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Inleiding
In een eerdere bijdrage' heb ik het biografische belang benadrukt van scheeps-
journaals. Er kunnen hierin soms opmerkingen over personen voorkomen die
de genealoog nadere informatie geven over het leven (of de dood) van een voor-
ouder. In mijn vorige artikel nam ik de Journaals van mijn betovergrootvader
Sikke IJsbrands Parma en zijn jong gestorven zoon IJsbrand door. Ik bezat tevens
een aantal journaals (de oorspronkelijke journaals zijn geschonken aan het
Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek) van mijn overgroot-
vader Oepke Sikkes Parma met zijn reisverslagen naar Suriname, Brazilië en het
voormalige Nederlandsch-Indië. Hierna zal ik de persoonsnamen vermelden
die in deze Journaals voorkomen.
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De scheepsjournaals
De Journaals met persoonsgegevens betreffen negen reizen alle onder gezag van OepkeSikkes
Parma in de periode 1852-1869 op de hierna te noemen drie schepen. Alle reizen gingen vanuit
Amsterdam via het Noord-Hollands Kanaal naar Nieuwediep en terug naar of richting Am-
sterdam.

1. De twee-mast schoener 'Caspar de Robles':
a. via de Schotse haven Leith naar Nickerie in Suriname en terug in de periode november

1851-mei 1852;
2. De brik 'LuitenantAdmiraal Tjerk Hiddes':

b. naar Batavia-Tegal (noordkust van Java)-Batavia in de periode maart 1859 - februari
1860; het journaal eindigt op de terugreis op de Gronden ten ZW van Cornwall;

c. naar Montevideo/Buenos Aires (Brazilië) in de periode juni 1860 - maart 1861;
d. naar Paramaribo in de periode mei - november 1861;
e. naar Paramaribo in de periode april -september 1862;
f. naar Paramaribo in de periode november 1862 -juni 1863;
g. naar Paramaribo in de periode augustus 1863 - juni 1864; het journaal eindigt op de

terugreis in het Engels Kanaal;
3. Debrik'Hester':

h. naar Paramaribo in de periode december 1868 - augustus 1869;
i. naar Paramaribo in de periode december 1869 - augustus 1870.

Oepke Sikkes Parma
OepkeSikkes Parma werd geboren te Workum op 23 april 1828 als zoon van Sikke IJ sbrands Parma
en Janke Eeltjes Bonnema. Vader Sikke was koopvaardijkapitein en JankeEeltjesBonnema was zijn
tweede vrouw2. Oepke Sikkes huwde op 3 juni 1852 te Harlingen met Ymkje Bijlsma (Almenum
3 januari 1831). Het echtpaar kreeg te Harlingen vier kinderen, Janke (13 april 1853), Jacoba (18
december 1854), Sikke (3 augustus 1856) enjacob (20 december 1858). Jacob stierf tijdens de ge-
boorte. Ook moeder Ymke overleefde de bevalling niet en stierf een dag later in het kraambed.

Oepke hertrouwde op 12 mei 1860 te Bolsward met Romkje Tijmstra (Arum 29 juli 1831) en dit
echtpaar kreeg te Harlingen vijf kinderen: mijn grootvader Sikke (31 januari 1861), Hester (31
december 1861), IJsbrand (29 oktober 1863), Bauke (30 december 1866) en Oepke (31 oktober 1868).
Oepke Sikkes overleed op 7 juni 1882 te Midlum. Zijn vrouw Romkje stierf te Harlingen op 21
december 1895.

Oepke Sikkes Parma groeide op in een maritieme familietraditie. Zijn grootvader IJsbrand Cla-
ses uit Workum, zijn vader Sikke IJsbrands Parma, zijn oom Klaas IJsbrands Parma en zijn broer
IJsbrand Sikkes Parma waren eveneens zeelieden. Ook zijn grootvader van moederszijde Eeltje
Haitzes Bonnema was geïnteresseerd in onderdelen van de zeevaartkunde, getuige zijn astro-
nomische berekeningen in relatie tot de navigatie3.

Het besluit van Oepke Sikkes om naar zee te gaan, werd al vroeg genomen. Hij komt als 12-
jarige jongen voor in de rang van scheepsjongen op de drie-mast pink 'De Drie Gebroeders'
onder gezag van zijn vader. Tijdens een reeks van reizen als scheepsjongen, lichtmatroos en
stuurman op verschillende schepen deed hij voor de mast kennis op over de zeevaartkunde.
Zo is er een handgeschreven aantekeningenboek uit 1845 bewaard gebleven, waarin hij bere-
keningen inzake plaats- en tijdsbepaling schreef.

Op 6 november 1847 liet hij zich inschrijven als leerling van de School voor Wis- en Zee-
vaartkunde te Harlingen, waarbij hij onder andere les kreeg van de leraar PieterKallenborn*. Op
25 februari 1851 verkreeg hij een diploma waarop is vermeld 'dat hij volkomen bekwaam kan
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RomkjeBaukesd.TijmstraenOepkeSikkesz.Parma

in ca. 1875-1880 (particulierecollectie)

worden geacht, om als Eerste Stuurman te varen'. Direct daarop werd hij op de leeftijd van 23
jaar aangesteld als kapitein van de nieuw gebouwde schoener 'Caspar de Robles', varend voor
rederij Zeilmaker & Co. te Harlingen. In de periode 1856 -1867 was hij gezagvoerder op de
'Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes' varend voor dezelfde rederij. En van 1868 tot 1872 was hij
kapitein/eigenaar van de brik 'Hester' (ex Hollander, ex Abeona). Voor zover ik heb kunnen
nagaan, beëindigde hij zijn actieve kapiteinsloopbaan in 1872. Maar in 1877 was hij eigenaar
van de schoenergaljoot 'Aurora' die werd bevaren door de kapiteins Y.H.Ebes en DouweZwaal.
Na de dood van OepkeSikkes werd het schip verkocht aan rederij Plant de Visser te Schiedam.

Oepke Sikkes Parma was lid van twee zeemanscolleges. Op 14 januari 1851 werd hij ingeschre-
ven als effectief lid van het Amsterdamse college 'Zeemanshoop' en kreeg hij vlagnummer
829. Na de hernummering in 1854 voerde hij nummer 438. Hij bleef lid tot 1873. Op 1 juli 1851
werd ook in Harlingen een zeemanscollege opgericht, 'Zeemansvoorzorg', en hij trad als één
van de eerste leden toe met vlagnummer H20. Kennelijk had hij een zwak voor Harlingen,
want de op afbeelding van de 'Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes' wappert de vlag van 'Zee-
mansvoorzorg' van de fokkemast. Hij bleef van dit college lid tot aan zijn dood in 1882.

De persoonsnamen in de Journaals
De lijst van persoonsnamen in de Journaals van de negen reizen door Oepke Sikkesz Parma is
aanzienlijk korter dan die van zeven reizen van zijn vader Sikke IJsbrandsz Parma'. Een sub-
stantieel deel van de personen nu betreffen passagiers van of naar Nederland of loodsen in
binnenlandse en buitengaatse wateren. Maar ook hier zou het te veel ruimte nemen om alle
personen en hun genealogische details in dit artikel op te nemen. Ik geef enkele voorbeelden
van meldingen die op zichzelf niet zo spectaculair zijn, maar voor een verre nazaat toch een
welkome aanvulling op de biografische bijzonderheden kunnen betekenen.
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De 'Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes' op de rede van Paramaribo op 31 augustus 1861 met
bestemming Nederland:
'... Hadden als passagiers aan boord de heeren Van Moorsel en De Boom, mevr.Van Moorsel en kind en

mevr. Sterk...'; en
'zeilden uit tegelijk met de Hol. Brikjuno...';

- De 'Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes' op de rede van Paramaribo op 7 april 1863:
"s morgens om 7" verdronkligtmatroos].Vennekoolvan Amsterdam...';

- De 'Hester' in de haven van Nieuwediep op 10 maart 1869 met bestemming Suriname:
'... kregen onze passagiers aan boord bestaande uit de heeren E. C. vanAmsom, P. de Bruin van Rosen-

burg,A.C. Torre machinist is" klasse en]. Meulman 3d' timmerman...'.

Volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam woonde Johannes Bernardus Vennekool, geboren
8 juni 1846, ongehuwd, mennoniet, bij zijn ouders Adam Vennekool en Geertruy Hunselaar in de
Vierwindenstraat 140 te Amsterdam.

Het Register van Schepen in het Oosterdok5 vermeldt de aankomst van de 'Juno' onder
kapitein F. Wij ma op 8 november 1861. Fokke Wijma werd geboren op 1 november 1825 te
Tietjerksteradeel als zoon vunjacobus Oedzes Wijma enJamtjeFokkes Fokkema. Hij huwde op 25
oktober 1849 te Harlingen met Grietje Park. Het echtpaar kreeg te Harlingen zeven kinderen.
Fokke overleed op 7 mei 1871 te Allinge in Zweden als gezagvoerder van de schoenerkof'Twee
Gebroeders'6. Fokke Wijma werd per 4 april 1853 als stuurman ingeschreven als lid tweede
klasse van het Harlinger zeemanscollege 'Zeemansvoorzorg'. Per 1 februari 1854 werd hij, als
gezagvoerder/eigenaar van de kof'Stad en Lande', bevorderd tot effectief lid met vlagnum-
mer H7. Hij bleef lid tot zijn overlijden tot 18717. Hij was tevens gezagvoerder op de brik 'Stad
Steenwijk' (ex Juno), een schoenerkof'Stad Steenwijk' (ex Comitas) en de 'Twee Gebroeders'
(exStadWorkum)8.

Namenlijst
De volgende lijst bevat de namen van personen die ik in de genoemde journaals heb aan-
getroffen met uitzondering van een enkele buitenlander (bijvoorbeeld havenpersoneel in
buitenlandse havens) die voor de Nederlandse genealoog minder van belang is. Ook zijn
vermeld de equipageleden die in een journaal zijn opgesomd. Het is mogelijk dat namen in
de journaals fonetisch zijn weergegeven en de lezer zal dan zelf moeten uitmaken of het een
voorouder betreft.

In de lijst is de status van de persoon vermeld plus het jaar van vermelding in een journaal.
De term 'kapitein' betekent gezagvoerder van een koopvaardijschip. 'Kanaalloods' is een
loods die de schepen van Amsterdam naar Nieuwediep loodste door het Noord-Hollands
Kanaal. 'Zeeloods' is een loods die de schepen buitengaats van Nieuwediep of Paramaribo
begeleidde.

De nadere vermeldingen met zo mogelijke biografische aanvullingen zijn vermeld in een
aparte rapportage9 die is gedeponeerd op de bibliotheken van het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie te Den Haag, de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp, het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam en het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te
Sneek. De geïnteresseerde lezer kan ze daar inzien.

Ansom.E.C.van passagier 1869
Baas, E. havenambtenaar 1861
Balin, dhr. zeeloods Paramaribo 1861
Bart.JohanJacob kapitein 1852
Berg, DJ. van den tweede stuurman 1851
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Beus,K.
Bilse,A.
Blom,C.
Boer, E. de
Bonjer,E.S.
Bonjer, U.
Bonnefacius, R.
Boom,A.G.de
Brink, C. van
Broers, J.
Broerse.A.
Bruin van Rosenburg, P. de
BuykesJ.A.
Bijlsma,O.S.
Bijlsma, V.
Claus, dhr.
Cohen, N.
Dalmeijer
Dekker, K.
Diepering,G.
Digner, wed.
Duinker, dhr.
Duit, D.H.
Edsius,E.W.
Embse,H.A. van
Eten, C. van
Fannaij.F.
Fedsen, L.
GeertsA2,H.B.
Griek, F.
Heidweiler,C.C.
Hempel.P.F.
HennyJ.P.
Hewitt, mej.J.
Hobma.P.
Hoekstra, C.B.
Ingen.F.H.K.van
Jansen F. F.
Jol, dhr.
Jong, Dirk Klaas de
Kampen, G.
Kennedij.F.G.F.
Klein, A.
Klein, H.
Klein, J.R.
Klint,C.H.
Klijn.P.
Koch.H.H.

zeeloods
passagier
zeeloods
scheepskok
kapitein
kapitein
kanaalloods
passagier
passagier
scheepstimmerman
ligtmatroos
passagier
kapitein
ligtmatroos
matroos
scheepsbevrachter
passagier
zeeloods
zeeloods
kapitein
passagier
sleepbootkapitein
kapitein
matroos
ligtmatroos
passagier
passagier
scheepstimmerman
tweede stuurman
zeeloods
passagier
scheepsjongen
passagier
passagier
eerste stuurman
hofmeester
kapitein
kapitein
kanaalloodsassistent
eerste stuurman
matroos
passagier
matroos
matroos
kajuitjongen
kapitein
matroos
kapitein

1862

1862

1852

1859 en 1860

1859

1859
1861

1861

1859
1860

1863

1869

1864

1861

1861

1861

1869

1859
1861

1859
1869

1860

1862

1860

1861

1863

1863

1860

1859

1863

1869
1860

1870

1863

1862 t/m 1864

1859

1862

1859

1861

1860,1868,1870

1861

1862

1859
1860

1861

1863

1859

1861
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Kooger.CJ.
KornelJ.
Kramer, D.
Kruk.C.
Kuiper(s), C.
Kuiper, P.
Landre, Dr. C.
Leon,J.de
Maasborg, F.
MeekerenJ.van
Meester, T. de
Merkelbach,J.Willem
Metz,A.
Metz,T.
MetzelaarJ.
Meulman,J.
Meurs.J.H.van
MeuskenJ.M.
Meijer, C.
Minden, A. van
Mink,H(ofJ.)
Molenaar, R.
Moorsel, dhr. van
Mos, DJ.
Muelen, P. A. van der
Mulder, B.
Muntendam,J.
MusaiteJ.
Ney.L.
Nunus, C.
Nijt,B.
Onselen.R.C. van
Otterbein,F.G.
Poorten de Jonge, dhr.
Radier, K.
RanJ.
Ritter, dhr.
Roux.F.
Russel, dhr.
Rijnsent, C.
Samson,M.S.enB.M.
Sanches.G.W.
Schaap, Rintje Luurts
Schans, C. van der
Schippers, Dirk
Schmidt, Simon
Schrader.M.A.
Seinstra, P.
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zeeloods
passagier
kapitein
zeeloods
zeeloods
zeeloods
passagier
passagier
passagier
scheepskok
kapitein
kajuitwachter, kapitein
ligtmatroos
zeilmaker
zeeloods
passagier
eerste stuurman
passagier
ligtmatroos
scheepsjongen
kanaalloods
zeeloods
passagier
tweede stuurman
passagier
ligtmatroos
kanaalloods
passagier
matroos
passagier
passagier
passagier
luitenant landmacht
passagier
ligtmatroos
ligtmatroos
passagier
passagier
scheepsbevrachter
scheepstimmerman
passagiers
passagier
kapitein
zeeloods
kanaalloods
kapitein
ligtmatroos
bootsman

1860

1864

1860

1870

1863,1869

1869

1862,1864

1862

1862

1851

1852

1852,1860

1861

1861 ,

1869

1869

1851

1870

1851

1860

1861 t/m 1863

1861

1861

1860

1862

1861

1862,1869

1863

1859 t/m 1861

1864

1869

1863

1862

1864

1859

1859
1869

1863

1860

1861

1863

1864

1859

1859
1852 t/m 1861

1870

1860

1859

Gens Nostra 59 (2004)



Slooten, Thomas Hielke van
Smit.H.K.
Smits tra, A.
Speelman, RE.
Steffens, Henry
Sterk, mevr.
Toek van Koppenaal, G.M.D.
Torre, A.C.
Veen, M. van der
Veen, J.R. van der
Vennikool,J.
Vis, dhr. Dr.
Vlugt, dhr. van der
VosJ.B.
Vos, K.
Weidner, C.W. en mej. M.
Wiarda, dhr.
Wiekenhagen, Th.
Wij ma, Fokke Jacobus
Zeijlstra.J.
Zitmer, dhr.

scheepskok, kapitein
kapitein
scheepskok
ligtmatroos
kapitein
passagier
passagier
passagier
matroos
zeilmaker
ligtmatroos
passagier
havenambtenaar Batavia
ambtenaar Paramaribo
zeeloods
passagiers
Scheepsbevrachter, consul
ligtmatroos
kapitein
kanaalloods
passagier

1851,1861
1859
1864
1859 en 1860
1864
1861
1862
1869
1851
1860
1863
1869

1859
1869 en 1870
1863
1862
1860
1864
1861
1860
1862

Noten
1. S. Parma, Zeejournaals als bron voorgenealogen, in: GensNostra 56 (2001), pag. 149-157.
2. S. Parma. OEPKESIKKES PARMA. Een biografische schets van een Friese zeeman uit Harlingen, typoscript,

Hilversum 2002,26 pp. met bijlagen.
Deze rapportage is gedeponeerd op het CBG te Den Haag en het Fries Scheepvaartmuseum en
Oudheidkamer te Sneek.

3. EeltjeHaitzesBonnema (Kimswerd 3 maart 1763 - Kimswerd 9 maart 1833) was al op jonge leeftijd ge-
ïnteresseerd in de astronomie. Een aantal manuscripten zijn bewaard gebleven, waaronder 'Schat-
kamer ofte konst der stuirlieden: Zijnde een korte onderwijsing der navijgatie, van al 't geene een
stuirman, aangaande de konst behoorde te weten. In 't ligt gegeven door Klaas de Vries geometra
en leermeester in de wiskonst' berekent door E.H. Bonnema te Kimswerdt den 1 september 1777.
Hij was toen veertien jaar. Ook later heeft hij dergelijke berekeningen gemaakt van zon- en maan-
standen gebaseerd op tabellen van Dirk Rimbrands van Nierop.
De documenten bevinden zich thans in het Eise Eisinga Planetarium te Franeker dat Eeltje op één
lijn plaatst in de rij van sterrenkundige autodidacten zoals Eise Eisinga en Arjen Roelofs.

4. S. Parma, PieterKallenborn en de zeevaartschool te Harlingen, in: GensNostra 55 (2000), pag. 61-66.
5. Gemeentearchief van Amsterdam, Register van schepen, aangekomen in hetOosterdok, alfabetisch gerang-

schikt op naam van de kapitein, ingang 502, nrs. 283-294.
6. Tresoar, Ryksargyf van Fryslin te Leeuwarden, Harlingen overlijdensakten, akte 144 van 21 juli

1871: overleden Fokke Wijma te Allinge op 7 mei 1871 als scheepskapitein. Gegevens ook ter raad-
plegen via internet www.tresoar.nl.

7. S. Parma, Het College "Zeemans-Voorzorg" opgericht ïjuli 1851 te Harlingen, typoscript, Hilver-
sum 1998,8 pp. + 3 tabellen + 7 bijlagen.

8. G.N. Bouma, De Nederlandse Koopvaardijvloot 1820-1900, typoscript, Hoorn 2001,1200 pp.
Derde verbeterde en aangevulde uitgave. De eerste druk uit 1998 is aanwezig op de ma-
ritieme bibliotheken in Nederland en werd uitgegeven door de Stichting Nederlandse
Kaaphoornvaarders te Hoorn. Genoemde derde druk is in zeer beperkte kring verspreid
en nog steeds worden verbeteringen aangebracht.

9. S. Parma, De personen die vermeld worden in de scheepsjournaals van de twee-mast schoener "Caspar
de Robles" 1851-1852, de brik "Luitenant Admiraal "Tjerk Hiddes" 1859-1864 en de brik "Hester" 1868-
18/0, typoscript, Hilversum 2002,32 pp. """"

Gens Nostra 59 (2004) 299



De redactie heeft de thema's uitgekozen voor een tweetal bijzondere nummers van
Gens Nostra in 2005 en geeft de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen.
Het gaat om de volgende thema's:

1. Het Overijssels-Drentse grensgebied
In plaats van een special voor de Genealogische Dag zal in 2005 een themanummer
verschijnen over de streek die het minst belicht is tijdens de genealogische dagen van
de NGV die in het verleden gehouden zijn. De redactie roept op om nieuwe genealo-
gische bijdragen uit het gebied rond de plaatsen Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Coevor-
den, Emmen en Hardenberg te leveren.

2. Bijzonder gebruik van namen
In de genealogie draait het om namen. Na 1811 is het gebruik daarvan duidelijk: ie-
dereen heeft een vaste familienaam en ouders geven hun kind zelf een voornaam,
waarbij het vernoemen een belangrijke traditie was. Vóór 1811 was dat anders, afhan-
kelijk van tijd en plaats. Sommige streken kenden al lang familienamen, in andere
gebieden gebruikte men de boerderijnaam als achternaam, zodat de naam van vader
op schoonzoon op schoonzoon kon overgaan. Soms gebruikte men tot 1811 een pa-
troniem, soms werd al eerder een patroniem een achternaam. Het is dan de kunst uit
te vinden of Pieter Pieters een zoon is van Pieter Jans of van Jan Pieters. Ook werden
kinderen wel vernoemd inclusief patroniem of achternaam.
Iedere genealoog en klapperaar is wel eens gestuit op een bijzonder gebruik van
namen dat afwijkt van hedendaagse gebruiken. Graag ontvangt de redactie hierover
niet eerder gepubliceerde artikelen.

De redactie roept de leden op om voor de themanummers een bijdrage in te zenden
naar Postbus 976,1000 AZ Amsterdam, onder vermelding van het gekozen thema.
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2004. Op uw verzoek zendt de redactie u
graag de richtlijnen voor publiceren, die ook te vinden zij n via internet www.ngv.nl,
onder Gens Nostra.

L. F. van der Linden, hoofdredacteur

Registers / Inhoudsopgaven 2003

Naar verwachting zullen de diverse registers en de inhousopgaven van
Gens Nostra 58 (2003) u in het najaar (2004) worden toegezonden.
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Mabel Wisse Smit
Op 24 april 2004 is Z.K.H, prins John Friso in het huwelijk met drs. Mabel Wisse Smit getre-
den.

Bezien we haar kwartierstaat dan zij n de volgende vermeldingswaardigheden te geven:
1. De afstamming van drie verschillende geslachten Los'.
2. De afstamming van het geslacht Van Woerkom (Van Woerkum) zowel via vaders- als moe-

derslijn.
3. De afstamming van de Heren van Hemert.

De nummers 2 en 3 zullen in vervolgpublicaties nader worden belicht.

Verantwoording
De eerste zes generaties zijn gebaseerd op een artikel in het maandblad Vorsten2. Hierin zijn
een paar correcties en aanvullingen aangebracht. De volgende generaties zijn verkregen door
literatuur- en archiefonderzoek.

Aangezien het niet mogelijk was om alle gegevens te controleren in een kort tijdsbestek,
moet de kwartierstaat gezien worden als een eerste publicatie, waarmee toekomstige onder-
zoekers verder aan de slag kunnen.

Bronnen (naast Genlias en Zeeuws Archief ISIS):
- Beversluis: http://home.wanadoo.ni/f.vanstaa/FransAzn.html
- De Graaf: http://www.zoeteman.net/grient.htm
- Laban: www.xs4all.nl/~csigmond/labano1.html
- Langhout: home.hetnet.nl/~jhowell/index
- Los: zie noten 1 en 4.
- Van Neijenhof: people.zeelandnet.nl/jvhengel/genealogiex.htm
- Van Sull: F. Caland, Geslacht van Sull, in: De Nederlandsche Leeuw 16 (1898), kol. 165-171; idem

18 (1900), kol. 209-212.
- Van der Werf: http://home.hccnet.nl/eduardus.vanlaecke/popering.htmttBM14

Samengesteld door Erica Dooremalen te Dordrecht, Berend van Dooren te 's-Gravenhage,
Wim Fase te Tiel, Cor de Graaf te Leiden, L.M. van de Hoeven te 's-Gravenhage, Anny Kayser-
van der Zee te Pijnacker, Gerard van Heeswijk te Utrecht, Ineke Koolwijk te Dieren, L.F. van
der Linden te Zoetermeer, CJ. Los te Lewedorp, Marco Schelling te Zennewijnen, Arie Jan
Stasse te Utrecht en H. J. van der Waag te Spijkenisse.

Kwartierstaat Mabel Wisse Smit (eerste acht generaties)
1

1. Drs. Mabel Martine Los / Wisse Smit [bij KB nummer 90 van 1 maart 1984, is de familienaam
van Mabel en haar zuster Nicoline gewijzigd van Los in Wisse Smit], geb. Pijnacker 11-
8-1968, directeur van het Open Society Institute in Brussel, tr. Delft 24-4-2004 Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje-Nassau, graaf
van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg3, geb. Utrecht 25-9-1968, zn. van Hare Majesteit
Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau,
prinses van Lippe-Biesterfeld, etc. en Zijne Koninklijke Hoogheid Claus George Willem
Otto Frederik Geert, jonkheer van Amsberg, prins der Nederlanden.
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II

2. Hendrik Cornelis Los, geb. Voorschoten 27-4-1944, commercieel medewerker, overl. Loos-
drecht 18-2-1978, tr. 's-Gravenhage 10-4-1968

3. Florence Malde Gijsberdina Kooman, geb. Heumen 14-11-1944, Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau; tr. (2) Hilversum 9-1-1980 Peter Wisse Wisse Smit, geb. Hilversum 15-10-1939,
directeur Rabobank, overl. Hilversum 11-11-2000, zn. van Wisse Jacobus Smit en Nine van
der Zanden.

III

4. Martinus Los, geb. Leiden 6-2-1914, slager, vertegenwoordiger, overl. Haarlem 16-10-1982,
tr. Voorschoten 17-6-1942 (echtscheiding 22-1-1982)

5. Roberta Hermina van der Helden, geb. Duisburg (D) 10-5-1915, overl. Haarlem 16-7-2001.
6. Anthonie Kooman, geb. Maastricht 15-6-1915, internist, overl. 's-Hertogenbosch 8-11-1979,

tr. Groningen 22-12-1942
7. AntoinettePetronella van Woerkom, geb. Arnhem 26-3-1917.

IV

8. Leendert Johannes Los, geb. Leiderdorp 21-8-1879, huisschilder, overl. Voorschoten 16-2-
1966, tr. Voorschoten 21-3-1912

9. Jacoba de Graaf, geb. Alkmaar 27-8-1883, overl. Voorschoten 20-3-1966.
10. Hendrik Cornelis van der Helden, geb. Heerewaarden 6-8-1883, schipper, overl. Vlaardingen

22-9-1956, tr. Heerewaarden 21-4-1910
11. )udigvan Woerkom, geb. Heerewaarden 12-1-1890, overl. Vlaardingen 9-10-1966.
12. Anthonie Willem Kooman, geb. Bergen op Zoom 11-10-1886, adjunct-onderofficier, admini-

strateur, overl. Nijmegen 1-6-1971, tr. Eist (G.) 22-8-1912
13. Gijsberta Gerritdina Peters van Neijenhof, geb. Eist (G) 17-12-1887, overl. Nij megen 5-9-1977.
14. Adrianusjan van Woerkom, geb. Nieuw-Beijerland 25-5-1880, directeur post- en telegraaf-

kantoor, overl. Groningen 25-12-1940, tr. 's-Gravenhage 21-8-1907
15. AnthonettaPetronellaLaban,geb. Oud-Beijerland 11-1-1880, overl. 's-Gravenhage 29-8-1958.

16. Leendert Los, geb. Leiderdorp 30-5-1854, schilder, overl. Leiderdorp 9-7-1909, tr. Leider-
dorp 27-1-1876

17. WillemijntjeKroes, geb. Koudekerk a/d Rijn 10-12-1853, overl. Leiden 18-3-1907.
18. Martinus de Graaf, geb. Leiderdorp 10-1-1860, landbouwer en koopman, overl. Voorschoten

18-1-1934, tr. Noordwijk 26-7-1883
19. AdriaantjeBakker, geb. Noordwijk 12-8-1862, overl. Voorschoten 11-8-1948.
20. Fier van der Helden, geb. Heerewaarden 26-10-1838, zalmvisser, overl. Heerewaarden 11-7-

1923, tr. Heerewaarden 5-11-1863
21. Geertje van Toorn, geb. Opijnen 4-2-1838, overl. Heerewaarden 8-12-1895.
22. Gerrit van Woerkom, geb. Heerewaarden 9-6-1850, steenovenbaas, overl. Heerewaarden 22-

12-1903, tr. Heerewaarden 21-1-1882
23. JudigSteennis, geb. Geldermalsen 30-3-1860, overl. Rotterdam 10-4-1920.
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24- AnthonieKooman, geb. Nieuwerkerk (Z) 16-1-1861, sergeant infanterie, klerk, overl. Rotter-
dam 23-11-1945, tr. Bergen op Zoom 22-5-1890

25. AgathaJacobaBorrie, geb. Bergen op Zoom 12-12-1865, overl. Rotterdam 30-3-1918.
26. Gijsbertus Peters van Neijenhof, geb. Eist 31-8-1842, brievenbesteller, overl. Eist 20-1-1893, tr.

Eist 21-11-1872
27. Gerritje Jacobs van den Hof, geb. Heteren 30-6-1849, overl. Eist 24-3-1941.
28. GerritMatthijs van Woerkom, geb. Heerjansdam 26-10-1846, schoolhoofd, overl. Rotterdam

23-5-1901, tr. Made en Drimmelen 21-9-1877
29. Gijsberdinajacoba vanSull, geb. Molenaarsgraaf 10-1-1850, overl. Maastricht 31-12-1929.
30. HuibrechtLaban, geb. Tholen 23-9-1832, hoofdonderwijzer, overl. Nieuw-Beijerland 26-8-

1900, tr. Nieuw-Beijerland 24-3-1859
31. Maartje de Graaf, geb. Nieuw-Beijerland 5-2-1838, overl. Nieuw-Beijerland 16-9-1916.

VI

32. Gerrit Los, geb. Nieuwer-Amstel 20-3-1828, schilder, overl. Leiderdorp 29-9-1914, tr. Uit-
hoorn 17-4-1853

33. Heknajohanna Prillevitz, geb. Utrecht 24-6-1827, overl. Leiderdorp 5-6-1879.
34. Gerrit Kroes, geb. Sassenheim 20-9-1811, landbouwer, overl. Koudekerk 15-3-1885, tr. Kou-

dekerk 20-3-1842
35. Maartje van der Wal, geb. Hazerswoude 13-4-1814, overl. Koudekerk 26-3-1855.
36. Pieter de Graaf, geb. Leiderdorp 24-11-1826, landbouwer, overl. Leiderdorp 9-10-1884, tr.

Leiderdorp 20-3-1851
37. Jacoba van Leeuwen, geb. Leiderdorp 8-1-1831, overl. Zoeterwoude 30-6-1901.
38. Abraham Bakker, geb. Nieuw-Beijerland 29-11-1816, landbouwer, overl. Katwijk 18-8-1899,

tr. Rijnsburg 12-3-1842
39. Anna Groeneveld, geb. Heerjansdam 2-10-1823, overl. Noordwijk 20-2-1902.
40. Robbert van der Helden, geb./ged. Heerewaarden 13-2-1809, visser, overl. Heerewaarden 10-

6-1865, tr. Heerewaarden 6-8-1836
41. Gerdina Udo, geb. Dreumel 20-10-1815, overl. Heerewaarden 22-8-1895.
42. Jan van Toorn, geb./ged. Opijnen 2/4-8-1799, landbouwer, overl. Opijnen 23-6-1857, tr. Va-

rik 2-11-1833
43. Gozewiena van Rozendaal, geb./ged. Heesselt (gem. Varik) 16/27-4-1806, overl. Opijnen 27-

11-1883.
44. David van Woerkum, geb./ged. Poederoijen 15/23-8-1807, arbeider, overl. Heerewaarden 21-

4-1884, tr. Driel 10-4-1835
45. Hermijn van Brakel, geb. Driel 25-4-1813, overl. Heerewaarden 2-8-1903.
46. Gerrit Jan Steennis, geb. Geldermalsen 29-8-1827, arbeider, overl. Heerewaarden 5-5-1884,

tr. Geldermalsen 12-4-1851
47. JudigSondag, geb. Geldermalsen 11-12-1820, overl. na 1892. Zij is 18-11-1889 uit Heerewaar-

den vertrokken naar Oss.
48. Willem Kooman, geb. Oosterland (Z) 19-9-1811, boerenknecht, overl. Nieuwerkerk 25-9-

1879, tr. Nieuwerkerk 10-4-1841
49. Maria van de Werve, geb. Kerkwerve 11-11-1816, overl. Nieuwerkerk 9-11-1856.
50. Willem Borrie, geb. Bergen op Zoom 5-11-1832, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 28-3-

1913, tr. Bergen op Zoom 22-6-1863
51. AnnaBarendina Gielbert, geb. Bergen op Zoom 20-3-1836, overl. Bergen op Zoom 7-11-1902.
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52. Petervan Nijenhof/Peters, geb. Eist 13-11-1813, overl. Eist 18-3-1888, tr. Eist 26-10-1833
53. JohannavandePol,geb./ged.Eist 16-8/4-9-1810, overl.Eist6-4-1875.
54. Jurrie(n)Jacobs (van den Hof) (naar de boerderij waar hij woonde en werkte), geb./ged. Rand-

wijk 27-11/2-12-1804, planter op een tabaksplantage, overl. Heteren 22-2-1865, tr. Heteren
18-1-1840

55. Jacobajansen, geb. Eist 11-12-1809, overl. na 1894.
56. Willem van Woerkom, geb. Dordrecht 27-6-1812, onderwijzer, overl. Nieuw-Beijerland 20-

10-1895, tr. Ter Aar 7-7-1839
57. GeertruiLanghout, geb. Ter Aar 22-3-1812, overl. Heerjansdam 10-3-1852.
58. Adrianus Jan van Sull, geb. Geertruidenberg 2-5-1811, genees- en verloskundige, overl.

Molenaarsgraaf 7-11-1850, tr. (1) Streefkerk 18-6-1841 Barbara Groeneveldt; tr. (2) Made en
Drimmelen 8-11-1844

59. MariaJosinaLiekwel, geb. Made en Drimmelen 6-8-1816, overl. Oud-Beijerland 10-2-1897.
60. Ant(h)onijLaban, geb. Kruiningen 7-9-1800, onderwijzer, overl. Tholen 9-7-1857, tr.Tholen

24-11-1830
61. Jacoba van Hooren, geb. Zonnemaire 6-12-1807, winkelierster, overl. Tholen 7-5-1861.
62. Abraham de Graaf, geb./ged. Numansdorp 19-3/2-4-1809, gemeentesecretaris, overl.

Nieuw-Beijerland 12-12-1879, tr. Nieuw-Beijerland 8-6-1834
63. CorneliaBeversluis, geb. Nieuw-Beijerland 5-7-1815, overl. Nieuw-Beijerland 10-1-1900.

VII

64. GeurtLos [zn. van Geerlof Los en Grietje de Gooyer], geb./ged. Bunschoten 31-10/7-11-17904,
boerenknecht (1823), werkman (1823), bruggemansknecht (1826), brugophaaldersknecht
(1827), brugwachter (1830), sluiswachter (1831), tolgaarder (1833,1837), overl. Nieuwveen
en Uiterbuurt 26-3-1837; tr. (1) Ouder-Amstel 1-6-1823 Geertje Terwel; tr. (2) Ouder-Amstel
28-5-1826 [haar oudere zuster]

65. Fransijntje Terwel [dr. van Joost Terwel en Dirkje Moen], geb. ca. 1795, brugwachtster
(1856), overl. vóór 1867.

66. Cornelis Arnoldus Prillevitz [zn. van Arnoldus Prillevitz en Neeske Verploegh], ged. Zalt-
bommel 30-4-1801, overl. vóór 1854, tr. Uithoorn 29-8-1825 (echtscheiding ald. 28-5-1844)

67. Geertje van Heusden [dr. van Leendert van Heusden en Martje van Greuningen], ged. Uit-
hoorn 5-4-1802, won. Groningen (1853), Wijk bij Duurstede (1862), overl. Odoorn 24-10-
1862.

68. JacobKroes [zn. van Gerrit Harmens Kroes en Willemijntje Jacobs Zwaan], ged. Bergschen-
hoek 17-7-1785, overl. Sassenheim 5-10-1857, tr. Vrije en Lage Boekhorst (gem. Alkemade)
9-12-1810

69. Gerritje Waasdorp [dr. van Arie Cornelisz. Waasdorp en Heijltje Frederiks Nieuwenboom],
ged. Oegstgeest 1-8-1790, overl. Warmond 22-8-1858.

70. Cornelis van der Wal [zn. van Willem Cornelisz. van der Wal en Maijke Vermeulen], ged.
Zoetermeer 11-2-1776, overl. Kouderkerk a.d. Rijn 28-12-1845, tr. Zegwaard 26-1-1801

71. Maria Kook [dr. van Pieter Jansz. Koole en Maria Leenderts Hogerwerf ], ged. Zoetermeer
19-1-1777, overl. Kouderkerk a.d. Rijn 21-8-1833.

72. Martinus de Graaf [zn. van Jacobus de Graaf en Trijntje Teunis Los], geb./ged. Alkemade/
Hoogmade 3/5-5-1799, landbouwer, overl. Leiderdorp 14-8-1833, tr. Leiderdorp 18-5-1823

73. Pieternella Brouwer [dr. van Pieter Brouwer en Aaltje van Veen], geb./ged. Leiderdorp 23/26-
12-1802, overl. Leiderdorp 10-9-1898. Zij tr. (2) Leiderdorp 2-10-1834 Cornelis de Graaf5.
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74- Ark van Leeuwen [zn. van Jacob van Leeuwen en Dingena (den) Benschopper], ged. Lei-
derdorp 7-2-1790, landbouwer, ambachtsbewaarder en wethouder te Leiderdorp, overl.
Leiderdorp 15-4-1858, tr. (1) Neeltje van Es; tr. (2) Leiderdorp 21-10-1824

75. Gerritje van derBijl [dr. van Gerrit van der Bijl en Grietje van (N)Es], geb./ged. Alphen 5/26-
10-1806, overl. Leiderdorp 25-12-1888.

76. Cornelis Bakker [zn. van Frans Jans Bakker en Neeltje Jooste Verrijp], geb./ged. Nieuw-
Beijerland 17/24-5-1795, bouwman (1816), voerman (1839), arbeider (1847), overl. Nieuw-
Beijerland 30-12-18476, tr. (2) Rhoon 5-12-1839 Anna Knecht; tr. (1) Nieuw-Beijerland 29-8-
1815

77. Pietertje Meeldijk [dr. van Abraham Meeldijk en Maria Roest], geb./ged. Nieuw-Beijerland
16/18-10-1795, overl. Oud-Beijerland 1-6-1837

78. lysia Groeneveld [zn. van Floris Groeneveld en Anna Leenderts Lodder], ged. Rijsoord 22-11-
18027, vlasboer (1823), landbouwer (1860), overl. Waddinxveen 23-7-1876, tr. (2) Rijnsburg
6-6-1860 Jannigje van Loenen, wed. Arie Vliegenthart; tr. (1) Heeroudelandsambacht8 21-
2-1823

79. TeuntjeKranendonk [dr. van Pieter Kranendonk en Pleuntje (Plonia) de Waard], ged. Maas-
dam 19-11-1786, winkelierster (1823), overl. Rijnsburg 15-4-1860, wed. van Hendrik Bos.

80. Leendert van der Helden [zn. van Dirk van der Helden en Helena Babolnik], geb./ged. St. An-
dries (gem. Heerewaarden) 24/29-3-1789, visser, overl. Heerewaarden 21-12-1882, otr./tr.
Heerewaarden 16-12-1808/8-1-1809

81. EmkeSijpers [dr. van Robbertus Sepers en Petronella Ton], geb./ged. Heerewaarden 1/5-8-
1787, overl. Heerewaarden 22-12-1871.

82. Fier Udo [zn. van Gerrit Udo en Gerdina van Gulik], ged. Zoelen 20-3-1785, zalmvisser,
overl. Dreumel 4-3-1871, otr./tr. Zennewijnen/Heerewaarden 16-11/2-12-1810

83. Johanna (Jenneke) van Oorsouw [dr. van Jillis van Oorsouw en Maria van Hemert], ged. Dreu-
mel 2-4-1787, overl. Dreumel 10-8-1823.

84. Michiel van Toorn [zn. van Gerrit van Toorn en Steintje van Ewijk], ged. Maurik 27-12-1767,
tr. Opijnen 12-2-1797

85. Hendrijntje van Ballegooijen [dr. van Jan van Ballegoijen en Adriaantje van Klodewijk], ged.
Opijnen 23-4-1764.

86. Cornelis van Rozendaal, won. Heesselt, tr. (2) Willemijntje van Tricht; tr. (1) vóór 1803
87. Gozewina vanHousselt [dr. van Egon van Housselten Aaltje Rith], ged. Heesselt 29-12-1765,

overl. Heesselt 16-5-1806.
88. Jan van Woerkom (van Woerkum) [zn. van Aart van Woerkom en Margareta (Grietje) Schreu-

ders], geb./ged. Zuilichem 20/23-10-1774, overl. Driel 22-2-1861, otr./tr. Zuilichem 2/25-11-
1798

89. Elisabeth Ros [dr. van David Ros en Maaijke Ekelman], geb./ged. Zuilichem 16/30-4-1775,
overl./begr. Poederoijen 6/8-3-1810.

90. Jurianus (Adrianus) van Brakel [zn. van Lucas van Brakel en Geertruij Elizabeth Schreuders],
geb./ged. Driel 11/18-4-1790, overl. Driel 4-11-1865, tr. Driel 12-1-1811

91. Johanna Quivooij [dr. van Hermanus Quivooij en Jannetje Beenen], geb./ged. Driel 3/6-1-
1793, overl. Heerewaarden 10-6-1872.

92. NN.
93. GerrigjeSteenis [dr. van Gerrit Steenis en Gertje van Herwaarden], geb./ged. Geldermalsen

26/31-1-1802.

94. Jan Sondag [zn. van Arie Zondag en Maria Gerritse], ged. Tricht 25-10-1778, werkman,
overl. Geldermalsen 12-1-1861, tr. Geldermalsen 10-3-1805
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95- Adriana van Soelen [dr. van Gerrit van Soelen en Judich van Steenis], geb./ged. Geldermal-
sen 10/16-1-1780, overl. Geldermalsen 23-3-1866.

96. Adriaan Kooman [zn. van Reinier Kooman en Adriana Zanddijk], geb. Oosterland ca. 1777,
landbouwer, overl. Oosterland 17-4-1831, tr. (2) Oosterland 8-2-1823 Ariana de Vin; tr. (1)

97. Elisabeth Sneevliet [vermoedelijk dr. van Anthonie Sneevliet en Willemina Bal], overl.
verm. Oosterland 13-12-1813 (35 jaar).

98. Willetn van der Werve (van der Werf) [zn. van Leendert van der Werf en Regiertje Verseput],
geb. Brouwershaven ca. 1769, arbeider, overl. Kerkewerve 7-4-1845, tr. Dreischor 12-8-
1808

99. Pieternella Schietekatte [dr. van Dingman Schietkatte en Maria Boers], ged. Dreischor 7-4-
1782, arbeidster, overl. Kerkewerve 2-1-1861.

100.Johan Fran$oisBurrie (Borrie) [zn. van Willem Burrie en Kornelia Smit], geb./ged. Bergen op
Zoom 29-7/1-8-1804, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 28-4-1887, tr. Bergen op Zoom
11-5-18279

101. Johanna Clasina Medder [dr. van Samuel Medder en Katharina van Pagee], ged. Bergen op
Zoom 14-5-1800, overl. Bergen op Zoom 4-2-1865.

102. Willem Gielbert [zn. van Jacob Gielbert en Maartje den Houter], ged. Katwijk aan Zee 11-11-
1804, schipper te Steenbergen (1831), koopman (1876), overl. Bergen op Zoom 16-8-1876,
tr. Bergen op Zoom 19-5-1831

103. Aagje den Duik [dr. van Job den Duik en Philippina Vrolijk], geb./ged. Scheveningen 25-12-
1808/1-1-1809, overl. Bergen op Zoom 22-3-1871.

104. Lucas/Luikes Peters (van Neijenhof) [zn. van Andries Peters en Gerritje Ariense], geb./ged.
Herveld 9/16-6-1776, overl. Eist 25-6-1851, otr./tr. Eist 13-4/6-5-1804

105. CatharinaFrederiks [dr. van Arien Freriks en Geertruij Berends (van Oppenraaij)], geb./ged.
Eist 10/11-2-1781, overl. Eist 1-1-1847.

106. NN.
107. GijsbertjevandePol.
108. Hendrik]acobs
109. Dora van Gelder.
110. Jelisjansen
111. Willemina Evers.
112. NN.
113. Willemina van Woerkom [dr. van Johannes van Woerkom en Neeltje Sels], ged. Eethen 22-5-

1785, overl. Dordrecht 23-7-1856, tr. Oud-Alblas 18-11-1814 Jacob Muijen.
114. Hendrik Lankhout [zn. van Johannes Langhout en Geertruij Hoogwerf], ged. Langeraar

24-2-1790, horlogemakersknecht, uurwerkmaker, overl. Ter Aar 6-9-1868, tr. (2) Ter Aar
12-8-1821 Margje Wervelman; tr. (1) Ter Aar 5-6-1811

115. Yda Spruijtenburg [dr. van Matthijs Spruijtenburg en Gerritje Lelieveld], geb. Rijnsater-
woude 10-12-1786, overl. Langeraar (gem. Ter Aar) 28-7-1819.

116. Jan Willem van Sull [zn. van Roeloff van Sull(en) en Adriana Spuybroek], ged. Geertruiden-
berg 3-2-1773, overl. Geertruidenberg 7-1-1844, tr.

117. Anna Maria 'tHooj[d)t [dr. van Ds. Gosuinus 't Hooft en Catharina Brink], geb./ged. Gies-
sen-Nieuwkerk 25/26-2-1775, won. Geertruidenberg (7-1-1844), 's-Gravenhage (8-11-1844),
vertrekt 28-6-1856 van 's Gravenhage naar Amsterdam, overl. Amsterdam 18-5-1857.

118. Jacob Lukwel [zn. van Adriaan Luckwel en Neeltje Jacobs van Drimmelen], geb./ged. Made
10/12-9-1784, visser, overl. Made en Drimmelen 19-4-1850, tr. Made en Drimmelen 10-9-
1813
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ii9- Josina van Zuijlekom/van Suijlekom [dr. van Gijsbert van Suijlekom en Maria Bogers], ged.
Oosterhout 2-8-1789, overl. Made en Drimmelen 17-1-1872.

120. Leunis Laban [zn. van Laban Laban(se) en Martha Ellewits], geb. Sint Maartensdijk 1755,
overl. verm. Kruiningen 5-6-1805, tr. Sint Maartensdijk 20-1-1789

121. Maria Geluk [dr. van Pieter Geluk en Elisabeth Sturmezand], ged. Sint Maartensdijk 1-11-
1767, landbouwster, overl. Kruiningen 11-1-1815.

122. Huibrechtvan Hooren, geb. ca. 1766, tuinman, overl. Tholen 11-9-1838, tr.
123. Catarina van Akkeren [dr. van Jacob van Akkeren en Pieternella Lonke], geb. ca. 1781, winke-

lierster, overl. Tholen 21-11-1841.
124. Jacob Johannes de Graaf [zn. van Johannes Janse de Graaf en Baartje Cornelisse van de

Grient], ged. Puttershoek 29-5-1757, tr. Numansdorp 9-10-1791
125. Lijsbeth Abrahams Nieuwland [dr. van Abraham Pieters Nieuwland en Crijna Leenderts

Clootwijk], ged. Heinenoord 17-12-1769.
126. Nicolaas Hendrik Beversluis [zn. van Dirk Beversluis en Johanna Margrita van de Wayfort],

ged. Made 17-10-1783, timmerman, tr. Nieuw-Beijerland 16-12-1810
127. Maartje Pieters Los [dr. van Pieter Los en Cornelia Hendriks Vogelaar], ged. Nieuw-Beijer-

land 3-7-1785, overl. Nieuw-Beijerland 1-10-1847.

Noten
1. Zie kwartierstaatnummers 128 (te Bunschoten), 145 (te Alkemade) en 254 (te Dordrecht/Zwijn-

drecht).
Over de familie Los te Zwijndrecht/Dordrecht is meer terug te vinden in bijvoorbeeld:
- Los/Los van Aarlanderveen, in: Nederland's Patriciaat 2 (1911), pag. 327-329; idem 6 (1915), pag. 329.
- Ph. F. L. C. Lach de Bère, Genealogie Los, in: De NederlandscheLeeuw 32 (1914), kol. 348-349;
- T.G. Los, Los, in: Nederland's Patriciaat 35 (1949), pag. 150-155;
- J. Bezemer, De kwartierstaat van Jan Bezemer te Zwijndrecht, in: Mensen van Vroeger 5 (1977), pag. 233,

kwartieren 890 en 891; pag. 237, kwartieren 1780 en 1781; pag. 239, kwartieren 3560 en 3561; en
idem 6/7 (1978/1979), pag. 17, kwartier 7120 (Corstiaen Janszn Los)

en voorts in het Gemeentearchief Dordrecht:
- Dordrecht, Hoofdgeld 1622: Corstiaen Ariensz. (Los), houffsmith te Dordrecht.
- Dordrecht, Haertstedengeld 1604,1606 en 1608: Corstiaen Ariensz. (Los), houffsmith te Dor-

drecht. Verschillende publicaties geven aan Corstiaen Jansz. Los in plaats van Corstiaen Ariens
(Los).

2. A.C.S. van Vuuren.De kwartierstaat van Mabel WisseSmit, in: Vorsten 31 (2003), pag. 7-9.
3. Staatsbladvan hetKoninkrijk derNederlanden, 2004, nummer 126, Besluit van 19 maart 2004, houden-

de bepalingen inzake titels, predikaat en geslachtsnaam van Z.K.H. Prins Johan Friso Bernhard
Christaan David der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, met ingang
van zijn huwelijk, uitgegeven 31 maart 2004.

4. De stamreeeks Los gaat verder (met dank aan de heer C. J. Los te Lewedorp):
64. Geurt Geerlofsz. Los, geb./ged. Bunschoten (geref.a) 31-10/7-11-1790 (get. Jaapje Los), boeren-

knecht (1823), werkman (1823), bruggemansknecht (1826), brugophaaldersknecht (1827),
brugwachter (1830), sluiswachter (1831), tolgaarder (1833,1837), overl. Nieuwveen en Uiter-
buurt 26-3-1837, tr. (1) Ouder-Amstel 1-6-1823 Geertje Terwel; tr. (2) Ouder-Amstel 28-5-1826
(zus van de eerste vrouw)

65. Fransijntje Terwel, brugwachtster (1856), dr. van Joost Terwel en Dirkje Moen.
128. Geerlof Gijsbertsz. Los, ged. Bunschoten (geref.) 9-3-1740 (get. Stijntje Willems), veehouder,

overl. na 1801, otr. Bunschoten 11-4-1784 (vermeld met naam Los; attestatie van Amstelveen en
Ouderkerk a/dAmstel)

129. Grietje de Gooyer(de Goijer, de Gooijer), overl. vóór 1824.
256. Gijsbert Willemsz. (Los) (Knaap)b, ged. Bunschoten (geref.) 29-10-1699, overl. vóór 1749, tr. (1)

Bunschoten (huwelijkse voorwaarden) i3-4-i724c Geertje Hendriks Knaap, ged. Bunschoten
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(geref.) 28-10-1703, overl. tussen 1727 (jaar doop tweede kind) en 1729 (jaar hertrouw weduw-
naar), dr. van Hendrick Knaap en Rengertie Brants Mor; tr. (2) Bunschoten (voor de kerk) 2-4-

257. Jannetje Geurden Puijn (Pun, Pin), ged. De Vuursche (geref.) 3-5-1705, begr. Bunschoten 9-6-
1776', dr. van Geurt Jacobsz. Lafleur en Adriaantje Lamberts; tr. (2) Bunschoten (voor de kerk)
19-1-1749 Evert Rietveld.

512. Willem Gijsbertsen (Los) (Timmerman), ged. Bunschoten 14-8-1653', timmerman*, overl. Spa-
kenburg vóór 1729, otr./tr. (2) Bunschoten 8/23-1-1707 Annetje Jacobs Knaap; otr./tr. (1)
Bunschoten/Nijkerk 10/28-11-1698 (attestatie naarNijkerk)

513. LambertjeFrederiks, overl. Bunschoten 6-io-i7o6,j.d. wonende totNijkerk (1698).
1024'. Ghijsbert Willemsz.
1025'. Trijntjen NN.
a. Met de afkorting 'geref.' is de toenmalige Nederduitse gereformeerde kerk bedoeld. De Ne-

derlands Hervormde Kerk is in 1816 ontstaan en de Gereformeerde Kerk nog weer later, na de
afscheiding.

b. In 1731 en 1733 is de naam volgens het doopboek van Bunschoten Gijsbert Willems Knaap.
c. Het Utrechts Archief, Oud Rechtelijk Archief, Bunschoten 1724. Het trouwboek van Bunschoten

over 1718-1728 ontbreekt.
d. J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra, Van wee binjie d'r één; DeBunschoterfamilies van ca.

1600-1912, Bunschoten/Spakenburg 1983, pag. 41, 74, 458-461; hierin vermeld als otr. 2-4-1729.
Ook terug te vinden op de website van de heer E. van der Pijll (zie:www.phys.uu/~pijll/genea/
los.html).

e. A. van Ooik, Kwartierstaat Van Ooik, in: Veluwse Geslachten 28 (2003), nr. 5, pag. 48-67, kwartier-
staatnummers 300,301,600,601,1200 en 1201.

f. Putman, pag. 41 en Van Ooik, pag. 58, kwartierstaatnummer 600.
5. Cornelis de Graaf, ged. Rijpwetering 26-7-1804, broer van haar eerste man.
6. Nieuw-Beijerland, akte van overlijden 31-12-1847. Niet te vinden op de film met gegevens tot 19-12-

1847. Het origineel opgevraagd. Ook daarin niet te vinden. Wel in het register met verwijzing naar
akte 73, maar de laatste akte was genummerd 66 en daarna was het register afgesloten. Memoriën
van successie: onvermogend, dus geen verdere informatie te vinden dan de leeftijd en de geboorte-
plaats (die klopten). In de tienjarige tafels op het overlijden werd - heel uitzonderlijk - de echtge-
note genoemd. Dus Cornelis was voor een tweede keer getrouwd, maar niet in Nieuw-Beijerland,
niet in de andere Beijerlanden en niet in Brielle waar hij in 1842 woonde. Dus gekeken of er huwe-
lijksafkondigingen waren van Nieuw-Beijerland en daarin werd verwezen naar Rhoon. BvD

7. In de klapper op de doopboeken van Zuid-Holland is bij Floris Groeneveld en Anna Lodder
tweemaal de doop van een Lydia, in 1802 en 1804, vermeld. Twee kinderen in één gezin die Lydia
heten, is vrijwel uitgesloten, dus werd alleen de doop uit 1804 gecontroleerd: Lydia met een d. In
de tienjarige tafels van Heerjansdam en stond echter Lysia met een s (driemaal), evenals in het
bevolkingsregister van Rijnsburg. Daarin stond ook de geboorte in 1802 (overigens met een foute
geboortedatum: 22-11-1802). Controle van het doopboek uit 1802 leverde op: Lysia met een S. In
hetzelfde gezin waren er dus een Lysia en een Lydia! Hoe krijgen ze het voor elkaar. BvD

8. Had ik toch alle tienjarige tafels van IJsselmonde van 1812-1832 bekeken! Heel IJsselmonde? Nee.
Eén kleine gemeente was buiten schot gebleven: Heeroudelandsambacht. Het bestond als ge-
meente van 1818-1857. Gemiddeld één huwelijk per jaar; een tienjarige tafel over die 40 jaar van net
3 mm dikte! BvD

9. Volgens de huwelijksakte: 'ofschoon de toekomstige echtgenoote [Joanna Klasina Medder, red.]
bij de getuigen bekend is, echter de plaats waar hare adcendenten overleden zijn en laatst ge-
woond hebben onbekend is...'.
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wegwijs

Zeeuwse Kwartierstaten in een nieuw jasje1

Al vele jaren brengt de Stichting Genealogi-
sche Publicaties Zeeland het Zeeuws Kwartier-
statenboek uit, niet te verwarren met de reeks
'Zeeuwse Kwartierstaten'. Deze laatste serie
wordt meer gezien als een werkblad, terwijl
in de Kwartierstatenboeken het eindresultaat
kan worden gepresenteerd.

Tussen 1981 en 1997 zijn zes delen versche-
nen, in 2003 gevolgd door een CD-rom waar-
op de inhoud van de zes delen weergegeven is
na bewerking, verbetering en aanzienlijke
uitbreiding.

Rond de datum van verschijning van deze
CD-rom is van ondergetekende een artikel

verschenen met enige kritische kanttekenin-
gen over de kwaliteit van andere CD-roms1.
De Zeeuwse werkgroep heeft daarop de CD-
rom ter recensie gezonden met een begelei-
dend schrijven. Daarin geeft men aan een
nieuwe weg te zijn ingeslagen waarvan wordt
gehoopt dat deze de trend zal gaan zetten.
Men belooft een wereld van verschil.

Wie met deze CD-rom aan de slag gaat, kan
niet anders dan dit beamen. Wat ik heb ge-
zocht, is snel en probleemloos te vinden en
fouten heb ik niet kunnen ontdekken. In
sommige artikelen zijn foto's verwerkt die
prachtig worden weergegeven op je beeld-

Zeeuws Kwartierstatenboek
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scherm. Met de werkgroep hoop ik daarom
van harte dat zij hiermee een voorbeeld heb-
ben gesteld.

Wie de Kwartierstatenboeken bekijkt van
1981 tot en met 1997 en vervolgens de teksten
op de CD-rom, ziet de kwaliteit met sprongen
vooruit gaan. Leken de eerste uitgaven nog
wel eens een beetje telefoonboekachtig, later
verschenen er al bronverwijzingen bij en nu,
op de CD-rom, is alles zeer overzichtelijk
weergegeven. Tussen ieder echtpaar is ruimte
gelaten, wat heel prettig leest op een beeld-
scherm. Afkortingen als geb., ged., tr. enzo-
voorts, gebruikelijk in de genealogie, zijn in
veel kwartierstaten vermeden. Men heeft met
behulp van een genealogisch programma
zinnen gemaakt. Het is een kwestie van
smaak of je daarvan houdt of niet. Zelf vind
ik het wel eens wat teveel van het goede wan-
neer er bij een kwartier drie maal onder elkaar
wordt vermeld: 'Jan is later getrouwd te Brui-
nisse op... voor de kerk met...'. Enige variatie
in de taal verhoogt leesplezier. Soms leidt dit
soort 'zelfrijzend bakmeel'-programma's
ook tot grappige foutjes, zoals kwartier 2090
in de kwartierstaat Van Dijke. Dat kwartier is
'Verm. Cornelis Jacobsen Wale' van wie ver-
volgens wordt vermeld: 'Verm. is getrouwd te
Wolphaartsdijk'.

Walhalla
Zijn we nu helemaal beland in het CD-rom-
walhalla? Helaas nog niet. Om met de CD-
rom aan de slag te kunnen, moet eerst een
leesprogramma worden geïnstalleerd: Acro-
bat Reader 4.0. De handleiding waarin wordt
uitgelegd hoe dat moet, voldoet niet. Wel
voor de doorgewinterde computergebruiker,
maar niet voor de beginner, terwijl een hand-
leiding juist voorhén geschreven zou moeten
zijn. Nu wordt uitsluitend uitgelegd hoe de
4.0-versie geïnstalleerd kan worden en er
wordt opgemerkt dat wanneer men al hogere
versies heeft geïnstalleerd de handleiding
niet geheel correct zal zijn.

Dit is vragen om problemen. Voor het ma-
ken van indexen, noodzakelijk om de bestan-
den te kunnen inzien, wordt verwezen naar

de Help-functie. Daar krijg je als beginneling
helemaal het zweet van in je handen. Het zou
zoveel beter en eenvoudiger kunnen. Heb je
nog geen Acrobat Reader op je PC, dan is de
installatiehandleiding prima uitvoerbaar.
Heb je een hogere versie dan 4.0 op je PC, dan
kun je daarmee volgens mij ook heel goed het
Kwartierstatenboek bekijken, dus hoefje de
installatie niet uit te voeren. Heb je een lagere
versie, dan hoeft dat eigenlijk ook niet, maar
eventueel kun je de nieuwere versie installe-
ren. Dan moetje wel weten dat de oudere ver-
sie wordt weggegooid en datje voor eventuele
oudere CD-roms opnieuw de indexen moet
aanmaken. Hoe je die indexen moet aanma-
ken, is een fluitje van een cent, maar het zou
wel mooi zijn als het beschreven wordt, want
van die Help-functie wordt je af en toe hele-
maal dol.

Een enkel slakje
Dan is er nog de inhoud van de kwartiersta-
ten. Ik ben geen deskundige op Zeeuws ter-
rein, dus ik zal me daarover geen oordeel
aanmeten. Op een enkel slakje zou ik echter
wel wat zout willen leggen.

Er is al gezegd dat de CD-rom zeer veel
ruimte biedt om bronnen te vermelden en te-
legramstijl te vermijden. Soms wordt met die
uitbreiding te ver gegaan en voert men afge-
leide voorouders op. Dat zijn voorouders die
men nergens in een bron is tegengekomen,
maar waarvan men de naam ontleent aan die
van het kind. Bijvoorbeeld wanneer een
kwartier 30 Cornelis Jansen Kwant heet,
wordt als kwartier 60 opgevoerd een Jan
Kwant, waarna soms zelfs wordt vermeld: Jan
was gehuwd met NN. Er is een kans dat Jan
Kwant nooit heeft bestaan, bijvoorbeeld om-
dat de zoon de eerste is die een achternaam
ging gebruiken. Het komt zelfs wel eens voor
dat iemand met patroniem Jansen niet de
zoon is van een Jan, maar vernoemd is inclu-
sief achternaam en patroniem naar een ander
familielid, bijvoorbeeld opa van moeders-
kant. Deze afgeleide kwartieren horen niet
thuis in een kwaliteitsboek.

In sommige kwartierstaten gaan de auteurs
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alleen van DTB-gegevens uit, zonder andere
bronnen te vermelden, misschien wel zonder
die geraadpleegd te hebben. Dat brengt risi-
co's met zich mee. Zo vermoed ik dat num-
mer 2721 uit de kwartierstaat Van der Houten,
Teuntj e Wouters Breeman, een kwartierstaat-
virus is. De doop- en trouwboeken lijken an-
ders te beweren, maar gegevens uit de rech-
terlijke archieven wijzen in een andere rich-
ting'.

De laatste opmerkingen zijn bedoeld als
opbouwende kritiek om te bereiken dat men
bij de uitgave van een nieuwe CD-rom de

kwaliteit nog meer kan verhogen. De Zeeuw-
se Werkgroep heeft met deze nieuwe uitgave
duidelijk getoond op de juiste weg te zijn. Ik
heb zelf avonden lang met plezier in de be-
standen rondgedoold. Wie van kwartiersta-
ten houdt en iets in Zeeland heeft te zoeken,
kan niet om deze CD-rom heen. Hij kost € 26,-
- en is te bestellen bij St. Genealogische Publi-
caties Zeeland, Schippersweg 26, 4455 VP
Nieuwdorp of via:

genpubl@zeeland.nl

BvD

Noten
1. Bij uitzondering wordt een CD-rom hier uitgebreid besproken. Reden is dat de samenstellers met

deze CD-rom menen een nieuwe weg te zijn ingeslagen, waarvan men hoopt dat deze de trend zal
gaan zetten.

2. B. van Dooren, Terug naar bronnen, enige gedachten over genealogie in het computertijdperk, in: GensNostra
58 (2003), pag. 240-241.

3. B. van Dooren, De oudste generaties van het Flakkeese geslacht Van Oostende, in: Ons Voorgeslacht 43 (1988),

pag. 537-546-

allem® @1 digit® @1 naar Groningen1

Er gaat niets boven Groningen is een bekende
slogan bij ons in het Noorden. En dat is nu
juist voor velen een groot bezwaar: de af-
stand. Ik wil proberen door middel van dit
artikel(tje) het onderzoek naar Groninger
voorouders voor u wat gemakkelijker te ma-
ken en bij u thuis te brengen in de vorm van
digitale bestanden en tips te geven voor het
zoeken op internet.

Allereerst kunt u zoeken op de vele CD
roms die van genealogische tijdschriften ver-
schenen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld Gens No-
stra, De NederlandscheLeeuw (hierin, vanaf 1983,
veel Groningers in de serie Oldambster ge-
slnchten),Jaarboek CBG en de zogenaamde 'ro-
de- en blauwe boekjes'. Om het zoekgemak
nog groter te maken heb ik heb ze in één map
op mijn harde schijf gezet, zodat ik ze alle-
maal tegelijk kan doorzoeken2.

Veel gedigitaliseerd
In Groningen zijn al vrij veel bronnen gedigi-
taliseerd. Een deel ervan is op CD-rom te
koop, andere bestanden zijn gratis te down-
loaden via internet.

Wat er aan digitale bestanden te verkrijgen
is, kunt u zien op

http://geneaknowhow.net/digi/
inhoud.html

de pagina van Herman de Wit waarop hij per
provincie bijhoudt wat er digitaal beschik-
baar is. Daar staat ook hoe en waar de infor-
matie te verkrijgen is door te klikken op het
gevonden item. Ik zou dus kunnen volstaan
met deze verwijzing, maar voor de mensen
zonder internet noem ik enige bestanden. Er
is altijd wel iemand die het voor u wil opzoe-
ken, een print maken van de bladzijde, of
eventueel downloaden.
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De volgende doopboeken zijn (soms voor
een deel) gedigitaliseerd: Blijham, Hooge-
zand, Den Hoorn, Kiel-Windeweer, Leens,
Meeden, Midwolda, Nieuwolda, Noord-
broek, Oostwold, Oude Pekela en Nieuwe Pe-
kela, Uithuizen, Uithuizermeeden, Veendam,
Warffum, Westerlee / Heiligerlee, Winscho-
ten, Winsum, Zeerijp en Zuidbroek.

Aan lidmatenlijsten noem ik Bellingwolde
(1694), Eenrum (1686), Leens (1680-1747),
Nieuwe Pekela (1704-1707), Oude Pekela
(1719-1731), Warffum (1622-1765) en Zuid-
broek.

Spanheim geeft pachters van de gronden
van (voornamelijk provinciemeiers van) ab-
dijen en kloosters, opgesplitst in regio's. Aan-
klikken geeft eerst een uitleg, daarna de inde-
ling. Dubbelklikken geeft de grondeigenaren
van diverse jaren (1623-1719,1721 en 1755). In
te zien onder Groningeniinternetimeiers van
geestelijke goederen (7e bolletje).

De plaatsen waarvan de huwelijken digi-
taal zijn, zijn te veel om op te noemen en ook
van overlijdensboeken 1806-1811 zijn er diver-
se ditigaal. De index op de huwelijkscontrac-
ten (gratis) is handig, om te zien of voorou-
ders een huwelijkscontract hebben laten op-
maken, te vinden onder Groningem interneti
2e en 3e bolletje op de pagina. Hierin staan
vaak (soms veel) namen van familieleden ge-
noemd, wat handig is om gezinnen samen te
stellen. Voor de contracten zelf moet u naar
het archief, behalve voor Beerta (1608-1811),
Midwolda (1596-1811), Nieuwolda (1648-1809),
Wagenborgen (1610-1811), Oude Pekela, Veen-
dam (1783-1811), Winschoten en Zuidbroek.

De eerste vier en Veendam zijn te koop als
CD-rom, als onderdeel van het Rechterlijk
Archief: verzegelingen, kopen, verkopen, tes-
tamenten, boedelbeschrijvingen, zijn gedigi-
taliseerd door Abels en Wagenaar en in Word
opmaak. De complete aktes worden beschre-
ven, inclusief de getuigen. Meer info:

tkjwagenaar@hotmail.com of
seboabels@hotmail.com

Internet
En dan nu internet: u begint uiteraard met de
homepage van onze eigen NGV:

www.ngv.nl
waar in de derde kolom o.a. Afdelingswebsites
staat. U klikt dat aan en kiest daarna voor Gro-
ningen (3e rij van boven, 2e van links), waar-
door u op de homepage van de afdeling Gro-
ningen komt. Ook rechtstreeks te bereiken
via:

http://www.ngvgroningen.nl
Daar staan op de linkerkant van de pagina de
doorverwijsmogelijkheden, zoals het item
Afdelingsblad: de HuppelDePup, oftewel HDP.
Hier vindt u verkorte versies van het afde-
lingsorgaan van Groningen.

Onder Leden on //nestaan mensen die onder-
zoek doen in Groningen, met hun e-mail- en/
of internetadres. Er is de mogelijkheid om
onze nieuwsbrief te ontvangen, dit kunt u
rechts aanmelden. Onder Links staan o.a. ho-
mepages van Kuil, Selling en de Molema's,
overzicht van archieven en links naar andere
NGV-afdelingen. Voorts de Afdelingsactivitei-
ten, Bestuuren Contactdienst. In Oproepen kunt u
een vraag stellen, evenals in Forum. Daar ook
vraag en aanbod, (genealogische) boeken en
vragen of suggesties over onze website, afde-
lingsblad of lezingen. Inzien kan iedereen,
wilt u iets plaatsen dan moet u zich aanmel-
den.

Onder Genealogisch staan speciale genealo-
gische onderwerpen. Dit zijn/waren o.a. arti-
kelen over goud-en zilversmeden, Groninger
munten, het staatse leger en een lidmatenlijst
van Sappemeer. Kwartierstatenboek geeft de
stand van zaken over deze twee Groninger
boeken, welke een schat aan namen bevatten.
Op

www.genlias.nl
staan van Groningen momenteel slechts de
huwelijken vanaf 1811, maar wel met de ou-
ders van bruid en bruidegom en de leeftijd en
geboorteplaats van het bruidspaar. Er kan ui-
teraard ook worden gezocht op naam moeder
of vader van bruid/bruidegom, waardoor
men hele gezinnen kan reconstrueren en
eventueel 'vergeten' kinderen vinden.
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Homepages
Op de homepage van FredBoer:

www.homepages.hetnet.nl/ duijfjes2/
index.html

kunt u de lidmatenlijst van Zuidbroek van
1701 en 1702 inzien, vindt u de in onecht gebo-
ren en/of gedoopte kinderen uit die plaats, en
vindt u Zuidbroekster personen die tussen
1602 en 1811 in Amsterdam trouwden. Ook is
het begraaf-en overlijdensboek Noordbroek
1806-1811 in te zien en u vindt er familiena-
men uit het doopboek van Zuidbroek. Fred
Boer transcribeerde de doopboeken van
Noordbroek (1700-1811) en Zuidbroek (1702-
1811) en het lidmatenregister van Zuidbroek
(1702-1742). Info/bestellen:

fhboer@hetnet.nl

Jan Boven heeft bijna de complete voormalige
gemeente Midwolda in kaart gebracht vanaf
het begin van het doopboek (Midwolda 1595,
Oostwold 1729) tot en met het bevolkingsre-
gister dat loopt tot ongeveer 1928. Veel van de
verzamelde gegevens zijn terug te vinden op
internet, voornamelijk in tabelvorm. Op

http://home.tiscali.nl/ 3021639
kunt u ze bekijken. Voorts op zijn homepage
links met o.a. de gebruikersgroup Haza Data
en (helemaal onderaan) met dorpen direct
over de grens met Duitsland. Klikken daarop
geeft een kaart met plaatsen, zoals Ditzum,
Hatzum, Pogum, Holtgaste en Bunde. Daar
op klikken geeft informatie over die plaats en
homepages van mensen die onderzoek in de-
ze streek doen. Jan werkt momenteel aan
Nieuwolda.

Harm Setting

http://www.genealogiegroningen.nl
is kenner van Oost Groningen en houdt zich
op dit moment vooral bezig met een inventa-
risatie van de bevolking van Winschoten
(1700-1940). Op zijn Groningse, genealogi-
sche homepage heeft hij honderden homepa-
ges (ruim 21 bladzijden) van genealogen aan-
gelinkt, in alfabetische volgorde. Onder
bronbewerkingen staan de Oost Groninger
bestanden die hij bewerkte (koop en gratis),

onder provincie Groningen (midden 2e van
boven), Groninger genealogische homepages
algemeen: per gemeente info en links naar
o.a. digitale dorpen, virtuele wandelingen in
Groningen, gemeentewapens, Groninger be-
zienswaardigheden-on-line, musea en ge-
meentegidsen. Druk niet per ongeluk op
printen, want dat kost u 37 bladzijden.

Dick Kuil is specialist van Oude Pekela en
Nieuwe Pekela, hij is te bereiken via:

http://www.futurum.nl/genealogie/
gpg.html

Hier ook inhoudsopgaven van de tijdschrif-
ten HuppelDePup, Gruoninga en Westerwol-
de, informatie over de door hem bewerkte be-
standen van de Pekela's en veel links.

Ook bij Piet en WillekeMolema
http://home.hccnet.ni/p.molema/

grweb.htm
verwijzingen naar honderden hompepages
van Groninger genealogen, voor een deel de-
zelfde als bij Harm Selling. Verder links naar
o.a. Hogeland, Onstwedde, Vereniging Wes-
terwolde, boerderijenboeken, bibliografie
van Groningen, digitale gemeentes, boeken
over Groningen, bronbewerkingen (o.a.
Bourtange, Helium, Schildwolde en Zeerijp),
diverse discussielijsten en algemene links.

En meer...
Voor informatie over het Hogeland (Noord
Groningen) kunt u naar

http://members.home.nl/sjouwke/
genealogie/genealog.htm

gaan. Ook hier weer veel doorverwijzingen.
www.archieven.nl

geeft de mogelijkheden tegelijk de databases
van diverse archieven te doorzoeken. Ook
Groninger Archieven is daarbij aangesloten
en heeft ruim duizend inventarissen inge-
voerd. Het gevondene wordt verkort weerge-
geven.

Heeft u Groninger voorouders die voor de
VOC voeren, dan vindt u die mogelijk (tussen
1700 en 1794, nog niet alle kamers zijn inge-
voerd) op
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http://voc.websilon.nl
Er worden 250 personen afkomstig van Gro-
ningen vermeld die voor de Republiek naar
de Oost gingen.

Mogelijk vind u op bovengenoemde home-
pages zoveel gegevens, dat u een reis naar het
noorden begint om verder onderzoek te doen.

Voor openingstijden van het archief, een rou-
tebeschrijving en studiezaalregels gaat u
naar

http://www.groningerarchieven.nl

Tot kiekes bie ons in Grunnen
Antonia Veldhuis

Noten
1. Met dank aan Henk Hartog die het artikel kritisch doorlas.
2. CD-roms in één map op de harde schijf, dat doe je zó: Maak in je 'filemanager' (gele rechthoek

met vergrootglas ervoor) een nieuwe MAP aan (bestand nieuwe map), bijvoorbeeld onder 'Mijn
documenten'. Geef de map een logische naam, bijvoorbeeld 'CDs Gens Nostra enz.'. Open 'filema-
nager' nog eens en doe de CD in de drive. 'Openen', en selecteer CD (wordt blauw), via 'bewerken',
'kopieren' doen. Daarna naar de andere 'filemanager' gaan en daar de CD plakken in de gemaakte
nieuwe map 'CDs Gens Nostra enz.', via 'bewerken', 'plakken'. Daarna wel de 'index' van de CD
even opnieuw instellen.

wapen kinderen van prins Willem-Alexander
en prinses Mdxima

In het Staatsblad van het Koninkrijk derNederlan-
den is het Koninklijk Besluit tot vaststelling
van het wapen van de kinderen uit het huwe-
lijk van prins Willem-Alexander en prinses
Mdxima van 21 november 2003 gepubliceerd.
Merkwaardig is dat wapenomschrijving, op
een afkortingsstreepje na, dezelfde is als de
wapenomschrijving van prinses Maxima,
Koninklijk Besluit van 25 januari 2002.

Verschillende redeneringen hebben tot
hetzelfde resultaat geleid. Dit wekt verwar-
ring. De kinderen voeren dus het persoonlij-
ke wapen van de moeder. Een nieuw feno-
meen, en onjuist. De kinderen krijgen de ge-
slachtsnaam Oranje-Nassau die is voorbehou-
den aan personen in directe lijn van grond-
wettelijke erfopvolging. Het predikaat
'Jonkheer van Amsberg' zal tot het 'enz. enz.
enz.' gaan behoren als prins Willem-Alexan-
der koning wordt en op deze wijze overgaan
op volgende generaties. Blijven over de titels
Prins of Prinses der Nederlanden en Prins of

Prinses van Oranje-Nassau die doorgegeven
kunnen worden. De naam Zorreguieta is uit
naam en titulatuur verdwenen. Het wapen
Zorreguieta behoort hiermee ook uit beeld te
zijn.

Toen het wapen van prinses Mdxima werd
bekendgemaakt, was mijn eerste reactie: dit
zou een wapen kunnen zijn van kinderen uit
het huwelijk van... en...:
gelijkenis met de wapens van prinses Juliana,
de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en
Christina, en prinsen Willem-Alexander, Jo-
han Friso en Constantijn, en de prinsen Mau-
rits, Berhard j r., Pieter-Christiaan en Floris.

Het doet geen recht aan de echtgenote van
het (toekomstige) staatshoofd. Het ware mijn
inziens beter geweest niets aan het Zorregui-
etawapen toe te voegen en het schild te plaat-
sen naast dat van prins Willem-Alexander als
alliantiewapen. Dit in navolging van de wa-
pens van de koninginnen Wilhelmina (van
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Pruisen), Anna Paulowna, Sophie en Emma
en zoals nog steeds gebruikelijk in België. Of
men had kunnen kiezen voor een gevieren-
deeld schild zonder hartschild, zoals ge-
schiedde bij de wapens van de prinsen Hen-
drik, Bernhard en Claus. De kneep zit hem
dan natuurlijk in het feit dat deze prinsen de
echtgenoot zijn van het Staatshoofd, de Ko-
ningin, en geen prinsen van Oranje-Nassau
zijn.

Wanneer in januari 2002 adviezen tot een an-
der besluit hadden geleid omtrent het wapen

van prinses Mixima, en wanneer men nu had
opengestaan voor de genoemde argumenten
om het Zorreguietawapen niet in het schild
op te nemen, dan was voorkomen dat de wa-
pens; van de kinderen van prins Willem-
Alexander en prinses Maxima identiek zijn
met dat van hun moeder.

Aan de wapens te zien, is het alsof prinses
Maxima er bij de geboorte van haar kinderen
koninklijke broertjes en/of zusjes bijkrijgt!

C.Q.C.M.Walschots

Gens Nostra 59 (2004) 315



archiefnieuws
Vanachter de pc een kijkje nemen in de col-
lectie van het Zeeuws Documentatiecentrum
Zeeuwse bibliotheken stappen over op nieuwe online
catalogus VubisSmart
Thuis een kijkje nemen in de collectie van het
Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse
Bibliotheek. Tot voor kort was dit niet mogelijk.
Met de komst van de nieuwe catalogus van de
Zeeuwse bibliotheken, VubisSmart, is nu wel
te zien of Zeeuwse materialen aanwezig zijn.
Benodigheden: een computer met internet aan-
sluiting.

Vanachter de eigen computer kijken wat het
Zeeuws Documentatiecentrum in huis heeft.
Een groot aantal boeken geschreven vóór 1800
door Zeeuwen en over Zeeland is beschikbaar.
De uitgebreide collectie hedendaagse Zeeuwse
publicaties bevat naast informatieve boeken veel
romans en kinderboeken. Met de nieuwe catalo-
gus kan onder meer op auteur, titel, woord uit
titel en op trefwoord gezocht worden. Ook is te
zien of een publicatie uitleenbaar en beschikbaar
is. Uitgaven als jaarverslagen, nieuwsbrieven,
jaarboeken en rapporten met een Zeeuwse inslag
zijn eveneens via VubisSmart te vinden.

Voor een overzicht van handschriften, pamflet-
ten, gelegenheidsgedichten, ordonnanties, dos-
siers en een aantal audiovisuele materialen zijn
andere catalogi in de bibliotheek te raadplegen.

VubisSmart is net zo te gebruiken als Internet.
De catalogus thuis ziet er nu hetzelfde uit als
de catalogus in de bibliotheek. Met het nieuwe
systeem zijn eveneens lenergegevens te bekijken
en is uitgebreide informatie op te roepen over
boeken en andere media. Doorklikken naar
digitale naslagwerken, zoals HINT (Historie in
Titels) en het Keesings Historisch Archief, kan
ook met VubisSmart. Deze functie is echter alleen
beschikbaar in de bibliotheken.

VubisSmart is via de websites van alle biblio-
theken te raadplegen. Meer weten? Kijk op:

www.zeeuwsebibliotheek.nl

Voor instructies over VubisSmart kunt u contact
opnemen met A. Buteijn, coördinator media-in-
structies, Kousteensedijk 7,4331 JE Middelburg,
e-mail: a.buteij n @ zeeuwsebibliotheek.nl
Tel.: 0118-654444.

[Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 1, maart 2004, pag. 8]

Nieuwsbrief Gemeentearchief Schouwen-
Duiveland op website
Eind december verschenen weer diverse nieuwe
toegangen, die gereed zijn gemaakt door vrij-
willigers. Ontsloten werd een groot deel van
het rechterlijk archief van Oosterland over de
periode 1602-1767. Voorts de acta (notulen) van
de kerkenraad van de Hervormde gemeente te
Nieuwerkerk, 1712-1818. Tenslotte diverse bestan-
den van Kerkwerve zoals testamenten, lijsten van
functionarissen, het lidmatenregister enz. Deze
toegang bestrijkt de periode 1308-1960. De bibli-
otheek is sinds vorig jaar digitaal toegankelijk.
De catalogus is nu te raadplegen via een van de
computers in de studiezaal.

Deze en andere bijzonderheden zijn te lezen
in nieuwsbrief nummer 18, die in december 2003
verscheen. De nieuwsbrief kan via het internet
worden geraadpleegd op:

www.schouwen-duiveland.nl
De knop 'gemeentearchief bevindt zich onder
'bestuur en organisatie'. Het voornemen bestaat
de nieuwsbrief vanaf het volgende nummer
digitaal te versturen aan geïnteresseerden. Wie
daarvoor belangstelling heeft, kan dat kenbaar
maken door een e-mail te versturen aan:
gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl
[Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 1, maart 2004, pag. 8]

Luchtfoto's als bron
Een actueel bericht in het jaar waarin - 60 jaar na
dato - de bevrijding van Zeeland wordt herdacht.
Meer dan vijf miljoen luchtfoto's die de RAF, de
Royal Air Force, tijdens de Tweede Wereldoorlog,
ook van Nederland en ook van Zeeland, maakte
zijn sinds kort te raadplegen via internet op de
website:

www.evidenceincamera.co.uk
De foto's werden gemaakt om strategische beslis-
singen te nemen, zoals het bombarderen van de
Walcherse dijken, maar zijn inmiddels van on-
schatbare waarde gebleken voor archeologisch en
historischlandschappelijk onderzoek. Verdwe-
nen vliedbergen, vroegere verkaveling, sporen
van grondbewerking zoals moernering: voor wie
goed kijkt is het allemaal te ontdekken op deze
foto's die vaak onder uitzonderlijke omstandig-
heden werden genomen.

Tot nu toe was het raadplegen van de foto's
waarvan ook een deel wordt bewaard in Wage-
ningen, een moeizame aangelegenheid. Maar
dankzij Keele University, die de foto's sinds 1962
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in permanente bruikleen ontving van het Britse
leger, is daar nu verandering in gekomen.

Wel moet de geïnteresseerde bezoeker van de
website soms geduld oefenen: vooral kort na de
presentatie was de site regelmatig overbelast.

[Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 1, maart 2004, pag. 7]

Universiteitsmuseum Groningen
Het Universiteitsmuseum Groningen heeft een
documentatiecollectie op het gebied van de ge-
schiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen,
het studentenleven, hoogleraren, eredoctoren
en promovendi. Begin jaren negentig is over-
eengekomen met de Groninger Archieven en
de Universiteitsbibliotheek dat archieven van
(afdelingen van) de RUG worden bewaard door
de Groninger Archieven, dat (wetenschappelijke)
publicaties en handschriften voor de collectie van
de Universiteitsbibliotheek zijn bestemd en dat
het Universiteitsmuseum objecten en documen-
tatie opneemt in zijn collectie.

De collectie staat los van het archief van de
RUG, maar is wel historisch van aard en docu-
menteert de dagelijkse lotgevallen van het uni-
versitaire leven in al zijn facetten. De rubrieken
variëren naar gelang de ontwikkelingen binnen
het verzamelgebied, zoals reorganisaties van af-
delingen, faculteiten of instituten, opheffingen
of oprichtingen van studentenverenigingen of
discussies rond toelatingseisen. Van hoogle-
raren en eredoctoren worden alleen gegevens
en documenten verzameld over hun loopbaan
aan de RUG, respectievelijk over hun door de
RUG uitgereikte eredoctoraat. Bij de aquisitie
staat de historische relevantie voorop, waarbij
consequent verzamelen in verband met de con-
tinuïteit van informatie van groot belang is. Het
Universiteitsmuseum is de enige afdeling binnen
de RUG die een dergelijke collectie bezit en tot
op heden bijhoudt. Intern wordt de documenta-
tiecollectie gebruikt voor zowel onderzoek- als
expositiedoeleinden. Extern wordt van de docu-
mentatiecollectie gebruik gemaakt voor diverse
doelen, zoals genealogisch, wetenschappelijk en
journalistiek onderzoek [Brigitte Hekker, coördi-
nator tentoonstellingen en collectiebeheerder;
e-mail: b.c.j.hekker@ub.rug.nl; www.rug.nl/
museum; Bezoekadres: Oude Kijk in 't Jatstraat
7-9, Groningen; Postadres: Zwanestraat 33, 9712
CK Groningen].
[zie verder het vervolg van dit artikel in Archie-
venblad, jg. 108, nr. 3, april 2004, pag. 13]

Hendrik Algra
Op 25 november 2003 heeft Hetty Runia-Algra,
dochtervandeFriesejournalistenAnti-Revolutio-
nair politicus Hendrik Algra, de correspondentie
van haar vader officieel overgedragen aan de col-
lectie van de Stichting Oud-Gijzelaars. Deze col-
lectie berust in het Rijksarchief in Noord-Brabant
in 's-Hertogenbosch. Het gaat om brieven (zo'n
250 stuks) die Hendrik Algra tijdens zijn gijzeling
inhetkampBeekvliet(i942-i943)teSint-Michiels-
gestel stuurde aan zijn vrouw en kinderen. De
familie Algra heeft besloten de correspondentie te
Schenken aan de Stichting Oud-Gijzelaars, omdat
debrieven inzicht geven inhetleven vangijzelaars
in Beekvliet en Haaren en van hun achtergebleven
families tijdensde Tweede Wereldoorlog.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 1, febr. 2004, pag. 10]

Fusie archieven
De Streekarchieven Hollands Midden en Krimpe-
nerwaard hebben het voornemen uitgesproken
om met elkaar te gaan fuseren. Beide instellingen
staan voor de opgave om te voldoen aan toene-
mende wettelijke eisen, veranderende maat-
schappelijke wensen en eisen die voortvloeien
uit diverse ontwikkelingen op het vakgebied.
Dit alles gekoppeld aan de ambitie om de taken
zo goed mogelijk uit te (blijven) voeren, vormde
aanleiding tot de wens bij beide instellingen
om de al bestaande samenwerking verder te
verdiepen en te versterken in de vorm van een
fusie tussen beide organisaties. De provincie
Zuid-Holland is veel gelegen aan een goede
kwaliteit van de archiefdiensten en ondersteunt
dit fusieproces. Ook worden de mogelijkheden
onderzocht van een verdere doorontwikkeling in
de richting van een structurele samenwerking en
vorming van een Regionaal Historisch Centrum
in het Groene Hart.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 1, febr. 2004, pag. 10]

Graven op Internet
Vanaf de vroegste dagen van Amsterdam rond
1300 tot 1865 zijn er meer dan tienduizend men-
sen ter aarde besteld in 2500 graven in het oudste
stenen gebouw van de hoofdstad, de Oude Kerk.
De grafgegevens zijn opgetekend in grafboeken,
en nu ingevoerd in een database, waar online in
gegraven kan worden op:

www.gravenopinternet.nl
De database is gekoppeld aan een overzicht van
de zerkenvloer in de kerk en er zijn ook afbeel-
dingen in detail van de zerken beschikbaar. Een
aantal bekende Amsterdammers is uitgelicht in
een virtuele tentoonstelling. Veel materiaal uit
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de schilderkunst is geleend, evenals kaarten. Er
worden historisch-toeristische routes door Am-
sterdam aangeboden. Afbeeldingen van grafzer-
ken zijn toegevoegd.

Op de plattegrond zijn de graven omlijnd,
waardoor men een graf kan aanklikken om de
achterliggende gegevens [uiteraard indien be-
kend] te bekijken.

In 1945 is met het project begonnen door mej.
B.M. Bijtelaar (1898-1978); het werk wordt voort-
gezet door mevr. G. den Boggende.

De database is echter nog niet compleet: nog
4000 namen te gaan! De bezoeker wordt dan ook
uitgenodigd informatie over familie, begraven in
de Oude Kerk, beschikbaar te stellen. Met 'Gra-
ven op Internet' is de Oude Kerk nog meer het
levend museum van de Amsterdamse geschiede-
nis geworden.
Op de zustersite

http://graven.mindbus.nl
heeft de bezoeker ook de mogelijkheid een zoek-
actie uit te voeren in de graven database; deze
geeft ook toegang tot de 'Digitale Stamboom van
Nederland', waar men verder kan zoeken in het
online-archief van bijvoorbeeld Delft, Rotterdam
en Amersfoort.
Voor meer informatie: 06-50415098,020-6258284
en:

www.oudekerk.nl
[Amstelland, nr. 54, mei 2004]

Educatieve website Oranjehotel
Het Nationaal Archief maakt een educatieve
website rondom de Doodenboeken van het Oran-
jehotel. De site is bedoeld voor scholieren in het
voortgezet onderwijs die een profielwerkstuk
maken over een verzetsstrijder uit de Tweede
Wereldoorlog. De website is vanaf mei raadpleeg-
baar via

www.nationaalarchief.nl
in de rubriek onderwijs.

Het Oranjehotel is de naam van een deel van de
Scheveningse strafgevangenis tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Van de daar opgesloten verzets-
strijders hebben velen de oorlog niet overleefd.
Ze zijn gefusilleerd opde Waalsdorpervlkate of
afgevoerd naar een concentratiekamp en daar
omgekomen. Na de oorlog is de Stichting Oran-
jehotel opgericht met als doel de herinnering aan
de slachtoffers levend te houden. De Stichting
heeft portretfoto's van ongeveer 750 omgekomen
gevangenen verzameld in vier fotoboeken, de
Doodenboeken.

In 2003 zijn de Doodenboeken in bewaring
gegeven bij het Nationaal Archief en is het initia-

tiefgenomen voor een educatief project rondom
dit indrukwekkende document. Het Nationaal
Archief beheert veel oorlogsarchieven en heeft bij
uitstek de mogelijkheid om jongeren wegwijs te
maken in de ingewikkelde geschiedenis van die
periode.

De website biedt de leerling de mogelijkheid
zelfstandig onderzoek te doen. Door middel van
gerichte onderzoekstips kan de leerling in zijn of
haar woonplaats biografische en andere gegevens
verzamelen en een profielwerkstuk schrijven
over een verzetsheld. Centraal staat het gebruik
van archiefbronnen, maar er wordt ook verwezen
naar literatuur, kranten en bronnen in musea en
op internet. De site geeft een aantal voorbeelden
van biografieën en biedt uitgebreide achter-
grondinformatie over de oorlog en het verzet.

[Nationaal Archief Magazine, 2004/1, pag. 3]

Joodse archieven terug in Den Haag
In december 2003 keerden na een afwezigheid
van zestig jaar de door de nazi's geroofde archie-
ven van Haagse joodse instellingen terug in Den
Haag. De vele honderden dossiers uit de periode
1850-1943 werden teruggevonden in Rusland en
Tsjechië. - . De 8,5 strekkende meter terugge-
keerde bestanden worden als een apart onderdeel
aan de oude inventaris van de Nederlands Israëli-
tische Gemeente bij het Haags Gemeentearchief
toegevoegd, waardoor goed zichtbaar is welke
archivalia uit Rusland en Tsjechië zijn terugge-
keerd. De Duitse of Russische omslagen zijn niet
verwijderd, eveneens zijn de aangetroffen Rus-
sische registratieformulieren niet uit de dossiers
verwijderd. Een deel van de tot voor kort verloren
gewaande documenten beschrijven misschien
wel de zwartste bladzijden uit de geschiedenis
van Den Haag, met name die van het vreselijke lot
dat meer dan tienduizend joden heeft getroffen.
De uit Rusland en Tsjechië teruggekeerde bron-
nen dragen er mede toe bij dat hun geschiedenis
thans tot de laatste dag kan worden geschreven.

Onderzoekers kunnen de archieven na toe-
stemming van de NIG of de stichting Israëlitisch
Weeshuis inzien op de studiezaal van het Haags
Gemeentearchief.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 1, febr. 2004, pag. 9]

Theater Instituut Nederland redt unieke
theaterregistraties
Theater Instituut Nederland gaat in 2004 be-
dreigde onderdelen van zijn collectie theatererf-
goed aanpakken. Hiervoor ontvangt het Theater
Instituut een eenmalige extra bijdrage van
250.000 euro van het Ministerie van OC&W. Met
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name worden opnamen van toneel- en danspro-
ducties gered door het overzetten van de opna-
men op oude videobanden naar digitale dragers,

[zie verder: Archievenblad, jg. 108, nr. 2, maart
2004, pag. 9]

Historisch archief Amstelveen verhuist naar
Gemeentearchief Amsterdam
Het Amstelveense historisch archief gaat ver-
huizen naar het Gemeentearchief Amsterdam.
Onder het Historisch Archief Amstelveen vallen
naast de historische archieven van Nieuwer-Am-
stel en Amstelveen een aantal particuliere archie-
ven en verzamelingen.

De historische archieven van Nieuwer-Am-
stel en Amstelveen werden opgeslagen in de
archiefruimte van het raadhuis. Deze archiefbe-
waarplaats voldoet niet aan de eisen die door de
Archiefwet 1995 worden gesteld. De provinciale
archiefinspectie heeft in maart 2000 een rapport
uitgebracht over de status van de Amstelveense
archieven. Aangezien Aalsmeer, Uithoorn,
Ouder-Amstel en Diemen in dezelfde situatie
verkeren, is in eerste instantie geprobeerd tot
een regionale oplossing te komen. Helaas is geen
overeenstemming bereikt voor het realiseren van
een Regionaal Historisch Centrum met daarin
een regionale archiefdienst. Als gevolg hiervan
is men op zoek gegaan naar alternatieven. Voor
Amstelveen was het aanpassen van de bestaande
archiefbewaarplaats geen optie, gezien de hoge
kosten en het feit dat er geen goede bezoekers-
voorziening met studieruimte kan worden gere-
aliseerd zoals aangegeven in de Archiefwet.
Amstelveen heeft, op basis van vergelijking van
de kosten, ligging en historische achtergronden,
gekozen voor het Gemeentearchief Amsterdam.
In de voorbereiding op deze besluitvorming
heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van de Vereniging His-
torisch Amstelveen (VHA).

Onlangs zijn de archieven van Nieuwer-Am-
stel en Rietwijkeroord over de periode 1601 tot en
met 1939 naar het Gemeentearchief Amsterdam
overgebracht. Ook de in het Amstelveens his-
torisch archief beheerde particuliere archieven
en verzamelingen maakten daar deel van uit.
In 2006 moeten de Amstelveense archieven van
1940 tot en met de jaren tachtig bewerkt en toe-
gankelijk zijn gemaakt. Vervolgens worden zij
overgebracht naar het Amsterdamse gemeente-
archief. Vanaf dat moment zullen de historische
archieven van de gemeente Amstelveen voldoen
aan de wettelijke eisen en toegankelijk zijn voor
raadpleging.

In 2003 zijn alle toegankelijke aktes op mi-
crofilm gezet. Deze gegevens kunnen straks in
het Gemeentearchief Amsterdam op microfiche
worden geraadpleegd. De archieven zullen enige
tijd voor bezoekers niet te raadplegen zijn. De
hernieuwde openstelling van de verschillende
archieven wordt op de websites van het Gemeen-
tearchief Amsterdam:

www.gemeentearchief.amsterdam.nl
en het Gemeentearchief Amstelveen:

www.amstelveen.nl
bekendgemaakt.
[Archievenblad, jg. 108, nr. 2, maart 2004, pag. 9]

Tijdlijn van de Haagse geschiedenis
Vanaf maandag 8 maart is de website

www.haagsetijden.nl
officieel in de lucht. Haagse Tijden is een website
vol historische feiten en weetjes en is in eerste in-
stantie bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw
van het basisonderwijs en de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Maar het is ook interessant
voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis
van Den Haag.

Via de tijdbalk met kleurrijke bolletjes kan
op de thema's Hagenaars, arm & rijk, wonen,
bestuur, cultuur en techniek worden gezocht.
Bij elk jaartal worden een of meer gebeurtenissen
toegelicht al dan niet met een plaatje. Daarnaast
wordt doorverwezen naar geschikte literatuur,
websites of bestaande lessen. Regelmatig zullen
nieuwe aanvullingen worden toegevoegd.

Haagse Tijden is tot stand gekomen als samen-
werkingsproject tussen Archeologie, Dienst
Openbare Bibliotheek, Monumentenzorg, Haags
Historisch Museum, Museum de Gevangenpoort
en Haags Gemeentearchief.

[Die Haghe, ledenbericht, 114e jg., nr. 2, maart
2004, pag. 3]

Fusie Regionaal Archief Tilburg en Neder-
lands Textielmuseum
Na een voortraject van bijna anderhalfjaar is de
fusie tussen het Regionaal Historisch Centrum
Tilburg en het Nederlands Textielmuseum sinds
1 januari 2004 een feit. Het Regionaal Historisch
Centrum Tilburg heeft sinds die datum een nieu-
we naam, namelijk Regionaal Archief Tilburg.
Er is voor deze naam gekozen, omdat bezoekers
zich bij het woord 'archief vaak meer kunnen
voorstellen dan bij de term 'historisch centrum'.
Het gegeven dat op dit moment zes, en mogelijk
in het voorjaar 2004 zelfs twaalf gemeenten bij de
Tilburgse archiefdienst zijn aangesloten, is een
extra rechtvaardiging voor deze keuze.
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Door de fusie onstaat er een organisatie onder
leiding van één directeur en één management-
team. Binnen deze organisatie krijgen het Ne-
derlands Textielmuseum, het Regionaal Archief
Tilburg en het nieuwe Stadsmuseum Tilburg
de kans om zichzelf te profileren. Deze drie on-
afhankelijke onderdelen worden ondersteund
door drie faciliterende afdelingen, namelijk
Bedrijfsvoering, Publiekszaken en Educatie &
Onderzoek.

De fusie heeft ook nog andere veranderingen
met zich meegebracht. De naam van de studie-
zaal is veranderd in 'onderzoekerscentrum'. Dit
is voorlopig gewoon te vinden aan het Kazerne-
hof 75 te Tilburg. Openingstijden: dinsdag t/m
vrijdag 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 10.00 tot
16.00 uur. Waarschijnlijk verhuist het Regionaal
Archief Tilburg in 2007 naar een andere locatie.
Dit is afhankelijk van nieuwbouwplannen.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 1, febr. 2004, pag. 6]

Streekarchief Eiland IJsselmonde
Ontwikkelingen
Er vinden nogal wat verschuivingen plaats met
archieven. Zo staat het Nationaal Archief in Den
Haag diverse archieven af aan de plaatselijke
archiefbewaarplaatsen. Voor onze regio zijn de
volgende veranderingen van belang.

In het Gemeentearchief Rotterdam kan men
nu bijvoorbeeld de rechterlijke en notariële ar-
chieven alsmede de huwelijkse bijlagen van Rid-
derkerk, Rijsoord en Strevelshoek raadplegen. De
gemeente Ridderkerk zal hieraan de akten van de
Burgerlijke Stand toevoegen.

De huwelijkse bijlagen van Rotterdam en
geannexeerde gemeenten blijven echter in het
Nationaal Archief in Den Haag. Deze zijn dus
niet in het Gemeentearchief van Rotterdam te
raadplegen!

Ook de gemeente Barendrecht draagt binnen-
kort haar archiefbeheer over aan bovenstaand
archief.

Het Streekarchief te Schoonhoven zal worden
opgeheven. Alle daar aanwezige archieven zullen
worden overgebracht naar het Streekarchief Hol-
lands Midden te Gouda.

De archieven van Heerjansdam, Zwijndrecht,
Meerdervoort, Kijfhoek, Heer Oudelands
Ambacht en Groote- en Kleine Lindt kunt U
tegenwoordig vinden in het Stadsarchief van
Dordrecht.

Streekarchief Eiland IJsselmonde is gevestigd
in een schoolgebouw (rechter ingang) en is direct
te bereiken met RET buslijn 76. Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 -15.00 uur.

Adres: Hollands Tuin 77, 3078 EE Rotterdam,
tel.: 010-482.57.58.

[Nieuwsbrief Streekarchief Eiland IJsselmonde,
21e jg., nr. 2, voorjaar 2004, pag. 1]

GESCHIEDENISBANK-NH. NL
Het Museaal & Historisch Perspectief Noord-
Holland wil onder deze titel fungeren als over-
koepelende website van en voor historische
verenigingen in Noord-Holland. Binnenkort
start een publiciteitscampagne om deze moge-
lijkheid tot veelzijdige informatie op historisch
gebied onder de aandacht van het grote publiek
te brengen. Op deze website is allerlei informatie
te vinden over haast alle historische verenigin-
gen, brochures, literatuur, lezingen, exposities,
cursussen, actualiteiten, enz., enz. Het lijkt erop,
dat deze informatiebron voor menig geïnteres-
seerde een zeer belangrijke kan worden. Ga eens
op onderzoek op

GESCHIEDENISBANK-NH. NL
en ontdek de mogelijkheden.

[Werinon (Nederhorst den Berg), nr. 52, maart
2004, pag. 4]

Een half miljoen foto's
Op de website van het Nationaal Archief:

www.nationaalarchief.nl
zijn sinds 1 april 500.000 foto's te bekijken via de
nieuwe beeldbank. De collectie bestaat uit foto's
die zijn gemaakt in de periode 1900 tot 1990. De
verzameling geeft een authentiek beeld van het
alledaagse leven, kleine en grote evenementen,
de Haagse politiek en het Koninklijk Huis.

Het grootste deel van de collectie bestaat uit
persfoto's afkomstig van het voormalig pers-
bureau ANEFO (Algemeen Nederlands Foto-
bureau). Daarnaast bevat de online-beeldbank
fotomateriaal van onder andere de Nederlandse
Heidemaatschappij, de fotograaf Willem van de
Poll en Rijkswaterstaat.

De beeldbank geeft ook een aantal extra functi-
onaliteiten. Zo kan de bezoeker een persoonlijke
pagina maken waar hij zijn favoriete foto's op
kan plaatsen. Daarnaast kan de bezoeker meehel-
pen met het verbeteren van beschrijvingen door
via een link bij een foto opmerkingen te plaatsen
over de afbeelding. De kwaliteit van de beschrij-
vingen is namelijk niet altijd optimaal. Ook de
scans die op dit moment in de beeldbank zitten
zijn van een lage kwaliteit. De komende jaren
gaat het Nationaal Archief hieraan werken door
vrijwilligers in te zetten bij het beschrijven van
foto's en het opnieuw scannen van fotomateriaal.
Een voorproefje van de kwaliteit van de nieuwe
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scans kunt u al zien bij een deel van de foto's van
ArtisendeKNVB.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 3, april 2004, pag. 6]

Friesland. Notarieel archief online
Al sinds een paar jaar is een 30-tal vrijwilligers
van de 'Freonen fan de Argiven yn Fryslan/de
Vrienden van de Archieven in Friesland' (FAF) be-
zig met het invoeren van de notariële repertoires,
de toegangen op het notarieel archief. Inmiddels
zijn in de database zo'n 250.000 akten ingevoerd.
Dat lijkt veel, maar is ongeveer een tiende deel
van het archief zoals het nu bij Tresoar bewaard
wordt (de akten van 1809 tot 1925). De FAF ver-
wacht dan ook dat het invoeren van alle repertoi-
res zo'n twintig jaar zal gaan duren.

Vanaf nu is het mogelijk om in de inmiddels in-
gevoerde akten te zoeken. Daarvoor is een nieuw
zoekscherm ontworpen. De vertrouwde indeling
in de dertien regio's, zoals die ook bij het zoeken
op geboorten, overlijdens en huwelijksgegevens
gebruikt worden, is daarvoor gehandhaafd, maar
uiteraard is het ook mogelijk om in één keer door
heel Friesland te zoeken.

[http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/
actueel.jsp, 26-3-2004]

België
Regionale Beeldbank Mechelen - Lier - Duffel
- Heist-op-den-Berg
Foto's, pentekeningen en kaarten geven een mooi
beeld van een stad en haar bewoners in het verre
en nabije verleden. Hoe veranderde het uitzicht
van de straten? Welke beroepen werden er uit-
geoefend? Welke bekende figuren passeerden in
de stad? Het Stadsarchief Mechelen, Stadsarchief
Lier, Gemeentearchief Duffel en heemkundig do-
cumentatiecentrum Heist-op-den-Berg beheren
elk interessante collecties foto- en ander beeld-
materiaal (kaarten, etsen, tekeningen, enz.). -.
Onder impuls van de Erfgoedcel Mechelen sloe-
gen de vier bovengenoemde archiefdiensten de
handen in elkaar om een internetdatabank uit te
bouwen. Een beeldbank waarin de bezoeker door
een eenvoudige zoekactie de beelden die hem
interesseren op het scherm kan toveren. -. Bij elk
beeld hoort een infoluik met o.a. een beschrij-
ving, een datering, een plaatsaanduiding, de
bouwstijl (voor gebouwen), enz. Tot nu toe wer-
den 5.000 beelden ingescand. Het betreft voor-
namelijk foto's en ook een aantal pentekeningen.
Daarvan zijn er momenteel een kleine 4.200 on
line te raadplegen. De beelden worden immers
pas on line gezet wanneer er een beschrijving aan
gekoppeld is. Het aanmaken van de beschrijvin-

gen is voor de betrokken stads- en gemeentear-
chieven een zeer arbeidsintensieve taak.

www.beeldbankmechelen.be
www.beeldbanklier.be

www.beeldbankduffel.be
www.beeldbankheist.be

www.erfgoedcelmechelen.be
[De Mechelse Genealoog, XXVIIe jg., nov.-dec.

2003]
Duitsland
Wer bitte hat wo gedient? 'Militarforscher'-Mai-
lingliste
In vielen regionalen und Vereinsmailinglisten
tauchen immer wieder Fragen auf wie 'Ich suche
Informationen oder Quellen zum Königlich-
Preufiischen Infanterie-Regiment 59 auch ge-
nannt 'Regiment Freiherr Hiller von Gartringen'
oder das '4. Posensche Regiment' aus den Jahren
1904 bis 1915...'.

Mit der neuen Mailingliste militaer-L@genea
logy.net steht nun ein Medium zur Verfügung,
in dem ganz gezielt der Informationsaustausch
über dieses Spezialgebiet betrieben werden
kann. Das Themen-Gebiet 'Familienforschung
unter Angehörigen des Militars' soll dabei nicht
zeitlich eingegrenzt sein. Fragen zu Bundes-
wehrangeharigen finden hier ebenso ihren Platz
wie die zu mittelalterlichen Landsknechten und
römischen Legionaren. Alles, was im Rahmen
der Familienforschung von Interesse ist (Zuge-
hörigkeit zu Einheiten, Orden, Ehrenzeichen),
kann und darf thematisiert werden. Politische
Auseinandersetzungen über das Thema Militar,
egal ob 'pro' oder 'contra' Armee, sind in der List
allerdings unerwünscht.

Anmelden zu dieser neuen Mailingliste kön-
nen Sie sich unter
http://list.genealogy.net/mailman/listinfo/

militaer-L
Die Liste wird betreut von Nick Rudnick und
Hans-Christian Scherzer.
[Computergenealogie, Jg. 19, Heft 1-2004, pag. 4]

Vragen en antwoorden voor beginners
Sedert kort is op de Duitse Genealogieserver on-
der het adres

http://www.genealogienetz.de/faqs/dsg-
faq.html

een nieuwe FAQ;pagina (Frequently asked ques-
tions, veel gestelde vragen) te vinden, die onder-
zoekers in het Duitstalige gebied beginnershulp
biedt en contactadressen noemt. Voorts litera-
tuurverwijzingen, naamkunde, genealogische
software, tijdrekenkunde, enz.
[Computergenealogie, Jg. 18, Heft 4-2003, pag. 3]
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boeken
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie

Buursink

J. Buursink, Buursink. Kroniek van een Twentse familie,

Enschede 2003,626 pp. ill. + index; ISBN 90-74064-
205.

De oudste naamdragers Buursink zijn te dateren
in het midden van de 16e eeuw. Stam boerderij is het
erve Buersinck in Buurse. Een afsplitsing daarvan is
heterveKleinBuersinck,waarvandenunoglevende
Buursinks stammen. Sommige Buursinks werden
Rooms-katholiek, terwijl andere naamgenoten Ne-
derduits Hervormd werden gedoopt. Deels betreft
het gelijknamige families, die via aanverwantschap
en huwelijken de familienaam Buursink gingen
voeren. Het boek is verluchrigd met vele schema's
en foto's.

A.M.C. Emich, Emich in het tweede millenium, z.pl.
2003,143 pp. ill.

In 1920 trouwden te Amersfoort Rudolf C.M.
Emich en Anna Maria Kuiper. Dit boek gaat niet
alleen over de voorouders Emich, maar ook over de
voorouders Kuiper. Stamvader der Emichs is een
zekere Johannes Emigh, korporaal onder kapitein
Benting (is waarschijnlijk Bentinck en niet zoals in
het voorwoord Banting), die in 1742 te Coevorden
trouwde met Antonetta Tcgters. Het is duidelijk dat
deze stamvader militair was. Vanwege dat beroep
trok hij met zijn vrouw van de ene naar de andere
garnizoensplaats. Stamvader Kuiper is Melis Kui-
per, die in 1768 trouwde met Agatha Mulder. Hun
geschiedenis moet gezocht worden in Alkmaar en
omgeving.

CdG

P. Kraan-van Veenendaal, Het geslacht Van Veenen-
daal, Bunnik 2003, zonder pag.nr., ill.

De oudst gevonden Van Veenendaals in deze
familie zijn de broers Jan Jacobus, Willem en Ge-
rardus, die rond 1750 in de Betuwe woonden. De
genealogie geeft de afstammelingen van koehou-
dcr Gerardus, die te Utrecht in 1778 trouwde met
Cornelia van Blaricum, in totaal acht generaties.

H. Zanting, Van Duitsen bloed, over dominees, moffen
en poepen, Maartensdijk 2003, 80 pp., ill. + index;
verkrijgbaar voor € 8,- bij de auteur, tel. 0346-
211671.

In dit negende familieboekje belicht de auteur
een aantal 17e- en 18e eeuwse voorouders uit zijn
kwartierstaat, die gemeen hebben dat ze in Duits-
land geboren zijn. Drie van hen waren predikant,
de overigen kwamen als gastarbeider naar ons
land. Iedere behandelde persoon wordt vooraf-
gegaan door een schema waaruit de afstamming
blijkt. De vele gegevens, niet alleen over de perso-
nen, maar ook over de gebeurtenissen in hun tijd
en in hun woonomgeving, maken dit boekje ook
voor niet-familieleden interessant.

ABB

Kwartierstaat

AMSTERDAMSE
KwartterMutcn

en G e n u l i

Amsterdamse kwartierstaten en genealogieën, Amster-

dam 2003, 202 pp., ill. + index (verkrijgbaar door
overmaking van € 22,- (incl. porto) op giro 6809451
t.n.v. NGV Amsterdam).

Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van de

322 Gens Nostra 59 (2004)



afdeling Amsterdam en omstreken deed de afdeling
dit boek verschijnen. Vijf kwartierstaten en tien
genealogieën zijn in dit deel verwerkt. Sommige
bijdragen lijken niet geheel 'af te zijn, waardoor vrij
eenvoudig (via de Persoonskaarten) te achterhalen
gegevens nu ontbreken. Andere daarentegen zijn
vollediger in hun presentatie. Al met al een aardig
boek.

Autobiografie

J.H. Bakker, jan H Bakker, Nieuwegcin 2003, 260
pp., 111. + index; verkrijgbaar bij de auteur, tel.

033-4953374-
Wat begonnen is als levensverhaal voor eigen

familie, is uiteindelijk ook voor buitenstaanders
interessant geworden door de beschrijving van
veel voorvallen uit de hotel-, theater- en reiswe-
reld en uit het militaire leven in Indonesië. De au-
teur, in 1925 geboren als zoon van een Groningse
hotelhoudcr, was zelf goochelaar en enige tijd
directeur van het Zwolse theater 'Odeon'.

ABB

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis

De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boe-
cop (één van de grotere historische verenigingen
van ons land) deed een boek het licht zien over de
historische boerderijen van Elburg. En een zeer
mooi boek. Niet minder dan driehonderd kleuren
(!) foro's verluchtigen het geheel. Niet alleen van de
buitenkant van de boerderijen, maar ook detailop-
names van de tegeltableau's en andere elementen.
Een boek dat zijn geld meer dan waard is, hoewel de
leden het - zo lijkt het - gratis in de bus hebben ge-
kregen. Ik hoop dat de leden zich aan de oproep van
het bestuur hebben gehouden en een vrijblijvende
gift aan de vereniging hebben geschonken, zodat
er ook in de toekomst dergelijke mooie boeken kun-
nen verschijnen.

CdG
Diversen

Reeuwijk se

Rooks

C. Weck-Bosman e.a. (red.), Reeuwijkse Reeks 18,
Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse land
en zijn bewoners, Reeuwijk 2003, 61 pp., ill., uitg.
Stichting Oudheidkamer Reeuwijk.

Zoals gewoonlijk in deze aardige serie worden
weer allerlei aspecten van het Reeuwijkse leven
nader belicht. De onderwerpen zijn zeer divers en
afhankelijk van de persoonlijke interesses van de
verschillende auteurs. Voorbeelden hiervan zijn
bijdrigen over de geschiedenis van Oukoop, over
een :ioe-eeuws melktransportbedrijf, over een
zedenmisdrijf in 1875 en over nieuwe aanwinsten
van de museumboerderij en de oudheidkamer.

ABB

Historische boerderijen in Elburg, Elburg 2003,168 pp.
ill. + index.
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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.

Frankrijk
* L'art héraldique contenant la maniere d'apprendre facilement Ie blason. Enrichi des Figures nécessaires pour

l'intelligence des Termes. Nouvelle Edition. Revue, corrigée & augmentée par A. Playne, Paris MDCCX-
VII (1717), ill., pag.: 291 +17, reg.

* Pierre Palliot, La Vraye et parfaite science des armoiries ou l'indke armorial de feu maistre Louvan Geliot,
advocat au parlement de Bourgongne, apprenant, et expliquant sommairement les Mots & Figures dont on se
sert au Blason des Armoiries, & l 'origine d'icelles. Augmenté de nombre de termes, et enrichi de grande multitude
d'exemples desArmes des families tantFrancoises qu'estrangeres, des Institutions des Ordres & de leurs Colliers,
des marques des Dignités & Charges, des ornements desEscus, de l'Office des Roys, desHerauds, & desPoursuivans
d'Armes, &autres curiosités despendantes des Armoiries, par Pierre Palliot, Parisien, Imprimeur du Roy, de
Reverendissime Evesque & Duc de Langres, des Estats de Bourgongne, & de la Ville de Dijon, Mar-
chand Libraire, & Graveur en Taille douce, A Paris MDCLX [1660], herdruk (fac simile) Paris 1895,
2 delen, ill., pag.: 678 [doorlopend genummerd: 1-351 en 352-678, met 34 pagina's inleiding en 25
pagina's register).

Groot-Brittannië
* Geoffrey Briggs, Civic&CorporateHeraldry.ADictionaryoflmpersonalArmsofEngland, Wales&N.Ireland,

London 1971, ill., pag.: 432, geen reg. [alfabetisch].
* Bernard Burke (Ulster King of Arms), The GeneralArmory ofEngland, Ireland, and Wales; comprisingA Re-

gistryofArmorialBearingsfrom theEarliestto thePresentTime, with a Supplement, London 1984,4e druk
[ie druk: 1842; Facsimile Ed.: 1961], geen ill., pag.: 1185.

* John Campbell-Kease (Ed.), Tribute to an Armorist. Essays for John Brooke-Little to mark the Golden Jubilee
of'The Coat of Arms', London 2000, ill., pag.: 254, geen reg. [24 bijdragen w.o.: Contacts herween Scottish
andEnglish Officers of Arms (met naamlijst 1370-1639); The Signet and Armorial Seal of afourteenth Century
Irish Chiejf (met schema O'Kennedy ioe-i4e eeuw); Cesare Borgia - his Marriage and his Descendants [tr.
1499 Charlotte d'Albret; hun dochter Louise huwde (2) Philippe de Bourbon-Busset); A Note on De-
puty Heralds, the Holme Family and the Academie of Armory, 1688; A Tudor Armorial [bespreking van een
handschrift van 15 bladzijden met wapens]; A new Bibliography ofEnglish Heraldry [beschrijving en
voortgang van het project]; Descent of the European Sovereigns from William the Conqueror [met afstam-
mingsreeksen in schema's]; ArmorialPortraitSealsofMedievalNoblewomen;FabulousCreaturesfromMyth
andlegend-andaFewfromNature [kenschets van circa34 figuren].

* Joseph Foster, The dictionary of Heraldry, London 1989, pag.: 240 [heeft pagina's 225-240, die in de
druk van 1996 niet opgenomen zijn].

* Gem Guide to Tartans. Collins Gem Guide. The Gem Guide to Tartans is based on and abridgedfrom The Clans
andTartansofScotland, byRobertBain, London & Glasgow z.j. [2000?; herdruk; ie druk 1986], ill., pag.:
239 [meer dan 100 Schotse tartans (illutraties in kleur) met de geschiedenis van hun clans; met § Clan
and Family Names].

* Neil Grant, Scottish Clans & Tartans, London/Middlesex 1987, ill., pag.: 256, reg. [inleiding tot de
Schotse geschiedenis; afbeeldingen van tartans, kastelen en landschappen; County boundaries be-
fore 1974, en Distribution of the Clans and Families induding old Districtnames (kaarten)].

* John Grenham, Clans andFamilies of Ireland. TheHeritage andHeraldry of Irish Clans and Families, London
1993, ill., pag.: 188, reg. [inleiding tot de geschiedenis van Ierland; behandeld worden plaats- en ach-
ternamen, nieuwkomers en emigranten, Iers Amerika, heraldiek in Ierland; hierna volgen van ca.
200 families de beschrijving van hun naam, hun omstandigheden en de afbeelding van wapen en/of
tartan; met schitterende foto's van Ierland].
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* Cecil Humphery-Smith, Heather E. Peek, Gordon H. Wright and the late C.W. Scott-Giles, The Cam-
bridge Armorial, compiled by members of The Cambridge University Heraldic and Cenealogical Society, London
I985,ill.,pag.:i4i + 3,reg.

* Kennedy's Book ofArms. Sketches Collected chieflyfrom the Records in Alster's Office and other autentic Docu-
ments byPatriceKennedyHeraldPainteri8i6, herdruk verzorgd door Cecil R. Humphery-Smith, Canter-
bury 1967, ill., ongepagineerd (222 pag. + 29 reg.).

* Iain Moncreiffe/Don Pottinger, Simple Heraldry, completely revised and updated, Edinburgh 1978,
ill., pag.: 63.

* T h o m a s M o u l e , Bibliotheca Heraldica
Magnae Brittanniae. An Analitical Catalo-
gue ofBooks on Genealogy, Heraldry, Nobi-
lity, Knighthood & Ceremonies: with a List of
Provincial Visitations, Pedigrees, Collections
ofArms, and other Manuscripts; Anda Sup-
plement, enumerating theprincipal Foreign
Genealogical Works, London 1822, ill.,
pag.: 668, reg.

* (John W. Papworth), Papworth's Ordinary
ofBritish Armorials, London 1985, geen
ill., pag.: 1125; Heraldry Today, Repro-
duced from the original edition of 1874,
with an introduction by J. P. Brooke-Lit-
tle, Richmond Herald of Arms (1977)
[wapens van families in Groot-Brittannië en Ierland, alfabetisch gerangschikt, gevonden op gebou-
wen, monumenten, zegels, schilderijen enz. van de Middeleeuwen tot in de moderne tijd].

* J.H. & R.V. Pinches, The Roy al Heraldry ofEngland, London 1974, ill., pag.: 334, reg.
* Guido Rosignoli, Army Badges and Insignia of World War 2. GreatBritain, Poland, Belgium, ltaly, U.S.S.R.,

U.S.A., Germany, Poole - New York - Sydney 1986 [herdruk; ie druk 1972], ill., pag.: 228, reg.
* Anthony Richard Wagner, The Records and Collections of the College ofArms, London 1952, ill. (1), pag.: 84

+ 3, reg.
* F. Wi lk inson , Badges of the British Army 1820-1360. An lllustrated Reference Guidefor Collectors, L o n d o n

1984, Sixth Edition, with Price Guide Supplement, ill., pag.: 66, reg.
* Thomas Willement, Fac simile of A Contemporary Roll with the Names and the Arms of the Sovereign and of

the Spiritual and Temporal Peers, who sat in Parliament held at Westminster on the sth. ofFebruary in the Sixth
yearofthe reign ofKingHenry the Eighth, Anno Domini 1515, in the possession of Thomas Willement, Lon-
don 1829, ill., ongepagineerd(s + 31 + 9), reg. [handingekleurd; o.a. kerkelijke heraldiek, bisschops-
wapens].

* Thomas Woodcock en John Martin Robinson, The Oxford Guide to Heraldry, Oxford 1989 [reprint with
corrections; ie druk 1988], ill., pag.: 233, reg.

* Woodward'sA Treatise on Heraldry. British andForeign with English andFrench Glossaries, byjohn Woodward,
FSA.Scot., etc. (RectorofSt.Mary'sChurch,Montrose)andGeorgeBumett,Ll.D., etc. (LyonKingofArms), New
Introduction by L.G. Pine, ie druk 1892 - reprint 1969, ill., pag.: 858.

Italië
* (Andrea Borella D'Alberti), II Codice Araldico dei Cittadini Lombardi compilato su ordine dell' Imperatrice

Maria Teresa D'Austria esuccessori. Il Codice del Tribunale Araldico di Maria Teresa D'Austria, Teglio
1997. ill-> ongepagineerd (11 + 9 + 85) [keizerin Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) voerde
hervormingen in op administratief gebied om een einde te maken aan de 'heraldische anarchie',
resulterend in de samenstelling van een Tribunale Araldico (1767). Deze raad begon drie verschil-
lende heraldische wapenboeken aan te leggen, die de officiële bronnen werden voor de Lombardi-
sche wapens: 1. adel, 2. steden en particulieren, 3. (persoonlijke-)titel-dragers, hetgeen 900 wapens
opleverde; in Stadsarchief van Milaan. Behandeld worden de herkomst(plaats) van de familie, eerste
vermelding, tekst van het certificaat van de wapenverlening, heraldische notities, getekende ge-
nealogieën: Manzi, Cadolini, Raineri, Bicinetti, Martelli, Leonardi, Radaelli e Radaello (Redaelli),
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Sanbrunico Perrego

Marïnoni, Sala, Calvi, della Porta, Maggi, Sempreri, Canziani, Azzi, Rusca, Sambrunico, Pelegatti
(Pelagatti), Alfieri, Agliati, Campagnani, Franzini, Bigatti, Videmari, Broggi, (de) Vecchi, Ferrari,
Silva,Cavalieri,Mainoni, Monri].

* (Andrea Borella D'Alberti), II Codice Araldko degli Stemmi Personali, compilato su ordine dell' Imperatrice
MariaTeresaD'Austriaesuccessori,acur&di Andrea Borella D'Alberti. Collana i Capolavori dell'Arte
Araldica. I Codici del Tribunale Araldïco di Maria Teresa D'Austria. Studio Araldico Genealogico
Diplomacico Italiano, Teglio 1998, ill., ongepaginecrd (74) [genealogische informatie (en/of sta-
mreeksen), documentatie en wapens van de families Pizzoli, Maggi, AnelH, Sambrunico, Foresti,
Pedroli, Rusca, Pagani, Scorza, Delfinoni, Broggi, Garbagnati, Mola, Castelnuovo, Bozzi, Morlacchi,
De Sardagna, Romanó, Sanguettola, Belle; afgesloten met een opgave van de belangrijkste hands-
chrift-bronnen en relevante literatuur],

* (Andrea Borella D'Alberti), la Coüezione Araldica Bonaci.ia-Vallardi e ie Officine Araldiche Lombarde sei
secolidipassioneperglistemmi. Studio Araldico Genealogico Diplomatico Italiano. Collezionc'I Capo-
lavori dell' Arte Araldica', serie 'I tesori dell' araldica e d ella genealogia', Teglio (Sondrio) 1998, ill.,
pag.: ongepagineerd (163) [inleiding tot de Milanese heraldiek; de heraldicus-historicus Felice Calvi,
bekend van zijn werk 'II Patriziato Milanese'(i87s); uitvoerige genealogische documentatie met
prachtige kleuren afbeeldingen betr. de familie Bonacina (met verwantschap Forno, Manzoni en
Belingeri); heraldische collectie en archief Bonacina (waarin opgenomen zijn de collecties Bianchi
en Vallardi); genealogie Bianchi (da Velate), oorspronkelijk De Vcllate, Blancus De Vellatc (i3c-2oe
eeuw); de heraldische bureaus (en families) Caronni, Altaria en Agnclli; teksten van decreten van
Maria Theresia en Napoleon; toegepaste heraldiek op rouwbrieven; genealogie Vallardi].

* Pompeo Litta, Kitratti dei Visconti signori di Milano. Bibliotheca Heraldka Genealogica Antiqua et
Rara, Milano 1830 [herdruk 2003], ill., pag.: 83 + 2, geen n;g. [met gegraveerde portretten en wapens;
genealogie i3e-ise eeuw].

* Rivista del Collegio Araldico, Anno IV [pag. 194 t/m 256; diverse artikelen; ill.].

Luxemburg
* Associatiort Luxembourgeoise de Genealogie et d'Hér.aldique/Luxemburgische Gesellschaft für

Genealogie und Hera\dik.Anmiaire/Jahrbuch 1994, Luxembourg 1999, ill., pag.: 448, geen reg. Thema:
La Ville et ses Habitants: Aspectes généalogiques, héraldiques & emblématiques. Volume I des Actes
du XXle Congres International des Sciences Généalogiquc et Héraldique, Luxembourg 28 VIII - 3
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IX1994 [ o.a. de volgende bijdragen: Le premier sceau de la Ville de Luxembourg; Les tombeaux des
comtes de Luxembourg a Clairefontaine; Die Privatsiegel der Luxemburger Schöffenfamilien (met
§ over de oorsprong van de eerste burgerzegels); Das Stadtische Wappenwesen met o.a.: Armoiries
familiales et emblèmes locaux: La maison de LINGE et Beloeil; Belgian Local Heraldry under Dutch
Rule en voorts bijdragen uit Scandinavië, Oost-Europa, Duits- en Romaanstalige landen enz.].

* Idem. Annuaire/Jahrbuch 1995, Luxembourg 1999, ill., pag.: 640, geen reg. Thema: Émigration & Im-
migration au cours de l'Histoire. Volume II des Actes du XXIe Congres International des Sciences
Généalogique et Héraldique (1994) [o.a.: Bibliographie luxembourgeoise autour de l'Émigration et
de l'Immigration; Neues zur Genealogie des Ersten Hauses Luxemburg; Aspects de l'Héraldique
dans... le Vorarlberg et le Tyrol de l'Ouest; The Influence of the Low Countries on the Development
of English Heraldry; voorts vele internationale bijdragen over het migratie-thema betr. Noord- en
Zuid Amerika, de Slavische en Romaanse wereld enz.; beide jaarboeken royaal voorzien van heraldi-
sche accenten].

Polen
* Tadeusz Gajl, Polske rody szlacheckie i ich herby. Ponad 20.000 nazwisk, 1275 barwnych herbów, 200

herbów czarno-biatych, Bialystok 2000, ill., pag.: 319 + 4, geen reg. [wapens in kleur; alfabetisch].
Portugal
* Jaime Lopes Dias, Bras3o de armas, selo e bandeira da cidade e muniddio de Lisboa, Lisboa (Lissabon) 1968,

2e ed., ill., pag.: 21, geen reg.

Rusland
* Sowjetskaja Rossija, z.p. z.j., ill., pag.: 22 [brochure in vier talen; voorbeelden van exlibris en van wa-

pens van enkele Sovjetrepublieken].

Spanje
* Fernando Gonzalez-Doria, Diccionario heraldicoy nobiliario de los reinosdeEspaüa, Madrid 1987, geen ill.,

pag.: 886, geen reg. [alfabetisch].

Verenigde Staten
* The Triumph ofMaximilian 1.137 Woodcuts by Hans Burgkmair and Others, with a translation ofdescriptive

text, introduction and notes by Stanley Appelbaum, New York 1964, ill., pag.: 137 +18.

Zuid-Afrika
* Allen Loxton, Die Afrikaner-Voorgeslag. Met Familiewapens, Kaapstad 1933, ill., pag.: 59, geen reg.
* C. Pama, Die Groot Afrikaanse Familienaamboek, Kaapstad Pretoria Johannesburg 1983, ill., pag.:

379. reg. [genealogische gegevens en wapens in kleur].

Zwitserland
* Bruno Bernhard Heim, Paul Boesch. Heraldische Holzschnitte. Gravures héraldiqyes sur bois, Zug

- Denges-Lausanne 1974, ill., pag.: 205, reg.
* A la Société suisse d'héraldique/Familiengeschichtliches im Schweizer Archiv für Heraldik, artikel in Der

Schweizer Familienforscher/Le Généalogiste suisse. Jg. VIII, Nr. 4/6,14. Juni 1941, pag. 25-34, geen
ill.

* ArchivesHéraldiquesSuisses/SchweizerArchivfürHeraldik,Jg. XLVI (1932), XLVII(1933), XLVIII (1934).
* Archivum Heraldicum, Jg. LXVII-LXIX (1953-1955), XC-XCIV (1976-1980), XCVII (1983); 2000-I en II;

2001-I en II; 2002-I en II.
* Hans Rudolf Christen, Emmentaler Geschlechter- und Wappenbuch, Münsingen - Bern 1998, ill., pag.:

659 [Emmental, één der zes landsdelen van het Kanton Bern, omvat 46 gemeenten. Korte inleidende
artikelen betreffende o.a. de kolonisatie van het dal, kerkelijke en politieke vervlechtingen in het
Emmental tot 1798 en veranderingen tot 1980; geschiedenis, karakteristiek, burgerrechten, heral-
diek en de wapens van Emmentalers in het bijzonder. Opgenomen zijn die (513) families die al voor
1800 in het Emmental 'inheems' waren en er nu nog bloeien. Bij de familienaam (in alfabetische
volgorde) worden vermeld de betekenis van de naam, 'Bürgerorte', bekende naamdragers (beknop-
te genealogische gegevens), (nieuw getekende) wapens, blazoenering en varia (w.o. literatuuropga-
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ven). Voorts lijst Emmentaler Höfe en afbeeldingen van gemeentewapens met een opgave van na-
men van de bij die gemeente behorende inheemse burgerfamilies en literatuur; woordverklaringen,
literatuuroverzicht. Opgemerkt wordt nog, dat de term 'familiewapen' vermeden dient te worden,
omdat voor geen enkele Emmentaler familie één en hetzelfde - door de hele familie gemeenschap-
pelijk-gevoerd wapen valt aan te wijzen].

* Fahnen, erkentet in den Schweizerkriegen nach den Fresken in derFranziskanerkirche in Luzern, gezeichnet von
Joseph Gauch, 38 Fahnen - Tafeln in vier Gruppen, Luzern 1939, losbladig (38).

* GrundsdtzederWappenführung, Sonderdruckaus der'ZürcherMonats-Chronik' 1945, Zürich Staatsar-
chiv 1946, geen ill, pag.: 11.

* Monumenta Heraldica Helvetiae. Namenverzeichnis bearbeitet von Herbert Hablützel und Dr. Hans
Hess. Herausgegeben von der Schweiz. Heraldischen Gesellschaft, Winterthur 1944, (ill.), pag.: VII +
112.

M. Vulsma-Kappers

Aanwinsten
W. Bodde, Aanzet tot een genealogie van de familie Stenneberg, uitgebreid met Bodde, Bult, Spruit, Den Das, Breebaart en
Klomp, Heemskerk/Lelystad 2003.
S. Vierkant, Groningse kwartierstaat Vierkant, Frankfurt 2003.
A.W.T. Wentholt, Genealogie Wentholt/Wendholt Stadtlohn/Wageningen/Zwolle/Zutphen. Vijfhonderd jaar familiege-
schiedenis 1498-2003, Enschede 2003.

POTLOODVENTER

Op 30 augustus 1606 verklaarde de 42-jarige Adryaentgen Meynertsdr., huisvrouw van Claes
Dircxz. warmoesman, dat zij vier of vijf weken tevoren getuige was geweest van de volgende
gebeurtenis:
... zij deposant gezien heeft eenen Jan Cornelisz., schipper op Dordrecht gaende aldaer die
welcke ten aencompste van de voorschreven jongedochter (= een haar onbekende vrouw uit
Koudekerk) heeft zeer oneerlicken sijn manlicheyt aldaer op entlicken getoont ende gebloot
gehouden heeft tot dat zij deposant daer inne geschandaliseert ende ontstelt sijnde hem toe-
geroepen heeft dat hij een eerloos stuck schelms was...

[GAL, RA 79 (getuigenisboek I), fol. 115 ev]

Uit Antwerpse Bron (125)

23 december 1577; Cecilia Balde weduwe wijlen Mertens van Zassenbroeck cum tutore [met een
voogd] ende bekende dat zij in voldoeninghe ende wederbetalinghe van tghene zij compa-
rante schuldich is Steven Jacobs, woonachtich tot Maestricht, overgegeven, gecedeert ende
getransporteert heeft... yerst alsulcken drye hondert vyftich ponden negenthien scellinghen
vyff penningen vlaems als graeff Otte van Oversteyn heur competerende van de vier hondert
LXXX pond Xiij st. iiij p. vlaems by zijn obligatie schuldich is, Item noch alsulcken een duy-
sent daelders eens van xxxij st. tstuck als Andries van Mullem heur comparante schuldich is
ende heur deselve gehipoticeert ende bewesen heeft op een huys binnen der stadt van Coelen
[Keulen] gestaen, Ende noch alsulcke sesse hondert daelders ten voors pryse als AernoultScholt
coopman woonachtich tot Coelen voors. heur comparante schuldich is al blyckende by den
bescheede daeraff zijnde, die zij mede overgaff.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 349, f. 238] [M.V-K]
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Periodieken
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be-
stellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp (gaarne'met vermelding van de volledige referen-
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden niet uitgeleend.

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

Nederland
Aold Hoksebarge (Historische Kring Haaksbergen; corr.: Merelstraat 6,7481AN Haaksbergen), 36e jg.,
nr. 3, sept. 2003. W.E. tenAsbroek (t)/J.G.L. Overbeeke (t): Dwars in Boekelo (deel 1) [twee kleine boerderijen
genaamd Dwars en Klein Dwars; bewoners/eigenaars: Gorkink, Dwars, Ter Höfte, Hofmeijer, Koender-
ink; i7e-2oe eeuw]; Haaksbergen vroeger en nu [huis nr. 11; Manten, Waanders, Jordaan, Ten Cate]; H.
Kormelink: Het tiendregister van 1626 [na een inleiding over de geheven tienden volgt een opsomming
hiervan zoals die in het kerspel Haaksbergen afgedragen werden].

Idem, nr. 4, dec. 2003. Verv. Dwars (deel 2) [kotterie Meijerinkmaat ook genaamd Hanninkmaat,
Klein Hannink en Geertjeshuis; te Boekelo; Markslag alias Hannink, Ter Bekke alias Dwars, i8e-begin
20e eeuw; Mentink i9e-2oe eeuw; aanv./corr. deel 1]; G.J.W. Leppink: De Bommelas [boerderijtje in het
Buurserzand; gebouwd door Gerrit Jan Keizers (geb. 1800, zoon van Bernardus K. en Fenna Morsink-
hof) tr. ca. 1830 Elizabeth ten Pas alias Hesselink].

Archievenblad.jg. 108, nr. 1, febr. 2004. De archiefervaring van Daniëlle van den Heuvel [maakte scriptie
over VOC-zeemansvrouwen]; Theater Instituut Nederland maakt brieven van bekende theaterarties-
ten toegankelijk; De 'Noord-Hollandse doos'. Een nieuwe, flexibele maatverpakking voor boeken en
archieven [voor staande berging]; Hoe redden wij onze collecties? [een handleiding voor het opstellen
van een calamiteitenplan kan voor € 22,00 besteld worden bij het ICN (Instituut Collectie Nederland),
zie www.icn.nl]; Het erfgoed van de Nederlandse Psychologie [Archief & Documentatiecentrum Neder-
landse Psychologie (ADNP); te Groningen]; R. van Drie: Heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genea-
logie.

Idem, nr. 2, maart 2004. Verzuiling en samenwerking bij kerkelijke archieven; E. Ketelaar: De
waarde(n) van archieven [voor de archiefvormer; later als historische bron]; NAGO: herberg voor
ontwerpersarchieven [Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers, opgericht in 1992; e-mail:
bureau@nago.demon.nl]; Audiovisuele kerncollectie Limburg veiliggesteld; Kwaliteit van dienstver-
lening [e-mail: diva@divakoepel.nl]; Pilotproject regionaal-historische samenwerking Rotterdam van
start [nieuwsbrief via e-mail: secretariaat@gar.rotterdam.nl].

Arent thoe Boecop. nr. 74, okt. 2003. B. de Waard-Ruijs/H. Muller: Bibliotheken in Elburg [uitgave t.g.v.
het 25-jarig bestaan van de Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek in Elburg]; Historie
[in het algemeen], Lezen in Elburg door de eeuwen heen [o.a. Johannes Zoet, overl. 1971; Wim de Gunst],
De bibliotheek in Elburg [bibliothecaresse Marion ter Brake], De bibliotheek op 't Harde [met herinne-
ringen van Guus Janssen, 1978-84 voorzitter], De bibliotheek in Doornspijk [de gebroeders Galenkamp;
herinneringen van Els Bouw, vrijwilligster], De bibliotheek op de Hoge Enk [Beert Koops en Hendrik
Jan van Putten], De bibliotheek in Oostendorp [herinneringen van vrijwilligster Jelly Koopmans].

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting (secr.: mevr. G.M. du Pui, Clarenburg 18, 3834 BE
Leusden; contr. min. € 15,- p.j. op postbank 48.717.30 t.n.v. Nederlandse Hugenoten Stichting, Amster-
dam), 29e jg., jan. 2004. 25 ontmoetingen met Hugenoten die ons zijn voorgegaan [o.a. Isaac Dumont
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de Bostaquet (1632-1709), Godefroi du Barry (overl. 1560), Felix Neff (1797-1829), Jean Cavalier (1680-
1740), Pierre Durand (1700-1732), Salomon de Brosse (ca. 1565-1627), Bernard Palissy (1510-1590), Guil-
laume Farel (1489-1565), Abraham Duquesne (1610-1688)].

Computergeneaal (e-mail: alvolups@wanadoo.nl), 2e jg., nr. 1, jan.-febr. 2004. Nieuwe versie Aldfaer
3.2.1; J. Mulderij: Conversies in PRO-GEN; Docotree - the jewishgenealogy software; JW. Koten: Wederom
een nieuwe update van GensData Pro: 1.9; K. Bakker: Update GP/Familie; Problemen bij de Windows-
versie van Haza; B. Walkiers: Werken met REUNION 8 op Macintosh (4.1) [communicatie]; H.M. Lups:
Genealogische webverkenningen (1); Idem: Een genealogische verzameling administreren; E.A.RH.
Tobé: Genealogische kaartenbak versie 6.00; JW. Koten: De ene html is niet altijd de andere html; Idem:
Nogmaals genealogie en internet; A.Stienstra: Genealogy yn Fryslan.

Cronicke van den lande van Philippuslandt. nr. 7,3e jg., nr. 3, dec. 2003. J. Kempeneers: De bakkers op
Sint-Philipsland - deel 3 [Johannis Abraham Beneker tr. 1895 Pieternella van Halst, uit Wissekerke;
Lauwrens Meijer tr. 1851 Metje van Nieuwenhuizen; Abraham de Ruijter (geb. 1856) tr. Willemina Kaas-
hoek; Bram Stoutjesdijk (overl. 1971)]; De slag op het Slaak - deel 2; Genealogische rubriek - Stamreeks
van Apolonia Belia Ligtendag [geb. Sint Annaland 1847, door de vader (Iman Dorst) van haar ongeboren
kind in 1871 verdronken; stamreeks i7e-begin 20e eeuw].

Genealogie (CBG), jg. 9, nr. 2, zomer 2003. M. Sluis: De Biblioth_que Wallone en de Waalse kerken in Ne-
derland [microfiches van het Fichier Wallon zijn bij het CBG te bekijken; voorbeelden van varianten op
en vertalingen van namen]; C. de Graaf: 'Etstoel 14', een Drentse genealogische bron van betekenis [met
voorbeelden uit de familie Ottens]; R. van Drie: Geneaknowhow.net. Hein Vera en Herman de Wit over
hun genealogische platform.

Idem, jg. 10, nr. 1, voorjaar 2004. H. Slechte: De wonderbaarlijke overleving van het archief van de
Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg [met opgave welke Petersburgse bronnen op microfi-
ches bij het CBG te raadplegen zijn]; J. van den Borne: Op zoek naar prominente personen. Buitenlandse
biografische naslagwerken; C. Gietman: De eeuw van onze ouders. Persoonlijke familiegeschiedenissen
als genealogisch genre; R. van Drie: Wapenregistratie bij het Centraal Bureau voor Genealogie; J. van den
Borne: Het Derde Colloquium van de AIG. Terugblik op een internationale bijeenkomst; D. P. Huijsmans:
Carte de visite- en kabinetsfoto's. Het dateren van negentiende-eeuwse foto's.

Genealogysk Tierboek. 2003. K. Terpstra/B.D. van der Meulen/A.T. van der Meulen-van Wijk/R, van derley:
Kertiersteat fan Douwe Jans van der Meer (1917-2002) [hoofd ener school, o.a. voorzitter Genealogysk
Wurkferban, redacteur Genealogysk Jierboek(je); Van der Meer (te Wyns), Van der Meer (te Veenwou-
den), Tiemersma, Boonstra, Van der Weide, Bearda/Baarda, Terspma, Terpstra (te Feanwalden)]; H. Foe-
kema: De Foeckema's oer heech en leech [drie families; twee ontlenen waarschijnlijk hun naam aan een
boerderij aan de oever van de Middelsee bij Tjalhuizum en Pasveer; de drie families gingen na de Refor-
matie economisch en maatschappelijk achteruit. Parenteel familie I: Wybe Janckes folk (Wybe in 1543
als boer te Folsgara vermeld; Foeckama, Foe(c)kema, Goslinga, Rouckema, Westra). Parenteel familie
II: Ulbe Nannes folk (Pier Riencks vermeld 1618, achterkleinzoon van Ulbe Nannes Foekema, kocht in
1658 Foeckemastate (Tjalhuizum stem 2): Jellema). Parenteel familie III: Sybrand Foekes folk (oudste:
Sybrand Foekes Foekema tr. (2) Sneek 1738 Dieuwertje Jetses Reitsma. Alle drie 'geknotte' parentelen;
voorts Eigendomsverloop Tjalhuizum stem 2 (1511-1858)]; M. Schuppisser-Bollinger (t) /M.C. Teichert/M.
Dalstra: Fan Switsers heerling ta Frysk kastlein: foaralden fan Marx Schudel [ged. Beggingen/kanton
Schaffhausen 1716, tr. Leeuwarden 1746 Jacoba Wiarda; kwst. (4 gen.): Schudel, Werner, Schudel, Blum];
Y. Brouwers: Drie eeuwen Risselada [oudst bekende: Here Epez, boer op Rysselaerdt te Lollum, tr. voor
1538 Ymck Watthiedr.; bij iedere generatie wordt ook de schoonfamilie behandeld, o.a. Bonnema]; J.A.
Paasman: Gepensioneerde en andere oud-militairen en die gediend hebben tijdens de Republiek der
Verenigde Nederlanden en de Bataafse Republiek, wonende in 1810 en 1811 in Friesland; R. van derLey:
Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859) [afl. 7]; Wapenregistraasje [o.a. wapens in
gebrandschilderd raam te Akkrum (Rijpkema, Kalsbeek, Zijlstra, Bonnema), wapens op het memorie-
bord te Longerhouw (Lantinga, Swerms, Tj. Jarichs; met biografische notities)].
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Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (Donizettilaan
127) 5653 CD Eindhoven), 28e jg., nr. 1, maart 2004. P. Sanders: Genealogie Branderhorst [alias Boerviant/
Bourviant; kinderen gedoopt te Hengelo (G.), Genderen, Heusden, Doeveren, Grevelduin-Capelle;
i7e-i8e eeuw; boerderij de Branderhorst te Genderen bestaat nog, sinds 1647 eigendom van de Geref./
NH-gemeente te Zutphen]; A.J. Stasse: Genealogie Schriek te Meeuwen [i7e-i8e eeuw]; G. Verhoeven: De
familie Verhoeven uit Altena [oudst bekende: Peter Jan Rommen, overl. tussen 1623/26]; W.M.Beudeker.
Genealogie II. Nog een Stoop-familie uit Noordwest-Brabant. De nakomelingen van een Cornelis Jansz
Stoop en Anneke Huijberden van Raemsdonck uit Zwaluwe [de auteur zet enkele vraagtekens bij zijn
eerdere publicatie > wijzigingen en nieuwe vraagtekens]; M.E. Wijnsouw-de Haan: Overlijden Loon op
Zand R.K. 1624-1650 (verv.) [1631-1650]; Verv. Genealogie (van) Nieuwkoop uit Wijk; Verv. Kwst. De
Geus; Verv. Diakonierekeningen Andel 1700-1721; Corr./Aanv. Bouman, Doedijns, Van de Nieuwegies-
sen, Verschure (kwst.), Buijs [te Terheijden]; W.L.C. vanBavel: Oorlogsleed [drie leden van een gezin Van
Bavel kwamen om in België tijdens hun evacuatie uit Breda in 1940; herbegraven in Loenen (G.); frag-
ment Van Bavel]; Verv. Genealogie Bouman uit Wijk; J. Jansen-van der Waals: Stamreeks van Norbertus
Peter van de Pas [ged. Tilburg 1704, zoon van Peter Dirck Ariens van de Loo alias van der Pas (kleinzoon
van Adriaen Jan Jan van de Loo alias Ketelaer alias de Bueter, otr. Tilburg 1627)]; M.E. Wijnsouw-de Haan:
Gezinnen uit Lage Zwaluwe, waarvan kinderen R.K. ged. te Terheijden; D. Pol: Inwoners van het Land
van Heusden en Altena en de Bommelerwaard in Notarieel Archief van Gorinchem [17e eeuw].

Gens Data. 21e jg., nr. 1, jan.-febr. 2004. JW. Koten: DNA en genealogie: een kritische kanttekening
[hoofdpunten van vroegere artikelen samengevat; problemen en aarzelingen bij de conclusies uit
DNA-onderzoek]; GensDataPro 1.9: Gebeurtenissen en bronnen; Werkgroep Productie & Beheer; F.
Lethen Zoekt en men kan u niet vinden; Idem: Kerkregisters en meer... Zoeken in de microfilmcatalogus
van de Mormonen [www.familysearch.org > Library > Family History Library Catalog]; HTML is dood,
lang leve XML; JW. Koten: Twintig jaar computervirussen, vijftien jaar internetvirussen; B. Wilschut:
Open source, open data en GedCom bestanden.

Haags Historisch Museumnieuws. nr. 4, april 2004. Rijksmuseum aan de Hofvijver. Topstukken van de
vaderlandse geschiedenis; Haags erfgoed voor de jeugd verzameld op www.haagsetijden.nl. Een over-
zichtelijke tijdlijn van de Haagse geschiedenis.

Hangkouserieën (Oud Hillegom), febr. 2003. A.M. van Kampen: Behoorde De Zilk vroeger tot Hillegom?
[ontstaan van het ambacht Hillegom, grenzen, verkoop van veenland in 1399, kaarten van De Zilk 1591
en ca. 1735]; P. Maat: Bollenpost uit Hillegom [bloembollenbedrijven op prentbriefkaarten e.d.; firma's
Veldhuyzen van Zanten, Telkamp, Schoo, Schilpzand, Van Waveren, Van der Schoot]; Uyt de Vierschaer
geknipt. De bedevaartplaats Noordwijkerhout [bedevaartgangers de broers Henrick en Willem Jansz
Croon, Jan Cornelisz Backer (1621), Huych Meesz (schepen van Voorhout) e.a. (1619), Jan Cornelisz
Schooten].

Idem, juni 2003. A. van Trigt: Villa Benvenuta [ontworpen door architect J.L. Vercoren, gebouwd in
1910 voor Jan Veldhuyzen van Zanten x Neeltje Groot]; A.M. van Kampen: Flora en Van Dril, 100 jaar een
begrip in Hillegom [Wilhelmus Joh. van Dril kocht in 1903 het koffiehuis Flora, nu een hotel ca.; Pieter
Staats (overl. 1887) en zoons Jan en Jaap]; Episodes uit een Hillegoms familieleven [Dirk van der Klugt,
24 jaar, maakt in 1903 het hof aan Marijtje Seijsener > tr. 1907]; De herkomst van de namen 'Hillegom'
en'De Zilk'.

Historische Kring Diemen. jg. 13,2-2003. Thema: Diemense monumenten. J. Haag: Huizen en mensen.
Makelaar Jan de Jager over nieuw en oud in onze woonomgeving; Waard om bewaard te blijven. Ideeën
voor een gemeentelijke monumentenbeleid in Diemen; W. van Koningsbrugge: Tussen het oude en het
nieuwe. Een wandeling door Diemen Centrum; Het Diemerkerkenpad.

Leids Taarboekje. deel 93 (2001). In Memoria: Hille de Vries (Surhuizum 1931 - Amsterdam 1999), Wou-
ter Cornelis Braat (Delft 1903 - Oegstgeest 2000), Marius Adrianus van Dongen (Leiden 1916 - Warmond
2000); Een 'nieuw' oudste document in het Gemeentearchief Leiden?; Nogmaals de pedellenstaven van
de Leidse Universiteit; M.H.V. vanAmstel-Hordk: Smaad, de obsessie van Jan van Hout [1542-1609; proces-
sen];;, van Heel: De grafmonumenten van Gerard en Johan Meerman in de Pieterskerk te Leiden [Gerard
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(geb. Leiden 1722, overl. Aken 1771; exm. De la Court) en zijn zoon Johan (1753-1815)]; M.M.C. Fase/].
Mooij: De Nederlandsche Bank in Leiden 1865-1969. Een antwoord op het wisselende economische tij;
I.W.L. Moerman/R. C.J. van Maanen: Boerhaavelaan 6 [in 1920 gekocht door Joannes Ant. James Barge, geb.
Semarang 1884, hoogleraar geneeskunde, tr. 1919 Thérèse Dreesman; gezinsleven en bewoningsge-
schiedenis]; C. Kromhout: Hoe kwam de Leidse afdeling van de landelijke organisatie voor hulp aan on-
derduikers (LO) tot stand?; L.Barendregt: De Blaasbalg, De Dood en Het Zwarte Schaap. Zaanse molens in
Zoeterwoude en Leiderdorp; Wassenaar en de raakvlakken van land en water.

Lek en Huibert Kroniek (Ver. Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop; e-mail: l.p.kleppe@kpn.com),
5e jg., nr. 4, nov. 2003. W. van Zijderveld: De tollen van Helsdingen en Lakerveld [deze uitgebreide studie
behandelt de jaren 1811-1900, verdeeld in vijf periodes; aan de orde komen o.a. de (slechte) wegen, de
oude (te Meerkerk) en nieuwe tollen, de toltarieven, bekeuringen, tolgaarders en tolpachters met veel
details; In bijlagen namen van tolgaarders en pachters met hun beroep, periode en opbrengsten: Hen-
drik Otto, Louis Vermeulen, Cornelis Wiggelikhuijzen, Gerrit Wassink, Jan Willem de Groot, Antonie
Paulus Kasteijn, Jacob Koek, Jacob van Baaien, Teunis Roelof van Zuilen, Dirk van Eek, Maria Zondag,
Arie Oskam, Bernardus Wissink, Floris Baggerman, Jan Cornelis van Limbeek, Arie Mens, Jac. Anth.
van Achterberg, Dirk Beyloo, Johannes en Gijsbert van Dieren, Johannes Spaans, Maarten Buijtendijk,
Adrianus de Kievit, Hendrik Rolman, George Jorissen; illustraties en kaartjes].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXX, no. 11-12, nov.-dec. 2003. E.J. Wolleswinkel: Wapen voor de kinderen
uit het huwelijk van de Prins van Oranje en prinses Mixima; H.E. Schutte: Nakomelingen van de Rusluie
familie Kunst [oudst bekende: Jan Hendriks Kunst, schoenmaker en boer te Oldelamer, overl. 1776; na-
geslacht o.a. te Zwartsluis, Vriezenveen, Sint Petersburg en in Ned.-Indiè']; B.M. Kamp: Nogmaals hertog
Willem van Gulik [in 1996 werd in een bijdrage over een eerder huwelijk van Willem van Gulik positief
gedacht; nieuwe feiten zorgden voor een herziening > terug naar eerder inzicht, maar met gecorri-
geerde data]; K. Kuiken: De oudste generaties Van Poelgeest: Willem de bastaard van Poelgeest [Hoeken
en Kabeljauwen; de mogelijke identificatie van Willem de bastaard met Willem Dirks van Poelgeest,
schout van Koudekerke (1371); feiten en hypothesen in een fragmentgenealogie]; Uit de collecties van
het Iconografisch Bureau [Matthijs Romswinckel (geb. Goch 1618)].

Een nieuwe chronvke van het Schermereiland, jg. 20, nr. 4, dec. 2003. D. Mantel: De geschiedenis van het
200 jaar oude Strumphlerorgel uit De Rijp [Johannes Strumphler, orgelbouwer, 1802];]. Brasser: Ver-
dwenen werkzaamheden die vroeger gewoon waren [veen-baggeren].

Numaga. jaarboek jg. L (2003). Nijmegen tijdens het interbellum. H. van Run: Studeren in het inter-
bellum. Flarden van vroeger; M. Sanders: Beiaardiers en branieschoppers. Nijmegen als biotoop van
rooms-katholieke literatuur in het interbellum; J. Brabers: Radicale studenten in de Vox Carolina; M.
Alofs: Werkverschaffing en vakbeweging in Nijmegen tussen 1914 en 1940; T. Bosch: Het dubbele gezicht.
van het interbellum. Groesbeek 1918-1940 [economische en sociaal-culturele situatie]; O. Moorman van
Kappen: Enige overdenkingen bij 'De Gouden Eeuw van Gelre' [drie tentoonstellingen]; In Memoriam
Jan Roes (1939-2003).

De Omroeper, jg. 16, nr. 4, dec. 2003. A. Hamelink: Schilderijen als waarschuwing in het Raadhuis van
Naarden; H. Schaftenaar: Café 't Gooi, voorheen bierhuis Bouwmanslust langs de Straatweg op Laren
[veehouder Dirk Vonk (1837-1903) uit Loosdrecht, kocht huis en erf in 1882]; Huisslachting bij Naar-
dense boeren in de jaren vijftig [Van der Hulst, Van den Hoven, Luiten].

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus), 12e jg., nr. 1, jan.-febr. 2004. Verv. Het Hollandse muntgeld
tijdens de Republiek in genealogisch perspectief (2). De fabricage van munten; DJ. Tang: De oorsprong
van de zoeaven en hun uniform; H.M. Lups: Strohulzen maken [verpakking voor het vervoer van fles-
sen]; K.J. Slijkerman: Het rietdekkersgeslacht Decker (I) alias (den) Dulle(n) te Puttershoek [i7e-begin 18e
eeuw]; D.S. Braunius: Een zoektocht naar de voorouders Braunius; Kentekenregistratie.
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Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (uitg. Oostgelderse Stichting voor ge-
nealogische en algemeen historische documentatie; voorz.: J. Renema, Naberlaan 9,3571ZH Utrecht;
Jarich.Renema@HCCnet.nl; abt. € 14,- bij vooruitbetaling op postgiro 3374093; adm.: Bloemendals-
weg 6,7429 AL Colmschate; Z.Hissink@12move.nl), jg. 21, nr. 1, ie kw. 2004. Verv. Diverse takken Cam-
perman in Ruurlo (slot) [Kamperman]; E. Reuzel-Gerritsen: Het armoedige leven van Abraham van Brakel
[geb. Amersfoort ca. 1696, mandemaker te Wageningen, had uit armoede in 1739 zijn kinderen verlaten;
huwelijken, arrestatie, enz., overl. Wehl 1756]; Verv. Kwst. Kranenbarg; Aanv. Te Forme, Weverinck,
Malerinck; A.W.A. Bruins: De Tieben-Wardthoff of Tengnagelswaard te Babberich (later De Kaasma-
kerij of Maria-hoeve genoemd) [met bewoners 1632-1952 en regesten betr. Tiebenwardhof 1614-1783;
genealogische aantekeningen van de bewoners o.a. Engelen, Geenen, Nass, Geveling, Van Bindsbergen,
Verhoeven, Heickmann]; Verv. Kwst. Jonkers te Lochem; C. enl. Tinbergen: Kwartierstaat Johanna Aleida
Aggenbach [geb. Deventer 1833, overl. Amsterdam 1929, tr. ald. 1859 Abraham Bout; —, Angenent,
Bushofbos/Bushof Bosch, Hammermans (ook Huernink)]; B.J. Wolters: Kwartierstaat met uitbreidingen
van Johanna Janssen uit Zelhem en Steenderen [geb. Steenderen 1873, tr. Silvolde 1893 Bernardus G.
Wolters; —, Berendsen, Zusters/Susters, Oeling/Oling]; Antw. Stokebrant/Makkink, Stokkers, Polman
[alias in 't Leemslat], Huerneman.

De Proosdijkoerier, jg. 19, nr. 4, dec. 2003. J. Frankenhuizen: Een eeuw lang sappelen om geld. Terugblik
op het kruiswerk in De Ronde Venen; J. Rouwenhorst: Gordon C. Carter, navigator van de Vickers Wel-
lington HE 727 [kon in 1943 per schietstoel de bommenwerper verlaten, geb. Fairfax (Cananda) 1920];
F. de Wit: Van de duivel bezeten [moeder, zoon en twee dochters uit het gezin Scheepers, 1888 te Wilnisj;
Idem: De spekpater [Werenfried van Straaten, geb. Mijdrecht 1913 als Flip van S., overl. 2003]; Verv. Oor-
logsherinneringen van Evert Treur.

De Stelling (Vereniging Historie West-Stellingwerf e.o.; secr.: I. Naafs-Loman, Gracht 15,8485 KN Mun-
nekeburen; e-mail: ikenaafs@xs4all.nl; www.home.zonnet.nl/destelling), nr. 87, jg. 23, jan. 2004. Verv.
Weststellingwerf en haar buren. Notularia van de oude gemeente Oldemarkt (6); Verv. Momenten uit
het verleden van waterschap 'De ontginning', deel 2; Sociale strijd in Noordwolde [meubelindustrie
en rietwerkers, jaren 1922-24]; B. Dragtsma: Passchier Hendriks Bolleman [koopman en solliciteur,
1641-42]; J. van derKnokke: Matriarchale stamreeks van Trijntje van der Knokke [geb. Steenwijk 1943; Van
Drogen, Marinus (te Noordwolde), Diever, Bos (te Boyl en Langendijke), patr. (3x)]; J. hoek: Matriarchale
stamreeks van Klaasje Huisman [geb. Oldemarkt 1905, tr. ald. 1931 Albert Loek; Berger, Tip, Siegers (te
Peperga), patr. (2x)]; G. Schelhaas-Kraak: Een grafsteen op Ambon [van Sjoerd Hoogkamp (1861-1896),
zoon van Lubbert Lubberts H. tr. Weststellingwerf 1847 Geesje Klazes van de Legewey]; Antw. Westerga/
Jong(e)bloed [met Wardenier]. Jaarverslag 2003.

Tabula Batavorum. jg. XVII (1999), no. 2. ]. Everdij: Veldzicht, een bewogen geschiedenis van een
schoolgebouw in Andelst-Zetten [J.H. Veenedaal (hoofd 1874-78), Hendrik Daniels (geb. Lienden 1850;
hoofdonderwijzer vanaf 1879)]; K. vanlngen: Toebacken. De tabaksteelt in de Betuwe in de achttiende en
negentiende eeuw.

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 12e jg., nr. 2, dec. 2003. Themanummer: Rijnland onbe-
grensd. P. van Dam: Rijnland onbegrensd. Watergrenzen en kennisgrenzen [de oorkonde van 1202; rege-
ling van een waterstaatkundig grensconflict tussen Utrecht en Holland; het achthonderdjarig bestaan
van deze oorkonde was aanleiding tot het organiseren van een feestelijk symposium]; G. van de Ven:
Rijnland en Woerden [het ontstaan van het afwateringsysteem, verplaatsing van de uitwatering naar
en verlanding van de Hollandse IJssel, het polder-boezemsysteem in Rijnland enz.]; P. van den Brink:
Rijnland en de rivieren. Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuw;
Ch.Jurgens: Het weer in Rijnland. Beschrijven of meten: een wereld van verschil; ]. van den Noort: Eerst
het zout dan het zoet. Verzilting en de aanvoer van zoetwater voor Zuid-Holland; M. Blauw: Een buur
van formaat. Twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-West; Th.P.M. van der Fluit: Bibliografie Ne-
derlandse Waterstaatsgeschiedenis. Overzicht van literatuur ... verschenen in 2002 (met aanvullingen
uit 2000 en 2001).

Gens Nostra 59 (2004) 333



Van 't Erf van Ermel. nr. 32, okt. 2003. D. Aartsen: Onze opa was tolgaarder [Gerbrand van Beek (geb.
Ermelo 1870; exm. Teuntje Pul), tr. Harderwijk 1895 Hendrikje Mulder]; P. Yska: De 'flugmeldedienst' in
de gemeenten Harderwijk en Ermelo van 1944-1945; H. van Dijk: Boerderijen in en om Ermelo. Emaus
[oudst bekende eigenaar: Reijner Hegeman (16e eeuw), voorts Rickolt van Glinde, Vyssch, Van Wijnber-
gen (1534), Van Wenckum, Van Delen (1668), Van Ploswitsch, Van der Graaf, Sandberg; afbeelding uit
1609]; Idem: Floris Vos (1871-1943); Een eeuw geleden [Jos. Joh. Wijnveldt (overl. Sawah 1898) x Jeane
Mooij].

Idem (secr.: DJ. van Wijngaarden, Kleine Bosweg 11,3853 EX Ermelo; contr. € 12,- p.j. op postbanknr.
56.59.825 t.n.v. penningmeester Oudheidkundige Vereniging te Ermelo), nr. 33, febr. 2004. Verv. Flug-
meldedienst; Wie kent hen nog [foto's van de 3e klas van de school aan de Kerklaan, 1954]; H. van Dijk:
Floris Vos [geb. Utrecht 1871; exm. Jongeneel]; Idem: Boerderijen in en om Ermelo. De Grote Zande [aan
de Telgterweg; Mamon, Van Cooth, Van de Sande, Suyk, Van Westervelt, Van Malenstein].

Vosholkroniek (Ter Aar), 3e kw. 2003. L. van Kessel: Oude 'woon- en verblijfs'-vergunningen (1) Akte van
indemniteit [Ter Aar 1736-1825; enkele voorbeelden]; Oud Nieuws [1903]. Idem, 4e kw. 2003. Verv. Oude
'woon- en verblijfs'-vergunningen (2) [1793-1825]; Ter Aarse telefoonnummers uit 1956 [naam, beroep,
adres]; Oud Nieuws [1903].

Zij per Historie Bladen. 21e jg., nr. 4, dec. 2003. P.T. Klant: 'Het kleuterhuis' te Petten (1925-1974); J.N. de
Wit: Eigenaren en bewoners van 't Huijs te Vroech Op in de Zijpe [Pieter Heijndricksen van Bijlevelt
alias Sijpheer (1597), zijn zoon Jacob Pieters Hoochkamer (1619); Van Papenbrouck, Schrijver, De Graeff;
Jan Jansz Dubbeld (1737), Polder (1801), Dapper (ca. 1910)]; Verv. De Zij pe voor de drooglegging.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, nr. 41,12e jr., 2004-1. P.G.Aalbers: Geldersen in den vreemde: emigratie uit Gelder-
land vanaf de 17e eeuw [verslag van een lezing]; Verv. Kwst. Hakkenbroek/Lammers [o.a. Van Brakel
(te Wageningen), Wiemelinck (te Zelhem), Hals (te Rotterdam), Kummeling/Kommelingh (te Oud-
Zevenaar, Groessen)]. Achterhoek en Liemers. nr. 42,12e jg., febr. [=april], 2004-2. M. Kok: Kadastrale
en prekadastrale kaarten [verslag van een lezing]; R.A.J. Dix: Vererving van familienamen via de vrou-
welijke lijn [idem]; J.W. Geesink: 't Silvoldse Herteler. Enige notities [boerderijtje Herteler te Voorbroek
onder Silvolde, niet te verwarren met Herteler in Gaanderen]; Verv. Kwst. Hakkenbroek.
Amersfoort, jg. 13, nr. 1, jan. 2004. H. Bousema: De Nationale Militie. Enige opmerkingen; E.Joosten:
Nummerverwisselaar of remplagant; A. Bousema-Valkema: Uit de Werkgroep Notariële Aktes [o.a. Har-
derwijck te Leeuwarden (1687), verklaring t.b.v. Arent Bake te Krommenie (1687), Nieuwenburgh en
Croes (verkoop huis te Amsterdam), Van Dompselaar (1687), scheiding tussen Jan Tesper van Munster
en Aeltjen Meyns (1687), Walschaert te Amsterdam (1687), Hoppesteyn te Hoorn (1686)].
Amstelland. nr. 53, febr. 2004. B. Lems: Het bevolkingsregister van Amsterdam 1851-1853. Ervaringen
van een gebruiker.
Aqua Vitae (Betuwe), 7e jg. (2004), nr. 1. Verv. Fragmentgenealogie Kiep [met akten uit het Justitieboek
van Amsterdam, 1637]; R.H. C. van Maanen: Begrafenissen in de kerk van Opijnen 1794-1811; W. van de Wes-
teringh: De Rode Loop in Andelst 1783; J.J.A. Buylinckx: Huwelijken voor schepenen van Hedel, 1642-1696
en 1748-1795 [onbekende akten gevonden in rechterlijk archief; alle nu bekende schepenhuwelijken
van Hedel van vóór 1796 hier gepubliceerd].
1-̂ 40 (Rotterdam), jg. 18, no. 1, maart 2004. E.R. van Dooremalen: De drie eerste generaties Van de Nadort
[te Dubbeldam, Dordrecht; I7e-i8e eeuw]; Idem: De plannen van het stadsarchief Dordrecht.
11 en ~;o (Friesland), afl. 33, jg. 9, nr. 1, jan. 2004. Themanummer: Sterke verhalen. CE. van der Laan: Een
merkwaardige ontmoeting [gemeenschappelijke voorouder Zieger Sietzes van der Laan, geb. Doniaga
1769]; I. ten Have: De man van Herbayum [Wytze Annes Zijlstra, geb. Franeker 1806]; T. Slof. Oma Rinske
en haar 22 broers en zusters [Rinske Kouer; te Leeuwarden jaren 1860-85]; A. Veldhuis: Familieoverle-
veringen [o.a. kapitein J.A. Keun 1853]; Idem: Het kind van de baas, waar of niet? [Antonia Kuiper en
Anton Roos]; G.H.Paetzel-Veenstra: De trotse Helena [Carl Laskewitz tr. Groningen 1733 Helena Bentum,
dochter van Hendrik Bentum en Charlotte Doorn/Don/Daum; verslag van een moeizame maar interes-
sante zoektocht]; G. Schepperle: Het kind van de rekening [Radijs, Zichelkoorn; I7e-i8e eeuw]; N. van der
Woude: Succes kent vele voorvaders [Van der Woude en voorouderlijke schippers]. Idem, afl. 34, jg. 9,
nr. 2, april 2004. Geneagram Boeijinga-Wolf [gemeenschappelijke voorouder: Lammert Thijssen, tr. (2)
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Sneek 1736 Martjen Melchers, tr. (3) ald. 1753 Christina Hendriks]; G. Boeijinga: Met verlof van het hof
begraven [Lammert Thijssen Visser, 1762 Sneek 1804]; J.S. Wolf: De familie Fullenius [17e eeuw]; F. Inni-
ger. Kwartierstaat van Age de Vries [Joure 1876-Hengelo 1948; —, Harkema, Siersma, Hoekstra (te Goïn-
garijp)]; Geneagram Vierssen-Koopmans [gemeenschappelijk voorouderpaar: Oebele Ypes Vierssen tr.
Rinsumageest 1806 Froukje Piers de Groot]; J. Heeringa: Vrouwelijke stamreeks Holthuis [ —, Heeringa,
Meinsma, Aalsma, Bakker (te Moddergat), Rosier, Douma, Feenstra (2x), Borduinsma, (patr.) (2x)].
Genealogica (Flevoland), 20e jg., no. 1, maart 2004. H. de Vries: De Halbesma's uit Dantumadeel als Rech-
ter, Bijzitter en Huisman; Verv. Kwst. Meijer.
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 7, nr. 1, febr. 2004. L. Luykx: GenLias [samenvatting van een lering]; Verv.
500 jaar Hollard, afl. 5 [George Hollard te Maastricht deed in 1816-1820 pogingen om geridderd of in
de adelstand verheven te worden]; W. Horstermans: Dolmans [Wilhelmus Dolmans en Anna Margaretha
Raven, hun dochters (geb./ged. Geleen 1796 resp. 1797) en hun gezinnen De Fresne en Van Hoven].
Gens Haga. 8e jg., nr. 1,jan. 2003. Rijswijk-nummer. W. vanderEnde: Rijswijk;J.M.G.Roeleveld: De familie
Wubben uit Rijswijk [oorspr. Wibben, afk. van Lohe (Emsland); i8e-2oe eeuw]; Idem: Het gemeentehuis
Rijswijk, 1967-2003; W.J.H. Goddijn-Zeeman/A.C.M. Zeeman: De geschiedenis van de Rijswijkse familie
Van Roon [nageslacht van Pieter Cornelisz van Roon tr. Noordwijk 1622 Maritgen Laurens]. Idem, nr.
2, nov. 2003. Indië-nummer. P.A. Christiaans: Nadere uitleg van Indisch genealogisch onderzoek [o.a.
opgave per plaats van gepubliceerde bronnen; particuliere archieven]; 1. Valentijn/J. de Bruin: Cornelis
Valentijn: een Enkhuizer cupido? [gedoopt Enkhuizen 1725, 'bejaarde gewesene slaef, overl. ald. 1769;
zoektocht naar zijn herkomst (ws. Celebes)]. Valentijn in Enkhuizen; M. Delfgou: Het geslacht Kerkhof
Mogot [Theodoor Kerkhof (geb. Susteren 1865) vertrok in 1887 naar Oost-Indië; kreeg drie kinderen bij
Sophie (een Dajaks meisje); dochter Maria tr. George L.E. Mogot]; Hotel des Indes [gebouwd in 1858
voor Baron van Brienen van de Groote-Lindt]. Idem. 9e jg., nr. 1, maart 2004. G.J. van derMeerMohr: Van
der Meer Mohr; een Haags-Indische familie, een genealogische schets; G.J. Goorman: Kwartierstaat
Wielaard [Gerardus Wielaard (geb. 1914, tr.... Johanna Theodora Zwennes (geb. 1923); —, Mensink, Van
de Loo, Koppelman, —, Lemans, Van Jole, Van Mierlo; volgens de auteur een typisch voorbeeld van een
Haagse kwst., nl. weinig Haagse kwartieren]; M. Delfgou: De Haagse markten en groothandelsmarkt.
Gens Propria (Kennemerland), nr. 37, maart 2004-1. Een publieke veiling onder Schoten in 't jaar 1811
[van de boedel van de herberg-boerderij het Huis ter Spijt van wijlen Jan Nelis en zijn weduwe Cecilia
CornelisseKrijne].
Gepermeteerd fs-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 21, jg. 6, maart 2004. Th. van Herwijnen: Op zoek naar de
geboorteplaats van Johanna Verschoor [tr. Vught 1857 Peter de Bont; Knoops/Knopff, De Bresser]; Kwst.
Kafoe [corr. en vervolg]; Kwst. Botermans [vervolg op het Kwartierstatenboek].
Horizontaal, nr. 31, jan. 2004. J. Withuis: Gezinsgeheimen, archieven en de 2e Wereldoorlog [tekst van
een lezing]; G. Schuijt: Publiceren en privacy, deel 1 [idem].
HuppelDePup (Groningen), jg. 11 (2004), nr. 1. A. Veldhuis: Appoin(c)tementen en regesten [Statenar-
chief]; B. Kronenborg: Kwartierstaat van Eeke Eelkes Huizinga [1806-1890; —, (patr.), Meihuizen, Olt-
hof]; W.G. Doornbos: Naamslijsten IV. Huizenbezitters rondom de Grote Markt, 1669; K. Grüper: Een
toevallige genealogische 'ontmoeting' [Anna Wilh. Cath. Veldkamp, 1865-1944]; P.J.C. Elema: Om de
nalatenschap van Pieter Julles (Bosch) [1825]; A. Crans: Thije Crans (1580-1622), brouwer in de stad Gro-
ningen; Huwelijk Wortelboer in Alfhausen (D) [1894].
Kempen- en Peelland. jg. 12, nr. 1, maart 2004. Moederslijn van Marjolein en Saskia Hardeman [geb.
Eindhoven 1974 resp. 1976; Emans, Schoonebeek, Van Buuren (te Haarlem), Geerlings, Duin (te Bever-
wijk), Van Son, Bruins (te Beverwijk), Neijman, Marius (afk. van Lastrop)].
Koggenland.jg. 19,2004/1. B. Leek: Latijn in Purmerend [in RK-begraafboek 1876-1967; woordenlijst met
vertalingen]; Verv. Kwst. Doodeman [Schrander (afk. van Texel, te Haarlem), Van de Vorst (te Weert)]; T.
Plug: Geboortebewijzen en geboortekaartjes zijn niet altijd 'bewijzen' en ook geen 'kaartjes'.
Kwartier van Nijmegen, jg. 13, nr. 1, febr. 2004. M. Prudon: Mijn betovergrootvader, de belastingambte-
naar Joseph Peter Paul Hubertus Prudon [stukken uit het Nijmeegse belastingarchief 1854-64; conclu-
sie 'een rijk archief, maar wel ontnuchterend'].
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 36, jan. 2004. Parochie-geschiedenis (10). H.H. Theobaldus en Anto-
nius van Padua te Overloon [met lijst van pastoors en kapelaans].
NoordKOPstukken (Den Helder), 18e jg., nr. 2, maart 2004. Paarlberg als huiseigenaar in Den Helder
[19e eeuw]; Verv. Genealogie London; Verv. Huwelijken Den Helder 1811-1833 v a n niet Helderse Bruid of
Bruidegom [P t/m S].
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Rijnland, afl. 24,9e jg., nr. 1, jan. 2004. H. Endhoven: Doesburg, vijf generaties Jacobus [ca. 1750-ca. 1840;
Lanooij, Sollie/Jolje; te Leiden]. Idem, afl. 25,9e jg., nr. 2, april 2004. F. van Riet: Politie door de eeuwen
heen [verslag van een lezing]; Leidsch dagblad 1860-1960 niet meer ter inzage.
Stichtse Heraut (Utrecht), 16e jg., nr. 1, febr. 2004. Idem, nr. 2, april 2004. E. Hennekam: Het gebruik van
internet bij genealogisch onderzoek [verslag van een lezing]; M.Y.A. Lambermont: Van een geldzuchtige
baljuw en een Arminiaanse predikant [Rutger Huygen (Blomvliet), baljuw van Schoonhoven en de be-
zorger van brieven van de verbannen Johannes Wtenbogaert, 1625; met stamreeks van Anna Blomvliet
(ged. Leerdam 1688); Gerardus Blomvliet (gen. IV) had een relatie met Susanna Couck (begr. Haastrecht
1668). Hun ondertrouw vond plaats te Amsterdam: 26 nov. 1633, Gerrit Bloemvliet van Schoonhove, out
23 jaer, apoteecker, woonende tot Schoonhove, vertoonende acte onder de handt van syn vaeder Rutgert
Hugens, en Susanna Coucx van A(msterdam), out 22 jaer, geast. met Jan Couck haer vader, woonende in
de Calverstraet (441/323). Susanna's doop werd niet gevonden. Twee echtparen komen als ouderpaar in
aanmerking: Jan Couck otr. Amsterdam 1597 Judith du Pris, en Jan Couck otr. ald. 1602 Sara du Pre(z).
Nader - breder - onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen]; Register van bedeelden die bedankt
hebben, I747"i794 met alfabetisch namen register. Toegangnr. 816, inv.nr. 701 [te Utrecht?; met reges-
ten].
Threant (Drenthe), 15e jg. (2004), nr. 1. K.A. Santing: Emigratie van Drenten naar Limburg in twee tijd-
vakken [naar de Peel 2e helft 19e eeuw; naar Zuid-Limburg ie helft van de 20e eeuw; Klaas Zwiep tr.
Hoogeveen 1886 Aaltje Leijssenaar (oorspr. Leisner), vestigden zich in 1889 in Horst, maar keerden in
1904 terug]; Matrilineaire afstammingslijn Johanna G. Brouwer [geb. Assen 1940; Theisens, Salomons
(2x), Hiddingh, Steenge, (patr.), Meijeringe, Hamminge, Meursinge, Meijeringe]; H. Klooster-Spanjer:
Stamreeks Brinkhuis/Jonker [te Rabbering, Colderveen, Uffelte; i8e-2oe eeuw]; Verv. Kwst. Smegen;
Verv. Kwst. Elzinga [o.a. Kymmel, Lantinge, Schaange].
Twente Genealogisch. 20e jaar, no. 1, jan. 2004. Moederreeks Albertha Johanna Werger [1877 Geesteren
1922; Kottink, Oude Booijnk, Geerdink, Wenneger, Scholten Linde, Ten Daggel]; H.C.A. ten Cate: Paren-
teel van Hendrik Kotkamp [tr. (1) Geertje Lenferink, tr. (2) ca. 1747 Jenneken Geuwerink, tr. (3) ca. 1750
Aaltjen Mensink; kinderen ged. Enschede 1729-1766; met o.a. Hesselink, Schukkink, Ten Kate]; Verv.
Kwst. Van Lenthe [kwn. 16 t/m 47, o.a. Kleinnijenhuis, Bakhuis, Warmink, Brink]; Twentenaren en hun
auto begin 1900; H. Zorn: Vroedvrouw Aaltje(n) Holtkamp (2).
Wij van Zeeland. 6e jg., nr. 1, jan. 2004. J. deRuiterovei zijn publicaties over de dorpen in het landschap
van Zuid-Beveland [samenvatting van een lezing]. Idem, nr. 2, april 2004. ?•]. van Cruijningen: Schone
welbetimmerde hofsteden [verslag van een lezing]; K.P. deBree: Armenzorg in Koudekerke [idem].
Zaanstreek-Waterland, afl. 56, maart 2004. B. van Wijngaarden-Zalm: Een pikant verhaal [getuigen-
verklaringen over het overspelig gedrag van Trijntje Jans Kuijper, vrouw van bakker Albert Rusché
te Westzaandam]; Uit het Artland, deel 2 [bronnen in het Amt Fürstenau]; P.C.N. Blom: Genealogie
Bloem (Blom) [oudst bekende: Cornelis Arendsz Blo(e)m, tr. Schermer 1758 Neeltje Cornelis Scher-
mer]; J. Blanken: De Staatsboeken van de weeskamer van Krommenie [als voorbeeld van het belang van
deze bron het gezin van Vrerick Vrericks en Ris Crispiaans 1602; Steijl te Krommenie]; C.A.E. Groot: Het
weeshuis(archief) van Monnickendam; N. Aten: Afstammelingen van de oudst bekende Wormerveer-
ders [drie inwoners verzoeken in 1503 namens hun medebewoners aan de bisschop van Utrecht een
kapel te mogen bouwen; de quohieren voor de 10e en de 100e penning].

Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, nr. 14, jg. 7, winter 2003/2004. Verv. Bolswardse familie Vermeer; Verv. Tilburgse
Vermeer's; Beroemd Leids burgemeester blijkt een Vermeer te zijn [Pieter Adriaensz van der Werff];
Verv. Harderwijkse Vermeer's; Verv. Westlandse Vermeer's, groep Scheveningen.
Blanckensteijn bulletin. 15e jg., nr. 3, winter 2003. Verv. Blan'ckensteijnen van her en der, deel 7 [Crijn
Brantsz, wedr. Hermtgen Hendricks tr. Wijk bij Duurstede 1654 Mayke lans]. Idem, nr. 4, voorjaar 2004.
De familie Foks [19e eeuw].
Boissevain Bulletin, nr. 14, jan. 2004. Wilde Edna [Edna St. Vincent Millay (1892-1950), tweede vrouw
van Eugen Jan Boissevain]; Willem Frederik Lamoraal Boissevain (1852-1919).
De Bossen Stam, jg. 4, nr. 2 (9), dec. 2002. Het wervelende leven van Harry en Aagje [van 't Wout en Bos
(dr. van Gerrit)]; Jan L. Bos [biografie, geb. Heerenveen iQ~joj.Idem.jg. 5, nr. i, juli 2003.
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Bij Uitstek, jg. 3, nr. 3, dec. 2003. De Meijerij van 's-Hertogenbosch [vermeldingen Heijsteck in de Bos-
sche protocollen, omg. Hapert, 15e eeuw; voorlopige genealogie, 15e eeuw]; Johannes Hijstek, deel 3;
De Heystek-tak in Zuid-Afrika, deel 5 (slot); Naamgenoten in Dordrecht en omgeving [te Fijnaart; 18e
eeuw].
't Calcoentje. 23e jg., nr. 1, okt.-dec. 2003. Nieuws familie Cal-le-coen. Kwartierstaat (5 gen.) van Anna
C.M. Calcoen (1912-2003) [ —, Cuveele, Debruyn (te Merksplas, Ravels), Vangompel]. Idem, nr. 2, jan.-
maart 2004.
De Craecken. deel 35, juli 2003. De naam Kraak. Idem, deel 36, dec. 2003. A. Kraak: Gedeserteerd uit de
kolonie [Jan Kraak (geb. Utrecht 1811), kolonievader Wilhelminaoord; fragment (3 gen.)]; Kraak in de
Kiezerslijst Amsterdam 1917.
De Dobbelbeker. 33e jg., nr. 3, juli 2003. De herkomst van kunstschilder/glazenier Heri Dobbelaere
[1822 Brugge 1885]; Verv. Stamboom nr. 35 [Dobbelaere te Nieuwpoort, Oostende enz.]. Idem, nr. 4,
4e trim. 2003. M. Van Stappen: Over een familie Dobbelaere te Bottelare (begin 17e eeuw) en moge-
lijke relaties met het Waasland en met Gent; Stamboom nr. 63: tak Bellingen - Bogaarden - Halle [De
Dobbele(e)r, Dedobbeleer].
De Eendenkooi. ed. 102,30e jg., nr. 3, aug. 2003. Verv. De Oude Overslag en de familie Van der Kooij.
Idem, ed. 103,30e jg., nr. 4, nov./dec. 2003. Jan Gerrits van der Kooi nam het niet zo nauw [geb. 1786, tr.
1815 Hendrikje Tjerks]; De eendenkooi van Ternaard. Idem, ed. 104,31e jg., maart 2004. Ijzige stranding
voor Texels kust... [een motorschip uit Purmerend met drie volwassenen en zeven kinderen, febr. 1919;
redders o.a. de broers Jacob en Gerard van der Kooij (exm. List) en hun zwager Broer de Boer].
De Engelenbrug, nr. io, jg. 5, maart 2003. De huizen Engelenburg (3) [te Amsterdam]. Idem, nr. 11, jg. 5,
sept. 2003. De huizen Engelenburg (4). Idem, nr. 12, jg. 5, dec. 2003. Een Van Engelenburg op Java [1948-
50]; Wereldconcern mede dankzij een Van Engelenburg [die in 1891 een lening verstrekte aan vader en
zoon Philips bij de oprichting van hun gloeilampenfabriek]; Margot van Engelenburg, een markante
dame [1877-1919, tr. Nijmegen 1901 Paul Hendrik Soetens]; Een melkslijters-familie in Utrecht.
De Familie Band. 24e jg., 3e nr., juni 2003. Het huis van Jan Spanjers te Dieden [gekocht in 1697]. Idem,
jg. 25, nr. 1, sept. 2003. Geboren 1903. Getrouwd 1903.50 en 40 jaar getrouwd in 2003 [Spanjers].
Familiekrant Stam Toosten, nr. 56, jg. 14, 8-1-2004. Verdwenen Nederlandse Molens - deel 3. Sint Eli-
zabethsmolen te Haelen (Limburg) [eigenaren o.a. Van Mulbracht, Beerenbroek, Geenen; pachters o.a.
Clephas, Jeuken, Scheres].
Familienverband Avenarius. Heft Nr. 13, Dez. 2003. Familiedagen; Aus den Einzeln Familien. I. Rus-
sische Familie. 2. Hollandische Familie. Zum Tode von Dr. Derk August Avenarius. 3. Deutsche Familie
[uit het leven van Jenia Avenarius geb. Müller-Kasanenko, geb. Odessa 1902, overl. 1982]. III. Erganzun-
gen zu Teil 4 der Chronik. Der alteste Sohn des Pfarrers Matthaus Avenarius von Steinbach-Hallenberg
und seine Kinder [i7e-i8e eeuw].
Familiestichting Huyser. nr. 59,15e jg., dec. 2003. Tuinderij Ardi Huizer [grootvader Aart (tr. Baren-
drecht 1937 Pleuntje Klaartje Vlasblom) begon met de tuinderij in Ridderkerk; stamreeks]; Verv. Nage-
slacht van Arie Crijnen Huyser [ged. Ridderkerk 1612]; Pieter Hendriks Huyser 1768-1864, hoogheem-
raad en dijkgraaf; Parenteel van Philip Jacob Heuser (deel 2); Geen echte Huijser, maar... [Ter Wolbeek,
Lamaker; te Groningen 19e eeuw].
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en). 9e jg., nr. 3, sept. 2003. De Verbeemen te Mechelen
- kopergieters; Familieleden in Canada [Verbeem]. Idem, nr. 4, dec. 2003 [laatste aflevering], P. Sanders
m.m.v. J. Verbeemen: De oudste generatie van het geslacht Verbeem(en) uit België en Nederland [van
Petrus Verbeem en Anna Bargers werden vijf kinderen gedoopt te Walem 1626-1637; zeven generaties
nageslacht Verbeem(en)/Verbiemen; i7e-i9e eeuw].
Gens-Dunia. 40e jg., nr. 3, sept. 2003. Verv. Genealogie Voorduijn/Verduin [20e eeuw; te Krimpen a.d.
IJssel]. Idem, nr. 4, dec. 2003. Verv. Genealogie. Idem. 41e jg., nr. 1, maart 2004. Fragmentgenealogie
Verduijn [nageslacht van Frans Verduijn tr. Den Haag 1736 Catrina Wederwals; eind i8e-i9e eeuw te
Amsterdam].
Hamers Bulletin, jg. 20, nr. 1, jan./febr. 2004. Kwartieren van een voormoeder van een tak van de com-
ponistenfamilie Andriessen - Agnietje Hamers; [...idem] van een tak van de koopliedenfamilie Ooster-
meijer - Antje Hamers; Voorouders van afstammelingen uit de Brunssum-stam in een kwartierstaat
[Reingens/Reijnders/Renkens, Meulenberg, Wijnen]; Stamreeks van lid 227 [ > Jan Hamers tr. Bruns-
sum 1657 Sibil Jans]; Bidprentjes (21). Idem, nr. 2, maart/april 2004. Stammen in het Noord-Oostelijk
deel van Zuid-Limburg; N.A. Hamers: Op zoek naar de ouders van Wilhelmus Hamers (tr. 1751 Catharina
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Nelis) te Waubach [met een aanvulling door V.W. Breurkes]; Voorlopige opstelling van de eerste gene-
raties van stam C; Dames met de namen Maria Theresia Hamers uit de Brunssumstam plaatsten ons
steeds voor problemen en ook nu weer; Hamers-reeksen; Een nalatenschap in 1851 deels vererfd aan de
erfgenamen van het echtpaar Willem Hamers - Odilia Wevers/Webels; Drie naamdragers bij de Maasei-
ker notarissen; Naamdragers in de protocollen van het ambt Bom (3).
Haselhoff Bulletin. 1/03. Herinneringen aan mijn oma [Marianne Cornélie Haselhoff Lich (1889-1969),
tr. Gerard Kasteleijn]. Idem. 2/03. 2003 - Het jaar van de boerderij [Hazelhoff-boerderijen]; Willem
Haselhoff, verpleger, muziektherapeut, organist [geb. Oude Pekela 1909, overl. 1976; tr. Borne 1939
Hendrika J. Mather]; Verv. Vondst op de website van de VOC [Pieter Haselhoff, 1716]; Graven [te Blij-
ham].
Heden en verleden, jg. 14, nr. 2, okt. 2003. C. de Graaf: Het zware leven van Immigje de Graaf [Steenwijk
1829-Enschede 1907; een leven als los arbeidster, verloor haar eerste partner en twee kinderen, kreeg
kinderen bij een tweede partner Hubertus Bavelaar, met wie ze later trouwde (Velsen 1866) en naar Vlis-
singen enz. trok; tr. (2) Enschede 1891 met polderwerker Christiaan Bogman, die in 1895 voortvluchtig
is]. Idem, nr. 3, dec. 2003. Immigje de Graaf [haar nageslacht: Bavelaar, De Muijnck, JoostensJ.
Helm-nieuws. no. 77,20e jg., nr. 1, winter 2003. Israël getuige bij laffe aanval op vaartuig. Van der Helm
met schip in 1706 geplunderd door piraten [Israël van der Helm, afk. van Nieuw Nederland, tr. Rot-
terdam 1700 Amarentia Jans van der Schaal, ged. ald. 1676 (exm. Vosburgh)]. Idem, no. 78,20e jg., nr. 2,
lente 2004. Hoedenmaker Kees van der Helm [tr. Delft 1664 Stijntje Gerrits Moens].
Hettinga Stichting, nieuwsbrief, uitg. 5, nov. 2003. Kwartierstaat (5 gen.) Dominicus Johannes Hettinga
[geb. Drachten 1958; —, Sinnema, IJsselmuiden, Hettinga].
Horsting & Horstink. jg. 14, nr. 2, juli 2003. Idem, nr. i, jan. 2004. G.A. Ossenkoppek: Wie weet wie Willem
Horsting was? [geb. Zelhem 1803, landmeter, tr. Ede 1828 Maartje van de Craats; aldaar werd een straat
naar hem vernoemd]; ]. Horsting: De Amish leefgemeenschappen in Amerika; VOC: Everardus Hors-
tingh en Isaac Horsingh; Het historisch Kadaster van Zutphen [transporten i6e-i8e eeuw].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert. 52e jg., nr. 2, nov. 2003. Uit het archief van Vlaardingen.
Een gesprekkenboekje dat toebehoorde aan Paulus Kikkert; Verv. Hollandse tak (Kikkert op Texel).
Idema familiekroniek, nr. 40, dec. 2003. A.A. Idema: Genealogisch onderzoek. Peter Peters Idema, stam-
vader van de D-tak [tr. Groningen 1639 Trijntien Tiassens]; J. Schout-de Waal: Genealogisch onderzoek.
Over het gezin van Adriaen Idema, maar over zijn zoon Karel Hero in het bijzonder [1897 Medemblik
1919]; L.ldema: Drie generaties idema in Appelscha; Duits bloed in de familie Idema [Jentina Speckmann
(exm. Wolfgram) tr. Groningen 1909 Willem Idema]; Herinneringen aan het uitbreken van de oorlog in
Groningen van Trijntje Iedema-Mulder (1915-1996) [tr. 1940 Jan Iedema].
In hetzelfde Schu-v-i-ij-tje. nr. 68, jg. 18, dec. 2003. Bakkerij Schuijt [in Heemskerk]; Boekhandel
Schuijt in Uitgeest. Idem, nr. 69, jg. 19, maart 2004. Stichting COOG [Schuijt(emaker)-vermeldingen
in een uitgave over Warmenhuizen]; Mijn vaders verleden [notities van Pieter Schuit [geb. Sint Pancras
1899 (exm. Tegel)].
De Kruijdboom (Kruit), jg. 19, nr. 3, sept. 2003. Jacob & Jacob (2) [hypothese: twee volwassen geworden
zoons Jacob in het gezin van Heijndrick Cruijt en Leuntje Jacobs]. Idem, nr. 4, dec. 2003. Jacob & Jacob
(3). Idem, jg. 20, nr. 1, febr. 2004. Geslachten Cruyt/Kruyt in Katwijk en Leiden in de 17e eeuw.
De Laeckenwercker. 15e jg. (2003), nr. 1. Een oud archiefstuk [betr. Thomas Vecht te Leiden 1732]. Idem.
15e jg. (2003), nrs. 2,3 en 4, (voorlopig) het laatste nummer. J. Vegt: Cornelis Vegt, geboren 18 januari 1843
... [theologie-student te Kampen, overl. ald. 1870 aan de typhus]; G. Vegt: De naam Vegt in Noordwijk;
Idem: Een interessant archiefstuk uit 1828. Adriana Elisabeth Vegt (1754-1828) [boedel van een manufac-
turenwinkel te Leiden, 1828; legaten aan leden van de familie Du Marchie Sarvaas]; Leentje Schaap [geb.
Katwijk 1809, overl. Noordwijk-Binnen 1876, tr. 1838 Johannes Vegt; kwst. (15 kwn.): Schaap, Van der
Gaag, Ouwehand, Varkevisser].
Loo-kroniek. No. 51, Nov. 2003. In memoriam Pieter van de Loo (1941-2003); Kroniekgegevens 1999-
2003; Oorlogsbuit anders bekeken [zilveren theeketel met het alliantiewapen von Loë-von Arco, 1855,
op een veiling teruggekocht]; Raadsels rond 'Jan van de Loo uyt Cleef [getuige Gendringen 1768]; De
nakomelingen van Carolus en Wilhelmina van de Loe, stamouders van de Loo-tak Uedem-Koblenz,
deel 1 [i8e-i9e eeuw].
De Mare. 6e jg., nr. 3 [dec. 2003]. D.G. vanMaren: 15 December 1699: tumult te Tricht [Gerrit Claessen van
Maren (wedr. Maiken Pieters, tr. (2) Tricht 1682 Lijske Jans) legt in 1699 en 1701 verklaringen af]; W. van
Maren: Het veenland.
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Marsman. Blad voor en van de familie Marsman, nr. 25, jaar 2003. Familienieuws Marsman; Getekende
stamboom Groot Koerkamp [parenteel, i8e-2oe eeuw]; Parenteel van Hendrik Mesman van Weerden [te
Nijkerk, Utrecht en Amsterdam; i/e-i9e eeuw; Mesman werd Masman en Marsman].
Memoriale. Orgaan der Vidal de Saint Germain Stichting (ISSN 1569-5468, € 10,-; E-mail: p.c.van.voorst.
vader@oprit.rug.nl), afl. 14 (2003). Herinneringen aan ir. K. de Vidal de St Germain [direkteur van Kam-
pens Gemeentewerken 1886-1919; overl. 1932] en Frangoise Pauline de Vidal de Saint Germain-jkvr. de
Jonge van Zwijnsbergen [Helvoirt 1862-Dalfsen 1959]; T.H. van Voorst Vader. Het raadsel van het portret
en het zilveren blaadje of wie was Juliana van Rechteren-van Boetzelaer?; Drukkerij de Vey Mestdagh in
Vlissingen, enige feiten [1761-2000]; In memoria, Familiekroniek.
Olsthoorn kroniek. 18e jg., no. 1, jan. 2004. Familiestichting Olsthoorn opgericht [de bestuursleden
stellen zich voor]; De boerderij van onze stamvader [aan de Noordring te Wateringen, geschilderd door
J. Verheul]; Mijn naam is Olsthoorn... [naamsverklaring].
Onder de Iep, jg. 11, nr. 1, mei en nr. 2, sept. 2003. Idem, jg. 11, nr. 3, dec. 2003. Geschiedenis van de
Wandelende Jood [Paul Delporte, 1623]; De kostschool van de Franse Oratorianen te Vianen 1753-1762;
Stamboom gevonden [van Simon van Yperen, geb. Rotterdam 1889 > Pieter Pieters van Iperen, tr. zx te
Leiden (1585 en 1588)].
Het Patertje. 19e jg., juni 2003. Stamboom Westerkwartier/Zuidwolde [onderzoeksverslag]; Verv. Frag-
ment De Pater [20e eeuw, o.a. te Benthuizen]. Idem, sept. 2003. De moord op Lijsje Pater, Deel 2; Genea-
logisch fragment West Friesland [jacob Steen Ariaens Pater, ged. Abbekerk 1766, zoon van Ariaan Pater
en Trijntie Jans Zwam; zoon en kleinkinderen]. Idem, dec. 2003. Stamboom Durgerdam [nageslacht
van Evert Pater, ged. Putten 1738, tr. Garderen 1769 Aartje Jans (van de Boomgaard)].
Poelgeest Familie Contacten. 23e jg., nr. 3, sept. 2003. Verv. De tak van Laurens Gherijtszn. (deel 4 en
slot) [Van Poelgeest; i9e-2oe eeuw; voornl. te Leiden]. Idem, dec. 2003. Merode archief [verslag van
onderzoek in ARA te Brussel, in stukken uit het familiearchief der Prinsen van Merode naar Gerrit van
Poelgeest, die gehuwd was met een gravin uit dit Huis]. Idem. 24e jg., nr. 1, maart 2004.
Ouia nominor Viromandua. nr. 18,10e jg., nov. 2003. Programma van den Geschiedkundigen Stoel
[t.g.v.] 75e verjaring der Onafhankelijkheid van België' (1830-1905); Kwartierstaat van Anna Maria Van
Aken [tr. Boom 1812 Jacobus Vermant; 5 gen.: —, Segters, Brits, Clement].
Ruvchrock Fragmentaria. 2003/nr. 3. Stamreeks van Karen Behrens-Lorenz [Ruijgrok, Stompwijkse-
tak]. Idem, 2003, nr. 4. Oprichtingsvergadering Vereniging Ruychrock History, 4 okt. 2003. Idem. 2004,
nr. 1. H. Ruigrok: 'Een rooie Ruifrok die een halve eeuw in de Stem des volks zong' [Adriana Wilh. Marg.
Ruifrok, geb. Haarlemmerliede 1924 (exm. Knegjes); stamreeks].
De Schiebergens. nr. 9, dec. 2002. Bijdr. betr. Gerard J. Schiebergen [geb. 1926, tr. Wil Gunsing], An-
ton Hageman en Hetty Schiebergen [geb. 1926 resp. 1927]; Pieter Schipbergen: provoost-generaal [te
Utrecht vermeld vanaf 1631; nageslacht i7e-i8e eeuw]. Idem, nr. 10, sept. 2003. Bijdr. betr. Everardus
Schiebergen [geb. 1918, tr. Annet Zeilstra, geb. 1926]; Van Pieter van Schipbergen (1634) (koetsier van de
gouverneur) tot Schiebergen van 2000 [te IJsselstein, Meerkerk, Rotterdam].
De Schildknaap (Werkgroep). 10e jg., no. 1, jan. 2004. Stamreeks Westlandsetak fam. Van der Knaap (tak
A) [nageslacht van Philippus van der Knaap tr. Wateringen 1810 Maria Willems Duynisveld].
De Schildknaap (Vereniging). 9e jg., no. 3, dec. 2003. Willem van der Knaap moest blijven [geb. Wate-
ringen 1864, tuinder, directeur Wateringse Raiffeisenbank; stamreeks > Jacob van der Knaap, tuinier tr.
Rijswijk 1687 Pieternel Jacobs van der Voort]; Van der Knaap stamboom tak C, zijtak C4 [Wilhelmus van
der Knaap tr. Naaldwijk 1887 Cornelia Maria Koene; nageslacht].
Scone Than. afl. 42, jg. 13, nr. 2, zomer 2003. Gent - Schoonjans - Van Artevelde - Mechelen [fragment
De Mirabelle van Halen; 14e eeuw]; Un blason de Scone Jhan nu Van (den) Steene?; Bijdr. betr. Schoone-
jans te Pamel [i8e-i9e eeuw]. Idem, afl. 43, jg. 13, nr. 3, 3e kw. 2003. De Schoonjanskapel in Mechelen
[met schema De Fronteau - Belderbusch; beneficie-houders, gerechtigden]; Van Duisburg via Overijse
tot Frankrijk en Nederland [Thomas Schoonjans, geb. ca. 1640/50, leeft 1721; nageslacht Schoonejans].
Idem, afl. 44, jg. 13, nr. 4,4e kw. 2003. Schoonjans uit Denderwindeke via Gent tot Waterloo.
Thoentertijd. nr. 53, jg. 56, dec. 2003. M. 't Hoen: De Maarssense 't Hoen tak. De levensloop van Dr. Arie
Adrianus 't Hoen [geb. Sumatra 1899, tr. Maarssen 1925 Henriëtte Hartog; schema]; Verv. Naamsverkla-
ring T(h)oen van Bronckhorst; J. Hoen: Een familie Hoen waarvan de oorsprong duister blijft! [te Mug-
gebeet onder Blokzijl; i8e-2oe eeuw].
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Toen en Nu. jg. 16, nr. 2, nov. 2003. Agatha-kerk/Genealogische gegevens [Riemer Meijnerts Smakman
tr. 1795 Trijntje/Catharina Jacobs Kroon (exm. Ruijgrok); te Lisse].
HetTreffertje.jg. 32, dec. 2003. Aanv./Corr. op het Treffersboek (IX). Idem, jg. 33» nr. 1, maart 2004. Ellis
Island: de poort naar de USA [Treffers]; Nakomelingen van Julius L. A. Treffers [1913-1967, tr. Rotterdam
1937 Jannetje Verboom; emigreerden na 1951 naar de USA met Boersma en Elgersma].
't Tij-schrift, nr. 20, dec. 2003. Fragmenten Ten Tije, Ten Thij, Ten Teije; JW. Koten: Drie hooggeleerde
Ten Thije's in Utrecht (1950-1990). Parenteel van Otto Jan ten Thije [Goor 1864-Utrecht 1920, 'hoofd
der school', tr. Haarlem 1894 Anna Maria Koot; hun nageslacht telt veel wetenschappelijk geschoolden;
levensbeschrijving van Jan Hendrik ten Thije, hoogleraar veterinaire pathologie]; Tweelingen in onze
families; Kwijtscheldingen in Amsterdam [ten Tije].
Uit welke beker, nr. 12,4e jg., nov. 2003. Herinneringen van Rob Kroes. Amersfoort tussen 1935 en 1940.
Idem, nr. 13,5e jg., maart 2004. W. Croese: Jan Kroezen: 'Ik heb een heerlijk leven gehad' [geb. Holland-
sche Veld]; Vijf generaties Kroesen [Albert Kroesen - zoon van Geert K. (geb. Gramsbergen 1886) en Al-
bertje Booy (geb. Hoogeveen 1888) - vertelt]; gezin Kroesen - Fibres [tr. Delfshaven 1826].
Van Helden en Heldinnen, no. 62,22e jg., dec. 2003. Verv. Genealogie Van Helden; Herinneringen aan
vroeger [Arend Jacobus van Helden (geb. Heerlen 1917) en de gevolgen van het bezoek van koningin
Wilhelmina aan zijn ouders].
Van Mecken tot Mekke. 20e jg., no. 1, april en no. 2, aug. 2003. Aanvullende gegevens van de Familie
Debets/Debeths [te Brunssum en Vlaardingen; i8e-ige eeuw]. Idem. 20e jg., no. 3, dec. 2003. Gegevens
over de Familie van der Vlugt [te Overschie; i7e-i8e eeuw; met Vogelaar].
De Veerkamp Krant, 32e ed., jg. 9, nr. 3, sept. 2003. Idem. 33e ed., jg. 9, nr. 4, dec. 2003. Tips om zelf uw
familiegeschiedenis uit te zoeken. Deel 2; De stamreeks van Hans Veerkamp gehuwd met Willy Visser
[Johannes Christiaan Veerkamp, geb. Amsterdam 1926 x Wilhelmina Constance Visser, geb. Amsterdam
1928]. Idem. 34e ed., jg. 10, nr. 1, maart 2004. Schema Veerkamp met een Franse tak; Oprichters van Van
der Werff & Co, Groningen.
De Wagenschouw. nr. 35, nov. 2003. Het Wagenvoort te Enschot [1422]; De Rozenhof [boerderij te Baak;
interview met Gerrit Wagenvoort (75) uit Wichmond]; Verv. Stamboom Wagenvoort [20e eeuw].
Wiarda Nachrichten/Mededelingen. afl. 20, aug. 2002. Edwin Hermann G.S. Wiarda [geb. Holthusen/
Oostfriesland 1927; levensloop]; In memoriam Lucie Wiarda-ter Braak (1908-2001); Oorkonde [voor Do-
thias Wiarda (1565-1637) in 1601].
Willibrordi. nr. 24, dec. 2003. De afstammelingen van Theodorus Jansen [ged. Vessem 1734, tr. (2) ald.
1768 Petronilla van de Huijgevoort; parenteel, met Mijs, Van Mierlo, Van Kruysdijk, Klessens].

Met genoegen vermelden wij voor het eerst in deze rubriek:
Familiekroniek De Poortse Leeuw, onregelmatig verschijnend familieorgaan van de familie Van der
Poort, ge jg., nr. 1, okt. 2003. Secr.: Jan van der Poort, Prinsenlaan 530, 3066 KE Rotterdam; e-mail:
poortpr.laan@freeler.nl. Hierin o.a.: J. de Jong: Het voorgeslacht van Hendrika Edelman, stammoeder
van de Calandstraat-tak [geh. met Dirk van der Poort, 1872 Rotterdam 1936; stamreeks te Rotterdam,
Hillegersberg, Blommersdijck].

M. Vulsma-Kappers
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vragenrubriek
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGy'die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.'Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere gènealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen. 7 ', - / , ' , , / , s .;{/

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

antwoorden
271. VAN ALPHEN-BIJL (55 (2000), pag. 476)
ia. Pleumje van Alphen, ged. Schipluiden 21-6-1693.
ïb. Andries van Alphen, ged. Schipluiden 16-5-1697.
2. Simon Andriesz. van Alphen, geb. Berkel (zie DTB Stompwijk 26, f. 103), ged. Bergschenhoek 24-8-

1665, tr. (2) Stompwijk 16-1-1707 Maartje Jans Warmenhoven, aang. overl. Zegwaart 2-6-1741; tr. (1)
(huw. niet gevonden te Berkel, maar trouwboek vertoont ca. 1690 enige hiaten)

3. AegjeDircksBijl.
4. Andries Jansz. van Alphen, ged. Berkel 12-11-1623, tr. Berkel 16-4-1651
5. Pleuntje Jans van Rijt, jd van Zouteveen; zij hertr. als wed. Berkel 27-11-1667 Willem Ariens van der

Snel.
8. Jan Andriesz. van Alphen, jm van Berkel, tr. Berkel 13-12-1615
9. Pietertgen Symons, jd van Hillegersberg.

J. Heemskerk, Zoetermeer

469. DIJCKMANS, MUELDERS (59 (2004), pag. 36)
Te Antwerpen huwden in de Sint Jacobskerk op 18-9-1569 Hans Molder en Neelken Dieckman. Getui-
gen waren Henrick van Colen en Peter Bruijns [Stadsarchief Antwerpen, PR 215, f. 92verso].
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Cornelia Dijckmans, vrouw van Hans Molders, 'schellebardier', werd op 31-3-1584 vermeld als waardin
op het Kasteel (samen met andere herbergier(ster)s, een tapster en een waard) [SAA, SR 379, f. ïsverso].
Dat Hans en Cornelia in die jaren het e.e.a. hebben meegemaakt, moge blijken uit het volgende.
Het Kasteel (of de citadel) werd op bevel van Alva gebouwd in 1567 in het noordelijk deel van het Kiel
(een dorp aan de Schelde aan de zuidkant van Antwerpen *), waarvoor speelhoven, moestuinen en
windmolens onteigend werden. Het werk werd in twee jaar voltooid. Het was vanuit dit kasteel dat de
Spaanse soldatenbenden in 1576 de stad plunderden en o.a. het stadhuis in vlammen opging. Na hun
vertrek in 1577 werd de vesting door de bevolking - zonder onderscheid van rang of stand - groten-
deels geslecht. Op deze vrijgemaakte ruimte en het kasteelplein werden woningen, villa's en lusthoven
gebouwd, evenals een 'hotel' voor Marnix en een paleis voor de prins van Oranje (waar op 18-3-1582
een moordaanslag op hem gepleegd werd). Na de komst van Farnese in 1585 werd het kasteel deels
herbouwd.
[*ter hoogte van de tegenwoordige Lodewijk De Waelplaats (Museum voor Schone Kunsten); in 1874
verdwenen de bolwerken definitief]

M. Vulsma-Kappers, Amsterdam

480. COERS (59 (2004), pag. 131)
Uit haar huwelijksakte in Montfoort blijkt dat Heyltie een dochter is van Cornelis Jansz. Coerts, die
dan (21-1-1672) nog leeft (zie SAR Montfoort 17 inv. 95 en 98). De Cornelis Jansz. Coerts in Montfoort die
getrouwd was met Janneke Jans Eikelenboom, stierf tussen 30-3-1663 en 31-12-1666 (zie SAR Montfoort
17 inv 30) en was dus zeker niet Heylties vader. In IJsselstein lieten een Cornelis Jansz. Eerckre/Coersie
en Erikje Dirks twee kinderen r.-k. dopen (Jacob op 19-2-1642 en Maria op 2-6-1644), maar geen Heyltie.
Ook in IJsselstein, op 13-8-1665, maakte een Feijtje Cornelis Coers huw. voorw., geassisteerd door haar
vader Cornelis Jansz. Cours en haar broer Jacob Cornelisz. Cours (zie HUA stadsgerecht IJsselstein inv
661-3 en inv 679). Of Heyltie uit dit IJsselsteinse gezin komt, is onzeker.

B. Kemp, Hazerswoude Rijndijk

vragen

485. VAN VLIET
Symon Jans van Vliet tr. (1) Reeuwijk 26-8-1736 Lena Kerkhoff, hieruit Tecla (1737); tr. (2) Bloemendaal
(Gouda) Antie Jans van der Starre, waaruit, te Broek, Willem (1760), Jan (1762), Petronella (1764) en Ma-
ria (1766). Gevraagd: voorouders en eventuele broers en zusters van Symon. Mogelijk was hij zoon van
Jan Jans van Vliet (van de Biesen) en Aeltje Symons (Kievit), tr. Boskoop (Randenburg) 2-10-1701, waaruit
elf kinderen geb. Moordrecht.

P.W.J. van Vliet, Bergen op Zoom

486. VAN LEE
Hendrijn van Lee (Verlee) liet haar zoon Hendrik van Lee dopen Arnhem 7-4-1675. Hendrik trouwde als
Hendrik Duijm in Den Haag. Gevraagd: informatie over Hendrijn.

mw. T. Hofman, Vlissingen

487.KEIJZER-JANS
Jan Keijzer tr. Maartje Jans. Hieruit ged. Medemblik 15-7-1781 Geertje en 11-9-1785 Jan. Zoon Jan tr. Me-
demblik 25-5-1809 Maartje Riesenbos, waaruit 10 kinderen. Gevraagd: herkomst en voorouders van Jan
Keijzer en Maartje Jans.

G. Vonk, Oostzaan

488. VAN BRONCKHORST-VAN BOECOP
Bertruit van Bronckhorst, geb. ca. 1340, verkoopt met haar zonen 7-3-1400 een woonhuis te Elburg; zij
tr. Arnold van Boecop, geb. ca. 1335, richter van de Veluwe, ridder, burgemeester van Elburg, raad v.d.
Hertog van Gelre, thesaurier-generaal 1395/96, beleend 9-11-1393 met het hof Mullingen te Oldebroek.
Gevraagd: voorouders van Bertruit en Arnold.
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VAN ZUIJLEN (VAN GAESBEECK)
Jacob van Zuijlen (van Gaesbeeck), geb. ca, 1380, Heer van Abcoude, Soest, Wijk etc, begr. Utrecht Kart-
huizerklooster. Gevraagd: zijn echtgenote en zijn (bastaard)-kinderen.
SCHUT, KERSKORF TOT DEN BIESSEN, VAN AMEIJDE (VAN HERLAER)
Gevraagd gegevens betreffende een geslacht Schut of Schut te Arnhem vóór 1550; een geslacht (van)
Kerskorf tot den Biessen(burg) in Gelderland of Utrecht vóór 1525; het geslacht der Heren van Ameijde
(van Herlaer) vóór 1500.

Fr. Inniger, Axel

489. BERENTS (HOLLANDER)
Te Blokzijl op 19-3-1699 wordt gedoopt Hermen Berents (Hollander), zoon van Berend Geerts en Fem-
metje Jans Gevraagd: huwelijk en voorgeslacht van Berend en Femmetje.

P. E. Hollander, Heemstede

490. VAN VELZEN-VAN DER MOLEN
Dirk Hendrickz. van Velzen tr. Alphen a/d Rijn 18-2-1744 Aaltje Barendse van der Molen. Hieruit Corne-
lia, Hendrik, Bernard, Hildegundis, Bernardis en Theodoris. Gevraagd: doopgegevens en voorgeslacht
van Dirk en Aaltje.
AARTS-SNOEK
Nicolaas Aarts, van Vrijenban, tr. Delft 10-5-1755 Petronella Snoek, van Vrijenban. Gevraagd: doopgege-
vens en voorgeslacht van Nicolaas en Petronella.

G. Nanninga, Wijhe

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

Sanatorium Hellendoorn
Rond 1900 werden t.b.c. patiënten verpleegd in o.a. het Sanatorium te Hellendoorn. Zo ook Anna
Geertruida Tappel, geb. Vlagtwedde 5-7-1902. Al geruime tijd ben ik op zoek naar de periode van haar
verblijf aldaar (1920??). Is iemand bekend met gegevens over dit sanatorium?

J. A. Tappel, Schubertlaan 39,9402 VB Assen, 0592-340192, joh.tappel@hccnet.nl

Kampong SPANEY
Petrus Matthias Spaenij diende 1876-1894 in het KNIL in Ned.-Indië, in Atjeh, was ongehuwd en overl.
Kota Radja 8-3-1894, 38 jr. In het district Manjung in Malaysia, juist tegenover Noord-Atjeh, ligt de
kampong Spaney, gesticht in 1895, nu met ca. 35 hutten. Gezocht wordt of er verband bestaat tussen
P.M. Spaenij (of een nazaat van hem) en de kampong. Er is contact geweest met het Staatsarchief en met
het Ministerie van Cultuur, Kunst en Tourisme in Kuala Lumpur, en ook met een stichting van afstam-
melingen van Nederlanders in Malaysia, maar alles zonder resultaat. Wie kan mij verder helpen?

M. J. Spaeny, Bagdaddreef 26,3564 HA Utrecht, 030-2617640, spaenymj@freeler.nl

DIJ(C)KHOF(F), DY(C)KHOFF, DECKHOFF, DICKHOFF
Jan Anthonij Dijkhof, van Lith (Meijerij van Den Bosch), otr./tr. Rotterdam 5/21-4-1711 Maria Aleyda
Noording, van Heukelom. Gevraagd: geboortegegevens van Jan. Ook informatie over een mogelijke
relatie van voornoemde Jan met:

1. Gerrit Jansen Dijkhof, won. Zwolle 1600-1649.
2. Dirck Dijkhoff, geb. ca. 1640, officier en schout v/d heerlijkheid Lith (1682,1692/94), begr. Lith 2-

12-1694, otr./tr. Zwolle/Winsen (Windesheim) 15-4/4-5-1676 Margareta van Sonsbeeck, ged. Zwolle
17-10-1652, begr. ald. 17-8-1740, dr. van Albert van Sonsbeke en Helena Kruis. Hieruit Dirk (Zwolle
1677), Aelbertus (Utrecht 1678), Joannes (Utrecht 1680), Antonij (Utrecht 1683), NN (Utrecht 1684)
enverm.Hellichje.
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3. John Anthony Dyckhoff (1690-1746), tinbewerker, verm. 1739 vertrokken naar Engeland, tr. Eliza-
beth (1690-1751). Hieruit Alegunda Helena (1708), Margaret (1711), William (1713), Johanna Marga-
retha (1715) en Anthony (1719).

H.F.G.W.A. Dijkhoff, Bijenlaan 33-A, 3956 GW Leersum, 0343-460122, dijkhoff6@zonnet.nl

VAN VLIET
Willem C. van Vliet, mandenmaker, geb. Gouda 1874, woonde Haastrecht, Oudewater, Gouda, Reeu-
wijk en Haarlem, overl. Haarlem 1939. Voer met een woonboot vanuit deze plaatsen door de omgeving
om zijn manden te verkopen. Tr. (ï) Annekee Rietveld, tr. (2) Wilhelmina Kamp. Figureert onder eigen
naam of onder pseudoniem in enkele boeken van Herman de Man als de anarchist in de Arke Liberté.
Zijn er onder de lezers mensen die via overlevering nog iets over hem kunnen vertellen?

P.W.J. van Vliet, Rossinilaan 9,4614 BW Bergen op Zoom, 0164-236997, pietvanvliet@concepts.nl

Portret BART DE HAAS
Tot de boedel van mijn vaders familie behoort een pasteltekening die waarschijnlijk mijn voorvader
Bart de Haas (1762-1842 Tiel) voorstelt. Bij het Iconografisch Bureau is via de catalogus van een portret-
tententoonstelling in 1929 in de Lakenhal te Leiden bekend, dat toen geschilderde portretten beston-
den van Bart de Haas, van zijn derde vrouw Margrieta Angenis van Krieken (1773-1810 Tiel) en van zijn
moeder Johanna van Haselendonck (1721-1795 Tiel). Deze portretten waren toentertijd in het bezit van
J.J. Vürtheim (ook afstammeling, 1896-1959) uit Den Haag, maar diens familie weet niet waar de schil-
derijen gebleven zijn. Ik zou graag de pasteltekening vergelijken met het portret waarvan zeker is dat
het Bart de Haas voorstelt. Wie kan mij helpen?

mw. F. A. Naafs-Loman, Gracht 15,8485 KN Munnekeburen, 0561-481595, ikenaafs@xs4all.nl

WILBALDER
Onlangs kwam kwam ik in het bezit van een schilderij van de achterzijde van mijn woning in De Rijp
dat, volgens de signatuur, in 1953 is gemaakt door Wil Balder. Graag zou ik wat meer willen weten over
deze schilder(es), maar naspeuringen hebben tot dusver niets opgeleverd. Wie kent of weet meer van
deze persoon?

O. Brunsting, Rechtestraat 25,1483 BA De Rijp, 0299-673167

Zeeuwse bronnen
J. van der Baan schrijft in zijn Geschiedkundige beschouwing van Zaams/og (Neuzen 1859), op blz. 228 (vanaf
regel 7): 'Intusschen verdient nog te worden opgemerkt, dat, voornoemde DE ZAGER, die onder het Fran-
sche bestuur allereerst tot Agent-municipaal benoemd was, in deze betrekking weldra vervangen is ge-
worden door JAN HUYSSEN, en deze weder door Adriaan Walraven, terwijl, in plaats van laatstgenoemde,
in 1801, werd aangesteld JAN DE MUL, die als Agent, of liever Maire, fungeerde tot 1808, toen hij werd op-
gevolgd door PIETER DEES, die, na twee en een halfjaar deze waardigheid bekleed te hebben, omstreeks
ter helft van het jaar 1811, zijnen opvolger FERDINANDUS DEES, als zoodanig installeerde'.
Wie weet waar ik de bronnen van deze benoemingen kan vinden?

drs. P. Walraven, Prinses Beatrixstraat 4,5056 HE Berkel-Enschot, walraven@veteranen.nl
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