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IN MEMORIAM M.D. KILSDONK

Op 15 augustus van dit jaar overleed in zijn woonplaats Vlijmen tengevolge van een hartstil-
stand, de heer Marinus Dominicus Kilsdonk, de laatst nog levende oprichter van de Neder-
landse Genealogische Vereniging.

Bij de feitelijke oprichting van de NGV in 1944 - de officiële oprichting van de vereniging
vond als gevolg van de oorlogsomstandigheden eerst in 1946 plaats - fungeerde hij als secre-
taris, terwijl hij van 1946 tot maart 1947 redacteur was van Gens Nostra. Dan eist zijn werk bij
de Volkskrant hem volledig op en verdwijnt hij bij de NGV enigszins uit beeld, hoewel hij de
vereniging altijd trouw is gebleven. In de jaren tachtig, na zijn pensionering en zijn verhui-
zing naar Vlijmen, keert hij bij zijn oude liefde terug en zette hij zich met volle energie in voor
de afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg, onder andere in de redactie van het afdelingsblad
'Gepermeteerd'. Bestuursfuncties ambieerde hij niet meer.

Zijn familienaam betekende veel voor hem. De 'Protocollen van Veghel' vormen een reeks
van transcripties van akten, waarin de naam Kilsdonk voorkomt en hij vervaardigde ook het
tijdschrift van de familie Kilsdonk. Vele genealogen hebben hun kennis voor een groot deel te
danken aan de door hem gegeven cursussen genealogie.

Marinus Kilsdonk is op 19 augustus in kleine kring in Vlijmen gecremeerd. Hij werd tachtig
jaar.
De Nederlandse Genealogische Vereniging gedenkt zijn naam met respect en dankbaarheid.

HJ.Trap
Landelijk voorzitter
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DE RODE LOOP VAN 1783
en de gevolgen voor het begraafboek van Eist (Gld.)

DOOR C A . VAN DER HOEVEN

Inleiding
De rode loop (dysenterie) was een zeer besmettelijke darmaandoening, die in de achttiende
eeuw verschillende keren in Gelderland uitbrak. Berucht zijn de jaren 1702,1747-1750,1753,
i755> !758, maar een van de hevigste uitbraken was in de jaren 1779-1783.

Ambtslieden moesten een uitbraak altijd melden aan het Hof van Gelre. De kosten voor de
bestrijding werden overgelaten aan de afzonderlijke kwartieren van Gelderland. Ze beston-
den onder andere uit het aanstellen van een arts voor een bepaald gebied. Deze moest verslag
uitbrengen aan het Hof. Een afschrift van een dergelijk verslag bevindt zich in het archief
van de Dorpspolder van het polderarchief Over-Betuwe onder inventarisnummer 1103. Het
betreft de uitbraak van de ziekte in augustus 1783 en geeft onder andere een verslag van het
verloop van de epidemie. Het verslag is opgesteld door medisch doctor W. van Rees, werd we-
kelijks bijgehouden en was bestemd voor 'die Hoogwelgeboore Edele Groot Achtbare Heeren
Ambtman en Ridderschap des Ambt Overbetuwe mitsgaders Gecommitteerden der steden
Nijmegen en Arnhem'.

Van het kerspel Eist en buurtschappen (Aam, Eijmeren, Hollanderbroek, Laar, Lienden,
Merm, Rheet en Rijkerswoerd), vinden we een beschrijving van zieken, gebeterden en doden
uit de periode 8 augustus tot 24 oktober 1783. Er zijn in die periode in Eist en buurtschappen
152 doden te betreuren. Dit is ongeveer s'/2% van de totale bevolking.

Het begraafboek van Eist (Gld.) begint in het jaar 1772 en loopt tot 1811. Op 11 augustus 1783
vond het eerste overlijden plaats, waarbij aangetekend werd, dat de persoon was gestorven
aan de 'loop'. Tot en met 31 augustus zien we deze aantekening twintig keer. In de maanden
september en oktober zijn geen overlijdensaantekeningen bijgehouden. Van 31 oktober tot
5 november zien we nog vier aantekeningen met 'loop'. Daarna volgen weer de gewone in-
schrijvingen tot 26 december 1783. Er is dus een hiaat van twee maanden. Naast het laatste
overlijden van 1783 staat in de marge: 'in dit jaar zijn veel menschen aan den loop koomen te
overleijden die niet aangetekent zijn om reeden dat het luyden is verbooden geworden'.

Het Hof van Gelre had een gebod uitgevaardigd dat iemand, die aan de rode loop was over-
leden, aanstonds gekist moet worden en binnen twee dagen, zonder enige ceremonie of lijk-
statie op een behoorlijke diepte begraven diende te worden.

In het voornoemde verslag vinden we per week een opsomming van de overledenen. Voor
genealogen, die tevergeefs naar een bepaald overlijden in het begraafboek van Eist zochten,
is dit een welkome aanvulling, mede omdat velen er niet op zullen zijn bedacht, dat deze
gegevens wel in voornoemd polderarchief te vinden zijn. Om in de lacune te voorzien, volgt
hieronder de totale lijst van de namen van de doden uit de verslagen van dr. W. van Rees. Bij de
wel in het begraafboek opgenomen personen zijn de aldaar voorkomende gegevens tussen
vierkante haakjes achter de aantekening van Van Rees vermeld.

Met dank aan drs. L.M. van der Hoeven, te Den Haag, voor de hulp bij de totstandkoming van
dit artikel.
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In de week van 8-15 augustus 1783
onder de Kerspel Eist gestorven.
Hendrik Derksen
Willem Liefrink
drie kinderen van Philip Langkamp
kleinzoon van Jakop Uffelie
een zoon van den Scholtus Dietz [Pieter 11/11 augustus]
een meyt van Jan Turk
de soon van Jan Peeters [14/15 augustus]
AleijdaHuijbers

In de week 16-23 augustus 1783
de weduwe Wessel Breunissen en knegt [20/21 augustus]
Arent Janssen en soon [20/21 augustus] [een dochter! 18/19 augustus]
Willem Klaassen van Beeck
de suster van Derk Aalders [schoonzuster 18/19 augustus]
Jan Derksen
een kind bij de Bojin
een knegt bij Gradus Hoogvelt
EvertRutten
het kind van Bernardus Gerritsen
't kint van Jan Peeters [genoemd wordt Kaatje Peters 21/21 augustus]
de vrouw van Derk Raab
de vrouw van Willem Hendriks [21/22 augustus]

In het begraafboek zijn de volgende personen vermeld als zijnde overleden aan de loop, die
niet in het verslag voorkomen:
18/19 augustus Jan Joosten
19/20 augustus Willem Claassen

In de week 24-30 augustus 1783
De weduwe Evert Wulfers en de zoon [23/23 augustus]
de knegt van Frans Burgers
de vrouw van Derk Janssen
de weduwe van Klaas Hoogvelt [24/24 augustus Johanna Hoogveld]
de knegt van Hermanus Teijkinck
de vrouw en meijt van Hk. Engelen [25/25 augustus]
de meyt van de Hr. Pred. van d: Roest
GerritHendriksen
een kind van Klaas Egbers
een kind van Daan Teunissen
de vrou van Jacob van Gielskerken [27/28 augustus]
een kind van Willem Hendriksen
de vrouw van Berent Gertsen
de soon van Jan Peeters [29/29 augustus Steven Peters, een zoon van Jan Peters]
de knegt van Gradus Hoogvelt
de soon van Willem Hoogvelt [29/29 augustus Willem een zoon van Willem Hoogvelt]
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In de week van 31 augustus-6september 1783
de vrouw van Jan Peeters Eist
de vrouw van Evert Wulfers Eist [30/30 augustus Susanna de vrouw van Evert Wulfers]
de weduwe Maas Gerritsen Eist [31/31 augustus Leijsbet Maassen]
twee kinderen van Willem Hoogvelt Eist
de weduwe Daniels Eist [30/30 augustus]
de weduwe Gilsdorp Eist
Beerent Wissing Eist [31 augustus/i september]
twee kinderen van Steven Eeringsvelt
Hendrik Tisseling
Peter Hacksteen, vrouw en twe kinder, Rickerswoert
een kint van Derk Jansen, Rheet
een kind van Daniël Teunissen, Rheet
een knegt van Derk Janssen, Rheet
een zoon van de weduwe Peter Thijssen, Lijnden
een knegt van Reinder Jansen, Lijnden
een kint van Jan Thijssen, Lijnden
een meyt van Cornelis Houterman, Eij meren

In de week van7-13 september 1783
een kint van Hendik Janssen
Willem Bos
Evert Driessen en kint
de vrouw van Geurt Bos
een kint van Derk Bouwman
Evert Wulfers
een kint van Arent Wulfers
Willem Rutten, Reet
twee zoons van de eduwe Hofman, Reet
Joost Janssen, Hollanderbroek
een soon van de weduwe Willem Ras, Hollanderbroek
de vrouw en twee kinder van Cornelis Geurtsen, Hóllaridërbroek / ; •••••-•-
de vrouw van Ariën Schuijling, Hollanderbroek
Hendrik Maasen, Hollanderbroek
een kint van Reijndert Janssen, Lijnden
een kint van Hendrik Hendriks, Lijnden
een kint van Berent Gerritsen, Lijnden
de vrouw van Jan Herbeling, Lij nden
een knegt van Ariën van Resteren, Aam
een kind van Jan Aarends, Aam
Wessel Windaw, Aam
een soon van Derk van den Berg, Rikkerswoerd
een kind van wijlen Peter Hacksteen, Rickerswoerd
een kindt van Willem Liefrink, Bredelaar
een kindt van Adrianus Cornelissen, Eijmeren
een kindt van Derk van Heumen, Eijmeren
de vrouw van Sander Schuijling, Eijmeren
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In de week van 14-20 september 1783
een zoon van Fhilip Langcamp
Gerrit Gerritsen
de vrouw en twee kinderen van Derk Bouwman
een kint van Cornelis Geurtsen, Hollanderbroek
een knegt van Hermen van Raalen, Hollanderbroek
de schoonmoeder van Rut Verplak, Hollanderbroek
een knegt van Evert Sanders, Hollanderbroek
Buurtschap Lijnden
een zoon van Huijbert van Eijmeren, Lijnden
een kint van Hendrik Zeegers, Lijnden
Steven Janssen, Lij nden
de vrouw van Hendrik Zeegers, Lijnden
een soon van Jan de Bruijn, Aam
een soon van Gerrit Stoffels, Aam
Jan Janssen, Eijmeren
een kint van Klaas Egbers, Merm
de weduwe Willem Klaassen van Beeck, Reet

In de week van 21-27september
een kint van Johannes Artsen
Hendrik Giepman
een kint van Geurt Janssen
een kint van Jan Tijssen, Lijnden
een Dogter van Hendrik Zeegers, Lijnden
drie Kijnder van G: V: De Pol, Lijnden
een kint van H. Swijnen, Lijnden
een kint van Jan Hoogvelt, Laar
de weduwe van Willem van Reemen, Aam
de vrouw van Ariën van den Berg, Eijmeren
Jenken Mensen, Eijmeren
een kint van Derk van Well, Hollanderbroek
een kind van Sander Gieben, Hollanderbroek

In de week 28 september-4 oktober 1783
een kint van Cornelis Janssen
de vrouw van Derk Tap, Hollanderbroek
Reijnder Jansen, Lijnden
de vrouw van H. Swijnen, Lijnden
de vrouw van G: V: de Pol, Lijnden
de vrouw en 1 kint van G. Zegers, Lijnden
dee vrouw en haar moeder van Derk Vermeer, Eijmeren
de zoon van Peter Tijssen, Laar

In de week 5-11 oktober 1783
een kint van G: Zeegers
een kint van K: Zeegers
de vrouw van Tijs Kuster, Hollanderbroek
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de vrouw van Derk Kraanen, Hollanderbroek
de zoon van de weduwe Ras, Hollanderbroek
een kint van de grootvader van D: Maasen, Reet

In de week 12-18 oktober 1783
Truij Derksen, Eist
de vrou van Wouter Borkent, Eist
een kint van Hent Zeegers, Lienden
de vrouw van Jan Hoogvelt, Laar
de vrouw van Hendrik Hoogvelt, Aam

In de week van 19-24 oktober 1783
een kint van Willem Rutten, Reet
Eevert Sanders, Hollanderbroek

Overleden aan de loop, maar niet meer vermeld in het verslag:
- Gerrit Jansen, gewoond hebbende bij Jan Jansen [31 oktober/i november]
- Burger Burgers [1/2 november]
- de meyd van Gerrit Peters [5/5 november]
- Hendrijn Hoogveld [5/6 november]

Uit Antwerpse Bron (117) '

xxvj nov. 1515; Peter Heyns Willemssone als gemechticht van Mdrinus van Haemstede ende Jouffrou
Marien van Wissekercke eius uxori [zijn echtgenote], die hem gemechticht hebben omme tgene
des nabescreven es te doene na inhoude van eenre procuratien in franchyne [= perkament]
gescreven vuythangende besegelt metten scepenen segele van Couwerve in Zeelant gelegen
..., vercocht Cornelise vander Moeien Henricxsone een huys metten hove weerdribbe fundo et per-
tinentiis gestaen ende gelegen int Nyeustraetken loopende vuyter Keyserstrate tot Pauwels
Eelbouts huysinghe tegens de nyeuwe capelle van Onfi Vrouwen van Gratiën over, tusschen
desselfs convent andere huys ex una ende der weduwen Willem Hose erve ex altera, gelijc ende
in alle der manieren de selve Marie dat in den jaere vyfhondert ende tweelve, sesse dagen in
Meije jegens Janne Byns ende Janne sHerwaeyers als executeurs van wylen Peteren de Raeymaker
gecregen ende terve genomen heeft.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 148, f. 219 verso] [M. V-K]
[voor Haamstede zie ook: A. W. E. Dek, Genealogie der Graven van Holland, 4e druk, 1969, pag. 24]
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CYRIACUS HOORN EN ZIJN VOOROUDERS

DOOR ANTONIA VELDHUIS

In 1987 schreef W.J.A. van 't Einde in Gens Nostra een artikel over 'zekere Cyriacus Hoorn,
vaandrig te Coevorden en Zwolle', naar aanleiding van enige vragen over hem in voorgaande
nummers1.

Cyriacus' gegevens worden door Van 't Einde uitgewerkt, gedeeltelijk op grond van een
hypothese: Antoni Waelckens zou de knecht van Andreas de Mare kunnen zijn geweest en is mo-
gelijk met diens dochter getrouwd. Daaruit volgde zoon Andreas de Mare en kleinzoon Cyriacus
Hoorn. Van 't Einde hoopte dat zijn pennenvrucht mensen zou provoceren genoemde perso-
nen verder te onderzoeken.

Nu, vijftien jaar later, werk ik aan een genealogie van de familie Hoorn uit Groningen: een
familie met voornamelijk militairen en enkele (vijf) predikanten en allen afstammelingen
van de broers Ciriacus en ChristophorusHoorn. Bij mijn literatuuronderzoek2 kwam ik bovenge-
noemde vragen en het artikel tegen.

De Cyriacus Hoorn van Van 't Einde (in 1996 overleden, zodat hij de gehoopte reactie helaas
niet zelf meer meemaakt) is er één van tien personen met die naam die tussen 1600 en 1725
leven. Allen die zich met het probleem hebben bezig gehouden, zaten op het goede spoor met
de veronderstelling dat er een familierelatie moest zijn tussen de diverse Ciriacussen en de in
één van de antwoorden genoemde Elias Hoorn uit Duitsland. Onze Cyriacus is een achterneef
van de predikanten Wigboldus, Wigboldus (diens neef) en Elias Hoorn en een neef van de Cyriacus
die in Groningen trouwt met Debora Keun.

Over Cyriacus Hoorn is iets meer bekend, maar nog steeds is zijn huwelijk met Hester Camer-
ling niet gevonden. Over zijn vader en grootvader spreken sommige bronnen elkaar tegen.
Zo noemt de Groninger Encyclopedie3 Antoni Waelckens4 de stiefvader van Andreas de Mare, en
in het boek 'Het Groninger orgelbezit, van Adorp tot Zijldijk'5 staat (stief)vader. Zelf ben ik
geneigd me achter Van 't Einde te scharen en Andreas als vader te blijven zien en Andreas sr. als
diens schoonvader. Antoni is bij het huwelijk van Andreas getuige als vader; Andreas gebruikt
ook vaak het patroniem Antoni. Voor de veronderstelling dat Antoni Waelckens getrouwd was
met een dochter van Andreas sr. hèb ik (nóg) geen bewijs. Wel komt het in Groningen vrij veel
voor dat kinderen voluit (voor- en achternamen) naar de grootvader worden vernoemd en zo
een andere naam hebben dan de vader. Omdat ook de zuster van Andreas de achternaam De
Mare gebruikte, denk ik dat dit aanwijzing genoeg is dat hun moeder een De Mare is.

Omdat niet veel aanvullingen op het gezin van Cyriacus Hoorn gevonden zij n, behalve de doop
van schoonzoon Berent Wildrix op 24 december 1680 in Coevorden, het begraven van schoon-
zoon Derk van Staveren in dezelfde plaats op 2 juni 1727 en de vermelding van diens echtgenote
Hester Hoorn op 3 juli 1758, volsta ik hier met de oorspronkelijke voorvader en ga tot en met de
gezinsstaat van A ndreas de Marejr.

Van Andreasjr. heb ik een zuster, diverse halfbroers en zussen, zijn tweede en derde huwe-
lijk, een weigering als lidmaat van Groningen (stad) en een boete voor echtbreuk en publiek
schandaal gevonden. Over hem en zijn voorouders blijkt intussen meer gepubliceerd te zijn.
Soms een paar zinnen, soms wat grotere stukken. In het door Van 't Einde genoemde boek
'Bouwstoffen tot de Geschiedenis van het Nederlandse Orgel in de 16e eeuw'6 zijn vader en
zoon De Mare vrij uitgebreid beschreven, evenals in het eerder genoemde boek 'Het Groninger
orgelbezit'. Samengevoegd geeft het een aardig beeld.
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Tussen het artikel van 1987 en nu is het medium internet opgekomen. Zoeken via een
zoekmachine op 'Andreas de Mare' en 'Anthoni Waelckens' leverde flink wat informatie op.
Nadeel daarvan is dat bronvermelding niet echt veel nut heeft, omdat homepages, in tegen-
stelling tot boeken, elk moment kunnen verdwijnen en er ook lang niet altijd een bron wordt
vermeld. De noodzakelijke controle is dan niet mogelijk. Ik noem deze homepages dan ook
als aanvulling, met zoveel mogelijk de naam van de maker ervan. Ook die is trouwens niet
altijd bekend ...

Andreas deMare, geb. ca. 1520, orgelmaker7, woont te Verden (bij Bremen) en hoogstwaarschijn-
lijk in de stad Groningen, overl. na 1599, tr. NN.

Andreas deMare verkreeg het gilderecht in Groningen in 1555 als 'Andres Orghelmaker' met zijn zo-
nen Krystoeffer en Merten. Hij bouwde onder andere nieuwe orgels in de Martinikerk te Groningen
(1542/1543), in St. Ludgeri te Norden (1567), de Dom te Verden (1582/1583), St. Stephan te Bremen
(1583/1587), Klooster te Loccum (1593) en Markt Kirche te Hannover (1594).

Hij werkte aan het orgel van de Grote Kerk te Coevorden in 1558 en repareerde de orgels van de
OLV-kerk te Groningen (1557), het orgel van de St. Martinikerk in Groningen in 1564 en dat van
de Grote Kerk in Emden, die hij ook vergrootte, tussen 1572 en 1581. Hij voltooide in 1589 het door
Frans Burggarden begonnen orgel in Stadthagen. Van 1578 tot 1583 bouwde hij aan het orgel van
Noordbroek, samen met zoon Marten. Het in 1562 gebouwde orgel van de kerk van Loppersum
wordt ook aan hem toegeschreven.

Kinderen:

1. Christoffer de Mare, krijgt in 1555 met zijn vader en broer Marten burgerrecht van de stad
Groningen8.

2. Marten deMare, geb. vóór 1555, orgelmaker9, krijgt in 1555 met zijn vader en broer Chris-
toffer burgerrecht van de stad Groningen, overl. na 1612.

In 1590 werkte Marten deMare aan het renaissance-orgel in de Gutskapel in Stellichte.
In 1599 bouwde hij een nieuw orgel in de kerk van Oelinghausen, waarvan enige registers
bewaard zijn gebleven. In 1603 deed hij een grote reparatie aan het orgel in St. Martin
te Bremen en in 1611/1612 maakte hij in de Ansgarikirche in Bremen in voornamelijk wit
eiken een nieuw orgel. Dit orgel heeft, naar historisch patroon, veel lood. Het rugpositief
en middeldeel zijn nog aanwezig.

3. mogclijkNN,tr.AnthoniWaelckens,volgtI.

I. Antoni Waelckens, orgelmaker3, woont in Bedum en Delfzijl, overl. 1646'0, tr. (1) NN (Wilhel-
mina?), mogelijk dr. van Andreas de Mare; tr. (2) Bedum proclamatie (vooraankondiging hu-
welijk) 1-9-1639 Hijckejelis, wed. van Paul (Pouwel) Johannes (overl. 1637) uit Appingedam.

Op 26 december 1637 laat Ittienjeles, de weduwe van Paulusjanss, in Appingedam 'haere dochter
Voske doepen', die op 25 december geboren was. Antoni Waelckens is op 29 augustus 1640 als oom
getuige bij het huwelijk van Trijntje Sijbolts in Groningen.

De echtelieden Antoni Waelckens en Hijckejelis lenen op 10 mei 1644 van de voormond en voogden
van de minderjarige kinderen van EverhardEmda 500 daler". Op 21 december 1645 wordt Jicktien
Jeelijs, de huisvrouw vanAntoniWalcken, lidmaat van Delfzijl. Zijn inschrijving is niet genoteerd. In
december 1651 komt Jickjenjelijs, zonder nadere vermelding, als lidmaat in Groningen met attesta-
tie van Delfzijl.

Antoni herbouwt in 1617 het in 1568 door oorlogsgeweld zwaar beschadigde orgel in de kerk in
Middelstum. In 1625 sticht hij een orgelmakerij in Bedum, die later door zijn zoon wordt overge-
nomen. In 1627 bouwde hij mogelijk het orgel van de Pelstergasthuiskerk te Groningen12. Op een
gevelsteen boven de poort aan de zijde van de binnenplaats staat: '1627 is dat orgel als nijes gema-
ket'. Fragmenten van het pijpwerk zijn bewaard gebleven.

Het orgel in de Hervormde kerk te Uithuizermeeden werd door hem in 1632 gebouwd. Dit orgel
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is in 1816 door Joachim Wenthin omgebouwd voor de rooms-katholieke kerk van Uithuizen en is in
1908 naar de kerk van Niehove gegaan. In 1636 werkte Antoni Waelckens in Kollum en in 1638 reno-
veerde hij het pijpwerk van het orgel in Appingedam.

Uit het eerste huwelijk:

1. AndreasAnthonideMare, volgt II.
2. Margaretha (Greetien)AnthonideMare, ged. Bedum 22-3-1635, wordt december 1660 lidmaat

van Groningen (stad) (als Grietjen de Mare aen 't Brede Merckt), overl. na 1679, otr./tr. (1)
Groningen 31-8/17-9-1661 Geert Derx Hoyer, mogelijk zn. van Dirk Hoyer en Mooye Swa-
neke Hermans; otr./tr. (2) Groningen 27-6/21-8-1674 Christoffer Gaeijckes van Emden.

Uit het eerste huwelijk van Margaretha heeft ze een zoon Gaeike, ged. Groningen (Nieu-
we Kerk) 6-9-1663; uit haar tweede huwelijk een dochter Hilke, ged. 21-2-1679. Bij de doop
van het eerste kind woont ze 'bij de Paus', in 1679 aan de N. Wech.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Delfzijl:

3. Wilhelmus, ged. 12-1-1642'3.
4. NN, ged. 4-8-1644.
5. Madalena, ged. 5-7-1646.

II. AndreasAnthonideMare, geb. ca. of vóór 1618, schoolmeester, orgelmaker14 en organist, af-
komstig uit Bedum, overl. 1680 of 1681 (vóór 11 maart), mogelijk in Noord- of Zuidhorn15; otr.
(1) Groningen 10-11-1638 Maria Hoorn, geb. ca. 1618, overl. tussen januari 1644 en maart 1646,
dr. van Ciriacus Hoorn, luitenant vanaf 1618 en luitenant majoor 1638, en NN; tr. (2) Bedum
6-3-1646 Rijckjen Borchers, overl. tussen 6-3-1646 en september 1648, wed. van Arent Jacobs, or-
ganist te Meeden; otr./tr. (3) Bedum/Groningen 2/27-9-1648 Geessijn Tonnijs (ouders onbekend,
een broer is Job Tonnis), overl. na 26-9-1676.

Andreas komt ook voor als Andries Anthony de Maer (1638), Andries Waelckens (1639), Andreas orgelist
(1641), meesterAndreas (1644), AndriesAntony deMaer (1647), Andries de Maers (1648), AndriesMaree Horen
(1673) en als Andreas Mare Hoorn (1676 en 1681).

Volgt nu een opsomming van de orgels waaraan hij werkte, voorafgegaan door het jaar:
' - 1648 orgel kerk Zuidbroek;
- 1654 orgel Hervormde Kerk Noordbroek, dit is in 1696 door Arp Schnitger vervangen door een

nieuw exemplaar; • ' ' ^ • ' . . . . - . • - • .....T
- 1657 werkzaamheden aan het orgel van de kerk van Garmerwolde;
- 1659/1660 afbouw van het door Faber begonnen orgel in de Aa kerk te Groningen;
- 1660 vergroting van het in 1630 door Levyn Eeckman gebouwde huisorgel in de Hervormde Kerk

van Midwolde (WK) tot kerkorgel;
- 1672 (kort na) pijpwerk van het door zware oorlogsschade beschadigde orgel van de Hervormde

Kerk te Haren;
- 1678 vervaardiging en intonatie van de pij pen van het door Hendrick Hermans van Loon gemaakte

orgel in de Aa kerk in Groningen; en
- 1680 samen met Van Loon het orgel in de Hervormde Kerk te Stedum.

Op 4 september 1661 levert Andreas deMaerbij de kerkenraad van Groningen een attestatie in van
Bedum. Men vindt die echter niet goed en hij moet een nieuwe inleveren. Men zal nog nauwkeuri-
ger naar zijn persoon informeren16. Dat hij in dat jaar5 in de gevangenis zou hebben gezeten, komt
niet ter sprake.

Op 17 november 1661 is in de Consistorii van stad Groningen te lezen dat 'dopsicht' over Andreas
de Mare orgelmaker zal continueren, zij n echtgenote wordt wel tot het avondmaal toegelaten. Op
19 januari 1662 brengt Andreas weer zijn attestatie in, 'docht eeniechsins ad marginem verbetert'.
Hij moet een andere, een van de gehele kerkenraad, inbrengen volgens de procedure. Men zal naar
zijn persoon informeren. Een maand later (16 februari) heeft hij nog geen goede attestatie ingele-
verd, waarna het geval niet meer voorkomt.
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In 1662 heeft Andries de Maer duizend gulden betaald wegens een breuk17 waarin hij 'gecondem-
neert was wegens geperpetreerde ehebreuk en publijcq scandaal'18, met andere woorden: gevon-
nist voor bedreven overspel. Mogelijk is het door dit delict dat hij in 1663 uit de stad Groningen
wordt gebannen19. Zijn verzoek om een maand in de stad te mogen verblijven om zijn zaken af te
handelen, wordt op 16 mei 1663 door Burgemeesteren en Raad geaccordeerd*".

Andreas en echtgenote legateren op 29 september 1676 aan de burgerwezen van de stad Gronin-
gen twee ponden21.. Hij is overleden tussen 1679 (bouwt aan het orgel van Stedum in 1680) en 11
maart 1681, wanneer Ciriacus Hoorn, Lucas van Gekycken en Wilhelmina Hoorn als erfgenamen van de
overleden vader Andries Mare Hoorn een huis in de Turftorens traat verkopen. Het heeft als 'swetten'
noord de Uirwarckersganck, oost raadsheer Sijgers, zuid de strate en west WicherEngelbers slachter.
Het huis wordt verkocht aan PeterSirckema en zijn vrouw Trijntien Hollander voor 1.300 carolus gul-
den. In de marge staat 'Deze koopschat is ten volle betaald op 17-5-1682', getuige CiracusHoorn ".

Uit het eerste huwelijk:

1. Wilhelmus Hoorn, ged. Bedum op 3-11-1639, jong overleden.
2. Cyriacus Hoorn, ged. Bedum op 19-6-1641 (als Siriacus), luitenant (1681) en vaandrig in de

compagnie van kapitein Toph (1688), begr. Zwolle (Gr. Kerk) 20-3-1691, tr. ca. 1679 Hester
Camerling, ged. Coevorden 5-11-1661, dr. van Roelf Camerling23, schulte van Coevorden, en
Hester van Sonsbeek.

Op 26 januari 1659 wordt hij ingeschreven aan de Groninger Academie als 'Cijriacus de Mare,
Omlandus, Phil.', op 21 augustus 1673 wordt hij benoemd tot vaandrig onder kapitein Rosemeier
24 en in juni 1687 wordt hij lidmaat in Zwolle met een attestatie van Coevorden. Zijn echtgenote
is al in december 1684 lidmaat.

3. Wilhelmina Andreas Hoorn, ged. Bedum 1-1-1644 (als Welmoet Hoorn), overl. Groningen
ca. 5-11-1716; otr./tr. (1) Groningen 20-9/17-10-1673 Lucas Hans Geleijcken, geb. ca. 1635,
goudsmid, overl. tussen 18-3-1687 en 20-2-1693, zn. van Hans Lucas Geleijcken en Durcke
Meijnerts, wedr. van Grietje Altingh (tr. Groningen 11-10-1656); otr./tr. (2) Groningen 19-
5/7-6-1703 Jan Willemsen Kalkar, afkomstig uit Ree (Graafschap Meurs).

Op 7 juni 1657 komen Lucas Hansen en zijn huisvrouw Margarete voor op de lidmatenlijst van
Noordbroek, op 18 juni 1660 wordt Lucas Hansen aangezworen als voormond in plaats van Willem
Wessels over zijn minderjarige zuster en broer(s)25.

Lucas van Gelichen en Grete echtelieden kopen op 12 juni 1666 een legerplaats in Noordbroek
van Geert Jacobs, op 9 mei 1669 zijn ze 100 gulden schuldig aan Schulte Egberts en op 19 april 1676
is Lucas van Geleijcken 100 daler schuldig aan MariaVermeulen, weduwe van Peter Willemsl6.

Op 11 augustus 1683 is Lucas van Geleijgencken getuige bij het huwelijkscontract van Jan Fokkers
met Aaltjen Luitjens zonder dat er een relatie is genoemd27.

Op 30 mei 1684 is er kwestie tussen Mr. Lucas van Gleichen en Wemeltien Tonnis (scheldwoor-
den)28. Ze verzoenen zich.

In december 1684 wordt Lucas lidmaat van Groningen (stad) met attestatie van Noordbroek,
samen met zijn vrouw Wilhelmina, en dochter (uit eerste huwelijk) Magdelena van Gleichen. Hun
behuizing in Noordbroek verkopen ze op 24 april 1685 aan Aeghtie Melles, weduwe van Roei
Abraham, op Bronne Remkes grond, met vier graven op het Noordbroekster kerkhof, gekocht
volgens verzegeling van 12 januari 1661. Het huis heeft als naastliggers: noord en oost Bronne
Remkes, zuid de lane, west de straat. Ze bewoonden het huis zelf. De verkoopprijs is 325 gulden29.
Als op 18 maart 1687 dochter Maria wordt gedoopt in Groningen, woont het echtpaar in de
Visch(er)straat. Dat is tevens de laatst gevonden vermelding van Lucas.

Wilhelmina komt vanaf 20 februari 1693 voor in de jaarrekeningen van het 'ArmHuisZittend
Gasthuis', zij krijgt een subsidie van twaalf stuivers per week als weduwe Lucas Galeijchen. In
1702 is het bedrag verlaagd naar acht stuivers en in 1703 staat er: Tieeft voor 't laaste ontfangen
jaars vermits sij hare subsidie heeft opgesegt, verschenen den 22 maij 1703'. Vanaf 8 oktober 1716
is Wülemina Hoorn weer vermeld voor twaalf stuivers tot haar overlijden omstreeks 5 november
171630.
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Van 't Einde besloot zijn artikel met de zin: 'Na 25 jaar zoeken willen we nu graag definitief
klaarheid in deze zaak', waarna zijn afstammingsreeks (voorlopige opstelling) volgde. Van
'definitief klaarheid' is nog niet helemaal sprake, maar we komen wel elke keer een stapje
verder31. En nu maar hopen dat een reactie en/of aanvulling op dit artikel sneller komt dan op
het artikel van Van 't Einde.

Noten
1. W.J. A. van 't Einde, CyriacusHoorn, in: GensNostra 42 (1987), pag. 529-531.
2. Digitaal gezocht (gezocht op Ciriacus; Hoorn gaf teveel treffers) op de cd-roms van Gens Nostra, De

Nederlandsche Leeuw en Nederland's Patriciaat.
3. Dr. P. Brood, dr. J. van der Kooi (red.), Nieuwe Groninger Encyclopedie, Groningen 1999, Antoni Waelc-

kens en uit het onder noot 5 genoemde boek Het Groninger orgelbezit (1617,1632 en 1638). Zie ook de
homepages http://www.arpschnitger.nl/suithuizerm.html (1632),
www.organumfrisicum.nl/Kollum_HK_tekst.htm (1636, Stichting Organum Frisicum),
http://www.pipechat.org/archives/1999/may/digest833.html (1639) en
http://users.castel.nl/-spider/organ.htm (1638, Ties Wildeboer, Appingedam).

4. Ik kwam hem ook tegen onder de naam Antony, Anthony, Anthoni, Antonie en Antonius. De ach-
ternaam werd vrijwel altijd geschreven als Waelckens, behalve in de DTB van Delfzijl waar een
paar maal Wakken staat.

5. Jaap Brouwer, Dirk Molenaar, e.a. (werkgroepleden), Het Groninger orgelbezit, van Adorp totZijldijk,
deel 2, Westerkwartier 1995, pag. 8,9 en 14-19.

6. Maarten Albert Vente, Bouwstoffen tot de Geschiedenis van het Nederlandse Orgel in de ïff Eeuw, proef-
schrift uit 1942. Hierin een repertorium van Nederlandse orgelmakers en hun werken tot ongeveer
1620. Anthoni Waelckens ontbreekt hierin. Over Andreas de Mare is informatie te vinden op pag. 12,95,
96,130,181 en 182, en over Martin de Mare op pag. 96.

7. Alle info over Andries de Mare sr. komt uit het onder noot 6 genoemde boek, behalve info uit 1562
(Loppersum) die uit Het Groninger orgelbezit (noot 5) komt. Aanvullende informatie is te vinden op
de homepages:
http://www.arpschnitger.nl,
http://www.orgelsindrenthe.nl (Geert Jan Pottjewijd te Beilen; op deze pagina een uitgebreide
bronvermelding) en
http://home.planet.nl/~bouwloo3/dutch/groningen33.html (1562, W. Bouwland).

8. Mogelijk is hij dezelfde als de genoemde Christoffer, organist, in RA lila op 25 september 1581. Dat
is niet verder uitgezocht.

9. Info over Marten de Mare uit het onder noot 5 genoemde boek en van de homepages:.
http://www.lueneburgerheide-kirchen.de/suedheide/html/28.html (1590, B. Bahlburg) en
http://www.oelinghausen.de/orgel.html (1599).

10. Volgens Her Groninger Orgelbezit (noot 5) is hij overleden in 1646 (vermoedelijk Delfzijl), de zoon
zou dan de orgelmakerij overnemen. Gezien het feit dat Antoni al in 1642 een kind in Delfzijl laat
dopen, denk ik dat Andreas dat al rond of vóór die tijd heeft gedaan.

11. Groninger Archieven, RA (= Rechtelijk Archief) III x6o, fol. 54. Akte geregistreerd op 21 mei 1644.
12. De rijksadviseur voor orgels, de heer O.B. Wiersma, acht het niet uitgesloten dat Waelckens het

orgel in de Pelstergasthuiskerk te Groningen vervaardigde (Info homepage:
http://www.arpschnitger.nl/nl/sgrooi.html van Geert Jan Pottjewijd uit Beilen).

13. Dit zou de Willem de Mare kunnen zijn die als getuige optreedt bij het huwelijk van zijn moeder
Ycke Ottemanus (wed. Jan Alberts) met Geert Harmens Hulslage, ruiter onder majoor Vermei, in Gro-
ningen (otr.) op 12 september 1668. Hij is ook getuige op 7 oktober 1665 bij de ondertrouw van zijn
moeder Ycke Otoman (wed. Andries Clasen) met Jan Alberts. Dan is zijn naam Willem deMoer. In beide
gevallen is er attestatie afgegeven voor een huwelijk elders, respectievelijk op 4 oktober 1668 en 25
oktober 1665. Mogelijk is deze Ycke onze Hijckejelis.

14. Info over Andreasde Marejr. uit de Groninger Encyclopedie en uit het onder noot 5 genoemde boek Het
Groninger orgelbezit. Meer info op de homepages vermeld in noot 7 en op:
http://www.ptk.myweb.nl/Midwolde.htm (1660, Peter ten Kate, organist).
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15- Volgens Het Groninger Orgelbezit (noot 5), echter in geen van beide plaatsen vond ik een inschrijving
als lidmaat.

16. Groninger Archieven, Consistorii stad Groningen, 1661 en 1662.
17. Een breuk is een aan het openbaar gezag betaalde som geld voor een begaan delict wegen het 'bre-

ken' van de volksvrede, in dit geval dus overspel. Ook voor schelden, slaan, te veel bier schenken na
een begrafenis, te laat begraven enz. kon men zo'n boete krijgen. Registers hiervan zijn onder an-
dere bewaard gebleven van Westerwolde, Bellingwolde en Blijham (beide in druk verschenen) en
van het Oldambt en stad Groningen. Zie hiervoor bijvoorbeeld ook Antonia Veldhuis, Breukeldach
gehouden op, een fascinerende bron, in: HuppelDePup, afdelingsorgaan van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging Groningen 9 (2002), nummer 1, pag. 17 e.v.

18. Groninger Archieven, Breuken stad Groningen, RA III rr, Archief van de Stedelijke Rechtelijke
Colleges. Of dit hetzelfde geval is en waarom hij uit de stad gebannen is, heb ik nog niet kunnen
ontdekken.

19. Info GroningerEncydopedie (zie noot 3) en de heer Van 't Einde.
20. Groninger Archieven, RA a 67.
zi. Groninger Archieven, RA IV cc, pag. 162.
22. Groninger Archieven, RA III x6o fol. 40. In het artikel van Van 't Einde was 60 (op de cd-rom) weg-

gevallen.
23. Voor het geslacht Camerling, zie ir. G. L. Meesters, Camerling, in: GensNostm 45 (1990), pag. 153-157.
24. Groninger Archieven, Statenarchief, toegang 1, inv. nr. 135.
25. Boek Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639-1672 van HJ .E . Hartog, in de serie Groningen

bronnen en toegangen.
26. Alle drie transacties uit: Groninger Archieven, RA Noordbroek, toegang 731, inv. nr. 7195.
27. Groninger Archieven, RA Wagenborgen, toegang 731, inv. nr. 7329.
28. Groninger Archieven, DTB Kerkenraadshandelingen Noordbroek.
29. Groninger Archieven, RA Noordbroek, toegang 731, inv. nr. 7195.
30. Groninger Archieven, Jaarrekeningen ArmHuisZittend Gasthuis, gesubsidieerden, toegang 1605,

inv. nr.43.
31. Een woord van dank aan Willem Dorenbos en Henk Hartog, beiden te Groningen en het Drents

Archief voor hun bijdrage hieraan is hierbij wel op zijn plaats. De redactie van GensNostra hielp me
met opbouwende opmerkingen en vragen, waarvoor ik ook de redactie hierbij wil bedanken.

Alle archiefbronnen, behalve die van noot 16, zijn gevonden op Groninger Archieven.

Uit Antwerpse Bron (118)

Eodem die [dezelfde dag] (29 marty 1497); CornelisAdriaen PeterHuygenss, woenende ter Goes in
Zeelant voer hem zelven ende voorts in den name van Meesteren Peteren Adriaen PeterHuygenss
priester, zyne brueder, die hem gemechticht heeft omme te vercoopen alle alsulcke goeden als
de voirs. meester Peter Peterssone dair hebben mach ende dair af... te verlidene als zyn proper
eygen goet na inhouds eenre procuratie besegelt metten segele van saken der stede vander
Vere, die daer af is, vercocht Henricke, Anthonise, Margriete en Katline wittige kinderen wylen
Cornelis Noris daer moeder af is Jouffrouw Soete Henric Ansemsdochter, alle zyn ende des voers.
meester Peters recht, actie, part ende gedeel van eender hoeve met huysinge, hove, lande, fun-
do et omnibus pertinentiis, houdende omtrent vier en vyftich gemeten, gestaen ende gelegen
int lant van Steenbergen int Westlant, die CornelisJoes nu ter tyt besittende is, gelyck ende
in alle der manieren hen dat toecomen bleven ende verstorven is van Adriaen Peter Huygesone
hueren vader wylen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 111, f. 301] [M. V-K]
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FRAGMENTGENEALOGIE CORDIA

DOOR DRS. L.M. VAN DER HOEVEN

Inleiding
De naam van de familie Cordia krijgt deze vorm pas als de familie zich in Vlaardingen vestigt.
Om de ontwikkeling van deze naam, die tijdens het onderzoek in vele vormen is aangetrof-
fen, te volgen, is daarom ook enig onderzoek verricht naar een tak van de familie in Overschie.
Daar is de familienaam Korean (Korian/Korjan) geworden. De vele variaties voor de invoering
van de Burgerlijke Stand, maakte het onderzoek er niet eenvoudig op. Daarom is in een aantal
gevallen van de genealogie Cordia tot de invoering van Burgerlijke Stand vermeld hoe de ou-
ders heetten bij de doop van hun kinderen.

Een complicerende factor was dat de familie in Schiedam, waar zij in het begin van de acht-
tiende eeuw woonde, Oud-Katholiek was. De stamvader van de familie is Anthonij Curiee; hij
woonde eerst in 's-Gravenhage en later te Schiedam. Toen hij in het huwelijk trad, was hij sol-
daat en zijn plaats van herkomst werd daarbij niet vermeld. Zijn kinderen liet hij rooms-ka-
tholiek dopen. Een Zuid-Nederlandse of Franse oorsprong van de familie lijkt voor de hand te
liggen.

Vanaf de derde generatie is de familie Cordia vooral werkzaam in de visserij. In de negen-
tiende eeuw zien we enige familieleden de overstap maken naar het loodswezen. Voor de vol-
ledigheid vermeld ik hier de naamvariaties die ik bij het onderzoek heb gevonden: Coorjan,
Cordian, Corean, Corean, Corejan, Coria, Corian, Corjan, Corijan Cornaat, Corria, Corijan,
Creaet, Criaet, Curiaet, Cuil, Gordia, Koorjan, Kooriander, Kordejan, Kordia, Korejan, Korean,
Koriaet, Korian, Korjan, Korrian, Kuriaet.

De fragmentgenealogie beperkt zich tot de eerste zes generaties in Zuid-Holland.
Ik dank drs. J. ten Hove te Zwolle voor zij n inbreng.

Fragmentgenealogie Cordia
I. Anthonij Curiee/Curiaet/Kuriaet (Creaet, Criaet, Corejan), jm, soldaat onder de compagnie
'guardes onder kol. kapitein La Roche' (1674), later adelborst onder de compagnie van kapitein
Ferrie, won. Zonnesteeg te Schiedam (1714), begr. Schiedam 3-1-17141, otr./tr. 's-Gravenhage
schepenen/Loosduinen 22-4/6-5-16742 Leuntje (Teuntje, Anthonia, Appolonia) LeendertsdrLoos, jd
van 's-Gravenhage (1674), won. 's-Gravenhage (1674), won. Lombardsteeg te Schiedam (1713),
begr. Schiedam 6-3-17133, dr. van Leendert Cornelisz. Loos en Ida (Eitje) Everts (van Swoll)4.

Op 6 juli 1677 is er een inventaris opgemaakt van de goederen zoals aangetroffen ten huize van Lijs-
bethLubbe, vrouw vanjan Callam, soldaat onder de graaf van 'Noijel', die een kind naliet, genaamd
JacobusdeRens, oud negen jaar. Aanwezig hierbij waren EvertLeendertsz.Lubbe,JanJansz. Liesvelt, als
getrouwd hebbende Gijsje Leenderts Lubbe, voor hen zei ven en vervangende Sitnon van Dam, 'huijs-
man', wonende buiten Loosduinen, als getrouwd hebbende Leentje Leenden Loos, getrouwd met
Anthonij Criaet, voor Arij Leendersz. Loos, tegenwoordig in 'Oostindien', halve broeders en zusters
van Lijsbeth Leenderts Lubbe!.

Uit dit huwelijk, gedoopt te 's-Gravenhage:

1. Antonius Creaet, ged. 5-3-1678 (r.-k. kapel tussen Nobelstraat en Juffrouw Idastraat, doop-
boek van Anselmus van Hullen, get.: Ariaentien Hoogstraat en Gijsien Leenders), jong
overleden.

2. Huijbregt, volgt II.
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3. Ida Criaet, ged. 29-10-1682 (r.-k. Oude Molstraat, peet Gisberta Lubbens), jong overleden.
4. Heida (Haida?) Cuil, ged. 's-Gravenhage 25-12-1683 (Oud-Katholiek juffrouw Idastraat,

get.: Apollonia Jacobs, Claes Leenders), jong overleden.

II. Huijbregt Coria (Korejan/Koriaet), geb. 's-Gravenhage, won. Schiedam (1709), otr./tr. Schie-
dam 4/20 (gerecht)/2i (Oud-Katholiek)-5-i7O9 Lena Cornelisdr de Mijn (Domin, Domijn, de Meij),
jd, geb. Maastricht, won. Schiedam (1709)6.

Van Huibregt Coria is in 's-Gravenhage geen doop gevonden. Het bewijs dat hij inderdaad de zoon
van Anthonij Curiee blijkt uit een procuratie van 12 maart 1714. Daarin constitueert en machtigt
Huijbregt Anthonis Corejan, nagelaten zoon van Anthonij Corejan, in zijn leven adelborst onder de
compagnie van kapitien Ferrie, die in Schiedam woont, zijn vrouw Leena Cornelis de Mijn, namens
hem de zaken hem toekomende bij deze nalatenschap te verkopen of verhuren7.

Uit dit huwelijk (doopboek oud-katholieke kerk Schiedam is incompleet):

1. Helena Coria, ged. Schiedam 20-1-1710 (Ttind van ... Coria en Helena', get.: Anth. Coria,
Cath. Jacobs).

2. Catharina Coria, ged. Schiedam 27-9-1711 ('kind van Huijbegt Coria', Helena, get.: Barent
Jansz, Cathar. Ernst).

3. Cornelis3, volgt lila.
4. Claas, volgt Illb.
5. Antonie Coriaen, ged. Schiedam 17-10-1717 (kind van Huijbregt Coriaen, Helena Domijn,

peetoom Ernst (?) Claessen en peetie Catharina Jacobse).
6. Gerrit Corjan, jm van Schiedam9, geassisteerd bij zijn huwelijk met zijn broer Cornelis

Korjan (1753), otr./tr. Schiedam 20-10/4-11-1753 Cornelia van der Zael, jd van Schiedam
(1753)» won. Schiedam, geassisteerd met Immetje Penning, haar nicht.

l i la. Cornelis (Huijbregtsz) Corria/Cordia, ged. Schiedam 11-9-1713, (get.: Catharina Jacobse),
won. Vlaardingen (1742), zeeman10, waarschijnlijk later kuiper", begr. Vlaardingen januari
1787, otr./tr. (1) Vlaardingen 28-4/14-5-1742 CaatjeJules van Noord(t), ged. Vlaardingen 28-1-1722,
begr. Vlaardingen maart 1759, dr. van Jilles (Willemsz.) van Noordt en Jannetje Arendsdr. de
Gorter; tr. (2)12 Vlaardingen 1-4-1764 Lijsbeth (Lijbe) van Keulen, ged. Vlaardingen 1-1-1744, begr.
Vlaardingen in juni 1777 of december 1787, dr. van Jacob Jacobsz. van Keulen en Maartje Cor-
nelisdr. Roos.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Vlaardingen:

1. Jillis'1, volgt IVa.
2. Lena Kordejan, ged. 2-3-1746 (get.: Susanna Sijdeman, Jannetje de Gorter), begr. Vlaardin-

gen oktober 1747.
3. Jannetje Cornaat, ged. 9-8-1748 (get.: Trijntje van Noort), zij trad vele malen op als doopge-

tuige bij de kinderen van haar zuster Lena14, begr. Vlaardingen 30-9-1802.
4. Leena Cordia (Kordia), ged. 27-1-1751, (get.: Geertje de Jong), kreeg akte van indemniteit

van Vlaardingen naar Charlois of elders i8-5-i8n's, overl. Delft 2-3-1834, otr. Vlaardingen
27-12-177616 Hendrik Hofman, geb. Kleef 1755/1756, won. Monster (1776), koopman aan de
Achterweg (huis C 42) te Vlaardingen (1813), overl. Vlaardingen 13-10-1813, zn. van Barend
Hofman, dagloner te Kleef, en Elisabeth Hulting.

5. Hubregt Cordia, ged. 22-10-1755 (get.: Trijntje van Noort), zeeman, kreeg in 1781 zeventien
weken steun van de armen van kleine visserij17, overl. Vlaardingen 24-10-1836, otr./tr. (1)
Vlaardingen 13/29-10-1780 Elisabeth (Lijbe) den Braak, jd, won. alhier, overl. Vlaardingen

642 Gens Nostra 58 (2003)



:r

9-9-1813; tr. (2) Vlaardingen 23-11-1814 Maartje Boon, ged. Vlaardingen 25-1-1758, dr van
Cornelis Piet Boon en Ariaentje van der Valk (Maartje was weduwe van Cornelis van de
Weijden, die schipper was op het hoekerschip, dat in 1808 was uitgevaren naar 'St. Ubes'
en op terugreis in het Kanaal met zijn schip in 1809 is vergaan).

6. Ariaentje/Adriana Cordia, ged. 2-12-1759 (get.: Annetje de Gorter, Maartje Harmenhuizen),
overl. Vlaardingen i4-9-i834's, otr./tr. Vlaardingen 8/24-5-1778 Janjacobszn. Witsenburg,jm,
won. alhier".

IVa. Jilles (Gilles) Cordia(n), ged. Vlaardingen 3-5-1744 (get.: Jannetje de Gorter), zeeman,
overl. Maassluis 1-8-1795, otr./tr. Vlaardingen 16/31-3-1776 (impost betaald pro deo) Maria Sol-
leveld, geb. Honselaarsdijk, ged. Naaldwijk 28-2-1751, overl. Maassluis 21-3-1833, dr. van Pieter
Solleveld en Johanna Laboniere.

Jilles kreeg in 1781 tien weken steun van de armen van kleine visserij20.
Op 13 mei 1786 kregen Jilles en Maria met kinderen Caetje, negen jaar, Hanna, acht jaar, Cornelis, vijf
j aar en Pieternelletje, twee jaar, een akte van indemniteit van Vlaardingen".

Uit dit huwelijk:

1. Caatje (Kaatje, Catharina) Cordia(n), ged. Vlaardingen 14-8-1776 (get.: Jannetje Cordia, Ja-
comijntje Bloklant), lidmaat op belijdenis Schiedam 19-8-1802, won. Markt ald., kreeg
toestemming in Maassluis te wonen 24-5-1806", overl. Maassluis 18-5-1813 (won. Noord-
vliet), otr./tr. Maassluis 17-4/4-5-1806 Jacob Berlijn, ged. Maasland 4-8-1773, won. Maas-
sluis (1806), bouwmansknecht (1815), zn. van Jan Berlijn en Caatje van der Leede. Hij tr. (2)
Maassluis 24-5-1815 Debora van der Valk.

2. Johanna (Hanna) Cordia, ged. Vlaardingen 17-1-1779, vermeld 13-5-1786.
3. Cornelis Cordia, volgt V.
4. Pieternella Cordia, ged. Vlaardingen 9-5-1784 (get.: Jannetje Cordia en Aaltje de Hek), ver-

meld 13-5-1786.
5. Huig Cordia (Kordia), ged. Maassluis 8-10-1790, zeeman (1819), matroos op het hoekerschip

'De Vriendschap' (1820)23, overl. aan boord van het Nederlandse hoekerschip 'De Peter en
Abraham' varende van Rotterdam, waarop kapitein was Leendert Overgauw 26-6-183524,
tr. Maassluis 16-6-1819 Jacoba van derHidde, ged. Maassluis 10-6-1792, overl. ald. 30-10-1853,
dr. van Pieter van der Hidde, timmerman, en Cornelia Hoek.

6. Jannetje (Naatje) Cordia, ged. Maassluis 4-3-1797, winkelierster (1855), overl. ald. 11-4-185825,
tr. Maassluis 9-12-1813 Johannes Klinge, ged. Maassluis 5-8-1781, zeeman, overl. ald.15-8-
1855, zn. van Lambregt Klinge en Maartje Strijbos.

V. Cornelis Cordia, geb./ged. Vlaardingen 19/19-8-178126, zeeman (1819), stuurman op de 'Wil-
helmina' voor reder Arij Roest (1817-1831), voer als stuurman tot en met 185227, daarna kapitein
ter koopvaardij (1859), getuige bij het huwelijk van zijn zuster Jannetje Cordia (1813), verhuis-
de van Maassluis naar Brielle in december 1854, woonde in bij zijn jongste dochter Catharina
Petronella Cordia in (1860), overl. Brielle 12-3-1860, tr. (1) Maassluis 29-7-1806 Jaapje (Japie)
van Teijlingen, ged. Maassluis 27-4-1783, overl. ald. 14-3-1812, dr. van Jacob van Teilingen en
Maartj e van der Gaauw; tr. (2) Maassluis 16-6-1814 Cornelia Metselaar (Metzelaar), ged. Maassluis
24-1-1790, overl. ald. 28-9-1854, dr. van Jan Metselaar, zeeman, en Jaapje Gilbers.

Over de minderjarige kinderen van Cornelis Cordia, zeeman, verwekt bij wijlen Jaapje van Teilingen,
zijnde Maria Cornelia, 18 jaar, enjillis, 15 jaar, werden op 25 maart 1825 voogden aangesteld. Maria
Sollevelt, weduwe van Jilles Cordia, heer GijsbertDirkzwager, reder, en Leendert Vos, schipper, bij gebrek
aan 'meerdere bloedverwant', worden aangesteld tot toeziende voogden van vaderszijde, omdat
hun oom Hugo Kordia en hun aanbehuwde oom Johannes Klinge tegenwoordig absent zijn. Van
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moederszijde traden op Pkter van Rijn, koopvaardijschipper, Willem van Rijn, zeeman, aanbehuwde
oom via zijn vrouw Antje van Teilingen en Arij van der Gauwe, koopvaardijschipper, oom via zijn
vrouw Comelia van Rijn, vermits de absentie van Jan Teilingen, oom van moederszijde28.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Cordia29, geb. Maassluis 31-7-1806 (get.: Naatje Cordia), tr. Maassluis 11-5-1830 Corne-
lis Zonderwijk, geb./ged. Maassluis 26/30-3-1806, roeier (1830), zn. van Mozes Zonderwijk,
zalmvisser, en Nieske de Kromme. Zij verhuisden in 1833 van Maassluis naar Buitensluis
(Numansdorp)30.

2. Jacob (van Teijlingen) Cordia, geb. Maassluis 22-10-1807 (get.: Naatje Cordia, Annetje van
Teijlingen), zeemansleerling (1819), overl. Maassluis 15-12-1819.

3. Jillis Cordia, geb./ged. Maassluis 13/18-3-1810 (get.: Kaatje Cordia, Lena van 't Hof), zee-
man (1836), kapitein ter scheepvaart (1840), schipper (1846), schipper bij het loodswezen
c.q. zeeloods (1847, 1850,1857,1864), gepensioneerd (1866), zonder beroep (1881), won.
Maarland te Brielle (1850-), naar Rotterdam 20-3-1876, terug in Brielle, komende van
Rotterdam 27-7-1880, overl. Brielle 13-1-1892, tr. (1) Maassluis 7-8-1830 Catharina Verschoor,
geb. Maassluis 25-8-1810, overl. Brielle 21-1-1847, dr. van Cornelis Verschoor en Maarrje
Dijkhuizen31; tr. (2) Brielle 27-10-1847 Carolina Steehouwer, geb. Brielle 26-10-1815, won.
Brielle (-1892), Delft (1892-1893), Leiden (1893-), overl. Leiden 7-11-1901, dr. van Leendert
Steehouwer Frederiksz. en Sophia Zwarts.
Over de loopbaan van Jillis Cordia is bekend dat hij op 23 juni 1842 werd benoemd als zeeloods-
schipper eerste klasse en in juli 1867 werd gepensioneerd32. Hij was evenals de meeste andere
Cordia's werkzaam in het 4e en 5e district, voor 55% bij de Kanaaldienst en de resterende tijd bij de
Kustdienst.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
a. Kornelis Cordia, geb. Maassluis 30-8-1830, varensgezel (1846, 1850), zeeman (1873), bediende

(1876), overl. Rotterdam 22-2-1876, tr. Rotterdam 3-12-1873 Wendelina Willemina Terlinden (ter
Linden), geb. Nijmegen 29-9-1847, dr. van Baltus Leonardus Terlinden en Willemina Colbeth.

b. Kornelis Cordia, zich noemende Cornelis Verschoor Cordia 33, geb. Maassluis 1-9-1831, schoenmakers-
jongen (1846) [noot 1], varensgezel (1850), stuurman ter koopvaardij (1857), kapitein ter koop-
vaardij (1861), stuurman (1868), loodsschipper 2e klasse (1884-1894), won. Zevenhuizen (1877),
Brielle (1877-1878), Dordrecht (1878-1879), Brielle (1879-1884) en Vlieland (1884-), overl. Vlieland
30-5-1903, tr. Brielle 19-8-1857 Hendrina Krijgsman, geb. Vlaardingen 21-11-1834, dr. van Willem
Krijgsman, zeeloods te Brielle, en Adriana van Luik.

c. Jakoba (Jacoba) Cordia, geb. Maassluis 5-6-1833, overl. Hellevoetsluis 2 juli 1861, tr. Brielle 16-7-1856
Adrianus van der Steen, geb. Pernis 4-12-1832, matroos bij het loodswezen, daarna rijkszeeloods te
Brielle (-1863) en Hellevoetsluis (1863-1875), won. Westkade A 33 ald., overl. Hellevoetsluis 9-12-
1875, zn. van Cornelis van der Steen en Adriaantje Olierook. Hij tr. (2) Brielle 7-5-1862 Helena
Hogeveen, geb. Ransdorp (Dungerdam) 19-10-1832, dr. van Johannes Hogeveen, turfschipper
van Meppel, en Geesje Pos34.

d. Martinus Cordia, geb. Maassluis 18-8-183635, matroos bij het loodswezen (1860-1869), laatstelijk
schipper, daarna gepensioneerd, overl. Rotterdam 26-10-1919, tr. Brielle 20-7-1859 Ploontje van
den Berg, geb. Brielle 17-12-1837, overl. Rotterdam 26-11-1910, dr. van Jacob van den Berg en Adri-
ana Tol.

Op 6 augustus 1864 werd Martinus Cordia loodskwekeling eerste klasse aangesteld als matroos
bij de zeeloodsdienst. Een jaar later, op 1 december 1865, werd hij geëxamineerd als binnenloods
voor het 4e/se district omvattende Goedereede, Maas en Brouwershaven. Martinus was inge-
deeld bij de kustploeg als schipper eerste klasse. Op 30 april 1884 kreeg hij zijn pensioen en werd
op 1 juli 1884 vervangen door M. van der Kuil36.

e. Jakob Cordia, geb. Maassluis 9-11-1838, overl. Brielle 19-11-1856.
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f. Jan Cordia, geb. Brielle 21-7-184037, koopvaardijvaarder (1863), kwekeling loodswezen (1871),
matroos loodswezen, naar Hellevoetsluis 1-9-1871, vandaar naar Renesse 30-12-1884, tr. Hel-
levoetsluis 28-4-1871 Pieternella de Rooi, geb. Hellevoetsluis 2-8-1850, dr. van Hendrik de Rooij,
scheepskapitein ,en Sara Cornelia van der Reiden.

g. Maria Cordia, geb. Brielle 8-7-1842, overl. Rotterdam 31-3-1901, tr. Brielle 26-10-1864 Hendrikjacob
Klop, geb. Hellevoetsluis 1-3-1834, overl. Loosduinen 25-12-1901, zn. van Willem Klop Bz, binnen-
loods, en Neeltje Parlevliet.

h. Catharina Cordia, geb. Brielle 6-11-1844, naar Kralingen 15-4-1871.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
i. Jillis Carel Cordia, geb. Brielle 25-4-1849, schoolleerling, verdere levensloop onbekend38.
j . CorneliaSophia Cordia, geb. Brielle 3-2-1851, overl. Leiden 12-12-1919, tr. Rotterdam 20-4-1881 Cor-

nelis van Nimwegen, geb. Rotterdam 1-11-185139, barbier te Rotterdam (1881), overl. voor 26-7-1893,
zn. van Johannes van Nimwegen, werkman te Rotterdam, en Mina Diderika de Roock.

k. Lena Cordia, geb. Brielle 13-10-1852, van Brielle naar Rotterdam 20-3-1876, vandaar naar Breda 3-
9-1877.

1. Sophiajohanna Cordia, geb. Brielle 16-9-1856, overl. Brielle 23-9-1856.
4. Maria Cordia, geb. Maassluis 1-2-1812, overl. ald. 4-2-1812.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Maassluis:

5. JaapjeQacoba) Cordia, geb. 29-10-1815, overl. Rotterdam 9-4-187440, tr. Maassluis 9-12-1840
Isaac (Izak) Klinge, geb. Maassluis 8-2-1814, zeeman, daarna te zeeloods te Hellevoetsluis
(1846-1855), won. Westkade A 36 ald., verhuisde naar Rotterdam 6-11-1866, overl. Rotter-
dam 10-8-1868, zn. van Isaac (Izak) Klinge, stuurman (1817)41, later ambtenaar, en Paulina
Rietdijk.

6. Catharina Cordia, geb. 23-2-1817, overl. Maassluis 25-7-181742.
7. Johannes (Jan, Joannes) Cordia, geb. 4-7-1818, zeeman (1840,1842), kwekeling (1846-1850),

gewoon zeeloods vanaf 1850, won. Voorstraat te Brielle (1866), op 26-11-1866 als loods op
het Bremer driemastschip 'Equator' met de equipage van dat schip en het schip zelf op
den zuidwestpunt van de Ooster is vergaan, zijn lichaam werd op 25 juli 1867 met een
loodsmansplaat gemerkt 'Goeree no. 69' gevonden, waarmee kon worden vastgesteld
dat het Johannes was43, tr. (1) Maassluis 9-2-1842 Trijntje Gilbers van Spijk, geb. Maassluis
11-1-1820, overl. Brielle 31-1-1851, dr. van Dirk Gilbers, stalhouder te Maassluis, en Maartje
van Teijlingen; tr. (2) Brielle 14-7-1852 Hester Nieuwstraat, geb. Zwartewaal 23-11-1830, tap-
ster te Brielle (1888), verhuisde in 1888 van Brielle naar Hellevoetsluis, dr. van Leendert
Nieuwstraat, visser te Zwartewaal, later tapper te Brielle, en Ariaantje Dekker.
De carrière v&njohannes Cordia in het loodswezen kunnen we nauwgezet volgen. Hij werd als 'kwe-
keling der loodzen' op 27 februari 1846 aangenomen. In december werd hij bevorderd tot gewoon
zeeloods. Hij was werkzaam voor het 4e en 5e district, wat betekende 55% voor de Kanaaldienst en
65% voor de Kustdienst. Ten slotte is er aangetekend dat de zeeloods J. Cordia vermoedelijk is ver-
dronken in november 1866, wat overeenstemt met het aanspoelen van zijn lichaam, zoals hierbo-
ven vermeld44. Als vader van zijn twee minderjarige kinderen Cornelis en Dirk uit zijn huwelijk met
Trijntje van Speijk, gaf Jan Cordia een machtiging af tot het ontvangen van renten bij het Grootboek
der Nationale Schuld45.

8. Jacob Cordia, geb. 11-1-1824, zeeman (1840), schipper ter zee 'ter bevissing' (1850), kapitein
ter koopvaardij (1850,1859), vertrokken naar Rotterdam 14-12-1850, overl. Rotterdam 16-
1-1859, tr. Maassluis 17-12-1850 Maria Kerkhof, geb. Maassluis 16-11-1830, vertrokken van
Rotterdam naar Antwerpen 28-4-1888, dr. van Jan Kerkhof, timmerman te Maassluis, en
Neeltje Ruiten. Zij tr. (2) Adrianus Huizer, geb. Zwijndrecht 11-6-1831.
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9. Catharina (Katharina) Petronella Cordia, geb. 14-3-1830, overl. Brielle 26-3-1864, tr. Maassluis
18-11-1852 ArijStolk, geb. Brielle 13-12-1829, matroos bij het loodswezen (1852), daarna zee-
loods te Brielle (1865-1868), verhuisde naar Rotterdam 30-10-1874, zn. van Cornelis Stolk,
zeeloods, en Hester Schippers. Hij tr. (2) Brielle 30-6-1865 Neeltje Johanna Bonket, geb.
Dordrecht 3-8-1836.

Illb. Claas Corjan (Korjan, Coorjan), jm van Schiedam (1743), stokhouder op het hoekerschip
'De Jonge Sonnebloem' (1773)46, overl. impost betaald Overschie 9-5-1776 pro deo, begr.
Overschie 11-5-1776 (in de kerk, 't slechtste kleed, Vi uur geluid, ƒ 10-9-0), otr./tr. Schiedam
(gerecht) 30-3/14-4-1743 Susanna Sijdeman(s), ged. Schiedam 6-10-1717, overl. na 31-8-178347, dr.
van Andries Franksz. Sijdeman, poorter Vlaardingen 6-5-1730, afkomstig van Schiedam, en
Evelijntje Jans Groenewegen.

Claas en Susanna verhuisden in 1752 van Schiedam naar Overschie. Zij kregen een akte van
indemniteit van de stad Schiedam voor henzelf en hun drie kinderen: Andries, negen jaar,
Lena, zeven jaar en Huijbregt, vier jaar48.

Uit dit huwelijk:

1. Andries, volgt IVb.
2. Lena Corjan (Korean, Korian), ged. Schiedam 26-9-1745 (kind van Klaas Corian en Susannetie

Sidermans, get.: Gerrit Corian, Katie van Noort, Jannetie Toesers (?)), begr. Overschie 13-8-
1802 (1 uur geluid, 14-8, in de kerk)49, otr./tr. Overschie 1/17-10-1773 Ocker van Munster, ged.
Overschie 23-10-1748, won. Overschie (1773), particulier (1827), overl. Overschie 14-8-1827,
zn. van Abraham van Munster en Jannetje Rip (Rib). Hij otr./tr. (2) Overschie 11/27-5-1803
Anna Struijk, weduwe van Joseph Verniel, van Rhoon, won. Overschie (1803).

3. Huijbregt Corjan, ged. Schiedam 24-6-1748 (kind van Klaas Korjan en Susanna Sijdemans,
get.: Anna Sijdeman, Willemijntje van Riet), begr. Overschie 18-5-1752 (kind van Claas
Corij an, onder den arm, Yi uur geluid ƒ 1-19, in kerkegraf ƒ 1-10, totaal ƒ 3-9-0).

4. Evelijntje Korjan, ged. Schiedam 1-3-1750 (kind van Claes Korjan, Susanna Sijdeman, get.:
Susanna Sijdeman, Neeltie Bos), overl. voor 20-3-1752.

5. Evelijntje Koorjan, ged. Schiedam 20-8-1751 (kind van Klaas Koorjan en Susanna Sijdeman,
get.: Susanna Sijdeman, Geertruij van der Meij), begr. Schiedam 16-11-1751 (kind van Klaas
Korjan).

6. Huijbregt Corjan, ged. Overschie 26-8-1753 (kind van Claas Korjan en Susanna Korjan, get.:
Paulus Krijspijn, Susanna Sijdemans), overl. impost betaald Overschie 5-1-1767 pro deo
(Huijbregt, kind van Claes Corian), begr. Overschie 7-1-1767 (in de kerk, 't kleine kleed, lh
uur geluid ƒ 4-19-0).

7. Klaes Corjan, ged. Overschie 14-12-1755 (kind van Klaes Corjan en Susanna Sijdeman, get.:
Aaltje Sijdemans), overl./begr. Overschie 5/8-6-1809 (in de kerk, 't middelste kleed, 1 uur
geluid,/17-18-0).
In zijn testament, dat Klaas Korian op 2 juni 1809 maakte, bepaalde hij dat de twee nagelaten kin-
deren van zijn overleden broer Andries Korian, Katharina en Kornelia, voor 1/3, de twee nagelaten kin-
deren van zijn overleden zuster Helena Korian, verwekt door Ocker van Munster jannetje en Nikolaas,
voor 1/3, en de drie nagelaten kinderen van Evelijntje Korian met Jacob van Roon, Nikolaas, Dirk en
Maarten, voor het resterende derde deel zouden erven.

In de boedel bevindt zich onder meer een huis en erf staande aan de Drogenhoek te Overschie in
de poorterij van Delft. Uit de verdeling blijkt dat Katharina Kordian gehuwd is met Arij Berkelaar en
in Overschie woont, terwijl haar zuster Kornelia Kordian, ongehuwd in Lekkerkerk woont50.
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8. Evelijntje Corjan (Corean), ged. Overschie 19-7-1761 (kind van Klaas Corjan en Susanna Sij-
deman, get.: Susanna Sijdeman), won. Overschie (1780), Hogeban (1792), onder de poorte-
rij van Delft (1795), begr. Overschie 19-7-1804 (in de kerk, 't minste kleed ƒ 6-io-o)sl, otr./tr.
Overschie 9/25-6-1780 (impost betaald Overschie 9-7-1780 pro deo) Jacob van Roon (Rhoon),
ged. Overschie 8-8-1756, won. Overschie (1780), zn. van Koenraad van Roon en Neeltje van
derNeut.

IVb. Andries Corian (Korrian, Corijan, Kooriander), ged. Schiedam 10-1-1744 (kind van Klaas
Korjan, en Susannetie Sijdeman, get.: Annetje Sijdeman, Jannetje Foeser?), won. Overschie
(1772), overl. vóór 1809, otr./tr. Overschie 15/31-5-1772 (impost betaald 15-5-1772 pro deo) Dirkje
(van der) Does, ged. Overschie 23-7-1747, overl. impost betaald Overschie 3-11-1783 pro deo, begr.
Overschie 4-11-1783 (op verzoek van Heilige Geestmeesters), won. Overschie (1772), dr. van Jan
Dirksz. (van der) Does (Verdoes) en Catrina Tournou.

Uit dit huwelijk:

1. Caetje (Katharina) Corian, ged. Overschie 10-2-1773 (kind van Andries Conan en Dirkje
Does, get.: de ouders zelf), overl. impost betaald Overschie 26-8-1776 pro deo (kind van
Andries Koorjan, genaamd Katharina), begr. Overschie 28-8-1776 (in de kerk, V2 uur ge-
luid,/3-i9-o).

2. Susanna Korrian, ged. Overschie 11-1-1775 (kind van Andries Korrian en Dirkje van de Does,
get.: Santje Sijdermans).

3. Klaas Coraen, geb./ged. Overschie 11/13-7-1777 (kind van Andries Corean, get.: Susanna
Zijdemans).

4. Kaatje Korean (Korian), geb./ged. Overschie 22/28-3-1779 (kind van Andries Korean, Dirkje
Does, get.: Grietje Does), won. onder de poorterij van de stad Delft, overl. Overschie 11-3-
1849" tr. (impost betaald Overschie 27-4-1804 pro deo) Arij Berkelaar, geb./ged. Overschie
12/19-3-1780, smidsknecht (1821), overl. Overschie 24-2-1849, zn. van Klaas Berkelaar en
Aagje de Bruijn.

5. Cornelia Korean (Korian), geb./ged. Overschie 21/24-12-1780 (kind van Andries Korean,
Dirkje Does, get.: Susanna Zijdemans), won. Lekkerkerk (1809)53.

6. Andries Corean, geb./ged. Overschie 22/31-8-1783 (kind van Andries Coraen, Dirkje Verdoes,
get.: Zusanna Zijdemans), overl. vóór 2-6-1809.

7. jannetje Corian, overl. impost betaald Overschie 3-6-1785 pro deo, begr. Overschie 3-6-1785
(op verzoek van Heilige Geestmeesters)54.

Noten
1. Als: AnthonijKuriaet, gewoond hebbende Zonnesteeg, laat een zoon na.
2. Zij trouwen op attestatie van 6 mei te Loosduinen. Aangenomen mag worden dat het huwelijk

dezelfde dag voltrokken is.
3. DTB Schiedam 634,6-3-1713: Teuntje Loos, de vrouw van Anthonij Curiaet, in de Lombardsteeg, laet

een zoon na.
4. GAG, Weeskamer, inv. nr. 155, fol. 213-214; inv. nr. 709; ONA 's-Gravenhage, inv. nr. 425, fol. 43V.
5. GAG, ONA 's-Gravenhage, inv. nr. 496, pag. 716.
6. Het begraven van beide echtelieden is niet in Schiedam gevonden.
7. GAS, ONA Schiedam, inv. nr. 787, pag. 949.
8. Kind van HuijbregtCoraes en Helena Dotnin.
9. Van hem is in Schiedam geen doop gevonden.

10. Dit blijkt uit de overlijdensakte van zijn dochter Adriaentje.
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11. Dit blijkt uit de huwelijksakte van het tweede huwelijk van zijn zoon Hubregt zowel als uit diens
overlijdensakte.

12. Als weduwnaar van KaatjeGillisedeGorter (sid).
13. Kind van CornelisKorejan en Keetjilks van Noordt.
14. Op 11-6-1777,29-4-1781,5-11-1783,21-6-1786,18-1-1789 en 18-12-1791.
15. GAV, Oud Stadsarchief Vlaardingen, inv. nr. 63, no. 58.
16. Van dit huwelijk is geen ondertrouwregistratie in Monster bewaard gebleven.
17. GAV, Archief Armen der Kleine Visscherij, inv. nr. 7 (rekeningenboek 1743-1790), fol. 212.
18. In haar overlijdensakte wordt vermeld dat zij weduwe is van Kornelis Wis (!). De naam Wis is plaat-

selijk dialect voor Witsenburg.
19. Zijn overlijden is niet gevonden in Vlaardingen in de Burgerlijke Stand.
20. GAV, Archief Armen der Kleine Visscherij, inv. nr. 7 (rekeningenboek 1743-1790), fol. 213: ]Mes Kor-

dia, 10 w[eeken] afgedankt, f3,-.
21. GAV, Oud Stadsarchief Vlaardingen, inv. nr. 63/8.
22. GAM, Oud Archief Maassluis, inv. nr. 10/83, 24-5-1806: Kaatje Cordia, geboren Vlaardingen, met

akte.
23. NA, Vredegerecht Vlaardingen, inv. nr. 8, akte 21,25-2-1820: HuigCordia, matroos op 't hoekerschip

genaamd de Vriendschap, thuishaven Maassluis, stuurman Leendert Storm. Deze Leenden Storm
wordt in 1820 ook genoemd als stuurman op de 'Zeewinst', waarmee hij op IJsland en op de Noord-
zee voer (GAV, Gecommitteerden visserij Maassluis, inv. nr. 490).

24. Ingeschreven Burgerlijke Stand Maassluis 8-12-1835, niet vermeld is waar het schip heen voer.
25. AlsJannetjeKordeja.
26. StreekarchiefVoorne-Putten Rozenburg, Bevolkingsregister Brielle, deel 29, pag. 130.
27. Hij wordt ook kapitein ter koopvaardij (1824), schipper (1830,1850,1852) genoemd.
28. NA, Vredegerecht Vlaardingen, inv. nr. 12, akte 31. Akte 32 betreft de vaststelling van de erfportie

van de kinderen van hun grootmoeder Maartje van der Gauw, laatst weduwe Jan van Rijn (zie ook
akte 44 en 48 over deze erfenis).

29. Mogelijk is zij identiek met de Maria Cordia, die in 1852 lidmaat werd te Vlaardingen met attestatie
van Brielle en in 1854 naar 's-Gravenhage vertrok.

30. In Numansdorp werden geen nadere gegevens gevonden.
31. Zij woonde in bij haar dochter en schoonzoon te Brielle: Maartje Dijkhuizen, weduwe, geboren

Vlaardingen 13-11-1782 (Bevolkingsregister Brielle 3A, pag. 59).
32. NA, Loodswezen en Marine Stoomvaartdienst 1814-1979, inv. nr. 688 en 563.
33. Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (SVP), Bevolkingsregister Brielle, deel 3A, p. 59: Cornelis

Verschoor Cordia.
34. M.P. van der Steen en L. van der Steen, De onderste steen boven. Genealogie van het Pernisser ge-

slacht Van der Steen. Met bijzonderheden over de geschiedenis van de visserij, het kerkelijk leven
en de armenzorg te Pernis, z.p. 1994, p. 142

35. De vader afwezig zeeman, in zee naar IJsland.
36. [4] NA, Loodswezen en Marine Stoomvaartdienst 1814-1979, inv.nrs. 688,563 en 578.
37. De vader is afwezig op een reis, kapitein ter scheepvaart.
38. Bij de vele verhuizingen van zijn ouders in Brielle ontbreekt hij opeens. Ook is zijn overlijden niet

aangegeven te Brielle.
39. Erkend bij Kon. Besluit van 21 mei 1870, no. 17.
40. AlsJacoba Cordia.
41. GAV, Archief Gecommitteerden tot de visserij van Maassluis, inv. nr. 470. Op 4-6-1817 leverde hij

21 ton en op 29-6-181713 ton vis af. Al eerder voer hij voor reder Arij Roest naar de Noordzee in 1810
(idem, inv. nr. 490).

42. Als Katje, aangegeven door haar oom HuigCordia, zeeman 27 jaar, won. huis E13.
43. Akte ingeschreven Burgerlijke Stand Brielle 29-3-1871.
44. NA, Loodswezen en Marine Stoomvaartdienst 1814-1979, inv. nr. 688, no. 254; inv. nr. 563.
45. NA, Notarieel Archief Maassluis na 1843, inv. nr. 78, akte 122.
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46. GAV, ONA Vlaardingen, inv. nr. 47, pag. 240,14-4-1773: Claas Franke de Willigen, won. binnen deze
stede, stuurman op het hoekerschip genaamd de Jonge Sonneblom, Klaas Kordia, won. te Over-
schie, als stokhouder, en TeunisJooste Kok als bootsgesel op het voorschreven schip, varende onder
de directie en administratie van Sr Andreas Mulder, verklaren op dat zij op 13-6-1772 naar IJsland
zijn vertrokken. KlaasKordia tekent Klaes Corijan.

47. Doopgetuige bij haar kleinkind te Overschie. Haar begraven werd niet gevonden te Overschie.
Haar zuster Anna Zijdemans, weduwe van Paulus Crespijn, werd begraven Overschie 14-9-1787 (im-
post betaald 13-9-1787 6 gulden).

48. GAR, Archief gemeente Overschie, inv. nr. 211, pag. 26 en GAS, Stadsbestuur Schiedam voor 1795,
inv. nr. 372 (= besogneboek).

49. AlsLenaKorian.
50. GAR, Archief gemeente Overschie (tot 1811), inv. nr. 459, no. 305.
51. Als EvelijntjeCorean.
52. AlsKaatjeKorean.
53. In Lekkerkerk is zij niet overleden.
54. Kind van AndriesKooriander.

TWEELING OF NIET ?
Elisabeth en Johannes Lambooij, geboren Leeuwarden 6 juli 1806

DOOR DRS. P. ElJKHOUT

In de jaren na 1800 woont in Leeuwarden het gezin van Albertus Lambooij en Agnes Ludolf. De
kinderen zijn katholiek gedoopt. In 1976 beschreven Th.P.A. Lambooij en P. Eijkhout de
lotgevallen van dit gezin'. Van de zes kinderen volgt een korte samenvatting van de bijzon-
derheden.

1. Een kind, begr. Leeuwarden 10-5-1800 als 'kind van Albertus Lambooi van de Nieuwebu-
ren'.

2. Elisabeth Cornelia, ged. Leeuwarden 9-8-1800 (get: Cornelia Arrets), vermoedelijk jong ge-
storven.

3. Hermanus, ged. Leeuwarden 15-6-1803, overl. ald. 11-9-1880, tr. Leeuwarden 2-9-1827 Akke
Jans van der Meer, ged. Warga 17-7-1802, overl. Leeuwarden 9-11-1876.

4. Franciscus, ged. Leeuwarden 27-2-1805, overl. ald. 30-7-1870, tr. (1) Leeuwarden 8-11-1835
DieuwkeJacobs Zwarts, ged. Leeuwarden 20-5-1805, overl. ald. 19-9-1847; tr. (2) Leeuwarden
3-5-1848 Sabina Godhelp, geb. Leeuwarden 25-3-1812, overl. ald. 15-4-1902.

5. Elisabeth, ged. Leeuwarden 6-7-1806 (get. Cornelia Arrets), (tweeling met volgende), vol-
gens familieoverlevering gehuwd met een zekere Reinicke.

6. Johannes, geen doopinschrijving bekend, overl. Leeuwarden 9-9-1847, tr. Leeuwarden 23-
8-1835 Dieuwke van derMeulen, geb. Leeuwarden 21-9-1795, overl. ald. 28-2-1884. Als bijlage
bij hun huwelijksakte is er een verklaring van het 'Vredegeregt' dat Johannes niet ge-
doopt is (lees: niet in de doopregisters voorkomt) maar toch wel geboren is op 6 juli 1806.
Hij moet dus een tweelingbroer van Elisabeth zijn.
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In het verhaal komen twee opmerkelijke dingen voor.
1. Het is wat vreemd dat het overlijden van Elisabeth Cornelia in de begraafboeken van Leeu-

warden niet voorkomt.
2. Het heeft mij altijd verbaasd dat de tweeling Elisabeth enjohannes wordt geboren en dat

alleen Elisabeth wordt gedoopt en in het doopboek wordt ingeschreven. Is dat een admi-
nistratieve fout van de pastoor? Op grond van deze gegevens kunnen we er slechts naar
gissen.

Pas een paar jaar geleden heb ik min of meer toevallig op de gemeentearchieven van Den Haag
en Amsterdam een gedeeltelijke oplossing van het probleem gevonden. Want in Den Haag
heb ik de volgende huwelijksakte gevonden: op 30 november 1825 huwen te 's-Gravenhage
(akte 389) ConradMeineke, 28 jaar, bediende, geboren te Kleef, wonende te 's-Gravenhage, zoon
van Friederich Meineke, stadsbode, en van Helena Speet, beiden wonende te Kleef; en Elisabeth
Cornelia Lambooij, 25 jaar, winkelierster, geboren te Leeuwarden, wonende te 's-Gravenhage,
dochter van wijlen Albertus Lambooij en van Agneta Ludolf, zonder beroep, wonende te Leeu-
warden. De bruid verklaart haar naam niet te kunnen schrijven. Bijlage: een akte van notaris
Wierdsma uit Leeuwarden waarin de moeder toestemming geeft en waarin tevens is vermeld
dat in de doopakte van de bruid foutief de naam Lambois staat.

Het is dus zeker dat Elisabeth Cornelia niet jong is gestorven, maar naar Den Haag is gegaan
en daar is getrouwd met Conrad Meineke (niet Reinicke). Het gezin van Conrad en Elisabeth Cor-
nelia verhuist later naar Amsterdam. Daar heb ik ook hun overlijdensgegevens gevonden.

Op 7 februari 1877 overlijdt te Amsterdam Conrad Wilhelm Meinecke, 79 jaar, barbier, geboren
te Kleef, wonende te Amsterdam, echtgenoot van Cornelia Elisabeth Lambooij; en op 3 mei 1881
overlijdt aldaar Elisabeth Cornelia Lambooij, 80 jaar, geboren te Leeuwarden, wonende te Am-
sterdam, weduwe van ConradMeinicke.

Het probleem van Elisabeth Cornelia uit 1800 is hiermee nu opgelost. Maar hoe staat het
met de Elisabeth uit 1806? In ieder geval kunnen we Reinicke daar schrappen. Maar er blijft
nog het probleem dat er op 6 juli 1806 twee kinderen geboren worden:
- Elisabeth, die in het doopboek vermeld is, maar die we nergens meer terug vinden;
- Johannes, die niet in het doopboek voorkomt, maar die in 1835 trouwt en in 1847 overlijdt.

Een simpele veronderstelling is deze: Johannes is op 6 juli 1806 geboren en gedoopt. Het zes-
jarige zusje Elisabeth Cornelia zal bij de doop wel aanwezig zijn geweest. En de pastoor noteert
abusievelijk Elisabeth in plaats van Johannes. Kort samengevat: er is in 1806 helemaal geen
Elisabeth gedoopt, maar alleen eenjohannes.

Noot
1. P. Eijkhout, Th.P.A. Lambooij, Zeven eeuwen Lambooij, Nijmegen 1976; en P. Eijkhout, Aanvullingen

Lambooij, Nijmegen 2001.
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WAPENREGISTRATIE

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging zijn de volgende wapens geregistreerd:

Van Agt (Woensel, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Gedeeld: I in groen een gouden processiekruis, ingelegd met acht robij
nen en saffieren; n in goud een zegenende priester van natuurlijke kleur,
gekleed in een toog, om het middel een sjerp en op het hoofd een bonnet,
alles zwart.
Helmteken: een gouden duif tussen een groene antieke vlucht.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door drs. A.V. Triebels en ing. C. QC.M. Walschots te Rijswijk ten
behoeve van de naamdragende nakomelingen van Adrianus Dirks van Acht, geboren circa 1710,
begraven Woensel 22 april 1799 en gehuwd Woensel 30 november 1732 met Maria Pauli (Pauwels)
van Luytelaer.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van mr. Antonius Lucas Gerardus Maria van Agt, geboren Eind-
hoven 8 april 1920, wonende te Eindhoven, zoon van Franciscus Balthazar Maria van Agt en
Anna Engelberta Maria Röpke.

Bronnen: Jrb. CBG. 56 (2002), pag. 239, nr. 832.
Nummer: NGV.2002.070 (13-8-2002)

Barten (Randwijk, gem. Heteren, Gelderland)

Beschrijving:
In groen drie paalsgewijs geplaatste zilveren goud geknopte bloemkro-
nen van de tabaksplant, links en rechts vergezeld van een versmalde gol-
vende zilveren paal.
Helmteken: een vijfpuntige gouden ster.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door ir. A. Daae te Eelde, voor alle mannenlijke nakomelingen
van Herman Barten, geboren Randwijk 2 december 1708, gehuwd aldaar 23 april 1730 met Jenne-
ke Claassen van Binsbergen. De oudste voorvader is Willem Evers, overleden mei 1713 en gehuwd
(2) Randwijk 6 januari 1670 met Trijneken Gerritsen, overleden Randwijk 9 december 1719.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Johannes Hendrikus Barten, geboren Nijmegen 5 maart 1935, wo-
nende te Nijmegen, zoon van Johannes Theodorus Barten en Johanna Antonia van de Gein.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2003.081 (14-5-2003)
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De Bie (Dalem, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Golvend doorsneden: A in rood drie gouden bijen met uitgespreide
vleugels (2-1); B in goud een schuingekruiste houweel en hamer, alles
rood.
Helmteken: een onklaar gouden anker tussen een rode vlucht.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Devies: Ut solent apiculae.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door drs. A. V. Triebels en C. Böhms te Den
Haag ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Cornelis de Bie, arbeider, begraven
Dalem 2 september 1809 en gehuwd (2) Dalem circa 12 december 1778 (ondertrouwd Dalem 20
november 1778) met Anna de Jong(h) (1758-1806).
Aanvraagster stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Marie Carolina de Bie, weduwe van prof. dr. Leo Felix Triebels, ge-
boren Paramaribo 4 mei 1929, wonende te Nijmegen, dochter van Huibert Jacobus Louis de Bie en
Idalia Hortensia Ellis.

Bronnen: Akte van depot bij notaris mr. H.L. J.M.B. Heijnen te Nijmegen, d.d. 26-2-2002, ref. nr.
H/CH/2100022, en Jrb. CBG, 56 (2002), pag. 240, nr. 831.
Nummer: NGV.2002.069 (13-8-2002)

Broos (Merksplas, België)

Beschrijving:
In blauw een bijenkorf, geplaatst voor twee schuingekruiste gesels van
drie strengels, alles van goud en in een gouden schildhoofd een zwarte
korenschoof, vergezeld van twee rode bijen.
Helmteken: een bij geplaatst op twee schuingekruiste gesels van drie
strengels, alles van goud.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door ir. A. Daae, te Eelde, voor alle naam-
dragende nakomelingen van Jan Baptist Brosius, geboren Merksplas (B) 1 december 1712, overle-
den Turnhout 12 augustus 1782 en gehuwd met Catharina Claessen.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Johannes Maria Josephus Broos, geboren Baarle-Nassau 23 augustus
1959, wonende te Almere, zoon van Cornelius Josephus Broos en Wilhelmina Josephina Seegers.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2003.078 (14-5-2003)
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Duursma (Duurswoude, Friesland)

Beschrijving:
Gedeeld: I de Friese halve adelaar; n in blauw een zilveren smidsaambeeld
en boven vergezeld van drie zilveren gortekorrels
(2-1).

Helmteken: een zwarte smidshamer tussen een zilveren vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2003 in samenwerking met de aanvrager ontworpen door
de Commissie Registratie Familiewapens voor alle naamdragende na-
komelingen van Jan Luitjens Duursma, gedoopt Kollum 23 augustus 1761, grofsmid, overleden
aldaar 11 januari 1833 en gehuwd Dokkum 27 mei 1792 met Stijnje Komelis de Ruiter.
De oudste voorvader is Mins of Minnert Jans, gehuwd Boombergen 15 januari 1682 met Sybrich
Abeles.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Albert Duursma, geboren Enschede 30 april 1946, wonende te
Borne, zoon van Sjoerd Duursma en Frederika Pruim.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2003.086 (19-8-2003)

Duvergé (Sézanne-en-Brie, Frankrijk)

Beschrijving:
In goud twee geplante groene populieren, waartussen een blauwe drui-
ventros.
Helmteken: twee natuurlijke rode rozen aan een groene gebladerde sten-
gel, tussen een gouden vlucht.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud. i

• : • : !

É1
Dit wapen is in 2001 ontworpen door drs. A.V. Triebels en C. Böhms te
Den Haag ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van de oudst
bekende voorvader Frangois Michel Duvergé, geboren Sézanne-en-Brie, Frankrijk, circa 1753,
winkelier, poorter van Amsterdam op 12 maart 1793, confisseur te Antwerpen (1797), pruikenma-
ker (1812), overleden Amsterdam 30 oktober 1812. Hij huwde vóór 1790 met Marie Anne Bertrand
(1770-1860).
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van ir. Robert Frits Duvergé, geboren Terneuzen 4 januari 1945,
wonende te Leeuwarden, zoon van drs. Frits Johan Henri Duvergé en Rosina Catharina Gol-
dewijk.

Bronnen: Jrb. CBG, 56 (2002), pag. 242, nr. 833.
Nummer: NGV.2002.072 (13-8-2002)
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Ellis (Curagao, Nederlandse Antillen)

Beschrijving:
In zilver drie boven elkaar geplaatste kronkelende blauwe alen, de bo-
venste en de onderste omgewend.
Helmteken: een helmkroon, waarop een zilveren vlucht is geplaatst.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen - zonder kleur en vlucht - komt voor op een achttiende eeuws
lakstempel van Manen Lourens Ellis (1767-1832), in bezit van de aanvra-
ger. De kleuren zijn ontleend aan een wapentekening van latere datum,
eveneens in bezit van de aanvrager. De oudst bekende voorvader van dit geslacht is Daniel Ellis,
geboren circa 1680 en overleden na februari 1712 en vóór 29 september 1716, gehuwd circa 1710 met
Maria Klinkenburgh.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van drs. Julius Libertador Ellis, geboren Nickerie (Suriname) 27 novem-
ber 1921, wonende te Hardenberg, zoon van dr. Dius Libertador Ellis en Julie Heloïse Egger.

Bronnen: A. J. C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat,
's-Gravenhage 1951, pag. 154-176, en Jrb. CBG, 56 (2002), pag. 242, nr. 834.
Nummer: NGV.2002.071 (13-8-2002)

Van der Hauw (Enschede, Overijssel)

Beschrijving:
Doorsneden: A in goud een zwarte passer vergezeld van drie rode pom-
pebladen (2-1); B in zwart twee schuingekruiste afgewende zilveren
bijlen, met gouden stelen.
Helmteken: een gouden passer voor een zwarte vlucht, elke vleugel bela-
den met een gouden pompeblad.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door ir. A. Daae te Eelde, voor alle naam-
dragende nakomelingen van Arjen Bottes (van der Hauw), gedoopt Gauw 27 januari 1771, overle-
den Bolsward 1 februari 1844 en gehuwd met Tietje Jans Heeg, geboren Folsgare 20 januari 1776
en overleden Bolsward 7 oktober 1837. Hij neemt de naam 'Van der Hauw' aan in 1811 te Bolsward.
De oudst bekende voorvader is Coert Gerrits, meester wever, overleden Oldeboom (Friesland) in
1706 en gehuwd Oldeboorn 9 augustus 1674 met Trij ntie Ariens, geboren Oldeboorn circa 1650 en
overleden aldaar voor 1702. Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van ing. Catrinus van der Hauw, geboren Amsterdam 10 oktober 1962,
wonende te Almere, zoon van Tjerk van der Hauw en Aaltje Mollema.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2002.065 (10-4-2002)
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Hendrikx (Strijp, gem. Eindhoven, Noord Brabant)

Beschrijving:
Gedeeld: I in goud een orrigewende zwarte leeuw; n in blauw een gouden
inktpot met daarin schuinlinks geplaatst een zilveren ganzenveer.
Helmteken: vijf waaiersgewijs geplaatste struisveren, waarvan drie blauw
en twee van goud.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door H. K. Nagtegaal te Delft ten behoeve
van aanvrager.
De oudst bekende voorvader is Hendrick Hendrix, jongeman van Strijp en gehuwd Strijp 17 de-
cember 1704 met Maria Jansdr., wonende te Strijp.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Henricus Wendelinus Maria Hendrikx, geboren Eindhoven 22
oktober 1960, wonende te Eindhoven, zoon van Johannes Cornelius Maria Hendrikx en Hiltje de
Moet.

Bronnen: H.W. M. Hendrikx, Stamreeks van de familie Hendrikx, wortels van mijn verleden, Eindhoven
mei 2002.
Nummer: NGV.2002.077 (13-8-2002)

Van den Heuvel (Veenendaal, Utrecht)

Beschrijving:
Van blauw, goud gekapt, het blauw beladen met drie zilveren heuvels
waarboven een vijfpuntiger gouden ster; het goud beladen met twee toe-
gewende zwarte schapen.
Helmteken: de ster van het schild steunend op een blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door H. K. Nagtegaal te Delft ten behoeve
van aanvrager.
De oudst bekende voorvader is Matthijs van den Heuvel, gedoopt Veenendaal 24 oktober 1765,
wolkammersknecht, overleden aldaar 11 februari 1829 en ondertrouwd aldaar 6 januari 1793 met
Elsje de Waal (1773-1835)-
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Willem Johan Harry van den Heuvel, geboren Ede, 17 september
1944, wonende te Scherpenzeel, zoon van Hendrik van den Heuvel en Reiniera Wilhelmina Pie-
ters.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2002.075 (13-8-2002)
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Kalter (De Lutte, gem. Losser, Overijssel)

Beschrijving:

Van blauw, links omvat met zilver, daarover een gewende rode keper,
waarvan de punt de rechterrand raakt en het gedeelte dat over het blauw
gaat van zilver is.
Helmteken: een ploegschaar gedeeld van blauw en zilver en o vertopt door
een koolmees van natuurlijke kleur.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door Theodor Lorenz te Norden voor
de naamdragende nakomelingen van Herman Johann Kalter (1828-1887). Een voorvader is Her-
manus Kalter, geboren De Lutte (gemeente Losser), provincie Overijssel (Nederland), in 1754 en
overleden Bentheim (D) 20 februari 1836 en gehuwd met Bernadina Eilers (1764-1841). Hermanus
Kalter is een zoon van Gerardus Kalter en Joanna Roosink.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Stefan Josef Kalter, geboren Mesum (Stadt Rheine) 23 maart 1966,
wonende te Rheine, zoon van Heinrich Antonius Kalter en Hildegard Maria Preidelt.

Bronnen: Deutsche Wappenrolle nr. 10528,01 d.d. 18 mei 2001.
Nummer: NGV.2002.073 (13-8-2002)

Hoenders (Wehl, Gelderland)

Beschrijving:

In goud een zittende rode eekhoorn en in een rood schildhoofd drie gou-
den dennenappels met de steel naar beneden.
Helm teken: de eekhoorn van het schild.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1999 ontworpen door J.H. Wigger te Zwolle ten behoeve
van de naamdragende nakomelingen van Johannes Wilhelmus Koenders
(1840-1895) en Henrië'tte Johanna Kern (1837-1912).
De oudst bekende voorvader is Derk Coenders (wellicht gedoopt te Hummelo 17 augustus 1684
als zoon van Roelof Coenders en NN), landbouwer te Drempt, overleden tussen 17 juni 1740 en 3
maart 1746, trouwde (2) Olden-Keppel 1 februari 1728 met Catharina Berendsen.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Leontine Elisabeth Maria Koenders, geboren Amsterdam 28 no-
vember 1958, wonende te Zwolle, dochter van Joannes Antonius Alphonsus Koenders en Maria
CorneliaLuiijf.

Bronnen: Kwartierstatenboek 2000 van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde te Den Haag, kwartierstaat Wigger-Koenders, pag. 318.
Nummer: NGV.2003.083 (14-5-2003)

656 Gens Nostra 58 (2003)



De Kort (Loon op Zand, Noord Brabant)

Beschrijving:

Doorsneden: A in blauw een stappend zilveren hert; B in zilver drie vijf-
puntige blauwe sterren (2-1).
Helmteken: een zilveren hertengewei waartussen geklemd een vijfpun-
tige blauwe ster.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft, voor alle
naamdragende nakomelingen van Johannes Adrianus de Kort (1924-1989). De oudste voorvader is
Ghijsbert Corstiaens, overleden circa 1636 en gehuwd met Adriaentken NN.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Antonius Franciscus Cornelis Maria de Kort, geboren Kaatsheu-
vel 16 januari 1960, wonende te Kaatsheuvel, zoon van Johannes Adrianus de Kort en Catharina
Meeuwsen.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2002.067 (13-8-2002)

Molendijk (Ridderkerk, Zuid-Holland)

Beschrijving:

In zilver staande op een groene dijk een zwarte molen met schuingekruis-
te wieken en in een blauw gekanteeld schildhoofd een gaande gouden
leeuw, getongd en genageld van rood.
Helmteken: een uitkomende zilveren paard.
Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2003 in samenwerking met de aanvrager ontworpen door
de Commissie Registratie Familiewapens voor aanvrager en zijn naam-
dragende nakomelingen.
De oudst bekende voorvader is Gerrit Ariensz van den Meulendijck, geboren Ridderkerk circa
1620, ondertrouwd (1) Ridderkerk 8 oktober 1645 met Ariaentjen Willems, jongedochter van Al-
blasserdam, geboren circa 1620 en ondertrouwd (2) Ridderkerk 26 november 1667 met Willemtj en
Aerds, jongedochter van Alblasserdam, geboren aldaar circa 1640.
Aanvrager stamt van laatstgenoemd huwelijk af.

Geregistreerd op verzoek van Hendricus Willem Molendijk, geboren Rotterdam 10 oktober 1954,
wonende te Rockanje, zoon van Willem Jacobus Molendijk en Cornelia 't Hart.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2003.087 (19-8-2003)
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Nagtegaal (Beeck bij Duisburg, D)

Beschrijving:

Van zwart, goud gekapt met twee toegewende zwarte nachtegalen.
Helmteken: vijf waaiersgewijs geplaatste struisveren, waarvan drie van
goud en twee van zwart.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door H. K. Nagtegaal te Delft ten behoeve
van de naamdragende nakomelingen van Hermann Nachtigall, geboren
circa 1637 en wonende te Beeck bij Duitsburg (D) en overleden aldaar 29
juni 1727. Twee van zijn kleinzoons, de broers Herman en Evert Nachtigall vestigden zich in 1728
in Zuilen, komende van Beeck.
Aanvrager stamt van Herman (1702-1758) af.

Geregistreerd op verzoek van Jan Nagtegaal, geboren Utrecht 23 juni 1946, wonende te Vleuten,
zoon van Jan Willem Gerrit Nagtegaal en Louise Margaretha van Schoonhoven.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2002.074 (13-8-2002)

Tenten (Aalten, Gelderland)

Beschrijving:

Gedeeld: I in groen zes gouden penningen (2-1-2-1); II in zilver een rode
weversspoel.
Helmteken: een penning van het schild tussen een groene vlucht.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door de aanvrager ten behoeve van
de naamdragende nakomelingen van Johannes Tenten, landbouwer
(1835-1915) en Berendina Boschker, landbouwster (1843-1914).
De oudst bekende voorvader is Jan Ebberinck op Tenten, gehuwd Aalten 9 mei 1717 met En-
gele Tenten.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van drs. Mare Vincent Thorsten Tenten, geboren Blomberg-Istrup
(D.) 20 oktober 1971, wonende te Apeldoorn, zoon van Johannes Gerhardus Antonius Tenten
en Johanna Maria Suzanna Jansen.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2002.085 (14-5-2003)
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Triebels (Nieuwenhagen, Limburg)

Beschrijving:
Gevierendeeld: I en IV in blauw drie zilveren drevels (triebel) (2-1) (Trie-
bels); n en UI golvend doorsneden: A in rood drie gouden bijen met uit-
gespreide vleugels (2-1); B in goud een schuingekruiste houweel en hamer,
alles rood (De Bie). Twee halfaanziende toegewende helmen. Helmtekens:
rechts een zespuntige gouden staartster tussen een blauwe vlucht, links
een onklaar gouden anker tussen een rode vlucht. Dekkleden rechts
blauw gevoerd van zilver, links rood gevoerd van goud. Schildhouders:
twee in eikaars richting kijkende manspersonen in achttiende-eeuwse
kleding, elk op het hoofd een witte staartpruik en een driepuntige steek. Het geheel geplaatst op
een grasgrond, waaronder rechts een goud omzoomd blauw lint met in gouden letters het devies
Semper quaerens en links een goud omzoomd rood lint met in gouden letters het devies Ut solent
apiculae.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door aanvrager en Cor Böhms te Den Haag ten behoeve van de
kinderen van prof. dr. Leo Felix Triebels en Marie Carolina de Bie en voorts voor eventuele andere
rechtstreekse afstammelingen van dit echtpaar, voorzover de familienaam Triebels voerend.

Geregistreerd op verzoek van drs. Alexander Valentijn Triebels, geboren te Nijmegen 13 februari
1962, wonende te Nij megen, zoon van prof. dr. Leo Felix Triebels en Marie Carolina de Bie.

Bronnen: Akte van depot bij notaris mr. H.L. J.M.B. Heijnen te Nijmegen d.d. 26.02.2002, ref. nr.
H/CH/2100022, en GensNostra 50 (1995), pag. 633.
Nummer: NGV.2002.068 (13-8-2002)

Weg (Rees, D)

Beschrijving:

Gedeeld: I in goud een omgekeerde blauwe keper, boven vergezeld van
een rode roos, goud geknopt en groen gepunt; II in blauw een omgekeerde
gouden keper.
Helmteken: een uitkomende gouden griffioen, rood getongd en gena-
geld.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door R. J.P.M. Vroomen te Echt, voor alle
naamdragende nakomelingen van Peeter Wegghen, Weg, Wegge en Wegh, gehuwd Rees (D) 17
november 1669 met Adelheydis (Aeltje) Janssen (Jansen).
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Hendricus Johannes Weg, geboren Amsterdam 28 februari 1927,
wonende te Zetten (Gld.), zoon van Fredericus Johannes Weg en Jantje Vos.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2002.066 (13-8-2002)
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Wigger (Emsbüren, Kreis Lingen, D)

Beschrijving:

In blauw een golvende dwarsbalk, vergezeld van drie gebonden rogge-
schoven, alles van goud.
Helmteken: de roggeschoof van het schild.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1997 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met
A. J. Mensema te Zwolle ten behoeve van de naamdragende nakomelingen
van Gerardus Wigger (1798-1883) en Hendrika Nijhof (1802-1888).
De oudst bekende voorvader is Gijsbert Francken, geboren circa 1649, vermeld te Emsbüren op 30
juli 1672, landbouwer op het eigenhörige Halberbe Francken te Listrup bij Emsbüren, overleden
vermoedelijk na 20 oktober 1733, trouwde (2, als weduwnaar van Anna NN) voor 19 oktober 1687
Margaretha Nüssen, geboren circa 1654 en overleden na 1709. Aanvrager stamt van genoemden
af.

Geregistreerd op verzoek van Johannes Hendrikus Wigger, geboren Almelo 2 december 1956, wo-
nende te Zwolle, zoon van Franciscus Antonius Wigger en Maria Susanna Huiskes.

Bronnen: Kwartierstatenboek 2000 van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde te Den Haag, kwartierstaat Wigger-Koenders, pag. 318.
Nummer: NGV.2003.082 (14-5-2003)

Wind (Wanneperveen, gem. Brederwiede, O)

Beschrijving:

Omgekeerd gaffelsgewijs verdeeld: I in blauw een schuinrechts geplaatste
zilveren Boriskopje; n in groen een zilveren Mercuriusstaf; III in goud een
stapel van zes zwarte turven, gevoegd van goud.

Helmteken: een gouden vlucht.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2002 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft, voor aan-
vrager. De oudst bekende voorvader is Hendrik Jan Wint, veenbaas, geboren circa 1695, overleden
in 1760 en gehuwd (1) Wanneperveen circa 1717 met Grietien Gerrits.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Hendrik Herman Wind, geboren Coevorden 17 september 1947, wo-
nende te Wachtum, zoon van Evert Wind en Egberdiena Femmechiena Stevens.

Bronnen: Geen.
Nummer: NGV.2003.079 (16-4-2003)

660 Gens Nostra 58 (2003)



ADDENDA ET CORRIGENDA

BUYS VAN WOERINGEN EN BUYS GRYPHIUS
Gens Nostra 47 (1992), pag. 485-490'

Pag. 487:
Bij IIa-2 toevoegen: volgt III.
Bij IIa-3 toevoegen: doopgetuige te Rotterdam r.-k. 31-10-1666.

III. BartholomeusBuys (van Woeringen), geb. ca. 16072, tr. BeatrixdeBye.
Uit dit huwelijk:

1. Willem.
2. Pieter(Petrus)Buys, waarschijnlijk student te Leiden 7-6-16543.
3. Anna Buys, doopgetuige te Rotterdam (r.-k.) 31-3-1688 en 9-7-1696, otr. Voorschoten (schepenen),

zij jd. van Leiden, won. Pieterskerckgracht, en Rotterdam 21-1-1662, tr. Rotterdam (r.-k.) 5-2-1662
Dirck (Theodorus) van der Monde, jm. van Rotterdam, in 1673 boekhouder van de Oostindische Com-
pagnie te Rotterdam4, nog genoemd 16-3-16965.

Uit dit huwelijk, r.-k. gedoopt te Rotterdam:
a. Bernardus, ged. 21-6-1663 (g e t- Bartolomeus Buys, Sophia Hermans Pruys).
b. Beatrix, ged. 9-12-1664 (get.: Bartolomeus Buys, Sophia Hermans Pruys), tr. Jacobus van der Kun (niet

genoemd in Nederland's Patriciaat 1995), genoemd te Leiden als weduwe 1700.
c. Bernardus, ged. 31-10-1666 (get.: Franciscus Buis, Elizabeth van der Monde).
d. Bernardus, ged. 23-1-1668 (get.: Sophia Prijs).
e. Bartholomeus, ged.7-10-1671 (get.: Sophia Puijs).

Noten
1. Met dank aan Ph.J. van Dael.
2. Blijkens de in het Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavas 1575-1875 (zie GensNostra 1992)

genoemde leeftijden.
3. Idem: 7-6-1654; hij is dan 20 jaar oud.
4. DeNederlandscheLeeuw 1908, kol. 342 (Rotterdamse ambtenaren en hun tractementen).
5. DeNavorscher XLVIX, pag. 43 (Extracten uit de Criminele Ordonnantiën van Holland).

R.Ch. Verschuur

KWARTIERSTAAT VAN ANTON PIECK
Gens Nostra 57 (2002), pag. 26-27

Het Anton Pieck-museum te Hattem was zo vriendelijk om naar aanleiding van bovenbedoelde publi-
catie een overzicht van het geslacht Pieck te sturen, waarop voorkomt de datum en plaats van overlijden
van MariaDohna, kwartier nummer 17. Op grond van deze informatie is Maria Dohna overleden te Wies-
baden (Dld.) 6-3-1869.

(red.)

HET GESLACHT VAN BRONTGEEST [etc]
Gens Nostra 57 (2002), pag. 397-424 (m.n. pag. 414-415)

In een recent artikel betreffende de r.-k. geslachten Bronsgeest uit Noordwijk voerde ik, in navolging
van wijlen de heer J.A.C. Riel, zekere Dirck Lenaertsz. ten tonele als oudst bekende voorvader van een van
de stammen Bronsgeest. Deze Dirck Lenaertsz. blijkt bezitter te zijn geweest van een perceel met huis in
de Voorstraat te Noordwijk1. In 1632 is hij overleden, en wordt het huis verkocht door zijn erfgenamen
Huybert Dircxz., Huybrecht Pietersz. van Burgersdijk namens Jannetge Dircxdr., en de minderjarige Cornelis
Dircxz. \ Hieruit volgt, dat Dirck Lenaertsz. niet de stamvader was van de door mij opgevoerde stam C.
Hij dient te worden vervangen door een vooralsnog onbekende Dirck NN (Bronsgeest?). Van de kinderen
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die tot zijn gezin behoorden, zijn alleen in onbekende volgorde bekend Cornelis (C I-i in mijn artikel),
Maertge (C1-4), Simon (C1-8) en Elisabeth (C1-9).

Noren
1. H.A. Schelvis e.a., Van karrenspoortotklinkerweg. Vier eeuwen VoorstraatenLindenplein teNoordwijk, uit-

gegeven door de Stichting Beschrijving Historische Panden aan de Voorstraat en het Lindenplein
te Noordwijk, Noordwijk 2003, ISBN 9070796228.

2. Nationaal Archief, RA Noordwijk 172, fol. 6. Zie de bij het boek behorende CD-rom, waarop een
bewerkte versie van deze akte. Het pand bevond zich op het perceel Kdst. F 672/3, thans Voorstraat
76.

AJ. van der Zeeuw

LIBARIUS
Gens Nostra 57 (2002), pag. 484-487

Pagina 486, vijfde regel van boven, wordt melding gemaakt van de derde echtgenote van Willem Schreu-
der: Maaike Bouwer Schieve. Haar naam is niet correct, men leze: MaaikeBouwesSchiere.

HET ONTSTAAN VAN DE DUBBELE NAAM STEEN REDEKER
Gens Nostra 57 (2002), pag. 645-653

Op pag. 651 is er een vergissing ontstaan bij de nummering van de kinderen. Men leze:
4. EgbertjeSteen, geb. Delfzijl 9-11-1860, tr. Oude Pekela 27-3-1880 PeterAlexanderMaardt, geb. Kopen-

hagen, ged. ald. (Église de la Trinité) 24-2/7-4-1854, zoutzieder, zn. van Nicolaus Christian Maardt
en Meta Elisabeth Charlotte Amalie Wismann.
Uit dit huwelijk:
a. Magrietha Charlotte Steen, geb. Delfzijl 20-1-1879 (bij het huwelijk gewettigd).

5. Cornelis Steen Redeker, volgt VIb.

'Gansch Vrot'
Gens Nostra 58 (2003), pag. 61-94 en pag. 139-166

Naar aanleiding van ons artikel 'Gansch Vrot' willen wij iedereen bedanken voor de opbouwende kri-
tiek en positieve reacties, die wij ontvingen. Wij kregen, naast veel enthousiaste telefoontjes, diverse
aanvullingen en correcties, welke afkomstig zijn van: mw. J. van Amerongen-Wisselaar te Harmelen,
CA. van Burik te Utrecht, W.F. Dingemans te Amsterdam, R.F. van Dijk te Gorinchem, de familie W.M.
van Gaasbeek te Nijmegen, J. H. Hanssen te Baarlo, B. Kemp te Hazerswoude, dr. M.S. F. Kemp te 's-Gra-
venhage, J. Niemeijer te Veendam, J. P. de Ronde, wijlen J. Rothengatter en dr. J. Smit te Leidschendam.

Pag. 64:
Toevoegen bij het wapen: helmteken: een klaverblad.
Pag. 68:
Illb. Nicolaes (Claes) Kemp Gijsbertsz. is één van de vier personen die een procuratie kregen van Matheus
Jans smid, won. Vreeswijk, en zijn vrouw Emmichgen Jansdr., om hun huis gelegen aan de Vaart te
transporteren 12-6-16021.
Pag. 71:
IVb. Peter (Peeter, Pieter) Claesz Kemp, won. Lexmond (1624,1625,1628), tr. Fijcken Hendriks, overl. na 31-11-
1638, erfgenaam van haar broer Lambert Hendriksz.2.
Fijken Hendriks was erfgenaam van Lambert Hendriks, burger te IJsselstein3. Haar man Peter trans-
porteerde namens haar en als gemachtigde van zijn kinderen Jacob en Jan Petersz. Kemp, mede namens
hun mondige en onmondige broers en zusters 11 hond uiterdijks land gelegen te IJsselstein aan Steven
Jansz. van Beusekom. Daarna volgde nog een transport van 10 morgen in Loij en nog eens van 4 morgen.
Vervolgens deed Fijcken afstand van de lijftocht die haar broer Lambert haar bij zijn testament had
vermaakt. Als sluitstuk van deze transacties droeg Peter aan zijn zeven kinderen Jacob, Jan, Claes en
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Lambert Petersz. mitsgaders Jannichen, Willemgen en Neeltgen Petersdrs, de erfenis over die hem door
dode van zijn ouders en volgens lootcedulle van 31-11-1638 voor schepenen van IJsselstein was aangeko-
men. Peter en Fijcken behielden wel het vruchtgebruik ervan4. Uit een verklaring van de gereformeerde
kerk van Lexmond blijkt dat Peter Claesz. Kemp door 'kleinheid van nering'en veelheid van kinderen
en ziekte in de schulden is geraakt, hetgeen aansluit bij onze eerder bevindingen5.
Pag. 72:
IVb.s.JannigjePetersKemp, ontving haar erfdeel van haar oom Lambert Hendriks 22-4-16296.

Pag. 73:
Va. Jacob P(i)eterszn. Kemp, mondig 2-12-1638.
Pag. 75:
VIa-2.JacobaKemp, tr. Johannes Polso (hij otr. (1) (Leiden 26-9-1710) Maria de Bruijn).
Pag. 77:
Vc.Jan PieterszKemp, was al mondig op 28 dec. 1636 toen hij zijn erfdeel van zijn oom Lambert Hendriksz.
voor de weeskamer van IJsselstein in ontvangst nam, geassisteerd met zijn moeder Fijcken Hendriks7.
Het begraven, vermeld op de een na onderste regel, heeft betrekking op Maria Emmerincx, niet op
Harmen Mol.
Pag. 78:
Vd. Lambert PieterszKemp, won. Warmoesstraat (1652-1653) te Gorinchem8.
Pag. 78:
Vd-i. Catharina Kemp, opgenomen in het armenweeshuis van Gorinchem (1658)9. Bij de doop van haar
dochter op 15-1-1679 is een Margarita Kemp aanwezig, die ongetwijfeld een familielid zal zijn.
Pag. 84:
IVd.9. Jannichien (Johanna)JansdrKemp, overl. vóór 28-3-1679, tr. Adriaen Coenen, geb. Geertruidenberg,
'beampten capiteyn-luitenant' van de heer Zaubel, kolonel en commandeur van Maastricht (1679). Hij
tr.(2) Cornelia van Slingelandt. Adriaen testeerde te Maastricht 28-3-167910.
Pag. 85:
Vf-2. AdriaentgeKemp, won. Hoogezand (1685-1694), tr. (2) Harmen Lefferts.
Pag. 87:
Vlld. Nicolaas Kemp (Keimp, Keimpt), hij trok waarschijnlijk naar Hoogezand, omdat zijn tante Adri-
aentge Kemp daar woonde (Vf-2).
Pag. 89:
Vg. Nicolaas (Claes) (Janszn.) Kemp, tr. (2) (op 24 okt. 1662 bruidegom genoemd) Maeijgen Hermans Schop ".
Pag. 90:
Vh. Jacob (Janszn.) Kemp, gaf op 15-8-1649 een procuratie aan zijn schoonvader Cornelis Jansz. Groneveld
(!) om voor het gerecht van Noord-Polsbroek te procederen11.
Pag. 94:
Vf-7. Ariaentje Jacobs (de) Kemp, tr. Hendrik Willemsz. Paesschen, buurmeester Zoelen 171913, beleend met
huis, hofstad met zijn rechten bij de Zoelense brug 8-3-1683 en 16-8-1710, een leen van de heer van Est14,
overl. na 4-5-1722.
Pag. 139:
Vlf. Joost (de) Kemp. Zesde regel van onder: 'In een akte, verleden op 30 en 31 januari (i.p.v. maart) 1703.
Pag. 140:
VIf-3. Geertrui] Kemp, jd van Meerkerk, otr./tr. Vianen 1/5-5-1723 Adam van de Velde, ged. Vianen 27-7-1684,
wedr. van Teuntje van Dijk, zn. van Jacobus van de Velde en Geertruij Mulders.
Pag. 143:
VIIe-2. Catrina Elisabeth Kemp, tr. (i)Jan Claesz. Lelij, overl. Tricht 22-7-1774'5.
Pag. 145:
Onderschrift bij de herenbanken in de kerk te Tricht: Links de overhuifde herenbank van Craijesteijn
en rechts de dubbele overhuifde herenbank van 't Hof.
Pag. 149:
De datum op de eerste pagina van het houtboek is: '1 jannewrij'.
Pag. 150:
VIIIa-8. Antoni(e) Kemp, werkman (1838, 1844), overl. Abcoude-Baambrugge 8-4-1844, tr. (1) Maria van
Mil(l), overl. Baambrugge 4-2-1838 (aang. door Gerrit Cornelis Kemp, stalknecht, 23 jaar, haar zoon);
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tr. (2) Vreeland 3-11-1838 Geertje de Rond, ged. Oud-Loosdrechc 2-12-1789, dr. van Cornelis (Barentsz.) de
Ronde en Jantje (Jansdr.) Otten.
Pag. 153:
VIIIc. Dirk (Jansz.) Kemp, overl. Tricht 23-12-1813, tr. Maaijke van Geldenen).
VIIIc-i. Jan Kemp, landman (1814).
VIIIc-5. Klaas Kemp, geb. en ged. Tricht (i.p.v. Gellicum) 17-11-1782.
Pag. 160:
Noot 198: Habel de Graces is de oude naam voor Le Havre (Frankrijk).

Noten
1. HUA, ONA Utrecht U 003 a 0014.
2. HUA, Stadsgerecht IJsselstein, inv. nr. 648, fol. 39V, 5-11-1624; fol. 46,1-6-1626; inv. nr. 652, 8-6-

1625; inv. nr. 653, fol. 46,14-8-1628.
3. Hij was gehuwd met Willemke Dircksdr., daarna trouwde zij met Hendrick Elias van Meerland.
4. HUA, Stadsgerecht IJsselstein, inv. nr. 653, fol. 244V, 246 en 247.
5. HUA, Weeskamer IJsselstein, fol. 17-25.
6. HUA, Weeskamer IJsselstein.
7. HUA, Weeskamer IJsselstein.
8. GA Gorinchem, Stadsbestuur Gorinchem, inv. nr. 4138; AS 4139, fol. 3 en AS 4140, pag. 6.
9. GA Gorinchem, ORA Gorinchem, inv. nr. 161,1 april 1658.

10. GA Maastricht, Notarieel Archief Stad Maastricht, inv. nr. 1259; hij heeft een voordochter Cornelia
Counen die erfde van haar overleden oom kapitein Conradus Coenen.

11. Nationaal Archief, Kamer van Justitie Vianen, inv. nr. 35.
12. HUA, Dorpsgerecht Benschop, inv. nr. 195.
13. V.Nijhoff,Registers op het archief'afkotnstigvan hetvoormaligHoJdesVorstendom Gelre en Graafschaps Zut-

phen, Arnhem 1856, pag. 263.
14. Gelders Archief, Huisarchief Soelen, inv. nr. 306.
15. R. van Maanen, Veldnamen in de dorpen Buurmalsen en Tricht in de i/-il? eeuwIVHe-I, in: Pasqualini (tijd-

schrift van de Historische Vereniging Pasqualini te Buren), 2000, nr. 3, p. 7. Groten Raam onder
Tricht. NB dat is dezelfde dag als hij begraven werd te Tricht.

H. H. Frieling-Kemp en drs L. M. van der Hoeven

GENEALOGISCH PROBLEEM IN DE FAMILIE DEN UIJL OPGELOST
Gens Nostra 58 (2003), pag. 95-101

In het hierboven genoemde artikel vermeldde ik, dat drie van de vier gehuwde kinderen van Claes Cornelisz.
den Uijl en Ludowie Comelisdr. van Langerak een dochter Liedewij (Lydia) hadden. Alleen bij de oudste zoon van
het echtpaar, Cornelis Claesz. den Uijl, kon ik geen dochter met die naam vinden.

De heer CE. Kuipers te Drachten verraste mij met de mededeling, dat in de kwartierstaat van zijn vrouw
een Lydia Comelisdr. den Vijl uit Jaarsveld voorkomt. Haar ouders waren hem tot heden onbekend gebleven.
Deze Lydia (Liedewij) den Uijl, die in 1756 te Utrecht huwde met Hermannus (van) Stijnvoort, moet wel de dochter
zijn van Cornelis Claesz. den Uijl en BeligjeFloren van Nieuwkerck. Mede dankzij de ontvangen gegevens heb ik het
volledige gezin van het genoemde echtpaar gevonden:

E. Lydia Comelisdr. den Uijl, j .d. van Jaarsveld, lidmaat N. H. Gemeente Utrecht 1757, overl. Utrecht, begr. (op het
kerkhof van het Cruisgasthuis) 19-7-1795, aangifte van overlijden 27-7-1795, tr. Utrecht (Jacobikerk) 6-5-1756
Hermannus (van) Stijnvoort', geb. Brummen, burger van Utrecht op 23-3-1756, overl. Utrecht, begr. (Buurkerk)
8-8-1767, aangifte van overlijden 17-8-1767', nalatende drie onmondige kinderen3. Het echtpaar woonde tot
1763 in de Choorstraat en daarna in de Lange Jufferstraat.
Uit dit huwelijk:

1. Johannes van Stijnvoort, ged. Utrecht (Domkerk) 6-11-1757, overl. Utrecht, begr. (Buurkerk) 15-1-1760,
aangegeven 21-1-1760.

2. Johannes van Stijnvoort, ged. Utrecht (Domkerk) 27-8-1760, overl. Hillegom 8-10-1843, tr. Utrecht
(Domkerk) 13-5-1790 Maria van Grootveld, won. Hillegom, overl. ald. 13-3-1840.

3. Beeligije van Stijnvoort, ged.Utrecht (Domkerk) 23-12-1761.
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4. Christijntie van Stijnvoort, ged. Utrecht (Janskerk) 6-3-1763, overl. Utrecht, begr. (Buurkerk) 12-7-
1766, aangegeven 21-7-17664.

5. Cornelis (Cornelus) van Stijnvoort, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 25-2-1766, tr. Utrecht (Catharijne-
kerk) 31-3-1789 Maria van Tooren, won. Utrecht.

Noten
1. Bij Hermannus en zijn kinderen worden de volgende achternamen gebruikt: Van Stijnvoort, Stijn-

voord, Steynvoort, Steenvoort en Steinfoort, Steinfort. Voor de duidelijkheid heb ik bij alle leden van het
gezin de eerste vorm gekozen.

2. Met dank aan de heer C. E. Kuipers te Drachten voor de DTB-gegevens van het echtpaar Van Stijnvoort-
den Uijl en hun tweede zoon Johannes.

3. [HUA, Stad n Utrecht Momboirkamer 702-3. inv.nr. 1389 deel 9, inschrijving 1645] 14-9-1767: Compa-
reerde Lydia den Uijl, de weduwe en verklaarde dat haar overleden man geen goederen heeft nagelaten,
presenterende tot voogd over haar onmondige kinderen met namen: Jan oud 7 jaren, Beligje oud om-
trent 6 jaren, Comelis ruim iV4 jaren, haar goede vriend AugusthusScheffer. Dewelke mede comparerende
verklaarde dat er geen goederen zijn nagebleven, en dat hij de voogdije aannam. Waarmede haar Ed1

achtb. Gecomitteerdens genoegen genomen hebben.

4. Volgens het begraafregister is op 12 juli 1766 in de Buurkerk begraven Elsje Steinfort, nalatende vader en
moeder (in de Lange Jufferstraat). In dit gezin is geen Elsje geboren en in het doopregister van de stad
Utrecht komt geen Elsje (Elisabeth) Stijnvoort voor. Onder de vermelding van Elsje Steinfort staat dat op
dezelfde datum, eveneens in de Buurkerk, begraven is een ChristijntjeDompelaar (ook Domselaar/ Don-
selaar), onmondige vrijster. In de periode 1721-1756 komt in het doopregister geen Christijntje Domselaar
voor. Wel is op 14-3-1745 een Elisabeth Donselaar gedoopt. Ik ga ervan uit dat de voornamen van de beide
overleden meisjes bij de inschrijving in het begraafregister verwisseld zijn. De juiste inschrijving had
mijn inziens moeten zijn: ChristijntjevanStijnvoort en ElsjeDomselaar.

T.Oskam

COMPUTERHERINNERINGEN
Gens Nostra 58 (2003), pag. 223-225

Op pag. 224, regel 19/20, wordt de heer H.J. Schoonderwoerd genoemd als 'toenmalig secretaris'. Hij
was toen (in 1977) evenwel penningmeester van de NGV. Secretaris was de heer Schoonderwoerd van
1958 tot 1971.

RFV

HET GEBRUIK VAN HET MENSELIJK Y-CHROMOSOOM
BIJ HET GENEALOGISCH ONDERZOEK

Gens Nostra 58 (2003), pag. 226-239

a. De tabel en de figuur op de pagina's 230 en 231 zijn in volgorde verkeerd afgedrukt: de figuur hoort
op de linker bladzijde te staan en de tabel op de rechter pagina daar tegenover.

b. Op pagina 229, paragraaf 'Toepassing van het Y-chromosomenonderzoek ...', is voor 1716 in: '...
Alleen van Jacobus Isaaksen (vóór 1716-1773)...' het 'kleiner dan'-teken weggevallen. Een geboorte
in 1716 is in strijd met hetgeen op de zevende regel van onder op dezelfde bladzijde wordt gesteld,
namelijk dat Jacobus niet later dan 1715 kan zijn geboren.

c. Het 'Beknopt genealogisch overzicht van Leendert Rollof/Stoutjesdijk' (pag. 235) is niet alleen een
beknopte, maar ook een onvolledige genealogie. In deze genealogie, die niet op mijn, maar op ini-
tiatiefvan de redactie is toegevoegd, zijn alleen personen vermeld die voorkomen in de stamboom
van pagina 231.

J.F.Stoutjesdijk
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VEELVULDIG VERVLOCHTEN
Populatiegenealogie en de populatie-genealogische methode

Gens Nostra 58 (2003), pag. 250-252

NB: bij plaatsing van het artikel in het april/mei-nummer van deze jaargang, is abusievelijk gebruik
gemaakt van de verkeerde versie van het manuscript. De redactie biedt de auteur hiervoor haar excuses
aan. Het artikel wordt daarom hieronder opnieuw weergegeven

Een computer is voor genealogen een verschrikkelijk handig instrument. Het biedt mogelijkheden
om van veel personen gegevens te verzamelen, op te bergen, terug te vinden, onderling te verbinden
en te verwerken. De verbintenis tussen twee personen, die leidt tot ouderschap is de grondslag van de
genealogie. De computer stelt je in staat tal van personen te verbinden tot een 'verknoopt vlechtwerk',
een netwerk van personen, dat de onderlinge verwantschappen weergeeft. In zo'n netwerk bevinden
zich stamreeksen, kwartierstaten, genealogieën, parentelen en geneagrammen. Er zijn verschillende
stamvaders en verschillende probanten. Veelvuldig vervlochten verwantennetwerk: kom daar maar
eens uit!

Inmiddels zijn er tal van genealogen, die de nieuwe computermogelijkheden benutten en bijvoor-
beeld gegevens van hele gemeenschappen in een bestand opslaan en deze ook onderling verbinden. Dat
noem ik populatiegenealogie. Als geneticus (een bioloog, die zich met erfelijkheid bezig houdt) gebruik
ik de term, die mijn vak daarvoor heeft: een populatie is een groep individuen met gemeenschappelijke
voorouders en nakomelingen.
Zelf doe ik op drie manieren aan populatiegenealogie:

1. Door mijn eigen voorgeslacht en familie uit te zoeken en die van naamgenoten. De meeste ge-
nealogieën Van Gestel zijn inmiddels verbonden met mijn eigen familie, zodat deze één geheel
vormen. Samen zijn ze goed voor de gegevens van ruim 10.000 personen, voornamelijk uit Midden
Brabant.

2. Door het verzamelen van gegevens van het voorgeslacht van de Europese vorsten, oftewel nakome-
lingen van Karel de Grote. Ook in dit bestand bevinden zich gegevens van ruim 10.000 personen.

3. Door het onderbrengen van de gegevens van de bevolkingsregistratie van een (voormalige) ge-
meente in één bestand. Het bevolkingsregister levert daarbij alle bewoners in gezinsverband (en
vele anderen, die komen en gaan). De burgerlijke stand is veel betrouwbaarder en levert de ba-
sisgegevens. Inmiddels zijn van de twee (voormalige) gemeenten Dommelen en Borkel en Schaft
alle beschikbare gegevens ingevoerd en worden deze uitgebreid met die van een vijftal buurge-
meenten, samen goed voor de gegevens van bijna 25.000 personen. Ondanks de beperkingen in
bronnen en dus in tijd, en een beperking in de plaatsen van onderzoek kent de methode de meest
voorkomende beperking bij genealogisch onderzoek niet: alle personen, die in de bovenvermelde
bronnen voorkomen worden meegenomen.

Mijn vorenvermelde verzuchting 'Kom daar maar eens uit' heb ik opgelost met wat ik depopulatiegene-
alogische methode noem. Daarbij verknip ik het verknoopte vlechtwerk in brokstukken volgens een vaste
procedure. De brokstukken noem ik afstammingsgroepen, maar kwartieren zou ook een goede naam
zijn.
Hierbij gebruik ik een aantal eenvoudige regels als uitgangspunt:

1. Allereerst maak ik geen onderscheid tussen vrouwen en mannen: daardoor vervalt het begrip 'ge-
slacht'.

2. Elke persoon komt maar in één afstammingsgroep voor. Ouderparen (en ook kinderloze echtpa-
ren) worden als aanverwant ook opgenomen in de afstammingsgroep van hun partner: daardoor
blijven de afstammingsgroepen onderling verbonden. Nakomelingen vinden dus hun voorge-
slacht in verschillende afstammingsgroepen.

3. De stamouder met het meeste nageslacht wordt als eerste met al zijn nakomelingen uit het geheel
geknipt. Zo ontstaat een parenteel. De gegevens van de ouderparen en echtparen worden daarbij
gekopieerd, zodat zij zowel in de eigen als in de schoonfamilie voorkomen.

4. Indien groepen los raken van het geheel worden kleine brokstukken toegevoegd aan de ontstane
parenteel, die daardoor vergroot wordt met aanverwanten; grote brokstukken vormen een eigen
verwantengroep.
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5. De procedure wordt net zo lang herhaald totdat het hele bestand verkniptis. Omdat stamouders
hun nakomelingen delen met andere stamouders zijn er slechts enkele afstammingsgroepen met
alle nakomelingen: bij de meeste zijn de nakomelingen losgesneden en toebedeeld aan een andere
stamouder. Het karakter van de zo ontstane groepen kan getalsmatig worden gekarakteriseerd.
De laatste regel (6) bij het verwerken zorgt ervoor, dat een afstammingsgroep wordt verknipt in
een zogenaamde/rajmenfen.

6. Deze regel verbiedt het voorkomen binnen een fragment van kwartierherhaling: zodra twee na-
komelingen trouwen dient elk in een ander fragment terecht te komen. De procedure toegepast
op het gehele bestand wordt nu herhaald in de afstammingsgroep voor de nakomelingen van de
stamouders: generatie op generatie wordt degene gekozen met de meeste nakomelingen, totdat er
geen sprake meer is van nieuwe verbintenissen tussen de nakomelingen. De laatst gekozene wordt
uit het geheel geknipt, waardoor een eerste fragment ontstaat. De procedure wordt herhaald tot-
dat aan de vorengenoemde regel is voldaan.

Door deze methode worden verwantschapsstructuren zichtbaar en de onderliggende afstammings- en
verwantschapspatronen. Het resultaat is binnen de beperkingen van bron, tijd en plaats een objectieve
weergave van de verwantschap en afstamming in een bepaald gebied of binnen een bepaalde groep.
Mijn drie verzamelingen laten elk een ander aspect zien van deze structuren en patronen:

- De eerste (mijn eigen familie) laat naast een aantal conventionele genealogieën verschillende
kwartieren zien van mijn voorgeslacht met kwartierherhaling en menige verwantschap met een
bekende of medegenealoog;

- De tweede (de Europese vorsten) vertoont de opsplitsing van de nakomelingschap (van Karel de
Grote) in subgroepen en een opdeling over verschillende tijdsperioden;

- In de derde (de bevolking van Dommelen en andere) vormt het merendeel van de bevolking een
populatie, met verschillende vooral, maar nooit uitsluitend, plaatselijke, groepen, waarvan het
vlechtwerk een zeer hechte samenhang vertoont. Naast de 55 uitgesneden afstammingsgroepen
zijn er 24 losgesneden verwantengroepen. De te verwachten huwelijken tussen verwanten komen
na een zestal generaties ook daadwerkelijk voor en vormen dus een normaal patroon.

Overigens: de drie bovenvermelde verzamelingen zijn ook onderling verbonden.

Zonder computer is uitvoering van de bovenstaande methode haast ondoenlijk. Met een laptop heb je
alle gegevens bij de hand en kun je bij het verzamelen snel zien, of de gegevens van betrokken personen
al in je bestand voorkomen. De mogelijkheid van het kopiëren van een heel bestand en van personen;
het snel beantwoorden van de vraag naar het aantal nakomelingen en de vermelding daarbij van on-
derlinge verwantschap, de mogelijkheid tot het uitvoeren van een verwantengroep naar een nieuw
bestand; de vermelding van het aantal verwantengroepen en de mogelijkheid simultaan van meerdere
stamvaders het nageslacht uit te voeren naar een tekstbestand: het zijn alle functies, die het mogelijk
maken op een geheel nieuwe manier genealogie te bedrijven. Zoals reeds vermeld: ik noem dit popula-
tiegenealogie; de methode de populatie-genealogische. De methode bevalt mij uitstekend en is volgens
mij geschikt voor toepassing op genealogische bestanden, die plaatsen of groepen als onderwerp heb-
ben en verder gaan dan kwartierstaat, genealogie of paren teel.

Tot slot: de ingewikkelde werkelijkheid van de menselijke verwantschap is vanzelfsprekend door
menig genealoog ervaren. Oplossingen om recht te doen aan die ervaring kom je dan ook regelmatig
tegen. Een systematische poging daartoe met een consistente toepassing, zoals in het voorafgaande be-
schreven, ben ik (nog) niet tegengekomen. Ik stel het op prijs, als ik ervan op de hoogte gesteld wordt als
deze of een dergelijke methode reeds gepubliceerd is, dan wel gebruikt en toegepast wordt.

Toon van Gestel

WEGWIJS
over de Belgische drempel

Gens Nostra 58 (2003), pag. 270-274

Pag. 274, 5e regel van boven, linker kolom: Op werkelijk onverklaarbare wijze zijn hier twee woorden
weggevallen en door twee andere, doch verkeerde, vervangen, 'was geweest' moet zijn 'konden zijn',
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zodat de zin ten rechte luidt: 'Ik noteerde de jaren die in eerste instantie voor mij van interesse konden
zijn mèt de bijbehorende inventarisnummers'.

M. Vulsma-Kappers

GENEALOGIE DE LANGE (Elburg)
Gens Nostra 58 (2003), pag. 493-504

Pag. 499,15 regel van onderen:
In de alinea betreffende Bella de Lange, staat als geboortedatum van Abraham Philips 21-1-1858. Dat moet
zijn 12-1-1878.
Pag. 500, tweede regel van boven:
Trouwdatum moet zijn 21-8-1885, i-P-v. 21-8-1859.
Pag. 500, bij kind nr. 8 (Jacob de Lange):
Marguerite Hoeschheimer's ouders zijn niet Adolf Hoeschheimer en Lydia Hoeschheimer, maar: Jules
Hoeschheimer en Lydia Adler.

J. de Lange

nyet ontfanckelijk

21-4-1606: Willem Hagenszn. jegenwoordich pachter vande Eed. heeren Staten impost opde bieren bin-
nen Oudewater, ingaende prima april 1606, lopende ses maenden, eyscher metten officier gevouchde,
contra Pieter Martenszn. tapper inde Gouwe Wagen gedaagde, in cas van contraventie vande Ordonnan-
tie vande bieren, eysch doende,

Den eyscher dede seggen dat de gedaagde hem vervordert heeft opten vijffden april voorleden in
zijn huysinge inne treden sonder geswooren bierwerckers, een halff vat biers contrarie 't 22e artikel
vande perticuliere Ordonnantie, dienvolgende vervallen inde peyne van tien ponden van 40 grooten,
mitsgaders in gelijck 25 ponden volgende 't 25e artikel der selver als bij nacht sonder billietten inne
gedaen zijnde, veelmin de impost daervan betaelt, ende noch in gelijcke 10 ponden al van 40 grooten,
volgende 't 33e artikel der selver Ordonnantie, mitsgaders int pene van 200 ponden volgende tplaccaet
jegens den contraventeurs vande gemeene middelen geemantieert ende gestatueert, concluderende tot
condemnatie, cum expensis.

De gedaagde ontkent eenige contraventie gedaen te hebben ende concludeert oversulcx ten fine van
nyet ontfanckelijk ende bij ordne dat de eyschers haren eysch ende conclusie sal werden onseyt cum
expensis, ende doende eysch in recenvenne dat zijluyden ter contrarie sullen gecondemneert worden
het opbreken van zijn gedaagdens huysinge met de gevolgen ende aencleven vandien costeloos ende
schadeloos aff te doen, maeckende int selve cas mede eysch van costen, ofte tot sulleken anderen fine
ende conclusie als hem best sal mogen geworden, daerbij persisterende.

D'eyscher persisteert bij sijnen eysch ende conclusie volgende d'Ordonnantie opt stuck vande im-
post vande Eed. heeren Staten gemaeckt ende geemaneert processeert worden van iniurie de eyscher in
conventie aengedaen, verclaerende alsoo't iniurie smaeckt alvorens voorde [persentio ?] cautie profun-
dicato presenterende van gelijcken te doen ende bij ontkenninge vande craventie neemt in feyten.

De gedaagde in conventie versaeckt dat d'eyscher sal nemen tijt volgende d'Ordonnantie om sijne
feyten te reproduceren ende in recenventie is de verweerders proces getroost ende sal deselve mogen
institueren daer ende alsoo hij te rade sal vinden sulcx dat de versochte cauttie in desen is impertinent
ende versoeckt dat deselve hem sal werden ontseyt.
Schepenen gehoort partijen haerluyder dingtalen condemneren de eyscher in conventie sijne feyten
alsoo eenige getuygen hen zijn onthoudend inden gestichte van Utrecht volgende zijn presentatie
binnen behoorlijken tijt te produceren ende van zijne diligentie nae behoiren te doceren, ende soo mid-
deler tijt den gedaagde zijn actie van reconventie wil vervolgen, sal alvoorens gehouden zijn cautie te
stellen pro indicato.

(HUA, toegang 239-2, in. nr. 149, fol. 10-iov;
'Extraordinaris rechtboeck der stede Oudewater beginnende den 24en december A° 1604')

668 Gens Nostra 58 (2003)



FOTO-IMPRESSIE VAN DE GENEALOGISCHE DAG ZEELAND
6 september 2003 te Middelburg

Deels gedreven door nieuwsgierigheid hoe de dag zou zijn ingericht en hoe die zou verlopen, deels om
weer eens in het gezelschap te zijn van medegenealogen en om hier en daar oude bekenden te ontmoe-
ten en nieuwe banden aan te knopen, gingen mij n man en ik naar de Genealogische Dag Zeeland, die op
6 september 2003 in het Zeeuws Archief te Middelburg zou plaatsvinden.

Het werd voor ons allereerst een kennismaking met het fraaie archiefgebouw en met de ruime behui-
zing die dat gebouw bleek te bieden. Een zeer grote leeszaal met de nodige apparatuur en met wanden
vol boeken, die voor de gelegenheid wel wat waren afgeschermd, zodat men niet ongecontroleerd in de
kasten kon graaien!

De heer drs. RW. Sijnke,ph directeur
Zeeuws Archief opent de dag

.... en een deel van zijn toehoorders
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Aan het begin van de dag viel de onderscheiding van de heer J.G. Polderdijk met de zilveren erespeld
van de NGV te noteren. Het HB-lid P.F. Poortvliet had het genoegen hem deze speld uir re reiken en zijn
verdiensten voor onze vereniging te memoreren, o.a. ruim een kwart eeuw penningmeesterschap van
de afdeling Zeeland.

Terwijl de heer Poortvliet zich inspant om de keer Polderdijk niet te prikken,
zien de heren P.A. Harthoorn (links) enJ.W. Zondervan (afdelingsvoorzitter)

kritisch maar tevens geamuseerd toe

Het dagprogramma bevatte uiteraard een bezoek aan de vele tafels
op de genealogische markt. Er was daarnaast nog wel meer te bele-
ven, waardoor de bezoekers keuzes moesten maken. Het was daarbij
jammer dat de aanbieding van het eerste exemplaar van het boekje
Zeeuwen gezocht in een kennelijk kleine ruimte moest plaatsvinden,
waardoor slechts weinigen daarvan getuige zullen zijn geweest. Die
aanbieding geschiedde aan de NOS-weervrouw Marjon de Hond,
een voor velen bekende Nederlandse van Zeeuwse afkomst. Noch
mijn echtgenoot, noch ikzelf kon ook maar een glimp van haar
opvangen en ik vrees dat de meeste bezoekers haar, ook na deze dag,
toch nog uitsluitend van de beeldbuis zullen kennen!

Marjon deHond

Lopende de dag had ik in het niet afgeschermde deel van de wandkasten in de leeszaal de gelegenheid
me te oriënteren op wat er voor mijn eigen voorouderonderzoek nog over Middelburg aanwezig is - dat
viel mee en hoewel ik ijverig begon te noteren, zal ik zeker terug moeten komen om - dan wat rustiger
-e.e.a.aftemaken.

Ook bij de Werkgroep Walcheren kwam ik goed te rade. Eén van mijn zwagers heeft een aantal
Zeeuwse kwartieren, die ik bepaald niet uitputtend had uitgezocht. Om te proberen noemde ikJohanna
Geldof, geboren Arnemuiden 7 april 1815, overleden Amsterdam 27 november 1900, dochter van Willem
Geldhof en Pieternella Vinke. De heer De Bree verraste me met de mededeling dat er vele generaties van
baar voorouders in de computer waren ingebracht; 'wilt u ze uitgeprint hebben?', vroeg hij nuchter. Ik
zou zelf nooit de tijd hebben gevonden deze kwarierenzo ver uit te zoeken, en ook van een eigen voor-
ouder schuilde er een mij onbekend gegeven in de computer, dus: 'bedankt Werkgroep Walcheren'!

* * • •
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De mede in het pand gevestigde Stichting Genealogisch Centrum Zeeland had uiteraard de poorten eveneens
voorde bezoekers geopend; men krijgt hier een bescheiden indruk van kuisvestingen keurig geordende collecties

[http://clubnet.zeelandnet.nl/stgenl

De heer K. P. deBree heeft heel Wakkeren in de computei
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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
B. de Boer e.a., Eemnessers door de eeuwen heen, Hilversum 2002,712 pp., ill. + losse index; ISBN 90-6550-
714-0 (verkrijgbaar door overmaking van € 30,50 (boek + index) of € 24,50 (alleen boek) (incl. verzend-
kosten) op rekeningnr. 2080362 t.n.v. Historische Kring Eemnes).

Dit prachtig verzorgde boek geeft een alfabetisch geordend overzicht van genealogieën van Eemnes-
ser families. Opgenomen zijn alle families waarvan meer dan één generatie in de Eemnesser bronnen is
geregistreerd. Van deze families zijn de personen opgenomen die geboren zijn tussen 1675 en 1920. Bij
de eerstgenoemde persoon van een familie wordt de herkomstplaats, het jaar van eerste vermelding in
Eemnes en de geloofsrichting vetmeld. Het boek is verschenen i.v.m. het 650-jarig bestaan van de stads-
rechten van Eemnes. Zeer waardevol voor allen met voorouders uit het gebied tussen Vecht en Eem.

S.E. Pronk Czn, Eenzekerejob, Over het speurwerk naar de stamvader van deScheveningsefamiliePronk, Rijswijk
2003,16 pp.

Naar aanleiding van een op internet verschenen genealogie Pronk, waarin deze Scheveningse familie,
vergeleken met in publicaties vastgelegd onderzoek van de auteur, met vier generaties was opgehoogd,
is deze nog eens in de oudste generaties gedoken. Zijn conclusie is dat de extra internet-generaties op
veel te vage gronden zijn opgevoerd.

Kwartierstaat
J. van Schie, H. E. van Schie-van der Wolff, L.T. de Geus-van der Wolff, Hendrik van der Wolff'(1895-1961) en
Matthijs van der Wolff(1899-1960), Hun Nakomelingen, Ouders en Voorouders, Rotterdam 2002,171 pp., ill., met
CD-Rom.

De broers Hendrik en Matthijs van der Wolff kwamen uit een gezin van tien kinderen, met als ouders
Jacob van der Wolff en Helena Elizabeth Moerman. Van dit ouderpaar worden de voorouders gegeven
in de vorm van een kwartierstaat en de nakomelingen in een parenteel. Een aantal gezinnen uit de
kwartierstaat wordt daarna nader uitgewerkt. Tenslotte volgen transcripties van de belangrijkste ak-

Kwartierstaat
H. van Amerongen e.a. (red.), Echte Bennekommers komen vaak van elders, Nijmegen 2002,86 pp., ill. + in-
dex, uitgave van de Historische Vereniging Oud Bennekom (verkrijgbaar voor EUR 7,50 (plus verzend-
kosten EUR 3,50), via rekeningnr. 909890 t.n.v. penningmeester HVOB).

De dertien kwartierstaten omvatten elk vijf generaties. Doel van dit project was inzicht te krijgen in
de import van bewoners in de kern en de buitengebieden van Bennekom. Het 'elders' blijkt vaak een
aangrenzende gemeente, met Ede aan kop. Van de in totaal 210 personen kunnen er 101 als 'echt', dat wil
zeggen in Bennekom geboren en overleden, beschouwd worden, 35 als emigranten en 74 als immigran-
ten.

M. Hooymans, Van een rijk palet, kwartierstaatWeijenborg-Pot, Leiden 2002,32 pp., ill. + index (verkrijgbaar
voor EUR 10,- (excl. verzendkosten) bij de auteur, Rivierforel 35,2318 MG Leiden).

Uitgegaan wordt van de kinderen van Adrianus Everardus Gerardus Marie Weijenborg uit Lichten-
voorde, huisarts te Deurne, en Maria Mathilda Adriana Pot uit Utrecht. Zes generaties zijn volledig
opgevoerd, in de zevende generatie beginnen gaten te vallen. Alleen met de Weijenborgs wordt dan
verdergegaan. Johan Weijenborg wordt al in 1616 vermeld in de protocollen van Lichtenvoorde, zijn
vader Gerrit wordt genoemd in 1612 in Emmerick.

Bronnenuitgave
P. J.. Kole, Overloper Kruiningen 1644, Hengelo z.j., 64 pp. + index.
Idem, OverloperKloetingeZuidambacht 1573, Hengelo z.j., 75 pp. + index.
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De overlopers, waarvan de inhoud in deze boeken is getranscribeerd, bevinden zich in het Water-
schaps Archief te Goes, respectievelijk in het Zeeuws Archief te Middelburg. Door de vele namen ook
voor genealogen van belang.

J. Veekens, C. Verberk (red.), Regesten op het notariaat Uden, NotarisJohannes Franciscus Schee/hals, deel 1, Oss
2001,64 pp. + index.
Idem, Regesten op het notariaat Gemert, Notaris Jan Francis Adders, deel 1, Oss 2002,64 pp. + index.
Idem, Regesten op het Heikantsgericht (schepenbank) Land van Ravenstein te Uden, deel 1, Oss 2002, 56 pp. +
index (bestellingen bij J. Veekens, Vianenstraat 44,5342 AJ Oss, tel. 0412-626591).

De leden van de Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein hebben inmiddels een
groot aantal bronnen uit hun gebied bewerkt en hierdoor beter toegankelijk gemaakt. Mogen zij hier-
mee nog lang doorgaan.

Streek-, stads- en dorpsgeschiedenis
J. van der Reep, Hillegom en de V. O. C, Voorschoten 20033,28 pp., 111.; ISBN 806157-1-6.

Aan de hand van scheepsjournalen, rapporten, contracten en dergelijke uit het rijke VOC-archief die
betrekking hebben op uit Hillegom afkomstige zeelieden en bestuurders, beschrijft de auteur het wel
en wee aan boord van VOC-schepen. Het resultaat is een goed leesbaar en aardig boekje geworden.

J. Kempeneers (red.), De Ramp op Sint-Philipsland, 1953 - opdat wij niet vergeten - 2003, Sint-Philipsland
2003, 368 pp., ill. (index op aanvraag); ISBN 90-9016435-9, uitgave van de Heemkundekring 'Philip-
puslandt'.

Dit boek bestaat voor een groot deel uit interviews met mensen, die de watersnoodramp op Sint Phi-
lipsland zelf hebben meegemaakt. Behalve deze ooggetuigenverslagen is een beschrijving opgenomen
van de gebeurtenissen voorafgaand aan de ramp, de ramp zelf en de nasleep ervan.

K. Bak e.a., SintPancras, Zuideinde en Oudorp, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen, Koedijk 2002,284 pp.,
ill. + index, uitgave van de Stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht; ISBN 90-76264-
06-6 (verkrijgbaar door overmaking van €24,50 (incl. verzendkosten) op rekeningnr. 4977484 t.n.v.
Stichting COOG te Koedijk).

Het gebied rond de dorpen Sint Pancras en Oudorp bestond vóór de herverkaveling van de landerijen
rond 1970 en de enorme uitbreiding van het Alkmaarse woon- en industriegebied uit honderden perce-
len en perceeltjes bouw- en weiland en vele sloten en vaarten. Om administratieve redenen en voor het
onderling verkeer tussen eigenaren en gebruikers zijn die percelen in de loop der tijden voorzien van
namen. Ook na de invoering in 1832 van het kadaster met zijn indeling in secties en nummers bleven de
vanouds bekende namen bestaan. Alle percelen in het behandelde gebied worden uitgebreid bespro-
ken; allerlei bijzonderheden, waaronder ook namen van eigenaren en pachters, zijn toegevoegd. Een
zeer belangwekkend boek voor eenieder met interesse voor dit gebied.

C. Weck-Bosman, P. Blaak, S. Vervoort (red.), Bijdragen tot de geschiedenis van hetReeuwijkse land en zijn bewo-
ners, Reeuwijk 2002,62 pp., ill. + index, Reeuwijkse Reeks 17, uitgave van de Stichting Oudheidkamer
Reeuwijk; ISBN 0924-1027.

Door zeven auteurs worden in veertien kortere en langere artikelen veschillende aspecten van het
Reeuwijkse wel en wee belicht. Verreweg het langste artikel behandelt de Brusselse opstand met de
Tiendaagse Veldtocht en het beleg van de Antwerpse citadel, waaraan door zeven Reeuwijkse dienst-
plichtigen uit de families Van der Star(re), Oosterwijk, Snaterse en Hollander werd deelgenomen. Een
ander interessant onderwerp is de geschiedenis van de polder Gravekoop.

ABB
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be-
stellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen-
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden niet uitgeleend.

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

Nederland
Archivaria (Stadsarchief Breda), nr. 10, juni 2003. Bouvigne, het slotje in het Ginneken [goederencom-
plex Boeveri(j)e/Bouwerie; landhuis en boerderij; in de ïse-begin 17e eeuw waren leden van de familie
Van Brecht eigenaar; in de 20e eeuw onderkomen voor de Vereniging van Catechisten van de Eucharis-
tische Kruistocht; dat voor de bronnen verwezen wordt naar internet lijkt minder gelukkig i.v.m. het
tijdelijke karakter daarvan]; CJ. Asselbergs, vluchtelingencommissaris in mei 1940 [Bergen o/Z 1869
-Breda 1949].

Archievenblad. jg. 107, nr. 5, juni 2003. Van Buchel op internet: een zeventiende-eeuws handschrift als
database [www.hetutrechtsarchief.nl onder de rubriek 'Archieven en collecties']; Overbrenging archief
van het Kabinet van de Minister-President (1942-1979); Uitgevaren voor de Kamers, 700.000 mensen
overzee [digitalisering van de VOC-scheepsboeken].

Idem, nr. 6, aug. 2003. R. Spork: Het Gemeentearchief Rotterdam en de elektronische dienstverlening
[www.gemeentearchief.rotterdam.nl]; R. van Vuuren: Stambooming: digitale genealogie in de toekomst;
K. Mandemakers: Historische Steekproef Nederlandse bevolking. Een database van negentiende- en
twintigste-eeuwse levensgeschiedenissen.

Idem, nr. 7, sept. 2003. Themanummer boer(derij)en en archieven. Oude scheepslogboeken nieuwe
bron voor klimaatondetzoek; P. van Cruyningen: Boerderijen en archieven [o.a. collectie Verheul in
GA Rotterdam met ruim 300 aquarellen van boerderijen in het zuiden en westen van Zuid-Holland
(1920-35)]; F. Holthuizen: Hedendaagse presentaties van oude agrarische filmbeelden; A. van Bockxmeer.
Boerenland in boerenhand [Evert Jan Roskam (1892-1974), oprichter van het Boerenfront (1940), Fol-
kert Evert Posthuma (1874-1943), minister van landbouw enz. (1914-18)]; S. Neugebauer. De emancipatie
van Nederlandse plattelandsvrouwen; H. van Schie: Nationaal Archief: De landbouwarchieven in Den
Haag; T. Kloosterboer. Boerderijgegevens en de oude Hanzestad Deventer [stadsboeren, ook genaamd
'wortelboeren'; schoutambt Colmschate > Diepenveen; acht kaartenbakken met gegevens t.b.v. boer-
derijonderzoek in het GA Deventer worden ingevoerd in de computet]; Boeren in het verzet; Vergeten
groenten zijn de spiegel van onze eetcultuur; R. Rommes: Runderpest in Utrechtse archieven.

Arent thoe Boecop (Oudheidkundige Vereniging; secr.: P. Hartog, Postbus 117,8080 AC Elburg; e-mail:
p.hartog@chello.nl), nr. 73, juni 2003. Thema: Sporen van joods leven in Elburg. C. Kühne: De bank
van lening in Elburg 1716-1908 [pachters in de i8e/i9e eeuw o.a. Vogelaer, Van Weenen, Michieltsen,
Magnus, Van Hamberg]; W. van Norel: Het besnijdenisboekje van de familie Nihom [19e eeuw]; Idem: De
joodse familie Wolff uit Elburg [Manuel Wolff, geb. Battenheim (Dtsl.) 1748, burger van Elburg 1787, tr.
ca. 1785 Sibilla Heijmans Vecht, uit Ommen; en hun nageslacht]; C.Kühne: De nazaten van Mozes Vecht
[geb. Ommen 1762, zoon van Heijman Jacobs (1738-1808) en Eva Abrahams]; W. van Norel: Sporen van
joods leven; P. van Beek: Verleden in beeld. Herstel van de joodse begraafplaats in Elburg.

Arneklanken (Historische Vereniging Arnemuiden; www.arnehistorie.com; info@arnehistorie.com),
jg. 8, nr. 1, maart 2003. De visserij in de jaren twintig; L. van Belzen: Het geslacht van Eenennaam (in Ar-
nemuiden); J. Adriaanse/C. de Ridder. Burgemeester Johan Willem Menard Schorer (1834-1903); Verv. As-
pecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550 (11); Verv. Groote
oude clocke; A.H.G. Verouden: Het kohier van de honderdste penning van Arnemuiden over het jaar
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i636;J.Adriaanse: De cal icots weverij te Arnemuiden (1839-1864) (1) [ongebleekte, witkatoenen stoffen].
Idem, nr. 2, juni 2003. L. van Beken: Het geslacht Buijs (in Arnemuiden) [Jacobus Buijs (geb. Middel-

burg, zoon van Bastiaan Buis, geb. Grijpskerke) tr. 1800 Janna Kraamer(exm. d'Ooge); nageslacht]; C. de
Ridder. Een bekend persoon te Arnemuiden. Antoin Johannes Adriaan Dootj es (1864-1946) [gemeentese-
cretaris]; Verv. Aspecten (12) [het onderwijs]; Verv. Calicotsweverij; A.H.G. Verouden: Uit de kerkenraads-
notulen van Arnemuiden (1) [1575]-

Bie t Schildt (Historische Vereniging voor de dorpen Helium, Siddeburen, Steendam en Tjuchem; secr.:
R. Bosma, Hoofdweg 45, 9628 CK Siddeburen; lidm. € 15,- p.j.), jg. 3, nr. 1, april 2003. Themanummer
met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. E. Jager. Reint Dijkema - Verzetsheld 1920-1944 (deel I)
[geb. Smilde (exm. Riepma), student medicijnen; wegens het dragen van de Jodenster veroordeeld
tot zes weken heropvoeding in kamp Amersfoort]; B.E. de Boer: De gebroeders Bollegraaf te Helium in
historisch perspectief [Nathan en Simon Bollegraaf, paardenhandelaar en -slager]; J. Steenhuizen: Gene-
alogie van de Joodse familie Bollegraaf te Helium; E. Jager. De arrestatie van Douwe Hania en Jurjen Ja-
ger; Een lied uit de mobilisatietijd in Siddeburen; Een wonderlijke ontmoeting! [Jacob Laning en Jack
Leaning, zoon van een gesneuvelde Canadees].

Computergeneaal. ie jg., nr. 3, mei-juni 2003. StichtingAldfaer. Nieuwe versie Aldfaer - 3.0.1; K. Bakker.
GP/FamilieGenealogie; J. Diebrink: Haza-21 en internet; W.Hellinga: LaFam - Stap voor Stap - Deel 1; B.
Walkiers: Werken met REUNION 8 op Macintosh (1); JW. Koten: Nogmaals gedcom; H.M. Lups: GEDvi-
sual; H.J. Plankeel: Kalcalc, een kalendercalculator; J. Hogendoorn/M. Ijzerman: Historische Naamindex
Ri vierenland; H. M. Lups: Cd-Public Domain Computerafdeling NG V.

Idem, nr. 4, juli-aug. 2003. F. Manche: Het maken van een naamgenealogie; JW. Koten: Genealogische
software voor Linux; Idem: Nogmaals gedcom; H.M. Lups: Houdbaarheid cd-rom's, dvd's en inktjetaf-
beeldingen; CD-romnieuws; Net-nieuws; J. Diebrink Haza-21 en internet; JW. Koten: PRO-GEN op een
tweede computer installeren die geen cd-loopwerk heeft; D. Scholte in 't Hoff. PRO-GENnieuws: PG-
ZOEK; B. Walkiers: Werken met REUNION 8 op Macintosh (2a); H. M. Lups: Concept testformulier.

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (Red.: drs. Th.A. Fafié, Kempen 80,2036 EM Haarlem;
€ 3,40 op postbanknr. 577.99.25 t.n.v. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis met opgave van de
gewenste aflevering), nr. 31 (2003). G. Fafié: Lutheranen in Nederland [inleiding]; E.P. Boon: Evangelisch-
Lutherse gemeente Stadskanaal: 1976-2001 [uitvoerige beschrijving van een kwart-eeuw geschiedenis];
Th.A. Fafié: Pieter Boendermaker (1893-1977). Zijn levensloop en arbeid [predikant te Harlingen en Hil-
versum; hoogleraar].

Genealogie (CBG), jg. 9, nr. 1, voorjaar 2003. J. Zwemer/T. Franken: De Watersnoodramp van 1953; J. van den
Borne: Het Geheugen van Nederland en de digitalisering van de collectie Veenhuijzen [knipselverzame-
ling bestaande uit ca. 30.000 foto's van personen (met bijschrift) uit geïllustreerde tijdschriften]; Idem:
Centraal Bureau voor Genealogie nu ook 'Centrum voor familiegeschiedenis van de mormonen'.

Idem, nr. 3/2003. T. deNijs: Op zoek naar de verdwenen middenstand. Winkeliers, venters en markt-
kooplui in de negentiende en twintigste eeuw [o.a. patentregisters, handelsregister, vergunningen]; G.
van derBeek: De collectie Lach de Bère. Een waardevolle genealogische verzameling ontsloten.

Genealogie zonder grenzen, nr. 57, maart 2003. Verv. Huwelijksregisters van de Herv. Gemeente van
Venlo [1743-44; militairen]; Verv. Register van familiearchieven ... RA Hasselt; P. Bertram: Hinweise
zum Artikel 'Wichtiger Hinweis für Familienforscher ...' [niet 'gereformeerde' gemeente Vaals maar
'Hoogduitse' en verdere opmerkingen]; Verv. Personen uit de Euregio... te Hasselt.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. nieuwsbrief, 7e jg., nr. 4, dec. 2002. Lijsten van bomen als
bron voor onderzoekers van stambomen (deel 2); Personen uit Goeree-Overflakkee in archieven van
Brouwershaven; Antw. Van der Hart.

Idem (secr.: E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge; e-mail:
rlassing@flakkee.net), 8e jg., nr. 1, maart 2003. Inning van het familiegeld in Oude-Tonge (1674) [na-
men, beroepen, bedrag van de aanslag].

Idem, nr. 2, juni 2003.1. Visser. Bekende mensen van Goeree en Overflakkee (1): Lourens Visser [1921-
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2oo; raadslid en wethouder van Scellendam en Goedereede; stamreeks Visser > Leendert Leendercs de
Visscher tr. ca. 1623 Ariaentgen Ariens]; E. Lassing-van Gameren: Toelating van neringdoenden [naamlijst
met beroepen en woonplaats 1752-1763, door schout en schepenen van Adolfsland].

Idem, nr. 3, sept. 2003. Overzicht van aanwezige bronnen en bronbewerkingen; Uittreksels van do-
pen en huwelijken [1605-1632; voornl. Oude Tonge].

GM2kwadraat. erfgoedblad van Utrecht, nr. 2, zomer 2003. G. Maas: Follies. Bouwkundige dwaasheden
in het Utrechtse landschap; M. van der Wilt. Van elitaire aangelegenheid tot Allemans recht. Vakantie
tussen 1850 en 1950; Het jaar van de Boerderij; Erfgoed Utrecht online van start; P. Schiereck: De Oukoper
Molen. Een onderzoek van een vrijwillig molenaar [in de molenrekeningen van het Waterschap Ou-
koop; wipmolen; de Oukoper Polder dateert van 1642, de molen van 1644. Molenaars: Heinrich Martens
(1644), Cornelis van Trigt (1711), Cornelis Cornelisz van der Sluis (1724), Frederik Fockerts (1746), Har-
men Boelhouwer (1747), Pieter van Dam (1782, overl. 1807), Dirk van Eijk (1807-17), Pieter Zaal (1817)];
T.L.H, van deSande: Familiearchief geïnventariseerd. Quarles.

Hasselt Historiael. j g. 20 (2003), ie kw. A.P. Ouveeneel: De nieuwe sociale klasse: burgers. Lijst van burgers
van Hasselt over de periode 1496-1515; I. Lemmens[M.W.H. Lemmens-Goossen: Bakkerij Pot(t) 1827-1982 te
Hasselt [Jacob Pot kocht de bakkerij in 1827; stamreeks Pot: oudst bekende Kier Pot, schipper, tr. Wan-
neperveen 1766 Geertjen Derks wed. Jan Klepper); Nieuws van de Werkgroep Genealogie. Stamreeksen
Veldman; Uit de Meppeler Courant van 1953; M.J. Montanje/H. Oosterhof. De watersnood van 1825 en de
nasleep daarvan in 1826.

Idem. 2e kw. 2003. A.P. Ouweneel: Boeren. Landbouw: een ontwikkelingsschets. Lijst van burgers
van Hasselt over de periode 1514-1535; Uit de Meppeler Courant van 1953; De Patershof; Bakkerij Pott
[reacties op de vorige afl.; met o.a. verhalenderwijs stamreeks Pott/Poth, afk. van Nieder Modau bij
Starkenburg/Hessen, i6e-2oe eeuw]; A. deLeeuw: Op zoek naar Gerrit en Zwaantje, en we komen terecht
bij families Stadhouder, Kragt, Netjes en De Groot. Genealogie van Claas Egberts [Kragt; I7e-i8e eeuw].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 7, nr. 4, okt./dec. 2001. D. deBruin: Het moderne heraldisch ex-libris in Neder-
land [vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw; de auteur wijst o.a. op de verschillen in stijl van tekenaars/
ontwerpers en vraagt zich af, waarom het heraldisch ex-libris niet net zo tot de verbeelding spreekt als
een zegelring of wapenschilderij]; J.P.C. Hoogendijk: Een heraldische zwerftocht door Amersfoort [met
de opstelling van de familienamen op acht rouwkassen]; H. de Vries: Twee wapens uit de 16e eeuw van de
Koningen van Congo; J.F. van Heijningen: Nieuwe bisschopswapens [G.J.N, de Korte, J.H.J. te Maarssen,
H. M. van Steekelenburg]; Wapenregistratie.

Idem, jg. 8, nr. 1, jan./maart 2002. A.C. Zeven: Streekwapens. De eerste heraldisch-geografische kaart
van Nederland [wat is een streekwapen, ontstaan, onderzoek]. Bijlage: Streekwapens, zoals die voor Ne-
derland beschreven zijn [bijv. de lelie, het molenijzer, de Friese adelaar, de schapenschaar in de Betuwe,
het ankerkruis, zalmen, en handmerken]; Het wapen van Prinses Maxima.

Historische Kring Diemen (secr.: Rode Kruislaan 145, 1111 NH Diemen; teiwesi@ncrvnet.nl; lidm.
€ 12,50 p.j.; www.historischekringdiemen.nl), jg. 13, nr. 1-2003. Thema: Fotografie in Diemen. W. Krook:
Jacob Olie Jacobsz (1834-1905). Een topografisch fotograaf met sociale betrokkenheid; T. ten Dam: Foto-
graaf Gerrit Hols: 'Ik heb altijd fatsoenlijk gewerkt: eerst de mensen, dan de foto'; H. Teiwes: Een nostal-
gische fotowandeling over de Ouddiemerlaan; E. van Meurs: Een interview met Rie Vervetj es [geb. 1921];
Amateurfotogaaf, -schrijver en vraagbaak Frits Reurekas [geb. 1927].

Historische Kring West-Betuwe (secr.: drs. H.M. de Bruijn, Genteldijk 12,4191LE Geldermalsen; contr.:
€ 16,- p.j. op postrek. 26.516.98 t.n.v. de penningmeester; www.betuwegids.nl/historie), 31e jg., no. 1,
maart 2003. E.A. Terbijhe: Raadsels rond de Culemborger Trekvaart [correspondentie van Willem Vleert-
man (postmeester) met het bevoegd gezag, 1693]; R. H. C. van Maanen: Patentbetalers in Geldermalsen en
omstreken 1806-1809; H. Schouten: De Afdeling Buurmalsen van het Groene Kruis (1911-2001); R.H.C, van
Maanen: De Opijnse vlasverwerkingsmaatschappij [midden 19e eeuw]; E.J. de Wolf. Vlasteelt op Betuwse
akkers; A. van Tussenbroek: Van Tussenbroek en Mariënwaard. Nieuwsbrief, maart 2003.
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Historisch Geografisch Tijdschrift. 21e jg. (2003), nr. 1. M. Purmer. Nederlandse cultuurhistorie overzee.
Historisch-geografische relicten op de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen; J.C.A.M.
Bervaes: De Veldschans Bruchem [ten zuiden van Zaltbommel; het beleg in 1574 door de Spanjaarden];
R.S. Kok: Herwaardering van de droogmakerij. Sporen van laatmiddeleeuwse wegen in de Zuidplaspol-
der ten westen van Gouda.

Kleine Reeks (Borculo), nr. 6, nov. 1999. B.H.M, te Vaarwerk: Een Berkelkaart uit de periode 1586-1616;
A.J.H. Kamps: Ottensteinse leenaantekeningen [bezittingen, die Agnes van Solms in 1418 door haar
huwelijk met Otto van Bronkhorst aanbracht aan de heren van Borculo; transcriptie]; W.J. Mentink:
Hernieuwde kennismaking met de Borculose Saksenspiegel [Saksisch land- en leenrecht; het Borcu-
lose exemplaar - opgenomen in de handschriftencollectie van het Rijksarchief in Gelderland - was
mogelijk al in 1476 aanwezig op het Hof te Borculo]; Borculose sprokkels [o.a. Hendrik Sluimers 1770;
Lodewick der Aachter 1643]; B.H.M, te Vaarwerk: De Tweede Reformatie in de heerlijkheid Borculo [be-
werking van een lezing].

Idem, nr. 7, nov. 2000./. van Zuidam-Lubberdink m.m.v. D. van Zuidam: De pachters van het erve Lub-
berdink in Geesteren en hun godsdienst [Jan Lubberdink 1672, proces wegens belediging van zijn
pachtheer; Gerrit Lubberdink in 1730 pachter]; W.J. Mentink: De pastorie Gelselaar van 1616 tot en met
1691. Een verkenning op bouwkundig, economisch en sociaal-economisch terrein [met pachters van
goederen die onder Pastorie Gelselaar vielen; o.a. Ter Meer, Te Lintel(oo), Rouwen, Elderinck, Van Loon,
Te Hilhorst, Colckman, Cuiper/Cuyper, Rengerinck, Keyser, Conninck/Cooninck, Van Dingen, Ter
Borch, Te Schothorst, Weddelinck]; G.A. Spliethof-de Vos: Leuker konden zij het niet maken: makkelijker
ook niet. Belasting in 1764 en de problemen ermee in Geesteren; D. van Zuidam: Onderzoek naar Joodse
voorouders [tien huwelijken voor het gerecht in 1777]; B. H. M. te Vaarwerk: Het Beltrumse erve, enige tijd
ook havezathe, Groot Horstwijk ook genaamd Buurse, alias Buursink en 't laatst Buurseman [familie
Van Buurse beleend in de 16e eeuw; Bentinck, Huinga/Huninga, Van der Felst, Bouwer, Buirsink (1753),
Entink(i76i)].

Krommenieër Kroniek, no. 30, juni 2003. J. van der Weide: De Krommenieër Vermaning 300 jaar oud
[brand in 1702, wederopbouw; I7e-i9e eeuw]; G. Palmboom: Vijf kolfbanen in Krommenie [o.a. Dirk de
Reus verkocht 1765 huis met kolfbaan aan Klaas Roosendaal en Jan Bakker; Maartj e Pieters Kistemaker
weduwe Gerrit Bos verkocht 1782 herberg en kolfbaan aan Cornelis Schilp; Pieter Keur verkocht in 1849
de herberg met biljartkamer en kolfbaan aan Pieter Kooiman]; J. Emmerig: Meestertekens van leidekkers
[trotseerloodjes]; J. Rem: Crommenie tussen vijf dijken; Verv. Enquête van 1890 Staatscommissie.

De Lancier (Regionaal Historisch Centrum Tilburg), jg. 3, nr. 1, maart 2003. Nieuwe ontwikkelingen
bij het RHCTilburg [o.a. fusieproces met het Textielmuseum]; Kennismakingsgesprek met de nieuwe
directeur van het RHC, dr. Ton Wagemakers.

Idem, nr. 2, sept. 2003. Uitbreiding gemeentelijke archiefzorg vanaf 2004; Historisch Goirle thuis te
zien [http://beeldonline.tilburg.nl]; Fusie RHC Tilburg en Textielmuseum vordert.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 31, nr. 2, juni 2003. H.E. Freund: Die Familien meiner Vorfah-
ren Reijnders und Spiertz aus Kerkrade [kwst. van Anna Catharina Reijnders (1884-1948); —, Dirix (te
Kerkrade), Spiertz/Spirtz, Franssen (te Simpelveld); met o.a. Offermans, Savelsberg, Meulenberg, Ha-
mers, Crombach, Kockelkorn, Wevels, Panhausen]; A.M.A. Maassen: Pro deo procederen en cautie onder
ede bij rechtsgedingen door een onvermogende partij [De Jong contra Gephard 1766; Vossen contra
Jaspers 1763]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. Breust-Eijsden [Geurten t/m Hardy; met o.a. Gilissen,
Graeven, Habets, Haenen].

De Maasgouw. jg. 121 (2002), nr. 4. F. Coenen: De fortificatie van het kasteel Montfort [16e eeuw]; T.
Spronck-Janssen: Kerk en krant in Limburg. Over Redactieraad en hoofdredacteuren van Veritas/Gazet
van Limburg/De nieuwe Limburger, 1944-1969.

Idem, jg. 122 (2003), nr. 1. Jan van Steffenswert (ca. 1460-ca. 1530) nog beter 'uit de verf. Signatuur
LAN ontdekt op het Balbinabeeld uit Millen; L Spronck: Een kostbaar huwelijksgeschenk [door Stanislas
van Nispen tot Sevenaar in 1880 aangeboden aan zijn nichtje Marie van Nispen t.g.v. haar huwelijk met
Gisbert von Villers Grignoncourt]; J.J.H. Hennissen/G.H.A. Venner. Rond het ontstaan van het Philharmo-
nisch gezelschap te Thorn [1839].
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Idem, nr. 2/2003. A. Bruekers: 'Kicken, clodt en boolentorf. De kroniek van het geslacht Van Roij uit
Nederweert [handschrift 1640-1831, gestart door Simon van Roij (ca. 1627-1714); met zijn levensschets;
tr. 1654 Hendrica Paps/Paeps; genealogie i6e-2oe eeuw; aangehuwd: Kreijelmans, i9e-2oe eeuw].

Met Gansen Trou. 53e jg., nr. 5, mei 2003. Beschermtegels op huizen in de Langstraat (3); Elshout in
oude krantenberichten [1928-33]; A. van der Lee: Pater Tarcisius van Schijndel over de bijen. De Bieboer.

Idem, nr. 6, juni 2003. In memoriam Jo van Bijnen [1916-overl. Haarsteeg 2003; mandenmaker, schrij-
ver van heemkundige artikelen].

Idem, nr. 7/8, juli/aug. 2003. C. van derMeijden: De Pestert [de geschiedenis van de verdwenen hoeve
op de Pestert gemeente Heusden, beschreven door een cultuurfilosoof/landschapsdeskundige; De laat-
ste bewoners: de familie Van Kempen; de nieuwe pachters: de familie Van Noort; Natuurmonumenten;
De families Van Son en Van Leijden, Schout Steinbach (1823); Het slagenlandschap; Het ontstaan van
Drunen en de Drunense duinen].

Idem, nr. 9, sept. 2003. N. Dekker. Het kadaster; In memoriam Jan van Greunsven [1928-2003, bur-
gemeester van Vlijmen 1977-90]; In memoriam Louis Wetzer [1932-2003]; Mishandeling [van Cornelis
Verharen door Johannes van de Kerkhof; 1823].

De Omroeper (Naarden), jg. 16, nr. 1, maart 2003. De gewelfschilderingen in de Grote Kerk (6); H. Schafie-
naar: Een werk met een 'tekenachtige ductus'. Isaack van Ruisdaels Gezicht op Naarden (1645); Giet- en
weiijzeren hekken langs de Amersfoortsestraatweg.

Idem, nr. 2, juni 2003. J. de Jong: Naardens man van de klok. C.H.L. de Jong - goudsmid, horloger
en opticien in de Marktstraat [geb. Utrecht 1899-1964 (exm. Hermina Levina Binnendijk ; opende in
1924 zijn winkel]; J.A. Faber. Een fiasco, maar geen catastrofe. De mislukte droogmaking van het Naar-
dermeer en de familie Rutgers van Rozenburg;/, de Groot: De Groot van ouds warmoeziers van de Plak
[tuinbouwgronden t.n.v. de Galgesteeg; ige-2oe eeuw].

Ons Voorgeslacht. No. 549, 58e jg., juni 2003. Verv. Duinmeiersgeslacht Pronck van Sonnevelt [alias
Koewey, Coewaey, Pronck, (Van) Sonnevelt]; E.R. van Dooremalen: Ouderlingen en diakenen te Dubbel-
dam 1727-1792 [o.a. Bravenboer, Kooiman, Van der Linden, Molendijk, Van Rij, In 't Velt].

Idem. No. 550, juli-aug. 2003. T. vanderVorm: Mees Maertensz en zijn zusters: eenZegwaardse familie
in Hoogvliet [i6e-i7e eeuw]; Aanv./Corr. Jeyskoot/Jiskoot, Kwst. Landwehr; Begraven in de kercke [Rid-
derkerk, 1661]; F. Rip: Waar was die straat? Adressen in Rotterdam 1650-1850 in kaart.

Roon (Historische Vereniging 'Roon'), jg. 19, nr. 1, febr. 1997. H. Doedens: De vlasfabriek 'Lindenstein'; J.
Fonk: De marken van Roden (1) [o.a. organisatie, een willekeur uit 1680 met namen van de ingezetenen].

Idem, nr. 2, april 1997. Het paviljoen 'Cnossen' [watersport op het Leekstermeer; Vroom, Kamstra,
Van Zanten, Hagendijk, Cnossen]; Straatverlichting een eeuw geleden [Roelf Koops werd in 1920 lan-
taarnopsteker]; De marken van Roden (2).

Idem, nr. 3, sept. 1997. J. van Zanten: Een kruidenier in Roderwolde [Hendrik Scheepstra in Foxwolde,
Jannes van Zanten in 't Haarveen]; De marken van Roden (3). Het bestuur; De koren- en oliemolen
'Woldzicht', het boegbeeld van Roderwolde [gebouwd in 1852 door Jan van der Heide uit Leek i.o.v.
Egbert Aukema en zijn zwager Sikke Datema]; Ruzie in Roden [F.W. van Halsema plaatste een schutting
op markegrond; 1756].

Idem, nr. 4, dec. 1997. Verv. Kruidenier; Verv. Marken (4); J. Koers: De levensgeschiedenis van Fokke de
Vries [geb. 1875, zoon van Harm de Vries en Goitske Aardema, halfbroer van meester Jacob (zie Roon.
sept. 1996)].

De Sneuper (Dokkum; sneuper@angelfire.com), volgnr. 67,17e jg., nr. 2, juni 2003. J.S. Heeringa: Aan-
vulling en correctie, artikel over Kingma [stamreeks en genealogie Kingma]; A. Schelwald: Genealogie
Schelwald [Johannes Schelwald, geb. Dokkum, werd o.a. Hofprediger te Dierdorf; zijn achterkleinzoon
Floris Jacobus S. (geb. Dierdorf 1721) werd leraar Latijn te Enkhuizen in 1750; nageslacht te Harlingen
en Dokkum]; Beschrijving van de foto's; D. Douma/R. Tolsma: Speurtocht naar soldaat Pieter Tamsma,
1843; P. de Haan: Een grensgeval, deel 1 [Jan Pieters de Haan tr. Ferwerd 1836 Trijntje Ymes Kam(p)stra;
aanvraag om steun in Blija 1846; stond zijn varkenshok nu in Blija of Holwerd?]; L. Meerema: Onder de
wapenen [zeven weesjongens, 1806]; J. van der Vaart: It earste kadaster fan de Dongeradielen en Dok-
kum.
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Speuren en Ontdekken (Werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel' i.s.m. het Gemeentelijk Historisch Mu-
seum Ouder-Amstel, Kerkstraat 5, 1191JB, Ouderkerk a/d Amstel; abt. € 9,- p.j. op Rabobankrek.nr.
35.18.446.78), jg. 19, nr. 1, april 2003. M. van Dijk: De Korte Brug en omgeving [o.a. de Portugees-Israëliti-
sche begraafplaats, bakkerij Out, de oude smidse (o.a. Van der Pol, Vork, Wulbers x Steen, Outersterp)];
J. Blom: Drugs aan de Duivendrechtse kade, deel 1 [1908; nieuwe cocaïnefabriek]; R. Pos-Grimme: Fami-
lieverhalen uit Duivendrecht: de familie Albers [Gerrit Jan Albers, geb. Twello 1783 (exm. Wilhelmina
Navers), werd in 1810 schoolmeester te Duivendrecht, overl. 1852].

Idem, nr. 2, aug. 2003. M. van Dijk: Van wagenmakerij tot horecagelegenheid [Frederik Ambrosius
Overman, wagenmaker te Ouderkerk, kocht in 1835 drie woningen van de weduwe Meijndert Delsen;
in 1874 verkocht aan wagenmaker Pieter Jacob van Trigt uit Hilversum en in 1910 aan Johannes Heeren];
P. van Schaik: Joan Gerard Kruimel [1760-1827; burgemeester 1861-99, tevoren wijnhandelaar te Amster-
dam, tr. (1) Catharina Helena Kleinpenning (1832-1873), tr. (2) 1874 Anna Scheerenberg (geb. Amersfoort
1837); financiën, grondbezit, raadslid, waterschapsbelangen].

Streekmuseum Hoeksche Waard (secr.: P.J. Pot, p/a Hofweg 13,3274 BK Heinenoord; tel.: 0186-601.535;
leeszaal geopend di-za 14.00-17.00 uur, za ook 10.00-12.00 uur; contr. min. € 7,- p.j.), Bulletin 91, april
2003. Wat de kranten zeggen [in 1963 over 1953]; G. van den Berg-van Hertum: Merklappen [de collectie van
het museum]. Idem. Bulletin 92, aug. 2003. Wat de kranten zeggen; De Bollesteeg.

Tweestromenland. nr. 116, 28.VI.2003/II. R Ruijzendaal: Restauratie van De Kneut, gecalculeerde gok
[boerderij in Batenburg]; H. Trapman: De gemeenten Bergharen en Hemen en Leur en hun archieven,
1810-1983; H.J.M, van Loon-Ruijsbroek: Kwartierstaat (6 gen.) Rulanda Zondag [1909 Beneden-Leeuwen
1977. tr- ald. 1941 Wilh. Aug. Ruisbrok; Sondagh (te Wamel), Van de Geijn, Van Wel, Beek]; P.J. Fontijn: Van
Druten tot Delenoord (deel 1) [met o.a. familie Van Delen].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 12e jg., nr. 1, mei 2003. D. Aten: Leeghwater, Schabaelje en Hoe-
jewilt. De eerste en tweede druk van Leeghwaters Kleyne Chronyke vergeleken [1649,1654; Jan Adriae-
nsz Leeghwater, Jan Philipsz Schabaelje en Hendrick Albertsz Schoenmaecker (De Rijp ca. 1605-1667;
rederijkersnaam: Hoejewilt)]; J. van Zellem: 'Nooyt gehoorde hooge waeteren'. Bestuurlijke, technische
en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van de overstromingsramp in de Over-Betuwe
in 1740-1741; W. van der Ham: Watersnoodramp van 1953 was te voorkomen; M.-L. ten Hom-van Nispen:
Anton Adriaan Mussert (Werkendam 1894-VGravenhage 1946). Kreeg als ingenieur vooral bekendheid
door het Amsterdam-Rijnkanaal en de wegenproblematiek.

Veluwse Geslachten, jg. 28 (2003), nr. 3. Overzichten van archieven per gemeente. Wageningen; Verv.
Kwst. Isfordink [gen. VIII en IX]; Huwelijk van een Apeldoorner buiten Apeldoorn voor 1772 [Rouwen-
horst, 1750]; E. de Jonge: De keurmeester van Veluwe [uittreksel 1625-28 betaling van hoofdpenningen];
Wijz./aanv. Lunterense familie Van Ruler [Van Ruulder]; Kwartierstaat van Adri de Visser [geb. Apel-
doorn 1961; 5 gen.: De Visser (afk. van Rotterdam), Top, Karman, Brink]; Kwartierstaat van Wouterus
Davelaar [geb. Ede 1994; —, Elbertsen (te Putten), Brink, Van Es veld]; E. de Jonge: Het voor- en nageslacht
van Engel van Soeren [alias Hulman; ise-i6e eeuw].

Vereniging Oud Monnickendam (secr.: Wendelmoet Claesdochterlaan 25,1141 JB Monnickendam; tel.:
0299-65.17.85), Jaarboek 2003. L.Appel: De 'stads'boerderijen van Monnickendam en de bewoners ervan
rond het jaar 1900 [veehouderijen met een stal voor het vee - en meestal een hooiberg - gevestigd bin-
nen de stad, zodat het vee in de winter binnen de vesting op stal kon staan; bijzonderheden betr. gezins-
samenstelling, adres en leefomstandigheden; plattegronden van straten en panden; foto's]; Idem: De
geschiedenis van de houtzaagmolen 'De Vriendschap'. Of de molen waarvan de herkomst bij verkoop
in 1852, noch door de eigenaar, noch door de notaris kon worden opgegeven of vastgesteld, terwijl dit
toch eenvoudig was te vinden [eerste vermelding 1766; eigenaar Albertus van Wallendaal; verkoop in
1792 aan Jacob Teengs]; C.A.E. Groot: De vaders en moeders van het Weeshuis van Monnickendam [ge-
schiedenis van twee samengevoegde weeshuizen; instructies en reglementen voor de binnenvader en
-moeder; in chronologische volgorde worden de moeders en vaders sedert circa 1690 uitvoerig beschre-
ven, o.a. Spanjaert, Schaap, Gooijer x lip, Gooijer x Van der Lely, Veenendaal x Mars, Wagter x Bruijn,
Marsman x Besem; probleemkindren o.a. Jacob Vos, Hilletje Schuijn, Annetje Mager; naaivrouwen,
catechiseermeesters enz. enz.].
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De Viersprong (Alphen a/d Rijn e.o.), nr. 30, jg. 9, febr. 1992. P. Hoeksel: Honderdveertig jaar katholiek
onderwijs in Alphen (aan den Rijn); B.J. van Vliet: De geschiedenis van de RPF-Kiesvereniging Alphen
aan den Rijn [Reformatorisch Politiek Jongerencontact; opgericht 1977]; Armenzorg in Oudshoorn in
de achttiende eeuw (V).

Idem, nr. 31, mei 1992. P. Hoeksel: Sigarenindustrie in Aarlanderveen, Oudshoorn en Alfen: 1868-1950
(1) [o.a. Cornelis van den Berg (geb. Aarlanderveen 1853) en Hendrik van der Graaf (geb. Charlois 1849)
gaan in 1881 een vennootschap aan, C.G. van Gemert (1852-1922), W.G. van Wijk, W. de Vries Wz (geb.
Amsterdam 1851), A. van Vliet (geb. Zwammerdam 1854), P. Huyssen (geb. Terneuzen 1869), Karst Hei-
nen (geb. Steenwijk 1881)]; De Oudhoornse samenleving in achttienhonderdveertig; Verv. Armenzorg
(VI) [naamlijst bewoners van Oudshoorn, betrokken bij de armenzorg 1736-1752, o.a. Buurman, Doorn-
bos, Van Heijningen, Van Leeuwen, Lelijveld, Onnosel, Reijnsburger/Rijnsburger, Van Tol, Van Wierin-
gen]; Verv. Sigarenindustrie (2) [Klaas van der Linde, geb. Kampen 1857].

Idem, nr. 32, aug. 1992. E. van der Wei-van der Veen: Ontwaakt, verworpenen der aarde... [de socialisti-
sche beweging in Alphen; Gemeenteraadsleden PvdA 1946-1990]; De zondagschool in de Hoorn.

Idem, nr. 33, nov. 1992. Luttike Rijn en Lagewaardse wetering; Verv. Sigarenindustrie (3) [de sociale
toestanden].

Westerwolde. jg. 24, nr. 1, maart 2003. K. Bijsterveld: Een nederslag gepleegd in 1620. De zaak van Geert
Coenes [moord op Luiken Engels, steekpartij na cafébezoek]; Verv. De geheimzinnige Poaterbörg te
Onstwedde (VI); A. Migchels: Westerwolds export. Drie generaties Maarsingh in den vreemde [Aike
(Roelfs) Maarsingh, geb. Stadskanaal 1850, overl. Sioux City 1920, tr. Wedde 1878 Sina Sikkens; emi-
greerden in 1880; nageslacht o.a. Holleman]; Nieuwjaarswensen [Boelmans 1868, Huizing 1872,1873,
1875; fragment Huizing 19e eeuw]; Boerderijen in het kerspel Vriescheloo [verslag van een lezing, door
J.S.A. Huizing]; Een oud stuk uit 1327.

Westfriese families. 44e jg., no. 1, febr. 2003. G. Beets-Zwaan: Een familie (Smack) Dekker (deel I) [nage-
slacht van Germent Jans Smack (overl. Midwoud 1702) noemt zich Dekker]; H.N. Bijhouwer. Tips voor
mensen die op een dwaalspoor zijn gebracht [naamsveranderingen in notarisakten; 18e eeuw]; Corr./
aanv. Knol; R. Baltus-Beerends: Mijn grootouders van moederskant. I. De Goede [in de Schermer; i8e-2oe
eeuw]. II. Meijer [te Purmerend, Berkhout, Obdam enz.]; P. Nan: Burger Pieter Klaasz Nan, een Patriot in
hart en nieren [ged. Oosterblokker 1747].

Idem, no. 2, juni 2003. D. Schuijtemaken Dirk 'Louwerse' Schuitemaker [1807-1890, o.a. wethouder van
Grosthuizen en Avenhorn, tr. 1831 Hiltje Rol; voor- en nageslacht door J.W. Joosten]; B. Deen: Kwartier-
staat Vetje [Bregitta Cecilia Vetje (1906-1997); 63. kwn.: —, Buurman (te Grootebroek), Van der Gulik,
Schaper (afk. van Nyemirdum)]; Verv. Familie (Smack) Dekker (deel II); J. E. Baalbergen: Ouders gezocht
[van Cornelia Hermina Koster, geb. Zwaag 1843,111. dochter van Anna Elisabeth Koster; relaas van de
zoektocht > Johanna Elisabeth Koster, geb. Den Haag 1822, dr. van Hermanus Koster (geb. Amsterdam
1785) en Cornelia de Bree (geb. Amersfoort 1779)].

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel; secr.: P. Kruijer; corr.-adres: 't Skuitje
3,1747 TM Tuitjenhorn; contr. € 7,- p.j. op postbanknr. 309.64.39 t.n.v. Hist. Ver. Harenkarspel te War-
menhuizen; http://harenkarspel.geschiedenisbank-nh.nl), nr. 23, 12e jg., mei 2003. J. Beemsterboer.
Boerderij Krankhoorn 33 te Warmenhuizen [gebouwd in 1877 voor Matth. Strooper (1842-1892), tr. 1867
Geert Pronk (1832-1920); dochter Maria tr. 1892 Dorus Stadegaard; boerderij in 1928 gekocht door Piet
Mosch tr. Wilhelmina Hoebe; 1989 familie De Nijs]; Schoonmakerstijd; Stolpboerderij Herenweg 12,
Sint Maarten [o.a. Smit (1832), Schermerhorn (1864), Voorthuisen (1939), Mooij (1950)]; Reisverslag 1799
[met lijst van verbrande huizen te Krabbendam en Schoorldam].

Zijper Historie Bladen. 21e jg., nr. 3, aug. 2003. J.T. Bremer. Mr. Rutger Paludanus (1736-1788) en het ver-
dronken land in de Noordkop [schepen en schout van Alkmaar, secretaris van De Zijpe en Hazepolder,
tr. 1762 Johanna Rijser, uit Leiden; zijn wetenschappelijke studies]; L.F. vanLoo: Ouderen vertellen over
vroeger: Alie (de Graaf-) Kooij, de Stolpen/Schaperbrug 1903-1923 [Alida Catharina Kooij, geb. 1903
(exm. Kapitein), tr. 1923 Aldert de Graaf]; 100 Jaar geleden; J.C.D. de Koning/L.F, van Loo: Woningbouw-
vereniging 'Zij pe', 1960-1978: democratisering en enorme groei [herinneringen van Jan de Koning; o.a.
administrateur van de WBV];J.E.deBoere.a.: Stolpboerderijen die verbrand of gesloopt zijn en niet meer
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als zodanig herbouwd, afl. 3: Schagerbrug en Oudesluis; P.T. Klant. Vuilnisstortplaats 'De Abtskolk' [de
firma Dikkeboom had in de dertiger jaren aangenomen de Abtskolk te dempen; herinneringen van
werknemer Gerrit Snip].

Uit onze afdelingsbladen:
Amstelland. nr. 51, aug. 2003. O.J.A.M.J. Dierckxsens: Het notariaat en notariële stukken als genealogi-
sche bron [verslag van een lezing]; R.E Vulsma: Genealogische en heraldische collecties [idem]; H. van der
Linden-Schadd: Naamgeving als politiek getuigenis [Dirk Batavus Frank van Resteren, ged. Amsterdam
1795]-
Apeldoorn e.o.. 2003, no. 2/3. Internetpagina's archieven/genealogieën; Allem@ @1 digit@ @1 [homepa-
ges en nieuwe bestanden]; P.A. Roos: Reactie op 'Genealogie en astrologie'.
Aqua Vitae (Betuwe), 6e jg. (2003), nr. 2. W. van de Westeringh: De rode loop in het schoutambt Heteren
1783 [lijst van zieken, verzorgd door chirurgijn G.W. Studenroth]; H. van Heusden: Kwartierstaat van
Gerardus Leendert van Heusden uit Culemborg [geb. ald. 1797, tr. ald. 1823 Nelke van Elferen; —, Van
Ee/Van Eede (te Wageningen), Kosters/Kusters (te Heerewaarden), Cassius (afk. uit Polen)]; Verv. Frag-
mentgenealogie Kiep.
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 6, nr. 3, aug. 2003. 500 jaar Hollard, afl. 3 [Houlard te Orbe en Bex (bij
Montreux); 16e eeuw]; M.H.M.N. Senden: Genealogie van de familie Senden uit Schinveld [i7e-2oe
eeuw]; Voetboden van de rurale (postdienst) in het Hertogdom Limburg [samenvatting van bijdragen
in catalogi van postzegeltentoonstellingen; naamlijst met standplaats van personeel der Voetboden
1841].
Kempen- en Peelland. jg. 11, no. 3, sept. 2003. A. Wijnen: Je eigen geschiedenis [vastleggen]; W. van Stek:
Test Programma GP/Familie; F. Ruffini: Kwartierstaat (5 gen.) Roland en Matthijs Coops [geb. Eindho-
ven 1989 resp. 1990; Coops (te Amsterdam, Loosduinen), Borsboom (te Den Haag), Ruffini, Sluijpers (te
Brunssum)].
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 34, sept. 2003. Ongeval in Zeeland [Jacobus van Haaren, overl. 1872
ten gevolge van instorten kerk]; Parochie-geschiedenis (9). Parochie St. Antonius Abt (met het varken)
Schaijk [met lijst pastoors]; Rechtbank van eerste aanleg (8) [regesten Eindhoven 1827-29].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 14, nr. 3, aug. 2003. H. Klein: Calis uit Laren of Calaisien uit Calais. Een on-
opgeloste vraag; Archieven in de regio. Verv. Lijst van processenverbaal [te Naarden na 1811; Schaap t/m
VanWaveren].
Stichtse Heraut. 15e jg., nr. 3, aug. 2003. H. Snel: Over (im)migranten die zich vestigden in Amsterdam
[verslag van een lezing].
Threant (Drenthe), 14e jg. (2003), nr. 3. G. de Vries-Bruinenberg: Genealogie De Vries [oudst bekende: Jo-
hannes de Vries tr. Josina Tranqourt; vier kinderen gedoopt te Utrecht 1727-36; nageslacht te Zierikzee,
Meppel, De Wijk]; G. van derMolen-Duijster. Hier kunnen we mooi de oorlog afwachten [herinneringen
1943-45; te Veenhuizen]; Verv. Kwst. Elzinga; Antw. Van der Roer - Goldsteen.
Wij van Zeeland. 5e jg., nr. 3, aug. 2003. A.S. Flikweerf. Schouwse families [verslag van een lezing]; Meer
informatie over zoeken op een CD-ROM.

België
Heraldicum Disputationes, jg. 8, nr. 2, april-juni 2003. A. Vandromme: Een bergkast vol wapenschilden
[reliekschrijn te Izegem]; R. Harmignies: Over de derde dimensie in de heraldiek ofte onmogelijke bui-
tenversieringen; H. Nagtegaal: Heraldische Databank op het CBG;J. A. deBoo: De heraldische ijsvogel, een
mythologisch dier; J. Roelstrate: Gemeentewapenspreuken; W. Coolen: Heraldiek vormgeven: 1. Perspec-
tief.

L'Intermé'diaire/De Middelaar. No. 346, Ao. LVIII, juillet-aoüt, 4/2003. Chr. Verstrepen: Les Speeckaert de
Puurs [nageslacht van Andreas Speeckaert tr. Itterbeek 1625 Anna Jacobs; met in de voetnoten o.a. frag-
menten Seps, Huys en Marnef ]; J. deBecker. Contribution a l'histoire de l'immigration en Belgique sous
Ie nazisme. Les baptêmes d'immigrés dans la paroisse des SS. Jean & Nicolas a Schaerbeek [1933-1944; het
register bevindt zich in het archief van de Aartsbisschop van Mechelen; o.a.: 28-10-1933 Ludovicus Rom-
bouts (geb. Amsterdam 1901), 14-3-1937 José-Marie Lopez (geb. Etterbeek 1936, zoon van Clazina Lam-
berta Engelen, uit Amsterdam), 27-9-1938 Guilielmus-Gerardus Nagels (geb. Antwerpen 1908, zoon van
Frans Nagels en Gertrudis Nieuwhof, beiden uit Amsterdam), 12-8-1939 Henrica van Praag (geb. Maas-
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tricht 1905, dr. van Regina Sassen), 19-7-1942 Jeanne-Margu(e)rite Tesse (geb. Brussel 1929, dr. van Maria
Margareta van Barnevelt, uit Zeist), 15-10-1942 Samson-Leo-Jozef Lehman (geb. Amsterdam 1903), 30-4-
1944 Aldo-G. Gigli (zoon van Mathilde Barbier, uit Den Haag)]; Militaires étrangers décédés a Bruxelles
au cours de la domination frangaise de 1794-1796 [w.o. Louis Doweker (geb. 'en Hollande'), Jean Lotte
(geb. Graven/Holland), J. Vankestert (geb. Den Bosch), André Veyle (geb. in Holland), Pierre Hengleman
(idem), Michel Outsecher (idem), Jean-Baptiste Luke (idem), Dirick Melotte (geb. Stuyvenberg-Hilver-
sum), Jean Schierre (en Hollande), N. Rogos (geb. Noordwijk), Paul Scheteyne (geb. Rouveen/Holland),
David Egnard (geb. Zwolle), Jean Hansens (geb. Den Haag)]. Nouvelles brèves. 4/2003.

Le Parchemin. No. 345,68e année, mai-juin 2003. Un abbé yprois du XVIIIe siècle dom Colomban Lim-
nander (1672-1755); B. La Fontaine: Notes sur la familie Mouvet [te Walcourt en Pry, prov. Namen; 15e en
i7e-2oe eeuw; Bijlagen; families Son (oorspr. Jeanson, Janson, eind i6e-i8e eeuw), De Ronnet (17e eeuw),
Royer (le Royet te Huy; I4e-i8e eeuw), Jacquet (te Namen, i7e-i8e eeuw), Sohier en Thiriau (i6e-i7e
eeuw)]; Héraldique vivante: de Corswarem, Ghilain; Verv. Inventaire des dossiers de proces héraldiques
conservés auxAGRa Bruxelles; F. deUeulenaere: L'enterrement des armes.

Vlaamse Stam. 39e jg., nr. 5, juli 2003. Recht van antwoord. De familie Pilisy; L. vanAcker. De erfenis van
Jacob van Lichtervelde, soeverein-baljuw van Vlaanderen (f 1432) [Van Claerhout, Brulinc, De Muele-
naere, Van Wingene]; D. Binon: Verpachting van de Wolfmolen te Liezele; E. Ossieur: 325 jaar geleden.
Gesneuvelden, gekwetsten en krijgsgevangenen tijdens het beleg en de verovering van Gent in 1678;
L. Velleman: Genealogie Velleman in het graafschap Evergem [het graafschap behoorde tot het domein
van de Gentse Sint-Baafs-abdij (de abten fungeerden als graven van Evergem); landstreek, die nu Meet-
jesland wordt genoemd; vermeld worden de bronnen die nu nog voor onderzoek overbleven na diverse
branden en oorlogshandelingen; nageslacht van Lucas Velleman tr. 1587 Livijntje van Heerzele]; Verv.
Werkboekjes (19de eeuw) Turnhout.

Idem, nr. 6, sept. 2003. W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Gustaaf Planckaert [1926 Roeselare 1997,
schepen ald.; —, Pattyn, Anseeuw, Laevens]; R.M.Jammart: Dilbeek - Itterbeek - Sint-Martens-Bode-
gem. Weerbare mannen in 1781; ]. Roelstrate: Rubriek voor beginners. De stamboom; H. Lambrechts: Het
Mirakelboek als genealogische bron [voorbeelden o.a. uit OLV-Den Bosch, OLV van Duffel, OLV van
Lede, te Mechelen en Scherpenheuvel]; Verv. Werkboekjes Turnhout.

Duitsland
Altpreufiische Geschlechterkunde. Band 33,51. Jg. (2003). W. Brozio: Ost- und westpreufiische Familien
masowischer Herkunft. Möglichkeiten und Probleme ihrer Erforschung; Die 'Collectanea genealogica'
des ermlandischen Pfarrers Paul Anhuth im Ermlandischen Erzdiözesanarchiv in Allenstein [in Band
I o.a. von Schimmelpfennig von der Oye]; Die genealogische Sammelmappe AB H 211b im Ermlan-
dischen Erzdiözesanarchiv in Allenstein [inhoudsopgave]; Aus den Regulierungsakten des Kreises
Schwelz, Westpreufien; Die Mitglieder der Johannis-Loge 'Constantia zur gekrönten Eintracht zu
Elbing' 1930/1931; Beerdigungen in Lenzen, Kr. Elbing, im Zeitraum 1837-1872 [namen]; Haushalts-
vorstande in Grünhagen, Kr. Preufiisch Holland, 1519 bis 1945 [de kerkboeken van Grünhagen zijn
verdwenen, maar onderzoek hoeft niet hopeloos te zijn: namen uit allerlei bronnen]; Seelenregister
der Dorfschaft Kukukswalde (Kreis Ortelsburg) aus dem Jahre 1822; Deutsche Grabinschriften in Ma-
suren; Trauungen im Königlichen Landarmen-Verpflegungsinstitut zu Tapiau 1794-1874; Die Dargels
und ihre wichtigsten Zeitgenossen im Kirchspiel Reichau, Kr. Mohrungen, im 19. Jahrhundert [Dargel;
alfabetische opsomming van tijdgenoten]; Die Schmiededynastie Davied/Schultz in Schippenbeil
1725-1852; Nachfahrenliste Bezzenberger [i7e-2oe eeuw]; Die Bewerbung des Adolph Wannovius von
1829; Genealogisches zur Mohrunger Synagogengemeinde in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts;
Ost- und Westpreufien in Kirchenbüchern der ev. Kirche Schlagsdorf, Mecklenburg-Strelitz (Land Rat-
zeburg); Personenkundliche Auszüge zu Ost- und Westpreufien aus dem 'Hannoverschen Polizeiblatt'
ab 1846; Die Pfarrer Pauli und Pusch im altesten Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Heinrichswalde
Kr. Niederung/Ostpr. (1686-1704); Ein Predigerverzeichnis aus dem Kirchenbuch der ev. Gemeinde La-
dekopp, Kr. Grofies Werder/Westpreufien; - [idem] in Marienau; Akten der Gemeinde Pomehrendorf
im Staatsarchiv Danzig; Ortsfremde in Memeier Traubuch [1676-1699]; Altpreufien als Neubürger in
Kopenhagen 1699-1712.
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Blatter des Bayerischen Landesvereins fiir Familienkunde. 66. Jg. (2003). G. Wittenberger. Die Schmid-
bauers vom Stadlhof [i8e-2oe eeuw]; Die Lochhausener Pfarrbeschreibung von 1630 [met naamlijst];
Vom Leben und Sterben der Augsburger Handelsherrn, Pfarrer und Doktoren. Was Leichenpredigten
erzahlen [voorbeelden o.a. von Stetten, von Rauner, Amman, Ringelsdorfer, Lair, Münch, Rifi, Spizel,
Beer, Efiich, Schröck]; W. Glück: Neue Erkenntnisse zur Herkunft der Anna Harrer, Urgrofimutter von
Wolfgang Amadeus Mozart; Die alteste Taufmatrikel der Pfarrei Pavelsbach (1595 bis 1600) [transcrip-
tie; o.a. Urban, Pausmann, Eychel, Hafner, Schöpffel]; Die Münsterer und verwandte Familien. Burger
itn Markt Rohr/Ndb. im 17. Jahrhundert; Die Hausbesitzer im Augsburger Stadteil Kriegshaber 1830;
Der Beruf des Amtmanns - erhellt durch Protokolle; Das Zunftwesen im Markt Blonhofen in der Zeit
nach dem 30-jahrigen Krieg bis zu seiner Auflösung. Zunftmitglieder aus dem Zunftbuch 1698-1728
[o.a. Greifiel]; Die 'Historische Bevölkerungsdatenbank der Diözese Passau'.

Computergenealogie. 18. Jg., 3/2003. Recherche in Wedde und Wasserschout. Die Online-Bestandeü-
bersicht des Staatsarchivs Hamburg [http://www.staatsarchiv.hamburg.de]; Stadt, Land, Quellen. Wer
nach Orten oder nach Informationen über Orte sucht, kann CD-ROMs oder Online-Datenbanken zu
Rate ziehen; Werkzeugkasten für Gedcom. GedTool: Nacharbeitung von Gedcom-Dateien leicht ge-
macht; Rechenkünstler und Übersetzer. Kalenderrechner und digitale Lexika helfen beim Verstehen
von Kirchenbüchern und anderen alten Dokumenten; Noch viel zu tun. CD-ROM Familienforschung in
Westfalen undLippe; Nicht nur unter Windows - GenJ; Defi einen Todt, defi andern Brod. Leichenpredig-
ten-Forschung als Multimedia-Prasentation [http://online-media.uni-marburg.de/fpmr]; Bliek über
den Zaun. Forschung in Österreich.

Emder Tahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands. Band 76 (1996). G.N.M. Vis: Cornelis Cool-
tuyn (1526-1567), ein niederlandischer Prediger in Emden zur Reformationszeit [geb. Alkmaar, o.a.
leerling van Laurens Jacobs Zas (geb. ca. 1514), student te Leuven 1547, pastoor te Enkhuizen, rector te
Alkmaar, vluchtte in 1558 naar Emden, diverse reizen; zoon van de scheepsbouwer Cornelis Allards en
Diewer Jansdr., tr. Elisabeth Schoneberg]; H. Pichou: Wilhelm Ernst Greve (ca. 1575-1639) aus Emden, ein
Zeitgenosse Martin Fabers als erfolgreicher Maler in Avignon; Entdeckung eines Werkes des schlesi-
schen Bildhauers David Benjamin Opitz in der Kirche von Asel [geb. Hirschberg 1712]; Die Ostfriesische
Kriegs- und Domanenkammer und die Eindeichung des Landschaftspolders im Jahre 1752; ]. Luijt/M.
Houtman: Die ostfriesischen Körkammern (keurkamers) zur Stempelung von Gold- und Silberarbeiten
zur Zeit der hollandischen Verwaltung [1809-1810; met naamlijst goud- en zilversmeden, en hun te-
ken]; Hinrich Janssen Sundermann (1815-1879); Janssonius-Karte von Ostfriesland (Nachtrage).

Idem. Band 80 (2000). Rekonstruktion torsohafter mittelalterlicher Kirchen im ostfriesischen
Küstenraum; Baumaterial und Baukonstruktion mittelalterlicher Kirchen Ostfrieslands; Die spatgo-
tischen Bildnisgrabmaler der Heba Attena und des Uko Ukena und ihre politische Bedeutung [ouders
van de eerste Oostfriese gravin, Theda (overl. 1494), de tweede vrouw van graaf Ulrich Cirksena; met
verwantschapsschema tom Brok, Cirksena, zu/von Hinte, Allena, Ukena, Beninga]; Regionalgeschichte
im Spannungsfeld von europaischer Hegemonialpolitik und militarischer Okkupation: Die Stadt Em-
den im Siebenjahrigen Krieg (1756-1763); Die Stadt Emden in den Jahren 1756/57: Französische Kon-
sulats- und Militarberichte aus der Zeit des Siebenjahrigen Krieges; Die Tagebucheintragungen des
Emder Stadtbaumeisters Martin Heinrich Martens beim Abbruch eines Teils der Marienhofer Kirche
im Jahre 1829...; Auf der Suche nach den Stiftern der Gödenser Terrine [twee daarop voorkomende wa-
pens blijken van Burchard Philip graaf von Frydag-Gödens en zijn vrouw Edel Auguste gravin Bielke
(tr. 1708) te zijn].

Idem. Band 81 (2001). ]. Bazelmans: Die spatrömerzeitliche Besiedlungslücke im niederlandischen
Küstengebiet und das Fortbestehen des Friesennamens [door de ingrijpende geografische verande-
ringen in de 3e en 4e eeuw werd kolonisatie tot een minimum gereduceerd; in de 3e-6e eeuw worden
Friezen niet in de bronnen genoemd]; G. EggersglüJS: Die ostfriesische Judenschaft und ihre Verfassung
nach den Geleitbriefen bis 1736. Der Rechtsstatus einer Minderheit im Feudalstaat in Emden und die
Entstehung eines deutschen Nationalbewustsseins in Ostfriesland, 1815-1850.

Tahrbuch fiir das Oldenburger Munsterland. 1974. H. Schieckel: Die Juden im Oldenburger Munsterland.
I. Teil; F. Hellbernd: Alte Grabplatten und Epitaphe in Südoldenburg [Arnoldus Hesselman (1657-1712),
Johann von Dorgelo (overl. 1597), Jasper Gyse VoS (1607; exm. Schade), Otto von Dorgelo (1584, tr. 1551

Gens Nostra 58 (2003) 683



Elske Korff-Schmiesing), Friedrich von Dorgelo (1644-1721, exm. Benigma von Dissen)]; J. Sommer. Bau-
ernbefreiung in Südoldenburg. Fortsetzung. Die Aufhebung der Grundherrschaft; Ein alter Dammer
Kupferschlager auf Wanderschaft. Rudolf Nordhoff 1804-1807; C. Heitmann: Die Familien der Drosten
und Erbkammerer von Galen [genealogie; i7e-2oe eeuw; schema i6e-2oe eeuw]; H. Schlömer. Fürstbi-
schof Christoph Bernhard von Galen und das Niederstift Munster. Rückblick auf eine Ausstellung im
Museumdorf Cloppenburg; Stiftungen Christoph Bernhards von Galen an Kirchen in Südoldenburg.

Monatshefte fiir Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 52. Jg. (2003). Hierin o.a.: W.Janssen:
Kaspar Ulenberg - sein Leben und seine Zeit [1548-1617]; Der Psalter Ulenbergs; N. Kuropka: Wilhelm
von Neuenahr (| 1553). Ein vergessener Botschafter der Reformation [door zijn huwelijk met Anna
von Wied kwam hij in 1519 in het bezit van het graafschap Moers]; W.E. Heinrichs: Die Haltung des Pro-
testantismus gegenüber den Juden in der Zeit des deutschen Kaiserreichs (1871-1918) als Indikator
bürgerlicher Mentalitat in der Krise der Moderne; J. Vobbe: Protestanten und Alt-Katholiken am Rhein;
Pfarrer Carl Jatho [1851-1913]; A. Mühling. Zwischen Puritanismus, Orthodoxie und frühem Pietismus
- Gisbert Voetius und die 'Nadere Reformatie' [geb. Heusden 1589, overl. 1676, hoogleraar theologie
en oriëntaalse talen te Utrecht]; R. Mohr. Greifenstein, du edles Haus... [graven van Solms; predikanten
w.o. Nikolaus Emmel/Emmelius, wiens 2e vrouw (tr. 1639) Anna wed. Philipp Moh in 1643 van hekserij
beschuldigd werd en onthoofd]; H.-P. Eberlein: Peter Lo, der Reformator Elberfelds [de geschiedenis van
de reformatie in Elberfeld; Peter Lo, geb. ald. 1530, zoon van de schoolmeester Johannes Lo en Gertrud
Holters]; W. Motte: Register der Protokolle der Reformierten Bergischen Provinzialsynode von 1701 bis
1812 [register op predikanten, afgevaardigden, ouderlingen enz.; plaats- en zakenregister]; A. Becker.
Johann Peter Homburger (1767-1823). Ein rheinischer Pfarrer in der Nordpfalz und im Hunsrück [gebo-
ren te Wolfan der Mosel; familie Homburger sedert 1637 aantoonbaar in Wolf gevestigd; tr. Obermosel
1802 Anna Katharina Kramer (exm. Thamerus)]; Die Verwaltungsberichte der evangelischen Gemein-
den im 19. Jahrhundert als Quelle zur Ortsgeschichte; Münchhausens Leichentuch [overste Ludolf
Clamor Freiherr von Münchhausen (overl. St. Goar 1749) had het garnizoen van de vesting Rheinfels
een lijkkleed geschonken]; Johanna Pauline Frieda Schulze, biographische Notizen [geb. Bonn 1898,
theologiestudente]; Oberkirchenrat Helmut RöSler [1903-1982]; Literaturschau 2002.

Osnabrücker Familienforschung. Heft 9, April 1994. Ahnenliste Erike Bohn [geb. 1925; 5 gen.: Bohn (te
Stade, Zeven, Osnabrück), Böhmer, Krüger, Hausmann].

Idem, Heft 10, Mai 1994. Die Bauern auf dem Hof Ostermann. Vollerbe zu Kloster Oesede, Kirchspiel
Oesede [opeenvolgende families Voetlause, Sickmann, Vocke]; Landesherrliche Lehensgilter nach dem
Lehensregister von 1556; Verv. Ahnenliste Bohn [gen. VI-VII; o.a. Froboese, Gerber, Oellermann]; Vor
375 Jahren starb Hansesyndikus Johannes Domann.

Idem. Heft 11, Juni 1994. Wenn Ahnenforschung schwierig wird. Kleine Tips zur Familienforschung;
Ahnenliste Ostermann [eigenlijk afstammings- resp. naamreeks > Sickmann, Voetlause].

Idem. Heft 12,2. Jg., Juli/Aug. 1994. Verv. Kleine Tips; Die Bauern auf dem Hof Forstmann. Vollerbe
zu Mentrup, Kirchspiel Hagen [stamreeks Forstmann, Nordhaus]; Zwei Lehrergenerationen Deter-
mann in Ueffeln.

Idem. Heft 13,2. Jg., Sept./Okt. 1994. Die Besiedlung der Bauernschaft Sudendorf. Vollerbensiedlun-
gen [erven, die 'volle' belasting moesten betalen]; Die Bauern auf den Hof Arling [afstammingsreeks
Arling, Hehemann, Thiesing]; Familientreffen Soostmeyer [ook: Soestmeier].

Idem. Heft 14, 2. Jg., Nov. 1994. Familienforschung und Hofgeschichte; Verv. Bauernschaft Suden-
dorf. Die Halberben; Die Bauern auf dem Hof Broxtermann - Vollerbe zu Harderberg, Eigenbehörig
dem Kloster Gertrudenberg zu Osnabrück [stamreeks Broxtermann; met Meyer, Heidmeyer, Hel-
lmann]; 'Wundermïdchen' aus Eppendorf beschaftigte die Wissenschaft [Anne-Marie Kinker, 1800];
Ein Bauernhof vor 400 Jahren [Hof Wübbeler in Bühren; Herman Wibbeler tr. ca. 1568, overl. 1597; boe-
delbeschrijving; de oudste dochter Wobbeke Wibbeler zal de boerderij erven, tr. 1598 Johann Kulingk;
hun oudste zoon Herman Wybbeler nam later de Hof over; nakomelingen kochten in 1845 de Hof vrij].

Idem. Heft 15, Dez. 1994. Informationen für Familienforscher. Offizialatsarchiv Vechta; Verv.
Bauernschaft Sudendorf. III. Die Erbkotten [bijna alle negen Erbkotten bleven lang vrij van horigheid,
in tegenstelling tot de Voll- en Halberben. De Erbkotten waren kleinere boerderijen, veelal zonder
schulden! Ze konden door de gezinsleden beheerd worden, terwijl de vader en eventueel de zoon(s) als
dagloners, handwerkers of Hollandgangers bijverdienden]; Ahnenliste Robert Voller [geb. Ibbenbüren
1966; —, Hoppe, Hockmann, Schoo].
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Idem. Heft 16, Jan. 1995. Verv. Ahnenliste Voller [o.a. Minnerup, Kleimeyer, Konersmann, Obermey-
er].

Idem. Heft 17,3. Jg., Febr. 1995. Verv. Bauernschaft Sudendorf. IV. Gründung der Markkotten [nadat
van de oude Vollerbenboerderijen de Halberben en Erbkotten afgesplitst waren, was het beste akker-
land uitgegeven. Voor de vertrekkende (overtollige) boerengezinnen bleef slechts de mogelijkheid over
van vestiging op de gemeenschappelijke grond, de Marke; stichtingsjaren van de negen Markkotten:
1496-1527]; Ahnenliste Anni A.M. Hermeyer [geb. Lockhausen 1913; —, Meyer (zu Nordhausen), Thüel,
Meyer (zu Bakum)]; Antw. Rehme.

Osnabrücker Land. Heimat-Jahrbuch 1994. Hierin o.a. Gemeinden stellen sich vor: Hilter a.T.W. [= am
Teutoburger Wald]; 925 Jahre Borgloh; Wellendorf - ein Ortsteil der Gemeinde Hilter a.T.W.; A. Him-
mermann: Die Bauernschaften im Kirchspiel St. Johann, Osnabrück; Der Immenberg oder Limberg [met
de Hof Immenberg in de 14e eeuw]; Ankum und das Artland; Bad Laer T.W. 1772. Seine soziale Struktur
damals, 3. Teil [Bauerschaft] Hardensetten [boerderijen en hun bewoners]; Kirchspielvögte im Osna-
brücker Land; 150 Jahre Landvolkverband Wallenhorst; A. Himmermann: Bauerliche 'Heiratspolitik'
[veel voorbeelden]; Warum die Farben gelb/weifi zur Hannoverschen Landesfahne bestimmt wurden;
Das weifie R06 im Wappen der Welfen; Geldlotterien im Osnabrücker Land; H. Siemer. Die Familie Hoya
in Ankum [oorspr. von der Hoye > Hoja; i7e-ige eeuw]; Johann Gerhard Metzener 1717-1794; Die Vogtei
Alfhausen [voogden o.a. Franz Manegold (16e eeuw), Johann Tabermann (1611), Conrad Busch (1657)].

Idem. Heimat Jahrbuch 1998.350 Jahre Westfalischer Friede - und das Osnabrücker Land; Aus den
Visitationsprotokollen des Generalvikars Albert Lucenius (1624/25); Lucas Beckmann, im Zeitalter des
Dreifiigjahrigen Krieges von 1632 bis 1660 Pfarrer von Alfhausen; P. Severinus Raeckmann, 1609-1640
Klosterkaplan in Bersenbrück; Erdwin von der Horst. Ein Glücksritter des 3ojahrigen Krieges aus
Gehrde; Landesverteidigung und Militar des Hochstifts Osnabrück im 17. Jahrhundert; Historische
Bauten in der Region Osnabrück; Das Schlofi Sutthausen als früherer Sitz der Adelsfamilie von Korff
und deren Besitznahme vom Ledenhof in Osnabrück zur Zeit des Dreifiigjahrigen Krieges (1618-1648);
Die Postverbindungen für die Friedensverhandlungen in Osnabrück (1643-1648); Laer um 1648; Erbfall
zur Zeit der Eigenbehörigkeit [Maria Wittefeld (geb. 1671) erfde in 1717 van haar moeder Anna Marga-
rethe Holzgrafe gen. Wittefeld (overl. 1713); Catharina Haarmeyer - Lebensbild einer Auswanderin [tr.
1811 Gerhard Joseph Batsche, tr. (2) Heinrich Schröring; in 1835 naar Amerika]; Die beiden Lohmeyers
[Augustin (geb. 1853) en broer Julius, missiepater]; Waker Kleinert (1894-1954); Die Bevölkerung des
Kirchspiels Oesede im Jahre 1651 [o.a. Potthoff, Averdiek, Leimbrink, Menkhaus, Baringhaus, Vocke,
Gildehaus, Heyden, Drop, Brünemann, Musenberg, Leimkuhle, Luttmann, Eggemann, Hagedorn,
Suttmeyer, Sickmann, Wiemeyer, Niermann, Thiesmeyer, Plafimeyer, Hagemeyer, Niederholtmeyer,
Schweer]; Spurensuche - Auswanderer aus dem Osnabrücker Land in den USA; Zur Geschichte der
Burg- und Gutskapellen; Antonius Tappekorn und Antonius von Padua [1855-1994, pastoor te Hagen].

Spuren. Beitrage zur Familienforschung, Band 1,3. Jg. (1989), Hefte 7 t/m 10. Verv. Verlauteregister...
Warendorf [1621-29] (7> 8, 9,10); Verv. Jüdische Geburten in Ahlen (7); Schulte [te Stromberg; I7e-i8e
eeuw; alias Kaiser] en Schu(e)rman [te Stromberg; 17e eeuw] (7); Verv. Notariatssignete (7); Hüffer [te
Stromberg en Sünninghausen; 17e eeuw] (8); Grev(w)ing(ck) en Cordes [te Stromberg; 18e eeuw] (9); Nie-
deck in und um Warendorf (9); Getaufte Juden in Ahlen (10); Der Hof Schwarte im Kirchspiel Liesborn.
Stammfolge der Familie Schwarte [i7e-ige eeuw] (10).

Idem. 4. Jg. (1990), Hefte 11 t/m 14. Verv. Verlauteregister... Warendorf [1630-40] (11,12,13,14); Verv.
Familie Schwarte [20e eeuw te Liesborn] (11); Ein Beckumer Verlauteregister der Jahre 1744 und 1745
(12,13); Verv. Niedeck (12); Personen aus Orten des Kreises Warendorf im Bürgerbuch der Stadt Driburg
(Kreis Höxter) (12); Der Hof Kleine Jasper im Kirchspiel Liesborn [met fragment familie Kleine Jasper;
I7e-ige eeuw] (13); Oelder Sterbeliste des Jahres 1749 (14); Der Kotten Kleine Jasper in der Bauerschaft
Hentrup [met fragment Kleine Jasper; i9e-2oe eeuw] (14)

Idem. Beitrage zur Familienforschung, Band 1,5. Jg. (1991), Hefte Nr. 15 t/m 18. In diverse afleverin-
gen: Kirchenbuchbestande einzelner Gemeinden; der Hof Broermann in der Liesborner Bauernschaft
Göttingen [Broderman, Brorman; stamreeks Broermann/Brormann; i7e-2oe eeuw] (15); Familie From-
mer - eine schlesische Genologie [= kwst. kinderen Frommer, geboren te Schweidnitz eind 19e eeuw;
Voelkel/Völckel, Genieser, Ansorge, Schol(t)z(e)] (16); Auszüge aus Familienpapieren [het gezin van Chr.
Jürgens tr. 1802 Magdalena Wilckens; te Munster en Warendorf] (17); Das Hüfferwappen [corr.; wapen
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van Georg Hüffer, ca. 1650-1723 te Stromberg] (17); Bijdragen betr. het dorp en de familie Dörscheln [ook
Dorsel] (18,19,20); Quellen fiirstlicher Höfe, dargestellt am Beispiel des Hofes Schulte Geifiler in Bec-
kum [GeiÊel, Schulte Geifiel; 17e eeuw] (18).

Idem. 6. Jg. (1992), Hefte 19 t/m 22. Die Familie Teigeler in der Liesborner Bauernschaft Suder-
lage Nr. 17 (19,20); Familie Farwick [i8e-i9e eeuw] (19); Quellen fürstbischöflicher Höfe, dargestellt am
Beispiel des Hofes Schulte Pellengahr in Bekkum, Bauernschaft Hinteler [1574] (20); Dienste, Gewerbe
und Handwerker in Liesborn [1750, ontleend aan 'Status animarum'] (20); Der Jüdische Friedhof in
Ahlen [o.a. Rosenberg, Rollmann, Spiegel, Windmüller, Alsberg, Auerbach] (21); Niedeck in und um
Warendorf [Ludolph Niedeck (1683-ca. 1749) tr. ald. 1710 Anna Sibilla Glandorf; (klein)kinderen] (21);
Familienzweig Dopheide in der Bauernschaft Vohren Nr. 33A [ook: Topheide; eind i8e-i9e eeuw] (22);
Notizen zur Familiengeschichte Schürbüscher [te Diestedde, Lippborg en Beckum; i7e-ige eeuw] (22).

Groot-Brittannië
Family History. Vol. 14, No. 120, N.S. No. 96, July 1989. Familie Pasmore [i6e-i7e eeuw]. Idem. Vol. 18,
No. 149, N.S. No. 125, Oct. 1996.J.A. deBoo: The Lion in the Low Countries - a Survey;A.RJ.S.Adolph: The
Genealogy and Heraldry of the Manbys 1189-1699 [familie (de) Manby]. Idem. Vol. 18, No. 151, N.S. No.
127, April 1997. Gretna Green Marriage Records; R.K. Vennik: English, Scottish and Irish Persons who
gained the Citizenship of the Town of Rotterdam in the Netherlands 1700-1799 [datum - naam - her-
komstplaats].

Idem. Vol. 19, No. 153, N.S. No. 129, Oct. 1997. Familie Hutchinson [i6e-i8e eeuw]; Ladies of the Levant
[familie Stanhope; met Digby]. Idem. Vol. 19, No. 154, N.S. No. 130, Jan. 1998. Verv. Hutchinson [17e-
18e eeuw]; The Yeo Window in St. Petrock's Church, Petrockstowe, North Devon [de wapens en hun
eigenaren: Yeo, Jewe, Stukley, Grenville, Bonville]. Idem. Vol. 19, No. 155, N.S. No. 131, April 1998. Verv.
Hutchinson [i8e-ige eeuw]; Familie Havers [i6e-i8e eeuw]; Familie Dakeny [i3e-i4e eeuw]. Idem. Vol.
19, No. 157 [=156], N.S. No. 132 [=131], July 1998. Familie Clayhills [i6e-ige eeuw; 17e eeuw te Riga en Tal-
lin]; William Harold Knight (1867-1950) [met fragment Knight in schema]; The Lindsays of Ulster [18e
eeuw; schema]; Verv. Hutchinson [i8e-i9e eeuw]. Idem. Vol. 19, No. 157, N.S. No. 132, Oct. 1998. Familie
Scott [van Chelsea; i8e-2oe eeuw]; Verv. Hutchinson [i9e-2oe eeuw; in Zuid-Afrika en Australië]. Idem.
Vol. 19, No. 158, N.S. No. 134, Jan. 1999. Frances, Countess Waldegrave [geb. 1821 als dochter van John
Braham (1774-1856, tenor) en Frances Elizabeth Bolton; schema Waldegrave I7e-i9e eeuw]; R.K. Ven-
nik: Some English and Scot's in the Criminal Dossiers of the Court of Guelders and Zutphen 1543-1795
[1595-1722]; Idem: People from the British Isles mentioned in the Criminal Sentence Books of the Town
of Leiden in the Netherlands 1567-1799; Idem: People from the British Isles who gained the Citizenship
of Breda during the Period 1534-1816 [1605-1751].

Verder ontvingen wij:
ItBeaken.jg. 64 (2002), nr. 3/4 [taalkundige afl.: breking].
Burgerzaken & Recht. 9e jg., nr. 7/8, juli/aug. 2002; 10e jg., nr. 5, mei 2003 [De eerste ervaringen met de
Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)]; nr. 6, juni 2003 [Digitale akten van de burgerlijke stand in
Zwitserland]; nr. 7-8, juli-aug. 2003 [Trouwen aan boord van een schip].
Drents Archief, nieuwsbrief, najaar 2003 [thema: Beeld van Drenthe].
Rijnland, afl. 21,8e jg., nr. 1, april 2003. Idem, afl. 22,8e jg., nr. 2, sept. 2003.
De Stelling (Weststellingwerf), nr. 69, jg. 18, juni 1999 [De Overijsselse familie Van der Vegt]; nr. 71, jg.
18, dec. 1999.
Wij van Zeeland, se jg., nr. 2, april 2003.

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

156. VERHOEF-VAN DE BILT (41 (1986), pag. 283)
Hendrika van de Beid, geb. op de Beemte, ged. Vaassen 15-8-1792, tolgaarster, overl. De Bilt 13-1-1872,
tr. Amersfoort 20-8-1828 Gijsbert Verhoef. Haar ouders zijn Teunis Alberts, geb. ca. 1749, overl. Vaassen
17-3-1806, tr. ald. 1-1-1783 Aaltje Derks van Stein, ged. ald. 25-4-1760, overl. De Bilt 4-4-1853. Ouders van
Aaltje: Derk Sterns, tr. Vaassen 1-11-1752 Hermina Willems. Tevens aanvullingen hierop gevraagd.

262. WILDSCHUT- COPIJN (46 (1991), pag. 55)
In HUA, SA II, inv. nr. 2244, deel 1729-II, is vermeld Belia Copij ne, 26 j r, gehuwd met Piet Wildschut, in
de Lijsbethstraat. Belia is ged. (r.-k.) Utrecht 22-3-1703, dr. van Gerit Copeyn en Joanna van der Velde,
die tr. Utrecht 25-2-1689.

479. VISSCHER-DE WOLFF (47 (1992), pag. 530)
In het Not. Archief van Utrecht, inv. nr. Uo75booi, komen twee akten van huw. voorw. voor, die wellicht
helpen de afkomst van Claes Wouters Visscher vast te stellen. Grietgen Anthonis van Barnevelt, klein-
dochter van Grietgen Wijnen, tr. 30-5-1672 Jan Cornelis Block uit Meerlo. Aeltgen Anthonis van Barne-
velt, kleindochter van Joostgen Willems, tr. 30-12-1673 Ludolph Decker uit Utrecht. In beide akten zijn
veel getuigen vermeld, o.a. oom Claes Wouters (de) Visscher.
In inv. nr. Uoogbooi twee akten van huw. voorw. die helpen licht te brengen in de zaak Wolff. Gijsbertge
Hermans, dr. van Herman Jans Wolff, (ook vermeld oom Rutger Jans Wolff) tr. 11-2-1621, en Hendrick-
gen Jans tr. 18-1-1623 (met ooms Herman en Rutger Jans Wolff als getuigen).

120. KUIJPER-JANS (53 (1998), pag. 639)
Zoon Nicolaes is waarschijnlijk de dopeling, ged. Utrecht (r.-k. parochie Buiten Wittevrouwen) 24-7-
1735 als zoon van Jan Ceul en Jannitie.

dr. ir. T. F. Verhoef, Linschoten

433. VAN GREVENBROECK (58 (2003), pag. 369 en 491)
De naam Van Grevenbroeck zal niet ontleend zijn aan de plaats Grevenbicht, maar aan het in Duitsland
gelegen Grevenbroich, ook in het voormalige hertogdom Gulick. Dit wordt op z'n Duits uitgesproken
als Grevenbroech. Het Duitse broich betekent hetzelfde als het Nederlandse broek, n.l. laaggelegen moe-
rassig land.

K. A. Reuvers, Lelystad; C. J.W. A. Klerken, Blerick; L.T. Snyders, Leek

VRAGEN

464. HACKING/HACQUIN
Johannes Henricus Hacking (Hacquin), geb. Wittem (Lb.) 13-12-1772, tr. (1) Epen (Lb) 8-2-1795 Maria So-
phia Stommen, tr. (2) Wittem 22-5-1812 Anna Catharina Horbanus (Urbain). Johannes was een zoon van
Henricus Hacking, waarsch. overl. Epen 6-12-1775, en Catherine van Wersch, geh. ca. 1760. Gevraagd:
geboortegegevens van Henricus Hacking.

J. M. H. Hacking, Landgraaf
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465. PANNEMAN
Jan Hendrik (Joannes Henricus) Panneman tr. Nijkerk 25-10-1789 Hermina van Rozelaar (Rootselaar),
geb. Nijkerk 8-4-1761, dr. van Arnoldus van Rozelaer en Engeltje Jans. Jan Hendrik was waarsch. r.-k.
en kleermaker te Nijkerk, en had tenminste drie zussen: Anna, Engelbertha en Catharina. Gevraagd:
geboortegegevens en voorgeslacht van Jan Hendrik.

mevr. G. Panneman, Nieuwegein

466. DE WIJS-VAN BETHLEHEM
Matthijs de Wijs, dienend in het leger, en Christina van Bethlehem krijgen een zoon Bartholomeus,
geb. Egmond aan Zee 27-7-1811. Bij het huwelijk van Bartholomeus te Den Haag 1831 wonen zijn ouders
in Zwolle. Gevraagd: doop-, trouw- en overlijdensgegevens van Matthijs en Christina.

mevr. H.C. Geukes Foppen, Uitdam

467. CUIJLENBURG-HOGENDOORN
Aeldert Jan van Cuijlenburg tr. (1) Ameide 22-11-1683 Heijltie Cornelisdr Ottenlander, tr. (2) Ameide 3-6-
1690 Jacomijntje Philipse Hogendoorn. Uit het ie huwelijk Neeltie en Jan, uit het 2e huwelijk Helmich,
Heijltje, Frans, Johannes, Geertrui, Janneke, Adriaan en Willemijntje. Gevraagd: doopgegevens en
voorgeslacht van Aeldert en Jacomijntje.
COPPIJN-VAN DEN BOS

Thomas Coppijn tr. Dordrecht 22-7-1714 Heijltje van den Bos. Uit dit huwelijk Gerrit, Geertje, Andries,
Jacobus, Cornelia, Jannetie, Magdalena, Dirck, Margrietje en Willem. Gevraagd: doopgegevens en
voorgeslacht van Thomas en Heijltje.

G. Nanninga, Wijhe

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

DEKEIJZER
Jacob Jans de Keijser en Teuntien Ariens Jans Taate, later wonend te Gorinchem, hadden drie kinderen:
Willem (geb. ca. 1610), Maarten (ca. 1613) en Andries (ca. 1615). Gevraagd: geboortegegevens van deze
kinderen. Verder gezocht De Keijzers die in de 17de eeuw vanuit vermoedelijk Gorinchem naar elders
vertrokken. Voornamen mogelijk Re(i)nse, Zacharias, Jacob.

A.C. de Keijzer, Van Marlotstraat 68,3381 CE Giessenburg, 0184-651423, ariedekeijzer@wanadoo.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Drs. P. Eijkhout, Dingostraat 53,6531 PA Nijmegen.
CA. van der Hoeven, Mozartstraat 90,6661BN Eist.
Drs. L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165,2583 AA Den Haag.
Mevr. A. Veldhuis, Dr. A. Plesmanlaan 75,9269 PJ Veenwouden.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
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