sectie 2 uitgevaardigd tegen Christiaan Frederik Wortman, oud 17 jaren, geb.
Te Gehrde in Hannover, Johannes Bernardus van Teijlingen oud 17 jr geb. Alhier en Anton
Joghems, oud 19 jaren, geb. En allen won. Alhier, winkelbedienden. Gezien het Requisitoir
van den Heer Officier van Justitie.
Overwegende dat er ten laste van de beklaagden bezwaren zijn ontstaan als zouden zij zich
hebben schuldig gemaakt aan bedriegelijke ontvreemding van eene menigte Kramerijen uit
den winkel van J H Wille, tijdens hij daar loonbediende was, de 2' het des bewust, heelen van
een gedeelte der door den ic beklaagde al zoo gestolen voorwerpen, en de 3de bedriegelijke ont-
vreemding van Kramerijen uit de winkel van zijnen baas P J Triebels.
Tegen welk misdrijf bij Art. 3863e 59.62 van het Wetboek van Strafregt is voorzien'.

Justitie laat er geen gras over groeien en nog diezelfde dag gaat er een dagvaarding uit naar
een vijftal getuigen, namelijk de drie winkeliers, de bordeelhoudster, haar pooier, de tante
van Anton en de inwonende Willem Cornelis van Meurs. Tijdens deze getuigenverhoren, die op 17
juni plaats vinden, verklaren de winkeliers dat zij in principe allemaal tevreden zijn over de
jongens. De baas van Anton vindt echter wel dat Anton de laatste tijd wat los van zeden was.

Diezelfde dag worden ook de drie verdachten weer verhoord. Uit de daarvan opgestelde
processen verbaal lezen we onder andere dat Wortman de beide anderen de schuld geeft. Zij
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zouden hem hebben aangezet tot bordeelbezoek en hem bevolen hebben te betalen. Hij vindt
dat hij verleid is en heeft berouw.

Van Teijlingen verklaart dat hij de twee al kende tijdens zijn vorige betrekking bij Hiljé op de
Nieuwendijk en dat hij vaak met ze uitging en dat Wortman altijd betaalde. Over het op hem
gevonden lucifersdoosje zegt hij dat zelf voor 12Ï/2 cent gekocht te hebben. Hij geeft echter toe
dat Wortman hem ooit wel een soortgelijk doosje heeft gegeven.

Joghems vertelt het verhaal over zijn tante, die geïnteresseerd was om wat spulletjes uit de
winkel van zijn baas te kopen en die hij daarom voor haar had meegenomen. Op de vraag of
hij wist hoeveel Wortman verdiende, antwoordt hij dat hij dat wist, maar dat Wortman hem ver-
teld had veel 'verval' te hebben. Hierdoor vond Anton het niet vreemd dat Wortman zoveel geld
had.

Om de zaak nog verder uit te diepen wordt er diezelfde dag (17 juni) huiszoeking gedaan. Wil-
lem van Meurs, die dan thuis is, is de politie zeer behulpzaam bij het zoeken naar een kist van
Anton. Hij gaat zelfs zover deze voor hen te openen. De inhoud is zeer compromitterend voor
Anton en bestaat uit:
- een rood verlakte tabaksdoos;
- een verlakte cigarendoos;
- een pakje met 8 parelmoer garenklosjes;
- een gekleurde zijden beurs;
- een kartonnen doos bevattende 3 flesjes haarolie, een stuk witte zeep, een halve rode zeep-

bal, een flesje kiespijnwater, een stukje cosmetique, een koperen horlogesleutel en een
doosje met stalen pennen;

- een plat kartonnen doosje inhoudende vier zakmesjes, vier zakpennemesjes, een lederen
kokertje met cigarenlucifers, vier kokertjes met patent potloden en een doosje met enige
lucifers;

- een papier waarin 16 velletjes benevens drie couverten zoogenaamde Papier de Lux.

Al deze goederen werden de commissaris als vermoedelijk gestolen voorgelegd. Deze heeft
alles verzegeld en bij de Griffie van de rechtbank gedeponeerd. De baas van Anton wordt weer
gehoord en verklaart dat alles wat in de kist gevonden is uit zijn winkel komt, maar dat de
rood gelakte tabakspot door hem aan Anton is geschonken. Hij schat de waarde van de andere
spullen op 2 a 3 gulden. Er is nu geen houden meer aan en onze arme Anton moet wel beken-
nen dat niet alleen Wortman, maar ook hij gestolen heeft. De verklaring die tante Anna op 18
j uni tegenover de politie aflegt, waarin zij vertelt dat zij inderdaad gevraagd had om wat spul-
len mee te nemen die zij wilde kopen, kan daar niets meer aan veranderen.

Op 27 juni wordt door de Arrondissements Rechtbank in Amsterdam bepaald dat er vol-
doende bezwaren zijn ten laste van Wortman enjoghems die zich hebben schuldig gemaakt aan
'bedriegelijke ontvreemding van kramerijen respectievelijk uit de winkels van hunne patro-
nen JH Wille en PJ Triebels tijdens zij daar loonbedienden waren'. Zij worden verwezen naar
de Procureur Generaal van het Provinciaal Gerechtshof in Noord Holland en ze blijven gevan-
gen. Van Teijlingen wordt wegens onvoldoende bewijs voor heling onmiddellijk vrijgelaten.

Het duurt tot 9 juli 1845 alvorens het Provinciaal Gerechtshof van Noord Holland beveelt
de beklaagden over te brengen van het Huis van Bewaring naar de gevangenis van het Provin-
ciaal Gerechtshof ten einde berecht te worden. Deurwaarder Leef el bekent dit aan de beklaag-
den die op 17 juli worden overgebracht. Op diezelfde dag krijgen ze een advocaat toegewezen
en wel Mr. J.W. van Loon.
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Op 6 augustus 1845 vindt de rechtszaak plaats3. Het gerechtshof bestaat uit zes rechters te
weten: W. D. Cramer (Vice President), D.S. Boas, A. HanloJ. M. van MaenenesJJ. P. van Herzeek en C.
Schimmelpenninck. Procureur Generaal is Mr. JJ Uytwerp Sterling en Substituut Griffier is M.C.
Zoutman Farret.
De eis van de Procureur is niet mis:
- zoveel jaren gevangenisstraf als het hof zal bepalen;
- een kwartier op een schavot op een openbare plaats in Amsterdam met een papier op de

borst waarop hun misdaad staat;
- het betalen van de kosten van de rechtbank.

Ze worden uiteindelijk veroordeeld tot driejaar gevangenisstraf en de kosten van het pro-
ces. Het gehele proces heeft van 12.15 tot 15.00 uur geduurd. De totale kosten van het proces
belopen nu 19,045 gulden9, dus ongeveer een zesde jaarsalaris per persoon. Op 10 augustus
worden ze ingesloten in de gevangenis te Hoorn10. Anton krijgt daar als kleding nummer 677
en hij wordt in het signalement register geboekt onder nummer 3958. Op 12 juni 1847 wordt
bij Koninklijk Besluit aan Anton zes maanden strafvermindering toegekend, waardoor hij op
10 februari 1848 weer op vrije voeten komt.

Hoe het verder gaat met Anton is snel verteld.
Op 3 november 1852 trouwt hij, dan 26 jaar oud, te Amsterdam met de 25-jarige Geertruida
Bruggeman. Hij heeft dan het eerbare beroep van 'zuikerbakker'. Helaas sterft Anton nog geen
vier jaar later, op 8 februari 1856. Het echtpaar heeft in die korte tijd vier kinderen gekregen,
van wie er dan nog twee in leven zijn. Zijn weduwe Geertruida trouwt tien jaar later, op 31 ok-
tober 1866 te Amsterdam, met de jongere broer van Anton, mijn betovergrootvader Everardus
Gerardusjoghems.

Noten
Gebruikte afkortingen:
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te den Haag
GAA = Gemeente Archief Amsterdam
RAH = Rijksarchief van Noord Holland te Haarlem

1. RAH, Dossier van Criminele Zaken Provinciaal Geregtshof van Noord Holland, 1845, toegang 27,
inventaris 113, rolnummer 582.

2. CBG, verzameling familieadvertenties.
3. RAH, Pro deo akte van 12-10-1849 in de huwelijksbijlagen Amsterdam register 9 fol. 12V.
4. Onderstaande beknopte parenteel laat de familierelatie zien tussen A.M.D. Joghems en E.B.G.

Pagano Mirani:
I. Evert Leenden, begr. Amsterdam 27-3-1806, tr. Joanna van Smithuysen.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus, ged. Amsterdam (r.-k.) 13-3-1777, volgt Ha.
2. Anna Gezina, geb. Amsterdam 27-1-1786, volgt Ilb.
Ha. Martinus Leenders, ged. Amsterdam (r.-k.) 13-3-1777, begr. Amsterdam 13-10-1808, tr. Anna Eli-
sabeth Hellemans, ged. Amsterdam (r.-k.) 16-4-1777, overl. Amsterdam 3-4-1844, dr. van Johannes
Pieter Hellemans en Maria Alida Willemse.
Uit dit huwelijk:
1. Anna, ged. Amsterdam (r.-k.) 1-3-1799, overl. Amsterdam 3-2-1845, tr. Amsterdam 24-2-1819 Ruth
joghems, geb. Amsterdam 3-11-1795, overl. Amsterdam 3-2-1845, zn. van Joost Joghems en Johanna
van Bambergen. Uit dit huwelijk elf kinderen, van wie de derde is: Antonius MartinusDirk, geb. Am-
sterdam 9-3-1826.
Ilb. Anna Gezina Leenders, geb. Amsterdam 27-1-1786, overl. ald. 12-1-1864, tr. Amsterdam 13-5-1808
Leonardo Antonie Maria SecundiPagano Mirani, geb. Massino (Italië) 1785, overl. Amsterdam 4-8-1847,
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zn. van Quinno benedictus Pagano Mirani en Kegina Catanova.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Benedictus Gregorius, ged. Amsterdam (r.-k.) 12-3-1810, goudsmid, kunstschilder, overl.
Amsterdam 16-4-1881.

5. In de akte (zie noot 3) wordt Gerrit de Jager oudoom genoemd. Hoe de familierelatie ten opzichte
van de hoofdpersoon precies is, is niet te achterhalen. Hij is vermoedelijk de echtgenoot van Dirkje
of Willempje, zusters van de grootvader van vaders kant van de wezen.

6. GAA, Dossier RK Jongensweeshuis Lauriersgracht Amsterdam Inventaris 191, stuk 306.
7. Grootmoeder van vaders kant, eerder weduwe vanjoostjoghems, de vader van Ruthjoghems.
8. RAH Proces Verbaal van het Provinciaal Geregtshof van Noord Holland, toegang 27, Inventaris 4,

zitting 6 augustus 1845.
9. RAH, Arresten Provinciaal Geregtshof van Noord Holland, 1845, toegang 27, inventaris 38 arrest

631.
10. RAH, Register Strafgevangenis Hoorn, toegang 73, inventaris 477.

IN NAAM DES KONINGS.
Berd van Yoorloopïgc

bij ontttcnttnü van da» Bêtr OFFICIER VAN JUSTITIE, tjt fut Jrronduêtmtni jfautgrdam

s fvnetim tcaarntmatdê,

f dat uU de voortoopige ̂ formatie* door ons gsnoment en^na verhoor « » J i y

gmoegzaam blijkt, dat tUzilvê ziek zmdt W n niutdi) gmaakt am het atUdriff m

Geilen dl Art. 87 <n 39 can het fFilboik van Strafvordering,

Bevelen,

ootrgébragt naar htt Suis oan Arrut «n Juttiti* /""'£&' •-*^' * * es**c * ** +• ••*-*

ter biuehikking van dm Bttrê Officier van Justitie, aan «ten van d*x* aanhouding na </• ootr-
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Gelasten dm Boof&Svppoott va» voornoemd Gaangenhxne, de opgenoemde persoon

ten tinda voormeld, onder vtrxtktrd* bewaring U nemen.
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ARIEN VAN GARDEREN (1707-1763)
een Casanova in Driebergen

DOOR WOUT SPIES

Inleiding
Het thema 'criminaliteit en genealogie' voor een speciaal nummer van Gens Nostra sprak mij met-
een aan. Voorouders, die niet willen deugen, genieten in ieder geval mij n voorkeur, omdat zij vaak
kleurrijke figuren zijn, al heb ik uiteraard ook oog voor het leed dat zij berokkenen. Gelukkig
ontbreekt het in mij n kwartierstaat niet aan voorouders, die wel eens een scheve schaats hebben ge-
reden'. Zij laten over het algemeen een duidelijk spoor na in de archieven, waarin de harteklop van
het toenmalige leven voelbaar is. Natuurlijk is de vondst van een transportakte of een testament
een aangename en soms opwindende ervaring, maar er gaat volgens mij toch niets boven een ver-
hoor of een belastende attestatie, waarin mensen van vroeger vaak letterlijk aan het woord komen.

Levensloop

De hoofdpersoon van dit verhaal is Arien van Garieten, die op 24 april 1707 in het kerkje van Drieber-
gen gedoopt wordt als zoon van Othjacobsz. van Garderen en FijgjeAriens van Ruemst.

Zijn ouders hebben lang op een stamhouder moeten wachten. Na hun huwelijk op 18 oktober
1691 te Driebergen wordt op 1 mei 1692 hun eerste dochter Johanna Maria gedoopt, die verder als
Maria door het leven zal gaan. Daarna volgt omstreeks 16952 een tweede dochter Neeltje, die op 29
augustus 1717 wordt aangenomen als lidmaat te Driebergen. Na nog twee dochters, respectievelijk
Jacomijntje (gedoopt Driebergen, 13 november 1701) en Jannigje (gedoopt Driebergen, 9 februari 1704)
wordt op 14 januari 1706 eindelijk de eerste zoon Arien ten doop gehouden. Vermoedelijk overlijdt
dit kind jong, want ruim eenjaar later op 24 april 1707 wordt een tweede zoon gedoopt, die de naam
Arij krijgt. Ik houd deze Arij voor de later zogenoemde Arien van Garderen, die overigens als Arij van
Garderen zal gaan ondertekenen. In het testament d.d. 6 oktober 1727 van Oth van Garderen en Fijgje
Ariens van Ruemst worden vier kinderen genoemd. De drie nog ongehuwde kinderen Neeltjejannigje
en Arien worden benoemd tot erfgenamen. De oudste dochter heeft het kennelijk verbruid bij haar
ouders door een tweede huwelijk te sluiten met Arien van derWeijden. Alleen haar vijf voorkinderen
bij haar eerste man Gijsbert Hendriks van Renswoude moeten 'in cas van nood, ziek of gesond zijnde
hare 't huyskomste bij hare voornoemde drye kinderen' krijgen 'tot derslever mundige jaren toe'3.

Als jongste kind en enige zoon zal Arien wel aardig verwend zijn door zijn ouders en bemoederd
door zijn oudere zusjes. Ik stel me althans voor, dat hij in zijn jeugd weinig tekort zal zijn gekomen.
Zijn vader dreef een winkeltje in de dorpskern van Driebergen, dat na zijn overlijden in 1738 werd
voortgezet doorzijn vrouw FijgjevanRuemst,szmen met haar dochter Neeltje. Op 6juli 1741 verkoopt
zij n moeder voor 384 gulden, 4 stuivers en 8 penningen twee koeien en winkelwaren en winkelin-
ventaris aan haar zoon Arien en aan haar dochter Neeltje worden ook winkel waren (vooral manifac-
turen, koffie, thee maar ook buskruit en hagel) overgedaan4. Arien treedt dus in de voetsporen van
zijn ouders.

Handtekening van Arij/Arien van Garderen (1763)
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Inmiddels is Arien van Garderen in het huwelijk getreden met Maria (Marijtjé) (Hendrikse)Bouwe(n)s.
Vanaf 1740 laat dit echtpaar kinderen dopen in Driebergen. Uit een boedelscheiding van 1 februari
1774 blijkt echter dat er meer kinderen uit dit huwelijk zijn gesproten dan in Driebergen te boek
staan in het doopregister. Ook het huwelijk blijkt niet in Driebergen te zijn gesloten. Kennelijk
heeft Arien elders zijn heil gezocht. Het lidmaatregister bood uitkomst. Op 29 september 1739 wor-
den Arien van Garderen en zijn huisvrouw Maria Bouwens met attestatie van Hoorn ingeschreven als
lidmaten van de gereformeerde gemeente te Driebergen.

Nader onderzoek op het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem leverde interessante gege-
vens op. Arien is waarschijnlijk in 1731 of enige tijd daarvoor naar Hoorn vertrokken. Naar de reden
van deze verhuizing kunnen we slechts gissen. Op 12 december 1731 wordt hij als jonggesel van
Driebergen op belijdenis aangenomen als lidmaat te Hoorn5. Ongeveer vier jaar later, op 14 augus-
tus 1735 trouwt hij in Hoorn met Marijtjé Bouwes, j.d. van Olst6. In Hoorn worden de drie oudste
zonen geboren. Als eerste Henricus (kennelijk vernoemd naar de vader van Marijtjé), die op 28 juli
1735 (dus voor het huwelijk) gedoopt wordt, gevolgd door Otto in 1737 enjacobus in 1739. Op 16 juli
1739 worden 'Arian van Garderen en sijn huisvrouw Marijtjé Bouwes wonende op 't Agterom' uit-
geschreven te Hoorn wegens vertrek naar Driebergen7. Mogelijk heeft het overlijden van zijn vader
Oth Jacobs van Garderen in 1738 iets met deze terugkeer te maken.

Behalve de voorechtelijke geboorte van hun eerste zoon wijst aanvankelijk niets op een losban-
dige levenswandel van Arien van Garderen. Tussen 1740 en 1746 worden nog vier kinderen in Drie-
bergen geboren. In 1743 wordt hij zelfs genomineerd als als diaken van Driebergen (niet verkozen),
maar twee jaar later, op 12 december 1745 valt hem dan toch de eer te beurt om als diaken zijn ker-
kelijke gemeente te mogen dienen8. Maar dan breekt het jaar 1747 aan en komt een schanddaad uit
1746 aan het licht!

Overspel
In de loop van 1746 (en wellicht al jaren eerder) is Teuntje Hendriks Oudhofbi) Arien van Garderen en
zijn vrouw als dienstmeid gaan werken. Als zij in 1747 een zaak aanspant tegen haar werkgever is
zij 19 jaar. Dit gegeven maakt het makkelijk haar doop te traceren. Op 4 december 1727 wordt zij te
Driebergen gedoopt als dochter van Hendrik Hermensz. Oudhof en Annetjejans de Graaf. Samen met
haar vader verschijnt zij 9 februari 1747 als eiser voor het gerecht van Driebergen, waar zij Arien van
Garderen in staat van beschuldiging stelt.

Ik kan het niet laten om een paar passages uit de criminele rol van Driebergen te citeren. Teuntje
vertelt dat de gedaagde (Arien van Garderen) 'haar tegens wil en dank heeft onteert op een zaterdag
en nademiddag even voor St. Victor 1746 [10 oktober] int schuurtie agter de huysinge van den ge-
daagde'. Nadien is dat nog verschillende keren voorgevallen. Zij weet niet of zij 'swaar' is, maar
zegt Tieel anders te zijn als van te voren'. Toen zij dat aan de gedaagde vertelde, heeft hij haar onder
bedreiging bezworen, dat zij moest zeggen dat zij 'van een vreemd persoon was vercragt'. Zij moest
zweren, dat hij nooit 'vleeselijke gemeenschap' met haar had gehad, waarop zij hem de hand had
moeten geven. Zij had niets tegen haar ouders durven zeggen en alles t i j haar selve [-] vercropt'. Zij
eist dat haar recht zal worden gedaan 'volgens de wetten van deze Landen'9.

Vijf dagen later komt het gerecht van Driebergen weer bijeen op een 'extra ordinaris regtdag'.
Arien van Garderen gaat in de tegenaanval en verzoekt de rechtbank bewijzen te mogen overleggen,
waarmee hij de beschuldiging van Teuntje kan weerleggen. Hij is nu de eiser en zijn voormalige
dienstmeid de gedaagde. Teuntje blijft echter bij haar beschuldiging en komt met nieuwe details.
Zo zou zij van haar werkgever 'agt seste halven' in een loots coffij pampiertje' gekregen hebben
toen zijn vrouw in de kraam lag10. Zij moest zeggen dat zij die ontvangen had van een vreemd per-
soon uit Zeist. Teuntje zege voorts 'nooit iemand anders als den eyscher bekent te hebben en zoo sij
swanger is, dat zij nog niet en weet, maar dat het dan bij niemand anders is als bij hem eyscher'11.
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Het klinkt allemaal overtuigend uit de mond van Teuntje, juist door de bijzonderheden die zij
weet te vertellen. Overigens valt op, dat zij geen zekerheid heeft over haar zwangerschap, hetgeen
geen verbazing hoeft te wekken, omdat Arien van Garderen enige tijd omgang met zijn dienstmeid
heeft gehad, zoals blijkt uit de verklaring van Teuntje op 9 februari. De afgedwongen gemeenschap
moet zijn doorgegaan, nadat zijn vrouw uit het kraambed was opgestaan. Ik vermoed ook, dat die
onzekerheid reden voor Arien is geweest om aanvankelijk zijn misstap te ontkennen.

Op 16 februari 1747 formuleert Hendrik Houtkamp, drost van de Hoge Heerlijkheid Driebergen
zijn eis. Hij stelt dat Arien van Garderen als een getrouwd man zijnde met Teuntje Hendriks Oudhof 'op
'verscheyde teyden met elkaar vleeschelijke gemeenschap [hebben] gehad'12. Hij eist een boete van
honderd carolusgulden en verder 'penaliteyten [straffen] vervat in de ordonnatie op den Egten
Staad geëmaneert door haar Ed[el] Mog[ende] Heeren Staten 's Lands van Utrecht in dato den 6
october 1584'13. Op dezelfde dag volgt de uitspraak van het gerecht. Arien blijkt alsnog bekend te
hebben en wordt veroordeeld conform de eis tot een boete van honderd gulden. Tegelijkertijd
wordt de eis van Teuntje [tot een vergoeding] vooralsnog afgewezen13. Onduidelijk is of de zaak
opnieuw op de rol komt. Opvallend is wel, dat de drost Houtkamp op de 'extra ordinaris regtdagh'
van 8 augustus 1747 Arien van Garderen opnieuw op laat roepen om voor het gerecht te verschijnen,
maar een vervolg krijgt deze oproep niet14. Zou Teuntje inmiddels bevallen zijn? Helaas heb ik geen
buitenechtelijke doop van het kind van haar kunnen vinden. Zij trouwt te Driebergen op 2 mei 1751
metjacobjansz. Hooglant, bij wie zij tien kinderen krijgt.

Opmerkelijk is de behandeling van deze affaire voor de kerkenraad van Driebergen. Op 15 febru-
ari 1747 (dat moet een woensdag geweest zijn) komt de kerkenraad bijeen. Present zijn alle leden
behalve diaken Arien van Garderen. De kerkenraad heeft 'met smerte' vernomen dat diaken Arien van
Garderen door zijn gewezen diestmeid Teuntje Oudhofwordt beschuldigd van overspel. Aangezien
de beklaagde 's morgens van huis is gegaan (ziet hij de bui al hangen?), is het niet mogelijk om hem
over deze zaak te onderhouden. Hangende het onderzoek wordt Arien van Garderen verzocht om
zich 'van het omgaan in de kerk te onthouden', zoals de dominee15 en de diaken Rietveld afgelopen
vrijdag hebben verzocht. Maar op zondag 12 februari was Arien van Garderen toch nog rondgegaan
[met de collectezak], ondanks 'de vele opschuddinge' die de zaak teweeg heeft gebracht.

Kennelijk heeft Van Garderen de hoon van zijn dorpsgenoten willen trotseren. Binnen enkele
weken moet het hem duidelijk zijn geworden, dat zijn zaak onhoudbaar is. Hij moet ook voor de
kerk zijn schuld belijden. Op de vergadering van 5 maart meldt de dominee dat Arie van Garderen het
verzoek van de kerkenraad zal opvolgen. Bovendien is hij van mening dat hij niet langer geschikt is
als diaken en verzoekt hij om een ander in zijn plaats aan te wijzen. Hij zal zich voorts onderwerpen
aan de kerkelijke censuur. Van Garderen toont zich in de vergadering van 8 maart een berouwvol zon-
daar. Hij doet 'belijdenisse van sijne grote sonden en was gewillig om zich als een, die schuldig is aan
de sonde van overspel de kerkelijke tucht te ondergaan: overleverende twee door hem opgestelde
geschriften behelsende gebeden tot God om vergevinge van sonden met betuyginge van berouw'.
De kerkenraad besluit 'met ontroeringe o ver dit geval aangedaan zij nde' tot afzetting ui t zij n dienst
van diaken en voorts wordt hij van het Heilig Avondmaal gecensureerd en tot 'eene waaragtige boet-
vaardigheid aangespoort'16. Op 31 mei 1750 wordt Arien van Garderen ontslagen van de censuur17.

Opnieuw in de fout?
Niet alleen het publieke leven, maar ook het huwelijksleven van Arien van Garderen zal ongetwijfeld
geleden hebben onder het overspel met Teuntje Oudhof, maar ondertussen gaat het leven voort. In
1748 en 1750 worden respectievelijk de zonen Pieteren Gijsbert geboren.

Nog geen halfjaar na de opheffing van de censuur moet Arien van Garderen op 7 oktober 1750
andermaal voor het gerecht van Driebergen verschijnen op beschuldiging van 'gereïtereert" [her-
haald] overspel met zijn gewezen dienstmaagd Marritie van der Weijden, de dochter van Mr. chirur-
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gij n Van der Heijden te Werkhoven18. Drost Houtkamp eist nu tweehonderd gulden boete en eeuwige
verbanning uit het gewest Utrecht. Voor Van Garderen treedt advocaat Versteeg op. Hij concludeert
'uyt reedenen bij monde nader te dediceeren [toe te lichten]' tot niet ontvankelijk in het verzoek
[afwijzing van de eis]19. De zaak blijft lang liggen voor het gerecht. Nog voor het vonnis wordt uit-
gesproken, komt de kerkenraad opnieuw bijeen in de zaak Arien van Garderen. Op 13 december 1750
wordt hem wederom het gebruik van het Heilig Avondmaal ontzegd 'vermits [hij] opnieuw is ge-
komen onder den grouwelijken blaam van een tweede overspel met eene andere dienstmeit, laatst
bij hem gewoont hebbende'20.

Kennelijk ondervindt Van Garderen veel hinder van de aanklacht van de drost. Hij richt een ver-
zoek aan het gerecht van Driebergen d.d. 3 januari 1751, waarin hij het gerecht verzoekt snel vonnis
te wijzen in zijn zaak, aangezien hij Veele lasteringen moet hooren hetwelk hem in zijn handel en
wandel veel schaade doed'21. Nochtans duurt het nog anderhalve maand voor het tot een uitspraak
komt. Tot opluchting van de beschuldigde oordeelt het gerecht, dat het verzoek (de eis) van de drost
moet worden afgewezen, waarbij gewezen wordt op het pleidooi en het bewijs dat de drost als of-
ficier heeft geproduceerd22. Arien van Garderen wordt dit keer vrijgepleit bij gebrek aan bewijs. In de
notulen van de kerkenraad heb ik echter nergens kunnen vinden dat de censuur tegen hem wordt
opgeheven. Hij zal de schande van een mogelijk tweede overspel wel nooit te boven zijn gekomen.
Zij n zaken verlopen waarschijnlijk, want op 21 maart 1760 moet hij een lening van vijfhonderd gul-
den afsluiten met Hendrik van Renswoude tegen 3% rente per jaar23.

Hoe zij n vrouw Maria Bouwens op al deze verwikkelingen geageerd heeft, zal wel altijd in het on-
gewisse blijven. Op eerste kerstdag 1756 wordt hun laatste kind in de kerk van Driebergen gedoopt
met de naam Willem. Op 10 januari 1763 testeert het echtpaar VanGarderen4, waarbij zij elkaar weder-
zijds lijftochten in al hun goederen. De testateur ligt ziek te bedde. Op 21 januari 1763 wordt Arien
van Garderen in de kerk van Driebergen begraven, in een graf dat hem toebehoort. Voor het gebruik
van het beste baarkleed wordt 2 gulden en 12 stuivers in rekening gebracht. Zijn vrouw overlijdt
ruim tien jaar later en wordt op 26 november 1773 te Driebergen begraven in hetzelfde graf, waarbij
wederom het beste baarkleed wordt gebruikt.

BIJLAGE
fragmentgenealogie Van Garderen (ook wel: Van Gerderen, Van Gerder)

I. Othjacobsz. van Garderen, geb. naar schatting 1660/65 (zn. van Jacob Otten en Maria Erverts Snel),
j.m. van Doorn (1691), winkelier, schepen van Driebergen (1700), lidmaat ald. (1693), overl. Drieber-
gen 1738, tr. Driebergen 18-10-1691 FijgjeAriens van Ruemst(Reumst), j .d. van Driebergen (1691), winke-
lierster, lidmaat te Doorn (1687) en te Driebergen (vanaf 1687), overl. Driebergen 1749, dr. van Arien
Dircksz. van Ruemst en Jannigjen Hermens.

Uit dit huwelijk bekend, gedoopt te Driebergen:

1. (Johanna) Maria Otten van Garderen, ged. 1-5-1692, woont te Driebergen en Gerverscop
(1750), overl. na 27-3-1750; tr. (1) Driebergen 24-2-1709 Gijsbert Hendrikse (van Renswoude),
j .m. van Renswoude (1709), overl. tussen 13-8-1719 en 10-9-1719; tr. (2) voor 6-10-1727 Arien
van der Weijde(n), woont te Gerverscop (1750), overl. na 27-3-1750.

2. Neeltje Otten van Garderen, geb. ca. 1695, aangenomen als lidmaat te Driebergen op 19-8-
1717, begr. Driebergen, 22-10-1762.

3. Jacomijntje Otten van Garderen, ged. 13-11-1701 (door ds. Ter Brugge24), overl. vóór 6-10-1727.
4. Jannigje Otten van Garderen, ged. 9-2-1704, vermeld in 1727 als erfgenaam.
5. Arien, ged. 14-1-1706, wsch. jong overleden.
6. Arie[nJ, volgt II.
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II. Arien (Arij) Otten van Garderen, ged. Driebergen 24-4-1707, winkelier te Driebergen, woont te
Hoorn (1731-1739). op 't Agterom ald. (1739), en Driebergen (1739-1763), lidmaat te Hoorn (1731) en te
Driebergen (vanaf 1739), diaken te Driebergen (1745,1746), onder censuur gesteld (wegens overspel)
in 1747 en 1750, testeert op 10-1-1763 (ziekelijk te bedde) voor schout en schepenen van Driebergen,
overl. Driebergen, begr. ald. 21-1-1763 (eigen kerkgraf), otr./tr. Hoorn, 30-7/14-8-1735 Maria (Martjtje)
(Hendrikse)Bouwe(n)s,]A. van Olst6, lidmaat te Hoorn (1738) en te Driebergen (vanaf 1739), testeert op
10-1-1763 voor schout en schepenen van Driebergen, overl. Driebergen, begr. ald. 26-11-1773 (eigen
kerkgraf).

Uit dit huwelijk bekend:

1. Henricus (Hendrik) van Garderen, ged. Hoorn 28-7-1735, j .m. (1760), vermeld in 1774 als
erfgenaam, woont te Driebergen (1760-1766), tr. Driebergen 11-5-1760 Jannigje van 'tHoen-
derdaal, ged. Driebergen 26-10-1732, j .d., woont te Driebergen (1760), lidmaat ald. (1763),
begr. Driebergen, 26-3-1766, dr. van DirkTeunisz. van 't Hoenderdaal en Gerritje Jans van
Schaijk.

2. Otto/Oth van Garderen, ged. Hoorn 22-2-1737, j-m. wonende te Driebergen (1769), vermeld
in 1774 als erfgenaam, lidmaat te Driebergen (1777), met attestatie naar Nederlangbroek,
begr. Driebergen, 8-1-1799, tr. Driebergen 14-5-1769 Clara Elizabethjans deKruijf, ged. Leer-
sum 26-11-1741, j .d. van Leersum (1769), lidmaat te Driebergen (1777), begr. Driebergen,
13-12-1808, dr. van Jan de Kruijf en Maria van Gerderen.

3. Jacob van Garderen, ged. Hoorn 22-3-1739, vermeld in 1774 als erfgenaam.
4. Jan Ariens van Garderen, ged. Driebergen 11-9-1740, vermeld als erfgenaam in 1745 en 1774,

(pacht)boer te Blauwkapel en te Oostveen (1782), lidmaat te Blauwkapel (1774, 1777),
woont te Driebergen en Blauwkapel (vanaf 1770), overl. tussen 3-6-1781 (doop kind) en 10-
3-1790, tr. Driebergen 6-5-1770 Jannigje Gerrits van Overeem, ged. Driebergen 8-12-1743, lid-
maat te Driebergen (voor 1770 en na 10-3-1790) en te Blauwkapel (8-12-1770), woont later
weer te Driebergen, huis no 22 (1832), overl. Driebergen 23-3-1832, dr. van Gerrit Willems
Overeem en Aaltje van Dorrestein.

5. Dirk van Garderen, ged. Driebergen 7-10-1742, vermeld in 1774 als erfgenaam.
6. Bart van Garderen, ged. Driebergen 28-6-1744, vermeld in 1774 als erfgenaam, tr. vóór 6-8-

1769 Aaltje Verwoerd.
7. Fijgje van Garderen, ged. Driebergen 6-9-1746, j .d. wonende te Driebergen (1774), vermeld

in 1774 als erfgenaam, begr. Driebergen 2-6-1796, tr. Driebergen 30-1-1774 Willem Evertsz.
van Rhenen, ged. Driebergen 8-2-1739, j-m. wonende te Driebergen (1774), zn. van Evert
Willemsz. van Rheenen en Adriaantje van Renswoude.

8. Pietervan Garderen, ged. Driebergen 30-6-1748, j .m. wonende te Driebergen (1772), vermeld
in 1774 als erfgenaam, begr. Driebergen 25-1-1791 tr. Driebergen 10-5-1772 Gerrigjejochums
van Doorn, ged. Driebergen 7-5-1747, j .d., wonende te Driebergen (1772), begr. Driebergen
8-2-1788, dr. van Jochem Otten van Doorn en Gerrigje Cornelis Bakker.

9. Gijsbert van Garderen, ged. Driebergen 25-6-1750, vermeld in 1774 als erfgenaam (minder-

jarig)-
10. Willem van Garderen, ged. Driebergen 25-12-1756, j .m. wonende te Driebergen (1780), ver-

meld in 1774 als erfgenaam (minderjarig), lidmaat te Driebergen (1782), vertrokken naar
Werkhoven (1786), tr. Driebergen 22-10-1780 Cornelia Hendricks van Kooten,]A. wonende te
Driebergen (1780), lidmaat te Driebergen (1782), dr. van Hendrick van Kooten en Steven-
tje van Doorn.
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Noten
HUA=Het Utrechts Archief te Utrecht
RANH=Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem
SAKRUH = Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug te Wijk bij
Duurstede

1. Zie bijvoorbeeld over messentrekker Willem Theunisz. van Rijswijk uit Doorn: WJ. Spies, Cornelia
Willems van Rijswijk (1701-1791). Haar voorgeslacht, kinderen en verderefamilie, in: Jan Elsenaar, e.a. (red.),
Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, Utrecht 1998, pag. 113-133. Over Petronella Mekking en haar bui-
tenechtelijke dochter Pieternella Smits: W.J. Spies, De kwartieren van Pieternella Smits (1767-1827), in:
GensNostra 50 (1995), pag. 429 e.v.

2. Het doopboek van Driebergen vertoont hiaten in de periode 1694-1701.
3. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 542.
4. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 543.
5. RANH, register lidmaten en binnengekomen attestaties Hoorn.
6. De herkomst van Marijtje (Maria) (Hendriks) Bouwes of Bouwens heb ik niet kunnen achterhalen. Zij

moet afkomstig zijn uit Olst en wordt op 19 maart 1738 op belijdenis aangenomen als lidmaat te
Hoorn. Alle gegevens over haar en haar ouders zijn uiteraard meer dan welkom.

7. RANH, register der met attestaties vertrokken personen 1657-1773 Hoorn.
8. HUA, Arch. Herv. Gemeente Driebergen, inv. nr. 1, handelingen van de kerkenraad, respectievelijk

15-12-1743 en 12-12-1745.
9. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 538, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken,

1719-1797, rechtdag 9-2-1747.
10. Op 18-9-1746 werd dochter Fijgje te Driebergen gedoopt.
11. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 538, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken,

1719-1797, rechtdag 14-2-1747. Teuntje Oudhof zegt dus onder meer dat zij nog niet zeker weet of zij
zwanger is.

12. Overspel van of met een getrouwd persoon gold als een verzwarende omstandigheid. Zie: Manon
van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht 1550-1700, Amsterdam,
Bert Bakker, 1998, pag. 48: 'De zwaarste vorm van overspel was die tussen een gehuwde man en een
gehuwde vrouw (-). Beging een gehuwde man overspel met een ongehuwde vrouw, dan werd hem
in eerste instantie een boete opgelegd van 100 carolusgulden. Bij herhaling van het delict werd hij
alsnog voor vijftig jaar verbannen. Het overspel van een gehuwde vrouw met een ongehuwde man
werd als zwaarder opgevat, aangezien voor gehuwde vrouwen gold, dat zij na de eerste maal tot
vijftig jaar verbanning werden veroordeeld'.

13. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 538, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken,
1719-1797, rechtdag rechtdag 16-2-1747.

14. Idem, rechtdag 8-8-1747.
15. Henricus van Wijk, predikant te Driebergen van 1734 tot 1789. Zie: F. A. van Lieburg, Repertorium van

Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 2: gemeenten, Dordrecht 1996, kol. 79.
16. HUA, archief Hervormde gemeente Driebergen, inv. nr. 1, handelingen van de kerkenraad, 15-2-

1747,5-3-1747 en 8-3-1747.
17. Idem, 31-5-1747.
18. Over Marritie van der Weijden heb ik geen nadere gegevens kunnen achterhalen.
19. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 538, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken,

1719-1797, rechtdag 7-10-1750.
20. HUA, archief Hervormde gemeente Driebergen, inv. nr. 1, handelingen van de kerkenraad, 13-12-

1750.
21. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 538, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken,

1719-1797, rechtdag 3-1-1751.
22. Idem, rechtdag 18-2-1751.
23. SAKRUH, Dorpsgerecht Driebergen, inv. nr. 543. Maria Bouwens tekent met Maria Hindick

[Hindriks] Bouwes.
24. Ds. Abraham ter Brugge, predikant te Overlangbroek 1-1-1700; afgezet 1717. zie: F.A. van Lieburg,

Repertorium van Nederlandse predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten, Dordrecht 1996, pag. 38.
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'....METTEN SWAERDE DATTERDOOT NAAR VOLCHT'
DOOR CAREL J. M. Vis

Als je begint met de hobby genealogie, dan hoop je toch allemaal iets interessants tegen te
komen: een lijntje naar Karel de Grote of naar een van de graven of gravinnen van Holland, of
tenminste zou je willen uitkomen bij een baljuw of een interessante ambachtsheer.

Helaas, sommigen komen niet verder dan bijvoorbeeld Dirck Claesz. Visch ', bijgenaamd
Vischgen, in 1548 en 1549 kerkmeester in de parochie Petrij adcathedram2 te Waddinxveen. De
stamlijn nalopend om deze wat 'vlees en bloed' te geven, leidt tot de ontdekking, dat diens
achterkleinzoon Jan Cornelisz. Visch (geboren vóór 1622) op een pittige wijze met de justitie in
aanraking is geweest. Op 5 maart 1638 vindt een rechtszitting plaats in het Hubertgerecht,
een kleine enclave tussen Noord- en Zuid-Waddinxveen3 en daarvan is het volgende opgete-
kend:

Rechtdach Crimineel deser V-en Martij 1638, bij welgeboren mannen van Huijbertsgerecht met
naemen Louris (Lenaertsz), Arien Pitersz Boer, Huijbert opten toren, Cornelis Jorisz Joncker,
Jan Cornelisz, Jacob Tonisz Verniel, Dirck Ariensz Raemburger, ende Jan Pieter Jansz..
Huijbert Jorisz Donder Baliou van Huijbertsgerecht Ratione officie eyscher in cas crimineel
Contra Jan Cornelisz Visch gedaechde in persoon op pene van ban ende confiscatie van goede-
ren eysch diende.
D'eyscher diende seggen ende de waerheyt is sulcx dat den gedaechde opten xxx-en januarij
lestleden met sijn bloot mes den persoon van Willem Claesz Guyr soo heeft gequetst dat hij
corts daer aen daer van gestorven ende desen werelt is overleden. Welck alsoo sijnde een sake
van seer grooten insichte die in een land Justitie niet en behoorden te werden geleden, maer
anderen ter exemple gestraft. Soo concludeert den eyscher dat den gedaechde sal werden ge-
condempneert gebracht werden ter plaetse daermen gewoon is Justitie te doen ende aldaer
gestraft te weren metten swaerde datter doot naer volcht ende sijne goederen geconfisqueert
ten profijte van den heer Diederick van Schagen vrijheer tot Goudriaen als heere van Huijberts-
gerechte. Bij provisie dat den gedaechde sal gaen in besloten hechtenisse makende eysch van
costen ofte tot anderen etc. Door Noncomparitie vandien gedaechde versouckt den eyscher
default en voort profijt van dien die clausule van apprehentie up sijn persoon met admissie
van een tweede citatie mits de noncomparitie van dien gedaechde verleden welgeboren man-
nen jegens den selven t'eerste default met apprehentie op sijn persoon ende admissie van een
tweede citatie.

Actum deser V-en Martij 1638

Die eis was niet mis! De juiste toedracht is ons tot op heden niet bekend. Het zal wel gaan
over een van de vele kroegruzies en eerder over dood door schuld, dan over moord. Voorlopig
houdt de baljuw het op moord. Jan is er al tussenuit geknepen, zodat zijn aanhouding en ge-
vangenzetting wenselijk wordt geacht. Op 19 november en 31 december 1638, op 11 en 23 maart
1640 wordt Jan Cornelisz. nogmaals en opnieuw, maar tevergeefs door de baljuw gedagvaard.
Tenslotte wordt hij op 13 april 1640 bij verstek het vonnis geveld4.

Item eyscher Contra Jan Cornelisz Visch gedaechde vuytinge van advijs te begeren. Welgeboren
mannen vuitende haer advijs ende diende recht inden name ende van wegen den wet edelen
heere van Goudriaen als heere van Huijbertsgerecht versteken den gedaechde van de exeptie
declinatoir dilatoir ende peremptoir mitsgaders van alle weren van rechten. Die hij comparent
hadde comen doen ende nemen. Gesien hebbende de verificatie bijden eyscher tot sijn intendit
overgelevert ende geleth daer op te letten stonde bannen de ged: vuyt Hollant Zeelant ende
Vrieslant der tijt van hondert jaren min een ende confisquerende alle sijne goederen ten pro-
fijte van de voorsz: heere van Huijbertsgerecht.
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Van de doodstraf is geen sprake meer, maar hij mag zich 99 jaren niet meer in Holland, Zee-
land en Friesland laten zien, terwijl alles wat hij heeft achtergelaten naar de ambachtsheer
gaat. Wat zo'n vonnis precies voorstelt, roept nogal wat vraagtekens op, want al op 20 januari
1641 trouwt (voor de tweede ker) de gedaagde en veroordeelde in de Gereformeerde Gemeente
van Benthuizen, met Annetge Dircksdr. Veenman. Zijn eerste vrouw, Annetge Pietersdr. Veenman,
een nicht van zijn tweede echtgenote en moeder van zijn stamhouder Cornelisjansz. Visch, is
dan al gestorven.

Hij woont daar in het buurtschap Hogeveen (of de Hoge Venen), dat hemelsbreed maar
7 a 8 kilometers verwijderd is van het Hubertsgerecht te Waddinxveen. Er lagen in die tijd
weliswaar wat veenlanden en moerassen tussen, maar men moet toch haast geweten hebben
waar Jan zich bevond. Kennelijk viel hij daar onder een andere en voor de baljuw van het Hu-
bertsgerecht, ontoegankelijke jurisdictie. Erg arm was hij er ook niet van geworden, want op
6 maart 1645 stelde hij zich borg5 voor een toen flink bedrag van 1220 gulden voor zijn zwager
PieterDircksz. Veenman, die een stuk rietland kocht om te slagturven.

Gegeven de samenstelling van de schepenbank - uitsluitend door welgeboren mannen
- mag men aannemen, dat ook Jan Cornelsz. een zogenaamde welgeborene was, wat zulks in
die tijd ook nog voorstelde6.

Bij Annetge Dircksdr. Veenman krijgt Jan Cornelisz. Visch tussen 1641 en 1661 nog tien kinderen
die allen netjes in de Gereformeerde kerk te Benthuizen worden gedoopt. Bij twee van hen is
als vader vermeld: Jan Cornelisz. 'wensveender'; een woord dat we eerst niet konden duiden.
Inmiddels weten we, dat 'Wensveen' de dagelijkse naam was voor Waddinxveen.

Alles bij elkaar krijg je bij het verhaal van die voorvader over deze laatste twintig jaren niet
de indruk van een zich schuilhoudende misdadige vluchteling. Een asielzoeker avant la let-
tre, dat wel.
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Noten
1. G.J.C.T. Hamel, J.W.H. Olyslager en M.J.M. Vis (red.), WestlandseStam en naamreeksen van deStudie-

groep Genealogie "Westland", De Lier 1997, pag. 168.
2. De parochie was gewijd aan de Heilige Stoel te Rome (Petrij adcatedram = de leerstoel van Petrus).

In zij n boek De Cope - bijdrage aan de rechtsgeschiedenis van de openleggingder Hollands-Utrechtse laagvlak-
te, Assen 1955 - heeft dr. H. van der Linden erop gewezen, dat in de koopovereenkomsten van de
'copers' met de graaf van Holland de grondslagen liggen van het Hollands vrijheidsbeginsel. In de
12e eeuw hadden de meeste kerken een eigen 'kerkheer', absoluut eigenaar van de parochiekerk.
De kerken van de ontginners hadden die kerkheer echter niet. Zij hadden hun eigen zelfstandige
kerk waar de parochianen onder aanvoering van door hen gekozen kerkmeesters zelf zorgden
voor het onderhoud van de kerk en de parochieherder. Duidelijk komt dit tot uitdrukking in de
Blaffaert van de Heerlijkheijt van Waddinxveen 1548-1624, inventarisnummer 42 van het archief
van de heren van St. Hubertgerecht en andere heerlijkheden, in de transcriptie van P.W.C, van Kes-
sel. Om zich te verdedigen tegen eventuele aanspraken van het landsbestuur of de adel droegen de
Waddinxveense ontginners hun kerk op aan de Heilige Stoel van (de opvolger van) Petrus in Rome.
Die was onaantastbaar èn... ver weg. Het symbool bestond uit twee gekruiste sleutels, zoals deze
nog steeds voorkomen in het huidige wapen van de gemeente Waddinxveen. Zie ook: C.Neven,
Omme't Woon Gods, Alphen a/d Rij n 1978, pag. 15-16.

3. ORA Gemeentelijk Archief Gouda inventarisnummer 3 fol. 7 d.d. 5-3-1638.
4. ORA St. Hubertsgerecht 3 fol. 61 d.d. 13-4-1640.
5. ARA ORA Zegwaard 52 fol. 16 d.d. 6-3-1645.
6. Dr. I. H. Gosses, Weigeborenen en huislieden (Onderzoekingen over standen en staat in het graafschap Hol-

land), Groningen 1926.
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DE GESTOLEN DOCHTERVAN NEERLANGEL1

de schaking van Catharina van Groll door Jelis Derricx van Berckel
met behulp van zijn drie broers en zijn zwager

DOOR JOOST P.A. KOCKEN

Inleidingen samenvatting
In de criminele processtukken van het Gerechtelijk Archief van het Land van Ravenstein2 trof
ik interessante stukken aan uit 1688 en 1689 betreffende een strafzaak over schaking.

De beklaagden in deze zaak waren Jelis Derricx van Berckel en zijn drie broers Jan, Thonis en
Paulus, wonende te Herpen. Jelis werd er van beschuldigd, dat hij in de nacht voorafgaande aan
Maria Lichtmis 2 februari 1688 de 18-jarige Catharina van Groll uit Neerlangel had geschaakt.
Zijn drie broers en zijn zwager Jan Paulussen werden beschuldigd van medeplichtigheid. Aan-
gezien Catharina's moeder Jenneke van Ham, weduwe van Claes van Groll, zeer gekant was tegen
een huwelijk van haar dochter (haar beste pand) met Jelis, heeft zij zich daags na de schaking
bij de vice-drost en bij de schout beklaagd.

In eerste instantie verklaarde Catharina, nog tijdens de schaking, dat zij vrijwillig aan haar
ontvoering had meegewerkt. Maar zodra ze in Well (L) Jelis weer was ontnomen, nadat zij
bijna twee weken van dorp naar dorp, zowel buiten als binnen het Land van Ravenstein, was
gevoerd, kwam zij hierop terug en bekende, dat haar eerdere verklaringen alle onder dwang
hadden plaatsgevonden.

Het laatste document, dat in het archief wordt aangetroffen is een antwoord van schout en
schepenen van Ravenstein d.d. 1 augustus 1689 op een vraag van de Keurvorst te Düsseldorf,
waarom er al sinds november 1688 geen voortgang meer was. Ze antwoordden dat de door de
beklaagden verschuldigde rechten niet waren betaald en bevestigden ook, dat zowel Catha-
rina als Jelis inmiddels met een andere persoon was getrouwd, elk weltevreden.

Afgaande op de aanwezige archiefstukken, is de zaak vermoedelijk niet verder gekomen
dan repliek. Het gerechtsprotocol eindigt abrupt op 3 juni 1689, toen dupliek werd gevraagd.
Dupliek en vonnis ontbreken echter. Mogelijk is de zaak geseponeerd. Hoe over het waar-
heidsgehalte van de aangevoerde punten in de aanklacht en de verdediging, uiteindelijk zou
zijn geoordeeld, weten we dus niet. Ook niet of Catharina misschien door haar moeder was
beïnvloed.

Het Land van Ravenstein
Het Land van Ravenstein, gelegen in het noordoosten van Noord-Brabant, is ontstaan uit
de vrije heerlijkheden Herpen en Uden. Hoewel het gebied formeel een Brabants leen was
vanaf 1191, kende het een autonome ontwikkeling en bleef het een soevereine enclave onder
de Bourgondische hertogen en de Habsburgers. De beide heerlijkheden zijn samengevoegd
onder Walraven, zoon van Jan van Valkenburg. In 1355 begon hij met tol heffen aan de Maas,
waar hij een burcht bouwde. In 1380 verwierf Ravenstein stadsrechten.

Van 1397 tot 1609 waren de hertogen van Kleef heer van Ravenstein. Van 1609 tot 1631 was
dat de Keurvorst van Brandenburg en de hertog van Neuburg-Palts en van 1631 tot 1794 de
Neuburgers. Het Land van Ravenstein werd bestuurd vanuit de kanselarij van de Paltsgraven
te Düsseldorf. Het Land kende vijf schepenbanken. De rechtbank van de stad Ravenstein fun-
geerde voor het hele land in criminele zaken (de hoge vierschaar) en resideerde in het kasteel.
Ook de gevangenis bevond zich in het kasteel. In tegenstelling tot het aangrenzende staatse
gebied kende het Land van Ravenstein na 1648 godsdienstvrijheid en was daarom een toe-
vluchtsoord voor katholieken uit staats gebied.
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JClSTJSJKX. en &TAJi

Kasteel en stad Ravenstein;
erste aanleg van het kasteel van Ravenstein dateert van 1360; in 1818 is het kasteel gesloopt

(Afbeelding uit: H. SpilmanJ. de Beyer, Nederlandsche tafereelen, 1752J

In 1794 werd het Land van Ravenstein bezet door het Franse leger. In 1815 werd het een deel
van het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede kwam definitief een einde aan de soevereini-
teit van dit land3.

Namen
Zoals bekend bestond er in die tijd geen uniforme naamgeving van personen. Hierna zal in
principe steeds dezelfde naam worden gehanteerd, al hoewel bijvoorbeeld Catharina ook
Catalijn en Jelis ook Elias, Elis, Eligius, Dilis of Gielis werden genoemd. Indien slechts pa-
troniemen werden vermeld, is voor de duidelijkheid soms de familienaam tussen haakjes (...)
toegevoegd.

Hetproces
In het verhaal worden de gebeurtenissen belicht, zoals deze in de procesgang naar voren ko-
men. Omdat wij te maken hebben met aanklacht, getuigenverklaringen, verhoren, antwoord
en repliek is het onvermijdelijk dat gedeeltelijk in herhaling wordt getreden, zij het dat er
steeds vanuit een andere optiek tegenaan wordt gekeken. Uit de veelheid van gegevens heb
ik getracht datgene te lichten, wat essentieel is voor een goede beeldvorming van het proces,
soms de originele teksten letterlijk volgend.
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Verklaring van JennekeLuenissen van Ham, de moeder van Catharina
Op 7 februari 1688 compareerde voor schout en schepenen van Ravenstein Jenneke Luenissen
van Ham, weduwe van Claes]an]acobs (van Groll), om een verklaring af te leggen betreffende de
schaking van haar dochter Catharina.

Op zondagavond 1 februari 1688 kwam ene Jan Paulussen uit Herpen aan haar huis in Neer-
langel vragen of hij daar kon slapen, wat ze gaarne toestond, omdat hij een neef van haar over-
leden man was. Edoch toen zij en haar familie alsmedejan Paulussen sliepen, klopte een zekere
Jelis Derricx van Berckel tussen één en twee uur 's nachts op de vensters met de bedoeling om
binnen gelaten te worden. Na weigering achtereenvolgens door de knecht en door haarzelf,
heeft Jan Paulussen, ondanks haar verbod, de deur geopend enjelis alsmede zijn broers Jan en
Thonis binnengelaten. Jelis kwam voor haar bed staan, zeggende 'geeft mij nu uwe dochter'. Zij
antwoordde: 'als wesende haar beste ende liefste pandt sulcx alsoo niet doen en coste nochte
wilde'. Na woorden over en weer greep Jan Derricx (van Berckel) uiteindelijk Catharina en trok
hij samen met Jelis en Thonis haar met geweld 'vant bedde in haar bloote hemdt'. Vervolgens
voerden ze Catharina op een gereedstaande kar, tegen haar wil en die van haar moeder Jenneke
en brachten ze Catharina buiten het land4.

Ten slotte verklaarde de moeder Jenneke, dat zij dezelfde dag bij de pastoor in Herpen was
geweest om hem te vragen, waarom hij haar dochter had ondertrouwd. De pastoor had daarop
geantwoord: 'ghe gaet uijttet huijs ... licke u gatt... ick vraeghe naer uwe niet...' en andere
lelijke dingen. Als 'memoria' staat onder deze akte: '8 eiusdem heeft den pastoor tot Herpen
publici door den pater Capucin die den Gotsdienst tot Herpen gedaen, Jelis Derrix mit de ont-
fuirde dochter affkondigen laeten'.

Verklaring van Catharina van Groll te Well, tijdens de schaking
Op 11 februari 1688 compareerde voor schepenen van de vrije heerlijkheid Well en Bergen (in
het overkwartier van Gelre, nu Limburg) de 'Eerbaere ende deughdelijcke dogter' Catharina
Claessen genaamd van Groll, geboren te Neerlangel in het Land van Ravenstein. Zij verklaarde,
dat zij op de Batenburgse kermis met Jelis Derricx van Berckel goede kennis had gemaakt. Voorts
dat zij met een vrouw genaamd Henrica Deenen 'opden Kolck' (dat is de buurtschap Koolwijk
onder Herpen, alwaar het ouderlijk huis van Jelis stond) gekomen is en aldaar overnacht heeft
en waar zij enjelis elkaar trouwbeloften hebben gedaan. Ook dat Jelis haar, in aanwezigheid
van haar moeder Jenneke van Ham, gevraagd heeft met hem te trouwen en dat haar moeder
hem heeft verzocht die nacht in haar huis te blijven, het geen ook is geschied. Zo heeft Jelis met
haar, Catharina, afgesproken, dat hij haar te gelegener tijd zou komen afhalen.

Ook dat Jelis zijn zwager Jan Paulussen (getrouwd met Helena, zuster van Jelis) had bewogen
in huize van Groll te overnachten, alwaar dan ook Jenneke en Catharina 'een bed gespreydt
hebbende met witte ende suyvere lakens' en dat dezelfde nacht Jelis en zijn broers met een
kar zijn gekomen enjelis op de deur heeft geklopt, verzoekende binnengelaten te worden.
Waarop comparante Catharina tegen Jan Paulussen heeft gezegd op te staan, de kaarsen of de
lamp aan te steken en hen binnen te laten, wat ook geschied is. Zo is Jelis aan het bed gekomen
van haar Catharina en haar moeder en heeft hij 'als quansuys de voorschreven Catharina tegen
danck van haere moeder afgehalt' (zogenaamd tegen de wil van de moeder afgehaald), maar
dat zulks is geschied met voorweten en toestemming van Catharina. Ze hebben haar toen naar
Koolwijk gebracht en 'alsoo groot onheyl geschiet van haer moeder, erst eenen dagh ad twe
gevlugt ende naer dato gereverteert binnen Herpen'. Zij zijn aldaar voor ondertrouw naar de
pastoor gegaan en voor hem verklaard hiervoor 'met voordaghtigheyt ende vrijen willen' te
zijn gekomen.

Gens Nostra 58 (2003) 585



Verklaringen van Latliartna van Uroil, na ae schaking5

Op 13 februari 1688 compareerde te Boxmeer voor de schout van het Land van Ravenstein Ca-
rharina Claessen van Groll, oud ongeveer 18 jaar, die de volgende verklaring aflegde.

Op 1 februari 1688 lag zij op het bed naast haar moeder, toen een zekere Je//s Derricx (van Berc-
keï), geassisteerd door zijn broers Jan en Thonis, tegen haar wil en toestemming haar 'in haer
naekten hembt door de voorschreven Jan vant bedde is worden geruckt'. Zij hebben haar toen
naar de gereedstaande kar gedragen, die bewaakt werd door Paulus Derricx, ook een broer van
Jelis en hebben haar - niettegenstaande dat zij om hulp riep, van de ene plaats naar de andere
vervoerd. Catharina verklaarde tevens dat haar eerdere verklaringen en de ondertrouw zijn
geschied onder dwang en dreigementen.

Op 14 februari 1688 verklaarde Catharina van Groll te Velp (NB) voor bovengenoemde schout,
dat zij in Herpen niet om hulp had kunnen roepen, omdat Jelis 'mit sijne neusdoeck haaren
mont stopten'.

Verklaring van Catharina van Groll, als getuige
Op 17 februari 1688 werd Catharina als getuige door schepenen van Ravenstein verhoord,
waaruit beknopt de volgende relevante antwoorden (nummering volgens verhoor):
ad 2 zij, Catharina, had geen voorkennis, dat Jan Paulussen de huisdeur zou openen;
ad 3 Jelis en zijn broers kwamen met geweer en roer aan haar bed;
ad 4 Jelis zei tegen haar moeder: 'Jenneke, gij moet mij u dochter geven';
ad 5 Jenneke antwoordde: 'dat doin ick soo niet... dit is mijn best pandt dat ick hebbe';
ad 6 de gebroeders zeiden: 'sij moet nu efenwell mit sa sa' (= komaan!) en zij hebben haar

'mit gewelt naekendt van het bedde geruckt';
ad 8 zij hebben haar met geweld op een kar, staande aan de dijk, geworpen ... zij heeft 'ge-

beden, datse doch hare hoosen (= broek) ende schoen ten minsten mogte hebben, tgene
haar niet en mogte geworden ende hebbende alleen aen een dun rogge' (= rok);

ad 10 zij heeft om hulp geroepen en de buren met name geroepen, ook: 'staet mij bij, ende
schendt mij niet';

ad 11 zij is naar Herpen gebracht en heeft daar om ongeveer twee uur in de nacht om hulp
geroepen. Vandaar is zij naar Koolwijk gebracht in het huis van de vader der ontvoer-
ders en 'dewijle sij gants naek was' hun zusters kleren aangedaan en vandaar naar Oss
gereden en in het huis van Gisbert Hacken verbleven. De volgende dag vetrok ze naar
Heesch en 's nachts naar Nistelrode. Dan is ze naar Volkel naar de moij (= tante) van
de gebroeders Van Berckel (Agtjen de weduwe van Arien Hendricx), wiens zoon Jan Ariens
hun hebben vervoerd naar Mill, waar zij 's nachts verbleven ten huize van GortErmers
en vervolgens door Schaijk weer naar het huis van de ontvoerders in Koolwijk. Toen
Jelis vernam, dat ze achtervolgd werden, heeft hij haar in Koolwijk naar het huis van
de lange Derck gebracht. Daags daarna is zij naar Berghem (bij Oss) gebracht ten huize
van meester Louwijs, alwaar haar moeder haar na dagen lang zoeken gevonden had.
Daar waren ook Jelis, Jan en Thonis alsmede Jan Paulussen. Het is aldaar de gebroeders
wederom gelukt om Catharina weg te voeren, nu naar Oss, weer naar Gisbert Hacken huis
en vandaar naar Jacob Everts tussen Oss en Geffen. Daar 's nachts verbleven met Jelis, To-
nis en Jan Paulussen. In de morgen vandaar wederom naar Gisbert Hacken en vandaar naar
Heesch. Toen de gebroeders vernamen, dat ze achtervolgd werden, zijn ze met haar
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ontvlucht naar Loosbroek onder Dinther, waar ze de nacht hebben doorgebracht en in
Dinther de hele dag zich in het huis vanjacob ThunnisHuijpen hebben verborgen, totdat
GisbertHacken 's avonds met een paard kwam en haar naar Oss in weer een ander huis
heeft gebracht, alwaar zij een dag en een nacht moest blijven. Gisbert Hacken heeft haar
toen op een paard naar 'eene santbergh den Lichtenbergh gebrocht', alwaar Jelis, Thonis
enjan een paard brachten en ene Giel van Selant uit Volkel, zoon van voornoemde tante
van de gebroeders. Zij zijn 's nachts in het huis van deze Giel gebleven en de volgende
morgen door Giel door de Peel naar Wanroij gebracht en later naar Well bij de secretaris
aldaar, zijnde een aangetrouwde neef van de gebroeders Van Berckel6. Daar zijn zij een
dag of drie gebleven tot ze aldaar, op verzoek van de moeder van Catharina door de ge-
rechtsbode werden gearresteerd.Jelis heeft dit horende haar verlaten en Catharina heeft
hem daarna niet meer gezien. Van daaruit is zij door de heer Schout van derGheest met
zijn manschap en haar moeder naar Ravenstein gebracht.

ad 13 Catharina zegt dat Thonis en Jan Derricx (van Berckel) haar dreigden, dat als ze het niet
doen wilde, zij soldaten zouden worden en haar huis in brand zouden steken;

ad 16 Catharina zegt dat geen van de gebroeders haar heeft gedwongen om met Jelis naar bed
te gaan;

ad 17 op de vraag 'offte Jelis Derix haer ock tegens haeren danck deflerirt (= ontmaagd) off
vleesselicke conversatie hefft gehadt', zegt Catharina, dat Jelis in Mill 's nachts tegen
haar wil in haar kamer is geweest;

ad 18 doch hij heeft haar niet gedwongen met hem naar bed te gaan (getuige talmt);
ad 19 zij bevestigt dat op de tweede dag, toen zij ten huize van Jelis op de Koolwijk waren,

Derrick van Berckel is komen gelopen en heeft gezegd 'wegh, daer comen soldaeten om u
luydens te soeken' (deze Derrick zal de naamgenoot van de vader van Jelis geweest zij n
die, tijdens de visitatie van zijn huis door de gerechtsbode, ijlings naar de Koolwijk was
vertrokken om de verdachten te waarschuwen: zie hierna onder vijf het getuigenver-
hoor van de gerechtsbode van 15 maart 1688);

ad 20 waarop Jelis haar naar het huis van 'den langen Derck' op Koolwijk heeft gebracht.

Tot slot verklaart Catharina, dat ze door Jelis, Jan, Thonis, 'den langen ericx'en de secretaris van
Well naar de pastoor van Herpen is gebracht, waar zij tegen haar wil gedwongen werd te on-
dertrouwen (hieruit blijkt wel dat de, in Well wonende, aangetrouwde neef van de gebroeders
Van Berckel, in het complot zat. Het verklaart tevens waarom de vlucht uiteindelijk naar Welll
ging via, ook al, familie in Volkel. Het zal de schout wel ter ore zijn gekomen, dat het spoor
naar Well leidde).

Getuigenverhoor van de gerechtsbode Aert Willems deRijth d.d. 15-3-1688 (samenvatting)
De gerechtsbode ('richterbode' genoemd), die na de ontvoering met enkele soldaten op pad
was gestuurd om de verdachten te vangen, kwam op aanwijzen van de pastoor van Herpen
terecht in het huis van Derick Noeijen alias Derick van Berckel (meestal Derrick Janssen van Berckel
genoemd) te Herpen. Omdat de verdachten niet werden aangetroffen, vertrokken de ge-
rechtsbode en de soldaten na de visitatie naar de Koolwijk om in het huis van de vader van de
vier gebroeders, Derrick Jan Derricx (van Berckel) geheten, te gaan zoeken. Ze troffen daar noch
de gebroeders, noch Catharina aan, maar wel de hiervoor gemelde Derrickjanssen van Berckel.

Volgens een getuigenverklaring van dezelfde datum verklaarde laatstgenoemde Derrick
niet geweten te hebben, dat de gerechtsbode naar de Koolwijk ging, maar zijn dienstmaagd
Lisbet Luijberts verklaarde hiervan gehoord te hebben. Omdat het vermoeden bestond, dat hij
de verdachten was wezen waarschuwen, werd hem door de gerechtsbode de vraag gesteld,
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waarom hij naar de Koolwijk was gegaan, waarop hij antwoordde, dat hij een paard van Der-
riek Jan Derricx (van Berckel) kwam lenen om zijn land te bebouwen.

De gerechtsbode werd gevraagd, of hij en zijn begeleiders in het huis op de Koolwijk drank
kregen aangeboden, waarop hij bekende wat brandewijn te hebben gedronken. Kennelijk rees
het vermoeden, dat de verdachten zich ondertussen uit de voeten hadden kunnen maken.

De aanklacht
Op 30 april 1688 volgde de aanklacht van het Officie fiscaal van het Land van Ravenstein tegen
de vier gebroeders Van Berckel. Samengevat hield deze in:

Dat de gebroeders Jelis,Jan en Thonis zo stout zijn geweest, dat zij tussen 1 en 2 februari 1688
's nachts met roeren gewapend in het huis vunjenneke de weduwe Claes Jan Jacobs (van Groll) te
Neerlangel, zijn gekomen.

En hebben aldaar Jenneke's dochter Catharina, oud 18 jaar en liggende naast haar moeder,
met geweld en tegen haar wil in haar naakte hemd van het bed gerukt. En buiten op een ge-
reedstaande kar geworpen, die door Paulus werd bewaakt, en naar Koolwijk naar het huis van
Derrickjan Derricx, de vader der beklaagden, vervoerd.

Weerstand en hulpgeroep van moeder en dochter mochten niet baten. Zo heeft Thonis de
moeder met geweld op het bed gedwongen, haar ogen en mond dichtgehouden en het roer
op haar borst gezet, toen zij hen vanuit de keuken wilde nalopen. En Jan dwong ondertussen
de knecht Seger Claesen in zijn kamer te blijven, maar Seger kroop stilletjes uit het venster, en
alhoewel Jan dreigde te schieten, liep hij naar de kerk en luidde de klok.

Maar, eer het dorp Neerlangel, een zeer kleine gemeente van tien of elf huizen, midden in
de nacht op de been was, waren de beklaagden met de 'eensighe naeckte dochter al voort'.

Binnen Herpen wilde de dochter weer om hulp roepen, doch Jelis 'stopte haar de mont toe
met eenen neusdoeck'. Daar is zij met dreigementen naar de pastoor gebracht en is weder-
rechtelijk met Jelis moeten ondertrouwen, zonder dat zij hem van tevoren trouwbeloften had
gedaan.

En omdat de beklaagden op de dag van de ondertrouw op last van de Drost in Koolwijk
werden achtervolgd, hebben zij haar op zeer miserabele wijze van het ene huis naar het an-
dere, van dorp naar dorp, zowel buiten als binnen het land7, gesleept. En dit her en der slepen
geschiedde met geen andere intentie dan om aan de Justitie te ontsnappen en een bedroefde
moeder van haar enige dochter te beroven.

Toen de moeder in Berghem bij meester Louwijs haar geschaakte dochter vond, zijn de be-
klaagden met haar naar Oss ontkomen en hebben zij zich daar in het huis v&njacob Everts en
van GhijsbertHacken opgehouden, onder elkaar zeggende 'wie sall ons hier deren ofte uijthae-
len, all quaemen sij schoon met thien off twentich man'.

Uiteindelijk hebben de beklaagden de geschaakte dochter weer op vrije voeten moeten
laten. Toen zij op verzoek van Catharina's moeder te Well (L) gearresteerd zouden worden,
heeft Jelis de vlucht genomen. De beklaagden durfden wegens het voorschreven 'horribel feyt'
niet te compareren.

En Catharina is met de heer schout Van der Gheest, blij, zeer gaarne en vrijwillig, terugge-
komen in het Land van Ravenstein8 en heeft onder ede verklaard, dat zij tot de voorgewende
ondertrouw en tot het passeren van enige schepenakten en verklaringen onder dreigementen
is gedwongen, opdat de beklaagden hun 'ongehoort ende grouwelijck' werk des te beter kon-
den verrichten.

Zo hebben zij met hun zwager Jan Paulussen gecomplotteerd. Dat laatstgenoemde wel in
het huis van de voornoemde weduwe kon gaan slapen, omdat hij familie van haar was, doch
met de opzet dat hij 's nachts de deur zou openen, wat ook is geschied tegen het verbod van
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de weduwe en de knecht. Alwaar zij tot een 'sctiandaaii ende grouwell vande gansene weereit
gcspeelt hebben soodaanighe tragedie als hier booven verhaalt staat1.

En dat U Edelachtbaren hieruit 'klacrlijck kunnen verstaen', dat de moeder en haar enige
dochter groot ongelijk en publiek geweld, in haar huis is aangedaan. 'Soo vermeijnt men on-
der correctie datt soodanigh grouwelick feijt sonder Godt almachtich te vergrammen, sonder
de glorie van onsen gnadighsten Churvorst ende Heer9 te verduijsteren, ende oock sonder de
publicqe justitie te krencken ongestraft niet en kan voorbijgaan'.
De aanklacht eindigt met de eis dat de beklaagden wegens schaking en publiek geweld door
de scherprechter en confiscatie van hun goederen zodanig gestraft zullen worden 'als de Hce-
ren van dcesen Ed: Gerichte naar merite der saacken, naar de caroline constituten1" ende naar
gheüseerde Lants rechten (= gewoonterecht van het land) bevinden sullen te behooren'.

Dagvaardingen van de gebroeders Van Berckel
De vier gebroeders Van Berckel waren aanvankelijk voortvluchtig. Zij verschenen derhalve een
aantal malen niet voor de hoge vierschaar (het gerecht) te Ravenstein, nadat ze daartoe gedag-
vaard waren. Op 30 april, 7 mei, 18 juni en 2 juli 1688 lieten ze verstek gaan. Er is een oorkonde
vanwege de Keurvorst d.d. 9 juli 1688, waarin wordt toegestaan, dat de gebroeders gedurende

KerkNeertangel
Sint Jam kerktcNccrlangelvan tuf- of trasstecn. Aquarel van R.A.A. van Claarenbeek 1869, welke de situatie weer-
geeft van vóór 1868. In 1868 is het schip va-vangen. De nu nog bestaande toren stamt uit de me of ue eeuw en is de

oudste van de provincie Noord-Brabant Van Claarenbeek schrijft bij de tekening, dat het kerkje waarschijnlijk in de
/e of 8e eeuw is gebouwd of tot Christelijke kerk is ingericht.

Collectie Universiteit van Tilburg.
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een halfjaar na gerechtelijke aanzegging een vrijgeleide krijgen om in de heerlijkheid Raven-
stein persoonlijk in rechte te verschijnen, zulks met borgstelling onder verband van al hun
goederen. Uit het gerechtsprotocol blijkt, dat onder de gestelde voorwaarden het Gerecht te
Ravenstein deze termijn liet ingaan op 11 oktober 1688.

Op 13 september 1688 is voor schepenen van Herpen door de vier gebroeders de borgstelling
gepasseerd, waarbij zij onder verband van alle gerede en ongerede goederen beloofden de uit-
voering van deze zaak niet tegen te werken.

Op 14 april 1688 werd ten behoeve van Jan Paulussen, de medeplichtige zwager, die in de ge-
vangenis van Ravenstein zat zonder banden van ijzer, een borgstelling gepasseerd door Gerrit
van Berckel en Claes Heijmericx, weigeërfden uit Herpen.

Hetantwoord
In het antwoord en 'expurgatoriales'" op 11 oktober 1688 gedaan vanwege de vier gebroeders
Van Berckel voerde men het volgende aan (beknopte weergave):
Ten eerste, dat zij onschuldig zijn. Dat Jelis Derricx van Berckel een eerlijk en onbesproken
jongman is. Familiair kennis heeft gemaakt met Catharina Claessen, haar ten huwelijk heeft
gevraagd en zijn verloofd om samen te trouwen.

Alhoewel de moeder geen toestemming gaf, hadden Jelis en Catharina besloten om toch door
te gaan en dat hij haar op zekere tijd zou komen afhalen. Dat Catharina zelf Jon Paulussen heeft
verzocht de deur te openen.

Dat de moeder, wellicht achterdochtig zijnde, haar dochter bij haar te bed had laten
gaan. Jelis aan het bed de moeder heeft gevraagd haar dochter mee te mogen nemen om in ere
te trouwen. De moeder echter weigerde, zeggende 'dit is mijn beste pant datt ick hebbe'. Toen
heeft hij Catharina op een kar gezet en naar Koolwijk naar zijn vaders huis gebracht. Dat, toen
de moeder groot rumoer maakte om hen te laten vervolgen, zij zich op verzoek van Catharina
enige tijd hadden teruggetrokken (verwijst naar Catharina's verklaring voor schepenen van
Well en Bergen van 11 februari 1688).

In het dorp Berghem wilde de dochter niet bij haar moeder blijven. Voorts zijn zij naar Her-
pen gegaan naar pastoor Arnoldus Verkeulen, die hen voor twee eerbare getuigen tot twee a drie-
maal toe gevraagd heeft of zij uit vrije wil handelden, waarop zij allebei 'jae' hebben gezegd
en zijn zij aldaar behoorlijk ondertrouwd.

Terwijl de roepdagen zouden gaan, zijn zij, bruidegom en bruid, samen gaan 'wandelen te
lande', wat wel meer gebeurt. En zo in Loosbroek in de Meierij van 's-Hertogenbosch aange-
komen in de herberg vznjenneken weduwe van Cornelis Aerts van Haselenbergh en daar 's nachts
verbleven. Daar is Catharina uit zich zelf bij Jelis te bed gekomen, terwijl hij zelf enige tijd
daarvoor al naar boven was gegaan en Catharina bij het volk bleef zitten praten en vrolijk zijn.

De volgende morgen zijn ze 'goets moets' opgestaan en naar Dinther vertrokken, alwaar zij
ten huize vznjacob Huijberts (=Jacob Thunnis Huijpen) die hele dag vrolijk en weltevreden met
elkaar zij n geweest (verwijst naar de getuigenverklaring van 16 april 1688).

Dan zijn ze vertrokken naar Nistelrode naar het huis van Ruelen Willems, alwaar zij met el-
kaar verkeerd hebben zoals bruidegom en bruid gewoon zijn te doen, dansende, springende
en vrolijk zijnde. Daar hebben ze in het huis van Cornelis Cornelissen gegeten (verwijst naar de
getuigenverklaring van 11 maart 1688).

Ook zijn zij in Mill geweest in het huis van GeurtErmers van den Hoven, herbergier, alwaar zij
ook weltevreden hebben gelogeerd. 'Des morgens heeft de bruijdt int gesicht vant' huijsgesin
des bruijdegoms dasch opgeschickt'. Zonder een onheilig woord zijn zij met goede moed
vertrokken (verwijst naar de getuigenverklaring van 6 maart 1688) en eindelijk in Well, in het
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overkwartier van Gelderland, aangekomen12. Daar werd hem met geweld van wapenen zijn
bruid ontnomen en naar Ravenstein vervoerd.

De broers van Jelis wordt gewelddadige ontvoering ten laste gelegd, terwijl zij slechts zo
nu en dan de bruid hebben begeleid. Evenwel zijn zij voor enige tijd uit het Land van Raven-
stein afwezig geweest, vrezende dat zij alle vier hoofdelijk beschuldigd zouden worden en
in 'swaere gevanckenisse' gedwongen zouden worden, zoals met Jan Paulussen is gebeurd, die
niets anders gedaan had dan op verzoek van Catharina de deur openen.

Tot zij zich hadden gewend tot de Keurvorst van de Palts als Heer van Ravenstein en bij hem
hun onschuld hebben aangetoond op 9 j uli 1688 en verzocht hun zaken te mogen verdedigen
buiten de gevangenis en banden van ijzer, gelijk zulks alhier aan het Crimineel Ravensteinse
Gerecht wordt voorgesteld.

En daarmede komende aan de afzonderlijke beantwoording van de aanklacht:
Zij hebben geen gewéld gebruikt. Het roer hebben ze gewoonlijk bij zich voor zelfverdedi-
ging. De weerstand van de dochter bij het weggaan wordt absoluut ontkend, zij het dat 'om
haer moeder te voldoen eenige gesimuleerde phamphares souwde mogen gemaeckt hebben'.
De knecht is niet tegengehouden en dat hij de klok geluid zou hebben wordt ontkend, im-
mers verweerders hebben niets vernomen over een toeloop van volk of een vergadering der
gemeente.

Catharina was acht dagen tevoren uit zichzelf komen logeren in het huis van de vader van
Jelis, en liet haar gezelschap alleen naar haar dorp teruggaan, en is gebleven tot de volgende
middag, toen haar moeder haar kwam ophalen. Het vervoeren van dorp naar dorp geschiedde
op Catharina 's eigen verzoek om haar moeder en anderen te ontvluchten.

De verweerders begrijpen niet, waarom zij worden beticht van 'crimen raptus' (= misdrijf
van schaking). Er is geen bijslaap geweest. De verweerders hebben ook niet gezondigd, noch
tegen de geschreven rechten, noch tegen 'des Lands costuijmen' (= gewoonterecht van het
land), en zeker niet tegen enige Caroline ordonnantie, die in het Land van Ravenstein nooit
heeft plaats gegrepen. De verweerders concluderen, dat bij definitief vonnis, de eisen en de
conclusie bij aanklacht gedaan, door het Criminele Gerecht zullen worden ontzegd en de ver-
weerders alle vier te samen of ieder in het bij zonder, zullen worden vrijgesproken.

Andere getuigenverklaringen
Er zijn nog getuigenverklaringen op verzoek van de gedaagden van personen uit Nistelrode,
Dinther, Loosbroek en Mill, plaatsen die de ontvoerders met Catharina hebben aangedaan.

Op 11 maart 1688 compareerden voor schepenen van Nistelrode Cornelis Cornelissen en Me-
riken zijn huisvrouw, alsmede Ruelen Willem Kommen en Lijsken zijn huisvrouw, inwoners van
Nistelrode. Zij verklaarden onder meer, dat in februari 1688 ten huize van voornoemde Ruelen
Willems zijn geweest ene Jelis Derricx uit Herpen en Catharina Claessen uit Neerlangel, beide
plaatsen gelegen in het Land van Ravenstein, met een voerman. Zij hebben Jelis en Catharina
niet anders gezien 'als met malkanderen hebbende gedaen als bruydigom ende bruyt meede
met malkanderen dansende en springende ende vrolick weesende gelijck jonge luyden be-
taemdt'.

Op 16 april 1688 compareerden voor schepenen van de grondheerlijkheid Dinther Jan Wan-
ders, oud omtrent 26 jaar en Jacob Thunnis Huijpen oud omtrent 60 jaar, beiden inwoners der
voornoemde heerlijkheid op verzoek van Thonis Derricx (van Berckel), inwoner op de Koolwijk
in het Land van Ravenstein. Jan Wanders verklaarde, dat omtrent drie weken voor vastenavond
laatstleden (dat is dinsdag 28 februari 1688) ten huize van Jenneke, herbergierster in Loos-
broek, waar comparant toen als dienstknecht woonde, is binnengekomen ene Jelis Derricx van
Berckel enJoostBernarts, bij zich hebbende Catharina Jan Jacobs, die aldaar 's nachts zij n gebleven
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en hun geld hebben verteerd. Hij heeft gezien, dat Jelis naar zijn bed gegaan is en kort daarna
is gevolgd door Catharina, die uit vrije wil bij Jelis in dezelfde kamer op een bed is gaan liggen
en daar tot de morgenstond is verbleven. Ze zijn samen vertrokken, zonder dat hij de minste
woorden of weerwoorden had gehoord.

Jacob de tweede comparant verklaarde, dat jelis en Catharina die morgen te zijnen huize
zijn gekomen en aldaar de gehele dag zijn verbleven, samen etende en drinkende en tegen de
avond zijn vertrokken 'te samen vredich en wel sonder eenige de minste woorden van questie
te hebben gehoort dien geheelen dach'.

De repliek
Op 26 oktober 1688 vond repliek plaats door het Officie Fiscaal13 van het Land van Ravenstein.
Enkele relevante punten, die werden aangevoerd:

Het is de beklaagden geenszins gepermitteerd, wanneer Jelis niet met goed fatsoen de eer-
lijke dochter kon winnen, haar dan op een gewelddadige en ongehoorde manier te vervoeren
en te dwingen.

Het is onwaarachtig, datjelis met Catharina familiair kennis zou hebben gemaakt of met
haar zou zijn verloofd om te kunnen trouwen, want Catharina heeft aan Jelis nimmer enige
affectie of genegenheid getoond, maar genoegzaam getoond dat zij hem kon lijden noch be-
minnen.

Volgens verklaring van Jan Paulussen was het toeval dat hij in de nacht van de schaking in
huize van Groll overnachtte, zij nde onderweg naar huis en komende uit het Land van Maas en
Waal14, en dat Catharina ook niet om zijn medewerking bij het binnenlaten der schakers heeft
gevraagd.

Na de ontvoering is de moeder drie dagen in de dorpen van de Meierij gaan zoeken en heeft
zij haar eindelijk op de vierde dag in Berghem gevonden, alwaar de dochter grote ijver en ge-
negenheid betoonde om met haar moeder mee naar huis te gaan.

De beklaagden de moeder in Berghem hadden beloofd de dochter naar huis te brengen,
doch toen zij haar op de kar hadden, in plaats van naar Neerlangel te rijden, zij haar naar Oss
hebben gebracht, latende de moeder maar lopen.

Door beklaagden is abusievelijk aangevoerd, dat Jelis en Catharina voor de pastoor van Her-
pen behoorlijk zouden zijn ondertrouwd, want het is niet alleen door de civiele wetten, maar
ook door het Concilie van Trente uitdrukkelijk gedecreteerd.

De beklaagden hadden maar beter gezwegen, dat Jelis Catharina beslapen heeft, want daar-
door zijn zij aan de 'ordinaire' straf der 'ontschaking' ten enenmale onderworpen. Het is
geenszins aannemelijk, dat Catharina, zijnde een eerlijke dochter, uit zichzelf bij Jelis te bed
zou zijn gekomen.

De getuigenis van een arme, slechte en onbekende boerenknecht is niet voldoende (Jan Wan-
ders).

Er is ook 'injurienselijck' (= beledigend) geschreven, dat Jelis zijn 'praetense bruydt' (= de
bruid waar hij aanspraak op maakt) te Well door geweld van wapenen zou ontnomen zijn. En
dat terwijl Je/w zich al daags voor de komst van de schout uit Well had 'voort gemaeckt'.

Dat Catharina acht dagen voor de ontvoering ten huize van de vader van beklaagden over-
nacht heeft, was deels bij toeval en deels omdat de zuster van beklaagden haar niet wilde laten
gaan, verbergende haar goed. Voorwaar een slecht argument om daaruit trouwbeloften af te
leiden, bijzonder omdat Jelis met Catharina noch in het geheim noch in het openbaar over vrij-
age heeft gesproken.

Tot slot: men persisteert bij de conclusie onder de aanklacht gedaan.
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Wat daarna gebeurde
Uit het gerechtsprotocol blijkt, dat op 11 oktober 1688 de gebroeders kopie van repliek werd
vergund per 8 november 1688, onder voorwaarde dat zij de 'gerichtsjura' dan zouden hebben
betaald. Tot3junii689 gebeurt er niets. Dan volgt in het protocol een lang betoog, waarom de
kopie tot dan toe was geweigerd. De procureur Peerboom verwacht dupliek van de vier gebroe-
ders, voor wie Joannes Ter Poorten optreedt. Peerboom zegt dat kopie van repliek niet is verstrekt
als gevolg van 'quade obstinaete onwilligheijt in het betaelen van de gerichtsjura naer regten
verschuit' (in het betreffende dossier bevinden zich twee exemplaren van de repliek; kenne-
lijk was de kopie al wel ingeschreven). Hij verzoekt de schout maatregelen te nemen om beta-
ling af te dwingen.

Correspondentie
Hierna ligt de zaak stil, blijkende uit correspondentie: uittreksel uit een brief van de schout
en schepenen van de stad Ravenstein aan de Keurvorst te Düsseldorf d.d. 1 augustus 1689.

Men schrijft onder andere dat het Crimineel Gericht niet met het proces door kan gaan
zonder dat 'in quovis termino de oude ende in criminalibus competerende jura, tenminste ad
9 gulden 17 stuivers te vooren waaren erleght' (rechten, die door de gedaagden eerst voldaan
moesten worden). Men schrijft dat de 'expurganten' (oftewel de gedaagden) zonder twijfel
opgestookt zij n om geen rechten te betalen om zodoende het proces te vertragen.

Verder schrijft men, dat 'rapta' (= de geschaakte) en 'raptor' (= de schaker) inmiddels beiden
getrouwd zijn met een ander persoon, elk weltevreden in deze heerlijkheid (zie de fragment-
genealogie).

Deze brief werd verzonden als antwoord op het keurvorstelijk bevel uit Düsseldorf d.d. 21
juni 1689, waarin werd gevraagd waarom er sinds 19 november 1688 geen voortgang in dit
proces was.

Hierna worden geen documenten meer in het archief aangetroffen. Het protocol eindigt 3
juni 1689. Zoals in de samenvatting reeds is betoogd, is de zaak mogelijk geseponeerd.

En verder?
Hoe ging het verder met de schaker en de geschaakte? Jelis trouwde 15 mei 1689, terwijl het
proces nog niet was beëindigd, met Marie Janssen de Smit. Zij kregen hun eerste kind op 7 juli
1691.

Jelis leende op 10 december 1691175 gulden onder verband van zijn 1/8 part van huis en ho-
ven te Koolwijk. Zijn broer Thonis stond borg'5. Het ging niet goed met zijn gezin, want zes
van hun zeven kinderen moesten zij al kort na de geboorte ten grave dragen.

Met Catharina ging het beter. Zij trouwde 1 mei 1689, precies twee weken voor Jelis, met Jan
Janssen de Wael. Zij kregen een groot gezin. Van de twaalf kinderen leefden er in 1716 nog ne-
gen.
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BIJLAGE
fragmentgenealogie Van Berckel, Van Groll en een stamreeks

De familie Van Berckel
Derrickjan Derricx van Berckel, overl. tussen 14-4-1688 en 30-6-168916, tr. r.-k. Herpen 9-1-1643
Maria Hendricks.

Het genealogisch onderzoek in Herpen wordt bemoeilijkt doordat in dezelfde tijd twee personen
leven met de naam Derrickjan(ssen) van Berckel en de DTB's vaak alleen patroniemen zijn vermeld. De
vader van de ontvoerders kennen we als Derrickjan Derricx van Berckel, wonende op de Koolwijk onder
Herpen. De andere wordt Derrick Janssen van Berckel genoemd, geboren circa 1628, wonende in het
dorp Herpen. In de processtukken komt hij ook voor als Derick Noeijen alias Derick van Berckel. Hierbij
komt nog, dat beiden met een vrouw genaamd Maria zijn getrouwd. De vrouw van de Koolwijkse
Derrick heet Maria Hendricks (mogelijk van Selant) en de vrouw van de Herpense Derrick is Maria Tho-
nissen van Lochvelt '7.

Dat er op het zelfde moment twee personen Van Berckel met dezelfde voornaam leven, blijkt, be-
halve uit de DTB's, ook uit het verhoor van gerechtsbode De Rijth van 15 maart 1688, waarbij de ene
Derrick verklaart bij de andere Derrick een paard te willen lenen (zie hiervóór).

Het gezin van Derrickjan Derricx van Berckel woont op Koolwijk op een 'Heilige Geest' hoeve van de
Armen van 's-Hertogenbosch. Uit het cijnsboek van Berghem/Herpen'6 blijkt, dat zowel in 1689 als in
1698 zeven, niet met name genoemde, kinderen van Derrick nog in leven waren. In de processtukken
worden er zes genoemd, te weten: Helena, Thonisjan, Paulus,Jelis enjenneken. De zevende zal Reinerus
geweest zijn.

Uit dit huwelijk minstens zeven kinderen (de ouders zijn in de DTB alleen met patroniem
vermeld):

1. Helena, ged. Heilwigis, r.-k. Herpen 16-9-1643, tr. r.-k. Herpen 5-5-1674700Paulussen, begr.
Herpen 29-9-1698.

2. Thonis, ged. Anthonius, r.-k. Herpen 18-1-164818, overl. Herpen 31-3-1696, tr. Elisabeth NN.
3. Jan, ged. Joannes, r.-k. Herpen 16-6-165019.
4. Paulus2°, ged. r.-k. Herpen 16-6-1650, tweelingbroer van Jan, tr. (1) r.-k. Herpen 3-5-1673

Joannajan Koeken, ged. r.-k. Herpen 27-10-1647; tr. (2) r.-k. Herpen 3-11-1691 Ludovica van den
Acker.

5. Reinerus, ged. r.-k. Herpen 3-2-1653, tr. r.-k. Herpen 30-11-1679 Henrica Arnoldus Gerardus
van Thiel.

6. Jenneken, ged. Joanna, r.-k. Herpen 16-3-1662, tr. (1) r.-k. Herpen 22-11-1693 Laurens Wiggers
van Dueren, ged. r.-k. Herpen 21-10-1662, begr. Herpen 24-3-1701; tr. (2) r.-k. Herpen 29-4-
1703 Hermen Linders.

7. Jelis (Eligius), doop niet gevonden, overl. tussen 1726 en 1734, tr. r.-k. Herpen 15-5-1689
Mariejanssen deSmit, overl. Herpen 18-8-1719.
Uit dit huwelijk worden minstens zeven kinderen geboren tussen 1691 en 1701, ged. r.-k. Herpen:
Joannes, Reinerus, Wilhelmus, Gerardus (twee keer), Maria en dochter NN (vermoedelijk Theodora), van
wie er zes kort na de geboorte sterven. In ieder geval blijft een niet met name genoemde dochter
(Theodora) langer leven, die met Henrik de Creij trouwt, want in 1734 leven nog twee kinderen van
hen".
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De familie Van Groll
Claes Jan Jacobs van Groll, overl. vóór 1677, woont met zijn gezin te Neerlangel, tr. vóór 1660 Jen-
nekeLuenissen vanHam. Zij tr. (2) Demen 26-2-1677 Joannes Hermens de Valck, overl. 27-9-1687,
begr. in de kerk van Neerlangel.

Uit het eerste huwelijk minstens vier kinderen:

1. Joannes, ged. r.-k. Neerlangel 16-8-1660.
2. Maria Gertruda, ged. r.-k. Neerlangel 20-1-1664.
3. Franciscus, ged. r.-k. Neerlangel 1666.
4. Catharina van Groll, ged. r.-k. Ravenstein 30-5-1669, geb. Neerlangel, begr. Neerlangel 23-

5-1729, tr. (1) r.-k. Demen/Neerlangel 1-5-1689 Jan Janssen de Wael, ged. r.-k. Ravenstein 7-9-
1661, overl. vóór 21-3-1716", zn. van Jan de Wael, militair, en Maria Derricks Gashaeven; tr.
(2) r.-k. Demen 31-12-1716 Hubertus Jansen.
Uit het huwelijk van Jan en Catharina zijn minstens tien, doch mogelijk twaalf kinderen, geboren
tussen 1690 en 1707, te weten: ged. r.-k. Demen/Neerlangel: Nicolaas (twee keer), Peternel, Anna Ag-
nesjoanna Margaretha, Joannes, ged. Ravenstein: Maria,Johannes Maria, ged. onbekend: Maria Elisa-
beth ", Hendrina en mogelijk Francis enjacobus.

Blijkens het erfpachtboek van Neerlangel23 waren in 1716 nog negen, niet met name genoemde,
kinderen in leven.

Stamreeks
Catharina van Groll is de overgrootmoeder van de betovergrootvader van de auteur volgens
onderstaande stamreeks:
9. Claes Jan Jacobs van Groll, tr.JennekeLuenissen van Ham (zie fragmentgenealogie).
8. Catharina van Groll, tr.janjanssen de Wael (zie fragmentgenealogie).
7. Jan Aerts Voet, ged. r.-k. Deursen 14-2-1705, overl. 1760/1761, zn. van Aert Jans Voet en Jen-

neke Herberts van Maesacker, tr. vóór 1732 Maria Elisabeth de Wael.
6. Joanna Geertrui) Voet, ged. r.-k. Altforst (geb. op Maasacker) 17-11-1746, overl. Megen 19-2-

1821, tr. (1) r.-k. Demen 22-5-1770 Leonardus Theodorus Koeken, ged. r.-k. Huisseling 5-5-1748,
landbouwer, overl. ald. 20-2-1788, zn. van Peter Koeken, landbouwer, bierbrouwer, sche-
pen, en Josina Vesters; tr. [z)Hermanus Elemans.

5. PetrusKocken, ged. r.-k. Huisseling3-4-1771, landbouwer, overl. ald. 2-2-1808, tr. r.-k. Deur-
sen 29-1-1799 Maria Anna van Helmond, ged. r.-k. Deursen 21-3-1772, overl. Huisseling 27-
12-1845, dr. van Hermanus Godefridus van Helmond en Antonia Willem Heijnen. Maria
Anna hertrouwt Jan Boeijen.

4. JoannesLambertusKoeken, ged. r.-k. Huisseling 17-9-1805, bakker, kuiper, wethouder, overl.
Oss 31-1-1880, tr. Oss 5-5-1838 Petronella Anna Maria van Drunen, geb. Oss 23-8-1819, overl.
ald. 3-11-1889, dr. van Joannes Gijsbertus van Drunen en Woutrina Boerdonk.

3. JohannesKocken, geb. Oss 19-9-1843, bakker, overl. ald. 30-5-1919, tr. Oss 15-5-1872 Maria An-
na Adriaans, geb. Demen 28-10-1846, overl. Dordrecht 24-2-1925, dr. van Petrus Adriaans,
hoefsmid, herbergier, en Henrica Wilhelmina de Groot.

2. Johannes Lambertus Koeken, geb. Oss 6-9-1882, boekhouder, overl. 's-Hertogenbosch 14-11-
1953. tr. Boxtel 9-5-1923 Gerardina Petronella Strik, geb. Oss 15-10-1901, overl. 's-Hertogen-
bosch 26-12-1980, dr. van Johannes Strik, landbouwer, en Bernardina Nicolasina Smits.

1. Joseph Petrus Arnoldus Koeken, geb. Berlicum 15-2-1934, bedrijfseconomisch stafmedewer-
ker, tr. 's-Hertogenbosch 24-8-1961 Erna Christina Silooy, geb. 18-11-1940 Solo (Indonesië),
dr. van Adolf Willem Silooy, militair, en Mathilda Elisabeth Herbig.

Noten
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SABNO-V = Streekarchief Brabant N.O. Uden/Veghel te Veghel;
RANB = Rijksarchief in Noord Brabant te 's-Hertogenbosch;
RA Rvs = Oud gerechtelijk archief Land van Ravenstein;
CvB = Commissie van Breda;
inv. = inventarisnummer.

1. Op rugzijde van de verklaring d.d. 7-2-1688: 'Informationes in causa van de gestoolene dochter tot
Neerlangel'.

2. SABNO-V, RA Rvs, criminele processtukken, inv. nr. 8.
3. Onder meer: W.A. van Paassen, Land van Ravenstein/Graafschap Megen, inventarisreeks num-

mer 47, RANB. Wie meer over de historie van Ravenstein wil weten, kan terecht op Internet
www.ravenstein.nl.

4. Bedoeld wordt buiten het Land van Ravenstein.
5. Catharina reisde met de schout van Well terug naar Ravenstein. Onderweg legde ze deze verklarin-

gen af.
6. Dat de vlucht naar Well verlopen is via Volkel en Wanroij blijkt ook uit een getuigenverklaring van

Jan en GielAriens uit Volkel van 15 maart 1688, waarin Jan bevestigt dat hij Je/w, zoon van Derrickjan
Derricx op de Coolwijck, bij zich hebbende de ontvoerde dochter, met de kar van Volkel naar Mill
had gebracht en Giel verklaart, dat hij enige dagen later Je/w de weg gewezen had door de Peel naar
Wanroij.

7. De volgende dorpen worden in de processtukken genoemd: binnen het Land van Ravenstein:
Herpen, Koolwijk en Volkel; buiten het land, in de Meierij van 's-Hertogenbosch: Berghem, Oss,
Heesch, Nistelrode, Loosbroek en Dinther; in het Land van Cuyk: Mill en Wanroij; en tenslotte het
dorp Well in het overkwartier van Gelderland. Het waren voor die tijd grote afstanden, die meestal
te voet, op de kar of te paard werden afgelegd. Deze tocht over slecht begaanbare 'wegen' in het
winters jaargetijde, Catharina aanvankelijk slechts een nachthemd aanhebbende, en ook nog door
de toen onherbergzame Peel, zal zeker ontberingen met zich hebben meegebracht.

8. De terugkeer van Catharina met de schout liep via Boxmeer en Velp, volgens verklaringen van Ca-
tharina, die op 13 c.q. 14 februari 1688 aldaar werden afgelegd.

9. De toenmalige heer van Ravenstein was: Philip Willem van Neuburg.
10. Mr. N.E. Algra en mr. H.R.W. Gokkel (bewerkt door), Fockema Andreae's, Rechtsgeleerd handwoor-

denboek, Alphen aan de Rijn 1977 (vierde druk): de Carolina constitutie criminalis is een wet van
Karel V in 1532, voornamelijk strafrecht bevattend. Heeft hier te lande nooit rechtskracht gehad,
doch wel invloed uitgeoefend.

11. Idem Fockema Andreae's: expurgatie is zuivering van een verstek door alsnog te verschij nen.
12. De door de beklaagden opgegeven route komt niet geheel overeen met de vluchtroute, die Catha-

rina in haar getuigenverklaring opgeeft.
13. De aanklagers werden procureur fiscaal en advocaat fiscaal genoemd. Als zodanig traden op Her-

man Peerboom enjohan van Willigen.
14. Volgens een verhoor d.d. 17-2-1688 bekende hij die zondag in het huis van VictorBastiaens te Raven-

stein met zijn zwagersJelisjan en Thonis te hebben gedronken.
15. SABNO-V, RA Rvs, inv. nr. 104, folio 106.
16. RANB, CvB, inv. nr. 1152, folio 2.
17. RANB, CvB, inv. nr. 1210 vesten, folio 10, d.d. 11-5-1660 met vermelding van Maria Thonissen van Loch-

velt. In de getuigenverklaring van Catharina van 17 februari 1688 wordt gezegd dat in Volkel een
tante woonde van de gebroeders Van Berckel, die een zoon had genaamd Giel van Selant. In een getui-
gen verhoor van de familie van 15 maart 1688 te Volkel zijn hun namen vermeld als Agtjen weduwe
Arien Hendrickx, oud omtrent zevenng]a.3.r,GielenAriens,MarikenAriensenJanAriens. Hieruit is mijn
inziens af te leiden dat Arien een broer van de moeder vanje/w was. Mogelijk heette de familie Van
Selant, althans zeker de zoon Giel. In de DTB van Uden komt de familie voor onder het patroniem
Hendriks. In het getuigenverhoor van 15 maart 1688 is een Derick Noeijen alias Derick van Berckel ver-
meld. Hij is 'in de 60 jaar' en zal dus in 1628 of enkele jaren eerder geboren zijn (het doopboek van
Herpen begint in 1636). In andere documenten van het crimineel procesdossier wordt hij Derrick
Janssen van Berckel genoemd.
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18. Thonis van Berckel, ged. r.-k. Herpen juni 1655, is vermoedelijk een zoon van Derrick Janssen van Berc-
kel, getrouwd met Maria Thonissen van Lochvett. Zij trouwen als Theodorusjoannis en Maria Anthoni
Herpen r.-k. 6-2-1650, zodat het aannemelijk lijkt dat de in 1648 geboren Thonis een zoon is van de
andere Derrick Jan Derricx van Berkel, in 1643 getrouwd met Maria Hendricks.

19. Jan van Berckel, ged. r.-k. Herpen 30-1-1658, is vermoedelijk eveneens een zoon van Derrick van Berkel
en Maria van Lochveh. De in 1650 geboren zoon Jon had een broer Jelis en een tweelingbroer Paul en is
daarmee een zoon van Derrick van Berkel en Maria Hendrcx.

20. SABNO-V, RA Rvs, criminele processtukken, inv. nr. 8: De zoon van Paiilus, Laurens, werd in 1700
wegens verkoop van zijn militaire uitrusting na desertie en andere dieverijen veroordeeld tot ver-
banning uit het Land van Ravenstein.

21. Jelis is niet gevonden in het begraafboek van Herpen. Hij was nog doopgetuige op 29-11-1726 bij
de doop van zijn kleindochter Maria. Volgens het hierna genoemde cijnsboek was hij op 11-12-1734
overleden. Volgens het trouwboek van Herpen zal de in leven gebleven dochter van Jelis wel Theo-
dora heten. RANB, CvB, inv. nr. 1152 cijnsboek Berghem/Herpen, folio 2.

22. RANB, CvB, inv. nr. 1157 cijnsboek Neerlangel, folio 69.
23. RANB, CvB, inv. nr. 1160, folio 108.

opte verbeurte vant sout

8-4-1605: AertLubbertszn. pachter van de impost opt zout over Oudewater ende de gehuchten
daeronder resorterende, ingegaen den ie aprilis 1604, ende den officier deser stede met hem
gevoucht, eyschers, op ende jegens Claes Luijdolffszn. wonende in Diemerbroeck int Sticht van
Utrecht, gedaagde ende verweerder.

Deden seggen dat bij artikel 20 vande Ordonnantie opten voorsz. impost geemaneert, ex-
presselick gestatueert ende verboden is dat ten platten lande ende buyten de besloten steden
geen sout vuyte schuyten ofte schepen vercoft, noch vuyt andere provinciën aldaer opgedaen
sal mogen worden in groote, ofte cleyne quantiteyt opte verbeurte vant sout ende telcken
reyse honden ponden te verbeuren, opden vercooper ende cooper, inbrenger ende indoen-
der respectivelick doende hoewel de gedaagde wel behoort hadde hem nae tvoorsz. artikel te
reguleren ende daer jegens nyet te doen, soo ist nochtans soo dat hij opten ïoen marty 1605
vorlede hem vervordert heeft gehadt met zijn schuyt vuyt het Sticht van Utrecht te brengen
binnen [desde ?] vrijdom deser stede een sack met zout houdende omtrent twee schepels
ende van daer voorts te doen vervoeren, ende inbrengen opte molen van Papecoop staende in
Hollant, die gemalen wordt bij Gerrit Adriaen Hendrkxzn., hebbende sulcx dvoorsz. gedaagde
moetwillens gecontravanieërt den inhouden vant voorsz. artikel, mitsgaders den generalen
placcaete jegens den defraudateurs vuytgegeven waren welcke redenen ende andere ist noot
noch breder te deduceren, ende verhalen dvoorsz. eyschers doende eysch, concluderende dat
de gedaagde over dvoorsz. condemnatie geacht zal worden aenden eyschers te betalen de
waerde vant voorsz. sout, noch in een boete van honden ponden van 40 grooten, volgende
tvoorsz. generael placcaet, maeckende eysch van costen ofte tot andere rechten.

De verweerder seyt expresselick tontkennen eenich zout binnen den bedrij ve van Oudewa-
ter vercoft, opgedaen, doen vercoopen ofte doen opdoen te hebben.

Schepenen accorderen d'eyschers haer getuygen henluyden onthoudende inde gestichte
van Utrecht de welcke hen eyschers van noode in desen te produceren bij clockegeslach, te
mogen doen roepen.

(HUA, toegang 239-2, in. nr. 149, fol. 4;
'Extraordinaris rechtboeck der stede Oudewater beginnende den 24en december A° 1604')
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ONTSPOORDE BEREN
de dwalingen van Arend Renzo Beer (1834-1896) en

Simon Beer (1866-1909)

DOOR G.A. BOEREMA-BEER

Dat niet alle voorvaderen van die brave burgers waren, blijkt wel uit het volgende onderzoek.
In mijn speurtocht naar de familie Beer, stuitte ik op een voorouderlijke oom die niet op het

rechte pad kon blijven. Het betreft Arend Renzo Beer, eerste zoon van ongehuwde moeder Geer-
tje Arends Beer. Arend wordt geboren op 23 januari 1834 in het Aekamp te Oostwold, gemeente
Midwolda. Volgens de gegevens van het KNMI was het weer zeer zacht, in januari 6 boven
nul. Geertje Arends Beer woont op dat moment nog bij haar ouders thuis en Arend zal dus gedeel-
telijk door zijn grootouders zijn grootgebracht. Drie jaar later bevalt Geertje opnieuw van een
buitenechtelijk kind, genaamd Heiko. Al die tijd blijft ze in het Aekamp wonen.

Als Arend Renzo 17 jaar oud is, trouwt zijn moeder met Simon Arends Oorlog, reeds twee keer
weduwnaar en vader van vier kinderen. Beide gezinnen komen samen te wonen in Westerlee.
Hier leert Arend Renzo zijn süc(z\is]t]antje Oorlog kennen, waar hij later mee zal trouwen. Maar
vóór die tijd komt hij in aanraking met justitie.

In 1860 is Arend Renzo Beer woonachtig in Eexta. Op een kwade dag in september ontvreemdt
hij twee lammetjes uit de wei in Woldendorp en verkoopt ze aan een slager te Midwolda. De
lammeren worden echter later terug herkend door de rechtmatige eigenaar en Arend wordt
gearresteerd. Het vonnis luidt vijfjaar tuchthuisstraf, maar dit wordt later omgezet naar vier
jaar correctionele strafte Hoorn'.

Als hij weer op vrije voeten komt, gaat hij terug naar Winschoten en trouwt daar in 1865
met Jantje Oorlog. Na het huwelijk vertrekt het paar naar Wedde, waar ook hun beide kinderen
Simon en Geertje geboren worden. Heel erg lang blijft Arend echter niet op het rechte pad. In
1872 wordt hij opnieuw veroordeeld wegens diefstal van vee uit de weide. Het gezin is op dat

Gevangenis Leeuwarden, prentbriefkaart circa 1930, particuliere collectie
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moment woonachtig in Vriescheloo en daar steelt Arend een schaap uit een stuk land. Hij wil
het schaap gaan verkopen in de stad Groningen, maar onderweg is hij zo moe van het lopen,
dat hij probeert het dier van de hand te doen in Zuidbroek. De eerste de beste voorbijganger
wordt aangeklampt met de vraag of die het schaap wil kopen. De prijs is echter zo laag, dat
de koper argwaan krijgt. Terwijl Arend Renzo in de plaatselijke herberg op zijn geld zit te
wachten, wordt ondertussen de veldwachter erbij gehaald. En zo loopt Arend opnieuw tegen
de lamp. Omdat dit zijn tweede veroordeling is, krijgt hij deze keer wel de volle vijfjaar tucht-
huisstraf, uit te zitten in Leeuwarden2.

Na zijn vrijlating gaat Arend terug naar zijn vrouw Jantje Oorlog die ondertussen is verhuisd
naar Winschoten. Daar is zij in 1872 bevallen van een zoon genaamd Haiko. Dit kind wordt
echter maar acht maanden oud.

Het loopt uiteindelijk niet goed af met Arend Renzo Beer. In maart van het jaar 1896 wordt
hij opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren. In het bevolkings-
register van Winschoten staat: 'Ambtshalve geroyeerd den 7 maart 1896. Opgenomen in het
krankzinnigen gesticht te Zuidlaren'. Hij is op dat moment zwak en hulpbehoevend, onzin-
delijk en deels verlamd. Zijn vrouw Jantje Oorlog had hem inmiddels verlaten. Een maand later
overlijdt hij in Dennenoord. Als oorzaken worden opgegeven: misbruik van sterke drank,
kou, gebrek en verwaarlozing.

Ook Simon Beer, de zoon van Arend Renzo Beer, kan helaas niet op het rechte pad blijven (goed
voorbeeld doet goed volgen). Na zijn huwelijk in 1891 met Lutske Jager gaat het echtpaar wonen
in Winschoten. Simon is steenbakker van beroep en Lutske kraamster. In het bevolkingsregister
van Winschoten vind ik vermeld dat Simon Beer op 31 juli 1893 wordt uitgeschreven omdat hij
in de strafgevangenis van Groningen zit. De omschrijving van de misdaad is als volgt3: 'Feite-
lijke aanranding van de eerbaarheid, door iemand met geweld te dwingen tot het dulden van
ontuchtige handelingen gepleegd door drie vereenigde personen'.

Zijn beide handlangers zijn Hendrik van Pruisen en Hendrik Abé, beiden tichelwerkers uit
Winschoten. De opgelegde straf die alle drie de mannen krijgen, is twee jaar gevangenis: van
28 juli 1893 tot 28 juli 1895. Helaas is het bijbehorende procesverbaal verloren gegaan. Simon
zit zijn volle twee jaar uit en keert dan weer terug naar zijn vrouw. Hij wordt koopman en
samen met Lutske woont hij aan de Markstraat 2 te Winschoten. Op 28 januari 1904 vertrekt hij
naar Kaapstad. Op 23 oktober 1908 komt hij vanuit Pelgrimsrust in Transvaal samen met zijn
vrouw en een pleegdochter4 terug. Zij vestigen zich in de stad Groningen. Simon overlijdt kort
daarna op 9 april 1909 in het Academisch Ziekenhuis van Groningen.

Daarna is Lutske nog twee keer getrouwd, eerst in 1910 met Hindrik van der Tuin en daarna in
1913 met Klaas Reitsema. Lutske overlijdt te Midwolde, gemeente Leek, op 20 april 1926.
Met dank aan mevrouw P.J.C. Elema te Groningen voor de aanvullende informatie.

NAAMLIJST BEER

I. Rense Janssen, geb. Leer (D) 1759, overl. Jemgum (D) 16-5-1795, tr. Jemgum 5-10-1783 Geeske
Arends Beer, geb. Jemgum 30-12-1755, dr. van Arend Ernst en Hebe Gerrijts.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Beer, geb. Jemgum 27-11-1783, overl. Jemgum 1783.
2. Arend Rensen Beer, volgt II.
3. Lisabeth Beer, geb.Jemgum 14-11-1788.
4. Jan Beer, geb. Jemgum 18-10-1791.
5. Jan Beer, geb. Jemgum 14-3-1793-



II. Arend Rensen Beer, geb./ged. Jemgum 9/14-4-1786, timmerman, overl. Midwolda 20-7-
1872, tr. Beerta 13-5-1815 Grietje Geerts, geb./ged. Nieuw Beerta 3-2/4-3-1790, overl. Midwolda
17-1-1864, dr. van Jan Harms en Hielke Geerts.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Arends Beer/Geertje Geerts, volgt III.
2. Geeske Beer, geb./ged. Beerta 10/12-10-1815, overl. Midwolda 2-2-1900, tr. Midwolda 18-5-

1849 Jacob Koerts Meijer, geb. Nieuwolda 2-2-1817, overl. Midwolda 15-7-1862, zn. van Coert
Meijer en Grietje van Oosten.

3. Heike Arends Beer, geb./ged. Nieuw Beerta 5/7-4-1818, overl. Weddermarke (Wedde)
18-9-1908, tr. (1) Bellingwolde 1-5-1847 Jan Ottens Walburg, geb. Bellingwolde 29-10-1808,
overl. ald. 30-1-1884, zn. van Okke Stoffers Walborg en Hilke Lucas Bakker; tr. (2) Wedde
21-5-1890 AlbertHoltkamp, geb. Scheemda 2-10-1827, overl. Bellingwolde 4-12-1902, zn. van
Jacob Jans Holtkamp en Geertje Jans Drenth.

4. Elizabet Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 18-8-1819, overl. Midwolda 3-11-
1819.

5. Rense/Riens Jans Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 11-11-1820, smidsknecht/
broodbakker, tr. Waalwijk 11-12-1852 Dirkje Adriana van Steenes, geb. Waalwijk 27-8-1814,
dr. van Dirk van Steenes en Maria Adriana Smitmans.

6. Jan Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 26-12-1823, overl. Midwolda 15-10-1827.
7. Elisabeth Beer, geb. Midwolda (Oostwolder Ekamp) 24-2-1827, overl. Wedde (Wedder-

heide) 18-3-1895, tr. Beerta 27-8-1853 GeertLodewijks Martens, geb./ged. Weener (Tükelwarf,
D) 8/11-4-1813, overl. Wedde 7-12-1889, zn. van Lodewijk Martens en Teupke Engelberts.
Geert tr. (1) Beerta 14-12-1839 Grietje Frans Geertsema, geb. Beerta 23-7-1818, overl. ald. 25-
7-1852, dr. van Frans Menne Geertsema en Teupke Harms.

8. Jantje Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 1-5-1830, overl. Den Haag 5-2-1910, tr.
Midwolda 21-10-1855 Lodewijk Martens, geb./ged. Stapelmoorderheide (D) 19/20-11-1831,
overl. Den Haag 25-10-1907, zn. van Lodewijk Martens en Eeke Lodewijks.

9. Jan Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 22-1-1834, arbeider, dagloner, overl. Mid-
wolda 26-2-1886, tr. Midwolda 7-9-1870 Geertje Mulder, geb. Midwolda 13-4-1841, overl.
ald. 15-1-1883, dr. van Geert Geerts Mulder en Hilke Jans van Dijk.

III. Geertje Arends Beer/Geertje Geerts, geb. Nieuw Beerta 23-12-1813, arbeidster, overl. Win-
schoten 19-2-1886, tr. Winschoten 16-9-1851 Simon Arends Oorlog, geb./ged. Scheemda 27-2/
15-3-1807, overl. Winschoten 16-2-1898, zn. van Arend Geerts en Grietje Tjaarts.

Kinderen van haar en een onbekende vader:

1. Arend Renzo Beer, volgt IVa.
2. Heiko Geerts Beer, volgt IVb.

IVa. Arend Renzo Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 23-1-1834, arbeider, overl.
Zuidlaren 22-4-1896, tr. Winschoten 10-5-1865 Jantje Oorlog, geb. Winschoten 12-6-1836,
overl. ald. 19-3-1909, dr. van Simon Arends Oorlog en Marijke Geerts Visker.

Uit dit huwelijk:

1. Simon Beer, geb. Wedde (Morige) 25-5-1866, steenbakker, koopman, overl. Groningen
9-4-1909, tr. Winschoten 23-7-1891 Lu tske Jager, geb. Marum (De Wilp) 29-3-1868, kraam-
ster, overl. Leek (Midwolde) 20-4-1926, dr. van Rense Jager, arbeider, en Sara Venema4.



Lutske tr. (2) Groningen 7-4-1910 Hindrik van der Tuin, geb. Groningen 3-9-1871, overl.
Leek (Midvvolde) 25-10-1911, zn. van Hindrik Jans van der Tuin en Catharina Maria Lever-
man; tr. (3) Leek 17-5-1913 Klaas Reitsema.

2. Geertje Beer, geb. Wedde 25-2-1868, overl. Winschoten 1-1-1953, tr. Winschoten 2-6-1892
Hindrik Dammer, geb. Scheemda 15-5-1871, overl. Groningen 14-1-1925, zn. van Jan Dam-
mer en Pietertje de Wal.

3. Haiko Beer, geb. Winschoten 11-6-1872, overl. ald. 16-2-1873.

IVb. Heiko Geerts Beer, geb. Midwolda (AE kamp te Oostwold) 4-10-1837, dagloner, overl.
Oude Pekela 23-6-1911, tr. (1) Nieuwolda 25-5-1861 Aaltje Luttjeboer, geb. Westerlee 6-12-1832,
overl. Oude Pekela 29-1-1886, dr. van Geert Berends Luttjeboer en Bieke Sipkes Wiegers; tr. (2)
Oude Pekela 16-4-1887 Magrita Gezina van Oosterom, geb. Vlagtwedde 21-1-1840, overl. Oude
Pekela 2-1-1923, dr. van Jan Willem van Oosterom en Frouwke Engelkes Löning.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geert Beer, geb. Nieuwolda 18-9-1861, overl. Oude Pekela 23-10-1869.
2. Arend Beer, geb. Nieuwolda 5-8-1863, dagloner, overl. Oude Pekela 25-9-1947, tr. Oude

Pekela 9-10-1886 Trientje Kuiper, geb. Stapelmoor (D) 3-8-1865, overl. Oude Pekela 10-2-
1941, dr. van Hendrik Kuiper en Antje Georgina Reemstede.

3. Bijke Beer, geb. Nieuwolda 12-5-1865, overl. Oude Pekela 21-4-1867.
4. Siepko Beer, geb. Oude Pekela 2-9-1867, tr. Nieuweschans 27-8-1892 Gepke Kruize, geb.

Bellingwolde 15-8-1874, dr. van Willem Kruize en Ettje Bloem. Siepko en Gepke vertrek-
ken op 28-4-1903 naar Iowa, Noord Amerika.

5. Geert Beer, geb. Oude Pekela 26-11-1869, overl. Morige (Wedde) 11-7-1923, tr. Wedde 22-9-
1897 Trientje Zuidema, geb. Beerta 18-1-1869, overl. Oude Pekela 2-5-1955, dr. van Harm
Zuidema en Engel Entjes.

6. Geertje Beer, geb. Oude Pekela 15-9-1872, dienstmeid, overl. Scheemda 28-11-1965, tr. Win-
schoten 22-5-1902 Zwier Koekkoek, geb. Beerta 17-3-1877, overl. Oude Pekela 11-2-1928,
zn. van Harm Berends Koekkoek en Maria Zwart.

7. Bijke Beer, geb. Oude Pekela 15-9-1872, tweeling met voorgaande kind, dienstmeid, overl.
Lutjeloo (Wedde) 13-12-1925, tr. Wedde 24-1-1900 Harm Bodde, geb. Beerta 15-9-18805,
dagloner, overl. Winschoten 16-8-1966, zn. van Hindrik Bodde en Geessien van Heuve-
len.

8. Willem Beer, geb. Oude Pekela 7-12-1874, landarbeider, overl. ald. 23-1-1942, tr. Beerta 5-5-
1900 Roelfien Smit, geb. Beerta (Oudedijk) 28-8-1880, overl. Amsterdam 24-1-1965, dr. van
Hindrik Smit en Willemina de Beer.

Noten
1. Provinciaal Geregtshof van Groningen, inv. nr. 148, toegangsnummer 77.
2. Provinciaal Geregtshof van Groningen, inv. nr. 148, toegangsnummer 99.
3. Register voor de bevolking in de strafgevangenis te Groningen, inv. nr 14.285, toegangsnummer

83.
4. Met dank aan mevrouw P.J.C. Elema te Groningen voor de informatie over Simon Beer en Lutske

Jager. De pleegdochter is Sarina Jager, geb. Groningen 10-5-1901, dr. van Johanna Jager, dienstmeid,
ongehuwd.

5. Harm is geboren als Harm van Heuvelen, en heette na het huwelijk van zijn moeder te Beerta op 13
november 1886 met Hendrik Bodde: Harm Bodde. Met dank aan mevrouw P. J. C. Elema te Groningen
voorde informatie.
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EEN MILITAIRE MEDAILLE MET STRAFREGISTER
de fuselier Johan Breuweiler (1788-1862)

DOOR W.J.M. HERMSEN

Een van mij n voorouders is Johan Breuweiler, geboren te Buchweil (Zwitserland) op 18 mei 1788,
als zoon van Nicolaas Breuweiler en Catharina Gahweiler. Als hij in 1834 in het huwelijk wil tre-
den met Grada Tolhuizen' is er een probleem: Johan moet namelijk, net als iedere Nederlander,
bij zijn huwelijk zijn geboortebewijs, eventuele overlijdensbewijzen van zijn ouders en een
certificaat ter voldoening van zijn dienstplicht overleggen.

Hij wendt zich tot de burgemeester van Hummelo en Keppel. In diens brievenboek2 vinden
we een groot aantal brieven en aantekeningen over het probleem rond het voorgenomen hu-
welijk. In eerste instantie wendde de burgemeester zich tot de vrederechter te Doetinchem.
Deze verklaart echter hiervoor niet bevoegd te zijn en verwijst door naar de rechtbank te
Zutphen. Ook deze rechtbank is hiertoe niet bevoegd en adviseert de burgemeester om zich te
wenden tot Zijne Majesteit. Nadat de Koning is geïnformeerd, deelt de rechtbank te Zutphen
op 9 juni 1834 mee, 'dat het Zijne Majesteit behaagd heeft aan Johan Breuweiler toe te staan
een huwelijk aan te gaan zonder overlegging der gevorderde stukken'.

Een (eerste) Koninklijk Besluit3 wordt uitgevaardigd. Helaas echter blijkt de naam van zijn
echtgenote hierin verkeerd weergegeven. Als reactie vraagt de burgemeester van Hummelo
en Keppel op 11 juni opnieuw aan de rechtbank te Zutphen wat te doen. Volgens een schrijven
van 13 juni is het antwoord simpel: zich opnieuw tot Zijne Majesteit wenden. Nadat dit heeft
plaatsgevonden, volgt op 28 juli een tweede Koninklijk Besluit4 met de juiste naamsvermel-
ding. De Koninklijke Besluiten worden bij de huwelijksbijlagen gevoegd5. Uiteindelijk vindt
het huwelijk met Grada Tolhuizen plaats op 30 juli 1834 en is hij gepensioneerd soldaat, oud
ruim 46 jaar, geboren te Buchweil (Zwitserland).

Het gezin krijgt later zeven kinderen, geboren tussen 1835 en 18546.

Militaire loopbaan
De opmerking 'gepensioneerd soldaat', heeft mij naar Den Haag gebracht om daar onderzoek
te verrichten in de pensioenregisters7. Volgens een daar gevonden document treedt Johan
Breuweiler op 6 augustus 1806 in Franse militaire dienst bij het 2e Zwitserse Regiment. Als
zodanig neemt hij deel aan een veldtocht van Napoleon naar Portugal in 1807 en 1808, waar
Napoleon een volledige kustblokkade tegen Engeland wil vestigen door Spanje en Portugal
in te lijven bij Frankrijk. Engeland accepteert dat niet zo maar en komt vervolgens Portugal
te hulp.

Onder de Engelse troepen bevonden zich ook de Zwitserse regimenten De Meuron, De Roll
en De Watteville. Vele soldaten die door de conscriptie in Franse Dienst geraakten, namen de
eerste de beste gelegenheid waar om naar de Engelsen over te lopen. Zo ook Johan Breuweiler. In
1808 werd hij ingelijfd bij het Zwitsers regiment in Engelse Dienst genaamd De Roll. Van het
Zwitserse Regiment De Meuron is bekend dat rond 1809 maar liefst vijfhonderd manschap-
pen, voornamelijk Zwitsers en Duitsers, opnam die waren overgelopen. Ook later gebeurde
dat nog vele malen. In 1813 telde het regiment De Meuron meer dan tweeduizend manschap-
pen, hiervan waren er slechts achthonderd Zwitsers en minimaal vijfhonderd Duitsers. De
rest, circa zevenhonderd, waren allemaal manschappen die op aan de Franse conscriptie ont-
komen waren. Vrijwel elke Europese nationaliteit was vertegenwoordigd, Nederland had een
aandeel van maar liefst driehonderd man.

Tijdens gevechten wordt Johan Breuweiler in 1808 door de Engelsen gevangen genomen,
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maar hij heeft geluk: ook de Engelsen beschikken over Zwitserse Regimenten, en dus werd hij
ingelijfd bij een van deze regimenten, Regiment De Roll genaamd.

In dienst van dit regiment maakt hij nog de veldtocht mee naar Spanje in 1809, waar hij
weer vecht in nieuwe veldslagen om de eerder genoemde kustblokkade, maar nu aan de ande-
re zijde (zijn vroegere vijand). Ook vecht hij later in West-Indië (1810-1811) en op Sicilië (1814).

Bij een Zwitsers regiment in Nederlandse dienst
Op 15 mei 1815 verlaat Johan de Engelse dienst om op 3 november 1816 voor een periode van
vier jaar in Nederlandse dienst te treden, bij het 30ste Regiment Zwitsers. Al op 28 december
van dat jaar wordt hij bevorderd tot fuselier, oftewel infanterie-soldaat te voet. In 1820,1824
en 1828 tekent hij telkens voor vier jaren bij. In het Stamboek van dit Regiment Zwitsers nr.
308 vinden we zijn signalement: lang: 1 el, 6 palmen, 8 duimen en 8 strepen (dit is 168,8 cm),
aangezicht: langwerpig, neus: dik, voorhoofd: laag, mond: klein, ogen: blauw, haar en wenk-
brauwen: donkerbruin.

Strafregister
Bij het rapport9 over de toekenning, is zijn strafregister aangetroffen dat hieronder is weer-
gegeven:

'EXTRACT uit het strafregister van Fuselier Johan Breuweiler, den 28-3-1829 overgenomen
van het Regiment Zwitsers nr. 30, de welke voor Bronzen Medaille wordt voorgedragen'

jaar

1818

1821

1823

1823

1823

1824

1824

1825

1825

1825

door

batalj onscommandant

bataljonscommandant

compagniescommandant

batalj onscommandant

compagniescommandant

bataljonscommandant

compagniescommandant

regimentschef

compagniescommandant

bataljonscommandant

straffen

8 dagen provos10

8 dagen provos

4 dagen poliz kamer"

14 dagen provos, om de
andere dag op water en
brood en 30 dagen gecon-
signeert12

4 dagen poliz kamer

1 maand geconsigneert en
strafpeleton

4 dagen poliz kamer

14 dagen provos, om de an-
dere dag op water en brood,
is in de ijzers gesloten en 30
dagen geconsigneert

8 dagen poliz kamer

8 dagen poliz kamer

redenen

schelden tegen de officier en on-
derofficier

dienstweigering en liegen tegen
de compagniescommandant

dronkenschap

ontvreemding van een zilveren
speld

heeft niet in zij n bed geslapen

schelden tegen een sergeant

heeft een recruut bedrogen

heeft tijdens dronkenschap bajo-
net getrokken en over meerderen
gescholden

door dronkenschap niet op wacht
kunnen staan

heeft in zijn kamer om geld ge-
speeld en zich verzet tegen een
korporaal
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1826

1827

1827

1828

1828

1828

1828

1829

regimentschef

compagniescommandant

compagniescommandant

compagniescommandant

batalj onscommandant

detacheringscommandant

bataljonscommandant

8 dagen provos, om de an-
dere dag op water en brood,
30 dagen geconsigneert en
strafpeleton

6 dagen poliz kamer

4 dagen poliz kamer

8 dagen geconsigneert en
strafpeleton

8 dagen Poliz Kamer, 14
dagen geconsigneert en
strafpeloton

14 dagen provos, om de an-
dere dag op water en brood,
14 dagen geconsigneert en
strafpeleton

8 dagen provos en 14 dagen
geconsigneert

geene straffen

verkopen klein equipement (=
kleine uitrustingsstukken) en
schelden over meerdere

miste bij inspectie een ordon-
natzschuts

slaan van een kameraad

een niet opgeruimde kamer

herhaalde dronkenschap

ongegrond klagen, grote uitspra-
ken tegen de Detacheringscom-
mandant, schelden over meerde-
ren en dronkenschap

weigeren om te gaan exerceren

Het reguliere Nederlandse leger
Bij de opheffing van alle Zwitserse Regimenten in Nederlandse dienst, vanaf 25 maart 1829,
gaat Johan over naar de 17e afdeling Infanterie13. Op 26 maart 1829 tekent hij bij voor een pe-
riode van zes jaar. Op 24 augustus verkrijgt hij de bronzen medaille wegens 12 jaren trouwe
dienst in de Nederlanden. De medaille krijgt hij overigens niet zomaar. Het 'advies van den
generaal belast met het toezigt over den infanterie in het 3e Groot Militair Commando' valt
negatief uit 'wegens zijn eerdere straffen zou het goed zijn de medaille vooralsnog niet toe te
staan'. Gelukkig voor Johan valt de 'consideratie en advies van de chef van het korps' voor hem
wat positiever uit. Toch heeft het negatieve advies zijn gevolgen: hij ontvangt weliswaar de
medaille, maar slechts de halve gratificatie, dit is zes gulden.

Bijzonder lang heeft Johan niet gediend in zijn nieuwe regiment, want al in 1831 wordt hij
wegens blindheid gepensioneerd. Uit een gevonden medisch rapport14 blijkt in hoeverre hij
nu werkelijk blind was: 'Een bijna geheel verlies van het gezichtsvermogen aan beide ogen
door een vlek op het midden van het doorschijnend hoornvlies, vasthechting van den re-
genboog en hebbelijke ontsteking van het bindvlies aan het rechteroog, met beginselen van
groene staar en verouderde ontsteking van het bindvlies van het linkeroog'.

Het hierop volgende advies luidt: 'ongeschikt voor den militaire dienst en buiten staat door
handenarbeid in zijn dagelijks onderhoud te voorzien'. Dit rapport14 heeft tot gevolg een
voorstel aan Zijne Majesteit Willem I waarin vermeld werd dat 'Johan Breuweiler, geboren te
Zwitserland, fuselier der 17e afdeling Infanterie op grond van een bij na geheel gezichtsverlies
aan beide ogen' tot pensionering zal worden voorgedragen. Ook wordt het bedrag van zijn
gagement vermeld, en wel 136 gulden per jaar. Uit de pensioenregisters blijkt, dat deze 'pen-
sioensvoordracht' werd ingediend op 26 juli 1831. Met het pensioensbesluit van 6 september
1831 werd het voorstel goedgekeurd en de ingang van het pensioen viel op 8 oktober 1831.

Johan Breuweiler overlijdt te Didam op 6 februari 1862.
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Noten
1. Ged. Doesburg 21-12-1810, overl. Didam 16-7-1883,dr. vanAnthoniTolhuizen enArnoldaLucassen.
2. Brievenboek van de gemeente Hummelo en Keppel: register op ingekomen stukken eerste Vi jaar

1834, afgezonden brieven eerste Vi jaar 1834, register op ingekomen stukken tweede V2 jaar 1834,
ingekomen stukken tweede 'A jaar 1834.

3. Koninklijk Besluit (= KB) 1 juni 1834 nr. 106.
4. KB 10juli 1834 nr. 30.
5. RAG, huwelijksbijlagen Hummelo en Keppel 30-7-1834 nr. 20 met een brief van het Ministerie van

Justitie met de melding om een afschrift van het bewijs van voldoening der Nationale Militie toe
te zenden aan de Raad van State, terwijl de belanghebbenden op de normale wijze zullen worden
ingelicht.

6. De zeven kinderen zijn:
1. Antonia Breuweiler, geb. Drempt (gem. Hummelo en Keppel) 12-2-1835, tr. Didam 24-6-1870 Ber-

nardusKlaassen (vier kinderen).
2. Anna Catharina Breuweiler, geb. Drempt (gem. Hummelo en Keppel) 25-11-1836, tr. Bergh 15-9-

1869 Carel Fielt (vier kinderen, onder wie mijn grootvader).
3. Janna Breuweiler, geb. Eldrik (gem. Hummelo en Keppel) 31-5-1838.
4. Marianne Breuweiler, geb. Eldrik (gem. Hummelo en Keppel) 1-6-1838, tr. Didam 4-5-1866 Gerar-

dusHelmig(viet kinderen).
5. Johannes Breuweiler, geb. Eldrik (gem. Hummelo en Keppel) 24-3-1840, overl. Didam 10-1-1872.
6. Antoon Breuweiler, geb. Wehl 6-4-1846, overl. Wehl 17-5-1853.
7. AntjeBreuweiler, geb. Wehl 17-8-1854, tr. Didam 27-5-1872 GerardusBalduk (vijf kinderen).

7. Nationaal Archief te Den Haag (= NA) Inventaris van de tweede afdeling nr. 2.13.36, nr. 6 klapper
op het grootboek der gewone militaire pensioenen en nr. 82 klapper op de voortdurende pensioe-
nen (1814-1841).

8. NA Inventaris van Militaire Stamboeken 1813-1844 nr. 2.13.09, inv. nr. 23, Reg. Zwitsers nr. 30,
nummer 2125.

9. NA Ministerie van Oorlog 1813-1931, inv. nr. 13851, index verbalen 1829 A-F
- 28 juli NOMINATIEVE STAAT der Onder-Officieren en Manschappen van 17e Afdeeling Infan-

terie, voorgedragen tot het bekomen der Medaille, voor Trouwe Dienst, en gratificatiën, met
aanwijzing der beslissing van het departement van Oorlog.

- 30 juli STAAT houdende opgave der Onderofficieren en Manschappen die gedurende het twee-
de kwartaal 1829 door eenen Nederlandschen Dienst van 12 jaren na het tijdstip van 1 januari
1814 aanspraak hebben verkregen op de Bronzen Medaille doot trouwen Dienst, ingesteld bij
besluit des Konings van den 19 februari 1825 nr. 97 als hebbende zich opnieuw verbonden.

- 17e Afdeeling Infanterie, 5e kompagnie: Extract uit het strafregister van fuselier J. Breuweiler
den 28-3-1829 overgenomen van het Regiment Zwitsers nr. 30 de welke voor den bronzen me-
daille wordt voorgedragen.

10. Opsluiting.
11. Politiekamer = militaire straf voor kleine vergrijpen of het vertrek waar de straf wordt ondergaan.
12. Kazerne-arrest.
13. NA Inventaris van Militaire Stamboeken 1813-1844 nr. 2.13.09, klapper 198b 1822-1839, Reg. Inf. nr.

17, zie: Reg. Inf. nr. 6, nummer 16369.
14. NA Inventaris van de tweede afdeling van het Rijksarchief, inv. nr. 2.13.01, Archief van het Ministe-

rie van Oorlog, verbalen 26 juli 1831, nr. 41 (inv. 2682).
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r WEGWIJS
archiefnieuws

_A

Regionaal Historisch Centrum Tilburg
Uitbreidinggemeentelijkearchiefiorgvanaf2004
Het RHC Tilburg [nu: Tilburg, Dongen, Loon
op Zand, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek]
zal vanaf 2004 sterk gaan uitbreiden. Met zes
gemeenten in West-Brabant worden dienstverle-
ningsovereenkomsten gesloten. Daarna heeft het
RHC Tilburg de archiefzorg over twaalf gemeen-
ten in Midden- en West-Brabant.

De zes nieuwe gemeenten Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg,
Gilze-Rijen en Oosterhout vormen niet direct
een echte historische eenheid met elkaar. Het is
louter om geografische (ze grenzen aan elkaar)
en organisatorische (onderdeel van het Regionaal
Archief West-Brabant locatie Oosterhout) rede-
nen dat zij zich als één geheel gaan aansluiten bij
het RHC Tilburg.

Er is bijvoorbeeld historisch gezien niets ge-
meenschappelijks te ontdekken tussen de van
oorsprong Hollandse stad Geertruidenberg en
het sterk op België georiënteerde dorp Baarle-
Nassau in de voormalige baronie van Breda. Bei-
de plaatsen hebben wél soortgelijke archieven en
collecties zoals die in iedere stad of dorp gevormd
worden, bijvoorbeeld schepenbankarchieven,
kadastrale leggers, notariële archieven en foto's.

Het aantal plaatsen dat vanaf 2004 binnen
het nieuwe werkgebied gaat vallen, wordt aan-
zienlijk groter. Hooge en Lage Zwaluwe, Made,
Wagenberg en Raamsdonk bijvoorbeeld maken
onderdeel uit van de nieuwe gemeenten. Dat de
archieven van Alphen-Chaam nu bij ons worden
ondergebracht, is van belang vanwege de his-
torisch gevormde archieven van de voormalige
gemeente Alphen en Riel. Riel valt nu immers
onder de nieuwe gemeente Goirle, maar de ar-
chieven van Riel waren nog niet in ons bezit. Op
deze wijze komen de archieven van voormalige
en nieuwe gemeenten weer bij elkaar.

Er zijn nog meer voordelen te noemen.
Schaalvergroting van archieven is een landelijke
tendens; dat werkt efficiënter. Het RHC Tilburg
heeft een omvangrijke en professionele web-
site die in Oosterhout nog ontbrak. Ruimere
openingstijden van een goed geoutilleerde stu-
diezaal is ook in het voordeel van de bezoeker.

Baarle-Nassau is nauw verweven met de Bel-
gische enclave Baarle-Hertog. Dit biedt in de

toekomst mogelijkheden om op archiefgebied
internationale samenwerkingsverbanden aan te
gaan.

Het is ondoenlijk om hier alle archieven te
noemen die naar Tilburg komen. Het gaat om on-
geveer 450 verschillende archieven en collecties
die een totale planklengte gaan beslaan van in
eerste instantie zo'n 1.500 en op termijn uitein-
delijk 2.500 strekkende meter. Het oudste stuk is
bijna 675 jaar oud. Het komt uit het archief van
het dorpsbestuur van Raamsdonk en het dateert
van 1329. Alle archieven zullen vanaf volgend
jaar op de website (die overigens een betere na-
vigatiestructuur gaat krijgen) worden geplaatst
en van vele ook de inventaris of plaatsingslijst.
De verhuizing van archieven en collecties naar
Tilburg zal begin 2004 plaatsvinden. Archieven
die verfilmd of niet raadpleegbaar zijn, zullen
tijdelijk elders worden ondergebracht. Het hui-
dige Tilburgse archiefdepot is te klein voor het
bergen van al het Oosterhoutse materiaal, dus
een deel komt in afwachting van nieuwbouw nog
niet naar het RHC Tilburg. Het is namelijk de be-
doeling dat bij het nieuwe entreegebouw van het
Textielmuseum aan de Goirkestraat, waarmee
het RHC Tilburg in 2004 gaat fuseren, een nieuw
archiefdepot wordt gebouwd. Naar verwachting
zal de bouw in 2006 klaar zijn. We beschikken
dan over twee goede archiefdepots. Kortom, veel
nieuwe ontwikkelingen. We houden u op de
hoogte.

RonaldPeeters
[De Lancier, jg. 3, nr. 2, sept. 2003, pag. 1,2]

Project 'De Woonomgeving'
Op 25 september zal de website van het DivA-pro-
ject 'De kleur van Nederland' officieel gelanceerd
worden. In het kader van dat project zijn alle
minuutplans (kadasterkaarten) uit 1832 van alle
gemeenten in Nederland gedigitaliseerd en die
kaarten zullen via deze nieuwe site beschikbaar
komen. Datzelfde geldt voor de Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafels (O.A.T.) waarin alle eigena-
ren met de percelen die ze in 1832 bezaten zijn
opgenomen.

U heeft in de laatste Lancier van 2002 kunnen
lezen dat het RHC Tilburg samen met de Heem-
kundekring De Kleine Meierij aan dat project
heeft meegedaan door kadastrale gegevens van
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Oisterwijk in het programma Hazagoed in te
voeren. Dit dynamische bestand kan helaas geen
plaats krijgen binnen de site van De Woonomge-
ving. Het zal echter wel mogelijk zijn om de ka-
dastrale ontwikkelingvan Oisterwijk te volgen in
periodes van 5 of 10 jaar. Op dit moment is alleen
de periode van 1832 tot 1880 verwerkt. De latere
periode tot 1985 moet nog gedaan worden en zal
op een later tijdstip onderdeel gaan uitmaken
van de website.

Luud de Brouwer

U vindt de uitkomsten van dit project op:
http://www.dewoonomgeving.nl

[De Lancier, jg. 3, nr. 2, sept. 2003, pag. 5]

websites
familienamen: De verspreiding van iedere huidige
Nederlandse familienaam kan men opzoeken op:
www.familienaam.nl
De Belgische versie:
www.familienaam.be
slavernij: database van het Nationaal Archief:
www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname

Streekarchief te Grave
In verband met de slechte staat van de depot-
ruimte in Grave is onlangs een groot deel van de
archieven van het rayon Land van Cuijk van het
streekarchief Brabant-Noordoost tijdelijk (voor
een periode van 2,5 jaar) overgebracht naar het
Rijksarchief in Noord-Brabant in 's-Hertogen-
bosch. Het merendeel van deze overgebrachte ar-
chieven is te raadplegen in de studiezaal van het
Rijksarchief. Een aantal belangrijke archieven
zijn de schepenbankarchieven van het Land van
Cuijk; de notariële archieven van notarissen die
hun standplaats in het Land van Cuijk hadden;
en de archieven van de diverse dorps- en gemeen-
tebesturen in het Land van Cuijk (onderdeel
daarvan vormen onder meer de kadastrale leg-
gers en de bouwvergunningen. Het oude stads-
archief van Grave (tot 1810) is ondergebracht in
het archiefdepot van het streekarchief Brabant-
Noordoost, rayon Oss.

[Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg.
18, nr. 3, juli 2003, pag. 116]

Koninklijke Bibliotheek (KB)
Verbouwingen. In de komende periode worden er
in en om het KB-gebouw enige verbouwingen
uitgevoerd.
- De leeszalen
Met de herinrichting van de leeszalen wil de KB
belangrijke wensen van klanten verwezelijken.

Direct bij de entree op de eerste verdieping komt
het Informatiecentrum, met honderd nieuwe
pc's van hoge kwaliteit en een informatiebalie.
Aansluitend de Algemene Leeszaal met de cen-
trale uitgiftebalie. Daar staan een ruime collectie
algemene naslagwerken en lopende jaargangen
van tijdschriften. Er komen voldoende rustige
werkplekken, deels in een apart stiltegebied.

De Leeszaal van Nederland, met veel actueel
materiaal over Nederlandse geschiedenis, taal
en cultuur in open opstelling, is de belangrijkste
vernieuwing op de tweede verdieping. Er ko-
men speciale thema-paviljoens over belangrijke
onderwerpen uit de KB-collectie. Ook wordt de
Leeszaal Bijzondere Collecties verbouwd. Naar
verwachting zal de herinrichting van de leesza-
len in het derde kwartaal van 2004 gereed zij n.
- Het magazijn
Bij het ontwerp van het nieuwe gebouw van de
KB in 1982 was rekening gehouden met vijftig
j aar groei van de boekencollectie. Maar deze groei
is tweemaal zo snel gegaan, zodat de magazijnen
nu al bijna vol zijn. Gelukkig wordt dit jaar be-
gonnen met de bouw van een nieuw magazijn,
goed voor vijftien jaar boekenaanwas. In 2005 zal
deze uitbreiding over de trambaan heen gereed
zijn. Architect Herbert van der Brugghen van het
bureau 0D205 architectuur bv heeft daarvoor een
spectaculair gebouw op hoge pilaren ontworpen.
- Tentoonstellingsruimte
De tentoonstellingsruimte van de KB wordt het
komende jaar ingrijpend aangepast. Op 1 juli
sloot de KB een overeenkomst met het Nationaal
Archief om deze nieuwe ruimte gezamenlijk in
te richten. In een semi-permanente opstelling
zullen topstukken uit beide instellingen te zien
zijn. Schenkingen, nieuwe collecties, of items
rond actuele thema's zullen centraal staan in
wisselexposities. Bezoekers krijgen door een
multimediale presentatie ook een overzicht van
de vele diensten, collecties en activiteiten van
de KB en het Nationaal Archief. Kossmann en
De Jong, bekend van Het wonderbaarlijk alfabet en
Wonderland, ontwierpen de inrichting van de ten-
toonstellingsruimte. De opening wordt verwacht
in de loop van 2004.

[KB.nl, jg.2, nr. 3, sept. 2003, pag. 3]

Citaat uit een interview met architect Van der
Brugghen: '... dan besef je toch steeds weer het
belang van bibliotheken. En ondanks de toene-
mende digitale mogelijkheden zullen er altijd
fysieke bibliotheken blijven bestaan, ook als plek
om elkaar te ontmoeten en om ideeën uit te wisse-
len'. [KB.nl, jg.2, nr. 3, sept. 2003, pag. 5]
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Douwe Egberts bestaat 250 jaar
In 1753 werd Douwe Egberts opgericht door Eg-
ben Douwe in het Friese Joure. Een centrale rol in
het jubileum van Douwe Egberts wordt vervuld
door de speciaal hiervoor geopende site:
www.de250jaar.nl.

Hier kan iedere belangstellende veel nieuws
omtrent de door Douwe Egberts te organiseren
activiteiten terugvinden. Ook met betrekking tot
het verleden van het bedrijf staat op de site veel
informatie en illustratiemateriaal. Deze informa-
tie is voor een belangrijk deel ontleend aan het
Bedrijfshistorisch Centrum (BHC) van Douwe
Egberts. De afdeling beheert een zeer heterogene
collectie, variërend van advertenties vanaf 1806
tot winkelreclame en van verpakkingen, logo's,
geschenken, boeken, kalenders tot posters,
deurhangers en originele tekeningen van door
Douwe Egberts uitgegeven boeken. ... Behalve
de bedrijfshistorische collectie, kende Douwe Eg-
berts ook een omvangrijk en oud bedrijfsarchief.
[het gehele archief tot en met 1978, het jaar van
overname door een Amerikaanse onderneming,
is overgedragen aan het Rijksarchief in Friesland,
waar medewerkers het archief toegankelijk ma-
ken].

[Archievenblad, jg. 107, nr. 6, aug. 2003, pag. 7]

Vernieuwde website Jan van Hout
De Vereniging Jan van Hout is gelieerd aan het
Archief voor Leiden en Omstreken en houdt zich
o.a. bezig met het publiceren van onderzoeksre-
sultaten en bronnen, het helpen indiceren van
moeilijk toegankelijke archiefbescheiden en
ander documentair materiaal.

Enkele maanden geleden is begonnen met de
herstructurering van de website:
www.janvanhout.nl
en de bedoeling van dit bericht is de aandacht te
vestigen op de inhoud daarvan. Op dit moment
beslaat de website zo'n 1000 pagina's. Het groot-
ste deel bestaat uit informatie over 150 jaar Leidse
Gemeenteraad (1851-2000)... geeft een schat aan
informatie over 600 Leidse raadsleden en hun
werkzaamheden. De informatie is op de website
onder drie 'knoppen' te raadplegen: raadsleden,
jaartal en commissies. ... De totale database is
te raadplegen op het Archief voor Leiden e.O.,
Boisotkade 2a te Leiden. Naast Het Leidse Pluche
bevat de website transcripties van een aantal re-
keningen van Leidse vestmeesters uit de periode
1460-1465 en rekeningen van de kerkmeesters
van de St. Pieterskerk uit de jaren 1398-1428. Ver-
der staat ook de driemaandelijkse Nieuwsbrief
op het net en wordt relevante informatie over

bijeenkomsten en lezingen die voor historisch
geïnteresseerden van belang zijn van dag tot dag
bijgehouden.

[Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 25, nr. 4, juli/
sept. 2003, pag. 6]

Digitalisering Gemeentearchief Schouwen-
Duiveland
Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland heeft
de nodige stappen gezet op de weg van de digita-
lisering. Drie speerpunten zijn daarin aan de
orde: de bibliotheek, de historisch-topografische
atlas en de indicering van de notariële archieven
van vóór 1811. Op alle drie terreinen is begonnen.
Op termijn komen deze bestanden via internet
beschikbaar. De catalogus van de bibliotheek en
hetgeen is ingevoerd ten aanzien van de prenten,
foto's enz. is nu reeds digitaal te raadplegen in de
studiezaal van het gemeentearchief.

De website is opnieuw uitgebreid. Sinds kort
is de verkorte versie van de inventaris van het
archief van de Weeskamer te Zierikzee daarop te
raadplegen. Het adres is:
www.schouwen-duiveland.nl
De knop 'gemeentearchief bevindt zich onder
'bestuur en organisatie'. Hierop is onder meer
ook de nieuwsbrief van het gemeentearchief te
vinden, die viermaal per jaar uitkomt en actueel
nieuws bevat.

[Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief, jg. 2, nr. 3, sept.
2003, pag. 10]

Zeeuws Archief
In oktober worden wederom nieuwe gegevens
toegevoegd aan Zeeuws Archief ISIS, de genealo-
gische internet-database van het Zeeuws Archief.
Het is alweer de zesde update, sinds de start in
december 2001.

In oktober is het de beurt aan de memories
van successie over de periode 1901-1927; al eerder
werden die over 1818-1900 in ISIS opgenomen.
Memories van successie geven u inzicht in de
vermogenspositie van uw voorouders.
Een grote, belangrijke aanvulling zijn de ge-
gevens van 44 voormalige Zeeuwse gemeenten
uit het kadaster van 1832. Bij het begin van het
kadaster in 1832 werden alle percelen grond,
gebouwd en ongebouwd, in kaart gebracht door
landmeters. De verzamelde gegevens van alle
percelen en hun eigenaren werden vastgelegd in
registers. Deze zijn dus voortaan ook via Zeeuws
Archief ISIS te raadplegen:
www.zeeuwsarchief.nl
[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 19, sept. 2003, pag. 2]
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Digitale boekenwijsheid -
Uitbreiding databestand
Repertorium GeschiedenisNederland
Jaarlijks verschijnen in binnen- en buitenland
duizenden publicaties over de geschiedenis van
Nederland, uiteenlopend van omvangrijke dis-
sertaties tot korte bijdragen in tijdschriften en
miscellanea. De stap van het vaststellen van een
onderwerp naar het vinden van relevante litera-
tuur erover is voor de historicus dan ook niet zon-
der problemen. Wie zich wil oriënteren op een
bepaald onderwerp of wil nagaan wat er recent
op zijn of haar interessegebied is verschenen, kan
daarom niet zonder een bibliografisch hulpmid-
del. Het Repertorium Geschiedenis Nederland
vormt hiervoor als nationaal-historische biblio-
grafie de vraagbaak bij uitstek: het documenteert
en ontsluit als geen ander bestand de literatuur
die is verschenen over de geschiedenis van ons
land, de voormalige koloniën en de huidige rijks-
delen overzee. Het is de belangrijkste bron om
literatuur over uiteenlopende historische onder-
werpen en perioden te achterhalen, van nationaal
tot lokaal en van prehistorie tot heden.

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

De grote variatie aan zoekmogelijkheden en de
hoge snelheid van het elektronisch zoeken, staan

ervoor garant dat de gebruiker relatief gemak-
kelijk zijn weg kan vinden in het omvangrijke
titelbestand. Omdat steeds weer blijkt dat erva-
ring vaak de beste wijze is om een zoeksysteem
te leren kennen en benutten, gaat het te ver om
de zoekmogelijkheden allemaal te noemen, maar
we willen hier wel wijzen op de meest gebruikte.
Zo kan er gezocht worden op titelwoorden,
auteursnamen, trefwoorden (persoonsnamen,
geografische namen en zaken), of in verschil-
lende onderdelen tegelijk. Met de bewaar- en
downloadfunctie is het tenslotte mogelijk zelf
een literatuurlijst samen te stellen, die vervol-
gens met één druk op de knop is binnen te halen
op de eigen computer. Een volledig overzicht
van alle zoekmogelijkheden is te vinden op het
beginscherm van het Repertorium Geschiedenis
Nederland. Dit repertorium is raadpleegbaar via
de website van het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis:
www.inghist.nl

en in de wetenschappelijke en grotere biblio-
theken en instellingen die via OCLC/Pica een
abonnement op het bestand hebben. Kies op de
OCLC/Pica-website voor het Open Bibliotheek
Netwerk:
www.oclcpica.nl/obn/
en selecteer vervolgens in de 'Alfabetische lijst
van bestanden' het Repertorium Geschiedenis
Nederland.

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

Digitale Stamboom Delft groeit gestaag
De digitale Stamboom van het Gemeentearchief
Delft heeft in 2002 een nieuwe mijlpaal bereikt.
De website:
www.archief.delft.nl
waarop de belangrijkste genealogische bronnen
kunnen worden geraadpleegd, trok in het afge-
lopen jaar meer dan honderdduizend bezoekers.
Zij kunnen zeven dagen per week, 24 uur per
dag, overal ter wereld onderzoek doen naar hun
Delftse voorouders.

Omdat het programma de Digitale Stamboom
duidelijk in een behoefte voorziet, gaat het Ge-
meentearchief vele honderdduizenden records
nog eens kritisch onder de loep nemen. De ge-
gevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken
van de Delftse kerken zijn in de jaren zestig door
vrijwilligers op systeemkaartjes gezet. Bij het le-
zen en interpreteren van de oude handschriften
zijn indertijd fouten gemaakt en soms zijn zelfs
hele pagina's overgeslagen. Bij de invoer van de
kaartjes in de Digitale Stamboom zijn deze ge-
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breken mee overgenomen. Dat is gebleken bij een
systematische controle per bron, die nu gemak-
kelijk per computer kan worden verricht. Het Ge-
meentearchief is momenteel bezig de gegevens in
de digitale Stamboom te vergelijken met de origi-
nele bronnen, waarna de nodige correcties zullen
worden aangebracht. Dat zal voor vele bezoekers
van de site leiden tot nog betrouwbaardere en
soms nieuwe en verrassende uitkomsten.

[Archievenblad, jg. 107, nr. 2, maart 2003]

DIVA NIEUWS
TOP in de lucht
TOP (Toegang Op Personen) is gelanceerd:
http://top.archiefplein.nl
Op dit moment zijn vier genealogische databases
aangesloten: die van Delft (Digitale Stamboom),
de Rijksarchiefdienst (GenLias), Bergen op Zoom
(ISIS) en het CBG (On-line catalogus). Deze data-
bases zijn niet alemaal op identieke wijze aan-
gesloten. Ten aanzien van GenLias bijvoorbeeld
gedraagt de mediator zich als een willekeurige
bezoeker, terwijl van de Delftse database een ko-
pie gemaakt is, die door DIVA beheerd wordt.
Voor de genealoog die TOP gebruikt, maakt dat
echter geen verschil.

Maar wat vindt die genealoog nu eigenlijk van
TOP? Met een paar doorgewinterde stamboom-
vorsers akkerden wij een middag door over de
interface en functionaliteit. Dit leverde een paar
verrassende conclusies op.
ZOEK!
Om te beginnen bleek dat deze genealogen geen
behoefte hebben aan de mogelijkheid tot verfijnd
zoeken. Wat hen betreft mag het zoekscherm
bestaan uit één invulvak en één knop, met het
opschrift ZOEK! En bij het toespitsen van de
zoekvraag denken zij in eerste instantie niet aan
periodes, maar aan regio's.

In het verleden is veel gediscussieerd over het
beschermen van de onderzoeker tegen onzinnige
zoekvragen: hoe voorkom je dat alle Jansens van
heel Nederland worden getoond? Uit de gesprek-
ken met ons panel werd echter al snel duidelijk
dat men helemaal geen behoefte heeft aan deze
bescherming. Natuurlijk wil je graag weten hoe-
veel Nederlandse Jansens er via TOP gevonden
kunnen worden. Dat geeft je namelijk een idee
van de omvang (en betrouwbaarheid) van het
systeem. Met een auto mag je ook niet harder dan
120, maar je wilt toch graag even weten hoe hard
die echt kan. Dat de archiefinstellingen daar wel-
licht minder van gecharmeerd zijn, komt bij de
gebruiker vooral klantonvriendelijk over.
Kaartenbak

Vervolgens vond het genealogenpanel het ver-
warrend dat niet alle databases dezelfde functi-
onaliteit bieden. Het zoeken levert daarom geen
gelijkwaardige resultaten op. Sommige data-
bases leveren ook 'klinkt als'-varianten, terwijl
andere dat niet doen. De ene onderzoeker vindt
die extra suggesties juist prettig, de ander niet,
die stoort zich daar aan.

Wat de vormgeving aangaat, stellen de gene-
alogen heel weinig eisen: rust, rust en nog eens
rust. Dat is voor hen het belangrijkste. Tenslotte
is TOP een veredelde kaartenbak en geen pretsite,
zo zijn zij van mening.
Meerwaarde

De komende maanden worden de vormgeving
en de navigatie van de site aangepast op basis van
de kritiek van gebruikers en vakgenoten. Verder
proberen we in dezelfde periode alle beschikbare
databases van archiefinstellingen aan te sluiten.
Alleen dan heeft TOP een echte meerwaarde te
bieden boven het huidige aanbod.

Bovendien wordt TOP geïntegreerd in De
Woonomgeving. Wie straks bij de raadpleging
van de kadastrale administratie namen tegen-
komt die zijn nieuwsgierigheid opwekken,
wordt dan in staat gesteld in één klap alle digitaal
beschikbare gegevens over deze personen op te
roepen.

Tot slot nog een relativerende opmerking, TOP
is niet uniek. Er zijn ook particuliere initiatieven
die eenzelfde soort diensten bieden. Een mooi
voorbeeld is de Surname Navigator van R. Kuijs-
ten:
www.rat.de/kuijsten/navigator
Daar is van 36 landen telkens een selectie van rele-
vante links opgenomen en kunt u simultaan web-
sites doorzoeken. Het aantal pageviews van ruim
1,1 miljoen in de laatste twee jaar, is een pleidooi
voor het opzetten van dit soort voorzieningen.

[Archievenblad, jg. 107, nr. 5, juni 2003, pag. 11]

DIVA en het TOP-systeem
De laatste spreker [tijdens het symposium Stam-
booming, 24 april jl., GA Rotterdam), Richard
Hermans van DIVA, zag een zonnige toekomst
voor de genealogische zoeksystemen in het ver-
schiet. Onder coördinatie van DIVA werken het
Nationaal Archief, het Gemeentearchief Delft,
het Centraal Bureau voor Genealogie en ISIS
samen om tot één zoekschil te komen, het zoge-
naamde TOP-systeem (Toegang Op Personen).
Toen DIVA enkele jaren geleden begon met dit
project, was het de bedoeling om tot één centrale
database te komen. Al gauw bleek dit echter niet
haalbaar. Er zat een groot aantal haken en ogen
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aan de praktische uitvoerbaarheid van dit plan,
vooral vanwege de financiering. Inrichting en
onderhoud van het systeem zouden veel geld
gaan vergen, terwijl over de verdeelsleutel voor
deze kosten grote onduidelijkheid bestond. De
discussie die hieruit volgde leidde tot een nieuw
plan: een digitale zoekschil (of mediator) over de
verschillende systemen heen. Inmiddels is TOP al
van start gegaan:
http://top.archiefplein,nl
- aan het verslag door Robert van Vuuren van
bovengenoemd symposium ontlenen we voorts
nog, dat de gemeentearchivaris van Delft meent,
dat de genealoog de afgelopen jaren verwend is
geraakt en continu vraagt om extra faciliteiten,
zoals het integreren van de verschillende syste-
men, het koppelen van scans aan de database en
het zichtbaar maken van familierelaties in de
systemen. De archiefdiensten zitten echter ge-
vangen tussen deze wensen en hun financiële en
organisatorische mogelijkheden. Ze vrezen voor
kapitaalvernietiging bij integratie van de syste-
men en de daadwerkelijke koppeling van scans
aan de database is arbeidsintensief. De derde
wens, het tonen van familierelaties, is ongewenst
omdat het interpreteren van gevonden gegevens
altijd een taak is van de gebruiker.

De projectleider GenLias van het Nationaal Ar-
chief gaf de geschiedenis van GenLias weer en de
ftosfmg-problemen die ontstonden door de grote
populariteit. Het gaat nu echter goed met Gen-
Lias. Er rijzen wel twijfels aan het bestaansrecht.
Er zijn ondertussen al zoveel lokale initiatieven,
dat het zonde van de tijd en het geld lijkt om ook
nog een landelijk systeem draaiend te houden.
De kracht van GenLias ligt echter juist in dat lan-
delijke aspect. Er zijn nog veel plaatsen zonder
lokaal systeem. Daarnaast staat het landelijk zoe-
ken vaak garant voor onverwachte vondsten. Er
wordt steeds meer samenwerking gezocht met de
lokale archiefdiensten. Er wordt gedacht aan een
koppeling tussen de lokale systemen en GenLias
ofgegevensruil.

Hoe nu verder? Grote waarde wordt gehecht
aan samenwerking, vooral op het gebied van
gegevensuitwisseling. Er lijkt bij de beherende
archiefdiensten weinig animo te bestaan voor één
centrale database. Het TOP-systeem, een digitale
schil over de verschillende systemen heen, be-
looft een aansprekende oplossing te gaan bieden.
Daarnaast komen zowel Digitale Stamboom als
GenLias later dit jaar met verbeterde versies, met
daarin nieuwe functionaliteiten.

[Archievenblad, jg. 107, nr. 6, aug. 2003, pag. 17]

Uit Antwerpse Bron (116)

2 oct. 1537; PeterPiccaert coopman als geinstitueert erfgenaem voer een vierendeel in de goeden
achtergelaten by wijlen heeren en meesteren Willetn van Beeringen priester was, in deen partye,
ende Cornelis Coggen, woonende tsHertogenbossche, in den name van Jouffrouw Cornelien
van Beeringen zynder huysvrouwe, oick als geïnstitueerde erfgename voer een vierendeel, en
voorts als gerechte erfgenamen inne den goeden van wylen heer Jan van Beeringen priester, der
voirs. Jouffr. Cornelien brueder ende van wylen Heeren Anthonise van Beeringen oic priester,
oick bynnen hueren levene geinstitueerde erfgenamen voer dander helft inne deselve goeden;
bekenden deling. Peter Piccaert sal hebben 6 pond grooten brabants erflick rente op het huys
Denemercken op ten Nyeuwen Vliet alhier, toebehoorende Anthonise van Beeringen, 6 karolus
gulden erflick van 24 kar.gl. erfl. op een huys op te Lombaerde veste toebehoorende Cornelis
Peter Cheels scrijnwercker; Jouffr. Cornelie van Beeringen sal hebben 52 kar.gl. erfl. op huy-
singe Noorweghen op te Nyeuwen Vliet voirs. dair nu ter tyt innewoont Jan Beeckman en Jan
van Beeringen, item 18 kar.gl. erfl. van de voirs. 24 kar.gl. als voren, noch 12 kar.gl. op een huys
tot Lovene op de Leyde, 8 kar.gl. erflic op een huys tot Lovene in de Broeckstrate.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 192, f. 502] [M. V-K]
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BOEKEN

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

Genealogie
H.S. Groenen, Van Bastaard tot Brouwer en andere Groenens, Odijk 2002, drie delen in één band, totaal 300
pp.,ill.

De auteur heeft zich duidelijk niet ten doel gesteld een overzichtelijke genealogie te schrijven: hij
noemt zij n boekwerk ook wel 'Historische verhalen', en dat is een vlag die de lading aardig dekt. Geluk-
kig is als losse bijlage een schematisch overzicht toegevoegd dat fragmentgenalogie heet en in feite een
uitgebreide stamreeks weergeeft. De Groenens stammen af van Joris van Brederode alias van Groenen,
een bastaardzoon van Gijsbrecht van Brederode (1416-1475), domproost te Utrecht. Wanneer alle Brede-
rodes meegeteld worden, zijn er in totaal 31 generaties met in generatie 17 Joris en zijn twaalf bastaard-
broers en -zusters. Het geheel is een lezenswaardig familieboek geworden.

H.K. en J. Nagtegaal, Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht, 1700'nakomelingen van Herman Nachtigall,
Vleuten 2002,189 pp., 111. + index (verkrijgbaar door overmaking van EUR 29,- incl. verzendkosten op
rek.nr. 300017006 t.n.v. J. Nagtegaal, Poortland 4,3451 VB Vleuten).

Het boek begint met de oudste vermeldingen van Nagtegalen in Nederland, van Nagtegalen in
het buitenland en van Nagtegalen in de adelstand. De Utrechtse familie Nagtegaal vangt aan met de
broers Hermann en Evert, kleinzoons van Hermann Nagtigail (ca. 1637-1727) te Beeck bij Doesburg in
Duitsland, die zich respectievelijk in 1728 en 1734 in Zuilen vestigden. Zij hielden zich daar bezig met
het bakken van stenen en dakpannen, werkzaamheden die afstammelingen ruim 200 jaar lang heb-
ben voortgezet. De auteurs gaan daarom uitgebreid in op dit beroep, het sociale perspectiefervan en
de gevolgen voor de gezondheid. Daarna volgen 135 bladzijden genealogie. Een mooi en goed verzorgd
boek.

T. en B. Vernooij, Van Vernoij tot Vernooij, De stamboom van de Werkhovense tak van de familie Vernooij, van de i/e
tot en met de 20e eeuw, Culemborg 2002,211 pp., ill. + index (verkrijgbaar voor EUR 14,50 excl. verzend-
kosten bij Bart Vernooij, Fransebaan 109,5627 JR Eindhoven).

De familienaam Vernooij komt met een aantal variaties al sinds de 16e eeuw voor in het Kromme-
Rijngebied. De hier behandelde Werkhovense tak omvat de afstammelingen, in totaal 14 generaties,
van Jan Cornelisz Vernoij, geboren rond 1580, en telt meer dan de helft van alle Vernooijen. In vier
afzonderlijke hoofdstukken worden de nakomelingen behandeld van Jans zonen Gijsbert, Frederik,
Cornelisenjan.

P.Harthoorn, Parenfee/van Pierre Perrin en JohannaMargarethaSwickers uit Pyrmont 1/63-1390 met de geschiede-
nis van de hieruit voortgekomen familienaam Gnirrep en een parenteel van Friederich Elias VerringjGnirrep, Am-
sterdam 2002,40 pp., ill. + index.

De aanleiding tot het onderzoek naar de familie Gnirrep was een familieverhaal over naamsomke-
ring. Begonnen wordt dan ook met het spannende verslag van de zoektocht naar 'hoe het precies zat'.
De Nederlandse familie Gnirrep bleek af te stammen van Friederich Elias Perring, een uit het Duitse
Pyrmont afkomstige soldaat die in 1804 in Alkmaar was gedeserteerd. Om zijn identiteit te verbergen
keerde hij zijn naam om. Zijn vader Pierre Perrin(g) was uit Frankrijk afkomstig en mogelijk rond 1760
met het leger van Graaf de Richelieu naar Duitsland gekomen.

C.M. Hogenstijn, Getrouwe zuilen van 'tgemenebest, Grepen uit de geschiedenis van de Deventerfamilie Jordens:
regentenjuristen en bestuurders, Deventer 2002,64 pp., ill.; ISBN 90-70575-23-x (verkrijgbaar in de boek-
handel voor EUR 4,50).

De titel van dit boek verwijst naar de beginregel van de 'Opdraght' die de Deventer dichter, predi-
kant en geschiedschrijver Arnold Moonen meegaf aan zijn bundel 'Poëzij'. Moonen droeg deze bundel
in 1700 op aan twee Deventer notabelen, de gebroeders Mr. Hendrik Jordens en Mr. Rudolf Jordens. In
deze uitgave wordt in kort bestek een beeld gegeven van de familie Jordens, geplaatst in de tijd en in
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haar relatie met de stad Deventer. De stamvader van het geslacht is Hendrik Seemsmaker, afkomstig uit
Havixbeck in Westfalen. Hij trouwde eind 15de eeuw met de dochter van de Deventer zadelmaker Johan
Jordens. De voornaam Jorden is na een paar generaties de geslachtsnaam geworden. De familie is van
1646 tot 1787 onafgebroken in de regering van Deventer vertegenwoordigd geweest en veel leden be-
kleedden ook daarna belangrijke functies op velerlei gebied. Een genealogisch schema is toegevoegd.

G. van den Oetelaar, Genealogiefamilie 'Van den Oetelaar', Liempde 2002,60 pp.
De beschrijving van de Noord-Brabantse r.-k. familie Van den Oetelaar begint met een uitgebreide

kwartierstaat, waarbij alle broers en zussen en hun huwelijken genoemd worden. Kwartierdragers zijn
de kinderen (waaronder de vader van de auteur) van het echtpaar Gerardus van den Oetelaar, landbou-
wer te Schijndel, en Maria van der Heijden. Merkwaardig is dat van een aantal personen wel de doop- of
geboortedatum vermeld wordt, maar de ouders niet worden genoemd. De Van den Oetelaars worden
twaalf generaties gevolgd, tot ca. 1500 terug. Daarna volgt de genealogie met als oudste Richardus van
Schindle, die te Schijndel geboren moet zijn omstreeks 1290. Opvallend is de honkvastheid: slechts een
enkeling verlaat Schijndel, en komt dan nog niet veel verder dan St. Oedenrode of Den Bosch.

A. Schreurs, La Familie Schreurs de Sevenum, Venlo, Ruremonde et Liège, Luik 2002, 98 pp., ill. (verkrijgbaar
door overmaking van EUR 25,- incl. verzendkosten op Belgische Cep nr. 000-0271773-76 of Fortisbank
rek.nr. 240-080860219, t.a.v. de auteur).

De auteur heeft reeds in 1991 een boek over zijn familie doen verschijnen. In deze nieuwe uitgave
geeft hij nieuwe ontdekkingen, nadere bijzonderheden en correcties op de vorige. Hij heeft het plan
over enige tijd alle gegevens samen te voegen tot één enkel boekwerk. Hoewel nog niet echt bewezen
begint de familiegeschiedenis nu tweehonderd jaar eerder: Peter Scroder uit Sevenum wordt in 1369
genoemd.
Ingegaan wordt op het vóórkomen van de naam in het overkwartier van Gelre, op oude schrijfwijzen en
verlatiniseringen, op de geschiedenis van Sevenum, familieberoepen en -wapens, (verwante) bijzonde-
re personen, het geheel telkens verduidelijkt via heldere schema's, illustraties en oude kaarten. Daarna
volgt in tabelvorm de herziene en aangevulde genealogie over 21 generaties van 1330 tot 2002.

Streekgeschiedenis
Dr. D. Otten, Oude namen op de Noord-Veluwe, Elburg/Epe/Heerde 2002,92 pp., ill. + index (uitgave Arent
thoeBoecoop).

In 45 korte paragrafen wordt het ontstaan en de betekenis van oude veldnamen op de Noord-Veluwe,
dat wil zeggen het gebied van de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek, beschreven.
Het geheel is verlucht met sfeervolle foto's.

Diversen
Y. Hoitink en J. van Luin, Internet bij stamboomonderzoek, Den Haag 2002,91 pp., ill. + index, CBG-reeks
nr. 18; ISBN 90-5802-026-6 (verkrijgbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie, via 070-3150510 of
www.cbg.nl, voor EUR 10,95, vrienden EUR 9,95).

Met de voortschrijdende digitalisering voorziet deze handleiding voor genealogische mogelijk-
heden van internetgebruik duidelijk in een behoefte. De auteurs richten zich primair op beginners,
zowel op internet als in de genealogie, maar ook voor gevorderden op beide gebieden staat er veel
wetenswaardigs in. Verschillende genealogische programma's, documentatiecentra en verenigingen,
mogelijkheden voor bronnenonderzoek en beeldbanken komen aan de orde. Ook onderwerpen als
voorbereiding van archiefbezoek, zoeken naar publicaties van anderen en uitwisselen en publiceren
van gegevens worden behandeld. En veel internetadressen.

ABB
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AANWINSTEN

L. van Amsterdam, Scheurwater te Delft en Rotterdam,'s-Gravenhage 2002.
K. Biesma, Het Geslacht Souilljee in Amersfoort, Amsterdam, Winterswijk e.o., Deventer e.o. en Duitsland, Leersum
z.j.
B. A. Bol, F. Boom en D. Dekker, Van Engelen Vrede. In 110 jaar van Crok&Laan, Croklaan naarLoders Croklaan,
z.pl. 2001.
Adriaan de Boo, Katholieken op Zuid Beveland. Extracten uit het rekeningenboek der R. K. Armen van Zuid Beve-
land 1792-1810 en het overlijdensregister 1802-1810 vanKwadendamme, z.pl./z.j.
B. M. van den Bosch-Vervoort, Inventaris van het archief van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem
1784-1984 (1989) en van de gedeponeerde archieven: De Vlaamse en Waterlandse Gemeente 1672-1784; De Vlaamse,
Friese en Hoogduitse Gemeente De Blok op het Klein Heiligland 1687-1784; De Vlaamse Gemeente in het zuidelijk
gedeelte van de kerk op het Klein Heiligland 1670-1673; De Waterlandse Gemeente op het Klein Hheiligland bij de Vest
voor i672;De Groninger Oude Vlamingen in de Lange Margarethastraat tot 1781, z.pl. 1990.
Joel Cahen (red.), De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie, Amsterdam
1984.

J. Don, Kampen in oude ansichten, Zaltbommel 1967.
Leslie Dunkling, Dictionary ofSurnames (reprint), Glasgow z.j.
J. B. M. Godfroij, Genealogisch overzicht van de familienaam Godfroij/Godfroy, Zoetermeer 1995.
Rob ten Ham, Smid op Biljoen. Het verhaal van zijn betovergrootvader, deels bedacht, gebaseerd op verzamelde gege-
vens uit verschillende bronnen, Tiel 1998.
P. A. Harthoorn (transcriptie), Steenrol van Bewesten Schelde, Amsterdam 2002.
Leopold Henrichs, Das alte Geldern. Gesammelte Schriften zurStadtgeschichte, Geldern 1971.
Piet Hoekman, Jannes Houkes, De Weezenkas. Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder
geloofsdogma'1896-1966. Stichting Beheer IISG, Amsterdam 1996.
W. Hollander, Een Liemers Mens, J.Th.M. Giesen streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1973-1998. Een vrien-
denboek, Zevenaar 1998.
P. J. van Houten, Kwartierstaat van Houten /van Dansik, Amsterdam 2003 (4e versie).
F. Keverling Buisman en E. Muller, Rijksarchiefdienst. Kadaster-gids. Gids voorde raadpleging van hypothecaire
en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de20e eeuw, 's-Gravenhage 1979.
Pater Jan Koekkoek, De heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks dorp. Uitg. Stichting Baak 800 in
samenwerking met Staring Instituut Doetinchem 2002 (2e druk).
S. Laansma, Dejoodsegemeente te Apeldoorn en hetApeldoornsche bosch, Zutphen 1979.
Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek, Een kille in de mediene (Joods leven in Zuidland), Zuidland 1994.
L. F. (Frank) van Loo, Fier in de wind. StichtingZijper molens 1961-2001, Schagerbrug 2001.
Gerard Mast, De eendenkooi van Ternaard. Uitg. Directie Noord van het ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij, z.pl. 2003.
S. Meeder, Me(e)ders Vroeger en Nu, Tilburg 1997.
G.J. van der Meer Mohr, Genealogie Van der MeerMohr 1723-1998, Den Haag 1998.

G. Mensert-Rustenburg, Drie Westfriesefamilies Rustenburg, Gouda 2000
].Miedemz, AanvullingopdeKwartierstaatMiedema-Runia,Leiden 2003.
H. van der Niet, G. Slats en W. J. Varkevisser, Opzoek naarhetverleden. De geschiedenis van Noordwijk, deel VIII:
Noordwijk en zijn kerken, z.pl. 1987.
Willy Nijlunsing, Mijn reis door driejaren dienstplicht (1947-1950), Zuidwolde (Dr.) 2000.
J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang (red.), Grensverleggers. Gids voorhistorisch onderzoek naar mi-
granten in de provincie Utrecht, Trajecten door Utrechts. Uitg. Het Utrechts Archief in samenwerking met de
Stichting Stichtse Geschiedenis, Utrecht 2001.
J.H. Redelinghuys, DieAfrikaner-Familienaamboek. Sketse en besonderhede omtrent die voorgeslagte van bekende
Afrikanerfamilies, Kaapstad 1954.
H.A.J. Roobeek, Aanvullingen op 'Geschiedenis en genealogie van hetNoordhollandse geslacht Roobeek'', Gouda
2002.
Els de Ruiter, De Ruiter 250 jaar in Harlingen en Bussum, Deventer 2002.
Els de Ruiter, Van Leeuwen uit de Bommelerwaard met Van 't Sant, Groenendal, Van Velzen, Deventer 2001.
G. Van Rijssel, Genealogie Scheijbeler, Vlissingen 1990.
PaulA. Sierman(n), Bernard Clemens Siermann en zijn nakomelingen, Haarlem 1999.
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T. Spaans-van der Bijl, Genealogie van hetjoodsegeslacht Van der Bijl, Helden 1989.
Tim Stoop,7sJaarStruyk, nou en?, Oosterhout 1994.
Ulf Timmermann, Die dlteste Steuerliste Nordfrieslands. Uitg. Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to
Grins 1977.
Reinier van Valkenhoef, Piet Smink en Marcel Mulder, Familiegeschiedenis Van Valkenhoef1691-2001, Hoog-
land 2001.
Mathias van der Velden, Kwartierstaat Van der Velden, Hessisch Oldendorf 2002.
Flip en Maria Veldmans- Willemsen, Genealogie familie Veldmans. De afstammelingen van Luijke Pieters en
TrijntjeFeddes uit Cornwerd 1766-199/, Steenbergen 1999.
J. Warnawa, A. J. Janssen en H. L. van Kolck, Repertorium van Genealogische en Heraldische en Geschiedkundige
Publikaties en bronnen STA-TIR. Uitg. van het Genealogische Documentatie Centrum Nijmegen, Nijme-
gen 2003.
A.W. Wentholt, Genealogie Hilgeholt, Enschede 2002 (herziene uitgave). Zie Gens Nostra 57 (2002), pag.

433-
Bob en Johan Wielick, Stamboom Wielick (deel 1), Uden 1987.
Harry Zanting, Hoe zalig is het volk. 19'Eeuwse verwanten gereformeerd actief, Maartensdijk 2001.
A.P. Zeelenberg, Gemeente Ouder-Amstel. Volkstelling3i mei 1947, Amstelveen z.j.
A. P. Zeelenberg, Gemeente Ouder-Amstel. Begraafregister op naam overledene, Amstelveen 2001.
Cees Zevenbergen, Toen zij uit Rotterdam vertrokken. Emigratie via Rotterdam door de eeuwen heen, Zwolle
1990.

Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I en II. Uitg. In opdracht van de LO-LKP-
Stichting, Amsterdam 1951 (2' druk).
Herinneringen aan lief en leed rond het 60-jarig huwelijk van Poel Nieuwkamp en Kees Deinema, Batavia 10 mei
1940-Zevenaar10 meizooi. Uitg. Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, Zevenaar 2000.
Kwartierstaat van Cornelis Gast, Burgemeester van Brouwershaven 1930-1952, z.pl./z.j.

Verder ontvingen wij:
van de heer M.A. Verschuyl een exemplaar van Virginia Mason, Gens Van derScuylen. 600 Years of the Ver-
schuijland Verschoylefamily, Whitehill 2001.
Bep (G.L.) de Boer, De Kost Verloren. Een verzamelingkleine verhalen over 'Kostverloren', een veldnaam die gege-
ven werd aan straten-pleinen en gebouwen in en op veel plaatsen in Nederland, Laren (NH) 2003. Te bestellen bij
de auteur, tel.: 035-5315732.
Ron Couwenhoven, Zaanse molenbranden, Zaandam 2001. Te bestellen door overmaking van € 18,15 op
bankrek. 41.14.70.078 t.n.v. Stichting Archief Ron Couwenhoven te Zaandam.

Wil van der Horst
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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
De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Asperen'; secr.: J.H.N, van den Berg, Achterstraat 40,4147
AC Asperen; contr. € 8,- op girorekening 25.86.224 t.n.v. Ver. Oud-Asperen), volgnr. 90, 24e jg., nr. 1,
maart 2003. De krant van toen; het nieuws van 70 jaar geleden; De watersnood in 1953. Persoonlijke
herinneringen [van Cees Bel).

Idem, volgnr. 91,24e jg., nr. 2, juni 2003. Asperensche memories [1896; brand in een hooiberg breidde
zich uit naar de kerk]; Een wandeling door Oud-Asperen; Graven in en rond de kerk van Asperen.

Gens Data. 20e jg., nr. 1, jan.-febr. 2003. T. van Reeken: Het eerste nummer van Gens Data verscheen 20
jaar geleden; J. C. P. Boenders: Bericht uit de oude doos. Een persoonlijke ervaring; B. Wilschut: GensData-
Pro.

Idem, nr. z, maart-april 2003. A.Bosschaart/JW.Koten: Het nieuwe programma GensData-Klapper-In-
voer (GDKI); Verslag van de tiende Reunion/Macdag, Utrecht 16 november 2002.

Idem, nr. 3, mei-juni 2003. B.T. Wilschut: Ontwikkelingen rond GensDataPro; J. Lauwerier: 'Digitale
duurzaamheid' of'het probleem van de computergenealoog'.

Idem, nr. 4, juli-aug. 2003. JW. Koten: Vijftigste Genealogische Dag te Ede; Y. Hoitink: Internet stam-
boomonderzoek [samenvatting van een lezing]; F.L. Waarsenburg: Het maken van een eigen homepage
[idem]; R.A.J. Dix: Bronnen voor genealogisch onderzoek in Duitsland [idem]; F. Laurens: Tips voor wer-
ken met Corel Ventura.

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland; secr.: dr. W.R. Wybrands Marcussen,
Rooseveltlaan 191,1079 AP Amsterdam; www.WGOD.nl), jg. 29, nr. 1, febr. 2003. A.M.Schönwetter: Fami-
lie op het spoor via huwelijksdispensaties; W.J.G. Gibas: Voorouders zoeken in het oude Galicië [Gibas,
te Las en Czaniec]; T. Bais: Johann Gerhard Witting, stamvader van Nederlandse tak [1759-1795; beperkt
uitgewerkte kwartierstaat/stamreeks van Jannie Witting, geb. Veendam 1946, tr. ald. 1970 Thomas J.
Bais; —, Bos (te Muntendam), Klok, Tuntelder]; C.J. Hagenbeek: Nogmaals Eradus [Eratus, Eratis, te Am-
sterdam, 17e eeuw; Bergeijck, te Rhenen, 17e eeuw].

Idem, nr. 2, mei 2003. P.J.C. Elema: De nazaten van Johan Friedrich Tolle [Friedrich Wilhelm Tolle,
geb. Neuenkirchen 1849, overl. Oterleek 1917, tr. ald. 1871 Maartje Kruijt; vijf generaties nageslacht];
J.J. Kaldenbach: Nogmaals Hollandganger in Duitse bronnen; A.M. Schönwetter. Welke Duitse morgen
bedoelt u? [oppervlaktemaat].

Heemtij dinghen (uitg. Stichts-Hollandse Vereniging), 39e jg., nr. 1, april 2003. De Romeinse limes tij-
dens Caligula [onderzoeksresultaten van opgravingen aan het Kerkplein in Woerden]; J. Haitsma: Moei-
lijkheden in de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente van Woerden, in verband met het beroep van
een predikant [ds. Jan Bliek Stade vertrok in 1787, Laurens Maas werd beroepen in 1788; hij was patriot,
maar was 'buiten de Amnestie'].

Idem, nr. 2, juni 2003. G. van Stavel: Linschotense connecties met Amsterdamse wijnkopers [uit het
kasboek van Gerrit Rigtering Smit 1745-51; relaties met familie Rigtering te Hardenberg en Linschoten;
De Cupere, Baar(t)slag, Sonnenberg; wijnkopersgilde, wijnkelders, klantenkring]; J.T. van Es: Kame-
rikse luchtwacht in de Koude Oorlog; C.G.M. Bik: Christenen in Woerden, van volkskerk tot kerkvolk
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(ï) [de eerste minderbroeder die zich blijvend in Woerden vestigde was Gijsbertus Dominicus van Nes
(1617-1684), zoon van Jasper Hendriks van Nes, bierbrouwer te Utrecht, en Aeltgen Gijsberts van Beusi-
chem(tr. 1605)].

Historische Kring Laren (informatie: Burgemeester Van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren; E-mail:
mail@historielaren.nl; www.historielaren.nl; postabonnement € 18,-), nr. 83, 2003-1. Oproep 2! [de
projectgroep Genealogie zou graag de Larense families (Erfgooiers) en hun voorouders vanaf het jaar
1700 in kaart willen brengen; contactpersoon: Y. Majoor, tel.: 035-53.16.814; yv.majoor@planet.nl]; Het
eerste 'clubhuis' van Laren; Wichman, Floris, erfgooiers en schaarbrieven, appels en peren? Deel twee;
Het jaar van de boerderij, 2003; E. de Groot: Otto van Rees (1884-1957), verkenner van het modernisme;
G.L.deBoer. 100 Jaar koninklijk gedecoreerd.

Idem, nr. 84, 2003-2. Special: Vrijwillige brandweer 75 jaar [Kring-archivaris Bep de Boer nam alle
jaargangen van de Laarder Courant De Bel vanaf 1926 door en schreef een verslag over alle kleine en
grote branden van het dorp].

Historische Kring Loosdrecht (secr.: A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57, 1231 TG Loosdrecht; contr.
min. € 10,- p.j. op postgironummer 31.32.756; bezoekadres: Accacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht, tel.:
035-58.023.26; www.hkl-loosdrecht.myweb.nl), nr. 139,30e jg., voorjaar 2003. J. Mol: Aanvullingen op
de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945, deel I [terugblik in 2002 op het verblijf in Loosdrecht 1939-
42 van Baruch Tor (oorspronkelijk Benno Turteltaub geheten)]; Het Loosdrechtse oorlogsmonument
[met namen en gegevens van gefusilleerden]; De Joodse gedenksteen [met de namen en data van de
omgekomen kinderen]; C. van Schaik: Herinneringen aan het verzet in Oud-Loosdrecht [in gesprek met
Meep van Schaik en Arie Lamme, beiden geboren 1922]; R. Loenen: Over een opa en een schoolmeester
[Klaas van Altena (geb. Loosdrecht 1868); de herinneringen van zijn kleinzoon aan hem en meester W.J.
Voogsgeerd].

Idem, nr. 140,30e jg., zomer 2003. H. Dekker. Architect Henk Aalberts [1912-2003; exm. Streefkerk]; R.
Loenen: Van Altena vertelt -1 (1938) [Klaas van Altena (1868-1947); Jan de Bree, Cornelis Snel]; Simon Kok,
kunstschilder (1911-1992); Aanvulling op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945, deel 2; Vertrouwde
zeilschepen 9 [de valk, ontworpen door Van der Stadt voor Cees Bruynzeel].

Historische Kijk op Weesp (Hist. Kring weesp; secr. e-mail: R.Eringaard@hetnet.nl), 18e jg., no. 2,
maart 2003. J. Prein: Het weesmeisje Marie de Vries [geb. Weesp 1901, dochter van Cornelis de Vries en
Cath. Marg. van Lunteren; correspondentie en foto's in het gemeentearchief].

Kleine Reeks (Borculo), nr. 4, nov. 1996.J.E. G. M. van Zuidam-Lubberdink: 'Lijden', waartoe het kappen van
hout kan leiden [Harmen Lubberdink, geb. 1674, overl. vóór 1756, zoon van Jan Roosinck en Geertruid
Lubberdink; illegale houtkap in 1727; processen]; B.H.M, te Vaarwerk: Het Aamschot: zomerresidentie
van graaf Joost van Bronkhorst en gravin Maria van der Hoya [oudste vermelding (Amerscote) in 1188;
leen van de bisschop van Utrecht]; A.J. Derking: De bezetting van Borculo door de bisschop van Munster
in 1665; H.G. Nijman: Lijsten van weerbare ingezetenen van Eibergen en Beltrum uit 1784; B.H.M, te
Vaarwerk: Een afgeketste aankoop van de heerlijkheid Borculo in 1736.

Idem, nr. 5, nov. 1997. A.J. Derking: Een huwelijk beneden de stand [graaf Otto van Limburg Stirum
(geb. Borculo 1685; exm. Van Aylva), tr. Delft 1722 Lucia van Klinkenberg; brieven van haar oom Willem
van Klinkenberg aan Otto's vader; 1721]; J.J.M. Olminkhof: Verdacht van diefstal van hout en de gevolgen
[1789; Hendrikus Olminkhof (geb. Neede 1756); de zoon uit zijn tweede huwelijk, Gerardus Olminkhof
tr. Hoevelaken 1815 Hanna Steenbeek]; Borculose sprokkels [o.a. Jan Hilhorst 1779; Jan Elberink, voogd
van Beltrum, verjaagd door de buren van Willem Coelink, 1778]; B.H.M, te Vaarwerk: Kerkelijk Borculo
bij de aanvang van de tweede Münsterse bezetting in 1672 [kerkmeester Wilhelm Avinck, visitatiever-
slag door pater Holthausen, schoolmeester Adrian von Lennepe]; Idem: Het oudste schattingsregister
van de heerlijkheid Borculo uit 1553-1554 [inleiding en transcriptie].
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Misjpoge. ïöejg., 2003-1. K.ifurRop: Natnanjuaels (1015-1903): komiek, musicus en ondernemer (deel 1);
Antw. Van Dantzig, Abbe, Lindeman.

Idem. 2003-2. Verv. Nathan Judels (deel 2); Z. Bar: Symboliek op joodse ex-librissen [bloemlezing;
ill.]; Onze Internetpagina. Surftips.

Idem. 2003-3. Verv. Nathan Judels (slot) [zijn nakomelingen; Roeg, Judels, Sturkop, Warradijn];
Z. Bar. De familie Blanes [Sefardische familie; ook Blanus; i8e-2oe eeuw]; N. Mayer-Hirsch: Joodse
dienstplichtigen voor de Nationale Militie uit Amersfoort in 1813 [o.a. Cohen, Herschei, Kleijn, Levits,
Schaap].

Molens. nr. 69, jg. 18, febr. 2003. Over karnmolens en andere karnmethoden [molen in de buurtschap
Ankum onder Dalfsen, gebouwd ca. 1885 door molenmaker Johannes Wolfferus Schiller]. Idem, nr. 70,
mei 2003. Restauratie Gaaspermolen te Amsterdam-Driemond [bewoners familie Griffioen]; 't Haantje
[molen te Weesp, gebouwd 1820]; Molencomplex in Hoonhorst [Dalfsen; familie Fakkert]; Molen Rijn
en Lek [te Wijk bij Duurstede]. Molen Tubileum Projecten Bulletin nr. 1 [juni 2003].

Een Nieuwe Chronvke (Oudheidkundige Vereniging Graft - De Rijp, Werkgroep Schermerhorn en
Stichting Vrienden van het Museum 'In 't Houten Huis'; secr.: D. Mantel, Postbus 21,1483 ZG De Rijp;
contr. € 7,- p.j.; www.houtenhuis.nl), jg. 20, nr. 1, maart 2003. L. den Engelse: Knokploeg De Rijp [verzets-
groep in de Tweede WO; uit gesprekken met Kees Huijsman (geb. 1922) en andere direct betrokkenen];
Herinneringen van pater Van Baarsen aan de Tweede Wereldoorlog [werd in 1942 hulpkapelaan in De
Rijp].
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Idem, nr. 2, juni 2003. 25 Jaar oudheidkundige vereniging. Hoe het begon en hoe het groeide. Een
greep in telegramstijl uit de notulen; Ons eigen beeld-archief; De zerkenvloer in Graft: een archief waar
je op kunt lopen.

Ons Erfgoed i.s.m. Gen .Ver. Prometheus. 11e jg., nr. 3, mei-juni 2003. Verv. De landstrijdkrachten in de
19de eeuw in genealogisch perspectief (2) [de Franse periode 1795-1814 en ni Napoleon 1814-1901]; S. den
Haan: Archief weeskamer Zierikzee toegankelijk gemaakt; W.M. Overmeer. Stamreeks van het geslacht
Overmeer [oudst bekende: Cornelis Arentsz Snijer, kleermaker te Stompwijk, overl. ca. 1629, tr. Corne-
HsgenCornelisdr.].

Idem, nr. 4, juli-aug. 2003. Verv. Landstrijdkrachten (slot) [19e eeuw nd Napoleon); H.M. Lups: Het
korps pupillen te Gombong (aanvulling); Idem: Het recht van de waag en de ontwikkeling van de Am-
sterdamse stapelmarkt (en de beroepen, die daardoor ontstonden); K.J. Slijkerman: Het geslacht (de)
Wolf te 's-Gravendeel [oudst bekende: Jan Bouwensz Wolff, schipper, tr. Dordrecht 1605 Sara Frans
Franszoonsdr. (van Bcaumont); in een bijlage haar kwst. met o.a. Van Baumont, Van Slingeland, Van
Naerssen]; H. JC. Nagtegaal: De wapens van de magistraat van Breda.

Oud-Scherpenzeel (Vereniging 'Oud-Scherpenzeel'; secr.: A. Schimmel-van de Bovenkamp, Holevoet-
plein 280, 3925 CA Scherpenzeel; www.oudscherpenzeel.nl; contr. € 10,- p.j.; Documentatiecentrum,
Burg. Royaardslaan 5 (in het koetshuis), geopend september t/m april, iedere dinsdagavond 19.00-21.00
uur en elke laatste dinsdagmiddag van de maand 14.00-16.00 uur), 15e jg., nr. 1, maart 2003. Thema-
nummer: De Witte Holevoet. B. Bosman: De naam 'Holevoet'; H. van Woudenberg: De geschiedenis van
de Holevoet, 't Hoolvoet; op ten Hoelvoet en Renesteyn [eerste vermelding in 1536; Van Wolfswinckel,
Verhoef, Van de Vliert; Geurt de Leeuw, 1690 uit Buren, herbergier, tr. (2) Agniet Jansen Hogeland; Van
Wagensveld; Gerrit de Jong kocht het huis in 1767; Veldhuizen, Sterk; Adriaen Maarschalk uit Barne-
veld eigenaar in 1849; families Schimmel en Hastrich (1941)]; Mevrouw C. Schimmel vertelt [in 1996];
Tineke Vlastuin-Schimmel vertelt; Ans Woldringh-Renes vertelt; Een kok in oorlogstijd [interview met
G. J. van der Eist]; John en Annelies Vermeulen de laatste 15 jaar.

Idem, nr. 2, juni 2003. Reacties Holevoetnummer [corr./aanv. o.a. Schimmel];J. van derBurg: De Spaar-
bank van Scherpenzeel opgericht in 1862; Ook in Scherpenzeel werd en wordt getrouwd ... [bloemle-
zing uit akten, o.a. Bern. Goedkoop x Bertha Kok (1878 en 1882), Lambertus Koops x Johanna Wernink
(1898)].

Oud-Utrecht. 76e jg., nr. 3, juni 2003. Bijzondere zonnewijzers in Utrecht; C. Douma: Drie historische
spoorwegbolwerken langs het Moreelsepark; Utrechtse straatnamen 3. Nobeldwarsstraat; Boerderijen
in de provincie Utrecht 3. Het boerenerf bedreigd.

Idem, nr. 4, aug. 2003. H. Zijlstra: Het herwonnen water. Een beknopte geschiedenis van de Utrechtse
singels; E. Tiggelaar: Utrechtse straatnamen 4. Zakkendragerssteeg; M. van Lieshout: De dramatische ja-
ren van Jan van Gilse [dirigent van het Utrechts Stedelijk Orkest 1917-22, directeur Conservatorium en
Muziekschool 1933-37; tr. Ada Hooijer].

Roon (uitg. Historische Verniging 'Roon', Drenthe), jg. 17 (1995), nr. 4. H.A. Notenbomer: Herinneringen
aan juffrouw Scholten [Ada Freia Auguste Scholten (geb. Doesburg 1867), lerares handwerken, leidde
van ca. 1930 tot 1950 de 'bewaarschool']; Uit het leven van Ds. G. A. Wumkes [geb. Haskerland 1869, pre-
dikant te Roden 1898-1901].

Idem.jg. 18, nr. 1, febr. 1996. Het gemeentewapen van Roden; Jan Geersing vertelt; J. Fonk: De predi-
kanten van Roden [Antonius Frederici 1605-08, predikant te Garrelsweer 1608-38].
Idem, nr. 2, april 1996. Evacués uit Velden [jan.-mei 1945; familie Reijnders]; De predikanten van Roden
[Gajus Hoppinck, in 1605 onderwijzer te Garsthuizen, predikant in 1609-36, overl. Groningen 1644];
Een bekende schoolmeester te Nieuw-Roden [Jacob de Vries, geb. Roden 1885 (exm. Grietje van der
Veen, geb. Dokkum 1861), tr. Norg 1912 Geeske Eringa].

Idem, nr. 3, sept. 1996. Verv. Schoolmeester Jacob de Vries [1885-1975; hobby duivenfokker]; Roder-
veld wordt Nieuw-Roden; J. Fonk: De predikanten van Roden [Deodatus Carl Neander (geb. Koekange
1626), tr. (1) Roderwolde 1649 Fennechien Boeckenberg, tr. (2) Westerbork 1658 Geertruit Bromleeuw;
hun dochter Cornelia (geb. 1670) werd de stammoeder van de familie Deodatus].
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Idem, nr. 4, dec. 1996. G.J. van Dijk-van Eerden: Omtrent de laatste pastoor van Roderwolde [Jacobus
Santvoort, verbleef nog in 1601 aldaar; twee administratieboekjes van de kerkvoogdij 1538-1607 resp.
1608-1637]; Inventaris van kerkegoederen [roden 1881]; H. Doedens: De steenfabriek te Nietap [gebouwd
door jhr. Ulrich W. F. van Panhuys in 1855; volgende eigenaren: H. J. F. Reijgers uit Vianen (1880), Arnoud
de Raadt te Vorden (1882), Kl.S. Gunter (1884) - de fabriek werd gesloten in 1916]; De predikanten van
Roden [Alexander Tjerks Atlas (geb. Groningen, overl. 1729), tr. 1696 Geertruit Magdalena Neander].

Terugblik '40-'4S, 41e jg., nr. 4 (420), april 2003. Feldpost Wolfgang Heller-U842 [brieven van de U-
bootkapitein Heller]; De oorlog in het Verre Oosten (slot); De Februaristaking; Het logboek van Ton
Graber, mei 1945.

Idem, nr. 5 (421), mei 2003. DJ. Oostra: Luchtmacht-oorlogsgraven. Een weerspiegeling van de lucht-
oorlog boven ons land; Canadezen in Achterhoek en Liemers; Brieven uit het concentratiekamp [Jef
Janssen, geb. Heerlen 1923, omgekomen in Neuengamme 1943]; Koerierspost in 1944 en 1945.

Idem, nr. 6 (422), juni 2003. De bootverbinding Amsterdam Lemmer tijdens de hongerwinter; Twee
Halifaxen.

Idem, nr. 7/8 (423), juli/aug. 2003. F.H.Kreuger: De waterlinie onder stroom; R.E. Tasselaar: Miranda de
Ebro. Een concentratiekamp in Spanje.

Van 't Erf van Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr.: DJ. van Wijngaarden, Kleine Bos-
weg 11,3853 EX Ermelo; lidm. € 12,- p.j. op postbanknr. 56.59.825 t.n.v. penningmr. Oudheidk. Ver. te
Ermelo; www.hpveluwe.nl), Jubileumnummer, mei 2oo3.T.g.v. het 25-jarig bestaan is een dubbeldikke
aflevering samengesteld met o.a. de volgende bijdragen; E.Ph. Veen: Ermelo Zelfstandig [1969-72]; H. van
Dijk: Een wandeling door Ermelo in 1830; J. Beekman: Een mensenleven op 'De Zwarte Boer'. Biografie
van Berend Hendriksen Beekman (Postiljon, koetsier, landbouwer, herbergier, kastelein, logement-
houder etc.) [1790 Leuvenum (Ermelo) 1867 (exm. Garbrig Reijers van 't Slot), tr. Ermelo 1815 Maria
Catharina Medenbach]; P. Yska: Duitse eenheden op de Jan van Schaffelaarkazerne in 1940; E. van de
Beek (f): Mijmeringen; R. van den Berg: Als de ouderdom en de grijsheid daar zijn. Ervaringen van een
'onderduiker' (juni 1943 - 5 mei 1945); E. Lubbersen: Terreur op de Veluwe in de periode 1/9-31/12-1944; W.
Kamphorst-van deBeek: Willem van de Beek, zendeling in Indië [1919 tot na de oorlog).

De Viersprong (Alphen aan den Rijn), Nr. 58,16e jg., febr. 1999. L.L. Louwerse/P. Leeflang: De scheepswer-
ven en motorenfabriek van Boot [met inleiding betr. de familie Boot, oorspr. genaamd In 't Veld; de
eerste zelfstandig gevestigde scheepsbouwer was Wouter Boot (geb. 1828), de derde was Philippus Boot
(1824-1904), tr. 1851 Grietje Hoogeveen; zoon Dirk (1859-1927) tr. Koudekerk 1883 Gerrarda Jongeneel];
De Raadhuisstraat en zijn bewoners IV [o.a. De Pater, Van Voorbergen, Vis, De Jeu, Laros, Van Dam]; De
Oudhoornse Lagere School III.

Idem. Nr. 60,16e jg., aug. 1999. C.M.H. Bosch: Over Alphense vruchtensap- en jamfabrieken [Wed. C.
Rok & Zoon (1810), Louis Varossieau (1847), Joh. Stokhuyzen (1882), B.W. Graswinckel (1886); Marrigje
Kamerik wed. Cornelis Rok (overl. 1791); voorts o.a. J.D. Hoogervorst en D. Hogervorst (1810); Jan de
Pijper tr. (2) ca. 1852 Trijntje van Iterson].

Vosholkroniek (Cultuur-historische Vereniging 'Ter Aar'; secr.: H.M.C.H. Biegel-Schouten, J.A. Bon-
tjestraat 1, 2461 WB Ter Aar; contr. € 16,-), ie kw. 2003. W.J. Steen: Ben ik van Steen? [oudst bekende:
Barent Barentsz Steen, geb. 'Oostijne' bij Paderborn, tr. Ter Aar 1760 Anna Griette Steengraft]; Verv.
Rechtspraak in de heerlijkheid Voshol (2). Vonnissen; Oud Nieuws (1903).

Idem. 2e kw. 2003. De broche van oma [Christina Maria van Eijk-Bakker, geb. Langeraar 1871, dochter
van Pieter Bakker en Johanna Klein; fragment Bakker - Van Eijk - Van Raal]; Stamreeks Slootweg [Jo-
hannes Slootweg(1913-1998) > Willem Pieters Slootweg tr. ca. 1723 Marijtje Willems Veenman].

Werinon (Historische Kring Nederhorst den Berg; secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9,1394 BE Nederhorst
den Berg; lidm. € 12,50 p.j.; bankrekeningnr. 32.82.24.138 Rabobank NdB; E-mail: hkndb@hetnet.nl;
www.historischekring.nl; Informatie en documentatie: maandags 19.30 tot 21.30 uur, bovenverdieping
Sporthal De Blijk), nr. 49, jg. 13, maart 2003. P. Spruijt: De geheimen van Nederhorst den Berg. Tijdreizen
in een familieverleden [familie Spruijt]; De witwasserijen in Nederhorst den Berg tijdens de Duitse
bezetting 1940-1945.
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Idem, nr. 50, juni 2003. J. Baar: Boek-en-Berg [autoroute beschreven door L. van Egeraat; met com-
mentaar]; De herberg in Overmeer (slot) [eigenaar o.a. Pieter Bak (kocht in 1859, overleed 1899]; Een
vaandel voor de landstorm; Verv. Witwasserijen (slot).

Zeeuwse Familiepraet. 18e jg., nr. 1, juni 2003. Verv. Levendale pakt uit... [te Goes, o.a. Franchoijs Ver-
voort, zaadkoper (1597), Janneken Boijs (testeerde 1596, overleed 1597; enkele nakomelingen noemden
zich Van der Stringe), Maijken Gillis van Berckel vrouw van Pieter B. Wilts (testeerde 1597, overleed
1598; legaat aan Maijken Smalleganghe wed. Eversdijck), Anthonius Marinusz (1597), Cornelis Jansz
Schoemaecker en Maijken Crijn Bouwens (testeerden 1597), Joos Persoons en Bethken de Raeve(afk. van
Gent of Geeraardsbergen), Costen Marinusz (woonde onder Kruiningen), Frans Henricxz van Zant-
berghen (geb. Middelburg/Vl., woonde te Kwadendamme, testeerde in 1597 met zijn vrouw Mayken
Pieter AdriaensJ; Genealogische aantekeningen 5 [het oudste doopboek van Ritthem; enkele bladzijden
werden bij de restauratie vermoedelijk verkeerd ingebonden].

Uit onze afdelingsbladen
Delfland, jg. 12, no. 2, juni-juli 2003. P. van der Krogt/C. Hörters: Genealogie Hörters [Coenraad Hörter/
Harter, geb. Ansbach 1746, overl. Hazerswoude 1827, tr. Geertrui Oostenveld; nageslacht o.a. te Zeg-
waard en Zoetermeer]; W. Molema-Smitshoek: Van Mullem (aanv./corr.) ['Drie generaties Hendrik van
Mullem'; te Charlois; 17e eeuw].
1340 (Rotterdam), jg. 17, no. 2, juli 2003. Verv. Kwst. Van der Lecq - Kretz; M. van derEnt Familiearchie-
ven bij het Gemeentearchief Rotterdam [Reuchlin].
11 en ?o (Friesland), afl. 31, jg. 8, nr. 3, juli 2003. J.S. Wolf: De revisor gereviseerd. Bernhardus Fullenius
(Meppen circa 1560 - Leeuwarden na 10 juni 1637); Geneagram Zelle - Van der Meulen; Antw. Trijntje
Akkerhof [geb. Hallum 1902; —, Schotanus, Brolsma, Fennema]; Geneagram Miedema - De Vries [via
Andelaxi782 Boots ma].
Genealogica (Flevoland), 19e jg., no. 2, juni 2003. Verv. Kwst. Van Lenthe [kwn. te Omme, Dalfsen, Hel-
lendoorn, Rijssen enz.].
Gens Propria (Kennemerland), nr. 34, juni 2003-2. H. van Felius: Twee Saartjes: fraude in Zantvoort
[Zwemmer; 1840,1861]; Geduld is een schone zaak [Dirk van Oostveen en Hendrikje Claase Val; 17 okt.
1766 in ondertrouw, gehuwd 7 maart 1767].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 18, jg. 5, juni 2003. A.C.M. Neggers: Klompenmakers-
protest in 1752 [te Oirschot; pachter van de dove houtschat was toen Dirck van Houtem (ged. Woensel
1690); naamlijst ondertekenaars in 1752 en pachters van de houtschat 1663-1791]; Verv. Uit de protocol-
len van Veghel [1737-39; Van Kilsdonck]; Archieven in de regio (16). Stadsarchief Breda [openingstijden
inmiddels veranderd]; Aanv. Kwst. Cuperus [voornl. Friese kwn.]; P.M.A. van Weereld: Een bijna verloren
kwartier van Maria Lemmens [geb. Alphen 1780; Van Hoof te Hoge en Lage Mierde].
Hollands Noorderkwartier, afl. 54, jg. 17, nr. 2, juni 2003. T. Pronk: Wie was Pieter Blossem? [tr. Bergen
1765 Antje Jans Buuren, die hertr. Alkmaar 1780 Pieter Jacobsz Nijhof alias Smit; interessant onderzoek
naar voorouders en verwanten Blossem; > Suijnigh > Toet]; Idem: Nogmaals Buuren [akte in ORA Noord
Scharwoude 1746 verschaft duidelijkheid i.z. Dirk Moursz Buuren als zoon van Mourent Pietersz
(Cock)];J. Muelink: Fragmentgenealogie familie Leek [te Schagen; I7e-i9e eeuw].
Kempen- en Peelland. jg. 11, no. 2, juni 2003. A. Wijnen: Wie kent ze nog? [de oude namen van het Gel-
drop van voorheen; bijnamen]; Wie was Pietje Soes?; Bijnamen in de familie; Bijnamen op school;
Merckwaerdigheden uit de DTB-boeken [van Aarle]; A. Neggers: Dielkens alias Cremers alias De Smit
alias Scepens alias Van Hulsel alias Verstraten alias Capitein [te Oirschot; i6e-i7e eeuw].
NoordKOPstukken (Den Helder), 17e jg., nr. 3, juni 2003. J. Smit: Zoektocht door de genealogie deel 3
[beknopte stamreeks (niet parenteel) Smit, afle. van Texel]; Verv. Stamreeks van Joannes Boucier [genea-
logie Bouchier; 20e eeuw]; In Memoriam Nederlandse slachtoffers [2e WO in Den Helder]; Huwelijken
Den Helder 1811-1833 van niet Helderse Bruid of Bruidegom [Beckmann t/m Gourlèt].
Threant (Drenthe), 14e jg. (2003), nr. 2. G.H. Paetzel-Veenstra: Aan de goede kant? [Joseph Klaasen in 1839
als veteraan met zijn gezin geplaatst in Veenhuizen. Drie generaties Klaasen in Drenthe; Joseph (ged.
Philippine 1786), tr. Coevorden 1826 Maria Sibilla Ie Blan; hun drie zoons met hun gezin]; H.F. Meijering:
Matriliniaire reeks Aalbers [Jeanine Annet Aalbers, geb. Stadskanaal 1974; Nijboer, Wilting, Kruimink,
Meijering (te Dalen), Aberson, Van den Broek (te Dordrecht), Beenhakker, Van der Kloet, De Koning (te
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Dordrecht), Kooymans (te Dubbeldam), Leysteen/Leysten, (patr.)]; G.J. Krol: Kwartierstaat Wehrmann
[Gerhard H. Werem sive Wehrmann tr. Bohmte 1786 Maria Clara Lincken; Wehrman (eerder Hodelwich
en Hardewich, te Levern); voorts o.a. Brocksmidt en Tramen]; Verv. Kwst. Elzinga.
ITsseldelta (IJssellanden), 17e jg., nr. 1 en 2, juni 2003. A.C. Brouwer: Eenjarige Gooische zoekt betover-
grootouders [moederslijn van Zahra Catherina Prinssen, geb. Crailo 2002; Brouwer, Dorland, Frisart,
Willems (te Deventer), Wouters (idem), Veldkamp Helbers].
Zaanstreek/Waterland, nr. 53, juni 2003. W. Doornenbal(-\)/H. Rijswijk: David de Wijn. Rector Latijnsche
School en Kastelein Heerenlogement te Edam [overl. 1669, tr. (2) Jannetje Hermans Courpenning, tr. (3)
Edam/Hoorn 1663 Sieuwtje Offringa; onderzoek wees uit dat David de Wijn eerder schoolmeester was
te Lexmond en Lakerveld; hij huwde te Zutphen 1639 Catharina Kerckman; levensbeschrijving; frag-
ment De Wij n]; Simon Jochemsz Kat, deel 2 [nageslacht van Pieter Claesz Cat tr. Anne Jochums (zij hertr.
Oostzaandam 1608); parenteel met Kat, Blom, Last/Lastdrager, Kas, Nomen]; Verv. Kaat (2) [aanv.].

Uit Familiebladen
Andringa Staach Nijs. nr. 37, mei 2003. Op reis in de periode 1700 tot 1900; Eponiemen [de 'Van Andrin-
ga-zenuw'; proefschrift van Wigle van Andringa (geb. Lemmer 1901), verdedigd te Montpellier 1931].
Bergsma Bulletin, 8e jg., nr. 1, Pasen 2003. Ter herinnering aan Feike Bergsma; Verv. Genealogie Berg-
sma [kinderen van Klaas Bergsma en Getje de Vries, geboren tussen 1874-1885]. Idem, nr. 2, zomer 2003.
Verv. Genealogie Bergsma.
Beukema/Buikema Familiebrief, nr. 73, jan. 2003. Vernieuwde stam h: het nageslacht van Alle Dreeu-
wes en Trijntje Clasen [tr. Westernieland 1707; Buikema, ook: Boikema]. Idem, nr. 74, mei 2003. Verv.
Stam h [Beukema]. Idem, nr. 75, sept. 2003. Wie was Menne (Gerrits) Beukema? [geb. Ulrum 1817]; Verv.
Stam h.
Blanckensteyn bulletin. 15e jg., nr. 1, zomer 2003. Verv. Blanckensteijnen van her en der, deel 5 [Antho-
nette Thonis van Blanckesteyn tr. (1) Utrecht 1666 Cornelis Verweij, tr. (2) ald. 1677 Pieter van Schoon-
hoven].
De Bothof-Bode, nr. 20, jg. 11, voorjaar 2003. Oom Henk Bothoff uit Slikkerveer [1905-1991, exm. Rinske
Koopmans]; Verv. Dagelijks leven in de zestiende tot twintigste eeuw. De woning. De inboedel.
't Calcoentje. 22e jg., nr. 2, jan.-mrt. 2003. Idem, nr. 3, april-juni 2003. Kwartierstaat (31 kwn.) van Ro-
nald Carly [geb. Oostende 1950; —, Rubben, Vileyn, Haelewyck; kw. 29 is Sophia Amelia Calcoen]; Kwar-
tierstaat van Elza R.M. Blomme-Miny [1904 Oostende 1993; Miny, Deprez, Verplancke, Van Houtte].
Idem, nr. 4, juli-sept. 2003.
C/Krapels-krabbels. 23e jg., mei 2003. Rotterdamse A-tak in revisie. Beknopte genealogie Rotterdam A:
Amerikaanse tak; Niesken Schroers en dé Johannes [met welke Johannes Krapools was ze gehuwd?; drie
opties; overwegingen en een (nieuwe) keuze].
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele. nr. 41, mei 2003. Boerderijen in cultuurhisto-
risch perspectief. De stee van de familie Scheele uit Hoek; Afstamming Marinus Johannes Schele [1910-
2000 > Jan Scheele, 1696 Hoek 1779].
Diddenblad. jg. 16, aug. 2003. Afstammelingen van Evarist Leopold Didden [geb. Messelbroek 1907];
Simpelveld [geschiedenis, en Ten tijde van pastoor Arnold Didden 1571-89]; Afstammelingen van Jules
Bathasar Didden [geb. Zichem 1913].
DeDobbelbeker. 33e jg., nr. 2, april-juni 2003. De familie Dobbelare in Missouri (Tak 18). De nakomelin-
gen van Camiel en Sophia Dobbelaere-Naessens [emigreerden ca. 1891, tr. Watervliet 1885]; Verv. Stam-
boom nr. 35 [Dobbelaere te Nieuwpoort].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede enz., jg. 12, nr. 3, sept. 2003. Marguerite Basyn
[geb. 1922, herinneringen; kleindochter van Leonie Merlevede]. Bijlage: Kwartierstaat nr. 22. Denise
R.S.C, de Baene [geb. Zuidschote 1938; —, Merlevede, Brysbaert, Verhaeghe (te Poperinge)].
De Drudenvoet. 12e jg., nr. 1, april 2003. K. Klapwijk-Smit: Speuren naar voorouders [van Pieternella Ba-
rends tr. Rotterdam 1901 Arie Klapwijk].
't Duikertje (Duijkers), nr. 14,5e jg., maart 2003. Idem, nr. 15,5e jg., juni 2003. W. Dackus: Dukerse van
toen... Document gezegeld door Steven Duker en Willem Duker in het jaar 1429 uit het Rijksarchief te
Arnhem.
Familiecontactblad Familiestichting Van Dijke. 2e jg., nr. 3, maart 2003. Bijdragen van familieleden;
Familieleden in de schijnwerper; Familieoverleveringen; Afstammelingen uit de vrouwelijke lijn [Rot-
hengatter; o.a. te Vlissingen, ige-2oe eeuw]; Familiewapen Van Dijke.
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hamilie Nieuws-bnet van ge tamiliestichting Aart van t Net, uitg. 19, nejg., juni 2003. LezersDijdrage
[Marieke Bloemendal stelde vragen aan haar grootmoeder Henny Klomp-van 't Net (tr. 1930 Huibert
Klomp, 1903-1953)]-
Festina lente, nr. 32, maart 2003. Genealogie Wassenaar. Parenteel van Dirk van der Bijl [oudst bekende:
Dammas Dirckz van der Bijl tr. Wassenaar 1644 Jaepgen Cornelis van der Cley]; Parenteel van Gerrit
Dircksz van der Bijl [te Noordwijk, vermeld 1663-1674, tr. Leentje Cornelis van Moerkerken].
Heden en verleden, jg. 14, nr. 1, april 2003. Onverwachte verwantschappen (7) [huwelijken tussen de
families Post - De Graaf- De Vries; parenteel van Jan Berends Post tr. Noordwolde 1786 Uilkien Ruurds
van de Brug].
Hettinga Stichting, nieuwsbrief, nr. 4, mei 2003. Kwartierstaat (5 gen.) van Ytje Elisabeth Maria Het-
tinga [geb. Burgwerd 1944; —, Engwerda, De Vries (te Steggerda), Van der Vegt (te Blesdijke, Paasloo,
Steggerda)].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert. 51e jg., nr. 3, maart 2003. Verv. Van Veenhuizerveld naar
Dalerpeel (4); Uit het archief van Vlaardingen. Een gesprekkenboekje dat toebehoorde aan Paulus Kik-
kert. Idem. 52e jg., nr. 1, juni 2003. Verv. Van Veenhuizerveld [ie helft 20e eeuw]; Verv. Hollandse tak
Kikkert.
De Mare. 6e jg., nr. 1, april 2003. P.W. van Maren: Stand van zaken familieonderzoek; J.W. van Maren: Ons
voorgeslacht in Amerongen (16e eeuw); Herinneringen aan Antje van Maaren en haar man Kees Herder
[Anna Maria van Maaren 1864-1943, tr. Soest 1890 Cornelis Herder].
Millenaers Koerier, nr. 25, jg. 12, april 2003. Verv. Kleinkinderen van Pieter Kulk en Antonia Millenaar in
Australië' [o.a. Rijs, Tromp, Remminga, Kleynjan].
Nijs fan 'e Hoekema-Stifting. nr. 38, jg. 52, lente 2003. In Memoriam Taeke Binnerts Hoekema (1923-
2003); A. Tiggelman-Hoekema: Paulus Hoekema Kingma (1828-1868) [kleinzoon van Marten Kingma
(1745-1825) en Baukje Hoekema (dr. van ds. Paulus); zoon van Jan Kingma en Sybrichje Herres Rinia].
De profeet van de Velu we (Callenbach-Meerburg), nr. 67,19e jg., zomer 2003. Speciale editie Willem 1913
- 13 juni 2003 [Willem Gerrit Jan Callenbach, geb. Nijkerk 1913, tr. Amersfoort 1941 Elisabeth van der
Toorn; stamreeks > Heinz Kallenbach tr. Eisenach 1633 Margarthe Baut].
Ouispel Rondzendbrief, no. 17, dec. 2001. Casparus Quispel [geb. Rotterdam 1840, pianostemmer en
-fabrikant, tr. 1869 Lena Hannik].
Rond de Staakenborgh. nr. 26, april 2003. Verv. Pastorieherinneringen; Een vrouwelijke tak van de Vele-
ma's: Klatter [Berend Velema tr. 1889 Grietje Klatter (exm. Bosscher)].
Ruvchrock Fragmentaria. 2003, nr. 1. Leendert Ruijgrok, dominee te Monster [geb. 1955; interview].
Idem. 2003, nr. 2. Stamreeks van Leendert Willem Charles Ruijgrok [geb. Delft 1955]; Verv. DTB-
R. K. Noordwijk [1827-42: Ruigrok (van der Werven)].
Stichting Tacobus Lautenbach 1^7/^8 tot 1611. familieblad nr. 30, mei 2003. Klaas Lautenbach (1818-
1903) [tr. (1) Anna Ebbings Kiestra, overl. Berlikum 1860]; Familiewapen Jacobus Lautenbach; Gerben
Lautenbach (1875-1959); De familie Klotz [losse notities; te Leeuwarden, 1622].
Thoentertijd. nr. 52, jg. 26, juli 2003. De vroege Hollandse van Bockhorsten, deel 3 [bedoeld zal zijn Van
Bronckhorst; i4e-ise eeuw; overzicht van een mogelijke aansluiting op de adellijke Hollandse van de
Gelderse stam (>? tak)].
Timmers Koerier. 13e jg. (2003), nr. 1. Uitgebreid recent nieuws en aanvullingen diverse takken en stam-
men Timmers en Tummers, o.a. de Derde Nulandse Tak [met Van den Tillart], Vierde Boekelose Tak
[Timmers]; Eerste Steenbergense Tak [met Wevers te Rotterdam].
Toen en Nu (Smakman), jg. 16, nr. 1, maart 2003. Heel oude Koek [moge-
lijk de vader van Ruird Tietes (boer te Heeg, gehuwd met Attje Gosses)
gevonden: Tiete Foekes (in 1694 62 jaar oud), voorouders van r.k.-families
als Kloosterman, Smakman, Fluitman en Bekema].
Het Treffertje. jg. 32, nr. 2, juni 2003. Verv. Is het Treffers of Cuijpers
(III) [o.a. Philip en Francijne Treffers, 2e helft 17e eeuw; Andries Claes
Cuijper(s), 1669]; Aanv./corr. Treffersboek (VII). Idem, nr. 3, sept. 2003.
P. Sanders: Genealogie is soms zoeken naar een speld in een hooiberg
[Francisca Frans Treffers tr. (1) Waalwijk 1700 Adriaan de Pender(s), tr. (2)
ald. 1715 Thomas de Greeff]; Nakomelingen van Willem Treffers uit de
Bommelerwaard (1) [ged. Baardwijk 1784, tr. Wijk 1807 Cornelia van Gam-
meren]; Aanv./corr. Treffersboek.
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t Tij-scnntt. nr. 17, aec. 2002. une recente generaties Ten Tnij; Parenteel van Gernt jan ten 'iije
[Markelo 1886-Enschede 1975; tr. Stad Delden 1913 Johanna Maria Achterbosch (exm. Morskate);
(klein)kinderen).
Vreugdeschakel, nr. 53, 21e jg., febr. 2003. In Memoriam Koos Verhulst [21-12-1922 - 8-12-2002; exm.
Vreugdenhil]. Idem, nr. 54, 21e jg., juni 2003. Interview met Anita CE. Vreugdenhil [geb. Delft 1971;
studeerde o.a. medicijnen, promotie te Maastricht, tr. Jogchum Plat].
De Wagenschouw. nr. 34, mei 2003. Interview met ds. Jan Wagenvoort [geb. Breda 1944, tr. Hilversum
1968 Gerda Wilh.Joh. de Hilster]; Elektrische verlichting der zaterdagavondmarkt [Deventer 1932];
Verv. Stamboom Wagenvoort.

België
Gentse Cadenas (v/h WF Gent Info), jg. XXI, nr. 2, april 2002. A. De Baets: Merelbekenaars overleden in
Gent tussen 2/10/1645 en 19/10/1646; G. Ervynck: Over de waarde van munten in de 18e eeuw; Onderge-
doken begrafenisregister van Sint-Veerle gelokaliseerd [1661-74]; Rijksarchief te Beveren [introductie
website: arch.arch.be].

Idem, nr. 3, aug. 2002. Nogmaals de Sint-Veerleparochie [register met dopen (1590-1608) en
ondertrouw/huwelijken (1590-1612) teruggevonden tussen de PR van St Niklaasparochie]; Uit het
'Memoriaal Administratif van de provincie Oost-Vlaanderen; Nationale Militie 1845. Namenlijst der
militiens van 1844.

Idem, nr. 4, nov. 2002. G. Ervynck: De Broederschap van de Heilige Rozenkrans te Merelbeke in 1645;
Familienamen uitFonds Fobe [in Documentatiecentrum te Melle].

Idem.jg. XXII, nr. 1, jan. 2003. Het gebeurde in Gent in 1811 [huwelijken van 11 juni 1811]; G. Ervynck:
Een aanvulling op de Staten van Goed van Melle en Gentbrugge [samenvatting van akten 1691-1701, nrs.
1-30]; J. Buydens: De vertaling van de Belgische Gemeentenamen.

Idem, nr. 2, april 2003. N. Vanrolleghem: Leverijnge van hoij en haver [door inwoners van Heusden be-
gin 18e eeuw; transcriptie]; Dit gebeurde in Gent: Gelezen in de doopregisters van de Sint-Pietersparo-
chie [1718]; Verv. Aanvulling Staten van Goed Melle en Gentbrugge [nrs. 31-55]; Verv. Vertaling Belgische
Gemeentenamen, deel 2.

GENTSE

CADENAS
(DRIEMAANDELIJKS INFOBLAD VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR

FAM1UEKUNDE AFDEUNC CENT

De Rode Leeuw (WF-Limburg), jg. 34, nr. 3, aug.-okt. 2003. Verv. Veeartsen Strauven; Verv. Maaslandse
familie Hons/Honts te Schimmert en Aldeneik]; De ware Lambertus Vreven geïdentificeerd [vermeld
1780]; Nog over de familie Rampen uit Vliermaal [18e eeuw]; Ons Limburgs archief: Martenslinde (gem.
Bilzen).

Vlaamse Stam. 39e jg., nr. 4, juni 203. P. Douche: Genealogie van de familie Masseau [te Gent; i6e-i8e
eeuw]; L. Carlens: Adellijke grafstenen in Limburg [Van Hinnisdael]; Geregistreerde wapens: Hermans,
Cailliau, Soetemans, Levis; Nieuwe portier aan de Leuvense poort te Brussel 24-04-1665 [Pauwei Van
Halen]; Het overlijden van Isabella de Barientos [te Santo Domingo 1614; vrouw van Jeremias van Steen-
winckel]; De Oostendse Compagnie [1724,1670]; J. Roelstraete: Rubriek voor beginners. Van steekkaart
tot familiegeschiedenis; Verv. Werkboekjes (19de eeuw) van de arbeiders uit de papierverwerkende
nijverheid van Turnhout.
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Duitsland
Altpreuféische Geschlechterkunde. Familienarchiv, Band 24 (2002). Ein katholischer Familienzweig
Mietz im Kreis Schwetz (Swiecie) [Myc; i8e-i9e eeuw]; Ahnenliste der Geschwister Rimek [Martin Ri-
mek tr. Peterswalde 1929Hildegart L.M. Gnadt; —, Schwidder, —, Bordasch; met Rhode te Neuendorf
terug tot in 16e eeuw]; Ahnenliste der Geschwister Penski [met Vielha(a)ck (in Estland), Gregorovius,
Pawlick en enige Salzburger immigranten]; Ahnenliste Kroll [Carl Hermann Kroll, geb. Wargitten 1855;
—, Radtke, Prange, Bobeth/Pobeth; met o.a. Eisenberg, Melck, Korsch, Blanckenberg]; Chronik der
Familie Dembowski aus Guja Kr. Angerburg (Ostpreufien) [genealogie; eind i7e-2oe eeuw]; Nachfah-
renliste Kob aus Hayna [oudst bekende: Hans Kobe, vermeld 1506; in de 17e eeuw te Hildburghausen];
Familie Hewelcke und Nebenlinien [ook Havelke, Hovelke, Hovelich, Hofelcke, Höwelcke; te Danzig
e.o., i5e-2oe eeuw; Johan Hewelcke/Hevelius (1611-1687) studeerde te Leiden (1630); voorts o.a. Davifêon,
Ferber, Hecker, Wendland, Ohlert, Pannenberg, Plath]; Ahnenteilliste Dr. Wolf Konietzko [1920-1993;
o.a. Ewert, Klüver, Drenker(t), Bohl]; Aanv. Hein/Heyn(e) [te Insterburg; 18e eeuw]; Aus dem Nachlafi
Quassowski. Ahnenlisten und Stammfolgen [Lackner, Laddey, Laskawy, Lau, Laudien, Laurin (met
Hermsdorff, v. Vemern, Pauli)].

Der Archivar. 56. Jg., Heft 3, Juli 2003. R. Reiter. Die Verfolgung der Sinti im Nationalsozialismus in
Niedersachsen: Zur Aussagekraft von 'Wiedergutmachungsakten'; Archive in Chemnitz [Staatsarchiv,
Stadtarchiv, Universitatsarchiv der Technischen Universitat, Archiv der Aulienstelle Chemnitz der
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen]; Das NATO-Archiv in Brussel [www.nato.int/archives/ ].

Computergenealogie. 17. Jg., 4/2002. Verlorene E-Mail-Adressen wiederfinden; GedBas - Genealogische
DatenBasis [grootste Duits-talige GEDCOM-databank; http://gedbas.genealogy.net]; Ages! 1.31. Klein,
aber fein! [genealogieprogramma]; GEDCOM+Java=Ahn. Allround-Programm zeigt GEDCOM-Daten
in Browser; Was ist eigentlich GEDCOM? Jeder Familienforscher der Genealogieprogramme einsetzt,
kommt im Laufe der Zeit mit GEDCOM-Dateien in Berührung. Doch wie funktionieren diese Dateien
und wie sehen sie aus?; Intuitiv und übersichtlich: WinAhnen. Schwerpunkt auf den Grafik [http:
//www.genealogy-heraldry.sk (Engels en Slowaaks); E-mail: genealogy@snk.sk].

Idem. 18. Jg., 1/2003. Die Adressen der Ahnen per Mausklick [historische adresboeken als genealogi-
sche bron; online-databank: http://www.adresbuecher.net]; Das Adressbuch - gestern und heute [het
eerste adresboek in Duitsland verscheen in 1701 te Leipzig]; Alles über den Osten. Bücher, CDs, Videos,
Karten und Chroniken aus dem und über den deutschen Osten in München und im Internet [Haus des
Deutschen Ostens te München, bibliothek@hdo.bayern.de; Catalogus: http://www.internetopac.de/
w_hdo]; Datenbank ohne Sprachbarriere. GeneaNet: multilingual und kontaktfreudig; http://
www.geneanet.org]; WorldConnect Project. Datenbank mit Rettungsanker; Surfen ohne Barrieren; Fa-
milienforschung auf den Insein; Visitenkarten: Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde, Roland
zu Dortmund, Stiftung Bahn-Sozialwerk.

Idem. 18. Jg., 2/2003. Ohne Autobahnen. Historische Landkarten online [o.a. de Blaeu-atlas door de
Universiteit van Californië te Los Angeles op internet gezet: http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/
maps/blaeu/namenindex-country.htm ]; Titelthema: DNA. 'Es ist uns nicht entgangen'- der chemische
Code der Vererbung; Genealogie per DNA. Perspektiven für Familienforscher; Prasidentensohn oder
Sklavenkind? DNA-Analysen bei historischen Persönlichkeiten.

Deutsches Geschlechterbuch. Band 216 (2003). Siebzehnter Hamburger Band. G. Commichau: Zum
Stiftungswesen in Hamburg [het aantal in Hamburg gevestigde stichtingen bedraagt maart 2003:865,
waarvan 43 klassieke Hamburger familiestichtingen]; Bijdragen betr.: Hertz I (mit dem Damhirsch).
Hurst aus Hildesheim [nageslacht van Benjamin Wolf Hertz (zoon van Naphtali), ca. 1720-1788, in Enge-
land genaamd Hurst]; Hertz II (mit dem Einhorn). Edler v. Herz. Ritter v. Herz. Hurst, aus Hildesheim
[nageslacht van Samson Hertz (zoon van Jesajas), overl. 1731]; Justus I, aus Hamburg [eerder in Band
63 (1929); oudst bekende: Bartholomaus Justus, ca. 1540-vóór 1607, notaris enz., tr. Elisabeth Eckleff;
fragment 3 generaties]; Justus II, aus Neukalen in Mecklenburg [bewerking van de bijdrage in Band 63
(1929); oudst bekende: Friederich Justus (1683-1757)]; Kirsten. Graf v. Moltke-Kirsten, aus Griesheim in
Thüringen [bewerking van de bijdrage in Band 63 (1929); nageslacht van Johann Conrad/Curt Kirst(en)/
Kürsten (1612-1685), tr. (2) Griesheim 1647 Dorothea Margaretha Arnhold]; Muller V, aus Werningerode
am Harz [eerder in Band 44 (1963); Herman Muller tr. ald. 1676 Margarethe Vesterling; nageslacht o.a. te
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St. Petersburg]; Schlüter (Sluter, Sluterus, Schluter), aus Halle in Westfalen [Bernhard/Berend Schlüter
(zoon van Johann), overl. Halle (W.) 1585, tr. 1570 Lucretia Ladewig]; Schön, aus Neustadt in Oberschle-
sien [eerdere publicatie in Band 271 (1914); Johann Christophorus Schön (zoon van Johann) 1697-1752,
tr. ald. 1727 Maria Rosina Wentzel, 1710-1771, dr. van Gottfried].

Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft e.V.. Band 36 (2003). ChrystelBernat (Hg.): Die
Kamisarden. Eine Aufsatzsammlung zur Geschichte des Krieges in den Cevennen (1702-1710) [een aan-
tal opstellen van acht auteurs (docenten en studenten -jonge Franse historici), oorspronkelijk bedoeld
als lezingen, werd bewerkt tot artikel. Zeventien jaar na het herroepen van het Edict van Nantes (1685)
kwamen protestanten in de Cevennes (Zuid Frankrijk) in 1702 in opstand onder invloed van lekenpre-
dikers en profeten; één van de voormannen van de Kamizarden was Abraham Mazel (geb. Falquières
1677), vluchtte in 1705 o.a. naar Holland, waar hij Daniel Guy alias Billard en Antoine Dupont trof, die
in 1704 Frankrijk verlaten hadden. In 1709 keerde het drietal via Zwitserland terug om de strijd voort
te zetten. Voorts o.a. de familie de Lamoignon (de Baville), de emigratie van Hugenoten naar de Britse
eilanden (o.a. Jean Cavalier), en een kolonie in Hongarije].

Idem. Band 37 (2003). Yves Krumenacker/U. Fuhrich-Grubert: Das Journal von Jean Migault. Leiden und
Flucht einer hugenottischen Familie (1682-1689) [beschrijving van de vervolgingen van protestanten
in Poitou, door Migault begonnen in Mauzé voor zijn kinderen en beëindigd in Amsterdam sept. 1689;
toelichting op de situatie in Frankrijk. Jean Migault tr. (1) 1663 Elisabeth Fourestier, tr. (2) Amsterdam
1691 Elisabeth Cocuaud, vertrok in 1696 naar Emden, waar hij schoolmeester en voorlezer werd, tes-
teerde aldaar 1703, overleed 1707].

Mindener Beitrage 28 (2000). R. Momburg: Ziegeleien überall. Die Entwicklung des Ziegeleiwesens im
Minden-Lübbecker Land und in der angrenzenden Nachbarschaft [o.a. historisch overzicht, leemwin-
ning en -verwerking, arbeidsomstandigheden, molenbouw, nieuwe technieken; documentatie betr. de
steenbakkerijen per stad en Amt; veel kaart- en fotomateriaal].

1 ' M. Vulsma-Kappers

VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

420. SCHULTE, TIJBURG (58 (2003), pag. 116)
Maria Charlotte Scholte overleed Amsterdam in het 'St. Jacob' 8-3-1913. Haar zoon Franciscus Johan-
nes Tijburg werd na een reis naar Ned.-Indië in oktober 1891 als smid te Amsterdam uitgeschreven als
vertrokken naar Harderwijk.

R. F. Tekelenburg, Amsterdam
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VRAGEN

459. DE SONNAVILLE
Frederik de Sonnaville, van Breda, 19 jaar, vertrekt 6-12-1769 met het schip 'De Zeevaard' onder kapitein
Cornelis Gerritsz. Luij tjes naar Berbice voor zes jaar (uit Brabantse Leeuw 1981, p. 89). Wat is er van hem
geworden?

R. Ch. Verschuur, Den Haag

460. W(E)IJMANS-R(E)IJNIERS
Theodorus (Dirk) W(e)ijmans, geb. 's-Hertogenbosch (?) ca. 1755, overl. Utrecht 17-9-1818, oppercom-
mandeur, tr. Catharina R(e)ijniers, geb. Duinkerken ca. 1771, overl. Utrecht 5-9-1818. Hieruit Dirk
(Calais 1794), Catrina (Utrecht 1796), Elisabetha (Heusden 1798), Wilhelmus Christianus (Utrecht 1800),
Frederica (Den Haag 1803), Anna Petronella (Utrecht 1806), Christophilia (Utrecht 1809), Pieter (Utrecht
1811) en Christoffel (Utrecht 1816). Gevraagd: voorouders van Theodorus en Catharina (ouders niet ge-
noemd in de overlijdensakten).

C. H. Gerits-Weijmans, Houten

461. PIETERS
Jan Pieters, mr.-schoenmaker, 24-5-1750 overgekomen van Pieterzijl (Gr.) naar Oude Bildtzijl (Fr.),
overl. ald. 26-10-1775, tr. ald. 21-5-1752 Titie Annes, dr. van Anne Sjoukes en Sara Romkes. Gevraagd:
geboortegegevens en voorgeslacht van Jan Pieters.

W. Wijngaarden, Zoetermeer

462. SCHEPERS
Re(i)nerus Schepers, begr. Meer (Antwerpen) 11-11-1769, tr. Meer 10-10-1747 Maria Smolders. Uit dit
huwelijk negen kinderen, de jongste geboren enkele dagen na de begrafenis van zijn vader. Volgens de
doopinschrijving van dit jongste kind zou vader Reinerus 'ex Woensel' zijn. Gevraagd: geboortegege-
vens van Reinerus.

W. J. A. M. Scheepers, Zevenaar

463. DE PRIL
Jan (waarsch. Hendrikzn.) de Pril, jm, tr. Wijk bij Duurstede 9-5-1751 Judith van Malsen. Gevraagd zijn
herkomst en voorgeslacht.

J. Krol, Voorburg

Aan dit nummer werkten mee:
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