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Hamburg, Millerntor-
wache, verbouwd begin
negentiende eeuwhn
de zeventiende en acht-
tiende eeuw stonden
hier vertegenwoordi-
gers van de stad en van
de joodse gemeente om
tevoorkomen dat arme

joden de stad binnen-
kwamen (foto: Struan
Robertson) I
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De eerste generaties Kiek
in Hamburg

DOOR DR. J. JONA SCHEIXEKENS

Het zelfstandig naamwoord 'kiekje'
is afgeleid van de naam van de Leid-
se studentenfotograaf Israël David
Kiek. Over hem is al het een en ander
gepubliceerd'. Daarentegen is over
de genealogie en de oorsprong van
de naam Kiek nog weinig bekend.
Dit artikel gaat over zijn oudst be-
kende voorouders in mannelijke
lijn in Hamburg en probeert na te
gaan hoe oud de naam Kiek is. Een
vervolg op dit artikel door mevrouw
Petronella J.C. Elema zal over de fa-
milie Kiek in Nederland gaan.

Dit is niet de eerste poging tot
een genealogie Kiek. De voormalige
voorzitter van de joodse gemeente
Hamburg, dr. Leo Lippmann (1881-
1943)» heeft al eerder een stamreeks
Kiek samengesteld. Deze is vooral
belangrijk omdat Lippmann ori-
ginele stukken in het Hamburgse

Staatsarchiv citeert. Lippmann was ambtenaar (Staatsrat) bij de gemeente
Hamburg. In 1933 werd hij door de Nazi burgemeester van Hamburg
ontslagen. Hij is toen een autobiografie en financiële geschiedenis van de
gemeente Hamburg gaan schrijven, die postuum in 1964 is gepubliceerd2.
Zijn boek is nu een standaardwerk voor de moderne geschiedenis van
Hamburg. In het eerste hoofdstuk toont hij hoe lang zijn voorouders, de
familie 'Kyk-Lazarus', al in Hamburg wonen. Om deportatie te voorko-
men, pleegden hij en zijn vrouw in 1943 zelfmoord. Ter herinnering aan
hem heet de grote zaal in het gebouw van de Finanzbehörde nu de Leo-Lipp-
mann-Saal.

De hier gepresenteerde genealogie is vooral gebaseerd op een lijst van
joodse bezoekers aan de Leipziger Messe. Joden mochten vroeger niet in
Leipzig wonen. Om toch de paar keer per jaar in Leipzig plaatshebbende
markten te mogen bezoeken, moesten zij tol betalen bij de stadspoort. De
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namen en plaatsen van herkomst van joodse bezoekers in de periode 1675-1764 werden daar-
bij genoteerd. Deze zijn in 1928 gepubliceerd door rabbijn Max Freudenthal3. De lijst bevat
ook veel namen van joden uit Nederland.

Vóór 1811 komen joden veelal zonder familienaam in Duitstalige en Nederlandstalige bron-
nen voor. Dit betekent echter niet dat zij toen geen familienaam hadden. Deze was vaak ech-
ter alleen voor intern joods gebruik. Zo voert de overgrootvader van Israël David Kiek, Israël
Abraham Lazarus, geen familienaam in de Nederlandstalige bronnen, tenzij men het patronym
Lazarus al als zodanig mag beschouwen. De joodse bronnen vermelden geen achternaam van
Israël, maar zijn kleinkinderen voeren in joodse bronnen vóór 1811 al de achternaam Kiek. In
1811/1812 nam een deel van de familie de achternaam Kiek aan, terwijl een ander deel de naam
Israels aannam. Over de schildersfamilie Israels heeft mevrouw Petronella J. C. Elema al eer-
der, in 1996, een artikel gepubliceerd. De connectie met de familie Kiek was toen echter nog
niet met zekerheid bewezen4.

De naam Kiek komt niet voor in de lijst van bezoekers aan de Leipziger Messe, omdat die
lijst in het Duits opgesteld is. De belangrijkste bron voor joodse namen zijn de grafschriften
van de joodse begraafplaatsen in Hamburg. Deze zijn gepubliceerd door rabbijn Max Grun-
wald in 19045. Helaas had hij de gewoonte om Jiddisje namen te verduitsen. Zo wordt Kiek
door hem meestal als Kück of Kük weergegeven. Gelukkig was hij hierbij niet erg consistent
en bij de kleinere begraafplaats in Ottensen geeft hij de naam als Kik weer. Slechts één keer
geeft hij de oorspronkelijke Jiddisje spelling (in Hebreeuwse letters). Die leest Kiek in het Ne-
derlands en wordt door hem als Kük weergegeven. Ik heb de spelling in de secundaire bron-
nen gecorrigeerd. De naam Kiek is geaccentueerd door vette letters.

De oudste vermelding van de naam Kiek die ik in Hamburg heb kunnen vinden, dateert van
1732. Maar dit betreft waarschijnlijk iemand die niet verwant is6. Onder de nakomelingen van
Lazarus Israël kwam ik de naam voor het eerst tegen in 1753, als zij n kleinzoon Leib Kiek wordt
afgezet als parnassijn. In de joodse huwelijksakte van zijn neefIsraël Abraham Lazarus uit 1729
komt de naam niet voor. Israels vader wordt (waarschijnlijk) in de joodse bronnen van Ham-
burg in het eerste kwart van de achttiende eeuw ook zonder de achternaam Kiek vermeld.
In de negentiende eeuw voert de familie in joodse bronnen in Hamburg de naam Kiek nog
steeds7. Daarnaast wordt de naam Lazarus in Duitse bronnen gebruikt, behalve door Eduard
Lazarus (1822-1899), de grootvader van Lippmann, die de achternaam Laskar aannam in Parijs
in 1848. In 1850 gaf de Hamburgse Senaat achteraf zijn goedkeuring8.

Volgens Lippmann is de achternaam Kiek Hebreeuws en moet als palmolie worden ver-
taald. De naam zou een verwijzing zijn naar de handel in zuidvruchten en palmolie die de
eerste generaties dreven. Hoe Lippmann op palmolie is gekomen, is mij niet duidelijk, want
kiek is de Hebreeuwse naam voor de ricinus9. Maar Kiek hoeft geen Hebreeuws te zijn, want
de naam Kiek(e) komt ook onder niet-Joden voor. In Noord Duitsland is een Kiek(e) een stoof.
Misschien moet eerder gedacht worden aan een huisnaam Kiek.

Deze genealogie beperkt zich tot de eerste drie generaties in Hamburg. Indien bekend zijn
de joodse voor- en achternaam achter de burgerlijke naam geplaatst, tenzij de laatste niet
bekend is. Joodse namen kunnen in het Jiddisj of Hebreeuws zijn. Bij de Hebreeuwse namen
zijn de woorden zoon (ben) en dochter (bat) niet vertaald. De namen zijn weergegeven alsof ze
modern Hebreeuws zijn en niet zoals ze vroeger werden uitgesproken.

Voor de bewijsvoering heb ik de letterlijke tekst van Freudenthal aangehaald, omdat die
voor zich zelf spreekt. Het feit dat minstens zeven leden van dit geslacht leiders van de joodse
gemeente of parnassijn waren, helpt bij de bewijsvoering. In het geval van drie dochters en
een echtgenote berust de rechtvaardiging voor plaatsing in de genealogie slechts op de voor-
naam van de vader of echtgenoot en diens familienaam.
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Genealogie
I. Lazarus Israël, woont in Hamburg en als zodanig verm. Leipzig 1686-1726, parnassijn.

Lazarus wordt voor het eerst vermeld in 1686. Onder de Leipziger Messgaste uit Hamburg bevindt
zich: 'Lazarus Israël 1686,1706-07,10-23,26 mit seinen Söhnen Abraham, Herz, und Israël (s. Laza-
rus)'10. Volgens Lippmann is Lazarus een zoon van een zekere Israël Naphtaly Kyk, die in 1714 hoog-
bejaard zou zijn overleden".

Drie zonen van Lazarus Israël bezochten de Leipziger Messe samen met hem. Het bestaan van
een vierde zoon, Jakob, is indirect aan te tonen met behulp van de lijsten van bezoekers aan de
Leipziger Messe.

Kinderen (alfabetische volgorde):

1. Abraham, volgt Ha.
2. Herz, volgt Ilb.
3. Israël, mogelijk identiek met Azrie'l ben Eliëzer, begr. Altona 171012.
4. Jakob, volgt lic.

Ha. Abraham Lazarus / Avraham ben Eliëzer, woont in Hamburg en als zodanig verm. Leipzig
1710-31, parnassijn.
Abraham bezocht de Leipziger Messe vanuit Hamburg met familie en dienaren: 'Abraham [Laza-
rus], Sohn des Lazarus Israël (s. das.), 1710 bis 31 mit mehreren D.[= dienaren], 19-20 mit seinem
Vater, mehrfach mit seinen Söhnen und Verwandten; ...'">. De Hamburgse Steueraufsatz van 1725
vermeldt: no. 662,AbrahamLazarus, koopman, getaxeerd op 150,000 Mf, en daaronder zijn zoon no.
663, Israël Abraham, koopman, getaxeerd op 20,000 Mf. Slechts acht joden worden hoger aangesla-
gen dan Abraham'3.

Waarschijnlijk was hij parnassijn, want in Ottensen ligt een 'Sela Sara dochter van de parnassijn
Avraham Kiek' begraven. Dit past ook goed bij het feit dat zowel zijn vader als zijn zoon parnassijn
waren. Zijn Hebreeuwse naam is bekend uit de rabbinale huwelijksakte van zijn zoon. De persoon
die de statuten van de joodse gemeente van Hamburg in de jaren 1710-1719 ondertekende met
Avraham ben Eliëzer en Avraham ben Lezer zal dus wel identiek zijn met Abraham Lazarus14.

Abraham had minstens één zoon en waarschijnlijk ook twee dochters:

Hamburg, 'Judenhof (detail) zo geheten vanwege de joden die
daar vroeger woonden; afgebroken in 1952
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1. Israël Abraham Lazarus /Jisrael ben Avraham ben Eliëzer, geb. Hamburg ca. 1710, koopman,
parnassijn, overl. Groningen 22-5-1800, otr. (1) Amsterdam 21-7-1729 ElkelMoses Goldsmith
I Elkele bat Moshe ben Joseph Segal / Stadthagen '5, geb. Amsterdam 1710/11, overl. kort vóór
1751, dr. van Moses Goldsmidt en Judik Goldsmit; tr. (2) Judith Simons /Jittele batSjimon,
begr. Groningen 15-9-1782, dr. van Simon Andries en Merle Salomons; tr. (3) (huwelijkse
voorwaarden Amsterdam 14-9-1786) Rachel ofRuchme Wolf Berlijn, overl. Groningen voor-
jaar 1805, eerder gehuwd met Arent Mozes16.
Israël is de stamvader van de schildersfamilie Israels en de Nederlandse tak van de familie Kiek17.
Het leven van Israël is uitvoerig beschreven door Elema4. Voorts wordt hij voor het eerst in 1724 in
Leipzig vermeld: 'Israël Abraham [Lazarus] 1724-30 teils bei [zijn neef] Levi Jakob Lazarus, teils bie
seinem Vater Abraham'10.

Israels derde vrouw, Rachel of Ruchme Wolf Berlijn, treed in 1772 op als getuige bij de onder-
trouw van haar dochter Vrouwtje Aron Mozes, geb. Altona 1772. Hieruit blijkt dat Rachel in Altona
bij Hamburg woonde voordat zij naar Amsterdam verhuisde18.

2. Hadas bat Avraham Kiek, begr. Altona 1772, tr.Jesjaja Berlin '9.
3. Sela Sara bat Avraham Kiek, begr. Ottensen (datum onleesbaar)2".

Ilb. HerzLazarus, woont in Hamburg en als zodanig vermeld in Leipzig 172210.

Herz had waarschijnlijk minstens één dochter:

1. Jeanette Herz Kiek, begr. Altona 1763 (graf no. 2191), tr.)ehosjoea ben Israël Gowa, begr. Altona
1784 (graf no. 2190)21. Jeanette en haar echtgenoot liggen naast elkaar begraven.

lic. JakobLazarus, parnassijn, overl.Hamburg 1717.
Zijn verwantschap met Abraham Lazarus blijkt uit het veelvuldig samen bezoeken van de Leipzi-
ger Messe door zijn kinderen met Abraham Lazarus en diens zoon Israël (Ila-i). Zelf bezocht hij de
Leipziger Messe waarschijnlijk ook. Onder de Leipziger Messgaste uit Hamburg bevindt zich een
'Jakob [Lazarus] I) 1712-1713'.

Lippmann schrijft over hem: 'Nog tijdens het leven van zijn vader werd hij voorzitter van het
gemeentebestuur. Hij stierf jong in 1717. Een door hem in 1716 gesticht legaat voor arme bruiden
wordt tot op heden [= tot voor de oorlog] nog door de joodse gemeente in Hamburg beheerd. Het
grootste deel van het kapitaal is ongetwijfeld door de inflatie [na de Eerste Wereldoorlog] verloren
gegaan. Over de onmondige kinderen van Jacob stelde zijn vader in zijn hoedanigheid als voorzit-
ter van de gemeente voogden aan. Over deze voogdijstelling... en de rekening en verantwoording
van de voogden is een akte in het Hamburgse Staatsarchief bewaard gebleven' (vertaling)". Het
grafschrift van zijn zoon Levi noemt hem parnassijn.

De volgende kinderen zijn bekend van de Leipziger Messe (alfabetische volgorde):

1. Abraham Jakob Lazarus.
Leipziger Messgaste uit Hamburg: 'Abraham Jakob [Lazarus] 1734 bei Amsel und Levi Jakob Laza-
rus'10.

2. Amsel (Jakob) Lazarus /Anschel Kiek, begr. Ottensen 1784, tr. Röschen, overl./begr. Hamburg/
Ottensen 1787 of 1788".
Leipziger Messgaste uit Hamburg: 'Amsel [Lazarus] 1726-54 teils selbstandig, teils bie Mitgliedern
der Familie Lazarus, z. B. Abraham Jakob, Levi Jakob'. Dat hij een broer is van Levi blijkt uit het
samen bezoeken van de Leipziger Messe. Zie hierboven en het volgende: 'Jakob [Lazarus]... II) 1737
bis 43,49-53 teils selbstandig, teils bei Amsel und Levi Jakob Lazarus'10. Overigens is het niet dui-
delijk hoe deze tweede Jakob in de genealogie past.

3. Levi, volgt III.
4. RubenJakobLazarus.

Leipziger Messgaste uit Hamburg: 'Ruben Jakob [Lazarus] 1717 bei Abraham Lazarus'10.
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III. Levijakob Lazarus/LeibKiek/JehoedaLeibJehosjoeah benja'akov, geb. Hamburg ca. 1704, par-
nassijn, overl./begr. Hamburg/Ottensen 14/15-6-175924.

Leipziger Messgaste uit Hamburg: 'Levi Jakob [Lazarus] 1722 bei Lazarus Israël, 23-28 bei Abraham
Lazarus, dazwischen auch schon seit 26 selbstandig, 32-40,48, stets mit D., seit 50 erscheinen nur
seine Vertreter Jakob und Amsel Lazarus und Jakob Philipp'10.

In 1725 wordt Levin Jacob Lazarus, koopman te Hamburg getaxeerd op 25,000 Mf25. 'Volgens de
hierboven vermelde akte in het Staatsarchiv was hij in augustus 1732 als achtentwintigjarige pen-
ningmeester van de joodse gemeente en had als zodanig de belastingen te heffen. Spoedig daarna
werd hij, dus nog jong, voorzitter der gemeenteraad. In 1740 werd zijn vermogen voor de belastin-
gen op 26.000 M Beo. en in 1743 op 43.000 M Beo. geschat. Op de grafsteen van zijn vrouw wordt hij
ook als A/M/, dat wil zeggen voornaam, beschreven' (vertaling)26.

Levin Jac. Lazarus ondertekent op 28 maart 1751 een akte van 150 gemeenteleden ter ondersteu-
ning van rabbijn Jonathan Eybeschütz in zijn strijd tegen rabbijnJacoiEmden. Hartig en Jac. Jac. Laza-
rus horen ook bij de ondertekenaars. Misschien zijn zij broers van hem27.

Op 13 september 1751 wordt Levin Jac. Lazarus afgezet als Vorsteher. Hij was toen 46 jaar oud en al
14 jaar in dit ambt28. 'Op 26 april 1753 ... zetten [Leib Levi en Lipman Hildesheim] de heren Mosje
Goldschmidt en Leib Kiek (Lazarus) af (vertaling)29.

Bij zijn overlijden blijkt hij een tweede voornaam, Jehosjoeah, dat wil zeggen Jozua, te hebben.
Die zal hij bij een ernstige ziekte erbij gekregen hebben. Op zijn grafsteen worden hij en zijn vader
parnassijn genoemd.

Kinderen, onder andere:

1. Ja'akovIsraëlAharonaliasJa'akovbenLeibKiek,parnassijn,begr. Ottensen 178230.
Op 25 december 1763 ondertekent de 'kleine Ja'akov ben Leib Kiek' de statuten van de joodse
gemeente Hamburg (in het Hebreeuws)31. Op zijn grafsteen in Ottensen worden hij en zijn vader
parnassijn genoemd.

2. Israël Levin Jacob Lazarus / Azriè'l Kiek, geb. Hamburg 1745, parnassijn, overl. ald. 15-12-1819,
rr. (1) Bracha overl./begr. Hamburg/Ottensen 1782 of 178323; tr. (2) 1783 Sara Geismer, overl.
Hamburg 7-3-1826. Hieruit nageslacht.
'De zesde zoon van Loeb Levin Jacob Lazarus, de latere parnassijn Israël (Esriel) Levin Lazarus, is
in 1745 geboren en op 15 december 1819 overleden. Al in 1767 wordt hij als zelfstandige koopman
vermeld en zijn vermogen voor belastingen op 8.000 MBco. geschat' (vertaling). Als de identificatie
van Bracha, de vrouw van AzriëlKiek, met de eerste vrouw van Israël klopt, dan zijn Israël en Sara in
1783 getrouwd, want hun zoon Simon is op 31 maart 1784 geboren26.

Noten
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Elleri / Elerie
Groningen, met een tak Wageningen

DOOR PETRONELLA J. C. ELEMA

De naam Elleri kom je nog wel eens tegen in het Groningse, en af en toe werd mij ernaar ge-
vraagd. Vooral de herkomst van de oudst-bekende generatie - dat was ook meteen de naam-
gever, want hij verschafte het gelatiniseerde patroniem dat zijn nazaten verder bleven dragen
- intrigeerde de vele betrokkenen: Ellerus Johannes, geboren naar schatting 1610-1615 en stu-
dent geworden in 1631, zou didr nu geen herkomst van te vinden zijn? Eerlijk gezegd is dat
ook mij niet gelukt. Maar toen ik eenmaal bezig was met het natrekken van enkele 'lastige'
onderdelen uit deze genealogie, bleef ik bezig.

Geïnteresseerde nazaten met wie ik over deze genealogie contact had, waren (onder andere)
de heer P. I. Haartsen te Wageningen, mevrouw E. J. H. Bolhuis-van Lieshout te Veghel, de heer
J. A. P. Waterborg te Ten Boer en de heer J. de Vries te Groningen. Ik hoop dat zij het een vrucht-
bare uitwisseling hebben gevonden. Van de heer H.J.E. Hartog te Groningen kreeg ik later
nog een enkele aanvulling; en de heer N. F. Tinga te Gouda was zo vriendelijk om uit te zoeken
wat er was geworden van de Ellerie die naar Indië vertrok. Aan allen mijn dank. Ik moet hier
overigens wel aan toevoegen dat deze genealogie niet de vrucht is van levenslang onderzoek
en jarenlange toewijding: er zal zeker hier en daar nog meer mogelijk zijn.

De Gelderse tak, dat wil zeggen, IVc en zijn nazaten (daar is de naam tot Elerie geworden) is
uitgezocht door bovengemelde heer Haartsen. Hij stelde mij die gegevens zonder meer ter be-
schikking; hiervoor ben ik hem veel dank verschuldigd. Het is de bedoeling dat hij de verdere
nakomelingen van deze tak lokaal zal publiceren.

Over deze familie is trouwens al eens eerder iets gepubliceerd en wel door dr. L.J. Hut'. Bij
hem begint de familiegeschiedenis met Arnoldus Elleri (ca. 1639-1665), hier generatie Ha. en een
zoon van bovengenoemde Ellerusjohannes. Andere relevante literatuur is daarnaast de tweede-
lige uitgave van W. Duinkerken2, die gegevens over Groninger predikanten verschaft.

Naast deze Elleri's bestaat er ook een familie Ellerus, die vooral in het Oldambt en de Veen-
koloniën te situeren valt. Daaraan heb ik verder geen aandacht besteed. Al doende stuitte ik
bovendien op vermeldingen van een r.-k. geslacht Elerie, soms Allerie genoemd, in Uithuizen/
Uithuizermeeden. Die bleek reeds gepubliceerd te zijn3 en kon ik dus ook laten liggen.

En tenslotte: voor de verandering wordt ditmaal duidelijk aangegeven hoe de familienaam
(althans rond 1800) werd uitgesproken: in de bronnen komt zowel Elleri als Elleeri voor. De
klemtoon valt dus niet op de eerste lettergreep. Dat wordt ook onderkend door dr. R.A. Ebe-
ling in één van zijn naamkundige schetsen4. Hij verwijst ook naar de varianten Eleerie en Ele-
rie.

De stad-Groninger kerken worden, als altijd, afgekort:
A.K.=A-kerk,
Gr. K. of M.K. = Grote of Martinikerk,
N. K. = Nieuwe of Noorderkerk.
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Genealogie
I. Ellerusjohannis, denkelijk geb. 1610-1615, student Groningen (Ellerus Joannis, Groninga-
nus) 7-10-1631, lidmaat op belijdenis (Ellerus Johannis studiosus in Ebbingstrate) Groningen
maart 1632, "praeceptor scholae nostrae" (1653), begr. Groningen n-4-i6635, otr./tr. (1) Gronin-
gen M.K. 22-9/4-11-1632 Jantien Heeres, lidmaat (als Jantien Heeren in't Crom Jat) juni 1630,
begr. (als Elleris Johannes vrouwe) Groningen 29-7-16506, dr. van Heere Rempkes, koster, en
Elsien Wessels [Cloppenborgh]; otr./tr. (2) Groningen A.K. 23-7/25-8-1653 Catharina [ook: Trijn-
tje] Roelefs, mogelijk begr. (als vrouw Elleri) 29-9-16867.

Ellerus Johannes werd in 1631 student en maakte klaarblijkelijk een voorspoedige carrière: in het
archief van de 'Duijtsche en Latijnsche' scholen zijn kwitanties uit 1642 en 1643 bewaard gebleven
waarin Ellerus Joannis, sexta classis praeceptor, de ontvangst van enkele kwartalen salaris ad ƒ 150 (in-
clusief huishuur) verantwoordt8.

Over Ellerus schoonouders: 'aan Heere Renekens ende Elske Wessels is d'publicatioen geac-
corderth den 6 ffebruarij anno 1600 beijde presenth' (zij trouwden later in de A-Kerk). Dit waren
- in een ietwat afwijkende spelling - de ouders van Jan tien Heeres. Op 6 maart 1654 werden aange-
zworen Wessel Heerens als voormond, Michiel Kemmer en Dietert Cornelis voogden over Elleri Johannis'
kinderen bij wijlen Jantien Heerens. Na het overlijden van Michiel Kemmena ofKimminga werden, op
23 augustus 1659 respectievelijk 1 september 1659, over zijn drie kinderen bij Ursele Heeres zaliger
aangezworen Wessel Heeres voormond, Ellerus Johannes voogd.

Eind 1654 waren deze schoonouders beiden overleden. Zij lieten een behoorlijke erfenis na9:
WesselHeeres, Ellerus Johannes voor zichzelf en zijn kinderen bij wijlen Jantien Heerens, Mr. Michael
Kemmena voor zichzelf en zijn kinderen bij wijlen Ursele Heerens, erfgenamen van hun zal. olderen
wijlen HeereRempkes en Elsien, echtelieden, verdeelden toen de bezittingen, waarbij Ellerusjohannis
een huis ten WZ in de Hardringestraat, genaamd Cloppenborch kreeg, een huis in de Kromme
Elleboog en een kamer op de Nieuwstad tegenover Heilige Geest Gasthuis-woningen. Ook de erfe-
nis van oom Hendrick Wessels zaliger, in leven weesvader, was daarbij inbegrepen. De kamer op de
Nieuwstad werd verkocht aan Marten Bruins Steen en Grietienjans, echtelieden, zij het pas in 166310

door Ellerus Joannis met zijn voljarige zoon Arnoldus Elleri candidatus, benevens de bode Wessel
Herens als voormond over Ellerus minderjarige kinderen bij wijlen Jan tien Herens. Dat was slechts
enkele weken vóór Ellerus' eigen dood: hij werd op 11 april van datzelfde jaar begraven.

Hij was in 1653 hertrouwd met Catharina Roelefs, een zuster van de predikant te Heveskes, Johan-
nesRudolphi. Diens ouders zijn overigens niet bekend, en die van Catharina dus evenmin. Catharina
Roelefs, haar zoon Arnoldus Elleri 'pastoir tot Uithuisen' (deze moet dus al iets eerder in functie zijn
geweest dan vermeld staat in 'Sinds de Reductie van Stad en Lande') en de bode Wessel Herens als
voormond over wijlen Elleri Joannis minderjarige kinderen bij zijn vorige vrouw Jantjen Heres,
verkochten reeds begin juli 1663" een huis aan de zuidzijde van de Kromme Jatstraat aan Hendrik
CornelisRosinck en Aaffien Barlinckhojf. Belendingen waren de verkopers - het gezin van Ellerus dus
- ten oosten, een gemeenschappelijke gang ten zuiden, Philips Florijn ten westen en het Cromme
Jat ten noorden. In december van nog steeds datzelfde jaar, 1663, verkochten WesselHeres voor zich-
zelf en als voormond over de kinderen van zijn beide zusters, alsmede Ellerus' weduwe Catharina
Roelefs en zijn zoon Arnoldus Elleri (opnieuw betiteld als 'pastoir toe Uithuisen') een gemeenschap-
pelijk huis aan de Jatstraat, een huis voor in de Kromme Jatstrate waarin Jacobus Sipkes als meijer
woonde, en een huis in de Haddingestraat. Ongetwijfeld was dit alles erfgoed van HereRempkes en
Elske Wessels".

Nadien kon dan eindelijk een afkoop met de stiefmoeder worden gemaakt. Catharina Roelefs
weduwe van Ellerus Johannes 'in leven magister der Latijnsche schole', geassisteerd door haar
broeder Johannes Rudolphi 'pastoir tot Heveskes', verklaarde medio 1664 dat zij gecontenteerd en
vergenoegd was door Arnoldus Ellerus pastor tot Uithuizen, Elsien, Arenden en Johannes Ellerus [haar
stiefkinderen, voor deze gelegenheid vertegenwoordigd door WesselHerens].

Gemeenschappelijk bleef zekere behuizing in de Kromme Elleboog die door Grietien Dieters was
gebruikt, alsmede 1/3 van 4V2 graf in A-Kerk en twee graven op Martinikerkhof13. Nog eens een half
jaar later14 verklaarden Arnoldus Ellerus, predikant te Uithuizen, samen met zijn vrouw Ettjen El-
lerus, Comelis Florijn gehuwd met Elsien Ellerus, de jongedochter Arentien Ellerus en Johannes Ellerus
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(met WesselHeeres en Hendrick Cornelis Rosingh als getuigen) dat zij elk V4 part van het vaderlijk erf-
deel hadden ontvangen.

Vreemd genoeg was er nog eind 1670 -jaren na de dood van Ellerus en nog veel langer na die van
zijn schoonouders - een conflict gaande tussen de erfgenamen van Ellerus Joannes en HereHerens
met consorten15, erfgenamen van 'haeren saligen ouderen'. Ellerus' erven eisten dat Here Herens en
de zijnen moesten betalen ƒ 358.18.0 'rest van meerder'. HeereHeerens bood aan om zijn aandeel in
de schuld te voldoen maar niet meer dan dat; het aanbod werd van rechtswege afgewezen, omdat
hij een proces tegen het sterfhuis was aangegaan en dit had gewonnen, onder verwijzing naar de
datum 19 april 1670.

Uit het eerste huwelijk:

1. ArnoldusElleri,\o\gtlla.

2. GeertruitElleri, ged. Groningen M.K. 3-3-1641 (in de Swane strate), jong overleden.
3. Elsjen Elleri, ged. Groningen A.K. 15-11-1642 (in de Swane strate), lidmaat op belijdenis

Groningen (als j .d. in Voltringstr.) juni 1662, otr./tr. (voor haar Wessel Heerens als oom)
Groningen 19-3/21-4-1664 Cornelis Florijn, ged. Groningen A.K. 4-6-1642 (Stoeldreyersstr.),
zn. van Philips Florijn en Annetien Cornellis; hij hertrouwde, otr./tr. Groningen M. K. 7-
11/4-12-1674 Ettien Garrels, wed. Egbert Adams, van Emden.
Cornelis Florijn was in 1675 de echtgenoot van 'Elletien Gerlefs', dat wel een verbastering van de
naam Ettien Garrels zal zijn. Bij die gelegenheid stelde dit echtpaar zich borg voor zijn broer
Philips Florijn gehuwd met Annechien Cornelis '6. Philips was, uiteraard, de hierboven al genoemde
buurman van het gezin Elleri in de Cromme Jatstraat. In 1682 vinden we Cornelis Florijn nog eens
genoemd, nu als bode van Groningen op Embden en gehuwd met Ettien Garrelts. Zij verkochten
toen een huis in 't Cromme Jadt '7.
Uit dit huwelijk, geb. in de Cromme Elleboge en in 't Cromme Jadt:
a. Ellerus Florijn, ged. Groningen N.K. 24-8-1665.
b. Ellerus Florijn, ged. Groningen A.K. 10-1-1669.
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c. ArnoldusFlorijn, ged. Groningen A. K. 20-11-1670.

d. Eikrus Florijn, ged. Groningen N. K. 30-8-1672.

4. Annechien Ellen, ged. Groningen A. K. 10-10-1644 (bij der A-Kercke), jong overleden.
5. Arentjen Elleri, ged. Groningen A.K. 16-7-1646 (in 't Cromme Jadt), lidmaat op belijdenis

Groningen (als j .d. in Botteringestr.) september 1664, otr./tr. Groningen Broerkerk (voor
haar Cornelis Florijn als zwager) 7-9/2-10-1672 (voor hem Roeleff Hindricks broeder)
Hinricus Mensonius Grashoff, s. sancti min. candidatus, van Groningen, ingeschreven aan
de universiteit van Groningen (Theologie) 17-8-1663, lidmaat Groningen (Henricus Gras-
hoff st[udent] in Stoeldraeijerstr.) december 1664.
Het onderzoek naar de familie Grashoff zou een studie apart vormen. Zo op het oog was Hinricus
Mensonius dus een zoon van een Mense Grashoff. In 1664 wordt er weliswaar een Menso Henricus Gras-
fto/Vermeld18, maar die geeft dan op 25 jaar oud te zijn (dus geboren circa 1639); niet echt een kan-
didaat voor het vaderschap van Hinricus dus, want die zou toch zeker voor 1646 geboren moeten
zij n. Deze Menso Hindricus Grashoffwas toen doctor in de rechten (IUD) en was dat ook al, toen hij op
29 november 1661 te Zuidhorn huwde met Magdalena WillemsBraems. Hij was dus wel vlot afgestu-
deerd: ik vermoed dat hij dezelfde was als 'Menso Henrici, Groninganus, a. 18', die op 4 augustus
1656 werd ingeschreven als student Phil. te Groningen. Die leeftijdsopgave komt uit op 1638, dat
klopt dus voortreffelijk met de bovengenoemde jurist. Maar verder dan deze bouwstenen ben ik
niet gekomen met mijn pogingen om via de naam Grashoff de herkomst van Hindricus Mensonius te
traceren.

Gezien de vermelding van een broer RoeleffHindrkks is het denkbaar dat de echtgenoot van Aren-
tjen Elleri geïdentificeerd kan worden met de zoon Hindrick, ged. M.K. 23-2-1645 (in Poele strate)
van de schoenmaker Hindrick Mensens en Griete Roelefss. Deze Hindrick Mensens (voor wie Mense Lub-
bers als vader) otr./tr. Groningen 4-4/3-5-1635 Grietien Roelefs, van Haselonnen [= Haselünen]. Maar
zeker is dat allesbehalve.

Als de man van Arentjen Elleri ooit nog predikant is geworden, dan was dat niet in de stad of pro-
vincie Groningen! Een TobiasGrashoffbeteïkte deze functie wel.
Uit dit huwelijk in de stad Groningen alleen gevonden:
a. Eikrus Grashoff, ged. Groningen N.K. 27-6-1673 (in Messemakersstraat).
Veel vermeldingen vond ik niet omtrent hem. In 1697'9 getuigde 'Elerius GrashofP als neef van Dr.
ArnoldusFlorijn toen die in het huwelijk trad met Ityn Renekes. En hij was in 1708 voogd over Catha-
rina Elleri. In 1710 droeg hij bovendien ƒ 1.2.0 bij aan de wederopbouw van de A-torena°. Geen enkel
ander lid van de families Elleri en Grashoff werd in deze lijst genoemd!

6. Joannes Elleri, ged. Groningen A. K. 23-2-1648 (in't Crom Jat), overl. na januari 1665.

Uit het tweede huwelijk:

7. Jantjen Elleri, ged. Groningen A.K. 6-6-1654 (int Cromme Jadt).
8. Aeltjen Elleri, ged. Groningen A.K. 26-2-1656 (int Cromme Jadt).
9. Rudolph [ook: Rudolphus] Elleri, ged. Groningen A. K. 1-1-1658 (int Cromme Jadt), ingeschre-

ven als student te Groningen 12-1-1674, lidmaat Groningen (als student in Voltingestraat)
december 1674, predikant Noorddijk vanaf 15-2-1681, overl. Noorddijk (oud bij na 42 jr.) 1-
11-1692, tr. (1) otr. Groningen 9-10-1680 (voor hem dr. Nicolaus Helperi als neve), tr. Bedum
24-10-1680 (voor haar Lubbertus Hoisingius als broeder) Titia Hoisingius, ged. Bedum 28-
1-1644, dr. van Godefridus Hoisingius (predikant te Bedum); tr. (2) Groningen 29-1-1691
Aaltje [ook: Alegonda] Wassenberg, van Oostwold, ingeboekt als lid van het koopman- en
kamergilde 15-12-1687 (op het adres: Poelestraat), overl. Groningen tussen 8-7-1735 en 11-
2-1736, dr. van Gerardus Wassenberg, predikant te Oostwold/WK, en Anna van Lengel. Zij
otr./tr. (2) Groningen 28-12-1700/1-2-1701 Jan Alberts Hofsteenck, van Westerbork; otr./tr.
(3) Groningen M. K. 29-5/13-6-1723 Jannes Harkama, uyt de Wildervank.
Zijn nu niet meer aanwezige grafzerk wordt in de literatuur vermeld" en geciteerd in het meest
recente 'grafschriftenboek'22, onder no. 1952. Het wordt weergegeven als:
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A. 1699, d. 1 Novemb., is in den Heere gerust de eerwaerde welgelerde domini Rudolphus Elleri,
in sin leven predikant tot Noordyck, oudt omtrent 42 jaren, verwacht een salige opstandinge in
Christo.

Als weduwe Elleri werd Aeltjen Wassenberg september 1700 lidmaat in Groningen, op att. van
Noorddijk. De DTB aldaar beginnen pas in 1722, dus eventuele kinderen uit dit huwelijk zijn niet
aangetroffen. Overlevende kinderen waren er niet, want Aaltjes nalatenschap viel terug op de fa-
milie Wassenbergh.

Hun huwelijkscontract werd gesloten in Groningen23 en wel tussen Rudolphus Elleri, pastor te
Noordijck, enKlegonda Wassenbergh. Aan zijn zijde verscheen Helprich Elleri als broeder; aan haar kan
Johannes en Theodorus Wassenbergh als broeders, en Krent Hermans 'moeien man' oftewel aangehuwde
oom. Uit het huwelijkscontract van Theodorus [ook wel: Derk] Wassenbergh met Maria Grashoff1*
blijkt op welke wijze KrentHermans verwant was: daar zien we namelijk verschijnen Rudolphus Elleri
en Keitien Wassenbergh zwager en zustet,ArentHarmens en Helena van tengel oom en moei.

10. Helperich Elleri, volgt Ilb.

Ha. Arnoldus Elleri, geb. ca. 1639 (15 jaar in 1654, meerderjarig in 1663), ingeschreven als stu-
dent te Groningen 28-8-1654 (Arnoldus Elleri, Groninganus, a. 15), hulppredikant Uithuizen
16-5-1663, later predikant aldaar, overl. Uithuizen 31-3-1666, otr. Groningen 16-5-1663 Etjen
Marci, overl. vóór medio 1691, dr. van Johannes Marci, predikant te Sauwerd, en Tiade Lou-
wens. Zij hertr., otr. Groningen 1-6-1667 Christophorus Brongersma, ged. Groningen A.K. 28-
11-1644, predikant te Uithuizen van 7-7-1667 tot zijn overlijden, overl. Uithuizen 6-6-1695,
zn. van Henricus Brungersma en Johanna Uchtemans; hij hertr. Franeker 19-7-1691 Helena
Cumminga.

De moeder van Etjen zal zijn geweest TiadeLouwens, want over haar kinderen bij 'wilen pastoris Jo-
hannis Marci' werd op 6 september 1652 de raadsheer Kdolph Louwens als voormond aangezworen
(en 19 januari 1653 Jacob Haikes als voogd). Op 2 september 1667 werd verder aangezworen Cornelis
Florijn als voormond over 'de kinderen van Arnoldus Ellerij bij Ettien Marcus geprocreert' 3°.

Het doopboek van Uithuizen begint juist nd het overlijden van Ds. Elleri; als hij zelf al een re-
gister bijhield, is dat niet overgeleverd. De geboortedatum van zijn beide zoons is ontleend aan
notities in de kinderboeken van de classis, die in druk zijn uitgegeven31.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Elleri, volgt lila.
2. Arnoldus Elleri, volgtlllb.

Ilb. Helperich Elleri, ged. Groningen A. K. 3-5-1660 (in Volkingestraet), lidmaat op belijdenis
Groningen (in Voltr.str.) juni 1682, overl. Groningen (in het Heilige Geest Gasthuis) tussen
febr. 1716 en febr. 1717, otr./tr. Groningen A. K. 30-9/18-10-1682 (voor de bruid vaendr. Rosingh
als neve) Catharina Schuijrmans, van de Zeerijp, overl. in of vóór 1705, dr. van Jacobus Schuir-
man, predikant te Zeerijp, en Aeltien Geerts Abbringh. Zij was eerder gehuwd, (voor haar vae-
ndrick Jurrien Geert Abbringe als oom), otr./tr. Groningen M. K. 7-11/24-11-1674 Aijcko Schepel.

Over de kinderen van Haijco Scheepel en Catharina Schuirmans werd Helperus Elleri op 12 november
1684 aangezworen als voogd25. Hij verving vaandrig Rosing, die twee jaar eerder was aangezworen
als voogd tijdens de scheiding26; de andere voorstanderen waren pastor Schepel als voormond en
pastor Schuirman als voogd.

Na de dood van zijn vrouw (haar erfenis werd in 1706 op hun dochter vastgezet) kocht 'Helperus
Heierij' zich in 1705 voor ƒ 500 in als conventuaal in het Heilige Geest-Gasthuis. Daarmee trok hij
zich - min of meer - uit de wereld terug: zo'n hofje verschafte eten, drinken en (niet zeer royaal)
onderdak, en veel maatschappelijke activiteiten werden er van de bewoners niet meer verwacht.
Voor een nog slechts 45-jarige lijkt dat een tamelijk drastische stap, zeker in aanmerking genomen
dat zijn enig overlevende dochter toen nog maar 16 was. Kort tevoren, op 14 oktober 170427 waren
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er over haar voogden aangezworen: pastor Abberinge als voormond, pastor Bieruma en Ellerus Gras-
hoffvoogden (de inventaris van haar goederen werd pas in de loop van 1706 bij de weeskamer inge-
leverd). Mogelijk is ze door familie opgevangen; toen zij in 1709 in het huwelijk trad werd zij bij de
ondertrouw vertegenwoordigd door een neef, niet door haar vader. Zou hij ziekelijk zijn geweest?
Hij woonde er nog ruim tien jaar: in de gasthuis-rekening van 1716 is sprake van doodskosten van
Helperigh Elerij, en in die lijst van 1717 staat hij vermeld als overleden28.

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen:

1. Akgonda, ged. A.K. 21-11-1683 (bij Akerk).
2. Aeltjen, ged. A. K. 29-4-1685 (bij Akerk).
3. CatharinaElleri,ged.M.K. 11-7-1686(Poelestr.).
4. Aeltjen, ged. A. K. 24-8-1687 (Poelestr.).
5. CatharinaElleri, ged. M.K. 16-8-1689 (Poelestr.), lidmaat op belijdenis (als j .d. in Ebbinge-

straat) september 1708, (p.q. gesworene Abbringh als neef) otr./tr. Groningen A. K. 16-3/3-
4-1709 Frerick Ippinga, van Groningen.
Een opgave van de financiële waarden toekomend aan Catharina Elleri, nagelaten dochter van wij-
len CatharinaSchuirmans, overgegeven door JohannesAbbring voormond, ds. Bieruma voogd en Ellerus
Grashofvoogd, dateert van medio 170629. Over dit echtpaar trof ik verder niets meer aan: mogelijk
zijn ze uit Groningen vertrokken. Frerick kan een zoon zijn geweest van Peter Peters Ippingha en
Geestjen [sic!] Pieters, maar daarvoor heb ik verder geen aanwijzingen.

lila. Johannes Elleri, geb. Uithuizen 22-8-1665, theol. cand. (ingeschreven als student 1682:
Johannes Elleri, a. 17, Phil.), lidmaat op belijdenis Groningen (student tegenover A. K.) decem-
ber 1685, schoolmeester/voorzanger te Uithuizen, begr. Uithuizen ('mester Elerije, laat na
wed.'; in de bekken bevonden ƒ 7.16.0) 15-2-1734, tr. Ebeltje [Elleri], begr. Uithuizen (als 'vrouw
Elerie'; in de bekken ƒ 8.12.0) 20-1-1739, mogelijk ged. Stedum 27-7-1679, als dr. van Albert
Clasen, bakker te Stedum, en Geertruidt Regneri.

De levensloop van Johannes Elleri blijkt uit het voorgaande. Geboren als zoon van een jong-over-
leden predikant is hij zelf ook gaan studeren, maar brengt het daarna niet verder dan dorps-
schoolmeester. Chronologisch gezien kan hij al voor 1690 zijn gehuwd - helaas is zelfs de naam
van zijn vrouw niet met volledige zekerheid bekend - maar zijn eerst bekende kind is van 1699. In
diezelfde periode vinden we, dat hij (als Mr. Jannes Ellen) per 2 februari 1700 een bedrag van ƒ 100
opeiste die zijn broeder (Mr. Arnoldus Elleri) hem 'volgens handt' schuldig was32. Arnoldus accep-
teerde deze opzegging en zo werd de eis geconfirmeerd.

In 1711 zien we hem optreden als (vreemde) voogd over de kinderen van Claesjans bij Grietje Cor-
nellis Dorenbusch. Voormond was HeroJ. Dorenbusch en sibbevoogd Eppo Fockens: we mogen dus wel
aannemen datJannesElleri niet als familielid maar als dorpsnotabele deze functie vervulde33.

Waarschijnlijk vinden we de vrouw van Johannes terug in 172934: De erfgenamen van Trijntjen
Uilkens verkochten toen een huis ten westen van 't Schuitendiep. Daartoe behoorden RengenierOb-
bens,RengenierAlberts, EbeljeElleri,Jan Harms, de diaconen van Obergum wegens Cornelisjans, Regnier
Alberts voormond over Jan Peters. Gezien de vernoeming van de kleinkinderen is voor de vrouw van
Johannes namelijk de voornaam Ebeltje te verwachten. Haar eigen patroniem is tot dusver ner-
gens aangetroffen - niet door mij, maar ook niet door de vele nazaten die in de loop der jaren naar
deze familie onderzoek hebben verricht. Haar vader kan een Klaas zijn geweest, maar het lijstje
mede-erfgenamen suggereert misschien eerder een Albert, de naam van de tweede zoon van Ebel-
tje.

Waarom Ebelje Elleri - als zij de gezochte was, waarvan ik in eerste instantie wel uitga - bij deze
verkoop niet door haar man werd vertegenwoordigd, is niet duidelijk; dat is de normale gang van
zaken en hij was toen zeker nog in leven (hij stierf in 1734). Maar de familiekring in kwestie was,
met wat moeite, althans gedeeltelijk te achterhalen; deze gegevens zijn afkomstig van de heer
Waterborg te Ten Boer. De erfgenamen van Trijntje Uilkens (die zelf nog geen plaats heeft gekregen
in de familie...) blijken althans gedeeltelijk nazaten te zijn van een Regnerus Regneri en zijn vrouw
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Ebelje, die in 1667 te Toornwerd woonden en toen lidmaat waren te Middelstum. Zij hadden en-
kele kleindochters met de naam Ebelje en de vrouw van meester Elleri zou heel goed één daarvan
geweest kunnen zijn. Wij zien in haar dan de in 1679 geboren dochter van Albert Clasen en Geertruid
Regneri; en dan kan een Geertruid Elleri die in 1722 in Groningen woonde, naar deze grootmoeder
zijn vernoemd. Deze hele configuratie is vooralsnog speculatief; de heer Waterborg verricht mo-
menteel voortgezet onderzoek naar de Regnerus-dan.

Uit dit huwelijk (onder andere?):

1. Arnoldus Elleri, ged. Uithuizen 24-3-1699, ingeschreven als student te Groningen 18-6-
1715 (Omlandus, Med.), begr. Uithuizen (als 'Ordonnoldi Elery') 3-8-1764 (in de bekken
ƒ13.8.0).
Omstreeks 1737 was hij voorlezer te Uithuizen; in 1751 leefde hij nog, want bij het huwelijk van
Eppe Folkerts en Eelje Geerts werd Arnoldus Elleri als getuige vermeld3S.

Omdat daar geen vrouw bij vermeld wordt, houd ik hem voor de hier vermelde Arnoldus. Er is
namelijk nog een tweede Arnoldus Elleri in de familie, van wie geen doop is gevonden, maar die ook
in Uithuizen woonde: een zoon van Illb. Het is bijzonder lastig om de gegevens hen aangaande te
scheiden, maar de arts van die naam (opgevoerd als IVd, ca. 1698-1767) was gehuwd en had kinde-
ren. Hij trad duidelijk meer in de openbaarheid en ik heb uiteindelijk vrijwel alle gevonden gege-
vens aan hem 'toegeschreven'. Ik moet toegeven dat dit soms wel arbitrair is gebeurd.

2. Albert [later: Albertus] Elleri, volgtlVa.
3. Etthien Elleri, ged. Uithuizen 16-12-1701, overl. tussen dec. 1742 en sept. 1744, tr. [ca. 1730?]

EgbertJansHoman, ged. Zuidhorn 26-11-1707, winkelier en koopman, overl. vóór okt. 1775,
zn. van Jan Reiners Homan en Jantjen Geerts. Hij hertr. ca. \744StijntienMeinderts.
Etjen Elleri werd op attestatie van Uithuizen lidmaat in Groningen september 1728. Voor de her-
komst van haar man is hier de genealogie Homan gevolgd36. De filiatie is daarin overigens niet
duidelijk bewezen en de vermelding van de kinderen Homan aldaar is niet geheel juist; die is hier
aangepast.

De inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Ettjen Elleri werd in september 1744 overge-
geven door haar man EgbertUoman. De behuizing 'zijnde een kremerie staande op eigen grond tot
Uithuisen an de strate' was waard ƒ 800. Profijtelijke staat tenslotte ƒ 3243.2.7. Hierop volgde een
afkoop tussen Egbertjans Homan en Arnoldus Elleri voortnond, Reinderjans Homan en Sijmen Hindrix
Vink voogden over de onmondige kinderen, 3 september 1744. De vader behield, zoals gebruike-
lijk, de boedel en ieder kind (vier in getal) kreeg/350 en vier nieuwe lakens, 'een wijtel en een paar
kussenteeken' en tenslotte tezamen moeders lijfstoebehoor. Het zoontje zou 'een goed ambagt
leren en de meysjes najen, beiden goet lesen en schrijven'37. Er moeten toen één zoon en drie doch-
ters in leven zijn geweest; de jongste zoonjan, is dan jong overleden.

Een verdere afhandeling vinden we eind 1775, na het overlijden van de man38 tussen Stijntje
Meinders als 'leg. tut.' over haar vier kinderen bij wijlen Egbert Homan enerzijds, en anderzijds Jo-
hannes Homan en Anna Peters, echtelieden, Harm Rintjes wegens zij n huisvrouw Ebelie Egberts Homan,
en Jantjen Homan getrouwd met ArentHelmers, nagelaten kinderen van wijlen EgbertHoman bij wij-
len Ettjen Ellerij. Dit betrof een scheiding, deling en uitkoop van de goederen nagelaten door wijlen
hun vader EgbertHoman. Tegen die tijd was er dus nog een meisje uit het eerste huwelijk overleden.
Dat kan de in 1738 gedoopte Etje zijn geweest, maar ook vóór 1735 kunnen er natuurlijk nog kinde-
ren zijn geboren.

Stijntje Meinders behield bij de scheiding in 1775 de behuizing (de kremerij) gelegen te Usquert
op kerkegrond, met de eigendom van een heemstede ten zuiden ervan, de winkelgoederen en ge-
reedschappen in de laken- en kruidenierswinkel of bevonden, door haar met wijlen haar eheman
bewoond en gebruikt. Aan haar stiefkinderen zou zij uitkeren 3/7 parten vaderlijke nalatenschap;
dit was toen naar voldoening ontvangen.
Uit dit huwelijk:
a. Ebelie Egberts Homan, van Usquert, otr./tr. Garnwerd/Usquert 20-9/11-10-1761 Harm Reintjes, van

Garnwerd.

Gens Nostra 59 (2004) 93



b.Johanna [ook: Jantje] Egberts Homan, geb. Uithuizen, ged. Oldenzijl (wegens ziekte van de pre-
dikant te Uithuizen) 23-9-1736, otr./tr. Usquert/Uithuizermeeden 18-5/11-6-1760 Arent Helmers
[ook: Helmichs], van Uithuizermeeden.

c. Etje Egberts Homan, ged. Uithuizen 2-2-1738.
d.Johannes Egberts Homan, ged. Uithuizen 22-3-1739, bij zijn huwelijk van Usquert, tr. Usquert 11-3-

1767AnnaPieters, van 'tZandt.
e. Jan EgbertsHoman, ged. Uithuizen 16-12-1742, jong overleden.

4. Jantyn Ellen, ged. Uithuizen 2-4-1706, begr. Stedum 18-11-1766 (Jantjen Ellery de huis-
vrouw van Conrady, in de bekken ƒ 11.13.1)39, tr. ca. 1733 Henricus Conradi, mr. chirurgijn te
Stedum, zn. van Albartus Conradi en Lubbegje Hendriks.
Hindericus Conradi betaalde begin 1767/3 voor het gebruik van het dodelaken en het luiden van de
grote klok voor zijn vrouw40. Een jaar later werd haar nalatenschap gescheiden41: Johannes Homan
en Anna Pieters, zijn zusters Ebelia Homan gehuwd met Harm Rientjes Mulder en Jantjen Homan ge-
huwd met Arent Helmers. Met diverse anderen werd de erfenis van JantjeElleri vrouw van Hindericus
Conradi verdeeld. Aansluitend voldeed de weduwnaar nog ƒ 6 aan de diaconie, 'zijnde een legaat
bij testamente gemaakt an de armen tot Stedum wegens het versterf van zijn overleeden vrouw
Jantjen Elleri'42.
Uit dit huwelijk:
a. Lubbina Conradi, ged. Stedum 7-2-1734.
b. Ibelia Conradi, ged. Stedum 8-1-1736.
Een van beide meisjes zal zijn overleden in oktober 1736, want Doctor Hynderck Conradi betaalde
op 22-10-1736 zes stuivers voor 'het arme laken over sijn kijnts doode lijck'43. Mogelijk - maar niet
zeker - werd het andere kind begraven als 'Conradi mait' op 7 januari 176644; dit kan geen dienst-
bode zijn geweest, aangezien het gecollecteerde bedrag daarvoor veel te hoog was (f 7.11.1). Tevens
voldeed Conradi bij die gelegenheid nog ƒ 3 voor het luiden met de grote klok, en het gebruik van
het lijklaken.

5. Nicolaus Elleri, volgt IVb.
6. TjaldaElleri,ged. Oldenzijl 29-4-1714.
7? GeertruitElleri, (mogelijk geboren rond 1703), die als j .d. in de Heerestraet, in de stad Gro-

ningen lidmaat op belijdenis werd in september 1722.

Illb. Arnoldus Elleri, geb. Uithuizen 13-11-1666 (postuum), ingeschreven als student aan de
Groninger universiteit (Arnoldus Elleri, Omlandus, a. 19, Phil.) 15-5-1685, lidmaat Groningen
(als theol. student, op att. van Uithuizen) dec. 1689, theol. cand., schoolmeester te Woltersum
(tot 1698) en te Oosternieland (1698-1708), overl. ca. 1708, otr. Groningen (als Arnoldus Elleri,
candidatus, van Uithuizen) 18-5-1695, tr. Woltersum 9-6-1695 (voor de bruid Bartholdus Deur-
lee als zwager) Anna Margreta Uchttnans, ged. Groningen M.K. 25-12-1667, lidmaat Groningen
op att. van Wittewierum (Anna Margreta Uchtmans wed. Elleri) maart 1712, begr. [Groningen]
7-5-1716, dr. van de gezworene Gerhardus Uchtman en Grietien Brunnens.

Bij het huwelijk van Regnerus Dronrijp en Wilhelmina Uchtman 45 verschenen voor de bruid de can-
didatus E. Elleri (sic), Wiardus Wiardi predikant te Garsthuizen, en Bartholdus Durleu. Minder dan
twee jaar later46 zien we alle betrokkenen opnieuw verschijnen: Wiardus Wiardi, pastor in Garst-
huizen als voormond over de onmondige zoon van wijlen de gezworene Gerhard Uchtman, tevens
nomine uxoris; Arnoldus Elleri nomine axoris, Regnerus Dronrijp nomine uxons,Bartholt Durleu no-
mine uxoris en Bronne Uchtman voor zichzelf, allen erfgenamen van wijlen de gezworene Gerhardus
Uchtman, verkochten toen de behuizing genaamd de Carper voor het Kleine Poortien ten oosten
van het Winschoterdiep alsmede en behuizing en brouwerij tegenover het tweede verlaat aan het
Damsterdiep. Ondanks deze inkomstenpost had het echtpaar op dat moment contant geld nodig:
Arnoldus Elleri, 'S.S.Th.cand.', tevens schoolmeester te Oosternieland, gehuwd met Anna Margreta
Uchtmans leende van schrijver Regnerus Dronrijp en Wilhelmina Uchtman, echtelieden, in Groningen
ƒ17547. In de herfst van 1701 waren de erven Uchtman (onder wie dus ook Arnoldus Elleri namens zijn
vrouw) nog steeds bezig met het opeisen van de koopschatspenningen48.
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Op 8 mei 1716 diende de predikant Wilhelmus Uchtman samen met de andere naaste vrienden van
'de nagelaten kinderen van de candidatus Elleri en Anna Margreta Uchtman' een verzoek bij het
stadsbestuur in49. Hij verklaarde dat 'der kinderen moeder op gisteren ter aarden zijnde bestelt, de
remonstranten als de naaste op de begraeffenisse ordres hebben gestelt...' maar omdat zij geheel
en al onkundig waren van de financiële stand van zaken, durfden zij 'geen betalinge der doodts
onkosten [te] doen uijt vrese van de minderjarigen daar door an de schulden der ouderen te verbin-
den'. B & R authoriseerden hen om de noodzakelijke doodskosten te voldoen, mits deze het bedrag
van ƒ 30 niet te boven gingen. Deze som was toentertijd het standaardbedrag voor een fatsoenlijke
begrafenis; voor minder kon het niet, met meer kosten zouden de schuldeisers benadeeld worden.
In elk geval is hiermee het overlijden van de vrouw vastgelegd. Van een boedelscheiding tussen de
kinderen vond ik geen spoor, en voogden zijn er klaarblijkelijk niet aangesteld. Geen van de kin-
deren kwam bovendien in een weeshuis terecht, niet in het Burgerweeshuis en niet in het Diaco-
nieweeshuis50; de jongens moeten toen 20 en 18 zijn geweest, het meisje was nog geen 16. Ze zullen
allicht door familie (van moederszijde?) zijn opgevangen.

De kinderen uit het huwelijk Elleri-Uchtmans deelden veel later, in 1736-1737, mee in de erfenis
van de Groninger burgemeester Cornellis Schaij en vrouw Anna Muntinghe". Onder de vele erven van
de man waren Arnoldus Elleri 'wegens mijn overleden vader en mijzelf, C. Radijs wegen lieutenant
Elleri, en zijn zuster Ettjen Ellerij. Aan de kinderen Elleri (voor wie hopman Radijs optrad) kwam de
helft van een plaats bij de Hoornsedijk groot 48'/2 matten, gebruikt voor in 't geheel ƒ 70 huur door
TietjenOffringa; een kapitaal over de provincie grootf 1000, verschijnende jaarlijks op 13 september,
met nog ƒ 145.4.0 achterstallige rente; en een vrouwenzitplaats in de Martinikerk doende ƒ 36.3.0
huur. Arnoldus Elleri de zoon (dus IVd) kreeg 48 grazen land te Garmerwolde, onder beklemming
gebruikt door HindrikAbels voor ƒ 120 per jaar, een kapitaal groot ƒ 100 over de provincie verschij-
nende 29 mei, met nog ƒ 156.17.0 achterstallige rente.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardus Elleri, volgt IVc.
2. Arnoldus Elleri, doop niet gevonden (mogelijk geboren ca. 1698, in de periode tussen het

verblijf in Woltersum en dat in Oosternieland), volgt IVd.
3. Etjen Elleri, ged. Oosternieland 10-11-1700 (dr. van Dns. Arnoldus Ellerie), lidmaat op belij-

denis (Etjen Elleri j .d. aan 't Groote Markt) dec. 1720, van Oosternieland, otr. Groningen
(voor haar Christoffer Radijs als neef) 7-4-1725, tr. Oudeschans 13-5-1725 Jan Hendrik Wol-
ters, van de Bellingwolderschans [= Oudeschans].
De doop van Jan Hendrik Wolters zag ik nergens, maar hij kan een kind zijn van zekere Wolter Victoor
gehuwd met Jantje N., die in de relevante periode in Oudeschans woonden en daar kinderen lieten
dopen. Tijdens zijn vermeldingen in het doopboek (1727-1737) wisselde zijn naam tussen Hendrik
Wolters en Jan Hendrik Wolters, en zelfs een keer Jan Hindrik zonder meer.
Uit dit huwelijk:
a. AnnaMargreta Wolters,ged.Oudeschans9-11-1727.
b. Jantie Wolters, ged. Oudeschans 2-9-1731.
c. Arnoldus Wolters, ged. Oudeschans 10-1-1734.
d. Wolter Wolters, ged. Oudeschans 20-1-1737.

IVa. Albertus Elleri, ged. Uithuizen 13-10-1700, luitenant en chirurgijn, overl. vóór juni 1752,
tr. (1) (Albertus Elleri, van Uithuizen), otr./tr. Groningen M. K. 11-12-1723/11-1-1724 (met bel. op
't Zandt) Mar[ri]ghjen Medema (p.q. raadsdienaar Hindrik Medema als vader, ged. Groningen
N. K. 4-3-1706, dr. van Hindricus Medema en Jantje Kijff; tr. (2) (huwelijk niet gevonden, waar-
schijnlijk te 't Zandt) Jantien Grijns, ged. Stedum 6-4-1704, overl. na april 1767, dr. van Crijn
Jakels en Grietien Pieters. Zij hertr., otr. ' t Zandt 8-7-175 2j<mA nes, van Westeremden, overl. na
april 1767 (hij was eerder getrouwd met Lijsbet Boijs).
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Marghje Medema moet wel heel jong gehuwd zijn: op haar zeventiende. Haar huwelijk kan eenjaar
of tien geduurd hebben, maar ook wel korter: de dateringen liggen niet helemaal vast. Er zal één
overlevend kind zijn geweest, de dochter Geertruida Elleri.

Gedurende de eerste helft van de jaren 1730 moet Albertus Elleri zijn hertrouwd metjantjen Crijns.
Ook daarvan liggen de dateringen niet vast, omdat over deze periode de DTB van 't Zandt ontbre-
ken. Pas in 1752, toen Alberrus inmiddels was overleden en de dochter uit het eerste huwelijk in
het huwelijk trad, krijgen we weer vaste grond onder de voeten. In juni 175252 werd aangezworen
Arnoldus Elleri te Uithuizen voormond over de drie minderjarige kinderen van wijlen Albertus Elleri
bijJantjeCrijns in echte verwekt, PieterCrijns te Stedum sibbevoogd en WillemPieters 'onder deeseju-
dicature' vreemde voogd; de voorstanderen kregen meteen toestemming tot scheiding en deling
van de pupillen vaderlijke nalatenschap met de moeder jantien Grijns, die op het punt van hertrou-
wen stond.

Vijftien jaar later waren de kinderen uit dit tweede huwelijk eindelijk meerderjarig", de jongste
door middel van een juridische kunstgreep (hij had in februari 1767 venia aetatis verkregen). Toen
bleek ook dat de voorstanderen zich eigenlijk helemaal niet met de boedel hadden bemoeid:
'Op heeden den 1 maij 1767 is in jud. van 't Zand gecompareert Willem Pieters als vreemde voogd
over de drie minderjarige kinderen van Jantjen Crijns bij wijlen Albartus Ellerij in egte verweckt
sijnde de voormond Arnoldus Ellerij en de sibbevoogd Pieter Crijns overleeden, om rekeninge en
reliqua te praesteren an de pupillen welke alle meerderjarig, als sijnde de jongste pupille volgens
apostille van den 20 februari jongst venia aetatis verleent, en verklaarde de vreemde voogd bij
de voorstanderen geene administratie van deesen boedel oijt te zijn geweest, maar de maneance
van dien van den beginne af tot nu toe bij de moeder en stiefvader te sijn verbleeven. Waarop den
vervolgens compareerden opgenoemde Jantjen Crijns als moeder en Jan Arijes als stiefvader
bekennende het waar te zijn dat sij geduirende de tijt na dewelke de pupillen tot de ter afkoop
gestipuleerde jaaren ouderdom gekoomen waaren de boedel, als voorheen gewoon waaren ge-
weest, hadden geadministreert, de pupillen van de nodige behoeftens hadden voorsien, sonder
oyt renten van 't capitaal te hebben gegeven, ook geen anteikeninge van ontfang en uitgave te
hebben gehouden, maar verklaarden an de beide oudste pupillen Magrieta Ellerij getrouwt an
Pieter Hindriks de Windt en Ebelia Ellerij getrouwt an Claas Isebrants extra judicieel de haar
competerende quota an jeder derselve bij 't ingaan van 't huiwlijk te hebben geextradeert, soo als
gemelte pupillen geadsisteert met haare ehemans genoemt bekenden sulks tot volle genoegen uit
handen haarer ouderen voorschreeven te hebben ontfangen, betuigende oversulks als nog met die
gedaane rekening en reliquae ten vollen vredig en vergenoegt te zij n en diens halven te konnen ge-
dogen dat haare voorstanderen ofte diens repraesentanten ten haaren reguarde volleedig wierden
gequiteert en van verdere administratie en gedanen eede gedechargeert.

Wijders verklaarden meergementioneerde ouderen de resterende derde part afkoopspenningen
met den ankleeve van dien ten afkoopsbrieve vermeit tot dienste en profijte van de jongste pupille
Johannes Ellerij in conformite apostille van den 20 februari jongst te sullen onder sig behouden,
waarmeede genoemde pupille meede gecompareert vollenkoomen content sijnde, betuigde dee-
sen voor volleedige rekening en overleveringe an te neemen en ten allen tijde te sullen respecteren
en houden, alwaaromme er meede niet tegen was dat de voorstanderen of diens repraesentanten
wierden gedechargeert.'

Daarin staat dus precies wat er sinds 1752 was voorgevallen: moeder en stiefvader hadden de
jongelui grootgebracht en van het nodige voorzien, zonder de inkomsten en uitgaven af te wegen.
De twee meisjes hadden bij hun huwelijk een derdendeel gekregen en verklaarden zich daarmee
tevreden; het aandeel van de zoon hielden zij nog even onder zich, zoals bij diens meerderjarig-
heidsverklaring was afgesproken. Van de drie voogden was alleen de vreemde voogd nog in leven.
Klaarblijkelijk leefde het gezin in een uitstekende onderlinge verstandhouding: niemand protes-
teerde tegen deze afwikkeling.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruida Elleri, van 't Zandt, lidmaat Groningen (Getruda Elleri nu Coler in Brugge-
straat) maart 1754, otr./tr. Groningen 21-10/7-11-1752 Cornelis Coler, ged. Groningen M.K.
20-4-1723 (in Geltingestr.), zn. van Daniel Koole [ook: Coler] en Bij we Frison.
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Cornelis Cooler en Geertruida Elleri lieten huwelijkse voorwaarden opmaken54. Aan bruidegomszijde
verscheen Bewa Cokrs, zij n moeder. Aan bruidszijde H. Conradi en Jantien Elleri aangehuwde oom en
volle moei, D. N. Elleri volle oom, Pieter Crijns voormond over haar halfbroeder en halfzusters.

In de stad Groningen vond ik twee kinderen gedoopt, onder de naam Coolder. Na 1762 trof ik
hen niet meer aan.
Uit dit huwelijk:
a. DanielKoolder, ged. Groningen M.K. 24-12-1756(Bruggestrate).
b. Alberdina Coolder, ged. Groningen A.K. 14-7-1762 (bij 't A-Kerkh.).

Uit het tweede huwelijk:

2. EbeliaElleri, afkomstig ui t ' Zandt, geb. ca. 1735, overl. Stedum (oud 67 jr., aangiftedatum)
31-3-1803, otr. Stedum 27-11-1762 Claashebrants, ged. Stedum 8-1-1730, begr. ald. 4-2-1803,
zn. van Isebrant Jans en Harmke Claasen.
Huwelijkse voorwaarden": Aan bruidegomszijde Harmke Claasen moeder, Jan IJsebrants en Magda-
lena IJsebrants broeder en zuster. Aan bruidszijde: Jan Aris en Jantje Crijns stiefvader en volle moeder,
Pieter Hindriks Wint en Margareta Elleri zwager en zuster, Hindrikus Conradi en Jantje Elleri aange-
trouwde oom en volle tante, Pieter Crijns volle oom en sibbevoogd, Willem Pieters vreemde voogd.

Haar overlijden werd aangemeld door ÏJzebrand Klaassen, die aangaf het lijk zijner moeder,
genaamd Ebelia Elleri, oud 67 jaar, gewoond hebbende hier in 't dorp bij Albert Klaassen, gehuwd
geweest metKlaasIjzebrands, nalatende twee zonen en ene dochter. De familie is laterZarkema gaan
heten.

3. Margaretha Elleri, geb. 't Zandt ca. 1737, overl. Aduard (huis no. 30, als weduwe, geboortig
van 't Zandt, oud 87 jr.) 16-9-1824, tr. Stedum 6-4-1760 Pieter Hindriks [de] Windt, ged. Veen-
dam 4-1-1733, molenaar en wedman te Stedum, later wedman te Aduard, overl. Aduard
voor 1824 (en waarschijnlijk voor 1811), zn. van Hindrik Pieters Wint en Jantjen Gerrits.
Huwelijkse voorwaarden56: aan bruidegomszijde: Hindrikjans en Jantjen Gerrits stiefvader en volle
moeder, Aaltjen Gerrits volle 'moei'. Aan bruidszijde: Jan Aries en Jantjen Crijns stiefvader en volle
moeder, Nicolaas Ellerij en Aaltjen Tietes oom en aangehuwde tante, Hindricus Conradi en Jantjen Ellerij
aangehuwde oom en volle tante, Gesijna Ellerij volle nicht, Pieter Crijns en Geertruit Beerends oom en
aangehuwde tante, tevens sibbevoogd, Willem Pieters vreemde voogd.

Zij kochten in 1766 een roggemolen te Stedum; twintig jaar later nam hun zoon deze over. Daar-
na zullen zij naar Aduard zijn vertrokken: daar werden zij (met attestatie van Stedum) ingeboekt
op 24 december 1786. De man overleed eerst (onbekend wanneer).

4. johannes Elleri, volgt Va.

IVb. Nicolaus Elleri, ged. Uithuizen 13-6-1710, chirurgijn te Noordhorn, belijdenis Noord-
horn 3-5-1739, begr. Noordhorn 17-2-1796, tr. (1) Noordhorn 26-5-1737 Aaltjen Tietes, ged.
Grijpskerk 7-6-1709, overl. Noordhorn tussen 1758 en 1768, dr. van Tiete Nannings en Aeltjen
Hindriks; tr. (2) otr./tr. Noordhorn/Den Ham 8-5/22-5-1768 Sijbrigh Peters (later: Sijpke Pieters],
ged. Den Ham 11-10-1739, overl. Noordhorn 25-7-1814, dr. van Peter Hindriks en Anje Peters.

Dokter Elleri is oud geworden: toen hij stierf was hij in zijn 86C levensjaar. Op dat moment kon
hij al langere tijd niet meer in zijn eigen levensonderhoud voorzien; voor zover ik kon vaststellen
werd hij vanaf de jaarwisseling 1778-1779 financieel ondersteund door de plaatselijke diaconie57.
Mogelijk is dat ook het moment dat hij als arts ter plaatse werd opgevolgd door dokter Phajf. Aan
dergelijke ondersteuning was overigens niets minderwaardigs: als arts had hij de plaatselijke ge-
meenschap tientallen jaren bijgestaan. In 1742-1744,1750-1752,1754-1755,1760,1764-1765,1771,
1777, en zelfs nog in 1794 was hij diaken of (later) ouderling (dit zijn momentopnamen, mogelijk
vervulde hij deze taken nog veel vaker dan deze vermeldingen suggereren). Dit ondanks het feit
dat hij klaarblijkelijk wel van een slokje hield en misschien ook wel van vrouwelijk gezelschap. De
Acta consistorii van Noordhorn staan er bij tijden vol van.

In 1753 werd hij al eens voor één keer van het Avondmaal uitgesloten door ds. M. Hagenauw en
de kerkenraad. Nadat de predikant later dat jaar was overleden, horen we er niet meer van, maar
tijdens de periode dat ds. S.B. Venhuizen in Noordhorn stond, werd de kritiek hervat. Zo had hij in
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de herfst van 1758 in hevige dronkenschap zijn voorliefde voor onder andere de vrouw van Pieter
Rompt uitgesproken; die avond laat was hij herhaaldelijk op straat gevallen en door anderen naar
huis gebracht. (Uit de terloopse opmerking dat de dokter tegen middernacht door zijn huisvrouw
werd binnengelaten kunnen we opmaken dat Aaltjen Tietes toen nog in leven was.) Lijsbeth Wijbes,
de vrouw van Pieter Rompt, had trouwens niet zoveel bezwaren tegen de bezoeken van de dokter;
het was haar man die er 'tot slagens toe' ruzie over maakte! Ditmaal werd Nicolaas voor onbepaal-
de tijd onder censuur gesteld (en van zijn taken als ouderling ontheven).

Dokter Ellerie was niettemin één der dorpsnotabelen en zal gedurende zijn actieve leven een
redelijk inkomen hebben genoten, doch zonder een kans om zich kapitaal te verwerven. Zo was
hij dus voor zijn najaren afhankelijk van de toenmalige AOW, te weten kerkelijke steun. Hij was,
achterin de vijftig, nog hertrouwd met een veel jongere vrouw en had in 1779 minstens drie jonge
kinderen thuis: de zoons Petrus Arnoldus (in de wandeling Dokters Pieter), Nicolausjacobus (ook wel
Dokters Klaas) en Tiete. Zij werden op den duur ook afzonderlijk ondersteund met kleding en
schoeisel, en uit (bijvoorbeeld) de rekening over 1786-1787 blijkt dat de beide oudsten toen door
de diaconie uitbesteed waren in een dienst tegen een jaarloon van plm. ƒ 15 alsmede één of twee
paar schoenen. Goed voor de maatschappelijke standing was deze bedeling overigens niet. De drie
zoons uit dit tweede huwelijk brachten het niet verder dan tot arbeider of, in het geval van Tiete,
tot tapper en molenaarsknecht.

Dokter Ellen werd op 17 februari 1796 begraven. In de bekken werd het toch nog respectabele be-
drag van ƒ 5.19.6 aan collectegelden bevonden, er werden 15 stuivers betaald voor het gebruik van
het zwarte laken, en de diaconie spendeerde er een kwart ton bier aan (Jan Mensen ontving daarvoor
op 25 februari 1796 het bedrag van ƒ 2.5.0.) Al met al zal het een waardige uitvaart zijn geweest.
Zijn toenmalige vrouw, Sijbrigh Peters, kwam in de tweede helft van haar leven vrijwel uitsluitend
voor als Sijpke Pieters. Na de dood van haar man kreeg zij nog bijna twintig jaar lang een uitkering
van de diaconie: haast altijd was het anderhalf voer baggerturf en verschillende bedragen aan
'noodruft'. Deze rekeningen zijn niet voor elk jaar overgeleverd, maar het bedrag wisselde erg:
soms bedroeg het jaartotaal slechts ƒ 19, soms ook ƒ 40 of meer. Als 'weduwe Elery' betaalde zij
trouwens in 1801 aan de boekhouder van de diakonie 16 stuivers uit, omdat er bij haar bijen hadden
gestaan58. Klaarblijkelijk had zij er ook nog een baantje bij: toen zij stierf- als SijpkePieters zonder
meer, en ik had haar overlijden onder die naam misschien niet eens teruggevonden zonder de aan-
wijzingen van de diaconie-registers - was zij turfmetersche. Op 28 juli 1814 werd ze begraven: de
diaconie noteerde dat in de bekken ƒ 1.11.0 was bevonden, dat wil zeggen gecollecteerd.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes, ged. Noordhorn 30-3-1738, jong overleden.
2. Alegunda Elleri, ged. Noordhorn 1-11-1741, tr. Noordhorn 28-1-1770 Jan Jacobs [Rijskamp],

ged. Ezinge 15-10-1741, overl. Zuidhorn 16-1-1823,zn- van Jakob Jans en Ferdina Isaaks.
Jan Jacobs Rijskamp en Alagonda Ellery te Noordhorn leenden in 1781 ƒ 125 van het echtpaar
Jannes Sijbrants en Wijtskeluurts in hetzelfde dorp59.

3. EbeliaElleri,ged.Noordhorn 1-12-1743,overl. Stedum(huis no.34) 16-1-1814, tr.Stedum 21-
4-1770 GeertFridsgers [Hoeksema], geb. Peize 3-5-1744, koopman (1815), overl. Stedum (huis
no. 34) 23-7-1815, zn. van Fridsger Berends en Jantje Stevens.
Het doopboek van Peize begint in 1771. De opgegeven geboortedatum kan daarin dus niet
worden geverifieerd.
Bij het huwelijkscontract van een dochter uit dit huwelijk, in 1801, kwamen beide ouders als getui-
gen voor60. De bruid was Jantje Geerts Fridsgers (toen nog niet onder de naam Hoeksema), de bruide-
gom Hindrik Bartelds, weduwnaar van LoukeJacobs. Het was Jantjes eerste huwelijk; in 1814 zou zij
hertrouwen met haar zwager Jan Bartelds Swierenga.

4. Johanna Elleri, ged. Noordhorn 16-10-1746, overl. vóór 1778, otr./tr. Noordhorn/Niezijl
9/23-2-1772 Willemjans de Waard [bij het huwelijk: de Weert], geb./ged. Stedum 18-4/19-4-
1744, zn. van Jan Willems de Waart en Harmina Harmannes, op 't Holt. Hij hertr., otr.
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Niezijl 31-1-1778 Pieterke Tjebbes (van der Ploeg), geb. Noordhorn ca. 1748 (doop niet gevon-
den), overl. Grijpskerk(oud 87 jr.) 17-3-1836, dr. van Tjebbe Cornelis en Baukjen Derks, op
Oxwerd onder Noordhorn.
Een boedelbeschrijving dateert van begin 17786' en is opgemaakt op verzoek van Willem Jans
weduwnaar van Johanna Ellerie, in leven wonende te Niezijl. Er was een behuizing te Niezijl
(doende grondpacht aan EelkePostuma ƒ 15.5.4), ter waarde van ƒ 800. De profijtelijke staat bedroeg
ƒ 1463.10.0, er was geen schadelijke staat. De waarde van het lijfstoebehoren was ƒ 229. Pro memo-
rie werd nog vermeld het vaste goed van vaderszijde aangebracht, te weten een halve snikvaart van
Niezijl op Groningen door Willem Jans aangekocht voor ƒ 1400, waar toen nog een schuld van ƒ 1000
op rustte; deze bleef buiten de boedel. Voorstanderen over de minderjarige pupil waren Jan Jacobs
Rijskamp,Jan Willms, en Henderk Pieters. Het kind kreeg uiteindelijk een afkoopsom van ƒ 731.15.0
alsmede ƒ 218.5.0 wegens de waarde van het moederlijke lijfstoebehoren.

De afkoop met de pupil (een zoontje waarvan geen naam werd vermeld; omdat er slechts één
doop valt te vinden moet het Jan zijn geweest) en het huwelijkscontract met betrekking tot het
tweede huwelijk van de man vonden op dezelfde dag plaats62. Getuigen aan bruidegomszijde
waren de genoemde voogden en dan nog een keer Jan Willems, nu als vader van de bruidegom. Bij
al deze vermeldingen, zowel in het trouwboek als in de akten, werd niet éénmaal de familienaam
genoemd: het was toen steeds Willem Jans.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Willems, ged. Niezijl 7-2-1773.

5. Tietje Elleri, ged. Noordhorn 22-2-1750.

6. Johannes Henricus, ged. Noordhorn 10-6, begr. ald. (N. Ellerdy's soontje, in de bekken

ƒ1.14.4) 2-9-1753.

Uit het tweede huwelijk:

7. Johannes Elleri, ged. Noordhorn 3-3-1769.
8. Petrus Arnoldus, volgt Vb.
9. Nicolausjacobus, volgt Vc.

10. Tietie, ged. Noordhorn 24-7-1774, mogelijk begr. Noordhorn (Ellerys kint, in de bekken
ƒ1.2.3; dit kan ook Johannes betreffen) 26-8-1776.

11. Hete, volgt Vd.
12. Albertus, ged. Noordhorn 28-6-1778.

IVc. Gerhardus Elleri, ged. Woltersum 1-3-1696 (zn. van Dominus Arnoldus Elleri, S.s. Theo-
logiae Candidatus), lidmaat op belijdenis te Groningen (in de N. Kerk-straet) dec. 1715, luite-
nant, overl. Fontenoy 1745, tr. (1) Oudeschans 5-8-1731 PetrinaFrancoise de Soet, overl. voor 1738;
tr. (2) Wageningen 12-6-1738 Jenneke van Veen, ged. Wageningen 24-5-1719, overl. tussen 28-8-
1777 en aug. 1782, dr. van Abraham van Veen en Geertruid van Manen. Zij hertr. Wageningen
13-10-1747 Peter van den Heuvel.

Gerhardus was luitenant in het regiment van de heer colonel Vegelin van Claerbergen, welke laat-
ste in 1737-1738 garnizoenscommandant te Wageningen was. Hij was op 21 mei 1737 met attestatie
van Warnsveld overgekomen naar Wageningen. Het regiment vertrok in 1744 naar de zuidelijke
Nederlanden, waar tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog de Staatse troepen samen met de En-
gelsen en de Oosterijkers vochten. De slag bij Fontenoy, in 1745, werd door de Fransen gewonnen
en Gerhardus keerde niet terug. Hoewel zij al in 1747 hertrouwde werd nog in augustus 1777 ge-
meld dat de weduwe Elleri, 'dogter van de Lieut. van Veen' haar zitplaats in de Wageningse kerk
(no. 250) overdeed aan Berent Troost en diens vrouw Anna Elleri, haar schoonzoon en dochter dus.

Een boedelscheiding tussen de beide dochters uit het eerste huwelijk dateert van eind 1753.
Anna Petrina was toen al gehuwd, ze werd bijgestaan door haar echtgenoot Dr. JoostIsaacksBlom en
zij kwiteerden haar momber, commies A. van Proeten, die toen alleen nog het beheer had over de
goederen van Johanna Maria Reinolda6l. Ik vond beide vrouwen nadien niet meer vermeld.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Anna PetrinaElleri, ged. Oudeschans 18-5-1732, rentenierster (1811), overl. Nieuwolda 28-8-
1811, tr. Nieuwolda 1-4-1753 JoostIsaakBlom, med. doctor, van Ternaard.
Hun huwelijkscontract64 gaf aan bruidegomszijde een broer (initiaal onleesbaar), een aangehuw-
de neef en nicht, en een voormomber. Aan bruidszijde getuigden de leden van de kerkenraad te
Oudeschans, als haar voogden!

In mei 1755 (dus twee jaar na het huwelijk) leenden JoestlsaacBloem med. doctor en Anna Petrina
Ellerif 2300 uit aan Everardus Molema te Nieuwolda65. Was de arts zo rijk, of betrof het een erfdeel
van zijn vrouw?

2. Johanna Maria ReinoldaElleri, ged. Oudeschans 13-2-1735, overl. na 1753.

Uit het tweede huwelijk:

3. Anna Margrietha Ellen, ged. Wageningen 11-3-1739, overl./begr. Wageningen 13-11/20-11-
1807, tr. Barend [ook: Berendt] Troost, ged. Wageningen 13-6-1739, overl. ald. 17-4-1811, zn.
van Cornelis Troost en Maria [ook: Mietje] van de Westerhof.
Bij hun huwelijk woonden beiden in de Buurt onder Wageningen. Uit dit huwelijk wer-
den te Wageningen tussen 1765 en 1779 negen kinderen geboren.

4. GeertruydElleri, ged. Wageningen 9-6-1740.
5. AnthoniaEleri,ged.Wageningen 10-6-1742.
6. Arnoldus Eleri, volgt Ve.

IVd. Arnoldus Ellen, waarschijnlijk geb. ca. 1698, arts te Uithuizen, begr. Uithuizen (als 'de
dotter Elerie') 31-12-1767 (in de bekken ƒ 1.0.0), tr. Geertruit Ruijtcmans, begr. Uithuizen (als
'dokter Elerdi weduwe') 28-4-1768 (in de bekken ƒ 7.15.0).

Er moeten twéé gelijknamige neven Arnoldus Elleri in Uithuizen hebben gewoond: de zoon van
Joannes Etlerie (Illa-i, 1699-1764) en deze arts. Verreweg de meeste vermeldingen van een Arnoldus
Elleri heb ik aan de dorpsdokter toegeschreven. Een bevestiging van zijn plaats in de familie vond
ik in de eerder al gemelde verdeling van de erfenis van de Groninger burgemeester Cornellis Schaij
en vrouw Anna Muntinghe66. Onder de vele erven van de man waren Arnoldus Elleri 'wegens mijn
overleden vader en mijzelf, C. Radijs wegens lieutenant Elleri, en zij n zuster Ettjen Ellerij.

Arnoldus Elleri in qlte (er staat niet bij in welke hoedanigheid) eiste in 1728 ƒ 160 van Simon Dink
(mede namens diens vrouw) wegens 'geleverd steenwark'67. Deze vordering werd toegewezen.
Het jaar erop werd hij aangezworen als vreemde voogd over de onmondige kinderen van wijlen
Hindrikjacobs bij Meenje Clasen68. Het is overigens niet onmogelijk dat deze vermeldingen in feite
betrekking hadden op de al genoemde neef en naamgenoot onder Illa-i. Uiteraard zal hem betref-
fen de vordering op DerkMindels voor 'meesterloon en gedane moeytens aan hem pligtig'; ook dit
wees het gerecht toe69. En de Arnoldus Elleri, die beslag liet leggen op het verdiende loon van de
dienstmaagd Aaltje (berustende onder haar werkgever Jan Clasen) 'wegens meesterloon en verdere
gedane diensten' was natuurlijk eveneens deze arts70. Overigens was Aaltje desondanks aan haar
ziekte bezweken. Daarnaast zag ik nog dat per mei 1742 Aris Ebels en consorten aan Arnoldus Elleri
en zijn vrouw een lening van ƒ 200 met de renten opzegden7'.

Een drietal vermeldingen in het begraafboek van Uithuizen brengt nog enige tekening in de
historie van zijn gezin, dat overigens een zeer onvolledige indruk maakr. Het trouwboek begint
hier in pas 1745 en het doopboek weliswaar in 1667, maar met een hinderlijke lacune tussen 1714
en 1736. De namen van beide huwelijkspartners blijken uit een tweetal akten, uit 1754 en 1762. Aan
het begin van het eerstgenoemde jaar vertrok hun zoonjacobus naar Indië en voordien liet hij een
acte passeren waarin hij afziet van de ouderlijke nalatenschap. Dat heeft ongetwijfeld te maken
met het feit dat de ouders niet welgesteld zullen zijn geweest; daarnaast zullen zij hem geld heb-
ben verschaft voor een uitrusting. Bovendien had deze rechtshandeling zijn mede-erfgenamen
later veel problemen kunnen besparen bij de afhandeling van de erfenis. Zowel in deze verklaring
als in het huwelijkscontract van zijn broer Johannes, uit 1762, werden de namen van de ouders vol-
uit genoemd. In andere bronnen heb ik hen niet aangetroffen.
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Uit dit huwelijk:

1. Kind, als 'duicter Elerie kind' begr. Uithuizen 13-10-1733 (in de bekken ƒ 2.3.0).
2. JacobusElleri, geb. ca. 1730, vertrok in mei 1754 naar Indië en keerde driejaar later in Ne-

derland terug.
Van zijn bestaan bleek in Groningen uitsluitend uit een akte die hij in 1764 liet verlijden72. De in-
houd ervan is boven al gememoreerd. De tekst is karakteristiek genoeg om hier te citeren:
'... Jacobus Elleri, welke verklaarde anstaande te zijn, dat amtshalver onder de bestieringe des
Allerhoogsten zoude vertrekken na de Oostindiën, hebbende goetgevonden en gearresteert, ge-
lijk goetvint en arresteert mits desen, dat indien het geval volgens Gods ewig Raatsbsluit mogte
komen te exteren, dat zijn nu nog levende ouders Arnoldus Elleri en Geertruidt Ruitemans, ge-
duirende zijn absentie uit dese provincie mogten komen te overliden, dat de comparant verklaart
dan te authoriseren gelijk authoriseert mits desen zijn mede erfgenaam of erfgenamen, zo er dan
zullen gevonden wordne, om de nagelatene ouderlike boedel te adiëren ofte te repudiëren quo
modo sij na regte of na haren rade zullen goetvinden te behoren, de boedel geadieert hebbende,
des comparants andeel eronder gerekent na sig te nemen of onder haar te verdelen zonder dat
gemelde mede erfgenamen of mede erfgenamen zullen gehouden wesen om enige oplossinge of
rekeninge bij retour van de comparant in dese provincie an hem te doen, doende de comparant om
reden hem daar toe moverende ten vollen afstandt van gemelde zij ne ouderlike na te latene boedel
zonder dat ooyt dien angaande zal vermogen enige instantie te institueren of regtspleit te entame-
ren, renunciërende de comparant van alle exceptien tegens konnende worden gemoveert.'

Uit de 'Indische bronnen' op het Nationaal Archief in Den Haag bleek dat Jacobus Elkrie, 'van
Uijthusen', op 20 mei 1754 naar Indië vertrok op het schip 'Elswout' van de Kamer Amsterdam.
Als handgeld kreeg hij drie maanden gage af 36, maar hij had een schuld ten gunste van B. van
Ham - die ik niet kan plaatsen - af 300 die in twee termijnen werd voldaan, op 29 oktober 1756
en 12 juli 1757. Met 'dese fluyt' (= fluitschip) arriveerde hij op 29 januari 1755 in Colombo. Op 10
augustus 1756 werd over ruim anderhalfjaar wegens dienst op het schip de 'Leiden'ƒ 386.1.0 afge-
rekend en op 12 juli 1757 ƒ 957-4.0 over bijna elf maanden, mogelijk ook op de Leiden. Hierbij was
overigens een douceur van ƒ 500 alsmede twee maanden gage voor 'agterom'. Al met al ontving hij
op die twaalfde juni 1757/1343.5.0; onder de kwitantie staat zijn handtekening, zodat we mogen
aannemen dat hij toen terug in Nederland was en is uitbetaald op het soldijkantoor van de Kamer
Amsterdam.

De 'Leiden' was oorpronkelijk op 12 juni 1753 uit Rammekens uitgevaren en arriveerde op 19
oktober 1754 in Batavia. Daar zal het schip zijn opgekalefaterd, waarna het circa februari 1755 bin-
nen Indië ging rondvaren. Op 30 oktober 1756 vertrok het weer naar Nederland; het schip lag van
17 januari tot 17 februari 1757 voor Kaap de Goede Hoop en kwam 23 juni 1757 ter rede van Texel
aan. Het ziet er dus naar uit dat Jacobus Elkrie na driejaar weer thuis was. Hij zal ongetwijfeld zijn
ouders hebben bezocht die toen nog tien levensjaren te goed hadden, maar is zo te zien niet in
Groningen gaan wonen. De 'Leiden' voer op 7 mei 1758 weer naar Indië en is daar in 1764 verkochr,
maar Jacobus Elkrie was toen niet opnieuw aan boord. Ook is hij niet in Amsterdam gebleven: al-
daar zijn geen vermeldingen van hem gevonden. Hij kan gemakkelijk elders in Nederland zijn
gaan wonen, maar ik ben zijn spoor kwijt.

3. Johannes (ook Jan) Elleri, arts te Uithuizen, begr. Uithuizen (als dokter Jan Ellerij; in de
bekken ƒ 6.8.0) 16-1-1789, otr. Uithuizen (Dr. Johannes Elleri, van Uithuizen) 17-10, tr.
Zuidwolde 21-11-1762 Elske Frides Ritsema, geb. Uithuizen (ca. 1724), begr. Uithuizen (als
'Jan Ellerij vrouw'; in de bekken ƒ 11.0.0) 9-9-1785; dr. van Frijdus Coenes Ritzema en
Geertje Sirps Elema. Zij tr. (1) Oldenzijl 3-6-1743 HenricusBeelman, van Uithuizen.
Huwelijkse voorwaarden werden gesloten te Uithuizen". Aan bruidegomszijde: Arnoldus Elleri en
Ceertruit Ruitemans als volle vader en moeder, Cesina Elleri zuster. Aan bruidszijde: Tjaartjans stief-
vader, met Eijben Hoexum en Hindrik Willems Kramer als toeziende voogden over haar voorkind.

De ouders van Elske waren, op gezag van de genealoog P.J. Ritsema74, Tridus Coenes Ritsema en
Geertje Sirps Elema die in 1724 huwden; de moeder was reeds voor eind 1731 hertrouwd met (zoals
uit het zoj uist genoemde huwelijkscontract valt op te maken) Tjaartjans. Elske en haar broer Heijke
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FridusRitsema moeten dan tussen 1724 en 1731 zijn geboren en, gezien de datum van Elske's eerste
huwelijk, moet haar geboorte vrijwel direct na het huwelijk vallen; het doopboek van Uithuizen is
over deze periode niet bijgehouden.

Nog tijdens de ondertrouw verkochtElskeFridisRitzema voor ƒ 650 haar woning te Uithuizen aan
Jan Simcns Vink en MartjenAlderts ". Dit betrof alleen het huis. De grond waarop het was gelegen, het
heem dus, werd terzelfdertijd door haar bruidegom aan de nieuwe bewoners verpacht ..AJohannes
Ellen, chirurgijn te Uithuizen, verpachtte hen toen voor de standaardtermijn van negen jaar (van
4 oktober 1762 tot 4 oktober 1771) 'de grond waarop het huis van Elske Fridis tot Uithuisen an de
strate staat en gelegen is, swettende dese grondt ten N. an 't kleine stratje, ten O. an Harm Joghums
weduwe en Michiel snider en sijn huisvrouw, ten Z. an de straat en ten W. an de wegh' voor ƒ30075.
Dit is een verkapte verkoop: zo'n verpachting mocht na de genoemde termijn weliswaar worden
teruggedraaid, maar was bijna altijd definitief.

Op 3 november 1767 had hij een klein conflict met onderdienaar J. Deelman, die prompt een
klacht indiende bij de HJ.K76. Een onderdienaar verrichte deurwaarderstaken en was, net als een
tollenaar, doorgaans niet bijzonder geliefd. In dit speciale geval had Deelman zijn 'verswakte been'
door Dr. Jan Elleri laten verbinden. Deze had hem niet alleen 'injurieuse scheltwoorden' toege-
voegd, maar later (nadat de opschudding voorbij was) ook nog zes schellingen durven vragen voor
zijn medische diensten... Eén schelling is zes stuivers, dus dat was een behoorlijk hoog tarief, maar
betaling voor het verbinden van een zeer been is op zichzelf natuurlijk niet onredelijk. De episode
vond plaats ten huize van Sjabbejans, dat is het rechthuis van Uithuizen, en daar werd de dienaar
tijdens de onenigheid nog door anderen op de borst gestoten, op de bank gesmeten, en naderhand
zelfs 'door een persoon met een bruine rok' van achteren in de rug gestoten. De aanklacht van
Deelman werd serieus door een commissie bekeken - de HJ.K. nam het belagen van zijn stafleden
zeer ernstig op - maar zal wel dusdanig zijn overdreven, dat beide partijen (zowel Dr. Elleri als de
onderdienaar zelf) een ernstige vermaning kregen zich in het vervolg ordentelijker en voorzichti-
ger te gedragen. De administratieve kosten - het bedrag nog te begroten - zouden ze ieder voor de
helft moeten betalenl

Een tiental jaren na hun huwelijk, en voortbouwend op de bepalingen uit het huwelijkscon-
tract, lieten de Med. Dr. JohannesEllerij en ElskeFrijdesRitzema, echtelieden te Uithuizen, een testa-
ment opmaken77. Aan de gereformeerde armen te Uithuizen lieten zij één zilveren ducaton na en
verder kreeg de langstlevende de lijftocht. Het voorkind van Elske werd hier niet genoemd, maar
als getuigen traden wel op Evertjans en CesynaEllery, zwager en zuster van de man.

Dat er geen kinderen waren, blijkt ook uit een opmerking in de diaconierekeningen van Uithui-
zermeeden, mei 1789: toen werd 'Ontf. de erffeniss van Jan Eleery Meedsyn dokter in leven te Uit-
huisen door Jantjen Homans an die daikony overdragen, ƒ 67.6.0, sijnde met die stiefdogter daar
over gekonveeyeert'7S. Deze stiefdochter was ongetwijfeld het voorkind van Elske Fridus Ritzema,
uit haar huwelijk met HenricusBeelman.
GezinaElleri, van Uithuizen, tr. Uithuizen 29-6-1764 Evertjans, van Uithuizen, zn. van Jan
Jacobs en N. Efraims.
De huwelijkse voorwaarden te Uithuizen79 gaven aan bruidegomszijde de ouders (in dit geval was
de voornaam van de moeder niet leesbaar) en aan bruidszijde ook. Andere getuigen waren er niet.
Uit dit huwelijk vond ik geen kinderen te Uithuizen.

102 Gens Nostra 59 (2004)



Va. JohannesElleri, geb.'t Zandt (ca. 1745?), in 1767 nog niet meerderjarig, lidmaat op belijde-
nis Groningen (in N. Ebb. str.) dec. 1768, rode roe te Stedum (vermeld in 1772-1773), laatste-
lijk broodbakker te Middelstum, begr. Middelstum (Johannes Elerus, nalatende vrouw en
kinderen) 30-6-1800, tr. (1) otr./tr. Groningen M.K. 22-4/2-5-1769 Trijntje Izaks van Alken [later
genoemd: van Alphen], afkomstig uit Neustadt-Gödens, lidmaat op belijdenis Groningen
(in Heerstr.) dec. 1768, overl. Middelstum tussen 1781 en 1792; tr. (2) otr./tr. Hornhuizen/
Middelstum 22/29-7-1792 CornelskePieters, van Hornhuizen.

In Stedum werd Johannes enkele malen betiteld als rode roe, een veldwachtersfunctie. Waarschijn-
lijk is hij daar ten tijde van zijn huwelijk benoemd; in december 1768 deed hij belijdenis in de stad,
in april/mei 1769 trouwde hij (ook nog in de stad), maar hun eerste kind werd reeds in november
1769 te Stedum begraven.

JohannesElleri en zijn huisvrouw Trijntien Baks arriveerden op 27 juni 1779 in Middelstum op
attestatie van Stedum. Zij moeten daar een bakkerij gekocht hebben, want na het overlijden van
Trijntje Izaks 'van Alphen' bevond zich in de boedel een bakkerij met binnenhuis, voorhuis en bak-
huis, gelegen te Middelstum aan de gracht in de Kerkstraat, doende tot grondpacht aan de kerk
aldaar ƒ s.io.o80. Compleet met bakkersgereedschap werd het pand op ƒ 800 gesteld, maar er rustte
klaarblijkelijk een hypothecaire schuld op: een verzegeling ad ƒ 600 aan de koopman I. Lantinga.
Voorts was er onder andere ƒ 50 schuld aan Janneke van Alphen (een schoonzuster). Uiteindelijk was
er een kleine 'schadelijke staat' ten bedrage van ƒ 18.10.0, en om die reden werden over de kinderen
slechts toeziende curatoren aangesteld (en geen voogden), te weten Dr. Hendrik Wichersjr. en Hen-
drikj.Jonker.

De overlijdensdatum van Trijntje heb ik niet gevonden. Een ongehuwde zuster van haar, Jan-
neke Izaaks van Alken, overleed Kantens 13 november 1826; zij was 76 jaar en geboren te Leer (of
misschien staat er 'Leev') in Oostfriesland; de namen van haar ouders waren aan de aangevers niet
bekend.

De doop van de tweede vrouw van Johannes, CornelskePieters, trof ik in Hornhuizen niet aan. Zij
moet in 1800 nog hebben geleefd, aangezien haar man toen 'vrouw en kinderen' naliet; ik zocht in
het begraafboek en daarna in de overlijdensakten van Middelstum, maar daarin vond ik haar ook
al niet.

Uit het eerste huwelijk:

1. Kind, begr. Stedum 18-8-1769 (in de bekken bij de begrafenis het kind van Johannis Elleri

ƒ0.7.5)81-
2. Jantie Johannes Elleri, ged. Stedum 12-8-1770, bij haar huwelijk van Middelstum, overl.

Zandeweer 20-1-1809, otr. Middelstum 4-9-1791, otr./tr. Zandeweer/West-Terschelling
4/25-9-1791 Johannes Dekens, geb. Uithuizen 2-8-1756, predikant Oldenzijl 21-5-1780,
Zandeweer 22-5-1785, Barneveld 1788, West-Terschelling 1790, Kolhorn 1794, terug in
Zandeweer 1795 tot zijn emeritaat in 1832, overl. Zeerijp 5-12-1843, zn. van Mattheus
Dekens, predikant, en Elisabeth Mensinga. Hij tr. (2) Kantens 11-9-1814MaaikeDerks Wier-
sema.
Ds. Deekens was een toegewijd Patriot en werd uit dien hoofde in 1788 als predikant te Zandeweer
verjaagd. In 1795 keerde hij er terug.
De Groninger Courant meldt in 180982:
'Allertreurigst begon voor mij en mijne 7 onmondige kinderen deze dag. Mijne lieve brave echt-
genoote Jantje Elleri wierd mij dezen morgen te 6 uuren, door den dood ontrukt! - Zij bereikte
den ouderdom van 38 jaaren, van welke zij, door een' allergenoeglijksten echt 18 jaaren met mij is
vereenigd geweest. - Met een bloedend hart geve ik van dit mij en mijner kinderen onherstelbaar
verlies kennis aan vrienden en bekenden, mij op derzelver deelneming, ook zonder brieven van
rouwbeklag verlatende.
Zandeweer den 2ojanuarij 1809.
J. Dekens, predikant.'
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Jantje stierfin de kraam, want Zandeweer 5 februari 1809 overleed 'het dochtertje van Joh. Dekens
zijnde een kraamkindje, ongedoopt overleden alhier oud 16 dagen, gewoond hebbende te Zande-
weer bij wijlen deszelfs ehevrouw Jantje Elléri in echte verwekt'. Bij haar eigen overlijden is aange-
geven dat zij haar echtgenoot zeven kinderen naliet.

3. Kind, begr. Stedum 2-11-1772 (in de bekken bij de begrafenis van Johannus de Rooderoe
zijn kindt, ƒ o.i2.6)Sl.

4. Kind, begr. Stedum 3-12-1773 (in de bekken bij de begrafenis van het kind van Johannes
Elleri de roderoe ƒ0.15.3)83.

5. Margrieta Johannes Ellery [ook: Elleri, ElkrijJ, geb./ged. Stedum 9-1/15-1-1775, in O. Kijk Jat
straat, lidmaat op belijdenis Groningen mei 1799, overl. Groningen 18-9-1831, otr./tr.
(voor haar Hendrikus Braam) Groningen 1-10/13-11-1803 Menne [bij de doop: Minne] Sierks,
ged. Minnertsga 17-1-1768, metselaar (1827), overl. Groningen (Fiolenstr. N168) 19-3-1827,
zn. van Sierk Tjallings, arbeider, en Weimoed Lolles; hij was eerder gehuwd met Jacoba
Engelina Jansen (verwezen wordt naar een sententie tot dissolutie van dit huwelijk bij
een inventaris van 29-9-1803).
Simon Sierks verklaarde in 1804 dat zijn broer Menne Sierks wilde hertrouwen met Margaretha Elleri
en uit dien hoofde opzieners moest aanstellen over de minderjarige zoon bij zijn verlaten huis-
vrouw Jacoba Engelina Jansen. Hij verzocht van deze taak geëxcuseerd te worden84. Een lange verkla-
ring van de verlaten vrouw is gedateerd 30 november 1802.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Sierks, ged. Groningen 29-8-1804 ('an der Aa').
b. SeebeSierks, ged. Groningen A.K. 8-2-1807 (Zwanenstraat), letterzetter, overl. Groningen (Kleine

Rozenstraat M 71) 23-12-1842, tr. Martha terHuizen.
c. Cathrijna Sierks, ged. Groningen A. K. 20-11-1808 (in Zwanen str.).
d. Chatriena Sierks, geb./ged. Groningen 16-3/14-4-1811 (N.K.J.str.).
e. Wilhelm Sierks, geb. Groningen 3-2-1814, letterzetter, overl. ald. 14-4-1858, tr. Groningen 22-11-

1835 Geertruida Eikelaar.
6. Albertus, geb./ged. Stedum 19-1/2-2-1777.
7. Ida Joannes Elleri, geb./ged. Middelstum 6-7/15-7-1781, overl. na 1826 (niet gevonden),

otr./tr. (voor haar Menne Sierts zwager) Groningen 2-4/17-4-1808Johanjacob Richters [later:
Jacob Rigters], geb. Dantzig ca. 1786, timmerman (1827), overl. Groningen (in het Burger-
ziekenhuis, oud 41 jr., man van Ida Elleri) 5-1-1827, zn. van Willem Rigters en NN.

Vb. PetrusArnoldus [verder steeds: Pieter] Elleri, ged. Noordhorn 30-3-1770, arbeider te Noord-
horn, begr. Noordhorn 28-6-1805, otr./tr. Schildwolde/Noordhorn 2/16-10-1796 GeesjeHindriks,
ged. Zuidlaren 4-12-1768, begr. Noordhorn 29-9-1807, dr. van Hendrik Arents en Jantje Jacobs.

Begraafdata inzake beide echtelieden zijn ontleend aan de diaconieboeken85:
28-5-1805 bij het begraven van Pieter Elery in de bekken geweest ƒ 0.18.4.
29-9-1807 bij het begraven van P. Eeleery weduwe in de bekken ƒ 1.15.0
29-9-1807 Bie het overlijden van de weed we van P. Eeleery bevonden ƒ 7.

De beide kinderen uit dit huwelijk werden na het vroegtijdige overlijden van de ouders door de
diaconie ondersteund en respectievelijk ondergebracht bij hun ooms Tiete en KlaasElerie. Jantje, de
dochter, bedankte in juni 1817 voor verdere steun en kreeg toen nog een gift tot uitzetting; haar
oudere broer, hoewel hij toen allang werkte en zelf verdiende, bleef nog minstens tot 1819-1820 in
de diaconieregisters voorkomen. Zij betaalden in de zomer van 1818 zelfs een boete van ƒ 26.10.0
voor hem, wegens het verzuimen tot het aangeven voor de loting! Dat was nu echt zonde van
het geld, want uiteindelijk werd hij toch afgekeurd omdat hij te kort was85. Kennelijk kregen de
kinderen voldoende om te blijven leven maar te weinig om goed uit te groeien? De uitkeringen in
Noordhorn zullen overigens niet zo slecht zijn geweest: uit de boeken van de diaconie blijkt dat
mensen tientallen jaren lang ondersteund konden blijven.

Uit dit huwelijk:
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1. Niclaas Pieters Elleri, ged. Noordhorn 25-2-1798, boerenknecht op Den Ham (1837), tr.
Hoogkerk 22-6-1837 Harmke Willems deBoer, geb. Oostwold (getn. Leek) 20-3-1810 (volgens
akte van bekendheid; zij was doopsgezind), dr. van Willem Klaassen de Boer, landbouwer
te Oostwold, en Kornelske Kornelis van der Wal.
Hij werd voor de dienst afgekeurd wegens te geringe lengte (1.53 cm).

2. Jantje Pieters Ellery [ook: Ellerie], ged. Noordhorn 21-6-1800, arbeidster, overl. Hogemeeden
19-9-1842, tr. Aduard 2-12-1831 Enne Freerks Bos [ook: Bosch], geb./ged. Obergum 15-11/26-
11-1802, boerenknecht (1821), boerenknecht op Den Ham (1831), arbeider te Hogemeeden,
overl. na 1842 (niet gevonden), zn. van Freerk Ennes Bos en Geertje Hindriks Vledder.

3. Siberig, ged. Noordhorn 25-12-1802, niet verder aangetroffen.

Vc. Nicolausjacobus [verder steeds: Niklaas, Klaas] Elleri [ook: Ellérié], ged. Noordhorn 8-3-1771,
arbeider (1831,1836), overl. Noordhorn (huis no. 93, in de Nieuwe Straat) 17-6-1846, tr. Niehove
30-7-1797 Diewerke Louwes, bij haar huwelijk van Niezijl, volgens haar overlijdensakte geb.
Gerkesklooster ca. 1774, arbeidster (1835), overl. Noordhorn (oud 61 jr.) 17-12-1835, dr. van
Louwe Pieters en Martje Klasens.
De man ondertekende in 1812 een geboorteaangifte met 'Klaas Elleri'.

Uit dit huwelijk:

1. Klaaske Niklaas Elleri [ook: Ellérie], ged. Noordhorn 10-12-1797, dienstmaagd te Noordhorn,
overl. Noordhorn (huis no. 93, oud 50 jr.) 19-2-1848, tr. Zuidhorn 24-5-1822 Hendrik jans
Petstra, geb./ged. Doezum 26-9/15-10-1797, boerenknecht (1817), boerenknecht op Den
Ham (1822), arbeider te Noordhorn (1846), overl. Noordhorn (Nieuwestraat) 7-8-1846, zn.
van Jan Hendriks en Ymkjen Egberts.

2. Louwe, ged. Noordhorn 3-9-1800, mogelijk begr. Noordhorn 5-7-1807 (bij het begraven
van Klaas Elery kind in de bekken geweest ƒ 0.11.0.).

3. Martje, ged. Noordhorn 2-5-1802.
4. Johanna KlazensElleri, geb./ged. Noordhorn 4-11/11-11-1804, overl. Grijpskerk 15-1-1850, tr.

(1) Zuidhorn 13-11-1831 Harm Rijpkes Zuidema, geb./ged. Gerkesklooster (gem. Achtkarspe-
len) 1-5/25-5-1806, grofsmid, overl. Grijpskerk 1-1-1835, zn. van Rijpke Haijes Suidema en
Berentje Harms van Sellingen [ook: Koster]; tr. (2) Grijpskerk 6-6-1836 Hendrik Sijtzes van
Bruggen, geb./ged. Noordhorn 31-1/1-3-1807, grofsmid, overl. Grijpskerk 17-11-1842, zn. van
Sijtse Jacobs [vanBruggen] enFokje Jans [de Jong]; tr.(3) Grijpskerk 1-10-1845 ThomasAbels
Wierdsma, geb. Lutjegast (gem. Grootegast) 14-7-1817, smidsknecht (1836), grofsmid, overl.
Grijpskerk 26-3-1860, zn. van Abel Thomas Wiersma en Freerkje Sakes.

5. Louwe, geb./ged. Noordhorn 10-6/17-7-1808, begr. Noordhorn 15-10-1808 (bij het begraven
van Klaas Allyry zij n kindt in de bekken ƒ 0.4.4).

6. LouweElleri, geb. Noordhorn (huis no. 37) 16-10-1812, schoolonderwijzer te Stroobos onder
Doezum (gem. Grootegast), overl. Noordhorn (Nieuwestraat) 4-12-1836.

Vd. TieteNikolaasElleri [ook:E//ene, Eleerij], ged. Noordhorn 13-10-1776, tapper te Hoogemee-
den (1811), commissionair te Hogemeeden (1824-1828), winkelier te Hoogemeeden (1824,1829,
1840), molenaarsknecht te Sappemeer (1832,1834), overl. Lagemeeden 14-1-1842, tr. (1) Noord-
horn 10-7-1796 JantieThijssen, ged. Oostwold, Hoge- en Legemeeden 2-7-1757, bij haar huwe-
lijk van Noordhorn, overl. voor april 1804, dr. van Ties Ritzes en Sieke Jacobs; tr. (2) (datum
huwelijkse voorwaarden 11-4-1804) Aaltje Freerks [Vroom], ged. Legemeeden 15-2-1784, overl.
Hogemeeden (huis no. 28) 22-5-1825, dr. van Freerk Geerts Vroom, landbouwer, en Aafke
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Pieters; tr. fyjeltje Cornelis Draaisma, in 1842 woonachtig te Buitenpost (provincie Friesland),
overlijden aldaar niet gevonden.

Volgens akten met betrekking tot de zoon Niklaas in 1832/1834 was Tiete toen molenaarsknecht
te Sappemeer. De spelling van de familienaam wisselde van kind tot kind, hoewel de vader door-
gaans ondertekende als 'Tiete N. Elleerij' (of Elleeri).

Jantje Tijssen kwam bij haar huwelijk van Noordhorn, doch het lijkt mij waarschijnlijker dat zij
in Oostwold is geboren: dat was de herkomst van haar broers en zusters. In dat geval is zij aanzien-
lijk ouder dan haar echtgenoot: bijna 20 jaar! Zij behoorde tot het volgende gezin, met als ouders
TiesRitzes, van Leegkerk, otr. Oostwold, Hoge- en Legemeeden 23-4-1747 Sieke Jacobs, van Oost-
wold:
a. Ritse Tijssen, geb. Hogemeeden, ged. Oostwold ca. 7-9-1748.
b. Trijnje Tijssen, geb. aan de Westerdijk, ged. Oostwold ca. 26-10-1750.
c. Hindrikje Tijssen, geb. aan de Westerdijk, ged. Oostwold 22-10-1752, tr. mei 1787 Jacob Balsters, van

Midwolde.
d. Grietje Tijssen, geb. aan de Westerdijk, ged. Oostwold ca. 12-1-1755.
e. Jantje Tijssen, ged. Oostwold ca. 2-7-1757 (zie boven).
f. Jacob Tijssen, ged. Oostwold ca. 27-7-1760, tr. (1) Aduard 1788 Berentje Popkes; tr. (2) Den Ham 1801

ZwaantjeHindriks. Uit zijn beide huwelijkscontracten blijkt de samenstelling van het gezin86. Bij
dat van 1801 getuigde 'T. F. Elleri' als een van zijn zwagers.

g. Luitjen Tijssen, geb. bij de Westerdijk, ged. Oostwold ca. 24-4-1763, tr. Den Ham 1790 TeetjeTunnis,
van Garnwerd.

h.Jacobjen Tijssen, geb./ged. Oostwold ca. 31-10/16-11-1766, tr. Den Ham 1791 Lammert Berends, van
Oterdum.

De inventaris van de boedel van Tiete Elery en wijlen Jantje Tijssen te Noordhorn dateert van april
1804, dus op dat moment was Jantje al overleden. De behuizing te Noordhorn, gelegen op pacht-
grond, was voor ƒ 805 verkocht aan Harmannus Bouwer; debet aan RoelfHarms een kapitaal groot
ƒ400. De uiteindelijke profijtelijke staat bedroeg ƒ 306.6.0; het (enige) kind kreeg daarvan de helft.
Vader en oom tekenden respectievelijk als 'Tiete Elleerij' en 'Pieter Elleri'87.

Bij de huwelijkse voorwaarden in 1804 van het tweede huwelijk88 verschenen Pieter Elery als volle
broer, tevens sibbevoogd, Jacob Tijssen aangehuwde broer voormond, en Luitjen Volkerts vreemde
voogd over het kind van de bruidegom bij Jantje Tijssen. Aan bruidszijde haar vader Freerk Geerts,
Leendert Pieters als oom en voormondjan Geerts oom en sibbevoogd.

Uit het eerste huwelijk:

1. Sieke Tietes Eleri, ged. Noordhorn 11-12-1796, overl. Lettelbert (gem. Leek, als Sijke Tetes
Elerie) 6-9-1875, tr. Aduard 9-11-1817 Hans Klaassens Koenes, geb./ged. Tolbert 11-8/25-8-
1793» arbeider, overl. Lettelbert (gem. Leek) 4-8-1857, zn. van Klaas Jakobs [Koenens] en
Trijntje Hansens.

Uit het tweede huwelijk:

2. Nieklaas Eleerij, geb. Hoogemeeden 29-1, ged. Legemeeden 10-2-1805, 'obiit zelfde dag'.
3. Aafke Tietes Ellerie, geb./ged. Hogemeeden 14-2/23-2-1806, dienstmaagd, overl. Niekerk

3-4-1852, tr. Zuidhorn 12-2-1829 Klaas Jans Bousema, geb./ged. Niekerk/Oldekerk/Faan
24-3/11-4-1802, boerenknecht (1821), boerenknecht te Niekerk (1829), landbouwer, overl.
Oostwold 18-10-1876, zn. van Jan Mentes Bouwsma en Aukj e Tonnis (Vening).
Uit haar werd geboren:
a. Jan Elleri, geb. Lettelbert (gem. Leek) 30-9-1826 (het kind werd aangegeven door Sikke Duurts

Beukema, 56 jaar, landbouwer en onder de getuigen was Hans Klaasen Koenes, 33 jaar, arbeider te
Lettelbert), overl. ald. 27-10-1826.

4. Siepke Tietes Ellery, geb. Hogemeeden, ged. Legemeeden 29-3-1807, overl. Hogemeeden 26-
8-1828.
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5. Niklaas Tietes Ellen, geb./ged. Legemeeden 2/20-5-1810, arbeider te Noordhorn, boeren-
knecht Zuidhorn (1832), overl. Noordhorn (aan de Achterweg no. 43) 2-3-1834, tr. Zuid-
horn 20-5-1832 Bouwina Abrahams Reitsema, geb./ged. Oldekerk (Niekerk/Oldekerk/Faan)
6-9/20-9-1807, dienstmaagd, arbeidster te Oldekerk (1857), overl. Oldekerk 8-8-1861, dr.
van Abraham Temmes (Reitsema) en Grietje Pieters (Smit); zij hertr. Geert Gerrits Koster,
veldwachter.
Uit dit huwelijk:
a. Tiete Elleri, geb. Zuidhorn (huis no. 73) 13-11-1832, tr. Zuidhorn 20-5-1857 Hilkchien Noordhuis,

geb. Noordhorn (huis no. 80, aan de Langestraat) 13-8-1836, dienstmeid, dr. van Albert Fransens
Noordhuis en Roelfke Wigchers. Zij zijn de voorouders van de huidige Groningse Ellérie-fami-
lie. Twee van hun kinderen emigreerden in 1893 naar Chicago.

6. Freerk Ellery, geb. Hogemeeden (huis no. 28) 18-12-1811, boerenknecht (1811), schipper te
Enumatil (1846), overl. Enumatil (gem. Leek) 16-12-1846, tr. Leek 24-5-1840 Lunzina Beu-
kema, geb./ged. Lettelbert 14-4/8-5-1808, schipperse, overl. Lettelbert (gem. Leek) 7-10-
1873, dr. van Sikke Duurts en Jantien Jans; zij hertr. Leek 15-2-1851 Simme Huizingh.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Ellerij, geb. Enumatil (gem. Leek) 20-11-1842, overl. Peize 2-2-1922, tr. (1) Leek 4-5-1867

Kornelis Bousema, geb. Midwolde (gem. Leek) 28-7-1843, timmerman, overl. Lettelbert (gem.
Leek) 19-6-1875, zn. van Jacob Bousema en Reintje van der Tip; tr. (2) Leek 28-6-1879 UgeStuut,
geb.. Leek 12-12-1834, koopman, overl. Leek 31-12-1903, zn. van Jacob Klazens Stuut en Willemke
Derks de Haan.

7. AnnaEllerie, geb. Hogemeeden (huis no. 28) 29-11-1813, schippersche (1876), overl. Belling-
wolde (gewoond hebbende te Bierum, weduwe van Frederik Betke) 12-10-1876, tr. Aduard
31-12-1840 Herman Friedrich Philip Bettke, geb./ged. Erdbruch 24-7/30-7-1809, dagloner
Farmsum (1869), turfschipper Delfzijl (1870), binnenvaarder te Bierum (1875), overl. tus-
sen 26-2-1875 (nog aanwezig bij huwelijk dochter) en 10-2-1876 (als overleden vermeld
bij overlijden zoon), zn. van Johann Friedrich Bettje [in de wandeling: Topp] en Luise
Bettke.
Hun zoon Freerk Ellerie, geb. Aduard 28-2-1840, werd bij het huwelijk gewettigd en heette dus
sindsdien Bettke.

8. PieterTietesElleri, geb. Hoogemeeden (huis no. 28) 8-3-1818, verder niet aangetroffen.
9. Johannes Tietes Eikerij, geb. Hoogemeeden (huis no. 28) 16-1-1820, overl. ald. 19-10-1828.

10. Jan Elleri, geb. Hoogemeeden (huis no. 28) 4-3-1823, overl. ald. (huis no. 28, als Jan Tietes
Elleerie) 11-6-1824.

Uit het derde huwelijk:

11. Niklaas Ellerie, geb. Buitenpost 11-5-1836, overl. Hogemeeden 19-2-1839.

Ve. Arnoldus Eleri, geb./ged. Wageningen 8/18-8-1743, overl. ald. (Benedenbuurt B 122) 11-1-
1827, tr. Wageningen 11-5-1775 Elisabeth [ook: Lijsbeth] Clement, ged. Wageningen 7-3-1754, overl.
ald. (Benedenbuurt LB122) 15-3-1819, dr. van Willem Clement en Gertje Ares.

Onder de getuigen bij het overlijden van Arnoldus was zijn zoon Jan Elerie, 38 jaar, en tabakker van
beroep.

Uit dit huwelijk:

1. Grada Elerie, ged. Wageningen 9-5-1776, overl. vóór 1782.
2. Willem Elerie, ged. Wageningen 26-2-1778, schutter ald. (ingeschreven 1815), tabakker,

overl. Wageningen 15-10-1848, tr. Wageningen 4-11-1815 Metje Vermeer, ged. Wageningen
29-10-1789, overl. ald. 20-9-1868, dr. van Gijs Vermeer en Hendrijn Hendriks.
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Wilkm was tabakker, dat wil zeggen: hij teelde zelfstandig tabak, op eigen of gehuurde grond.
Metje was na zijn dood half-tabakker, dat wil zeggen, zij verbouwde tabak in deelbouw. In dat
laatste geval stelde de eigenaar van de grond mest en ruimte in de droogschuur ter beschikking, en
belastte zich met de verkoop. De half-tabakker deed (met zijn gezin) het eigenlijke werk. Uiteinde-
lijk werd de bruto opbrengst onder hen verdeeld.
Uit dit huwelijk, geb. te Wageningen:
a. ArnoldusElerie, geb. 21-4-1816.
b. HendrinaElerie,geb. 27-5-1820.
c. ElisabethEkrie, geb. 14-1-1824.
d. GijsbertEkrie, geb. 18-1-1826.
e. JennekeElerie, geb. 22-3-1828, overl. Wageningen 7-12-1835.
f. Hendrika Elerie, geb. 3-7-1831.

3. Grada Elerie, ged. Wageningen 31-3-1782, overl. vóór 1795.
4. Gerritje Elerie, ged. Wageningen 26-1-1786, overl. Wageningen (Hoogstraat, hoek Rou-

wenhofstraat) 7-10-1835, tr. Wageningen 22-10-1831 Willem Bos, ged. Utrecht (Domkerk)
6-6-1773 (op 't Steenweg), overl. (niet te Wageningen) na 1835, zn. van Anthonie Bos en
Pieternella de Kort, de vader gereformeerd en de moeder rooms.

5. Jan Elerie, geb./ged. Wageningen 14-1/25-1-1789, tabakker, ingeschreven als schutter 1822,
overl. Wageningen (Benedenbuurt 47) 18-1-1870, tr. Wageningen 31-12-1819 Grietje van de
Peppel, geb. (niet te Wageningen) ca. 1793, overl. Wageningen (oud 55 jr.) 7-1-1849, dr. van
Jan Gerritsen van de Peppel en Dirkje Hendriks Verwoert.
Uit dit huwelijk, geb. te Wageningen:
a. Elisabeth Elerie, geb. 5-5-1821.
b. DirkjeEkrie, geb. 2-9-1822.
c. ArnoldusElerie,geb. 28-10-1823, overl. Wageningen 27-11-1823.
d.JantjeElerie, geb. 19-11-1824, overl. Wageningen (ongehuwd) 30-3-1872.
e. ArnoldusElerie,geb. 10-1-1826, overl. Wageningen 14-4-1829.
f. Jan Elerie, geb. 7-7-1827, overl. Wageningen 17-3-1829.
g. Arnolda Elerie, geb. 20-5-1829.
h. GerritjeElerie, geb. 29-8-1834.

6. Grada Elerie, ged. Wageningen 8-3-1795, overl. ald. 4-3-1861, tr. Wageningen 15-4-1815 Jo-
hannes [bij de doop: Hannes] Vermeer, geb. Wageningen 18-3-1792, overl. ald. 2-1-1843, zn.
van Cornelis Vermeer en Meertje Hannesen Ruysch.

BIJLAGE
de afstamming van Jantje Crijns

I. Jakele [Jaeckel] Crijns, lidmaat Stedum (op attestatie van Godlinze) 8-9-1671, tr. (1) (als Jacob
Crijns, van Godlinze) otr. Stedum 23-9-1671 Jantjen Edes (zij was eerder gehuwd met Jan Wil-
lems); tr. (2) Ten Boer (aangetekend in het trouwboek van Stedum) 20-5-1698 Anje Simons, eer-
der gehuwd met Jacob Driewes te Thesinge.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Stedum (steeds als 'Jakele Crij ns kint'):

1. CrijnJakels, volgt II.
2. LoedscheJakels, ged. 21-9-1673.
3. Loedskejakels, ged. 20-6-1675.
4. Janjakels, ged. 26-11-1676.
5. Janjakels, ged. 20-10-1678.
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II. Crijn Jakels, ged. Stedum 25-8-1672, tr. (1) Stedum (op att. van Westerwijtwerd) 11-4-1697
Gretien Peters, van Zuidwolde, waarschijnlijk ged. Zuidwolde 7-3-1669, dr. van Pieter Claessen
en Vrouwke Frericks; tr. (2) Stedum 16-5-1706 GretienJans, van Stedum; tr. (3) TrienjeEgberts; tr.
(4) (als weduwnaar van Trienje Egberts) Stedum 20-4-1721 Bregftf/eA&efo(zij was eerder gehuwd
met Albert Nannincks); tr. (5) (als weduwnaar van Breghtje Abels) Stedum 17-9-1724 Antjen
Abels, van Sourhuijsen in Oost-Friesland.

Crijn Jaeckels en Grietje Pieters, van Stedum, werden lidmaat Westeremden 2-6-1700. Hun laatste
vermelding in het lidmatenregister aldaar dateert van 10-6-1703. Zij werden weer ingeschreven te
Stedum (op att. van Westeremden) 9-3-1704.

Uit het eerste huwelijk:

1. Veter Grijns, ged. Westeremden 17-4-1701, overl. tussen nov. 1762 en mei 1767, tr. (als Pieter
Criens, van Stedum) Stedum 4-4-1728 GeertruijtBerents, van Noordbroek.
Zij wonen 'op het Einde van de Camp'.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Pieters, ged. Stedum 8-5-1729.
b. GebkePieters, ged. Stedum 1-12-1730.
c. Crijn Pieters, ged. Westeremden (omdat er in Stedum geen dienst was; wel aldaar aangetekend)

1-2-1733.

d. GrietjePieters, ged. Stedum 18-9-1735.

2. Jantien Grijns, ged. Stedum 6-4-1704, overl. na april 1767, tr. (1) (huwelijk niet gevonden,
mogelijk te 't Zandt) Albertus Elleri, ged. Uithuizen 13-10-1700, luitenant en chirurgijn,
overl. vóór juni 1752, zn. van Johannes Elleri en [Ebeltje?] N.; tr. (2) otr. ' t Zandt 8-7-1752
Jan Aries, van Westeremden overl. na april 1767 (hij was eerder getrouwd met Lijsbet
Boijs). Zie voor hen in de voorafgaande genealogie onder IVa.

Uit het tweede huwelijk:

3. JaeckelCrijns, ged. Stedum 22-4-1707.
4. Jaeckel Grijns, ged. Stedum 5-8-1708.

Noten
1. L.J. Hut, Eenige aanteekeningen over het Groningsche geslacht Elleri uit de 1/ en 181 eeuw, in: Archief voor

Genealogie en Heraldiek 1 (1939), no. 1, pag 14-17.
2. W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, Bedum 1991.
3. O.J. Nienhuis, GenealogieElerie, in: Gruoninga 28 (1983), pag. 18-30.
4. R. A. Ebeling, NaamkundigeschetsEllerie, in: Driemaandelijkse Bladen 25 (1973), pag. 112.
5. GrA, Gildearchieven, inv. no. 30, koopman- en kramergilde, fol. isovo.
6. GrA, Gildearchieven, inv. no. 30, koopman- en kramergilde, fol. 114VO.
7. GrA, Gildearchieven, inv. no. 30, koopman- en kramergilde, fol. 235.
8. GrA, toegang 1605, inv. nrs. 437 en 438.
9. GrA, RA III x 36, fol. 281,7-11-1654.

10. GrA, RA 111x45, fol. 57,5-3-1663.
11. GrA, RA III x 45, fol. 164VO, 2-7-1663.
12. GrA, RA III x 45, fol. 265VO, 4-12-1663; fol. 266VO, 4-12-1663; fol. 267,4-12-1663.
13. GrA, RA III x 46, fol. i8ovo, 17-6-1664.
14. GrA, RA IIIX47, fol. 4,18-1-1665.
15. GrA, RA IIIE 54,6-12-1670,7-12-1670.
16. GrA, RA III x 55, fol. 77,3-11-1675 en fol. 112,29-11-1675.
17. GrA, RA III x 60, fol. 144VO, 30-9-1682.
18. GrA, RA Selwerd en Sappemeer, inv. no. 117, oud nr. IV mm, 22-10-1664 en 12-11-1664.
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19- GrA, III ij, 10-4-1697.
20. W.G. Doornbos enH.J.E. Hartog, Bewonerslijst van de stad Groningen, 1710, Groningen 1995, pag. 16.
21. P. Boeles jr., Het tweehonderd vijftigjarig der hervormde gemeente te Noorddijk, Groningen 1846, pag. 89.
22. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden, Assen 1977, onder nummer 1952.
23. GrA, RA III ij, 29-1-1691.
24. G rA, RA III ij, 9-9-1696.
25. W.G. Doornbos et al., Voogdijaanstellingen in de stad Groningen, 1673-1700, Groningen 2001, pag. 114.
26. Ibid., pag. 98.
27. G rA, Archief weeskamer, III hh 3.
28. GrA, inv. no. 53 rnr, rekeningen HGG, 1705, fol. 33; 1716, fol. 54; 1717, lijst van conventualen.
29. GrA, Archief Weeskamer Groningen, inv. no. 1706/56,10-8-1706.
30. H.J.E. Hartog, Voogdijaanstellingen in de stad Groningen, 1639-1672, Groningen 1995, pag. 149.
31. W. Duinkerken, De Classis-kinderboeken van Groningen, 1640-1816, Veenwouden 1997.
32. GrA, RA Fivelingo, rechtdag Zandeweer, 4-11-1699.
33. GrA, HJK, inv. no. 939, fol. 71VO, 4-2-1711.
34. GrA, RA III x 107, fol. 172VO, 30-12-1729.
35. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 235, oud nr. XXIX11, fol. 83VO, 29-3-1751.
36. H.J. Dik, en W.T. Vleer, Homan, LinthorstHoman, Ten BergeHoman, Vries/Norg 1974, pag. 32 en 37.
37. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 630, oud nr. LI c 1,1-9-1744.
38. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 760, oud nr. LI b 2, fol. 27,3-10-1775.
39. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie, 18-11-1766.
40. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie, 27-2-1767.
41. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 793, oud nr. XXII b 5, fol. 149,10-5-1768.
42. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie, 20-5-1768.
43. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie, 22-10-1736.
44. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie, 7-1-1766.
45. GrA, RA III ij, 26-8-1698.
46. GrA, RA III x 79, fol. 102 en fol. 103,26-4-1700.
47. GrA, RA III x 80, fol. 231,25-5-1700, gereg. 3-11-1701.
48. GrA, IIIE 87,13-9-1701.
49. GrA, rnr 321, rekestboek dl. 22,8-5-1716.
50. GrA, Archief Groene Weeshuis, dl. E.
51. GrA, RA III ij, 31-12-1736 en 5-2-1737.
52. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, pag. 2, ' t Zandt 30-6-1752.
53. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 41, ' t Zandt 1-5-1767.
54. GrA, RA III ij, 24-10-1752.
55. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 791, oud nr. XXII b 3, fol. 2ivo, Stedum, 4-12-1762.
56. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 790, oud nr. XXII b 2, fol. 37VO (2e deel), Stedum 22-3-1760.
57. GrA, Archief Ned. Herv. Gem. Noordhorn, rekeningen diaconie, doos 6 en 7.
58. GrA, Ned. Herv. Gem. Noordhorn, Diaconie, doos 7,30-6-1801.
59. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. i6,oud nummer LXX c 4, fol. 15VO, 5-9-1781.
60. GrA, RA Fivelingo, inv. no. 796, oud nr. XXII b 8, fol. 148VO, 11-2-1801.
61. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 9, fol. 6vo, 22-1/29-1-1778.
62. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 15, oud nr. LXX c 2, fol. 2ivo en 22,29-1-1778.
63. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 7171, Nieuwolda, oud nr. V ii 6, fol. 457,10-10-1753.
64. GrA, RA Westerwolde, inv. no. 1074, oud nr. VIB, fol. 238VO, 8-3-1753.
65. GrA, RA Oldambt, inv. no. 7171, oud nr. V ii 6, fol. 513,20-5-1755.
66. GrA, RA III ij, 31-12-1736 en 5-2-1737.
67. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 624, oud nr. LII a 3, Uithuizen, 5-3-1728.
68. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 624, oud nr. LII a 3, Uithuizen, 13-5-1729.
69. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 624, oud nr. LII a 3, Uithuizen, 19-1-1731.
70. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 625, oud nr. LII a 4, Uithuizen, 7-10-1735 en 28-10-1735.
71. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 625, oud nr. LII a 4, Uithuizen, 2-2-1742.
72. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 693, oud nr. LII b 1, fol. 22vo, Uithuizen, 16-2-1754.
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73- GrA, RA Hunsingo, inv. no. 693, oud nr. LII b 1, fol. 129VO, 19-10-1762.
74. P. J. Ritsema, De nakomelingen van EepeRitsema enElisabeth Godefridi, eigen uitgave 1967, pag. 33.
75. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 693, oud nr. LII b 1, fol. 127-128, Uithuizen, 1-11-1762.
76. GrA, H. J. K., inv. no. 689, pag. 175,5-11-1767 en pag. 184,7-12-1767.
77. GrA, RA Hunsingo, inv.no. 694, oud nr. LII b 2, fol. 204, Uithuizen, 28-7-1773.
78. GrA, Ned. Herv. Gem. Uithuizermeeden, inv. no. 44,29-5-1789, diaconie Uithuizermeeden.
79. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 694, oud nr. LII b 2, fol. 46a, 7-6-1764.
80. GrA, RA Hunsingo, inv. no. 369, oud nr. LVI f5,6-7-1792.
81. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie (z-11-1772).
82. Groninger Courant, no. 7, dinsdag 24-1-1809.
83. GrA, Ned. Herv. Gem. Stedum, inv. no. 2, Ontvangsten Diaconie, 3-12-1773.
84. GrA, Weeskamerinv. 1804/31, ongedateerd.
85. GrA, Ned. Herv. Gem. Noordhorn, doos 7, diaconie.
86. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 195, oud nr. LXI d 14, fol. 57VO, 16-6-1788 en fol.217,29-7-1801.
87. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 446,3-4-1804, ook inv. no. 597, oud nr. LXXII m, fol. 62, zelfde

datum.
88. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 644, oud nr. LXXII i 1, fol. 28, Zuidhorn, 11-4-1804.

Uit Antwerpse Bron (119)

18-5-1577; Willem Janssen van Melisant, woonachtich tot Rotterdam in Hollant, bekende ende
verclaerde alzoo hij op ten derthiensten deser loopenden maent van meye voor schepenen van
Stabroeck opgedragen ende getransporteert heeft Jan Catsiopin coopman, een hoeve metten
speelhuyse gronde ende toebehoorten, groot omtrent sessendertich gemeten geleghen tot
Stabroeck, welcke hoeve hij comparant zekere jaeren geleden gecregen ende terve genomen
hadde jegens de voorn. Catsiopin ende daeroppe deselve Catsiopin bleef behouden een erfe-
lycke rente van hondert carolusguldenen tsjaers, die bij hem vercocht ende getransporteert
zijn aan wijlen Niclaes Thyssen woonachtich tot Rotterdam voors., Ende want hij comparant
de zelve rente tzynen laste nempt jaerlycx te betalene waerdoor hij comparant de selve rente
den voors. Jan Catsiopin nyet vuytgesteken en heeft, Soo eest dat hy comparant geloeft heeft
ende geloeffde mits desen pro se et suis de voors. rente van een hondert carolusgulden tsjaers
metten verloope ende achterstelle daeraff alreede verschenen ende van nu voordane te ver-
schynen jaerlix te geldene ende te betalene aen de wedewe des voors. Niclaes Thyssen ende
heure nacomelingen ... verbindende twee huysen gestaen ende gelegen neffens een ende by
malcanderen binnen der stadt van Rotterdam voors. in den Noppaert daeraff deen nu ter tyt
bewoont wordt by Geeraert de la Marssche bailliu der selver stede, Item noch vierthien margen
lants gelegen in Cralingen liggende gemeyn mette weeskinderen Claes Corneliss van den Driel.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 349, f. 166] [M.V-K]
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wegwijs

archiefnieuws
Jaarverslagenarchief Erasmus Universiteit naar
IISGenNEHA
Het jaarverslagenarchief van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, dat negentig jaar geleden
werd opgericht door NJ. Polak, gaat naar het In-
ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG) en het Nederlands Economisch Historisch
Archief (NEHA) in Amsterdam.

Met de toevoeging van het 1400 strekkende
meter jaarverslagenarchief uit Rotterdam aan
de collectie die het NEHA al heeft, ontstaat in
Amsterdam het grootste jaarverslagenarchief in
Nederland. De reden voor de Erasmus Universi-
teit om het archief af te stoten, is dat er te weinig
gebruik van werd gemaakt om het in stand te
houden. Het gemeentearchief in Rotterdam kon
niets met de bedrijfsstukken, omdat ze ook veel
informatie omvatten van bedrijven buiten de
stad. Het voordeel van de verhuizing naar Am-
sterdam is tevens dat daar goede faciliteiten zijn
om de stukken te restaureren.
[Archievenblad, jg. 107, nr. 10, dec. 2003, pag. 6]

Collectie 'Krantenknipsels Schilderman'
In 1956 begon de heer S.S. Schilderman met het
selecteren en opplakken van krantenartikelen uit
het Veluws Dagblad. Hij deed dat tot 1980.

De knipsels bevatten vooral nieuws uit Har-
derwijk en Hierden. Al die knipsels zijn in het
gemeente-archief terug te vinden in plakboeken.
De bezoekers van het archief kunnen ze raadple-
gen via trefwoorden en data. Van 1980 tot 1985
werd het werk gedaan door de heer S. Baakman,
die op zijn beurt weer werd opgevolgd door - u
raadt het al - de heer Schilderman. Op 31 januari
jl. vond hij het na bijna vijftig jaar welletjes.

Zonder overdrijving mag de verzameling van
ruim tienduizend knipsels een levenswerk
van Schilderman worden genoemd. De heer
Schilderman werd voor zijn jarenlange inzet
voor het gemeente-archief op 20 februari 2003,
op zijn verjaardag, door burgemeester De Groot
onderscheiden met de erespeld van de gemeente
Harderwijk.

Op verzoek van Waker Lodewijk, directeur van
het Stadsmuseum, heeft een groepje vrijwilligers
de inhoud van de krantenknipselplakboeken van

het Stadsmuseum gedigitaliseerd. Met een zoek-
functie zijn meer dan zevenduizend trefwoorden
digitaal bereikbaar, zoals bijv. Ambachtsschool,
Belgenkamp, heel veel familienamen, jubilea,
middenstand, straatnamen, zwerfvuil, etc. De
plakboekcollectie Schilderman is door dezelfde
werkgroep inmiddels ook computerrijp ge-
maakt. De huidige knipsels worden uit alle lokale
kranten gehaalt: Veluws Dagblad, Harderwijker
Courant, Stadsomroeper en Het Kontakt.
J.J.H. Kooiman
[dhr. Kooiman heeft weliswaar het werk aan de
knipselcollectie (tijdelijk) voortgezet, maar doet
een dringend beroep op vrijwilligers om te ko-
men helpen;
tel. 419638;
email: joop.kooiman@planet.nl]
[Vittepraetje (Harderwijk), 7e jg., nr. 4, dec. 2003,
pag. 24]

Bibliotheek Arnhem en Gelders Archief sluiten
samenwerkingsovereenkomst

Bibliotheek Arnhem en het Gelders Archief
hebben onlangs een samenwerkingsconvenant
gesloten. Beide organisaties willen nauwer gaan
samenwerken met betrekking tot digitale infor-
matiesystemen, het collectiebeleid, een experti-
secentrum Gelderland 1940-1945, bevordering
van de Gelderse geschiedschrijving, educatie en
tentoonstellingen, public relations, huisvesting
en een gezamenlijk calamiteitenplan.

De organisaties streven naar de integratie van
digitale toegangen op de collecties op het inter-
net. Het collectiebeleid van publicaties zal wor-
den afgestemd op het algemene beleid van Biblio-
theek Arnhem. De Gelderland Bibliotheek en het
Gelders Archief beheren omvangrijke verzame-
lingen over de Tweede Wereldoorlog, met name
over de Slag om Arnhem. Het is de bedoeling om
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een expertisecentrum over de oorlog op te gaan
zetten, dat (inter-)nationaal toonaangevend is.
Dit expertisecentrum zal hoofdzakelijk via het
internet gaan functioneren. De dienstverlening
voor het publiek wordt op elkaar afgestemd,
bezoekers worden gewezen op de bronnen die

bij beide instellingen aanwezig zijn. De biblio-
theek en het archief stellen een reddingsplan op
om calamiteiten, zoals wateroverlast of brand,
gezamenlijk het hoofd te bieden:
www.geldersarchief.nl
[Archievenblad, jg. 107, nr. 10, dec. 2003, pag. 11]

Nijmegen in kaart gebracht 1655-1832

In september 2001 startte de archiefkoepel van
Nederland, de Vereniging voor de Documen-
taire Informatievoorziening en het Archiefwe-
zen (DIVA) in samenwerking met het Nationaal
Archief en het Kadaster het landelijke project
'De Woonomgeving'. Dit project is een onderdeel
van het Nationaal Digitaliseringsplan 'De kleur
van Nederland: mensen, wonen en werken 1800-
1970', dat beoogt de Nederlandse historische ar-
chieven door middel van digitalisering voor een
breed publiek te ontsluiten. Uitgangspunt voor
'De Woonomgeving' vormen de kaarten en re-
gisters waarmee in 1832 (Limburg 1841) het onder
Napoleon Bonaparte ontworpen nieuwe systeem
van grondbelasting in Nederland is doorgevoerd
en die het startpunt vormen van het moderne Ka-
daster. Het project is inmiddels uitgemond in een
landelijke website www.dewoonomgeving.nl
met scans van alle oudste bewaard gebleven
kadastrale kaarten (minuutplans) en de bijbeho-
rende overzichten van perceelseigenaren, de zo-
genaamde 'Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels'
(OAT's) uit 1832. Door een postcode op te geven
kan iedereen op zijn beeldscherm zien hoe zijn
woonomgeving er in 1832 heeft uitgezien en wie
eigenaar was van de grond waarop hij woont.

Bij aanvang van het project maakte DIVA
bekend dat een beperkt aantal archiefdiensten
subsidie zou kunnen ontvangen voor de verrij-
king van de landelijke basisgegevens met locale
of regionale gegevens. Voorwaarde was dat deze
deelprojecten een landelijke voorbeeldfunctie
en uitstraling zouden hebben. Het Archief Nij-
megen besloot een voorstel in te dienen. Daartoe
trad het in overleg met leden van de voormalige
vrijwilligersgroep 'Nijmegen in kaart gebracht*,
die gedurende de jaren 1985-1995 archiefon-
derzoek heeft verricht naar de ligging en de
eigendom van alle ruim 2600 percelen (huizen en
erven) binnen de stadsmuren van Nijmegen in de
periode 1655-1811. Het onderzoek resulteerde in
een zeventiendelig naslagwerk, getiteld: Nijme-
gen in kaart gebracht: eigendomsregistratie en ligging

der percelen, 1655, ca. 1/00-1811 (Nijmegen 1991-1995).
Voor dit historisch waardevolle overzicht heeft
de gemeente Nijmegen in 1995 met de uitreiking
van enkele zilveren Waalbrugspelden haar waar-
dering tot uitdrukking gebracht. Helaas bleek
het naslagwerk in de praktijk te weinig te worden
geraadpleegd door historici en andere belang-
stellenden, onder meer vanwege de geringe
verspreiding en de grote omvang. Wilde men bij-
voorbeeld weten hoeveel en welke percelen een
bepaalde persoon of instelling in de Nijmeegse
binnenstad bezat, en over welke periode, dan
moesten daarvoor verschillende delen worden
doorgenomen. Archief en vrijwilligers besloten
gezamenlijk om in het Nijmeegse voorstel voor
het deelproject van 'De Woonomgeving' in te
zetten op de digitalisering van het bestaande
zeventiendelige naslagwerk, de invulling van
de overgangsperiode 1812-1832 (waardoor het
deelproject perfect zou aansluiten op de voor
het landelijke project gedigitaliseerde kadastrale
minuutplans en OAT's uit 1832), alsmede de toe-
voeging van kaart- en beeldmateriaal. DIVA was
enthousiast en kende subsidie toe. Op 16 oktober
2002 kon wethouder Peter Lucassen tijdens een
bijeenkomst voor de pers en genodigden het offi-
ciële startsein geven voor de Nijmeegse deelname
in het landelijke project'De Woonomgeving'. Tij-
dens deze bijeenkomst gaf Het Archief Nijmegen
met een PowerPoint-presentatie een voorproefje
van de website.

Namens Het Archief Nijmegen participeerden
naast de schrijvers van dit artikel Nel Nabuurs
en Han Maenen in het deelproject. Van de voor-
malige vrijwilligersgroep 'Nijmegen in kaart ge-
bracht' waren Hans Giesbertz en Mieke van Veen-
Liefrink bereid om de omvangrijke klus van het
digitaliseren van de eigendomsgegevens op zich
te nemen. Niet minder omvangrijk was het op de
computer vectoriseren (omlijnen) en inkleuren
van alle percelen op de minuutplans, zodat aan
elk afzonderlijk perceel gedigitaliseerde
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gegevens konden worden gekoppeld. Hiervoor
en voor het koppelen van de verschillende ge-
gevensbestanden tekende Herman de Koning,
werkzaam bij het Kadaster te Assen, bijgestaan
door zijn dochter Lotte.

Oorspronkelijk richtte het deelproject zich
uitsluitend op de stad binnen de vestingmuren,
ofwel de kadastrale gemeente Nijmegen, sectie
C (de stad). Door het enthousiasme en de inzet
van alle betrokkenen ontstond echter binnen
het bestaande budget ruimte om ook de secties A
(het Ooijse schependom) en B (de vesting) bij het
project te betrekken en om meer beeldmateriaal
op te nemen. Na overleg met DIVA kon worden
overgegaan tot het vectoriseren van de minuut-
plans van de secties A en B, het digitaliseren van
de bijbehorende OAT's en het proces-verbaal van
grensbepaling, en het koppelen van scans van
prenten en foto's van de omstreeks 1876 geslechte
stadsmuren. Helaas was het niet haalbaar om
gegevens over het overige grondgebied van de
huidige burgerlijke gemeente Nijmegen (waaron-
der de kadastrale gemeenten Hatert, Neerbosch
en Lent) toe te voegen.

Uiteindelijk is een omvangrijk digitaal naslag-
werk ontstaan, een rijke bron voor genealogisch
onderzoek, sociaal-economisch onderzoek, ar-
cheologisch onderzoek, huizenonderzoek, etc.
De gebruiker kan een antwoord vinden op vra-
gen als: Welk huis bezat mijn voorouder? Hoe
zag zijn woonomgeving er uit? Hoe was het
grondgebruik in 1832? Hoeveel en welke percelen
bezat een bepaalde persoon of instelling? Welke
eigenaren, welke functies heeft een bepaald pand
gehad? De gescande prenten en foto's stellen de
bezoeker van de website in staat om een 'digitale
wandeling' te maken rondom de ommuurde stad.
De bestanden bieden tevens aanknopingspunten
voor onderzoek vóór 1655 en na 1832. Daar een
groot deel van de gegevens is ontleend aan het
vrijwilligersproject'Nijmegen in kaart gebracht',
is bij de start van het Woonomgeving-deelproject
bepaald dat die naam eraan verbonden zal blij-
ven. Het enthousiasme van de betrokken archief-
medewerkers en vrijwilligers voor 'Nijmegen in
kaart gebracht' leverde Nijmegen niet alleen de
naar verluidt grootste, meest uitgebreide van de
achttien deelprojecten op, maar ook de eer om
door DIVA te worden gekozen als locatie voor de
landelijke presentatie van de website

www.dewoonomgeving.nl
Deze feestelijke manifestatie, die werd voorafge-
gaan door een congres met als thema 'Geschiede-
nis en Emotie', vond plaats op 25 september 2003
in de raadzaal van het Stadhuis.

Het raadplegen van 'Nijmegen in kaart ge-
bracht' via de website

www.dewoonomgeving.nl
is helaas nogal tijdrovend. Bovendien krijgen
bezoekers er de gevraagde informatie slechts op
klein formaat ('op een beeldscherm binnen het
beeldscherm') te zien. Daarom is het project in
de studiezaal van Het Archief Nijmegen ook be-
schikbaar op CD-ROM, waarvan de raadpleging
gebruikersvriendelijker is. De CD 'Nijmegen in
kaart gebracht' biedt acht zoekingangen, elk met
een eigen kaart:

1. Eigenaren 1655-1832. Via deze zoekingang kan
men op naam eigendomsgegevens van alle
percelen in de Nijmeegse binnenstad (ka-
dastrale gemeente Nijmegen, sectie C) uit de
periode 1655-1832 opvragen.

2. Beroepen 1655-1832. Op deze kaart kunnen
de percelen van eigenaren met een bepaald
beroep (voor zover dit in de geraadpleegde
bronnen is vermeld) in de binnenstad zicht-
baar worden gemaakt.

3. Renten 1655-1811. Via deze zoekingang kan
worden vastgesteld op welke huizen of
erven in de binnenstad een rente (een perio-
dieke betalingsplicht) rustte.

4. Kadastrale bladindeling. Een overzichtskaart
geeft de indeling van de gehele kadastrale
gemeente Nijmegen in secties en minuut-
plans weer. Via een hotlink kan men scans
van de originele minuutplans te voorschijn
toveren.

5. Kadastrale atlas 1832. Deze zoekingang biedt
de mogelijkheid om gegevens over eigena-
ren, percelen en gebouwen in 1832 voor de
kadastrale gemeente Nijmegen letterlijk in
kaart te brengen.

6. Grondgebruik 1832. Een overzichtskaart toont
de diverse manieren van grondgebruik
(erven met woonbebouwing, erven met be-
drijvigheid, weilanden, etc.) in de kadastrale
gemeente Nijmegen anno 1832.

7. Straatnamen. Via deze kaart wordt de her-
komst van de straatnamen in de binnenstad
(sectie C) verduidelijkt.

8. Beeldmateriaal. Door middel van hotlinks
kan men prenten en foto's van de oude ves-
tingmuren opvragen.

Medio 2003 heeft DIVA drie instellingen, waar-
onder Het Archief Nijmegen, benaderd voor
de uitvoering van een vervolgproject onder de
naam 'Digitaal Genootschap van het Verleden'.
Tijdens dit project moet worden onderzocht in
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hoeverre organisaties die zich vanuit een ander
gezichtspunt met pandenonderzoek bezighou-
den (monumentenzorg, archeologie, etc.) bereid
zijn hun gegevens via links te koppelen aan de
Woonomgevingbestanden. Op papier lijken de
mogelijkheden om 'Nijmegen in kaart gebracht*
uit te breiden met informatie uit andere bronnen
binnen en buiten Het Archief Nijmegen haast
onbeperkt. Doordat alle percelen op de gevecto-
riseerde minuutplans zijn voorzien van zowel
het kadastrale nummer als het i9e-eeuwse adres
(samengesteld uit de letter waarmee de wijk werd
aangeduid en het huisnummer), zou men in de
toekomst bijvoorbeeld gegevens uit de registers
van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister
en diverse belastingkohieren kunnen linken.
Ook moet het mogelijk zijn om meer beeldma-

teriaal toe te voegen, of eigendomsgegevens van
vóór 1655 en na 1832, het project in de breedte te
verrijken met gegevens betreffende de kadastrale
gemeenten Hatert, Neerbosch, Lent en de nieuwe
sectie D van de kadastrale gemeente Nijmegen
(Oosterhout), etc. Dit zou ongekende zoekmoge-
lijkheden opleveren en de kennis van Nijmegens
verleden enorm vergroten.

De CD-ROM 'Nijmegen In Kaart Gebracht' is
voor € 8,- (exclusief verzendkosten) te verkrijgen
bij het
Gemeentelijk Informatiecentrum Open Huis
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
tel.(024)3292408

Rob Camps, Henk Trapman*

* Rob Camps en Henk Trapman zijn respectievelijk als bureauhoofd Inventarisatie en archivaris
verbonden aan Het Archief, Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nijmegen, Postbus 9105,6500 HG
Nijmegen.

Hunnerpoort, veldzijde, ca. 1875 (toegeschreven aan fotograafG. Korfmacher,
Nijmegen;fotocollectie HetArchief'Nijmegen)
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Böèkéïi
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
Z. Erkelens-Aanen, Een geslacht De Jong uit de Alblasserwaard, Sliedrecht 2003, 212 pp., ill. + index; ISBN
90-805560-2-5 (verkrijgbaar voor € 22,- (excl. verzendkosten) bij de auteur, Molendijk 128,3361 EP Slie-
drecht).

De genealogie vangt aan met Sijmon de Jong, slechts afgeleid uit het patroniem van zijn kinderen.
Hij zal geboren zijn rond 1650 en langs de Giessen gewoond hebben. In de inleiding wordt nader inge-
gaan op de streek en de tijd waarin hij geleefd moet hebben. Alle geraadpleegde akten zijn ofwel volle-
dig opgenomen ofwel uitgebreid geciteerd. Elf generaties van deze voornamelijk uit boeren bestaande
familie komen aan bod. In het begin woonde men in de Alblasserwaard, latere generaties trokken ook
wel naar de Krimpenerwaard of naar Rotterdam.

ABB

Heraldiek
H. Hendrikse, Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem, Zaltbommel 2003 (uitgeverij Aprilis bv,
Postbus 141,5300 AC Zaltbommel; info@aprilis.nl; www.aprilis.nl), 144 pag., ill. (in kleur), geen index,
te koop bij de erkende boekhandel voor € 19,50, ISBN 905994013X.

De afbeelding op zegelstempel of -ring is het symbool van de persoon of instelling, die het zegel
voert; op het randschrift staat de naam en/of functie van de bezitter. Om misbruik te voorkomen moest
na overlijden of aan het einde van een ambtsperiode het stempel ongeldig gemaakt of vernietigd wor-
den; vaak werden ze weggegooid in bijv. een sloot of beerput.

Als bodemvondsten - veelal door metaaldetectors van particulieren - bevinden ze zich meestal in
privé-collecties, waar ze helaas niet beschikbaar zijn voor archeologisch, historisch, iconografisch
en/of genealogisch onderzoek. In bepaalde gevallen kunnen ze bijvoorbeeld aanvullende informatie
verschaffen op bewaard gebleven kwetsbare waszegels in archieven en musea. O.a. om de vondst-om-
standigheden, die van belang zijn om conclusies te kunnen trekken, vast te leggen werd de Werkgroep
Metaalvondsten Zeeland (WMZ) opgericht. Van het eerste door deze groep uitgevoerde project 'regi-
stratie en documentatie van zegelstempels en zegelringen' is dit boek het fraaie resultaat.

De auteur behandelt o.m. de historische ontwikkeling (ontstaan en herkomst van het zegelen), de
fabricage (metaalsamenstelling, ateliers enz.), stempelvormen en -formaten in Middeleeuwen en Nieu-
we Tijd, burgerstempels en categorie-indeling. Op de Tabel met gegevens van de 275 geregistreerde
stempels en ringen, volgt de Catalogus, waarin afgebeeld een selectie van circa honderd van de mooiste
en interessantste exemplaren met vermelding van o.a. herkomst, materiaal, afmeting, opschrift en wa-
penbeschrijving, en een afbeelding van het stempelveld en een afdruk ervan. Mede door de foto's van
zeer goede kwaliteit en de luxe uitvoering van het boek is het een genoegen om er kennis van te nemen.

M. Vulsma-Kappers

Diversen
H. J.L. M. Boersma, De bevolking van het kanton Eijsden in 1796, Maastricht 2002,160 pp., ill. + index.

Nadat de Fransen in 1794 Limburg waren binnengetrokken, voerden zij een nieuwe bestuursvorm
in, waardoor onder andere het kanton Eijsden ontstond. Dit gebied omvatte de plaats Eijsden met een
aantal dorpen en gehuchten eromheen en besloeg in totaal een oppervlakte van circa 61,5 km2. Om de
naleving van allerlei nieuwe wetten te kunnen effectueren, werden van iedere gemeente inwonerslijs-
ten opgesteld. Het kanton Eijsden bleek 846 huishoudens en een kloostergemeenschap te tellen, teza-
men 3.619 personen. Het bijzondere van dit boek zijn niet alleen de volledig opgenomen lijsten, maar
vooral de daaruit getrokken conclusies en de vele achtergrondinformatie.
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A. Dutnont, Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere
Genealogie bronnen, Oss 2003,242 pp. (verkrijgbaar door overmaking van € 12,50 op rekeningnr. 1223917
t.n.v. de auteur te Oss).

In 2001 had de auteur reeds een woordenlijst gemaakt met 5.000 woorden en begrippen met daar-
naast hun moderne variant of een verklaring. In deze tweede editie heeft hij er 3.000 aan toegevoegd.
De woorden zijn alfabetisch gerangschikt met aan het eind van iedere letter een aantal witregels, waar
de gebruiker zelf nog woorden kan toevoegen. De woordenlijst zal zeker in een behoefte voorzien en is,
behalve te koop in boekvorm, ook te raadplegen via de rubriek Varia op de website van de NGV.

H. Ellenbroek, Onder Zeil 1853-2003,150 jaar Lammerts van Bueren, Zeilmakerij en Groothandel, Utrecht 2002,
95pp.,ill.

De firma Lammerts van Bueren is ook na 150 jaar nog een echt familiebedrijf, vandaar dat dit jubi-
leumboek zeer terecht begint met de familiegeschiedenis, die nauw vervlochten is met de bedrijfsge-
schiedenis. De oudste voorvader in Nederland was de uit Mülheim afkomstige rijglijfmaker Hermanus
Lammerts van Bueren, die zich in 1723 als burger van Utrecht liet inschrijven. Nazaat Johan Jurrién
Hermanus (George) Lammerts van Bueren begon in 1853 een zakkenverhuurbedrijf, hetgeen als het
begin van de zeilmakerij en groothandel wordt beschouwd. In 1948 nam JJ.H. (George) Hellemans
(kleinzoon van de stichter) de zaak over, vandaar dat ook de familiegeschiedenis Hellemans is opgeno-
men. Arnoud en Diederik Hellemans vormen als leden van de vijfde generatie de huidige directie. Het
boek geeft verder een beschrijving van de diverse woon- en bedrijfspanden en van het wel en wee van de
firma, waarna ook een blik op de toekomst wordt gegund.

E. K. Kam, Register van Lijfrentetrekkers van het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen, ingeschreven tussen 1815 en
1880, Nijmegen 2003,23 pp.

Een lijfrente sloot men af als oudedagsverzekering, waarbij men jaarlijks de rente over de inleg
kreeg uitgekeerd, maar na overlijden het kapitaal verviel aan de renteverstrekker, in dit geval het Oud
Burgeren Gasthuis. Het register geeft de naam van de rentetrekker, eventuele partner, geboortedatum,
woonplaats, datum storting, hoogte kapitaal, rentepercentage, mogelijke bijzonderheden en overlij-
densdatum. Een interessante genealogische bron.

ABB

aanwinsten Heraldisch Archief 2002-2003
(vervolg)

Van de hierna volgende boeken zijn enkele verworven vlak vóór het uitkomen van de Inventaris Heral-
disch Archief, zij worden vanwege hun inhoud hier nu nog nader vermeld. De inventaris telt 84 pagina's
met wapenafbeeldingen (waarvan enkele in kleur) en heeft twee registers. Verkrijgbaar a € 13,- bij de
Dienst Bestellingen of bij de receptie van het Verenigingscentrum.

Nederland
* Dr. Kits Nieuwenkamp, Iets over Huismerken in 't Algemeen, Overdruk Oostvlaamsche Zanten, 23e jg.

(1948), Gent, geen ill., pag. 125-130.
* Egge Knol, Groninger adel in glas en lood. Tentoonstelling Groninger Museum t/m 18 mei 2003, ill.,

pag.: 10.
* T. van der Laars, Wapens, vlaggen en zegels van Nederland, Amsterdam 1930, ill., pag.: 179 [heruitgave

van 1913].
* D. van der Linden, Inventarisatie c.q. verzameling van 81 familiewapens betreffende de familienaam Van der

Linden alsmede van varianten op deze naam, Hoofddorp 2001, ill., pag.: 29 [eigen uitgave; ingekleurde
tekeningen met bronvermelding; losbladig].

* H. J. Nalis, Een zogenaamd Overijssels Wapenboekje uit de 16de eeuw, z.p. 2002. Overdruk uit Overijsselse
Historische Bijdragen, 117e stuk (2002), pag. 68 t/m 85, ill., reg. [schets-/notitieboekje van een gla-
zenmaker voor het maken van wapens op glasruitjes, te plaatsen in ramen van huizen; mr. Peter
van Doetinchem, glazenmaker en glasschilder te Deventer, geb. ca. 1560, overl. 1607/08; 85 afbeel-
dingen van handmerken].
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* M. Niemeijer, De roch als heraldische figuur, (Rotterdam?) 1946, ill., pag.: 27, geen
reg. ['bemmel'].

* Noord-Holland met vlag en wapen. De overheidsheraldiek van de Noord-Hollandse vroegere
en tegenwoordige gemeenten. Catalogus. Tentoonstelling kasteel Radboud Medem-
blik van 13 juni tot 16 augustus 71, Muiderberg 1971, geen ill., pag.: 20, geen reg.;
Samengesteld door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek te Muiderberg.

* Over het verzamelen van kleingrafiek, Amsterdam - Antwerpen 1961, ill., pag.: 76 [zes Het wapen van
bijdragen: J.C. Winterik, Het exlibris en zijn verzamelaar; Louis Burgers, Exlibris, ge- Bemmel
legenheidsgrafiek en boekillustraties als artistieke verzamelobjecten; Joh.J. Hanrath, Het
determineren, een der charmes van het exlibris-spel; C. H. Beels, De vrouw in het exlibris; J.Th. A. Peskens,
Familiedrukwerk; Jan Rhebergen, Drie kopergraveurs en een etser uit Oost-Duitsland].

* C. Pama, Prisma van heraldiek & genealogie, Utrecht 1990, ill., pag.: 408, 2e geheel herziene druk [ie
druk 1969].

* S.E. Pronk Czn, Het wapen van de erfgooiersfamilie Pronk, Rijswijk sept. 2002, ill., pag.: 16. [eigen uit-
gave].

* M. Smallegange, Naar het origineel gedrukt te Haarlem door Bernardus Kleynkens bevattende de Beschrij-
vinge van den Zeelandschen Adel [1676], reproductie door Uitgeverij Alvo, Buitenwatersloot 142,2613
SV Delft in een grote en een kleine versie, Delft 2002, ill., 16 losse bladen in omslag met Ten geleide
[bevat bladen met wapenafbeeldingen van: Zeelant veredelt, Wapenen der edele en aanzienlijke
geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland, De landen en heerlijkheden Bewesterschelde
en Beoosterschelde, De wapens der burgemeesters van de stad Middelburg (door Ottho en Pieter
van Tholl), Wapens der edele en ridderschappen van Zeelandt (door Peter Gillissen)].

* M.G. Wildeman, Ontwerp van een Wapen voor H.M. de Koningin, Haarlem 1897, Overgedrukt uit De
Nederlandsche Leeuw 1897, ill., pag.: 14.

* C. Wilkeshuis, Symbolen, AO162, Amsterdam 25 mei 1956, ill., pag.: 16.

België
* Archivesgénérales du royaume et archives de l'état dans lesprovinces. Xle Congres International des Scien-

ces généalogique et héraldique. Exposition de documents 28 Mai - 2 Juin 1972. Liège, Palais des
Congres, Bruxelles 1972, ill., pag.: VI + 29 +15 platen.

* Baron Bethune, Épitaphes et monuments des églises de la Flandre au XVIe siècle, d'après les manuscrits de
CorneilleGaillardetd'autresauteurs,Br\iges 1900 [fotokopie; ill., pag.: 455; reg.].

* Louis Bisschops, SceauxAnversois duXHIesiècle, Wijnegem 2002, ill., pag.: 32 + 2. [heruitgave; oor-
spronkelijk uitgegeven Ekeren-Donk 1913, werd in dat jaar benoemd tot stadsarchivaris van Ant-
werpen, auteur van de bekende Genealogische Nota's, overl. 1923; notities betr. de zegelaars, 13e
eeuw].

* Jules Bosmans, Traited'HéraldiqueBeige, Wijnegem 2002 [heruitgave van Bruxelles 1890], ill., pag.:
120, geen reg. [handleiding].

* Ferdinand Cortyl/Joseph Mortier, Manuscrit Ghys H 2308 Armorial, tiré des Tablettes des Flandres [foto-
kopie; wapenafbeeldingen in alfabetische volgorde; ill., pag.: 135].

* Mare Van de Cruys, De registratie van burgerwapens in Vlaanderen, Wijnegem 2000, geen ill., pag.: 38.
Hierbij: Handleiding. Vlaamse Heraldische Raad. Vaststelling van het wapen van privé-personen en instel-
lingen (decreet van 3 febr. 1998).

* Mare Van de Cruys, Beknopte inleiding tot de heraldiek voor beginners, met tekeningen van de auteur, Wijne-
gem 2001,2de druk [ie druk 1996], ill., pag.: 28.

* Mare Van de Cruys, Heraldische kwartierstaten. Een handleiding voorgenealoog en heemkundige, Wijne-
gem 2001, ill., pag.: 48 [theorie].

* Mare Van de Cruys, Over het tekenen van wapens. Een interview met Carl-Alexander von Volborth, Wijne-
gem 2002, ill., pag.: 24 [informatieve brochure].

* Mare Van de Cruys & Mare Cheron, Heraldiek van abdijen en kloosters 1. StMichielsabdijAntwerpen, Wij-
negem 2002, ill., pag.: 36, geen reg. [inleiding geschiedenis; wapens van 55 abten met hun ambts-
termijn; i2e-i8e eeuw].

* Mare Van de Cruys, Het Wapenboek van BrabantvanJ.-Th. deRaadt, Wijnegem 2002, ill., pag.: 72.
* Mare Van de Cruys, Wapensagen uitdeZuidelijkeNederlanden,Wi)negem 2003, ill., pag. 52.
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* Mare Van de Cruys & Mare Cheron, Heraldiek van abdijen en kloosters 2. StBernardus aan de Schelde, Wij-
negetn 2003, ill., pag.: 32, geen reg. [inleiding geschiedenis; wapens van 55 abten of priors en hun
ambtstermijn; i3e-2oe eeuw].

* F Van Dyke, RecueilHéraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de families
nobles etpatriciennes de la ville et dufranconat deBruges, Bruges 1851 [herdruk Flandria Nostra; fotoko-
pie; pag.: 542; Stad en Vrije van Brugge; 421 afbeeldingen van wapens].

* J. Gailliard, Inscriptionsfunéraires & monumentales de la Flandre Occidentale avec des données historiques et
généalogiques. Arrondissement de Bruges [kerk Saint Donat], Tome Premier, Bruges 1861, ill., pag.: ca.
245, reg. [fotokopie].

* J. Gailliard, Idem - Tome Premier, Deuxième Partie [kerk Notre Dame], Bruges 1866, ill., pag.: 571,
reg. [fotokopie].

* J. Gailliard, Idem - Tome Premier, Troisième Partie [kerk Sainte Walburge], Bruges 1867, ill., pag.:
ca. 444, reg. [fotokopie].

* Baron J.S. F. J. L. de Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne par M. de Vegiano,
Sr. d'Hovel, et Neufde ses suppléments, rédigés et classes en un seul ouvrage, par families et d'après
un système alphabétique et méthodique par Ie - , Gand z.j. [fotokopie van de bladzijden met 2513
afbeeldingen; pag.: 162].

* Jean Lautte, Le lardin d'armoiries contenant les armes deplusieurs Nobles Royaumes & Maisons de Germanie
Inferieur .../Den Boomgaert der wapenen, Inhoudende de Wapenen van vele Edele Huysen van dese Nederlanden,
ende andere omliggende: wesende dit werexken also nieu, alsprofytelyck allen beminders van het edele exercitie
van wapenen, Gheprint tot Gendt by Gheraert Salenson,... 1567; heruitgave Bibliotheca Heraldica
Genealogica Antiqua et Rara 2003, ill., ongepagineerd [meer dan 1000 wapens uit de Lage Landen
e.o. met hun blazoenering].

* Oct. ƒ. A.G. le Maire, Geslachtlijst der familie Ghysbrechts met geschiedkundige bijzonderheden haar betref-
fende, ill., pag.: 195, reg. [fotokopie; familie te Mechelen, door huwelijk heren van Rendelbeek; 15e-
20e eeuw; achterin wapenlijst van 335 (aangehuwde) families] [met dank aan ons lid dhr. R.S. Lem,
die alle bovengenoemde fotokopieën voor ons verzorgde: aanwinsten voor zowel genealogie als
heraldiek!].

* Praalstoet van de Gouden Boom Brugge 17 &24-8-1980, ill., ongepagineerd.
* Stad Herentals. Opschriften van de collegiale en parochiale kerk der H. Waldetrudis... [van de kerk

van het Begijnhof, Gasthuis, kloosters, stadhuis, gemeenten Bouwel, Casterle, Grobbendonck,
Lille, Ooien, Morckhoven, Noorderwyck, (hier ontbreekt een katern), Vorsselaer, Wechelderzande;
niet gebonden], z.p. z.j., ill., pag.: 248,2 registers.

* Stadswapen van Antwerpen, Antwerpen 1995, ill., pag.: 6, uitg. Stadsarchief.
if Tentoonstellingder Wapens en Vlaggen van deBenelux-landen. Katalogus, z.p. z.j. [België], pag.: 8.
* Jan Vanderhaeghe/Marcella Vermeersch, Inventaris heraldische werken in het Nationaal Centrum voor

Familiegschiedenis, Deel 1, afgesloten 31.12.2000, Antwerpen-Merksem 2001, geen ill., pag.: 71, geen
reg.

* Het Vlaamse ex-libris, met een inleiding door Frans Leytens, Antwerpen 1947, ill., pag.: XIX - platen
1 t/m 74+ 4.

Canada
* Alan Beddoe, Beddoe's Canadian Heraldry, Belleville, Ontario 1981, ill., pag.: 224, reg.

Denemarken
* Roser og kverpd kors og skjold. Finsk design i dekorationer og riddervdbener. Udstilling arrangeret af De

kongelige Ordeners Kapitel. I anledning af den finske praesidents officielle bes0g i Danmark, K0-
benhavn 1983, ill., pag.: 52, geen reg. [artikelen en catalogus; Torn Bergroth, Finlands ridderordener;
Aage Wulff, Riddervaesen ogvdbenkunst; Namen van Finse ridders].
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Duitsland
* Joseph Baer& Co., Antiquariatskatalog776, Frankfurt a.M. (1930), geen ill., pag.: 67+3. Veilingcata-

logus met de onderwerpen: Genealogie/Heraldik, Familiengeschichte, Sphragistik.
* Konrad Bund, Findbuch der Epitaphienbücher (iz38)-i$28 und der Wappenbücher (uso)-i8oi. Mit einem

Bildanhangu.a.dervollstündigenfarbigenNachzeichnungenderehemaligenMalereienimRömerausdemsog.
Fetterschen Wappenbuch, Frankfurt a.M. 1987, ill., pag.: 176, reg.; Mitteilungen aus den Frankfurter
Stadtarchiv 6, Stadtarchiv Frankfurt am Main Repertorien Nr. 545 [beschrijving van inventaris-
sen, grafschriften en wapenboeken in verschillende bestanden, o.a. in familiearchieven Kelner,
von Bellersheim, Fichard, von Holzhausen, (von) Glauburg, Zum Jungen].

* Wilhelm Burkhardsberg, Münz- und SchaumünzkundefürFamilienforscher, Praktikum für Familien-
forscher Heft 28, Leipzig 1937, geen ill., pag.: 21.

* Deutsche Wappenkalender 1920, ill., pag.: 35. Idem 1921. Deutsche Dichter, Görlitz, ill., pag. 39-76.
* Walter Freier, Wappenkunde und Wappenrecht. Praktische Einführung in die Heraldik und Wappenrechts-

frage, 2. Auflage, Mit 40 Abbildungen, Leipzig 1934, Praktikum für Familienforscher Heft 7, pag.:
32, geen reg.

* Genealogie. Heraldik Exlibris. Auktion 101,18. Mai 1966, Karl u. Faber München, ill., pag.: 54+2, reg.
* Freerk Haye Hamkens, DieSinnbilder im SchleswigerDom. Zwischen Heidentum und christlicher Welt. Mit

32 Aufnahmen des Verfassers, Wolfshagen - Scharbeutz 1942, ill., pag.: 112, zakenreg.
* Ad. M. Hildebrandt, Wappenfibel. Kurze Zusammenstellung der hauptsüchlichsten heraldischen undgenea-

logischen Regeln. lm Auftrage des Vereins Herold. Mit 28 Illustrationen und 4 Tafeln, Frankfurt a. M.
1893, fünfte durchgesehene und vermehrte Auflage [ie druk 1887], ill., pag.: V + 58 +10, alfabetisch.
Idem, 1918, pag.: V + 81 +13.

* Paul Knötel, Bürgerliche Heraldik. Dritte verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 26 Abbildungen,
Breslau 1922, ill., pag.: 37+2, reg. [hieronder drie afbeeldingen uit Bürgerliche Heraldik]

14.

Lotte Kurras, Das Grosse Buch der Turniere: alle36glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters; die Bilderhand-
schrift des Codex Rossianus7U im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana. Einführung und Kommentar
von Lotte Kurras, Stuttgart/Zürich 1996, ill., pag.: 176 [het toernooi, gezelschappen, herauten, de
keizerlijke heraut Georg Rixner, de bibliotheek Rossiana, beschrijving van het handschrift].
Walter Leonhard, Das Grosse Buch der Wappenkunst. EntwicklungElemente Bildmotive Gestaltung, Mün-
chen 2001 [herdruk van 1978; de errata uit 1978 zijn in deze herdruk verwerkt], ill., pag.: 395 +1,
reg.
Car\RittervonM3yer,HeraldischesA.B.C.Buch.Dasist:WesenundBegriffderwissenschafilichenHeraldik,
ihre Geschichte, Literatur, Theorie undPraxis. Mit 66 zumeist in Farbendruck ausgeführten Tafeln, und
100 in den Text gedruckten Holzschnitten, München 1857, ill., pag.: XV + 523 + LXIII (Tafels),
[op de volgende bladzijde een detail van het titelblad]
NamenverzeichniszurFrommann'schenWappensammlung.
Eduard Freiherr von Sacken, Katechismus der Heraldik. Grundzüge der Wappenkunde. Mit 202 in den
Text gedruckten Abbildungen, Leipzig 1862, ill., pag.: 112, geen reg.; Idem, Leipzig 1893.
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* Roberc Steimel, Kleine Wappenkunde, auch flir Architekten. Bildhauer. Glasmaler. Goldschmiede. Grafiker.
Graveure. Maler. Mosaikwerker. Porzellanmaler. Steinmetzer. Wo suche ich mein Familien-Wappen?, Köln
- Zollstock z.j. (in/na 1955), ill., pag.: 36.

* Wappert in Bayern. Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs Miinchen in Verbindung mie
der Bayerischen Staatsbibliothek aus Anlafi des 12. Internationalen Kongresses für genealogische
und heraldische Wissenschaften, Miinchen, 6. September - 27. Oktober 1974.

* Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns Nr. 8, ill., pag.: 169 + XVI, geen reg. [met 16
korte inleidingen bij de specifieke onderwerpen door twee auteurs: Niklas Freiherr von Schrenck
und Notzing en Ludwig Morenz].

* Wappenbuch des Landkreises Emmendingen. Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung
Baden-Württemberg, Band 23 (1969), ill., pag.: 168 [bearbeitet von Hans Georg Zier].

* Wappenrolle MünchnerHerold, Band V [dec. 2001], ill., pag.: VIII + 983 t/m 1178, reg. (ongepagineerd:
57 pag.) [de bewerker Alois Kurzmeier stelt in de inleiding dat registratie in de Wappenrolle het
wapen beschermt tegen misbruik. Familiewapens en het voeren er van worden heden ten dage (in
Duitsland kennelijk, volgens $ 12/7) analoog aan het naamrecht behandeld; HC Heraldic Consult
Beratungsgesellschaft mbH, Cosinastrafie 2, D-81927 Miinchen].

* Ales Zelenka, Der Wappenfries aus dem Wappensaalzu Lauf [bij Nürnberg; uitvouwblad].

Finland
* FinskHeraldik inutiden. Utstallning arrangerad av Heraldiska Sallskapet i Finland i samarbete med

Societas Heraldica Scandinavica, 1979, ill., pag.: 47, geen reg. [de eerste tentoonstelling werd inge-
richt okt. 1977 t.g.v. het staatsbezoek aan Denemarken door de Finse president Urho Kekkonen.
Geen catalogus, maar korte bijdragen: N.G. Bartholdy, Finska heraldik - udtryksform og inspirations-
kilde; C. Hedberg, Finlands vapen. Idem, Finlandsflagga. Idem, Finlands kommunvapen; T. Bergroth, De
finska ordensinsigniernas heraldiska utformning. Idem, Heraldik i mynt, sedlar,jrimdrken och medaljer; O.
Eriksson, Firmamürken och emblem-en sida av den heraldiska formgivningens uppgift inutidssamhdllet; G.
von Numers, Slüktvapen och vapenexlibris; Konstnarsbiografier (van tien kunstenaars, w.o. Robert de
Caluwé, geb. Sas van Gent 1913)].

M.Vulsma-Kappers
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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), ark. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. =
correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang,
kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Archievenblad. jg. 107, nr. 9, nov. 2003. Onbekend Nieuw-Guinea opgetekend (2). Het archief van de
Marine Inlichtingendienst als cultureel-antropologische bron; F. Smit: Wat te doen met tienmiljoen
gegevens? Ontsluiting van archieven en collecties met behulp van ScopeArchive.

Idem, nr. 10, dec. 2003. Het Digitaal Genootschap van het Verleden ofwel Napster voor historici;
Doopsgezinde Gemeente Haarlem kiest eigenzinnige weg in beheer kerkarchief; Papier voor blijvend
te bewaren archiefbescheiden; Digitaal archief Arbeidsvoorziening overgebracht naar het Nationaal
Archief; IAVA: een initiatief voor het Vlaamse overheidsarchief.

Arneklanken, jg. 8, nr. 3, sept. 2003. L. van Belzen: Het geslacht Adamse (in Arnemuiden) [oudst bekende:
Cornelis Janse Adamse tr. Jacomina Flipse; zoon Andries tr. Arnemuiden 1792 Maria de Jong]; J. Adri-
aanse: Een bekend persoon te Arnemuiden. De stationschef Franciscus Petrus Oudens (1855-1920); Verv.
Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden (13) [voorbeelden van crimi-
naliteit en stroperij]; Verv. Calicotweverij (3); Verv. Uit de kerkenraadsnotulen (2) [1576/7]; L van Belzen:
Een luumertje [tijdelijke stilte in een storm] met zeer noodlottige gevolgen. De vissersramp van 1903
[13 opvarenden verdronken > 9 weduwen en 25 kinderen nalatende; De Nooijer, Meulmeester, Van de
Ketterij, Van Belzen, Schroevers, Van de Schelde]; A.H.G. Verouden: Het fictieve kohier van de honderdste
penning van Arnemuiden over het jaar 1658 [restant van een lijst; achterstallige betalingen].

Baerne. 27e jg., nr. 3, sept. 2003. G. Brouwer: Dirk Hornsveld, een meervoudig getalenteerd man [geb.
Baarn 1892 (exm. Van der Woord), leraar schoonschrijven M.O., calligraaf, schrijver]; Twee titels van
koningin Beatrix. 'Vrouwe van Baarn' en 'Vrouwe van Ter Eem'.

Idem, nr. 4, dec. 2003. J. Kruidenier: Gemengd zwemmen in Baarn [Thijmen de Ruig in 1936 nieuwe
eigenaar van de zweminrichtingen A en B].

Caert-Thresoor. 22e jg. (2003), nr. 4. M. Hamekers: Vervaardiging en gebruik van een tussen 1892 en 1903
geactualiseerde Gemeenteatlas van Amsterdam oorspronkelijk uitgegeven door J.C. Loman jr. in 1876; G.
Koets: Het blad met de stadsgezichten van Groningen, Gorinchem en Brouwershaven uit de Civitates
OrbisTerrarum.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 27e jg., nr. 4,
dec. 2003. P. Sanders: Genealogie van de familie Van de Nieuwegiessen uit Hagoort [ook: Giessen, Nieu-
wegies; herpublicatie wegens aanv./corr.; eind I7e-i9e eeuw]; Verv. Kwst Verhelst [ad kwn. 4176/4177:
Judocus Helmonts (overl. Roosendaal 1625) tr. ca. 1569 Elisabeth Seldenslagh, die hertr. Adriaen Aerts.
Waarschijnlijk dezelfde Elisabet Zeldeslach vrouw van Joos Hellemans, die te Kontich 19-12-1600 haar
hofstede op 't Lint verkocht aan Jan van Camp (ontleend aan Kontich Goedenissen in RA Antwerpen in
de bewerking van Gaston Roggeman; Hellemans is mogelijk een foutlezing voor Hellemons). In de-
zelfde bewerking wordt vermeld: Hendrik Seldeslach, won. St. Laureys Hove, gemachtigd van Elisabet
Seldeslach vrouw van Adriaan Aertsen, won. Rozendaal, voldaan van Jan van Camp i.z. land op 't Lint
geërfd van haar broer Adriaan Seldeslach 27-1-1601. Het overlijden van Joos Helmonts in 1625 klopt dan
niet. Voor wat betreft diverse kwartieren in generatie 14 en hoger lijkt het beter te wachten met pu-
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bliceren tot ze onderbouwd kunnen worden]; P. van Eeten: Altenase genealogieën. Het geslacht Pus uit
Giessen, een revisie [oudst bekende: Peter Hermans Pus o.a. heemraad 1598 en 1605]; Verv. Genealogie
(Van) Nieuwkoop; Verv. Kwst. De Geus; Antw. o.a. Swart, Holleman, Van Wageningen; Verv. Genealogie
Bouman uit Wijk; M.E. Wijsouw-deHaan: Overlijden Loon op Zand R.K. 1624-1650J. deKloe: Diakoniere-
keningen Andel 1700-1721.

GMkwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 3, herfst 2003. Industrieel erfgoed langs de Vaartse Rijn;
Interview met de secretaris van de Stichting De Utrechtse Molens: Hans Schemmekes; J. Jamar: Het
Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat.

Idem, nr. 4, winter 2003. P. Steringa: Het verleden achter het behang [als onderbehang werden o.a. een
dagvaarding, een huurcontract en stukjes lommerdregister gebruikt; Louw van der Wurf uit Blauwka-
pel huurde een tapperij aan de Springweg 1875-1881; E. A. van Emmerik, schoenmaker en leenhuishou-
der (1876)]; M. Zeilmaker: 'Met lantaarnen geillumineerd'. Dagelijks leven op Utrechtse buitenplaatsen
[egodocumenten uit familiearchieven]; Overdracht van het provinciearchief naar Het Utrechts Archief;
Interview met Laurette Ahsmann, rondleidster bij Gilde Utrecht; Bronnen in de huiskamer. Utrechts
notarieel archief op internet.

's-Gravendeel (Historische Vereniging 's-Gravendeel; secr.: mw. M.E. van Putten-Visser, Singel 21,
's-Gravendeel; contr. € 12,- p.j.; e-mail: historie@gravendeel.com), jg. 9, nr. 4, nov. 2003. P.J. Pot: De
onderste steen [bewoners van de polder Nieuw Bonaventura (ingepolderd in 1593) o.a Cornelis Dirks
Gout (1619), Cornelis de Fonckert (1727). Leendert Ariens van Prooijen (1745), Cornelis Kooij (1848)];
Verhalendeel [herinneringen van Aria Sint Nicolaas-Engels, geb. 1914]; A.O. Mol: Een minister met
's-Gravendeelse roots [fragment De Geus; 19e eeuw]; W. van Velsen-Grtffioen: Brand bij J. Roos [Jacob Roos,
1891]; Oud Nieuws.

Historisch Geografisch Tijdschrift. 21e jg. (2003), nr. 2. RW.]. Scholten: De betekenis van Carel Otto van
Resteren voor het beschermde dorpsgezicht Laag-Soeren; J. Cuijpers: Dorpsverplaatsingen aan de Bra-
bantse Maaskant in de wederopbouwperiode; D. Parlevliet: De Rijnlandse ontginningen: op hoogveen
oflaagveen.

Historische Kring West-Betuwe, Med., 31e jg., no. 2, okt. 2003. T. Verburg: Een pastorale ten einde. En-
kele historische notities bij de verkoop van de predikantswoning te Ophemert [in 2002; dominee H.C.
Voorhoeve, beroepen 1842; ambachtsheerlijkheid sinds 1552 in bezit van de familie Van Haeften - de
laatste vrouwe (Margriet) liet rechten en grond na aan neef BJ.Ch. Mackay; bouw van de pastorie in
1845; verdere bewoners]; A.Anink: De Gimmelshof [boerderij]; Verv. Afdeling Buur, sept. 2003.

KB.nl. jg. 2, nr. 1, maart 2003. Idem, nr. 2, juni 2003. De krantencollectie van de KB [w.o. Nederlands-
Indisch, Surinaams]; Stripboeken in de KB. Idem, nr. 3, sept. 2003. Verbouwingen, Vele culturen onder
een dak [medebewoners vanh^gebouw van de Koninklijke Bibliotheek]. Idem, nr. 4, dec. 2003. Straat-
liederen in Het Gehe4jger^ang[e^^^Hj*Alfaned. Een kennisdomein voor Nederlandse geschiedenis,
taal en cultuur; HéieJDepotak=veilige;liaYêix[.w.ww.kb.nl/e-depot].
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Lek en Huibert Kroniek (Ixxmond, Hei- en Boeicop), 5e jg., nr. 3, aug. 2003. Joh de With{t): Een snoep-
reisje [declaratie van enkele schouten voor hun reis naar Den Haag vanwege het niet (kunnen) betalen
van belasting; 1674]; Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; W. van Zijderveld: Lexmond in 1669 [met
Lijste vande personen ende koeijen onder Lexmont].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 31, nr. 4, nov. 2003. H. Strijkers: De biografie, onderbelicht bij
genealogen?; F. Gommans: De Sippe Ehren oder Eeren (ca 1685-2000). Ein altes Muller- und Bauernge-
schlecht an Niers und Kendel; A.M.A. Maassen: Ruzie binnen de familie Schepens. Een erfeniskwestie
in het 18e eeuwse Bunde; Verv. Aufgebot aktes in het Venloosch Weekblad en het Venloosch Nieuws-
blad [1884-1890]; Verv. Nederlanders die voorkomen in de bevolkingsregisters van Hasselt - Register
A1829 [o.a. Maria Vannes, 20 j . , dienstmeid uit Friesland; Joannes Arij Bolle x Berina Nijt, beiden van
Rotterdam en twee kinderen; Jan van Ellekom, geb. Nijmegen, 37 j . , brigadier; Pieter Jan Walens, 31 j . ,
geb. Antenissen/Zeeland, marechaussee; Adrienne Anna Vosch van Avezaat, 68 j . , en Theodora F. C. Van-
depols, 28 j . , onderwijzeres, beiden van Ravestein]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. Breust-Eijsden
[Huls t/m Jeunhomme; met o.a. In de Braeck, Jacobs, Janssen, Jeukens].

Nederland's Adelsboek (uitgave Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag;
€ 53,30 > Vrienden € 47,50; tel. boekbestellingen: 070-3150510; http://www.cbg.nl), jg. 90 (2002-2003).
Po-Ra. Historische reeks. Oranje-Nassau; Van de Poll [Linschoten, Montfoort; 14e eeuw]; De Pollart
[Pollart; ambt Montfort, Venlo; 16e eeuw]; Pompe van Meerdervoort [te Antwerpen, Eindhoven, Dor-
drecht enz., 16e eeuw]; De Preud'homme d' Hailly [Rijsel, Gent; 14e eeuw; heren van o.a. Halluin]; Prins
[Rotterdam; 16e eeuw]; Prisse [Avesnes/Henegouwen, Maubeuge; 17e eeuw]; Van Puttkammer [Barnow/
Pommeren; (13e) 15e eeuw]; Von Quadt [oorspr. von Blegge; Quad(t); 13e eeuw]; Quarles de Quarles
- Quarles van Ufford [Gresham/Norfolk; 16e eeuw]; Quintus [Groningen; eind 16e eeuw]; Van Raab van
Canstein [Raeff, Raab; Orsoy/Meurs; 16e eeuw]; Von Rade [Rügen/Pommeren; 16e eeuw]; Radermacher
[Aken; eind 15e eeuw]; Van Raders [Rader, Rathers, Raders; Wolffenbiittel/Brunswijk; eind 16e eeuw];
Van Raesfelt [oorspr. van Gemen; te Raesfelt, Emsland; 12e eeuw]; De Raet (I) [Raet; Zaltbommel; 15e
eeuw]; De Raet (II) [Amsterdam; 18e eeuw; Van Cats de Raet]; Ram [Amersfoort; 15e eeuw]; Van Randwij-
ck [Overbetuwe; 14e eeuw]; De Ranitz [Ranisch, Ranits, Ranitz; Pirna/Saksen, Zelhem; 17e eeuw]; Van
Ranzow - von Ranzow [Holstein; 15e eeuw]; Rappard - Van Rappard [Dorsten, Wezel; 15e eeuw]; Niet
opgenomen geslachten; Nieuwe adelsgunsten: Ollongren [Allongren; te Pepot/Finland; 15e eeuw].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXX, No. 5-6, mei-juni 2003. R. van Bessen-Jongman/G.J.A. Rientjes/B. van
Dooren: 'Kweek telgjes die de roem vergrote van uw stam': Rietgerg(h((en) en Dijk. De nakomelingen
van Herman Jansen op de Rietberg en Swane van Besten [leefden eind i6e-begin 17e eeuw; erve Rietberg
onder Tongeren bij Wijhe, horig erf; verwantschapstabel Van Tongeren - Wayer - Van Besten - De Si-
gers - Ten Holte; overzicht eigenaren en bewoners ca. 1450-1700; genealogie I7e-i9e eeuw; Dijck/Dijk
te Zwolle en Hoorn, Rietberg o.a. te Vorchten, Rietbergen te Leiden]; Verv. Van Alkemade 1200-1782.
V; M.R.Doortmont: In 's Lands dienst. Vier generaties beroepsmilitairen en bestuursambtenaren in de
familie Reintjes (van Veerssen).

Idem. No. 9-10, sept.-okt. 2003. M.S.F. Kemp: In Memoriam Willem Adriaan Wijburg (1917-2003).
H. Gras: Werk in uitvoering: de prosopografie van de Rotterdamse theaterbezoeker, 1773-1914; Verv.
Oorsprong en verwantschappen van een Gronings geslacht Brouwer [Ploeger, Wolphius, Toxopeus,
Vos, Ritsema, Bolt, Veeman]. Bijlage: Chronologische lijst van leningen verstrekt door Arent Lamberts
en Sijben Luitjens (lic); K.A. Reuvers: De oudste generaties van het geslacht De Lange(n): een herziene
genealogie (Enkhuizen, Amsterdam) [corr. van Ned. Genealogieën, deel 10 (1993); I7e-i8e eeuw]; A.E.M.
Landheer-Roelants: Een herziening van de genealogieën Radermacher en Ver Huell [Nederland's Adelsboek,
43 (1950) en 46 (1953)]; Uit de collecties van het Iconografisch Bureau ['cart-de-visites' Wilkens].

Een nieuwe chronvke van het Schermereiland, jg. 20, nr. 3, sept. 2003. P. Commandeur: Een verhaal over
de Mijzen in de vorige eeuw [over Gerrit Klaver, veehouder in de Mijzerpolder en dijkgraaf van het
heemraadschap Mijzen, 1950-63]; C. Booy: Ruilverkaveling Eilandspolder leverde ontdekking op van
verdwenen dorp; D. Mantel: 't water is onse moeder, wieg en bakermat5. Uit de preek in de nieuwe kerk
van Grootschermer in 1763 gehouden door David van der Hammen [met naamlijst van predikanten
1574-heden].
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Nijmeegs Katern, jg. 17, nr. 2, april 2003. De bibliotheek van het voormalige Canisius College van de
Jezuïten te Nijmegen; Een koninklijk fotoalbum voor koninklijk bezoek [in 1890; koningin Emma en
prinses Wilhelmina werden 24 foto's van Nijmegen ter herinnering toegezonden; nu in het Koninklijk
Huisarchief].

Idem, nr. 3, juni 2003. Memphis aan de Waal. Andries Bruggeman en andere verschijningen van Sint-
Elvis in Nijmegen; PéHawinkels. Cultfiguur uit de jaren zeventig [1942-1977].

Idem, nr. 4, okt. 2003. R. van Hoften: De Nijmeegse drilkooi. Strafwerktuigen op de Grote Markt; Fo-
tokring 'Meer Licht', 110 j aar historie; De Historische Atlas van Nijmegen [recensieartikel].

Idem, nr. 5, dec. 2003. Negentien eeuwen bebouwing in het Rode Dorp.

De Omroeper (Naarden), jg. 16, nr. 3, sept. 2003. B. van Buuren: Hotel Jan Tabak tussen twee wereldoor-
logen. Een terugblik op een bloeiperiode [het hotel werd in 1918 gekocht door Bertha Oostermeijer-
Jurrissen (1871-1952); dochter Marie tr. 1919 Dick van Buuren (1890-1965); verkoop in 1950 aan Sybren H.
Speerstra]; F. deGooijer. Naarder 'Schweizers' [werkzaam in Duitse Molkereien of Schweizereien, grote
veehouderijen in het Nederrijngebied; leden van de families De Gooijer en Krijnen]; H.Schaftenaar. Wa-
terperikelen rond Naarden. De inundatieproef van 1748.

't Onderschoer. jg. 25, nr. 3, herfst 2003. H. Boink: Brandlecht aan de Vechte in historisch perspectief
[gemeente en inwoners, Huis Brandlecht; Van Brantelghet/Van Brandlecht, von Rhede, Droste zu Vis-
schering; rentmeester Wessels; kerken, marke]; De werkgroep Dialect en Folklore in beeld; S. Wynia:
Hennie Mensink (83), zeventig jaar fietsenmaker; Proces tussen inwoners Denekamp en baron De Raet
van Bögelscamp over telgen poten in 1765; H. Asma: Johan ter Brake als boerenknecht [geb. Tilligte 1920;
interview]; Zestig jaar geleden meer dan honderd panden beschadigd in Noord Deurningen; H. Boink:
Register patentschuldigen 1818 [uittreksel: naam en beroep, opgave per marke of dorp].

De Proosdijkoerier, jg. 19, nr. 3, sept. 2003. Verv. Zij waren de grondleggers van wat De Ronde Venen zijn
geworden. Laatste deel: de familie Van Wieringen [te Mijdrecht i8e-i9e eeuw]; De Mijdrechtse Dorps-
straat door de eeuwen heen; J. Frankenhuizen: Terugblik op het onderzoek naar de Mijdrechtse familie
Van Wieringen; Evert Treur. Mijn oorlogsherinneringen (1) [geb. Wormerveer 1922]; E de Wit: Een bo-
venmeester in Driehuis [Evert van Straaten, 1907-1917, overl. Nijmegen 1962].

Het Schokker Erf, nr. 54, sept. 2003. B. Klappe: Schokkers in pauselijke dienst [Jacobus Koridon (1837-
1923), Klaas Jacobs Schoon (1843-1898), Dubbel Alberts Botter (1846-1905)]; Idem: Schokker verkocht
illegaal vis in Kampen [AlbertThijmens de Boer (geb. 1799); Jan Brandenburg; 1847]; De fotogalerij: Ja-
cob van Eerde (1875-1950), lichtwachter; Johannes Corjanus (1876-1968) en zijn vrouw Aleida Grootjen
(1880-1953); Koek op de arm [oud Schokker gebruik tijdens verjaardagen]. Idem, nr. 54a, nov. 2003.

" het Schokker erf "
p/a Mevr. L. Eeken-Beekhuis
Burg. van Bredastraat 7
1611 CR Bovenkarspel

Speuren en Ontdekken, jg. 19, nr. 3, dec. 2003. In Memoriam Joop Niesthoven [1922-2003];/. Blom: Rijks-
monumenten in Duivendrecht: dé twee boerderijen [Sophia's Hoeve (gebouwd in 1883; Van Klooster,
Van Lubeeck) en Antonius Hoeve (gebouwd in 1889; Bon)]; Dijkdoorbraak (anno 1869); R.P. Siekerman:
Veenderijen in de gemeente Ouder-Amstel; R. Pos-Grimme: Familieverhalen uit Duivendrecht. De fami-
lie Albers [Andreas Johannes Albers (1815-1898) tr. Weesperkarspel 1839 Neeltje Schipper, uit Weesp; De
Reizende Nieuwsbode [weekblad]; P. van Schaik: De komst van de leerplicht in Ouderkerk [1901].
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Terugblik '4.o-'4S. 41e jg., nr. 9 (424), sept. 2003. Jubileumnummer 40 jaar Documentatiegroep '4o-'45.
H. Hermans: Ein Durchgangslager für etwa 2000 Russen te Lehrte; W.Jonasse: De keerzijde. De strijd om
orde en menselijkheid in het kamp Levantkade te Amsterdam in de periode na juli 1945; R.E. Tasdaar.
Kampen voor de oorlog en gevolgen voor 'gedoopte' joden; Interneringskamp Schoorl (juni 1940-au-
gustus 1941); Het kamp Barneveld en zijn bewoners.

Idem, nr. 10 (425), okt. 2003. Het oorlogsdagboek van Hendricus Johannes Schuurman [1922 Rotter-
dam 1987].

Idem, nr. 11 (426), nov. 2003. M. Breij: Liederen van de oorlog [met teksten]; R.E. Tasdaar: Een mislukte
Roode Kruis-expeditie naar Zeeland in oktober 1944.

Idem, nr. 12 (427), dec. 2003. W. Oldenbrug: Waar de werf Wilton-Fijenoord in de Tweede Wereldoorlog
aan werkte; R.E. Tasdaar: Internering van 'Duitsers' in Nederlands-Indié' in 1940 en Duitse represailles
in Nederland.

Tweestromenland. nr. 117,20. IX.2003. A.J.Janssen: Het Huis te Druten (deel 1). Overzicht van het histo-
risch onderzoek naar het Huis te Druten; G. Boomsma/J. Boon: De gemeenten Wychen en Niftrik en hun
archieven, 1810-1983 [bijlage: burgemeesters 1810-1983]; Th. Kleijnen: Kwartierstaat van Helena Derks
[1888-1984, tr. Wychen 1908 Cornelis Leonardus van Dorn; 6 gen.: —, Tonen, Buuren/Bueren (o.a. te
Haps), De Wildt (o.a. te Melden)]; H.Jurriëns: De automobiel doet zijn intrede [kentekens verstrekt aan
personen 1920-1940]; Red.: In herinnering: Jan van Gelder (1926-2003).

Tijdschrift voor Geschiedenis. 116e jg. (2003), nr. 3.J. Dumolyn/K. Moermans: Distinctie en memorie. Sym-
bolische investeringen in de eeuwigheid door laat middeleeuwse hoge ambtenaren in het graafschap
Vlaanderen. Een algemeen antropologisch vraagstuk; P. Bange: Ganzen komen niet in de hemel. Het dis-
cours van laatmiddeleeuwse moralistische teksten in de Nederlanden; f. Tames: Anti-Duits sentiment of
strategie voor de toekomst: Nederlandse intellectuelen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Idem, nr. 4,2003. J. deHaan: De schaduw van Cornelis. Cornelis de Witt in de historiografie; S. Legêne:
De mythe van een etnisch homogene nationale identiteit. Kanttekeningen bij de verwerking van het
koloniale verleden in de Nederlandse geschiedenis.

Van Zeeuwse Stam, nr. 122, sept. 2003. G.A.H.A. Wubben: Genealogie Remijn [proef-publicatie zonder
bronvermelding van de protestantse tak Rem(e)ijn/Reminse/Romm(e)ynse(n) enz. De katholieke tak
werd gepubliceerd door de werkgroep Blasijntje Danckaerts. Oudst bekende: Jan Janse Remy geseyt
de Waele, wonende Baarland, tr. (1) Margariete van Wesepoel, overl. 1626, tr. (2) Tanneken Jacobs; nage-
slacht met de gezinnen van dochters]; Verv. Geslacht De Nooijer (slot); B. Voskuijl/M. Provoost: Parenteel
van Jacobus Lambertus Provoost [ged. Brugge 1669, tr. Judoca Schapelinck]; Aanv. Van Cauwenberge,
Van Graafeiland.

Duitsland
Deutsche Ortssippenbücher. Reihe B, Band 45 (1988). Niedersachsischer Landesverein für Fami-
lienkunde e.V. Hannover, Sonderveröffentlichung 18. J. Ritter e.a.: Garnison-Kirchenbuch Hannover
1690-1811, Band 1. A-F [o.a. Abelmann, Adam, Ahlers, Ahrbecker, Ahrens, Backhaus, Bahr(e)/Behr/Bare,
Bartels, Bauermeister, Baxmann, Beckedorf,, Becker, Beensen, Behn(k)e, Behrens, Berger, Bergmann,
Bertram/Bartram, Biermann, Blume, Boeker, Bode, Bollenhof, Borchers, Böttger/Böttcher, Brand(es),
Bremer, Bruns, Busch, Busse, Deppe, Detmer, Dieckmann, Döpke, Dreyer, Ebeling, Eberding, Eickhoff,
Engel(ke), Fischer, Flohr, Francke, Fricke].

Idem. Reihe B, Band 46 (1989). Band 2. G-K [o.a. Garbe, Gercke(n), Gevers, Glackemeyer, Goltermann,
Grethe, Grimme, Grosse, Grote, Hagedorn, Hagemann, Hehn(e)/Hane, Haake/Hake, Hanebut, Hapke,
Hardegen/Hartche/Hardge/Hartje, Hartmann, Hartung, Hartwig, Heine, Heise, Hennies, Herbst,
Heuer/Hoyer, Heveker, Hoffmann, Hofmeier, Hoppe, Jürgen(s), Kahle, Kallmeyer, Kasten, Klages,
Knocke, Koch, Kohier, Conerding, Korber/Körber, Cors/Kohrs, Cramer/Kramer, Kruse, Kuckuck,
Kuhlman/Culemann, Kuhls(en), Kunze/Kuntze].
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Deutsches Familienarchiv. Band 126 (2000). Erganzung der Ahnenliste Koeser [aanv. op Band 86 (1986);
ook: Köser, KoGer, in der Kaas; voorts o.a. Bilstein, Blumberg, Bokelmann, Cohnen, Cüppers/Küpers,
Dakau, Esser, Feeger/Veger, an der Heyden, Hibbeler, Hommelsheim, Josberg/Jost(es)berg/Go(s)enberg,
Kahlemann, Klerx, Konetzke, Lange, Manstetten, zur Müllen/zu(m) Dorp, Mund(t), Peppinghaus, Rei-
ners, Rueb, Ruland, vom Schade, Schröder, Spikernagel, Wolff]; M. Wilkke: Die Geschichte der Lügder
Judenfamilie Isaac/Marcus [vervolg van Band 115 (1999)]; G. Gafiner-Hadlich: Die Bernhardi [Bartholo-
maus Bernhardi (1487-1551), tr. Kemberg 1521 Gertraud Pan(n)ier/Parnier; hun kinderen en verder nage-
slacht; kwartieren van aangehuwden o.a. Döpke, Rango, Bade (met Heidenreich), Borko/von Borcke]; P.
Hedwig: Heldsdorf - Aus dem Leben der siebenbiirgischen Familie Hedwig [met Steuerliste 1526,1536,
1698,1790]. Aus dem Leben einiger Vorfahren [kwst. kinderen Peter Hedwig tr. Heldsdorf 1930 Luise
Depner, met o.a. Lorenz, Mooser, Horwath, Trontsch, alle aldaar].

Idem. Band 130 (2002). Ahnenliste Schmidt aus Oberstein an der Nahe [ —, Jakobs (te Erden/Mosel),
Steuer (Kreis Birkenfeld), Helm, Heidrich (te Sonnenberg), Dreher (te Algenrodt), Biegel (te Schwollen),
Schumacher (te Eckersweiler); voorts o.a. Kappes/Cappes, Streccius]; M. Wilkke: 700 Jahre Probbach
[o.a. afstammingsreeks van J.A. Dorth (Pfarrer te Probbach) via Willeke, Bolemann, Morcks/Morichs,
Behrens/Behren van Bernhard VII Edelherr zur Lippe, en diens afstamming van de landgraven van
Thüringen en van de graven van Nassau]; K.F. Marsch: Die Herren von Homburg und ihre biirgerlichen
Nachfahren [von Sayn, von Hatzfeld, Reuter, Öttershagen, Eschmann; von Sayn, von Limburg, Quad, v.
Sevemich, Hackebracht; Quad, Reusch, Kauert; Heu, Lutter; Hackebracht, Bubenzer]; K. Muchall: Mu-
chall. Die Nachkommen des Stammvaters [William Muchall tr. Brewood 1687 Anne Jellice]; M. Stübbe:
Die Hamburger Schifferfamilie Stubbe im 17. und 18. Jahrhundert; Familienwappen Stohr; Ahnen-
liste Rainer-Armin Stohr [geb. Mannheim 1949; —, Becker (te Wingen), Lichtenfels, Metzger, Bassauer,
Helfrich, Loyson, Böhler]; G. Schniewind: Die Ahnen des Ehepaares Friedrich Wilhelm Burchard und
seiner Ehefrau Marianne geb. Gofêler aus Bremen und Hamburg [o.a. Motz (te Witzenhausen, Bremen),
Meinertshagen (uit Keulen, met Mitz), Düsing/Duysing (te Bremen, afk. uit Brabant), von Aschen,
Gröning (te Bremen), Löning, Gofiler (te Hamburg; met o.a. Berenberg, Amsinck, Lastrop), Schramm
(Schramme gen. Tellmann, te Hameln en Hamburg; met o.a. Krone, Misler, Havemann, Westrum), Bray
(graafschap York)]; Stammfolge Geser [te Niederhofen; i7e-2oe eeuw].

Düsseldorfer Familienkunde. 39. Jg., Heft 3/2003. M. Degenhard: Johann Wilhelm Clafihausen und
seine Familie in Hubbelrath im 18. Jahrhundert; P./S. Krückel: Auszugsweise Überprüfung der CD4
der Genealogischen Datenbank des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V. (Teil II). Zu Heiraten rk.
Heinsberg 1584-1620,1623-1641,1714-1769 [volgens de auteurs valt op deze CD heel wat aan te merken];
J.Richter: Matthias Kurenbach oder Mathias de L'Homme de Courbiere? [tr. Dortmund 1750]; Urkunden
aus dem Stadtarchiv Erkelenz, die Kaiserswerth betreffen [1563-1595]; Verv. Neubiirger in Kaiserswerth
von 1620-1654 nach dem Bürgerbuch [Inghen Hoff t/m Prynfi]; Verv. Taufregister der Pfarre St. Jakob,
Neukirchen-Hülchrath 1634-1697 [Gerresheim t/m Hutmecher; met o.a. Greul, Hambloch, Hamecher,
Harmes, Heckelschneiders, Hecker, Hilgers, Holtz, Hutten]; Verv. Tagebuch Albert Pfeiffer (1766-1824);
H. Dumon: Buchhinweise für die Suche nach Vorfahren aus dem Osten II; Verv. Bruderschaftsbuch... in
Heerdt [Hutten t/m Kessels; met o.a. Huisgen, Huppertz, Hurts, Iseroth, Jammers, Jungblut, Kamp,
Kemmerings]; Auszug Ahnenliste: Gather [stamreeks].

Idem. Heft 4/2003. R. Labonte-Philippen: Jacobe von Baden und ihre unglückliche Zeit am Düsseldor-
fer Hof [tr. Düsseldorf 1585 de geesteszieke Johann Wilhelm van Gulik-Kleef-Berg]; Verv. Taufregister
Neukirchen-Hülchrath [Hutmecher t/m Kochs; met o.a. Ingers, Kamps, Karsch, Kayser, Kesselschleger,
Klaudt, Klumpenkremer, Knochenhauer, Knopf]; Verv. Bruderschaft [Kessels t/m Lentzen; met o.a.
Kippes, Kirschbaum, Kiver, Klein, Küppers, Lauter]; Verv. Neubürger Kaiserswerth [Raaff t/m Zierfi;
met o.a. Scheper(s), Schorn, Spickernagel]; Verv. Tagebuch Pfeiffer.

Familienforschung in Mitteldeutschland (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen), 44. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2003. Die Hüfner-Familie Harting zu Grofidalzig
[i7e-i9e eeuw]; Die Bürgerschaft der Stadt Lübben (Niederlausitz) im Jahre 1690. Mit einem Verzeichnis
der Gemeindemitglieder des Lübbener Amtsdorfes Steinkirchen; W. Billig: Adolarius Huttener (1481-
1560) berühmter Vorfechter der Reformation in Erfurt und fünf Generationen seiner Vorfahren [exm.
Schade; tr. 1508 Margaretha v.d. Sachsen; i4e-i6e eeuw]; Sachsische Bergleute in Badenweiler 18. bis 19.
Jahrhundert.
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Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm. Tg. 2003, Nr. 1-12. Zwier: Ratsel um einen alten Graf-
schafter Vorname ... Ein Beitrag zur Namens- und Familienforschung (Nr. 1,4); Vor 250 Jahren wurde
die Grafschaft verpfandet (Nr. 1); Formschönes Zinn aus Neuenhaus [familie Arends] (Nr. 3); Grafschaf-
ter Namensforschung als Hobby und Wissenschaft (Nr. 4); Albertus Brondgeest [1786-1849] 'Landschaft
bei Gildehaus'. Ein Beitrag zur niederlandischen Landschaftsmalerei (Nr. 5); Die Geschichte der Wilsu-
mer Papiermühle (Nr. 7,8).

Hessische Familienkunde. Band 26 (7), Heft 3. Sept. 2003. D. Uhlkh/L. Clotz: Flüchtlingsfamilien in
Frankfurt am Main III. Die Familien Bernoulli und Moors [Jakob Bernoulli (zoon van Lion) tr. (1) Ant-
werpen 1551 Mayken Stercx, tr. (2) ald. 1559 Francina Cocx; vijf generaties nageslacht; een kleinzoon
trok naar Basel en stichtte daar de beroemde familie van geleerden. Zoon Nicolaus tr. 'Anna de Har-
doge'; hij blijkt te Amsterdam gehuwd (Ev.Luth.) op 10-11-1592 met Janneken de Hertoghe. Voorts kan
aangevuld worden: Jacob en Peter Bemoei en de voogden van de minderjarige kinderen, kinderen van
Lyon Bemoei en wijlen Paulyne sBode, voor een vierde deel, verkochten samen met hun ooms Mathijs
en Jan Bode en tante Katherine sBode wed. Adriaen Haen op 23-1-1552 twee bunder land (Stadsarchief
Antwerpen, SR 245, f. 206). De eerste vrouw van Jacob Bernoulli, Marie Sterck, was een dochter van
Niclaes Sterck de oude; deling van zijn erfenis op 18-8-1579 (Stadsarchief Antwerpen, SR 359, f. 574/
577verso). Marie was toen overleden en zoon Lion Bernuy Jacobss trad in haar plaats. Lion Bernoille/
Bournouille (e.d.) huwde Jehanne Haecx Jansdr., die voor 5-6-1584 hertrouwde met Hans Berckenhout
(SR 380, f. 348verso); zij verkochten op die datum de voogden van haar dochtertje Franchijnken B. een
rente. Moors, familie van goudsmeden en juweliers: oudst bekende: Jakob Moors (overl. 1645) tr. (1)
Jacobine NN (overl. 1597). Misschien dezelfde als Jacobmijne Grootaert Jacobsdochterwijlen, gehuwd
met Jacques Moors, die 24-10-1584 (SR 380, f. 36verso) met haar broer Dierick een rente verkocht op een
vierde van een huis in Kipdorp]; Wie der Name Kröll von Rodheim/Horloff nach Gonterskirchen kam
[ook: Crol, Groei, Krull]; Johannes Obermann aus Ostheim bei Trendelburg 1642/1643-1713, Pfarrer zu
Pferdsdorf (1676-1713); Das Schicksal der Erzhauser Auswandererfamilie Wannemacher in Amerika;
Genealogen in Hessen - ihre Ahnentafel III. August Woringer [geb. Kassei 1855; 31 kwn.: —, Feuring,
Collmann, Rothamel]; Die Schauspielerin Gisela Ziilch 1929-2003 [31 kwn.: —, Pfaff, Ha'hl, Kuch].

Oldenburgische Familienkunde. Jg. 45, Heft 3, Okt. 2003. H.G. Vosgerau/G. Diers: Das Willkommschatz-
Register des Amtes Wildeshausen von 1568 [t.g.v. de ambtsaanvaarding van bisschop Johann von Hoya;
genoemd worden echtparen, hun kinderen en personeel].

Idem. Heft 4, Dez. 2003. W. Büsing-. Historische Einwohnerverzeichnisse des Oldenburger Landes
- Forschungsgrundlagen für Genealogen. Verzeichnis der Kirchspiele; Die Vortrage der Oldenburgi-
schen Gesellschaft für Familienkunde e.v. im Jahre 2003 [samenvattingen van lezingen].

Osnabriicker Familienforschung. 3. Jg., Heft 18, Marz 1995. Die Bauern auf dem Hof Wehinghaus.
Halberbe zu Nahne, Kirchspiel St. Johann [reeks Wehinghaus; Meyer zu Malbergen, Wiemeyer, Dall-
meyer]. Idem. Heft 19, April/Mai 1995. Die Bauern auf dem Hof Meyer zu Natrup. Vollerbe in der Bau-
ernschaft Natrup, Kirchspiel Hagen [Krützmann, to Söberen, Nöring; naamreeks Meyer zu Natrup;
Nöring, Mensing]. Idem. Heft 20, Juni/Juli 1995. Dein Vorfahre war Angehöriger der ehemaligen han-
noverschen Armee: Forschunfsmöglichkeiten und Hinweise auf familiengeschichtliche Miliörquellen
[bronnen, literatuur]; Verv. Bauerschaft Sudendorf. V. Die Erbpachter; Verv. Meyer zu Natrup.

Ostfriesische Ahnenlisten. Band 10,3. Lieferung (2003). Ahnenliste Heyken [ —, Edinga, Eilts (te Wes-
teraccum), Harms (te Narp), Hagena, Abrans (te Eilsum), Siebrands (te Dornum), von Oven (te Esens)].

Spuren. Band 3,14. Jg., Nr. 9, Jan.-Marz 2000. J. Gojny: Paul Spiegel. Der neue Prasident des Zentralrats
der Juden in Deutschland. Das Leben der Familie Spiegel bis 1939 in Warendorf; L.Strohbücker: Die Fami-
lie Hanebrink in Stromberg [losse gegevens: reactie Hanenbrink; ise-i9e eeuw].

Idem. Nr. 10, April-Juni 2000. Verv. Hanebrink; A. Smieszchala: Ansiedlungen und Auswanderung aus
dem Amt Wadersloh; Chr. Laumeier/K. Erdmann: Familiennamen des Liesborner Status Animarum von
1750; Adolf Hennecke. Ein vergessener Westfale [1905-1973]; Familie Stegemann [met Osterhoff; 19e
eeuwl.

128 Gens Nostra 59 (2004)



Idem. Nr. 11, Juli-Sept. 2000. A. Smieszchala: Ansiedlungen und Auswanderungen aus dem Amt
Liesborn [o.a. Franz Gartner (geb. 1883, befindet sich seit 1895 in Steil/Holland), Hermann Honders
(geb. Barmmen/NL 1868, seit 1893 in Liesborn), Hermann Jebbink (geb. Steenderen/NL, seit 1893 in
Liesborn), Heinrich August Kampmann (geb. 1870, entlassen nach Holland 1889)]; Status animarum
1749/50. Vorhandene Kopien. Abschriften und ausgewertete Listen in Kreiszentralarchiv Warendorf;
Fragment Köhne [te Warendorf, 19e eeuw]; Dr. Franz Rohleder [pedagoog, geograaf en historicus te
Warendorf, geb. Coesfeld 1888].

Idem. Nr. 12, Okt.-Dez. 2002. Verv. Rohleder [overl. 1975]; Edictal-Citationen 1857 [öffentliche Vor-
ladungen]; Auswanderer aus der Gemeinde Everswinkel 1837-1901 [o.a. Theodor Averberg (1896; halt
sich z. Z. in Amsterdam auf), Johann Bernard Böse (geb. 1881,1900 nach Steyl/Holland), Joseph Dieck-
mann (geb. ca. 1819,1852 entlassen nach Holland), Bernhard Hölscher (geb. 1831,1879 nach Brussel),
Louis Runde (geb. 1838, wandert 1855 ohne die Eltern nach Holland aus), Franz J.B. Schutte (geb. 1861,
1878 nach Holland entlassen), Joseph Vienenkötter (geb. 1881,1898 zum Missionshaus Steyl), Theodor
Wissmann (geb. 1819,1853 Auswanderungsantrag nach Holland)].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 78. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2003. Zur Mecklenburger
Pastorenfamilie Meyer-Bothling aus Büttlingen; Alltag der Dorfbevölkerung in Schleswig-Holstein.
Ein Überblick 1600-1900; P. Hiestermann: Hof Hiester... Hiestermann - die Geschichte einer Familie; S.
Irvine: Geburten, Hochzeiten und Todesfalle in England und Wales seit 1837; Ahnensuch im Schatten
von Niirnberg [herplaatsing].

Idem. Heft 4,4. Qjiartal 2003. A. Flkk: Die Niederlassung der Hugenotten in Norddeutschland. Ein
weithin unbekanntes Kapitel; H. Richert: Alt-Bergedorfer Familien anhand ausgewahlter Beispiele [nu
stadsdeel van Hamburg; Oelrich, Soltau, Lohmeyer, Biehl, Matthies(en), Rümcker]; Bestallung des
graflichen Försters G.C. Schultze in Gartow 1766; Ortsfremde im Sterberegister von Jever [1838-46].

Zwitserland
Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift für Jiidische Familienforschung, Heft 67,17. Jg., 2. Quartal, Juni 2003.
G. Boll: Nachkommen des Habsheimer 'Judenvorgesetzten' Samuel Israël (1733-1807) [tr. (1) Habsheim
1757 Breine Haas, tr. (2) ald. 1780 Schone Bloch]; Verv. Hochzeitsliste Blum (18) [o.a. Thann, Guggen-
heim, Dreyfuss]; Thorawickelbander aus der Synagoge Pruntrut; F. Meisel (1854-1938): Erinnerungen an
eine halb-portugiesische Kindheit und Jugend in Hamburg (1915). Teil 1: Von Janowitz nach Hamburg;
Quellen zur jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg (2); Biographisches Lexikon der
Hamburger Sefarden (8) [o.a. Cortissos, Luria, Namias].

Idem. Heft 68,17. Jg., 3. Quartal, Sept. 2003. P. Stein: Die Juden von Stühlingen - Guggenheim. Teil
I [familie/naamdragers Jugenheim/Guggenheim; (15e) i6e-i8e eeuw]; D. Ingold: Die Sennheimer Juden
zur Zeit des Rabbiners Naftali Hirtz Blum [1725; o.a. Kan(n), Kann of Katz, Bloch; met opgave joodse
bewoners van Cernay in 1746: Brunschwig, Arron, Wolff, Krumbach, Bloch, Katz, Meyer, Raffel]; Verv.
Hochzeitsliste.. Blum (Elsass, 1707-1750) [Levy, Kumper, Ebstein, bloch, Katz]; Deutsch-Jüdische Zeit-
schriften im Internet [http://www.compactmemory.de/ ]; F. Meisel (1854-1938): Erinnerungen an eine
halb-portugiesische Kindheit und Jugend in Hamburg (1915). Teil 2: die Möllers, die Hesses, die Jüdells
und die Rocamoras; David de Binjamin Shaltiel zum 100. Geburtstag [geb. Hamburg, overl. Jerusalem
1969]; Zwischen Westindien und Hamburg. 2. Teil 5 [familie Pardo]; Quellen zur jüdischen Familien-
forschung im Staatsarchiv Hamburg. 3 [voorbeelden uit een Londens visaprotocol].

M.Vulsma-Kappers
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yragenrubriek
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 wordentoegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7,2771 LH Boskoop.

antwoorden
479. VISSCHER-DE WOLFF (47 (1992), pag. 530) en (58 (2003), pag. 687)
In Nederland's Patriciaat 73 komt een familie De Visser voor, waarvan de oudere generaties lakenverver
aan de Bemuurde Weerd te Utrecht zijn geweest. De als generatie 2 genoemde Wouter was hoogst-
waarschijnlijk eveneens de vader van Willempje Wouters, die met Antonie van Barneveld is getrouwd,
omdat bij hun kind Aeltje als grootmoeder is vermeld Joostgen Willems, die identiek zal zijn met Josina
Willems Holl, echtgenote van deze Wouter.

Een ander kind is Nicolaas (dus Claes Wouters), lakenhandelaar aan de Bemuurde Weerd, de echt-
genoot van Gijsberta Wolff. Hun kinderen zijn Lambert, Jan, Arkje, Emmichje (die huw. voorw. maakt
met Johan Keffken voor nots. Duerkant Utrecht 8-5-1696) en Mechteld, die tr. Utrecht 25-10-1697 Jacob
Sas, uit Loosdrecht, (zij is zijn vierde echtgenote en zij hebben ten minste vier kinderen: Aletta, Gijs-
berta, Hermannus en Jacob, alle gedoopt in Nieuw Loosdrecht) alsmede Aletta, die met Gijsbert van
Niel is gehuwd en eerder met Huibert Nieuwesluis. Die kinderen delen het ouderlijk bezit voor nots.
Duerkant 9-4-1698 en ontslaan hun oom Herman Wolff als voogd, nu zij meerderjarig zijn geworden.

mr. A.J. A. Labouchere, Lamalou-les-bains, Frankrijk

467. CUIJLENBURG-HOGENDOORN (58 (2003), pag. 688)
2. AeldertJans van Cuijlenberg,jm vanAmeide,lidmaatald. 1687, otr./tr. (1)Ameide 3/22-11-1683 He-

ijltie Cornelis Ottolander, jd van Tienhoven; otr./tr. (2) Ameide 15-3/3-4-1690.
3. Jacomijntje Philipsen Hoogendoorn, won. Ameide, mogelijk ged. Hardinxveld 28-12-1653 alsJac-

objen.
4. Jan Aeldertse/Alerts van Cuilenborgh/van Leerbrouck, timmerman, lidmaat Ameide 29-3-1651 en

25-12-1663, tr.
5. Willempjen (ook Helmigjen) Helmigs van der Pijl, lidmaat Ameide 29-3-1651 en 25-12-1663.
6? Philips Cornelissen, jm van Streefkerk, otr. Alblasserdam 9-2-1653
7? Aeriaentge Jacobs, van Alblasserdam.

A.J. Stasse, Utrecht

130 Gens Nostra 59 (2004)



vragen

Jan Pieters Vis en Trijntje Tijman zijn de ouders van Pieter Vis, ged. Zaandam 27-1-1798, overl. Leiden
23-6-1872, onderwijzer. Gevraagd: voorouders van Jan en Trijntje.

P. J. Kastelein, Loenen a/d Vecht

475- VAN BEEK-VAN ROSSUM / VAN DER HAM-ZEGVELD
Willem van Beek, geb. Rees, otr./tr. Hagestein/Everdingen 8/30-1-1738 Maria Dirks van Rossum, geb.
Hagestein. Uit dit huwelijk 1. Gerrit, geb. ca. 1750, overl. Vianen 4-1-1821, testament 26-5-1820; 2.
Theodorus, ged. Hagestein 25-4-1751; 3. Anna, ged. Hagestein 25-4-1751; 4. Lamberta, ged. Hagestein
13-3-1753; 5- Willem, geb. ca. 1756, overl. Hagestein 25-3-1817, tr. IJsselstein/Hagestein 12-12-1789 Eliza-
beth van der Ham, geb. IJsselstein ca. 1755, overl. Hagestein 8-6-1826, dr. van Jan van der Ham en Anna
Zegveld. Bij de dopen van 2,3 en 4 was Catharina van Rossum getuige. Ouders van Maria van Rossum
zouden kunnen zijn Dirk Alewijns van Rossum en (tr. Hazerswoude 18-3-1708) Maartje Claas Koning,
kinderen Antje, ged. ald. 2-8-1711 en Kornelis, ged. ald. 22-1-1713. Gevraagd: voorouders Willem van
Beek-Maria van Rossum en Jan van der Ham-Anna Zegveld.

mw. M. van Brenk-Hoogeboom, Heerhugowaard

476. NAGELHOUT
Cornelis Slegt, geref. ged. Ransdorp 5-4-1750, tr. (2) Ransdorp 19-10-1783 Lobbetje Hendriks Nagelhout,
jd van Holysloot (belijdenis te Ransdorp in 1785). Gevraagd: geboortegegevens van Lobbetje.

C. Slegt, Amstelveen

477. DE HAAN-DE BOER
Jacob de Haan en Cornelia de Boer kregen een zoon Arie, geb. Purmerend 15-9-1822. Zij woonden toen
aldaar 'op de Bult'. Gevraagd: herkomst Jacob en Cornelia.

A. J. de Haan, Lonneker

478. HOOL-HEITINGA-MOLYN
Antje Ede Hooi, ged. Amsterdam 18-10-1806, dr. van Jacobus Hooi en Fennigje Edesdr. Heitinga, tr.
Francois Adriaan Molyn, geb. Rotterdam 17-2-1805. Gevraagd: huwelijksplaats en -datum van Antje en
Francois, en nadere informatie over Jacobus en Fennigje.
VAN DER WERF-WILSON
Gerardus Josephus van der Werf, ged. r.-k. Rotterdam 1-4-1801, zn. van Josephus van der Werf en Doro-
thea Wilson, tr. Ruwiel 17-5-1828 Catharina Tukker. Gevraagd: nadere informatie over Josephus en
Dorothea.

A. J. van Deijk, Den Haag

479. KUIJPERS-BLAUWERS
Pieter Kuijpers, geb. Middelburg (Z) december 1767, zn. van Fredrik Kuijpers en Maartje Blauwers, tr.
Rotterdam 5-6-1791 Maria Christens. Gevraagd: gegevens over gezin en voorouders van Fredrik Kuij-
pers en Maartje Blauwers.

D. F.C. Kuperus, Katwijk ZH

480. COERS
Heyltie Cornelissen Coers (Coern?), overl. Montfoort 7-7-1726, tr., als jd in 't Land van Montfoort, te
Montfoort (gerecht en r.-k.) 21-1-1672 Jan Thomasz. van Rooyen, geb van Heeswijk onder Linschoten,
zn. van Thomas Jan Claessen van Rooyen en Otken Sweeren. Gevraagd: voorgeslacht van Heyltie.
SCHINCKEL
Stijntje Cornelissen Schinckel, overl. vóór 12-9-1669, tr. Gerlof Cornelisz. van Hooff, overl. tussen 1665
en 12-9-1669. Zij woonden te Achthoven onder Montfoort. Stijntje zal geboren zijn rond 1620, daar haar
zoon Jan Gerlofsz. van Hooff in 1677 trouwt. Gevraagd: voorgeslacht van Stijntje.

C. J. van Hunnik, Utrecht
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie GensNostra 55 (2000), pag. 535)

VAN KINSCHOT
Een kleinzoon van Caspar van Kinschot zou in de 18de eeuw overvallen zijn in de buurt van zijn bui-
tenhuis 'Aerdenburch', gelegen aan de Meerlaan te Loosduinen. Deze overval zou ergens in een archief
uitgebreid voorkomen. Gevraagd: gegevens over deze overval.

G. Bom, Vordensebinnenweg 13,7231 BA Warnsveld, 0575-522848, r.bom@hetnet.nl

LAMAITRE
Drie maal een Jacobus Lamaitre (La/Le Maitre, Le Maisters ed.). Gevraagd geboortegegevens en voorou-
ders van:

I. Jacobus Lamaitre, otr. Den Haag 19-4-1682 Elisabeth Marija ter Spil, kinderen Pieter (1684), Maria
(1685), Johanna (1687), Johannes (1694) en Andreas (1698).

II. Jacobus La Maitre, tr. Utrecht 1-5-1753 Geertruij Corneli, kinderen Lijsbet (1757), Jacobus (1760 en
Nicolaas (1767). Zoon Jacobus was sergeant in de Comp. van Blanke (1792) en later ontvanger te
Axel, overl. ald. 1-2-1814, tr. Elisabeth Schoonakker. Zoon Nicolaas, overl Utrecht 26-4-1838, tr. (1)
ald. 15-1-1788 Catharina Broekman, tr. (2) ald. 19-8-1794 Paulina Eijsselenberg, tr. (3) ald. 8-1-1823
Geertrui Stoltevoet. Vader Jacobus vertrok rond 1768 als scheepsmaker naar Zeeland, waarna van
hem nooit meer iets vernomen is.

III. Jacobus Lamaitre, lidmaat Utrecht, tr. (1) Maarssen 1-8-1745 Catrina Dragter, tr. (2) Utrecht 31-10-
1755 Anna Maria Boel.

Ook gevraagd: huwelijk en nakomelingen van Nicolaas Le Mestre, ged. Den Haag 5-12-1670, zn. van
Adriaen Le Mestre en Catharina van Uffelhoven.
En tenslotte nog: informatie over Lucia Le Metren, ged. Den Haag 17-10-1649, dr. van Adriaen Lamaitre
en Janneke Harmens van Grevenbroeck. Zij woonde met haar echtgenoot Anthonie rond 1690 in Haar-
lem.

mw. T. Hofman, Colijnstraat 81,4384 EK Vlissingen, tinyhofman® freeler.nl
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