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Claude Hombruge
schout in Benschop

en zijn nageslacht
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Inleiding
In de 17e en 18e eeuw woont in Benscho en in enkele omliggende plaatsen een
familie Van Homburg, waarvan de leden in meerderheid rooms-katholiek zij n.
De naam Van Homburg wordt meestal gezien als toponiem. Echter de Ben-
schopse Van Homburgs hebben geen connecties met de plaats Homburg, hun
achternaam is ontstaan door een kleine verschrijving en zou eigenlijk Hom-
bruge moeten luiden. Dit Benschopse geslacht is terug te voeren op Claude
Hombruge, die in de jaren '60 van de 16e eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden,
Wallonië, naar Benschop komt.

Claude Hombruge is schout van Benschop geweest en de eerste vermelding van
hem als zodanig dateert van 15 januari 15701. Benschop maakt samen met de
stad IJsselstein en het dorp Noord-Polsbroek deel uit van de baronie van IJs-
selstein, een heerlijkheid die in de eerste helft van de 16e eeuw toebehoort aan
het geslacht Van Egmond. Met het huwelijk van Anna van Egmond, gravin van
Buren, en prins Willem I van Oranje, in 1551, komt de baronie van IJsselstein aan
het huis Nassau. Ik heb lange tijd verondersteld, dat Claude Hombruge mogelijk
deel heeft uitgemaakt van de hofhouding van de Prins in Brussel en met hem
mee is getrokken naar het noorden, als de prins Brussel verlaat voor de komst
van de hertog van Alva. Maar als ik de historische feiten op een rijtje zet, blijkt
deze veronderstelling niet houdbaar.

Tijdens het bestuur van de graven Floris en Maximiliaan van Egmond, respectie-
velijk de grootvader en vader van gravin Anna, maakt het dorp Benschop een
stormachtige periode door. In de jaren '30 en '40 van de zestiende eeuw leven
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in het dorp, maar ook in de stad IJsselstein, vele aanhangers van het anabaptisme en zoeken
verscheidene geloofsgenoten hun toevlucht in het dorp. Deze omstandigheid leidt tot span-
ningen tussen de regering in Brussel en het bestuur van de baronie. Uit een memorie van het
Hof van Holland uit 1534 voor de landvoogdes Maria van Hongarije wordt duidelijk, dat zich in
IJsselstein en Benschop veel mensen ophouden die besmet zijn met 'de secte lutherane ende
andere secten' en dat de officier 'van mijn heer van Buyeren' zich niet inspant hen te vangen2.

Door de, weliswaar niet ongelimiteerde, vrijheid die landsheer Floris van Egmond, graaf van
Buren zijn onderdanen geeft, is het mogelijk dat meerdere mensen in de baronie van IJssel-
stein zich bekeren tot het anabaptisme. In 1535 gaan zelfs 300 herdoopten uit Benschop op
weg naar Amsterdam om hun geloofsgenoten daar te steunen bij de strijd tegen het stadsbe-
stuur. Het grootste deel komt echter te laat om de strijd in het voordeel van de anabaptisten,
die het stadhuis op de Dam bezet houden, te beslechten3. Een groep Benschoppers is bij die
gelegenheid gegrepen en later in Amsterdam en Den Haag terechtgesteld.

Vele malen probeert het Hof van Holland greep te krijgen op Benschoppers die sympathie
koesteren voor de nieuwe leer en op personen uit Holland die toevlucht zoeken bij geloofsge-
noten in de baronie. Bij alle acties stuit het Hof echter op verzet van de graven Floris en Maxi-
miliaan, die niet van plan zijn hun eigen jurisdictie over de baronie op te geven. Zo worden
op aandringen van het Hof van Holland twee predikers uit Overschie gearresteerd, maar niet
uitgeleverd.

De vrijheid die de inwoners van Benschop hebben, is mede mogelijk gemaakt, doordat
de hoogste ambtenaar van de graaf van Buren in de baronie, de drost van IJsselstein en zijn
vrouw sympathie koesteren voor de nieuwe leer. Gijsbrecht van Baeck en zijn vrouw Elsa van
Losstadt hebben als huiskapelaan zelfs een prediker uit Munster in dienst genomen. Elsa van
Losstadt wordt in 1544 op bevel uit Brussel toch gearresteerd, maar waarschijnlijk mede door
ingrijpen van graaf Maximiliaan komt het niet tot een veroordeling*.

Voor de landvoogdes en haar entourage moet Benschop een bron van ergernis geweest zijn
en in 1572, als de jonge Philips Willem van Nassau al geruime tijd de nieuwe landsheer is en
ClaudeHombruge zijn intrede heeft gedaan in Benschop, is men de naam Van Losstad in Brussel
nog niet vergeten, zoals nog zal blijken.

In mei 1567 is prins Willem I uit de Nederlanden vertrokken naar het familieslot te Dillen-
burg. Aan het eind van dat jaar, na de komst van de hertog van Alva, wordt de prins gedaagd
voor de Raad van Beroerten in Brussel, samen met o.a. de graven van Egmond en Horne. Op
dat moment worden al zijn bezittingen in de Nederlanden verbeurd verklaard. Tot die bezit-
tingen horen niet het graafschap Buren en de baronie van IJsselstein, die immers in bezit zijn
van zijn oudste zoon, Philips Willem van Nassau, die reeds in 1558, op driejarige leeftijd, Graaf
van Buren en Heer van IJsselstein is geworden, uiteraard onder voogdij van zijn vader.

In 1568 wordt Philips Willem naar Spanje gevoerd en wordt een bewindvoerder over zijn
bezittingen aangesteld. Die bewindvoerder is de graaf De Barlaymont, tot wiens taak niet
alleen het beheer van de goederen behoort, maar ook het vervolgen en bestraffen van de sym-
pathisanten van de nieuwe leer. In deze situatie wordt ClaudeHombruge de nieuwe schout van
Benschop.

Claude Hombruge
Wanneer Claude Hombruge, wiens voornaam in de Benschopse archieven altijd als Glaude
wordt geschreven, precies benoemd is tot schout van Benschop is niet met zekerheid te bepa-
len. In de archieven van de Nassause Domeinen zijn hierover geen gegevens te vinden en het
oud-rechterlijk archief van Benschop vertoont een hiaat van januari 1567 tot januari 1570.

Zijn voorganger, Claes van Losstadt, die zich in de voorafgaande onstuimige periode heeft
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weten te handhaven, treedt nog op als schout van Benschop in 1566. Maar in 1568 onder het
nieuwe streng rooms-katholieke regiem zal hij ongetwijfeld ontslagen zijn, als hij niet zelf
zij n functie ter beschikking heeft gesteld. Later zullen hij en zij n zoon bij verstek veroordeeld
worden door de Raad van Beroerten15. In plaats van de gerespecteerde Van Losstadt wordt een
vreemdeling, een jonge (edel)man6 uit Incourt in Waals-Brabant, aangesteld.

Hoewel de stukken over de jaren 1568 en 1569 verloren gegaan zijn, heb ik in het oud-rech-
terlijk archief van Benschop een akte gevonden die pleit voor een benoeming van Glaude door
het nieuwe bewind in 1568. In de akte uit 15927 verklaart een]an Screvelsz. dat hij circa 24 jaar
geleden geprobeerd heeft een deel van een pachtboerderij te kopen van één van de eigenaren.
De schout, GlaudeHombruge, had hem echter de nakoop geweigerd.

Dat Glaude Hombruge als vreemdeling het in deze situatie moeilijk zou krijgen, laat zich
denken, maar dat hij uiteindelijk na circa drie en een halfjaar het veld moet ruimen is ook te
wijten aan zijn eigen optreden en aan karakterfouten. Hij toont zich een man die grote moeite
heeft met tegenspraak en hij geeft zelf aan zeer rancuneus te zijn. Kwalijke eigenschappen
die ook personen met meer ervaring en kennis van zaken in de problemen zouden hebben
gebracht.

Dat hij respect niet zomaar krijgt, maar moet verdienen, is voor een aantal invloedrijke boe-
ren een uitgemaakte zaak. Na de relatieve vrijheid van de voorgaande decennia kan Glaude
niet verwachten dat de schout onvoorwaardelijk wordt gehoorzaamd. Hij bezit niet 'de gave'
om de verschillende groeperingen in Benschop tegen elkaar uit te spelen, in tegendeel, hij
weet in die jaren alle invloedrijke personen in Benschop tegen zich in het harnas te jagen.

In 1570 neemt hij een belangrijk besluit: hij gaat trouwen. Het huwelijk moet in de zomer
van dat jaar gesloten zijn. Op 13 juni 15708 treedt zijn toekomstige vrouw nog op als jonge
dochter gesteund door een voogd, in augustus van dat jaar9 wordt zij bijgestaan door haar
m a n GlaudeHombruge.

Het kasteel te IJsselstein
(kopergravure door]. Schijnvoet)
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Huwelijk
Dit huwelijk zou hem, als hij tactisch had geopereerd, zeker een steun geweest zijn bij de
uitoefening van zijn functie. Zijn vrouw, Marrigje Gerrits Elger, komt uit de bovenlaag van de
Benschopse bevolking en naar haar familieleden, in het bijzonder haar oom en voogd Hendrick
Screvelsz., wordt geluisterd. Bovendien is Marrigje een erfdochter en brengt zij, naar tijd en re-
gio gemeten, een aardig kapitaal aan. Zij is na het overlijden van haar volle broer (zie schema)
het enig overblijvende kind uit het huwelijk van haar ouders. Van haar vader erft Marrigje
verschillende percelen land in Benschop, waaronder leengoederen10. Van haar moeders zijde
erft zij, nadat haar halfzuster (zie schema) is uitgekocht, een hofstede met circa twaalf mor-
gen land en haar oom heeft al het vrijkomende geld tegen rente uitgezet, mogelijk enkele
duizenden guldens.

Uiteraard is het belangrijk geweest voor Glaude dat zijn vrouw uit een rooms-katholieke
familie komt. Marrigje noch haar verwanten hebben zich ooit ingelaten met de anabaptisten
of een andere reformatorische beweging. Ook nadat Benschop formeel is overgegaan naar de
reformatorische leer, blijven Marrigje en haar kinderen trouw aan de roomse kerk. Een ander
duidelijk bewijs dat Marrigjes familie trouwe katholieken zijn gebleven, die tot de bovenlaag
van de bevolking behoren, wordt geleverd door Marrigjes broer Jan Gerritsz. Elger. Als jonge
man vertrekt hij circa 1567 naar de universiteit van Douai in het graafschap Artois, dat toen
nog tot de Nederlanden behoorde. De universiteit is in 1562 gesticht in opdracht van koning
Philips II en met instemming van de Paus, met het doel om wetenschappers op te leiden
voor de strijd tegen de Reformatie. Jan Gerritsz. had ook kunnen kiezen voor de universiteit
van Keulen, een plaats waar verscheidene personen uit het Utrechtse studeerden. Vanuit de
rooms-katholieke kerk in de Nederlanden zal Douai zeker aanbevolen zijn, maar pas in be-
gin 1570 wordt in opdracht van de koning in Brussel een plakkaat uitgevaardigd, waarbij het
jonge (edel)lieden uit de Nederlanden verboden wordt aan andere universiteiten te studeren
dan die van Leuven of Douai". Zij die elders verblijven krijgen vier tot zes maanden de tijd
om zich op de beide goedgekeurde universiteiten in te schrijven. Uit de Benschopse akte valt
op te maken, dat Jan Gerritsz. was gegaan naar 'Douwaye om Fransoos' te leren. Niet alleen de
universitaire studie is opvallend, ook de noodzakelijke vooropleiding is zeer uitzonderlijk
geweest voor een zoon uit Benschop. Weinig families in de baronie zullen in staat geweest zij n
de kosten voor een dergelijke opleiding te betalen. En dan moet men nog bedenken, dat Mar-
rigje en haar broer weeskinderen zijn, die opgevoed worden door hun oom Hendrik Screvelsz.

Kenmerkend overigens voor de atmosfeer in de baronie na 1568 is de verdachtmaking tegen
deze Hendrick Screvelsz., die in 1570 tot een proces leidt. Hendrick Screvelsz. is op zondag 25 au-
gustus 1566 in Utrecht. Burgers dringen de kerken binnen en vernielen de beelden12. Er wordt
gefluisterd dat hij daaraan heeft meegedaan. Om zijn vader vrij te pleiten, laat zijn zoon Ger-
rit een getuige, Adriaan Cornelisz. van Meerlant, dagvaarden, die verklaart ten tijde van de 'beelt
smijterije' in Utrecht te zijn geweest en hij heeft gezien 'doen die beeltstormerije geschieden
binnen Utrecht in de Buerkerk godt betert, dat hij daer in sach comen eenen genaempt Heyndrick
Screvelsz. [...] gaende en staende duer die Buerkerck [...] en dat hij eenen swarten mantel om zijn lijff
hadde, sonder enich dinck te misdoen int groot ofte cleijn ende is alsoe weder vuijt die Buerkerck
gegaen zonder enighe handen aen te slaen ofte nieren'13.
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Marrigjes ooms

Al direct na het huwelijk beginnen de problemen met Marrigjes familieleden. Glaude slaagt erin
om achtereenvolgens de ooms Jan, Willem, Joris en Hendrick tegen zich in het harnas te jagen.

De eerder genoemde Jan Screvelsz. heeft na het overlijden van zijn zuster en zwager, Aaltje Screvels
en GerritCornelisz., de hofstede met ruim twaalf morgen land gepacht. De hofstede is dan eigendom
van de drie kinderen van Aaltje Screveb.: Adriana van Vueren,)an en MarrigjeElger. Maar als Marrigjes
halfzuster Adriana huwt, wil haar echtgenoot Adriana's deel verkopen aan Jan Screvelsz. Zoals eerder
vermeld, weigert Glaude de transactie goed te keuren en koopt Marrigje haar halfzuster uit. Deze
gang van zaken herhaalt zich, na het overlijden van Jan Gerritsz. Elger, Marrigjes broer, te Douai.
Adriana is bereid het erfdeel van haar halfbroer te verkopen aan Jan Screvelsz., maar wederom wordt
hier door Glaude een stokje voor gestoken14. Deze beide weigeringen zullen Jan Screvelsz. zeker niet
vriendelijk gestemd hebben, het valt echter niet te ontkennen, dat Marrigje in dit geval wel de
meeste rechten heeft. Op 29 augustus 1570, dus ongeveer een maand na het huwelijk doet Glaude,
als man en voogd van zijn vrouw, Jan Screvelsz. 'opseggen en ontwaren van alsulcke [...] landerijen
en hofstede als hij dese tijt bewoont en gebruikt' van Marrigje15. Jan Screvelsz. wordt dus de pacht
opgezegd en hij moet vertrekken. Dit kan alleen maar gedaan zijn om oom Jan dwars te zitten,
want Marrigje en Glaude gaan de hofstede niet zelf bewonen. Marrigje woont na haar huwelijk
bij Glaude in het schoutshuis aan het Speelvelt bij de kerk van Benschop. Ook Neeltgen Willem Aertsz.
weduwe, zuster van Aaltje Screvels' eerste echtgenoot, wordt op dezelfde datum aangezegd, dat zij
de landerijen, die zij pacht van Marrigje, moet verlaten.

Marrigjes oom Willem Screvelsz. blijkt eveneens de ergernis van Glaude gewekt te hebben.
Willem wil van zijn stiefdochter en haar man een perceel land kopen en als zij op het punt
staan om 'malcander dair of overgift ende transport vanden eygen vandien te doen' weet
Glaude dat te verhinderen en 'heeft hem gerechtelijk verboden den opganck ende afganck'
van het land16.

Ook de ooms Hendrik en Joris worden stevig aan de tand gevoeld over het beheer van de
goederen en de schulden van Jan Gerritsz. Elger, Marrigjes broer. Hendrik moet zich verweren
tegen de beschuldiging dat hij als voogd onjuist gehandeld heeft17. Jan Elger blijkt voor zijn
vertrek naar 'Douwaye' van meerdere personen geld geleend te hebben. Bij het proces ver-
klaart Hendrik, dat hij toen nog wel voogd over zijn neef was en dat Jan zij n landerijen zonder
Hendriks goedkeuring niet mocht bezwaren of verkopen.

Maar Jan kon zelf over zijn pacht en rente beschikken en hij (Hendrik) zou niet langer jaar-
lijks verantwoording afleggen over het beheer. Eén van de schuldeisers van de overleden Jan
Gerritsz. is zijn oom Joris Screvelsz. Maar de schuld aan Joris wordt in twijfel getrokken door
de zwagers Glaude Hombruge en Jan Jacobsz. Schouten uit IJsselstein. Juist omdat Hendrik zijn
neef geen lijst van schulden en schuldeisers heeft gevraagd voor zijn vertrek naar Douai. Jan
heeft wel enkele personen genoemd, maar zijn oom Joris was daar niet bij. Verschillende ge-
tuigen worden opgeroepen en Joris wint uiteindelijk het proces, maar Glaude wil zich daar pas bij
neerleggen nadat Joris en zij n vrouw een eed hebben afgelegd: 'Ende Glaude Hombruge schout als
man en voogd van Marichgen Gerritsdr. sijn huysfjrouw] gesien hebbende die goedwillicheyt vanden
voors.[chreven] comparanten verdraichthunluyden den eedtsoe veel zijn portie en deel aangaat"19.

Het blijft de vraag of Glaude werkelijk geloof hecht aan de verklaring van Joris Screvelsz., maar op
dat moment zij n de problemen voor hem al zo groot geworden, dat hij moeilijk anders kan.

Het jaar 1571, waarin zijn eerste kind, een zoon, geboren wordt, had voor Glaude een geweldig
jaar kunnen zijn. Maar als hij zich op 28 december 1571 neerlegt bij de uitspraak van het proces te-
gen Joris Screvelsz., moet hij, de gebeurtenissen van dat jaar overziend, wel tot de conclusie komen,
dat 1571 zij n 'annus horribilis' was.
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1571, Anthonis Claasz.
In dit jaar gaat Glaude door met het opzeggen en casseren van obligaties en schuldbrieven die op
naam van zijn vrouw staan. Verschillende inwoners van Benschop moeten diep in de buidel tasten
om hun schulden te voldoen. In deze onzekere tijd zal het hen niet makkelijk gevallen zijn om deze
sommen bijeen te brengen20 en nieuwe leningen af te sluiten tegen mogelijk hogere rente. Hij zal
hierdoor zeker geen nieuwe vrienden gemaakt hebben.

In mei 1571 komt hij in conflict met de dan in functie zijnde burgemeester Anthonis Claasz. Deze
Anthonis blijkt een man te zij n die zich door Glaude niet de mond laat snoeren en zeker niet bang
voor hem is. Waarom zou hij ook ? Hij stamt uit een geslacht dat niet onderdoet voor Marrigjes fa-
milie. Anthonis bekleedt zelf al verschillende jaren het ambt van burgemeester en heemraad. Zijn
vader (Nicolaas) Claas Comelisz. vervult bijna veertig jaar lang verscheidene functies in het bestuur
van Benschop. Zijn oom Franck Cornelisz., broer van zijn vader, was zo'n veertig jaar geleden even-
eens schout van Benschop en diens vader, Anthonis' grootvader, Cornelis Nicolaasz., was hem daarin
voorgegaan. Anthonis' jongere broer Thomas Claasz. is getrouwd met een volle nicht van Marrigje
Gerrits. Anthonis heeft geen reden om zich ook maar enigszins de mindere te voelen van Glaude en
dat laat hij blijken.

Waar ging de ruzie over? Ik wil de aanleiding uit 1570 in de woorden van de klerk van het gerecht
Benschop uit de doeken doen: 'doent water vanden ingebroken dijck eerst inghebroken was, als
datter twist ende geschiel was tussen den drossert van IJsselstein, den schout van IJsselstein en den
schout van Benschop en Polsbroek beroerende seker questie van overhoeven die den officiers seyde
haer te competeren. Daer de burgemeester [= Anthonis Claasz.] op seyde datse haer nyt toe en qua-
men, dan dat soude comen tot profijt vande gemeente diese toe quam'21.

In het gebied van de baronie liggen overhoeven of novalia, ook wel verzwegen landen genoemd.
Dit zijn landerijen die later ontgonnen of drooggelegd zijn en die niet in de boeken vermeld wor-
den. De bestuurders, officieren, innen echter wel de belasting, de zogenaamde ongelden, daarover
en het is gebruikelijk, dat deze inkomsten in de zakken van de officieren, dus ook van Glaude
Hombruge, verdwijnen. Anthonis vindt dat dit voor de jaren 1570/1571 niet kan, daar de baronie en
haar inwoners in 1570 grote schade hebben geleden als gevolg van een doorbraak van de Lekdijk.
Volgens één van de getuigen, Pancraes Heynricksz., is door de officieren van IJsselstein uiteindelijk
besloten, dat het profijt van de overhoeven ten goede zou komen aan de 'scamel ghemeent' en dat
Glaude wordt verzocht te verschijnen om de beslissing te horen22. Maar Glaude is kennelijk niet
van plan zo maar afstand te doen van deze extra inkomsten. Het gebruik van inning van ongelden
over verzwegen landen is mogelijk slechts in kleine kring bekend, maar door het ingrij pen van de
burgemeester zal het algemeen bekend zijn geworden en Glaude vreest nu de reactie van de boeren
in Benschop.

Op 13 mei komt het tot een woedeuitbarsting van Glaude, waarbij hij de burgemeester grove
verwijten maakt en hem beledigt. Anthonis Claasz. is niet bereid dit te accepteren en wil middels een
gerechtelijke procedure een veroordeling van Glaude bewerkstelligen.

Enkele dagen later verzoekt hij de substituut schout, Cornelis Harmansz., een aantal getuigen
op te roepen23. 'Dair op Cornelis Harmansz. subst. schout seyde dattet die schout hem verboden
hadde dat hij geen getuygen soude voorbieden noch horen beroerende Tonis Claesz. burgemr.
voors[schreven]'. Glaude wil kennelijk voorkomen, dat het tot een rechtsgeding komt. Weet hij, dat
hij met zijn uitspraken te ver gegaan is? Ik denk het wel. Tot nu toe heeft hij in Benschop zijn gang
kunnen gaan. Er is zeker verzet geweest, maar zijn 'stem woog altijd zwaarder', dan die van zijn
tegenstanders. Nu gaat hij zelfs zover de rechtsgang te belemmeren. De kwestie is tussen hem en de
burgemeester, dus mag hij de zaak zelf niet afhandelen. Zijn plaatsvervanger moet dit doen. Deze
wordt echter verboden aan het verzoek van de burgemeester te voldoen. Anthonis laat zich niet
afschepen en wendt zich direct tot Glaude. Hij staat tenslotte in zijn recht en zegt: 'Heer Schout wij
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hebben questie als ghij weet. U sub-stituyt seyt dat ghij hem verboden hebt dat hij geen [gejtuygen
en moet voorbieden van mijnent wegen. lek bidt u ende versoucke dat ghij hem doch toelaet dat hij
mijne getuygen voorbiede ende hore'. Glaude antwoordt daarop: 'lek hebt hem verboden ende ick
verbiet hem alsnoch'. Anthonis Claasz. protesteert daarop.

Voor de meeste burgers van Benschop betekent een dergelijk antwoord van de schout, dat ze
beter hun hoofd kunnen buigen. Maar Anthonis is uit ander hout gesneden. Anthonis richt zijn
schreden naar het kasteel van IJsselstein. En daar krijgt hij gedaan, wat hem in Benschop geweigerd
wordt. De drost, Charles de Cassiopijn, benoemt twee commissarissen die het rechtsgeding moeten
voorzitten en door ondervraging van getuigen moeten vaststellen of Glaude de grens van het toe-
laatbare heeft overschreden. Hier heeft Glaude waarschijnlijk niet op gerekend.

Op dinsdag 22 mei 1571 vindt de ondervraging van de getuigen plaats. Eiser Anthonis Claasz. doet
verslag en aan de getuigen wordt gevraagd of de verklaring juist of onjuist is. Ik zal burgemeester
Anthonis Claasz. aan het woord laten24:

'Inden i' te vragen de gedaagden oft niet waerachtich en is een tijt geleden, te weten op Sonnendach
den 13e mei [1571] lestleden als dat OlofCorsz. ende ick [= Anthonis] staende op het Speelvelt bij ons
gecomen sijn Cornelisjan Gerritsz. voorschreven] begerende dat wij met henluyden souden gaen
ten huyse van Brunt Harmensz. secretaris aldair [om] malcander eygen over te geven, twelck wij
gedaen hebben en sijn met henluyden gegaen ten voorschreven] huyse ende aldaer wesende, is bij
ons gecomenRocusFrancken voors(chreven) om te scriven [...].
Ende oft niet waerachtich en is dat GlaudeHomburge schout aldaer ter stont mede gecomen is, ende
also draeij den schout gecomen was, began qualick te spreken seggende Tonis Claesz. ghij hebt mijn
dies oneer aengedaen, ick en wij t het nyemant dan u.
Daer op ick [=Anthonis] antwoorde. Die gerechte hebbent gelijckelick gedaen ende den schout
heeft geseyt ghij [=Anthonis] hebt gedaen ende sprack seer qualick seggende ghij sijt een muyt-
maker, ghij sijt meinedich, ghij neemt Pancraes Heinricksz. in uwe raet. Die welcke oick meinedich
is ende voort sey hij [=Glaude] ick salt u vergelden ende ick selt gedencken, alst u vergeten sel
wesen.
Ende vort seyde den schout: dies boeren sullen mij quellen ende sprack seer spitich. Daer ick
[=Anthonis] op seyde wat edelman sijt ghij ?. Daer den schout op seyde ghij en weet nyt wat edel-
man dat ick bin ende voort veel meer quade ende spytige woorden die den schout mijn aldaer toe
seyde.'

De getuigen verklaren dat het verhaal van de burgemeester grotendeels klopt. Op één essentieel
punt wijkt hun getuigenis af:

'[sij gedaagden tuygen] alle gelijck dat die schout seer qualick sprack ende keeff seggende tegens
Tonis Cla esz. burgemeester voorschreven], ghij sijt een muytmaker, gij gaet met Pancraes Heijnricksz.
te ray. Dat is een schellemgen ende verradertgen ende is hij nyet meinedich, dat is also.
Maer sij gedaagden en hebben nijet gehoort dat die schout geseyt zoude hebben dat Tonis Claesz.
meinedich was. Maer die schout seyde jegens Tonis Claesz.: ick hebben u te veel deuchtten gedaen,
dan ghij mij dit doen sout. Ick selt u vergelden alwaert over tijen jaer. Dies boeren sellen mij
quellen mit meer andere spitige woorden, die sij nyet al onthouden en hebben'.

Deze verklaring van de getuigen is een tegenslag voor Anthonis. Voor het belangrijkste in de tenlas-
telegging, de beschuldiging van meineed, krijgt hij geen steun. Of de getuigen de waarheid hebben
gesproken, of dat zij bang zijn voor ernstige repercussies van de zijde van Glaude, blijft in het mid-
den. Jammer genoeg is een uitspraak in dit proces niet te vinden in het oud-rechterlijk archief van
Benschop. De getuigenissen zelf leveren echter schitterende gegevens. Er wordt gesproken over
mogelijke adeldom van Glaude en zij n uitspraken laten hem zien als een zeer rancuneus mens.

Ik ga ervan uit dat de drost niet in de gelegenheid is geweest om over deze kwestie een
oordeel te vellen, want drie en een halve week na de bovenstaande ondervraging vindt een
veel ernstiger incident plaats in Benschop. Zo ernstig, dat zelfs de drost als hoogst geplaatste
ambtenaar in de baronie, tussenkomst vraagt van De Barlaymont. Deze stuurt jonker Adriaen
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de Camons, drossaard te Jaarsveld en de heer MichielPiggen, raad van de Kamer van Breda, om Charles
de Cassiopijn bij te staan. Ongetwijfeld zal de strijd met burgemeester Anthonis Claasz. meegespeeld
hebben bij de uiteindelijke beslissing om Glaude uit zijn functie te ontheffen.

Vrijdag 15juni 1571
Behalve de burgemeester wordt in het bovenbeschreven rechtsgeding nog iemand genoemd,
over wie Glaude met misprijzen spreekt. Pancraes Heijnricksz., ook wel PanckHeijn Gijssen ge-
noemd, deugt niet in de ogen van de schout. Wat de oorzaak hiervan is, heb ik niet kunnen
achterhalen. In de jaren 1568 en 1569 moeten verschillende confrontaties hebben plaatsge-
vonden tussen de schout en deze Benschopse boer, die 'van zijn hart geen moordkuil maakt'.
Over deze jaren zijn helaas geen archiefstukken bewaard gebleven. Pancraes heeft grote
moeite met het autoritaire optreden van de Waalse schout en vol minachting noemt hij hem
'die knoleter'25.

Mogelijk heeft hij pas sinds kort gehoord dat de schout allerlei lelijke dingen over hem
gezegd heeft en het is niet ondenkbaar dat er nog andere confrontaties hebben plaats ge-
vonden. Zeker is, dat voor Pancraes de maat vol is. Anders dan de burgemeester, zal Pancraes
zich niet tot het gerecht wenden. Dat kost geld en Panck betaalt niet graag voor onnodige
proceskosten, zoals zal blijken. Hij weet een andere oplossing. Hij en zijn zoon Peter nemen
elk een 'knevelspit of swijnstaf, een soort lans met boven aan een scherp blad, en gaan op weg
naar het Speelvelt. Daar zitten op die avond in juni kort na zonsondergang Glaude Hombruge
met de pastoor, de kerkmeester, de secretaris van het gerecht Benschop en een enkele andere
buurman op de kerkbrug over de Benschopse wetering, die het Speelvelt, verbindt met de
doorgaande weg van IJsselstein naar Polsbroek. De geburen doen dit wel vaker. De loop der
gebeurtenissen wordt door één van de aanwezigen aldus onder woorden gebracht26:

'[...] opden brug sijnde seijde Pancraes voorschreven] als hij voorbij Luijt van Vlieren ende Brunt
Harmansz. was, ontrent de Scout:"Weert u mijnder!", sonder yemant te noemen ende sij getuygen en
wisten nyet wie hij meende ende mit dat hij sprack stack hij mitte swijnstaff den schout volslaechs
dair hij sat tweemael opt lijff. Zoe dat die schout sittende mit gevouwen handen mit hunl[ieden]
opden brug aent eynt naer t spuelvelt toe opden oosterbanck seyde: Wie mijn Panck: en hadde mits
dien een stuck of twee wech opt lijf. Ende sagen dat den schout mit sijn arm een steeck schutte
ende sprong haestich vande banck en liep over het spuelvelt nae huys toe. Ende Pancraes liep hem
nae ende Peter sijn soen volchde sijn vader after an totte schouten duer toe, dair hij woont. Ende
die schout lipe in huys ende daer nae quamen Pancraes ende Peter sijn soen wederom [...] En heb-
ben den schout geen geweer sien hebben ofte trecken. [...] en sijn getuygen gingen tot de schout
sijn huys doen Pancraes Heynricksz. en sijn soen wech waren en sagen dat den schout in sijn lincke-
ren arm gewont was tussen sijn elleboge en sijn hant'.

Pancraes heeft de schout willen dwingen tot een gevecht. Daarom roept hij ook: Weert U! Maar, of
de schout begrijpt hem niet, of hij houdt zich van de domme en zegt: Wie bedoel je? Ondertussen
krijgt hij met de swijnstaf een paar flinke slagen en vlucht hij zijn huis in. Pancraes, die het niet
waagt om het woonhuis van de schout binnen te dringen vertrekt daarna met zijn zoon, het speel-
velt in rep en roer achterlatend.

Vier dagen later op dinsdag 19 juni, worden op verzoek van Glaude verklaringen afgelegd door
getuigen, enkele buurvrouwen en de dienstbode van de pastoor. Zij verklaren bloed gezien te heb-
ben voor de deur van de woning van de schout en zij zagen dat Marrigje, Glaudes vrouw,'[...] oick
daar ontrent was ende bedreef misbaer' Het bloed is overigens afkomstig van de hond van Glaude.
Toen hij de deur van zijn huis dichtdeed, had Pancraes de hond doorstoken, waardoor het beest de
volgende dag stierf27.

De meest volledige verklaring komt van Nellichgen de vrouw van schoolmeester RochusFranckensz..
Zij heeft het doorsteken van de hond 'met het scerp vande swijnstaf zien gebeuren. Dat een inwo-
ner van Benschop de schout met een lans slaat en ernstig verwondt, is nooit eerder voorgekomen en
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Speelvelt met brug over de Benschoppenvetering
(kopergravure naarj. deBeyer, doorH. Spilman (1744)

kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Vandaar de vele attestaties van ooggetuigen. Glaude
bereidt een proces voor en heeft de steun van zij n buren hard nodig, want van de overige inwoners
van Benschop zullen maar weinig tegen Pancraes Hendriksz. willen getuigen. Dat Pancraes niet die-
zelfde avond gearresteerd is en gevangen wordt gezet in Benschop of in IJsselstein, is veelzeggend.
Durft Glaude niet naar het kasteel van IJsselstein te gaan ? Hij moet beseft hebben dat de drost, na
alle klachten uit Benschop, hem niet langer onvoorwaardelijk steunt. Vandaar dat het enige tijd
duurt voordat actie ondernomen wordt tegen Pancraes.

De laatstgenoemde gaat twee weken later, alsof er niets gebeurd is, naar de IJsselsteinse kermis.
Hij en zijn twee zonen Pieter en Luijt nemen deel aan het dansfeest ten huize van Jan Dircksz. Cock.
Als Marrigje Gerritsdr. voorbijkomt, wordt zij door de dochter van de waard uitgenodigd binnen te
komen. Pancraes ziet haar, begroet haar vrolijk: *hoe ist al nychte' en nodigt haar uit met hem te
dansen. Marrigje is echter niet gediend van zijn praatjes en zegt:'soude ick schelem met u dansen
daer ghij Claude lestemael hadde soe verradelyck gepast te doerloepen met Pieter uwen soene.
Hadde mij alder werrelt geseyt dat ghij sulcke stuck schelem wairt, ie en haddet nimmermeer ge-
loeft, maer dat ick selve gesien hebbe moet ie geloeve'28. Marrigje hoopt op enige spijt van Pancraes
over zijn gewelddadig optreden. Maar zijn antwoord is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: Tieb ickt
nyet gedaen, ick past noch te doen'. Als ik het niet gedaan had, zou ik het alsnog doen. Van deze
woordenwisseling tussen Marrigje en neef Pancraes wordt een verklaring opgesteld. Als Glaude
Pancraes beschuldigt allerlei verdachtmakingen aan zijn adres geuit te hebben, zoals schelm,
meinedige booswicht, verklaren evenwel de neven Hendrik enjan Cornelisz. Elger, dat niet gehoord te
hebben29.

Ook de andere aanwezige neef, Bastiaen Cornelisz. Elger, verklaart enkele maanden later dat Pan-
craes weinig spijt toont over zijn optreden en dat hij wel scheldwoorden, maar geen verdachtma-
kingen gehoord heeft. 'Heb ickt nyet gedaen ick past noch te doen bij dach oft bij nacht, wair ick
hem crigen can. Dair mach hij wel vrij op passen. Die knoleter, wil hij mijn oft gemeen lant dwin-
gen ende diergelijcken kijfwoorden die sij samen hadden, die hij nyet al onthouden en heeft'30.

De Benschopse archieven zwijgen dan enige tijd over de strijd tussen Glaude en Pancraes. Maar
uit het archief van het stadsgerecht van IJsselstein blijkt dat de drost zich wel degelijk bezig houdt
met de affaire. De heren De Camons en Piggen steunen de drost hierbij. Op 1 december laten zij
Glaude en Pancraes ontbieden om voor de beide commissarissen, de drost, en schout en schepenen
van IJsselstein te verschijnen31. De beide kemphanen krijgen te horen, dat de kwestie te ingewik-
keld is, om zomaar door dit college te worden beslecht. Daarop worden Glaude en Pancraes uitge-
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nodigd om op St. Thomas dag (21 december) in Breda te verschijnen om daar de uitspraak van De
Barlaymont en de Raad van Breda aan te horen. Ondertussen wordt hen op het hart gedrukt niets
tegen elkaar te ondernemen, 'opte penen den voorschreven] Glaude aengaende te verbueren zijn
offitie en hondert gouden realen daer en boven ende den voorschreven] Pancraes aengaende van
drie hondert der voorschreven] gouden realen'.

Als Glaude verwacht had dat Pancraes zou schrikken van deze beslissing, dan heeft hij het mis.
Nadat Panck over de beslissing heeft nagedacht, keert hij terug naar de vergadering en deelt een-
voudig mede, dat hij niet naar Breda zal gaan. Het duurt te lang voor er een definitieve uitspraak
komt, het is te ver, het is buiten de jurisdictie van IJsselstein en hij is niet bereid de kosten voor een
proces te Breda te betalen. Hij is wel bereid zich 'ter purge te stellen', zijn zaak aan een rechtelijke
uitspraak te onderwerpen en vrijwillig in gevangenschap op het kasteel te blijven. Dit op voor-
waarde dat Glaude hetzelfde doet of tenminste een cautie stelt. De drost deelt mede, dat hij dit aan
Glaude zal opdragen. Bij weigering geeft hij hem 24 uur de tijd om een toelichting te geven.

Uit deze gang van zaken wordt één ding duidelijk, Glaude wordt niet als onschuldige partij be-
jegend. Hij en Pancraes worden gelijk behandeld. Een verrassende ontwikkeling na het fysiek
geweld van Pancraes. Hoewel de archieven van Benschop en IJsselstein hier niet over spreken, is
dit alleen te verklaren omdat het de drost duidelijk is geworden dat Glaude in de omgang met de
inwoners van Benschop veel fouten heeft gemaakt en geweld heeft uitgelokt.
Het 'procesdossier' geeft een verslag van de gebeurtenissen daarna. Op 5 december heeft Glaude
nog niets van zich laten horen. Pancraes mag een borg stellen en wordt vrijgelaten. De heren De
Camons en Piggen gaan terug naar hun opdrachtgever en geven De Cassiopijn opdracht de zaak
verder in IJsselstein af te handelen. Op de 27e december 1571 verschijnt de procureur van Pancraes
Hendriksz. en zoon LuijtPancraesz., die het gerecht van IJsselstein voorhoudt, dat Pancraes aan alle
voorschiften en opdrachten heeft voldaan in tegenstelling tot Glaude.

Dan raken de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Helaas is het beeld dat uit de akten naar
voren komt enigszins verwarrend, vanwege een mogelijke foutieve datering van enkele aktes. Op
2 januari 1572 verklaart Glaude dat hij alsnog mee wil werken aan de regeling met het gerecht van
IJsselstein. Er schijnt echter een ordonnantie te zijn van De Barlaymont met andere eisen en beve-
len32. Volgens het dorpsgerecht Benschop wordt Glaude op 12 januari ontboden door de drost33 en
deze deelt hem mede dat hij van De Barlaymont een missive, gedateerd 1 januari 1572, ontvangen
heeft. In deze missive schrijft De Barlaymont, dat het Glaude verboden wordt het schoutambt van
Benschop verder te bedienen, zolang hij zich niet verantwoord heeft voor zij n daden. Op 28 januari
wordt Cornelis Harmansz. door Charles de Cassiopijn benoemd tot schout tot Claude verantwoording
aflegt voor De Barlaymont34.

Volgens het stadsgerecht IJsselstein wordt Pancraes op 14 januari gevraagd of hij nog steeds be-
reid is zich vrijwillig te laten insluiten op het kasteel van IJsselstein. Pancraes is daartoe bereid en
wordt opnieuw ingesloten35.

Glaude doet daarna verwoede pogingen om te bewijzen dat hij onschuldig is aan de hele kwestie.
Tot tweemaal toe appelleert hij tegen de vonnissen die het gerecht van IJsselstein velt, op 19 januari
en op 14 februari. Tussen de vonnissen wendt hij zich meer dan één keer tot de drost en overhandigt
hem bewijzen van 'misdrijven' door Pancraes begaan in 1563,1565 en 156836. Ook overhandigt hij
een attestatie van Bastiaan Elger, die Pancraes moet belasteren37. De secretaris van het gerecht Ben-
schop, Brunt Harmansz., en twee schepenen gaan op 22 januari naar het kasteel om allerlei kwesties
te bespreken en te pleiten voor Glaude38. Uit de verklaring van deze drie pleitbezorgers blijkt dat er
nog een andere kwestie speelt. Het roerige verleden van Benschop en de familie Van Losstadt blij-
ken niet vergeten te zijn in Brussel. Op 12 januari als Glaude ontheven wordt uit zijn functie, heeft
De Barlaymont ook zij n ontevredenheid geuit over het feit dat Claes van Losstadt zich ongehinderd
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in Benschop kan vertonen en niet gearresteerd is door Glaude. De ex-schout verdedigt zich en zegt,
dat hij daarover gesproken heeft met de beide commissarissen, De Camons en Piggen en met de
drost. Maar 'lek en hebbe dair noyt somissie toe gehadt", zegt hij. De drie Benschopse notabelen
steunen Glaude en verklaren dat Glaude eens één van de mannen van de Heer van Brederode ge-
vangen neemt en naar de drost in IJsselstein brengt. De drost van IJsselstein heeft Glaude echter
niet gecomplimenteerd met deze arrestatie en gezegd: *hij hadde liever gehadt dat hij hem nyet ge-
brocht en had'. Ook later heeft Glaude de drost gewezen op de aanwezigheid van drie knechten van
Brederode, maar ook tegen hen wordt niets ondernomen. Ondanks alle verklaringen blijft Glaude
geschorst als schout.

Of en wanneer Glaude zich heeft kunnen verantwoorden voor De Barlaymont en of Pancraes
ook gestraft is, wordt in de archiefstukken niet vermeld. Glaude is in ieder geval niet in zij n functie
hersteld en in mei 1572 wordtFrancfe Aertsz. de nieuwe schout in Benschop.

De laatste jaren
Tot en met november van 1572 komt de naam van Glaude voor in de archieven van Benschop. Er
zijn enkele kwesties waarbij Glaude 'een koekje krijgt van eigen deeg'. De beide zwagers Claude
Hombruge enjanjacobsz. Schouten hebben een relatief grote vordering op Dirck Gorisz. Zij 'schatten'
hem aan vier morgen land. Dat wil zeggen, dat zij het land willen laten verkopen om de vordering
te innen. Daarvoor is toestemming van de nieuwe schout nodig. Deze zegt in opdracht van de drost
van IJsselstein niet tot executie te mogen overgaan39.

Ook is er een nieuwe kwestie met Pancraes en in november blijkt het echtpaar Hombruge schul-
den te hebben40. Het is niet zeker of Glaude op dat moment nog in Benschop verblijft. Als hij in mei
van de nieuwe schout (geboortig uit Benschop) te horen krijgt, dat de drost executie van de schat-
ting verboden heeft, moet het hem duidelijk zijn geworden, dat zijn rol in Benschop definitief is
uitgespeeld. Hij hoeft niet te rekenen op sympathie, eerder het tegenovergestelde. Er blijft hem
niets anders over, dan te vertrekken uit Benschop. Dat doet hij ook. Boer te worden in de plaats waar
hij zoveel vijanden heeft gemaakt, zal hem weinig aantrekkelijk voorgekomen zijn. Wat hij gaat
doen, blijft lange tijd onzeker. De oud-rechterlijke archieven van IJsselstein en Benschop zwijgen
over hem. Pas in mei 1585 duikt de naam van Glaude Hombruge weer op in de archieven. In het oudste
boek van de weeskamer van Benschop bevindt zich een akte, waarin Marrigje Gerrits., weduwe van
Glaude optreedt. Zij is inmiddels hertrouwd en maakt een boedelscheiding met haar drie voorkin-
deren. De akte geeft een summier overzicht van de laatste jaren van het leven van Glaude41. Aller-
eerst wordt een inventaris van haar bezittingen en schulden gemaakt.

Duidelijk is, dat haar welstand verminderd is. Veel percelen land blijken verkocht te zijn. Kort
voor de akte wordt opgesteld, heeft zij nog vier morgen land moeten verkopen. Zij bezit dan nog
ruim dertien morgen, hetgeen aanmerkelijk minder is dan voor 1568. Rentebrieven op haar naam
zij n er niet meer. Zij heeft zelfs schulden aan verschillende personen tot meer dan duizend gulden.
Ten dele zal dit te wijten zijn aan de moeilijke tijd die de baronie heeft doorgemaakt in de eerste
jaren van de Tachtigjarige oorlog. Maar ook het ontslag van Glaude en zijn vertrek uit Benschop
zullen hier mede debet aan zijn. In de akte wordt vermeld dat Glaude luitenant is geweest van de
Heer van Swieten daarna hopman te Buren 'ende aldaer gebleven anno [15)75'. De functie van luite-
nant bij een legerafdeling wordt door sommigen gezien als bewijs, dat Glaude behoorde tot de lage
adel. Glaude zal het nodige geld hebben uitgegeven voor zijn uitrusting als luitenant. Het is in die
tijd niet ongebruikelijk dat de ruiters en officieren zelf hun uitrusting betalen. Maar de boedel ver-
wacht wel 'grote penningen so van verschoten penningen, besoldingen als dat goede luyden in sij n
cost geweest sij n, dat sij desen tij t nyet en weet te becomen, wat dair van sal mogen comen sal wesen
tot profij t vande gemeenen boedel voor haer ende haere voorkynderen'.
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De weduwe hoopt dus op uitbetaling van soldij en zij verwacht tevens nog bedragen uit Buren,
die dan ten goede zullen komen aan haar en haar voorkinderen. Hoeveel dat is, weet zij niet en ik
vrees dat er nooit bedragen zijn uitbetaald over de ruim driejaar die Glaude buiten Benschop heeft
doorgebracht. Ook verkeert Marrigje in onzekerheid of nog geld te verwachten is uit Wallonië,
'overmits d'oorlogen, sterfte ende verre wegen en weet Marrichgen voorschreven] niet wat goet
horen voorschreven] man ende kynderen aen geene sijde in sijn vaders lant als in Walsbrabant ende
elders aenbestorven is'. Dit laatste is overigens zeer belangrijk voor haar, want op het moment dat
de akte van boedelscheiding wordt opgemaakt, weet Marrigje niet of zij nu twee of drie voorkinde-
ren in leven heeft. Haar tweede zoon Willem is door 'de oudemoeder tanderen tijde' meegenomen
naar Incourt in Waals Brabant 'ende men niet en weet oft leeft of doot is'.

Ik vermoed, dat het kind in 1575, het sterfjaar van Glaude, is meegenomen en al tien jaar is niets
meer vernomen, noch van Willem, noch van diens grootmoeder in Incourt. Marrigje zal zeker nog
vele jaren, misschien wel vijftien moeten wachten voordat zij haar zoon weerziet. Pas na 1600 duikt
Willem Glaude weer op in de archieven. Hoe en wanneer deze jongeman terug is gekomen naar
Benschop, is onbekend.

PARENTEEL

I. Claude Hombruge, afkomstig uit Incourt, Waals Brabant, maar mogelijk van Vlaamse oor-
sprong, schout van Benschop van medio 1568 tot januari 1572, ontslagen in opdracht van De
Barlaymont, luitenant van de heer Van Swieten (1572 tot ca. 1574), hopman in Buren, overl.
vermoedelijk Buren 1575, tr. Benschop 1570 Marrigje Gerritsdr. Elger, geb. Benschop ca. 1548,
overl. Benschop na 2-1-1612, dr. van Gerrit Cornelisz. en Aaltje Screvels. Zij tr. (2) Benschop ca.
1584 Jacob Cornelisz. Schoemans, geb. ca. 1546, overl. vóór 2-5-1597 (uit dit huwelijk wordt een
dochter Hillichjejacobs. geboren).

3-3-1578: PeterLauwensz. klaagt op Marichgen Glaude Hombruges weduwe voor 9 gld. 10 st. van arbeids-
loon en geleverde waar42.
11-4-1578: Marichgen Glaude Hombruge weduwe als gedaagde contra Peter Laurensz. eiser43.
17-2-1590: Jacob Cornelisz. als man en voogd van Marichgen nagelaten weduwe van Glaude Hom-
bourge eertijds schout tot Benschop klaagt op de boedel van F ranck Aertsz.**.
2-5-1597: Luijt van Zevender als gemachtigde van Weijntgen Folperts doet gerechtelijk opzeggen Ma-
richgen Jacob Cornelisz. als Schoemans weduwe die somme van 422 gld. hoofdsom of daaromtrent na
vermogen die rentebrief daar van zijnde45.
11-11-1597: Marichgen Jacob Cornelisz. weduwe met Jan Glaude haar zoon en gecoren voogd als boedel-
houdster verwillecoort CornelisJacob Neel Foppen de somme van 150 gld. op jaarlijkse losrente van
6'/4%46.

19-4-1598: Marrichgenjacob Cornelisz. weduwe heeft uitgekocht Hillichgen haar dochter geprocreert
bij Jacob voors. van haar vaders erfenis voor de somme van 1.000 car. gulden, die zij Marrigje zal
bevestigen op 4 mr. eigen land op de noordzijde van Benschop47.
30-4-1604: Willem Glaude in den name van Marichgen Jacob Cornelisz. weduwe zijn moeder en haar
kinderen en voor hem zelven, doet gerechtelijk opzeggen Willem Aertsz. wonende boven de kerk de
somme van 200 car. gulden48.
5-8-1607: Zijn gecompareerd Marichgen Gerritsdr. Jacob Cornelisz. weduwe met Jacob Thonisz. haar
gecoren voogd jan Glaudesz. en GijsbertAertsz. voor hem zelve en als man en voogd van Aeltgen Glau-
desdr. daar hij blijkende geboorte bij heeft en hebben overgegeven Willem Glaudesz. de zoon van
Marrichgen voorschreven, broeder van Jan en zwager van Gijsbert als Marrichgen voor de helft en
de ander elk hun kindsdeel van 9I/2 mr. eigen land met huis, berg, daar Willem voorschreven als erf-
genaam van zijn vader zijn deel in heeft. Liggende op de noordzijde van Benschop boven de kerk
in een weer van 12 mr., daarvan 2I/2 mr. leengoed is van IJsselstein. Belend boven Gerrit Lauwensz. c.s.
met 9 mr. eigen land en Marrichgen voorschreven] met 8 mr. beneden49.
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Uit dit huwelijk:

1. Jan Glaudesz. Hombruge (later: Van Homburg), geb. 1571, overl. vóór 20-5-1610, volgt Ha.
2. Willem Glaudesz. van Hombrugge (later: Van Homburg), geb. ca. 1572, overl. vóór 23-2-1626,

volgt Ilb.
3. Aeltje Glaudesdr. van Hombrugge, geb. ca. 1573, volgt lic.

Ha. Jan Glaudesz. (van) Hombruge (van Homburg), geb. Benschop 1571, vernoemd naar zij n overleden
oomjan Gerritsz. Elger, overl. Benschop vóór 20-5-1610, tr. vóór 1600 Anthonia Thonisdr., dr. van Thonis
Corsz. en Anna Cornelisdr., overl. Benschop vóór 11-1-1635. Zij tr. (2) Frederik Adriaensz. Amersfoorder,
overl. Benschop, begr. 7-3-1641, zn. van Adriaen Willemsz. en Harmtge Cornelisdr. (uit dit huwelijk
worden nog twee kinderen geboren: Cornelis enAnnichje).

30-3-1591: Ten verzoeke van de Schout getuigt Jan Glaudes zoon van de ouden schout tot Benschop
out ontrent 20 jaeren, [...]50.
2i-i-is95:Jan Glaude is ca. 24 jaar oud51.
4-8-1605: Teuntje (en haar man Jan Glaudesz.) en haar (half)-broers en zusters delen de nalaten-
schap van Anna Cornelisdr. wed. van Jan Cornelis Dircksz. Teuntje krijgt hier abusievelijk het patro-
niemjansdr.52.
15-6-1606: Jan Glaudesz. verwillecoort ClaesReijersz. de somme van 300 gld. tegen een rente van 6 %.
Willem Glaudesz. stelt zich borg voor de schuld van zijn broer. De schuld wordt gelost door Frederick
Adriaensz. 25-5-161853.
26-7-1607: Jan Glaudesz. voor hem zei ven en Willem Glaudesz. zijn broeder als borg voor hem beloven
Melis Cornelisz. te betalen die resterende termijn van de huys en hofstede van hem gecoft, daar huy-
den den eersten termijn van betaald is. Voldaan bij Anthonia Thonisdr. nagelaten weduwe van za.Jan
Glaudesz. 20-5-1610".
12-6-1608: Jan Glaude van Hombruge verwillecoort Marrichgen Peter Ingensz.dr. de somma van 100
car. gulden, tegen een rente van 5 %.".
3-6-1610: Anthonia Thonisdr. nagelaten weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Glaude als prin-
cipale, mitsgaders Willem Glaude en Jan Aert Ghijsbertsz. als borgen en mede principalen en verwil-
lecoorden voor haar en haar erven de somme van 500 car. gld. t.b.v. Willem Cornelisz. backer uit zake
van geleende penningen, tegen 4 3A %. Zij verbindt daarvoor het huis, berg, schuur, bepotinge en
beplantinge staande op een hoeve land toekomende het convent van Mariendaal buiten Utrecht

[•••]*•

21-10-1611: Inventaris van de boedel na het overlijden van Jan Glaude van Hombrugge, gemaakt door An-
thonia Thonisdr. en op 2-1-1612: Anthonia Thonisdr., nagelaten weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan
Glaude van Homburge heeft uitgekocht Willem Glaude van Hombrugge en GerritHendricxz Coen als geordon-
neerde voogden over haar vier onmondige kinderen en dat van alle goederen die de kinderen in eniger
manier zouden zijn aangekomen door het overlijden van Jan Glaude van Homborge hun vader. Zij belooft
de voogden haar kinderen te betalen de som van 600 gulden, zodra zij mondig zijn geworden. En tot die
tijd is de weduwe gehouden de kinderen op haar kosten op te voeden. Bij de scheiding zijn aanwezig o.a.
GijsbertAertsz. en Marritgen Glaudes de grootmoeder.
Marge: Anthonis, Gerriten Hermen Jansz. verklaren van hun stiefvader hun deel in de nalatenschap van
hun overleden zuster Jannichgenjansdr. ontvangen te hebben. 1-1-164057.
11-1-1635: Na het overlijden van Theuntje Thonisdr. vindt uitkoop plaats door Frederik Adriaensz. Amersfoor-
der van de drie voorkinderen van zijn overleden vrouw en van zijn twee kinderen, waarvan de jongste
in 'zijn achttiende jaar ging'. De kinderen krijgen 2.500 gld, of ieder kind 500 gulden. Jacob en Cornelis
Adriaensz. Amersfoorder stellen zich borg. De kinderen worden gesterkt door GijsbrechtAertsz. (Verburgh),
als naaste bloedvoogd. In de marge bekennen Gerrit, Thonis en Hamen Jansz. van Homburghvm moederlijk
erfdeel ontvangen te hebben58.

Uit dit huwelijk: (volgorde willekeurig):

1. Jannichgenjans, overl. Benschop vóór 1635.
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2. Anthonisjansz., ged. als volwassene na belijdenis, Oudewater 29-2-1620, volgt lila.
3. Gerritjansz., ged. als volwassene na belijdenis, Oudewater 29-2-1620, volgt Illb.
4. Hermenjansz., ged. als volwassene na belijdenis, Oudewater 22-2-1620, volgt IIIc.

ma . Anthonisjansz. van Homburg, na belijdenis gedoopt te Oudewater in de gereformeerde kerk
aldaar 29-2-1620, overl. na 30-7-1677, tr. (vermoedelijk: Aeltje) NN.

Hij behoort samen met zijn broers tot de eersten van zijn geslacht die overgingen naar de gerefor-
meerde kerk.
19-8-1645: 'Thonisjansz. van Homben, geboortich van Willichen Langerack, lest gewoont hebbende
in Benschop', poorter van Oudewater59.
11-1-1650: compareerde Gerrit Ruttenszn. burger dezer stede, en gaf over aan Thonisjanszn. van Hom-
burch mede burger, een tuintje gelegen buiten de Biesenpoort in de vrijdom van deze stad Oudewa-
ter50.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje Tonis Homburgh, geb ca. 1648, overl. Benschop (beluid 27-2-1705, begr. aldaar in de kerk,
graf 9,6-3-1705), tr. Benschop (att. van Oudewater naar Benschop .-7-1673 Am Gerritz. (Ben-
schop), geb. Benschop ca. 1645, overl Benschop (beluid 28-3-1692, begr. 1-4-1692).
4-5-1694: GerretieTonisHomburgh weduwe vanAerentGerretseBenschop, verkoopt voor 136 gulden aan
Carelvan Wingerden twee werven of hennip ackerties gelegen op Papenhoeff, haer aengekomen en
bestorven door doode ende overlijden van haer comparantes vader zal. Tonisjanszn. Homburgh6'.
16-5-1694: Adriaan, Jan en Jacob Gerritsz. Lekkerkerker verkopen aan Gerrigje Teunisdr. van Homburg,
weduwe vanhart Gerritsz. een huis met 4 morgen 3 hont eigen land op de noordzijde van Benschop
voor 2000 gulden62.
3-5-1699: Geertruyt en Johan Vervoorn verkopen aan Gerrigje Teunis van Homburg, wede. van Aart Ger-
ritsz. een hofstede met huis, berg, schuur met 18 morgen eigen land en 2 morgen huurland van de
koning van Groot-Brittannië, op de zuidzijde van Benschop voor de som van ƒ9500,-63.

I l lb. Gerritjansz. Homburg, ged. als volwassene na belijdenis Oudewater 29-2-1620, kleerma-
ker, overl. Benschop (beluid 25-1-1669, begr. aldaar in de kerk 1-2-1669) tr- (1) Merrigje Damen
(Pors)64, overl. Benschop (beluid 19, begr. 24-1-1655), dr. van Dammas Cornelisz. en Lijsbeth Ja-
cobsdr.; tr (2) Benschop 6-5-1655 NeeltjeAriens denAmersfoorder, overl. vóór. februari 1666, wed. van
Herman Cornelisz Hopman, dr. van Adriaen Willemsz. en Harmtge Cornelisdr.

2-11-1654: Compareerde Gerritjansz. van Homborch, cleermaker, en Marrichgen Dammis echtelieden
won. in Benschop, beide kloek en gezond. Zij verklaarden elkaar tot hun enige ende universele erf-
genaam te nomineren in al hun na te laten goederen, mits dat de erfgenamen van de langstlevende
van hen beiden gehouden zullen zijn uit te keren aan de erfgenamen van de eerstoverlijdende de
somme van 50 car. gld. De akte wordt opgemaakt in presentie van o.a. Anthonisjansz. Homborch
broer van de testateur die in Oudewater woont6s.
16-2-1655: Gerrit Jansen Homburgh weduwnaar en boedelhouder van za: Marrigie Dommisse bekende uit-
gekocht te hebben: Jan Dammisse,Arien CornelisseBolleman als man en voogd van Fijggien Dammisse, Coen
Saerssen als getrout hebbende Mensie Dommisse en Maarten Dommisse en haarlieden sterkmakende voor
Teunis Dammisse en AardDammisse tegenwoordig uitlandig zijnde. Het huis waarin hij met zijn huis-
vrouw woonde maghij behouden. Hij zal aan de erfgenamen van MarrigjeDammisse uitkeren de som van
450 gld. in mei 1655. Ook zal hij aan de 6 erfgenamen geven alle klederen die tot den lijve van Marrigje
Dammisse behoord hebben66.
februari 1666: Cornelis Adriaensse (Amersfoorder) bekent schuldig te zijn aan GerritJansse van Homburg,
weduwnaar van NeeltgenAriensdr., de som van 1.300 gld. tegen een rente van 4 %S7.
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29-7-1671: Teunisjansz. van Homburgh, Harmenjansz. van Homburgh en Cornelis Frederiksz. denAmers-
foorder, als erfgenamen van hun broer en halfbroer en namens de andere mede-erfgenamen, verko-
pen het huis en erf te Benschop waar Gerritjansz. woonde68.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lysebeth Gerrits Homburg, ged. Benschop 26-9-1647, overl. vóór 2-11-1654.

nic. Hermen Jansz, van Homburg., ged. als volwassene na belijdenis Oudewater 22-2-1620, overl
Benschop (beluid 18-7-1687, begr. aldaar in de kerk 21-7-1687), tr. Hendrikje Fransdr. Hobbus, overl.
Benschop (de weduwe van Harmanjanz. van Homburg) (beluid 30-1-1689, begr. aldaar in de kerk 5-2-
1689), dr. van Frans Jansz. Hobbus en Geertgen Coenen.

31-8-1679: Harman Jansz. van Homburch en Hendrikje Fransdr. testeren. Zij vermaken elkaar het
vruchtgebruik van alle goederen en benoemen tot hun erfgenamen de kinderen van hun dochter
Teuntje. Met de conditie dat Teuntje haar leven lang het vruchtgebruik zal hebben69.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Hermens Homburg, ged. Benschop 22-2-1646, otr. Benschop 21-1-1666 Arien Cornelisz,
jm. van Middelkoop.

üb . Willem Glaude van Hombrugge (van Homburg), geb. ca. 1572, overl. vóór 23-2-1626, schepen van
Benschop70, tt.AnnigjeAndriesdr. (van Dijck), geb. Benschop ca. 1580, overl. ald. vóór 11-4-1635, dr. van
Andries Jansz. en Aecht Lauwensd.

9-11-1606: Boedelscheiding tussen Andriesjansz. als weduwnaar van AechtLauwensdr. en zijn kinde-
ren, waaronder Anna Andriesdr. getr. met Willem Glaudesz. Anna heeft als haar deel ontvangen twee
mergen en vier hont eigen land, gelegen in een weer van vier mergen71.
4-3-1610: Willem Glaude heeft geconstitueerd Laurensjan en ClaesAndriesz. gebroeders, zijn zwagers
tezamen, om uit zijn naam te treden in accoorde met de weduwe en voogden van het weeskind van
za. Andriesjansz. zijn schoonvader72.
31-5-1613: Compareerden Willem Glaudensz van Homburg als man ende voogd van Anneken Andries dr.
zijn huisvr. en Aert Thonisz. ook als man ende voogd van Rijsgen Andries dr. daar zij elk wettelijke
geboorte bij hebben geprocureerd en hebben zij overgegeven t.b.v. Jan Andriesz. haar comparan-
ten zwager de eigendom van één morgen vrij eigen land, gemeen en onverscheiden gelegen met
vier mergen erfpachtland, die Jan Andriesz. competeren. Deze ene morgen eigen en vier morgen
erfpachtland zijn de comparanten aangeloot en gedeeld bij boedelscheiding van dato den 16 april
anno 161073.
28-6-1615: Willem Glaudens is borg voor Cornelis van Elger™.
11-4-1635: Compareerden Andries Willemsz., Aechgen, Adriaentgen Willems van Homburch v.h.z. mits-
gaders Thonis Jansz. van Homburch en Jan en Claes Andriesz. als naaste bloedvoogden van Trijntgen en
Marrichgen Willems van Homburch ter eenre en Glaude Willemsz. van Homburch, hun oudste broeder ter
andere zijde en hebben gedeeld hun vaderlijke en moederlijke erfenis en de hofstede met 20 mr.
land, zowel eigen als leenland. Glaude zal hebben het westerse viertel van de hofstede, 3 mr. eigen
land en 1 mr. leenland van het Huis IJsselstein. Belend westw. Hendrik Gerritsz. met 11 mr. huur-
land en oostw. de 5 overige kinderen Homburg met 16 mr. waarvan zVi mr. leenland. Verder krijgt
Glaude uit zijn ouders boedel een pak kleren of 50 car. gld., zijn vaders mantel en diens zegel als
schepen van Benschop, de stokken bijen en vier honderd gulden. De overige goederen blijven on-
gedeeld75.

Uit dit huwelijk:

1. Glaude Willemsz., geb. Benschop ca. 1606, volgt Illd.
2. Andries Willemsz., geb. Benschop ca. 1608, volgt Ille.
3. Aechgen Willemsdr., overl. voor 14-10-1657, volgtIllf.
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4- Adriaentgen Willemsdr., volgt Illg.
5. Trijntgen Willemsdr., volgt Illh.
6. Marrichgen Willemsdr., volgt Illi.

Illd. Glaude Willemsz. van Homburg, geb. Benschop ca. 1606, bijman te IJsselstein, overl. IJsselstein
vóór 5-2-1692, tr. Benschop (voor schepenen) 25-1-1635 Burrichgenjans., dr. van Jan NN. en Marrichje
Damen Schouten.

19-6-1668: Huwelijksvoorwaarden van Arien Damen van Stuijvenbergh wonende in de Achtersloot en
Emmeke Damen van Rietvelt uit Benschop. De aanstaande bruidegom wordt geassisteerd door zijn
vader Daem)acobss van Stuijvenbergh en Glaude Wilkmss van Homburgh76.
14-10-1681: Compareerden Glaude Willems van Homburgh bijman te IJsselstein en Burchiejans, zijn
huisvrouw. Zij herroepen alle vorige testamenten, alleen de bepalingen betreffende de weder-
zijdse lijftocht die zij elkaar besproken hebben en de voogdij voor de langstlevende met uitslui-
ting van de momberkamer in het testament van 7-9-1679 voor not. G. van Bylevelt [deze stukken
zijn niet bewaard gebleven] blijven gehandhaafd. Zij benoemen tot hun universele erfgenaam of
erfgenamen het kind of de kinderen die hun zoon Willem Glaude mocht nalaten. Mochten die kin-
deren voor hun mondige dagen overlijden zonder wettige nakomelingen, dan zal hun erfdeel niet
mogen gaan naar hun ouders. In dat geval zal hun zoon levenlangs het vruchtgebruik hebben, dit
i.p.v. de legitieme portie. Tot die legitieme portie wordt ook gerekend de 800 gld. die hun zoon bij
zijn huwelijk van zijn ouders heeft ontvangen. Na de dood van de comparanten zal het deel van de
testateur verdeeld worden in vier staken, ie staak: de vier kinderen van zijn broer Andries Willemsz.,
2e staak: de twee kinderen van Aechje Willems, 3e staak: de drie kinderen van Trijntje Willems en de 4e
staak: het kind van Marrichje Willems. Het deel van de testatrice gaat voor één staak naar haar oom
Jan Schouten en de andere staken gaan naar de kinderen van haar 'heele ooms en haar heele moys".
De kinderen van haar "halve ooms en haar halve moys' erven voor een halve staak. De testatrice
legateert 200 gld. aan Jan Cornelisz. Swoll, haar petekind. Verder bepalen de testateuren, dat indien
hun schoondochter Judith Wouters voor haar man, hun zoon Willem Glaude, komt te overlijden alle
bepalingen van dit testament vervallen en hun zoon enig erfgenaam zal zijn77.
22-12-1681: Glaude Willemss van Homburgh bijman te IJsselstein en Burchjejanss, zijn vrouw, testeren.
Het nieuwe testament wijkt slechts op twee punten af van het vorige. De schoondochter Judith
Wouters zal, indien Willem Glaude sterft voor zijn vrouw, eveneens het vruchtgebruik van al hun
goederen erven tot hertrouwen toe. En hun zoon Willem Glaude zal voogd zijn over eventuele on-
mondige erfgenamen78.
13-11-1682: Maerten Aertsz. Snoeck als man en voogd van Cornelia Willems van Stolwyck verwillecoorde
Glaude Willems. Homburch de som van 200 gld. De schuld is geroyeerd op 27-11-168479.
1-6-1688: Glaude Willemsz. van Homborgh en Burghiejans, echtelieden, gaven af een besloten testa-
ment en begeerden dat hetzelve na hun dood zijn volkomen effect zal hebben80.
5-2-1692: Compareerde voor schepenen van IJsselstein Burghiejans wed. wijlen Glaude Willemsz. van
Homborgh. Zij herroept alle testamenten die zij alleen of met haar man gemaakt heeft. Zij verklaart
ab intestato te willen sterven81.
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28-2-1692: Het besloten testament van Glaude Willemsz. van Homborgh en Burghiejansdr. afgegeven
aan schout en schepenen van IJsselstein d.d. 1-6-1688 wordt afgegeven bij not. B. de Cruyff en
voorgelezen. 'Op huiden den 28e febr. 1692 compareerden Willem Gloudi van Homburch, enige zoon
en erfgenaam van zij n vader, als gemachtigde van Borchjenjans, wed. Glaude Willemsz van Homburch,
zijn moeder. Ende exhibeerde dit toegesloten pampier.[...] Zo verzocht de comparant dat ik nota-
ris hetzelve zoude openen ende hier voorlezen. Aldus gepasseerd te Utrecht'. De inhoud van het
testament wordt niet bekend gemaakt82.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Glaude van Homburch, geb. IJsselstein 12-9-1640 (ged. r.k 13-9-1640), overl. vóór 10-
4-1697, tr. Utrecht (voor gerecht) 22-9-1660 Judith Woutersdr. van Meerenhoeff, geb. ca. 1640
in de Weerd buiten Utrecht, overl. vóór 29-6-1713, vermoedelijk dr. van Wouter Adriaenz.
van Merenhoeff en Gijsbertgen Eelt Gijsbertz.dr.83.

2. Johannes Glaude, geb. en ged. IJsselstein (r.k) 30-8-1648, jong overleden.
3. Andreas Glaude, geb. IJsselstein 1-8-1650, (ged. r.k. 2-8-1650), jong overleden.

23-10-1689: Willem Glaude van Homborgh verklaart van de heren Dom-deken en Capittel ten Dom te
Utrecht door het overlijden van zijn vader in een eeuwigen erfpacht ontvangen te hebben ander-
halve morgen land gelegen op het Oude land, beneden Eijteren en de Bommelsluis84.
29-9-1690: Huwelijksvoorwaarden van Arien Wouterss van Meerenhoeuff, wedr Marrichje Cornelis
Canter, wonende 'Bemuyrde Weert' en Adriaentje Ariens van de Leemkolck, weduwe Arien Willemss. De
aanstaande bruidegom wordt geassisteerd door zijn zwagers Johan Vosch en Willem Glaudenss van
Homborgh^.
3-9-1691: Huwelijksvoorwaarden van Willem van Werkhoven, wonende Oudenrijn en Weyntie)ans de
Vos. De bruid wordt geassisteerd door haar ooms Arien Wouterss van Merenhoeff, en Willem Gloudis van
Homburg16.
16-1-1693: Willem Glaudens van Homborg en judith Woutersdr. van Meerenhoef, won. binnen IJsselstein
testeren. Zij lijftochten elkaar in al hun na te laten goederen87.
10-4-1697: Judith Wouters van Meerenhoef, wed. wijlen Willem Glaudes van Homburg testeert88.
19-9-1712: Judith Wouters van Meerenhoef, wed. wijlen Willem Glaudes van Homburg testeert en op 28
december van datzelfde jaar wijzigt zij het testament door o.a. benoeming van een voogd over haar
minderjarige erfgenaam89.
29-6-1713: Alle erfgenamen van Willem Glaudesz. van Homburg, van vaders en moeders zijde en van
Judith Wouters transporteren 4 morgen land, waarvan drie morgen eigen land en één morgen leen-
land van de Leenhove van IJsselstein, gelegen op de noordzijde van Benschop, aan Ymert Reyersz.
Vink voor een som van veertien honderd gld.9°

nie. Andries Willemsz. van Homburg, geb. ca. 1608, vertrekt naar Goudriaan ca. 1660, schepen al-
daar91, overl. Goudriaan tussen 11-11-1666 en 3-3-1672 [vóór 9-2-1670, bron drpger. Benschop 270 fol.
159V] tr. vóór of in 1645 Lijsbeth Claesdr. Bras, overl. na 31-7-1682, dr. van Claes Saersz. Bras en Lijsbeth
Willems.

13-5-1660: Compareerde Andries Willemsz. van Homburg en transporteerde t.b.v Aelbert van Lakerveld
een hofstede met berg en schuur, bepotinge en beplantinge daarop staande met zes mr. land9*.
25-5-1661: Compareerde Willem Slingelandt koopman te Rotterdam en hij heeft getransporteerd
t.b.v. Andries Willemsz. van Homburgh een hofstede met landen groot zeventien morgen, vier en
een half hont, waaronder drie morgen leenland van het Huis van Langerak op de zuidzijde van
Goudriaan. Koopsom twaalfduizend pond, waarvan Andries vier duizend contant betaalt93.

406 Gens Nostra 59 (2004)



28-4-1664: Compareerden ]oost Claesz Bras jongeman wonende Benschop en Andries Willemsz van
Homburch getr. met Lijsbeth Claes Bras, wonende Goudriaen, kinderen en erfgenamen van wijlen
Claes Saersen Bras uit het huwelijk met Lijsbeth Willems. Zij verklaarden ook namens hun moeder,
resp. schoonmoeder geen rechten te hebben op de veertien morgen land met huis, berg, schuur en
bepotinge, gelegen op de zuidzijde van Benschop, nu eigendom van hun zwager Gerritjansz.9*.
17-5-1665: Compareerde Andries Willemsz. van Homburgh en bekende schuldig te zijn t.b.v. Arnout
Hofflant, notaris te Rotterdam de som van twaalfhonderd car. gld. tegen een rente van 4%. Hij stelt
als onderpand zijn hofstede met ruim zeventien morgen land.
In de marge een aantekening van 31-7-1682, waaruit blijkt dat de weduwe en kinderen nog een
schuld hebben aan de erfgename van not. Hofflant95.
28-5-1665: Ds. Jacobus Gijsius, predikant te Brandwijk e.a. transporteren t.b.v. Andries Willemsz. van
Homburgh V* part in 4 mr. 2 hont en 87V1 roeden land op de zuidzijde van Goudriaan96.
28-5-1665: Andries Willemsz. van Homburgh verklaart 'tot gerustheyt' van nots. Hofflant dat hij als
onderpand van de schuldbrief van twaalfhonderd gld. niet alleen zijn hofstede met ruim zeven-
tien morgen land verbindt, maar ook de zojuist gekochte % part van 4 mr. 2 hont en 87'/2 roeden9'.
3-3-1672: lijsgien Claesdr. weduwe en boedelhoudster van Andries Willemsz. Homburg, wonende op de
zuidzijde van Goudriaan transporteert aan Daam Leendertsz., smid en dienend schepen te Goudri-
aan, elf elstbossen, die zij heeft te Schoonhoven en te Goudriaan98.
18-5-1672: Compareerde Lijsken Claesdr. weduwe en boedelhoudster van Andries Willemsz. van Hom-
burgh, geass. met Willem Andriesz. haar zoon en zij verklaarde over te dragen aan de schout van Wil-
lige Langerak, Ooms, de landpacht over het jaar 1672 die zij tegoed heeft van Anthonis Woutersz. ter
Lauw enjanjansz. de Cock, inwoners van Goudriaan. Dit ter voldoening en aflossing van de obligatie
van 11 mei 1668".
15-6-1673: Compareerden Lijsken Claesdr. weduwe Andries van Homburgh en Sander van Homburgh
onze inwoners en verklaarden dat Willem Andriesz. ruiter onder de compagnie van de heergraaj'van
Schellart hier binnen Goudriaan in hun huis is geweest op de 23,24 en 25 mei van dit jaar 1673100.
20-5-1674: Compareerde Lijsken Claesdr., weduwe Andries Willemsz. Homburg, wonende alhier en zij
verhuurt aan Jan Aertsjan kint omtrent 4 morgen hooi- en weiland, gelegen in drie kampen op de
zuidzijde van Goudriaan'01.
18-10-1674: Compareerde Lijsken Claesdr. wed. Andries Willemsz. van Homburgh en verklaarde over te
dragen t.b.v. Sijtgen Jacobs dr. van derSwaen vijf koebeesten, één hokkeling, één 'Cuys'kalf, twee stier-
kalveren, al haar hooi, voor de som van 500 car. gld.102-
18-10-1674: Compareerde Lijsken Claesdr. wed. Andries van Homburch en verklaarde te transporteren
t.b.v. Sijtgenjacobs dr. van derSwaen zeven hont weiland gelegen op de zuidzijde van Goudriaan, voor
de som van 300 gld.'03.
13-3-1675: Compareerden Lijsken Claesdr. wede en geïnstitueerde erfgename van Andries Willemsz.
van Homburgh en Willem Andriesz. meerderjarige zoon van Andries Willemsz. En zij bekenden ver-
kocht te hebben t.b.v. Willem Slingelant, wonende te Amsterdam, 14 morgen en 4V2 hont land met
huis, berg, bepoting en beplanting op de zuidzijde van Goudriaan. In het huis woont de verkoop-
ster en de hofstede is belast met een som van acht duizend gulden volgens een rentebrief van 17
mei 1659'°*.
13-3-1675: Compareerden Lijsken Claesdr. wede en geïnstitueerde erfgename van Andries Willemsz.
van Homburgh en Willem Andriesz. meerderjarige zoon van Andries Willemsz. En zij bekenden ver-
kocht te hebben t.b.v. Debora Daback weduwe van ArnoldHofflandthex vierde part in 4 morgen 2 hont
en 871/2 roede land op de zuidzijde van Goudriaan. De verkoopsom dient ter aflossing van schulden
aan de koopster105.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Andriesz. van Homburg, ged. Benschop (geref.) 14-12-1645.
2. Sander Andriesz., ged. Benschop (geref.) 20-6-1647.
3. JanAndriesz., ged. Benschop (geref.) 18-6-1648.
4. Sander Andriesz., ged. Benschop (geref.) 18-6-1648.
5. Sander Andriesz. van Homburg, ged. Benschop (geref.) 13-10-1650.
6. Claes Andriesz. van Homburg, ged. Benschop (geref.) 6-10-1652.
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7. JanAndriesz. van Homburg, ged. Benschop (geref.) 23-9-1655.
8. ClaesjeAndries, ged. Benschop (geref.).-9-i6s6.

Volgens het testament van Glaude Willemsz. van Homburg (zie boven) waren in december 1681 vier
kinderen in leven.
Bij het transport van 29 juni 1713 (zie boven), waarbij de erfgenamen van Willem Glaude vier morgen
land verkopen, wordt van de bovenstaande kinderen uitsluitend SanderAndriesz. van Homburg ge-
noemd.

mf. Aechgen Willemsz. van Homburg, overl. vóór 14-10-1657, tr. ca. 1635 Claes Gerrit Willemsz. (Verweert),
begr. Benschop 16-5-1644.

26-8-1667: Zijn gecompareerd Glaude Willemsz. van Homburgh v.h.z. en Andries Willemsz. van Hom-
burgh v.h.z., Jacob Gerritse van Vuijren als getr. hebbende Trijntge Willems van Homburgh,)acob Arense
van Buijren als man en voogd van Marriggie Willems van Homburg in dier qualite v.h.z., Willem Claes-
sen, Jan Claessen, Gerrit Claessen, Pieter Delbergh getrout hebbende Annigje Claes, alle tezamen mede-
erfgenamen van zal. Willem Eyndhoven en zij transporteerden t.b.v. Johan Eijndhoven zekere gerechte
helfte van 3V2 morgen land, gemeen met z'A mr. leenland, leenroerig aan het huis van IJsselstein,
tezamen 6 mr. 26-8-1667106.
2-8-1699: Eychje Gerritsdr. Verweert getr.met Christoffel Jansz. Root, als voor de helft erfgename van
haar oom Jan Claasz. Verweert, draagt over aan diens weduwe Jannichje Claasdr. van derStrick 2 hont en
ca. 62 roeden eigen land voor de som van 50 gld107.
3-8-1706: )ohannes Delbergen, wonende in Antwerpen, als mede-erfgenaam van Jan Claasz. Verweert,
draagt over aan Frank Lambertsz. van Schalkwijk, die gehuwd was metjannichje Claasdr. van derStrick,
1 morgen 4 hont en 12 roeden land op de noordzijde van Benschop voor de som van 250 gulden108.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Claesz.
2. Jan Claesz. Verweert, overl. voor 2-8-1699, ti.JannichjeKlaasdr. van derStrick, overl. tussen 2-8-

1699 en 3-8-1706. Zij huwt (2) FrankLambertsz. van Schalkwijk.
3. Gerrit Claesz.
4. Annigje Claesdr., tr. Pieter Delbergh.

m g . Adriaentgen Willems van Homburg, geb. ca. 1612, overl. Oudewater tussen 26-7-1657 en 14-10-
1657, tr. Lambert Jansz. Eindhoven, geb. Lopik, wedr. van Annigje Thonisdr., overl. vóór 1-7-1645, zn.
van Jan Dircksz. van Eindhoven en Adriaentgen Jansdr.109.

17-6-1644: Op 26 februarij 1642 heeft LambertJanszn. van Eijndhoven, weduwnaar van Annichge Tho-
nisdr., zijn onmondige voorzoon Jan, oud ca. vijfjaren, verwekt bij AnnichgeThonisdr., ten overstaan
van Ingen Schrevelszn. van derLae en Schrevel Pieterszn. geordonneerde voogden over het kind, geas-
sisteerd met Thonis Schrevelszn. de grootvader van het kind, bewezen eerstelijk alle kleding van wol
en linnen en de sieraden die 'ten lijve' van des kinds moeder behoord hebben, en die te gelde zul-
len worden gemaakt ten behoeve van het kind, daarboven nog 2.000 car. gulden. Marge: 1-7-1645:
de twee duizend gulden zijn bij Ariaentge Willemsdr. van Homburch, weduwe van lambert Janszn. van
Eijndhoven, ten behoeve van het kind belegd 'tot laste van 't gemene land van Holland en Westvries-
land'"°.
17-7-1644: Compareerde Lambert Jansz. van Eijndhoven ende bekende schuldig te zijn Jan Lambertsz.
zijn onmondige zoon, de som van tweehonderd twee en negentig gulden ende negentien stuivers,
wegens de opbrengst van de verkochte kleding, zilverwerk, sieraden die eigendom zijn geweest
van de overleden moeder van zijn zoon Jan. Over dit bedrag zal hij zijn zoon 5 % rente betalen.
In de marge: Op 1-7-1645 blijkt Ariaentge Willemsdr. van Homburg, weduwe wijlen Lambert Jansz. van
Eijndhoven, het bedrag belegd te hebben t.b.v. haar stiefzoon1".
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4-8-1645: Compareerde Ariaentge Willemsdr. van Homburch weduwe Lambertjansz. van Eijndhoven, ge-
ass. met Hugo de Hoij en gaf over t.b.v. Thonisjansz. van Homburch de eigendom van een huis ende erf
gelegen aan de oostzijde van de Wijngartstraet binnen deze stad"2.
13-6-1648: Compareerde Jorisjacobsz. Lock burger dezer stad en gaf over t.b.v. Ariaentge Willemsdr. van
Homburch de eigendom van een huis en erf gelegen op de westzijde van de Leeuweringerstraat bin-
nen deze stad"3.
26-7-1657: Compareerde Ariaentje Willemsdr. geboortig uit Benschop, tegenwoordig wonende te
Oudewater, weduwe van Lambert Jansz. van Eindhoven, geboortig van Lopik, binnen deze stede
overleden. Ariaentge Willemsdr. verklaarde dat alle goederen die zij mocht nalaten, zullen komen
op haar zoon Willem Lambertsz van Eyndhoven. Zij nomineerde hem tot haar universele erfgenaam.
Mocht haar zoon overlijden zonder wettige geboorte na te laten, dan zullen de goederen gaan naar
haar erfgenamen ab intestato. Zij stelt met nadruk dat de goederen zullen komen aan de vrunden
van haar zijde en zij sluit uit jan Lambertsz. van Eijndhoven de voorzoon van haar overleden man, die
hij geprocreerd heeft bij Annigje Thonisdr."*.

14-10-1657: Overgeleverd 6-12-1657. Staat en inventaris van de boedel nagelaten door za. Aerjaentjen
Willems Homburch, weduwe van za. Lambert Jansz. Eijndhoven, gemaakt door Aelbert Jansz. Eijnd-
hoven, Gloude Willemsz. van Homburch, Cornelis Jansz. Eijndhoven, ende Andries Willemsz. Homburch,
bloedvrienden, ten overstaen van Thonisjansz. Homburch ende Jan Eldertsz. Wieren, geordonneerde
voogden over Willem Lambertsz. Eijndhoven nagelaten zoon van Aerjaentjen Willems ende Lambert
Jansz. Als onroerende goederen worden genoemd: 6 morgen land op de noordzijde van Benschop,
waarvan 2V2 morgen leenhorig aan het Huis van IJsselstein, een huis in de Leeuweringerstraat te
Oudewater. Verder bezat zij enkele obligaties: Een obligatie tot laste van het 'Gemeenlandt van
Hollandt ende Westvrieslandt' groot 700 ponden; een obligatie van 1.000 gulden tot laste van Aech-
jen Willems, tegenwoordich tot laste van haar kinderen; item een obligatie tot laste van de kinderen
van Claes Gerritsz. driehonderd gulden; een obligatie van 500 gulden tot laste van Andries Willemsz.
in Benschop, en één van 50 pond"s.

Uit di t huwelijk:

1. Willem Lambertsz. van Eindhoven, geb. Oudewater ca. 1643, overl. vóór 30-6-1667.
6-6-1658: Compareerden Teunis Jansz. van Homburch ende Jan Eldertsz. Wieren geordonneerde
voogden over Willem Lambertsz. Eijndhoven, nagelaten zoon van Lambert Jansz. Eijndhoven
ende Annitien Willems Homburch, en geven over in die kwaliteit aan Willem Willemsz. van
der Spoor burger van Oudewater, een huis en erf gelegen op de westzijde van de Leeuweringer-
straat"6.
5-5-1659: Compareerde Dirck Tromper secretaris van Oudewater en bekende schuldig te zij n aan Wil-
lem Lambertsz. Eijnthoven de som van negenhonderd gulden, tegen een rente van 4 %"7.
6-6-1661: Weesmeesteren van Oudewater autoriseren Thonisjansz. van Homborgh ende Jan Eldertsz.
Wieren gestelde voogden van Willem Lambertsz. van Eijnthoven, om te gaan naar Benschop naar het
sterfhuis van Hilletjen Jacobs za. in haer leven huysvrouw van Reijer Aertsz., geweest 'outmoye' van
Willem Lambertsz., en aldaar met de mede-erfgenamen over te gaan tot scheiding van de nagelaten
boedel"8. [Hilletjenjacobs is de dochter van Marrigje Gerritsdr. Elger uit haar tweede huwelijk]
19-1-1662: Compareerden ter weeskamer van Oudewater voor weesmeesteren Catharina, Charles en
Johan Morgan geass. met de heren Adriaen Verweij burgemeester, en Sijmon Speijert schepen van Ou-
dewater, als voogden en zij bekenden schuldig te zijn aan Willem Lambertsz. Eijnthoven, nagelaten
zoon van Lambertjansz. Eijnthoven en Aerjaentjen Homburgh, de som van zeshonderd vier en vijftig
gulden, tegen een rente van 4%. De comparanten verklaarden de som ontvangen te hebben van
Thonisjansz. Homburgh enjan Eldertsz. Wieren, voogden van Willem Lambertsz."*.
25-4-1663: Compareerde ter weeskamer der stede Oudewater voor weesmeesteren, Willem Har-
mensz. Schup, gerechtsbode, en bekende schuldig te zijn aan [de erfgenamen van] Aerjaentjen Willems
Homborgh, de som van driehonderd gulden, tegen een rente van 4%. Hij verklaart de som ontvan-
gen te hebben van Thonisjansz. Homborgh en Jan Eldertsz. Wieren als voogden120.
30-6-1667: Compareerden Glaude Willemsz. Homburch won. te IJsselstein, Andries Willemsz. Homburch in
Goudriaen, Jacob Gerritsz. als getr. hebbende Trijntje Willems Homburch, Jacob Adriaensz. van Jiueren als man
en voogd van Marrichgen Willems Homburg, beiden won. in Benschop, en haar voorts tezamen sterkma-
kende en de rato caverende voor de gezamenlijke weeskinderen van Aechjen Willems Homburg, allen
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vrinden en erfgenamen van 's moeders zijde van WülemLambertsz.Eijndhoven in zijn leven jongman ende
burger, overleden binnen dezer stede. En verklaarden zij comparanten in Tiaar geseijde respective qua-
liteit' met Jan Lambertsz. Eijndoven enige erfgenaam van 's vaders zijde van den voorn. Willem Lambertsz.
in minne ende vruntschap aangegaan en gemaakt te hebben generale uitkoop van den boedel bij den
voorn. Willem Lambertsz.'".
30-6-1667: Dezelfde comparanten, erfgenamen van 's moeders zijde van Willem Lambertsz. ter eenre en
Jan Lambertsz. Eijndoven halfbroeder en enige erfgenaam van 's vaders zijde ter andere zijde verklaren,
dat zij door intercessie van GijsbertAriensz. Schijff, GerritHoincoop oud-schepen, Teunisjansz. Homburch en
Jan Eldertsz. Wieren allen burgers dezer stede overeengekomen zijn dat Jan Lambertsz. zal genieten alle
goederen, roerende ende onroerende door Willem Lambertsz. metter dood achtergelaten en speciaal mede
de helft van zodanige 6 mergen eigen als leenland gelegen op de noordzijde van Benschop. Mits dat Jan
Lambertsz. aan de vrinden van 's moeders zijde gehouden zal zijn uit te keren de som van 2.013 car. gul-
den1".

fflh. Trijntgen Wilkms van Homburg, overl. vóór 18-11-1682, tr. vóór 1640 Jacob Gerritsz. van Vuijren,
geb. ca. 1606, overl. na 8-1-1687.

18-11-1682: Jacob Gerritsz. van Vuijren testeert en benoemt tot zijn erfgenamen zijn drie kinderen.
Gerritjacobsz van der WeijdexAnnichjeJacobs zal hebben de 9V2 mr. land in de hofstede van Jan Gerritsen
van Vuijren. Gerritjacobsz. van Vuijren, zijn zoon, zal hebben de 8'A mr. land in de hofstede daar hij op
woont. Zijn dochter Mariajacobs van Vuijren zal hebben 4 mr. land op de noordzijde van Benschop.
De beide eerste kinderen moeten Maria het verschil uitbetalen en wel 600 gulden de morgen. De
andere goederen zullen in drie gelijke porties verdeeld worden. Aan zijn dochter Maria legateert
hij het gebruik van het huis waarin zij nu woont voor de tijd van tien jaar na zijn overlijden. Zijn
zoon krijgt uit de boedel de beste zilveren beker123.
19-2-1684: Vorige testament wordt herroepen. Jacob Geritsz. prelegateert aan zijn zoon Gerritja-
cobsz. de som van 700 gld., aan zijn dochter Maria 1.000 gulden en het gebruik van het woonhuis,
waarin hij nu woont voor de tijd van zes jaar, ingaande op zijn sterfdag. In al zijn andere goederen
benoemt hij tot zijn erfgenamen zijn drie kinderen uit het huwelijk met Trijntje Willems van Hom-
burgh, Mariajacobs, laatst weduwe van Hendrik Gerritsz. Reael,AnnigjeJacobs gehuwd met Gerritjacobsz
van der Weijde en Gerritjacobsz. van Vuijren, ieder voor een derde part124.
8-1-1687: Jacob Gerritsz. van Vueren testeert en herroept de vorige testamenten. Hij legateert aan zijn
dochter Maria wed. Hendrick Gerritsz. Reael 7 hont land in Benschop in zijn hofstede. De overige
landerijen worden in drie delen van 7 mr en 2 hond verdeeld. Het deel dat Maria toekomt zal gaan
naar haar kinderen, maar zij houdt het vruchtgebruik125.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Jacobs van Vueren, geb. Benschop 15-6-1640 (ged. IJsselstein r.k. 17-6-1640) overl. vóór
29-6-1713, tr. (1) Benschop (voor gerecht) 22-11-1665 Adrianus van der Weij (Verweij), overl tussen
november 1669 en januari 1672, zn. van Jacob Dirksen en Fijchje Damen; tr. (2) (huwelijks-
voorwaarden Montfoort 4-1-1672) Hendrik Gerritsz. Reael, jonge man, overl. vóór 5-3-1681; tr. (3)
(huwelijksvoorwaarden IJsselstein 5-9-i69Ó)BastiaenJanseStravertz6.

2. Annigje Jacobsdr. van Vueren, geb. Benschop 14-12-1642 (ged. IJsselstein r.k. 16-12-1642),
overl. na 24-6-1713, tr. Benschop (voor gerecht) 26-1-1662, Gerritjacobsz. van der Weijde, j .m.
van Heeswtjk, overl. vóór 29-6-1713, zn. van Jacob Dirksz. en Fijchje Damen.

3. Gerrit Jacobsz. van Vueren, geb. ca. 1644, tr. (1) vóór of in 1671 Aaltje Aertsdr. Verlaen, overl.
Benschop, beluid 2-12-1682 en begr. 6-12-1682; tr. (2) (otr. Benschop voor gerecht 9-8-1684)
Bertje Jacobs van der Weijde, geb. ca. 1660, dr. van Jacob Jacobsz. van der Weijde en Lijsbeth
Henrix.
4-1-1672: Huwelijksvoorwaarden tussen Henrick Gerritsz. Reael j.m. en Mariajacobs van Vueren, wed.
Adriaen Jacobs van der Weijde. De bruidegom brengt in zij n grote schuit met alle ap- en dependentien
en duizend gld. De bruid brengt in alle zodanige goederen als zij tegenwoordig is bezittende, on-
der last van de uitkoopspenningen voor haar twee voorkinderen. Er zal gemeenschap van goede-
ren zijn tussen partijen en ook erfenissen, winst en verlies zullen deelbaar zijn127.
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23-1-1672: Compareerde Maria Jacobs van Vueren wed. Adriaen Jacobs van der Weijde, gesterkt door haar
vader ter eenre en ter andere zijde Jacobjacobsen en Gerritjacobsen van der Weijde als ooms van de twee
onmondige kinderen, Dirk en Gerrit Adiaensen van der Weijde. De weduwe geeft inzage in de staat
en inventaris van de boedel en de comparanten gaan over tot deling van de boedel. De weduwe
zal alle roerende en onroerende goederen van de boedel houden en draagt daarentegen alle lasten
des boedels en de doodschulden. Zij belooft haar kinderen te geven een gerecht derde part van een
viertel land, op Heeswijk gelegen, met nog 500 gld. en zodra de kinderen mondig zijn geworden
nog eens vijfhonderd gld. met een zilveren beker en 4 zilveren lepels en een zwart lakense mantel.
Bovendien zal zij de kinderen bij hun huwelijk uitzetten naar de staat des boedels128.
13-10-1680: Gerritjacobsz. van Vuyren en AeltjeAerts Verlaen testeren119.
5-3-1681: Boedelscheiding tussen de weduwe en de zuster van Hendrik Gerritsz. Reael, als zijn enige
erfgenamen130.
26-5-1692: Boedelscheiding tussen de nakomelingen en de weduwe van Jacob Jacobsen van der
Weijde'31.

Illi. Marrichgen Willems van Homburg, overl. Benschop (beluid 11-5-1672, begr. 20-5-1672), tr. Ben-
schop (voor gerecht) 5-9-1652 Jacob Adriaensz. van Buijren, overl. Benschop (beluid 23-4-1696, begr.
29-4-1696), zn. van Arien Franckensz. van Buijren en Geertje Daams.

30-8-1652: Huwelijksvoorwaarden tussen Jacob Arijensz van Buijren, jm, wonende Benschop, geass.
met Arien Franckensz van Buijren, zijn vader, ter eenre en Marrichge Willems van Homburg, jd, geb Ben-
schop, wonende Oudewater, geass. met notaris Jacob Jansz. Bijll, ter andere zijde. De bruidegom zal
inbrengen 1 mr. land gelegen in Benschop, zonder lasten. Daartegen zal de bruid inbrengen 4 mr.
land zonder lasten gelegen boven de kerk in Benschop. Mocht één van de toekomende echtelie-
den overlijden binnen zes jaar na de voltrekking van het huwelijk, zonder kinderen na te laten
dan zullen de goederen terug keren naar de zijde waarvan zij gekomen zijn. Na zes jaar zullen de
goederen gemeen zijn en zal winst en verlies gedeeld worden. Mochten zij het perceel land, dat
de bruidegom inbrengt willen verkopen, dan is Arien Franckensz. bereid daarvoor 900 gld. te beta-
len"2.
2-5-1679: Jacob Ariensz. van Buyren heeft uit het huwelijk met zijn overleden vrouw, Marichje Willems,
één dochter Annigje Jacobs vanBuyren'33.

Uit dit huwelijk:

1. Annigjejacobs van Buijren, geb. ca. 1655, overl. Benschop (beluid 8-2-1698, begr. 14-2-1698),
otr. Benschop (voor gerecht) 8-11-1684 (att. van Willige Langerak 24-11-1684) Jan Hendriksen
de Vos, j .m. van Willige Langerak, overl. Benschop (beluid 20-9-1700, begr. 26-9-1700).

lic. Aeltje Glaude van Hombrugge, geb. ca. 1573, tr. GijsbertAertsz., geb. ca. 1570, zn. van Aert Ghijsbertsz.
en Aeltje Gerrit Florenz. dr.

18-6-1605: GijsbertAertGijsbertsz. bekent dat hij met Jan Aertsz. zijn broeder en Heynrick Gerritsz., zijn
zwager, gekocht had het vierendeel van 9 mr. eigen land, gelegen op de noordzijde van Benschop.
Gijsbert verklaart nu geen rechten meer op het perceel te hebben. Het land behoort aan zijn broer
en zijn zwager134.
8-9-1605: Heyndrick Gerritsz. heeft beloofd GijsbertAertsz., de broeder van Geertgen zijn huisvrouw, te be-
vrijden en schadeloos te houden van den rentebrief van 600 schilden hoofdsom met rente daar boven
toekomende de erfgenamen van Claertgen Aelberts dochter, die te IJsselstein is overleden. De rentebrief
is bevestigd op de hofstede van AertGijsbertsz. de vader van Gijsbert ende Geertgen voors., zijnde 7 mr. land
met huis, berg, bepotinge, op de zuidzijde van Benschop, welke hofstede hij GijsbertAertsz. gekocht heeft
van Aeltgen zij n moeder bij consent van haar kinderen Jan Aerts ende Heyndrick voors. als man ende voogd
van Geertgen Aertsdr.™
8-9-1605: Gijsbert Aert Gijsbertsz. verwillecoort Aeltgen Gerritsdr., Aert Gijsbertsz. weduwe, zijn moeder de
somme van twaalfhonderd carolus gulden, ter cause van koop van zijn ouders hofstede op de zuidzijde
van Benschop boven de kerk groot 7 mr. met huis, berg en bepotinge daar op staande tegen een jaarlijkse
losrente van honderd zes gulden. Als onderpand stelt hij het voors. land. In de marge: Compareerden Jan
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Aertsz. voor hem zelven en Hendrick Gerritsz. als man en voogd van Geengen Aertsdr. zijn huisvr. In die qua-
lite erfgenamen van Aeltgen Gerritsdr. hun moeder en schoonmoeder en bekenden ten vollen voldaan te
zijn per handen van Ghijsbert Aertsz. haar mede-erfgenaam van twaalfhonderd gulden in deze willecoir.
Actum den 3-6-i6i7"sr~
28-5-1612: Gijsbert Aertsz. als mede-voogd van de dochter van GijsbertGijsbertsz. (zijn nicht) koopt na het
overlijden van Elisabeth Gerrits, haar moeder, een hofstede met huis, berg, schuur,-bepotinge en beplan-
tinge met 2 mr. en 1 h. eigen land en de huur van 5 mr. land competerende de 'Heilige Geest' te Benschop,
waarvan nog 3 jaar huur resteren. Item nog de huur van 11 hont (ïmr.sh.) competerende de Heer van IJs-
selstein, voor nog 2 jaren. Koopsom is twee duizend negen honderd gulden137.
31-5-1613: Compareerde Ghijsbert Aert Ghijsbertsz. ende heeft getransporteerd en overgegeven t.b.v.
Arien Claesz. een obligatie inhoudende 400 car. gld. hoofdsom met de rente die nu verschijnen zal,
tot laste vznjacob ende Franc/t Gerritsz. gebroeders, zijnde in dato den io'juni anno 1610 verleden138.
31-5-1613: Ghijsbert Aert Ghijsbertsz. verwillecoorde Gerrichgen Ghijsbertsdr., het nagelaten weeskind
van Ghijsbert Ghijsbertsz., de som van 1.400 gulden, zijnde de gerechte helft en de rest van de koop-
penningen het weeskind competerende voor desselfs portie van de hofstede, eigen en bruikland,
aan de comparant onlangs verkocht139.
1-7-1617: Gijsbert Aertsz. is voogd over de weeskinderen van Jan Feijsz. [Rietveld]1*5.

Uit dit huwelijk:

1. Glaude Gijsbertsz., geb. Benschop ca. 1605, volgt IIIj.
2. GerritGijsen, geb. Benschop ca. 1610, volgt Hik.

Hij. Glaude Gijsbertsz., geb. Benschop ca. 1605, schepen en armmeester van Benschop, overl. Ben-
schop (beluid 8-1-1670, begr. 12-1-1670), tr. (1) ca. 1640 Agatha (Aagje) Laurensdr., geb. Benschop ca.
1615, overl. vóór 1-3-1650, dr. van Laurens Gerritsz. en Heijdrickie Ariens; tr. (2) Benschop (geref.)
13-11-1653 Marrigje Gerrits, van Agthoven, won. Benschop, overl. Benschop (beluid 19-10-1695, begr.
23-10-1695).

1-3-1650: Uitkoop tussen Glaude Gijsbertsz. geass. met GijsbertAardse zij n vader en Gerrit Gijsbertsz. als
getuige ter eenre, en Marrigje Louwen (zijn schoonzuster) geass. met jan Andriesen,JacobAriense,Har-
manAriensz. en Arien Heijndricxe Boerefijn als getuigen ter andere zijde en verdelen. Glaude Gijsbertsz.
zal hebben 8 mr. land met huis, hof, berg en schuur met bepotinge en beplantinge gelegen boven
de kerk op de zuidzijde van Benschop. Marrigje louwen zal hebben de hofstede daar haar moeder op
gewoond heeft, staande aan de zuidzijde, mitsgaders 11 mr. liggende achter de genoemde hofste-
de, waarvan 7 mr. eigen land en 4 mr. leenroerig aan het huis IJsselstein. Waartegen Marrigje Louwen
aan Glaude Gijsbertsz. zal betalen de som van 3.300 car gulden. Glaude Gijsbertsz. zal de hofstede en
het land nog eenjaar mogen bebouwen tegen een pacht141.
1650 (geen datum vermeld): Staat en inventaris gedaan bij Glaude Gijsbertsz. weduwnaar en boedel-
houder van Aagje Louwen. In de boedel wordt de schuld vermeld van Marrigje Louwen '4'.
31-3-1650: Glaude Gijsbertsz. weduwnaar en boedelhouder van wijlen Aagien Louwen, heeft na voor-
gaande levering van inventaris endoor bemiddeling van GijsbertAardse, Gerrit Gijsen endejanjansen
van Leerdam uitgekoditJanAndriesz.JacobAriense, Marrigen Louwen ende JannigjeAriensdr. alle 'omen
en meuijen' en bloedvoogden van de drie nagelaten weeskinderen van Aagien Louwendr. bij den
uitkoper verwekt. En dat voor de som van 6.600 car. gulden. Ieder weeskind 2.200 gulden en daar
en boven als aandenken aan hun moeder een gouden ring 'van soodanige waerde als de discretie
van de vader dat sal medebrengen'. Zal verder de boedelhouder gehouden zijn de drie kinderen
te onderhouden en naar school te laten gaan. Glaude Gijsbertsz. zal daartegen houden alle bed-
den met toebehoren mitsgaders een beddetijk bij Heijndrickie Ariensdr. der weeskinderen 'groote
moeder' achtergelaten en de resterende meubelen. In de marge: Compareerde Chiel Ariensse als
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man en voogd van Aeltge Glaudens, Lourens Glaudesz. en Gerrit Gijsen als voogd van Aert Glaudesz. en
bekenden uit handen van Marrigie Gerritsdr. weduwe van Glaude Gijsbertsz. ten volle betaald te zijn
30-5-1671'43.

2-6-1653: Maaggien Gerrits, weduwe Jan Dammis, mitsgaders Gerrit Jan Dammisse, Daemjan Dammisse
haar sterk makende en caverende voor hun broers en zusters ter eenre en Adriaen Dammis voor hem
zelf en als voogd van de kinderen van Maaggien Gerrits transporteren t.b. v Glaude Gijsbertsz. zes mr.
eigen land met huis, hof, berg en schuur en bepotinge daar op staande liggende gemeen met 3 mr.
van Z.H. de Prins van Oranje [...]144.
31-5-1654: Glaude Gijsbertsz. draagt uit naam van Marrigie Gerrits, weduwe Jan Dammisse, de som van
630 car. gulden over aan de armmeesters van Benschop, zijnde de resterende kooppenningen van
land gekocht door Glaude van Marrigje. Marrigje had een schuld aan het armbestuur'4S.
1659: Glaude Gijsbertsz. is armmeester'46.
30-5-1670: Merigje Gerritsdr. wed. Glaude Gijsbertsz. gewezen schepen, welke verklaarde over te dra-
gen t.b.v. AertPieterLeendertsz. een hofstede met huis en acht morgen land met de bepotinge daarop
staande, op de zuidzijde van Benschop'47.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aleidis Glaudes van Homburg, geb. Benschop 27-11-1642 (ged. IJsselstein r.k. 29-11-1642), tr.
MichielAdriaensz.

2. Laurens Glaudensz. van Homburg, geb. Benschop ca. 1644, overl. Benschop (beluid 31-12-1739
en begr. in de kerk van Benschop 11-1-1740), otr. Benschop (voor gerecht) 5-3-1671148 Emmiggie
Cornelisdr. Lammen, overl. Benschop (beluid 22-12-1699, begr. aldaar 29-12-1699).

3. Aert (Arnoldus) Glaudensz. van Homburg, geb. Benschop 14-8-1648 (ged. IJsselstein r.k. 15-8-1648)
overl. Benschop (beluid 25-8-1735, begr. 30-8-1735), tr. Benschop (voor gerecht) 30-6-1685 Maria
Damen*9, overl. Benschop vóór 4-5-1735.

Uit het tweede huwelijk:

4. Adriaentje Glaudens van Homburg, ged. Benschop (geref.) 5-8-1655.
5. Gijsbert Glaudensz. van Homburg, ged. Benschop (geref.) 10-10-1657, tr. Benschop (geref.)

19-11-1699 DirckjejanseStraver, jd. van Lopik, overl. Benschop (beluid 1-10-1701, begr. 5-10-
1701)

6. Merrichje Glaudens van Homburg, ged. Benschop (geref.) 11-12-1659.
7. Eychje Glaudens van Homburg, ged. Benschop (geref.) 10-11-1661.
8. Jan Glaudensz. van Homburg, ged. Benschop (geref.) 10-5-1663

De kinderen van Glaude Gijsbertsz. gaan de achternaam Van Homburg voeren. De kinderen van
Gerrit Gijsbertsz. (zie Hik.) dragen de achternaam Verburg(h).
1-5-1671: Geschil tussen MichielAdriaensz. als getr. hebbende Aeltgie Glaudes en Lourens Glaudes v.h.z.
en haar sterkmakende voor Aerdt Glaude, hun onmondige broer en zwager, erfgenamen van Aechie
Lauwen haar moeder ende mede-erfgenaam van Glaude Gijsbertsz. hun vader ter eenre en Marrigie
Gerritsdr. weduwe en boedelhoudster van Glaude Gijsbertsz. ter andere zijde. Er is een eerdere uit-
koop van dato 31 mei 1650 na het overlijden van hun moeder. De weduwe heeft blijkende geboorte
bij haar overleden man en Glaude testeerde te Benschop op 8 december 1655. De voorzoon Aert zal
nog 2.200 gulden krijgen. De weduwe zal verder houden de gehele boedel, maar zij zal aan de drie
voorkinderen gezamenlijk uitkeren de som van 2.000 gulden. In de marge: Op 6 juni 1671 verkla-
ren de drie kinderen, vergezeld door hun oom Gerrit Gijsen voldaan te zijn'so.
3-5-1697: Joost Ariensz. van Wijngaarden getr. met Cornelia Teunisdr. Houdijk, wonende te Montfoort
transporteert t.b.v. Gijsbert Glaudensz. van Homburg drie morgen eigen land gelegen in een weer van
zes morgen op de noordzijde van Benschop'5'.
4-5-1735: Aert Glaudensz. van Homburg, weduwnaar van Maria Daamsdr. transporteert t.b.v. Cornelis
Egbertsz. Vereem een hofstede met negen morgen wei-, hooi- en hennipland1".
4-5-1735: Aert Glaudensz. van Homburg, weduwnaar van Maria Daamsdr. transporteert t.b.v. Teunis
Ernstsz. Boere vij f morgen en twee honderd roeden wei-, hooi- en hennipland'53.
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mk. Gerrit Ghijsbertsz. geb. Benschop ca. 1610, overl. Benschop (beluid 8-10-1673, begr. 14-10-1673),
tr. ca. 1642 NeeltjeJacobs. Amersfoorder, geb. Benschop, overl. Benschop (beluid 5-11-1669, begr. 11-11-
1669), dr. van Jacob Arensen (den) Amersfoorder en Niesje Gorisdr. Boef.

Gerrit Gijsen en Neeltje Jacobs komen voor op de lijst van lidmaten Benschop 1645 en op die gemaakt
na 1661 samen met hun twee dochters Aeltjen enAriaentje Gerritsdr.
11-8-1650: Gerrit Gijsen draagt over t.b.v. Goris Jacobsz. (zijn zwager) 3V2 morgen eigen land, gemeen
met 4 morgen toebehorend aan de Prins van Oranje, gelegen op de zuidzijde van Benschop1".
29-5-1661: Compareerde Glaude Gijsen voor hem zelven en de rato caverende voor Gerrit Gijsen,
erfgenamen voor een hand. TeunisJansen Homburg mede voor hem zelven ende hem sterkmakende
voor Gerrit en Harmen Janssen van Homburg zij n broeders mede-erfgenamen voor de tweede handen
Glaude Willemsz. voor hem zelven ende mede hem sterkmakende voor zijn broeder en zwagers en
mede als voogd van de weeskinderen van za. Eechte Willemsdr. echtelijk geprocreeerd bij Claes Gerrit
Willemsz. en den voors. Teunis Jansen van Homburg mede als voogd van Willem Lambertsz. nagelaten
zoon van Adriaentge Willems za. samen erfgenamen van Hillichjejacobsdr. hare meuij voor een derde
hand, dewelken transporteerden t.b.v. Reijer Aardse zekere gerechte helft van een huis waarvan de
wederhelft Reijer Aardse in eigendom competeert op het Benschopper Speelveld. [Hiüichje Jacobs is
de kinderloos overleden dochter van Marrigje GerritsElger uit haar tweede huwelijk]1".
24-9-1668: Compareerde Dirck Gerritsz. en verwillecoorde Gerrit Gijsen de somme van 1.000 gld.
tegen een rente van 4/2 %. Hij stelt als onderpand zijn huis, berg, schuur, bepotinge, gelegen aan
de kerk van Benschop naast de secretarie. In de marge: Op Z6-3-1683 verklaren Aert Gerritsz. en Jan
Gerritsz. [kinderen van GerritGijsen] betaald te zijn156.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltje Gerritsdr., geb. ca. 1643, overl. Benschop (beluid 2-4-1673, begr. 7-4-1673).
2. Arien Gerritsz. Verburgh, geb. Benschop ca. 1645, overl. Benschop (beluid 15-10-1734, begr. 25-10-

1734) tr. Benschop (geref.) 5-2-1688 Aartje Hendrikse, geb. Benschop in of na 1656, overl. Ben-
schop (beluid 29-4-1744, begr. 9-5-1744), dr. van Hendrik Saersz. en Machtelt Chielen.

3. Adriaentgie Gerrits, ged. Benschop (geref.) 1-3-1646, overl. Benschop (beluid 7-8-1693, begr. 10-
8-1693), tr. Benschop (geref.) 14-3-1675 Comelis Comelisz. van Vliet, overl. Benschop (beluid 7-8-
1693, begr. 10-8-1693.)

4. Jannichien Gerrits, ged. Benschop (geref.) 12-9-1647.
5. Jan Gerritsz. Verburgh, ged. Benschop (geref.) 23-9-1649, schepen van Benschop, begr. Ben-

schop 4-11-1730, tr. Brandwijk (otr. Benschop 27-2-1687) Jannichie Willems Obergh, j .d. van
Brandwijk, overl. Benschop (beluid 3-4-1716, begr. 11-4-1716), vermoedelijk dr. van Willem
Jansz. Oberg, schoolmeester te Brandwijk.

6. Gijsbert Gerritsz., ged. Benschop (geref.) 12-12-1652.
7. Goris Gerritsz., ged. Benschop (geref.) 12-12-1652.
8. Amel Gerritsz., ged. Benschop (geref.) 11-3-1655.
9. Hillichie Gerrits Verburgh, ged. Benschop (geref.) 31-8-1656, overl. Benschop (beluid 21-8-

1694, begr. 27-8-1694) tr. Benschop 3-2-1684 Jacob Gerritsz. Lekkerkerker, Benschop ged. 25-
11-1649, kerkmeester, schepen en burgemeester van Benschop, (hij tr. (2) 28-2-1697 Metje
Claesdr. Blom), zn. van Gerrit Pietersz. en Claesje Cornelisdr.

10. Lysbet Gerrits, ged. Benschop (geref.) 31-8-1656.
11. Jacob Gerritsz., ged. Benschop (geref.) 30-1-1659.
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12. Jannichie Gerrits, ged. Benschop (geref.) 23-2-1662.
20-1-1681: Cerrit en Cornelia Leenderts Strengen dragen over aan Arien Gerritsz., Jan Gerritsz. en Hilligje
Gerritsdr., kinderen van wijlen Genk Gijsbertsz. 6 morgen en 2 hondt eigen land op de noordzijde
van Benschop'57.
16-2-1681: LeendertAertseSchenckel verwillecoorde t.b.v. Jan Gerritsz. (Verburch; in de marge), die een
zoon is van Gerrit Gijsbertsz., mede won. in Benschop 900 car. gulden, als rest van de som van 1.500
gulden volgens zekere obligatie tegen 4W % rente. Als onderpand stelt hij zeker 4 mr. leenland van
het huis Montfoort. In de marge; Geroyeerd 21-5-1701158.
11-11-1683: De erfgenamen van Heiltjejacobsdr., weduwe Cornelis Hendricksz. de Langen dragen over
aan Arien Gerritsz., Jan Gerritsz. en Hilligje Gerritsdr., kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz. een hof-
stede met huisinge en 4 morgen, 3 hondt eigen land voor ƒ 1641,-'".
21-2-1694: Adriaen Gerritsz. en Jan Gerritsz., gebroeders wonende in Benschop, dragen over aan Jacob
Gerritsz. Lekkerkerker 2/3 parten in 6 morgen 2 hondt eigen land, waarvan 1/3 is competerende Hil-
ligje Gerrits, huisvrouw van Jacob G. Lekkerkerker'60.
11-2-1697: Boedelscheiding tussen Jacob Gerritsz. Lekkerkerker ter eenre en de vier kinderen uit
zijn eerste huwelijk met Hilligje Gerritsdr. Verburgh, gesteund door hun oom Adriaen Gerritsz. (Ver-
burgh)"5'.
4-5-1698: Arien Ariensz. Kannigje, won. boven Haastrecht draagt over aan Jan Gerritsz. Verburgh, wo-
nende in Benschop 4 morgen 4 hondt eigen land op de noordzijde van Benschop voor ƒ 2.500,-'62.

Voor zijn bereidheid het artikel door te lezen en te voorzien van kritische opmerkingen, betuig ik
gaarna mijn dank aan drs. W. J. Spies te Amsterdam.
Tevens betuig ik mijn dank aan de heer C. H. van Wijngaarden te Breda voor alle akten uit het Ge-
meente-archiefvan Oudewater, die ik van hem mocht ontvangen.
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notarieel archief; ora= oud-rechterlijk archief
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HUA, dorpsgerecht Benschop 248 fol.33.
HUA, dorpsgerecht Benschop 329 s.f., d.d.
11-4-1635.
HUA, stadsgerecht IJsselstein 179, met dank
aan dr. ir. T.F. Verhoef.
HUA, ona Utrecht inv.nr.U93a6, aktenr. 45,
not. H. van Woudenbergh.
HUA, ona Utrecht inv.nr.U77as, aktenr. 127,
not. F. van Merkerck.
HUA, dorpsgerecht Benschop 271 fol.88.
HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-4 fol.
244V.

HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-4 fol.
298V.

HUA, ona Utrecht inv. nr.U87ai, aktenr. 145
en 146, not. B. de Cruyff.
Met dank aan Dr. Ir. T. F. Verhoef.
HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-4 fol. 258.
HUA, ona Utrecht Uiooa8, d.d. 29-9-1690,
not. J.A. Becker, met dank aan dr. ir. T.F. Ver-
hoef.
HUA, ona Utrecht inv.nr.U83bi4. aktenr. 45,
not. N.Vonck, met dank aan dr. ir. T.F. Ver-
hoef.
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87. HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-4 fol. 321. 121.
88. HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-5 fol. 34. 122.
89. HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-5 fol.243 123.

en fol. 247. 124.
90. HUA, dorpsgerecht Benschop 260 fol. 163- 125.

164. 126.
91. NA., ora Goudriaan 3 fol. 20, d.d.11-11-1666.
92. HUA, dorpsgerecht Benschop 258 fol. 53V. 127.
93. NA., ora Goudriaan 2 fol. 145. 128.
94. HUA, ona Oudewater 1886. 129.
95. NA., ora Goudriaan 2 fol. 177V. 130.
96. Ibidem fol. 179V. 131.
97. Ibidem fol. 180. 132.
98. NA., ona Goudriaan 4566 fol.36. Met dank 133.

aan mevr. A. van Dijk-Bezemer. 134.
99. NA., ora Goudriaan 15 fol. 47. 135.
100. NA., ora Goudriaan 15 fol. 54. 136.
101. NA., ona Goudriaan 4566 fol. 99. Met dank 137.

aan mevr. A. van Dijk-Bezemer. 138.
102. NA., ora Goudriaan 15 fol.91. 139.
103. NA., ora Goudriaan 4 akte 36 (het boek 140.

spreekt over folio, maar bedoeld wordt akte).
104. NA., ora Goudriaan 4 akte 44. 141.
105. ibidem akte 45. 142.
106. HUA, dorpsgerecht Benschop 258 fol. 96. 143.
107. HUA, dorpsgerecht Benschop 260 fol. 18. 144.
108. HUA, dorpsgerecht Benschop 260 fol. 86. 145.
109. Met dank aan drs. J G. Endhoven, Leider- 146.

dorp. 147.
110. GAO, weeskamer, inv. nr. 2 fol. 276V-277V. 148.
111. GAO, weeskamer, inv. nr. 12 fol. 40-41. 149.
112. HUA, stadsgerecht Oudewater inv. nr. 156

fol. 234-234V., met dank aan de hr. C.H. van 150.
Wijngaarden. 151.

113. HUA, stadsgerecht Oudewater inv. nr. 156 152.
fol. 334, met dank aan de hr. C.H. van Wijn- 153.
gaarden. 154.

114. HUA, ona Oudewater 1882. 155.
115. GAO, weeskamer, inv. nr. 6 fol. 100-109.. 156.
116. HUA, stadsgerecht Oudewater inv. nr. 157 157.

fol. 307V-308, met dank aan de hr. C.H. van 158.
Wijngaarden. 159.

117. GAO, weeskamer inv. nr. 12 fol. 216V. 160.
118. GAO, weeskamer inv. nr. 14 fol. 14-14V. 161.
119. GAO, weeskamer inv. nr. 12 fol. 255-255V. 162.
120. GAO, weeskamer inv. nr. 13 fol. 2-2V.

HUA, ona Oudewater 1889.
Ibidem.
HUA, stadsgerecht IJsselstein 661-4 fol. i88v.
Ibidem, fol. 192.
Ibidem, fol. 222V.
HUA, stadsgerecht IJsselstein 679, met dank
aan dr.ir.T. F. Verhoef.
SAR., ona Montfoort 1448 fol. 10.
SAR., ona Montfoort 1448 fol. 13.
HUA, dorpsgerecht Benschop 271 fol. 49V.
SAR., ona Montfoort 1448 fol. 168.
SAR., ona Montfoort 1448 fol. 328 en 329.
HUA, ona Oudewater 1880, akte 85.
HUA, dorpsgerecht Benschop 271 fol. 25V.
HUA, dorpsgerecht Benschop 239 fol. 27.
HUA, dorpsgerecht Benschop 239 fol.29.
Ibidem fol.29v.
HUA, dorpsgerecht Benschop 328.
HUA, dorpsgerecht Benschop 247 fol. nv.
Ibidem.
HUA, dorpsgerecht Benschop 242 fol. 18.
(marge met datum 1-7-1617).
HUA, dorpsgerecht Benschop 308 fol. 197.
HUA, dorpsgerecht Benschop 308 fol. 183.
HUA, dorpsgerecht Benschop 329 s.f.
HUA, dorpsgerecht Benschop 254 fol. 161.
HUA, dorpsgerecht Benschop 270 fol. 5.
HUA, dorpsgerecht Benschop 270 fol. 49.
HUA, dorpsgerecht Benschop 258 fol. 113.
HUA, dorpsgerecht Benschop 270 fol. 170V.
HUA, dorpsgerecht Benschop 271, d.d. 30-6-
1685.
HUA, dorpsgerecht Benschop 329 s.f.
HUA, dorpsgerecht Benschop 259 fol. i66v.
HUA, dorpsgerecht Benschop 262 fol. 162.
Ibidem, fol. 162V.
HUA, dorpsgerecht Benschop 257 fol. 239.
HUA, dorpsgerecht Benschop 258 fol. 58.
HUA, dorpsgerecht Benschop 270 fol. 153V.
HUA, dorpsgerecht Benschop 258 fol. 217.
HUA, dorpsgerecht Benschop 271 fol. 63.
HUA, dorpsgerecht Benschop 258 fol. 259.
HUA, dorpsgerecht Benschop 259 fol. 124.
HUA, dorpsgerecht Benschop 331 fol. nv.
HUA, dorpsgerecht Benschop 259 fol. 177.
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het portret van...
[het echtpaar Schermerhorn-Stammes]

Wijbrand Dirksz. Schermerhorn (zn. van Dirk Evertsz. Schermerhom en Guurtje van der Sluis),
geb. Schermer 12-12-1833, burgemeester van St. Maarten, overl. ald. 13-7-1900, tr. St. Maarten
1-5-1858 Trijntje Stammes, geb. St. Maarten 15-1-1836, overl. ald. 5-7-1891, dr. van Jacob Stam-
mes en MaartjeSmit.
Uit dit huwelijk zijn te St. Maarten negen kinderen geboren.

De afdrukken zijn gemaakt te Alkmaar omstreeks 1870 door P. Vlaanderen, Verdronken Oord,
wijk D no. 34.

J. Ludeke

Literatuur
- J. Ludeke, Schermerhorn, een dorp..., een familie..., in: Westfriese geslachten XXXII, uitgave van de Stich-

ting Westfriese families (1998).

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15.
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Hollandse arbeidskrachten in Lippborg
(1876-1920)

DOOR Jos KALDENBACH EN ALFRED SMIESZCHALA

In het Munsterland is het begrip 'Hollandganger' een algemeen bekend fenomeen. Vooral
na de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) trokken Duitse arbeiders en handelaren en masse naar
Nederland in de stille tijd tussen het zaaien en maaien, dus van maart tot juli, en verdienden
daar een goede boterham met turfsteken, polderwerk, hooien en maaien. Ze namen erna vaak
uit Nederland hoogwaardige consumptiegoederen mee terug om er handel mee te drijven in
de Heimat. Veel Hollandgangers vonden werk in Oost-Nederland, terwijl boerenarbeiders uit
die gebieden dan in West-Nederland werk vonden (bijvoorbeeld de 'Poepedrenten' in West-
friesland). Alleen de sterkste (jonge) mannen konden de hele reis naar het westen voltooien en
het bestbetaalde werk vinden. De Hollandganger zij n veel NGV-leden niet onbekend en het is
opvallend hoeveel Nederlandse genealogieën in het Munsterland beginnen.

Wat minder bekend is het feit dat soms ook Nederlanders om economische redenen werk
in Duitsland zochten en vonden, in de scheepvaart en landbouw. Vooral na de stichting van
het Duitse Rijk in 1871 trokken veel arbeiders in de landbouw van de boerenhoeven richting
Rhein en Ruhr, waar beter betaald werk ontstond, onder andere in de staalindustrie. De boe-
ren zochten daarop vervanging van de vaklui in de veehouderij en vonden deze in Nederland.

In het Kreis(zentral)archiv Warendorf1, waar de tweede auteur als archivaris werkzaam is,
en dat is gecombineerd met het Stadtarchiv, zijn in talloze akten de namen van Nederlandse
arbeiders - steevast Hollanders genoemd - terug te vinden. Zo zijn hierna alleen voor het
dorp Lippborg in het Amt Beckum, ten oosten van Hamm (Westfalen), de naamlijsten uit de
journalen van het bevolkingsregister (de Ab- und Anmelderegister) van het Amt Beckum (A
536, A 537, A 538 A 539) op de gegevens van Nederlanders nagekeken en genoteerd. Het onder-
scheid tussen Duitsers en Buitenlanders in de gegevens is gemakkelijk te vinden, omdat de
inschrijvingen van de Duitsers in zwart en die van de Nederlanders in rood zijn geschreven.
Deze journalen zijn slechts enkele tientallen jaren verplicht geweest. Deze An- und Abmel-
deregisters zijn niet voor alle gemeenten van de huidige Kreis (district) Warendorf even com-
pleet bewaard gebleven. In de bijlage geven de verschillende nummers boven de naam de in-
ventarisnummers, de zogenaamde signaturen, aan waarmee het origineel is op te vragen. De
in deze bijlage vermelde geboortegegevens die zijn overgenomen uit het bevolkingsregister
van het Amt Beckum zijn slechts indicatief en dienen voor verder gebruik eerst in de officiële
Nederlandse-, dan wel Duitse registers gecontroleerd te worden. Een gewaarschuwd mens
telt voor twee! Het administratieve jaar begint volgens Pruisische gewoonte op 1 april.

Lippborg is tegenwoordig een typisch landbouwgebied in de gemeente Lippetal in de Kreis
Soest met ongeveer 2.500 inwoners, maar het aantal boerenbedrijven neemt tegenwoordig
gestaag af. In het dorp hebben zich ambachtslieden en handelaren gevestigd. De hoeven be-
vinden zich vooral in de vroegere gehuchten (in de naamlijsten zoveel mogelijk vermeld).

Het Kreis(zentral)archiv is een verrassende bron voor historici en genealogen die nog tame-
lijk onbekend is. In het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging
te Weesp bevinden zich van het Warendorfse archief de archiefinventarissen van de gegevens
van de volkstellingen van 1685 en 1816, archiefbestanden van Freckenhorst (1348-1936) en het
Amtsarchiv van Hoetmar (1809-1936). De jonge archieven zijn in Warendorf ter inzage zonder
de beperkingen van de privacywetten (Datenschutz) die normaal gesproken elke Burgerlijke
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Standakte van na 1875 voor genealogen gesloten houden die geen 'berechtigtes Interesse' (ge-
rechtvaardigd belang) erin hebben.

Het begrip 'Hollandganger' is zo populair geworden, dat het zelfs een soortnaam werd. De
Duitse encyclopedie Der Grosse Brockhaus, editie 1931, schrijft onder het lemma Holland-
ganger: 'seizoenarbeiders die in het voorjaar naar Holland trokken: nu ook alle agrarische
seizoenarbeiders die bijvoorbeeld naar Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg trekken'. Volgens
deze formule heten dus de hieronder vermelde personen ook Hollandgangers.

Namenlijst van Hollandse arbeidskrachten in Lippborg
(Amt Beckum, Kreis Soest) 1877-1883,1897-1918

Inventaris Amt Beckum A 536 (1876-1883)

1877 nr. 109 - Kleinehern [ml], kamenierster, katholiek, komt op 27 oktober 1877 van Holland
naar de Graaf van Galen in Lippborg/Assen [Haus Assen]

1878 nr. 17 - Ernst, Aug., dagloner, geboren 8 augustus 1848 Wilbert Essen, komt op 30 maart
1878 van Holland naar de Colon (vrije boer) Fröhlich, Lippborg-Frölich 16, gaat op 2 mei 1878

1882-1883 - Kliewegenannt Hunke, Heinrich, dagloner, geboren 20 mei 1857 Lippborg, komt 30
maart 1883 van Holland naar Lippborg-Polmer nr. 30, reserve I

Inventaris Amt Beckum A 537 (1894-1902)

Nr. 72/ 211/ 47 (zie ook nr. 193) - Kosiker, Gentje, knecht in de veehouderij / brenner (stoker of
steenbakker), geboren 16 juli 1866 Holland, komt op 10 mei 1897 van Friesland naar Lippborg-
Osker 22 [Kockenbeck], gaat op 6 februari 1898 van Lippborg-Osker 16 [Kockenbeck] naar Bec-
kum, komt op 1 april 1898 van Beckum naar Lippborg-Dorp 42 [Wulf]

Nr. 96/ 219 - Brandsma, Jan, knecht in de veehouderij, geboren 29 mei 1876 Friesland, komt
op 6 september 1897 van Friesland naar Lippborg-Osker 22 [Nolle], gaat op 8 maart 1898 van
Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland

Nr. 99 - Schwinger, Gerben, knecht in de veehouderij, geboren 1 maart 1855, komt op 8 septem-
ber 1897 van Friesland naar Lippborg-Fröhlich 17 [Frölich]

Nr. 138/ 51 - Tekstra, Sijtze, knecht in de veehouderij, geboren 28 februari 1868 [doorgehaald:
1838], komt op 1 oktober 1897 van Holland naar Lippborg-Assen 22 [van Galen], gaat op 2 april
1902 van Lippborg-Assen 22 [van Galen] naar Holland

Nr. 192 -Boersma, KlaasDoedes, knecht in de veehouderij, geboren 28 maart 1848 Holland, komt
op 1 december 1897 van de Familie in Holland naar Lippborg-Dorp 42 [Wulf]

Nr. 207/ 216 - Wieringer,Atse, knecht in de veehouderij, geboren 9 augustus 1874 Weidum, Hol-
land, komt op 8 januari 1898 van Holland naar Lippborg-Frölich 17 [Schulz-Frölich], gaat op 4
maart 1898 van Lippborg-Frölich (familie) naar Holland

Nr. 219 - Brandsma, Jan, knecht in de veehouderij, geboren 29 mei 1876 Holland, gaat op 8
maart 1898 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland
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Nr. 224/ 36 - Miedema, Wijbrandes, knecht in de veehouderij, geboren 29 augustus 1852 of 1853
Holland, komt op 10 maart 1898 van Holland naar Lippborg-Osker 16 [Kockerbeck], gaat op 1
april 1898 van Lippborg-Osker 16 [Kockerbeck]

Nr. 270/ 70 - Boersma, Klaas, knecht in de veehouderij, geboren 28 maart 1848 Holland, komt
op 1 november 1898 van Holland naar Lippborg-Dorp 42 [Wulf], gaat op 28 mei 1898 van Lipp-
borg-Dorp 42 [Wulf] naar Holland

Nr. 162/156 /157 - Hagedorn, Guite/Huite, handelaar, gehuwd, geboren 26 oktober 1880 Wei-
hem, Holland, komt op 3 oktober 1898 van Oelde-Kirchspiel naar Lippborg-Assen 22 [van
Galen], gaat op 2 oktober 1900 van Lippborg-Assen 22 [van Galen] naar Düsseldorp, komt op
19 november 1903 van Holland naar Lippborg-Assen [van Galen], gaat op 1 oktober 1903 van
Lippborg-Assen 22 [van Galen] naar Ahlen, komt op 2 oktober 1908 van Stromberg naar Lipp-
borg-Dorp 612

Nr. 193 (zie 72) - Kooiker, Gentge, knecht in de veehouderij, geboren 16 februari 1866 Holland,
gaat op 8 december 1898 van Lippborg-Dorp 19 [Rolf] naar Hovestadt

Nr. 78/130 - Gosliga, Sieds, knecht in de veehouderij, geboren 9 september 1878 Jellum, gaat op
1 juli 1900 van Lippborg-Dorp 42 [Wulf] naar Holland

Nr. 87/130 - de Jong, Ranod [lees Ruurd ?], knecht in de veehouderij, geboren 12 februari 1866
Hemelum, komt op 20 juni 1900 van Lütkendortmund naar Lippborg-Dorp 42 [Wulf]
gaat 17 september 1900 van Lippborg-Dorp 42 [Wulf] naar Stockum [Schulze Blasum]

Nr. 173/ 63 - (van) Breukelen, Anthonius, knecht in de veehouderij, geboren 28 april 1877 Hol-
land, komt op 10 oktober 1900 van Hamm naar Lippborg-Dorp 47 [Wulf], gaat op 1 april 1901
van Lippborg-Dorp 42 naar Heessen

Inventaris Amt Beckum A 538 (1902-1911)

Nr. 91 - Hagedoorn, Taeke, knecht in de veehouderij, geboren 13 juni 1884 Holland, komt op
4 juni 1902 van Holland naar Lippborg-Assen 22 [van Galen], gaat op 19 november 1905 van
Lippborg-Assen 22 [van Galen] naar Holland

Nr. 137 - Bergsma, Douve, knecht in de veehouderij, geboren 2 maart 1879 Holland, gaat op 1
oktober 1903 van Beckum-Holter 8 [Sprenkler] op trektocht

Nr. 180 - Dekker, Matheus, knecht in de veehouderij, geboren 11 mei 1881 Holland, komt op 15
oktober 1905 van Beelen naar Lippborg-Assen 22 [van Galen]

Nr. 109 - Koopmannjan, knecht in de veehouderij, geboren 10 september 1880 Holland, gaat op
1 oktober 1906 van Lippborg-Dalmer 10 [Austerschulte] naar Nieder-Erlenbach

Nr. 36 - van Houwelingen, Wilhelm, knecht in de veehouderij, geboren 26 april 1862 Holland,
komt op 4 april 1903 (gaat op 17 april 1904) van Rorup naar Lippborg-Osker 22 [Nolle]
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Nr. 184 - Veenland, Emanuel, knecht in de veehouderij, geboren 5 februari 1874 Holland, komt
op 1 oktober 1903 van Holland naar Lippborg-Dorp 4 (gehuwd), komt op 5 februari 1907 van
Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Ichten

Nr. 211 - Pophema (Poppema), Pophe, knecht in de veehouderij, geboren 15 februari 1881 Holland,
komt op 6 december 1908 naar Lippborg-Osker 22 [Nolle]

Nr. 228 - Poockta, Riemer, knecht in de veehouderij, geboren 8 november 1887 Franeker, komt
op 13 januari 1908 van Bropler (Bramier?) naar Lippborg-Osker 22 [Nolle]

Nr. 229 - Waslander, Libba, knecht in de veehouderij, geboren 26 september 1884 Holland,
komt op 1 oktober 1909,
gaat op 1 december 1909 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland

Nr. 236/ 300 in A 539 - Dekkerjohannes, knecht in de veehouderij, ongehuwd, 'Schweitzer'3, ge-
boren 8 juli 1875 Akersloot, komt op 1 oktober 1909 van Vorhelm naar Lippborg-Assen 22 [van
Galen], gaat op 3 oktober 1911 van Lippborg-Assen 22 [Galen] naar Tönnishauschen [Gemeente
Vorhelm], gaat op 3 december 1913 van Lippborg-Brönicke 6 [Wiengarn] naar Wolbeek

Nr. 264 - Mulder, Eelke, knecht in de veehouderij, ongehuwd, geboren 14 januari 1888
Hardegarijp/Grouw, komt op 10 februari 1909 van Holland naar Lippborg-Osker 22 [Nolle],
gaat op 8 april 1910 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland

Nr. 44 - Sietsma, jacobus Barteles, knecht in de veehouderij, ongehuwd, geboren 28 februari
1859 Holland, komt op 1 april 1910 van Holland naar Lippborg-Assen 5 [Hessing], gaat op 8 juli
1910 van Lippborg-Assen 5 [Hessing] naar Essen

Nr. 123 - van Kleef, Herbert, knecht in de veehouderij, ongehuwd, geboren 8 februari 1886 Hol-
land, komt op 25 mei 1910 van Holland naar Lippborg-Osker 22 [Nolle], gaat op 26 juli 1910
van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Hamm

Nr. 125 - Bloem, Willem, knecht in de veehouderij, ongehuwd, geboren 28 juli 1885 Schoten,
komt 11 juli 1910 van Herzebrock [Hessing] naar Lippborg-Assen 5, gaat op 10 oktober 1910 van
Lippborg-Assen 5 op trektocht

Nr. 191 - Beenen,]acob, knecht in de veehouderij, dissident (confessieloos), geboren 16 februari
1893 Oude-Schoot, komt op 4 oktober 1911 van Duimen naar Lippborg-Assen 31 [Pieper]

Nr. 234 (zie 76, volgt) - de Koe, Foeke, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, ge-
boren 9 juli 1870 Woudsend, komt op 3 oktober 1911 van Holland naar Lippborg-Ebbecke 12
[Wintergalen], gaat op 1 april 1912 naar Holland

Nr. 225 - Woltersjohann Theodorus, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren
11 januari 1886 Houssen, komt op 3 oktober 1910 naar Lippborg-Assen 5 [Hessing]

Nr. 231 - Meyerjohannes, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 8 septem-
ber 1885 Holland, Wageningen, komt op 1 oktober 1910 van Holland naar Lippborg-Frölich 15
[Kersting], gaat op 19 december van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland
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Nr. 258 (zie 146, volgt) - Bysterbosch,Jacob, knecht in de veehouderij, gehuwd , evangelisch,
geboren 21 juli 1872 Derband (Terband), komt op 31 oktober 1911 van Holland naar Lippborg-
Frölich 15 [Kersting], gaat op 12 februari 1911 van Lippborg-Frölich 14 [Kersting] naar Holland

Nr. 284/137 -Hoedjes,Johannes, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 24
april 1886 Harenkarspel, komt op 1 november 1911 van Holland naar Lippborg-Assen 31 [Pie-
per], gaat op 1 januari 1912 van Lippborg-Assen 31 [Pieper] naar Vorhelm

Nr. 296/ 87 - Rook, Jan, knecht in de veehouderij, ongehuwd, katholiek, geboren 8 september
1887 Kampen, gaat op 19 juni 1911 van Lippborg-Frölich [Frölich] naar Ahlen4, komt op 29 de-
cember 1911 van Ahlen naar Lippborg-Frölich 17 [Frölich]

Nr. 64 - Eggers, Arend, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 11 april 1891
Beemster, komt op 10 mei 1911 van Holland naar Lippborg-Ebbecke [Wintergalen], gaat op 10
juli 1911 van Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen] naar Rheda

Nr. 85 - Bastiaannet, Gerhardus, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, geboren 7 au-
gustus 1880 Wilsum, komt op 6 mei 1911 van Holland naar Lippborg-Osker 22 [Nolle], gaat op
10 augustus 1911 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] op trektocht

Nr. 146 (zie 258) - Bijsterboschjacob Anton, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, ge-
boren 21 juli 1873 Woudsend Terband, komt op 1 september 1911 van Holland naar Lippborg-
Frölich 14 [Kersting], gaat op 12 februari 1912 van Frölich 15 [Kersting] naar Holland

Inventaris Amt Beckum A 539 (1911-1920)

Nr. 76 - de Koe, Foeke, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, geboren 9 juli 1870
Woudsend, komt op 2 oktober 1911 van Holland naar Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen], gaat
op 21 maart 1912 van Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen] naar Holland

Nr. 112 - Herder, Antonius Johannes, knecht in de veehouderij, ongehuwd, katholiek, geboren 10
maart 1885 Raalte, komt op 12 november 1911 van Havixbeck naar Lippborg-Osker 22 [Nolle],
gaat op 1 januari 1911 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland, aangemeld op 9 januari
1912 in St. Mauritz (nu deel van Munster (D))

Nr. 137 - Hoedjes, Johannes, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 24 april
1886 Harenkarspel, gaat op 1 januari 1912 van Lippborg-Assen 31 [Pieper] naar Vorhelm

Nr. 169 - Hullegie, Heinrich, knecht in de veehouderij, ongehuwd, katholiek, komt op 24 febru-
ari 1912 van Ibbenbüren naar Lippborg-Assen 31 [Pieper]

Nr. 143 - Venema,Jacob, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 31 maart
1890 Kollum/Oldekerk, komt op 2 januari 1911 van Holland naar Lippborg-Osker 22 [Nolle],
gaat op 22 mei 1912 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland

Nr. 88 - de Jager, Taede, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 2 april 1874
Joure, komt op 25 mei 1912 van Lüttringhausen naar Lippborg-Frölich 17 [Robbert], naar Au-
gustenthal
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Nr. 89/ 232 - Haarmann, Thijs, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 23
december 1862 Steenwijkerwold, komt op 6 juni 1912 van Holland naar Lippborg-Osker 22
[Nolle], gaat op 1 oktober 1912 van Lippborg-Osker [Nolle] naar Holland

Nr. 114 - Remmerde, Rijk, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 28 juli
1885 Buren, komt op 8 juli 1912 van Volmarstein naar Lippborg-Frölich 17 [Robbert]

Nr. 232 - Haarmann, Thijs, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, geboren 23 decem-
ber 1862 Steenwijkerwold, gaat op 1 oktober 1912 van Lippborg-Osker 32 [Nolle] naar Holland

Nr. 279 - Compagner, Bernhard, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 31
mei 1887 Staphorst, komt op 16 oktober 1912 van Herzfeld naar Lippborg-Frölich 18 [Hön-
ninghaus], gaat op 1 april 1913 van Lippborg-Assen 18 [Hönninghaus] naar Holland

Nr. 326 - Keijzer, Hillebrand, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 27
maart 1852 Zaandik (Zaan), komt op 16 december 1912 van Holland naar Lippborg-Frölich 17
[Robbert], gaat op 4 maart 1912 van Lippborg-Frölich 17 [Robbert]

Nr. 328 - Bos.Jelte, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 6 januari 1888
Oldetrijne, komt op 25 december 1912 van Munster naar Lippborg-Osker 22 [Nolle], gaat op 2
mei 1913 van Lippborg-Osker 22 [Nolle] naar Holland

Nr. 60 - Hedelema, Sienka, dienstmeid, gehuwd, evangelisch, geboren 16 februari 1894 Gronin-
gen, komt op 25 maart 1913 van Erkenschwick naar Lippborg-Brönnicke 1 [Vennewald]

Nr. 204 - Nieborg, Klaas, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 1 decem-
ber 1877 Hochteren, komt op 24 september 1913 van Vorhelm naar Lippborg-Ebbecke 12 [Win-
tergalen], gaat op 21 oktober 1913 van Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen] naar Holland, komt
op 30 oktober 1913 in Fröndenberg om zich te melden

Nr. 262 (zie ook 234 en 76) - deKoe, Haring, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, ge-
boren 28 mei 1868 Hommert, komt op 21 oktober 1913 van Holland naar Lippborg-Ebbecke 12
[Wintergalen], gaat op 12 maart 1914 van Lippborg-Ebbecke 12 naar Holland

Nr. 263-Lukassen,Hendrick, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 24 no-
vember 1891 Rozendal, komt op 7 november 1913 van Ahlen naar Lippborg-Assen 31 [Pieper],
gaat op 19 januari 1914 van Lippborg-Assen 21 [Pieper] naar Lippborg-Frölich 17 [Robbert]

Nr. 265 - Geel, Cornelius, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, geboren 1 februari
1886 Schagen, komt op 14 oktober 1913 van Ahlen naar Lippborg-Frölichi7 [Robbert], gaat op 9
januari 1914 van Lippborg-Frölig 17 [Robbert] naar Munster

Nr. 302 - Morsink, Johannes Hendrikus, bakker, ongehuwd, katholiek, geboren 21 oktober 1913
Denekamp, komt op 21 oktober 1913 van Scheppingen naar Lippborg-Dorp 19 [Hase]

Nr. 319 - van Gans, Sierd, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, geboren 9 november
1869 Lippenhuizen, komt op 17 januari 1913 van Haan naar Lippborg-Osker 22 [Nolle]
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Nr. 320 - van Gans, geb. Foppes, Frantje, echtgenote, gehuwd, evangelisch, geboren 18 oktober
1906 Niemoehoma (mogelijk Nieuweschans), komt op 17 januari 1913 van Haan naar Lipp-
borg-Osker 22 [Nolle]

Nr. 321 - van Gans, Theys, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 3 mei
1899 Lippenhuizen, komt op 17 januari 1913 van Haan naar Lippborg-Osker 22 [Nolle], komt
op 16 februari 1914 van Holland naar Lippborg-Osker 25 [Pieper]

Nr. 322 - van Gans, Trynke, kind, ongehuwd, evangelisch, geboren 23 juni 1903 Lippenhuizen,
komt op 17 januari 1913 van Haan naar Lippborg-Osker 22 [Nolle]

Nr. 323 - van Gans, Hesseltje, kind, ongehuwd, evangelisch, geboren 21 september 1912 Ahlen,
komt op 17 januari 1913 van Haan naar Lippborg-Osker 22 [Nolle]

Nr. 327 - Minkes, Wieger, knecht in de veehouderij, gehuwd, evangelisch, geboren 27 mei 1882
Tenoispes, gaat op 2 januari 1914 van Lippborg-Osker 22 naar Neuahlen

Nr. 328 - Minkes, Antge, echtgenote van Westra, gehuwd, evangelisch, geboren 30 april 1885
Beets, gaat op 2 januari 1914 van Lippborg-Osker 22 naar Neuahlen

Nr. 329 - Minkes, Wietze, kind, ongehuwd, evangelisch, geboren 13 februari 1901 Boornbergum,
gaat op 2 januari 1914 van Lippborg-Osker 22 naar Neuahlen

Nr. 330 - Minkes, Boutje, kind, ongehuwd, evangelisch, geboren 7 januari 1912 Kirchspiel Bec-
kum, gaat op 2 januari 1914 van Lippborg-Osker 22 naar Neuahlen

Nr. 397 - Boersma, Pieter, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evangelisch, geboren 20 sep-
tember 1895 Blya, komt op 1 maart 1914 van Liesborn naar Lippborg-Assen 6 [Frie]

Nr. 398/108 - Rhebargen/ van Rebergen, Hermanus, knecht in de veehouderij, ongehuwd, evan-
gelisch, geboren 19 oktober 1891 Zutphen, komt op 3 februari 1914 van s-Gartrusch naar Lipp-
borg-Assen 31 [Pieper], gaat op 6 april 1914 van Lippborg-Assen [Pieper] naar Gelsenkirchen,
komt op 19 januari 1915 van Ennigerloh naar Lippborg-Ebbeckke 12 [Wintergalen]

Nr. 19 - Heddema, Sjenkje, dienstmeid, ongehuwd, evangelisch, gaat op 18 april 1914 van Lipp-
borg-Brönicke 1 [Vennewald] naar Blankenstein

Nr. 39 - Nieborg, Klaas, knecht in de veehouderij, geboren 1 december 1877 Slochteren, komt op
24 maart 1914 van Holland naar Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen]

Nr. 93 - Hoekstra, Piet, knecht in de veehouderij, geboren 6 juli 1895 Nordwolde, komt op 25
mei 1914 van Herzfeld naar Lippborg-Assen 18 [Vorsmann]

Nr. 109 - van Dijkjacob, knecht in de veehouderij, geboren 25 mei 1891 Nordwolde, komt op 16
juli 1914 van Herzfeld naar Lippborg-Assen 6 [Frie]

Nr. 172 - van Beek, Willem, knecht in de veehouderij, geboren 19 december 1892 Steenwijker-
wold, komt op 28 oktober 1914 naar Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen]
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Nr. 311 - van der Velde, Sieger, geboren 23 februari 1876 Haulerwijk, komt met vrouw en vier kin-
deren op 3 februari 1914 van Holland naar Lippborg-Osker 22a [Nolle]

Nr. 79 - van der Land, Sjiard, geboren 30 maart 1874, komt met vrouw en een kind op 3 oktober
1914 van Essen naar Lippborg-Osker 22

Nr. 88 - Blom, Anton, knecht in de veehouderij, geboren 1889, komt op 18 oktober 1915 van En-
nigerloh naar Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen]

Nr. 108 - van Rebergen, Hermann, knecht in de veehouderij, geboren 19 oktober 1891, komt op 19
januari 1915 van Ennigerloh naar Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen]

Nr. 116 - Hoekstra(h),Jan, knecht in de veehouderij, geboren 8 mei 1897, komt op 3 juni 1915 van
Holland naarLippborg-Assen 6 [Frie]

Nr. 64 - de Vries, Petrus, knecht in de veehouderij, geboren 29 maart 1888 Westergart, komt op
30 juni 1916 van Stromberg naar Lippborg-Ebbecke 12 [Wintergalen]

Nr. 163 - Willems, Karl, geboren 1 oktober 1898 Peer, komt op 13 maart 1916 van België naar
Lippborg-Osker 21 [Mersmann]

Nr. 67 - Paserini, Maria, geboren 19 november 1906, komt op 6 juni 1917 van Osterfeld naar
Lippborg-Polmer 9 [Brenner]

Nr. 101 - van de Ploeij, Jantine, dienstmeid, geboren 30 september 1896 Lostdrop, komt op 18
augustus 1917 van Spelle naar Lippborg-Polmer 33 [Pohlmann]

Nr. 46 - Socher, Albert Gottfried, dienaar, geboren 19 februari 1892 Lisen (Lisse?), komt op 2 april
1918 naar Lippborg-Assen [Graaf (van) Galen]

Noten
1. Het adres is: Kreis(zentral)archiv (tevens Stadtarchiv), Waldenburger Strasse 2, D-48207 Waren-

dorf. Zie ook: www.kreisarchive.de.
2. (Hagedorn) hier vermeld: geboren Westhem Holland 1885.
3. (Dekker) De Akersloter Johannes Dekker is de enige Nederlander die in de lijst niet als Holland-

ganger, maar als Schweitzer onder 'stand' (= beroep) is vermeld.
4. (Rook) hier vermeld: geboren Enschede 8 september 1887, evangelisch.

Uit Antwerpse Bron (128)

20 sept. 1578; Jan van Zelle coopman van Arnem in den lande van Gelder debet Abraham Floris
ende Gillis Buysen cooplieden compaignons, 50 ponden groote vlaems eens als resterende van
jC.xLiij [143] ponden sesse stuivers en viij penn. vlaems eens die hy comparant met Huybrecht
Henricxe cammemaecker van Rotterdam elck als principael geloeft hadden te betalen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister, 355, f. 461] [M.V-K]
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Kasteel Wij nandsrade,
de Beltkorenmolen te Nuth

en de NGV-afdeling Zuid-Limburg

Ieder jaar tracht de afdeling Zuid-Limburg een interessante locatie te vinden, waar ze haar
jaarvergadering houdt om die dan te combineren met een excursie; dit jaar op 27 maart [2004]
gebeurde dat in de zaal van de kasteelboerderij van kasteel Wijnandsrade.

De vergadering had een heel prettig verloop en aan het
slot werd op gepaste wijze afscheid genomen van het be-
stuurslid drs. J. J. van Poucke, oud-voorzitter van de afde-
ling (hij hanteerde de hamer in Zuid-Limburg van 1990-
2000). Voorzitter A. J. M.G. Piasier overhandigde hem een
stoffelijke blijk van waardering [afb. 1].

Na het officiële gedeelte werd een film vertoond over de
restauratie van het kasteel en daarop volgde een rondlei-
ding door het gebouw en werd een bezoek gebracht aan
de kerk.

Het kasteel Wijnandsrade was in zijn oudste vorm een
zgn. motte-burcht. Een motte was een heuvel die ont-
stond door opgeworpen grond die bij het graven van de
gracht om het kasteel was omhooggebracht. Boven op aP-1

die motte werd een (kleine) burcht gebouwd. Thans, na bijna duizend jaar legt een hoge heu-
vel tussen de kerk en het in 1554 een nieuw gebouwde kasteel nog iets van getuigenis af van
hoe de situatie in de 11e of 12e eeuw geweest is. Dat nieuwe kasteel fungeerde aanvankelijk als
vóórburcht van de toren op de motte.

Een deel van de poort tussen buiten- en binnenhof en het aan de noordkant-grenzende
gebouw dateren nog uit de 16e eeuw [afb. 2]. In de 18e eeuw werden verschillende vleugels
bijgebouwd en het complex werd verder verfraaid [afb. 3].
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De stamboom van de Heren van Wijnandsrade gaat ver terug tot in de 12e eeuw. De eerste ver-
melding is die van ridder Godfried (I) van Schinnen en Rhade in 1148. De zesde generatie na hem
was Wtjnand 11 van Rhade, die in 1326 huwde met Elisabeth Mascherel, erfdochter van Schönau.
Hun tweede zoon, Godfried werd heer van Schönau; hun oudste, Johan (L) Mascherel genaamd
(overleden in 1396) volgde op in [Wijnands]Rhade. Zijn nageslacht voerde de naam Masche-
rel verder. Nazate Maria Mascherel (overleden in 1562) was erfdochter van Heyden, Terblyt en
Wijnandsrade, huwde in 1516 met Wilhelm von dein Bon̂ arf (overleden in 1554). Gedurende vier
eeuwen - tot in de 19e eeuw - vererfde het kasteel in de familie von dem Bongart van vader op
zoon (na verheffing in de Freiherren-stand in 1629: baronnen von Bongart) [het Bongart-wa-
pen - een keper van zilver op een rood veld - is o.a. boven de buitenpoort aangebracht; afb. 4].

Van 1872-1910 waren Jezuïeten in het kasteel gevestigd, later o.a. Minderbroeders Conven-
tuelen, en na verkopen in 1916 en 1967 werd het uiteindelijk in 1990 gekocht door de Stichting
tot behoud van Kasteel Wijnandsrade en werd het grondig gerestaureerd.

Na bezichting van kasteel en kerk, maakte een deel van de aanwezigen nog gebruik van de
mogelijkheid de Beltkorenmolen van Nuth te bezoeken [afb. 5], en wel onder leiding van de
vrijwillig molenaar, dhr. Jean J.M. Delbressine [afb. 6]. Deze hield een inleiding over de ge-
schiedenis van molens, heerlijke rechten als het windrecht en recht van molendwang, en de
belasting op het gemaal.

• Het windrecht - het recht om gebruik te maken van de wind - werd geregeld in een wind-
brief en de daarvoor betaalde vergoeding heette het windgeld. Bij watermolens gold op
dezelfde wijze het waterrecht of stuwrecht.

• Het recht van molendwang of ban hield in dat de eigenaar of leenheer van het windrecht
de ingezetenen kon verplichten om hun graan op zijn molen te laten malen.

• De belasting op het gemaal was een rijksbelasting, die geheven werd op de eerste levens-
behoeften. Wie tarwe of rogge tot meel voor broodbakken wilde laten malen, moest eerst
bij het belastingkantoor zijn belasting betalen [in 1856 schafte het Rijk deze belasting af,
maar de gemeenten mochten deze nog tot 1886 blijven heffen].
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ajb.s

aft-

De geschiedenis van de molen van Nuth gaat terug tot 1880, toen Henricus van Soest verzocht de
molen te mogen bouwen. Tien keer wisselde de molen van eigenaar tussen 1887 en 1934. Een
drama speelde zich af toen op zondag 25 juni 1933 Martha Moonen, echtgenote van eigenaar
Jacob Hubert Wevers, vermoord werd en haar man zo zwaar gewond, dat hij twee dagen later
eveneens overleed, negen kinderen achterlatend. De molen kwam in 1934 in bezit van de fa-
milie Delbressine. De vader van onze inleider, Mathias Delbressine was de laatste molenaar-ei-
genaar. Hij overleed in 1971 en het molenaarsbedrij f werd opgeheven. In 1992 werd de molen
eigendom van de al eerder genoemde Stichting tot behoud van Kasteel Wijnandsrade. De heer
Delbressine junior behaalde in 1995 het diploma voor vrijwillig molenaar; in zijn vrije tijd
ontvangt hij bezoekers en laat hij de molen regelmatig draaien; zo zet hij toch nog de familie-
traditie voort!

M. Vulsma-Kappers

Literatuur: E. H. Brongers, Geschiedenis van het KasteelWijnandsrade, Nuth 2001,2c druk.
GeneVer, jg. 7, nr. 2, mei 2004, pag. 53/55.
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het portret van...
[Samuel Pieter Baerveldt]

Samuel Pieter Baerveldt (zn. van Pieter Baerveldt en Elisabeth Maria Cathartnajacoba Barbara
Ludowika Franciska de Schoren), geb. Rotterdam 19-9-1820, gemeentesecretaris van Strijen, overl.
Dordrecht 26-3-1898, tr. (1) Strijen 24-12-1845 JohannaSchmidt; tr. (2) Strijen 26-4-1855 Johanna
Koopmans, geb. Dinteloord 30-3-1823, overl. Dordrecht 2-2-1889, dochter van Johannes Koop-
mans enjohanna Takens.
Uit het tweede huwelijk zijn te Strijen zes kinderen geboren.

De afdruk is gemaakt te Rotterdam omstreeks 1880 door J.W. Kloppert, Burgemeester Hoff-
manplein 17.

L.Th. Baerveldt

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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Smeele
DOOR MR. G. J.J. VAN WlMERSMA GREIDANUS

In de genealogische literatuur zijn verscheidene publicaties verschenen over het geslacht
Smeele. Zij gaan alle de mist in zodra zij aan de oudere generaties toekomen en fouten worden
kennelijk van elkaar overgeschreven1.

Hieronder volgt een volledig overzicht van bewezen generaties, die gevestigd waren in
Tongelre, vroeger een afzonderlijke gemeente, sedert 1920 een wijk van Eindhoven2.

I. FransMeelen, overl. 1710/1711, tr. CatharinaPeters, overl. na haar echtgenoot.
1688-1710, Frans Meelen wordt vermeld onder de inwoners van Tongelre, tot en met 1694 bij de on-
vermogenden, vanaf 1695 bij de vermogenden, in 1705 met twee paarden en andere beesten.
1696-1707, Frans Meelen wordt aangeslagen voor de personele quotisatie (in 1707 wordt hij Frans
Marcelis genoemd).
27 maart 1711, de weduwe van Frans Meelen woont met Peter Fransen (haar zoon).

Uit dit huwelijk:

1. MarieFranssen, geb. ca. 1683, tr. Tongelre 22-8-1706Jan Christiaans.
4 maart 1695, Frans Meelen en Cathalijn zijn huisvrouw hebben vier kinderen onder de 16 jaar oud:
Mari, Peter, Catharijn en Gommerijn. Dit is het geval tot en met 1699; op 12 februari 1701 hebben zij
drie kinderen onder de 16 jaar: Peter, Cathrien en Gommerijn.
25 februari 1705, Mari wordt opnieuw genoemd als hun thuiswonende dochter boven de 16 jaar,
eveneens op 10 maart 1706, maar daar is haar naam doorgehaald.
Uit dit huwelijk werden tussen 1707 en 1718 vier kinderen geboren.

2. Peter Fransen Meelen, volgt II.
3. Catharien Fransen, geb. vermoedelijk in 1690.

I maart 1707, Cathalijn dochter van FransMeelen en zijn vrouw, is nog geen 16 jaar oud.
7 maart 1708, Frans Meelen en de vrouw, Peter en Catarina boven 16 jaar; Gommerijn onder 16 jaar. Ca-
tarina is echter niet gedoopt in 1691.

4. Gommerijn Fransen, ged. Tongelre (r.-k.) 6-4-1694 (als Gumara; get. Petrus Boorichaudts en
Catharina Peters).
6 april 1694, doop van Gumara, wettige dochter van Frans Mele en Catharina Peters.
12 maart 1710, Frans Meelen en de vrouw, Catharina en Gommerijn de dochters, allen boven 16 jaar.
3 september 1716, Gommerijn Fransen is doophefster bij Paulus, zoon van haar broer PeterFransen.
II november 1718, Gommerijn Fransen is doophefster bij Peter, zoon van haar zuster Marie Fransen.

II. PeterFransen Meelen (Smeelen), geb. 1686, woonde in Tongelre, begr. ald. 26-1-1758, tr. Ton-
gelre 17-1-1711 Elisabeth Hendriks van Deursen, begr. Tongelre 17-9-1754.

12 februari i70i,Peferis nog geen 16 jaar oud.
5 februari 1703, Peter is boven de 16 jaar.
17 januari 1711, huwelijk van Peter Franscen en Elsa Hendriks, getuigen Peter Rutten en Thomas van
Alphen, Catherina Franscen (de bij haar mans naam genoemde moeder van de bruidegom? of diens
zuster?).
1711-1734: Peter Fransen en Elsa (Elisabeth) Hendriks laten elf kinderen dopen; in 1734 heet de vader
Petrus Smeelen en de moeder Elisabeth van Deursen.
Met ingang van 1711 wordt PeterFransen Meelen vermeld in de lijsten van hoofdgeld, personele quo-
tisatie en kleine speciën, in 1713 met drie koeien en een kalf, in 1722 met twee beesten; 1723-1750
met een of meer varkens; in 1724 komt hij voor op de lijst van bieraccijns. In 1719 telt hij in de perso-
nele settinge voor twee hele en vier halve personen.
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22 december 1724 is in Tongelre begraven een kind van Peter Frans Meelen, nalatend vader en moe-
der.
17 september 1754 is begraven ElskeSmeden, nalatende haar man en kinderen.
26 januari 1758 is begraven PeterSmeden, nalatende kinderen.

Uit dit huwelijk, ged. te Tongelre:

1. Francis Peters, volgt lila.
2. Hendrina Peters, ged. 25-6-1713, tr. (als Hendrika Peeter Smeelen) Tongelre 2-4-1742 Hendrik

vandenBoom(en).

3. JanPeters,ged. 15-12-1714.
4. Paulus Peters, volgt Illb.
5. Caterina Peters, ged. mei 1718. 'vader afkomstig uit Tongelre, moeder afkomstig van el-

ders'; inschrijving doorgehaald.
6. Maria Peters, ged. 28-2-1720, tr. (als Maria Smeelen Tongelre) 29-2-(sic!)-i755 Jacob van Ba-

ries.

7. PeterPeters, ged. 3-6/2-7-1722. Twee inschrijvingen, de tweede tussengevoegd.
8. Adriaen Peters, ged. 20-12-1724. Hij zal het twee dagen later begraven kind zij n.
9. Mathijs Peters, volgt IIIc.

10. JanPeters,ged.30-4-1731.
11. Martina Peters Smeelen, ged. 10-1-1734.

lila. Francis Peters (Smeele), ged. Tongelre 25-10-1711 (get. Caterina Fransen), begr. ald. (als
Francis Smeele) 9-1-1782, otr./tr. (1) schepenen van Tongelre 25-1/9-3-1738 Anna van der Wiel,
geb. St. Oedenrode, begr. (als huisvrouw van Francis Smeele) Tongelre 11-4-1771; tr. (2) Ton-
gelre 29-11-1772 Elisabeth Kuijten, overl./begr. Tongelre 6/8-8-1797.

1741-1750: Francis (Peeter) Melen wordt aangeslagen voor hoofdgeld en dranken; in 1745 voor een

varken.

Uit het tweede huwelijk, ged. te Tongelre:

1. Jan Smeele, ged. 19-12-1773.
2. Peter Smeele, ged. 2-9-1779.

Illb. Paulus Peters Meelen (Smeele), ged. Tongelre 3-9-1716, overl. Voorburg 29-4-1793, tr. Ton-
gelre 26/27-1- i744josepha (Josinajustina) Aerts van den Boom, ged. Tongelre 4-4-1713, begr. ald.
4-11-1778, dr. van Aert Dircx van den Boom en Maria Gerards.

3 september 1716, gedoopt is Paulus zoon van Peter Franssen en Elsa Hendriks. Doopheffers waren
FransPaulusz. en Gommerijn Fransen.
12,19 en 26 januari 1744, geref. ondertrouw van Poulus Peeter Meelen J:M: enjosyn Aerts van den Boomen
J:D: beiden alhier geboortig en woonachtig; ingezegend en bevestigd 26 januari 1744; 27 januari
1744 r.-k. huwelijk van Paulus Peeter Smeele en Josepha Aerts van den Boom, getuigen Peetrus Smele en
Maria Smele.
1743-1750: Poulus (Peter) Meelen komt voor op de lijsten van hoofdgeld en dranken.
4 november 1778, Josina v den Bomen H.vrou van Paulus Smeele 3 maal beluid.
29 april 1793, (ontvangen) van 't lijk van Paulus Smeelen alhier (Voorburg) overleden en zullende
begraven worden te Eikenduijnen in den Haag-Ambacht - pro deo.

Uit dit huwelijk, ged. te Tongelre:

1. Hendrica Smeele, ged. 25-8-1745.
2. Peter Smeele, ged. 12-12-1747.
3. ArnoudSmeele, ged. 24-9-1750, jong overleden.
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4. Arnoud Smeek, ged. 27-10-1753.
5. Jan Smeek, ged. 16-12-1757, jong overleden.
6. JanSmeek, ged. 16-12-1758.

IIIc. Matthijs Peters Smeek, ged. Tongelre 1-1-1726, woonde bij overlijden op Kouwenhoven
gehucht van Tongelre, overl./begr. ald. 11/13-2-1796, tr. (1) Tongelre 21-2-1751 Maria Raijmakers,
begr. Tongelre 3-3-1763; tr. (2) Tongelre 29-1-1769 Geertruid Konings (Kunnincx), begr. Tongelre
14-4-1779.

Uit het eerste huwelijk, ged. te Tongelre (NB. Bij vier van deze kinderen wordt de vader Mar-
tinus genoemd!):

1. Hendrik Smelen, ged. 12-12-1751.
2. Jan Smeden, ged. 9-8-1753.
3. Isaèe/Za Smeten, ged. 26-7-1755.
4. Catharina Smelen, ged. 25-10-1757, jong overleden.
5. CatharinaSmeekn, ged. 12-9-1759.

Uit het tweede huwelijk, ged. te Tongelre (hier heet de vader steeds Mathias of Matheus):

6. MartinusSmekn, ged. 22-10-1769.
7. Jan Smeekn, ged. 13-10-1770, begr. Tongelre 28-12-1770.
8. Maria Smelen, ged. 17-11-1771.
9. Jan Smelen, ged. 31-7-1774.

10. Petronilla Smeekn, ged. 11-1-1777.
Kinderen van Matthijs Smeelen werden in Tongelre begraven: 7-7-1759,3-3-1763,13-11-1769 en 18-11-
1769, in alle gevallen met nalating van vader en moeder; op 3 maart 1763 werd begraven de huys-
vrouw van Matthijs Smeekn, nalatende haar man en kinderen (NB. tegelijk met één der kinderen);
op 14 april 1779 werd begraven GeertruiH.vrou van MattijsSmeek.

Noten
1. De fouten komen achtereenvolgens voor in:

- J.J. Feijen-Smeele, Stamreeks Smeek, in: A.P.A. van Daalen (eindred.), Stamreeksen van Delfland,
Delft 1981, pag. 30;

- C. D. Goudappel e.a., Genealogische en historische encyclopedie van Delft, Delft 1984, pag. 238;
- A.C.S. van Vuuren, Genealogisch onderzoek Smeek, 's-Gravenhage 1996, pag. 14-15;
- W. Hollander, De familie Smeek, Zevenaar 2000, pag. 2;
- Leny Aben is een duizendpoot, in: MededelingenbladNGV-afdelingKempen-en Peelland 9 (2001), pag.

17-
Het gaat om de volgende fouten:
a. Als stamvader is vermeld Petrus Smeek, ged. Tongeren (!) 25 (bedoeld is is)-n-i698, overl./begr.

ald. 26-1-1758, tr. (1) ald. ca. 1720 Elisabeth Peters; tr. (2) i73zElisabeth van Deursen. In werkelijkheid
heette deze in 1698 gedoopte Petrus geen Smeek, mmr Smees en hij heeft niets te maken met de
familie Smeele. Trouwens, als de doop van hem bekend is, dan is toch ook zijn vadersnaam be-
kend, en die zou dan de stamvader zijn! (de ouders van de dopeling waren PetrusSmees en Maria
Joannis).

b. Deze vermeende stamvader zou twee keer getrouwd zijn geweest: eerst circa 1720 met Elisabeth
Peters en vervolgens in 1732 met Elisabeth van Deursen. In werkelijkheid was Peter Smeekn (of Peter
Fransen Meelen, hier generatie II) slechts één keer getrouwd en wel op 17 januari 1711 mttElisabeth
Hendriks van Deursen, wier familienaam echter alleen gebruikt wordt bij de doop van het jongste
kind op 10 januari 1734.

c. De naam Meele is niet herkend als variant van Smeek. Mogelijk komt dat doordat de werkelijke
stamvader Frans Meelen, toen de pastoor op 6 april 1694 naar zijn naam vroeg, geantwoord heeft
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'Frans Smeele', dat klinkt hetzelfde als 'Frans Mele'! De pastoor heeft vervolgens Franciscus Mele
als naam van de vader in het doopboek geschreven. De naam van het kind, Cumara, levert een
bewijs voor de identiteit van de vader, want zij was op 3 september 1716 als Gommerijn Fransen
doophefster bij Paulus, zoon van haar broer Peter Fransen.

d. Blijkbaar is alleen gebruik gemaakt van de klappers op de DTB-registers en niet van de
(kopie)registers zelf, laat staan van het archief van de voormalige gemeente Tongelre, terwijl
juist daaruit essentiële gegevens te voorschijn zijn gekomen.

Naast de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Tongelre (beginnend: D en T 1691, B 1719) en
Voorburg is als bron gebruikt: Archief Gemeentebestuur Tongelre, inv. nrs. 365 - 463 (lijsten van
hoofdgeld enz., beginnend 1688).

Op 27 maart 2004 tijdens het Genealogisch Historisch Weekend te Gcmert, georganiseerd door de NGV-afdeling Land
van Cuijk en Ravenstein, krijgt een bezoeker uitlegvan Wint Jaegers. Jaegers is op 11 december 2003 te Mill onderschei-
den als lid in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn verdiensten voor de NGV en de genealogische wereld in Brabant.
Jaegers is onder meer bekend om zijn gezinskaartensysteem met circa 75.000 gezinskaartjes (op de voorgrond is een
klein deel daarvan te zien) en een twintigtal publicaties als mede-redacteur
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archiefnieuws

Gemeentearchief Schiedam
www.schiedamarchief.nl

Het Gemeentearchief Schiedam is misschien een
beetje vreemde eend in de archiefbijt. Niet aange-
schoven bij GenLias, Digitale Stamboom of ISIS,
maar zijn eigen weg gekozen. Vorige maand kon-
digde gemeentearchivaris Laurens Priester aan
dat in de tweede helft van dit jaar bezoekers aan
de website on line kunnen zoeken in de registers
van de Burgerlijke Stand.

Dat is niet zo bijzonder, maar wel dat deze
digitale bezoekers per e-mail een kopie van de ge-
zochte akte(n), en dus ook de complete huwelijks-
bijlagen, gratis kunnen aanvragen. Zij krijgen
deze dan digitaal toegezonden in PDF-formaat.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 5, juni 2004, pag. 9]

GenLias Monitor
www.coret.org/genliasmonitor

Via deze site van Rob Coret kunt u op geslachts-
naam op de hoogte blijven van de laatste updates
in GenLias. De GenLias Monitor geeft u de mo-
gelijkheid om een zoekprofiel op te geven. Het
zoekprofiel in GenLias Monitor is gelijk aan de
invoervelden van GenLias. Als er nieuwe zoekre-
sultaten te verkrijgen zijn, wordt u via e-mail op
de hoogte gesteld.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 5, juni 2004, pag. 9]

Stads- en Streekarchief Zutphen
Archiefbeheer van de gemeenten Brummen,
Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen
en het Waterschap Veluwe, Spiegelstraat 13-17,
7201 KA Zutphen; geopend: di 9.00-21.00 uur en
wo t/m vrij 9.00-17.00 uur; tel.: 0575-51.21.57;

e-mail: streekarchief@zutphen.nl
www.streekarchiefzutphen.nl

De studiezaal in 2003
In 2003 trok de studiezaal 1202 bezoekers die
tezamen 2625 bezoeken aflegden. De drukste dag
was dinsdag: er kwamen soms wel 25 of meer be-
zoekers naar de studiezaal. Vrijdag is doorgaans
de rustigste dag. Genealogie blijft de populairste
reden om naar het archief te gaan: 48% van de
bezoeken heeft betrekking op stamboomonder-
zoek. In 2003 herbergden de archiefdepots aan de
Spiegelstraat vier kilometer archief. Uitgerekend

zijn dat 24.000.000 vellen papier. Als ze allemaal
achter elkaar gelegd zouden worden, zou dat een
lint van 7200 kilometer papiervellen zijn.
Aanwinsten archieven en collecties

• De archievencollectie Brummen werd uitge-
breid met zeer waardevolle aanvullingen op
de archieven van de Sociëteit Concordia (ar-
chiefnummer 2.040) en de Louise-inrichting
(archiefnummer 2.044).

• Het familiearchief Lenting. Mr. L. E. Lenting
was van 1867 tot 1877 archivaris van de stad
Zutphen. Het familiearchief is toegevoegd
aan de serie archieven van Zutphen (archief-
nummer 390).

[Nieuwsbrief Stads- en Streekarchief Zutphen,
2004-2]

Tijdschriftententoonstelling
In 2006 organiseert de KB [Koninklijke Biblio-
theek] een grote tentoonstelling over publieks-
tijdschriften. Daar zullen talloze herkenbare en
verrassende beelden uit het leven van alledag
van de afgelopen honderd jaar zichtbaar worden
gemaakt. Geen medium geeft de twintigste eeuw
indringender weer: maatschappelijke ontwik-
kelingen als de arbeidersbeweging, ontzuiling,
democratisering en vrouwenemancipatie,
veranderende normen op het gebied van seksu-
aliteit, integratie van minderheden, tolerantie
en privacy. De grote gebeurtenissen: rampen.de
Wereldoorlogen, politieke conflicten. Ondanks
de opkomst van nieuwe media is het tijdschrift
nog steeds een van de belangrijkste informatie-
en communicatiemedia.

[KB.nl, jg. 3, nr. 2, juni 2004, pag. 10]

E-Depot in bedrijf
Met de operationalisering van haar e-Depot is de
KB wereldwijd de eerste organisatie met een ge-
avanceerd systeem dat de mogelijkheid biedt voor
opslag en permanente toegang tot elektronische
documenten. Het e-Depot is een van de eerste
systemen die gebouwd zijn op basis van de inter-
nationale standaard Open Archival Information
System (OAIS). In het e-Depot worden onder meer
alle elektronische tijdschriften van Elsevier en
Kluwer geladen. Ook zij n gesprekken gaande met
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andere internationale uitgevers om hum digitale
publicaties in het e-Depot op te nemen.
Emulatie in de praktijk
De KB en het Nationaal Archief gaan nauwer
samenwerken op het gebied van conservering,
waarvan digitale duurzaamheid een belangrijk
aspect is. Er wordt een gezamenlijk project ge-
start: de ontwikkeling van toegang tot digitale
bestanden met behulp van emulatie. Emulatie is
het nabootsen van oude systemen op nieuwe plat-
forms. Hiermee is het mogelijk in de toekomst
programma's in hun oorspronkelijke vorm te
gebruiken.
Er zijn al verschillende emulatoren in omloop
om bijvoorbeeld oude computerspelletjes weer te
kunnen spelen. Een dergelijke techniek voor het
toegankelijk houden van digitale documenten
is tot nog toe alleen in theorie uitgewerkt. Het
project van de KB en het Nationaal Archief zal het
eerste ter wereld zijn dat deze aanpak ook in de
praktijk brengt.
Oude floppy's in een nieuw jasje
De KB onderneemt soms ook een aantal kleine
praktische activiteiten. Af en toe duiken er nog
floppy's op van het s'A'A formaat. Binnen de KB
was geen pc meer waar dit formaat in paste. Na
enig zoeken is het gelukt om aan een oudere lezer
te komen en na wat knutselwerk heeft de KB nu
weer een computer met een 5% floppy-drive. Op
een van de floppen bleek een emulator te staan
voor een Commodore 64, die op Windows draai-
de. Dat is alvast één programma gered! Mocht er
in de nabije toekomst nog wat tijd overblijven
dan wordt zeker geprobeerd om meer verouderd
materiaal nieuw leven in te blazen. Er staan al
twee oude Olivetti's uit 1987 op de plank.

[KB.nl, jg. 3, nr. 2, juni 2004, pag. 6 en 7]

DrenLias vernieuwd metoverlijdensgegevens
1942-1953
Bezoekers van de genealogie-site

www.drenlias.nl
kunnen zoeken naar gegevens uit geboorteakten
(1811-1902), huwelijksakten (1811-1922) en over-
lijdensakten. Tot voor kort waren deze laatste
tot 1942 openbaar, maar nu is de periode tot en
met 1952 erbij gekomen. Dat betekent dat alle
overledenen uit de tweede wereldoorlog zijn op
te zoeken en in veel gevallen ook de mensen die in
de Duitse vernietigingskampen zijn vermoord of
in Westerbork zijn overleden.

De aangifte, die werd gedaan door middel van
een zogenoemde 'overlijdensakte van elders over-
ledene', vond vaak pas vele jaren na het einde van
de oorlog plaats. De overlijdensakten zelf zullen

in de loop van de zomer in het Drents Archief zijn
in te zien, maar deze bieden nauwelijks meer in-
formatie dan wat nu via DrenLias wordt geboden.

Naast de overlijdensakten zijn nu ook de suc-
cessiememories van 1806 tot 1902 via DrenLias te
vinden. Successiememories zijn aangiften bij de
belastingen van nalatenschappen. Voor stam-
boomonderzoek kan het interessant zijn om zo
te weten te komen welke bezittingen iemand
had. DrenLias geeft aan of iemand onroerende
goederen heeft nagelaten. Om de memories daad-
werkelijk in te zien is een bezoek aan het Drents
Archief nog wel noodzakelijk, maar gewapend
met de gegevens die in DrenLias zijn te vinden zal
dat voor niemand meer een probleem opleveren.
[Drents Archief, nieuwsbrief, zomer 2004, pag. 2]

Handschriften in de Zeeuwse bibliotheek
Handgeschreven documenten in de Zeeuwse
Bibliotheek? Natuurlijk kun je er boeken, tijd-
schriften en andere gedrukte werken vinden,
maar minder bekend is de bijzondere handschrif-
ten-collectie van het Zeeuws Documentatiecen-
trum van de Zeeuwse Bibliotheek.
Geschreven documenten
De verzameling handschriften telt ruim 8000
nummers. Niet elk handschrift ziet er hetzelfde
uit, soms is het een los papiertje, een briefkaart
of een persoonlijke brief, maar er zijn ook notitie-
boeken, dagboeken, schetsboeken, poè'ziealbums
en schriften. Een aantal handschriften is zelfs ge-
bonden in een fraai leren boekband, zoals bijvoor-
beeld een zeventiende-eeuws album amicorum,
een boekje waarin vrienden of vriendinnen voor
elkaar gedichten, verhalen of citaten schreven of
tekeningen maakten.
Illustraties

Sommige handgeschreven teksten zijn versierd
met tekeningen. Het handschrift van P. de Wind
uit Middelburg over zijn reis naar Axel, eind ok-
tober 1777, bevat in de kantlijn een schetsje van
een 'lantaarnpaal op de groote markt te Axel'.
De 'Korte aantekeningen gehouden door Abra-
ham van de Broecke Jz. sedert zijn vertrek uit
Middelburg als gedesigneerd Garde d'Honneur'
(1813-1814) zijn verfraaid met tekeningen in wa-
terverf. Bijzonder is het schrift van schoolmeester
Dankert de Jager uit Goes (1674) met in vele krul-
len getekende mensen en dieren. Alle schetsjes en
tekeningen zijn gefotografeerd en geregistreerd
en voor iedereen in te zien bij het Zeeuws Docu-
mentatiecentrum.
Oud en nieuw

Het oudste handschrift stamt uit de vijftiende
eeuw en het meest recente is geschreven in 2003.
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Een groot deel van de verzameling bestaat uit
achttiende- en negentiende-eeuwse correspon-
dentie tussen leden van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. Dit deel van de
collectie is eigendom van het Genootschap en in
bruikleen gegeven aan de Provinciale Bibliotheek
van Zeeland, en later aan de Zeeuwse Bibliotheek.
Bij het bombardement op Middelburg op 17 mei
1940, toen ook de bibliotheek werd getroffen,
ging een deel van de handschriftenverzameling
verloren. Van bijvoorbeeld een handschrift uit
1360, verlucht met prachtige miniaturen, resteren
nog slechts enkele fragmenten. De laatste jaren
wordt de collectie vooral aangevuld door schen-
kingen.
Zeeuws

De meeste handschriften bevatten Zeeuwse onder-
werpen, maar er zij n ook exemplaren die bewaard
worden omdat ze geschreven zijn door bekende
Zeeuwen. Het deel van de collectie van het Zeeuws
Genootschap heeft vooral een wetenschappelijke
waarde en wordt gebruikt voor onderzoek op het
gebied van natuurkunde, recht, literatuur, plant-
kunde, waterstaat, onderwijs. In de verzameling
zijn ook genealogische en biografische gegevens
te vinden. De recente aanwinsten bestaan vooral
uit schriften en dagboeken met aantekeningen,
gedichten of verhalen over grote en kleine gebeur-
tenissen inhedenenverleden.bijvoorbeeldoverde
oorlog.de watersnoodramp.hetwerk.fietstochtjes
indeprovincie,lessenopschool,recepten,(overge-
schreven)liedjes en toneelstukjes.
Raadplegen

Alle handschriften worden bewaard onder opti-
male omstandigheden in de kluis van de Zeeuwse
Bibliotheek. Al in 1861 stelde J.P. van Visvliet een
catalogus samen van de collectie van het Zeeuws
Genootschap. Een belangrijke daad, zo bleek ach-
teraf want op basis daarvan kan een reconstructie
plaatsvinden van de exemplaren die in de verza-
meling aanwezig waren vóór 17 mei 1940.

Tegenwoordig is de handschriftencollectie
te raadplegen in een geautomatiseerd bestand,
waarin gezocht kan worden op namen, data en
willekeurige woorden. Het bestand is in te zien en
de handschriften kunnen worden opgevraagd bij
de balie van het Zeeuws Documentatiecentrum
op de 2e verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek,
Kousteensedijk 7 te Middelburg. Een abonne-
ment op een van de Zeeuwse bibliotheken is niet
nodig, maar er wordt wel gevraagd naar een gel-
dig legitimatiebewijs.
Openingstijden: ma 17.30-21.00 uur, di t/m vrij
10.00-21.00 uur, za 10.00-13.00 uur.
[Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 2, juni 2004, pag. 9 en 10]

Zeeuws Archief
Overlijdensakten 1941-1950 in de studiezaal
Sinds kort zijn in de studiezaal de overlijdens-
akten van alle (voormalige) Zeeuwse gemeenten
over de periode 1941-1950 op microfiche in te zien.
De tienjarige tafels, de indexen op de registers per
gemeente, zijn ook aanwezig. Daarnaast worden
de akten het komende jaar per gemeente toege-
voegd aan Zeeuws Archief ISIS, de digitale genea-
logische databank van het Zeeuws Archief.

Overigens gelden voor de geboorte-, huwelijks-
en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand
verschillende termijnen van openbaarheid. Zo
zijn de geboorteregisters openbaar na 100 jaar, de
huwelijksregisters na 75 jaar en de overlijdensre-
gisters na 50 jaar.

De registers van de Burgerlijke Stand worden
vanaf het begin (1811 en in Zeeuws-Vlaanderen
vanaf 22 september 1796) in tweevoud opge-
maakt. Het Zeeuws Archief beheert de exempla-
ren van de registers van de Burgerlijke Stand die
afkomstig zijn van het Ministerie van Justitie.
Deze registers worden in zogenaamde tienja-
renblokken aan de archiefbewaarplaatsen in de
provinciehoofdsteden overgedragen.
Zeeuws Archief, Hofplein 16, Postbus 70,4330 AB
Middelburg; tel.: 0118-67.88.00;

e-mail: info@zeeuwsarchief.nl
www.zeeuwsarchief.nl

Openingstijden studiezaal: di t/m za 9.00-17.00
uur
[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 22, juni 2004, pag. 4]

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
De toegankelijkheid van de bouwvergunningen
is sinds kort sterk verbeterd. Momenteel zijn in
de studiezaal de toegangen op de series van de
voormalige gemeenten Brouwershaven, Brui-
nisse, Middenschouwen, Westerschouwen en
Zierikzee toegankelijk. Die van Midden-Schou-
wen en Zierikzee zijn in digitale vorm in te zien.
De toegangen lopen in ieder geval over de periode
1962-1996. Van enkele gemeenten beginnen ze
eerder.

Een van de belangrijkste aanwinsten, het ar-
chiefvan de Nutsspaarbank in Zierikzee, is sinds
kort geïnventariseerd. Het archief begint in 1819
en loopt door tot de fusie met de SNS-bank. Het
grootste deel wordt gevormd door de negentien-
de-eeuwse financiële administratie. Talloze inwo-
ners van Zierikzee en van Schouwen-Duiveland
brachten hun spaargelden onder bij deze bank.
Uit privacy-overwegingen is de afgelopen vijftig
jaar nog niet openbaar.

In maart verscheen nummer 19 van de nieuws-
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brief van het Gemeentearchief. Deze is ook te
raadplegen op de website: www.schouwen-
duiveland.nl. De knop 'gemeentearchief bevindt
zich onder bestuur en organisatie. Met ingang
van dit nummer wordt de nieuwsbrief ook digi-
taal verzonden. Opgave daarvoor is mogelijk door
het e-mailadres op te geven aan:

gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl
[Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 2, juni 2004, pag. 11]

Nieuw online: Anno.nl
Afgelopen 3 juni is een eerste versie gelanceerd
van de website van Anno, voorheen Actueel Ver-
leden. De website is een online magazine waarin
historische achtergronden bij de maatschappe-
lijke actualiteit centraal staan. Een combinatie
van nieuws en rubrieken, lichte stukken en
zwaardere achtergronden. De toon is licht, de
onderwerpkeuze laagdrempelig. De bezoeker die
meer wil weten, krijgt via de artikelen toegang tot
de collecties van de partners van Anno. Het Nati-
onaal Archief is er hier een van. Ook biedt de site
toegang tot 'Tijdsbeeld': een tijdlijn waar kleine
en grote geschiedenissen beschreven zijn aan de
hand van het dagelijkse leven van een personage.

Het jaarthema van Anno is 'Typisch Neder-
lands?'. De thema's die de komende maanden op
de website aan bod komen zijn: Europa, vakantie
en sport. Anno gaat onder andere op zoek naar
historische achtergronden van de Nederlandse
houding ten opzichte van een verenigd Europa en
Hollands gedrag op de camping.

De website wordt de komende maanden uit-
gebreid met artikelen, extra functionaliteiten
en meer interactie. In september verschijnt een
tweede versie van de website, waarin de bezoeker
historische vragen kan stellen aan Anno. Deze
zullen worden beantwoord met hulp van de his-
torische partners. Ook schenkt de website extra
aandacht aan de 'Week van de Geschiedenis' die
loopt van 30 oktober tot en met 7 november.

[Nationaal Archief Magazine, 2004/2, pag. 2]

Digitaal Genootschap van het Verleden
uitwisseling van historische informatie op In-
ternet

www.digitaalverleden.nl
» Historische kennis is overal in onze maat-

schappij aanwezig. Niet alleen bij erfgoedin-
stellingen en universiteiten, maar bij alle
Nederlanders. Het Digitaal Genootschap van
het Verleden is een unieke werkplaats voor
iedereen met historische belangstelling.
Hier kunnen mensen hun kennis publiceren,
deze koppelen aan de kennis van anderen en

commentaar leveren op eikaars bijdragen.
» Het Digitaal Genootschap van het Verle-

den is een innovatieve toepassing voor de
uitwisseling van historische informatie op
Internet. De kern van het systeem bestaat
uit een peer-to-peer structuur waaraan
zowel particulieren als erfgoedinstellingen
kunnen deelnemen. Deze applicatie wordt
ontwikkeld onder een open source licentie.

» Kijkt u voor up-to-date informatie over het
Digitaal Genootschap van het Verleden op de
website www.digitaalverleden.nl. Hier leest
u de rapporten over het Digitaal Genoot-
schap, vindt u informatie over de voortgang
van het project en kunt u kennis uitwisselen
en discussiëren.

» Het Digitaal Genootschap van het Verleden
is een project van DIVA, de vereniging voor
documentaire informatievoorziening en het ar-
chiefwezen. Voor informatie over het project
kunt u contact opnemen met DIVA via
info@digitaalverleden.nl
Het Digitaal Genootschap wordt gesubsidi-
eerd door het Ministerie van Economische
Zaken in het kader van het Nationaal Actie-
plan Elektronische Snelwegen.«[folder]

Het landelijk project Cultureel Erfgoed Minder-
heden (CEM)
Vlak voor de zomer van 2001 ging een groot en
ambitieus meerjarenproject van de ministeries
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en van
Binnenlandse Zaken van start. Met een subsidie
van ongeveer 1,5 miljoen euro kon een serieus be-
gin worden gemaakt met het opsporen, toeganke-
lijk maken en presenteren van cultureel erfgoed
van migranten en vluchtelingen in Nederland.

Van meet af aan was het de bedoeling om de
visie van de migranten zelf centraal te stellen.
Verschillende grote migrantengroepen uit het
Landelijk Overleg Minderheden hadden eind
jaren negentig al het initiatief hiertoe genomen.
De verantwoordelijkheid werd gelegd bij de lan-
delijke erfgoedkoepels, die onderling afspraken
dat de Nederlandse Museumvereniging de orga-
nisatie op zich zou nemen.
Een uniek project

Het project, dat nog duurt tot het einde van dit
jaar, is in een aantal opzichten uniek te noemen.
Allereerst is het een bijzondere combinatie van
een 'bottom-up' initiatief met een 'top-down'
aanpak. Dit onderscheidt CEM van de aanpak van
vergelijkbare projecten in andere landen. Daar-
naast is het bijzonder vanwege de interdiscipli-
naire en de intersectorale aanpak. In een drietal
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werkgroepen nemen mensen uit migrantenor-
ganisaties, archieven, musea en universitaire in-
stituten deel aan dikwijls dynamische discussies.
De werkgroepleden functioneren gedurende het
project als denktank, 'vliegwiel' en adviseur. De
leden kunnen projectvoorstellen indienen bij de
Mondriaan Stichting onder de Tijdelijke regeling
Cultureel Erfgoed Minderheden. De subsidie van
1,5 miljoen euro is hier ondergebracht. Zo zijn in
de loop van de afgelopen jaren ruim zeventig pro-
jecten ingediend door instellingen van binnen en
buiten de werkgroepen, waarvan er bijna veertig
voor subsidie in aanmerking zijn gekomen.
Migrantenerfgoed

Om wat voor soort projecten gaat het eigenlijk?
Wat wordt verstaan onder erfgoed van migran-
ten? Globaal kunnen er twee groepen worden on-
derscheiden: erfgoed met betrekking tot migran-
ten en hun geschiedenis dat zich al in archieven
of musea bevindt én daarnaast erfgoed dat nog
opgetekend of 'gemaakt' moet worden. Onder
de eerste groep bevinden zich archieven, schil-
derijen, prenten, boeken enzovoorts van vóór
1945. Het Nationaal Archief beheert bijvoorbeeld
archieven die betrekking hebben op de geschiede-
nis van het slavernijverleden of op islamitisch erf-
goed uit landen als Marokko of Turkije. In zeven
inventarisatieonderzoeken, die in het begin van
het project zijn uitgevoerd, wordt onder andere
aangegeven waar dit erfgoed zich bevindt en om
wat voor erfgoed het gaat. In de tweede groep gaat
het meer om immaterieel cultureel erfgoed, zoals
verhalen van migranten. Ook fotomateriaal van
particulieren is belangrijk, evenals archiefmate-
riaal dat zich nu bij particulieren of organisaties
van migranten bevindt. De eindproducten zijn
heel divers: nieuwe verzamelingen, tentoonstel-
lingen, boeken, films, toneelproducties, websites
en educatieve programma's. Op deze wijze wordt
een praktische invulling gegeven aan de doelstel-
lingen van CEM.

Bij de organistie van de projecten is 'samenwer-
king' een belangrijke factor. De opzet van CEM
was dat migranten en hun organisties op een
gelijkwaardige basis met archieven en musea zou-
den samenwerken. Zo worden er in archieven in
onder andere Amersfoort, Amsterdam, Schiedam,
Rotterdam, Dordrecht en Middelburg met andere
partners projecten uitgevoerd. Op de website van
de Nederlandse Museumvereniging

www.museumvereniging.nl
is een overzicht te vinden van wat er de afgelopen
jaren in het kader van CEM is gebeurd. Bovendien
is er een lijst opgenomen van namen en adressen
van migrantenorganisaties in het hele land.

[Diversa, nieuwsbrief van DIVA, 5e jg. (2004), nr.
2,pag.7]

DIVA in het teken van kwaliteit
* Sectie Kwaliteitszorg. De Algemene Le-

denvergadering van DIVA heeft op 12 mei
ingestemd met de oprichting van een nieuwe
sectie binnen de vereniging. De sectie Kwali-
teitszorg moet de continuïteit op het gebied
van kwaliteitszorg binnen de archieven
waarborgen. Bovendien zullen ondersteu-
nende activiteiten worden ontwikkeld.

* Kwaliteitsmonitor 2004. Archieven zijn
steeds bezig met verbetering van kwaliteit
en dienstverlening. Eén van de middelen
daartoe is het invoeren van een kwaliteits-
handvest met daarin de normen waaraan
de dienstverlening van archiefinstellingen
moet voldoen. Tegen deze achtergrond is
door DIVA de Kwaliteitsmonitor Dienstver-
lening Archieven opgezet

diva@divakoepel.nl
[Diversa, 5e jg. (2004), nr. 2, pag. 2]

Uit het jaarverslag 2003 van DIVA
(vereniging voor de documentaire informatie-
voorziening en het archiefwezen)
DIVA heeft zich in het Meerjarenbeleidsplan
2001-2004 ten doel gesteld concrete producten
te maken die tegemoet komen aan de vraag in
het veld. In 2003 werkte DIVA aan de volgende
projecten:

* Het Digitaal Genootschap van het Verleden
[zie boven]

* De woonomgeving [zie Gens Nostra van dit
jaar, pagina 113/115]

* TOP op het web. Gelijktijdig met de presen-
tatie van

www.dcwoononigeving.nl
in september 2003 kon DIVA de website Toe-
gang op Personen feestelijk in gebruik ne-
men. Driejaren sinds de start van het project
waren inmiddels voorbij gegaan. Veel van
deze tijd ging zitten in overleg en het vinden
van een gemeenschappelijke visie binnen
het archiefwezen over de presentatie van
persoonsgebonden informatie via Internet.
De oplossing bleek de ontwikkeling te zijn
van een digitale schil of mediator. Deze schil
maakt het mogelijk afzonderlijke databases
tegelijk te doorzoeken met een enkelvoudige
zoekvraag. Gebruikersgemak staat daarbij
voorop. Het uiteindelijke resultaat van dit
ingewikkelde proces is een website die in
korte tijd veel reacties en gebruikers heeft
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opgeleverd. Gedurende het verslagjaar telde
de website ruim 44.000 bezoekers die bijna
49.000 zoekvragen stelden aan het systeem.

Inmiddels kan gezocht worden in de
bestanden van het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie, en Genlias, de Digitale Stambomen
van Amersfoort, Delft, Eindhoven en Leiden
en de ISIS-applicaties van RHC [=Regionaal
Historisch Centrum) Bergen op Zoom, RHC
Eindhoven, Rijksarchief Noord-Brabant,
RHC Tilburg en het Zeeuws Archief. Daar-
mee zijn miljoenen persoonsgegevens ont-
sloten. In 2004 zal gewerkt worden aan ver-
dere uitbreiding van het aantal aanbieders.
Ook zal een oplossing gevonden moeten
worden voor het toekomstige beheer.

* IDA. Archievenoverzichten maken het
gebruikers van archieven mogelijk snel en
makkelijk informatie te vinden over de vind-
plaats en aard van archieven. DIVA werkt
sedert een aantal jaren aan een dergelijk
landelijk overzicht op Internet. In 2002 is
de interface gemaakt en zijn de gegevens van
150 archiefinstellingen ingevoerd. In juni
2003 zijn deze gegevens als test op het web
geplaatst om de ervaringen van gebruikers
en instellingen te genereren. Hoewel deze
actie onder de aandacht is gebracht van alle
archiefinstellingen bleef het aantal reacties
beperkt. Mogelijk dat onbekendheid met
dit project daar de oorzaak van is geweest.
Op basis van het geleverde commentaar is de
software aan gepast en is een aantal gegevens
geactualiseerd. In het voorjaar van 2004 wor-
den de gegevens van de ontbrekende instel-
lingen ingevoerd en de presentatie van de
nieuwe website zal naar verwachting in mei
2004 plaats vinden.

* Archiefkaart. Na een grondige test in het na-
jaar van 2002 werden aan het begin van het
verslagjaar de eerste archiefkaarten besteld.
De aanloopproblemen die zich bij de invoe-
ring voordeden vielen aanvankelijk mee.
De reacties van medewerkers en bezoekers
bleken overwegend positief.

Op 4 april 2003 werd het eerste exemplaar
van de archiefkaart aangeboden aan me-
vrouw W. Sorgdrager, voorzitter van de Raad
voor Cultuur.

Onverwachte problemen deden zich voor
in het voorjaar. Per e-mail gedane bestellin-
gen bleken niet altijd te zijn doorgekomen,
de kwaliteit van de pasfoto liet soms te
wensen over en de kaart werkte niet onder
alle omstandigheden. Ook de handleidingen

bleken voor receptionisten niet duidelijk
genoeg te zijn. In overleg met de hoofden
dienstverlening en leveranciers werd voor
deze problemen een oplossing gevonden.

Om problemen gericht te kunnen aanpak-
ken besloten DIVA en de stichting STAP tot
de inrichting van een vaste centrale testlo-
catie om de nieuwe versies van de software
eerst integraal te kunnen testen alvorens ze
uit te leveren. Nadat de nieuwe versie van de
software op de testlocatie in Rotterdam naar
behoren bleek te werken, kon de daadwerke-
lijke praktijktest beginnen. Na het groene
licht van het Nationaal Archief en het Ge-
meentearchief Rotterdam werd de software
aan de andere deelnemers uitgeleverd. In
het najaar bleek tijdens de instructie voor
receptiemedewerkers dat, samen met de
schriftelijke werkinstructie, de problemen
voor een belangrijk deel waren opgelost.
Maar er bleven zich ook nieuwe problemen
voordoen die vroegen om directe actie.

De stichting STAP bleek bereid het beheer
van de Archiefkaart in 2004 over te nemen
onder voorwaarde dat de lopende proble-
men worden opgelost en de financiële ver-
plichtingen inzichtelijk gemaakt.

* Digidiva. In januari 2003 besloten het Ge-
meentearchief Amsterdam en DIVA samen
te gaan werken bij het beschikbaar stellen
van informatie rondom documentaire in-
formatievoorziening in digitale context. De
in 2002 ontwikkelde Amsterdamse website
www.digidiv.nl bleek ook in een landelijke
behoefte te voorzien en DIVA reageerde po-
sitief op het verzoek van het Amsterdamse
Gemeentearchief de website voortaan geza-
menlijk te onderhouden en uit te breiden. In
een samenwerkingsovereenkomst werden
afspraken gemaakt over het beheer, onder-
houd en financiering van de website. Een
redactie van vier personen zorgde voor de
stroomlijning van de inhoud en de noodza-
kelijke aanvullingen. In april ging de nieuwe
website

www.digidiva.nl
de lucht in. De site trok in 2003 bijna 6.000
bezoekers en is daarmee een belangrijke
informatiesite over div-gerelateerde onder-
werpen.

Gemeentearchief Amsterdam (GAA)
Dienstverlening
De archieven en collecties van het GAA zijn gratis
toegankelijk voor het publiek. De studiezalen
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lenen zich voor studie naar de geschiedenis
van Amsterdam of voor genealogisch onder-
zoek. Maar ook door tentoonstellingen worden
vele kostbaarheden van het GAA aan de burger
getoond. De website biedt iedere liefhebber van
de stad iets van zijn gading: zoeksystemen ter
voorbereiding van het onderzoek en foto's, liedjes
en film voor vele vermakelijke uren.
Beeldbank
De vele duizenden foto's die het GAA in huis
heeft, tonen Amsterdam in al zijn facetten, te-
ruggaand tot halverwege de negentiende eeuw.
Ze zijn afkomstig uit verschillende archieven en
verzamelingen, zoals de collecties Jacob Olie en
G.H. Breitner, de archieven van Volkshuisvesting,
Waterleidingen en andere gemeentelijke dien-
sten en bedrijven. Ook zijn er duizenden foto's
die de eigen fotografen van het GAA in de loop der
jaren van de stad hebben gemaakt.

Tot voor kort kon deze rijkdom aan foto's enkel
door een bezoek aan de studiezalen aan de Am-
steldijk worden bewonderd. Met de introductie
van de digitale Beeldbank is een groot deel van de
collectie echter wereldwijd via Internet toeganke-
lijk.

Op 5 juni 2003 is de Beeldbank officieel in ge-
bruik genomen. Het nieuws over het bestaan er-
van spreidde zich als een olievlek over de stad. De
website draaide door de toestroom van bezoekers
de eerste dagen op volle capaciteit.

Het grote succes van de Beeldbank is te danken
aan de hoge kwaliteit van de afbeeldingen, de
mogelijkheid deze te downloaden of via de digi-
tale winkel te bestelllen als fotoafdruk of digitaal
bestand en bovenal aan de grote hoeveelheid
afbeeldingen. Bij de opening bevatte de Beeldbank
60.000 foto's en bouwtekeningen, aan het eind
van 2003 is dit aantal al gegroeid tot ongeveer
100.000.

De beelden zijn als foto of digitaal bestand ver-
krijgbaar via

www.beeldbank.amsterdam.nl
De digitale levering van beelden aan professio-
nele partijen is door de komst van de Beeldbank
aanmerkelijk versneld. Zo nodig kan het GAA
ruim binnen het uur leveren, waardoor deze
producten ook voor kranten en omroepbedrijven
aantrekkelijk worden.
Bezoekers
Dankzij de introductie van digitale zoeksyste-
men, zowel op de studiezalen als op Internet kun-
nen onderzoekers sneller de gewenste informatie
vinden. De website is door 113.095 bezoekers
bezocht. Het aantal bezoeken aan de website is
hiermee een veelvoud van het studiezaalbezoek,

dat als gevolg van de dienstverlening op afstand
iets afnam. Waren er in 2002 nog 25.014 bezoe-
kers, in 2003 24.515.

[GAA, jaarverslag 2003, pag. 17 en 18]

Collectie Bodel Nijenhuis
Een bijzondere Nederlandse kaartenverzameling
is de collectie Bodel Nijenhuis. Deze verzameling
bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Lei-
den en wordt deels via het internet ontsloten. Het
openingsscherm van de site

http://ub.leidenuniv.nl/bc/cbn/
leert ons dat het grootste deel van de collectie is
verworven uit het legaat van de jurist J.T. Bodel
Nijenhuis. Op de site is informatie te vinden over
de omvang van de collectie, tentoonstellingen
en de handbibliotheek. Er zijn twee keuzemo-
gelijkheden waarbij kaarten bekeken kunnen
worden. In de eerste plaats is dat bij 'Selecties'.
Hier worden de eerste gedrukte wandkaarten
van Schieland, Delfland en Rijnland behandeld,
die vervaardigd zijn door Floris Balthasarsz. van
Berckenrode in de periode 1609-1616. Wanneer
men één van deze kaarten wil bekijken, zal men
opmerken dat de verschillende bladen van deze
wandkaarten afzonderlijk aangeklikt kunnen
worden, waarna het betreffende deel in meer
detail zichtbaar wordt. Naast dit kaartdeel is een
menu zichtbaar waarmee men over de kaart kan
navigeren. Op het gekozen kaartdeel kan nog
verder worden ingezoomd, waardoor nog meer
details zichtbaar worden.

Ook bij de optie 'Beeldbank' kunnen kaarten
bekeken worden. Deze werkt in grote lijnen op
dezelfde manier als bij de Beeldbank Noord-Hol-
land, waar we eerder over geschreven hebben (CT
2001-1). Er is echter geen vrij zoekveld, maar in-
vulvelden. Men kan zoeken op land, auteur, regio,
plaats, kaarttype en atlas. Ook kan men de periode
aangegeven waarin men een kaart wil bekijken.
In totaal zijn er tot op heden 131 gedigitaliseerde
afbeeldingen opgenomen, waardoor ook weer de
wandkaarten van de hoogheemraadschappen, zij
het nu als totaalplaatjes. Meer dan de helft van
de kaarten is zwart-wit, waarbij het niet altijd
duidelijk is of de originelen ook zwart-wit zijn.
Wanneer er voor een kaart gekozen is, kan men
deze op drie zoomniveaus bekijken (mid, max en
zoom). Daarbij moet opgemerkt worden dat de af-
beelding onscherp wordt bij het verste niveau van
inzoomen. Het laden van deze 'zoomapplet' gaat
niet erg snel. Een ander minpunt is dat de kaarten
niet in een apart scherm worden geopend, waar-
door na het wegklikken van de kaart gelijk de hele
site wordt afgesloten. Ook zijn bij deze kaarten
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geen navigatieknoppen toegevoegd. Gebruik
dus altijd de 'Back/-Terug'-knop van de browser!
Deze site, die nog in ontwikkeling is, is een goed
voorbeeld van een kaartencollectie die digitaal
ontsloten wordt.
De rubriek @ la Carte vestigt de aandacht op
bijzondere internet-sites met betrekking tot de
historische kartografie; met tips van Elger Heere

e.heere@geog.uu.nl
ofMartijnStorms

m.storms@geog.uu.nl
via de website

www.maphist.nl/ct/alacarte/index.html
zijn alle vermelde links direct aanklikbaar]

[Caert-Thresoor, 23e jg. (2004), nr. 2, pag. 48]

Geschiedenis.nl
Historicus, leraar, of geïnteresseerde leek, wie
hart heeft voor geschiedenis hoeft nog maar één
internetadres te onthouden:

www.geschiedenis.nl
De websites Geschiedenis.net (de site voor on-
derwijs en geschiedenis) en Histocasa (gericht op
de historicus en de geïnteresseerde leek) werken
voortaan samen onder de naam Geschiedenis.nl.
Op www.geschiedenis.nl zult u alle nieuwe arti-
kelen en andere initiatieven van beide websites
terugvinden. Wij kunnen zo onze gezamenlijke
doelstelling bereiken: een breed platform bie-

den aan de historicus, de geïnteresseerde leek en
geschiedenisdocenten en -leerlingen in het voort-
gezet onderwijs.

[HG-Nieuws, jg. 11, nr. 2, juni 2004, pag. 8]

Friesland
Naast de eigen webpagina van Tresoar:

www.tresoar.nl
worden er door medewerkers van Tresoar meer
websites onderhouden. Daarbij gaat het vooral
om educatieve pagina's, maar het is de bedoeling
dat er in de toekomst ook andere websites gericht
op een bepaald thema ontwikkeld zullen worden.

Eén van de pagina's die het afgelopen win-
terseizoen met veel succes werd ontwikkeld,
is de pagina 'Triedsjes nei it ferline' (draadjes
naar het verleden). De educatieve medewerkers
hebben in samenwerking met de bibliotheken
onder die naam een project aangeboden aan de
hoogste klassen van de basisscholen in Friesland.
Het project bestond uit een gastles op school, een
tentoonstelling van door de leerlingen verzameld
materiaal en een website. Op

http://www.tresoar.nl.educatie/triedsjes
is het resultaat daarvan ook na afloop van het
project nog te bezichtigen: voorwerpen die door
de kinderen aangedragen zijn en die het verhaal
vertellen van 'draadjes naar het verleden'.

[Tresoar Web Nieuws, jg. 1,25 V 2004, pag. 2]

thuis onderzoek in Groningen
lectuuronderzoek naar uw Groningse voorouders'

Genealogie-onderzoek is leuk: er is (naast het
verslavende effect) slechts één nadeel aan ver-
bonden. Men is gebonden aan de openingstij-
den van de archieven en als men werkt, is die
tijd beperkt. En soms is een archief ook ge-
woon (te) ver. Maar daar is een oplossing voor.
Steeds meer bronnen komen op internet en
thuis kan men door middel van lectuur en li-
teratuuronderzoek nog wel het één en ander
vinden. Voor Groningen staat een breed arse-
naal aan boekwerken en klappers tot uw be-
schikking.

- U kijkt allereerst in de Genealogische
bibliografie van de provincie Groningen ge-
schreven door W.G. Doornbos, het zo-
genaamde roze boekje. Hierin Groninger

namen waarnaar onderzoek is gedaan.
Selectiecriterium voor opname in dit
boekje is dat een familienaam tenminste
drie generaties moet omvatten.

- Daarna kunt u eens kijken in de indexen
van de twee Groninger kwartierstatenboe-
ken onder redactie van R.H. Alma, F.J.
Ebbens e.a.

- Bent u met uw onderzoek al tot in de
Franse tijd teruggekomen, dan komt het
boek Groninger Gedenkwaardigheden van A.
Pathuis van pas. In dit 1079 bladzijden
dikke boek zijn grafschriften, teksten,
wapens en huismerken van 1298 tot 1814
opgenomen.
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Algemeen bekend is ook Het nageslacht
van ]acob Sybolts en Geertruid Cornelis (ook
bekent als Ommelander Geslachten, twee
delen met index) van KJ. Ritzema van
Ikema. Hierin vooral veel informatie
over families uit het noorden van de pro-
vincie.
De huwelijken in Groningen vóór 1811
zijn geklapperd. Vóór 1750 zijn ze per
paar gemeentes in boekjes samenge-
bracht, die te koop zijn bij de Groninger
Archieven. Als er enig bezit in de familie
was, liet men wel een huwelijkscon-
tract opmaken. De klappers die hierop
gemaakt zijn, zijn bij de maker (P. Bos,
adres bij de NGV Groningen bekend)
nog te koop.
Van veel plaatsen in Groningen zijn
boerderij enboeken verschenen, o.a. van
Baflo, Beerta, Bellingwolde, Blijham,
Loppersum, Middelstum, Nieuwolda,
Noordbroek, Stedum, Termunten, 't
Zandt, Zuidbroek. Het in 2002 ver-
schenen Boerderijen op het Hogeland is
van de omgeving Kantens, Uithuizen
(o.a. Warffum, Rottum en Roodeschool)
staat onder redactie van T.B. Burema
e.a. De boerderijen in het 'Wold-Oldambt'
(uitgave 1997) behandelt de bewoners
ervan uit Scheemda, Midwolda, Ekamp,
Meerland, Meeden, Heiligerlee en Wes-
terlee. C.J. Wegman en R.M.A. Wegman
schreven boerderij enboeken over o.a.
Vlagtwedde, Onstwedde, Sellingen en
Ter Apel. Bewoners, aktes en bijzonder-
heden.
Een must is ook Gruoninga. Dit jaarboek
verschijnt vanaf 1954, eerst als tijdschrift
van de NGV-afdeling Groningen, later
als jaarboek. Het bevat (uiteraard Gro-
ninger) genealogieën, kwartierstaten
en artikelen. Ons eigen afdelingsorgaan
van de NGV-Groningen, HuppelDePup,
bestaat tien jaar. Lekker leesbaar en ge-
varieerd van inhoud, met veel namen.
In Westerwolde, het tijdschrift van de
Vereniging voor Genealogie en Historie
Westerwolde staat veel genealogie over

die streek. Van de andere tijdschriften
wil ik De Nederlandsche Leeuw noemen,
waarin van 1980 tot 1990 de heer Roeme-
ling de serie Oldambstergeslachten (ruim
450 bladzijden) schreef. Het is niet nodig
Gens Nostra te noemen, waarin ook regel-
matig iets uit het Groningse.
Vanaf 1837 is de Groninger Volksalmanak
verschenen. Een zakenregister hierop is
gemaakt door R.O. Roffel (tot 1990), en
één door Frans van Geldorp (tot 1929).
Een paar willekeurige artikelen: Uit-
hangtekens en huisnamen in stad Groningen
(1931), Het Groninger Raad- en Heren Wijn-
huis (1901), Stadsambtenaren van Groningen
3525/1550 (1894), Scheepvaart in de jaren
i75i-i795 (1919) en Groninger scherprechter-
families (1925).

Heeft men Groninger predikanten on-
der zijn/haar voorouders dan is het uit
twee delen bestaande Sinds de Reductie
in Stad en Lande van Groningen door W.
Duinkerken onmisbaar. Hierin zijn
alfabetisch alle Groninger dominees
vanaf 1594 te vinden. Kent men met be-
hulp hiervan de overlijdensdatum van
een predikant, dan is Boeksael der geleerde
werelt een aardig werkje om aanvullende
gegevens te vinden. Dit verscheen vanaf
1705 en geeft van veel predikanten aar-
dige bijzonderheden. Over de bekende
(beruchte?) Henricus Carolinus van Bijier
wordt bijvoorbeeld de naam van zijn
vader vermeld, evenals Jenricus' huwe-
lijksdatum, naam echtgenote, overlij-
densdatum van haar en het aantel kinde-
ren met hun beroepen. Tevens dat hij 'al
biddende, godzalig, gerust, vol geloof
en vertrouwen uit dit aarsche tranendal
geroepen is in 't Hemelsche Jeruzalem'
en dat 'het verlies door de kinderen
bitterlijk wordt beschrijdt'. Over zijn
dubieuze rol in de Faanse zedenproces-
sen van 1731 te Zuidhorn (samen met De
Mepsche) wordt met geen woord gerept.
Dit werk wordt overigens niet uitge-
leend.

Gens Nostra 59 (2004) 443



Over Groninger plaatsen zijn honderden
boeken. Willekeurige plaatsen: Meeden,
Oude Pekela (Kroniek door D. Kuil), Uit-
huizen, Winsum en Wirdum. De heer
A. Hoft heeft in zijn boek Vissen rond de
Floem de eigenaars van alle woningen in
het centrum van Appingedam in de pe-
riode tot 1810 proberen te achterhalen.
Over beroepen verschenen ook teveel
boeken om hier te noteren. Ik noem Veen-
koloniale Zeevaart van Wilco van Koldam
e.a., waarin een naamlijst van personen
die van 1860-1872 een diploma kregen
aan de Wis-en Zeevaartschool te Veen-
dam, een lijst met Veendammer zeesche-
pen met bouwjaar, eigenaar en kapitein
en een lijst met Veenkoloniale schippers
met hun woonplaatsen en gegevens
over schip en reder. J. Frima schreef Het
strafproces in de Ommelanden tussen Eems en
Lauwers 1602-1749 over rechters, recht en
misdaad. In Stadsbelang en standsbesef van
Frank Huisman, over de gezondheids-
zorg in Groningen tussen 1500 en 1730,
zijn nadere bijzonderheden te vinden
over medicinae doctores en chirurgijns
in de stad Groningen.
Een aparte, moeilijk te vinden, groep is
de doopsgezinden. Sebo Abels schreef de
drie delen Doopsgezinde families in het Old-
ambt; hun geschiedenis loopt tot ca.1825.
Bent u vóór 1600 terechtgekomen, dan
kunt u eens zien in de kroniek van Jhr.
Mr. J.A. Feith en dr. H. Brugmans over
Abel Eppens. Twee dikke delen, vol met
namen rond 1600, een uitgave uit 1911
over de Ommelander schrijvende boer
die, uitgeweken naar Emden, schreef
over Groningers. Het DiammAlting is uit
dezelfde periode, ook hierin honderden
namen en gebeurtenissen.
Een 'breuk' is een boete die betaald
moest worden wegens het 'breken van de
vrede'. Van Westerwolde zij n de breuken
getranscribeerd door C.J. Wegman en
R.M.A. Wegman. Bellingwolde & Blijham
werd vertaald door M.J. Hofman. Beide

boeken bevatten honderden namen
vanaf 1567, zijn in druk verschenen en
nog te koop bij de vertalers.

Nogmeer...
Nog een paar algemene Groninger werken:
Nieuwe Groninger Encyclopedie (drie delen,
hoofdredactie P. Brood, A.H. Huusen en J. van
der Kooi, uitgave 1999), Hoogstaangeslagenen in
het departement Westereems, door P. J. de Winter
(honderden namen van de rijkere personen in
de periode 1750-1820 met veel achtergrondge-
gevens), De Weeskamer van de stad Groningen
1613-1811 is geschreven door B.S. Hempenius-
van Dijk (met o.a een lijst van de weesheren
met hun genealogische gegevens) en Paul
Holthuis schreef Roode Wezen in Groningen.
Hierin o.a. de loopbaan van de wezen van
1665-1965.

Tot slot - maar heel belangrijk - is de
serie Groninger Bronnen en Toegangen onder
redactie van Willem G. Doornbos. Deze se-
rie telt momenteel ongeveer dertig delen,
er komen steeds nieuwe titels bij. Een paar
voorbeelden:

- Lidmatenboek van de Gereformeerde kerk van
de stad Groningen 1594-1660

- Voogdijaanstellingen in de stad Groningen
163,9-1672, (idem over de periode 1672-
1700)

- Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-
1710

- Ondertrouwboek van de geref kerk van stad
Groningen 1594-1603, (idem van 1603-1611)

- Scheepsverkopingen 1572-1629
- R.K. bewonerslijst stad Groningen 1580-1594
- Doopsgezinde bewonerslijst stad Groningen

1634-1798
- HuwelijkscontractboekFivelingo 1613-1810
- Overlijdens Hunsingo 1806-1811
- Naamsaanneming in Groningen 1811-1826
- Bewonerslij sten van de stad Appingedam

1480-1811; hierin tientallen naamlijsten:
o.a. edele heerden 1480, eedgenoten der
burgerij 1618, neringgelden 1798

- Academische rouw (2002); bevat 861 blad-
zijden uittreksels uit de programmata
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funebria van de Academie van Stad en
Lande & Rijkshogeschool Groningen,
aangevuld met veel genealogische gege-
vens.

Uiteraard heb ik slechts een paar voorbeelden
van boeken kunnen geven. Alleen al op het
trefwoord Groningen geeft Tresoar (afdeling
Provinciale Bibliotheek) aan dat het te veel
zijn om te tonen. Tel daarbij de boeken over

dorpen, beroepen, personen enz., dan zal het
duidelijk zijn dat u bij het doornemen hier-
van waarschijnlijk tijd te kort komt.

Belangrijk bij het lezen van boeken, is te let-
ten op bronvermeldingen. Deze geven vaak
weer nieuwe titels of vindplaatsen in oor-
spronkelijke bronnen.

Ik wens u veel succes met uw 'nieuwe' hobby!

Antonia Veldhuis

Noot
1. Met dank aan Henk Hartog die het artikel kritisch doorlas.

wegwijs in een uitgebreide stamboom

Hoe houden we overzicht bij het samenstel-
len van en later bij het zoeken in een uitge-
breide stamboom?

Bij het zoeken naar een persoon of gezin
in een stamboom helpt uiteraard de ach-
ternaam niet. Bovendien komen we daarin
ook vaak dezelfde voornamen tegen. Het
plaatsen van elk nieuw gevonden gegeven
in een stamboom 'in opbouw', maar ook
het zoeken in een gepubliceerde stamboom
geeft daarom altijd veel zoekwerk. Ik werd
hiermee geconfronteerd bij het samenstellen
van de stamboom van een familie Crijns uit
Nuth in Zuid-Limburg. Van deze familie is,
voor zover mogelijk, de gehele stamboom tot
op heden uitgewerkt, wat neerkomt op een
periode van ruim vierhonderd jaar. De eerste
vermelding is namelijk de doop van een kind
in 1595 in een landbouwersgezin in Helle-
broek, een gehucht onder Nuth. Een voor het
onderzoek gelukkige bijkomstigheid is, dat
bij de kerk in Nuth het grafkruis van de vader
Christiaan (Korstgen) als historisch monu-
ment nog staat opgesteld en dat daarop zijn
o verlij densdatum en die van zijn vrouw
worden vermeld. Hij is dus de stamvader van

een thans uitgebreide familie van ongeveer
135 gezinnen met in totaal circa driehonderd
kinderen. Om bij deze grote hoeveelheid
gegevens het overzicht te houden, ontstond
wat ik genoemd heb de wegwijzer (zie het
voorbeeld op de volgende bladzijde).

Bij welk gezin een (nieuw gevonden) persoon
met de achternaam Crijns thuishoort, kan in
het geval dat alle personen dezelfde achternaam
en vaak ook nog dezelfde voornaam hebben,
het snelst worden gevonden via de moeders
achternaam, welke naam veel meer variatie
vertoont. Door de namen van de moeders in
de structuur van de stamboom uit te laten
springen en als ingang te nemen, kan de weg
in de stamboom veel eenvoudiger worden
gevonden. De wegwijzer kunnen we dan zien
als een echte boom waarvan alle bladeren
zijn weggelaten zodat we de structuur met
de achternamen duidelijk kunnen zien.
Hieronder als voorbeeld de wegwijzer met de
eerste zeven generaties van de stamboom van
bovengenoemde familie Crijns. Hierbij nog
de volgende opmerking: daar waar hierin een
aantal kinderen wordt genoemd, impliceert
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dit dat van die kinderen geen nakomelingen
met de naam Crij ns bestaan of zij n gevonden.
Deze wegwijzer is opgenomen in het familie-
boek Crijns1 dat met een oplage van 250 stuks
in de familie is verspreid. Uiteraard is in dit
boek ook het schema van de volgende zeven
generaties opgenomen.

Wanneer ik nu een stamboomnaam in een
publicatie tegen kom, kan ik met de achter-
naam van de moeder of grootmoeder vrij snel
zien of de betreffende persoon al of niet in de
stamboom voorkomt.

P.J. Orbons

Noot
1. PJ.Orbons,4oojaarCrijnsuitNuth,Amstenrade2000.

Generatie I Generatie II Generatie III Generatie IV Generatie V Generatie VI Generatie VII

Tiramers Bosch '

— Kockelkoren—1— Houben

I — Schetgens Jongen

- Meys Albrechts

Ramackers Palmen

8 kinderen
arnier

' Debye
1—• Roosenboom 8 kinderen
| — Bemeltnans 1 kind
| — Scherpenseel— Slangen
|—- Beckers Meessen
| — Frijns 1 — Geuskens
j I — Janssen

• — Kuypers
I— Hermans 1 kind
| — Voncken 1— Crijns
j ' — Lengersdor£
I— Jongen Mostard

Houben Crijns
Nuchelmans 1 kind

Nijsten

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

Genealogie
J.A. Blok-van Capelleveen, Van Boreas totBorrias, Bilt-
hoven 2003,3*o pp., ill. + index.

Het plaatsje Goor is de bakermat van de familie,
waar Joan Boreas, oud-burgemeester, in 1665 op
80-jarige leeftijd overlijdt. Het boek bevat een uit-
gebreide genealogie, waarbij over diverse gebeur-
tenissen in het leven van familieleden aandacht is
besteed. Het boek ziet er verzorgd uit, mede door
de vele afbeeldingen en bevat diverse schematische
overzichten van de familie.

D.E. Boekee, Familiekroniek Boekee. Deel 3: Het Rijn-
landse geslacht. De derde generatie van tak D (nageslacht
van Jan Theunisse Bouqué), Den Haag 2003, 143 pp.,
ill.+index.

Nadat in 2000 en 2001 de delen 1 en 2 over respec-
tievelijk de Vlaardingse Boekee's en de eerste gene-
raties in Rijnland werden uitgegeven, is het nu de
beurt aan het derde deel. Net als in deel twee wordt
in deel drie het Rijnlandse geslacht uitgewerkt.
Om preciezer te zijn: de derde generatie van het
nageslacht van de jongste zoon van Antoine Bouc-
quet, genaamd Jan (meestal Jan Theunisse Bouqué
genaamd). Vanwege de grote hoeveel gevonden en
afgeschreven bronnen blijkt dat een apart deel over
deze tak en generatie gerechtvaardigd is.

CdG

i
1 FamiUrkronkh Boekte

D. E. Boekee, Familiekroniek Boekee. Deel 4: het Rijn-
landse geslacht, de derde generatie van de Rijnsburgse
takken B en C, Den Haag 2003,260 pp., ill. + index.

De in de titel genoemde generatie vestigde zich
in Rijnsburg, Noordwijk en Warmond. Ook in
dit vierde deel van de Familiekroniek zijn weer
de transcripties opgenomen van de betreffende
documenten. Het besproken materiaal kan ook
van belang zijn voor andere genealogen die zich
met families in deze dorpen bezighouden, daar
het helderheid verschaft over enkele reeds lang
bestaande onduidelijkheden. De eerdere delen
verschenen in 2000,2001 en 2003.

ABB

H. Boelens, Honderd jaar Boelens in Klazienaveen (1903-
2003), Huizen 2003,147 pp., ill.+index.

In januari 1903 kwam Harm Boelens met vrouw
en twee kleine kinderen vanuit Wildervank naar
het Drentse Klazienaveen om te gaan werken als
machinist-bankwerker op de turfstrooiselfabriek
van de firma Scholten. Zeven jaar later vestigde hij
zich als dorpssmid in Klazienaveen in een nieuw-
gebouwd huis op de plaats waar één van zijn jongere
zoons nog steeds woont. In het boek zij n vele (fraaie)
foto's opgenomen. Uit de bijlage (een kwartierstaat
uitgaande van Harm Boelens) blijkt de afstamming
uit de familie Wigboldus (i6e eeuw).

C.M. van Dam, De vier Wijkse deurwaarders Van Dam,
Haarlem 2003,389 pp., ill.+index.

De genealogie van de familie Van Dam is opgehan-
gen aan het beroep van vier opeenvolgende genera-
ties: deurwaarder. De eerste Van Dam met dat beroep
is Huibertus van Dam (1806-1895), de laatste Cornelis
(1892-1949), de vader van de samensteller. Maar ook
aan de vier voorgaande generaties wordt aandacht
besteed, evenals aan verschillende wetenswaardig-
heden. De stamvader van dit geslacht is Harman van
Dam (ca. 1680-1718), soldaat in het Staatse leger.

CdG
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P. Eijkhout, Eijkhout - IJkhout in de Betuwe en Nijme-
gen, Nijmegen 2003,56 pp., ill. + index.

In dit boek worden twee Eijkhout-groepen
besproken die afkomstig zijn uit het dorp Dons-
brüggen bij Kleef en beschouwd worden als twee
takken van dezelfde stam. De bedoeling van het
onderzoek is geweest het historische verband tus-
sen deze twee takken op te sporen. De voorlopige
conclusie is dat de twee stamvaders, Hermanus
van tak A en Rötgerus van tak B, broers zij n en zo-
nen van een (fictieve) Joannes Eicholt, die geboren
zal zijn rond 1600. Leden van tak A uir generatie
vijf kwamen rond 1800 als tabaksplanter of land-
bouwer naar de Betuwe. Iets eerder al had een lid
van tak B zich in Nij megen gevestigd.

ABB

De familie Ootes

D:Ï

A. Goossens, De familie Ootes, (Westfriese geslachten
XXXIV), Schoorl 2002, 200 pp, ill. + index; ISBN 90-
6455-399-8.

In 1693 trouwden Jan Jansz Ootis van Zwaag met
zijn plaatsgenote Cornelisje Cornelis. Het huwelijk
werd dan ook in Zwaag voltrokken. De familie is van
oorsprong rooms-katholiek en bleef tot 1880 West-
Friesland trouw. Pas rond dat jaar vertrok een telg
naar Nieuwer-Amstel. Uiteraard zwierven ze later
verder uit, waardoor één van de familieleden mo-
menteel loco-burgemeester van Toronto in Canada
is.

CdG

J. J. Groeneveld, Kaiser, A Dutch Family - Snapshots by
a Camera Obscura in the Minor ofTime,Eemnes 2003,
214 pp., ill. + index.

De familie Kaiser vangt aan met Mattheus Keij-
ser, die rond 1700 met zijn vrouw Anna Maria vijf
kinderen kreeg in Kaltenholzhausen, een plaatsje
in het Duitse staatje Nassau-Dietz. In generatie
vier trokken twee broers naar Amsterdam en Den
Haag. Aardig zijn de vele bijzonderheden, zowel
over het gebied van herkomst als over de verschil-

lende personen. Zo was de in 1808 te Amsterdam
geboren Frederik Kaiser astroloog en directeur
van de Leidse Sterrenwacht. Zijn broer Jan Willem
was graveur; hij maakte ondermeer de gravures
voor de eerste editie van Hildebrands Camera Ob-
scura. Veel aandacht krijgen ook aangetrouwde
families als Liemur en Couwenberg.

G. van der Heide, Genealogie familie "van der Heide"
(10 generaties — afkomstig uit Leeuwarden), Nieuw-
lande 2002, 97 pp., ill.; Idem, Supplement (op het
voorgaande), Nieuwlande 2003, 78 pp., ill. +
index.

De familiegeschiedenis begint met het echt-
paar Hendrik Hendriks van der Heide en Aaltje
Hendriks, beiden geboren rond 1700. De eerste
vier generaties vormen de Friese stam; generatie
vijf splitst in een Amsterdamse, een Hilversumse
en een Hengelose tak, welke laatste nog een Alme-
lose zijtak krijgt. Eerst van de stam, daarna van
de afzonderlijke takken, is een vrij uitgebreide
tekstgenealogie opgenomen, gevolgd door een
schema, veel documenten en vooral veel foto's.

ABB

C. Kenbeek en G. Kenbeek, Aangenaam, Kenbeek.
Stamboom van het geslacht Kenbeek 1601-2001. Inclusief
parentelen vanaf de tiende (Xde) graad, Wormer 2002, ca.
55Opp.,ill. + index.

Zoals van veel Lcidsc genealogieën, is de stam-
vader van het geslacht Kenbeek geen geboren
Leidcnaar, maar ter wereld gekomen te Rijssel
(Lille) in 1601. De exactheid van de geboortedatum
(8 februari) suggereert dat er wellicht meer bekend is
over zijn voorgeslacht in Lille, maar dat blijft verder
onuitgewerkt. Verschillende generaties familiele-
den hebben in Leiden gewoond, terwijl een grote
tak in Amsterdam is terechtgekomen. Uiteraard zijn
ook in deze familie diverse emigranten aanwezig.
Afgezien van enkele foutjes {zoals de openbaarheid
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van huwelijksregisters (75 jaar) en overlijdensre-
gisters (50 jaar) en de afgebeelde kerk op pag. 41 is
de O.L.Vrouwenkerk aan de Haarlemmerstraat,
aanvankelijk in gebruik als Waalse kerk en niet de
latere Waalse kerk aan de Breestraat) is het een aardig
boekwerk geworden met veel informatie over de ver-
schillende familieleden.

K. Kramer, J. Pasterkamp-van Erk (m.m.v. anderen),
Genealogie Pasterkamp, Urk 2003, ca. 100 pp., ill. +
index.

De werkgroep Urker families publiceerde in het
verleden al over diverse families uit Urk. Stamvader
van dit geslacht is een zekere Jan Jansen Paster-
camp (alias Dikkebier), geb. ca. 1680. Van de meeste
mensen wordt helaas niet veel meer gegeven dan
de Tcale' data, omdat cultuurhistorische gegevens
wel in enkele op Urk aanwezige boeken te vinden
zijn. Jammer is, dat elke hoofdstuk weer begint met
generatie I. Dit heeft enerzijds als consequentie, dat
er onmogelijke bladcodes als paginering komen en
dat anderzijds indices per hoofdstuk in plaats van
een generale index zij n opgenomen.

CdG

W.B.P.M. Lases en J.G. Hiel CssR, Het Zeeuws-
Vlaamse Geslacht Hiel 1625-fteden, Tiel 2003,223 pp.,
ill. + index, uitg. Genealogisch Centrum Zeeland.

Stamvader van het geslacht is Jan Hiel, ge-
trouwd met Maria van de Moorter, die woonde
te Sint-Amans aan de Schelde. Zoon Egidius
vestigde zich als landman in het Zeeuws-Vlaamse
Ossenisse en trouwde te Hulsterambacht in
1655 met Maria Lambrechts. Tien generaties van
deze rooms-katholieke familie worden tot op
heden gevolgd. Hoewel de meesten nog steeds in
Zeeuws-Vlaanderen wonen, zijn toch ook velen
weer in België te vinden, met name in de provin-
cies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

ABB

H. Leenes, Genealogie Breedeveld en Poot, Hoogezand

2002,122 pp., ill + index.
Op 18 oktober 1939 trouwde te Den Haagjohannes

Gerardus Joseph (Jan) Breedeveld met Trijntje Poot.
Zie daar de reden waarom de beide onafhankelijke
genealogieën in een band zijn verenigd. De oudste
Breedeveld blijkt een zekere Jan Bretvelt te zijn, ge-
boren in het land van Limborch, die in 1658 te Leiden
trouwde met zijn streekgenote Ybeltgen Claes. Bij
dit huwelijk werd hij vergezeld door zijn oom Tho-
mas Merveille, die zelf in 1639 te Leiden was gehuwd
met een Barber Lenaerts, uit het land van Limborch.
Bij haar zal dan ook de link met Jan liggen. Waren de
Bretvelts (van oosprong) rooms-katholiek, de familie

Poot uit Delfland en Schieland was protestant. Stam-
vader is een zekere Pieter Pieters Poot, die omstreeks
het midden van de 16e eeuw leefde.

H.K. Nagtegaal, Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal,

Delft 2003,166 pp., ill.+index; (verkrijgbaar na over-
making van € 27,50 op giro 2114551 t.n.v. de auteur te
Delft).

Weinig burgerlijke families kunnen hun stam-
reeks opvoeren tot diep in de Middeleeuwen. Hughe
Nachtegael, stamvader van de Rotterdamse Nag-
tegalen leefde in de tweede helft van de dertiende
eeuw. Een enkele keer werd de naam via een vrouw
doorgegeven. Veel afbeeldingen van onder meer
zegels van schepenen van Rotterdam en andere
plaatsen verluchtigen het boek.

J.M.G. Roeleveld, Genealogie Roeleveld. Een vissersge-

slacht uit Scheveningen, Rijswijk 2002,165 pp. + bijl.,
ill.

Een Scheveningse familie moet wel banden heb-
ben met de zeevaart en de visserij. Dat blijkt uiter-
aard ook uit deze Scheveningse familie Roeleveld,
een enkele maal geschreven als Roereveld. Stamva-
der is een zekere Jacob Abrahams, die in 1640 is ge-
doopt in Den Haag. Hoewel de genealogie gemaakt
is met behulp van een genealogisch programma,
ontbreekt een index. Jammer, want een index maakt
het zoekwerk een stuk eenvoudiger. Wellicht dat dit
in de tweede uitgave gewijzigd zal worden, aange-
zien door de auteur is aangegeven dat het hier om
een eerste uitgave gaat. Voor de leesbaarheid zou ik
aanraden niet eerst de familienamen, maar eerst de
voornamen te plaatsen (en wellicht zonder hoofd-
letters), zodat een zin als: 'Zij is een dochter van
GROEN, Cornelis Pieters, en van VAN DER HARST,
Erremina' wordt vermeden.

F. van Rooij-Trienekens, Althoff. De familie waaruit
mijn schoonmoeder afkomstig was, Nijmegen 2003,101
pp., ill.

Een eenvoudig uitgegeven boek met veel gege-
vens over een rooms-katholiek geslacht Althoff,
oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig. Stamvader
is Georg (Hendrik) Althoff (1769-1845), die uitein-
delijk in Willemsoord sterft. De oplettende lezer zal
het dan niet ontgaan zijn, dat deze man wellicht als
kolonist daar woonachtig was en dat blijkt ook het
geval te zijn geweest. Hij is in 1823 vanuit Den Haag
in de kolonie Willemsoord van de Maatschappij van
Weldadigheid geplaatst. Ook zijn kinderen wonen
voornamelijk in en rond Steenwijkerwold, maar
zoals zo vaak zijn ook bij deze familie de latere gene-
raties verder verspreid geraakt.
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Kwartierstaat
H. Boersma, G. Dethmers, R. Lauwers, Tweede Lim-
burgse Kwartierstatenboek, Roermond 2002, v + 69 pp.
+bijlagen, index.

In 1998 verscheen het Eerste Limburgse Kwartiersta-
tenboek. In 2002 konden de beide Limburgse afdelin-
gen een tweede, nieuwe uitgave het licht laten zien.
De 6$ kwartierstaten bestaan telkens uit vijf uitge-
werkte generaties, terwijl van de zesde generatie
wel de namen worden vermeld. Veel (maar niet alle)
kwartierstaten beginnen met een probandus in de
negentiende eeuw, zodat de hoogste kwartieren in
de 17e eeuw geboren werden. Met deze uitgave met
index, literatuurverwijzingen (achterin) en de ver-
melde adressen van de inzenders) biedt Limburg de
genealogische onderzoeker handvatten voor verder
onderzoek en nader contact.

H.W. Dasselaar, Familieboek van de Dasselaar's van 't
Waanders op 'tHoogeHexel Het voor- en nageslacht van ca.
1600-2002, Zwolle 2002,191 pp., ill. + index.

Hoewel de titel het idee geeft van een genealo-
gie, zijn de genealogische gegevens gepresenteerd
als een kwartierstaat. Het eerste gedeelte gaat over
allerlei historische gegevens betreffende het erve
Waanders, de familienaam, de stamboerderij etc. In
het tweede gedeelte vinden we de kwartierstaat. De
oudste voorvader in mannelijke lijn heette Egbert
Alevinck, wiens zoon Jan zich aanvankelijk met die
naam tooide, maar later onder de namen Staman en
Dasselman wordt vermeld. Van die laatste toenaam,
is de latere familienaam Dasselaar afgeleid.

J.A. Raadersma, Kwartierstaat van Marijke Elisabeth
Raadersma en Onno Maarten Raadersma, Gouda 2003,
26 pp., index.

Een eenvoudig uitgegeven kwartierstaat van
de beide kinderen van de samensteller. Stamvader
van de Raadersma's is Reiner Entes, overleden voor
1707 te Sybrandaburen. Van vaderszijde is de familie
voornamelijk van Friese komaf, van de zijde van de
moeder komen veel voorouders uit Twente en Zee-
land.

f.Save\ko\i\s,VijfgeneratiesSavelkouls-Derksen.Eenfa-
miliegeschiedenis, Oisterwijk 2002,218 pp. ill.+index.

Gerekend vanaf de samensteller worden vijf gene-
raties uit diens voorgeslacht uitgebreid behandeld
(dus in totaal zes generaties). Ook van de zevende
generatie is hier en daar iets te vinden. Aan de hand
van foto's van personen en documenten worden vele
gegevens over de personen vermeld. Aardige vondst
is - omdat het om een beperkte kwartierstaat gaat -
op één pagina telkens de kwartierstaat te vermelden
en in een grijstint aan te geven om welke generatie

het gaat. De vierde generatie bestaat uit de volgende
namen: Savelkouls/Hoevenaars; Van Dijk/Van den
Berg; Runderkamp/Frederiks; Hermans/Pie(c)k;
Derksen/Van Rijsewijk; Hopman/Arts; Luermans
/Hoogenboom; -/Van de Vrande.

CdG

A.P.N. Slootweg, Kwartierstaat Slootwegl
Knijnenburg, deel 13: Allegonda Johanna Vester (1867-
1934), Ooij 2003,280 pp., ill. + index.

De totale kwartierstaat zal gepubliceerd wor-
den in acht deelstaten, genummerd 8 tot en met
15. Dit deel bevat de voorouders en de afstamming
van nummer 13, overgrootmoeder van de pro-
bant. De kwartierstaat is uitgebreid opgezet, daar
van iedere voorouder ook de broers en zusters zij n
opgenomen, met hun huwelijkspartners en hun
kinderen. Om overzicht te houden is een namen-
lijst met nummering en geboortejaar toegevoegd.
Men was voornamelijk Rooms-Katholiek en
kwam uit Wassenaar en min of meer wijde om-
geving, bij de oudere generaties worden hooguit
plaatsen als Haagambacht, Naaldwijk of Rijswijk
genoemd.

ABB

Biografie
E. K. Kam, Levensbeschrijvingvan Samue'lKam en Gerritje
Vroom, Nijmegen 2003,57 pp., ill.+index.

In 2001 verscheen van dezelfde auteur een werkje
over Ds. Benjamin Kam. Deze biografie gaat over
diens vader Samuël Kam (1768-1828), die in 1795
trouwde met Gerritje Vroom (1772-1832). Dankzij
bewaard gebleven brieven en het familiearchief in
het Gemeentearchief van Amsterdam kon over de
levensloop van dit echtpaar veel worden gevonden,
vooral ook over hun persoonlijke leven. Ook in het
archief van de 300-jaar oude firma Johan Enschedé
kon het een en ander gevonden worden, met name
in verband met de levering van bijbels in het Maleis.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
DegrajzerkenvloervanGraft.Namenlijst,z.pl.z.). [2003],
27 pp., index (verkrijgbaar door overmaking van €
4,- op bankrekening 826808050 t.n.v. Oudheidkun-
dige Vereniging Graft-De Rijp).

Dit werkje bevat (of eigenlijk is) een index op
verschillende manieren op alle zerken die voor-
komen in de kerk van Graft. Tevens zijn er enkele
aanvullingen op het bekende boek van P. C. Bloys van
Treslong Prins en J. Belogne over de graven in kerken
in Noord-Holland verwerkt.
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Archiefinventaris
J.C. Kort (m.m.v. R.C. Hol), Wassenaer, de oudste. Het
archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde
in Hollands perspectief. Inventaris van het archief van de

familie Van Wassenaer van Duvenvoorde 1226-1996, Hil-
versum 2002,136 pp. en een CD-ROM, ill. + index;
ISBN 90-6550-668-3 (verkrijgbaar in de boekhandel
voor €13,50).

De familie Van Wassenaer is écn van de oudste ge-
slachten in Holland met een stamreeks die teruggaat
tot de twaalfde eeuw. De naam 'Van Wassenaer' komt
sinds omstreeks 1200 voor, zodat de familie in 2000
hun 800-ste 'verjaardag' vierde. Ter gelegenheid
hiervan kwam de inventaris van het archief uit, die
in zijn geheel op de CD-ROM staat. In het bijbeho-
rende boek zijn opgenomen: de genealogieën, de
lotgevallen van het archief, de verschillende huizen
en heerlijkcn in het bezit van familieleden en in het
kort de geschiedenis van deze adellijke Hollandse
familie in het algemeen.

CdG

Overig
R. Balhan en R. van Drie, Uw stamboom op de compu-
ter, Utrecht-Den Haag 2003, 219 pp., ill. + index;
ISBN 90-5802-033-9 (verkrijgbaar bij het Centraal
Bureau voor Genealogie voor € 24,50, vrienden-
prijs €22,50).

Het boek combineert een basishandleiding
voor genealogisch onderzoek en een gids voor
het programma Aldfaer. Het richt zich daarbij op
onderzoek in het Nederlandse taalgebied, dat wil
zeggen op Nederland en Vlaanderen. Het geheel is
helder en overzichtelijk opgezet en maakt als deel
21 deel uit van de educatieve reeks van het CBG.
Een cd-rom met het genealogische programma is
bijgevoegd.

Doorploegen
Gids voor historisch onderzoek naar het bo
in a« provincie Uirerht

T. Blekkcnhorst, H. Renes en R. Rommes, Door-
ploegen . Gids voor historisch onderzoek naar het boeren-
bedrijf in de provincie Utrecht, Utrecht 2003,64 pp.,
ill. + index; ISBN 90-76366-13-6.

Het Utrechts Archief geeft in samenwerking
met de Stichting Stichtse Geschiedenis een reeks
gidsen uit onder de naam Trajecten door Utrecht,
waarvan deze gids deel acht is. Onderwerpen die
aan bod komen zijn boerderijen in het landschap,
grondbezit, de boerderij en het agrarische bedrijf.
Ook hier veel tips voor de onderzoeker en een lijst
met nuttige adressen.

ABB

R. van Drie, Onderzoek bij het Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag 2003, 63 pp., ill. + index;
ISBN 90-5802-029-0 CBG-reeks nr. 19 (verkrijg-
baar voor € 6,50 voor vrienden, € 8,- voor niet-
vriendenbijhetCBG).

Veel leden van de NGV zullen naast het vereni-
gingscentrum in Weesp ook wel eens een bezoek
brengen aan het Centraal Bureau voor Genealogie
in Den Haag. Deze onderzoeksgids kan daarbij
van nut zijn, aangezien het systematisch ingaat
op de verschillende collecties binnen het CBG.
Naast de vele microfiches van elders berustende
primaire en secundaire bronnen, heeft het CBG
nog rnccr te bieden. Hierbij moet u denken aan
een grote bibliotheek met boeken, persoonskaar-
ten, gelegcnheidsdrukwerk, bidprentjes, een
heraldische collectie en thematisch collecties naar
bijvoorbeeld militairen (collectie Woltcrs).

Elsevier. Alfabetische plaatsnamengids van Nederland,
Den Haag, 2003 (19e druk), 282 pp., index; ISBN
90-5901-848-6 (prijs € 33,- in de boekhandel).

Achter 't Hout, Bonnen, Gieten, De Hüte
en Veenhof. Vijf plaatsen die vroeger (ooit) bij
de gemeente Gieten hoorden, maar die tegen-
woordig deel uitmaken van de gemeente Aa en
Hunze (25.552 inwoners op 277,64 hectare), de
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eerste gemeente die in de 19C editie van de Plaats-
namengids van Elsevier wordt vermeld. Maar
waaronder vallen plaatsen als Oomsberg, Zij taart,
't Kip, 't Haantje (drie plaatsen!), Schimmclarij
of Schoonoord? Dit boek geeft u de antwoorden.
Wie worstelt met de vraag onder welke gemeente
Cabouw sinds 1857 valt, vindt hier het antwoord:
Willige-Langerak, dat echter volgens ditzelfde
boek in 1943 opging in de gemeente Lopik. Het
boek besluit met een lijst met Friese namen van
de gemeenten in Friesland. Erg nuttig!

CdG

L. Hollestelle en A. Meijer (red.), Zeeuwen Gezocht,
Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland, Middel-
burg-Den Haag 2003, 240 pp., ill. + index; ISBN
90-5802-031-2 (verkrijgbaar bij het Centraat Bu-
reau voor Genealogie voor € 17,50, vriendenprijs
e 15.50).

Deze gids voor stamboomonderzoek is ont-
staan uit een samenwerkingsverband tussen het
Zeeuws Archief te Middelburg en het Centraal
Bureau voor Genealogie in Den Haag. Eerder
verschenen reeds soortgelijke gidsen voor de
provincies Noord-Brabant, Drenthe, Gelderland
en Overijssel. Thema's als bevolkingsregistratie,
migratie, rechtspraak, notariaat, belastingen, ker-
kelijk leven, sociale zorg, onderwijs, beroepen en
familiewapens komen uitgebreid aan de orde en
worden vergezeld van veel praktijkvoorbeelden.
Een lijst met nuttige adressen binnen en buiten
Zeeland besluit het geheel. Zowel de beginnende
als de gevorderde genealoog kan er bruikbare in-
formatie in vinden.

K. van der Wiel, Opzoek naar een biografisch portret in
hetverleden, Zoekrccks 3, Hilversum 2003,123 pp.,
ill. + index; ISBN 90-6550-780-9, prijs € 11,-.

Deze handleiding voor historisch biografisch
onderzoek is een uitgave van het Erfgoedhuis

Zuid-Holland in samenwerking met de Stichting
Muse.ial en Historisch Perspectief Noord-Hol-
land.

Via hoofdstukken met titels als 'Terreinverken-
ning'., 'Waar vind ik het materiaal', 'Verzamelen
en ordenen' en 'Hoe maak ik er een verhaal van'
zet de- auteur het proces uiteen van onderzoek tot
publicatie. Daarna volgen drie praktijkvoorbeel-
den om dit proces te illustreren. Als bijlagen zijn
opgenomen een lijst van biografische naslagwer-
ken en naamboekjes en een lijst van nuttige inter-
netadressen. Een aanrader voor eenieder die zich
wil verdiepen in de levens van 'gewone' personen
uit het verleden.

ABB

H. Z-mting Bakermat Dalfsen. Voorouders en hun
dorpsgenoten aan de Overijsselse Vecht, Maartensdijk
2002,88 pp., ill. + index; H. Zanting, Dubbelsporen.
Combi-voorouders in Drachten, Hoogeveen, Staphorst,
De Wijk-IJhorst en Zwartsluis, Maartensdijk 2003,58
pp., ill. + index (verkrijgbaar voor resp. € 7,25 en f,
6,45 bij de auteur, tel.: 0346-211671).

De uitwerking van de gegevens is minder ge-
bruikelijk dan in andere uitgaven, die we meestal
tegenkomen. De auteur heeft in het eerste boekje
als thema genomen, zijn voorouders uit het
plaatsje Dalfsen. Het is daarmee geen stamreeks,
geen kwartierstaat en geen genealogie. Wel geeft
de av.tcur telkens aan, hoc hij (of zijn kinderen)
van deze personen afstamt. Het tweede boekje
gaat over kwartierherhaling in de kwartierstaat:
telkens wordt ook hier aangegeven, hoe de af-
stamming is van de persoon die in de kwartier-
staat twee of meerdere keren voorkomt.

CdG

t t '
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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
Arneklanken (Historische Vereniging Arnemuiden; info@arnehistorie.com; www.arnehistorie.com),
jg. 9, nr. 1, maart 2004. G. de Nooijer. De markt in het jaar 1937; L. van Belzen: Het geslacht Mulder (in
Arnemuiden) [nageslacht van Casper Mulder, geb. Den Briel, tr. Arnemuiden 1772 Jannetje Cornelisse];
J. Lussenburg (t): Ds. Johannes Teellinck. Predikant te Arnemuiden 1660-1661 [o.a. predikant te Utrecht,
geb. Malle, overl. Leeuwarden 1674; bewerking van eerdere publicatie]; Uit de kerkenraadsnotulen van
Arnemuiden (3) [1578-79J; De molens van Arnemuiden (2). De vijfde molen (1737-1977). De zesde molen
(1981-heden); J. Braaf: Een gedwongen samengaan. De vereniging van Kleverskerke en Arnemuiden in
1857-

De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Asperen'; secr.: J.H.N. van den Berg, Ach-
terstraat 40,4147 AC Asperen; contr. € 8,- p.j.), volgnr. 94, 25e jg., nr. 1, maart 2004.
R.H.C, van Maanen: De Rhedenaar Gerrit Jan Gerbrands als onderwijzer in Asperen
1904-1907 [geb. 1879]; W. Verwaaij: In 1946 woonden er in Asperen nog 50 boeren. Nu
in 2003 zijn dat er nog maar 3 [naamlijst met melkbusnummer]. Idem, volgnr. 95, nr.
2, juni 2004. R.H.C, van Maanen: Asperense bijenteelt in 1856-1887 [Van Meerveld, Bij-

. _ dendijk]; Het nieuws van 70 jaar geleden.

Baerne (Historische Kring Baerne; secr.: J. Veldhuysen, p/a Postbus 326,3740 AH Baarn; contr. € 14,- p.j.
excl. verzendkosten; Oudheidkamer, Burgemeester Penstraat tussen nr. 2 en 4), 28e jg., nr. 1, maart
2004. Felix Timmermans in Baarn [omstreeks 1919-20]; G. Brouwer: Dr. J.A. vor der Hake, de 'baas' van
het 'Baarnsch' van 1919-1948 [geb. Loosdrecht 1880 (exm. Catharina Voorthuis), tr. 1910 Catharina L.
Planten]. Idem, nr. 2, juni 2004. J. Hut: Nijhof: een kruidenier die zomaar houthandelaar werd [Jan Nij-
hof, geb. 1901, verkocht de kruidenierswinkel in 1949; zoon Jan tr. 1957 Greet Kuipers en zoon Tij men tr.
1966 Carla Blankenstein; ontwikkeling en groei van sloophandel naar bouwmarkt]; H. Bronkhorst: Een
verhaal bij een graf in de Lage Vuursche: Jan Herman Insinger, de Egyptoloog.

De Brabantse Leeuw, jg. 53 (2004), nr. 2. H.J.M. Houtepen: Dimpna Houtepen [Dimpna/Dingena (ged.
Rijen 1756) tr. Gilze 1781 Joannes B. Willemen en Dijmpna/Dingena (ged. Gilze 1775) tr. Breda 1803
Wilhelmus Lemmens]; Verv. Leenmannen, mansmannen en cijnsmannen [Van Gorp(e); I4e-i6e eeuw];
Verv. Afstammelingen van Jan de Roy [De Rooij; i8e-begin 20e eeuw]; Verv. Tien generaties Coenen (van
Zegenwerp) [Rykalt Coenen en Walburg Hanegraeff (tr. vóór 21-7-1540); Christiaen Coenen (geb. ca.
1475/80) en Mechteld van Campen]; A. Schuttelaars: De voorouders van Isaac van Gerwen. Een familie
Van Gerwen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch (vijftiende-zestiende eeuw) [kritische blik op
bestaande literatuur; takken in Rotterdam, Leiden en Amsterdam; fragment Gielis Gielis Bruyninc,
vermeld 1368-1414, tr. Gertruyt Jan Huberts van Buchoven; De voorouders van Isaac van Gerwen]; A.M.
Bosters: Laats. Een 'deftig' geslacht uit Gastel en Oudenbosch [Dierck Henricxe Laets alias de Speelman,
geb. ca. 1590, tr. Cathalina Jans Bervoets; nageslacht]; L. Adriaenssen: De zes testamenten van Anneken
Jan Simons [tussen 1586-1616; legaten].
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Brabants Heem, jg. 53 (2001), nr. 1. M. Verweij: Dirk van Heeze en zijn verraad van Erasmus [Dirk
Adriaans, geb. Heeze, 1485/1490-1555, secretaris van paus Adrianus VI (Adriaen Florisz Boeyens, van
Utrecht)]; H. van denBroek: De zevende zoon heette Louis. Een katholiek gebruik onder de grote rivieren;
De Gruyter: een kruideniersimperium. Idem, nr. 2/2001. W. van Ham: Macht, water en modder. Politieke
geschiedenis van het West-Brabantse zeekleilandschap (twaalfde-zestiende eeuw); M. van der Heijden:
Ferdinand Smulders (1907-1972). Dichter (Paul Vlemmincx), heemkundige en archiefvorser [begin
1961 ging hij hele dagen werken voor het Rijksarchief met als taak fiches maken ter ontsluiting van de
Bossche schepenprotocollen uit de Middeleeuwen]. Idem, nr. 3/2001. Themanummer: Monumenten.
150 jaar monumentenzorg in Noord-Brabant; Bijdr. betr. Inventarisatie, beleid en inspectie; Erfgoed
van de Noord-Brabantse suikerindustrie. Idem, nr. 4/2001. De dagelijkse zorgen en genoegens van een
Brabants echtpaar in de crisisjaren [Noud Bijsterveld (1904-1977) en Doortje Nooyen (1899-1980); 1931];
Een kwantitatieve benadering van het Noord-Brabantse woningbestand rond 1830; L. Adriaenssen: Een
zestiende-eeuws vluchtelingenprobleem. Hoe Oisterwijkse wolwerkers asiel vonden aan de Bossche
Weversplaats.

Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch jaarboek voor Gelderland, deel XCIV (2003). M.H. Bartelsf
L.M. van der Hoeven: Familie, vrienden en zaken. Een onderzoek van het sociaal-economisch netwerk
van de familie Van Lith de Jeude (1701-1778) te Tiel aan de hand van lakzegels uit een beerput [het on-
derzoek naar de zegels; de herkende zegels en hun achtergrond; o.a. Van Gaelen, Van Harscamp, Van
Brienen, Van Wijnen, Van Wachtendorp; relatieschema's]; M.J. van Gent: Landelijke bijeenkomsten in
het hertogdom Gelre uit 1423-1584 in een databank; R.J.G.A.A. Gaspar: De Doesburgse brievencollectie.
Aspecten van het leven in de Republiek der Verenigde Nederlanden tegen het einde van de achttiende
eeuw [circa 600 brieven, die om diverse redenen onbestelbaar bleken 1776-1806; voorbeeldbrieven, o.a.
van/aan Pieter Plevoets (Amsterdam 1793), Laurens Blauw en Coba Kloeter (1779), A. Baerken en Antje
Bormans uit Venlo (1799), Frederik Pik en Margrieta Eekhoff (1791), Johanna Screuder Hof (1791), J. C.
Spengler (1788), W.F. Brons te Delft, Vrou Van Gog aan Tuenes Winkel te Lochem (1793), Anna Maria
Buermans, schippersvrouw (1795)]; F. Keverling Buisman: Van Hasselts nalatenschap. Tweehonderd jaar
archiefzorg in Gelderland (1802-2002) [Gerard van Hasselt (geb. Arnhem 1751) in 1802 benoemd tot
charterbewaarder; Isaac Anne Nijhoff (1795-1863) en zoon Paulus (1822-1867), Th.H.F. van Riemsdijk
(1848-1923), Jean Fr. Bijleveld (1882-1905), A.C. Bondam, A.H. Martens van Sevenhoven (1880-1952); De
gevolgen van de slag om Arnhem; A.P. van Schilfgaarde e.a.; voorts o.a. de ontwikkelingen bij de gro-
tere gemeenten in de 20e eeuw; waterschapsarchieven]. Overzicht Gelderse Archivarissen 1802-2002; J.
Vredenberg: Elektrisch onderstation 'Het Broek' in Arnhem; ]. Godschalk: Popmuziek is het bestuderen
waard. De pophistorie van Doetinchem;J. Rosendaal: Het veer over de Waal tussen Nijmegen en Lent tot
zijn opheffing in 1936 [Hendrick Heuck (pachter 1657-65), Neulcken Keyen (pachtster 1666-82), familie
Crijnen (i8e-begin 19e eeuw); opbrengst, tarieven, de gierbrug; Bijlage: Hoofdknechten, beheerders,
collecteurs, pachters en veerbazen van het veer tussen Nijmegen en Lent ca. 1500-1936 (namen en jaren;
o.a. Glasenmaker, Heymericks)]; Geschiedenis van Gelderland op internet [www.geldersarchief.nl].

Caert-Thresoor. 23e jg. (2004), nr. 1. P. van der Krogt: The (New) Hollstein voor historisch-kartografen ['De
Hollstein-reeks is een bekend begrip in de kunsthistorische wereld. In meer dan honderd delen wordt
het werk van Nederlandse en Duitse graveurs en etsers tot en met de zeventiende eeuw beschreven. Kar-
tografische producten werden tot 1990 niet opgenomen, zodat de reeks voor de historische kartografie
nauwelijks van belang was. Na 1990 veranderde dit...'; bespreekartikel van het in 1988 verschenen deel
over de graveursfamilie Van Doetecum (ook: Deutecom enz.); voorts o.a. Claes Jansz Visscher en zoon
Nicolaes, en de Haagse Hendrick Hondius (1573-ca. 1649)].

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'; secr.: H.W. Lammers, J. van Maerlant-
laan 3, 1215 HW Hilversum; e-mail: albertusperk@hilversum-historie.nl; lidm. min. _ 14,- p.j.;
www.hilversum-historie.nl), 24e jg., nr. 1, maart 2004. M. van der Heide: Anton Beuving (1902-1977).
Schepper van het levenslied 'Ketelbinkie' [Anton Pieter Arie Oliemans, geb. Rotterdam 1902, tekst-
schrijver van liedjes, revue's, operettes, korte verhalen en kinderboeken]; A. Plomp: B.W. Blijdenstein.
Bankier, filantroop en schaker [geb. Enschede 1839, overl. 1914; tr. (1) 1866 Berendina Th.Wilh. Evers
(1840-1885), tr. (2) 1890 Theodora Wilh. Joh. Coninck Liefsting].
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Idem, nr. 2, mei 2004. E. Baty: Herinneringen aan de Goo lijn; H. vanLunsen: 35 Jaar Grafisch Atelier 't
Gooi [initiatiefnemer Gerlof N. Zijlstra, hoofd afd. Culturele Zaken van de gemeente en directeur Goois
Museum; 1966]; P.Oosterhagenfl.Slagt: 100 Jaar Vrije Evangelische Gemeente.

Genealogie (CBG), jg. 10, nr. 2, zomer 2004. M. van derKaa: Werken bij het spoor. Personeelsregisters van
Nederlandse spoorwegmaatschappijen bij Het Utrechts Archief; CBG-catalogus op internet vernieuwd;
Passagïerslijsten van Molukse immigranten gedigitaliseerd [www.nationaalarchief.nl/aankomst]; E.
Wolkswinkel: 190 jaar Hoge Raad van Adel; J, Fredriks/D. Helmen: 'En huijl me blind'. De scheiding van
Cornelia van Eeten en Johan van Haeften [otr. Maarssen 1765 > 1790/1801, brieven in het familiearchief
Bybau; scheiden in vroegmodern Nederland].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 28e jg., nr. 2,
juni 2004. IJ. Kareh: Kwartierstaat Hartveld-van Dis [Johanncs Hartveld tr. Fijnaart 1791 Elisabeth
van Dis; —, Nelemans, Slikboer, Burgers, Van Dis, Botbijl, Maris, Bom]; Verv. Diakonierekeningen
Andel 1700-1721; D. Pol/E, van der Beek: Afstammelingen van Aert (van Meersbergen) [de kinderen van
Aert Rutgersz werden geboren omstreeks 1610-1620 en woonden te Genderen; Van Mersbergen en Van
Masbergenj; Verv. Genealogie Bouman uit Wijk; Verv. Kwst. De Geus; Verv. Parenteel Branderhorst [18e-
19e eeuw; geknot parenteel, met gezinnen van de dochters, o.a. Verdoorn, Mosselmans, Spiering, Van
Wijk]; D. Pol: Inwoners van het Land van Heusden en Altens en de Bommelerwaard in notarieelarchief
van Gorinchem [17e eeuw]; Verv. Genealogie (Van) Nieuwkoop uit Wijk; Aanv./corr. Kwst. Verschueren
en genealogieën Nieuwkoop en Stoop; Antw. o.a. Colijn, De Graeff, Ouwerkerk; A.M. Bosters: Minder-
bekende familiewapens van West-Brabantse predikanten [zegels gevonden in o.a. de archieven van de
Nassause Domeinraad en de Raad van State]; Aanv. Genealogie Krijgh.

Heraldisch Tijdschrift, jg. q. nr. 1, jan./maart 2003. 7. Metselaars: Logo's en moderne herauten; A.C. Ze-
ven: Een anders gekleurd geslachtsdeel; W. Coolen: Een opmerkelijk 'alliantiewapen' [dagblad BN/De
Stam]; D.W. Panjer. Heraldiek in de oenografie (1) [uitgangspunt voor deze studie was een verzameling
wijnetiketten]; A.C. Zeven: Het 'heraldische' brandijzer van Rhenen; V. Sterring: De orde van de Tempe-
liers en het ordewapen [www.osmth.org].

Idem, nr. 2, april/juni 2003. H, de Vries: Het wapen van Willem II, Rooms koning en graaf van Holland
[nagegaan wordt waar en hoe Willem II werd afgebeeld; voor enkele koningsbeelden - o.a. die te Goslar
(in de Ulrichskapelle van de Kaiserpfalz, zie afbeelding), te Maagdenburg en Hamburg - worden door
de auteur argumenten aangevoerd, dat ze Willem II i.p.v. Keizer Hendrik III of Otto I voorstellen; Wil-
lem tr. 1252 Elizabeth van Brandcnburg-Lünenburg]; IV. Coolen: Wat is er mis met het wapen van Roo-
sendaal?; R.F. Vulsma: De Wapenkaarten in Gens Nostra van 1953 tot 1964; A.C.Zeven: LeMuséedu Sceau
in La Petite Pierre [Lützclstein]; W. Coolen: Over wolven en bomen in Spaanse wapens.
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Historische Kring Resteren e.o.. Nieuwsbrief, 21e jg., nr. 3, aug. 2003. H. van de Hatert: Spotnamen. De
inwoners van een dorp benoemd; Kwartierstaat (5 gen.) van Peter Hendrik Kegelaar [geb. Opheusden
1960; —, Van Zetten, Van Soest, Van Eldik].

Historische Kring West-Betuwe (secr.: CJ. van Heuckelum, Abr. Kuyperweg 30,4153 XB Beesd; contr.
€ 16,- p.j. op postrek. 26.51.698 t.n.v. de penningmeester; voor € 6,- meer ontvangt men tevens het
jaarboek Terugblik (winkelwaarde € 19,95); www.betuwegids.nl/historie), Mededelingen, 32e jg.,
no. 1, maart 2004. H. Schouten: Luchtenburg in Deil - de bewoners [oorspr. een boerderij, in 2003
afgebrand; zes leden van de familie Kolff waren burgemeester van Deil; ige-2oe eeuw]; R.H.C, van
Maanen: Bloembollenkwekers in Buurmalsen rond 1933-1934 [Van den Berg, Dekker, Drost, Van den
Haak, De Ruiter]; J.C. Kort: Graaf Dirk en de hoeven in Ophemert [met een aanvulling van de Histo-
rische Werkgroep Ophemert en Zennewijnen]; Streekarchivariaat West-Betuwe is verhuisd; R.H.C,
van Maanen: De Deilse boomgaard 'De Kerkenhof in gebruik bij de Proeftuin 1938-1948. Nieuwsbrief,
maart 2004.

De Indische Navorscher. jg. 17 (2004), nr. 2. P.A. Christiaans: Een 'vergeten' tak van de familie Doorninck
[18e eeuw te Deventer; 19e eeuw in Indiè']; A.C. Musquetier: Overleden militairen in Oost-Indië [1836-37];
L.M.Janssen: Gelegenheidsvondsten: Het huwelijksregister van Palembang 1907; A.A. tutter: Eigen-
huizen [afk. van Bremen; te Middelburg, Amsterdam, Soerabaja enz.; vier generaties]; L.M.Janssen:
Niepoth in Indië [en te Amsterdam en Den Helder]; P.A. Christiaans: 'In de suiker'. Europees personeel
van de suikerfabrieken Doekoewringin en Bandjaratma; Idem: Een eerste aanzet tot de genealogie van
de familie Gill in de omgeving van Soerabaja [afk. van Londen; i9e-2oe eeuw]; Verv. Doopboek der Pro-
testantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926 [o.a. Portier, Hartman Kok, Delmaar, Beem, Heuberger,
Doppert, Baumgarten, Van der Brugghe(n), Van Prehn, Swart, Deighton, Zimmer].

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede; secr.: E. A. Doekes-van Driel, p/a/ Postbus 24,8325
ZG Vollenhove; donatie min. € 9,- p.j.), 20e jg., nr. 1, maart 2004. P. Datema: 12 juli 1354 'Vollenhove'
krijgt stadsrechten [van Jan van Arkel; keurboeken, bestuur, strafrecht, voorschriften]. Idem, nr. 2, juni
2004. T.R. Stegeman: Marmer voor Loos. Het beurtschip de 'Koopmans Welvaren' kan de haven niet in
[marmeren platen bestemd voor de firma Loos te Blokzijl; het schippersechtpaar Spitse moest in 1876
wegens weersomstandigheden zijn schip verlaten; restanten in 1945 teruggevonden]; K.W. van der Veen:
Hoe Maria en Katerina weer thuis kwamen, een speurtocht naar het verleden [twee klokken in de kerk-
toren van Zandeweer]; Sporen in het landschap. Spoor 8: Voetpaden op het Hoge Land van Vollenhove.

Nederland's Patriciaat (uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755,2502 AT 's-Gravenhage),
85e jg. (2OO3/'o4). Dit deel bevat de genealogieën van tien geslachten, waarvan vier niet eerder in NP
werden opgenomen en zes langer dan veertig jaar geleden. Van Dam. Boudet van Dam [oudst bekende:
Barent Willems (van Damme) tr. Delft 1621 Soetge Jans de Meij]; Dumbar [Archibaldus Dumbar tr. (1)
Amsterdam 1650 Janneken Janknechts]; Van Erpecum [Jan van Erpecum tr. Antwerpen 1550 Emerentia
Weygers]; Hondius. Hondius van Gessel. Van Gessel [Olivier d'Hondt, overl. Gent 1580, tr. Petronella
d'Havert(u)yn; zoon Joost (geb. Wakken 1563, overl. Amsterdam 1612) werd graveur, cartograaf, drukker
enz.]; De Joncheere [Hans de Joncheere, geb. Gent, tr. Nijmegen 1598 Christina van Eisen]; Kakebeeke.
Peman Kakebeeke [Jan Jorisz. Kake(r)beeke, te Baarland, tr. (2) Crijnken Joosdr., die hertr. Ellewoutsdijk
1658 Mante Claesz]; Van Liebergen [Jan Michielsz, overl. vóór 25-2-1642, tr. ca. 1620 Marijke van Lieber-
gen, begr. Geffen 1681]; Offerhaus [Ludger im Offerhaus, leenman van de Offerhoff te Velbert, overl.
1607, tr. Alheidt Dorren]; Schrijver [Hendrik Schrijver, begr. Zwolle 1803, tr. (2) Amsterdam 1768 Sophia
Drekhagen]; Smulders [Jan Betten/Jan Smoelneers, overl. 1413-1420, te Udenhout en Loven onder Til-
burg, tr. Hillegont NN (leeft 1437)].

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr.: G. Booms, Slotlaan 22, 7041 BK 's-Heerenberg;
info@Heemkunde.nl; www.heemkunde.nl; lidm. € 20,-), nr. 54, juli 2003. J. Thoben: Sporen van kruis-
ridders in Bergh? [het toponiem Montferlant oorspr. Montferrand]; G. Bisselink: Graaf Hendrik van den
Bergh sterft 1638 in een herberg [geb. Bremen 1573, overl. Zutphen]; Koning Willem III25 jaar koning
in 1874 [als mogelijk nationaal geschenk werd genoemd het slot 's-Heerenberg]; Hondenbelasting in
1893; J. Thoben: Wantoestanden in de Gemeente Bergh [stond in 1914 op een strooibiljet, afk. van Theo
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Jansen, gemeenteraadslid]; Geestelijk erfgoed -12 [kwst. (15 kwn.) van twee nonnen en een priester uit
het gezin van Gerhardus Lambertus Kroesen tr. Bergh 1913 Helena Bernarda Hieltjes; —, Besselink, —,
Beekman].

Idem, nr. 56, maart 2004. Geestelijk erfgoed -14. Een Keulse triptiek van 1480 [met schema Ter
Steghe]; 100 jaar Maarschalkerweerdorgel en nog wat meer muziekhistorie; De gemeentelijke schoor-
steenveger [Bernardus Rulof (1855); fragment Rulof/Roelofs]; Een geldlening in 1852. De Vorst van Ho-
henzollern Sigmaringen; Gouden tijdperk in Stokkum [Sharon Verstegen, zwemster].

't Onderschoer (Stichting Heemkunde Denekamp; secr.: H. Boink, Diepengoor 16,7591 BW Denekamp;
e-mail: h.boink@zonnet.nl; lidm. min. € 13,50 p.j. + verzendkosten; http://home.introweb.nl/~shd),
jg. 26, nr. 1, lente 2004. In Memoriam Herman Borgman; Denekamp toen, Denekamp nu (5) [foto's];
H. Boink: Op stap bij de oosterburen... Neerlage en Wengsel dertig jaar geleden verenigd tot gemeente
Isterberg [met kort overzicht van de geschiedenis]; S. Wynia: Postbodes Tukkers na te werkstelling in
Duitsland in 1945 gevlucht [de broers Bets en Henk en neef Albert Tukkers]; G.A.B. Nijhuis: Geschil over
een aangemaakt stuk potegrond nabij het erf Boomhuis in Lattrop rond 1800 (I) [onder de processtuk-
ken bevinden zich kaarten van landmeter A. Zeiger; in Stadsarchief Oldenzaal; bewoners van Lattrop];
J. Knippers: DOS'19 dit jaar 85 jaar oud. Wat een oude ledenlijst uit 1919 ons kan vertellen; Droppingen
in Tilligte in 1944; Spaanse griep maakte in Denekamp in 1918 veel slachtoffers; Website met historie
Denekamp leest als een encyclopedie, www.erfgoeddenekamp.nl; H. Asma: Boerderij 'De Loods' aan de
weg Denekamp-Oldenzaal [eigenaar 1923 Ledeboer; bewoners o.a. familie Gortemaker (tot 1923), fami-
lie Koekoek (1924-)].

nriprsrhnpr
f Tijdschrift Stichting Heemkunde Denekamp

Idem, nr. 2, zomer 2004. Denekamp toen, Denekamp nu (6); J. Knippers: Linde 175 jaar geleden in
Nordhorn opgericht [Anton en Franz Carl Linde begonnen in 1829 een drukkerij; later leverden ze
verpakkingen (o.a. apothekersdoosjes); in 1907 volgde een vestiging in Denekamp]; H. Boink: Bakelde
bij Nordhorn eens zelfstandige plattelandsgemeente; S. Wynia: Ruim 60 jaar gelden. Huis Singraven
werd noodverpleeghuis [eigenaar was mr. W.F.J. Laan]; J. Gortemaker: Genealogie van de Denekampse
tak Hassink [Jan Hassink tr. Janna Holst/Hulst/Lutke Holst; hun acht kinderen werden geboren 1763-
1779 op erve Hasman; nageslacht]; Verv. Geschil over een aangemaakt stuk potegrond; H. Asma: Marie
en Truus Derkman van de Möl [interview in 1994]; H. Boink: In overtreding... Inwoners gemeente Dene-
kamp medio 19e eeuw voor Kantongerecht in Ootmarsum (I).

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek (adm.: Bloemendalsweg 6, 7429 AL
Colmschate; Z. Hissink@12move.nl; abt. € 14,- p.j.), jg. 2, nr. 2,2e kw. 2004. Reirinck, lesser van Achter-
hoekse dorst [brouwers in de buurschap Zwolle bij Groenlo]; D.H. Keuper: Genealogie Heesen/Heezen
(Achterhoekse tak eerste 6 generaties) [te Suderwick (D), Dinxperlo, Bocholt; I7e-i8e eeuw]; Verv.
Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer (slot). Lochem, Maagdenhuizen, Ruurlo; Verv. Kwst.
Jonkers te Lochem; E. Reuzel-Gerritsen: Kreeg Berentien Henrix haar gelijk, of niet...? [1686; stelde be-
zwangerd te zijn door Geerligh Bartels, te Steenderen]; D.H. Keuper: Genealogie Keuper (Achterhoekse
tak, eerste 7 generaties) [rond 1700-196 eeuw]; V. Erinkveld: Stamreeks Hendrikus Theodorus Erinkveld
[1891-1974; > Theodorus Ehringfeldt (zoon van Steven) tr. Anholt (RK) 1703 Joanna Schivelkamp]; D.H.
Keuper: Genealogie Westerveld (Achterhoekse takken, eerste 6 generaties) [o.a. te Varsseveld, Dinxperlo;
I7e-i8e eeuw]; Antw. o.a. Beernink.

Oud Alkmaar. 26e jg. (2002), nr. 3. De geschiedenis van de bebouwing ten westen van de Grote Kerk. Van
klooster tot opvoedingsgesticht; De vroegste geschiedenis van de Derde Orde van Sint Franciscus in
Alkmaar. Bijlage: Tooneel der Steden. Alckmaer. Joan Blaeu 1652.

Idem. (Historische Vereniging Alkmaar; secr.: J. Beijer, p/a Oudegracht 245,1811 CG Alkmaar; http:
//www.historischeverenigingalkmaar.nl), 28e jg. (2004), nr. 1. P. Schotsman/L, den Engelse: De eerste hout-
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zaagmolen van Cornelis Cornelisz stond aan het Zeglis te Alkmaar; P. Smit: De krankzinnigenverzor-
ging in Alkmaar in de eerste helft van de 19de eeuw; E. Hattuma: Abraham Johannes Stikkel en de Ken-
nemer Autogarage te Alkmaar.

PRO-GEN-eralia (PRO-GEN Gebruikersgroep; secr.: Zevenbergenstraat 21,5652 JN Eindhoven; e-mail:
pggg@hetnet.nl; http://www.pggg.nl; contr. € 6,81 p.j. + inschrijvingskosten € 2,27), jg. 10, nr. 1, maart
2004. F. Manche: Ongewenst gevolg van privacy-bescherming; W. Nelis: Op zoek naar personen met
genoeg nakomelingen; ]. Mulderij: PRO-GEN en een USB-memory-stick; W. Nelis: Toon foto's, film en
geluiden via Windows, versie 6; F. Manche: Een nieuwe faciliteit in RTF-HTML-Maker; Idem: Een vrouw
als stammoeder in een naamgenealogie; R. Fransen: Controle op dubbele personen.

Idem, nr. 2, juni 2004. J. Mulderij: PRO-GEN Kwartierbladen met WORD XP en WORD 2003; B. deBeer:
Een genealogie-bestand afsplitsen; F. Rip: ABC in het codeveld; W. Nelis: Genealogie met schoonouders.

Het Schokker Erf (Schokkervereniging; secr.: I. Koridon-Ritsema, De Boei 19, 7325 KJ Apeldoorn;
contr.: min. € 12,50 p.j. op gironr. 22.00.615 t.n.v. Penningmeester Schokkervereniging; http://
www.home.wanadoo.nl/schokkervereniging), nr. 55, jan. 2004. B. Klappe: De schouten van Emmeloord
(1) [1349-186 eeuw; met veel wetenswaardigheden]; Idem: De krankzinnige dominee van Schokland
[Jurrijanus Maks, geb. Haarlem ca. 1807 (exm. Albertina Groenewoud), overl. 1848]; De ontruiming van
Schokland (1). De laatste tien jaar vóór dat het doek valt; Schokker grafmonumenten (5) [Van Eerde]; G.
Schepperle: Predikant Otto Gerryts Radijs [te Wervershoof 1603, Terschelling 1611, Ens en Emmeloord
1627]; Fotogalerij: Petronella Maria de Boer [geb. Vollenhove 1875 (exm. Antonia Maria Zoetebier), tr.
Zwolle 1903 Hendrikus J. Heijerman]. Idem, nr. 55a, maart 2004. In memoria Albertus Klappe (1922-
2004) en Leida Kroes-Biemolt.

Idem, nr. 56, mei 2004. B. Klappe: Een Schokkerin van lichte zeden [kroeghoudster Trijntje ten Napel;
Heintje Kogelman (19 jaar), Elisabeth Koridon (geb. 1833); 1851]; Op reis naar Amsterdam in 't voorjaar
van 1843; Naar school!; Fotogalerij: het echtpaar Johanna Catherina Kamper (1863-1937) en Derk van
Braam (1866-1920), en het echtpaar Jannetje Smit (1860-1935) en Jacobus Tuyp (1857-1920); Verboden
speel- en danspartijen bij Mastenbroek [Remmelt Mastenbroek (1798-1875), schipper, winkelier en
kroeghouder; 1850]; Het Schokker dialect, een zonderling mengelmoes.

De Stamboom (Genealogische Vereniging 'De Stamboom', Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.; secr.:
mevr. C. Sluimer-de Groot, Oranjestraat 52, 3361 HS Sliedrecht; e-mail: a.sluimeri@chello.nl;
www.destamboom.myweb.nl; contr. € 10,- p.j.), jg. 6, no. 1, maart 2004. Wist u? [tehuis voor gerefor-
meerde oude mannen en vrouwen in 1853; Vader en Moeder, bestuur, verpleegden]; Nazaten van Joost
Jansen (de Jong)-2 [Van Naeltwijck, De Jong; o.a. te Maassluis, Sliedrecht, Dordrecht; I7e-i9e eeuw]; 'De
Klokkenluider van Sliedrecht' (A. van der Wiel 1866-1948). Stamreeks Arie van der Wiel [ > Anthonis
Pleunen van der Wiel, tr. ca. 1610 Commertjen Cornelis Baen].

Idem, no. 2, juni 2004. Wist u? [lotgevallen van Wilhelm Kornelis Sels (geb. 1921), matroos op de
Garoet (getorpedeerd 1942), overl. Curacao 1945]; Z. Erkelens-Aanen: Familie Schagen [vondsten in de
collaterale successie van Naaldwijk]. Stamreeks van Lena-Teuntje Schagen [geb. Sliedrecht 1964 > Pieter
Balten (zoon van Balt Hendriks en Marigje Cornelis Brantwijck), tr. Giessen-Oudekerk 1712 Metje Pie-
ters Vinck].

De Stelling (Vereniging Historie West-Stellingwerf e.o.; secr.: I. Naafs-Loman, p/a Gracht 15, 8485 KN
Munnekeburen; e-mail: ikenaafs@xs4all.nl; www.home.zonnet.nl/destelling), nr. 88, jg. 23, jan. 2004.
Weststellingwerf en haar buren. Notularia van de oude gemeente Oldemarkt (slot) [een ondernemende
familie: Kolle, Collee]; Het RK kerkcomplex van Steggerda; Verv. Sociale strijd in Noordwolde; Gesneu-
veld in de Tiendaagse veldtocht op 12 augustus 1831 bij Leuven (BLG.) [Wolter Pieters Bos, geb. ca. 1805;
exm. Aaltjen Eijses]; Het 'nannewijd' en het geslacht Drijfhout; De watersnood van 182557. Steenstra:
Twee keer Hierophus Pheugudrou [Zeevat, geboren Oldemarkt 1825 'onder de predikstoel in de kerk',
zeven weken na de overstroming; naamsverklaring]; Sj. Hoogenkamp: Matriarchale stamreeks van Antje
Blaauwbroek [1932-1973; De Lange (te Noordwolde), Van der Heide, Beun, Puper, Burghgraaf (te Bour-
tange), Cranssen, Hesse (te Vlagtwedde), Haselhoff (2x), patr. (3x)].
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Historische^
Kring

Streekarchief Eiland ITsselmonde (zie Gens Nostra 2004, pag. 320), nieuwsbrief, 21e jg., nr. 2, voorjaar
2003J. vanHoudt: Een episode uit de familiegeschiedenis van 'Van Winkelhof [in 1922; Gerardinusjoh.
van Winkelhof bood tijdens een veiling meer dan hij zich kon veroorloven). Idem. 22e jg., nr. 1, winter
2004. Kasteelarchieven (afl. 3); Markante straatnamen in de Rotterdamse wijk Groot IJsselmonde (afl.
3). Idem, nr. 2, voorjaar 2004. Thijs is de naam! [Thijs,ged. IJsselmonde 1762, zoon van Jan Tijsse Rolloos
en Marij P. Mijnlieff ]; Kasteelarchieven (afl. 4); Aanwinsten indices.

Traditie, jg. 10, nr. 1, voorjaar 2004. Herinneringen. Blaricums bruidspaar in klederdracht [van] begin
1900 [Monique van Dalen en Henk Vos, tr. 31-10-2003]; Metaal door je huid. Piercing als cultuurver-
schijnsel; Over vriendjes en vriendinnetjes in kinderboeken. De ware vriendschap; Het boze oog. Het
toeval kan maar beter niet getart worden; Jongeren in stijl. Jeugdculturen onder de loep genomen;
Selemat makkam. Gezelligheid en samen eten [Molukse eetcultuur; Godsdienst is de steunpilaar van
de Molukse traditie].

Vechtkroniek (Historische Kring Gemeente Loenen; secr.: mevr. M. Lembeck, De Vliet 12,3633 EL Vree-
land), nr. 20, mei 2004. J. Donker-Duijnstee: Honderdtien jaar Zwaanwijck [buitenplaats te Nigtevecht,
sinds 1735 in eigendom van Amsterdmse kooplieden, in 1879 gekocht door Marinus Nicolaas de Pré
(tr. 1880 Johanna Theunissen); zijn weduwe liet een moderner huis bouwen 1895/97 en
bepaalde bij testament verdere bewoning door ongehuwde dames of weduwen]; Foto's
Nigtevecht; Z. Hageman: Annexatiecomité in Vreeland. Waarin een klein dorp groot kan
zijn [aug. 1945; annexatie van delen van Duitsland]; Foto's Vreeland; Verv. Heren en vrou-
wen van Kranenburg (3 - slot) [Van Lynden, Wittert van der Aa, (Van) Moens, Kieft Balde
enz.; benoeming van functionarissen in Loenen 1701 en 1773]; Loenen en Nieuwersluis
in 14 foto's (ca. 1885-ca. 1900); J. Jonker-Duijnstee/W. Mooij: Horlogedief in Loenen [1863;
C.Johannes van Harderwijk noemde zich horlogiemaker maar bleek een oplichter, en al
eerder gesignaleerd in het Policieblad van 1861 en 1863]; G. Verhage: Luxe bakkerij West-
veen te Nieuwersluis [Gerbrand Westveen (geb. 1889) opende zijn zaak in 1924, tr. Aagje
Verweij].

Veluwse Geslachten, jg. 29 (2004), nr. 2. A. Oosterbroek: Schatten van gegevens (2). Nogmaals: Vermelden
van niet vaststaande gegevens; F. Reurink: Kwartierstaat van Grietje van Laar [Apeldoorn 1925-Elst 2001,
tr. 1946 Gerrit Reurink; 63. kwn.: —, Leurink, Hulshof, Dekker, Van Lohui(j)zen, Van Asselt, Lijster,
Garressen; voornl. te Epe/Vaassen, Apeldoorn]; E. de Jonge: Bronnen voor genealogisch onderzoek Epe
[voorbeelden, hoe de hiaten in doop- en trouwboek ondervangen kunnen worden; o.a. bronnen op
www.ampt-epe.nl]; A. Landaal: Familie Landaal [ook: Landale; te Vaassen; I7e-i8e eeuw]; E. de Jonge:
Verwantschappen tussen lokale grootgrondbezitters: de Van Gerrevinks in Epe [papiermakers; stam-
reeks i7e-i9e eeuw; Van Essen, Brouwer, Van Suuk]; L. van Pijkeren: De naam van Pijkeren. De EPE-versie
[eerder gepubliceerd in Uth het Oulde-Bruck]; A.C. Zeven: Een kaartje van het goed Den Ossenkamp,
Berckevelde of Bosgoed maar met verwisselde windstreken; Kwartierstaat A.M. Jonkers [geb. Empe
1929; Jonkers (te Brummen; oorspr. Van Groll), De Vries (te Voorst), Van de Water, Wilbrink, Gerritsen
(te Warnsveld), Nijland, Weenink, Olthof]; H.F. Blankenspoor. Genealogie van de oudste Pannekoeken
[aanv./corr.]; J. Schuurman van Rouwendal: Kwartierstaat van Jannigje Jansen [geb. Ede 1920, tr. ald. 1943
Roelof van Espelo; — (Hietmeijer), Roskam, Tijssen, Van Rees, Veenendaal, Rooseboom, Heij, Van den
Berg].

Waardeel.jg. 24, nr. 1-2004. D. Bosscher: De affaire-Vermaning tegen de achtergrond van haar tijd [Tjerk
Vermaning (1929-1987) vervalste archeologische vondsten]; H.M. Luning: Het verlies van Alva's bril.
i-aprilviering in Drenthe anno 1872; R. Alma: Literatuur in brons. Het bijzondere klokopschrift in
Roswinkel [1362]; R.F. Paping/E.H. Karel: Hofstee in Oosterhesselen. Huwelijkspatronen 1740-1830 [o.a.
families Kiers en Oldenbandering onder de loep].

Idem, nr. 2-2004. M. Goslinga: Watererfgoed in Drenthe; Uniek fotoalbum [met portretten van de bur-
gemeesters van Drenthe, aangeboden in 1875 aan J.L.G. Gregory, commissaris des Konings t.g.v. zijn
ontslag]; J.K.H, van der Meer: De slag bij Ane in Drents drukwerk [1227; 1700-heden]; Verdwalen op het
internet [op zoek naar websites over Drentse geschiedenis].
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Westerwolde. jg. 25, nr. 1, maart 2004. R. Remkes: Een nieuw stukje Nederland [transcriptie van een
oorkonde uit 1539; aankoop van markeland]; H. Wubs: De barre winter van 1928-1929; E. Knol: De Wes-
terwoldse kamer in het Groninger Museum; Kwartierstaat (6 gen.) van Eric Michel Roelfsema [geb.
Grand Rapids 1969; Roelfsema/Roelfzema (te Groningen), Rozeboom (te Appingedam), Tammes (te
Vlagtwedde), Boer (te Wittewierum)]; Verv. De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (IX); CL. Nobbe:
Stamreeks geslacht Trenning [naamreeks > Bruine Berents op 't Huisingh, meijer op het Trenning-
erve; reeks Trenningh ïse-ize eeuw]; J. Boerhave-Migchels: Op goed geluk! [kleine kroniek van een familie
Boerhave uit Stadskanaal naar Amerika]; Kwartierstaat (6 gen.) van Jan Hendrik Geertsema [geb. Wes-
terleeseveen 1948; —, Brandsema (te Veendam), Kruize, Wubs (te Mussel)].

Wi Rutu. Tijdschrift voor Surinaamse genealogie (e-mail: stisurgen@yahoo.com), jg. 3, nr. 2, dec. 2003.
J.C. de Miranda: Over 'Surinamers' die geen Surinamers zijn. Een speurtocht van schoenendoos tot In-
ternet [naamdragers Suriname en varianten als Zurnam(er), Shurman, Zeram, Zurnamowitz zijn terug
te voeren op de familieclan van 'Gerrit Jacobs', de aangenomen naam van Naphthaly bar Isac Acohen,
geboren in Litauen, kinderloor overleden Paramaribo 1754; o.a. de complcaties van zijn testament; zijn
zuster Esther heeft nageslacht Goedman, Coerland, Morpurgo, Rijk van Ommeren enz.]; P. Bol: De Ge-
zworen Klerken van Suriname [met naamlijst en jaren; 1707-1836]; W.L. Man A Hing: Tsizi Ju Torn. Een
eigenaardige Surinaams-Chinese familienaam en zijn stamvader [met kort overzicht van de Chinese
gemeenschap in Amsterdam, gebaseerd op een politierapport van 1933]; J. Sang-Ajang: Verwikkelingen
rond erflatingen door gemanumitteerden. De zaak Wilhelmina Elisabeth Sara van Zetten [in 1836
gemanumitteerd op verzoek van haar eigenaar Willem Johannis Vanier; kinderloos overleden 1857,
testeerde 1855]; J.J. Vrij: Genealogische notities over Jan Gerhard Wichers en Jan Wicherides [1745-1808,
gouverneur van Suriname, en Jan Wicherides 1775-1802, die tr. Thamen a.d. Amstel 1798 Hendrika
Maria van Lutsenburg; nageslacht leeft nog voort via vrouwelijke lijnen: Milders, Van Oosterzee en
Maaldrink]; P. Bol: Landsarchief Suriname: een eerste aanvulling (Vindplaatsen Surinaams familieon-
derzoek, deel 7); J.J. Vrij: Presi fu memie den sma fu fos' ten (lieux de mémoire) [grafsteen van Jan Elias
van Onna, 1767-1822, een mulat als slaaf geboren, maar overleden als eigenaar en administrateur van
plantages].

België
De Mechelse Genealoog (VVF-Mechelen), XXVIIIe jg., jan.-feb. 2004. Daniël De Raedt brouwer in 'het
Hindeke' te Lippelo [tr. ald. 1638 Joanna van der Bist, wed. van brouwer Geerard Lemmens]; L Lefevere:
Stamgebruiker, wij doen een beroep op u [programma Stam, verbeteringen in versie 2.09; verzoek om

ibe
opmerkingen van gebruikers]. Idem, mei-juni 2004. Wie bewerkt wat: Loenhout. Trouw- en onder-
trouw - volkstellingen. Een stukje geschiedenis [o.a. het Land van Turnhout en zijn heren; burgerlijke
en kerkelijke geschiedenis]; Verv. Mechelen in de 18de eeuw.

Le Parchemin. No. 349, 69e année, janv.-févr. 2004. M. Belvaux: La familie (de) Noust dans Ie comté de
Namur [oudst bekende: Artus (Aert) Noust, koopman en burger van Namen (1592)]; Verv. Genealogie
Xhenemont [alias Oury/Oulry]; Verv. Corrections a la genealogie de la familie Van Marcke dit de Lum-
men alias Van Lummene dit Van Marcke [ne-begin 16e eeuw]; Héraldique vivante: Arnotte, Genin.

Idem. No. 350, mars-avril 2004. Verv. Corr. Van Marcke ... a Audenarde (fin). Descendance succinte
jusqu'a nos jours; Verv. Genealogie Xhene(u)mont issus des Cockeal de Limbourg (fin) [ook: Oury]. An-
nexe: Notes sur les Xhervel; Héraldique vivante: De Ligne, Evrard-Thoelen; O. Marquis de Trazegnies: Les
trous noirs en genealogie. Quelques réflections sur l'origine des Trazegnies et sur l'histoire d'Ath [met
schema's De Roucy - De Rameru - De Rumigny - Van Henegouwen; middeleeuwen; hypotheses]; Antw.
Servais dit (de) Montpellier.
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Van Mensen & Dingen (Volkscultuur in Vlaanderen; http://www.volkskunde-vlaanderen.be; http://
users.pandora.be/kbov), jg. I (2003)-4. Een halve eeuw 'Maatschappij voor Natuurlijke Historie te Gent;
Pasen en Sinksen in Vlaanderen; Museum in de kijker: Musée de la Vie wallonne in Luik; J. Bouckaert:
Broeder Jakob en dokter Grijzenbaard: voorlopers van de moderne chirurgie [Jacques Beaulieu (geb.
omg. Besangon 1651) en Johannes Andreas Eisenbart (geb. omg. Bamberg 1661/63)].

Duitsland
Archiv ostdeutscher Familienforscher. Band 15, Lieferung 11, Dez. 2002. Die pommersche Schifferfami-
lie Flemming aus Neuwarp am Stettiner Haff; Die Familie Laminski (Kreis Marienburg); Stürzbecher
aus Grofi Dammer (Posen).

Idem. Lief. 12, Febr. 2003. Hausbesitzer der Bezirksstadt Plan im Egerland im Jahre 1623 und 1883;
lm Russenlager in Karolinenhof bei Plan im Egerland verstorbene Soldaten 1915-1918 [in 1918 ook
Italianen]; Volksvertreter aus den Bezirken Mies und Tachau in Frankfurt, Prag, Wien, Berlin und im
Badischen Landtag; Ingerisch - ein altes Bürgergeslecht aus der Stadt Plan; Das Geslecht Hanika aus
Gleischowitz.

Idem. Lief. 13, April 2003. Deque und Dequede in Pommern und in der Uckermark; Das Töpfer- und
Bürgergeslecht Reifier aus Mies (Egerland); Die Bewohner des Dorfes Malkowitz im Egerland 1654-
1679 [voornl. Husak]; Ostdeutsche im Bürgerbuch von Plauen im Vogtland 1654-1770; Tauflinge aus
Liebstadt, Kr. Mohrungen (OstpreuSen) und deren Trauungen in anderen Provinzen und Landern.

Idem. Lief. 14, Mai 2003. Die Familie Schmückert in Greifenburg/Hinterpommern; Familie Scholz aus
Seichau (Schlesien); Familie Kohn aus Kreis Heiligenbeil, Ostpreufien; Familie Merchel (Kirchspiel Ec-
kersberg, Ostpreufien); Familie Gert(h), Gehrt (Kirchspiel Langenau/WestpreuSen); Ostdeutsche in der
Bürgerrolle der Stadt Teltow bei Berlin 1742-1888; Ostdeutsche in der Matrikel des Gymnasium illustre
Zerbst 1582-1797; Otterski aus Ostpreuflen; Ostdeutsche im Bürgerbuch der Stadt Eisleben 1706-1766.

Hessische Familienkunde. Band 27, Heft 1/2004. F. Treutel: Die Bevölkerung Kelsterbachs im 17. Jahr-
hundert [families in 1622 o.a. Harth, Pfeiffer, Treutel; Familienliste der zwischen 1650 und 1700 zuge-
wanderten Einzelfamilien und -personen]; A. Amborn: Die ratselhafte Herkunft und die Nachkommen
des Valentin Hefi [familieverhaal getoetst; mogelijk ill. zoon van prins Georg Karl von Hessen en
Hedwig Friederike Hefi; tr. Darmstadt 1808 Anna Maria May]; H.-E. Braune: Wer war die 'Dongesin'?
[vrouw van Antonius Orth gent. 'Donges' > ouders van o.a. Ludwig Orth x Conzel Dietz; vom Stege
i.p.v. von Sassen?; 15e eeuw te Marburg]; Notizen des Pfarrers im Weiterstadter Kirchenbuch wahrend
der Schlesischen Kriege und dem 7-jahrigen Krieg; Der Fall Völtzing/Lingenfuder [te GroG-Felda; 17e
eeuw]; Hessische Wappenrolle: Maurer [o.a. te Laubach].

Hugenotten. 68. Jg., Nr. 1/2004. P-Artelt: Halberstadt, eine Zufluchts-
^ statte der Hugenotten [met naamlijst van hugenoten-families in 1703];

H U G E N O T T E N - 4. Michalczyk: Hugenotten und Hugenottennachkommen in Berlin
VEREIN E .V. und Brandenburg. Eine ethnologische Studie; U. Fuhrich-Gmbert:

Hugenotten und Juden in Berlin. Forschungsperspektiven zwischen
Kulturtransfer, Akkulturation und interkultureller Kommunikat-
ion. Idem. Nr. 2/2004. A. Flick: Hugenotten in Norddeutschland. Ein
weithin unbekanntes Kapitel.

Zweden
Slakt och Havd. Nr. 3-4 (2002). Themanummer: 750 jaar Stockholm. Hierin o.a. bijdragen betreffende:
Stockholmer worden in de Middeleeuwen. Binnenkomers en integratieprocessen in Stockholm met
speciale aandacht voor de vroege immigratie uit Finland; Het vergeten Stockholm. De noordelijke
voorstad 1602-1635 [met zeemleermaker Matthias Trost, wethouder en burgemeester, 1582-1648; twee
zoons werden geadeld onder de naam Gyllentrost]; Een Franse katholieke familie van muzikanten [in-
troductie van de viool in Zweden; van de zes in de tijd van koningin Christina naar Zweden gehaalde
violisten verdwenen er snel vier; Pierre Verdier en Pierre Guillereau bleven; problemen van de familie
Guillereau met de Lutherse staatskerk]; Drama's in de protokollen; Hoedemaker Mirten Hoffman
[burger van Stockholm 1671, gildemeester 1697]; De familie Söderberg en verwanten [18e eeuw]; Een
koopliedengeslacht tussen Stockholm, Gothenburg en Amsterdam. De familie Grill 1700-1800 [de gang
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van Rembrandt's schilderij Bataven tegen Claudius Civilis naar het Nationalmuseum in Stockholm; fami-
lie Grill afk. van Augsburg, via Amsterdam naar Zweden; handelsactiviteiten en belangstelling voor
kunst en wetenschap]; Heyman Schück en zijn kinderen. Een joodse familie in i8e-eeuws Stockholm
[Chajim Schick (geb. 1774) > Heyman Schück; de familie Schick woonde in de 16e eeuw in Praag, later
o.a. in Zitz (Silizië); schema's Schück met Friedlander, Meyerson, Hirsch en Lamm].

Idem. Nr. 1 (2003). Bijdr. betr. Middeleeuwse 'fralse' in West Smaland [stand van belastingvrijen; vrij
grondbezit]; De Tungelska ring [een zegelring vertelt familiegeschiedenis; het wapen Tungel en initi-
alen NT (Nils Tungel, 1592-1665); zoon Johan (1637-1708) was o.a. gezant in 'Brabant'; vererving van de
ring in de familie]; Aanv. Pilfelt [Jamtland-tak; I7e-i9e eeuw]. Idem. Nr. 2 (2003). Emigranten uit Skane
naar Nieuw Zeeland 1870-1876.

Verder ontvingen wij:
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V., Rundschreiben 157, Febr. 2003 t/m 160,
Sept. 2003.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Mitt. 63, April 2003; 64, Okt. 2003. Beilage: Ge-
5cfti'c/ife&Ku/f«ri3[2oo3][DieDoppeleichealsSchleswig-HolsteinischesUnabhangigkeitssymbol].
Graafwerk. se jg., no. 1, jan. 2003; no. 2, april 2003 [Herinneringen uit mijn jeugd (Adri de Graaff, 1944);
In rook opgegaan? (Sijke de Graaf, ged. Wijk 1773; verhuisde regelmatig, laatstelijk in 1804 naar Nieuw
Heivoet, en ontving financiële steun van de diakonie)]; no. 3, juli 2003; no. 4, okt. 2003; 6e jg., no. 1, jan.
2004 [De Graaff, De Graaf, De Graeff ].
Groeneveld Contact, nr. 45, dec. 2003.
De Heraut Gelre.jg. 20, nr. 1, april 2003. Idem, nr. 2, mei 2003 [H. Terhalle: Von der Territorialgrenze zur
Staatsgrenze; H. Ruessink: Tien jaar Bredevoort Boekenstad - een terugblik [een aantrekkelijk reisdoel,
alleen niet te bereiken voor diegenen, die aangewezen zijn op het openbaar vervoer]. Idem, nr. 3/4, dec.
2003.
DerHerold. N.F. Band 16, Heft 12,46. Jg., IV. Quartal 2003 [statutenwijziging].
HG-Nieuws.jg. 10, nr. 3, sept. 2003; nr. 4, dec. 2003.
Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', nieuwsbrief febr.. maart, sept. 2003.
Historische Kring West-Betuwe. 31e jg., no. 3, dec. 2003 [Historische boerderijen van Mariënwaerdt (bij
Beesd)]. Nieuwsbrief, dec. 2003.
Historische Kijk op Weesp. 18e jg., no. 1, sept. 2002 [diverse bijdragen betr. vijfentwintig jaar Histo-
rische Kring Weesp; Een bloemlezing uit 'De Nieuwe Weesper' van 1952; 100 jaat terugkijken met de
oudste inwoner van Weesp (Hillegonda Mouwen-Barneveld, geb. Weesp 1902; exm. Fenega)].
Holland. 35e jg. (2003), Archeologische Kroniek.
Hollands Noorderkwartier, afl. 57, jg. 18, maart 2004 [Verv. Latijnse uitdrukkeingen].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 30, nov. 2003.
Huberiana. 18e jg., no. 2, dec. 2003 [Wappen der Gemeinde Altikon (de familie Huber stamt af van Hein-
rich Huber, die ca. 1557 in Altikon/Kanton Zürich werd geboren)].
De Ielstekker. nov. 2003 [Verhalen van Elgersma's].
Tohanniter Orde in Nederland. Mededelingenblad (www.johanniterorde.nl), jg. 50 (1999), nrs. 198 t/m
200; jg. 51, nr. 201, dec. 1999 t/m nr. 204; 206 t/m 212,214,216 t/m 218, jg. 56, maart 2004 [in nr. 217: J. Ver-
sékwelde Win Hamer: Archief Willem Cornelis Röell (1861-1937)].
Koeckoek. nr. 43, juni 2003 [Trees Klunder-Koekkoek en Theo Klunder vijftig jaar getrouwd]; nr. 44,
dec. 2003 [Beroepen in de familie (Yvonne Koekkoek, bibliotheekmedewerkster te Wehl)].
'T Kraaierke. 35e jg. (2003), nrs. 1, maart t/m 4, dec. [D'Haene].
Kroniek van Arent thoe Boecop. nrs. 123, maart 2003 t/m 126, dec. 2003.
Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nr. 52, april 2003 [Rudolf Pieter Mees, 1913-2002].
Laansma-koerier. nr. 29, febr. 2003 [Laansma's in Zeeland].
De Lancier. Nieuwsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, extra editie, jg. 3, nr. 3, dec.
2003. Special: fusie [met het Nederlands Textielmuseum en het Stadsmuseum].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 21 (2003), nr. 2 [J. Lever: Albert Lever (1892-1980) en Lydia Adriana Lever-Brouwer
(1893-1979) (IV); Hongerwinter en Bevrijding].
Millenaers Koerier, nr. 26, jg. 12, juli 2003; nr. 27, jg. 12, dec. 2003 [Millenaar].
Niet zo benauwd, nr. 46, kerstmis 2003 [Familiegraven Van der Linden; Stamboom van der Linden aan-
gevuld (te Vlaardingen 17e eeuw en Breukelen 18e eeuw)].
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Oude Sporen (Gooiland), jg. 15, nr. 1, maart 2004 [M.Hendriks: Genealogisch onderzoek in Finland).
Pelgroms Bode, nr. io, dec. 2003 [Over het familieschema Pelle/Pellen/Pellegrom; De eerstbekende na-
men van de familie (te Waardenburg 17e eeuw)].
Pors Post. 27e jg., nrs. 82 [mei 2003] [Friedrich Wilhelm Naujoks, geb. Gumbinnen/Oost Pruissen 1814,
tr. Rotterdam 1847 Wilhelmina de Hooge]; nr. 83 [aug. 2003]; nr. 84, dec. 2003 [Pors].
Le RÉGIA 2003. RÉpertoire General et Index Analytique 2003 des bulletins No. 1 _ 144 (1968-2003) du
Cercle Généalogique d'Alsace [toegang op auteurs met de titels van hun artikelen, de achternamen van
de belangrijkste behandelde families, geografische namen, trefwoorden, vervolgartikelen, portretten
enz.].
Ribbens kroniek, nr. 21, jg. 12, najaar 2003 [Ribbens, Rubbens, Rubens, Rebbens].
Rijnland, afl. 23,8e jg., nr. 3, dec. 2003.
Het Scheepsjournaal, jg. 5, nr. 1, juni 2003; nr. 2, dec. 2003 [historie familie Scheepbouwer, afk. van
Mühlheim a.d. Ruhr (aldaar Schifsbauer), te Dordrecht ook Schop-/Schip-bouwer].
Stickje Duvelants. familiebulletin Bakker, jg. 1, nr. 2, juli-aug. 2003 [Sloterdijk en de gemeente Sloten];
nr. 3, sept./okt. 2003; nr. 4, nov./dec. '03 [Binnengekomen genealogisch nieuws der familie Bakker (o.a.
te Oosterland en Sint Philipsland; 20e eeuw)].
Streekmuseum Hoeksche Waard. Bulletin 91, april 2003.
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk. Nieuwsbrief, nov. 2003.
Studiegroep Geslachten Drost. Med. jg. 12, nr. 3, sept. 2003 [Willem Drost (schilder, geb. ca. 1630, leer-
ling van Rembrandt)]; nr. 4, dec. 2003.
Timmers Koerier. 13e jg. (2003), nr. 2 [uitgebreid recent en i9e-2oe eeuws familienieuws uit stammen
Timmers enTummers].
Ut de Smidte fan de Frvske Akademy. 37e jg., nr. 1, maart 2003 [In Memoriam Douwe Jans van der Meer];
nr. 2, july 2003 [In Memoriam prof. E.G. A. Galama, 1912-2003, o.a. hoogleraar Friese taal- en letterkun-
de Universiteit van Amsterdam 1962-82]; nr. 3, nov. 2003; nr. 4, des. 2003.
Van Aggelen Kronieken, nr. 54, maart 2003 [Overzicht van enkele genealogische activiteiten in het afge-
lopen verenigingsjaar; Zwemtalent Robin van Aggele (geb. 1984; interview)]; nr. 55, juni 2003 [Hendri-
kus van Aggelen vertelt (geb. Den Haag 1939)]; nr. 56, sept. 2003; nr. 57, dec. 2003 [Een brief van Corrie
van Aggelen aan haar vriendin Geertje Bos in de evacuatietijd in 1944].
't Vandermeulenkrantje. nr. 50,25e jg., lente 2003 en nr. 51,26e jg., herfst 2003 [Eduard en Coleta Van-
dermeulen-Burm (overl. 1918 resp. 1938; hun gezinsleven)].
Van Mensen & Dingen, jg. I (2003) -3 [W.L. Broekman: De inhuldiging van keizer Karel VI te Gent in ok-
tober 1717].
Van Yperen. nr. 41,21e jg. (2002) [Akten vertellen (Pieter Pietersen van Yperen, 1594)]; nrs. 42 en 43,22e
jg.(2OO3).
Verenigingsblad van Van Hiltens. blad 47, jg. 13 (2003), nr. 1; blad 48, 2003, nr. 2 [Loods aan boord (in-
terview met Theo van Hilten (1949), zeeloods)]; blad 49, 2003, nr. 3; blad 50, 2003, nr. 4; blad 51, jg. 14
(2004), nr. 1 [Karel Wilhelmus van Hilten overleden (wapentekenaar)].
't Vierkant (Westfries Genootschap), 3e jg., nr. 1, april 2003 [In Memoria Dirk Breebaart (1946-72 bur-
gemeester-secretaris van Hoogwoud) en Wim Resoort (dijkgraaf van Waterschap Westfriesland)]; nr. 3,
okt. 2003.
Vis A Vis, nr. 42, nov. 2003 [Gerrit W. Vis 1853-1887 (emigreerde in 1872 naar Noord-Amerika)].
Vreugdeschakel, nr. 55,21e jg., okt. 2003 [Vreugdenhil].
WestNoord-Brabant.jg. 14, nr. 1, jan. 2004 [Verv. Genealogie Rops, deel 5, slot].
ITsseldelta. 17e jg., nr. 4, dec. 2003; Idem 18e jg., nr. 1, febr. 2004.
Zeeuws Archief Nieuws, nr. 19, sept. 2003 [Rekeningen buitgeld Admiraal Oranje ontsloten]; nr. 20, dec.
2003.
Zeeuws Erfgoed, jg. 2, nr. 3, sept. 2003 [Project Verdronken Dorpen; Het grafmonument voor de Evert-
sens in Middelburg]; nr. 4, dec. 2003; Special 7, dec. 2003 [Maritiem Erfgoed in Zeeland (o.a. Platform
MEZ en aangesloten organisaties].

M. Vulsma-Kappers
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yt^gëiïrübrliek
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste.van leden van de NGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch'gébiedfzijn vastgelopen) DoorgaansJs; het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere génealogen eèri antwoord té krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.' -/ V l '' * y , •< ; ^ ' x ' "^ N

v ^ , '•
De vragen (met antwoordpórto 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

475- VAN BEEK-VAN ROSSUM (59 (2004), pag. 131)
Er zijn meer kinderen geboren uit het huwelijk van Willem van Beek en Maria Dirks van Rossum. De
(vermoedelijk) volledige kinderschare is de volgende:

1. Huijbert, geb. Everdingen, ged. Vianen 13-2-1737, get. Beertje van Rossum (gedoopt als 'spurius'
voor het huwelijk van zijn ouders).

2. Gertrudis, ged. Culemborg 22-5-1738, get. Berti van Rossum.
3. Anna, ged. Culemborg 13-4-1740, get. Baertie van Rossum.
4. Stephanus, ged. Culemborg 23-10-1741, get. Berta van Rossum.
5. Stephanus, ged. Culemborg 10-4-1743, get. Elisabeth van Rosse.
6. Bertha, ged. Culemborg 27-9-1746, get. Trij ntie van Rossum.
7. Gerardus, ged. Culemborg 23-2-1749, get. Rijkie Werkhoven pro Trijntie van Rossum.
8. Theodorus, geb. Hagestein, ged. Vianen 25-4-1751, get. Catharina van Rossum.
9. Anna, geb. Hagestein, ged. Vianen 25-4-1751, get. Catharina van Rossum, tweeling met voorgaan-

de.
10. Lamberta, geb. Hagestein, ged. Vianen 13-3-1753, get. Catharina van Rossum.
11. Guilielmus, ged. Culemborg 9-10-1756, get. Agnes Uijterwal loco Catharina van Rossum.
12. Catharina, ged. Culemborg 23-5-1759, get. Cornelius Backer.

Alle dopen vonden plaats in de r.-k. kerk van resp. Vianen en Culemborg. De in de vraag gemelde kinde-
ren Gerrit en Willem zijn de hierboven onder 7 en 11 genoemde dopelingen.

Bij de doop van 7 (Gerardus) heet de vader Willem Stephense van Beeck, waardoor we dus zijn pa-
tronymicum leren kennen. Er zijn mijns inziens nog onvoldoende aanwijzingen om de in de vraag als
zodanig vermelde personen als de ouders van Maria Dirks van Rossum aan te merken.

R. F. Vulsma, Amsterdam

488. VAN BRONCKHORST-VAN BOECOP (59 (2004), pag. 342)
Een vroeg-i7e-eeuwse stamboom/wapenkaart van de familie Toe Boecop noemt Arent als zoon van
Arent, welke geboren zou zijn ca. 1305 en overleden voor zijn vader Bertram toe Boecop. Deze Arent
toe Boecop zou gehuwd zijn met Geertruid van Bronckhorst Willemsdr. Mr. W.J. baron d'Ablaing van
Giessenburg zegt dat zij Berntje heette en een bastaarddochter was van Willem vam Bronckhorst. Mr.
W.N.W. baron van Haersolte tot Zuthem noemt haar Bertrudis van Bronckhorst Willemsdr. Zie over de
familie Toe Boecop en de aangehaalde bronnen de Kamper Almanak van 1992 blz. 120-168.

K. Schilder, Kampen

vragen

493.STEMBOR
Frederik Alexander Stembor, commies de vivres et d'ammunition te Roermond (1703), otr./tr.
Roermond/Den Haag 7-8/12-9-1707 Maria van Bambergen, ged. Den Haag 17-12-1681; gezamenlijk tes-
tament 29-8-1707. Uit dit huwelijk o.a. een dochter Sabine. Gevraagd: geboortegegevens en voorouders
van Frederik Alexander.

R. Stembord, Voorthuizen
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494-NUIJS/NUYTS
Pieter Hendricksz. Neuijts, jm van Lier (Vlaanderen), otr. Charlois 13-7-1669 Lijntjen Ariens van Cleeff,
jd van Charlois. Naamdragers Nuijs in Rotterdam e.o. In Mercxplas (Vlaanderen) woonde in 1553 een
Henrick Peeter Nuyts (VlaamseStam 32 (1996), pag. 92). Gevraagd: aanvullingen op het bovenstaande.
VELDHOEN
Jan Pietersz. Veldhoen, jm van Rhoon, tr. ald. 12-5-1737 Maaike Ariens van Tuyl, ged. Ridderkerk 30-12-
1714. Hieruit kinderen ged. Rhoon 1738-1756. Gevraagd: doopgegevens en voorouders van Jan.

drs. G.J. van Rookhuyzen, Mijnsheerenland

495. VAN DEN BURG
Gerrit Kobise (van den Burg), overl. Hoevelaken 10-2-1808, tr. Annetje Cosiense (Koezijnse). Gevraagd:
doopgegevens en voorouders van Gerrit en gegevens over zijn huwelijk met Annetje.

C. van den Burg, Zeist

496. VAN HAREN
Johannes van den Berg, geb. Boxmeer 17-9-1817 als onwettig kind van Henrica van den Berg (geb./ged.
Boxmeer 28-6-1791). Volgens de katholieke doopakte van 17-9-1817 noemt Henrica als vader Jacobus van
Haren. Ik trof deze man in Boxmeer e.o. niet aan. Kan iemand hem identificeren?

M.A.G. van Heumen, Rosmalen

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

kistje HELLEMANSmalie nüjji^üivi/\j>jo

Enige tijd geleden verwierf ik een houten kistje, eerste helft 20e- of laat I9e-eeuws, met in het deksel
uitgezaagd de tekst 'J. Hellemans Dankbaarheid'. Het lijken mij duidelijk de namen van een schipper
en zijn schip. Noordelijk is de naam Hellemans zeker niet. Kan iemand deze combinatie thuisbrengen
c.q. identificeren?

mw. P.J.C. Elema, Peizerweg 70/14,9726 JN Groningen, pjc.elema@planet.nl

Aan dit nummer werkten mee:

L.Th. Baerveldt, Abersland 11-36,6605 MG Wijchen.
Jos Kaldenbach, Amstelstraat 18,1823 EV Alkmaar.
J. Ludeke, Junohof 43,1829 DA Oudorp NH.
P. J. Orbons, Heiberg 1,6436 CL Amstenrade.
T. Oskam, Rosanderwaard 6,2904 SM Capelle aan den IJssel.
Alfred Smieszchala, Redigerstrasse 31, D-48419 Munster.
Antonia Veldhuis, Dr. A. Plesmanlaan 75,9269 PJ Veenwouden.
Mr. G.J. J. van Wimersma Greidanus, Willem Klooslaan 33,5615 NK Eindhoven.

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

ISSN: 0016-6936

468 Gens Nostra 59 (2004)




