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Foekje en de dokter
Foekje Ydes de Jong (1786-1856)
en Albert Coopmans (1778-1820)

DOOR DURK DE JONG EN GERRIT KRIJL
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Een onderzoek naar de afkomst van een familie De Jong uit Gaasterland in
Friesland, bleek in het begin van de 19e eeuw te stuiten op een ongehuwde
moeder.

In de meeste gevallen betekent dit het einde van de stamreeks, tenzij de
identiteit van de vader ons door een toeval in de schoot geworpen wordt. In
ons geval was het het onechte kind zélf dat kans heeft gezien ons meer dan 150
jaar later bekend te maken met de naam van zij n vader! De wijze waarop hij dit
deed bleek origineel en achteraf zeer doeltreffend te zijn geweest. Vrijwel ie-
dere keer als hij in aanraking kwam met de Burgerlijke Stand noemde hij zich
niet Pieter de Jong, zoals zijn geboorteakte vermeldde, maar Pieter Koopmans de
Jong of een variatie daarop. Hij had ruimschoots gelegenheid om van deze me-
thode gebruik te maken, want hij kreeg tien kinderen. Bij de eerste drie was hij
nog niet op het idee gekomen, maar bij de overige zeven merkte hij al gauw dat
hij vrij spel had. Nooit was er een ambtenaar die daar een stokje voor stak. Ook
zijn handtekening paste hij aan, meestal schreef hij 'P.K. de Jong'. De kinde-
ren die hij aangaf, kregen nooit de achternaam Koopmans de Jong, zodat deze
handelswijze nooit heeft geleid tot een naamswijziging. Waarschijnlijk dacht
men dat Koopmans een patroniem was. Pieter was kennelijk goed bekend met
zijn afkomst en wilde dat weten ook. Dit was zijn manier om te vertellen dat de
achternaam van zijn vader Koopmans was. Natuurlijk kon hij nooit beseffen
hoe hij ons later op het spoor naar zijn afkomst zou zetten.

De betreffende ongehuwde moeder heette Foekje Ydes de Jong, geboren op 15
augustus 1786 in Stavoren in het gezin van Ydejelles en DurkjeHiddes. Eenjaar
eerder was haar zuster Trijntje geboren. Ydejelles overleed reeds op 33 jarige
leeftijd en werd op 4 augustus 1788 te Stavoren begraven na een huwelijk van
4'/Jaar.

Door een toeval kwamen we een aantal jaren geleden te weten waar de naam
Koopmans vandaan kwam. Foekje Ydes had in 1811 haar familienaam in de ge-
meente Gaasterland, in het stadhuis van Balk laten registreren'. Op folio 37V
van register deel 2 van Balk deed Foekje aangifte van haar nieuwe achternaam
De Jong. Tot onze verbazing ontdekten we dat kort daarvoor, op folio 37 van
hetzelfde register, een zekere Albert Coopmans zijn achternaam had laten in-
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schrijven die hij overigens reeds lang voerde. Er is weinig fantasie voor nodig om te veronder-
stellen dat die twee samen op weg naar het stadhuis waren gegaan.

Deze vondst gaf plotseling een nieuwe dimensie aan wat zich eerst als een eenvoudig fami-
lieonderzoek liet aanzien en toont tevens aan hoe boeiend en verrassend genealogisch onder-
zoek kan zijn.

A Ibert Coopmans
Wie was Albert Coopmans? Van hem kwamen we snel meer te weten, dankzij zijn afkomst en
maatschappelijke status.
Albert Coopmans werd op n augustus 1778 in Bolsward geboren als zoon van Pieter Coopmans en
diens veel jongere tweede vrouw CharlotteSmits. Pieter was tijdens zijn eerste huwelijk burge-
meester in Bolsward. Hij is vooral legendarisch geworden doordat hij in de winter van 1763-
1764 op de schaats vanuit zijn woonplaats naar Den Haag reed en terug naar Leeuwarden2.
Hij legde die afstand afin één dag over de bevroren Zuiderzee, om een belangrijk staatsstuk
bestemd voor Maria Louise van Hessen Kassei, bij de Friezen beter bekend als Marijke Meu, in
Leeuwarden te bezorgen. Van hem worden nog wel sterkere staaltjes op het ijs verteld, maar
die zijn minder aannemelijk.

Albert Coopmans studeerde medicijnen aan de universiteit van Franeker, waar hij in 1804 als
Medicinae Doctor afstudeerde3. Hij trouwde in Gaast op 11 maart 1804 met Janke van Theeken,
dochter van Bavius van Theeken, secretaris-ontvanger van Dongeradeel en Jetske Kantjes. Het
echtpaar trok naar Balk, waar hij zich als arts vestigde en waar hun drie kinderen geboren
werden: Charlotte op 22 oktober 1804, Jetske op 30 januari 1807 en Pieter Bavius op 27 april 1809.
Mogelijk was Foekje in die periode reeds als dienstmeisje in het doktersgezin werkzaam.

In januari 1811 voltrok zich echter een ramp over het gezinnetje: Janke zakte door het ijs van
het Slotermeer en verdronk. Albert bleef achter met zijn drie nog zeer jonge kinderen. De
komst van de moeder van Albert met attestatie naar Balk in november 1811 heeft hier zeker
mee te maken.

Eigenlijk is de inschrijving van haar geslachtsnaam het enige tastbare feit waaruit blijkt dat
Foekje in 1811 in Balk woonde. Van Albert vernamen we wel het een en ander, bijvoorbeeld zijn
hernieuwde inschrijving in Sneek als medicus in 1812 op grond van een bevel van de Procureur
Generaal van het Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag4. Hieruit bleek dat hij zijn diploma als
Medicinae Doctor op 27 februari 1804 had ontvangen uit handen van de Rector Magnificus
van de Hogeschool te Franeker. Dit diploma verschafte hem blijkbaar niet voldoende inko-
men, want verschillende notariële akten getuigen van zijn bemiddeling bij de handel in on-
roerend goed, waarbij dikwijls veel geld gemoeid was.

Albert en Foekje
In 1813 was het de pas in Friesland ingestelde Burgerlijke Stand die ons op de hoogte houdt
van een mogelijk contact tussen Albert Coopmans en Foekje, zoals blijkt uit een geboorteakte van
Leeuwarden. Hierin werd vermeld dat de breidster Susanna Dienaar aan de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand bekend maakte dat aldaar op 18 augustus 1813 Foekje Ydes dejongwas bevallen
'van een onecht kind van het mannelijk geslacht, hetwelk zij ons voorstelde aan hetzelve de
voornaam van Pieter gevende'.

Men kan zich hierbij van alles afvragen: wat zocht Foekje in Leeuwarden, hoe kwam ze
daar, wie betaalde de reis en haar verblijf, wie koos de naam Pieter? Al deze vragen wijzen wel
sterk in de richting van Albert Coopmans als de mogelijke vader. Zijn familie had er belang bij
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dat Foekje uit het gezicht verdween, en wilde en kon de kosten daarvoor wel opbrengen. En
de naam Pieter, die in Foekjes familie onbekend is, is toevallig wel de voornaam van de vader
van Albert.

Hoe lang Foekje met haar baby in Leeuwarden is gebleven, weten we niet, maar twee jaar
later kwam een akte van de Burgerlijke Stand ons wéér te hulp! Blijkbaar was Foekje inmid-
dels verhuisd naar Stavoren, haar geboorteplaats, omdat haar zoon Karel daar is geboren op 27
november 1815. En was het de vorige keer een breidster die het kindje aan de ambtenaar kwam
laten zien, dit keer was de aangever Dr. Coopmans zelf! Hij wordt in de geboorteaangifte
'Med. Dr. en Vroedmeester' genoemd, wonende te Stavoren. En hij vergat niet te verklaren dat
de vader onbekend was. Nieuw was voor ons ook dat hij zijn werkterrein verplaatst had van
Balk naar Stavoren. Ook dit kan wijzen op een speciale relatie met Foekje en dit kind, want bij
het naspeuren van alle geboorteaangiften van Stavoren in 1815 en nabije jaren blijkt dat deze
arts nooit zelf aangifte deed van een geboorte waarbij hij aanwezig was geweest.

De naam Karel heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost. In die tijd was het vernoemen van
een familielid toch wel een ernstige zaak. De naam Karel kwam in Friesland wel voor, maar
was niet gebruikelijk. In Foekjes familie vonden we geen enkel aanknopingspunt. Toen ging
ons een licht op: Heette de moeder van Albert niet Charlotte? En was de mannelijke vorm van
deze naam niet Karel?

Alweer een aanwijzing die men zou kunnen bestempelen als roddelpraat, maar gevoegd
bij de pogingen van Pieter om ons te laten geloven dat Albert zijn vader was, hebben ze ons in
onze overtuiging gesterkt.

A Ibert ah zwerver
De eerstvolgende gelegenheid dat we gebruik maakten van de gegevens van de Burger-
lijke Stand om iets over Albert Coopmans te weten te komen, was het moment dat zijn dochters
trouwden. Charlotte trouwde op 21 december 1829 te Doniawerstal met Arme Gerbens Huitema
enjetske trouwde op 19 februari 1831 te Gaasterland met HantjeHaaitjes Visser. Hierbij kwamen
ons de nodige huwelijksakten en -bijlagen ter beschikking. Daarbij was een extract uit het
overlijdensregister van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hoorn, waaruit bleek dat Al-
bert aldaar op 5 oktober 1820 op 42-jarige leeftijd was overleden.

Een nadere bestudering van de oorspronkelijke overlijdensakte laat zien dat Albert in het
Bedelaarswerkhuis te Hoorn5 was overleden. Bij de aangifte waren de gegevens van Albert wat
verminkt overgekomen. Hij werd hier 'A. Koopman' genoemd, oud 41 jaar, zonder beroep,
weduwnaar van 'Janneke Teken en zoon van wijlen Albert Koopman en Frederika Smit'. Het
ging onmiskenbaar om onze Albert Coopmans, hoewel Oudenaarde als zijn geboorteplaats
genoemd werd. De aangifte werd gedaan door een bediende van het Bedelaarswerkhuis en
uit niets in de akte kan men opmaken dat Albert daar zijn beroep van arts uitoefende. Men
mag dus aannemen dat hij daar als zwerver was opgesloten. Het Bedelaarswerkhuis lag op
een eiland in de haven van Hoorn. Oorspronkelijk was het een magazijn van de Admiraliteit
van Westfriesland. In de Franse tijd werd het ingericht als militaire gevangenis. Van 1817 tot
1827 fungeerde het als bedelaars-werkhuis. Een overeenkomstig gesticht was er in Veere6. De
omliggende provincies konden er hun bedelaars heen sturen en moesten daarvoor bijdragen
in de kosten. Het vervoer vond meestal met politiebegeleiding te voet plaats.

De archieven betreffende de gedetineerden die in Hoorn verbleven, zijn helaas verloren
gegaan. Wel is bekend dat de sterftecijfers hoog waren ten gevolge van besmettelijke ziekten
en onhygiënische toestanden. De gegevens van geboorten en overlijden werden door een be-
diende van de inrichting normaal bij de Burgerlijke Stand van Hoorn aangegeven. Hieruit
kan men wel een indruk krijgen van de samenstelling van de bevolking van het tehuis. Er
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verbleven gemiddeld circa zevenhonderd mensen, afkomstig uit alle delen van het land7. In
1819 werden er van 99 personen het overlijden aangegeven. In het sterfjaar van Albert Coopmans
(1820) maakte genoemde bediende 67 maal de tocht naar het stadhuis om een overlijden aan te
geven; negenmaal voor een kind.

Aan lager wal
Het is duidelijk dat Albert in de periode 1815-1820 aan lager wal moet zij n geraakt.

De eerste tekenen hiervan bereikten ons toen we ons verdiepten in de gemeenteadministra-
tie van Stavoren. Eind 1818 klopten de drie kinderen van Albert Coopmans aan bij het armbe-
stuur van Stavoren met een verzoek tot ondersteuning omdat ze door hun vader in de steek
waren gelaten. Eerder hadden ze het al in Balk geprobeerd waar ze tenslotte toch geboren en
opgegroeid waren. Hiermee begint een lange periode van touwtrekkerij tussen de gemeenten
Balk, Stavoren en Hindeloopen, met als inzet de kosten van het onderhoud van de kinderen
Coopmans, die zou duren tot enkele jaren na het overlijden van de vader van de kinderen8.
Hindeloopen kwam in beeld nadat de kinderen door hun grootmoeder Charlotte Smits waren
opgenomen die in die jaren in daar woonde. Tenslotte kwamen zelfs de gedeputeerde Staten
van Friesland er aan te pas, die van de betrokken plaatsen eisten om te bewijzen hoe lang Al-
bert Coopmans in hun gemeente gewoond had. Pas in 1822 kwam er een duidelijke uitspraak
van de Gedeputeerde Staten waarin de diaconie van Balk aansprakelijk gesteld werd voor alle
kosten van onderhoud gemaakt na het overlijden van Albert Coopmans.

Als gevolg van de correspondentie met Gedeputeerde Staten kregen wij een redelijk beeld
van de plaatsen waar Albert zich tot zijn arrestatie ophield. Het werd ons hierdoor duidelijk
dat Albert na zijn verblijf in Balk vanaf 1813 woonachtig geweest is in Leeuwarden. Vandaar
vertrok hij in 1814 naar Stavoren, waar hij tot juli 1818 gewoond heeft. Daarna is hij met ach-
terlating van zijn kinderen in behoeftige omstandigheden, vertrokken naar Vlieland waar hij
weer enige tijd als arts werkzaam is geweest. Uit de beschrijvingen blijkt dat een deel van de
omzwervingen van Albert samenviel met die van Foekje. Gelijktijdig waren ze in Leeuwarden
en gelijktijdig vertrokken ze vervolgens naar Stavoren. Hiermee werden onze laatste twijfels
met betrekking tot hun relatie weggenomen.

Het verblijf van Albert Coopmans op Vlieland heeft echter maar kort geduurd. Aanvankelijk
waren er wat problemen met de hoogte van zijn salaris. Hierdoor dreigde Albert te vertrekken
naar Zaandam waarvoor hij een beroep beweerde te hebben ontvangen. Hoewel men geluk-
kig was met zijn kundigheden als arts heeft men hem in april 1819 moeten ontslaan, omdat
Albert te vaak en te lang van het eiland verdween9. Kort erna belandde hij in Hoorn in het
bedelaarsgesticht.

Briefje
Niet alleen wij verbazen ons over de afloop van deze geschiedenis, maar ook de directeur van
het bedelaarsgesticht was er verlegen mee. Nog op de dag van het overlijden van Albert stuur-
de hij een briefje met de volgende tekst naar de gemeente Hindeloopen:

Hoorn, 5 october 1820
Alzoo David Spoorman op welke naam denzelve zig heeft doen stellen, en den 10
augustus10 door Burgermeesteren dezer Stad in dit gesticht wegens Bedelarije in-
gezonden, dog nader van terseijde gebleken is, dat denselve niet Spoorman maar
A: Koopman genaamd was, en destijds als Med: Doctor te Balk, en Hinloopen heeft
gepractiseerd; en daar ik meen denzelve van een goede famielje geweest te zijn, kan
ik niet afzijn" om ter Ued kennis te brengen dat denzelve Koopman hedenmiddag
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te 12 uuren aan de gevolgen van 't water en borstziekte is overleden, met verzoek om
zulks ter kennisse van de famielje te brengen welke mij alle onbekend zijn.
Hiermede blijve

De directeur van het Bedelaarsgesticht te Hoorn
D.Poeliejoe

Uit een rekening die de gemeente Hindeloopen van het bedelaarsgesticht ontving, werd ons
duidelijk dat Albert op 10 augustus 1819 in het gesticht opgenomen is. Tevens bleek uit dit
document dat Albert als laatste woonplaats Hindeloopen opgaf, misschien om dezelfde reden
als waarom hij een valse naam opgaf. Kenmerkend voor die tijd is ook dat de bewoners van het
gesticht op de rekening 'ingezonden voorwerpen' worden genoemd. Het bedelaarsgesticht
bracht in 1820 aan de gemeenten een dagprijs van 38 cent in rekening. Albert werd in het ge-
sticht opgenomen, kort nadat een opstand onder de bewoners7 onderdrukt was.

PieterenKarel
Alberts moeder is door de levenswijze van haar zoon volledig aan de grond geraakt, zodat ze
haar kleinkinderen niet kon onderhouden. Ook met de jongens van Foekje ging het niet zo
goed. Bij de ingekomen stukken van Stavoren vonden we een lijst uit 1823 met zes kinderen,
allen in onecht geboren en door de ouders verlaten. Op deze lijst vonden we ook Pieter en Ka-
rel....Koopmans!

Pieter en Karel kwamen ook voor op een lijst uit 1825 van armen die wekelijks
voorzien werden van alimentatie12. Pieter en Karel die hier weer 'Kinderen van Koopmans'
genoemd werden, ontvingen samen wekelijks een korf aardappels, een half brood en een gul-
den. Vanaf 1 juli 1825 vinden we ze niet meer op deze lijst.

Tenslotte verschafte ook het huwelijk van Pieter zelf ons nog de nodige informatie
via de bijlagen. Pieter werd ingeschreven bij de Nationale Militie in de gemeente Harlingen.
Bij de loting van 1832 werd hij vrijgesteld van dienst. Als beroep van Pieter werd boerenknecht
vermeld. Blijkbaar zijn Foekje en haar jongens tussen 1825 en 1832 van Stavoren naar Harlin-
gen verhuisd. Mogelijk had Foekje zich door de affaire met AlbertCoopmans in Stavoren onmo-
gelijk gemaakt.

Minder onbegrijpelijk is de reden waarom Pieter later in Gaasterland ging wonen.
In 1837 zou hij trouwen met Bruinsjen Bouwman, dochter van een schoolmeester uit Oudemir-
dum. In 1834 woonde hij reeds in Harich, een plaatsje nabij Balk. In de hervormde kerk van
Harich deed hij belijdenis en werd hij gedoopt en in het lidmatenboek is vermeld:
'1834 Den 10 april is alhier na afgelegde Belijdenis des Geloofs en op onderwerping aan den
doop der volwassenen tot Lidmaat der Gemeente aangenomen en als zoodanig den 13 dato
opentlijk volgens den wet bevestigd de navolgende Persoon: Pieter Alberts Koopmans &e]ong.

40-j»rigc echtvereeuiging
VAN

r . A. KOOPMANS DE JONG
EN

B. L. BOUWMAN.
Sonde], 17 April 1877.

Hunne dankbare Kinderen.
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Het was Pieter ongetwijfeld ernst geweest met deze gebeurtenis en het is daarom niet te
verwachten dat hij deze naam opgegeven had als hij er niet van overtuigd was een zoon van
Albert Coopmans te zijn.

Zoals in het voorgaande reeds beschreven is, zou het hierbij niet blijven. We weten al hoe Pie-
ter zich bij de aangifte van zij n kinderen bekend maakte als zoon van Albert Coopmans. Eén van
zijn kinderen geeft hij zelfs de voornaam Albert13.

Foekje kwam op den duur ook naar Gaasterland, waar ze op 2 juli 1856 op 69-jarige leeftijd
overleed. Karel, die ook naar Gaasterland kwam, is ongehuwd overleden. De broers woonden
de laatste jaren van hun leven in Sondel, waar Karel op 10 april 1890 en Pieter op 11 december
1894 overleed.

De hardnekkigheid waarmee de broers wilden uitdragen dat Albert Coopmans hun vader was,
maakt duidelijk hoe groot hun overtuiging was, een overtuiging die na dit onderzoek ook de
onze is. Dat ze de toevoeging aan hun naam als Koopmans schreven in plaats van Coopmans
lijkt voor de hand te liggen omdat ze die naam waarschijnlijk nooit op schrift gezien hebben.

Hoe vast de toevoeging 'Koopmans' geworteld was, moge blijken uit de
hierbij afgebeelde familieadvertentie die de kinderen van Pieter de Jong in 1877
in de Leeuwarder Courant lieten plaatsen ter gelegenheid van het 40-jarig huwe-
lijk van hun ouders.

Blijkbaar was Pieter onder deze naam nog steeds bekend en dat nog bijna 60 jaar na het tragi-
sche einde van Albert Coopmans.

Uit familieverhalen is bekend dat Willem de Jong (1875-1961), een kleinzoon van Pieter, in zijn
woonplaats Balk 'Willem Koopman' genoemd werd. Hij heeft altijd gedacht dat hij deze bij-
naam droeg wegens zijn handelsgeest. Maar wij weten beter...

Noten
1. De registers van naamsaanneming in Friesland kan men tegenwoordig ook vinden op de website

van Tresoar, locatie Ryksargyf, www.ryksargyf.org.
2. Sterke staaltjes van deFriesevlakte, in: Friesland Post(i98o), december 1980, pag. 36-37, schaatskatern.
3. Inschrijving in het Album Studiosorum Franekerensis, 1796 onder nr 14232 als A. Coopmans, Frisius

Polsardius.
4. Tresoar, locatie Ryksargyf, toegang 16, alle gerechten 1811-1836, inv. nr. 1342.
5. Bert Kaag, Bedelarijen een bedelaarswerkhuis, z. pi. 1980, scriptie, 24 pp. (in ons bezit).
6. J. Kaljouw, Provinciaal werkhuis te Veere, Tehuis voor bedelaars, zwervers en vagebonden, in: Cens Nostra 55

(2000), pag. 30-35.
7. E.F.N. Kaag, Oproer in een bedelaarsgesticht: Hoorn 1819, in: Autoriteiten strijd, uitgave van het Instituut

voor Lerarenopleiding V.L.- V.U., Amsterdam 1981, pag. 149-154 en Geert Mak, De zomer van 1823,
lopen met Van Lennep, dagboek van zijn voetreis doorNederland, Zwolle 2000, pag. 39-46.

8. Archief gem. Nijefurd, 09 overheidsarchieven Stavoren Nr 766 en 05 overheidsarchieven Hinde-
loopen Nrs 90 t/m 93.

9. Archief gem. Vlieland, afschriften verzonden stukken B en W in 1819.
10. Jaartal niet duidelijk.
11. Nalaten.
12. Archief gem. Nijefurd, 09 overheidsarchieven Stavoren Nr 787, kohieren van de wekelijkse bede-

ling 1825.
13. Albert Pieters de]ong, geb. Gaasterland 23-3-1847, geëmigreerd naar Amerika in 1893. Diens zoon,

PieterAlberts deJong zal wel nooit geweten hebben dat hij zijn voornaam en patroniem aan een voor-
malige burgemeester van Bolsward te danken had.
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het portret van
[Carel du Buy]

Carel du Buy, geb. Helder 15-3-1817, kantoorbediende op een advocatenkantoor en later zelf-
standig koopman, overl. Amsterdam 31-8-1886, zoon vanjacob du Buy en Fransina Carolina van
Gogh, tr. Amsterdam 22-5-1856 Johanna Maria du Buy (zijn nicht), geb. Amsterdam 18-3-1822,
overl. Amsterdam 29-3-1895, dochter vanjohannes du Buy en Lena Koster. Jacob du Buy (1796-
1840) en Johannes du Buy (1793-1870) waren broers. Uit het huwelijk zijn vijf kinderen te
Amsterdam geboren2.

De foto is gemaakt omstreeks 1872 door W. G. Kuijer, Westermarkt 19 te Amsterdam.

J. du Buy

Noten
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
2. J. du Buy, De van oorsprongNoord-Fransefamilie du Buy/Dubuy in woord en beeld sinds 1644 (eigen uitgave

2004).
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de beschikbaarheid van notariële
archieven uit de periode 1916-1925

DOOR LAURENS BEIJEN '

Er is de laatste jaren een probleem gerezen rond de openbare toegankelijkheid van sommige
notariële archieven uit het begin van de twintigste eeuw. Gelukkig maakt een recente beslis-
sing van het Gerechtshof in Amsterdam duidelijk dat genealogen en andere onderzoekers
niet met lege handen hoeven te blijven staan. Het Hof heeft uitgesproken dat notaris-bewaar-
ders zich niet mogen onttrekken aan hun plicht om akten over te brengen naar de archiefbe-
waarplaats.

Een nieuwe wet met nieuwe problemen
Het probleem is ontstaan door de nieuwe Wet op het notarisambt die op 1 oktober 1999 in wer-
king is getreden1. Artikel 59 van die wet geeft als hoofdregel dat de notariële akten die ouder
zijn dat vijfenzeventig jaar moeten worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats2. Voor
'akten betreffende uiterste willen' (testamenten, codicillen en dergelijke)3 geldt echter een
afwijkende termijn: die moeten worden overgebracht nadat ze honderd jaar oud zijn gewor-
den. De overbrenging hoeft niet onmiddellijk plaats te vinden nadat een akte de desbetref-
fende ouderdom heeft bereikt: de notaris die verantwoordelijk is voor de overbrenging heeft
dan nog tien jaar de tijd.

Het onderscheid tussen testamenten en andere akten is een nieuw element in de wet. In de
toelichting schreef de toenmalige verantwoordelijke staatssecretaris, dat gebleken was dat de
overbrengingstermijn van vijfenzeventig jaar voor testamenten in sommige gevallen te kort
is. Iemand die op jonge leeftijd een testament heeft gemaakt (dat kan al vanaf 16 jaar), zou het
risico lopen dat nog tijdens zijn leven zijn testament naar de archiefbewaarplaats zou worden
overgebracht. De staatssecretaris noemde weliswaar de mogelijkheid om bij de overbrenging
beperkingen te verbinden aan de openbaarheid van sommige akten, maar schreef: 'Het is
evenwel praktischer om die akten van de rest van het protocol af te zonderen en op een later
tijdstip - na honderd jaar - over te brengen naar de rijksarchiefbewaarplaats'4.

Dat de gekozen oplossing óók grote praktische bezwaren heeft, is onvoldoende onder-
kend5. Tot dusverre hebben notarissen bij het bewaren van hun stukken nooit onderscheid
hoeven te maken tussen testamenten en andere akten. Bij de overbrenging van de akten naar
de archiefbewaarplaats moet nu per akte worden nagegaan tot welke categorie deze behoort.
Gezien de hoeveelheden waar het om gaat, kost dit veel tijd.

Notaris-bewaarders

Notariële akten gaan niet rechtstreeks van de notaris die ze heeft vervaardigd naar de archief-
bewaarplaats. Er is een tussenstation: de algemene bewaarplaats van protocollen. Een derge-
lijke bewaarplaats is er in ieder van de negentien arrondissementen waarin Nederland vol-
gens de rechterlijke indeling is verdeeld6. Notarissen brengen hun akten en die van hun voor-
gangers over naar de algemene bewaarplaats wanneer die akten twintig a dertig jaar oud zijn.
De Kamer van Toezicht in het arrondissement7 houdt toezicht op de algemene bewaarplaats
en wijst bovendien een notaris uit de hoofdplaats van het arrondissement aan als bewaarder.
Deze notaris-bewaarder heeft met betrekking tot de akten die zich in de bewaarplaats bevin-
den dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een notaris, en is ook degene die ervoor ver-
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antwoordelijk is dat de akten tijdig worden overgedragen aan de archiefbewaarplaats8.
Gebruikelijk is dat de akten in tranches van tien jaar worden overgebracht. De tranche

1906-1915 is nog onder het oude regime overgebracht naar de rijksarchieven. Daarbij hoefde
dus nog geen onderscheid te worden gemaakt tussen testamenten en niet-testamenten. Pro-
blemen deden zich voor het eerst voor bij de tranche 1916-1925. Begin 2001 was voor de oudste
akten uit deze groep de ouderdom van vijfenzeventig jaar, verhoogd met de maximale spe-
ling van tien jaar, bereikt. Voorzover het niet om testamenten ging, hadden die akten toen
dus openbaar toegankelijk moeten zijn. Slechts enkele notaris-bewaarders hebben daar tijdig
voor gezorgd. In een brief van 12 juli 2001 gaf een ambtenaar van het Ministerie van Justitie
namens zijn minister de notaris-bewaarders de opdracht om de niet-testamenten die meer
dan vijfenzeventig jaar oud waren over te brengen9. Ook die brief heeft niet overal voldoende
indruk gemaakt.

Behoefte aan inzage
Eind 2001 had ik bij mijn onderzoek naar de familie Beijen behoefte om meer te weten over
de nalatenschappen van twee broers Beijen, neven van mijn overgrootvader die in Bodegra-
ven woonden en toevallig beiden in februari 1923 waren overleden10. Ik ging ervan uit dat de
plaatselijke notaris B.D. Krüsemann de inventarissen en de akten van boedelscheiding had
opgesteld. De notariële akten uit die periode bleken echter niet aanwezig te zijn in het toen-
malige Algemeen Rijksarchief. Uit de websites van enkele andere rijksarchieven bleek dat de
akten uit de periode 1916-1925 daar wél waren overgebracht.

Nadat ik had uitgezocht hoe de wettelijke regeling in elkaar zit, nam ik contact op met de
notaris-bewaarder in het arrondissement 's-Gravenhage11 en vroeg ik om inzage in de akten
die ik nodig had. De notaris wees dat verzoek af. Hij schreef dat ik wel tegen betaling een
kopie van archiefbescheiden kon ontvangen, maar alleen als ik zou kunnen aantonen dat ik
belanghebbende ben. Verder schreef hij dat hij voorlopig niet van plan was om de akten over
te brengen naar de archiefbewaarplaats omdat het onduidelijk was wie de extra kosten van de
uitsplitsing van de akten (volgens hem zo'n zestienhonderd dozen met elk zo'n zestig akten)
zou moeten dragen: 'Zolang daarover geen duidelijkheid bestaat, zullen de werkzaamheden
met betrekking tot de uiteindelijke overdracht aan het rijksarchief niet plaatshebben'.

Aan de door de notaris genoemde mogelijkheid om tegen betaling kopieën van akten aan
te vragen, had ik niets omdat ik niet voldeed aan het belanghebbendenbegrip dat de Wet op
het notarisambt hanteert met betrekking tot de afgeven van afschriften12. Bovendien zou het
vreemd zijn om hoge notaristarieven te moeten betalen voor gewaarmerkte afschriften, als
je alleen maar inzage wilt van akten die vrij beschikbaar zouden behoren te zijn. En daarbij
komt dat het, zolang de stukken niet zijn overgebracht, onmogelijk is om in het repertorium
te zoeken naar akten die van belang zouden kunnen zijn.

Vervolgens heb ik geprobeerd duidelijkheid te krijgen over het standpunt van het Ministe-
rie van Justitie. Die duidelijkheid bleek echter niet te krijgen te zijn13. Hierop volgde een ver-
dere e-mailwisseling tussen de notaris en mij. De notaris bleef zich daarbij op het standpunt
stellen dat het door hem genoemde 'aanbod' van afschriften tegen betaling op voorwaarde
dat ik zou aantonen belanghebbende te zijn, een reëel alternatief voor mij zou betekenen. Ik
benadrukte dat ik niet de dupe wilde worden van een probleem dat speelde tussen de notaris
en het ministerie. Kort erna deelde de notaris mee dat hij niet verder wilde communiceren.
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De situatie in andere arrondissementen
In februari 2002 maakte ik via navraag bij de archieven en in enkele gevallen bij de notaris-
bewaarders een inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot de akten uit de jaren
1916-1925 in alle negentien arrondissementen. Op dat moment was het beeld als volgt:

- In vijf arrondissementen (Leeuwarden, Zwolle, Almelo, Middelburg en Roermond) was
de overbrenging voltooid;

- In drie arrondissementen (Utrecht, 's-Hertogenbosch en Maastricht) werd verwacht dat
de overbrenging binnen enkele maanden zou plaatsvinden;

- In één arrondissement (Arnhem) werd door de notaris-bewaarder aangegeven dat de
overbrenging snel zou kunnen plaatsvinden als er voldoende ruimte zou zijn in het rijks-
archief.

- In vijf arrondissementen (Assen, Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Breda) werd aan de
overbrenging gewerkt;

- In vijf arrondissementen (Groningen, Zutphen, 's-Gravenhage, Rotterdam en Dordrecht)
was er nog geen uitzicht op overbrenging.

De meeste collega's van de Haagse notaris-bewaarder vonden de overbrenging dus geen on-
overkomelijk probleem. Opvallend vond ik de reactie van de notaris-bewaarder uit Breda:
'Het is een rotklus, maar het moet gewoon een keer gebeuren". Dat is een heel andere opstelling dan ik
in Den Haag was tegengekomen.

Een klacht bij de Kamer van Toezicht
Omdat ik geen andere weg zag om in dit meningsverschil een stap verder te komen, diende
ik op 25 februari 2002 een klacht in bij de Kamer van Toezicht in het arrondissement 's-Gra-
venhage over het feit dat de notaris in strijd met zijn rechtsplicht weigerde om de akten uit
de periode 1916-1925 over te dragen'4. De kamers van toezicht zijn in de wet aangewezen om
klachten over notarissen en kandidaat-notarissen te behandelenls. In mij n klachtbriefschreef
ik dat het onvoldoende doordenken door het ministerie van de consequenties van de nieuwe
regeling nog geen vrijbrief betekent om een wettelijke verplichting in de wind te slaan, en
dat het zeker niet aanvaardbaar is om een meningsverschil met het ministerie uit te vechten
over de rug van individuele burgers die belang hebben bij informatie die inmiddels openbaar
toegankelijk zou behoren te zijn.

Op de klacht volgde eerst een schriftelijke fase: antwoord van de notaris, repliek door mij
en dupliek door de notaris. Hij poneerde dat ik aan de door de Minister van Justitie aan de
notaris-bewaarders opgelegde last zelf geen rechten zou kunnen ontlenen: 'De regeling om-
trent het afdragen van archiefbescheiden is immers niet geschreven voor diegenen die in het
rijksarchief gegevens wensen op te diepen'. Ik stelde daar tegenover dat die regeling juist wél
geschreven is ten behoeve van degenen die informatie nodig hebben uit die archiefbeschei-
den. Zij moeten er immers van verzekerd zijn dat de stukken waar zij belang in stellen niet
later dan op het uit de wet voortvloeiende moment vrij beschikbaar en goed toegankelijk zijn.
Als dat niet het geval is doordat wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen, is er alle
reden voor een klacht.

Op 10 juli 2002 volgde de mondelinge behandeling door de Kamer van Toezicht. De ad-
vocaat van de notaris16 vocht primair de ontvankelijkheid van mijn klacht aan. Volgens hem
was de notaris voor zijn taken als bewaarder niet onderhevig aan het notarissentuchtrecht. Ik
wees erop dat de tuchtrechtspraak betrekking heeft op al het handelen en nalaten van notaris-
sen in hun functie17. De advocaat vond verder dat de notaris, die over deze zaak gecorrespon-
deerd had met het ministerie en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, voldoende had
gedaan om tot een oplossing te komen, en dat de notaris-bewaarders elders die de akten wel
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hadden overgebracht zich in een totaal andere situatie bevonden dan deze notaris. Ik bestreed
dat: weliswaar is 's-Gravenhage een arrondissement waar veel akten moeten worden overge-
bracht, maar de situatie is daar niet principieel anders dan elders in het land.

Tijdens de zitting probeerde de voorzitter tevergeefs om te komen tot een praktische oplos-
sing. Hij vroeg of de notaris bereid was om mij de akten die ik nodig had ter beschikking te
stellen. De notaris bleef echter als voorwaarde stellen dat ik zou aantonen belanghebbende te
zij n in de zin van de Wet op het notarisambt en dat ik de volledige tarieven zou betalen.

De Kamer van Toezicht deed op 21 augustus 2002 uitspraak. De beslissing blonk helaas niet
uit door consistentie. Positief was dat mijn klacht ontvankelijk en gegrond werd verklaard.
Dat Justitie nog geen uitspraak had gedaan over de vraag wie de kosten van uitsplitsing moet
dragen, nam volgens Kamer van Toezicht niet weg dat de dat de notaris moest voldoen aan de
hem opgelegde verplichting om de akten over te dragen. Maar op die gegrondverklaring volg-
den overwegingen die een andere kant opgingen. Volgens de Kamer had de notaris zich 'met
grote voortvarendheid' gewend tot de bevoegde autoriteiten om vast te stellen voor wiens re-
kening de kosten van splitsing zouden komen'8. Omdat Justitie daarover nog geen uitspraak
had gedaan, legde de Kamer de notaris geen maatregel op. Daaraan werd toegevoegd: 'De
Kamer is van mening dat invoering van nieuwe wetgeving ook gepaard moet gaan met een
goede daarop aansluitende regelgeving. Zolang die regelgeving er niet is, kan naar het oor-
deel van de Kamer in alle redelijkheid van de notaris niet worden verlangd dat hij bedoelde
werkzaamheden verricht. Dat hiermede de belangen van klager worden geschaad, heeft de
Kamer mede in haar overwegingen betrokken'.

Het gegrond verklaren van mijn klacht zonder het opleggen van een maatregel had ik
tijdens de zitting zelf gesuggereerd. Maar ik had daaraan toegevoegd dat ik hoopte dat de
uitspraak ertoe zou leiden dat de notaris zich alsnog met spoed van zijn taak zou kwijten. De
laatste overwegingen van de Kamer van Toezicht droegen daar niet aan bij; ze gaven eerder
steun aan de opstelling van de notaris.

Hoger beroep bij het Gerechtshof
Tegen beslissingen van de kamers van toezicht staat hoger beroep open bij het Gerechtshof
in Amsterdam". Ondanks mijn teleurstelling over de uitspraak besloot ik zelf geen beroep in
te stellen. De notaris deed dat wel: hij wilde ook de ontvankelijk- en gegrondverklaring van
mijn klacht van tafel hebben.

Toen de notaris beroep had ingesteld, bracht ik ook mijn standpunt weer naar voren20.
In mijn verweerschrift stelde ik me achter het oordeel van de Kamer van Toezicht over de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van mijn klacht, maar vroeg ik om verbetering van de
motivering. Ik wees erop dat de Kamer niet was ingegaan op het feit dat in veel andere ar-
rondissementen de akten wel waren overgedragen en zich had beperkt tot het overnemen van
de klachten van de notaris over het ministerie. Verder vond ik dat niet duidelijk was gemaakt
waarom mijn belangen bij het naleven van wettelijke bepalingen zouden moeten wijken voor
het belang van de notaris die zich aan die bepalingen had onttrokken.

De zitting bij het Gerechtshof vond plaats op 10 april 2003. De standpunten van de notaris
vielen daar niet in goede aarde21. Hij moest toezeggen dat hij alsnog een oplossing zou zoeken
voor de door mij gevraagde akten22. De schriftelijke beslissing van het Hof, die werd vastge-
steld op 24 juli, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Een citaat:
'De weigering van de notaris wordt ingegeven door financiële motieven. De notaris had zich
hierop met de vraag wie de kosten van gereedmaken van de archiefbescheiden zou betalen
tot de rechter kunnen wenden, hetgeen hij heeft nagelaten. Voorts heeft hij ook geen overleg
gepleegd met de Kamer van Toezicht te 's-Gravenhage, de rijksarchiefbewaarplaats of contact
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opgenomen met notarissen die in andere arrondissementen zijn benoemd tot bewaarders.
Van de notaris kon in alle redelijkheid minst genomen23 worden verlangd dat hij aan klager
kosteloos de verzochte inzage in bepaalde akten zou verstrekken. Dit heeft de notaris nage-
laten. Hij heeft zich daarentegen passief opgesteld jegens klager. Bovendien heeft hij er geen
blijk van gegeven zich het probleem waar klager door zijn weigering mee kampte, te hebben
aangetrokken. Het getuigt niet van een zorgvuldige handelwijze van de notaris dat hij de fi-
nanciële problemen waarmee hij naar eigen zeggen geconfronteerd werd door de verzochte
overbrenging feitelijk op klager afwentelde. In zijn dienstverlening is hij in ernstige mate
tekort geschoten. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de notaris toen hij werd geconfron-
teerd met de financiële aspecten van de overbrenging, zich onvoldoende heeft ingespannen
om op voortvarende wijze actief naar een oplossing te zoeken, waarbij klager gebaat was'.

Mijn klacht werd daarom gegrond verklaard. Aan de notaris werd de maatregel van waar-
schuwing opgelegd24. Bepaald werd dat die waarschuwing ten uitvoer zou worden gelegd in
een openbare rechtszitting op 28 augustus 2003.

Conclusie
Deze ervaringen laten zien dat het soms niet makkelijk is om inzage te krijgen in notariële
akten, maar ook niet onmogelijk. Ik hoop dat andere notaris-bewaarders hier lering uit zul-
len trekken en dat andere onderzoekers in vergelijkbare gevallen niet dezelfde weg zullen
hoeven te volgen als ik. Natuurlijk is het het beste als het niet meer nodig is om individuele
verzoeken te doen. Het is hoog tijd dat alle akten uit de periode 1916-1925 die geen testament
zijn, op korte termijn worden overgebracht naar de archiefbewaarplaatsen.

Ik heb de Minister van Justitie in augustus 2003 een kopie van de beslissing van het Ge-
rechtshof gestuurd. Daarbij heb ik gevraagd om ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen
over de openbare toegankelijkheid van notariële akten worden nageleefd. Uit een antwoord
van het ministerie blijkt dat er naar aanleiding van deze beslissing overleg wordt gevoerd met
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De conclusies van dat overleg waren bij het af-
ronden van de kopij helaas nog niet duidelijk.

Noten
1 Staatsblad 190 van 1999. De Wet op het notarisambt (hierna: Wna) kwam in de plaats van de Wet op

het Notarisambt (met hoofdletter N) die uit 1842 stamde en daarna vele malen is aangepast.
2 De Wna spreekt over de 'rijksarchiefbewaarplaats'. Dat is dus het rijksarchief in de desbetreffende

provincie. De archieven kunnen vervolgens door het rijksarchief ter beschikking worden gesteld
aan het meest betrokken streek- of gemeentearchief.

3 In het vervolg duid ik de 'akten betreffende uiterste willen' kortheidshalve aan als testamenten.
4 In het oorspronkelijke wetsvoorstel kwam het onderscheid nog niet voor. Het werd in augustus 1997

door de toenmalige staatssecretaris mevrouw mr. E.M. A. Schmitz bij nota van wijziging in het wets-
voorstel opgenomen. Het kamerstuknummer van de nota van wijziging is 23706, nr. 13; de toelicht-
ing is opgenomen in de nota naar aanleiding van het nader verslag, kamerstuk 23706, nr. 12.

5 Voor zover valt na te gaan lag aan de wijziging geen wens vanuit de Tweede Kamer of van be-
trokkenen ten grondslag.

6 De arrondissementen zijn: Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Almelo, Zutphen, Arnhem,
Utrecht, Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, 's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg,
Breda, 's-Hertogenbosch, Roermond en Maastricht.

7 Op de samenstelling van de kamers van toezicht kom ik later terug.
8 Dit is geregeld in de artikelen 57-59 van de Wna en in de Regeling overbrenging notariële archief-

bescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats van 11 oktober 1999, gepubliceerd in Staatscourant
203 van 1999.
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9 In de brief werd de term 'last' gebruikt. De bevoegdheid om deze last te geven berust op artikel
2 van de hiervoor genoemde Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksar-
chiefbewaarplaats. In dat artikel staat onder andere dat de overbrenging geschiedt op last en voor
rekening van de Minister van Justitie.

10 Cornelis Beijen overleed op 4 februari 1923 in Bodegraven. Zij n broer Jan Thomas Beijen overleed drie
dagen later in Zeist, waar hij tijdelijk in een sanatorium verbleef.

11 De notaris-bewaarder, wiens naam ik in dit artikel niet zal vermelden, duid ik hierna aan als 'de
notaris'.

12 Uit artikel 49 van de Wna blijkt dat belanghebbenden zijn de rechtstreeks bij de akte betrokkenen,
degenen die aan de akte een recht ontlenen en hun erfgenamen. In dit geval behoor ik niet tot die
categorieën, wat natuurlijk niet wegneemt dat ik wel degelijk een door de Wna en de Archiefwet
beschermd belang heb bij informatie uit openbare akten.

13 Eerst was de stelling van mijn contactpersoon dat de bepaling dat de overbrenging geschiedt 'op
last en voor rekening van de Minister van Justitie' impliceert dat de bewaarders geen financiële
argumenten kunnen aanvoeren tegen de overbrenging van de akten. Later ontving ik een e-mail
waarin mijn contactpersoon aangaf dat nadere informatie haar had geleerd dat het toch iets anders
lag: 'Ik meende te weten dat de regeling thans op deze wijze wordt uitgevoerd. Dit blijkt niet het
geval te zijn. Uw vragen hebben er in ieder geval toe geleid dat wordt uitgezocht hoe dit probleem
kan worden opgelost'. Dat uitzoeken heeft twee jaar later echter nog niet tot zichtbare resultaten
geleid.

14 Mijn klacht had dus niet alleen betrekking op de eerder genoemde akten uit Bodegraven uit 1923,
maar was van algemene strekking. Inmiddels had ik overigens ook andere akten nodig: van een
notaris uit Alphen uit de jaren 1916 en 1917.

15 Het toezicht en de tuchtrechtspraak zij n geregeld in de artikelen 93-109 van de Wna. Een kamer van
toezicht bestaat uit de president van de rechtbank als voorzitter en vier andere leden: een kantonre-
chter, een inspecteur van de registratie en successie en twee notarissen of kandidaat-notarissen.

16 De notaris liet zich bijstaan door een advocaat; ik bepleitte mijn zaak zelf. Vertegenwoordiging
door een advocaat is in het notarissentuchtrecht niet verplicht.

17 De advocaat trok een vergelijking met een advocaat: die is niet onderhevig aan het advocaten-
tuchtrecht wanneer hij optreedt als curator. Die vergelijking gaat echter niet op. Een curator hoeft
geen advocaat te zijn, maar de functie van notaris-bewaarder kan alleen worden vervuld door een
notaris. Artikel 98 van de Wna zegt dat notarissen en kandidaat-notarissen onderworpen zijn aan
de tuchtrechtspraak 'ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krach-
tens deze wet gegeven bepaling of een op deze wet berustende verordening, hetzij met de zorg
die zij als notarissen of kandidaat-notarissen behoren te betrachten ten opzichte van degenen te
wier behoeve zij optreden en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris of
kandidaat-notaris niet betaamt'. In dit geval was sprake van nalaten in strijd met bij en krachtens
de Wna gegeven bepalingen.

18 Dit oordeel lijkt me wat te positief. De eerste actie van de notaris dateert van 21 september 2001: een
briefje aan een ambtenaar van het ministerie van Justitie. Dat was enkele maanden nadat Justitie
een last tot overbrenging had gegeven en negen maanden nadat de akten al hadden moeten zijn
overgedragen. Verdere correspondentie van de notaris volgden pas nadat ik in december 2001 bij
hem aan de bel had getrokken.

19 Het Gerechtshof in Amsterdam is volgens de Wna voor dit onderwerp de enige beroepsinstantie.
Cassatie van de uitspraken van het Hof is niet mogelijk.

20 Artikel 107, lid 4, van de Wna zegt dat het Gerechtshof de zaak opnieuw in volle omvang behan-
delt. Dat houdt dus de mogelijkheid in dat de uitspraak nadeliger uitvalt voor degene die beroep
heeft ingesteld dan de beslissing in eerste instantie.

21 Zo zei de voorzitter nadat de notaris steeds weer nieuwe tegenwerpingen naar voren bracht: 'Ik
merk dat u er alles aan doet om de heer Beijen niet tegemoet te komen. Dat begint me te irriteren'.

22 Ik heb inmiddels kopieën van de akten ontvangen.
23 Bedoeld zal zijn: op zijn minst.
24 De wet kent vier tuchtmaatregelen: waarschuwing, berisping, schorsing en ontzetting uit het

ambt.
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het portret van...1

[grootvader en kleinzoon Vedders]

Links Harmannus Vedders, geb. Neede 27-6-1839, overl. Grand Rapids (Michigan-USA) 14-
4-1893, zoon van Antony Vedders2 en Anna Geertruid Nahuis. Harmannus tr. Grand Rapids 1870
HattieBrusse, geb. Wisconsin 25-10-1850, overl. Zeeland 20-9-1926, dochter van Gerrit Brusse
en van Marie Kamp. Harmannus was hoefsmid, voorman, verkoper van boerenwagens, later
makelaar en directeur van een wegenbouwbedrijf. Een vijf-tal huizen die hij in die tijd heeft
gebouwd staat heden nog in het oude centrum van Grand Rapids. Hij was ook diaken van de
First Reformed Church.

Rechts (zijn grootvader) Harmannus Vedders, ged. Markelo 28-10-1787, overl. Grand Ra-
pids 3-1-1864, zoon van Theunis Vedders en van Aaltjen Russchemors. Harmannus tr. Neede 30-6-
1811 WilleminaPoppink, ged. Neede 16-7-1781, overl. Neede 9-4-1843, dochter van Derk Poppink en
Willemina Lomans. Hij was wever, later apple-pedlar, d.w.z. hij verkocht huis-aan-huis appels.
Harmannus en Willemina kregen vijf kinderen, onder wie de eerder genoemde Antony.

De familie Vedders, drie generaties, emigreerde in 1855 vanuit Neede naar Grand Rapids in
de staat Michigan. Het familiegraf is aldaar nog aanwezig op het Oakhill kerkhof.

De foto, van het daguerreotypie, is gemaakt ca. 1862 in Grand Rapids en het origineel is in
een doosje geplaatst.

A.H. Vedders

Noten
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15.
2. Voor meer informatie over het geslacht Vedders zie de homepage:

http://home.hetnet.nl/-antonlochem/index.html
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hoofdlieden van schippersgilden
(1763-1765)

DOOR DRS L.M. VAN DER HOEVEN

Bij onderzoek in het rijke archief van de Raad van State, berustend op het Nationaal Archief,
kwam ik een petitie' tegen, ondertekend door een groot aantal bestuursleden van schippers-
gilden van Friesland tot aan Zeeland toe. Het ondertekenen van het verzoekschrift door de
gilden in de verschillende steden vergde twee jaar. Met het aanbieden van het verzoekschrift
beoogden de hoofdlieden twee zaken in de ordonnantie op de scheepsvrachten stammend uit
1636 te veranderen. Als eerste ging het erom de betaling van het vervoer van troepen en am-
munitie ten dienste van de Republiek te laten verlopen via het betalen van een daggeld en niet
pas na veertig dagen en dan daggeld, zoals tot dan toe het geval was.

Het tweede was dat de schippers als varende in dienst van de Republiek vrijgesteld zouden
worden van het betalen van zowel baken-, tonnen- en vuurgeld als van haven-, mast- en Ens-
sergeld. Het Enssergeld is een belasting op inkomende en uitgaande schepen en werd gehe-
ven na een resolutie van Ridderschap en Steden van 13 maart 1634 en bedroeg aanvankelijk
een stuiver voor ieder inkomend en uitgaand schip. Het bedrag werd in 1675 verhoogd naar
drie stuivers en in 1698 naar zes stuivers. Dit zogenaamde Enssergeld was bedoeld om het
vuurbaken en de paalwerken op Ens te kunnen onderhouden2.

Indien ik niet zeker was van de ondertekening, heb ik een vraagteken geplaatst. In een en-
kel geval was een deel onleesbaar en daarvoor heb ik puntjes gezet.

Het verzoekschrift is ondertekend door:
Doesburg, gildemeester en dekens: T. (?) Dullemont (?), Gerrit Lubbers (zet merkteken) en in

zijn presentie getekent O. Ingenlohe.
Zutphen, gildemeester en dekens: Kornelis Schoonhoven, Coendert van der Worp.
Deventer, gildemeester: Hendrijk Aarssen, Hendrijk Kok, Anthonij Bos.
Kampen, gildemeester: Teunis van der Sluijs, Sijbrand de Rooij, Hendr. Kleibrink.
Zwolle, prokkentoren of overlieden van het schippersgilde: Jan Schouten, Hendrik Timmer-

man.
Hasselt, overlieden: Jan van Ansvoort, Kier van Dinxstee.
Zwartsluis, overlieden: Jacob Broek, Luijks Jacobs.
Meppel, olderman en gildemeester groot schippersgilde: Egbert van Zwol, Arent Oostinjen.
Meppel, gildemeesters klein schippersgilde: Jan Terwal, Jan van Urk.
Blokzijl, gildemeester en gecommitteerde van het groot schippersgilde: Albert Visser, Pieter

Bos.
Kuinre (Kunder), olderman en gildemeester grote gilde: Idse Idsen, Willem Arensen (?).
Zierikzee, deken en crommegangers van het schippersgilde: Cornelis Ossewaert als deken,

Braams (19 juli 1763).
Goes, dekens: Anthonij van Schakerloo, Jan de Voet, Wilm Zuijdweg (25 j uli).
Middelburg, hoofdlieden grootschippersgilde: Bartel Bartelsen, Jacob de Bruijn (27 augustus

1763).
Veere, hoofdlieden schippersgilde: Willem Klein Swager, Daniel Remeus (merk) en L.

Stroobant, secretaris (20 augustus 1763).
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Vlissingen, hoofdlieden grootschippersgilde: Paulus de Bie, Lukas Proost (13 september
1763).

Tertholen, hoofdlieden schippersgilde: Sijmon Stierman, Cornelis Boudt (22 september
1763).

Utrecht, hoofdlieden schippersgilde: Jan Jongbloet, Gijsbert Anckersmit (15 oktober 1763).
Rhenen, gildemeesters: W.V. Munck (?), A. van Mourik (4 november 1763).
Amsterdam, overlieden van groot binnen - en buitenlandsvaardersgilde: Dirk Kaagman,

Dirk Wijngaardt.
Amsterdam, overlieden van het kleine binnenlandsvaardersgilde: Jan Harp, Jan van Eek, Da-

vid Frederic Rumpholtz.
Hoorn, overlieden van het gilde: Theunis Fortuijn, Dirck Purmer.
Enkhuizen, overlieden van het gilde: Klaas Veen, Jochem Houtsager.
Medemblik, overlieden van het gilde: Dirk Visser, Arent Egberst.
Alkmaar, overlieden van het gilde: Cornelis Brugman, Hendrik de Vrede (?).
Haarlem, overlieden:... (?) ten Swat Hooft, Hendrik Huijsman.
Rotterdam, hoofdlieden: Eeuwout Broot, Pieter Klerk, Pieter Hartog Beijer.
Dordrecht, hoofdlieden van het grootschippersgilde: Johannes Ponsen en Johannes van der

Hoeven, als dekens.
Gouda, overlieden grootschippersgilde: Gerrit Capteijn, Krijn Wout.
Delft, hoofdlieden schippersgilde: Bastiaan Vink, Hendrik Meurs.
Leiden, deken en hoofdlieden Gregorius Bouwman, Dirk Slingerland, Gerrit Kammers.
Nijmegen, deken en hoofdlieden: Derk R. Pels, Pieter van No...berg (?), Jacob van Tuijl, Chris-

toffelA.Till(?).
Schoonhoven, deken en hoofdlieden schippersgilde: Joost Komen, Aswerius Sakes.
Gorinchem (Gorkum), dekens schippersgilde: Gerrit van Ophemert, W. Kloens.
Schiedam, hoofdlieden schippersgilde: Arij Lems, Pieter Burgerhout.
Brielle, hoofdlieden schippersgilde: Arij Voorsluijs, Antonij Borstlap, Johannes van der

Schilt.
Arnhem, gildemeester en boekhouder en overlieden: G. Schuurman, gildemeester, Jan Coe-

nen van den Stroom (merkteken), Wouter Snekel (?) (merkteken) en Zeger Verbeek, 1763.
Amersfoort, overlieden van het schippersgilde: Rijk Struijvenberg, Evert Struijvenbergh (24

november 1763).
Leeuwarden, overluiden van het grootschippersgilde: Sipke Lous, Albert Jacobs, Ulbe Rom-

kes, Hemmes Martijnes (2 januari 1764).
Groningen, overlieden grootschippersgilde: Kooijstra, overman, ten Oever, overman, Pieter

Jans, olderman, Coene Bent, hovelingh, Jan Lammers, hovelingh, Mr. J.R. Woldendorp,
secretaris van het gilde (15 februari 1765).

Sneek, presente leden schippersgilde: Folkert Wijbes, Roei Martens Dijkstra (merkteken).
Stavoren, namens het schippersgilde: Piebe Jelles.
Workum, wegens het beurtschippersgilde: H.E. Altena.
Bolsward, wegens de schippers: S.S. Swerms.
Harlingen, wegens het schuitschippersgilde, Holse Romkes, Jan Poppes (22 augustus 1765).
[Harlingen], wegens het widschippersgilde (?): Sijbout Hoorenstra.
Franeker, schippersgilde: Gerret Jans (23 augustus 1765).
Dokkum, grootschippersgilde: Albert Ballings, bijzitter, Menne Jochums (25 augustus 1765).
Groningen, snauvaardersgilde: Jacob Jans, Benert Luigis, Sjoukje Luichjes (27 augustus 1765).
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Noten
1. Nationaal Archief, Raad van State, inv. nr. 1040.1,22 maart 1769.
2. Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, inv. 3.1, pag. 183 (met dank aan de heer B. van Dooren te

's-Gravenhage).

Uit Antwerpse Bron (126)

27 sept. 1558; Arntvan Bevervoorden woonende tot Utrecht, bekende dat hij midts der sommen
van ijC [200] philippusgulden eens tot xxv stuivers den philippusgulden gerekent, die Anthoe-
nis van Boeckhoven [laken]berijer ende zydenlakencooper tot Utrecht voors. hem Arnde voors.
betaelt ende voldaen heeft, hy Arnt op den xiij.en dach Januarij lestleden onder zyn segel
ende hantschrift overgegeven, gecedeert ende getransporteert heeft, gheeft anderwerff over,
cedeert ende transporteert midts desen eest noot sine revocatione den selven Anthonise van
Boeckhoven alsulcke xj philippusguldenen jaerlickere ende erffelicker renten tergooybergen
[?] staende metten voers. ijC philippusgulden eens als hy Arnt voors. heffende was op Arnt
Pauwels oock borger tot Utrecht ende syns goeden, breeder blyckende by den brieve desselfs
Arnts Pauwelss daeraff zynde, die hy den voors. Anthonise ten voors. tyde metten voors. trans-
porte by hem als voor gemaect als doen mede overgegeven heeft.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 268, f. 6] [M.V-K]

Uit Antwerpse Bron (127)

28-10-1574; Henricxken Boelants Rutgeerts-
dochter, woonende tot sHertogenbossche
juravit aengaende 10 sacken souts binnen
deser stadt gecocht van Jacques van Ghistele
en te wagen bestelt op sHertogenbossche
aen Heyman Ariaenss, t selve sout gecocht
heeft tot behoef van Margriete weduwe Aert
Corneliss, woonende tot sHertogenbossche
om door Margriete vercocht te worden.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister
338,f.27o][M.V-K]
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wegwijs

archiefnieuws

Hilvarenbeek
Het dorpsarchief van Hilvarenbeek uit de 'komme' en
op internet
Zeventiende-eeuwse aanduidingen als 'leggende
in de kist (komme) ter secretarij' en 'Rekeningen
van voogden leggende op de bovenste plank aan
den oosten kant' behoren tot het verleden. Met
het ontsluiten van het dorpsarchief van Hilvaren-
beek is een belangrijke bron voor de heerlijkheid
toegankelijk geworden. Eerder al, in 1988, is het
heerlijkheidsarchief geïnventariseerd. Twee
belangrijke archieven zijn nu gereed, waarin de
onderzoekers naar hartelust kunnen grasduinen.

Een Beekse dorpssecretaris trof in de 17e eeuw
in de 'komme' (archiefkist) 17 archiefstukken
aan. De nieuwe inventaris van het dorpsarchief
telt 1656 inventarisnummers en heeft een om-
vang van 28m*. Het betreft de periode 1392-1810.

Het archief kent een grote diversiteit aan
onderwerpen, zoals resoluties en ingekomen en
minuten van uitgaande stukken. Ook vinden we
er stukken over bestuursorganisatie, eigendom-
men, financiën, openbare orde en veiligheid,
openbare gezondheid, waterstaat, economische
aangelegenheden, kerkelijke zaken, onderwijs,
armenzorg en militaire aangelegenheden.
Daarnaast had het dorpsbestuur connecties met
de heer van Hilvarenbeek en andere overheids-
organen, zoals met bestuurders van de Meierij
van 's-Hertogenbosch, de Raad van State en de
Staten-Generaal. De schriftelijke contacten tus-
sen het dorpsbestuur en deze hogere overheden
vinden we terug in de correspondentie en voor-
schriften. Een aparte vermelding verdienen de
belastingkohieren. Deze registers zijn zeer uit-

gebreid aanwezig en onderverdeeld naar de ge-
huchten Vrijthof, Westerwijk, Voort, Dun, Biest,
Loo, Esbeek en Heikant. Ieder gehucht had een
eigen borgemeester om de belastinggelden te in-
nen. Naast de algemene belastingboeken, oftewel
verpondingskohieren, zijn er registers bewaard
gebleven waarin diverse andere aanslagen staan
opgetekend, zoals op wijnen, bieren, gedistil-
leerd, vee, convooien en licenten. De inventaris
wordt afgesloten met een zeer uitgebreide con-
cordans, zodat de onderzoeker gemakkelijk aan-
getekende inventarisnummers uit het verleden
terug kan vinden in het herordende dorpsarchief.
Het wachten is nu op een inventaris van het rech-
terlijk archief. Na voltooiing hiervan zijn de drie
belangrijkste archieven van Hilvarenbeek vóór
1810 toegankelijk.
http://regionaalarchief.tilburg/studiezaal/

inventarissen/toego7<jo
[De Lancier, jg. 4, nr. 1, april 2004, pag. 2 en 3]

Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, 5017
EV Tilburg; Postbus 90155, 5000 LH Tilburg;
Tel.: 013-542.94.70; E-mail:

regionaalarchief@ tilburg.nl
Openingstijden: di-vrij 10.00-17.00 uur; za 10.00-
16.00 uur (uitgezonderd juli en augustus).

Stads- en Streekarchief Zutphen
Het archief in Zutphen verspreidt enkele malen
per jaar een nieuwsbrief. In een van de laatste
nummers wordt gemeld dat men nu echt aan de
slag gaat met het opbouwen van een Regionaal
Historisch Centrum (RHC). Deze samenwerking
tussen het archief en de twee stedelijke musea
wordt door directeur Ruud Hendriks begeleid.
Hij stelt: 'De winst van het RHC ligt niet enkel
in schaalvoordelen, maar met name in de uit-
wisseling tussen de specifieke expertises bij de
musea en bij het archief. Een van de belangrijkste
doelstellingen van het RHC is om door kruisbe-
stuiving tussen de diciplines nieuwe, innovatieve
producten en diensten te ontwikkelen waarmee
we een groter en gevarieerder publiek kunnen
bereiken'.
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Regelmatig worden bij het archief inventaris-
sen gedigitaliseerd. Deze zijn te vinden op de
website van het zogenaamde Cultureel Histori-
sche Informatie Centrum:

www.chiczutphen.com
[Gelders Erfgoed, 2004-1, pag. 23]

Restauratoren in Nederland verenigen zich
De vier verenigingen op het gebied van restau-
ratie en conservering in Nederland gaan samen
verder. Recentelijk hebben de restauratoren
daartoe een intentieverklaring ondertekend.
De International Institute for Conservation of
Historie and Artistic Works (IICL-NL), het Textiel
Restauratoren Overleg Nederland (TRON), de
Vereniging Restauratoren van Papier, Boeken en
Fotografisch materiaal (VAR) en de Belangenver-
eniging Restauratoren Nederland (VeRes), met
gezamenlijk ruim 500 leden, verenigen zich in
een nieuw nationaal platform voor conservering
en restauratie. Hiermee komt een einde aan de
ongewenste versnippering van het restauratie-
veld.

Door de krachten te bundelen wil dit natio-
nale platform zijn functies met betrekking tot
het behoud van het nationale culturele erfgoed
optimaal uitoefenen en de samenwerking met
de andere erfgoedkoepels versterken. Belangen-
behartiging, deskundigheidsbevordering en
professionalisering van de hele sector zijn sleu-
telbegrippen van de nieuwe vereniging. Zij be-
oogt tevens aanspreekpunt te zijn voor overheid,
subsidiërende instellingen, media en publiek op
het gebied van conservering en restauratie.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 4, mei 2004, pag. 9]

Streekarchief Bommelerwaard
Digitalisering ansichtencollectie
In de grote collectie foto's en negatieven van het
streekarchief bevinden zich ook vele ansichten.
Bijna 1500 verschillende prentbriefkaarten van
de Bommelerwaardse dorpen en Zal tbommel zij n
aangetroffen. De kaarten zijn inmiddels als deel-
verzameling bijeengebracht. Elke ansicht wordt
apart opgeborgen in een polyester bescherm-
hoesje. Voor de bewaring zijn aparte dozen aan-
geschaft. Alle ansichten worden momenteel op
reproductiekwaliteit (1:1 300 dpi TIFF) gescand
en vervolgens beschreven. Het is de bedoeling
dat de collectie eind dit jaar, wellicht op de Vrien-
dendag, beschikbaar komt op internet. Het is de
eerste aanzet voor een uitgebreide 'beeldbank
Bommelerwaard'. Door de beschikbaarheid van

de scans is het daarna eenvoudig om reproducties
van de kaarten te bestellen bij het archief.

[Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 121,2004,
pag. 20 en 21]

rectificatie
Er is een foutje geslopen in 'Archiefnieuws' van
GensNostra 4/5 (april/mei 2004), blz. 269. De nieu-
we website waarop een deel van de stamboom-
gegevens van de voormalige bewoners van het
Kromme-Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug
is te raadplegen, is te vinden onder:

www.genealogiezuidoostutrecht.org

Friesland
Burgerlijke Stand Fryslan nagenoeg compleet
online
Vandaag (19 april) zijn op de website van Tresoar
de geboorten van na 1811 ververst. Hiermee is na-
genoeg de gehele Burgerlijke Stand van Fryslan,
d.w.z. geboorten 1811-1902, huwelijken 1811-1922
en overlijdens 1811-1942, via het internet raad-
pleegbaar.

In 1993 werd begonnen met een project om de
versleten tienjarentafels te vervangen door een
locaal raadpleegbare digitale toegang. Op den
duur werden we ingehaald door de ongekende
mogelijkheden die een nieuw, wereldwijd me-
dium bood, nl. het internet.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling werd
besloten alle persoonsgegevens van Fryslan, die
mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers in de
computer zijn ingevoerd, via de website ook voor
virtuele bezoekers beschikbaar te stellen.

De immense klus is echter nog niet geklaard;
verdere aanvullingen blijven noodzakelijk. Zo
wordt er momenteel gewerkt aan het aanvullen
van de huwelijken met de leeftijden en geboor-
teplaatsen van bruid en bruidegom en met de
namen van hun wederzijdse ouders.

De collega's van het Historisch Centrum
Leeuwarden werken nog aan het toegankelijk
maken van de geboorteaktes van Leeuwarden.
Naar verwachting zullen die in de loop van 2004
beschikbaar komen.

Een overzicht van de omvang van de databases
en wanneer ze voor het laatst ververst zijn kunt u
altijd vinden op:

http://www.tresoar.nl

Gezamenlijke website Groninger archief
De website:

www.groningerarchiefnet.nl
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is de gezamenlijke site van de Groninger water-
schappen, bijna alle Groninger gemeenten, de
Groninger archieven en de provincie Groningen.
Op de site (die op initiatief van de provinciale ar-
chiefinspectie tot stand is gekomen) is informatie
te vinden over de historische archieven in de pro-
vincie Groningen.

Het is bij veel mensen niet bekend waar welke
archieven zich bevinden en welke informatie in
die archieven te vinden is. De site wil daarom
de bereikbaarheid en het gebruik van de his-
torische archieven in de provincie Groningen
sneller en eenvoudiger maken. Bij gemeenten en
waterschappen kunnen onderzoekers (volgens
afspraak) ook nog steeds terecht voor archiefon-
derzoek.

Soortgelijke sites zijn er ook voor de provincie
Fryslan:

www.friesarchiefnet.nl

en voor de provincie Drenthe:

www.drentsarchiefnet.nl

[OD, jg. 58, nr. 3, maart 2004, pag. 78]

Het Gelders Archief
Duizenden historische prentbriefkaarten over Arnhem
beschikbaar op internet
Het Gelders Archief stelde met ingang van de
maand maart ruim 5600 historische prentbrief-
kaarten van Arnhem beschikbaar op internet
voor een breed publiek. De ansichtkaarten zijn te
bekijken via de website:

www.geldersarchief.nl
(pagina: zoeken in onze archieven) en:

www.gelderlandinbeeld.nl
De oudste ansichtkaarten dateren van omstreeks
1900, de jongste uit de jaren zestig van de 20e
eeuw. Vooral parken, stadsgezichten en monu-
mentale panden waren populair als afbeelding.
De prentbriefkaarten zijn in zwart-wit en kleur,
sommige werden later met de hand ingekleurd.

Er zijn verschillende zoekmogelijkheden: op
straatnaam, op naam van het gebouw of land-
goed, op uitgever (indien bekend) en op datum
(indien bekend). De afbeeldingen zijn voorzien
van een beknopte beschrijving. Een thumbnail
(een sterk verkleinde foto) vergemakkelijkt de
toegang tot de eigenlijke ansichtkaarten. Bij
gelderlandinbeeld.nl zijn de ansichtkaarten
van Arnhem toegevoegd aan arnheminbeeld.nl,
de lokale dochter van de provinciale beeldbank.
Hierdoor bevat arnheminbeeld.nl nu bijna
7500 stuks. De toevoeging van de ansichtkaar-
ten uit het Gelders Archief aan de website
gelderlandinbeeld.nl is een van de eerste vruch-
ten van de samenwerkingsovereenkomst tussen
het Gelders Archief en de Gelderland Biblio-
theek.

[RELATIEmagazine. Gelders Archief, voorjaar
2004, pag. 4]

verscheiden percelen

Janneken Henricx huisvr. van GerritJacobs, borgerse alhier, machtigt haar man om uit haar naam
t.b. v. PeterJeronimusz., huysvr. en erven ter plaatse daar zulks behoort, te transporteren en over
te geven de gerechte helft van drie morgen lant in drie vercheiden percelen in het kerspel van
Alphen in de Ampte van tussen de Maas en Waal gelegen, waarvan wederhelft competeert Jan
Aertssen van Bereken waarvan de ene groot is zeven hont genaamt 'Het Cupers Campken', dat de
ander eenen mergen (morgen) genaampt 'Johans camp van Hoemen' en dat het derde campje
genaamt 'de kalverweg' met eynde aan de weteringe streckende. Zo deze drie percelen in zijn
bepalingen is gelegen alles op de lasten 't zij renten, thynsen, erfpachten, dijekage, weterin-
gen of enig ander ongelden, zo dat deze genoempt worden voor datum dezes op de voors.
helft van de voors. landen mochten staan, beider vermogens de coopcedulle d.d. 5-5-1609.
Getuigen: Jan Segers, Goosenjans.

Bron: Notaris Johan van Ingen te Amersfoort AT oo2aooi, fol. 80 d.d. 7-5-1609
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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
Archievenblad. jg. 108, nr. 3, april 2004. B. Hekker: De documentatiecol-
lectie van het Universiteitsmuseum Groningen [o.a. 43.000 knipsels, meer
dan 14.000 foto's, drukwerk, bibliotheek; www.rug.nl/museum]; P. Woltjer/
K.Koster. Rijp voor de praktijk: automatische classificatie van documenten; ^ : /
D. Carasso: Zoo was ARTIS1950-1990. Foto's uit de collectie van het Natio- / /
naai Archief in Artis; TA. Kremer. Bewaartermijnen personeelsdossiers, te :

belangrijk om aan het ABP over te laten? - - •'"_
Idem, nr. 4, mei 2004.1. Haagsma: Historisch kaartmateriaal van Wetter- f

skip Fryslan. Van de kelders naar kwaliteitsscans; E. Hokke: Introductie van
softwarespecificaties voor Records Management Applicaties: ReMANO; R.
Voorburg/H. Goutier: Naar archivering van websites ['Wat kan er bij ontwerp
en publicatie van een website al gedaan worden om de website later op
een goede wijze te kunnen archiveren?'; methoden en technieken]; CA.
Noordam: Foto's op internet: het beginsel van openbaarheid versus het au-
teursrecht; Journalistiek en archiefonderzoek; E. Hennekam: Het gebruik
van standaardnamen en -afkortingen in bronvermeldingen bij archiefon-
derzoek [aanzet tot een standaardlijst].

Archivaria. Periodiek van het Stadsarchief Breda, nr. 11, dec. 2003. A.J.F. Cuypers, een opmerkelijk
stadsarchitect [Antonius Joh. Franc. Cuypers, geb. Breda 1807 (exm. Ebbensekok), tr. 1835 Jacoba Pau-
lina Swartenbroek]. Oeuvrelijst; Tekeningenarchief N.J.H, van Groenendael [over de jaren 1916-1932;
aannemer].

Arneklanken.jg. 8, nr. 4, dec. 2003. L. van Belzen: Het geslacht Kramer (in Arnemuiden) [nageslacht van
Jan Lodewijk Kramer, afk. van Tholen, kleermaker, met attestatie van Zierikzee 1766, poorter 1769, tr.
Adriana de Ooge]; J. Adriaanse: Ds Johannes Snoupsius, predikant te Arnemuiden (1663-1667) [geb. Goes
1634 als Jan Snoep (exm. Smallegange), vlootpredikant onder De Ruyter en Evertsen]; Verv. Aspecten
van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550 (14). De Walen kwamen
nijverheid brengen, maar vooral overheidssubsidie halen [o.a. 1611 een contract voor twaalf jaar met
Jacques Huwaert/Huart, koopman in textielproducten om zich met vijftig gezinnen te Arnemuiden te
vestigen; na vier jaar wilde hij alweer weg; de meeste Walen verruilden Arnemuiden voor Middelburg
(1616)]; J. Adriaanse: De molens van Arnemuiden (1) [1475-1735]; J. deRidder. De Arnemuidse middenstand
vóór de oorlog; Fotorubriek [met fotokatern]; Verv. Waar woonden onze voorouders in 1900 (3). Aparte
bijlage: Vervolg tweede lidmatenlijst van Arnemuiden 1631-1681, door A.H.G. Verouden.

De Brabantse Leeuw, jg. 53 (2004), nr. 1. M.P. Neuteboom-Dieleman: Tien generaties Coenen (van Zegen-
werp) i4e-i7e eeuw [schrijfster constateerde fouten in eerdere publicaties over deze familie; beginnend
bij Petronella Coenen (ged. Wouw 1628, tr. Antwerpen 1651 Jan van Elsacker) worden de generaties terug
in de tijd uitvoerig behandeld; met moeder Geertruid Willems de Witte (ged. Bergen op Zoom 1590) en
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grootmoeder Margriet Monckaerts]; Verv. De afstammelingen van Jan de Roy [De Rooij te Goirle]; Verv.
Oudste generaties van de familie Van Spaendonck [ise-i6e eeuw]; Verv. Nageslacht Bergse wapensmid
[Vleugels; te Utrecht, Bergen o/Z, Rotterdam]; C. van Beek: De Leeuw uit de Langstraat [(die) Leeu, de
Leu, (de) Leeuw; te Sprang, Loon op Zand, Vrijhoeve-Capelle; i6e-i8e eeuw]; l.F.W.Adriaenssen: Meer De
Leeuw [te Breda en Loon op Zand; ize-i8e eeuw]; Idem: Paspoorten voor Bosschenaars in 1621-1623.

Burgerzaken & Recht. 11e jg., nr. 1, jan. 2004. De registratie van reisdocumenten; Vriend of familielid
als trouwambtenaar; Inschrijving van een echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke
stand. Idem, nr. 2, febr. 2004. De geboorteakte van Prinses Amalia; Bij de buren: Titels en predikaten
in Duitsland; Nieuwe dienstverlening in Utrecht. Legaliseren van een handtekening & waarmerken
kopieën dokumenten. Idem, nr. 3, maart 2004. Wet conflictrecht namen, artikel 2. Wat doen we er mee?.
Idem, nr. 4, april 2004.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 118 (2003), afl. 4. The-
ma: Legerorganisatie en oorlogsvoering in de Lage Landen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw
[de VOC met zijn 12.000 Europese werknemers in 1687 wordt wel voorgesteld als de grootste werkgever
in de Republiek, maar viel in het niet bij het Staatse leger, dat soms meer dan 100.000 man onder de wa-
penen had. De militaire geschiedenis was geen sterk ontwikkelde branche van het historisch bedrijf. De
laatste twintig jaar begint dat te veranderen. Er loopt o.a. een door NWO gefinancierd onderzoekspro-
ject naar het Staatse leger in de 'Gouden Eeuw'. Er is een nieuwe militaire geschiedenis ontstaan, die
zich toelegt op de sociale, economische en financiële aspecten van het krijgsbedrijf. De hier opgenomen
bijdragen handelen niet over kruitdampen, maar over de organisatie en het improvisatievermogen die
nodig waren om die enorme aantallen mensen te rekruteren, bewapenen, te voeden en betalen, en te
huisvesten].]. Duindam: Geschiedschrijving en oorlogvoering: de metamorfose van een klassiek thema;
M.A.J. de Jong: Militaire hervormingen in het Staatse leger en de opbouw van het wapenbedrijf, 1585-
1621; O. van Nimwegen: Het Staatse leger en de militaire revolutie van de vroegmoderne tijd; E. Rooms:
Bezoldiging, bevoorrading en inkwartiering van de koninklijke troepen in de Spaanse Nederlanden
(1567-1700); J.P.C.M. van Hoof. Nieuwe manieren, sterke frontieren. Het bouwconcept van Menno van
Coehoorn en zijn aandeel in de verbetering van het verdedigingsstelsel.

Computergeneaal (www.onserfgoed.com), 2e jg., nr. 2, maart-april 2004. H.M. Lups: De stichting 'Mid-
den Delfland is Mensenwerk' [www.mdmw.nl]; JW. Koten: Hoe werken zoekmachines?; H.M. Lups: Een
vragenformulier voor het internet ontwerpen; Updates Aldfaer; Werken met REUNION 8 op Macin-
tosh (slot); Enkele genealogische hulpprogramma's (utilities) voor een MAC-computer; Web to Date
[professioneel webdesignpakket]; ZipGenius, een gratis (de)compressie-programma, speciaal voor
WindowsXP; Al@din nuttig voor genealogen? [vragendienst van de openbare bibliotheken op het
internet; www.aladin.bibliotheek.nl]; Zoeken naar Hongaarse voorouders; Data Rotselaar-België ook
voor Nederlandse genealogen een goudmijn! [wvds@wannadoo.be]; Nieuwe Plaatsenlinkpagina! [To-
posite: www.filatop.nl].

Drents Genealogisch Tubileumboek (uitgave Drents-Historische Vereniging, Postbus 243, 9400 AE
Assen; lidm. € 22,50 p.j.), jg. 10 (2003). S.G. Hovenkamp: Smeden en Smitsen van Emmen 1600-1800 [on-
derdeel van een studie naar de bevolking van het carspel Emmen; overzicht van smederijen volgens
huisnummer; Smederijen in 1832. Overzicht per erf; Smits, Stratensmits, Tijben, Buter, Oldesmits,
Nijesmits; I7e-i8e eeuw]; H.M. Luning: Een gifmoord in Doldersum [op Jan Albers, 1767 te Vledder, door
zijn vrouw Elsje Roelofs; hun zoon Roelof Jans nam de naam Dolsma aan]; Corr. Cluiving [DGJ 2002];
Verv. De schuiten van Drenthe (2) [het dingspel Rolde, waar het geslacht Homan het belangrijkste was;
(deel)kwartierstaten (zo mogelijk zes generaties) van Johannes Homan (1760-1826; —, Hidding, Nij-
sing, Oldenhuis), Cornelius Hilbrants (1738-1808; —, Dassen, Oortwijn, Dassen), Hendrik Willem Ca-
merling (1723-1793; o.a. De Gysselaer te Dordrecht), Reinder Jans Sikkens (ca. 1700-voor 1774), Abraham
Rudolf Kymmell (1719-1747; —, Sichterman, Wilmsonn, Boekhorst), Quirinus Beeltsnijder (geb. Beilen
1679; —, Bert (uit Amsterdam), Sticht, IJsveen), Emmerik van Rossum (ca. 1640-1680; Ketel, Ter Stege)];
J.W. van Hoorn/R. Sanders: Geslachten Harders/Hadders afkomstig uit kerspel Rolde [i7e-2oe eeuw]; Verv.
Drentse schuitezegels 1595-1811.2. Rolderdingspel [o.a. Velten, Van Rossum, Kij mmell]; G.J. ten Pas: Een
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vreemdeling zeker... [naamgeving in de families Dussel en Knoust; vier generaties Dussel]; J. Niemeijer.
Genealogie Roelof Nijmeijer (1600-) [te Gasselte, Gieten, Annen, in de Veenkoloniën en Friesland; ook:
Niemeijer, Torenbos]; J. A. Deij: Kwartierstaat van Klaasje Werners [1877-1946, tr. De Wijk 1902 Koop Jon-
kers; Werners (eerder Bokking en Ten Kleij), Kolk, Looze (afk. van Tecklenburg), Bomert; met o.a. Pad-
dinge, Lipman/van der Lippe, Craele/Kreul, Buinen, Molt, Hameringe]; R. Alma: Drentse Heraldiek VI.

Dwars Op (Voorhout), nr. 18, jg. 6, winter 2003. A. Dwarswaard/D. van der Tang: Nieuwe tulpen en hya-
cinten uit Voorhout; E. van der Hoeven: Streekarchief Bollenstreek toekomstmuziek?; B. Durieux: Van
hoefsmid tot installatiebedrijf [zes generaties Schulte: twee broers uit Dörsten/Rheinland-Westfalen
zochten werk als smid; één bleef in Raalte, de ander, Bernard (1783-1864) vestigde zich in Voorhout]; D.
van der Meer: De Bonte Koe, bakermat tennisvereniging SW [50-jaar geschiedenis van de vereniging];
Noordhout in oude luister hersteld [bouwmanswoning; familie Van der Poel].

Genealogie zonder grenzen, nr. 61, maart 2004. Verv. Huwelijksregisters van de Hervormde Gemeente
van Venlo [1751]; Verv. Register van Familiearchieven... RA Hasselt [o.a. De Libotton, Wilsens, Vrericx];
Verv. Pachten und Zinsen von Einrade zwischen ca. 1320 und ca. 1396; Groupement Généalogique de
Henri-Chapelle et Environs [stelt zich ten doel - i.s.m. het tijdschrift Genealogie zonder grenzen - het
grensoverschrijdende familie-onderzoek te bevorderen; lidm. € 13,- p.j.; Rue Trois Bourdons 5, B-4840
Welkenraedt]; Het stadsarchief Aachen; Beitrag zur Lücke in den KB von Hergenrath [o.a. Hijns 1742-
47]; D. Paetzel-Veenstra: Wie is Maria Anna/Agnes Flam? [Bock, Leblan, Kirsch; midden 18e eeuw]; Antw.
o.a. Ploumen en Schefers/Schiffers x Bleilevens.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. nieuwsbrief, 9e jg., nr. 1, maart 2004. Antw. Mosselman-
van de Veer; M. Verolme: Antwoord Dorsman [met genealogie Dortsman/Dorsman (6 gen.); i7e-ie helft
19e eeuw].

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland;
www.WGOD.nl), jg. 30, nr. 1, maart 2004. J.C. Dorlas: De familie Dorlas uit
Wurstenland [molenaars te Holzhausen bij Wetzlar > Johann Wilhelm
Dür(e)ls uit Leun (1658); waarschijnlijk stammend uit Noord-Duitsland
(Bremen, Stade)]; A.M. Schönwetter: Een bont en boeiend gezelschap: Duitse
immigranten;].]. Sombogaart: Een onderzoek naar de naam Sombogaart [Am-
sterdamse familie; oorspr. Zum Bungart te Moers; onderzoek aldaar]; Mee
m e t (je voC; H. Brag. Vermakelijkheidsbelasting als armenzorg.

's-Gravendeel door de eeuwen heen (Historische Vereniging 's-Gravendeel; secr.: M.E. van Putten-Vis-
ser, Singel 21, 's-Gravendeel; e-mail: arnomol@zonnet.nl; contr. € 12,- p.j.),jg. 10, nr. 1, febr. 2004. P.J.Pot:
De onderste steen boven [geschiedenis van de wijk Renooishöek; lijst van bewoners 1680; De Vlaming
(18e eeuw), De Graaf (19e eeuw), Brant (eind i9e-2oe eeuw)]; D.W. Gravendeel: Issum partnergemeente? [in
de 2e helft van de 18e eeuw werden zeven personen met attestatie van Issum als lidmaat ingeschreven];
Dries de Geus vertelt over de Watersnood [1953]; W. van Velsen-Griffioen: De geloofsbrieven van genees-
heer Jan Bossers [de vergoeding voor zijn werk als armendokter was een hindernis op weg naar het
lidmaatschap van de gemeenteraad]; Oud Nieuws.

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde (redactie: Postbus 4, 9780 AA Bedum;
abonnement € 17,50 voor jg. 47 (2002) op bankrek. 32.51.80.902 van de RABO-bank te Groningen o.v.v.
'Jaarboek Gruoninga'), 46e jg. (2001) [2003]. P. Bos/A, van der Laan/F.J. Ebbens: Het geslacht Barcklage
(Oost-Groningen, 17de en begin 18de eeuw) [verwantschap met een familie Barcklage in Menslage (D) is
niet aangetoond; Huijsinck, Doorneborg, Barcklag, Barkla]; P.J.C. Elema: Bothuis [oudst bekende: Abel
Hindriks (Bot) tr. Winsum 1709 Lammigje Aljes]; R.H. Alma: Dopen, bruiloften, kledingen en missen
in Groningen (1519-1534) [Groningen heeft van 1514-1536 onder Gelderse heerschappij gestaan; uit de
rekeningen van rentmeester Evert van Domselaer in het Hertogelijk Archief]; W.A. Hofman (t): Frerick
Halsema [1682-1767, zilversmid, tr. Groningen 1731 Froukjen Folkers wed. Lambertus Mezeroy; levens-
beschrijving]; P.J.C. Elema: Het predikantengeslacht Croons (Drenthe) [i7e-i8e eeuw]; P. Bos: De afstam-
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melingen van een onbekende Focko en zijn vrouw Anna Eltiens (Fockens, Sickens en Tammens, Old-
ambt 17de eeuw) [met o.a. Clingius]; Zijlregister van Tjamsweersterhamrik (1598); M. Schroor: Begrafe-
nissen te Groningen (Nieuwe of Noorderkerk 1672); A. van derLaan: Genealogie Boeckholt. Nakomelin-
gen van Harmen Hindricks Boeckholt [ca. 1580-na apr. 1646]; P.J.C.Elema: Esbra (Groningen) [Esbrard,
afk. van Grenoble; te 's-Gravenhage en Groningen; I7e-i9e eeuw; Essebra]; E. Knol: Oude aantekeningen
en een sluitsteen uit de familie Doornbosch (Uithuizen, Kloosterwijtwerd, Rottum) [met Wiersema en
De Cock; i8e-ige eeuw; sluitsteen uit 1795 met een gevierendeeld wapen > heraldische overwegingen];
P.J.C.Elema m.m.v.D. Bron: Meinema (Zuidhorn) [met o.a. Strick, Bolt, Vonck; i7e-i8e eeuw]; R.H. Alma:
Schattingen en jaartax 1498-1516 [oudste schattingslijst, die de hele provincie Groningen beslaat op
Westerwolde en het Gerecht van Selwerd na; historische achtergrond, transcripties]; Idem: Dijkrol van
Zuurdijk (1577, ca. 1630).

Heemtijdinghen. 39e jg., nr. 4, dec. 2003. C. Hamoen: Het oorlogsjaar 1576 in Montfoort ['attesta-
ties'(getuigenverklaringen) over de agressie van soldaten en andere gebeurtenissen geven een indruk
van het dagelijks leven]; D. Dekker: Het goud- en zilversmedengilde van Woerden [met chronologische
naamlijst]; J. van Schaik: Kweeperen voor de vrouwe van Linschoten. Verhuur van de boomgaard voor het
Huis te Linschoten 1649-1655.

Idem. 40e jg., nr. 1, maart 2004. E. Blom e.a.: Romeins Woerden, een overzicht [opgravingscampagne
op het Kerkplein; Woerden blijkt een Romeins scheepskerkhof ]; G.G. Stolwijk: De dorpsschool te Lange
Ruige Weide [eind i8e-begin 20e eeuw; met opgave van hoofd- en hulponderwijzers en kwekelingen,
periode en overige gegevens].

Holland. 35e jg. (2003), nr. 2. M. van der Heijden: De kosten van het Beleg van Haarlem, 1572-1593; T.M.
Hofman: Zeeuwse vastberadenheid voor een nationale synode. Reactie op Anna de Snoo, 'De val van
Oldebarnevelt', Holland 34 (2002), nummer 2; A. Willemsen: 'Poppe-goed en anders niet'. Speelgoed in
Holland in de 16de en 17de eeuw.

Idem, nr. 3. S. Langereis: Vervalsen in Holland. Een historiografische benadering [Vervalsingen kun-
nen worden beschouwd als spiegel van de wetenschappelijke kennis in de tijd waarin de vervalser actief
was ... Een goede vervalsing is immers ... heel goed afgestemd op de verwachtingen van de grootste
kenners op dat gebied', en ...'relevante vraag is die naar de contemporaine opvattingen over authenti-
citeit ... (was) het middeleeuwse waarheidsbegrip misschien anders dan het moderne ...']; J. Burgers/M.
Uostert: Oorkondenvervalsing in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en i3de-eeuwse Hollandse
oorkondenwezen [hoe keek men aan tegen het gesproken en geschreven woord; waarom stelden mid-
deleeuwers wél vertrouwen in de oorkonden; kennis werd mondeling overgeleverd > de overgang naar
het geschreven woord]; M. Carasso-Kok: De 'Anonymus achter Pontanus' en diens oudste beschrijving
van Amsterdam. Falsificatie of restauratie?; K. Goudriaan: De hoge geboorte van een vurige patriot. C. J.
de Lange van Wij ngaarden, held van Goej anverwellesluis en nazaat van de heren van der Goude [auteur
van een omvangrijke stadsgeschiedenis van Gouda (1813 en 1817), waarin hij de middeleeuwse heren van
der Goude behandelde; zijn geschiedkundige werk geldt als zeer betrouwbaar, zijn stamboom echter
niet; reconstructie van De Lange's genealogisch onderzoek; Heraldische overwegingen; Bestuurlijke
loopbaan (patriot)]; M. Eickhoff: 'De naam is ook al zoo echt Romeinsch': Meester Kramer en de mythe
van het Romeinse Castricum; R. Ensel: Hollandse Heimat. Nationalisme en de fotografie van het land-
schap in het Interbellum.

Idem. 2003, nr. 4. A. Groen: Opkomst en ondergang van de rolrederij in de banne Uitgeest. Een bijdra-
ge tot de geschiedenis van de zeildoekweverij [o.a. het fabricageproces]; H. Kaal/], van Lottum: Duitsers in
de polder. Duitse warmoeziers in Watergraafsmeer in de 18de en 19de eeuw [door het verdwijnen van de
buitenplaatsen kwam veel vruchtbare tuingrond - tegen een lage prijs - op de markt; inzet van goed-
kope arbeidskrachten, trekarbeiders uit de regio Osnabrück]; De archievenman: het Gemeentearchief
te Leiden; Buitendijks. Gerard Rooijakkers over Holland [geb. Eindhoven 1962; etnoloog, onderzoeker
aan het Meertens Instituut en hoogleraar UvA; interview].
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De Indische Navorscher. jg. 17 (2004), nr. ï.J.L. Livain/M.C. Livain/L.M. van der Hoeven: Genealogie van
de Indische familie Livain [oudst bekende: Quintin Lievin tr. Namen 1640 Marie Jamotte; Lambert
Leopold Livain (gen. VII), geb. Beaumont 1822 ging in 1840 in dienst, en vertrok 1854 n a a r Indië]; Aan-
vullingen en verbeteringen op eerder verschenen publicaties;R.G. deNeve: Genealogie van de in Batavia
gevestigde familie Teisseire en haar verwanten [afk. van Castres in de Languedoc; i8e-i9e eeuw]; G.J.
van derMeerMohr. Genealogie Boer, Breedveldt Boer - Walther Boer [oudst bekende: Leenden Ariense
Boertje, te Zevenhuizen, tr. 1679 Maartje Overrijnder; te Bodegraven, Rotterdam, Den Haag en in Indië;
tot deze familie behoorden o.a. de hoogleraar Oud-Germaanse taal- en letterkunde R.C. Boer en zijn
schoondochter de hoogleraar Skandinavische taal- en letterkunde P.M. Boer-den Hoed]; D. van Duijn:
Een laat antwoord: De Saumaise [op NL 1921; genealogie i7e-begin 19e eeuw]; A.A. tutter. In Neder-
landsch-Indië gedecoreerden door de Heilige Stoel 1863-1922; G.J. van derMeerMohr: De laatste genera-
ties van het geslacht Baermaijer von Barienkhofen [XII en XIII]; Indische fiches (verzoeken) [(van de(r))
Velde(n),Chun,Chin].

De Kleine Meijerij. Vlugschrift van de Heemkundekring (werkgebied: Berkel-Enschot, Biezenmortel,
Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout; secr.: Th. de Reus, Mr. van
Sonstraat 10, 5062 CS Oisterwijk; www.do.nl/heemkunde; e-mail: heemkunde30@z0nnet.nl), 55e jg.
(2004), nr. 1. W. de Bakker/A, van Dorp: Bertens, De Kort en Van Haaren. Zes gouden bruidsparen, samen
driehonderd jaar verbondenheid [vijf zussen en een broer De Kort trouwden 23-2-1954 met vier broers
en een zus Bertens en Jan van Haaren; kwst. kinderen Bertens (—, Kooyen, Van Rijswijk, Van Baast) en
kinderen De Kort (—, Den Otter, Van Rijsewijk, Verhoeven)]; K. Vermüe: De plage Gods oft de pest in
Oisterwijk, vierhondert jaar geleden; W. de Bakker: Bewaarde aantekeningen van overlijdens in de Oi-
sterwijkse parochie uit de pestjaren 1603 en 1604.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 32, nr. 1, maart 2004. N. A. Hamers: Correcties en aanvullingen
op 'Die Familien meiner Vorfahren' in jrg 31 (2003), p. 40-57 [o.a. Meulenberg, Hamers, Klinkers]; Lim-
burgers in Utrecht [uit Register van nieuw aangekomene borgers, 1728-1805]; Verv. Landverhuizers uit
... Limbricht [Hendrik Hamers tr. ald. 1863 Regina Janssen; emigreerden in dat jaar; Hammers]; A.M.A.
Maassen: Tweespalt in de doopsgezinde gemeente Maastricht rond 1700. Het beginsel van scheiding
van kerk en staat [ruzie tussen het kerkbestuur en Pieter van Limborgh, diaken en voorlezer; proces
1697-1700]; Idem: Een oorlogswees uit de Franse tijd [Servaas Nivel tr. Maastricht 1835 Petronella Frans-
sen, dochter van de militair Nicolaas Franssen en Helena Solmans; akte van bekendheid; verwanten van
vaders zijde te Meerssen]; Idem: Matroos Andries Maes verdronken in Zeeland [in 1811; geb. Maastricht
1790]; Verv. Aufgebot aktes; Verv. Nederlanders in ... Hasselt 1829 [o.a. Godfried Vanmirloz, geb. Eind-
hoven 1759; Louis Vanderlinden (geb. Amsterdam 1781)]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg, Breust-
Eijsden [met o.a. Jonker, Van Kan, Klippert, Kluten, Kreemers, Lebon, Lenaerts, Liebens, Liegeois, Lous-
berg, Lucassen, Maas, Magermans, Martens, Meertens, Munnix, Nelissen, Nijsten, Notermans].

MetGansenTrou (Onsenoort), 54e jg., nr. 1, jan. 2004. G. van der Velden: De 38 abten, die op de plaats van
stichting van de abdij van Berne te Bern hebben geresideerd [de eerste abt was Everardus (1134-1168)]; T.
Groot: Een fraai geschenk van een bijzondere hoofdman [Jos Klerks (1922-2003) schonk in 1987 de hoof-
manketen, ontworpen door juwelier Van Venrooy]. Idem, nr. 2, febr. 2004. Verv. De 38 abten [13e eeuw];
Drunen in oude kranten berichten [1907-1918].

Idem, nr. 3, maart 2004. Verv. De 38 abten [14e eeuw]; De kegelclub in Haarsteeg (2); B. Meijs: Naamge-
ving en het ontstaan van namen [voorbeelden van verschrijvingen]; Drunen in oude krantenberichten.

Idem, nr. 4, april 2004. T. van Schijndel: Onsenoort [geschiedenis van het kasteel; heren van Onsenoort;
i4e-i9e eeuw]; P. Vermeer: De Cisterciënsers 50 jaar in Nederland; Verklaring bij de kaarten der heerlijk-
heid Onsenoort en 't klooster Mariënkroon.P/efcèord(Med.), 25e jg., no. 1, jan. 2004; no. 2, maart 2004.

Millings Taarboek (uitg. Stichting Millings Jaarboek, Postbus 50, 6566 ZJ Millingen aan de Rijn; te
bestellen voor € 16,50 via de Postbus), 8 (2003). N. Heil: De Koperslagers. Over de spraakmakende lood-
gietersfamilie Kronenberg [rond 1900 vestigde Petrus Hendrikus Kronenberg (1868-1936) uit Bemmel
zich in Millingen als koper- en blikslager, loodgieter en zinkwerker, tr. Aleida Schreven]; W. Oteman:
'Nergens ellendiger'. Het lager onderwijs in Millingen van 1794 tot 1840 [schoolmeesters Peter Peters
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(overl. 1825) en zoon Willem Peters, Andries Krootjes]; Th. Egberts: De historie van het busbedrijf Egberts
[oprichter: Theodorus Egberts (1873-1947), tr. Maria van Lier; o.a. concurrenten, oorlogsjaren, wagen-
park]; G.J. Griepsma: 'Het oude hakmes heeft zo'n lekkere klap'. De familie Janssen, bijna honderdvijf-
entwintig jaar slagers in Millingen [in 1880 opende Kobus Janssen zijn slagerij; tr. Wilhelmina Dahn
(overl. 1960); vier van hun zeven zonen werden slager]; N. Heil: Een andere kijk op Hanne Vermegen
[aanv. jaarboek 2001; jeugdfoto's van Johanna Maria Vermegen]; W. Oteman: Plantage Voorburg. Een
Millings bedrijfin Suriname [in 1884 gezamenlijke aankoop door de s teenfabrikant Arntz te Millingen,
de broers Colenbrander te Zutphen (grootgrondbezitters in Millingen), de broers Gefken, Terwindt en
Dorsemagen]; Schoolfoto's 1950 en 1947; H. Maas: Nöl van Jüs [kwartierstaat van Arnoldus J. J. Arntz, di-
recteur scheepswerf (1912-1995); 5 gen.: —, De Wild, Herfkens, Kleijnen]; W. Spann: Millingen rond 1902,
verkenning van een 'gelukkig' dorp. Lichtvoetige archiefsprokkelingen (2) [o.a. nijverheid en midden-
stand, vergunninghouders]; B. Koenders: Scheepswerf Bodewes in de jaren zestig; W. Oteman: De waters-
nood van 1820 [schadevergoedingen; namen van gedupeerden]; B. Lelie: Kerkarchief van Millingen.

Misjpoge. 17e jg., 2004-1. R. Vos: Izaak Jacob Lion (1821-1873). Een omstreden joods journalist [geb.
Amersfoort, woonde van zijn 10e tot 17e jaar te Leeuwarden (vader was onderwijzer), tr. Brielle 1846
Kaatje van den Berg; veranderde nogal eens van politieke kleur; joodse journalisten in de ïge-eeuwse
pers (Belinfante, Vas Dias)].

Nederlandse Kring H • Netherlands Society
voor Joodse Genealogie H f® for Jewish Genealogy

Idem. 2004-2. S. van Son: Een ongewoon beroep [het stoken van brandewijn; Joseph Salomons in Har-
lingen en Isaac Levy in Leeuwarden; 1714]; H. Lusse: Drie Amsterdams-joodse geslachten Van West
[stamvaders zijn Jacob Samson Cohen (geb. ca. 1699, afk. uit Norden), Levi Abraham Sijf (geb. Amster-
dam ca. 1754) en Jacob Isaac (Minêkendam) (geb. ca. 1710)]; H. Snel: Joodse leerlingen op een openbare
school in Amsterdam in 1823 (I) [in het archief van de Plaatselijke Schoolcommissie bevindt zich een
register waarin alle onderwijzers (van de 474 waren er 19 joods) per 1.12.1823 opgaven welke leerlingen
zij onder hun hoede hadden; per aflevering zullen een of twee joodse onderwijzers/-zeressen en hun
leerlingen behandeld worden; Calmer Joseph Bruske (1792-1860) en zijn 43 leerlingen]; N. Mayer-Hirsch:
Een nieuwe sjoel en een dramatisch testament. Voorbeeld hoe een onderzoek kan worden aangepakt
[1867 te Amersfoort]; G.J. Bremer. Jacob Sanders 1887-1945, j oods huisarts en geleerde. Zij n aandeel in de
ontwikkeling van de erfelijkheidsleer in Nederland.

Nationaal Archief Magazine. 2004/1. P. Brood: Terug naar de eisen van deze tijd. Op pad met kunsthis-
torica Wija Friso die de bouwgeschiedenis van het Rijksmuseum en de Gevangenpoort in kaart bracht;
De Nederlandse zeepindustrie in de 19de eeuw [onderzoeksonderwerp van scheikundige CorKooi\; Gif
laten wij niet voortbestaan. Archiefonderzoek werpt nieuw licht op jodenvervolging in Nederland; Op
bezoek [bij schrijver Arthur Japin].

Old Ni-js. nr. 52, jg. 20, nov. 2002. G. Bisselink: Braamt, een greep uit de geschiedenis; J. Hunting: Een
'Ridder' in Braamt [Johannes Oostendorp, 1804 Braamt 1841, ridder Militaire Willemsorde, tr. Bergh
1840 Anna Paulina Kuijper, geb. Middelburg 1807 (exm. Poortvliet)]; G. Bisselink: In naam der wet [het
kalf van Gert Derk Polman (1856) en Antony Kaak; Van een dansfeestje n.a. v. een gewonnen voetbalwed-
strijd (1942) in café Elbers op muziek van Marietje Lenting (geb. Batavia 1926) werd procesverbaal opge-
maakt]; J. Hunting: Families Lenting; J. Lukkezen: De Lentink(g)s R.K. gehuwd [1886]; Het 'Hartjeshuis'
Braamt 220, later 38, nu Heuvelwijk 14 [Jan Hartjes (geb. Braamt 1780) kocht een huis en erf in 1817;
uitbreiding door latere generaties Hartjes; fragmentgenealogie]; J. Hunting: Huize Hunting-Goossen,
Braamt 112 [Theodorus Hunting tr. Bergh 1883 Elisa Maria Goossen; fragment Hunting]; Strubbenbos
ook in het Montferland; Geestelijk Erfgoed -10 [drie godgewijden in een gezin Harmsen uit Wijnber-
gen; met hun 15 kwartieren: —, Tap, Koster, Lukassen].
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Ons Erfgoed i.s.m. Genealogische VerenigingPrometheus, 12e jg., nr. 2, maart-april 2004. Verv. Het Holland-
se muntgeld tijdens de Republiek in genealogisch perspectief (3); W.J. Scholl: Speurtocht naar de Mid-
deleeuwen (1) [onderzoek naar het voorgeslacht van Peter Proper en Henricjen Lubberts (tr. 1622) in de
recognitieboeken van Harderwijk]; F.C. Hazekamp: Kraamkinderen van twee jaar... [het gezin van Coen-
raad van Teutem en Catharina Maria Trek 1762-1777]; H.M. Lups: De brand van Enschede in 1750 [brak
uit in de broodbakkerij van Herman ten Tije]; Verv. Rietdekkersgeslacht Decker [te Puttershoek; ^e-be-
gin 18e eeuw]; Aanv. Maes alias Vermaas uit Klaaswaal; Beroepen van toen: Pannen(dak)vervaardiging
- pegelaar; W. Góebel: Familieband glasblazers en smeltpottenmakers aangetoond door dna-onderzoek
[Göbel, Goebel]; JW. Koten: DNA en genealogie (de laatste ontwikkelingen).

Ons Voorgeslacht, no. 556,59e jg., febr. 2004. H.M. Kuypers: 'Het naeste bloet erft het goet". De erfgena-
men van Cornelis Ariensz Boer in Berkenwoude [tr. ald. 1707 Geertje Claes Verkaijck; Groen, Van der
Pols, Trots, Backer, De Jong, Burger, Van der Woude, Van Dam]; K.J. Slijkerman: Het geslacht Andijk uit
Pendrecht [ook: Aendijck; oudst bekende: Adriaen/Arien Leendertsz, boer, schout van Pendrecht, ver-
meld sedert 1585, begr. 1625]; R.H.C, van Maanen: Register van overledenen in Beesd, Marienwaard en
Rhenoy 1806-1811; A.B. de Haan: Een drankzuchtige molenares (Dordrecht 1735) [Helena Janse van der
Wulp, vrouw van Jan Lugten]; Antw. Boer/Bisschop [te Wijngaarden, Sliedrecht; I7e-i8e eeuw].

Idem, no. 557, maart 2004. V. Poolen: Kwartierstaat van Anna Koster (Rotterdam 1844-Amsterdam 1911)
[tr. Rotterdam 1868 Willem J.F. Poolen; —, De Raven, Quart, Hammees; uitgewerkt met de kinderen
van de voorouderparen]. Idem, no. 558, april 2004. Verv. Kwst. van Anna Koster [o.a. Sprot, De Raven,
Akkershoek, Loncq]; M. Warmenhoven: De oudste generaties Warmenhoven uit Noordwijk [i6e-i7e
eeuw].

Oud-Rhenen (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken; secr.: Ing. H.B. Gieszen,
Bruine Engseweg 40, 3911 CL Rhenen; www.oudrhenen.nl), 22e jg., no. 2, mei 2003. J.P. Menting: Het
Rhenense dialect; H.P. Deys: Rhenen of Reenen? Idem, no. 3, sept. 2003. N.G. van den Oosterkamp: De
Nederlandse Hervormde Gemeente te Eist (U), haar kerk en de restauratie van 2002 [met overzicht
predikanten i9e-2oe eeuw]; A.J. deJong/Ph.J. van Dael: De 'nieuwe' stadsbrief van Rhenen uit 1403 [met
afbeelding en transcriptie].

Idem. 23e jg., no. 1, jan. 2004. A.J. dejong: 'Schoneveld', het goed te Achterberg en de familienaam [o.a.
situering in de middeleeuwen; transport in 1760; genealogie Van Scho(o)neveld (deze naam ging men
in de 18e eeuw voeren); i6e-2oe eeuw]; Bartholomeus van Bassen [afbeelding in kleur van zijn schilderij
met interieur van de Cunerakerk te Rhenen (1638)]; A.J. de Jong/W.H. Strous: De Tollenburg in de Mars.
Opgedoken charters met aanhangende zegels uit de 16e, 17e en 18e eeuw [o.a. Vonck van Lienden en
Verschoor]; A. G. Steenbergen: Joden in Rhenen in W.O. II [Van Klaveren, Denneboom].

Oud-Utrecht. 77e jg., nr. 1, febr. 2004. B. Agterberg. Een ware publiekslieveling. De Utrechtse filmexpli-
cateur Louis Hartlooper (1864-1922) [geb. Amsterdam, diamantslijper, humorist, regisseur van revues,
acteur, tr. 1887 Sara Mullem]; M. Croes: Jodenjacht in de provincie Utrecht; B. van Santen: 'Stenen smelten
niet!' Spraakmakende Ondernemers 1: Adriaan Bredero (1889-1947).

Idem, nr. 2, april 2004. K.P.M. Rhoen: Spraakmakende Ondernemers 2: Christoph Pleines (1857-1936).
Een 'ware patroon' en zijn zeepfabriek [te Amersfoort en Den Dolder]; P. Peucker. De Zeister jaren van de
Deens-Nederlandse schilder Niels Rode [1758-72 te Zeist; geb. Nysted 1732; opgave van werken uit zijn
herrnhuttersperiode]; De viering van het 200-jarige bestaan van de Universiteit Utrecht in 1836.

Oud-Utrecht, jaarboek 2002. Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-
1972. In samenwerking met Het Utrechts Archief heeft de historische vereniging Oud-Utrecht dit
jaarboek geheel gewijd aan de familie Martens; het familiearchief berust bij Het Utrechts Archief en de
inboedel bij het Centraal Museum (pag.: 224, fraai geïllustreerd, € 14,50). R. de Bruin/A. Pietersma: Inlei-
ding; O. Gelderblom: Hans Martens, een Antwerpse 'cruydenier' in Amsterdam [voor oudere generaties
zie G. J. J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, Werken XII van het Kon.
Genootschap, 1994, pag. 252/254]; R. deBruin/A. Pietersma: Op geborduurde kussens. De familie Martens
in politiek en bestuur ['de politieke en bestuurlijke carrières worden gevolgd om na te gaan in hoeverre
zij binnen de geijkte patronen vallen'; met o.a. de Franse bezetting en een hachelijk avontuur in Am-
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sterdam]; D.J. Biemond: Schoon, groot en weldoortimmerd. Het Martenshuis aan het Janskerkhof; M.
Heurneman: Pillengift, papegaai en patrijzenjacht. Huiselijk leven en vrijetijdsbesteding; R. Rommes: Te
legateren, maken en bespreken. De opbouw van het familievermogen; E. Domela Nieuwenhuis: Bezield
met grote liefde tot de kunst. De schilderijen en tekeningen van David Johan en Jacob Constantijn
Martens.

Oud-Wageningen (secr.: H.A. Schols, Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen; e-mail: henkschols@tis-
cali.nl; www.oudwageningen.nl; lidm. € 13,- p.j. op girorek. 29.46.125 t.n.v. de Historische Vereniging
Oud-Wageningen), jg. 32, nr. 1, jan. 2004. H.C. Wildeman-van Schijndel: Poortgeld (2). Strubbelingen bij
de Bergpoort in Wageningen [Jan van Wijk, kuiper en portier, liet in 1838 Herman Kleijn tien cent beta-
len, ondanks het feit dat na 1824 zonder toestemming geen poortgeld meer geheven mocht worden]; J.
Everdij: Verdronken foto's. Over een streekarchief dat onder water verdween [Wijk bij Duurstede]; I.C.
Rauws: De familie Van den Born uit de Nude (2). Enige toelichtingen op ontvangen reacties [familie Hil-
lenaar].

Idem, nr. 2, april 2004. 0. Borsboom: Steekpartij in 1742. Wageninger betrokken bij een noodlottige
gebeurtenis te Harderwijk [Egbert Gijsbert Lutteke, geb. Wageningen 1718, student te Harderwijk;
luitenant Nicolaes Meyers verwondde Johan G.H. van Lamsweerde; 1742]; Uit het Wagenings Gemeen-
tearchief [verkoop Huis den Engel 1772 door Pieter Pla e.e. aan mr. Peel Beek e.e.]; Poortgeld 3 [verweer
tegen herinvoering poortgeld]; Waterrecht uit 1715.

VERENIGING VAN ARCHIEFONDERZOEKERS

Postbus 369
9100 AJ Dokkum

De Sneuper (Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum; secr.: L. Meerema; e-mail [NB, nieuw
!]: sneuperdokkum@yahoo.com; lidm. € 15,- p.j.), nr. 70,18e jg., nr. 1, maart 2004. D. Leij: Leij, onze
familie uit Veenwouden, 2. IV. Gerrit Everts en Sjoerdje Gerks [tr. 1765]. V. Reindert Gerrits en Antje
Jans Leij [tr. Veenwouden 1794; naamsaanneming Leij 1811-1813 en verdere verspreiding van de naam
Leij, Leij; S. Wierstra: Wierstra in Friesland bij de invoering van de Burgerlijke Stand 1811/1812; R. Keijzer.
Internet leidt snel naar Bibiana Rohling; R. Tolsma: Mijn favoriete voorouder [Johan Cornelis, bakker te
Weisrijp, 1697 Oosterlittens 1758, tr. Hiske Sints; in 1741 tolbaas; kleinzoon Bauke Sints neemt in 1812
de naam Tolsma aan]; Beschrijving van de foto's; G. de Jong: Het doodkistenfonds te Nes; De oude Chr.
Kweekschool aan de Hantumerweg; L. Meerema: De vrijmetselarij [loge 'Excelsior' te Dokkum]; Reactie
genealogie Elsenga; D.R. Wildeboer. Nogmaals de diefachtige weesmeisjes te Dokkum in 1819 [hoe het
hun verder verging: Akke Eisma tr. 1832 Gaele Durks Jelsma; Franske Snip tr. 1833 Albert Durks van der
Meulen]; P. deüaan: Propijn en afkoop [begrippen uit het reëel kohier verklaard].

Stad & Ambt (Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo; secr.: H.J. Kleisen, Bornsestraat 176,
7601GL Almelo; lidm. € 15,- (17,-) p.j. op giro 387.2080), 12e jg., nr. 1, jan. 2004. H.Boom: Wie wat bewaart,
die heeft wat [oude foto's van de familie Boom, ark. van Almelo, en verwanten, o.a. Veneman, Ten Cate
en Voerhuis]; J. van Kooij: Amsterdam wachtte op kerstavond 1856 vergeefs op de Almelose beurtschip-
per [schipper Thomas]; H.Beijers: Geschiedenis van de N.V. Katoenmaatschappij voorheen Gebroeders
Scholten en Compagnie te Almelo.

Idem, nr. 2, april 2004. H. Wonink: 1884 was een bijzonder jaar voor Almelo. Waterschap de Regge
opgericht en het begin van het graven van het Kanaal Almelo-Nordhorn; R. Kaupman: Het vuursteden-
register van Stad Almelo uit 1751; J. van Kooij: Peddemors en Neuteboom - twee Almeloërs in koffie, thee
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en tabak [Gerrit Jan Peddemors (1829-1895), koopman-schipper-kruidenier begon in 1857 een winkeltje
in tabak en koloniale waren; Hein Neuteboom kocht het bedrijf van Barend ten Bruggencate in 1908];
Ter Kuile wees ons de weg [mr. G. J. ter Kuile, overl. 1954, kenner van de geschiedenis van Twente]; Naar
wij vernemen (3) [krantenberichten 1867-1881].

Stad en Lande (Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland; secr. a.i.: C. P. Polderman; Postbus
70, 4300 AB Zierikzee; contr. € 15,- p.j.; www.stad-en-lande.nl), no. 109, 41e jg., maart 2004. A.H.G.
Verouden: Oudste generaties van de familie Quist in Ouwerkerk [onderzoek naar verwantschap tussen
Marinus Bastiaensz Quist (leefde ca. 1610-1683) e n Cornelis Crijne Quist uit Stavenisse (geb. ca. 1592)
had succes dankzij het archief van de Rekenkamer van Zeeland]; A. Flikweert: Genealogisch onderzoek
naar Schouwen-Duivelandse families [verslag van een lezing].

Terugblik. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum, 2 (2001). Thema: Het zal me een zorg zijn. R.H.C, van
Maanen: Het Gasthuisfonds te Asperen [taakvervulling voor en na 1798, bestuur]; D. Holsbrink-Post: De
'zorg' in Slijk-Ewijk en Oosterhout sinds 1910 [Diny Holsbrink-Post was van 1969-2000 wijkverpleeg-
ster Groene Kruis aldaar]; G. Visser. 'Trek maar aan het touwtje ... en de wijkverpleging helpt U'. Het
Wit-Gele Kruis in Gendt voor de oorlog; M. Potjer: 'Redelicker wijse gesegent sijnde'. Nederbetuwse
armenzorg en diaconieën in de 17e eeuw; K. Hittema-Brunink: De Heldringgestichten en de zorg [in 1848
vestigde ds. Heidring zijn eerste gesticht in Zetten]; D. Tap: Dominee O.G. Heidring, de weldoener uit
Hemmen [geb. Zevenaar 1804, overl. 1876, tr. 1833 Anna Elizabeth Deuffer Wiel]; F. Mientjes: Armenhuis-
jes en de organisatie van de armenzorg in het dorp Valburg; B. van der Heijden: Verzachting van smarten
[Maria-Geboorteparochie te Lent (vanaf 1851)]; K. van lngen: De overstromingen van 's lands rivieren
voorgevallen in het begin des jaars 1784; V. Laurentius: Hulpactie Rode Kruis 'Help de Betuwe'; J. Honders:
De eerste dokters in Maurik [medische zorg voor 1800; Pieter van Batenburg (geb. Houten 1771) eerste
genees- en heelmeester te Maurik (1796), zijn familie en zijn nazaten in het medisch beroep]; F. Hoogveld:
De zorg voor de Roomsche kerkgangers in Eist; H. van denHatert: Hoe kwam Jan Splinter door de winter
[huisarts te Ochten A.J. Kraay en de oprichting van het Keujesfonds 1919 (varkensverzekering)]; M. van
den Brandhof. Het A. A. van Bemmelhuis: zorg door de jaren heen [te Hemmen, voormalige pastorie; re-
traitehuis, doorgangscentrum, leefgemeenschap Youth for Christ].

Terugblik '40-'4S (www.documentatiegroep4o-45.nl), 42e jg., nr. 1 (428), jan. 2004. E. Post: Ulrum be-
langrijke schakel tijdens Tweede Wereldoorlog; W. Gieling: Babberich in oorlogstijd. Idem, nr. 2 (429),
febr. 2004. J. Haagmans: Leendert Jonker, boordschutter. Eemnesser Everard Bakker duikt in het leven
van een oorlogsheld; R.E. Taselaar: Het persoonsbewijs en de gevolgen voor de joden.

Idem, nr. 3 (430), maart 2004. B. ten Bosch: De Typhoon van Groothedde [een vliegtuig stortte in 1944
neer bij de boerderij van de familie Groothedde te Twello]; W. Oldenburg: Nederlandse vissersschepen in
Duitse dienst.

Idem, nr. 4 (431), april 2004. R.E. Taselaar. 'Zomerkamp voor journalisten' te Vaassen in 1941; J. Over-
duin: Renesse op Schouwen-Duiveland december 1944 [met namen en gegevens van tien terechtgestel-
den].

Tweestromenland. nr. 119,26. III.2004.40 Jaar Historische Vereniging Tweestromenland. Terugblade-
ren door 40 jaar; Leden van het eerste uur; De jubilea van de vereniging 1964-2004; Het Huis te Druten
(deel 3); A. Theunissen: Hend de Kleijn begenadigd dichter en declamator [1904-1966]; Kwartierstaat (6
gen.) van Gerardus A. A. Rooijakkers [geb. Gemert 1930; —, Van Dommelen, Bijvelds, Van Roosmalen];
Kwartierstaat (6 gen.) van Woutrina Maria Visschers [geb. Beneden-Leeuwen 1938; —, Peterse (te Ophe-
mert, Dreumel), Van Orsouw, Van Lent].

Van Zeeuwse Stam, nr. 124, maart 2004. K.P. deBree: Genealogische aantekeningen 6. De afstamming
van een Zeeuws-Vlaamse familie Cornelis [te Biggekerke, Koudekerke, Cadzand; 17e eeuw]. Problemen
rondom Samuel Leijnse opgelost [geb. ca, 1716, zoon van Leuntje Samuels de Witte (ged. Meliskerke
1688); > in de Antwoordenrubriek kwartieren van Mattheus Cornelis en Samuel Leijnse]; Verv. Gene-
alogie Remijn(se); P.A. Harthoorn: Poelman als voornaam [twee kleindochters vernoemd naar Maatje
Poelman (geb. Yerseke 1760)]; Idem: De geboorte van een familienaam [Van der Plasse, ca. 1720/25 te
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's Heerenhoek; Leenknecht, Van de Walle, Briselaer]; Antw. o.a. Looijs, Kok (te Krabbendijke); N.
Westdorp/J.Doornbosch De Thoolse Westdorpen komen uit Middelburg [aanv.op publicatie in nr. 120; 16e-
17e eeuw]; LA. Luteijn: Genealogie Du Mez [te Radinghem bij Lille en o.a. Schoondijke; I7e-i8e eeuw].

Veluwse Geslachten, jg. 29 (2004), nr. 1. G. Kouwenhoven: Historie Gemeente Epe. Verwantschappen
tussen lokale grootgrondbezitters: de Van Gerrevinks in Epe [\7e-19e eeuw]. De lijkkoets van Epe. De
voornaam Epeus [in de familie Cats]; E. de Jonge: Rampzalige transcripties Epe; Kwartierstaat Heintje
Carelina Kersten [geb. Eerbeek 1930; —, Eekhof, Klein Gotink (2x)]; Reactie Blankenspoor; A. Veldhuis:
Leggers van de Morgentalen, deel 1 [transcriptie van 'register met de namen van eigenaren en pachters,
die deelnemen aan het onderhoud van de Grift om de turfwinning rendabel te maken'; 1638; Veenraad-
schaparchief, Gemeente Veenendaal]; K. C. van Kuier: Genealogie van de Lunterense familie van Ruler. De
'Hermsen' tak [ook: Van Ruulder; i8e-begin 20e eeuw]; G. Kouwenhoven: Frederiks, Harms, Lodewijks,
Jongerman, what is in a name? [Maria Gerrits (Meuleman) tr. Heerde 1804 Lodewijk Jungerman (afk.
van Wolfshagen)]; A.C. Zeven: Glaasjes met het wapen van het Kwartier van Veluwe; M.W. Stegeman-
Bosgoed/W.A.M. Zuethoff: Van Bree(n): kwartierstaatperikelen in de IJsselstreek [i7e-i9e eeuw; Breen,
op de Bree, Van ('t) Breen]; G. Kouwenhoven: Knagend geweten [van Hendrikus Godefridus Clerkx (geb.
Doesburg 1814) t.a.v. zijn huishoudster Antonia Antonetta van Keulen]; Idem: Hossiemossie? [Jan Smit,
overl. Epe 1817, zoon van Geertrui Hossiemossie; Jan Jansen Smit tr. (RK) Vaassen 1746 Getruedt Hen-
driks Drosmaers]; Gelderse huisarchieven [beknopte opgave]; E. de Jonge: Genealogie Dijck [te Heerde,
Epe, Oldebroek; I7e-i8e eeuw]; Idem: Ruzie om een bank in de (Eper) kerk [jonker Johan van Wijck
contra Beernje Hendriks weduwe Dries Lamberts en haar zwager Olof Aelberts, 1657; getuigenverkla-
ringen]; Idem: Genealogie Ten Holt(h)e [i6e-i8e eeuw]; Idem: Van Bussel: een geslacht uit Brabant? [uit
Asten?; i7e-i8e eeuw].

Villa Amuda (Historische Kring Stad Muiden), volgnr. 46, jg. 12, nr. 3, april 1999. S.C. van Diest: De fami-
lie van Diest [oudst bekende: Arie van Diest tr. Loenen 1763 Johanna van Oosterom; RK-boerenfamilie;
levensomstandigheden, notities over huur en koop van boerderijen in de Vechtstreek; Mijndert van
Diest (1813-1854) trouwde naar Muiden in 1845 met Gysberta Steenman; genealogie verhalenderwijs].

Waterland, jaarboek 2002. DJ. Spaan*: Jaar- en weekmarkten in Edam. De Edamse jaar- en weekmarkten
in Noord-Hollands perspectief [o.a. bronnen voor oprichting en opheffing van markten]; M.A. Lenstra:
Je hoort in eigen water te vissen! Kwadijk in de 18de eeuw [wie woonden er en hoe werd de kost ver-
diend]; J. Haag: Het 'archief van de Waterlandse boer. Een aanzet tot een bronnenoverzicht; Idem: Het
buiten van Agatha van Foreest en Jan Schenk? Een onbekend schilderij van een minder bekend buiten
in de Beemster [huis Vredeveld; eigenaren: Van der Straten, Hudde, Schoonhoven, Daalder, Van de Star,
Speciaal, Van Foreest (1776), Stuyt].

Idem, jaarboek 2003. Streekarchief Waterland, Purmerend, jaarverslag 2002; J. Haag: Het nieuwe
gebouw van het Waterlands Archief; B. Treijtel: De Gereformeerde Kerk in Ilpendam. Het kerkje op de
Noord; A.Prijs-Dorland: Het ziekenvervoer op Marken, toen het nog een eiland was...; D.J.M. Groffen-.Jzn
H. A. Ringeling (1914-2003) [in memoriam; zijn op Waterland betrekking hebbende collectie is aan het
Waterlands Archief geschonken; bibliografie].

Werinon. nr. 51, jg. 13, okt. 2003. J. Baar: Het Jaar van de Boerderij Nederhorst den Berg; E.N.G. van
Damme: Historische boerderijen in Nederhorst den Berg [inleiding]. De hoeve Dorpzicht, de oudste
boerderij van Nederhorst den Berg (ca. 1630) [Buys (1630-69), Van Veeren (1669-1805), Breij (1805-1894),
Pos, Klomp, Korver (1893-heden)]. De hoeve 'Runderlust' in de Kuijerpolder (ca. 1640) [De Waert (1640-
i754)> Van de Vaart (1754-1928), Van Deudekom (1828-1928), Pos, Ploegstra, Kolish (1928-1989)]. De hoeve
'Het Hemeltje' bij Overmeer (1805) [Rappardus (1803-07), Ten Hove (1807-14), Dubois (1814-29), Blancke
(1829-61), Bak (1861-76), Pik (1876-81), Gerrit Meijer (1881-1907), Kruiswijk (1907-38), Van Stam (1938-
66)]. De 'Lindenhoeve' aan de Hinderdam [Sautijn (ca. 1665-1735), Pol (1741-90), Fabius (1790-1818; met
Schottelink), Schreurs en Schuters (1818-73), Van Selm (1873-1924), Van Ee]. De boerderij 'Vechtzicht' aan
de Hinderdam (1731) [Van der Heijden (1731-71), Houtgrave (1771-96), Laagland (1818-99), Post (1900-38),
Schuurman (1938-67)]. Bakkerij/boerderij aan de Hinderdam (1695) [Cuijp (1694-1732), Winter (1736-42),
Wassenbergh (1782-1807), Schuurman (1809-49; 1861-1944), Hoogervorst, Van Ee]; R. Verkaik: De boer en
de zuivelbereiding; Het Jachthuis/'t Jagthuis in de Horstermeer.
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Idem (Historische Kring Nederhorst den Berg; secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9,1394 EA Nederhorst
den Berg; e-mail: hkndb@hetnet.nl; www.historischekring.nl; contr. € 12,50 p.j. op Rabobank NdB nr.
32.82.24.138), nr. 52, jg. 14, maart 2004.]. Baar: De Volkstelling van 1829 (1).

Wi Rutu. Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie (halfjaarlijkse uitgave van de Stichting voor Suri-
naamse Genealogie (SSG); secr.: Kurt Weilstraat 2, 2324 DS Leiden; donatie € 23,- p.j.), jg. 3, nr. 1, juli
2003. Oproep: Nazaten van Madeirese immigranten gezocht [cbrand@open.net of tel. 070-3634548]; O.
ten Hove: Het burgerregister van Suriname in de 19e eeuw: in Afrika geboren burgers [het burgerrecht;
rechten en plichten, voor welke categorieën personen; met namen en verdere gegevens van in Afrika
geboren personen]; P. Kroesen: De eerste Surinaamse Langguths: het begin van een zoektocht [de eer-
ste Langguth in Suriname was Johannes Theodorus, geb. Goes 1799 (exm. Adriana van der Visse); zijn
vader kwam uit Thüringen; verslag van onderzoek]; M. Spaans/Sw.E. Veldhuijzen: Congo Loango/Congo
Lowango [nageslacht van Christiaan Congo Loango, geb. Centraal Afrika ca. 1769, overl. Den Haag 1832,
tr.(i) ald. 1801 Kornelia de Graaf; tr. (2) ald. 1807 Joanna van Olphen];J. Verseput/J.J. Vrij: Inventarissen van
plantages en het belang hiervan voor genealogisch onderzoek [in het notarieel archief van Suriname,
deels in het Nationaal Archief en Den Haag en deels in het Centraal Archief in Paramaribo, maar ook is
materiaal te vinden in het archief van de Desolate Boedelskamer van Amsterdam]; P. Bol: Public Record
Office/The National Archives of the United Kingdom (Vindplaatsen Surinaams familieonderzoek, deel
6); H. Reedijk: Aandacht voor een onderbelicht verleden.

België
Bulletin de la Société Royale des Archives Verviétoises. Tome XXV (2001-2002) [2003]. Chevalier le Pas de
Sécheval (t): Généalogies verviétoises. Deuxième Série. De Bilstain [i6e-begin 18e eeuw]. Cousin [ïse-be-
gin 18e eeuw]. Le Fosseroux [ook: De Fosseroul; oorspr. De Vivier alias Hubar alias De Heusy, Maljohan/
Maljean, Le Pain en Lacka; ise-i8e eeuw; een tak te Maastricht]. Louroux [oorspr. Pesin alias Mariet en
(delle) Falize; ise-i8e eeuw]. Maltourné [i6e-i8e eeuw; te Verviers en Maastricht]. Mangay [Mangueau;
i6e-i8e eeuw]. Morayken [Moreauken; i6e-i8e eeuw]. Pollet [i6e-i7e eeuw] [genealogieën; onderzoek in
deze streek in die tijd is specialisten-werk!].

Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois. Tome CXI (2000) [Luik 2003]. R.Adam: La Vie de Saint Lam-
bert (ca 1144-1145) du chanoine Nicolas et l'élection de l'évêque de Liège Henri de Leez (1145-1164).

Heraldicum Disputationes. jg. 9, nr. 1, jan.-maart 2004. M. Van de Cruys: Redactioneel [hoe heraldische
regels toe en/of aan te passen aan nieuwe maatschappelijke gegevens als bijv. partners van gelijk ge-
slacht en naamgeving; uitnodiging tot gedachtenwisseling]; CE. Kuipers: Opkomend, uitkomend en
uitgaand...; A.C. Zeven: Een zonnebloem in het wapen [deze bloem is door Noord-Amerikaanse indianen
gedomesticeerd]; S. Crick: Uitvaartpenningen; Heraldische kunstenaars (2). D. Danys: Carl-Alexander
von Volborth. Nimmer versagende 'creator spiritus' en artistieke duizendpoot [geb. Berlijn-Charlot-
tenburg 1919 als zoon van een Russische emigrant, o.a. docent kunstgeschiedenis in Cincinnati, woont
sinds 1969 te Antwerpen als onafhankelijk kunstenaar en auteur, ook op heraldisch gebied]; G. Hauden-
huyse: 'De beste stuurlui staan aan wal' [vaartuigen]; A.C. Zeven &R.A. Laing. Het wapen op de waterbak
[Evelyn].

Het Land van Nevele. jg. XXXIV, afl. 1, maart 2003. Dagboek van een verplicht tewerkgestelde in Duits-
land (1943-1945) [Geert Wille, geb. Merendree 1920]; Goed nieuws voor familiekundigen [naamregister
Mensen van toen op website www.landvannevele.com].

Idem, afl. 2, juni 2003. J. Luyssaert: Het kerkelijk leven te Meigem volgens de visitatieverslagen
van bisschop Triest (1623-1654); Virginie Loveling [1836-1923] over de deelgemeenten van het Land van
Nevele in haar dagboek i9i4-'i8; A. Martens: Mea Culpa [corr. ligging herbergen te Hansbeke]; Maat-
schappelijke toestand van Zeveren in 1819 [o.a. Van Oost, Lybrecht, Goethals]; De plaats van de familie
Lovaert in de orgelbouwkunst in Vlaanderen; De Heer van Nevele bezat een windmolen in Nederland
[te Hilvarenbeek; 1699 verkoop door Michiel E.M. de la Faille aan Herbertus Jans Smits]; Strubbelingen
rond het onderhoudsgeld voor een onwettig kind [van Godelieve Vermeire, 1754; vader Pieter Bouderie/
Bodry; te Maldegem]; Sprokkels uit het oude Hansbeke [o.a. levering van waskaarsen door Niclays
Goethals (1650), armendokter Jacob vander Sickel (1765-67)].
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Idem, afl. 3, sept. 2003. Vinkt en Meigem in mei 1940.
Idem, jg. XXXV, afl. 1, maart 2004. S. de Groote: Juul Claeys (Gottem 1930-Zeveren 2002), piloot, beel-

dend kunstenaar, leraar...; Correspondentie van een naar Amerika uitgeweken familie [Van Goethem-
Lampaert uit Poeke]; J. Luyssaert: Doopsgezinde kernen in Merendree en omgeving van 1535 tot 1650;
Uit het i9e-eeuwse correspondentieboek van Nevele; J. luyssaert: Belastingbetalers van Landegem in de
cohier van de twintigste penning uit 1571 [transcriptie].

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 349, Ao. LIX, janv.-févr. 2004. X. Duquenne: La familie Scheyfve et
Jéróme Bosch [triptiek in het Pradomuseum met op de zijpanelen Peeter Scheyfve en zijn vrouw Agnes
de Gramme, ca. 1494; genealogie te Antwerpen eind ïse-begin 17e eeuw; Jan S. (1513-1581) werd kanselier
van Brabant, tr. (Huw. Voorw. Middelburg 1540) Genoveva van Hoochlande]; L. Lindemans: Genealogie
de Ayala [te Burgos en Antwerpen; i6e-i7e eeuw]; Verv. Familie Maitre Hins devenue Met(h)ens; Chr.
Verstreken: Complement a la genealogie De Weerdt [te Antwerpen, 16e eeuw]; Inventaire des minutes du
notaire Louis Févrimont, notaire a Seneffe et Trazegnies au XVIIe siècle [(i659-)i679-i696; o.a. Sibille,
Deshayes, Roland, Dumont]; Les families souches de Waha (Lux.). Nouvelles brèves, 1/2004.

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 82 (2003), nr. 2. R. Nijssen: De Rentfortmolen in Bilzen van 1570
tot ca. 1800; K. Verhelst: Inventaris van het archief van de Nicolaïkring uit Halen [Nederlandstalige
letterkundige vereniging, opgericht in 1854]; Interessante internet-sites. 1. Een Waalse site over histo-
rische cartografie [http://patrimoine,met.wallonie.be/carthotheque/ ]; 'Digten en lietjens' ter gelegen-
heid van het huwelijksfeest van Joannes Jacobus Simons en Maria Ida Feyen te Hamont (1802); M. Ver-
weij: De geboorteplaats van Pieter Breughel de Oude. Analyse van een schijnbaar onontwarbare puzzle;
Verv. Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763), afl. 3 [1703-1746].

Idem. 2003, nr. 3. R. Nijssen: Bilzen, 11 september 1791: de aanbesteding van het tractement. Bestuur-
verkiezingen volgens het reglement van 1765; Een eogdocument van Georges Arnold Gielen (Bilzen,
1811-1814); Verv. Stokkem, afl. 4 (slot) [1746-1763]; R. Driessen: Masseur -Maria Helena Lucas (1752-1837).
Een oud schilderij [geb. te Elen].

Idem, extranummer 3: Limburgse Studies, deel 1 (2003). R. Nijssen/R. Van Laere: Klinkende munt. Munt-
valuaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552. Bronnen voor de geschiedenis van de munt-
circulatie [inleiding met o.a. muntvondsten, boekhoudkundige, fiscale en aanverwante documentatie,
Brabantse en Luikse wisselkoersen; Het tekstdeel bevat transcripties, bijv. losse muntkoersen van 1437
tot 1459 uit het Nacftfenga/e-register, losse koersen van 1482 tot 1552 van verschillende oorsprong; Sint-
Truiden 'placaet op de munten' 1494 en later; In de Analytische index worden gestandaardiseerde
muntnamen behandeld, zoals angelot, blank, braspenning, groot, gulden (w.o. de Hoornse, Erardus-
en Andriesgulden), helm, klinkaart, nobel, penning, Philippus, rijder, slaper en vuurijzer; met illustra-
ties; informatief en handig naslagwerk!].

De Mechelse Genealoog (WF Regio Mechelen; contact-adres: W. Swinnen, Antwerpsesteenweg 49, B-
2800 Mechelen; e-mail: walter-swinnen@pandora.be), XXVIIIe jg., maart-april 2004. Mechelen in de
18de eeuw [o.a. kloosters, officiële gebouwen]; Uit het stadsarchief te Lier. Een metselaarscontract [1767;
Joannes Baptista Broeckhoven en Peeter van Camp]; Verv. Latijnse woorden; F. DeSmedt: De heroïsche
drinkers en de dappere vrouwen in Vlaanderen op het einde van de XVIde eeuw [ontleend aan uit het
Spaans vertaalde memoires van Alonso Velasquez, 1614]; P. Van den Bril (1956): Het Melaatsendorp en de
Lazerijkapel te Rumst.

Le Parchemin. No. 348bis, 68e année, nov.-déc. 2003. Inventaire des Fonds d'archives de l'Office Cé-
néalogique et Héraldique de Belgique [o.a. de Fondsen de Lannoy (Addenda), De Spot, Van der Rest,
Walckiers, en diversen].

De Rode Leeuw (WF-Limburg), jg. 34, nr. 4, nov.-jan. 2003-2004. Verv. Maaslandse familie Hons; De
Franse tak van de familie Hons; Kwartierstaat Houben uit Rotem-Dilsen-Peer [ —, Leurs (te Born), Dau-
zenberg, Gielen (te Stokkem)].

Idem, febr.-april 2004. P. Severijns: Over de familie Kerckhofs uit Nederlands-Limburg [Joseph Kirch-
hoffs, chirurg in Herzogenrath, werd aangezien voor de stichter en organisator van de zgn. tweede bok-
kenrijdersbende (1762-1770)]; L.Penders: Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaen van As [met ledenlijst en
lijst der koningen]; P. Severijns: Armenzorg voor de Franse revolutie in de plattelandsgemeenten.
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a. Jaarboek Antwerpse Kempen (corr.-adres: Deken Adamsstraat 41, B-2300 Turnhout), jubi-
leumboek, LXXV (2003), deel 1. E. van Autenboer. 100 jaar Taxandria 1903-2003 [de geschiedenis van de
vereniging]; F. de Vel: Louis Stroobant (1862-1950) [mede-stichter en eerste voorzitter]; Idem: Taxandria-
museum [met beknopt overzicht van de geschiedenis van Turnhout tot in de helft van de 17e eeuw].

Vlaamse Stam. 40e jg., nr. 1, jan.-febr. 2004. L Deprost: Naamkundige aantekeningen. Nieuwe verkla-
ringen gevonden in Gentse archivalia; G. Demuynck: De staten van goed van de Kortrijkse Weeskamer
(1790-1797) [klapper op de namen met jaar, per parochie]; F.M.M. Van de Velde: Recht van antwoord. De
familie Pilicy [Pelisi]; Idem: De familie Pilicy - corrigenda et addenda. Kalender van Jooris de Pellicyn
jr (ca. 1640-1720) ook de Feij geheten [familie afkomstig uit Savoye, woonde in de Westhoek; leden van
de familie trokken (als militair) naar het Land van Hulst en Aalst, anderen naar Amsterdam; levensbe-
schrijving van Jooris te Hillegem 2e helft 17e eeuw, en zijn verwanten]; G. vandePutte: Persoonsnamen
op de taalgrens van het land van Yse en Lane; Geregistreerde familiewapens: Add./corr., Vangansewin-
kel, Borremans (met stamreeks), Vandewalle, Van den Eeckhout, Penders, Vanden Bussche, Ameye; W.
de Kempeneer: Recht van antwoord. De familie De Keyser te Hombeek en Leest; Olivier, 15de markies van
Trazegnies (vertaling: Henriette Claessens): De rol die Georges, negende markies van Trazegnies (1794-
1844) en zijn echtgenote Marie-Louise van Maldeghem (1795-1844) speelden tijdens de Belgische
onafhankelijkheid en het Orangisme, en de huwelijkspolitiek van hun familie; Verv. Werkboekjes ...
papierverwerkerde nijverheid van Turnhout [o.a. Henricus Joannes Mertens, geb. Rotterdam 1842];
Verv. 'Antwerpenaren' van waar kwamen zij en waar gingen zij heen?

Idem. 40e jg., nr. 2, maart-april 2004. G. Ervynck: Geuzenhuwelijken te Gent in 1585 [139 'reconci-
liati'-huwelijken van eerder gehuwden tijdens het Calvinistisch bewind]; E. Ossieur: De compagnie
van kapitein Franjois van der Vinckt van de Gentse burgerlijke wacht in 1676; G. Ervynck: De Status
Animarum uit 1584 van de Sint-Martinusparochie te Gent [overzicht van parochianen]; W. Devoldere:
De nalatenschap van Marie Therese Loobuyck te Gent in 1808 [met uitvoerige behandeling van haar
huizenbezit te Gent; Bijlagen met overzicht afstammelingen Loobuyck (parenteel met o.a. Coucke,
Vermeulen, Anseau), Lievens (parenteel met o.a. Meyaert en Parmentier), De Smet (parenteel met o.a.
Bultinck, Baetselaer, Bral, De Reu) en Bekaert (parenteel met o.a. De Craemer, De Roo, Van Deynse, De
Geeter, Snebbaut)]; E. Ossieur. Het geval Sabatier van 1710 in Gent. Valkuil voor genealogen; W. Steeghers:
Gentse poorters uit Melle (1542-1796) [1689-1791].

Volkskundige Kroniek, jg. 11, nr. 1, jan.-maart 2003. K. Van Effelterre: De Vlaamse Volksverhalenbank,
deel 1. Limburg. Enkele methodologische aspecten van het project 'Op verhaal komen'; Banistiek: vlag-
gen van dichtbij bekeken. Idem, nr. 2, april-j uni 2003. De Vlaamse Volksverhalenbank. Virtuele toegang
tot de duistere wereld van het sagengeloof [www.volksverhalenbank.be]; Aldoende leert men. Leertijd
en ambacht in het Ancien Régime (1500-1800) [tentoonstelling in leper]. Idem, nr. 3, juli-sept.; nr. 4,
okt.-dec. 2003.

Westhoek, jg. 18 (2002), nrs. 3-4. S. Riem: Het platteland in de kasselrij Kassei in het begin van de 16de
eeuw: een renteregister van de armendis van Winnezeele, 1523 [voorafgaand aan de transcriptie worden
o.a. behandeld de armendis of Tafel van de H.-Geest, renten, cijns- en rentegronden, jaargetijden; met
alfabetische index; o.a. Baes, Bels, Cortewille, Crauwel/Crouwel, Daboul, De Hoyer(e), De Langhe, De
Queiker, Ellebo(ot), Firmijn, Frant, Gubbe(ns), Hazebaert, Laiwers, Ley, Malegheer, Mormentijn, Pen-
nijnc, Serrisone, Van Harinchouck, Van(den) Hove, Van Wijnneseele, Vanden Wolle, Volprecht, Waels,
Wilaeij(s)]; A. Preneel: Het platteland ten noorden van leper in het midden van de 16de eeuw: de pen-
ningkohieren van 1543 (3) Passendale [transcriptie]; G. Schoonaert Abdijrevolte bij de Benedictijnen in
Sint-Omaars (1492-1493) [de verkozen abt Jacob vande Walle (Duval, du Val, van der Vaele) moest uitein-
delijk terugtreden voor de ambities van Anthoine van Bergen en diens familie].
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Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung. 7. Jg., Heft 4/2003J. Rassow. Demographische Entwicklungen
in Deutschland, dargestellt am Beispiel statistischer Daten der deutschen Elbe-Familie Rassow in fünf
Jahrhunderten; E. Scheren Aus Nationallisten des 'Möbl. Kays. Sachs.- Weimar. Infanterie-Regiments zu
Fufs" [naamlijst met leeftijd, geboorteplaats, bevorderingen, overlijden en desertiegegevens]; H.-C. Sar-
nighausen: Zur Juristenfamilie Gelshorn aus Herford, Detmold und Lübbecke. Namhafte Protestanten
in Westfalen mit unbekannten Herkunft; H. Schieckel: Die Familie Carpzov. Bilanz einer 50-jahrigen
Erforschung der Geschichte einer bedeutenden Gelehrtenfamilie und ihrer Nachkommen in 15 Gene-
rationen; P. Leighton-Langer: Zum Thema 'Judische Herkunft'. Notwendige Korrekturen; Heraldik unter
der Lupe. W. Seeger. Grofiherzogstum Hessen. Wappenbeschreibung. Geschichtliche Notiz.

Archiv ostdeutscher Familienforscher. Band 15, Lieferung 9, Okt. 2002. Das Seelenregister der Pfar-
rei Zettlitz, Bez. Karslbad von 1837-1844 für das Dorf Aich [o.a. Stengl, Erlbeck, Heider, Hippmann,
Schindler, Miihle, Lippert, Löwenstein, Zebisch]; Stammfolge Ulbrich; Bürgerurkunden im Danziger
Staatsarchiv [i7e-i8e eeuw; o.a. Claass Cornelis, Harlingen 1692; Ebert en Lambert Cornelissen, Vlieland
1688; Johann Dau, Rotterdam 1678; Peter Cornelius Decker, GrofiBrück-Enckhuijsen z.j.]; Die Stadt
Tuchel in WestpreuGen und ihre neuen Burger [1849-1886].

Idem. Lief. 10, Nov. 2002. Stammfolgen Kinast aus Minken, Kr. Ohlau (Schlesien); Ahnenliste Riedi-
ger aus Niederschlesien [met o.a. Rofiig, Staroste]; Stammfolge Muller aus Lubow (Pommern); Stamm-
folge Goldmann aus Kampern (Schlesien); Stammfolge Röthke aus Bellinchen a.d. Oder.

Blatter für frankische Familienkunde. Band 26 (2003). Österreicher in den Trauungsbüchern von
Prefiburg 1650-1660 [nu: Bratislawa; huwelijksinschrijvingen]; Zur Geschichte der Familie Goller und
des Gollerhofes; Die Herren von Rossau oder Die Suche nach der Herkunft eines vergessenen Herren-
geschlechts [ïse-begin 17e eeuw]; Verv. Kuriose und bemerkenswerte Beschlüsse in den Ratsverlassen
der Reichsstadt Nürnberg; Zur Familie des Würzburger Bürgermeisters Andreas Sperger [overl. 1668;
zijn dochter Maria Margaretha (geb. 1629) tr. Peter Metz, schoolmeester te Karlstadt; voorouders]; Die
Exulanten der Familie Schrott zu Kindberg [in Stiermarken; de contrareformatie begon daar al in 1570
- omstreeks de eeuwwisseling vertrokken 2500 protestanten uit Stiermarken, veelal naar Regensburg,
Neurenberg en Ulm, w.o. Johannes Kepler de astronoom; Van de familie Schrott (of Schratt, sedert 1366
wonend in Kindberg) vertrokken 21 personen in het eerste kwart van de 17e eeuw naar Frankenland,
de Oberpfalz en Bohemen]; Das Erbe der Exulanten: Vasa sacra in der Pfarrei Fürth-Vach. Die Fami-
lie Storch von Claus/Klaus; Ludwig Albrecht Wilhelm Ilgen. Ein Ansbacher Pfarrerssohn in Amerika
[aanv.]; Exulanten und Autëergewöhnliches in Briefprotokollen der Amter Hilpoltstein und Heideck
[i6e-i8e eeuw]; Taufen aus frankischen und oberpfalzer Orten in der Reichsstadt Nördlingen von 1579
bis 1658; Ortsfremde Taufen und Trauungen bei Truppendurchzügen in der Pfarrei Wendelstein; Die
Kinder der Anna Maria Röthenbacher und der Kampf um's liebe Geld [geb. Deberndorf/Fürth 1798,
overl. 1836; alimentatie voor haar ill. kinderen bij Andreas Gerner/Goerner (1820), Stephan Kettler
(1822) resp. Johann Georg Keiler (1836)]; Ein Grafenberger Vorfahre zur Kur in Bad Ems im Jahre 1822
[Johann Georg Dom; briefwisseling met zijn vrouw Barbara Walburga Michelzöbelein (Zöbelein)];
Ortsfremde in den Pfarreien Welzheim und Schnait im Remstal; Ortsfremde Tote in der Pfarrei Cadolz-
burg 1691-1791.

Computergenealogie. 19. Jg., 1/2004. Die genealogische Homepage. Klappern gehort auch zum Online-
Handwerk; Baustein für den Stammbaum im Internet. Webseiten erstellen mit DYNAS-TREE - der
Programmautor stellt sein System vor [http://www.dynas-tree-de]; Software-Test: Gen_Plus.Heredis;
Vom Minitel zum Internet - Computergenealogie in Frankreich [http://www.genealogy.tm.fr/
annuaireminitel.htm; http://www.francegenwel.org; http://www.france-genealogie.org; http://
www.geneactes.org, enz.].

DeutschesFamilienarchiv.Bandni/n2(2ooi).O/ffl5»'e^/i'te:DieEphraim.EinBeitragzuGeschichteund
Genealogie der preuSischen Münzpachter, Grofiunternehmer und Bankiers und ihre Verbindungen zu
den Itzig und anderen Familien [o.a. literatuuranalyse, afstammingslijn van Chajum (Heine) Ephraim
(geb. Altona, overl. Berlijn 1748) naar Hans Nikolaus Stieglitz (Graz 1898-Wenen 1976), bekende perso-
nen, bezit, de situatie van de joden in Berlijn i7e-i9e eeuw, biografieën, carrières, emancipatie, wisseling
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van geloof, naamgeving, huwelijken met adellijke personen; fragment Friedlaender; verwantschap
Gans - Itzig - Friedlander - Ephraim - Driesen - Wulff - Riess - Mendelssohn; parenteel uitgaande
van Chajum Ephraim; kwartierstaat van de schrijfster: Stieglitz, v. Brands, Klein (te Koningsbergen, St.
Petersburg, Wenen), Henikstein, v. Mengersen, Wichmann, Sichart v. Sichartshoff, v. Brandis].

Emsla'ndische und Bentheimer Familienforschung. Heft 72, Band 14, Nov. 2003.}. Ringena: Die Pastoren
der ev.-ref. Gemeinde Uelsen (3. Teil). Hermann Metelerkamp Cappenberg 1795-1841 [geb. Neuenhaus
1772]. Hillebrandus Andreas Lieuwens 1809-1811 [geb. Amsterdam 1786]. Hector Jacob Conrad Mensoni-
des 1817-1822 [geb. Lingen/Ems 1791]. Petrus Damsté 1824-1827 [geb. Uithuizermeeden 1802]. Ferdinand
H.Ph.C. Lampmann 1828-1849 [geb. Lingen 1804]. Heinrich Martin Metelerkamp Cappenberg jun.
1841-1888 [geb. Uelsen 1813]. Leonhard Ludwig van Nes 1850-1884 [geb. Den Ham/NL 1826]. Deddo Miln-
tinga Schulte 1884-1930 [geb. Hilkenborg 1857]. Siegmund Eckhard Bode 1889-1911 [geb. Leer 1860]; R.
Cloppenburg: Standesamter im Landkreis Emsland. - im Landkreis Grafschaft Bentheim.

Idem. Heft 73, Band 15, Jan. 2004. N.L. Tandecki: Die Entstehung von Familiennamen und die Ent-
wicklung des Namensrechts sowie der Ursprung des Familiennamens Tandecki und ahnlich klingen-
der Namen [met hoofdstukken 'Entwicklung der polnischen adligen Familiennamen' en 'Die Entwick-
lung der Staatsangehörigkeit in Polen vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg'].

Familienforschung in Mitteldeutschland. 44. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2003. W. Billig: Hartmann Mack
(1510-1565) amtierte neun Jahre als Oberster Ratsmeister in Erfurt; G. Widemann: Aszendenten von
Carl Friedrich Widemann, eines bedeutenden Privatlehrers in Plauen [tr. ald. 1801 Johanne Friedericke
Steinhauser; kwst. van hun kinderen: —, Albert, Naumann, HeinSdorf/Heintzdorf, —, Schlegel (2x),
Schilbach]; Als Kaufleute in der Alta Vera Paz. Die kleine sachsische Kolonie in Guatemala; W. Uhlig:
Familie Seiffart [te Euba/Ertsgebergte, Erdmannsdorf, Lauenhain; i6e-2oe eeuw]; Die Eckarths in Mit-
telherwigsdorf bei Zittau [i6e-i7e eeuw]; Familie Küchenmeister in Oberschaar; Leichenpredigten als
Quelle in der Familiengeschichtsforschung; W. Billig: Der 1594 verstorbene Erfurter Waidhandler und
Kammerer Heinrich Vasold und seine Familie [waid = wede, een plant met gele bloemen, die men ge-
bruikte om verf (indigo) te maken].

Idem. 45. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2004. Die Kröbers im Altenburger Land [stamreeks Kröber te Posa,
Breesen, Misselwitz; i6e-2oe eeuw]; Die lutherische Pfarrerfamilie Löner von 1533 bis 1595 in vogtlan-
dischen und hennebergischen Landen; Halle a.d. Saaie und Justus Henning Boehmer [Böhmer; geb.
Hannover 1674, tr. 1703 Eleonore Rosine Stiitzing]; Vergessene Dörfer, vergessene Menschen? Coronel
Emilio Körner aus Wegwitz bei Merseburg [Bernhard Emil Körner, geb. 1846]; die Prediger Pascha in
der Mark Brandenburg [ook: Pasch(e); i6e-i8e eeuw]; Familie Engelman aus Mohsdorf [i7e-ige eeuw; te
Burgstadt].

Familienkundliches Tahrbuch Schleswig-Holstein. Jg. 42 (2003). Ch.M. Hansen: Nachkommen von
Ghese, einer Schwester des Archidiakon Cord Cordes in Schleswig [tr. (1) ca. 1437 Heyne Junghe, tr.
(2) ca. 1450 Hans Schele, raadsheer en burgemeester te Kiel (overl. 1460); Schele, Wulf, Hoyer, Holste];
Die Hufnerfamilie Thöming aus Hamdorf, Teil II. Die Stammfolge der Familie [i7e-begin 20e eeuw];
H. Martensen: Die Familie Mufêmann des Stammes Hadersleben [Moemand, Moesmand, Moesmann,
Mausmann, Muussmann, Musmand; afk. van Stendal; i7e-2oe eeuw]; W.G.C. Smidt/H. Uppie: Schles-
wig-Holstein und das Osmanische Reich: Ein vergessenes Memoiren-Werk von Theodor Rodowicz
von Oéwi?cimski erhellt Schicksale schleswig-holsteiner Offiziere nach 1848 [Peter Franz Theodor v.
Rodowicz, geb. Potsdam 1814].

Genealogie. Band XXVII, 53. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 2004. H.-D. Lemmel: Genealogische Notizen zu Im-
manuel Kant. Zu seinem 200. Todestag [1724 Koningsbergen 1804, filosoof, hoogleraar; kwst. (7 gen.):
Kan(d)t/Cant, Reinsch, Reuter/Reiter (met Nothelfer en Ingelstetter te Neurenberg), Felgenhauer;
genealogische data van besproken personen o.a. Fischer, Rau, Rinck, Rogall, Schiverts/Schiffert]; Die
Familien Plewig und Kutsche [i8e-i9e eeuw]; Johann Christoph Schmidt, Gerichtsdiener in Forst,
spater Huf- und Waffenschmied in Senftenberg [1726-1780]; R. Friese: Bürgerliche Nachkommen des
Landgrafen Heinrich III. von Hessen (1441-1483) in Thüringen. Vorfahren und Nachfahren der Pfar-
rersfrau Anna Eckardt geb. Dorstenius (1612-1674) [kwst. Anna Dorstenius, geb. Marburg, tr. Gotha
1633 Nicolaus Eckardt; —, Gümpel/Gompel, Purgold (te Eisenach), Vesenbeck/Wesenbeck; via Gümpel,
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Jeude, Grebe, Orth > Cuntzel Dietz; vier dochters van Anna huwden met Nather, Winzer, Freytag resp.
Heusinger]; Verv. Die Abdecker von Aschau im Chiemgau [familie Wal tl].

Idem. Heft 3/4, Marz-April 2004. V. Weiss: Der genealogische Verein 'Roland' (Dresden) von 1933 bis
1945; H.-C. Sarnighausen: Familie Treutler aus Waldenburg in Schlesien [i8e-2oe eeuw]; R. Friese: Die
Hohenlohische Familie Herzmann in Thüringen [eind i7e-begin 19e eeuw]; A. Holtmann: Keine Entwar-
nung: Fallstricke wie gehabt! Die Weiterfiihrung von 'Germans to America'- eine überflüssige Edition;
Nochmals: Zur Genealogie Nothafft [i2e-begin 15e eeuw].

Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft e.V.. Band 35 (Bad Karlshafen 2001). Von
Berlin bis Konstantinopel. Eine Aufsatzsammlung zur Geschichte der Hugenotten und Waldenser.
E. Birnstiel: Die Aufnahme hugenottischer Glaubensflüchtlinge in Brandenburg-Preufien: ein Akt der
Toleranz? Anhang: Die französischen Koloniën in Brandenburg-Preuüen; J. Eschmann: Die sprache der
Hugenotten in der alten und der neuen Heimat; A. Flick: Die dubiose Affaire Pierre Laurent de Saumery
[kandidaat-predikant te Celle 1729; inlichtingen uit Londen, Den Haag en Berlijn deden twijfel rijzen:
was hij een Hochstapler en huwelijkszwendelaar of een eerbaar man?; had hij een dubbelganger?]; U.
Fuhrich-Grubert: Der Kirchenkampf und die Berliner französisch-reformierte Gemeinde; A. de Lange:
Antoine Léger (1596-1661). Das Leben eines Waldenserpfarrers zwischen Konstantinopel und Genf
[oom van Jean Léger (1619-1670), die uiteindelijk (1663) predikant van de Waalse Gemeente te Leiden
werd, waar hij een geschiedkundig werk schreef Histoire générale des églises évangeliques de Piemont; ou
Vaudrises. Antoine was in de jaren 1628-36 predikant van het gezantschap van de Ver. Nederlanden te
Konstantinopel en o.a. 1645-1661 hoogleraar te Genève]; I.Mieck: Das Edikt von Nantes und das Problem
der Toleranz in Europa; A. Szabó: Albert Molnar (1574-1634) [uit Szenc/Hongarije (nu Senec/Slowakije),
gereformeerd theoloog, o.a. reizen naar Italië, Zwitserland en Duitsland].

Herold-Tahrbuch. N.F. 8. Band (2003). P.Bahl: Mariene Dietrich - Herkunft und Verwantschaft, Teil 3:
Stammfolgen Dietrich und Felsing. Nachtrage zur Ahnenliste (GieSener und sonstige hessische Ahnen)
[de familie Dietrich, afk. uit de Pfalz (omg. Worms), kwam aan het eind van de zevenjarige oorlog in
1763 naar Pruissen (Schmargendorf) om als kolonist aan de wederopbouw mee te helpen; Familie Fel-
sing (oorspr. Völtzing) te Feil, Kestrich, Giefien en Darmstadt; Kwartierstaat van Johann Conrad Felsing
(Giefien 1802-Berlijn 1870; —, Best, Ritter, Frech); Gemeenschappelijke afstamming van Mariene Diet-
rich en Karl Liebknecht (1871-1919) via Johannes Noll tr. Giefien 1653 Barbara Margrethe Clermund];
R. Geike: Wappen auf Geldscheinen: Dokumente zum Zerfall Österreich-Ungarns; E. Henning: Die ak-
tuelle Lage der historischen Hilfswissenschaften in Deutschland; D. Herfurth: Weimarer Kleinode. Der
Grogherzoglich Sachsische Orden der Wachsamkeit oder vom Weifien Falken und seine Hersteller [met
hun biografische gegevens]; G. Scharfenberg: 'Orden des Verdienstes'. Anmerkungen zu einem Ehrenzei-
chen des Herzogtums Anhalt-Köthen; W. Schupp: Das Chronogramm als kulturgeschichtliches Phano-
men. Dokumentarischer Überblick; K.-H. Steinbruch: Zur Geschichte der Staatsheraldik der Vorganger-
territorien der Lander der Bundesrepublik Deutschland. Teil 2: Brandenburg und Berlin; Verzeichnis
der Aufsatze in den Banden 1 (1971) - 3 (1974) und N. F. 1 (1996) - 8 (2003) des Herold-Jahrbuchs.

Hessische Ahnenlisten. Band 5, Heft 3/2003. Ahnenliste Gerhold [uitgewerkt in alfabetische fragmen-
ten; we noemen die met vier of meer generaties: Gerhold, Adelbeck, von Alven, Blome, Bolland, Böt-
tcher, Boucsein, Brinkmann, Denks, Dörrie, Eilert/Eilers, Feuring, Frankenfeld/Franckenfeldt, Ham-
mer, Homeier/Homeyer, Kloke, (de) Laporte, Meyer (o.a. te Klein-Ilsede en Adenstedt), Morell, Roux,
Schaper, Schröder (te Gödenstorf), Schweers, Strahmann, Viereck, Vofiwinkel; Quellen und Anmer-
kungen]; Ahnenliste Oeser [Christoph Johannes Oeser geb. Offenbach/Main 1956, pianist, componist,
docent; —, Baumann (te Sosa), Ziegler (te Kastel), Schafer, Spahn, Döll, Braber, Scholl. Na kwartier 31 al-
leen een uitwerking van kw. 63 = Anna M.M. Brunner (1803-1884): Brunner (uit Zwitserland), Schimpf,
Willenbiicher, Bar (te Windecken); met Zuid-Nederlandse kwartieren Williarts (aanv. kwn. 16360/1:
Lambrecht Willaert tr. Antwerpen 8-5-1546 Anna van der Heydonck {Sint Jacob PR 214, f. sverso}, Van
der Borcht, Van Brecht (> Brabant; behoeft wat meer onderbouwing), Crohain (geen bronvermelding
bij de Brusselse kwartieren; waarschijnlijk ontleend aan artikelen in L'Intermédiaire; de kwartieren
Croheyn - Van de Casteele - Van Thienen - Halfhuys behoren ook tot de voorouders van koningin Pa-
ola, zie Vlaamse Stam, jg. 30 (1994), pag. 104), en een von Epp(e)stein-afstamming (via Reinhardt, Korb,
Gauch gen. Schweizer, v. Biedenkapp)].
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Hessische Familienkunde, Band 26 (8), Heft 4, Dez. 2003. G. Steinl: Die 'Klein Eycher hacten ecwas auf
dem Kerbholz' [kerfstokjes van de dorpsbewoners van Klein-Eichen]; K. Irmscher: Die Wanderungsbe-
wegungen der Glasmacher Wentzel aus der Südrhön in Hessen und Süddeutschland. Der Brückenauer
Zweig. Die Wentzel in Brückenau 1583-1606; Das Haberkorn-Epitaph in Windhausen; Hessiche Aus-
wanderer im Temescher Banat [Scherer, Bangert]; 1635 - Fremde unter den Pestjahropfern in Frankfurt
am Main [transcriptie]; F. Treutel: Ermittlungen über die Herkunft des Familiennamens Treutel, dessen
Bedeutung und Wandlung und den Stamm in Kelsterbach; Genealogen in Hessen - ihre Ahnentafel IV:
Fritz Stück, 1881-1949 [architect, bouwondernemer te Kassei; —, Spillner, Specht, Habedank; 31 kwn.];
Die Ahnentafel von Emmi Kannewischer [geb. Zibulski, 1913-2003; 31 kwn.: Zibulski, Hax, Kayser (te
Flö tzlingen), Napp]; Stammfolge Weyrauch [te Würzberg; i7e-zoe eeuw]; Hessische Wappenrolle: Höc-
kel, Moldaner, Volkert [metstamreeksen].

Hugenotten. 67. Jg., Nr. 2/2003. Themenheft: Emden. K.-D. VoJS: Eine kurze Betrachtung der histori-
schen Statten französisch-reformierter Religionsausübung in der Stadt Emden; W. Schultz: Das Album
Amicorum des Cornelius van der Myle in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden [studeerde o.a. te
Leiden, Heidelberg en Gen_ve; bijdragen voornl. geschreven tussen 1594-1598, met 44 geschilderde
wapens van leden van vooraanstaande families (o.a. in Oostfriesland) en miniaturen; naamlijst van 162
personen].

Ihre Familienforschung in und urn Osnabrück (Red.: M.G. Arenhövel, Kiwitstr. ia, D-49080 Osna-
brück), Heft 1,1. Jg., Juli-Sept. 2001. Die Vergangenheit auf Microfiches [geschiedenis van de centraal
bewaarde microfiches in het Bistums- und Diözesanarchiv]; Stammliste Meyer zu Schlochtern [ >
Heinrich Mankenrich tr. ca. 1603 Catharina Meyer zu Schlochtern]; Korte bijdr. betr.: Albrecht Pagens-
techer (1800-1863), Matthias Sommer (geb. Bad Laer 1801), Holtgreve, de Lechtinger molen; Brauchtum
im Osnabrücker Land [juli t/m sept.]; Digitales Archivgut spart keine Kosten; Veel korte berichten en
vermeldingen uit andere periodieken.

Idem. Heft 2, Okt.-Dez. 2001. H.J. Warnecke: Die Civilstadsregister. Eine wichtige Quelle für die Bevöl-
kerungs- und Wirtschaftsgeschichte vor allem aber für die Familienforschung; Stammliste Zweegman/
Schwegmann [ > Dreis Wahlberg tr. ca. 1655 Hilcke Schwegmann, dochter van Everd Strohschneider en
Ancke Schwegmann te Schagen; ie helft 17e eeuw]; Verv. Brauchtum [okt.-dec.].

Idem. Heft 3,2. Jg., Jan.-Marz 2002. Nachfahrenliste Vahrmeyer [twee zoons van Hermann Rudolph
Vahrmeyer (geb. Hesepe 1712) kwamen naar Amsterdam; zie GN 56 (2001), pag. 444 ev.]; P. Sdter: Weil
die Kühe keine Milch mehr geben wolken. Gelübde und Gebete halfen: Ruller 'Mirakelbuch' berichtet
über 60 Wunderheilungen zwischen 1512 und 1754; Verv. Brauchtum [jan.-maart].

Idem. Heft 4, April-Juni 2002. Die Pfarrarchive des Bistumsarchivs Osnabrück und ihr Wert für die
Familienforschung; Vorfahrenliste Czichowski [kwn. in Oost-Pruissen; —, Krüger, Koslowski, Braun-
Pompecki]; Diözesanarchiv ist Fundgrube für Familienforscher. Wartezeiten wurden verkürzt; Verv.
Brauchtum [april-juni].

Mitteilungen der Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde. Band 41, Jg. 91, Heft 4, Okt.-Dez. 2003.
A. Hackhausen: Schultheifien und Schaffen der Herrschaft Gressenich ab dem Ende des 16. Jahrhunderts
bis zur Franzosenzeit 1599-1794 (Teil 1) [Merkelbach, Hackhausen, Kerres, Axerus, Heyendal, Pagen,
Krantz, Bongart, Printz (kocht in 1720 van 'Johannes Nickels Erben aus Holland' hun Gressenicher
erfdeel), Brammertz, Rodenbourg; schepenen o.a. Contzen, Lohn, Ruttgers, Röfieler, Monderschein,
Beisel/BeyGel, Vaesbender, Schops, Wantzon]; M. Degenhard: Wer war Matthias Middelmann, der zweite
Ehemann der Odilia Oidtman zu Erkelenz im 16. Jahrhundert? [overl. 1614]; M. Frauenberger: Werlau bei
St. Goar. Geschichte und personengeschichtliche Quellen; K. Oehms: Was macht ein 'Redakteur für Fa-
milienbücher?' Wünsche - Tipps - und Beachtenswetes bei der Erstellung von Familienbüchern.

Idem. Band 41, Jg. 92, Heft 5, Jan.-Marz 2004. Chr. Lippold: Ein Epitaph im Dom zu Köln. Henrich Me-
ring (1620-1700); Verv. Schultheifien und Schöffen... Gressenich (Teil 2) [o.a. Kogel, Schops, Brammertz,
Luck, Vratzel, Spalthagen, Hackhausen, Reiferscheit, Kahr, Horst]; I. Löhken: Mülheimer Vorbehalt - Fa-
milienforschung in der reformierten Gemeinde Mülheim/Ruhr [Bletien/Bletschen, Bolle(r)s/Polles,
Eickelbaum]; K. Willms (f): Der alte Höhrerhof bei Much [Willms/Wilhelms; i8e-i9e eeuw].
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Munsterland. Tahrbuch des Kreises Warendorf, 51. Jg. (2002). Thema: Auslandische Mitbürger im Kreis;
Voorts: Die Ritter von Vellern [13e eeuw]; der Liesborner Hexenprozefê von 1656; Haus Hoetmar und
Gut Seppenhagen. Teil III.

Idem. 53. Jg. (2004). Thema: Internationale Beziehungen und Partnerschaften. Der Kreis und die
Welt; Voorts: 200 Jahre Stadt Sassenberg (1803-2003); Die Entwicklung des Dorfes Everswinkel; Unter-
wegs um 1700. Lambert Friedrich Corfey aus Warendorf reist nach Frankreich und Italien [geb. Waren-
dorf 1668 (exm. Magdalena Middendorp)]; Zwei Ostenfelder als Generale in den Türkenkriegen [leden
van de familie von Nagel, drosten Amt Stromberg; Christoph Bernhard von Nagel bracht twee 'Turkse'
meisjes mee terug naar Ostenfelde; zij werden daar gedoopt in 1688. Eén van hen, Maria Francelina
(Riese) tr. ald. 1700 Adolf Schulenberg].

Pfa'lzisch-Rheinische Familienkunde. Band XV, 52. Jg. (2003), Heft 4. Das Freinsheimer Kirchenzins-
register von 1658 und die Almosenrechnung von 1700-1702 als Personenkundliche Quellen; Fr. Hüt-
tenberger. Das schwarze Schaf der Gilcher-Familie. Endete der Stamm Gilcher - Wiesweiler unter der
Guillotine? Genealogische Entdeckung im Schinderhannesjahr 2003 [Philip Gilcher (1767-1800), zoon
van Simon Jakob Gülcher/Guelcher (geb. Aschbach 1725), zoon van Hans Simon Gülcher (ged. Nerzwei-
ler 1685); inbreker o.a. in de groep van Schinderhannes (Johannes Bückler)]; Ein Fall von Selbstjustiz in
Wallhalben im Jahre 1729 [Eydt, de vrouw van Kylian Glass, op diefstal betrapt door Mattheis Bischoff
en Andreas Dammeyer]; Lebenslauf einer Frau im 17. Jahrhundert [Apollonia Höhe (1620-1694), tr. 1655
Peter Schramm, te Alenkirchen]; Eine Heiratsakte in Geinsheim mit drei verschiedenen Zeitrechnun-
gen aus dem Jahre 1804 [Gutsch Isaack, zoon van Isaack Elias en Gale Libmann, met Blümel David, dr.
van David Henoch en Edel Mayer]; Dr. Ludwig Fauth (1897-1953), Mathematiker und Mensch [gehuwd
met Liesel Levi (1905-1956)]; Familienbilder (IV) [het gezin van Johannes Paul (exm. Kuntz) x Regina
Woock (exm. Seibert); tr. ca. 1870]; Schweizer Einwanderer aus Lenk im Simmental im Holzland [Stad-
Ier, Jacob/Jaggi, Maggin/Marggi, Rieb/Reb/Riben/Rübe, Trachsel]; Die Schweizer Vorfahren des Pfar-
rers Jacob Ludwig Gink [geb. Bergzabern 1771]; P. Steiner/H.R. Winner. Bemerkungen zum Buch 'Schwei-
zer (Einwanderer) in der Vorder- und Südpfalz'.

Saarlandische Familienkunde. Band 9, Jg. XXXVI (2003). G. Schmidt: Johann Caspar Streccius (1713-
1782). Begrunder des saarlandischen Zweiges des Geschlechtes Streccius und seine Vorfahren [oudst
bekende: Peter Streek, geb. Waltershausen (Thüringen) 1530, o.a. predikant in Suhl]; A. Korn/P. Werth:
Der Tuchschere Johann Albrecht Kom in St. Johann [geb. Beeskow a.d. Spree 1640]; Die Familie Kempf
aus St. Johann [17e eeuw]; Neufang in Steinbach und in aller Welt [i7e-i8e eeuw]; Der Auswanderer Jo-
seph Detemple aus Neuhiitten. Seine Vor- und Nachfahren in der Namenslinie 1702-1953 [De Temple,
Dedambl, Tethampel, Titampel enz.]; Die hauffigsten Familiennamen im Saarland im Vergleich zum
Vorkommen in Deutschland; Zum Datenschutz bei Veröffentlichungen.

Sachsische Heimatblatter. 49. Jg., Heft 4/2003. Zur Vorgeschichte und Geschichte des archaologischen
Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche; Die russisch-orthodoxe Kirche in Sachsen bis zum Ersten
Weltkrieg; Siegfried Sieber (1885-1977) und die regionale Kulturgeschichte des westlichen Erzgebirges;
Ein brandenburgischer Schelmenroman: Hans Clauert, der 'markische EulenspiegeF.

Idem. 50. Jg., Heft 1/2004. Glaube und Macht - Sachsen im Europa der Reformationszeit; Torgau
- Die sachsische Stadt; Luther, Torgau und die Bilder; Martin Luther und Kurfürst Johann Friedrich I.;
G. Wartenberg: Ernestiner und Albertiner in der Reichs-, Landes- und Kirchenpolitik 1554-1601 [Wettin;
Leipziger Teilung 1485; Naumburger Vertrag 1554]; Johann Friedrich I. - ein kurfürstlicher Büchen-
narr?; Zwei Bildnisse des Kurfürsten Moritz; Vom Tod Johann Friedrichs und seiner Frau Sibylle [van
Kleef; 1554]; H. Hancke: Wappen erzahlt Geschichte wie kaum ein anderes historisches Symbol [het wa-
pen van keurvorst Johann Georg I., ca. 1622, boven de poort van Schloss Hartenfels te Torgau]; 500 Jahre
Mohren-Apotheke Torgau [o.a. de tuin van apotheker Joachim Kreich (1543; overl. 1575), Georg Moser

(1579)].
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Spuren. Beitrage zur Familienforschung, Band 2, 7. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1993. Familie von Westretn
zum Gutacker [te Warendorf; i8e-2oe eeuw]; De Familie Teigeler in der Liesborner Bauerschaft Suder-
lage Nr. 26 [inleiding]. Idem. Nr. 2, April-Juni 1993. Familie Teigeler [ook: Tegeler; schema's i7e-2oe
eeuw]; Hof- und Familienarchiv Peick, Wadersloh-Liesborn, Göttingen. Idem. Nr. 3, Juli-Sept. 1993.
Verv. Peick [beknopte genealogie; i/e-2oe eeuw]; Niedieck in und um Warendorf; Gelegenheitsfunde:
Schürbüscher. Idem, Nr. 4, Okt.-Dez. 1993. Dodesloer Urahn zum Münsterlander Burger [Dorsel, Döer-
sel]; Verv. Niedieck; Gelegenheitsfunde: Windhövel; Fragmenten Baumer [te Warendorf, 19e eeuw] en
Niemann [idem].

Idem. 8. Jg., Heft 5, Jan.-Marz 1994. Arnsberger Lehen in Dorslon und Hustede [van Dorsselen, von
Dorslon]; Verv. Niedieck [stamreeks Niedick; i6e-i9e eeuw]. Idem. Heft 6, April-Sept. 1994. Verv. Dorsel;
Dienstpflichtige Eigenbehörige von nicht fürstbischöflichen Höfen [te Ahlen en Beckum 1606]; Frag-
ment Dopheide [te Frechenhorst, i8e-i9e eeuw]. Idem. Nr. 7, Okt.-Dez. 1994. Die Nachkommenschaft
des Otto Schürbüscher [tr. ca. 1665 Margareta Entrup; te Diestedde, Lippborg, Beckum].

Idem. 9. Jg., Nr. 8, Jan.-Marz 1995. Verv. Dorsel/von Dorslon; Fragment Güter genannt Drepper [19e
eeuw]; Namenliste der Glaubensjuden in der Stadt Beckum 1933-1945 [o.a. Chery, Heine Stein,Terhoch,
Windmüller]; Eine Heiratsurkunde von 1579 aus Füchtorf [Christoph Hemmink x Katharina Sidding-
hausen]. Idem. Nr. 9, April-Juni 1995. Verv. Dorsel/von Dorslon; Fragmenten Heerke [te Liesborn; 19e
eeuw] en Duffhues [te Sendenhorst; 18e eeuw]. Idem. Nr. 10, Juli-Sept. 1995. Verv. Von Dorslon; Verv.
Niedieck; Fragmenten Borgmann gen. Otte [te Lippborg; 19e eeuw] en Münstermann [te Neubeckum;
rond 1900]; Das Schürbüscherwappen. Idem. Nr. 11, Okt.-Nov. 1995. Aufzeichnungen über Todesfalle in
Beckum 1730/31 [uit kerkrekeningen in het Staatsarchiv Munster]; Verv. Dorsel; Fragment Klostermann
[te Lippborg en Vellern; 19e eeuw].

Frankrijk
Cercle Généalogique d'Alsace, Bulletin
Bordeaux 1713-1787; Alsaciens au
paroissiaux; George Bour-
Chatenois et autres lieux
Engel, dochter van Va-
Andlauer de Chatenois,
d'Andlau [i7e-i8e
parmi ses ascendants
comtes alsaciens?
(1803-1869), zoon
Marmion; haar
Desroches zou
van Christian F.D.
de Freundstein]; Als-
gen, ... a Fraulautern;
Huntingen; Aanv. Kwst.
Bührer, Goetz]; Aanv.
Schlemmer, Schöpf]; Antw.
Luitz/Lutz, Gontram, Koeberlé,
(met Rittelmeyer); Schema Schmidt [te

No. 144, 2003/4. Alsaciens embarques a
Pays de Bade d'après les registres

ste (1632-1713), bailli de
[ook: Burst, tr. 1659 Marie

lentin; nageslacht]; Les
branche de la familie

eeuw]; Berlioz a-t-il
de prestigieux
[Hector Berlioz
van Josephine
moeder Thérèse
een dochter zijn
comte de Waldner

aciens a Saarwellin-
Verv. Heinrich von

Germain Muller [Steib,
Kwst. Toni Ungerer [o.a.

o.a. Oge, Lux/Luwitz/
Schaeffer, Mandry, Zwilling

Woerth; 18e eeuw].

Genealogie 62 (Pas-de-Calais), No. 80, oct.-déc. 2003. Kwst. Bachary - Bérengué [kwn. o.a. te Escaudain,
Haveluy en Carvin]; Parenteel Trevaux [te Le Transloy; i8e-i9e eeuw]; Kwst. Lejeune - Pochet [kwn.
o.a. te Fruges, Rimboval, Montcaviel]; Kwst. Blondel - Marcotte [kwn. o.a. te Lens, Avion, Bourthes,
Richebourg, Arras]; Aanv./Corr. Kwst. Van Hove - Gignon; Antw. o.a. Huret/Huré, Capillon, Godart
- Bonsart, Labitte, Wacheux.
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Héraldique & Genealogie. No. 169, XXXVe année, No. 4, Oct.-Déc. 2003. Familie Amirault-Lamirault.
Une usurpation de noblesse... réussie [i6e-i7e eeuw]; Bijdr. betr. o.a. Bidé, Douesy, de Montfort [ne-i2e
eeuw] en Bertrand [ne-i4e eeuw], Vandroux; Antw. o.a. Begert/Bagert [te Obernai; 1984], de Tacher [15e-
17e eeuw; 1999], Visconti [ne-ise eeuw; 2002], Bizien [i6e-i9e eeuw; 2003].

Idem. No. 170, XXXVIe année, No. 1, Janv.-Mars 2004. D. deSaint-André: Louis XVII, roi de France et de
Navarre (1793-1795), enfance martyrisée ou infanticide programmé?; Aanv. Genealogie De Malestroit.

Nord Genealogie (http://www.ggrn-fr.org), No. 185, 2003/6. Verv. Kwst. Calesse [uitgewerkt is kw. 11
Deleval; ook: de Ie Val, de Leval]; Aanv. De Noeufeglise/de Neuvéglise; Les De Boves de Bourthes et
Hucqueliers [Ernoul de Boves, vermeld 1370-1394; fragmenten De Boves i6e-i7e eeuw]; Aanv. Kwst.
Fruchart; Le dénombrement des Moulins a farine en France entre 1794 et 1809; Verv. Familie Gille(s);
Verv. A travers les siècles. VII. La Illème République et la Première Guerre mondiale; Kwst. Georges H.
Baron [geb. Roubaix 1928; —, Dardenne, Ducoulombier, Vanpevenage, Demeester, Verriest, Neirings/
Neirinckx, Devlieger]; Verv. Familie Flipo; Le cardinal Joseph Lefebvre (1892-1973) [exm. Decaestecker];
Verv. Actes passés devant les baillis et échevins d'Armentières [1625-1633; hiaat 1630-32].

Idem. No. 186, 2004/1, ie trim. Verv. Kwst. Calesse; Verv. De Boves; Ascendance de Omer Bouchery
[beeldhouwer, geb. Lille 1882]; Les archives de l'Administration de l'enregistrement; Kwst. Baron
- Bouve; Descendance d'une familie Gille originaire de Steenwerck [eind I7e-i9e eeuw]; Kwst. Lohez
- Masclef; Kwst. Zoé Marie Procureur [1910-1980; —, Delvael, Vansteenkiste, Breyne; kwartieren veelal
te Wervik]; Etude d'une familie Tiberghien, originaire de Tourcois [nageslacht van Pierre Tiberghien tr.
1617 Catherine Fremaux; fotogalerij]; Nieppe, nouveaux indices généalogiques (1554-1736); 5 Généra-
tions de Six; Archives Départementales du Nord. Série C 'Registres de la Flandre Wallone' C 1550-Wam-
brechies.

Stemma (Ile-de-France), Cahier No. 100, 25e année, 4e trim. 2003. F. Mosser. Les fonds du Minutier
central des Notaires de Paris et leurs instruments de recherche [notariële archieven en genealogisch
onderzoek; hulpmiddelen, gebruiksaanwijzing; acten uit de jaren 1551,1751,1761 en 1851 staan op de in-
ternetsite van de Archives nationales: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr]; Premiers pas sur
Geneanet; Internet et La Guerre 1914-1918 [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/; voor
Franse militairen, begraven in België: http://www.inflandersfields.be/default2.htm; voor de geschie-
denis van Franse regimenten: http://perso.wanadoo.fr/chtimiste/]; Voyage le long de nos rivières; La
Frette-sur-Seine (Val-d'Oise) de 1617 a 1792. Liste des patronymes; Fussilé sous la Commune? [fragment
Billard/Billiard]; Kwst. Jacquemin.

Idem. Cahier No. 101,26e année, ie trim. 2004.}.-?. Barlier: Guerres et désastres a l'ouest de la Région
parisienne en 1649-1652. La monarchie contre la capitale aux temps de la Fronde (ire partie); A. Millot:
Inhumations dans l'église St Jean-Baptiste de Carrières-Saint-Denis: une nécropole? Liste alphabétique
des inhumés dans l'église [o.a. Ballagny, Bresnu, Certain, Darre, Denyau, Duchesne, Pierre, Roulette;
i6e-i7e eeuw]; Ascendance francilienne de Olivier Laroche [kwn. voornl. te Corneilles-en-Paris, Argen-
teuil en Cergy St. Christoph; i7e-2oe eeuw].

Luxemburg
De Familjefuerscher. Nr. 70,21. Jk., Mee 2003. Repères chronologiques pour l'histoire du Luxembourg
[belangrijke jaartallen uit de Luxemburgse geschiedenis]; Sur les traces de la familie Thill, de Nagem
en Argentine, en passant par Ourscamp (Oise); Du nouveau sur la genealogie Du Prel - un certificat de
naissance franc-comtois de 1655; Les ancêtres des sidérurgistes (de) Wendel y font étape; Les ascendan-
ces luxembourgeoises du peintre messin Auguste Migette (1802-1884), originaire de Trèves; Das Feuer-
sta ttenverzeichnis 1611. La ville de Thionville (Diedenhoven).

Idem. Nr. 71, 21. Jk., Sept. 2003. Die Abtei Echternach und der Mongoleneinfall von 1241; Die Kisch
von Grosbous (Luxembourg) [stamreeks Kisch]; Siebenbürgische Ortsnamen und ihre rumanischen
und ungarischen Entsprechungen; Ein luxemburger Arzt im Einsatz gegen die Pest in Siebenbargen:
Adam Chenot (1722-1789); Das Feuerstattenverzeichnis 1611. Sankt-Vith und Umgebung.

Idem. Nr. 72, 21. Jk., Dez. 2003. Un parrain de fortune ... Mengin ou Minck et suite [ook: Meng,
Menck, Minque]; Eine Nebenüberlieferung zu den spaten Echternacher Hexenprozessen von 1679-
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1680; La présence juiv a Luxembourg et environs; Das Feuerstattenverzeichnis 1611. Die Grafschaft
Vianden; Armoiries familiales Diderich 00 de la Hamette; Index der namenkundlichen Beitrage der
A.L.G.H. in der Zeitung Quotidien 2001-2003; Liste der hauptsachlichsten Familiennamen die bespro-
chen wurden.

Zwitserland
Familienforschung Schweiz. lahrbuch 2003.J. Niederberger. Physikatsprotokolle des Distrikts Gossau von
1804-1832 [notities van een districtsarts; naamlijst van vermelde personen met bijzonderheden]; Chr.
Tscharner: Die Zeit der Familienherrschaften in Graubünden bis zu der Französischen Revolution und
der Bildung des Kantons; E. Bretscher-Heer: Die Bretscher im Zürcher Weinland. Die auf die Bretscher
von Wurmetshalden-Dïttikon zurückzuführenden Stamme; P.-A. hord: Le Covasson Eugène Borel,
conseiller d'Etat, conseiller fédéral et directeur de l'Union postale universelle [1855-1892; met stam-
reeks Borel/Borrel]; Chr.W. Flisch: Flisch et Caflisch: deux noms pour une familie grisonne [ook: Foeligs,
Felisch, Feligs; terug te voeren op de voornaam Felix]; C. Sant: Emigrazione dei Calanchini [bewoners
van het Calanca-dal]; W. Hug: Wilhelm Teil in alten Kirchenbüchern [stamreeksen Taller/Teller/Tell te
Kirchberg; i6e-i9e eeuw; stamreeks Teil te Riehen, i7e-i9e eeuw]; Aanv. Studer.

Idem. Mitteilungsblatt, Nr. 72, Aug. 2003. Idem. Nr. 73, Okt. 2003. H. Balmer: Die Entdeckung meines
Urururur-Grosselternhauses Hiltbrand [met stamreeks Hiltbrand te Wimmis].

Maajan/Die Quelle. Zeitschrift für Jüdische Familienforschung. Organ der Schweizerischen Vereini-
gung für Jüdische Genealogie und der Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie E.V. (Kurfir-
stenstrasse 8, CH-8002 Zürich; E-mail: Daniel.Teichman® vsao-asmac.ch; abonnement SFr. 70,-), Heft
69,17. Jg., 4. Quartal, Dez. 2003. Verv. Die Juden von Stühlingen - Guggenheim, Teil 2 [i7e-i8e eeuw;
voorouders van Felix Mendelssohn-Bartholdy (Guggenheim, Oppenheimer)]; Judenfriedhöfe in Ba-
den-Württemberg. Verstorbenenregister des jüdischen Friedhofes in Gottmadingen-Randegg nach
Namen sortiert [o.a. Biedermann, Bloch, Guggenheim, Pikard, Rothschild, Schwab, Weil]. Gedenk-
steinliste Friedhof Waldshut-Tiengen; Der Nachlass von Karl Georg Pardo de Leygonie [1914-1992];
Graber der Familie Pardo auf dem Hamburger Zentralfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf; Die Familie
(von) Saltiel in Caraa, Brasilien; Verv. Erinnerungen von Ferdinand Meisel (1834-1938). Teil 3: Die
Pardo's; Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg (4); Biografisches
Lexikon der Hamburger Sefarden. Add./Corr. 9 [o.a. Andrade, Bravo, Karmi, Namias].

Idem. Heft 70, 18. Jg., 1. Quartal, Marz 2004. Verv. Judenfriedhöfe in Baden-Württemberg (Teil
2); Lang Familientreffen [schema Lang; ige-2oe eeuw]; F. Rom: Zur Herkunft der Familie Constam in
Zürich [Engelse vorm van Kohnstamm]; Verv. Hochzeitsliste Blum (20) [Bloch, Levy; 1743/44]; D. Gude-
rian: Neue Funde zur Geschichte der Familie Isaac. Julie Liebreich verwitwete Gumpel geborene Beer
[geb. Hamburg 1845; dochter Olga Gumpel (geb. 1868) tr. Leopold Isaac/Wolf]. Die andere Linie Isaac
[naamwijziging in Wolf]; M. Postma: Erinnerungen an Karl Georg Pardo de Leygonie; Verv. Erinnerun-
gen an eine halb-portugiesische Kindheit und Jungend in Hamburg (1915). Teil 4: Die Familien Pardo
- Abendana Belmonte - Meisel; Verv. Zwischen Westindien und Hamburg. Teil 7. Leonor Pardo de Ley-
gonie; M. Studemund-Halévy: Hamburger Portugiesen in Berlin [Abendana Belmonte]; Archiv aus Stein;
Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg (5); Biografisches Lexikon
der Hamburger Sefarden (10) [Belmonte, Brandon, Israël].

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 16, Nr. 4, Dez.
GENEALOGISCH-HERALDISCHË 2oo3 . Dr. Johannes Fatio und seine Familie [1649-
GESELLSCHAFT l 6 g l ] . H B KaUn. F a mjijennamen und ihre vermut-
DER HEGIO BASEL H d j e H e r k u n f t . p Stdn. Wesv/egen v o r dreihundert

Jahren in Rheinfelden und Laufenburg des Kaisers
Soldaten ohne Rock und Hemd und ohne Schuhe
Wache schieben mussten. Zum 300. Todestag von
Samuel Oppenheimer, Hofjude zu Wien [1630-1703];

H.B. Külin: Schweizer Auswanderer in Russland; Die Familie Bernouilli in Frankfurt am Main [overge-
nomen uit Hessische Familienkunde, Heft 3, Sept. 2003]; H. A. Bruhin: Das Einhorn in der Heraldik.

Gens Nostra 59 (2004) 385



Idem (http://www.ghgrb.ch), Jg. 17, Nr. 1, Marz 2004. Der Rosshandel des Sebastian Hallauer von
Trasadingen im Jahr 1776 in Zurzach; Ein unerwarteter Mosaikstein zur Familiengeschichte der Degen
in Wien [2e helft 18e eeuw]; Sieben Generationen im gleichen Geschaft in Einsiedeln - die 150 Jahre alte
Schafbockbackerei zum 'Goldapfel' [Eberle, Eberli, Steinauer, Oechslin]; Verzeichnis der Schweizer
Schuier, die von 1766 bis 1802 am Lörracher Padagogium unterrichtet wurden; Stammlinie der Familie
Lüdi von Heimiswil. Zweig des Kaspar, vor 1600-1904; Antw. Rosenblatt [ise-i6e eeuw].

Verder ontvingen wij:
Aldfaers Erf. 48e jg., nr. 159, sept.; nr. 160, dec. 2003; nr. 161, maart 2004 [Schotanus].
Allemaal Bakker, nr. 10,2003 [Bakker].
Andringa Staach Nijs. nr. 38, dec. 2003 [Ontmoetingen met Andringa's (3); Familieberichten].
Apeldoorn e.o.. 2004, no. 1 [Decreet van Napoleon (i.z. naamgeving)].
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thuringen e.V.. Mitt., Nr. 61,13. Jg., Jan.-Marz 2003; Nr. 62, Okt. 2003.
Bergsma Bulletin. 8e jg., nr. 3 (extra), herfst 2003 [Verv. genealogie Bergsma, zevende generatie]; nr. 4,
kerstmis 2003 [Bergsma's als pauselijke zouaven in Italië, 1868-1890].
Berichten van de Hoege Woeninck. nr. 20, nov. 2003 [Aanv en wijz. familieboek Hogewoning].
De Bothof-Bode, nr. 21. jg. 11. najaar 200-?.
Boukrant. no. 73,18e jg., april 2003; no. 74, juli 2003 [Familiewapen ontworpen voor de nakomelingen
van Franciscus Hendriks Boumeester, geb. Haarlem 1798]; no. 75, okt. 2003; no. 76,19e jg., dec. 2003/
jan. 2004.
Brunja. nieuwsbrief familievereniging Brongers, nr. 56, dec. 2003; nr. 57, maart 2004.
Casa Clutia. nr. 55, najaar 2002 [=2003]; nr. 56, kerst 2003 [Reis naar Karazee, deel II (belevenissen van
twee broers Kluit, ontleend aan het verslag uit 1885 van een reis naar Nova Zembla)].
C/Krapels-krabbels. 23e jg., nov. 2003 [Kindersterfte in C/Krapels gezinnen (II); De foto als document VI
(Cornelia en Jacoba Krapels ca. 1910].
Cronijck van de familie mr. Hendrick Scheele. nr. 42, nov. 2003 [Genealogie (=stamreeks) van Catharina
Elis. Scheele, geh. met Adrie Faes (geb. Biervliet 1946) > Hendrick Scheele, wonende Driewegen eind 16e
eeuw].
Diddenblad.jg. 16, dec. 2003/4 [Verspreiding van de naam Didden (korte kenschets van achttien stam-
men)].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede. Merlevelde. jg. 12, nr. 4, dec. 2003.
De Drudenvoet. 12e jg., nr. 2, sept.; nr. 3, dec. 2003 [Klapwijk].
'tDuikertje. nr. 16,6e jg., dec. 2003 [Duijkers].
Familieblad Sparreboom, jg. 14, afl. 1, april; afl. 2, sept.; afl. 3, dec. 2003 [Verv. Genealogie Sparreboom].
Familienblatt Kockerols. Nr. 100, Weihnachten 2003 [Kockerols].
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart van 't Net, uitg. 20,11e jg., dec. 2003.
Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt e.V.. Mitteilungen Nr. 22, April 2002; Nr. 23,
Sept. 2002; Nr. 24, April 2003.
Familienkundliche Nachrichten. Band 12 (2003), Nrs. 5 t/m 8 (Jan.-Dez.).
Familievereniging Van Wermeskerken. nieuwsbrief, dec. 2003.
DieFunzel (Bergische Verein - Bezirksgruppe Bergisch Land), Heft 66, Juni 2003 [Verv. Begrabnisregis-
ter der ref. Gemeinde Cronenberg (1701-02)]; Heft 67, Dez. 2003 [Verv. Cronenberg (1703-04; o.a. Schup-
penberg, Piekert, Friedrichs)].
Gelders Erfgoed. 2003-6 [Boerderijmusa te Oldebroek en Herveld; Gelders jaar van de boerderij; Boe-
kennieuws boerderijen].
Genealogie & Computer, jg. 19, nr. 5, sept.; nr. 6, nov. 2002. Idem, jg. 20, nr. 4, juli 2003 [B. Walkiers: Wer-
ken met REUNION 8 op Macintosh, 1], nr. 5, sept. 2003 [Verv. Werken met REUNION 8 op Macintosh; H.
Goegebeur. TMG Utility, deel 1], nr. 6, nov. 2003 [Verv. TMG Utility, deel 2].
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V.. Mitt., Nr. 28, Dez. 2003.

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

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

antwoorden

481. RUYCHAVER(59 (2004), pag. 291)
Nicolaes Ruychaver is volgens het zesde deel van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden,
1924) een zoon van Willem Ruychaver en Geertruid van Oudschooten Paulusdr. Volgens dezelfde bron
is hij niet in, maar bij Amsterdam overleden. Nicolaes had een broer Jan (Stadsarchief Gorinchem,
Rechterlijke Archieven, inv.nr. 131, akten 553 en 565).

R.F. van Dijk, Stadsarchief Gorinchem

Aan het boekje Kenau Simonsdr. Hasselaer, verwanten en afstammelingen (Haarlem 1973), door M. Thierry de
Bye Dölleman, is het volgende ontleend:

1. Nicolaas Willems Ruychaver, gesneuveld bij een aanslag op Amsterdam 23-11-1577.
2. mr. Willem Jacobs Ruychaver, geb. 1510, brouwer te Haarlem, schepen 1543/44, overl. 1558/59, tr.

1530
3. Guerte Pauwelsdr., ook wel opgevoerd als Van Oudschoten, overl. na 4-8-1558.
4. Jacob Willemsz. Ruychaver, brouwer te Haarlem, begr. ald. 1522, tr. ca. 1500
5. Aechte Simonsdr., brouwster te Haarlem, overl. na 1551.
6. Paulus Gerritzn., overl. 1534, tr. 1510
7. Ermgart Martij n Claeszndr., geb. 1480, wed. Coen Hendriks Hasselaer, overl. 1537.
8. Willem Jans Ruychaver, te Haarlem, overl. 1483-90, tr. ca. 1465
9. Marietje, overl. na 1493.

14. Martijn Claesz., schepen van Haarlemi5i2, brouwer, overl. 1539, tr. 1480
15. Katrijn Pietersdr. (en niet Maria Claesz, zoals in het boekje vermeld, volgens latere mededeling

vanTh.deB.D.).
28. Claes Martijnsz, overl. 1485.

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

482. DE VRIES (59 (2004), pag. 292)
De ouders van Johannes Coert / de Vries zijn Coert Munnix, mr. blikslager, overl. Stavoren 20-6-1782 en
Trijntje Jans, overl. Stavoren 7-2-1779. Uit dit huwelijk:

1. Froukjen, ged. Sloten 12-3-1741, overl. Stavoren 5-3-1790, tr. Stavoren 25-1-1767 Reitie Simens.
2. Hendrika, ged. Sloten 5-5-1743.
3. Johannes, ged. Sloten 4-7-1745, overl. Stavoren 26-8-1745.
4. Hendrik, ged. Sloten 4-12-1746, overl. Stavoren 22-10-1800, tr. Stavoren 30-10-1774 Geertgen

Sierks.
5. Hitje, ged. Sloten 3-5-1750, begr. Andijk 1-10-1807, tr. Stavoren 31-5-1778 Willem Klaassen de Haas.
6. Hans, ged. Stavoren 12-12-1753.
7. Johannis, ged. Stavoren 23-4-1758.

F.P.A.Steijnen,Borculo
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vragen
491. (VAN) DE(R) GRAAF
Sjouke Wopkes, metselaarsgezel te Franeker, doop en belijdenis (NH) 21-6-1749 ald. (mogelijk eerst
doopsgezind?), tr. (1) ald. 26-7-1750 Eecke Aukes, waaruit ged. 21-12-1751 Claeske; tr. (2) ald. 27-7-1755
Mayke Feddes, waaruit ged. Franeker 30-6-1756 Wopke Sjoukes, wolkammer, tr. (1) 1779 Wiepkje
Hoites, tr. (2) 1786 Antje Hendriks; 6-4-1758 Fedde Sjoukes, mr. kleermaker, overl. Blija 6-3-1824, tr. (1)
1783 Trijntje Durks (Witmarsum), tr. (2) 1816 Aaltje v/d School (Paesens); 27-12-1760 Sierp Sjoukes, tr.
1795 Geertje Annes; 21-12-1763 Frans Sjoukes. Volgens rechtbankverslag (archief Franeker Academie)
was Sjouke Wopkes betrokken bij een schermutseling in 1761. De nakomelingen van zoon Wopke heten
De Graaf, zoon Fedde noemt zich bij zijn huwelijk Van der Graaf, zijn nakomelingen heten deels Van
der Graaf, deels De Graaf. Gevraagd: nadere informatie over Sjouke Wopkes en zijn gezin en over zijn
voorgeslacht.

mw. M. J. in 't Veld-van der Graaf, Alblasserdam

492. ESSEN
(Johan) Henderik Exsche/Essche/Esse(n), jm van Amsterdam, tr. (1) Naarden 11-3-1753 Maria
Wijkermans/Wikkerman, jd van Naarden; tr. (2) Naarden 8-5-1768 Gerritje/Dirkje Rookhuijsen, wed.
van Jan van der Waart, won. Naarden. Uit ie huwelijk Johanna, Johanna, Daniël, Dorethea, Hendrikje
en Hendrik; uit 2e huwelijk Jan en Harmanis. Gevraagd: geboortegegevens en ouders van (Johan) Hen-
derik.

D.C.J. Essen, Huizen

Aan dit nummer werkten mee:

L. Beijen, Vreewijkstraat 9,2311XG Leiden.
J. du Buy, Wittelaan 20,3743 CP Baarn.
Drs. L. M. van der Hoeven, Westduinweg 165,2583 AA 's-Gravenhage.
D. de Jong, Lege Leane 5,8567 LH Oudemirdum.
G. Krijl, Lichtenberg 30,5655 BG Eindhoven.
A. H. Vedders, Blauwe Torenstraat 33,7241BD Lochem.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
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