
HlGens Nostra
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NUMMER 10 OKTOBER 2 0 0 4

JAARGANG 59 HOOFDREDACTEUR L.F. VAN DER LINDEN - EINDREDACTEUR C.H. VAN WIJNGAARDEN

burgers ofte poorters der stede
Nieuwpoort

1561-1783

DOOR DRS. L.M. VAN DER HOEVEN, W. DE GRAAF-VALK, EN A. VALK

Stadspoort van Nieuwpoort, Anno 1602

Gens Nostra 59 {2004)

Inleiding
Indien iemand één jaar en zes weken binnen de stad Nieuwpoort woon-
de, kon hij het burgerschap verwerven. Dat werd verleend, op verzoek,
door de schout en twee burgemeesters. Daarvoor moest hij (of zij) zijn
geloofsbrieven tonen. Een voorbeeld hiervan vinden we bij zekere Pieter
Jansz, die op 20 mei 1613 burger werd. Hij was geboren in het dorp 'Vyer,
gelegen in de jurisdictie van Calis' (Calais) in Frankrijk. Met hem werd
afgesproken dat hij binnen een maand of binnen vijf weken een bewijs
(attestatie) zou overleggen van de plaats waar hij daarvoor had gewoond
'op peyne van effect van de voorz. borgerschap te verliesen'. Een keer
wordt het burgerschap geschonken: op 23 juni 1636 aan Adriaen Corne-
Hsz Mol, maar die gaat dan ook het waagmeesterschap van Nieuwpoort
bekleden.
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In het gezelschap van nieuwe burgers bevond zich ook een aantal, dat al poorter van Nieuw-
poort was geweest, maar het burgerschap om verschillende redenen had verloren. Als men
bijvoorbeeld langer dan één jaar en zes weken buiten de stad verbleef, raakte men zijn burger-
schap kwijt. Illustratief in deze zijn de volgende voorbeelden: Herman Theusz, een ingeboren
burger, kreeg opnieuw zijn burgerrecht in 1636, dat hij verloren had 'vermits hij meer als een
jaer en zes weken wt dese stede metterwoon is geweest'. Op 22 juli 1638 kreeg Claes Dirricxsz
Hola van de burgemeesters wederom zijn poorterrecht, dat hij verbeurde omdat hij enige tijd
burger was geweest in Schoonhoven niet tegenstaande het feit dat hij een ingeboren burgers-
zoon was. Herman Sweeren, gehuwd met Neeltgen Ariens Plack, verwierf aan het einde van 1644
wederom het burgerrecht van Nieuwpoort, na een verblijf 'buyten dese stede en daerom 't
regt van burgerschap verlooren' had.

De herkomst van de poorters
In de periode 1561-1566 is slechts incidenteel de herkomst van de poorters vermeld (Utrecht,
Gouda). Soms wordt alleen de combinatie van voornaam en beroep genoemd. Dit verbetert na
1573 omdat de nieuwe burger dan vrij consequent met patroniem is ingeschreven. Vanaf 1583
is bij de verlening geregeld genoteerd, waar de nieuwe burger vandaan komt. Veel nieuwe
poorters komen uit de directe omgeving: de baronie van Liesveld (Ottoland, Groot-Ammers)
maar ook Schoonhoven en Langerak.

Een beroepsgroep die opvalt, is die van sameroosschippers, de schippers die op de Samre en
de Meuze (Maas) voeren. Kennelijk ligt Nieuwpoort op de route. Culemborg is waarschijnlijk
ook zo'n plaats; deze plaats treffen we namelijk enige malen aan in verband met deze schip-
pers. Vanaf 1660 doet een nieuwe groep burgers zijn intrede in Nieuwpoort. Zij zijn afkom-
stig uit Friesland, in het bijzonder uit Heerenveen. Hun komst zal te maken hebben gehad
met het vervoer van turf naar Nieuwpoort. Vooral de twee brouwerijen in Nieuwpoort zijn
goede afnemers van Friese turf'.

Het merendeel van de nieuwe burgers bestaat uit ambachtslieden zoals brouwers, kleer-
makers, lijndraaiers, molenaars en rademakers. Met enige regelmaat komen we in de lijst
personen tegen die het voorvoegsel 'meester' voor hun naam hebben. In vrijwel alle gevallen,
op twee na, gaat het hier om chirurgijns, welke groep rijk vertegenwoordigd is in de onder-
staande lijst. Van een enkeling hebben we kunnen vaststellen dat hij later deel gaat uitmaken
van het stadsbestuur.

In de tweede helft van de lijst dient zich wederom een nieuw gezelschap van onderschei-
dene signatuur aan: de joden. De eerste die we als zodanig kunnen identificeren is Meyer
Abraham Levi (1769/1770). Voor het houden van hun erediensten zijn zij aangewezen op de sy-
nagoge in Schoonhoven. Een groot aantal van hen zien we dan ook in Schoonhoven optreden.
Sommigen kiezen het later als hun woonplaats.

Transcriptie en bronnen
Bij het transcriberen is zo veel mogelijk de oorspronkelijke tekst aangehouden. Als bronnen
voor de onderstaande lijst hebben wij gebruikt:
I. Oud Archief Nieuwpoort van de 15e eeuw -1813, inv. nr. 80:1561-1566,1573-1574 en 1580

-1620.

II. Oud Archief Nieuwpoort van de 15e eeuw -1813, inv. nr. 30:1628-1677.
III. Oud Archief Nieuwpoort van de 15e eeuw -1813, inv. nrs. 278-283, de stadsrekeningen van

de jaren 1669-17832.
In de stadsrekeningen worden de nieuwe burgers meestal met hun naam, het bedrag
(f6,-) en soms met een precieze datum genoemd. Eén periode valt echter op. In de jaren
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1743-1759 is de informatie heel karig. Er worden geen namen genoemd, alleen aantallen
nieuwe burgers en de daaraan gekoppelde bedragen. Dit is betreurenswaardig, als men
bedenkt dat juist in de jaren 1744-1750 de toestroom van nieuwe burgers groter was dan
ooit tevoren.

IV. Oud Archief Nieuwpoort van de 15e eeuw -1813, inv. nr. 294: bijlagen van de stadsreke-
ningen.

Overigens, berust het Oud Archief van Nieuwpoort bij de gemeente Liesveld in Zuid-Hol-
land.

Van een aantal personen, van wie ons nadere informatie bekend is, hebben wij enige aanvul-
lende gegevens in de noten verwerkt. Wij pretenderen op dit punt zeker niet volledig te zijn
geweest.

nieuwe burgers Nieuwpoort

21-5-1561 Jacop Ariaensz
23-5-1561 Cornelis delijndrayer
28-5-1561 Stijn de Boel van Utrecht
5-6-1561 Claes Ariaensz Benscoper
3-5-1562 Jan Henrichsz moelenaer
12-5-1562... en Lambrecht vleyshouder
12-5-1562 Baltazer de mesmaicker
12-5-1562 Bartholomeus de snijder
10-9-1562 Cornelis den mandemaecker
10-9-1562 Baert Jans (van Lochum?) de snijder
5-11-1562 Ariaen Willemsz van Loesvelt
25-6-1564 Coen Jager Petersz
26-6-1564 Peter Jacopsz Bos
26-6-1564 Willem Willemsz de cuijper
26-6-1564 Gijsbrecht Coppen Jacopsz
5-5-1566 Peter Jacopsz Gouwe, nogh van de

Gouda, onse backer
2-3-1573 Cornelis Gijsbrechtsz
2-3-1573 Peter Ariaensz Ghuijts
2-3-1573 Ariaen Jansz Voetgen
2-3-1573 Sebastiaen Anthonisz
18-8-1573 Sebastiaen Gijsbrechtsz
5-12-1573 Sebastiaen Corssen
7-1-1574 Engel Marijsz
16-5-1580 Claes Jansz, lijndraeijer
9-6-1580 Coenraet Wolfz
3-11-1581 Dammis Bouwensz
20-6-1582 Cornelis Fransz
19-1-1583 Willem Jansz van Eij ndo ven
28-4-1583 Balten Cornelisz, van Blessgraeff 3

4-7-1583 Jan van der Putte, schoolmeester 4

9-7-1583 Jacob Jansz van de Pir (?), brabander
9-7-1583 Dierck Mateusz van Bredae

22-7-1583 Tomas van Mechelen
29-5-i584Cornelis Jansz
i8-i2-i584Coen Jansz5

10-8-1585 Jacop en Aert Blauloix (?)
10-8-1585 Joos Cornelisz Alblas 6

1-6-1586 Wouter Jacopsz van Wijngaerden
2-5-1588 Willem... [niet ingevuld]
2-5-1588 Pons Henricxsz7

20-6-1588 Mr [Peter doorgehaald] Jan Ael-
bertsz8

22-2-1589 Joris Jansz
20-5-1591 Tonis Gerritsz
24-6-1591 Bastiaen Gerrit Jansz9

24-6-1591 Leenet Claesz verwer
24-6-1591 Adriaen Gerritsz
10-11-1591 Adriaen Gerritsz, vuyt Ottelant
9-1-1592 Wouter Cornelisz Albles
4-7-1592 Steven Willemsz Sergiles, van Me-

chelen
6-10-1592 Mr Jasper van der Heijden 10

11-10-1592 Joost Jansz
7-11-1592 Franck Aertsz, van Hoornaar' '
21-11-1592 Waernout Jansz, van Goer
22-6-1593 Jan Cornelisz, van Haerlem, wever
26-6-1594 Dirrick Mertens, ketelaer '2

26-6-1594 Eymbert Dirricxz, raemaecker'3

30-1-1595 Barent Gerritsz'4

6-5-1595 Geraert Henricxs, predikant tot Ot-
telant'5

9-5-1595 Floris Jansz, moelenaer vuyt Lange-
raeck

16-4-1596 Jan Gerritsz lijndraeijer van
Schoonhoven
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30-8-1596 Ingen Jans
30-8-1596 Jan Jansz Platvoet
26-5-1598 Ingelbrecht Henricxsz van Veltroo-

de van Nuijs, brouwer
6-6-1598 Henrick Aerdtsz van Merpelt, zeeff

en teempsmaecker
7-6-1598 Rommert Cornelisz, lijndraeyer
4-8-1598 Melser Gerritsz
4-8-1598 Mr Pieter, chirurgijn
17-10-1598 Carle Vellen Pietersz, deermaecker
19-11-1599 Daniel Loost van Antwerpen
1-5-1600 Mr Pieter van de Knocke
16-6-1600 Jan Henricxsz, cleermaeker
27-6-1600 Jan Stevensz, glaesmaecker
17-11-1600 Merten Claesz
9-3-1601 Pieter Aerdtsz den Hertoch, vuy t Am-

mers-Graveland
14-4-1601 Claes Cornelisz, van Rotterdam
17-5-1601 Mr Anthonis de Heek Lenaertsz, chi-

rurgijn16

11-7-1603 Henrick Jansz
14-7-1604 Adam Adriaensz Oom17

26-10-1606 Job Jansz, van Gorinchem
11-11-1607 Cornelis Adriaensz, lijndraeyer, van

der Gouda
21-3-1608 Jan Sijbrantsz, lijndraeyer, van der

Gouda
8-5-1609 Gerrit Jansz, schoemaecker, van Dor-

drecht
30-7-1610 Jan Cornelisz, metselaer, van Groot

Ammers
16-9-1611 Geerloff Jansz, raeijmaecker18

21-12-1611 Jan Jansz van Ronse, schoelapper, is
hier gecomen verschoonen een acte hou
dat hij binnen stede van der Gouda ge-
woont heeft

10-5-1612 Henrick Pietersz
9-10-1612 Mr Wouter Adriaensz, medecijn en-

dechirurghijn ' 9

20-5-1613 Pieter Jansz, schoelapper, geboren
vuyt een dorp genaempt Vyer, gelegen in
de jurisdictie van Calis in Vranckrijk. 'Is
besprocken dat Pieter Jansz voorz[ien]
binnen een maent off vijff weken zal leve-
ren eenige attestatien van [de] plaetse daer
hij te vooren gewoent heeft op peyne van
effect van de voorz[iene] borgerschap te
verliesen, actum ut supra'
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20-5-1613 Rochus Thonisz 20

11-2-1614 Henrick Hermansz, brouwer, van
Schoonhoven

13-5-1616 Frans Stevensz, cuyper 2 '
17-6-1617 Henrick Henricxsz, wever
17-6-1617 Reijer Philipsz Blanckenbijle22

17-6-1617 Cornelis Jansz, van Breda geboren,
[heeft in Schiedam gewoond]

2-10-1617 Geertgen de wed[uwe] van Andries
Jacopsz int Achterlant

14-6-1618 Andries Willemsz van Hagen
11-10-1619 Henrick Victoir[...] de Vinck , 'bor-

ger ende gewoont hebbende binnen de
stede Schiedam'

9-6-1620 Capiteyn Hans IJsercram
19-9-1628 Joost Jaspersz heeft zijn burger-

schap wederom vercregen, is een ingebo-
ren burgers soon23

2-7-1630 Andries Huijgensz, van Meerkerck 24

2-7-1630 Anthonis Adriaensz, wagenmaecker,
van Cuijlenborch

2-7-1630 Adriaen Philipsz, tot Graveland
3-7-1630 Adriaen Willemsz ten tijde dat hij

bruydegom was zijn burgerschap verlo-
ren, nu wederom gecregen

22-8-1630 Jan Dirricxsz Backer 25

22-8-1630 Lenaert Hendricxsz
4-9-1630 Daniël Thijsz, cleermaecker, laetst

gewoont hebbend tot Oudewater
20-8-1632 Adriaen Adriaensz, lijndrayer, laetst

gewoont hebbend tot Gorinchem
28-6-1634 Rutger Willemsz, smith, ten tijde

dat hij bruydegom was, had hij zijn poor-
terschap verloren, nu wederom gecregen

28-6-1634 Jan Jacobsz, van Gorinchem, jegen-
woordich woonende binnen dese stede,
alvorens gehoort hebbende 't goet rapport
van deselve

28-6-1634 Adriaen Pietersz Cuijper, van
Schoonhoven, oock al anderhalf jaer bin-
nen dese stede gewoont hebbende

28-6-1634 Adriaen Philips, stoeldrayer, die hij
ten tijde dat hij laetst bruydegom was,
verloren heeft

28-6-1634 Willem Aertsz, van Termeyda26

20-2-1635 Cornelis Woutersz Knipscheer,
laetst gewoont hebbend tot Wamel en
getr[ouwd] met de dochter van David Ro-
bart, out burgemr.27
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31-5-1635 Jan Pietersz, laetst gewoont heb-
bend in de heerlijkheid] van Langerak

31-5-1635 Jan Jansz Buijl, laetst gewoont heb-
bende in Polsbroeck en oock aldaer get-
rout zijnde

31-5-1635 Dirrick Evertsz van Gesteren, van
Buijren, langh gewoont hebbend op
Ameyda en aldaer getrout

31-5-1635 Cornelis Adriaensz, schoenmaecker,
zijn burgerschap verloren ten tijde dat hij
buiten Nieupoort is getrout

20-6-1635 Adriaen Willemsz, anders Adriaen
Willem Gijsz genaempt, laetst gewoont
hebbende in Ottelant in de Baronie van
Liesvelt, nu ontrent één jaer of langer ge-
woond hebbende in de Nieupoort

1635/1636 Jasper Aertsz 28

15-6-1636 ElbertPieters van Goudriaen 29

16-6-1636 Cornelis Jacobsz, laetst gewoont
hebbend in Ottelant in de Baronie van
Liesvelt

16-6-1636 Cornelis Jansz Been laetst gewoont
hebbend in Ammers Graveland in voor-
noemde Baronie30

16-6-1636 Abraham de Bei, ontrent anderhalf
jaeren binnen dese stede gewoont

16-6-1636 Arien Ariens, cleermaecker van Stre-
velant, eenige jaeren binnen dese stede
gewoont hebbende

16-6-1636 Jacob Dirricxsz, timmerman, laetst
gewoont hebbend tot Langerak, effen
buyten dese stede

16-6-1636 Harmen Theeusz, ingeboren burger
deser stede, zijn burgerrecht verloren
hebbende vermits hij meer als een jaer en
zes weken wt dese stede metterwoon is
geweest

16-6-1636 Jan Bastiaensz, tot Ottelant
17-6-1636 Mr. Abraham Witbols, chirurgijn,

laetst gewoont hebbend tot Lopik
17-6-1636 Dirrick Hendricxsz, schoenmaec-

ker, laetst gewoont hebbende in Nieulant
17-6-1636 Adriaen Cornelisz, van Goudriaen,

al enige tijt binnen de stede gewoont heb-
bende

17-6-1636 Adriaen Thonisz, visser, laetst ge-
woont effen buyten dese stede en nu alhier
binnen getrout

17-6-1636 Merten Cornelisz, laetst gewoont
hebbend en geboren zijnde in Langeraeck

23-6-1636 Bastiaen en Willem Jansz Roos, ge-
broeders, geboortich van Lopik en al over
't jaer binnen dese stede van Nieupoort
gewoont

23-6-1636 Adriaen Cornelisz Mol, zijn poorter
en burgerrecht geschonken bij't aenne-
men van't waechmeesterschap

8-12-1637 Jan Jan Bastiaensz, laetst gewoont
hebbend tot Giessen Nieuwkerk en ge-
boortich van Ottelant

8-12-1637 Jan Christiaensz Kaecke, wielmaec-
ker, eenige tij t binnen dese stede gewoont

8-12-1637 Hendrick Jansz van Buijl, laetst tot
Benschop gewoont hebbend, eenen ruy-
men tijt binnen dese stede gewoont heb-
bende

8-12-1637 Mr. Jan JansOverbreuck, chirurgijn,
van Rotterdam

8-12-1637 Willem Aelbertsz Schorteldoeck,
van 't Gelkenesse Veer

8-12-1637 Melchior Thonisz, wt Goudriaen
8-12-1637 Niclaes Christoffelsz, schreiwecker

van Schoonhoven
23-12-1637 Adriaen Eymbrechtsz van Manen,

schipper, vermits hij eenige tijt in dese
stede niet en heeft gewoont3 '

15-6-1638 Willem Ysacksz, linnenwever, van
Rijsoort

15-6-1638 Eldert Jansz Cuyck, wt Ammers
Gravelant in de Baronie van Liesvelt

15-6-1638 Willem Cornelisz Cuyck tot Am-
mers Gravelant, al eenen geruymen tijt
binnen dese stede gewoont hebbende32

22-7-1638 Claes Dirricxsz Hola, vermits hij
binnen Schoonhoven eenigen tijt burger
is geweest, niet tegenstaende hij een inge-
boren burgers soon is, altijts binnen dese
stede gewoont hebbende33

22-7-1638 Jacob Aertsz van ter Meyda, jonck-
man backer, eenige tijt binnen dese stede
metterwoon geweest zijnde

5-12-1638 Adriaen Jansz Cort, smith van
Schoonhoven, voor dese lange binnen de-
se stede gewoont hebbende

5-12-1636 Pieter Aertsz van der Ameyda, de-
welcke zijn burgerrecht verloren heeft,
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vermits hij een jaar en zes weken buyten
dese stede in Langeraeck gewoont heeft

8-12-1639 Lodewijck Reyniersz, mr horologij-
maecker, naer voorgaende aenmaningen

1 14

van burgemeesteren vercregen
1-7-1640 Aert Jansz de Bas, metselaer, van

Groot Ammers
3-7-1640 Harmen Fredericxsz, van Utrecht,

rademaecker, te Pasen laetstleden al een
jaer binnen dese stede gewoont hebbende
35

10-10-1640 Embrecht Jacobsz van Maenen,
schipper

17-2-1641 Cornelis Aelbertsz, schipper
30-6-1641 Willem Aertsz, schipper, burger de-

ser stede, wederom vercregen, ten tijde
dat hij bruydegom was en tot Dordrecht
trouwde, verloren hadde

1-7-1641 Mr Jan Cocqus, chirurgijn, van Am-
sterdam, eenige tijt binnen dese stede ge-
woont hebbende 36

1-7-1641 Claes Jans van Deventer, cleermaec-
ker, jonckman, laetst gewoond hebbend
op Noordeloos37

4-12-1641 Mr Pieter van Eeuwick, chirurgijn,
jongman

4-12-1641 Claes Hendricxsz, van Delff, backer,
eenige tijt binnen dese stede gewoont

3-7-1642 Cornelis Hendricxsz, van Cuylen-
burch,lijndrayer, laetst gewoont hebbend
opjaarsvelt

22-8-1642 Frans Mertensz, laetst gewoont
hebbend in de Baronie van Liesvelt en nu
ontrent vijff vierendel jaers binnen dese
stede

29-10-1642 Jan Jansz Prins38, soon van Jan Pe-
tersz, burger deser stede Nieupoort, die
zijn burger- en poorterschap ten tijde dat
hij bruydegom was, met buyten te trou-
wen verloren heeft

1-11-1642 Mr Anthonis Jansz de With, chirur-
gij n van Sprangh, laetst gewoont hebbend
tot Giessen Nieukerck39

24-7-1643 Maria Weerts, van Rotterdam, al
ontrent vijff vierendel jaers binnen dese
stede gewoont hebbende

28-9-1643 Dirrick Lambertsz Cock, gewoont
hebbende in Bleskensgraaf40

13-7-1643 Gerrrit Gerritse van der Lip, schip-
per voerende een smalschip 4 '

8-2-1644 Dirrick Pietersz Dort, laetst in Gelc-
kenes en nu binnen dese stede gewoont
hebbende42

22-2-1644 Johannis Boetbergh, laetst gewoont
hebbend tot Rotterdam en nu eenige tijt
binnen dese stede 43

30-12-1644 Hermen Sweerens getrout met
Neeltgen Ariens Plack, doch buyten dese
stede en daerom 't recht van burgerschap
verlooren 44

12-5-1645 Schal ck Jan Claesz off Schalck Jansz
genaempt, wt Ottelant in de Baronie van
Liesvelt, nu eenige tijt binnen dese stede
gewoont hebbende

19-5-1645 Jan Jansz, besemmaecker, van
Schoonhoven van geboorte en aldaer al-
tijts gewoont hebbende, nu binnen dese
stede metterwoon

3-7-1645 Gerrit Thonis de Ridder, rademaec-
ker, eenige tijt tot Ameijda, als oock bin-
nen de stede Nieupoort gewoont hebben-
de

24-4-1647 Hendrick Hendricx, schipper, voe-
rende een rontscheepken 45

20-6-1647 Jacob Kettingh, van Strijen 46

30-6-1647 Cornelis Aertsz Cluyt geweest zijn-
de sammeroosschipper, lange binnen dese
stede verkeert ende oock nu al overt jaer
alhier gewoont hebbende

2-7-1649 Laurens Huijbersz van Achgel, nu
eenigen tijt binnen dese stede gewoont
hebbende47

4-7-1649 Adriaen Claes Brons, eenige tijt bin-
nen dese stede gewoont hebbende

12-10-1650 Hendrick Dircxsz Thol, laecken-
cooper van Meerkerck en al eenige tijt,
immers van de voorzomer aff binnen dese
stede gewoont hebbende

12-10-1650 Jan Sanders van Harten, brouwer in
de gecroonde lely binnen deze stede en
voor desen lange tijt in de brouwerij v.d.
wittegecroondeleeugewoonthebbende48

9-5-1653 Anthonis Adriaensz Broer van Otte-
lant, binnen dese stede metterwoon geco-

men
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7-3-1659 Johannis Momma, backer, laetst ge-
woont hebbende binnen de stede Schoon-
hoven ende binnen dese stede metter-
woon gecomen zijnde

1-3-1661 Goris Claesz Stout, jonckman uyt
Langeraecq49

2-8-1662 Jochem Jansz, schipper van 't Heere
veen

2-8-1662 Anne Jennes, van 't voorseide Heere
veen, pontschipper, met attestatie van
goet en eerlijk comportement in dato de
17= juli 1662

4-8-1662 Andries Pietersz, pontschipper van 't
Heere veen, oock met de belofte van bin-
nen zes weken daervan attestatie te sullen
exhiberen

4-8-1662 Douwe Symonsz van Drilst, pont-
schipper, oock met belofte van binnen zes
weken daervan attestatie te sullen exhibe-
ren

13-10-1662 Gersom Abia, glaesmaecker uyt
Ameyda, eenige tijt binnen dese stede ge-
woont hebbende

3-3-1663 Seger Feijkes, van Sommels in Vries-
lant, pontschipper

9-3-1663 Pieter Brouwer, gewoont hebbende
binnen Schoonhoven en eenige tijt bin-
nen dese stede

27-6-1663 Jelle Rentjes, pontschipper van 't
Heere veen

9-5-1664 Adriaen Walenburch, chirurgijn, al
eenige tijt binnen dese stede gewoont
hebbende50

25-2-1667 Pieter Jansz van Hilsbergen, grut-
ter, van geboorte uyt de stede Schoonho-
ven en hier binnen al een geruymen tijt
gewoont hebbende

24-8-1668 Abraham Diepenbeeck, chirurgijn,
binnen dese stede metterwoon gecomen
zijnde en geboortich uyt de Reense Vee-
nen

1-11-1668 Andries Adriaensz van der Brugge,
van Schoonhoven5'

10-11-1668 Mr Nicolaes van Eewijck, chirur-
gijn binnen dese stede52

1-7-1670 Jerifaes Sam Jacobsz, wij ncooper bin-
nen dese stede

14-5-1672 Johannes de Harder, glaesmaecker
in dese stede

10-12-1672 Paulus Cornelisz, schipper in dese
stede

27-6-1673 Jan Pietersz 't Vuyr, schipper
27-6-1673 Auycke Cornelisz van Geusden,

schipper, nadat alvorens op zijn compor-
tement was gelet

30-6-1673 Eijmert Ariensz van Manen, schip-
per, nadat alvorens van zijn comporte-
ment was gebleken53

15-6-1674 Floris Louwa, glasemaker, nadat al-
vorens van zijn comportement was geble-
ken54

15-6-1674 Gerrit van Ingen, smit, nadat op zijn
comportement was gelet55

29-8-1674 Aert Snoeck, schoenmaker, die
eenige tijt binnen dese stede gewoont en
sijn ambacht geëxerceert heeft en nu op
sijn vertreck staende om metterwoon na
Noordeloos te gaen, echter sijn burger-
recht aen de stede voldaen tot zes pond

9-8-1675 Mels de Bruijn tersaecke hij overt
jaer en zes weken uyt dese stede gewoont
heeft ende nu wederom binnen gecomen
56

4-9-1676 Jan Willemsz, cleermaker, nadat op
zijn comportement was gelet

28-9-1676 Jan Joosten, wieldraaier, aengesegt
binnen 14 dagen te betaelen op peijne van
haer winckel te sluytten off te vertrecken
57

12-3-1677 Bastiaen Pietersz van der Graeff,58

jonckman toebackvercooper, die eenige
tijt in dese stede heeft gewoont59

12-3-1677 Willem Ariensz Swager, jonckman
uyt Streeffkerck, nu marctschipper van de
dese stede op de stad Rotterdam gewor-
den zijnde

26-3-1677 Jan Watson, knoopmaker van
Schoonhoven, eenige tijt in dese stede ge-
woont hebbende 60

2-4-1677 Jan Joosten, wieldrayer, eenige tijt in
dese stede gewoont hebbende en nadat op
zijn comportement is gelet.
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Losse vermeldingen in de marge:
- de cleermaker en de wieldrayer binnen twee maenden te betalen den 4-12-1671
- Jacob Douwertse wieldrayer den 20-4-1672 noch twee maenden uitstel gegeven van zijn

burgerrecht, 4-12-1671

1680/1681 Huybert Tant, chirurgijn
1680/1681 Jacob van de Koij, smit
1680/1681 Leendert Lodewijxz
1681/1682 Anthony de Ridder 6 '
1681/1682 Aert Peulwijck 62

13-1-1683 Jan Crijnen
1688/1689 Reijntie Pieters, schipper van

't Heereveen
1689/1690 Ary Pieters
1689/1690 Willem van Abeel63

1689/1690 Jan van Barnevelt
1689/1690 Claes Floren 64

1689/1690 Miggiel Jacobs
1690/1691 Aelbert Ockers, uyt Heereveen
1690/1691 Ansken Ulbens, van Wousent
1690/1691 Geert Tierts, vant Heereveen
1690/1691 Mercus Andries, van de Hommers
1690/1691 Jan Annes, van Terhenne
1690/1691 Remmert Cornelis
9-11-1691 Olker Ols des Vriesse, schipper
1693/1694 Ysaack Teckes, jonckman vant Hee-

reveen
„651694/1695 Vos Avesaet

18-7-1697 Sijtge Sijtgens Vriese, schipper
26-7-1697 Cors Sijbalts
1-2-1700 Annitien Ariens, weduwe van Bri-

mens Coeren
1700/1701 Antonij den Hartig
30-7-1703 Jan Hoectjes, Friese schipper
1705/1706 Aart Gijsbertse Damsteeg 66

1705/1706 Arien Aertse Corevaer
1705/1706 Cornelis Teunisse Swijnenberg 6?

28-12-1709 Joris Huijgen van den Dool68

28-12-1709 Arien Gijsen
1714/1715 Adriaen Oom 69

22-2-1718 Cornelis van Rijn
13-4-1719 Jan Koelewij n
19-9-1719 Leendert Foppen Deeltekaas, voor 't

weder bekomen van sijn burgerregt
8-5-1720 Jacob Blom
8-5-1720 Jan van der Graft
1722/1723 Adriaan... [niet genoemd]
1725/1726 Evert de Reus

14-4-1728 Pieter d'With
14-4-1728 Pieter Nieuland
1732/1733 Hermanus Verwaard
1735/1736 Gerrit van Ophoven
1736/1737 Paulus Lankhorst
1737/1738 Pieter Stedenap
23-7-1739 Anthonij Veuge
15-10-1739 Goovert Berkman
15-10-1739 Cors van der Ham
20-7-1740 Pieter Hobbes
5-8-1742 Claas Sijmonsz ™
5-8-1742 Albert Teunisse
15-11-1742 Johannes Croon
24-1-1743 Teunis Aartse Speksnijder
2-2-1743 Gerrit Wiggers de Haan
2-4-1743 Obbe Hantjes
29-4-1743 Gerrit Jansse
1-6-1743 Claas Jilles

1743/1744 zes borgers
1744/174518 borgers
1746/1746 tien borgers
9-9-1746 Hendrik Janse Rogger
22-4-1747 Jacob Pieterse
1747/1748 vier borgers
1748/1749 23 borgers
1749/1750 tien borgers
1750/1751 één borger
1755/1756 één borger
1756/1757 één borger

1758/1759 Arie de Koevel
1769/1770 Hendrik Adriaan Smalsing
i769/i77O Meyer Abraham Levi7'
1772/1773 H. Pelkman
1772/1773 Salomon Simons, jood
1773/1774 Heerejohannis, 'twee jaren ƒ 3-0-0'
1773/1774 Jacobus de Koning
1773/1774 Cornelis Swarts

Vanaf dat moment per kalenderjaar:
1776 Dirk van Eek
1776 Heerejohannis 'jaargeld: ƒ 1-10-0'
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1777 Sjoert Jelles
1777 de jood Pieter Resto
1777 TjeertAriens,'6 jaren jaargeld ƒ 9-0-0'
1777 Mosesjoels72

1777 Stepramis van Houten
i777CorsJanse
1778 Louis Balling
1778 Tjeert Arents, '3 jaren jaargeld ƒ 4-10-0'
1779 Cornelis Drewel
1779 Heere Johannis, '2 jaren jaargeld ƒ 3-0-0'
1779 Isaacq Wolff, jood7 3

1779 Sjoert Jelles, '2 jaren jaargeld ƒ 3-0-0'
1779 Cornelis Cloems
1779 AronM, jood7 4

1780 Heere Johannis 'jaargeld ƒ 1-10-0'
1780 Sjoert Jelles 'jaargeld ƒ 1-10-0'
1781 Sjoert Jelles 'jaargeld ƒ 1-10-0'
1781 Stephanes Flink
1782 Leendert Verweij
1782 de jood Abraham Benjamin 75

1782 Sjoert Jelles 'jaargeld: 1:10:0'
1782 Heere Johannis'2 jaren: 3:0:0'
i783jacobGroenia
1783 Pieter Hilkes
1783 Kerst Janse 'jaargeld 2 jaar: ƒ 3-0-0'
1783 Sjoert Jelles 'jaargeld ƒ 1-0-0'
1783 Theert Arentsz 'voor 5 jaren jaargeld ƒ 7-

10-0

Legenda
GAD = Gemeente Archief Dordrecht; GAR = Gemeente Archief Rotterdam; NA = Nationaal
Archief te 's-Gravenhage; OA = Oud Archief; ONA = Oud Notarieel Archief; ORA = Oud Rech-
telijk Archief; SAK = Streek Archief Krimpenerwaard.

Noten
1. OA Nieuwpoort, inv. nr. 295 (bijlagen bij de stadsrekeningen). Over 1752 was een lijstje gemaakt

van de hoeveelheden turf die dat jaar werden gelost in Nieuwpoort. De schippers worden vermeld
en soms ook de afnemers (de brouwers van de twee brouwerijen in Nieuwpoort).

2. Tot 1774 liepen de stadsrekeningen van St. Jan tot St. Jan (24 juni of 27 december); na 1774 betrof
het kalenderjaren.

3. Heilige Geestmeester Nieuwpoort 1594-1595.
4. Omdat hij niet goed kon zingen, kreeg Johan (Jan) Adriaensz van de Putte in april 1594 zijn ontslag

als schoolmeester. Echter in zijn functie als secretaris van Nieuwpoort werd hij wel gecontinueerd
en dat bleef hij tot zijn overlijden in 1619 (ook gesubstitueerd schout 1596). Hij was gehuwd met
Anna Bartholomeusdr (van der Haghen) (OA Nieuwpoort, inv. nr. 110; Andries van der Graaf,
Dienstbaren (schoolmeesters), in: De Stede Nieuwpoort I, z.pl. (uitg. Historische Kring Nieuwpoort)
1983, pag. 73-79; collectie schoolmeesters drs. L. M. van der Hoeven).

5. Coen Jansz was schoenmaker (1597) en lid van de vroedschap van Nieuwpoort in 1595-1596. Hij
woonde 'oostwaartse stede Hoogstraat' (1596) (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 56, f. 145V).

6. Hij woonde nog in Nieuwpoort in 1596 (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 56, f. 146).
7. Hij testeerde te Nieuwpoort 26 juli 1596 (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 56, f. 139) en won. in de 'West-

waartse straat'. Zijn halve zuster was Lijsge Cornelisdr, huisvrouw van Cornelis Cornelisz Drost en
zijn nicht van vaderszijde was Geerte Pons. Pons was gehuwd met Soetgen Cornelisdr en beiden
overleden voor 9 mei 1612, toen hun erfgenamen hun huis aan de zuidzijde Westhoogstraat ver-
kochten (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 57, f. 37).

8. Mr Jan Aelbertsz was chirurgijn en o.m.vroedschap van Nieuwpoort in 1595-1596. Hij woont in
1611 in Rotterdam (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 96; GAR, ONA Rotterdam, inv. nr. 33, akte 151, pag.
224).

9. Bastiaan Gerritsz was timmerman (OA Nieuwpoort, inv. nr. 363,1594).
10. Secretaris van de baronie van Liesveld (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 56). Op 24 januari 1594 testeerde

hij met zijn vrouw Agnieta Robaert (idem). In 1596 koopt hij nog een huis te Nieuwpoort.
11. Franck Aertsz (Boon) huwde ('huwelijkse staete binnen deze stede en Gorinchem' 21-6-1598) Mar-

griete (Grietgen) Jans, kleindochter van Cornelis Adriaensz cruijckgen en Clara Adriaens (ORA
Nieuwpoort, inv. nr. 56, f. 177 en f. 192V). Zij tr. (2) Nieuwpoort (gerecht) 31-7-1611 (afk. Langerak) Wil-
lem Wiïlemsz, weduwnaar van Langerak (OA Nieuwpoort, inv. nr. 30).
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12. In 1600 werd hij vermeld als 'coeperslager' (OA Nieuwpoort, inv. nr. 434).
13. Hij huwde Gerrichgen Harmansdr, eerder weduwe van mr Cornelis Verhil Schalckensz en over-

leed voor 30 april 1607. Zijn broer Cornelis Dircx, won. Leerdam (1607) (OA Nieuwpoort, inv. nr. 30,
f. 8). Hij kocht 11-9-1599 een huis aan het westeinde (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 57, f. 2). Zijn enige
dochter Willemtgen verkocht dit huis met haar man Jan Adriaensz van Clootwijk op 19-6-1616
(ORA Nieuwpoort, inv. nr. 57, f. 44).

14. Barent Gerritsz van Hessel, geb. 1541/1542, baljuw van Liesveld en schout Nieuwpoort, tr. Aeffken
Jans Nijtersdr; L. M. van der Hoeven, Fragmentgenealogie van Hessel, in: J. H. van der Boom (red.),
Libellus Amicorum Kees Jan Slijkerman, Hoogvliet 1992, pag. 64-69.

15. Gerardus Henrici van Megen, predikant in Goudriaan en Ottoland 1586-1609, overleden 1609
(F.A.van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, pag.
162).

16. A. J. Stasse, De familie deHek in deAlblasserwaard, in: Ons Voorgeslacht 39 (1984), pag. 405.
17. A.M. Verbeek, Een geslacht Oom (Ooms) vanouds in en rond Nieuwpoort Z.H., in: Ons Voorgeslacht 45

(1990), pag. 462. Adam Adriaensz Oom was schepen, kerkmeester en burgemeester en woonde tot
1626 in Nieuwpoort. Hij is geboren 1582/1583 (SAK, ORA Schoonhoven, inv. nr. 2392-1,16-10-1633:
50 jaar).

18. Waarschijnlijk overl. vóór 31-1-1631, als zijn kinderen erfgenaam zijn van Maritgen Ariens (ORA
Nieuwpoort, inv. nr. 96).

19. In de marge: 'hij requirant heeft verthoont attestatie van [de] magistraat van Dinant int land van
Luijck, 6-9-1612'.

20. Hij woonde te Ammers-Graveland 26-9-1614 (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 29). Hij was daar in 1611
schepen.

21. Burgemeester Nieuwpoort 1621-1624,1636,1640, diaken Nieuwpoort 1621.
22. Op 19 april 1619 procedeert Adriaentgen Cornelis Plack tegen hem: Reijer Philipsz. Blanckebijl ge-

daagde (ORA Nieuwpoort, inv. nr. 31, dol. 48). Hij woonde later (1626) in IJsselstein (HUA, SA II3254,
deel 1621-1627).

23. Joost Jaspersz, jm tot Nieuwpoort, koopman in spek en gerookt vlees (1651), tr. (otr. Nieuwpoort
1-9-1630) Geertken Jans, jd van Noordeloos.

24. Andries Huijgensz, tr. (1) Marigen Jansdr; tr. (2) Elisabeth Dircksdr; tr. (3) (otr. Nieuwpoort 11-5-
1630) Leentgen Jans, weduwe van Brandwijk, won. Nieuwpoort. Zijn familienaam luidt (de) Vos (B.
de Keijzer, Kwartierstaat DeKeijzer-Eijkelboom, in: KwartierstatenboekXV, Delft 1998, pag. 204).

25. Jan Dircksz Backer, jm van Schoonhoven, tr. (1) (otr. Nieuwpoort 23-1-1631) Marritge Cornelis, jd
van Ottoland, tr. (2) (otr. Nieuwpoort 16-5-1632) Sijtgen Dirks, jd, won. Giessen-Oudekerk.

26. Willem Aertsen, jm van Ameide, tr. (otr. Nieuwpoort 24-10-1632) Aeltgen Dirks, jd uit Nieuwpoort.
Hij zal dezelfde zijn als Willem Aertsz van Ameijde, bakker te Nieuwpoort (1644) en verkoper van
spek en gerookt vlees (1651).

27. Cornelis Woutersz (Knipscheer), jm van Culemborg, tr. (otr. Nieuwpoort 13-6-1626) Marijthgen
Davids, jd van Nieuwpoort. Hij is 'sameroosschipper' (1630).

28. Vermelding is ontleend aan: OA Nieuwpoort, inv. nr. 275 (stadsrekeningen).
29. Ellert Pietersz, jm uit Goudriaan, tr. Nieuwpoort 20-11-1633 Janneken Pieters, jd van Vlist. Hij

woonde van 1633-1636 in Goudriaan, daarna in Nieuwpoort.
30. OA Nieuwpoort, inv. nr. 275 (stadsrekening) wordt hij Cornelis Jansz Beenhouer genoemd.
31. Adriaen Eimersen (Vermaen), jm van Culemborg, tr. (otr. Nieuwpoort 7-11-1632) Barbara Willems,

jd van Nieuwpoort.
32. Willem Cornelisz Cuijck huwde Nieuwpoort 19-4-1637 Heiltgen Jans, beide van Graafland.
33. Zoon van Dirck Jansz Hola, biersteker en schipper, won. bij de Haven (1620) en Griete Claes,

remonstrants (S.M. Auwerda-Berghout, 'Wat Stouticheyt bij de Armianen te Nieuwpoort werd
gepleecht', in: Ons Voorgeslacht 53 (1998), pag. 581).

34. In marge: 'alsoo deselve al eenen geruymen tijt binnen dese stede heeft gewoont, altijts gesusti-
neert hadde omdat hij een out burgers dochter hadde, derhalve geen poorterschap behoeffde te
vercrijgen maer alrede burger was, 't welck den burgemeesteren waren contradiëren'.

35. Zij n nageslacht gaat zich Middelwaert noemen.
36. In Amsterdam werd geen huwelijk gevonden van Jan Cocqus en Govertien Roelofs.
37. Claes Jansz, jm van Deventer, tr. Nieuwpoort 11-8-1641, Swaentien Jacobs, wed. van Cornelis Jacobs,

uit Achterland.
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38. Jan Jansz, jm uit Nieuwpoort, otr./tr. Nieuwpoort/Gorinchem 6/27-7-1642 Geertien Hendricks,
jd uit Nieuwpoort, dr. van Hendrick Hendrick Cock, smid te Nieuwpoort (ORA Langerak, inv.
nr. 22, f. 5,16-5-1650). Jan Jansz (bijgenaamd) Prins is marktschipper op Dordrecht 1648-1651 (OA
Nieuwpoort, inv.nrs. 492-493) en deken van het schippersgilde van kleine schuiten en zakkendra-
gers 1651 (OA Nieuwpoort, inv. nr. 485). Hij was een zoon van Jan Petersz, burger Nieuwpoort, en
Floortien Floren.

39. Hij is identiek met Anthonij Jansz, weduwnaar van Giessen-Nieuwkerk, chirurgijn, tr. Nieuw-
poort 28-2-1641 Aeffien Teunis, jd uyt Nieuwpoort. Binnen het jaar werd hij burger van Nieuw-
poort!

40. Dirck Lamberts, weduwnaar van Bleskensgraaf, tr. (otr. Nieuwpoort 21-11-1638) Anna Barents, wed.
van Pleun Remele.

41. In de marge: '13-7-1647 wederom de novie trecht bij Gerrit Barentsz Hassingh wijncooper tot Rot-
terdam, het recht voor Gerrit Gerritsz voldaen'.

42. Zijn weduwe, Wilmken Jacobs, hertr. Nieuwpoort 21-5-1662 Cornelis Teunisz, jm van Graafland.
43. Johannis Boetbergen, begr. Rotterdam 28-6-1648.
44. Zijn achternaam luidt: De We(e)cker. Hij is een zoon van Sweer Hermansz, schipper van Culem-

borg en was evenals zijn vader 'sammeroosschipper', maar ook 'rijscooper' (1651). Bij zijn huwelijk
was hij jm van Culemborg. (S.M. Auwerda-Berghout, 'Een familie Plack in Nieuwpoort', in: Ons
Voorgeslacht 46 (1991), pag. 294-301).

45. Hij is waarschijnlijk dezelfde als Hendrick Hendricks van Bildebeeck. Hij tr. Nieuwpoort 2-12-
1646 Sara Meertens, jd, beide van Nieuwpoort. Mogelijk is Bildebeeck de plaats van herkomst.

46. Op 7-12-1642 wordt hij vermeld als doopgetuige te Nieuwpoort als Jacob Cornelisz Ketting.
47. De plaats van herkomst zal Achel zijn en is achternaam geworden. Zijn vermoedelijke broer, Pieter

Hubertsen, liet op 9-6-1649 huwelijkse voorwaarden maken te Dordrecht, als jm van Achel, wo-
nende te Molenaarsgraaf (GAD, ONA Dordrecht, inv. nr. 62, f. 86iv). Zijn weduwe Beatris Mathijs tr
(2) Schoonhoven 8-3-1664/Nieuwpoort 23-3-1664 Jacob Pietersz van der Heijde, jm van Schoonho-
ven.

48. E. A. Kon, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Harten, in: De Stede Nieupoort, Tweede verzame-
ling bijdragen, z.pl. (uitg. Historische Kring Nieuwpoort) 1985, pag. 81-94. Jan Sandersz van Har-
ten was schepen Nieuwpoort 1667.

49. Goris Claesz (Stout), jm van Langerak, zn. van Claes Jansz Stout, tr. Nieuwpoort 31-7-1661 Trijntje
Pieters (Oom), jd van Ammers, dr. van Pieter Adamsz Ooms (zie noot 17: Verbeek, Ooms, pag. 466).

50. Hij is wellicht gerelateerd aan Reijmerus Walenburch, predikant, die gehuwd was met Janneth
van de Putte (NA, ORA Nieuwpoort, inv. nr. 60, f. 1,13-6-1643).

51. Op 31-10-1668 verklaart Pieter van Dam, coorncooper en burger van Schoonhoven, dat Andries
Adriaens van der Brugge, ingeboren burger van Schoonhoven en nu metterwoon getrokken bin-
nen Nieupoort in de huijsinge van Pieter van Dam, niet armlastig is. Pieter van Dam staat daar
borg voor. (OA Nieuwpoort, inv. nr. 235).

52. Hij otr. Nieuwpoort 19-1-1688, als jm van Utrecht, Maria Coccuijs, jd van Nieuwpoort, dr. van mr.
Johan Cocqus en Govertien Roelofs.

53. Op 1-1-1645 is hij gedoopt als zoon van Adriaen Eimersen (Vermaen) (zie noot 31) en Barbara Wil-
lems.

54. Hij overleed voor 2-8-1693, toen zijn weduwe Cornelia Dobbe te Nieuwpoort hertrouwde met Ja-
cob Jansz Valck.

55. Bij de ondertrouwinschrij ving van zijn tweede huwelijk met Ariaentje Laurens Boelen, jd van Lan-
gerak, heette hij Gerrit Cornelisz van Ingen. Zijn herkomst blijft onduidelijk. Zijn eerste vrouw,
Egbertje Jochems en één van hun kinderen overleden te Nieuwpoort in de jaren 1678/1679 (OA
Nieuwpoort, inv. nr. 532).

56. Bij zijn ondertrouwinschrijving op 3-4-1667 te Nieuwpoort heette hij Melchior Pleunen de
Bruijn.

57. De afloop van de kwestie is niet duidelijk.
58. Met 'van der Graef is bedoeld 'van Bleskensgraaf. Hij tr. (otr. Nieuwpoort 13-2-1678) Jannetjen

Claesdr van Abeel, jd van Nieuwpoort.
59. In de marge: 4-9-1676 'Bastiaen Pietersz, toebackcooper, uytstel gegeven tot huyden over 8 we-

ken'.
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60. In de marge: 4-9-1676 Jan Watson uitstel tot morgen. Mr Johan Watson, wednr. tr (2) Nieuwpoort
2-8-1676 Jaepien Teunisse, weduwe. Zijn zoon zal zijn: Hendrick Jansz Watson, jm van Nieuw-
poort, tr. Nieuwpoort/IJsselstein 15/30-4-1680 Cornelia Teunis Alblas, jd van Langerak, won.
Nieuwpoort.

61. Teunis (Antonis) Cornelisz de Ridder, jm van Langerak, otr./tr. Nieuwpoort/Ameide 12-7/9-8-1676
Eva (Iefje) van Harten, jd van Nieuwpoort, won. Ameide. Teunis verloor zijn duim in 1675 in de
oorlog tegen de Fransen bij Doesburg. Na zijn huwelijk was hij een paar jaar schoolmeester in Ar-
kel (1676-1677) en daarna vestigde hij zich in Nieuwpoort.

62. Aert Adriaensz Peulwijck, ged. Goudriaan 10-2-1636, won. Nieuwpoort (1671), zn. van Arien Aertsz
en Aeltje Sanders, tr. (1) Goudriaan 20-9-1665 Adriaentge Hendriks Brouwer; tr. (2) Groot-Ammers
26-4-1671 Leentje Gijsberts; tr. (3) Nieuwpoort 17-6-1674 Annigje Pieters. In 1669 wordt Aert al
burger genoemd van Nieuwpoort. Hij is in dat jaar zelfs schepen. Hij zal dus voor 1670 al burger-
rechten van Nieuwpoort hebben verkregen. Kennelijk heeft hij een jaar en zes weken buiten de
stad gewoond en kreeg hij in 1681/1682 opnieuw zijn burgerrecht. (Z. Erkelens-Aanen, Brouwer in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Sliedrecht 2000, pag. 28). Toen hij in 1697 ouderling werd, stond
daarbij vermeld dat hij oud-schepen was.

63. Willem Claesz van Abeel, ged. Nieuwpoort 22-1-1651, zn. van Claes Willemsz van Abeel, schepen
Nieuwpoort 1663, 1667, en Marijke Cornelisdr Cuijck, tr. Nieuwpoort 29-9-1680 Mechtelt Hen-
driks, van Dubbeldam. Zij lieten twee kinderen dopen te Nieuwpoort (1689,1691) en later twee te
Langerak (1693,1699).

64. Claes Floren de Graef, jm van Groot-Ammers, winkelier te Nieuwpoort (1690), zn. van Floris
Claesz de Graef en wrs Anna Jans, tr. (otr. Nieuwpoort 25-2-1680) Jannetje Adriaens Swagers, jd van
Streefkerk.

65. Waarschijnlijk betreft het hier de chirurgijn Andries Vos van Avesaet, die omstreeks 1700 in
Schoonhoven woonde (met dank aan de heer CA. van Burik te Utrecht, die onderzoek doet naar
deze familie).

66. Hij werd waarschijnlijk ged. Goudriaan 13-12-1654, zn. van Gijsbert Bastiaensz en Pietertje Aertsdr
(B. de Keijzer, Vlieguyt alias Damsteeg, in: Kronieken 5 (1996), pag. 45).

67. Hij tr. (1) Oudewater (proclamatie) 9-1-1707 Johanna van Nes, jd, won. tot Goejanverwellesluis.
68. President-schepen 1719, burgemeester 1749 van Nieuwpoort, zn. van Huijch Maertensz van den

Dool en Aentie Joris (Both alias de Coninck) (Ing. F. H. J. van Aesch, De oudere generaties van een familie
Both, in: GensNostra 53 (1998), pag. 287-288).

69. Adriaen Adamsz Ooms, commandeur ter walvisvaart, won. eerst te Langerak en vanaf 1714 dus te
Nieuwpoort en was later schepen van Nieuwpoort (zie noot 17: Verbeek, Ooms, pag. 472).

70. De volgende acht inschrijvingen komen uit OA Nieuwpoort, inv. nr. 294 (tot Claas Jilles).
71. Meijer Abraham Levi is mogelijk identiek met Meijer Abrahams uit Veenendaal. Hij is een joods

slachter te Alblasserdam (1766-1768), die als weduwnaar otr./tr. Alblasserdam/Rotterdam 17-10/11-
11-1768 Johanna Levi Heijman, geb. Vinkeveen, wonend Rotterdam. Hij zal dezelfde zij n als Meijer -
Abrahams, poorter van Schoonhoven 3-8-1792 (van Amsterdam) en lid van St. Nicolaas of kramers-
gilde aldaar.

72. Moses Joè'ls is Moses Joel (de Jong), wonend Nieuwpoort 1780, later Giessendam (1785,1808). Zijn
eerste vrouw was een dochter van Benjamin Gompers, die haar overlijden in Giessendam op 15-8-
1785 aangaf. Mozes is de vader van Abraham Mozes de Jong, geb. Nieuwpoort, besneden te Rotter-
dam op 14-9-1772. Abraham woonde later in Leerdam.

73. Van Isaacq Wolff (Cohen) overleed een kind te Nieuwpoort, impost betaald Nieuwpoort 12-3-1782
(drie gulden). Isaacq woonde in Schoonhoven (1787-1788) en was lid van het kramersgilde aldaar
(SAK, OA Schoonhoven, inv. nr. 234, f. 6ov). Zijn zoon Benjamin Wolf ben Isaac Cohen werd op 15-
3-1788 besneden te 's-Gravenhage.

74. Hij is te identificeren met Aron Michiels, wonend in Schoonhoven (1783-1793), overl. ald., impost
betaald 29-3-1793 pro deo. Hij zal de vader zijn van Salomon Arons, geb. Nieuwpoort, besneden te
Rotterdam op 16-4-1779.

75. Hij is mogelijk dezelfde als Abraham Benjamin, overl. Alblasserdam, die naar Schoonhoven werd
gebracht om begraven te worden, 26-4-1809.
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bij de kwartierstaat van
GeertruidaWijsmuller-Meijer

In de wat onregelmatig verschijnende reeks kwartierstaten van bekende Nederlanders dit-
maal de kwartierstaat van Geertruida Wijsmuüer-Meijer. Dit geschreven hebbende kan ik mij in-
denken, dat heel veel lezers van GensNostra zich afvragen wie dat dan nu wel was. Een bekende
landgenote?

Toch wel! In Amsterdam was Truus Wijsmuller of
Tante Truus, zoals ze op het Amsterdamse stad-
huis gewoonlijk werd aangeduid, een bekende
persoonlijkheid. Gemeenteraadslid van 1945-
1946 en van 1949-1966, secretaris van de Stichting
Prinses Beatrix-Oord, lid van bestuur van het
Burgerweeshuis en bestuurslid van talrijke ande-
re maatschappelijke organisaties in de hoofdstad.
Maar was zij dan toch uitsluitend een bekende
Amsterdamse en was haar bekendheid landelijk
gering? Neen, die bekendheid was er zeker en wel
door haar krachtdadig en hulpvaardig optreden
in de Tweede Wereldoorlog, door dr. L. de Jong
op verschillende plaatsen beschreven in zijn Her
Koninkrijk der Nederlanden in deTweede Wereldoorlog.

Truus Wijsmuller was een gedreven vrouw, ie-
mand bij wie rationaliteit en emotie vloeiend en
vaak verrassend snel in elkaar overliepen, hand
in hand gingen. Het is hier niet de plaats voor
een uitvoerige karakterbeschrijving, maar een
paar woorden daarover dienen gezegd. Mevrouw
Wijsmuller was duidelijk niet het type van de be-
scheiden vrouw op de achtergrond. Waar zij was,
vroeg zij de aandacht en dwong die zo nodig wel
af. Met deze eigenschap heeft zij in bange jaren velen geholpen en zelfs het leven gered, bru-
taalweg, waaronder de nodige Joodse kinderen. Zij heeft zich ook na die jaren ingezet voor
mensen die het nodig hadden op verschillende fronten. Maar zij bleef een bijzonder type.
Ik herinner mij een huwelijksvoltrekking door haar rond 1960 waar zij zeer aangedaan en
werkelijk huilend het bruidspaar bezwoer om weldoener te worden van 'haar' Burgerwees-
huis, om direct daarna, nog steeds aangedaan, maar nu luid gebiedend en bestraffend een
trouwbode de zaal uit te sturen of liever te jagen, waar het geen pas gaf als ambtenaar bij een
eersteklas trouwpartij zijn diensten te verlenen met vuile nagels! U zult begrijpen: ze had niet
alleen maar vrienden!

Haar raadslidmaatschap eindigde wat onbevredigend. Met het klimmen van de jaren
raakte men binnen de VVD, de partij waarvoor zij in de Raad zat, wat geïrriteerd over het vaak
eigenzinnige optreden van mevrouw Wijsmuller. Ze kreeg bovendien steeds meer moeite om
voor ieder duidelijk verslag te doen van haar werkzaam heden en het daarbij gevoerde beleid.
Haar vertogen werden wat warrig en tenslotte werd zij niet langer voor een plaats in de Raad
gecandideerd.

Monument voor mevrouw Wijsmuller
op het Bachplein te Amsterdam
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16
GERR1T
MEIJER

geb. Schole/
AmptLingen
(Dld)ca. 1785
overl. tussen
1858 en 1866

17
ANTJEVAN

VLIET

geb.Weesp(?)
ca. 1782

overl. Velsen

14-3-1842

tr. Velsen 1-11-1807

8

JACOB MEIJER

tuinder

geb./ged. Velsen
22-12-1809/21-1-1810

overl. Wijk aan Zee en
Duin 18-9-1889

18
HERMANNUS

TOUW
zn.van

LeffertTouwen
Johanna
Neervoort

schipper

geb./ged. Zwolle
29-6/3-7-1777

overl. tussen
1830 en 1839

19
FENNEGIEN

SMIT
dr. van Herman

Smiten
Johanna Buijter

ged. Ootmarsum
31-8-1777

overl. Zwolle
5-4-1849

otr./tr. Zwolle 22-10/8-11-1802

9

JOHANNA
HERMANNA TOUW

geb./ged. Zwolle
6/12-8-1804

overl. Wijk aan Zee en
Duin 4-8-1863

tr. Velsen 17-11-1839

4

HERMANUSISEDORUS MEIJER

tuinder, koopman

geb. Velsen 29-7-1842

overl. na 1891 (waarschijnlijk in de USA)

tr. Wijk aan Zee e

20

HERMANNUS
HEUNER

zn. van
Hendrik

Heun(d)erenEli-
sabeth Vroegop

werkman

geb. Beverwijk
17-4-1785

overl. Uitgeest

4-4-1823

21

GEERTRUIDA
REMMERTS
dr.vanGerrir
Remmers en

Gezina
Matthiesing

geb./ged. Cas-
tricum

27-6/1-7-1792

overl. Uitgeest
6-8-1854

tr. Uitgeest 30-12-1812

10

JAN HEUNER

tuinier, koopman

geb. Uitgeest
1-2-1822

overl. Uitgeest
30-5-1860

22

CORNELIS VAN
DEN KOMMER

zn. van Klaas
van der

Commeren
Klaasje Stam

werkman,
watermolenaar

geb./ged.
Egmond Binnen

11/13-3-1796

overl. Uitgeest
16-10-1847

23

HENDRIKA
BLOKKER
d r. van Di rk

Blokkeren Geer-
tje Ruijter

geb./ged. Oost-
huizen 22/28-

2-1796

overl. Uitgeest
6-2-1868

tr. Uitgeest 13-5-1820

11

GEERTJE
VAN DEN KOMMER

bloemiste

geb. Uitgeest
29-1-1823

overl. Beverwijk
24-8-1902

tr. Uitgeest 13-11-1842

5

GEERTRUIDA HEUNER

geb. Uitgeest 16-1-1843

over. Beverwijk 25-10-1888

n Duin 10-5-1866

2

JACOB MEIJER

fabrieksassistent; bedrijfsleider, drogist

geb. Wijk aan Zee en Duin 2-12-1868
overl. Amsterdam 31-7-1950

tr. Alkmaar

GEERTRUIDA
geb. Alkmaar 21-4-1896

tr. Amsterdam 30-3-1922
geb. Amsterdam 23-2-1894,
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24
ARIEBOER
zn. van Aart

Dirksze Boeren
Maria Damen

Krijgsman

ged.Stolwijk

27-7-1732
overl, vóór

1817

25
BAATJE

MIDDELKOOP
dr. van Harmen
Arisse Middel-
koop en Aagje

Klaasse van
Heiningen

ged. Alphen
aan den Rijn

2-6-1743
overl.

Bodegraven
27-11-1817

orr./tr. Bodegr. 21-12-1764/6-1-1765

12

GERRIT BOER

geb./ged. Bodegraven
29-6-1777

overl. Haarlem
3-2-1830

26

ARIE VAN
SOEST

zn. vanReijer
van Soest en

Elisabeth van
Kooren

geb./ged.
Overlangbroek

23/29-8-1734
overl./begr.

Haarlem
27-2/3-3-1802

27

MARIA
DUYNDAM
dr. van Dirk
Duyndam en

SaraBoumans

geb./ged.
Haarlem

29/30-3-1755
overl. Haarlem

29-1-1817

otr./tr. (2) Haarlem 25-4/9-5-1784

13

ELISABETH MARIA
VANSOEST

geb./ged. Haarlem
17/20-3-1785

overl. Haarlem
22-10-1848

tr. Haarlem 18-8-1805

6

ARIE BOER

stalhouder te Amsterdam

geb./ged. Haarlem 19/25-12-1805

overl. Haarlem 24-6-1870

28

HENDRIK
INPIJN

zn. van Antonij
Inpijnen

Marijtjejansse

leerlooier

ged. Haarlem
19-10-1788

overl. Haarlem
15-12-1869

29
HENDRIKJE
VERSTEEG

dr. van Lambert
Versteeg en

Maria
Nimmerdor

ged. Putten
21-5-1789

overl. Haarlem
1-9-1847

tr. Haarlem 19-4-1815

14

ANTONIE KAREL
INPIJN

timmerman

geb. Haarlem
25-2-1818

overl. Haarlem
12-6-1864

30
ANTONIE

DENIJS
zn. vanAntonie
deNijsenAnna

van Leeuwen

wever

ged. Haarlem
14-11-1786

overl. Haarlem
29-8-1851

31
THEODORA

PETRONELLA
BIERMAN

dr. van Anronic
Biermanen

Maria Verbeek

ged. Haarlem
19-1-1787

overl. Haarlem
24-7-1858

tr. Haarlem 12-4-1815

15

ELISABETH JOHANNA
DE NIJS

geb. Haarlem
23-1-1816

overl. Haarlem
16-1-1861

tr. Haarlem 21-3-1838

7

DOROTHEA PETRONELLA

INPIJN

geb. Haarlem 26-5-1838

overl. Haarlem 13-1-1926

tr. (3) Haarlemmerliede en Spaarnwoude 29-7-1858

BERTHA HENDRIKA BOER

geb. Haarlem 22-1-1867
overl. Amsterdam 11-4-1928

4-7-1895

MEIJER (OON)
overl. Zandvoort 30-8-1978

Johannes Franciscus Wijsmulier,
overl. Amsterdam 31-12-1964

3

1
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Mevrouw Wijsmuller heeft toen nog geprobeerd met een eigen lijst een plaats in de Amster-
damse gemeenteraad te bemachtigen, maar dat had geen succes. En als je 'weg' bent, treedt
de vergetelheid naar voren, iets waar ik eerder in dit opstel al aan refereerde. Toch is 'Tante
Truus' nog niet geheel vergeten. Op het Bachplein in Amsterdam staat nog een borstbeeld van
haar, een bescheiden herinnering aan een onbescheiden Amsterdamse!

Tot slot volgt nog iets over de kwartierstaat zelve. Ook ijverig speurwerk heeft niet kunnen
voorkomen dat er nog enkele gegevens ontbreken. Zo bleken de overlijdens van de no's 16 en
18 tot nog toe onvindbaar. In de voor de hand liggende plaatsen is er naar gezocht, maar zon-
der positief resultaat. Wat zou een totaal-klapper op overlijdens in ons land een zegen zijn.
Destijds heeft men het zgn. AKON-project opgestart (Algemene Klapper Overlijden Neder-
land); het was een bijproduct van de beroemde Historische Steekproef Nederland. Helaas is
het na enige tijd verzand. Wel zijn de archieven - gelukkig - bezig met (provinciale) overzich-
ten van sterfgevallen (GenLias, Familias), welke via de computer langzamerhand beschikbaar
komen. Maar dat duurt lang. In de toekomst zullen de overlijdens van 16 en 18 en mogelijk
ook die van no. 24, mits deze niet vóór 1811 reeds gestorven is, er wel mee gevonden worden.

Een bijzonder geval betreft het overlijden van no. 4. Hermanus Isedorus Meijer. Hij wordt
op 10 februari 1892 ambtshalve afgevoerd van het bevolkingsregister van Amsterdam. Bij de
huwelijksbijlagen van het huwelijk van 2 en 3 bevindt zich een akte van tussenkomst van de
kantonrechter, waaruit blijkt dat Hermanus Isedorus Meijer, laatstelijk wonende te Beverwijk
ten huize van zijn broeder, 'den Heer Gerrit Meijer', die gemeente heeft verlaten en naar Ame-
rika is vertrokken, doch dat zijn woon- of verblijfplaats aldaar onbekend is. Als hij niet later
is teruggekeerd naar Nederland, en ook niet naar elders weer is getrokken, zal hij wel in de
Verenigde Staten van Amerika zijn overleden. Waar en wanneer? Een schone taak voor onze
Amerikaanse collega's!

Over de familie Boer is vroeger al een boek geschreven: D. Boer, Genealogisch onderzoek naar
de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak
gevestigd was te Oudewater, Assen, 1961. Aan dit werk heb ik enkele gegevens ontleend. Mevrouw
Wijsmuller heeft mij ooit zelfs op dit boek opmerkzaam gemaakt, lang voordat ik overwoog
haar kwartierstaat te gaan uitzoeken. Ik meende uit haar commentaar op te maken, dat zij
haar moeders familie toch iets aanzienlijker vond dan de Meijers. Over de familie Boer was
een boek verschenen. Misschien vond ik dat toen ook nog wel zo!

Tenslotte nog no. 17, Antje van Vliet. Als zij in Velsen op 14 maart 1842 overlijdt, heet zij te zijn
geboren in Weesp en 59 jaar oud, hetgeen oplevert een geboortedatum tussen 15 maart 1782
en 14 maart 1783. Helaas vinden we haar in Weesp in die periode niet in de doopboeken. Zou
de leeftijd bij aangifte wat zijn 'bijgesteld' dan zou met enige slagen om de arm Johanna, ge-
doopt te Weesp op 20 juni 1779, dochter van Jacob van Vliet en Helena Verweij nog in aanmerking
komen. Jacob Meijer (no. 8) zou dan naar zijn grootvader vernoemd kunnen zijn. Wie weet? De
lezer moet er maar rekening mee houden dat het langst is gezocht naar de dingen die niet ge-
vonden zijn!

R.F.Vulsma
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de oudste generaties van het
schoolmeestersgeslacht Ruijter

(Beemster)

DOOR L. R. DEUGD EN PETRONELLA J. C. ELEMA

Inleiding
Beide auteurs van deze genealogie stammen, via verschillende lijnen, van deze familie Ruijter
af. Zij kwamen via omwegen met elkaar in contact en zo ontstond er een samenwerking, die
bijna geografisch bepaald was: de tweede auteur beperkte zich grotendeels (maar niet geheel)
tot het onderzoek in de Beemster, de eerste auteur zocht in Hoorn naar gegevens over de
oudste generatie, de schoolmeester Michiel Arisz. Ruyter die via Mijsen en de Wieringerwaard
naar de Beemster trok en zo de grondslag legde voor een uitgebreid nakomelingschap in deze
omgeving. Zijn verdere herkomst is, helaas, in nevelen gehuld gebleven.

Ondanks zijn suggestieve namen was hij, dit vooropgesteld, uiteraard niet verwant aan de
vlootvoogd. Zijn familienaam, die onvermijdelijk wel eens als 'De Ruijter' wordt weergege-
ven, moet ten rechte 'Ruijter' zonder lidwoord zijn geweest. Deze familie was zeker niet de
enige van die naam: wij kunnen in en rond de Beemster tientallen, zo niet honderden ver-
meldingen (De) Ruijter aanwijzen die klaarblijkelijk niets met deze genealogie te maken heb-
ben. Het blijft lastig om deze uit te filteren en het is niet gezegd dat wij daarin altijd geslaagd
zijn. Vooral de voornamen Dirk en Aris, die steeds weer opduiken zowel binnen als buiten de
Beemster, hebben voor veel verwarring gezorgd. 'Michiel' daarentegen bleek veel zeldzamer;
wij durven niet te zeggen dat de familie Ruijter de enige ter plaatse was waarin die voornaam
voorkwam, maar het leek er soms wel op.

Het feit dat de huwelijksinschrijvingen in deze kerkelijke gemeente over zo'n lange peri-
ode ontbreken, maakte het onderzoek natuurlijk ook niet eenvoudiger. Sommige huwelijks-
partners van vrouwelijke leden van deze familie konden alleen worden geïdentificeerd door
het feit dat er kinderen uit zo'n huwelijk werden gedoopt, en wij hebben ongetwijfeld hier en
daar iets gemist. De uitgebreide lidmatenlijsten en begraafregistratie van de Beemster zijn
daarentegen een uitkomst voor genealogische speurders! Nog een kanttekening: waar in de
hier volgende genealogie bij een gedoopt kind 'obiit' is gemeld, is dat aan het desbetreffende
doopboek ontleend. In principe werd op die wijze bij een jonggestorven kind opgegeven dat
het was overleden. Vaak dupliceert dit de vermelding in de begraafboeken, maar niet altijd.

Behalve die ene leidraad, het beroep 'schoolonderwijzer', valt er over deze familie verder niet
veel bijzonders te melden. Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

- J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, voorafgegaan door eene beschouwing van
den vroegeren toestand van Noord-Holland, Purmerend 1857 (facsimile heruitg. 1977), blz. 273
en de aanvullingen.

- N. van der Lee, Van 'n Heerenhuis als Gemeentehuis: een stukje Beemstergeschiedenis, Beemster
1997-
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Genealogie
I. Michiel Arisz. Ruyter, schoolmeester te Mijsen (tot 1677), schoolmeester in de Wieringer-
waard sinds zomer 1677, in 1679 'd'S.' uyt de Wieringerwaert [de schoolmeester?], school-
meester en voorzanger in de Middenbeemster vanaf 1683, eervol ontslagen 21-3-1719, overl.
Beemster 21-5-1727, tr. Wieringerwaard 26-3-1679 Trijn (Catrijntje) Cornelis, j .d. van 'Ooterlick'
[Oterleek], dr. van Cornelis Dirks.

Michiel Arisz. Ruijter moet aanvankelijk schoolmeester te Mijzen (onder Ursem) zijn geweest. Dat
was althans zijn functie toen hij het voorjaar van 1677 solliciteerde naar eenzelfde functie in de
Wieringerwaard. Uit zeventien kandidaten werd hij gekozen om )acob Ariaens Groenvelt op te vol-
gen, die 'fugatijff was; diens verlaten huisvrouw kreeg nog één kwartaal traktement uitgekeerd,
maar vanaf St. Jacob eerstkomende zou Michiel jaarlijks 140 gulden kunnen toucheren'.

De oudste kinderen, Cornelis en Ariaantje, werden in de Wieringerwaard geboren. In het doop-
boek aldaar staat dat vanaf 1680 'de dopen worden aengeteekent door Mr. Michiel de Ruijter' en
bij de doop van Cornelis heette hij 'Mr. Michiel Aris de Ruijter'. Vreemd genoeg is uit zijn huwelijk
nergens een zoon Aris Ruyter aangetroffen, hoewel op de lidmatenlijst Oterleek in 1730 wel ie-
mand met deze naam voorkomt. En dit was waarschijnlijk niet de enige Aris Ruijter uit het begin
van de 18e eeuw.

Mogelijk werd Trijntje Cornelis lidmaat in de Wieringerwaard in 1679, met att. van de Sluijs, al
klopt dat niet met een herkomst uit Oterleek. In de kerkelijke gemeente Oterleek en Oudorp werd
echter op 1 januari 1679 lidmaat op belijdenis Trijntje Cornelis, 'suster van de secretaris van Oter-
leeck'; deze secretaris moet zijn geweest Mr. Claes Dirxz Thijsz, lidmaat op 15 september 1669 met
attestatie van Schermerhorn. In laatstgenoemde plaats beginnen de DTB echter pas in 1699 - daar
lopen we wat Trijntje betreft dus vast. Wel werd op 13 oktober 1680 nog te Oudorp lidmaat Neeltje
Cornelis, ook zuster van de secretaris van Oterleek, en ook afkomstig van Schermerhorn. Deze Neel
was later doopgetuige bij enkele te Middenbeemster gedoopte kinderen van Trijntje. Van de secre-
taris Claes Dirkx Thijsz zijn te Oterleek en/of Oudorp verder geen gegevens achterhaald; zou hij een
halfbroer van deze meisjes zijn geweest?

In 1681 kwamen ze tezamen al voor in de Wieringerwaard, en wel 'op de Middel- of Sluijsweg'
als 'Mr. Michiel de Ruijter en Trijntje Cornelis'. Uiteraard was Michiel, als schoolmeester, lidmaat.
Zijn inschrijving als zodanig is echter niet aangetroffen. Zijn eerste huwelijksjaren bracht hij dus
in de Waard door, doch op 22 juni 1683 werd hij als schoolmeester en voorzanger aangesteld in de
Beemster 'op alsulcke tractementen als de bovengenoemde [overleden schoolmeester] Corn. Claesz
Valck gehadt en genoten heeft'2. Zijn vertrek uit de Wieringerwaard speet de betrokken overheden
zeer: dat de positie openviel achtten zij een 'tot groot ongerijff vande goede ingesetenen van de
selve Waert' en zij benoemde daarom op 23 juli 1683 tot voorlopige opvolger Jan jansKoetenburgh3.

In de Beemster lidmatenlijst van 1707 komen de schoolmeester MichieldeRuyter, zijn huisvrouw,
en hun dochters Ariaantje en Neeltje al voor. Neeltje werd ook in 1717 nog samen met haar ouders
vermeld, Ariaantje moet toen al getrouwd zijn geweest. In 1717 tenslotte, woonden zij aldaar aan 't
Heerenhuys. De doopgetuige Ariaantje Harmens (uit 1696) zou de moeder van een der echtelieden
geweest kunnen zijn.

Wegens sterk verminderd gezichtsvermogen vroeg Michiel Ruijter in de zomer van 1713 of zijn
zoon Dirk hem mocht assisteren4. Op 21 maart 1719, na 36 jaar schoolmeesterdienst, verzocht hij
om ontslag; Dirk volgde hem in zijn functie op.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, ged. Wieringerwaard 15-1-1680 (zn. van Mr. Michiel Aris de Ruijter en Trijntje
Cornelis), overl. vóór 1691.

2. Ariaantje Michiels Ruyter, ged. Wieringerwaard 31-1-1683 (dr. van Mr. Michiel de Ruijter,
schoolmeester alhier, en Trijntje Cornelis, door de vader ten doop gehouden), lidmaat op
belijdenis Beemster 1705, overl. Beemster tussen 1746 en 1750, tr. (vóór 1708) PieterPieterse
Berkhout, doop in de Beemster niet geïdentificeerd, lidmaat op belijdenis Beemster 23-6-
1712, ouderling ald. 21-3-1751, overl. tussen 1755 en 1760.
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Ariaantje was in 1729 doopgetuige bij een kind van haar broer Cornelis en in 1738 bij een kind van
haar broer Dirk, in 1708,1713 en 1718 bij kinderen van haar zuster Neeltje. In de lidmatenlijst van
de Beemster van 1717 kwam het echtpaar voor als wonende aan 't Heerenhuys; ze worden ook nog
tezamen genoemd in de lijsten van 1732,1742 en 1746 (toen 'Aan de Buurt'). Daarna moet zij zijn
overleden. Pieter Berkhout komt alléén voor vanaf de eerstvolgende lijst, van 1750. In de begraaf-
administratie van de Beemster, die uitstekend is bijgehouden (zelfs voor lijken die elders werden
begraven moest worden betaald) konden wij haar echter niet terugvinden; hetzelfde geldt voor
haar man. Pieter Berkhout werd op 21 maart 1751 gekozen tot ouderling en komt nog voor op de
lidmatenlijsten van sept. 1753 en juni 1755, beide keren op het adres 'Aan de Buurt'. In die van juni
1760 valt hij niet meer te vinden.
Uit dit huwelijk (mogelijk niet volledig):
a. Pieter Pieters Berkhout dejonge, ged. Beemster 26-8-1708 (get. Mary Poulus), tr. Ariaantje]ans de Vries

(hun eerste kind werd ged. Beemster 17-12-1730).
b. Klaas Berkhout, ged. Beemster 6-4-1710.
c. Grietje Pieters Berkhout, ged. Beemster 22-4-1714 (get. Trijntje Pieters), tr. Jacob Vermaek, samen

vermeld juni 1760.
3. Neeltje Michiels deRuijter, ged. Beemster 26-8-1685 (get. Trijn Aris, mogelijk een zuster van

Michiel Arisz), genoemd in de lidmatenlijst van de Beemster in 1717,1733,1742 en 1746,
'aan't Heerenhuis', tr. Beemster (i7O7-'o8) Cornelis Sijmens, meester-wagenmaker in de
Middelbeemster, doop niet geïdentificeerd.
Cornelis Sijmens had enkele naam- en tijdgenoten in de Beemster, maar die werden dan aangeduid
met een familienaam. Hijzelf komt steeds voor met zijn beroepsaanduiding. Zijn doop viel niet
met zekerheid thuis te brengen. Het lijkt erop alsof hij geen lidmaat was, want Neeltje vond ik
steeds alleen in de lidmatenlijsten. Net als bij haar zuster Adriaantje konden wij ook hiar overlij-
den niet terugvinden.
Uit dit huwelijk:
a. Symon Cornelis, ged. Beemster 30-9-1708 (getuige Aerjaantje Michiels), bijgeschreven: obiit.
b. Jacob Cornelis, ged. Beemster 13-7-1710 (getuige Dieuwer Dunb[ier]).
c. Michiel Cornelis, ged. Beemster 22-1-1713 (getuige Adriaantje Michiels).
d. Geertje Cornelis, ged. Beemster 21-4-1715.
e. Engel Cornelis, ged. Beemster 30-1-1718 (getugie Ariaantje Michiels), bijgeschreven: obiit.

4. Dirck, ged. Beemster 2-11-1687 (getuige Neel Cornelis, mogelijk een zuster van Trijn Cor-
nelis), waarschijnlijk overl. ca. 1693.

5. Guertje, ged. Beemster 12-2-1690 (get. Neel Cornelis), obiit.
6. Cornelis, ged. Beemster 22-4-1691 (get. Neel Cornelis), obiit.
7. Cornelis, volgt Ha.
8. Dirck, volgt Ilb.
9. jacob, ged. Beemster 11-11-1696 (get. Aerjaentje Harmens), obiit.

10. jacob, ged. Beemster 30-7-1698 (get. Neel Cornelis).
Mogelijk was hij identiek aan jacob Ruijter, van Amsterdam, 'uytgedragen bij Dirk Ruijter in de
Middelbeemster', begr. Beemster 23-7-1760.

Ha. Cornelis Ruijter, ged. Beemster 22-6-1692 (get. Neel Cornelis), belijdenis Middenbeem-
ster dec. 1726, begr. Beemster (impost) 9-4-1746, tr. (1) (Beemster ca. 1720) Antje Wijers (Dekker),
ged. Beemster 24-6-1694, begr. Beemster 9-1-1737, dr. van Wijert Pieterss, aen de Jisperweg, en
Trijntjen Hendrix; tr. (2) (Beemster ca. 1740) Aejje Cornelis Wonder, van Oude Niedorp (zij arri-
veerde in 1738 met attestatie van Oude Niedorp en vertrok mei 1747, eveneens met attestatie,
weer daarheen), dr. van Cornelis Cornelisz Wonder a Snipman, schepen te Oude Niedorp en
vermoedelijk schipper op't Snipveer, en Aagtje Cornelis; zij was eerder gehuwd, Oude Nie-
dorp 7-1-1725, met Jan Harkz Langeboer.

Crelis Ruyter en zijn huisvrouw staan in 1730 tezamen op de ledenlijst van de Beemster (adres: aan
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de buurt bij de kerk). Datzelfde geldt voor 1732, nu met vermelding van haar overlijden. In 1738 is
Crelis Ruijter alleen vermeld, vanaf 1740 samen met zijn (tweede) echtgenote Aejje Cornelis Wonder,
die toen met att. van Oude Niedorp binnenkwam (na zijn overlijden zou zij, in mei 1747, weer te-
ruggaan; de overlijdensregistratie aldaar is incompleet en ik heb haar er niet teruggevonden).

Uit het eerste huwelijk:

1. Trijntje Crelis Ruijter, ged. Beemster 4-7-1723 (getuige Ariaantje Mighiels), belijdenis
Beemster maart 1744, tr. in of vóór 1746 Pieter Daniels van den Busse, ged. Beemster 28-3-
1723, chirurgijn in de Middelbeemster, begr. Beemster 6-7-1789, zn. van Daniel van den
Busse en Neeltje van der Maij. Hij hertr. 1750-'51 MaartjeDirks Ruijter (zie IIb-5).
Het echtpaar komt tezamen voor op de Beemster lidmatenlijst van juni 1746. Op 10 juli 1746 wor-
den zij op att. ingeboekt in Jisp (en worden daar op 20 augustus 1746 alweer uitgeschreven!); pas in
mei 1748 leveren zij opnieuw hun attestatie in de Beemster in.

2. Neeltje, ged. Beemster 5-8-1725 (getuige Ariaantje Mighiels), obiit.
3. Guurtje, ged. Beemster 18-9-1726, obiit.
4. Neeltje, ged. Beemster 18-1-1728 (getuige Ariaantje Mighiels), obiit.
5. Mighiel Ruijter, ged. Beemster 31-7-1729 (getuige Ariaantje Ruij ter), obiit.
6. MighielRuy ter, volgt lila.

Ilb. Dirck Michiels Ruijter, ged. Beemster 12-12-1694 (get. Neel Cornelis), lidmaat op belijde-
nis Beemster 16-6-1713, schoolmeester en voorzanger in de Beemster vanaf 21-3-1719 tot zijn
dood, overl. Beemster 24-7-1778 (volgens de lidmatenlijst 25-7-1778), begraven 29-7-1778, tr.
(1) Beemster ca. 1722 MeynstjeJansDoets, begr. Middenbeemster 23-2-1724 (2V2 week na de doop
van haar eerste kind); tr. (2) Beemster (kort) vóór 30-5-1725 Neeltje DirksDunnebier, ged. Beem-
ster 4-3-1703, begr. Beemster 5-2-1779, dr. van Dirck Adriaensz Dunnebier en Maartje Gerrits
(Kronenburg)6.

Bij zijn overlijden was DirkRuyter 'oud 83 jr., 6 mnd. en 19 dg., schoolmeester in de Beemster ge-
weest 59 jaar 4 maanden'. Hij volgde zijn vader op (nadat deze eervol ontslag was toegestaan) op 21
maart 1719. Op 9 juni 1761 krijgt hij zijn zoon Cornelis Dircks Ruyter als hulponderwijzer toegewe-
zen.

Dirks eerste vrouw stierf jong, ongeveer twee weken na de bevalling van haar eerste kind, en
al vrij snel daarna moet de man zijn hertrouwd. Eind mei 17257 laten Dirk Ruijter, voorzanger en
schoolmeester in de Beemster, en zijn vrouw Neeltje Dirks Dunnebier een testament verlijden; zij
kunnen toen nog maar kort gehuwd zijn geweest. Pas 2V2 maand later krijgt Neeltje haar ouderlijk
erfdeel uitgekeerd8 bij een scheidingsakte verleden voor notaris Willem Baars te Purmerend tussen
Dirk Ruyter, 'ordinaris schoolmeester en voorsanger in de Beemster, als gehuwd met Neeltje Dirks
Dunnebier', en haar broer Adriaan Dirks Dunnebier mede wonende in de Beemster. Hierbij krijgt
Neeltje toebedeeld twee morgen land in de Beemster, onverscheiden gelegen in 5 morgen aan de
Oostkant van de Middel weg, Arenberger Kavel no. 5, ter waarde van 1400 gulden.

Zij wonen 'Aan de Buurt'en komen regelmatig op de lidmatenlijsten van de Beemster voor. In
juni 1746 aan de Rijperweg, samen met Trijntje Ruiter (de oudste dochter?) en Dirk Ruijter junior, die
toen al een attestatie naar elders had gekregen. In juni 1750 is de belijdenis van hun dochter/Iriaan-
tjeRuiter, van sept. 1753, erbij aangetekend.

Het huwelijk Ruijter-Dunnebier heeft lang geduurd: ondanks het feit dat het (voor de man) een
tweede echt betrof, moeten zij hun gouden huwelijk royaal hebben gehaald. In 1772 testeren zij
opnieuw7, ditmaal voor notaris Klaas Schoorl in de Beemster. Er wordt verwezen naar zijn - toen
bijna vijftigjarige - voordochter Trijntje Dirks Ruyter en naar zijn kinderen uit het huwelijk met
Neeltje.

Volgens een boek over de Beemster woonde het echtpaar Ruijter-Dunnebier naast Het Heeren-
huis; het werd in 1765 door Neeltje - niet door haar man? - aangekocht van de erven van Saartje
Blauw voor 1200 gulden'. Op bladzijde 65 in dit werk is een korte paragraaf gewijd aan de familie
Ruijter.
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Dirk trad op 21 maart 1719 in dienst als onderwijzer en voorzanger in de Beemster; hij was tevens
koster en klokkenist. Op 9 juni 1761 werd hem een hulponderwijzer toegestaan.

Een grafzerk (NH kerk Middenbeemster, nabij de preekstoel, no. 15 F) vertoont in een cartou-
che: 'D.M. Ruyter'. De cartouche heeft de vorm van een 'schoolkistje' dat de leerlingen indertijd
als boekenberging gebruikten. Een afbeelding ervan is te vinden in: '375 jaar Kerk in de Midden:
over mensen en dingen in de Beemster'10, bladzijde 58.

Uit het eerste huwelijk:

1. TrijntjeDirksRuiter, ged. Beemster 6-2-1724 (get. Ariaantje Mighiels), begr. Beemster 4-1-
1796, tr. (kort) vóór 9-8-1751 Dirk SijmensKok, ged. Beemster 3-9-1719, woont aan de Rijper-
weg, overl. Beemster 20-3-1771, begr. Beemster 27-3-1771, zn. van Simon Cok, schout in de
Beemster, en Aarjaantje Dirks.
Een weeskamerakte vermeldt het minderjarige kind van DirkRuyter, schoolmeester in de Beemster,
bij zijn eerdere huisvrouw Meijnsjejans Doitz zaliger, met name Trijntje oud 1V2 jaar. De akte van
boedelscheiding voor notaris Abraham Baars te Purmerend is gedateerd 6 september 1726, waarbij
de moederlijke erfenis 14 part in 5 morgen land aan de Oosthuizerweg in de Beemster bedraagt,
t.w. de oostelijkste 5 morgen in A.K. no. 53.Jan ClaaszDuijtz, moederlijke oom, was haar voogd".
Op 9 augustus 1751 bedanken voor de goede administratie: DirkSijmonszKok en TrijntjeDirksRuijter,
echtelieden in de Beemster.

Zij komen voor in de lidmatenlijst van de Beemster van 1746, maar zijn daaraan mogelijk iets la-
ter toegevoegd. Hun adres is dan 'Van Kerkbuurt tot Nekkerweg'. Daarna vond ik hen in juni 1750
op hetzelfde adres, nu met bijschrift 'verhuist na de Dijk', daarna o.a. in juni 1766 ('van Hobrede
tot Oosthuizen'), en bij zijn overlijden in 1771, woont de man aan de Oostringdijk.

Trijntje Dirks Ruiter en Ariaentje Dirks Kok, klaarblijkelijk haar dochter, zijn als 'woonachtig aen
den dijk' lidmaat te Beemster september 1772.

Uit het tweede huwelijk:

2. Maartje, ged. Beemster 9-12-1725 (getuige Ariaantje Dirks), obiit, begr. Beemster (kind van
Dirk Ruyter gen. Maartje oud 1 jr. 44 weken) 23-10-1727.

3. DirkRuijter,volgtIllb.
4. Maartje, ged. Beemster 11-12-1729 (getuige Ariaantje Dirks), obiit, begr. Beemster (kind

van Dirk Ruyter gen. Maartje oud 13/4 jaar) 29-7-1731.
5. Maartje Dirks Ruijter, ged. Beemster 1-6-1732 (get. Ariaantje Dirks Dunbier), begr. Beem-

ster 13-11-1780, tr. ca. 1751 PieterDaniels van den Busse, ged. Beemster 28-3-1723, chirurgijn
in de Middelbeemster, diaken aldaar (14-3-1756,16-3-1760), ouderling (18-3-1764), begr.
Beemster 6-7-1789, zn. van Mr. Daniel van d'Busse, in de Middelbeemster, en Neeltje van
der Maij. Hij was weduwnaar van Trijntje Cornelis Ruijter (zie Ila-i).
Vermeldingen van dit echtpaar in de lidmatenlijsten van de Beemster zien we o.a. in juni 1750,
sept. 1753, juni 1755, juni 1760, juni 1764, juni 1766 en sept. 1772.
Uit dit huwelijk (mogelijk niet geheel compleet):
a Neeltje van den Busse, ged. Beemster 2-1-1752 (obiit).
b Daniel van den Busse, ged. Beemster 21-1-1753 (obiit).
c Neeltje van den Busse, ged. Beemster 29-2-1756 (get. Ariaantje Ruyter) (obiit).
d Neeltje van den Busse, ged. Beemster 27-11-1757 (obiit), begr. Middelbeemster (een kind van Pieter

van den Busse met name Neeltje, oud 514 jaar) 17-2-1763.
e Neeltje Pieters van den Busse, ged. Beemster 20-4-1768 (getuige Neeltje Dirks Dunnebier), begr.

Beemster 26-9-1792, otr./tr. Beemster 3/17-10-1790 Lourens Jacobs Hogetoorn, geb. ca. 1762, land-
bouwer, overl. Beemster (oud 92 jr.) 16-12-1854, zn. van Jacob Lourens Hogetoorn en Jannetje
Pieters Nol. Hij hertr., otr./tr. Beemster 26-2/12-3-1797 AntjeElbertsDanneman.

6. Mighiel, volgt IIIc.
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7. AriaantjeDirksRuijter, ged. Beemster 30-7-1736 (getuige Antje Wijers, de vrouw van Corne-
lis Ruyter), lidmaat op belijdenis Beemster september 1753, overl. na sept. 1789, tr. ca. 1758
Jakobjans Veen, lidmaat op belijdenis Beemster 23-9-1758, won. aan de Volgerweg tussen
de Middel- en de Jisperweg, begr. Beemster 6-5-1790.
Ariaentje Dirks Ruiter wordt lidmaat in 1753 en is op de lijsten vermeld in sept. 1753 en juni 1755.
Zij zal dus pas nadien zijn gehuwd; het oudst bekende kind is van mei 1759. Jacob Veen en Ariaentje
Ruiter, aan de Volgerweg tussen Middel- en Jisperweg, zijn gezamenlijk lidmaat in juni 1760,
juni 1764, juni 1766, sept. 1772, sept. 1778 (toen aan de Zuiderweg, waarschijnlijk incorrect), juni
1784 en sept. 1789; bij deze laatste gelegenheid is Jakobs naam gemerkt met t- Zijn doop is niet
gevonden in de Beemster, evenmin die van zijn veronderstelde zusters. Dat waren AntjeJans Veen,
woonachtig aan de dijk tussen de Wormer- en Jisperweg; zij doet belijdenis op 14 september 1759
en wordt begraven op 20 september 1765 als huisvrouw van Teunis Olie (aan de Zuidringdijk). Een
andere zuster is dan Neelijejans Veen, overleden/begraven Beemster 11/17 november 1775 als huis-
vrouw van Dirk Car(ook aan de Zuidringdijk).

8. Cornelis, ged. Beemster 9-5-1738 (getuige Ariaantje Mighiels Ruyter), obiit 7-4-1739, begr.
Beemster (kind van Dirk Ruyter gen. Cornelis oud 48V2 week) 10-4-1739.

9. Cornelis Dirks Ruyter, volgtllld.

lila. Mighiel Ruyter (Corneliszn.), ged. Beemster 30-12-1731, lidmaat op belijdenis Westgraft-
dijk 30-6-1766, armenvoogd in 1762 en 1763, diaken in 1768 en 1769, schepen 1790, chirurgijn
vanaf 1759, overl. Westgraftdijk (oud 88 jr., aangegeven door zijn zoons Cornelis Ruyter en
Sieuwert Ruyter) 9-1-1820, tr. (1) Westgraftdijk (impost) 31-1-1760 Grietje Sieuwerts (of Sjoerts)
Wijnstraa, ged. Oostzaandam 8-9-1737, belijdenis Westgraftdijk 2-4-1764, overl. Westgraftdijk
23-8, begr. ald. 24-8-1773, dr. van Sieuwert (of Sjoert) Jans Wijstraa en Neeltje Pieters de Wit;
tr. (2) Westgraftdijk 22-7-1774 Marijtje Pieters Ruyter, dan wed. te Westgraftdijk, met att. aldaar
aangekomen 24-9-1773 van Zuid-Schermer, overl. Westgraftdijk 26-7-1781.

Michiel de Ruijter en zijn huisvrouw, op het Zuideijnde, komen voor in de lidmatenlijsten van
Westgraftdijk 1768,1769 (achter de naam van zijn huisvrouw is de overlijdensdatum 23 aug. 1773
genoteerd), 1784 (nu als Michiel de Ruyter en Marijtje Pieters Ruijter), 1789,1792,1799 en 1811. Mi-
chiel Ruijter, Cornelis Ruijter en Ariaantje Makkes worden onder elkaar vermeld; zouden laatstge-
noemden bij hun vader hebben ingewoond? Of in een naburige behuizing?

Wie de vader van Marijtje was, hebben wij niet kunnen achterhalen. Mogelijk was zij een zuster
van Grietje Pieters Ruijter, van de Middelweg, die te Beemster werd begraven op 4 juni 1808 in een
kerkegraf. Het kan zijn dat zij de Marijtje Ruiter is die te Beemster lidmaat op belijdenis wordt
(adres: Houttuijn) op 16 december 1768, en die op 1 december 1771 attestatie naar Hoorn krijgt.
Maar zoals al eerder gezegd: de naam Ruiter was in deze omgeving allesbehalve zeldzaam.

Michiel Ruijter, meester-chirurgijn te Westgraftdijk, koopt begin 1759 voor 600 gulden een huis
en erf op het Wijkje (verpondingsnr. 285), uitgezonderd het koehuis en de hooiberg ten oosten
ervan12.

Over Cornelis (13 j r.), Siewert (11 j r.), Weijert (9 j r.) en Jacob Ruijter (4 j r.) worden in j uni 1774 voogden
aangeteld, namelijk Klaas Siewerts Wijnstraa te Westzaandam en Pieter Siewerts Wijnstraa te Oost-
zaandam'3. Dezelfde dag bewijst Michiel de Ruijter zijn vier kinderen hun moederlijk erfdeel in de
vorm van een obligatie groot 1300 gulden'4.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Ruijter, geb./ged. Westgraftdijk 14-12-1760, heelmeester, chirurgijn, schepen,
overl. Westgraftdijk 6-11-1832, tr. (ca. 1790?) Ariaantje Makkes, ged. Graft 8-7-1753, overl.
Westgraftdijk 13-7-1822, dr. van Rong Cornelisz Makkes en Maartje Gerrits Gijsen.
Zoals gemeld zal dit echtpaar waarschijnlijk met hun (schoon)vader hebben samengewoond, want
in de lidmatenlijsten van Westgraftdijk - te beginnen met die van 1792 - worden zij tezamen ver-
meld. Ariaantje was daar aangekomen op 4 juni 1790, met attestatie van Purmerend; mogelijk zijn
zij in die periode gehuwd.
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Cornelis overleed kinderloos, want zijn nalatenschap vererft in 1833 op zijn broer Jacob Michiels
Ruijter in Oosterblokker, alsmede op zijn broederskinderen Jan en Dirk Weyertsz Ruijter die dan
(huis)schilders in de Beemster zijn. Cornelis laat een 'olographische testamentaire dispositie' d.d.
20 julo 1832 na; zijn broer Jacob en zijn oomzeggers Jan en Dirk komen begin april 1833 bijeen om
de nalatenschap te inventariseren en te scheiden'5; er is land, een huis, en een aantal obligaties.
Op dezelfde datum wordt een stukje grasland in de gemeente Graft, sectie A, nr. 184, groot 77 roe-
den en 3 ellen, voor 140 gulden verkocht aan PieterHossemus, landman in de Zuidschermer onder
Graft'6. De volgende dag draagt Jacob nog over aan Jeke Klaasz Jansen, kuiper te Westgraftdijk, en
huis en erf aldaar voor 380 gulden17.

2. Siewerd Ruijter, geb./ged. Westgraftdijk 31-10-1762, heelmeester, schepen te Graft (1805),
overl. na 1824, tr. Westgraftdijk 9-4-1796 Guurtjejacobs Heinis (Heynes), geb. Zuid-Schermer
ca. 1748 (doop niet gevonden; DTB aldaar incompleet), overl. Westgraftdijk (oud 76 jr.)
29-1-1825, dr. van Jacob Jansz Heijnis en Geertje Dirks de Boer. Zij tr. eerder (ook reeds
als weduwe) Graft 26-11-1790 DavidRenooy, ged. Jisp 20-3-1737, overl. Westgraftdijk 2-10-
1792.
Zij laten in 1799 een testament opmaken'8 waarin o.a. aan hun inwonende 'aanbehuwde zoon'
PieterRenooij, een ordentelijk bed met zijn toebehoren alsmede een bedrag van honderd gulden
legateren.

3. Wijerd Ruijter, volgt IVa.
4. Jacob, volgt IVb.

Illb. Dirk Ruijter, ged. Beemster 20-7-1727 (getuige Maartje Dirks), lidmaat op belijdenis
Middenbeemster 1746, overl. Nieuw-Loosdrecht 6-3-1814, tr. Nieuw-Loosdrecht 30-3-1750
Grietje van der Kemp, overl./begr. Nieuw-Loosdrecht 23-9-1802.

Dirk is zijn vader niet als schoolmeester in de Beemster opgevolgd: dat was zijn broer Cornelis.
In plaats daarvan verhuist hij op 30 juni 1746 naar Benningbroek, onder Sijbekarspel, en wel met
attestatie uit de Beemster. Reeds op 3 juni 1748 krijgt Mr. Dirk Ruyter attestatie van Benningbroek
naar 'Nieuwe Loosdregt'.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, ged. Nieuw-Loosdrecht 21-3-1751, begr. ald. 3-5-1751.
2. NeeltjeDirksRuijter, ged. Nieuw-Loosdrecht 11-6-1752, tr. i78s-'86Jan CorneliszeManten. Uit

dit huwelijk tussen sept. 1786 en dec. 1795 vijf kinderen (Neeltje, Dirk, Cornelis, Jan.).
3. Dirk, ged. Nieuw-Loosdrecht 18-8-1754, begr. ald. 25-11-1754.
4. Dirk, ged. Nieuw-Loosdrecht 21-9-1755, begr. ald. 26-11-1755.
5. Dirk, volgt IVc.
6. Jan, ged. Nieuw-Loosdrecht 17-3-1758, mogelijk begr. ald. 19-4-1764 of 31-1-1766.
7. Grietje, ged. Nieuw-Loosdrecht 28-2-1762, mogelijk begr. ald. 8-3-1762.
8. Kind, begr. Nieuw-Loosdrecht 19-4-1764 of31-1-1766.
9. Jan, ged. Nieuw-Loosdrecht 15-2-1767.

IIIc. Mighiel Dirks Ruiter, ged. Beemster 27-6-1734 (getuige Ariaantje Mighiels), lidmaat op
belijdenis Beemster (Aan de Buurt) 7-3-1755, winkelier (1812), overl. Beemster 8-1-1812, tr. (1)
Trijntjejans van der Meer, begr. Beemster 15-6-1765; tr. (2) Iejje Gerrits Wit, ged. Beemster 6-9-1739,
lidmaat op belijdenis Beemster (Iefje Gerrits Wit aen de Buurt) 20-6-1759, overl. Beemster
('aan een uitterende ziekte') 4-10-1811, dr. van Gert Wit in de Middelbeemster en Aafje Louris.

Zij wonen in de Middelbeemster en moeten behoorlijk welgesteld zijn geweest; de man is klaar-
blijkelijk géén schoolmeester/koster, hij wordt nooit als zodanig aangeduid en de enige beroeps-
vermelding die wij vonden (bij zijn overlijden) geeft hem als winkelier.

Gens Nostra 59 (2004) 491



Vooroverleden kinderen, ook de ongedoopte kraamkinderen, werd in de Beemster steeds een
half uur geluid en zij werden met een kleed ('deetje') begraven, tegen een tarief van 3.2.0 gulden.
Ook hier zien we dat nog ongedoopte kinderen bij hun begrafenis bij een voornaam werden ge-
noemd: nog vóór de doop had plaatsgevonden hadden zij dus reeds een naam. Mede door die zeer
jong gestorven kinderen sluit de reeks zeer nauw aaneen: tussen begin 1768 en de herfst van 1775
telde ik acht (!) kinderen, onder wie geen enkele tweeling.

Uit het eerste huwelijk:

ï. DirkMichielsRuijter, volgt IVd.

Uit het tweede huwelijk:

2. Neeltje, ged. Beemster 7-2-1768 (getuige Neeltje Dirks Dunnebier; obiit), begr. Beemster
(een kraamkintje van Michiel Ruyter in de Middelbeemster gent. Neeltje) 10-3-1768.

3. Aajje, geen doop gevonden, begr. Beemster 16-3-1769.
4. Aafje, ged. Beemster 21-1-1770 (obiit), begr. Beemster 7-3-1770.
5. Gerrit, vóór de doop overleden, begr. Beemster 4-1-1771
6. Aajje Michiels Ruijter, ged. Beemster 15-12-1771, bij haar huwelijk j .d. in de Middelbeem-

ster, overl. Beemster 22-1-1833, otr./tr. Beemster 29-1/12-2-1792 IJsbrand Ariesz Brouwer,
wedr. a.d. Middelweg, geb. ca. 1767, arbeider, overl. Beemster (oud 60 jr.) 18-8-1827, zn.
van Arie Brouwer en Lijsbeth Stroomer. Uit dit huwelijk kinderen met name Arie, Iefje,
Antje, Neeltje, Grietje en Michiel, geb. Beemster tussen 1792 en 1810.

7. Gerrit, ged. Beemster 7-3-1773 (obiit), begr. Beemster 15-7-1773.
8. Gerrit, voor de doop overleden, begr. Beemster 5-5-1774.
9. Neeltje, ged. Beemster 24-9-1775 (obiit), begr. Beemster 8-11-1775.

Illd. Cornelis Dirks Ruyter, ged. Beemster 1-11-1739 (getuige Trijntje Corn. Ruijter), belijdenis
Beemster (Aan de Buurt) 1757, hulponderwijzer van zij n vader op 9-6-1761, zelfstandig school-
meester vanaf diens dood in 1778 tot zijn ontslag (waarschijnlijk om gezondheidsredenen) op
4-11-1783, overl. Beemster 26-11-1783, begr. ald. 1-12-1783, tr. (Beemster ca. 1762) Maartje Jacobs
Hardebol, ged. Beemster 13-9-1744 (aan de Middelweg), lidmaat op belijdenis Beemster 28-8-
1761 (Middelweg), overl. Beemster 9-3-1817, dr. van Jacob Lourisz Hardebol en Aaltje Jans Kra-
mer. Zij hertr. als wed. van Mr. Cornelis Ruijter, otr./tr. Beemster 3-10/17-19-1784 Klaas Pietersz
Prins, j .m., beiden aan de Middelweg.

De datering van het huwelijk is, bij gebrek aan een huwelijksregister over deze periode, geschat
aan de hand van de doop van het eerst bekende kind (maart 1763). Toen Maartje Hardebol belijdenis
deed, in sept. 1761, werd niet van een huwelijk gerept. Zij zijn dus beiden lidmaat en staan samen
op de lidmatenlijsten van de Beemster op de locatie 'Aan de Buurt'. In die van juni 1764 en juni
1766 staat er voluit 'Cornelis Dirksz Ruiter, schoolmr., en Maertje Jacobs Hardebol'. Later (sept.
1772 en sept. 1778) staat er kortweg 'Cornelis Ruiter, Maertje Hardebol'. In laatstgenoemd geval is
een t achter hun namen gezet; dat slaat uiteraard op de man.

Aan het al eerder vermelde boek van Van der Lee is ontleend dat 'op verzoek van Dirk Ruyter,
schoolmeester, koster en voorzanger alhier, is [op 1-6-1761] aangestelt desselfs zoon Cornelis Ruy-
ter om benevens zijn vader deze voorn, ampten te bedienen'. Volgens deze bron komt hij in 1778
in het schoolhuis naast het marktplein te wonen; na zijn dood woont zijn zoon en opvolger Dirk
Cornelis daar. Ik vraag mij af of dat jaartal juist is, want terwijl in de lidmatenlijst van juni 1760
onder 'Aan de buurt' Cornelis' ouders Dirk Ruiter en Neeltje Dunnebier nog betrekkelijk vooraan
vermeld zijn, met direct daaronder de naam van hun zoon Cornelis Ruiter, blijken zij in de lijst
van 1764 naar elders binnen deze buurt te zijn verplaatst, terwijl Cornelis en zijn jonge vrouw op
de oude locatie vermeld blijven. Dat geeft de indruk dat Dirk en Neeltje reeds in 1761 of 1762 uit het
schoolhuis zijn vertrokken terwijl hun zoon er toen ging wonen.
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Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, ged. Beemster 20-3-1763 (obiit), begr. Beemster 13-4-1763.
De doopinschrij ving luidt:
'Dirk Ruijter coster alhier ende zijn huisvrouw Neeltje Dirks Dunnebier, het kint laten dopen van
haar zoon Cornelis Ruijter mede coster alhier, en zijn huijsvrouw Maartje Jacobs Hardebol, het
kint genaamt Neeltje'. Het gebeurde in deze gemeente vrij regelmatig dat niet de vader met het
kind naar de kerk toog, maar dat een ander deze taak overnam. In dat geval werd deze formulering
gebruikt.

2. Dirk Cornelis Ruijter, doop niet gevonden (i764-'65?), overl. niet gevonden.
Deze Dirk blijft, wat genealogische gegevens aangaat, vooralsnog uitermate schimmig. Het hier
volgende is ontleend aan Van der Lee (zie de literatuuropgave). Een Dirk was in dit gezin natuur-
lijk te verwachten - een vernoeming naar de vader van de man - en tussen 1763 en 1769 kunnen
er zeker nog twee kinderen geboren zijn. Eerder lijkt niet mogelijk, want de moeder was in 1744
geboren en bij de geboorte van Neeltje in 1763 dus nog maar 19 jaar oud. Later ook niet, want reeds
in 1783 werd volgens Van der Lee deze Dirk aangesteld als schoolmeester, koster, voorzanger en
klokkenist als opvolger van zijn vader. Hij werd ontslagen door de Municipaliteit in 1795, tot grote
ergernis van de predikant en kerkenraad; hij bleef wel schoolmeester en woonachtig in het school-
huis, waarover de Municipaliteit geen zeggenschap had. De gemeenteraad had in zijn plaats
Tijmen Edel aangesteld als klokkenluider en ijkmeester. De twee Beemster scholen waren eigen-
dom van, en in beheer bij, de kerkelijke gemeente; Tijmen Edel daarentegen was de meester in een
schooltje voor interne leerlingen aan de Rijperweg. Nadat Dirk Ruijter in 1798 als schoolmeester
had bedankt, bleef hij wel in het schoolhuis wonen; de kerkenraad had hier geen bezwaar tegen,
al was het alleen maar uit verzet tegen de handelingen van de Municipaliteit. De schoolmeester
Poulus de Groot, die Dirk Ruijter opvolgde, kwam daardoor in de problemen. Nadat Tijmen Edel op 1
november 1805 om gezondheidsredenen ontslag had moeten nemen, werd Dirk Cornelis Ruijter in
al zijn functies hersteld. Hij moet niettemin later zijn vertrokken, waarna de problemen met de
school ten einde waren.

Hij zal niet degene zijn geweest die in de Beemster voorkomt op het adres 'Zuiderweg, van
Purmerent tot Nekkerweg'. Deze Dirk Ruiter wordt in de lidmatenlijsten van de Beemster van juni
1784 en sept. 1789 aldaar gelokaliseerd. Op 11 januari 1811 wordt in de Beemster 7.16.0 gulden vol-
daan voor het recht van uitvoer en 't kleed van 't lijk van Dirk Ruyter van de Purmerenderweg naar
Purmerend, waar hij begraven zou worden.

Wij houden deze Dirk Ruiter voor een zoon van Arent Albertsz Ruyter en Hilletje Jacobs Tissing. Zij
hadden een dochter Magdalena (ged. Purmerend 11-4-1756) en Hilletje Titsing die 'op de Beemster-
poort' resp. aan de Zuiderweg woont, staat inderdaad op de lidmatenlijst van de Beemster in sept.
1778 met haar dochter Leentje Ruiter en in juni 1784 samen met Dirk Ruiter (zonder vermelding van
de onderlinge relatie). Zij wordt enkele malen van de Beemster naar Purmerend en weer terug
overgeschreven en woonde kennelijk op de grens van beide gemeenten. Bij de inschrijving van
1784 staat achter haar naam een t; maar in de Beemster is geen overlijden gevonden.

3. Jacob, ged. Beemster 25-6-1769 (getuige AaltjeJans Cramer), overl./begr. Beemster 9/13-4-
1770.

4. Aaltje Cornelis Ruijter, ged. Beemster 23-6-1770, j.d. aan de Middelweg, overl. Beemster
28-4-1846, otr./tr. Beemster 13/27-3-1791 Jan Frederiksz van der Woude, geb. in de Schermeer
i766-'67, bij zijn huwelijk j .m. aan de Middelweg, overl. Beemster (oud 79 jr.) 27-7-1846,
zn. van F redrik van der Woude en Maartj e Jans.
Kinderen geboren in de Schermeer werden gedoopt in omringende plaatsen. Ik zocht tevergeefs in
Akersloot, Graft en Ursem naar de doop vanJanFrederiksz van der Woude.
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IVa. WijertRuijter, ged. Westgraftdijk 3-2-1765, Mr. schilder (1818), landbouwer (bij zijn over-
lijden), overl. Beemster 15-3-1819, tr. (1) Beemster 28-10-1783 Aafje GerritsHemme, ged. Beemster
4-10-1761, j .d. in de Middelbeemster, begr. Beemster 2-5-1788, dr. van Gerrit Egbertsz en Neel-
tje Dirks; tr. (2) Beemster 12-4-1789 MaartjeJansSmal, ged. Beemster 20-2-1757, overl. Beemster
30-7-1816, dr. van Jan Dirksz Smal en Antje Pieters Berkhout; tr. (3) Beemster 1-2-1818 Aajje
Klok, ged. Warder 30-11-1769, landbouwster, dr. van Baarent Klok en Trijntje Sijmens Visser.
Zij tr. eerder met Cornelis Gerrits Beets en hertr. Beemster 4-12-1825 Abraham Blom, hoefsmid.
wonende Oudendijk.

Aafje GerritsHemme zal een zuster hebben gehad die in hetzelfde jaar als zij overleed: Jannetje Gerrits
Hemme, begr. Beemster 31-10-1788. Haar doop (Beemster 14-7-1754) bevestigt dat Gerrit Egberts en
NeeltjeDirks, in de Middelbeemster, inderdaad de ouders zijn van de meisjes Hemme.

Getuigen bij Wijerts derde huwelijk in 1818 zijn de zoons jan Ruijter en DirkRuij ter, schilders, oud
26 en 24 jr. Aafje staat in de diverse afschriften binnen de BS te boek als dochter van ArentKlok, maar
in het doopboek van Warder is de vader vermeld als Baarent.

Uit het eerste huwelijk:

1. Michiel, ged. Beemster 9-12-1787 (van de Grote buurt; obiit), begr. Beemster 26-3-1788.

Uit het tweede huwelijk:

2. Michiel WeyertzRuijter, ged. Beemster 17-1-1790 (van de Grote buurt), schilder, overl. Beem-
ster 29-11-1814.

3. Jan Weijertz Ruijter, geb./ged. Beemster 3-6/5-6-1791 (van de Groote Buurt), huisschilder
in de Beemster (1833), overl. Beemster 1-8-1846, tr. Beemster 20-8-1826 Trijntje Weyman
(Wijman, Weiman), ged. Graft 6-11-1803, overl. Beemster 7-5-1892, dr. van Gerrit Weyman
en Trijntje Jonker. Uit dit huwelijk kinderen.

4. Dirck Weyertz Ruijter, geb./ged. Beemster 26-2/3-3-1793 (van de Grotebuurt, get. Grietje
Jans Smal), schilder in de Beemster (1826,1833), overl. Beemster 1-5-1864, tr. Beemster
25-6-1826 Grietje Dijkmeijer, ged. Buiksloot 3-10-1790, dienstmaagd, overl. Beemster 25-2-
1877, dr. van Barend Dijkmeijer, schippersknecht, en Sara Kromhuijs.

IVb. Jacob Michiels Ruijter, ged. Westgraftdijk 27-8-1769, onderwijzer, overl. na 1840, tr. (1)
Berkhout (als j .m. van aldaar) 8-7-1800 Aajje Lucasdr. Schoof, geb. ca. 1776, j .d. van Berkhout,
overl. Berkhout 10-11-1810; tr. (2) Berkhout 1-12-1811 GeertruidaJansSchellinger, ged. Oudkarspel
11-5-1784, op 8-10-1812 van de Oude Westerstraat in Enkhuizen met att. overgeschreven naar
Berkhout, overl. Oosterblokker 11-4-1840, dr. van Jan Klaasz Schellinger, baljuw, schout en se-
cretaris van Oudkarspel, Harenkarspel en Dirkshorn, en Trijntje Johannes Pool.

Uit de aantekening van successie te Berkhout blijkt dat Aajje Lucasdr. Schoof (dit is de enige plaats
waar haar patroniem werd genoemd) op 28 november 1810 wordt aangegeven als zijnde overleden,
oud 36 jr. en nalatende een kind. Haar doop vond ik niet in Berkhout.

Geertruidajans Schellinger komt op 8 oktober 1812 met attestatie van Enkhuizen naar Berkhout,
kennelijk ten tijde van haar huwelijk.

Op 15 januari 1789 komt Jacob als ondermeester uit de Beemster naar Hensbroek, met attestatie;
van 1800 tot 1835 is hij onderwijzer der jeugd en voorzanger te Berkhout. In 1835 woont hij, zonder
beroep, te Oosterblokker en in 1840 komt in het bevolkingsregister van Blokker nog steeds voor Ja-
cob Ruiter, gehuwd, protestant, huis no. 3, zonder beroep. Zijn (tweede) vrouw overlijdt in datzelfde
jaar. Zou hij toen bij een elders woonachtig kind zijn gaan inwonen? Zijn overlijden is althans te
Blokker niet gevonden.

In 1833 is hij, samen met zijn oomzeggers Jan en Dirk WeijertsRuijter, erfgenaam van CornelisRuij-
ter(ziellla-i).

Uit het eerste huwelijk:
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1. Grietje, geb. Berkhout 10-11, ged. ald. 18-11-1810 (getuigeAafje Bakker).

Uit het tweede huwelijk (met nakomelingen uit nr. 2):

2. Jan Jacobs Ruijter, geb. Berkhout 11-11-1814, broodbakker (1835-1872), tuinman (1872-1891)
te Schellinkhout (1835), Opperdoes (i836-'37), Blokker (1844-1891) en rond 1880 korte tijd
te Avenhorn, overl. Westerblokker 21-12-1891, tr. Schellinkhout 5-4-1835 Cornelisje Willems
Bronkhorst, geb. Schellinkhout 1-5-1816, overl. Westwoud (aan de Straatweg) 2-10-1895, dr.
van Willem Klaasz Bronkhorst, vrachtrijder, landman, en Aaltje Jans Bakker.

3. Michiel, geb. Berkhout 26-11-1816, overl. ald 4-5-1817.
4. Michiel, geb. Berkhout 4-6-1818, overl. ald. 21-5-1819.
5. Cornelis, geb. Berkhout 18-10-1819, verder niet aangetroffen.

IVc. Dirk Ruijter junior, ged. Nieuw-Loosdrecht 19-12-1756, koster, schoolmeester en voorzan-
ger te Ransdorp (1782), koster in de Beemster, overl. Beemster 20-8-1826, tr. Ransdorp 1-12-
1782 Sara Hoenders (Heunders), ged. Ransdorp 27-2-1752, overl. Beemster 16-4-1824, dr. van Dirk
Hoenders en Aaltje Terief (ter Rief).

Uit dit huwelijk:

1. Aaltjen Ruijter, ged. Ransdorp 6-7-1783 (get. Geertruij Hoenders), overl. Beemster (onge-
huwd) 9-12-1857.

2. Grietje Ruijter, ged. Beemster 30-1-1785, naaister (1814), overl. Beemster 27-2-1858, tr. (1)
Beemster 24-4-1814 Andries Geerlink, ged. Enkhuizen 30-6-1784, broodbakker in de Beem-
ster (i8i9-'28), overl. Beemster 7-8-1828, zn. van Barent Jan Geerlink en Elisabeth Jans;
tr. (2). Beemster 30-8-1829 Jan de Zee (de Zeeuw), geb./ged. Wognum 5/6-9-1801, bakkers-
knecht, broodbakker, overl. Beemster 5-12-1860, zn. van Willem de Zeeuw en Antje Baan.
Bij het tweede huwelijk getuigden haar zwagers Arend Volger en Adolfvan der Molen.

3. Dirk Ruijter, ged. Beemster 19-11-1786 (get. Iefje Wit), kantoorbediende te Wormerveer
(i8i9-'2o), fabriekeur aldaar (1862), loodwitfabrikant (1865), overl. Wormerveer 7-1-1865,
tr. Wormerveer 18-6-1820 Grietje Hop, geb./ged. Marken-binnen 14/16-4-1797, overl. Wor-
merveer 24-12-1862, dr. van Gerrit Hop en Dieuwertje Grootes. Uit dit huwelijk kinderen
te Wormerveer.

4. Geertruida Ruijter, geb./ged. Beemster 19-4/27-4-1788 (get. Geertruida Hoenders), overl.
Beemster (ongehuwd) 17-2-1873.
Een dochter van haar zal zijn: a Geertruida Ruijter, geb. Beemster 26-7-1824, overl. ald. 20-2-1829.

5. Jan, ged. Beemster 17-1-1790 (get. Iefje Wit), overl. Beemster 1-9-1792, begr. ald. 6-9-1792.
6. Neeltje Ruijter, ged. Beemster 13-11-1791 (get. Iefje Wit), overl. Beets 30-7-1837, tr. Beem-

ster 25-4-1826 Arend Volger, geb. Beemster 6-11-1800, verver (1824,1837), veehouder (1865),
overl. Beets 2-3-1865, zn. van Hendrik Volger, vrachtrijder, en Aafje Schermer. Hij hertr.
Beemster 13-19-1844 Cornelia Groot, dr. van Cornelis Groot en Geesje Koelemans.
Hun zoon Hendrik Volger (geboortig van Beets) tr. Beets 15-6-1851 met Maartje Nol, geboortig van de
Beemster, dochter van PieterNol en TrijntjeRuijter (IVe-i).

7. Jantje Ruijter, geb./ged. Beemster 19-2/2-3-1794, overl. Beemster 24-2-1879, tr. Beemster
18-4-1819 Aarjen (Arien) Kooy, geb. Beemster 10-2-1797, landbouwer, overl. Beemster 26-9-
1843, zn. van Jan Kooy en Grietje Volkerts de Vries.

8. Sara Ruyter, geb./ged. Beemster 15/21-8-1796 (Kerkebuurt, get. Iefje Wit), overl. Beemster
27-5-1863, tr. Beemster 29-4-1827 BrantOosterhuis, geb./ged. Purmerend 6/8-10-1801, overl.
Beemster 27-11-1879, zn. van Hessel Oosterhuis en Trijntje Los.

9. Maartje Ruijter, geb./ged. Beemster 13/18-2-1798 (Kerkbuurt, get. Iefje Wit), overl. Beem-
ster 27-3-1861, tr. Beemster 2-12-1823 Adolfjacob van der Molen, geb./ged. Beemster 19/25-11-
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1804, timmermansknecht, later gemeente-ontvanger te Beemster, overl. Beemster 16-9-
1872, zn. van Jan van der Molen en Alida Heymans (Hijmans).

IVd. Dirk Machiels Ruijter, ged. Beemster 28-3-1762 (getuige Neeltje Dirks Dunnebier), hooi-
steker Middenbeemster (1814), landbouwer (1830, 1831), overl. Beemster 28-11-1831, otr./tr.
Beemster (gerecht) 22-1/5-2-1797 Maartjejans deBoer, ged. Beemster 31-5-1772, wonende Volger-
weg, landbouwster, overl. Beemster 3-1-1832, dr. van Jan Klaasz de Boer en Lena Klaas Kalis.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Ruijter, geb./ged. Beemster 22-5/28-5-1797 (get. Lena Klaas Kaal), overl. Beemster
20-5-1854, tr. (1) Beemster 25-12-1813 Pieter Nol, ged. Beemster 17-4-1791, landbouwer,
overl. Beemster 16-3-1830, zn. van Jan P. Nol en Jannetje Jb. Slooten; tr. (2) Beemster
13-2-1834 jan Volger, geb. Beemster 10-11-1802, werkman (1833), landman (1846), overl.
Beemster 15-5-1846, zn. van Hendrik Volger en Aafje Schermer; tr. (3) Oterleek 3-3-1854
Klaas Admiraal, geb./ged. Noord Schermeer 24/25-5-1800, koopman in levend vee in te
Oterleek (1825), landeigenaar en veehandelaar (1854), overl. Beemster 16-8-1860, zn. van
Dirk Simons Admiraal en Maartje Klaas Honingsveld. Hij tr. (a) Oterleek 24-4-1825 Aaltje
SijmonsAkkerman, overl. Oterleek 3-11-1852, dr. van Sijmon Akkerman en Geertje Boot; tr.
(c) Purmerend 8-11-1855 Alida Schoorl, geb. Purmerend 4-2-1819, dr. van Gerardus Schoorl,
herbergier, en Johanna de Graaff.
Trijntje Ruijter is bij haar overlijden in 1854 weduwe van Jan Volger(hi3.t eerste huwelijk wordt dan
niet meer genoemd) en huisvrouw van Klaas Admiraal. Haar zoon uit het eerste huwelijk, eveneens
genaamd Pieter Nol, overlijdt op 17-jarige leeftijd in het Krankzinnigenhuis te Utrecht (26 oktober
1835).

2. Michiel Ruijter, geb./ged. Beemster 14/16-2-1800 (Volgerweg, get. Iefje Wit), overl. Beem-
ster 6-11-1830.

3. Leena, geb./ged. Beemster 23/28-4-1805. (get. Lena Calis, de grootmoeder dus); verder niet
aangetroffen.
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het portret van...
[Johannes Kuperus]

Johannes Kuperus (zn. van Meine Johannes Kuperus en Sina de Jong), geb. Noordwolde (Fr.)
1-5-1849, schipper, overl. Amsterdam 6-1-1904,, tr. (1) Wolvega 17-5-1873 Tjaltje Terpstra, geb.
Noordwolde (Fr.) 9-8-1848, overl. Noordwolde 12-2-1875, dr. van Evert Terpstra en Kaatjejans
Uidinga; tr. (2) Wolvega 30-10-1875 Femmigje de Jong, geb. Noordwolde (Fr.) 22-2-1852, overl.
Utrecht 21-9-1921, dr. van Baukejans de Jong en Hendrikje Meines Eits.

Uit het eerste huwelijk zijn te Noordwolde twee kinderen geboren; uit het tweede huwelijk
zijn vijf kinderen (Noordwolde, Zwolle, Meppel en Kuinre) geboren.

De afdruk is gemaakt te Amsterdam tussen 1869-1874 door D. Niekerk, Kadijksplein bij de
Kattenburgerbrug U 434 A.

D.F.C. Kuperus

Literatuur
- D.F.C. KuperusJohannesCuperus, de Amsterdamse stamvader van een schippersfamilie uit Noordwolde (Fr.),

in: GensNostra, 48 (1993), pag. 58-81,593-594
- Kuperus (wapen), in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 48 (1994), pag. 270.

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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het portret van...
[Albertus Hyachintus van Glansbeek]

•YW.-K0l.K0Vf' ORONIHOEN.

Albertus Hyachintus van Glansbeek (zn. van FranciscusXaverius van Glansbeek en Margaretha
Simons), ged. Groningen (r.-k.) 14-12-1808, smid, woonde in 1870 aan de Carolieweg (op de hoek
van de Oosterstraat) te Groningen, overl. Groningen 3-1-1890,, tr. ald. 19-5-1839 Helena Har-
manna Pleis, ged. Groningen (r.-k.) 3-1-1808, overl. Groningen 28-2-1872, dr. van JoannesPluis en
Geertruida Margaretha Kuilenberg.
Uit het huwelijk zijn te Groningen twee kinderen geboren.

De portretfoto is gemaakt te Groningen omstreeks 1870 door Friedrich Julius von Kolkow,
fotograaf, die van 1870 tot 1882 was gevestigd in de Oosterstraat E-2O4a (ingang Donkersgang)
te Groningen2.

R.C.M. van Glansbeek

Noten
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
2. Henk Wiens, Photographieën en dynastieën, beroepsfotografie in Groningen 1842-1890, Bedum 2000, pag.

131.
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archiefnieuws

Gemeentearchief Leiden
Op de studiezaal van het Regionaal Archief Lei-
den (voorheen Gemeentearchief Leiden) is op 30
juni 2004 het aantal beschikbare digitale toegan-
gen uitgebreid met twee. De eerste toegang be-
treft een index op de adresboekjes van 1816-1890.
Hierin bevinden zich 33.681 namen van inwoners
van Leiden met hun adressen, beroepen en neven-
functies. Een prachtige toegang voor genealogen.
De tweede toegang is de eerste 15% van een index
op het oud-notarieel archief over de periode 1564-
1811. In totaal kan nu door 97.109 namen worden
gezocht. In de toekomst zal deze database uiter-
aard steeds verder uitgebreid worden.

Daarnaast is op de website van het archief
www.leidenarchief.nl

sinds enige tijd de digitale stamboom uitgebreid.
Nu is ook te zoeken op de registers van de Bur-
gerlijke Stand van de gemeente Leiderdorp. De
geboorten zijn nu toegankelijk tot 1898, de huwe-
lijken tot 1904 en de overlijdens tot 1898. Ook aan
de digitale stamboom zullen in de toekomst weer
nieuwe bestanden worden toegevoegd.

Al deze bovengenoemde projecten worden ge-
daan door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn op 30
juni jl. op het archief feestelijk bedankt voor hun
enthousiaste inzet voor deze en andere projecten.

'Zeven miljoen Amsterdammers gaan verhuizen'
De toekomst van het Gemeentearchief van Amsterdam

Het Gemeentearchief Amsterdam heeft:
- 31 km archief. Jaarlijkse aanwas: 400 m
- 3,5 km bibliotheek (boeken, tijdschriften,

kranten, knipsels, pamfletten, brochures, re-
clamemateriaal, prijscouranten, vlugschriften
enz.)

- 1.169.000 prenten, tekeningen,
(prent)briefkaar-ten, affiches, bouwtekenin-
gen, foto's, negatieven

- 16.000 films, geluidsbanden, grammofoonpla-
ten, cd's, dvd's

Aldus Nieuws van het Gemeentearchief. Verhuis-
berichti.

Dit alles gaat - samen met de 180 medewerkers
- verhuizen van de Amsteldijk naar de Vijzel-
straat, naar het zgn. gebouw 'De Bazel', het
voormalige kantoor van de Nederlandsche Han-
delmaatschappij, waar het laatst de ABN-AMRO
gevestigd was.

In de vijftiende eeuw werden de belangrijkste
archiefstukken - de privileges - bewaard in de
Ijzeren Kapel, een 'kluis' in de Oude Kerk. Het
Stadhuis op de Dam was eeuwen-lang onderko-
men voor het archief totdat het voor Lodewijk

Napoleon als paleis ging dienen. In de negen-
tiende en twintigste eeuw werden de archieven op
verschillende adressen ondergebracht, waaron-
der het Prinsenhof, de Centrale Markthallen, het
Rusland en de Amsteldijk. In 2002 kocht de Ge-
meente Amsterdam het gebouw in de Vijzelstraat
om archieven, personeel, collecties en publiek
onder één dak te verenigen.

Het gebouw dankt zijn bijnaam aan de architect
K. P.C. de Bazel (1869-1923), die na Berlage geldt als
de belangrijkste architect van zijn tijd. Vele villa's
en landhuizen zijn van zijn tekentafel gekomen,
maar ook volkswoningbouw, zoals in Amsterdam
het Zaandammerplein (1920). Zijn gebouw in de
Vijzelstraat geldt wel als zijn grootste roem. De
totstandkoming heeft hij niet tot het einde mee-
gemaakt. Aanvankelijk was hij door de gemeente
aangewezen als projectleider voor de verbreding
van de Vijzelstraat, maar nadat hij de opdracht
had aanvaard om het kantoor van de Nederland-
sche Handelmaatschappij te ontwerpen, moest
hij zich uit dat Vijzelstraatproject terugtrekken
wegens gevaar van belangenverstrengeling.

Gens Nostra 59 (2004) 499



*•«-• • »« w w «•-—••.-
«Püffip

GEMEENTEARCHIEF

OP WE

NAAR DE BAZEL
.» * * M

In 1919 was met de bouw begonnen en pas in
1926 kon het worden opgeleverd. Door slechte
economische omstandigheden gingen nogal wat
aannnemers in die jaren failliet, hetgeen sterke
vertraging in de bouw deed optreden. De Han-
del maatschap pij die in 1926 bezit nam van het ge-
bouw is door sommigen wel gezien als een soort
late opvolger van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. In oude administraties komt men
zelfs nog rermen tegen, die voorheen door de VOC
werden gebruikt.

Op 26 mei 2004 ging de Gemeenteraad van Am-
sterdam definitief akkoord met de plannen tot
de verhuizing van de Amsteldijk naar het pand in
de Vijzelstraat, dat in de wandeling dus De Bazel
wordt genoemd. Die verhuizing is gepland voor
het voorjaar van 2006.

Het traject van de voorbereidende fase is klaar;
e.e.a. is Europees aanbesteed. Zeven bedrijven
gaan bestekken maken op basis waarvan de keuze
(waarschijnlijk in september) gemaakt zal wor-
den. Men hoopt in het najaar te kunnen beginnen
met de echte verbouwing, die tot december 2005
zal duren... dan is de oplevering gepland!

Verbouwing resp. verhuizing is een ingewik-
kelde operatie, die veel problemen met zich
brengt. Hierover en o.a. hoe men zich de in-

richting heeft gedacht wil de directeur van de
Gemeentelijke Archiefdienst, dr. J. Boomgaard
graag belanghebbenden en geïnteresseerden in
kleine(re)groepen informeren. Op \g juni j.l. ont-
ving hij een groep met historische achtergrond.

Aan het gereedmaken van het gebouw - laatste-
lijk een bankgebouw - voor een gemeentearchief,
zitten heel wat haken en ogen. De Archiefwet stelt
zijn eis-en, maar dat doet ook de Rijksgebouwen-
dienst, het Gemeentelijk Bureau Monumenten-
zorg, de commissie die zich met welstand inlaat,
de arch ïefinspectie, de organen van de ARBO-wet
enz.

Erg uitnodigend is het pand niet. Het is niet
bepaald 'laagdrempelig', terwijl juist de bedoe-
ling van het Gemeentearchief is om publiek aan
te trekken. Gezocht wordt naar de grenzen van
wat wel en wat niet kan. De bedoeling is toch 'zo
publieksvriendelijk mogelijk' te zijn. De muur-
nissen naast beide zijden van de hoofdingang
worden van glas, hetgeen een uitnodigende 'in-
kijk'zal geven.

In de laagst-gelegen kelder komen de machine-
rieën. Hr moet worden gerekend met de druk van
het grondwater. Het gebouw 'dobbert' en men
kan de invloed ondervinden van de voor de deur
gegraven 'Noord-Zuid-lijn'.
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In het archief zal sprake zijn van een computer-
aangestuurd klimaatniveau, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen diverse depots: koude
(bewaring films, negatieven), droge en depots met
een hogere luchtvochtigheid. Het aanbrengen
van alle techniek beheerst een groot deel van de
verbouwing. Zo wordt overwogen om de warmte
van de zomer op te slaan in aardlagen 50 meter
diep, een systeem met een doorberekend inver-
dieneffect.

Bij het kluizencomplex, vrij toegankelijk voor
het publiek, komt de 'schatkamer' met mid-
denonder een bioscoopzaal. De heer Boomgaard
voorspelde dat de toekomstige doorkijk en de
inrichting van de schatkamer en de bioscoopzaal
spectaculair zullen zijn!

De bei-etage krijgt een forumfunctie in de grote
hal; inloop voor presentaties, muziekuitvoerin-
gen e.d. Links komt een expositieruimte plus
Stadsboekwinkel, midden tuinkant de Informa-
tieafdeling en een café daar tegenover; rechts is de
Studiezaal Originelen gesitueerd.

Bij deze opsomming miste ik node de Geneaio-
genafdeling, waar zal deze komen?

De informatieruimte blijkt een brede invulling
te krijgen. Daar komen namelijk ook de fiches,
afleesap paraten enz. en tevens een groot deel van
de bibliotheek (behalve uiteraard de dure boeken)

volgens het idee van een openbare leeszaal. Kort-
om een 'zelfbedieningsruimte' volgens concept
'Wie?-Wat?-Waar?'. Het informatiecentrum krijgt
drie gelijknamige zones: 'Wie' voor onderzoek
naar personen. 'Wat' voor informatie ovct allerlei
thema's als sport en gezondheidszorg en 'Waar'
voor topografisch speurwerk.

Documentatie en raadpleging zal zoveel moge-
lijk gedigitaliseerd worden, echter niet alles i.v.m.
de kosten. In deze info-ruimte komt alles waar-
voor publiek niet naar de Originelenzaal hoeft.

Digitaliteit zal papier niet geheel vervangen,
stelt onze inleider, maar de hoeveelheid neemt
wel af. Per jaar kwam gewoonlijk zo'n 500 strek-
kende meter binnen, nu nog 300 strekkende me-
ter. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van het
hele gebouw. Men vraagt zich wel af of er genoeg
ruimte is. Ja, et blijft zelfs ruimte over! De capa-
citeit van De Bazel is 50 km., terwijl er 31 km. zal
worden overgebracht. De verdeling van het ge-
wicht i s uiteraard ook een kwestie die de aandacht
heeft. Aan de Amsteldijk is veel ruimteverlies
door de gangen die de tien gebouwen aan elkaar
verbinden - netto is De Bazel groter, compacter
en efficiënter in te richten.

Op de hogere etages zullen kantoren, depots,
restauratieatelier en een conferentiecentrum ko-
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Zoals u zult begrijpen liggen de ambities bij het
archief op een behoorlijk hoog plan.

Informatie over zeven miljoen Amsterdammers
... hoe komt men aan dit getal? Sommigen schij-
nen het weinig te vinden, anderen veel. De Dienst
Onderzoek en Statistiek zocht het uit, aldus de
heer Boomgaard. Wellicht kan de redactie van
GensNostra eens een onderbouwing van dit getal
ontvangen?

De overbrenging van al dat materiaal - van het
oudste stuk t/m digitale archieven - vergt een
logistieke operatie van meer dan dubbelmodale
omvang! Om bijvoorbeeld de glasnegatieven on-
geschonden over te brengen wordt gedacht aan
vervoer via het water. De plannen voor de hele
verhuizing vragen nog nadere uitwerking.

Onze presentator geeft nog aan dat de vergader-
zalen via rondleidingen toegankelijk zullen zijn
voor o.a. architecten in opleiding. Verhuur aan
verenigingen e.d. zal in principe mogelijk zijn,
maar marktconforme prijzen zijn voor deze en
soortgelijke 'afnemers' nogal bezwaarlijk. De
wens van gemeente en archief is om van een geslo-
ten bankgebouw een publieksgebouw te maken,
dat er een zo breed mogelijk gebruik van gemaakt
zal kunnen worden; er wordt daarom nog gedacht
over aangepaste prijzen.

Een deel van de jaarlijkse exploitatie wil men
proberen terug te verdienen, bijvoorbeeld door de

exploitatie van het café. Uiteraard is het organise-
ren van een café niet bepaald een kerntaak van een
Gemeentearchief. Het archief ziet zich dan ook
voor de vraag gesteld: zelf doen of uitbesteden.
Betrekt men de buitenwacht er in, dan zal er voor
de gemeente weinig aan verdiensten overblijven.
Het cafébedrijf zelf van de grond tillen ligt toch
wat ver van wat men van de archivaris zal ver-
wachte n. Het is lastig te bepalen wat hier de juiste
balans is.

Is de toegang tot alle activiteiten in het gebouw
gratis? Neen, dat zal niet zo zijn. Uiteraard blij-
ven de archivalia kostenloos beschikbaar, maar
voor exposities zal - net als nu - een toegangs-
prijs worden gevraagd. De Cineacfilms, die in de
bioscoopzaal zullen draaien, zijn wel gratis, maar
de films van het Filmmuseum weer niet.

Op de vraag of het Gemeentearchief lange tijd
dichtgaat, antwoordde de heer Boomgaard, dat
het de bedoeling is de dienstverlening zo veel
mogelijk in stand te houden. Misschien zal blij-
ken dat het noodzakelijk is om het archief één of
enkele weken te sluiten, maar zo'n onderbreking
zal beslist kortdurend zijn en niet een halfjaar of
daarorrtrent duren. Tijdig zal worden aangege-
ven welk archiefonderdeel waar is.

M. Vulsma-Kappers

Hal van De Bazel met informatiecentrum

(ontwerp, computersimulatie)
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van de afdelingen
Kempen- en Peelland

Een korte historische schets
In 2004 bestaat de afdeling Kempen- en Peelland vijftig jaar. Aan de hand van een drietal
artikelen, die Jan Spoorenberg van september 195)3 tot en met maart 1994 in ons Medede-
lingenblad publiceerde, kan het volgende overzicht worden gegeven:
Op 12 juni 1954 vond op uitnodiging van het Hoofdbestuur de oprichtingsvergadering
plaats van de afdeling Brabant in hotel-restaurant Limburgia op de Markt te Eindhoven.
De nieuwe afdeling belegde een aantal bijeenkomsten onder andere in Oss en in Breda
en een tweetal excursies. Daarna werd het stil. Een verontrust hoofdbestuur richtte, na
een onderhoud met de afdelingssecretaris, in 1957 de afdelingen West-Noordbrabant en
's-Hertogenbosch-Tilburg op en op 28 februari 19.59 volgde de heroprichting van de (voor-
malige) afdeling Brabant onder de naam Kempen- en Peelland.

Destreekarchivaris van Peelland, EJ.Th.M. van Emstede, werd de nieuwe voorzitter. In
1961 werd een propagandacommissie ingesteld, waarin we al de naam van Ad Hoeben aan-
treffen. Het ledental verdubbelde tussen 1960 en 1964 van 53 tot 106 leden. De werkgroep
Brabantse families noteerde vanaf 1964 op kaartjes gegevens van leden en niet-leden en
bracht daarmee het contact tot stand tussen tal van NGV-leden met wortels in Brabant.
Een tweetal boekjes werd uitgegeven, Oud Schrift en Hoe moet ik verder. Helaas zijn hiervan
geen exemplaren in het archief van de afdeling teruggevonden. Vlijt en jolijt kwamen in
1966 samen bij het sorteren van de bidprentjescollectie van pater Dominicus de Jong in de
Achelse Kluis, waar men ook overnachtte.

In 1971 werd een andere archivaris voorzitter, de heer A.L.G. M. van Agt van Eindhovens
gemeentearchief. Hij zorgde voor een beginnerscu rsus oud schrift, die de voorloper is van
huidige cursussen. In 1971 werd medewerking verleend aan de contactdag Meierijse ge-
slachten van de Bossche afdeling, die tot op heden wordt voortgezet als de Brabantse Con-
tactdag. Beginjaren zeventig werd ook het archief van het secretariaat, gevolgd door dat
van de penningmeester geïnventariseerd en in beheer gegeven bij het huidige Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven. De jaren '70 en 'So worden gekenmerkt door lezingen,
een contactavond in mei en een enkele excursie. Een nieuwigheid was een afdelings-con-
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tactdienst, waarbij vanaf 1988 voorzitter J.F.W. Blok gegevens van vóór 1811 in zijn eigen
pc had opgeslagen en ter beschikking stelde.

Daarna veranderde er snel heel veel: In 1992 verscheen Wim van Stek met een afdelings-
computer met gegevens van de landelijke contactdienst. De werkgroep 'Afstammelingen
van de hertogen van Brabant' werd een afzonderlijk hoofdstuk in de geschiedenis van
de afdeling en van de NGV. Een mededelingenblad verving de oude convocatie, een tijd-
schriftenuitleen werd opgezet, gevolgd door een bibliotheek. Het bestuur ontwierp heuse
beleidsplannen en startte een opvang 'nieuwe leden'. Het 40-jarig bestaan werd gevierd
in 'de Ketting'; daar werd ook de werkgroep computergenealogie opgericht. Een beschrij-
ving van de gebeurtenissen na dit hoogtepunt laat ik graag over aan een andere kroniek-
schrijver.

Ledenbestand
De afdeling Kempen- en Peelland bestaat dit jaar düs vijftig jaar. De eerste bestuurders
waren vooral werkzaam bij die bekende gloeilampenfabriek in het zuiden des lands en
voor het merendeel niet uit de regio afkomstig. Ook heeft, tot op heden, een groot deel van
onze leden zij n wortels niet in Kempen- en Peelland. Dit geldt ook voor elk van de huidige
bestuursleden. Zuid-Oost-Brabant is voor een belangrijk deel een instroomgebied en het
is niet verwonderlijk, dat wij juist die instroom als stamboomonderzoeker in onze afde-
ling aantreffen.

Het in 1999 uitgegeven 'Kwartierstatenboek' illustreert duidelijk de herkomst van onze
leden uit geheel Nederland: ongeveer een derde van de inzendingen bevat enkele kwartie-
ren uit de eigen regio; een tiende komt (bijna) uitsluitend uit de regio, en bijna 60% van de
staten bestaat nagenoeg geheel uit kwartieren van elders.

Activiteiten
Sinds de oprichting zijn er maandelijks, behalve in de vakanties, afdelingsbijeenkomsten
die redelijk worden bezocht. Eenjaar of tien geleden wilden de leden meer dan dat en dat
leidde onder andere tot het al genoemde Mededelingenblad en de tijdschriftenuitleen,
gevolgd door de instelling van een bibliotheek. Het extra nummer van het Mededelin-
genblad met kwartierstaten t.g.v. het achtste lustrum in 1994 vormde het begin van het
Kwartierstatenboek.

Een andere insteek vormen de avonden, die de werkgroep computergenealogie met
plaatselijke heemkundige verenigingen organiseert. Uitwisseling van tijdschriften met
deze verenigingen is sinds lang gemeengoed.

De Werkgroep Computergenealogie
Tijdens de lustrumviering van 1994 namen enkele leden van de afdeling Kempen- en
Peelland het initiatief tot de oprichting van een werkgroep, gericht op het gebruik van de
computer bij genealogisch onderzoek. In eerste instantie wilden de leden van deze werk-
groep collega-genealogen ondersteunen, die de eerste schreden op het pad van de compu-
tergenealogie nog moesten zetten. Daarom werd er gestreefd naar een werkgroepsamen-
stelling, die zoveel mogelijk de beschikbare genealogische programmatuur kon overzien
en de werking van de verschillende programma's kon demonstreren. Bovendien wilde
de werkgroep kunnen adviseren wanneer op computergebied onervaren genealogen een
keuze voor een bepaald programma wilden maken. De (toevallige) belangstelling van de
werkgroepleden evenwel beperkt helaas het aantal programma's dat ondersteund kan
worden. En niet altijd vinden nieuwe leden de weg naar de werkgroep.
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Daarnaast wordt twee maal per jaar voor de afdeling een voordracht georganiseerd
over een Nederlandstalig genealogisch computerprogramma of over een genealogische
toepassing (gebruik van internet, toepassing van beeldmateriaal, websiteontwikkeling,
etc).

Ook twee maal per jaar wordt in samenwerking met een heemkundekring en/of een
bibliotheek uit de regio een bijeenkomst georganiseerd, waarbij vooral genealogisch
geïnteresseerden buiten de afdeling wegwijs worden gemaakt in de beoefening van de
(computer)genealogie.

Tot slot verdient een tweetal specifieke activiteiten vermelding: In 2001 werd het jaar-
lijkse themanummer van het afdelingsblad gewijd aan het onderwerp 'Computergenea-
logie' mede door de werkgroep verzorgd.

In het kader van het 50-jarig bestaan werkt de werkgroep op dit ogenblik aan een jubi-
leum-D VD, die het nodige bronmateriaal zal bevatten, voor een deel van regionaal en voor
een deel van algemeen belang. Mochten er elders binnen afdelingen ook dergelijke werk-
groepen bestaan, dan staat de werkgroep open voor nadere informatie- en ervaringsuit-
wisseling. U kunt daarvoor terecht bij: Albert Koning - a.t.j.koning@hccnet.nl -, coördi-
nator van de werkgroep Computergenealogie van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland.

Het Mededelingenblad en zijn themanummers
Kempen- en Peelland was laat met haar afdelingstijdschrift. In 1992 werd een bestuurlijke
commissie ingesteld, die de mogelijkheid en wenselijkheid van een eigen afdelingstijd-
schrift onderzocht. Zij bracht het eerste nummer uit in maart 1993 als sluitstuk van haar
onderzoek, waarna een eigen redactie in 1993 nog twee nummers verzorgde. In juni 1994
werd het extra lustrumnummer uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de afdeling. Deels werd dit nummer gevuld met herinneringen van vroegere bestuurs-
leden, deels met kwartierstaten over vijf generaties in tabelvorm met de jongste in de
familie als probant. Sindsdien verschijnen er, mede door de richtlijn van TPG voor het
tijdschriftentarief, vier nummers per jaar, waarvan het JUNI-nummer een themanummer
is. De ambitie om dit nummer uitsluitend te vullen met veertig bladzijden bijdragen over
het uitgeschreven thema blijkt vaak te hoog gegrepen. Maar toch, inmiddels zijn er tien
themanummers verschenen.
Hier volgt, eventueel ter navolging, een overzicht van deze thema';
- 1994 Herinneringen, kwartierstaten van de jongste

generatie in tabelvorm over vijf generaties
- 1995 Heemkunde
- i996Moederslijnen
- 1997 Bronnen
- 1998 Schakels met bekende Nederlanders
- 1999 Beroepen
- 2000 Plekken
- 2001 Computer en genealogie
- 2002 Kempen- en Peelland uit, Zuid-Oost-Brabant in
- 2003 Alias
- 2004 Migratie naar Zuid-Oost-Brabant [voor een voorbeeld, zie hierna].

Migratie naar Zuid-Oost-Brabant
Het merendeel van onze leden komt oorspronkelijk niet uit deze streek. Vaak zijn het
hun ouders of grootouders, die in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw, naar Eindhoven
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en omstreken zijn getrokken. De reden was vaak erg simpel. De werkgelegenheid nam af
en juist Philips vroeg in die tijd veel 'arbeiders' voor zijn fabrieken. De hierbij afgebeelde
krantenadvertentie werd bijvoorbeeld in 1929 geplaatst in Amsterdam en spreekt voor
zichzelf. Het bovenstaande is aanleiding geweest om voor het nummer in juni 2004 als
thema te kiezen: 'Migratie naar Eindhoven en omstreken'. Binnen en buiten de afdeling
zijn oproepen geplaatst voor bijdragen aan dit thema. Nu er voldoende verhalen zijn inge-
stuurd, is een bundel daarvan op de dag van de lustrumviering uitgekomen.

Publicaties, verzamelingen
Het reeds genoemde, door Henk Unij samengestelde en door de redactie van het Mede-
delingenblad uitgegeven kwartierstatenboek geeft kwartierstaten in zes generaties in
tabelvorm met de jongste telgen van een familie als probant. Dit boek was tot op heden het
enige blijvende blijk van activiteiten van de afdeling. Inmiddels is er dus een bijgekomen.

Daarnaast zijn er individuele leden, die materiaal verzamelen binnen de regio. Voor Gel-
drop moetje bijvoorbeeld bij Henny de Ruijter zijn. Wat daarover in een archief te vinden
is, zit in zijn computer. Schrijver dezes vroeg nog in het laatste decembernummer van Gens
Nostra aandacht voor de populatiegenealogie: zijn verknoopt vlechtwerk van Dommelen,
Borkel en Schaft, Westerhoven en vier andere aanpalende (voormalige) gemeenten.

Digitale bronbewerkingen

Henny de Ruijter maakt digitale bronbewerkingen van archieven voornamelijk met be-
trekking tot Geldrop en Zesgehuchten. Het onderstaande overzicht geeft een indruk van
zijn bestandenverzameling:
van Geldrop en van Zesgehuchten:
- Inventarissen van de Schepenbank met 16.000 namen
- Het kadaster van 1873: een kompleet overzicht met akten, percelen en kaarten
- Notariële akten van 1820 tot en met 1865
- De Burgerlijke Stand van beide gemeenten tot 1920
- De Etat du Population door de maire (burgemeester) van Geldrop van 1810
Verder nog bronbewerkingen van Heeze, Mierlo en andere plaatsen, met name de Etat du
Population door de maire van Heeze van 1810. En dan: Memories van Successie uit Z.O.-
Brabant en PRO-GENbestanden met ruim veertigduizend namen.

Organisatie van de afdeling en verdere plannen
Organisatorisch werkt de afdeling met werkgroepen: hierbij is het uitgangspunt, dat in
elke werkgroep het afdelingsbestuur vertegenwoordigd is. Door allerlei omstandigheden
kwam echter de klad in de goede voornemens. Inmiddels hebben wij weer een compleet
bestuur met een goede combinatie van ideeën, plezier en motivatie, organisatie en uitvoe-
ring. De opvang van de nieuwe leden staat opnieuw op de rails, aan de website wordt weer
regelmatig gewerkt, en voor de Brabantse contactdag werden nieuwe initiatieven ontwik-
keld. De gang van zaken in de afdeling kwam helder op papier, zodat het wiel niet steeds
weer opnieuw moet worden uitgevonden. Afgelopen jaar is de gewoonte van de kader-bij-
eenkomst hervat: in januari vond een zeer levendige gedachtenwisseling plaats tussen een
15-tal personen, die meer tijd aan de afdeling besteden en een en ander ook concreet willen
invullen. Of dat ook meer leden zal opleveren? De vraag, wat voor leden de aantrekkelijk-
heid van onze afdeling (en van de NGV) zou kunnen zijn, is inmiddels een rode draad ge-
worden in ons bestuurlijk denken en handelen. Verder blijft de vraag hoe wij ook van meer
betekenis kunnen zijn voor de regionale genealogie.
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F1 Dit alles betekent vooral zoeken en tasten bij onze plannen; want de wijsheid hebben
wij niet in pacht. Daarbij proberen wij vooral de goede zaken goed te doen: dat is voor ons
de goede weg op de lange duur.

A.WJ.M. van Gestel
Een voorbeeld van het thema 2004: Migratie naarZuid-Oost-Brabant.

uit het verre Friesland...

door Antoon de Wijse

Mijn moeder heette Marijke Altenburg en trouwde in 1942 in Eindhoven met Jan de Wijse.
Het gezin van mijn moeder (Ties Altenburg en Elisabeth deBoer en acht kinderen) komt oor-
spronkelijk uit een van de weinige katholieke enclaves van Friesland. Zij woonden in het
terpdorp Tirns. Later verhuisden zij naar Dronrijp vanwege het werk, dat bestond uit het
afgraven van een terp nabij Dronrijp. Daar woonden ze eerst op het erf van een boer in een
houten huisje. Ties Altenburg was los boerenarbeider. Toen dat werk gedaan was, raakte
Ties werkeloos. Ze leden bittere armoe en het gezin kwam te wonen in een klein huisje
langs de trekvaart (kanaal) van Franeker naar Dronrijp. Dat piepkleine huisje bestond uit
één kamer beneden en een open zolder.

Men was ondanks alles zeer gelovig en ging ook altijd naar de kerk. Soms moest een der
dochters naar de tweede mis om de schoenen aan te doen van haar zus die naar de eerste
mis was geweest. Het was dus niet verwonderlijk dat men graag naar Eindhoven wilde
om te werken bij Philips, toen bekend werd dat Philips mensen zocht en de reis er naar
toe betaald werd. Maar nadat één der kinderen als zuigeling overleed en de moeder TBC
kreeg, ging de reis niet door. Moeder lag drie maanden in een witte tent in de tuin op een
draaibaar plateau, zodat van de zon kon worden geprofiteerd. Maar ze stierf april 1929 en
na haar dood kon de reis naar Eindhoven wel doorgaan. Op 24 februari 1930 kwam het ge-
zin te wonen in de Lochemstraat 63 in het Drents Dorp. Het huis met vier slaapkamers was
een luxe vergeleken bij wat men gewoon was. Een week later moesten vader Ties met de
zonen Jacob en Eeltje en de dochters Tjitske en Marijke al beginnen op de Emmasingel bij de

DE N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN
VRAAGT

VOOR HARE FABRIEKEN
G r o o t e G e z i n n e n

om in de fabriek te worden tewerkgesteld

In aanmerking komen die gezinnen waarvan
tenminste 2 of 3 kinderen ouder zijn dan 13 jaar.
Goede woningen over eenigen tijd beschikbaar;
koste-looze verhuizing.
Inlichtingen te bekomen bij de
districtsarbeidsbureaus te Amsterdam of den
plaatselijke correspondent der Arbeids bemiddeling
en bij de afdeeling Arbeid der

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen
zoo spoedig mogelijk in te zenden aan
bovengenoemde afdeeling onder motto "Gezin". Advertentie

uithetjaar1929

Gens Nostra 59 (2004) 507



kooldraadlampen. Ze spraken Fries, dus dat was ook even omschakelen. Meestal zocht men
in Strijp ook de Friese mensen op. De Friese taal is nog lang in gebruik gebleven, zeker als de
familie bij elkaar kwam. De oudste dochter heeft vele jaren de moeder in het gezin gespeeld.

Na enkele jaren werden vader en de twee zonen ontslagen vanwege de crisisjaren. Het
waren toen de meisjes die de kost moesten verdienen. Vader trachtte toen ook verschillende
malen te voorkomen dat de meisjes gingen trouwen. Uiteindelijk kregen de mannen na een
tijd toch weer werk. Zoon Siebren werd kort na het begin van de oorlog door de Duitsers gear-
resteerd wegens illegale activiteiten en verbleef de hele oorlog in Duitse concentratiekampen,
waar hij uiteindelijk door de Russen werd bevrijd.

Marijke trouwde dus Jan de Wijse; ze gingen inwonen bij haar vader die intussen alleen
woonde. Zij kregen vijf kinderen waarvan ik de oudste ben (Toon). Jan de Wijse was met zijn
ouders, broers en zusters vanuit Boxmeer naar Eindhoven gekomen en woonde eerst in de
Tulpstraat en de Venstraat. Zijn ouders zijn net voor de oorlog weggegaan naar Vierlingsbeek
waar ze een huis hadden gekocht. De kinderen van Marijke en Jan werden streng katholiek
opgevoed. De rozenkrans werd regelmatig gebeden en met de blote knieën op de kokosmat. Je
mocht alleen bij katholieke verenigingen, ook al had Philips prachtige verenigingen. Volgend
jaar (2005) gaat men een begin maken met het slopen van de huizen in het Drents Dorp, toch
jammer.

Mathijs Altenburg(zn. van Eeltje Altenburg en Tjitske Ernst), geb. Tirns 4-11-1877, overl. Eind-
hoven 26-9-1949, tr. Wymbritseradeel 14-5-1904 Elisabeth de Boer, geb. Witmarsum 23-6-1879,
overl. Dronrijp 20-4-1929, dr. van Jacob Pieters de Boer en Johanna Ates Hoitema.

Uit dit huwelijk:

1. Eeltje Altenburg, geb. Tirns 2-11-1906, overl. Eindhoven, tr. ald. aug. 1934 Adriana van
Liempd.

2. Johanna Altenburg, geb. Tirns 9-5-1909, overl. Eindhoven 17-1-1987, tr. ald. Leo Rutten.
3. Jacob Altenburg, geb. Tirns 1-11-1910, overl. Canada 30-1-1979, tr. Eindhoven Cornelia Pruij-

sen.
4. Tjitske Altenburg, geb. Tirns 5-5-1913, overl. Eindhoven 11-3-2000, tr. ald. Martinus van

Eeten.
5. Marijke Altenburg, geb. Tirns 7-12-1915, tr. Eindhoven 1942 Johannes de Wijse.
6. PietjeAltenburg, geb. Tirns 21-6-1917, tr. in Zuid Limburg Willem Kneepkens.
7. SiebrigjeAltenburg, geb. Dronrijp 7-12-1920, overl. ald. 21-12-1920.
8. Siebren Altenburg, geb. Dronrijp 1-4-1922, tr. Amsterdam Johanna Hulsman.

In 2002 (pag. 233) heeft in GensNostra een oproep gestaan om de afdelingen binnen
de NGV meer plaatsruimte te bieden. De nieuwe rubriek 'van de afdelingen' geeft
een afdeling de mogelijkheid om specifieke locale onderwerpen te vermelden, bij-
voorbeeld een speciale bron binnen de afdeling, of een (kleine) genealogie of stam-
reeks van een aan de regio gebonden familie, of gewoon iets wat voor ruimere ver-
spreiding in aanmerking komt. De bijdragen vallen onder verantwoordelijklheid
van de betreffende afdeling en kunnen na toestemming van de redactie van Gens
blostra geplaatst worden.

Redactie
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boeken
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:

Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
G.J. Bothof, Geschiedenis van deNederlands/Amerikaanse
familie Bothof/Bothoff. Een bloemrijk, bootminnend
geslacht, Leusden 2004, 448 pp-, ill. + index; ISBN
90-6455-423-3.

Van de firma Pirola ontvingen wij wederom een
bock en wel dat van de Nederlands-Amerikaanse
familie Bothoflï). Om die reden is het boek ook
tweetalig van opzet. De herkomst moeten we echter
in een derde land zoeken, namelijk Duitsland. Stam-
vader is namelijk soldaat en bloemist JohannPhilipp
Botthoff, die vóór 1682 in of rond Frankfurt am Mai n
trouwde met ene Anna Maria. Zijn gelijknamige
zoon vertrok naar Nederland, waar hij vermoedelijk
tuinman werd op een buiten. Was de zoon Johann
Philipp nog Luthers gedoopt, zijn vrouw Maaijke
Kouwenberg was rooms-katholiek. Beiden deden
later belijdenis bij de Nederduits Hervormden. Hun
nageslacht verspreidde zich over de wereld, maar
met name de Verenigde Staten lijken een aantrek-
kingskracht te hebben gehad. Het boek is noch een
strikte genealogie, noch een echte parenteel, maar
iets er tussenin, zoals de auteur ook zelf aangeeft.

GENEALOGIE VAN HET

GESLACHT

wr OVERSCHIE

AD wi EP

A.D. van Eijk, Genealogie van het geslacht Van Eijk uit
Overschie, Vlaardingcn 2003, ca. 550 pp, ill. + index.

Overschie is de bakermat van deze familie
Van Eijk. Stamvader is Frans Macrtensz, die
omstreeks 1600 zal zijn gehuwd met Heijltgen
Jansdr. Frans was linnenwever van beroep, net
als later zijn zoon Maerten Fransz. Deze heeft
daarnaast een baantje als doodgraver. Diens zoon
Jacob Maertensz tooide zich rond 1669 met de

familienaam Van Eijk. Bij de latere generaties zijn
erg veel biografische gegevens vermeld, waardoor
een aardig beeld van hun leven en werken kan
worden verkregen. Hoewei er geen foto te vinden
is in het boek zelf, staat op een meegeleverde CD-
ROM een soort totaal-fotoalbum van de familie
Van Eijk met meer dan 3500 foto's - meet dan er
ooit in een boek zouden kunnen worden afge-
drukt.

Genealogie van het Utrechtse geslacht Toets van der Maern
tak Gouda van de 12' tot in de 21' eeuw, Heerhugowaard
2003. 309 pp., ill. + index; ISBN 90-75311-57-5
(verkrijgbaar bij GigaBock te Heerhugowaard (072-
5760890) a €40,10 incl. porto).

Het Van Ma(a)ren Genootschap tekende voor dit
boek met gegevens over meer dan negen eeuwen. De
oudste gegevens dateren van rond 1170, toen de (vol-
gens dit boek) rond 1120 geboren stamvader Willem
van Voorne en diens vrouw Rysela een kloosterkerk
bouwden. Diens zoon Gerard zal dus wel zo'n beetje
rond 1145/1150 zijn geboren, zodat diens kinderen
Gijsbert en Gerard (vermeld in resp. 1259 en 1271/
1281) behoorlijk op leeftijd moeten zijn geweest. In
generatie IV treffen we Gerard Taetse van Voorne
aan, die reeds in 1259 als volwassene werd genoemd.
Diens: zoon Willem (generatie V) is vermeld in 1294,
diens zoon Gerard (generatie VI) huwde een meisje
Van B.uwiel, wier vader in 1313 is vermeld. Hun zoon
Willem (generatie VII) is vermeld in 1295 en 1310. Het
is frappant dat volgens dit boek de generaties V en
VII (g rootvader en kleinzoon heetten beiden Willem
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Gerards Taers van Voorne) zo rond 1300 worden ver-
meld. De gegevens zijn afkomstig uit oudere bron-
nen als Booth en Buchel, maar het lijkt er op, dat niet
al te kritisch is gekeken naar de betrouwbaarheid.
Gezien de vermeldingen in de 13e eeuw, zouden
wel eens enkele van deze generaties samen kunnen
vallen. Vanaf de veertiende generatie (die door de au-
teurs ook weer als generatie I wordt gepresenteerd)
lijkt de genealogie vaste grond te krijgen.

S. Messchaert-Heering en P. Schenk, Familie
Scfteii^Westfriese geslachten xxxv, Enkhuizen 2003,
256 pp. ill. + index; ISBN 90-6455-431-5 (verkrijgbaar
a€4o,-via ea.grooteman@quicknet.nl.

Deze 35e uitgave van de Stichting Westfriese
families is gewijd aan het van oorsprong Terschel-
linger geslacht Schenk. Op Terschelling lieten de
stamouders Johan Coenraad Schenk en Johanna
Geertruida de Bok in 1785 een kind dopen. Enkele ja-
ren later woonden ze te Urk, waar Johanna het ambt
van vroedvrouw uitoefende. Reeds de tweede gene-
ratie vertrok naar Enkhuizen, waarmee het geslacht
een Westfries geslacht werd. Plaatsen die veel in dit
boek voorkomen zijn onder meer Urk, Emmeloord,
Den Helder, Enkhuizen en Andijk. Hiermee wordt
wel duidelijk, dat velen door middel van visvangst of
visverwerking in hun levensonderhoud voorzagen.

J. Oud en R. Krijger, The South-Afiican Connection

1600-2002. Family-ties between the South African families

StojbergandBotha and the Dutch families Oud and Krijger,

Voorschoten 2003,347 pp., ill.
Het boek valt eigenlijk uiteen in enkele delen.

Het eerste deel betreft de familie Stofberg uit Nieu-
werkerk aan de IJssel (stamvader Jacob Pieters, die
in 1711 in het huwelijk trad), van wie een kleinzoon
Jacobus {1746-1831) in de 18e eeuw naar Zuid-Afrika
trok. De Botha's komen oorspronkelijk uit de omge-
ving van Gotha (D), via Nederland naar Zuid-Afrika.

In de tweede generatie is het Frederik Both(a) die de
oversteek waagt. Onder zijn nakomelingen behoren
onder meer een ambassadeur in Brussel. De oudste
generaties Oud moeten wc zoeken in Monnicken-
dam, waar in 1652 Gerrit Reijersz Oud trouwde met
NiesjeClaesdr. Bekende telgen zijn minister P.J. Oud
en diens broer de architect J.J.P. Oud. De Krijgers
tenslotte stammen af van een Schotse of Engelse
soldaat, genaamd Eduart Eduwartsc, die in 1636 te
Tholen in het huwelijk trad met Mayken Lodewij-
cxs. Het boek is drietalig: Nederlands, Engels en
Zuid-Afrikaans. Jammer dat er geen index is.

A Chronfcle of Two Dutch Families

van 't Rood

and

jke A. Shuttle-van t

M.A. Shuttle-van 't Rood, A Chronick of two Dutch
Families. Van 't Rood and Gerth van Wijk, Salt Lake City

2003,2 dln, 879 pp., ill.
De beide familienamen in de titel zijn die van de

ouders van de auteur, die weliswaar in Nederland
geboren werd, maar al zo'n halve eeuw in Amerika
woont. De oudste gevonden Van 't Rood betreft Tho-
mas, die aan het eind van de zeventiende eeuw moet
zijn geboren. De familie Gerth van Wijk stamt af van
de in 1764 te Eschwege (Hessen, D) geboren Johannes
Gerth. Hij trouwde met Johanna van Wijk, waarmee
een mogelijke verklaring van de tweevoudige fami-
lienaam Gerth van Wijk kan worden verklaard. De
auteur geeft echter nog een tweede mogelijkheid:
Alle kinderen van Johannes Abraham Gerth (zoon
van het bovengenoemde echtpaar) werden in de
burgerlijke stand (ten onrechte) van het plaatsje
Wijk(!) ingeschreven met de dubbele naam. Naast de
genealogische gegevens over deze (en andere) fami-
lies bevat het boek een schat aan 'extra' informatie,
waaronder gegevens over de Tweede Wereldoorlog.
Misschien wel geschreven voor de Amerikaanse
kinderen van de auteur, maar ook voor Nederlanders
interessant. Enig minpuntje is, dat een index ont-
breekt.
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J.P. Veldhoven, Stamboomonderzoek Leeflang, Alphen
a/d Rijn 2004,366 pp., ill.+index.

Het hoogheemraadschap Schieland is de baker-
mat van het geslacht Leeflang. Het hebben van een
typische familienaam als Leeflang heeft over het
algemeen als voordeel, dat naamdragers al snel in
de genealogie kunnen worden ingepast. Zeker als
de naam al oud is en dat is bij de naam Leeflang het
geval. Stamvader Michiel Willems Levenlanck wordt
al als zodanig genoemd in 1554. Diverse familieleden
vertrokken met de VOC (en later) naar Indië. Jammer
is, dat de gegevens die de genealogie meer aankleden
als bijlagen achterin het boek zijn opgenomen. Deze
verhalen zijn interessant genoeg om bij de genealo-
gische beschrijvingen van de mensen zelf behandeld
te worden.

R. Vos van Avezathe, Genealogie familie van Hillo 1694-
2003, Vroomshoop 2003,180 pp., ill.+index.

Een eenvoudig uitgegeven boekje over de fami-
lie Van Hillo. Jan van Hillo was in de jaren '60 en
'70 van de vorige eeuw een bekende TV-regisseur.
Samen met de moeder van de auteur is hij één van
de nakomelingen van stamvader Jan van Hillo, die
op 25 april 1712 te Culemborg werd begraven. Nog
generaties lang bleef deze NH familie in Culemborg
wonen. Uiteraard verspreidde de familie zich vanaf
de negentiende eeuw meer en meer. Diverse foto's
zijn afgedrukt.

Kwartierstaat
A. Bothof en C. Bothof, Het leven in dezestiende tot twin-
tigste eeuw op het platteland in Westelijk Nederland gevolgd
door de kwartierstaat Bothof-Kool, Oegstgeest 2003,772
pp., ill. + index; ISBN 90-9016610-6.

Een indrukwekkend boek dat uiteenvalt in twee
delen. Het eerste deel betreft een literatuurstudie
en beschrijft in 136 pagina's de geschiedenis van het
Hollandse platteland aan de hand van verschillende
thema's. Het tweede deel betreft een kwartierstaat
Bothof-Kool. Niet minder dan 51 generaties worden

er hier opgevoerd: de hoogste is Conomore I van
Bretagne (6e eeuw), maar oudere gegevens tot en met
echte Romeinen als Syagrius Afronius (4e eeuw) zijn
ook aanwezig. Veel leunt op literatuur (waaronder
een boek van Lindemans, Middeleeuwse Voorouders),
minder op eigen archiefonderzoek. Wel wordt
vermeld, dat de heer B. de Keijzer onderzoek heeft
verricht, wat in de 'noten' dan wordt verantwoord
als: 'De Keijzer, onderzoek'. Hoe goed het onderzoek
van de heer De Keijzer ook moge zijn (ik heb geen
enkele twijfel dat deze het onderzoek niet goed zou
hebben gedaan), hij op zich is geen bron. Daar horen
de echte archiefbronnen te staan, zoals Oud Rechter-
lijk of Notarieel Archief.

Bronnenuitgaven

Ar ie
de Koster

V.A.M, van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange,
DeHoogstaangeslagenenin'sRijksdirectebelastingeni848-
1917. De verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal, Zeist/Rotterdam 2004,415 pp., ill.+index; ISBN
90-5613-068-4 (verkrijgbaar a € 125,- (exd. porto) via
publisher@barjesteh.nl).

Als gevolg van de nieuwe grondwet van 1848
(van Thorbecke) werd voor het lidmaatschap van
de Eerste Kamer der Staten Generaal de eis gesteld,
dat zij tot de hoogst aangeslagenen in de directe
belastingen dienden te behoren. Deze lijst werd jaar-
lijks gepubliceerd. Dat betekende dan ook, dat men
- eenmaal gekozen - moest zorgen daarop te blijven,
omdat anders het lidmaatschap van de Eerste Kamer
eindigde. Duizenden mensen hebben op de lijsten
gestaan en zijn met hun gegevens (geboortedatum
en -plaats, woonplaats, jaar waarin ze vermeld wor-
den, ligging van onroerende goederen en kapitaal)
in dit boek opgenomen. Uiteraard vinden we vele
bekende leden van de Nederlandse adel (Van Wasse-
naer, Van der Does de Willebois) en industriëlen (De
Koster, Van Heek), maar tevens rijke boerenfamilies
die slechts lokaal op de voorgrond traden (Zegering,
Westerhuis). Een prachtig uitgegeven boek met veel
afbeeldingen van in het boek genoemde personen.

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

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = 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
Amstelodamum. jaarboek LXXXXV (2003). I. Frieseman: Waar ooit ganzen waren. De
topografische ontwikkeling en sociaal-economische situatie van de Nes medio zes-
tiende eeuw [beschrijving van straten en stegen met de veranderingen in de bebou-
wing en naamgeving; het kohier van 1557 was basis voor het tweede deel van deze
studie met o.a. tabellen betr. (huur)waarde van huizen en beroepsbevolking]; M. van
Tielhof: De vijf levens van de moedernegotie [Oostzeehandel; onderzocht werd 'hoe

kooplieden, reders en anderen die betrokken waren bij de Baltische graanhandel, in de loop der eeuwen
streefden naar kostenreductie en verhoging van de efficiëntie en in hoeverre zij daarin slaagden']; P.J.
Knegtmans: Studenten in het Amsterdamse culturele leven [o.a. klassieke podiumkunsten, studenten-
bioscoop Kriterion, muziektheater, cabaret, stichting Crea]; Th.H. von der Dunk: Het project voor een
Posthoornkerk aan de Prinsengracht. De inspanningen van pastoor Steinbach in 1835; W.H.M. deNatris:
'Een paraplu voor Amsterdam'. Één miljoen voor een Amsterdamse luchtafweer 1940 [bijlage: leden
van het Comité Luchtafweer Amsterdam: 1939-1940];;. Molema: Spangen en Spaarndammerbuurt. Ver-
schillen in volkswoningbouw; H. Zijlstra: Jeruzalem blijft! Bijzondere wederopbouwarchitectuur in de
Watergraafsmeer.

Amstelodamum (tijdschrift), jg. 91, nr. 1, jan.-febr. 2004. Verv. Streven naar schoonheid. De Amsterdam-
se Openluchtschool van Jan Duiker; P. Flinkenflögel: Het Centraal Station: een paleis van vervoer ['terug-
blik op de totstandkoming van een controversieel monument', 1864-89]. Idem, nr. 2, maart-april 2004.
P.H.M. Gerver/T.Mulder: Bommen op de Euterpestraat. Idem, nr. 3, mei-juni 2004. H. van Nierop: De strijd
om de sacrale ruimte [o.a. de Sacramentsommegang, het gewijde karakter van kerken, beelden e.d., de
zwaardlopers (1534), politieke en religieuze verhoudingen]; E. Schmitz: Topografische aantekeningen
bij vier stadsgezichten van George Hendrik Breitner.

Archievenblad. jg. 108, nr. 5, juni 2004. Verzetshelden op nieuwe educatieve website Nationaal Ar-
chief; Ch. Noordam: De Haagse virtuele studiezaal; Sectie Kwaliteitszorg opgericht; B. Gasenbeek: Het
Humanistisch Archief: beheerder van nationaal cultureel erfgoed; M. Zondag: De CD: mogelijkheden
en beperkingen.

The Caledonian Society (www.caledonian.nl), Mededelingen,
28e jg., no. 1, maart 2004. R.K. Vennik: Een Nederlands geslacht
Stuart en haar vermeende voortzetting in Schotland [met stam-
reeks i6e-i9e eeuw; te Bergen o/Z, Steenwijk, Assen]. Idem, no.
2, juni 2004. R.K. Vennik: Schotten in dienst van de V.O.C, [na-
men en gegevens uit de database van het Nationaal Archief].

o N \
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Computergeneaal. 2e jg., nr. 3, mei-juni 2004. JW.Koten: Genlias, een vernieuwde website; Idem: Internet
voor de genealoog (1) [o.a. advies voor het openen van een website]; Nieuwe tussenversie Aldfaer 3.2.5;
GP/Familie en Pro/Familie versie 2004; JW. Koten/H.M. Lups: Bij nader inzien. Geen problemen meer bij
de vernieuwde Windowsversie van Haza; ]. Dkbrink: Haza-21 - de genealogische database; K. Hessels:
Legacy 5, totaal in het Nederlands!; J. Mulderij: PRO-GEN Kwartierbladen met WORD XP en WORD
2003; Nieuwe versie Stamboom DeLuxe (4.0).

DEELgenoot (Historische Kring Blaricum; secr.: J. Verwaal, Oosthout 18, Blaricum; contr. min. € 12,50
p.j. + € 3,50 verzendkosten; www.histkringblaricum.nl), nr. 43, najaar 2003. Wat is (voor een kunste-
naar) bijzonder in Blaricum?; G. v.d. Woude: De persoon (en het werk van) architect Theodor Wilhelm Ru-
eter [Haarlem 1876-Blaricum 1963 (exm. Wijnmaan), tr. Blaricum 1911 Quillaumine Franchise Sluijters];
G.Adema: Schilders en tekenaars in Blaricum [Sal Meyer (1877-1965), Raoul Hynckes (1893-1973)]; In Bla-
ricum begon de victorie [nl. het revuesucces van Piet Muyselaar en Willy Walden, beginjaren dertig].

Idem, nr. 44, voorjaar 2004. Genealogie-nummer. M.W. de Graaf Wzn.: Genealogie van Dirk Koppen
in Blaricum [Dirk Jacobsz Koppen tr. ca. 1675 Anna Willems; zeven kinderen gedoopt te Blaricum 1676-
1688; nageslacht, ook Coppen]; Idem: Het geslacht Koppen in Eemnes [oudst bekende: Huijbert Barends
Koppen tr. Eemnes 1726 Gijsbertje Arians Beijer]; H. Klein: Wetenswaardigheden bij stamboomonder-
zoek; Begrippen in de genealogie; M.W. de Graaf: Bidprentjes en stambomen; H. Klein: Calis uit Laren
of Calaisien uit Calais? Een onopgeloste vraag. Stamreeks Jacob Calis terug naar verleden [Jacob Calis
(1899 Blaricum 1964) > Jacob Roeien Calis].

Drents Archief (www.drenlias.nl; www.drentsfoto-
archief.nl), nieuwsbrief, zomer 2004. Erfgoedlokalen
in de openbare bibliotheken. Samenwerking tussen
Drents Archief en PBcDrenthe [Provinciale Bibliotheek
centrale]; Drenlias vernieuwd met overlijdensgegevens
1942-1953; Handschrift Schoemaker. Nu echt een open boek [Andries Schoemaker, textielkoopman,
reisverslag 1732, overl. 1735].

Gens Data. 21e jg., nr. 2, maart-april 2004. Het bronnensysteem van GensDataPro; GensData Klapper
voor Windows; wat moet en wat kan je er mee?; Nieuwe versie GP/Familie Genealogie; Amerikaanse
genealogische programma's [Brother's Keeper]; TiF, GTF of JPEG; Tien essentiële zoektips; Search
Engine Optimalisation; G. Hesselink: Voorouders aan de lijn. Merikhof in Gouda ontraadseld [Van Ma-
rienhoff te Utrecht].

Idem, nr. 3, mei-juni 2004. ]W. Koten: GenLias, de nieuwe website, achtergrond en toekomst; B. Wil-
schut: GensData Index, een nieuw programma ter indexering van scans; F.J. van Bodegom: Apple Macin-
tosh en genealogie. 20 jaar Apple Macintosh en 15 jaar Reunion; H. deSain: MacOS X 10.3 Panther [erva-
ringen]; Amerikaanse genealogische progamma's - 2 [Family Tree Maker en Legacy]; J.R. Poot: Website
indexeren.

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland; secr.: dr. W.R. Wybrands Marcussen,
Rooseveltlaan 191,1079 AP Amsterdam; contr. € 17,50 p.j.; www.wgod.nl), jg. 20, nr. 2, juni 2004. G.Staa:
Akte van Indemniteit [uit 1768 in Rhoon hielp vastgelopen onderzoek naar de herkomst van Jan Staa
(overl. 1812) weer vlot]; A.M. Schö'nwetter: Van de Sandt: 1350-1650; JJ. Kaldenbach: Lijkpredikaties, een
verrassende bron; M.A. Verkooijen-Baghus: Een geslaagde zoektocht naar een vroege stamvader [Matheus
Backes, geb. 1753]; R. Steenhojf: De Bechten van Bergen op Zoom [afk. van Medenbach, omg. Wiesbaden;
negen (beknopte) generaties Becht (ise-)i6e-i9e eeuw]; JJ. Kaldenbach: Buitengesloten: middeleeuwse
en latere 'oneerlijkheid'.

GM-kwadraat. nr. 2, zomer 2004. A.A. Manten: Vrouwengeschiedenis. Onderzoek in Breukelen [onder-
zoekservaringen van een vrouwenwerkgroep met als onderwerp Duitse en boerendienstbodenj; P. Ves-
ters: Wonen werken ontwikkelen op het platteland [hoeve De Beek in Woudenberg]; Aktief Heemschut.
Hoe werkt Heemschut?; F. Vogelzang: Als de molenaar schept en de bakker nept ... [molenaar Gerrit
Brouwer protesteerde tegen de bouw van een nieuwe kerk, 1779; IJsselstein in de 18e eeuw]; Wonder-
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baarlijke vermenigvuldiging. Inventaris Domkapittel en vele andere geheel vernieuwd; Digitaal bron-
nenpakket over de stad Utrecht en de Tweede Wereldoorlog (www.hetutrechtsarchief.nl); Jubileum
voor het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Die Haghe. jaarboek 2003. A.Janse: Een Haagse kroniek over de Bourgondische tijd; R.A. van der Spiegel:
Het pand Papestraat 13 voor 1543 [Van Dam, Van Groesbeeck]; K. van der Leer/C, van der Velde: De Grote
Loo, Kleine Loo en naburige naamgenoten [hofsteden te Voorburg; Van de Werve (14e eeuw), Potter
(van der Loo), Van der Does, Van Rijswijck, Coebel, Van der Laen, Brasser, Van Nes (te Leiden); in 1656
taxatie en verdeling in drie delen onder de erven Van Nes; voorts o.a. Wittert, Borsboom; een gecompli-
ceerde geschiedenis]; P. Meijer-Knaap: Het huis Assendelftstraat 14 [eigenaren o.a. Van Heenmale (1567),
Drenckwaert (1582-87), Comans (1645), Middelkoop en Groenesteijn (1677), Van Kervel (1680-1779), Van
Hogendorp (1779-1806), Van Maanen (1806-20), Heldewier (1820-37), De Lima (1837-47), Noordziek
(1847-87), Van Langenhuijsen (1890-1907)]; K. van Striem James Harris, leerling-diplomaat in Den Haag,
1765-1766; Th. deNijs: Haagse kruideniers tijdens de crisis van de jaren dertig; In Memoria drs. L.J. van
der Klooster (1932-2003), Sierk Schröder (1903-2002), Piet Vink (1927-2002).

Heemkunde Hattem. nr. 98, maart 2004. G. Wever: Het voormali-
ge Heilige Geestgasthuis, Kruisstraat 3, Deel 1 [bodemonderzoek,

_ _ _ f-i stichtingsfase van het gasthuis]; J.C. Lems-Taekema: Denkend aan
\/yjyyYl yjt f Y\f\C> I H a t t e m [herinneringen van Annie Taekema]; G. Kouwenhoven:
' C C l l l / i W I l\A\s J Tekeningen van Cornelis Tromp, serie I [1899-1929]; Verv. Sint

Y)P f~f'£ï ?71' Andreaskerk te Hattem.
^-i L C4. L l w» l_, idem, nr. 99, juni 2004. Hele leven aan de Dorpsweg [herin-

neringen van Heintje Schuurman-van Weeghei (geb. 1920)]; Het
voormalig Heilige Geestgasthuis, Deel II [bouwgeschiedenis, restauratie]; Tekeningen van Cornelis
Tromp, serie II; Hattem in 1828, met een stukje historie [beschreven door Jacob van Wijk Roelandszoon,
kostschoolhouder te Hattem 1817-1828]; Verv. Andreaskerk, Deel III (slot).

Heraldisch Tijdschrift, jg. 9, nr. 3, juli-sept. 2003. T. Metselaars: Legendarische wapens. Steden, hun
legendes en hun wapens; A.C. Zeven: Een 'Chine-de-Commande' theekommetje met het wapen Aper-
ceaux; Idem: Wat stelt het heraldische stuk in het wapen Mosburger voor? [in het Gemeentearchief van
Wageningen komen enkele zegels voor met dit wapen, omdat Daniel Bernardus Mosburger (ged. Wijk
bij Duurstede 1719) schepen en burgemeester van Wageningen was]; H. de Vries: Een Nederlandse Heral-
dische Website [http://www.ngw.nl]; R. vanDijk: Heraldische filatelie; Wapenregistraties; O. Schutte: Het
wapen van Roosendaal [reactie op publicatie van W. Coolen].

Idem, nr. 4, okt.-dec. 2003. H. de Vries: Het Armeense kruis; A.C. Zeven: Een zegel van het Gelderse Me-
latengilde uit 1554; T. Metselaars: Een eigenwijze ambtsketen [van de gemeente Drimmelen]; A.C. Zeven:
De Utrechtse heraldicus Aernout van Buchel/Arnoldus de Buchelius (1565-1641) [www.hetutrechtsarch
ief.nl]; Idem, Heiligen in de gemeentelijke frankeermachinestempels; R. van Dijk: Albanese familiewa-
pens op postzegels; W. van Ham: Het wapen van Roosendaal [reactie]; A. Kdyser-van der Zee: Historische
Statenzaal decor van bijzondere Heraldische Dag.

Historische Kring Bussum. Contacblad (secr.: H. Jonker, p/a Huizerweg 54,1402 AD Bussum; E-mail: h
ist.kring.bussum@planet.nl; website: Bussum.geschiedenisbank-nh.nl; lidm. min. € 13,60 p.j. + € 4,10
portokosten), jg. 19, nr. 2, aug. 2003. N. Krijnen-van Gog: De boerderijen van Bussum [inventarisatiepro-
ject gestart in het jaar van de boerderij. Na een inleiding volgt de beschrijving van veertien boerderijen (ge-
schiedenis, ligging, eigenaren, bewoners); o.a. Verver, Fokker, Rokebrand, Ruizendaal, Loman, Majoor,
Calis, Steur, Griffioen, Koelink, Schouten, Ravestein, Van der Heijsteeg, Krijnen, Heerschop, Fennis,
De Graaf, Nap, Dorresteijn, Haselager]; M. van der Heide: Toonkunstkoor Bussum 120 jaar [dirigenten
Jacques Hartog (1837-1917), Gustav Adolph Heinze (1821-1904) en nog negen opvolg(st)ers). Idem, nr. 3,
nov. 2003. M. van derHeide: Bensdorp (II), de afloop [de jaren na 1949; reorganisatie, overnames, fusues];
M. Heyne: Het Nassaupark van wandel- tot woonpark.

Idem, jg. 20, nr. 1, april 2004. In memoriam Gerard Langemeijer [1921-2004]; B. Eikelenboom: Negentig
jaar Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum; N. Krijnen-van Gog: Een werklijst voor twee dienstboden
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[uit de Keukengids van 1904; en een 'werk'-tip van Jo van Gog-Arendsen]; J. Libbenga: Gronden van
Bouvy; M. Heyne: De geschiedenis van Bussum. De vroegste geschiedenis.

Historische Kring Diemen (secr.: H. Teiwes, Rode Kruislaan 145,1111NH Die-
men; teiwes@nervnet.nl; www.historischekringdiemen.nl; lidm. € 12,50 p.j.),
jg. 14,1-2004. W.C. Quist: Het Randstadgebouw, Diemermere 25; E. van Meurs:
Langs begraafplaatsen en verloren monumenten; T. ten Dam: Oud en nieuw
Diemen-Zuid; W. Krook: Het Diemense buitengebied Stammersdijk. Van boer-
derij naar boerderij.

Historische

Kring

Diemen

Historische Kring Eemnes (www.regioplaza.nl+VerenigingenPlaza+cultuur), jg. 26, nr. 1, maart 2004.
HKE 1979-2004 25 jaar; J. Out: Het oudste Nederlandse R.K.Blinden-instituut te Laren en Eemnes
(1842-1851) [initiatief van Christiaan Samuel Reinhold, muziekleraar aan het Instituut voor Blinden te
Amsterdam; leerlingen uit het Gooi: Johanna de Leeuw (geb. 1835) en Wilhelmus Lamphen (geb. 1834)];
H. van Hees: Interview met Jan Out [geb. Bussum 1941 (exm. Degger); oprichter HKE].

Idem, nr. 2, juni 2004. In dit nummer wordt voorrang gegeven aan het recente verleden van Eemnes.
In de jaren '60-70 groeide de kleine agrarische gemeente uit tot een stad met nieuwkomers. Bijdragen
betr. Nieuwbouw Eemnes in 1965,1967,1969 en 1972-73 [met herinneringen van Rom van der Schaaf
(geb. 1937), Jan Delfgou (geb. Utrecht 1926), Jaap Groeneveld (geb. Heerenveen 1947) en Henk van der
Horst (geb. Amsterdam)].

Historische Kring Huizen (ingaande 2001: De Ratel), jg. 6, nr. 5, nov. 1985 t/m jg. 24, nr. 4, dec. 2003. De
klompenmakerij in Huizen (1912-1916) [in jg. 7,1/1986]; Bijdragen betr. oud-wethouder Anthonie Vos
G.Jzn (overl. 1935) [jg. 9,4/1988]; Klaas Hage (geb. Monnickendam 1757, overl. 1826, tr. (3) Huizen 1782
Nelletje Pieters Schram) [jg. 9,4/1988]; Huizen 150 jaar geleden, en Wandeling door Huizen 1840 [jg.
ii; 3/1990]» 5ojarige Echtvereniging van Dirk Gijsbert Honing en Teuntje Lustig (tr. Huizen 1847) [jg.
11» 3/1990]; Een Huizer visser verongelukt bij Genemuiden in 1860 (Elbert Molenaar, 45 jaar, exm. Jan-
netje Veerman, geh. met Pietertje Kooij) [jg. 12,3/1991]; De Huizer muziekverenigingen [jg. 13,2/1992];
Kapper Jan van der Hulst (herinneringen) [jg. 13,3/1992]; P. Wiersma: Genealogie van Willem (Jacob) Bos
(1819-1880, tr. Huizen 1845 Jannetje Baas) [jg. 14,2/1993]; Idem: De moord op Adrianus Molenaar in 1850
(door Jan en Gijsbert Jansz Bont en Hendrik Molenaar) [jg. 15,4/1994]; Idem: De zaak Makkinje (Gerar-
dus Makkinje alias Verkerk stal in 1846 linnengoed van Klaasje Dekker weduwe G. Haselager) [jg. 16,
2/1995]; D. Schaap: Een bekeerde Huizer vrouw (Willemijntje Hogenbirk, 1873-1906, dr. van Besseltje
van As) [jg. 18,1+2/1997]; P- Wiersma: Kwartierstaat van Jakob Lambertsz Bos (1903-1988; —, Baas, Van
Amstel, Bos; alle te Huizen). Kwartierstaat van Gijsbertje Dirks Schaap (1905-1991; —, Kerkmeester,
Brands (afk. van Urk), De Groot) [jg. 20,1/1999]; P. Dorleijn: Wormsbechers zochten de vis op. Hoorn
- Monnickendam - Huizen (Leendert Wormsbecher, geb. Hoorn 1897, zoon van Daniël, 1871-1961) [jg.
21,1+2+3/2000]; Huizer middenstand van vroeger (bakkerijen 1950) [jg. 21,4/2000]; J. Veerman: De oude
Algemene Begraafplaats van Huizen [jg. 22,3/2001]; K. Westland: Een traditionele begrafenis in Huizen
[jg. 22,3/2001]; Idem: De ramp met de HZ 234 op 8 februari 1906 (schipper Gijsbert Veerman, 1870-1906,
aan het roer Gerbert Westland, 1875-1906) [jg. 22,4/2001].

Historisch Geografisch Tijdschrift. 21e jg. (200^). nr.-i.R. f. Rutte/G.A.Hoekveld: Stadswording en mach ts-
politiek. Vergelijkend ondei
De Lange Weg. De ontwikkelin

Idem. 22e jg. (2004), nr. 1.1.
als trefpunten van de elite, te
en hun gemene gronden; de n;
artikel gaat in op de 'strijd'
over het vervaardigen van een namenlijst van ger
begin van de 18e eeuw'; schaarrecht en veldslag.
markeorganisatie; nieuwkomer Franjois Hinlope

atigebei
-inrichting i

e 12e en 13e eeuw]; J. Cuijpers:
kNo&Vd-Brabant.
ndse buitenplaatsen ['fungeerden
;enwoordig']; A. Kos: De erfgooiers
'. Wie bent u en wat heeft u? ['dit

£rheid - en de erfgooiers, specifiek
rt van de gemene gronden uit het
recht, niet-scharende erfgooiers,

Ie aan de gebruiksrechten van de erfgooiers,
1700-08]; B. van Gorp: Historische geografie en stedelijk erfgoedtoerisme [voorbeelden uit Maastricht].
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Holland. 36e jg. (2004), nr. 1. D. Parlevliet: Holland — in het veen, of langs de kust? [op zoek naar de
oorsprong van de naam Holland; waar moet het oudste Holland ooit gelegen hebben: in de kuststreek
of in de nieuwe veenontginningen langs de Rijn. Bijlage: aanwijzingen voor bos vóór 1500]; Sj. van der
Velden: Stakingen bij Hoogovens in IJmuiden, 1921-2000; De archievenman: Het Nationaal Archief;
'Buitendijks': James Kennedy over Holland [hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam].
Idem. 2004, nr. 2. A. de Vries: Uuytzijn wesen endegewaet. De visuele herkenbaarheid van beroepsbeoefe-
naars in de beeldende kunst van de Republiek nader verkend [beroepsartikelen, portrettering, symbo-
liek); L. Schledorn: Delftse plateelbakkers in het Lucasgilde; De archievenman: Streekarchief Hollands
Midden te Gouda; Jonathan Israël over Holland; Museum In 't Houten Huis, De Rijp.

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen. 's-Gravelnad. Kortenhoef; secr.: mevr. M.V. Bouter; e-mail:
Ria.b@12move.nl; Bezoek-/post-adres: Kerklaan 89,1241 CL Kortenhoef; e-mail: hkgloriosa@hetnet.nl;
http://indegloriosa.geschiedenisbank-nh.nl; lidm. min. € 9,10 p.j. + € 5,40 portokosten), 21e jg., nr. 1,
febr. 2004. W. Fecken: 's-Graveland in de fase van ontginning [1625-32; getuigenissen uit het Notarieel
Archief van Naarden over problemen).

Idem, nr. 2, mei 2004. J.M. Veenman: Van 'Vredelust' naar brandschoon tafellinnen of de geschiedenis
van restaurant 't Vierde te Ankeveen [Jan van Blarcum kocht ca. 1890 'Vredelust' van timmerman Pieter
van der Meer; brand in 1932; exploitatie van café 't Centrum, later restaurant 't Vierde); A.A. van Dijk:
Toeval bestaat niet [het schilderij van Cor Vorrink, geschilderd door haar zoon Bertus); Een handge-
meen in 's-Graveland [tussen Jan Jacob Bijl en Wijgert van Wijk; 1744].

De Kleine Meijerij. 55e jg. (2004), nr. 2. A. van den Oord: Robert Busnac (1940-1943). Een 'Moergestels'
joods oorlogsslachtoffer [zoon van Frans Busnac (variété theater) en Sara Frankenhuis); F. van Iersel: De
mythe van het Posthuis te Haaren [boerenbedrijf; Arnoldus Doumen en Henricus Bogaerts, voerlieden
met een postwagendienst, kochten in 1836 kavels om er een woonhuis met stal en rijschuur op te bou-
wen; Doumen droeg zijn aandeel over aan de broers Govardus en Antonie Abbema; in 1840 was koper
predikant Reinart A. van Heusden, die het Posthuis verpachtte als boerderij); J. van derLoo: De brand-
weergeschiedenis van Udenhout in de vorige eeuw: een verhaal van middenstanders, boomrooiers,
smeden maar vooral van familierelaties [vijf families met minstens drie leden bij de brandweer waren
Weijtmans, Van de(r) Plas, Van der Loo, Olislagers en Verspeek; met schema nageslacht (m/v) van Kees
Weijtmans alias den boomrooier (1809-1882) x Hannemarie van Diest (1837-1929); behalve Weijtmans
ook Van der Loo, Schoonus, Vromans en Van Laarhoven); Verv. Bewaarde aantekeningen van overlijdens
in de Oisterwijkse parochie uit de pestjaren 1603 en 1604 [met aanvullende gegevens; o.a. Van Aken,
Hicxpoirs, Lat(houwer), Van de Pas, Boom, Vuijst, Reijnenborch, Vrey(n)sen, Tueling, Colyns; verkla-
ringen van overlijden aan de pest in 1519 van Jan natuurlijke zoon wijlen Claus die Canter].

Kleine Reeks. Verhalen over de geschiedenis van Stad en Heerlijkheid Borculo (Stichting Stad en Heer-
lijkheid Borculo; secr.: B.H.M, te Vaarwerk, Sammelskamp 7,7152 JW Eibergen; e-mail: heerlijkheidb
orculo@planet.nl; www.heerlijkheidborculo.nl; donatie min. € 14,- p.j.), nr. 10, april 2004. H. Markink:
De Borculose tienden. Het Kartuizerklooster Marie'nburg in Weddern bij Duimen (1476-1804) en de
kloosterbezittingen in stad en heerlijkheid Borculo [in 1488 schonk Hille Voet, weduwe van ridder Ger-
hard van Keppel, haar Borculose tienden aan het klooster; andere schenkingen volgden, o.a. in 1513 het
goed Tegerink door Johan Tegerdinck, eenjaarrente uit het goed 't Braeck in Geesteren door Johan van
Risenbeck; beleningen familie Kempin(c)k 14e eeuw; overzicht van ca. 40 tienden in 1488 en 1681 - met
omschrijving; verwikkelingen rond een geldlening in 1591 (o.a. Hendrik van Eek tot Medler, tr. 1621
Agnes toe Boecop), en de poging van Johan Stam de leenkamer van Borculo op orde te brengen (1687)];
J. Derking: Doodslag op 'Huize Mensinck' te Gelselaar in 1641 [door de jonkers Bernhardt en Wolter van
Bevervoerden op Derck Coolen, trompetter); B. te Vaarwerk: Rookhoenders, 1593 [moesten door vele
honderden erven op Vastenavond aan de heer gegeven worden; elke boerderij met een schoorsteen gaf
een rookhoen; verschillen tussen gewaarde erven en keuterboerderijen; transcriptie); Korte bijdragen.
Nieuwsbrief, nr. 21, april 2004.
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Krommenieër Kroniek (contr. _ 17,- p.j. op gironr. 44.935 t.n.v. Historisch Genootschap Crommenie;
secr.: R. Wasscher, Busch 1,1562 HH Krommenie; e-mail: r@wasscher.nl), no. 33, maart 2004. J. Kooter:
Departement Crommenie en Assendelft van de 'Bataafse Maatschappij tot Nut van 'r Algemeen'. Twee
honderd jaar geleden opgericht; J.Emmerig: De volkstellingen van 1811,1829 en 1839 [de beroepsbevol-
king]; Een postkantoor in Krommenie; Krommenie(dijk) in de 19e eeuw; Klassefoto ie en 4e klas 1942
St-Jansschool.

Idem, no. 34, juni 2004. C. Tuijn: De vuilnisbelt [op een eiland, in 1907 aangekocht; in 1960 zouden de
laatste privaattonnen worden opgeruimd]; J. Blanken: Jan Blanken [1755-1838, van opzichter van 'slands
werken in Hellevoetsluis tot inspecteur-generaal van waterstaat; familie afk. van Bergambacht; en an-
dere bekende familieleden Blanken]; J. Emmerig: De grote brand en het einde van het bedrijf van boer
Rcijne aan de Vlusch [1961; stolpboerderij kwam omstreeks 1850 in bezit van Klaas Reijnc (1742-1853)];
Sport uit vroeger dagen. De zes-steden-loop; Het zeildoekloodje.

Het Kromme-Rijngebied. jg. 38, nr. 1/2, juni 2004. ) . Harts: Heren en vrouwen van Beverweerd en Odijk:
zeven eeuwen bewoners en eigenaren van Kasteel Beverweerd [vooral gebaseerd op literatuur; Van
Zuylen, Van de Velde, Van Vianen, Van Bouchout, De Lannoy, Van Egmond, Van Nassau, Van Heecke-
ren, Van Rechteren Limpurg]; G.B.H, van Woudenberg; 150 jaar huwelijken voor het gerecht van Houten
en 't Goy [website Genealogiezuidoostutrecht.org]; W. Thoomes: Een kruidenier in De Knoest [Cornclis
Schnell (geb. Deventer 1S11, tr. Utrecht 1836 Maria Elisabeth Kok), kruidenier te Utrecht, kocht in 1850
een boerderij te Houten; ruzie met het waterschap]; P. Heijmink Liesert: Is er nog nieuws onder de zon?
De gemeenterekeningen van Tull en 't Waal uit 1818-185:2 [in de jaren (19)50 mocht een voddenboer
die 'ouwe troep' (=archieven) voor niets meenemen, als het maar weg was; in 2003 kon een boekdeel
(terug)gekocht worden]; J.].C. Langeraar. Het rcgcntcngeslacht Van Langclaer in Wijk bij Duurstede
[i6e-i7e eeuw]. _ . _ _ _ _ » _ ™ ™ » . ™ . ™ « _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _

H I S T O R I S C H E : K R I N G

TUSSEN RIJN EN LEK
Lek en Huibert Kroniek (Vereniging historisch Lexmond en Hei- en Bocicop; secr.: L.P. kleppe, Nieuwe
Rijksweg 64,4128 BN Lexmond; e-mail: l.p.kleppe@planet.nl; contr. € 19,- p.j.), 6e jg., nr. 1, febr. 2004.
H. de With: Schuttersgildc; W. van Zijderveld: Een goede onderwijzer voor Heïcop [kandidaten Arie Mon-
né, Lot van Beest en Johanna Reinhard van den Bohm, 1818]; Idem: Lexmond 1953; J.P. de Leeuw: Uit de
'Leerdammer' van 70 jaar geleden; P. de Pater: Lakerveld, 'criminaliteit' [de verdwenen dorpsagent o.a.
Beckerman en Schrivershof; de ruzie tussen kroegbaas He idrik van Bezooijen met Teunis de Jong over
diens schuld; 1915; getuige o.a. Adriaan van Vliet].

Idem, nr. 2, mei 2004. Herinneringen aan de L.V.V. (Lexmondse Voetbal Vereeniging, opgericht ca.
1930]; Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; C. Stravers: Davidsterren in de stoepen van de zijdeuren
van de Hervormde Kerk van Lexmond; Ook de sterken sterven [Baltus de Vaal en Bastiaan Wildschut in
1895]; P. dePater: Lakerveld, 'blauwe enveloppen en stembiljetten' [1881; namen van stemmers].

De Maasgouw. jg. 123 f2004), nr. 1. Themanummer: de historische boerderij. W.H.R.M. Beden: De ge-
schiedenis vandclanggevclbocrderij; C. Eggen: De Biesenhof [in het Gelecnbeekdal; (bouw)historische
verkenning; bezit van de Duitse Orde sinds 1259 tot 1795]; H.M.}. Melkcrt; Historische boerderijen
(her)bestcmmcn. De visie van de Boerderijenstichting Limburg; F. Holthuizen: Het leven van een film.
Over hergebruik van historische landbouwbeelden.

Idem, 2004, nr. 2. F. Hovens: 'Papieren bouwsporen' van Kasteel Neubourg [Van Wittem (1312), Van
Eynatten (1398-1716), Klermondt (1716-1732), Von Plettenberg (1732-1769), zaakwaarnemer Brauman,
architecten Schlaun en Couven, metselaar Klauscner e.a., De Hayme de Houffalize I f* A
(1769-1813), De Marchant d'Ansembourg (1813-1915)]; R. var: den Brand: Een keizerlijk L O U
Nierskanaalplan uit 1572 [de Rijn moest bij Neuss (Keuls rechtsgebied) worden afge-
damd en het water moest via een te graven kanaal door Opper Gelre en Kleef naar de
Niers bij Gennep in de Maas afgevoerd worden; Holland zon zo worden drooggelegd
(maar ook de stad Wezel), en 's-Hertogenbosch en aan de Maas gelegen (opstandige)
steden zouden onder water komen te staan].
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Mars et Historia. 38e jg., nr. 1, jan./maart 2004. C.B. Nicolas: De Nederlandse expeditie naar het Sterren-
gebergte in Centraal Nieuw-Guinea [1959]; Op bezoek bij... Piet van der Burg [geb. Ede 1927]; J.M. van
Ee: 'Met Sumatra was het altijd donderen' [1904; overste G.C.E. van Daalen]; S.J. de Groot: De rijdende
artillerie, organisatie, gebruik en taktiek 1812; V. Kramers: De overgang van KNILmilitairen in de dienst
van Indonesië [1949-50]; C. Ceulemans: De militaire deugden en gebreken van Bernard Law Montgmery.
De Beginjaren (1887-1942). Mars-berichten, 2004-1.

Idem, nr. 2, april/juni 2004. Dapperheid te land, ter zee en in de lucht. Nederlandse militairen on-
derscheiden bij operaties in het buitenland (Korea, Cambodja, voormalig Joegoslavië); Op bezoek bij
... Max van der Hoog; B. van Marken: Het 11e regiment de Hussards in de stamlijn van de Huzaren van
Boreel [1793-1919]; J.C.E. van den Brandhof. De Frans-Duitse oorlog in perspectief [1870-71].

Molens, nr. 73, febr. 2004. De Otter definitief uit de wind gezet [te Amsterdam, door hoogbouw]; Leen
Vellekoop stopt na 25 jaar examineren; Zuurdijk, molen De Zwaluw. Idem, nr. 74, mei 2004. Restaura-
tie van de korenmolen De Jonge Sophia te Ottoland; De Zwaan in Ouderkerk aan den Amstel [watermo-
len]; Molen rust na Arbeid te Ven Zelderheide [gebouwd 1881-82 door Ed. Ben. van den Boogaard].

Een nieuwe chronvke van het Schermereiland (Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' en
de Stichting Vrienden van het Museum In 'tHouten Huis; secr.: D. Mantel, Postbus 21,1483 ZG De Rijp; e-
mail: uvsted@tref.nl; contr. € 7,- p.j.), jg. 21, nr. 1, april 2004. D. Mantel: De 'Grooten Brandt in de Rijp' in
de nacht van 6 op 7 januari 1654; F. van Zon-Christoffels: 'Varen we naar de overtoom' [situatie rond 1600
in Noord-Holland: belangrijkste overtomen vanuit Purmerend en Edam op Amsterdam, rond Alkmaar
en rond Hoorn; periode na 1600]; O. Brunsting: Een stukje geschiedenis van het 'Gemeene Wees- en Ar-
menhuis'te De Rijp.

Idem, nr. 2, juni 2004. Speciale uitgave: De wonderdokter van Schermerhorn. Wessel van der Lee,
1776-1857 [zoon van Matthijs van der Lee en Marijtje Wessels (tr. Enkhuizen 1772); grutter te Schermer-
horn; rond 1815 werd hij praktiserend magnetiseur; na 1822 leidde hij een meer zwervend bestaan; tr.
1805 Metje Vel (geb. Hoorn 1785): 12 kinderen; De achtergronden van het magnetisme (onderzoekers
Martinus van Marum (1750-1837), 1776 geneesheer te Haarlem en Gerbrand Bakker (1811 hoogleraar
in Groningen); Enkele praktijkgevallen w.o. de krankzinnige mevrouw Blanchenai (zuster van mevr.
Macaré, Delft 1822), Willemina van der Linden-de Wijs (Utrecht 1822), Johanna de Ridder-Boogers (IJs-
selstein 1822); testament en nalatenschap].

De Omroeper, jg. 17, nr. 1, maart 2004. De gewelfschilderingen van de Grote Kerk (slot); E. van de Witte-
vanAltveer: Agent in verzekeringen sinds 1890. Herinneringen aan Johannes van Altveer (1861-1946);
H. Schaftenaar: De lunetten aan de Karnemelksloot en hun rol tijdens het Beleg van Naarden in 1814;
Flevoramaini862.

Idem, nr. 2, juni 2004. B. Willemen: Beulen voor de baas [trekhonden, hondekarren]; P. en M. van Gelder:
'Timbertown' nabij station Naarden-Bussum. Een speurtocht naar Sandtmann en zijn laan [George Er-
nest August Sandtmann, geb. Amsterdam 1859, tabaksmakelaar, huizenexploitant]; Oranje boven! Hu-
zarenstukje op Koninginnedag 1941 van de gebroeders De Moulin [Daan en Peter; de woorden 'Oranje
boven!' werden op een schoorsteenpijp geverfd]; A. Kooyman-van Rossum: Een nostalgische terugblik op
Nieuw Valkeveen. Fragmenten uit het kasboek (1911-1928) van 'Dop' Hogerzeil [Jacoba J. A. Hogerzeil-
Mijnssen, 1875-1943].

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 12e jg., nr. 3, mei-juni 2004. Het Hollandse muntgeld tijdens de
Republiek in genealogische perspectief (slot). Op weg naar een modern muntstelsel [o.a. wat verdiende
de gemiddelde burger en wat kon men er voor kopen?]; Speurtocht naar de Middeleeuwen (2) [onder-
zoek in de recognitieboeken van Harderwijk; Witt, Dageraad, Proper; voornl. patroniemen]; Boek
op CD; H.M. Lups: Zegels en het CBG; K.J. Slijkerman: Stamreeks van het geslacht De Hoogheyt [oudst
bekende: Cornelis Pieters (de) (ouwe) Hoogheyt, schipper te Puttershoek, overl. 1657; en het gezin van
zoon Dirck]; Aanv./corr. Maes alias Vermaas uit Klaaswaal; Aanv./corr. (De) Wolf te 's-Gravendeel [corr.
kwst. Sara van Beaumont]; Beroepen van toen (peilmolenaar - persenmaker).
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Ons Voorgeslacht. No. 559,59e jg., mei 2004. £.R. van Dooremalen: De vier kinderen van Hermen Lang-
straten bedeeld door de diaconie van Dubbeldam [1741-1753]; K.J. Slijkerman: Het geslacht van Cornelis
Goossensz met de tak Worst alias Van Haerlem uit Oost-IJsselmonde [i6e-i7e eeuw]; R.F. van Dijk: Antw.
Soetman/Soeteman [te Alblasserdam, Dordrecht, Vlissingen].

Idem. No. 560, 59e jg., juni 2004. P.F. Olieman/A.J.J. Struijh Delfland. De oudste generaties van een
familie Langevelt in Nootdorp [ook: Langerveld; het slagturven; oudst bekende: Crijn Cornelisz, wo-
nende te Nieuweveen, tr. ca. 1585 Aeltjen Claes]; T. Hokken: Register der geboorten Naaldwijk [Israëli-
tische Gemeente; 1794-1811, o.a. Van Vollenhove, Van der Mandel, De Jong, Hartog, Van der Ham, Van
Gelder(en)]; T. van der Vorm/]. G. de Heij: Kwartierstaat Bijl x Van der Werf [Dirk Pietersz Bijl tr. Overschie
1702 Marijtje Cornelis van der Werf; Bijl (te Schiedam; Van der Bijl, Verbijl te Kethel), Buitenwech, Pis-
werf(te Kralingen), Geneugelijck].

Oud-Castricum (Stichting Werkgroep Oud-Castricum; donatie min. € 11,- p.j.; losse exemplaren € 12,-
en € 3,- verzendkosten; inl.: tel. 0251-65.75.20/67.15.11; www.oudcastricum.com), 26e jaarboekje (2003).
R Blom: Stolpboerderijen in Castricum en Bakkum [beschrijving van zeven boerderijen, met foto's, plat-
tegrond, ligging, eigenaren, bewoners; o.a. Beentjes, Schermer, Schotvanger, Kuijs, Liefting, De Maar,
Kabel, Van der Steen, Bijman, Vervoort, Hes, Kraakman; interieurs]; F. Baars (t): Een klok op stap. Het
verhaal van een geredde historische luidklok [schipper J. van Dijk uit Dordrecht weigerde in 1944 de
ruim 200 geroofde klokken met zijn schip van Leerdam naar Hamburg te vervoeren; het schip (schip-
per Marten Homma) strandde bij Urk]; H. Boot: De Castricumse toneelverenigingen; W. Hespe/L. Steeman:
De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 1) [Theodoor Arnold (geb. Rotterdam 1872,
kapitein KPM) liet villa Funadama bouwen; voorts o.a. Twisk, Beentjes, De Nijs, Lust, Nuijens, Kabel,
Korsman, Portegies, Lute, Lobbert (uit Deventer), Couperus, Kuilboer, Weel, Stuifbergen, Mooij]; N.
Kaan: Wie was ...jonkheer Frits Gevers [1890-1984]; T. Sminia/S.Zuurbier: De Castricumse familie... Zon-
neveld (4e deel) [het nageslacht van Jan Engelsz Zonneveld (1774-1846), tr. (1) Castricum 1804 Maartje
Zonneveld]; Castricum-Honderd jaar geleden.

Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22,1621GG Hoorn; geopend di, do en za 10-16
uur; contr. min. € 20,50 p.j.; e-mail: info@verenigingoudhoorn.nl; www.verenigingoudhoorn.nl), 26e
jg., nr. 1, maart 2004. J. van der Lee: Het wonder van Zwaag. Nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van
de Lourdeskapel [gebouwd in 1882; bouwpastoor Petrus Franciscus Masker (Delft 1828-Zevenaar 1906)];
F. Zack: Westfries Museum verwierf Rietschoof [Jan Claesz Rietschoof, 1652-1719, zeeschilder].

Idem, nr. 2, juni 2004. J. hamers: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers [hierin was een Kamer van
de WIC gevestigd]; K. Wester: Haar als liefdevol kunstobject. Klein en fijn als blijvende herinnering; P.
Schricx: Buitendijkse perikelen; Stadsbeeld [foto's met informatie].

OudMeppel.jg. 26, nr. 1, maart 2004. W. Ponne: Veertig jaar 'Oud Meppel'; Emmakleuterschool. Herin-
neringen van twee voormalige leidsters [Grada Boer-Kapstein en Adalien Steen-Grooters]; C. Slagter: De
'Erdalkoning'. Enkele facetten uit het leven van mijn vader [Harm Slagter]; Th.-]. Rinsema: Een vergeten
groep Joodse vluchtelingen in Meppel [families Reinheimer, Hellmann, Frank e.a.]; M. Bakker: Bert ter
Heide op de praatstoel — Over zijn vader en overige familierelaties [Ter Heide, Terwal, koek- en ban-
ketbakker Van de Kerk, Stam]; Mijn jeugdjaren in Meppel (1952-1964) [Dirk Troost te Alkmaar]; Nog
meer herinneringen aan de Vellebloterij Meppel; Fotorubriek.

Idem, nr. 2, juni 2004. Herinneringen van mijn grootvader [Johannes Nieuwenhuis, 1862-1946, rijks-
taxateur en landmeter]; Kruisstraat 24 te Meppel [oudste woonhuis van Meppel onverwacht gesloopt];
Herinneringen van T. Rijkeboer-Snijder, Klaasje Talen-Drogt, Ali Boer-Troost en Sake Russchen; Het
stationsgebouw van Meppel; Een 'Meppeler' Friese staartklok [gemaakt door Romke Bloksma, geb.
Sneek 1833, tr. Meppel 1858 Jantina Brouwer]; Fotorubriek.

Oud-Nijkerk (Stichting 'Oud-Nijkerk'; secr.: A. Kruithof, Valkenhof 121, 3862 LM Nijkerk; E-mail:
oudnijkerk@hetnet.nl; www.nijkerk.com/oudnijkerk.htm), jg. 23, nr. 1, maart 2004. R. Kloppenburg:
Klaas Kornet en de scheepswerf 1 [uit Hasselt, in loondienst op de werf 1883-1895; baas was Jaan Nieuw-
boer uit Bunschoten; na diens vertrek huurde Kornet de werf tot in 1930]. Idem, nr. 2, juni 2004. Klaas
Kornet en de scheepswerf 2.
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Oud-Utrecht, jaarboek 2003. T. Derks: Twee Romeinse grafstèles uit Houten-Molenzoom en hun bete-
kenis voor de romanisering van een grensstreek; L. van derTuuk: Gingen de Utrechtse bisschoppen Hun-
ger, Odilbald en Radbod vanwege de Noormannen in ballingschap?; L.C.].]. Bogaert: 'God wouts'. De
financiering van de Buurkerk (1435-1569) als spiegel van groepsvorming en belangentegenstellingen
binnen de parochie; C. Dekker. Heerschappij en ontginning in Woudenberg in de middeleeuwen [twee
soorten tijnzen, de heren van Woudenberg (Van Rijningen e.a.), de meent van Woudenberg, ontgin-
ningstijnzen, het oude en nieuwe gerecht enz.]; A.J. van den Hoven van Genieren: Eten met de broeders in
de Dom: vis, vis en nog eens vis [door de gegevens uit een aantal bronnen te combineren is een gedetail-
leerde reconstructie van een feestmaal van de Domkanunniken mogelijk; we lezen o.a. over smaakma-
kers, de bereiding van snoek in paarse saus en de bindkracht van husenblas; ter vergelijking het feest-
maal van de Utrechtse Antoniusbroeders (met een inleiding over deze devotie-vereniging); e.e.a. geeft
inzicht in de materiële cultuur in het Utrecht van rond 1500]; J. van der Vloed/C, van der Horst: Een kijkje in
de keuken van de huishoudschool Puntenburg (1895-1982); Kroniek over het jaar 2002.

De Proosdijkoerier (Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'; secr.: H. Strubbe, Postbus 65, 3648
ZH Wilnis; E-mail: info@histver-pl.nl; www.histver-pl.nl; contr. € 15,- p.j.), jg. 20, nr. 1, maart 2004.
In Memoriam Gerrit Meulstee; F. Compier: Winkels e.d. in Waverveen en omstreken (1) [sigarenwinkel
Dorus Koedooder, café Kees Bak, bakkerij Cor en Louis Verhaar/Cor Roeleveld, bakkerij Jan, Co en Frans
Bakker]; P. Koster: Anthony Oetgens 1585-1658 [kocht in 1624 de hoge heerlijkheid van Waveren, Botshol
en Ruige Wilnis]; ]. Rouwenhorst: De 'overval' op het distributiekantoor in Mijdrecht [24 maart 1944;
mandenmaker Abraham van Vliet uit Wilnis, Arie van Heeringen uit Mijdrecht].

Idem, nr. 2, juni 2004. P. Grundmann: Geografische namen in de Ronde Venen. De Bijleveld [polder];
J. Vrankenhuizen: Hoe oud is Wilnis eigenlijk?; Vinkeveen's tuinbouw; Het Vinkeveense patronaatsge-
bouw [1923 architect J.H. Hogenkamp]; F. de Wit: Misdaad in Mijdrecht [rechtspraak, straffen]; Winkels
e.d. in Waverveen e.o. (2) [kruidenierszaak Gijsbert Berkelaar, smederij Arie van Vliet (1905-1982, afk.
van Hillegersberg)]; Krankzinnigheid, een kwestie van definitie [Joost Knoop te Thamen, 1740; klassifi-
caties, gasthuizen]; Een trouwakte uit 1828 [Salomon Alexander de Groot (exm. De Leeuw) tr. Mijdrecht
Matje Elias Hijmans, geb. Montfoort (exm. Van Praag)].

ReLiC. VU Centre for Dutch Religius History, Newsletter 1 (2002); 2 (Spring 2003). De Vrije Universiteit
Amsterdam opende een centrum, gewijd aan de beoefening van de religiegeschiedenis van Nederland;
het verschij nsel religie in de breedst mogelijke zin.

Terebinth (Vereniging de Terebinth; Funeraire cultuur; Bureau: H. van Laar, Molenweg 2,3911SH Rhe-
nen; e-mail: henkvanlaar@zonnet.nl; www.terebinth.nl; lidm. € 17,50 p.j.), jg. XVIII, nr. 1, maart 2004.
B. Pierik: Het kind op de begraafplaats; Nieuwe vormen bij een kinderuitvaart. Idem, nr. 2, juni 2004.
Langs de rand van de loper [terugblik op het leven van koningin Juliana en haar persoonlijke visie in
de regeling van haar uitvaart]; Met oprechte deelneming [expositie in het Nationaal Rijtuigmuseum];
Beeldende kunst op Groninger kerkhoven [eigentijdse functie van historische kerkhoven].

Terugblik (jaarboek Tabula Batavorum), 3 (2002). Thema: Niets nieuws onder de zon ... 700 jaar crimi-
naliteit in het Rivierengebied;]. Honden: 17e en 18e eeuwse misdaden in Eek en Wiel en omgeving [met
voorbeelden o.a. betr. de herberg van Oth van Eek; getuigenverklaringen]; J.G.C, de Wolffl.R. Mulder:
Galgenplaatsen in de Betuwe, de Tielerwaard en in het land tussen Lek en Linge; M. Potjer. Over toverij,
roverij en wat dies meer zij. Misdrijven en overtredingen in de 17e en 18e eeuw in de Neder-Betuwse
dorpen; R.H.C. vanMaanen: Hendrik Sar en de stadsbrand in Heukelum in 1772 [geb. ald. 1737, zoon van
Cornelis Zara]; W.H. Strous:'... met het swaert gestraft en onthooft dat er de dood na volgt'. Misdaden in
de Mars [o.a. Willem van Ogten sloeg in 1766 Oth van Wijk op het hoofd, zodanig dat Oth een dag later
overleed; Willem vluchtte naar Uden]; H. Jansen: Criminaliteit op het Manneneiland, Oorlog(s)winter
1944-1945 [o.a. Arie Bestebreurtje, Pieter Heijmering]; D. Herberts: September 1760. Gendt in rep en roer
[moordaanslag op Floris van Meverden, door huwelijk heer van Gendt]; Idem: Een Eister rovers- en
moordenaarsbende [gevormd door drie broers Jan, Barend en Willem van Zanten, geb. Eist ca. 1693-
1703]; W. van den Bosch/K, van Ingen: 'Wel en wee in de rechtsgang'. Enige voorbeelden van rechtspraak in
de eerste helft van de 19e eeuw [Van Setten/Van Zetten, Van Remmerden, Gerritje Budding-Verwoerd
(1830)]; R. Hofs: Een poging tot vergiftiging en een brute aanslag te Heteren in het jaar 1765 [op Petronel-
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la van Nifterik, vrouw van Derk Artsz]; H. van derHatert: Streupe op 't waoter op 't laand; H. deRegt: De
rechtspraak in de Over-Betuwe in de achttiende eeuw, de strafsoorten en de gevolgen ervan; R. Hartman:
Weerwolven in de Betuwe; F. Hoogveld: De diefstal van de tabak van Willem [Willem Hoogveld, boer te
Eist, door Hendrik Tap en Gerrit Teunissen; 1784]; K. van Ingen: Iets over het Huis van Arrest te Tiel in de
periode 1850-1859.

Tussen Vecht en Eem (Stichting TVE; samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regionale or-
ganisaties op historisch en aanverwant gebied; min. donatie € 15,50 p.j.; e-mail: penningmeester@tuss
envechteneem.nl; secr.: mr. H. Lustig, Karel Doormanlaan 65,1271CB Huizen), 22e jg., nr. 1-2, mei 2004.
Themanummer: De gemeente Loenen [selectie van artikelen uit de Vechtkroniek]. De geschiedenis van
de gemeente Loenen [w.o. Nieuwersluis, Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht]; Bijdr. betr. Kasteel Vree-
land, de heren van Kronenburg en hun invloed op de geschiedenis van Loenen; Heren en vrouwen van
Kronenburg; Prins Maurits' nazaten in Loenen [Van Nassau la Lecq; Bijl de Vroe, Vor der Hake]; Hof-
dichten op huizen en tuinen; De familie Valkenhoff op Bijdorp; 110 jaar Zwaanwijck; Vervolging van
de Rooms-katholieke bevolking van Loenen in de 17e eeuw; Kerken in Loenen, Nigtevecht en Vreeland;
Fort Spion, schakel in de Waterlinie; Wouter van Soest [schilder, geb. 1957].

Tussen de Voorn en Loevestein (Historische Kring Bommelerwaard, Postbus 113,5300 AC Zaltbommel;
contr. € 16,- p.j.), nr. 121, jg. 40, april 2004. J. Groenendijk: Het geslacht van Brakel (1). De oudste bekende
telgen [i3e-i4e eeuw; jongere tak van de Van Altena's?]; J. terHeege: De eerste jaren van het departement
Rossum van 't Nut [opgericht 1863]; De restauratie van kasteel Nederhemert. De laatste ontwikkelin-
gen; Nieuws van het Streekarchief Bommelerwaard.

Uth het Oulde-Bruck (Oudheidkundige Vereniging De Broeklanden; Boerderij museum, Bovenstraat-
weg 10-1, Oldebroek; www.hpveluwe.nl; e-mail: broeklanden@hetnet.nl; Streekarchivariaat, Raad-
huisplein 1, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek), 23e jg., nr. 1, jan. 2003. J. van de Wetering: Vergeten levens,
geschiedenissen van het Sallandse Land [tekst van een lezing]; E. Boeve: Transport op het boerenbedrijf;
l. van Pijkeren: Het ontstaan van een achternaam [Picarden, Pycoren, Pijckeren, Van Piekeren, (Van)
Pijkeren]. Idem, nr. 2, april 2003. Boerderijen van vroeger... en nu [met tekeningen en plattegronden];
Verv. Vergeten levens; H.R.G. Veldkamp: Tien koeien en zeven rokken, een nalatenschap nader bekeken
[van Hendrik Veldkamp (overl. Oosterwolde 1862) en van zijn weduwe Gerritje Koele (overl. 1863)].

Idem, nr. 3, juli 2003. Uit de oude doos [1903]; E. Boeve: Het boerenerf. Idem, nr. 4, sept. 2003. Erfhuis
[met (een deel van) verkooplijst van de boedel van Beert Jacobss in 1771 t.b.v. verkoop]; B. Doornewaard:
Genealogie Ro(o)zeboom [nageslacht van Gerrit Beertsz (Rozeboom), ged. Oldebroek 1667, tr. ald. 1693
Gieltjen Heymans]; ]. Kolkman: Kwartierstaat Hendrik Antonie Drost [geb. Oldebroek 1949; 63. kwn.:
—, Van Krieken, Koele, Van Enk].

Van Zeeuwse Stam, nr. 125, juni 2004. C. Fiere: Verzameling Gilde(n) [dertien fragmenten Gilde/Gilden,
o.a. te Zierikzee, Kerkwerve, Haamstede; I7e-i9e eeuw]; J.C.M. Hoornick: Genealogie van Mattheus Ma-
theusse van de Velde [tr. Baarland 1729 Janna Jobse Ruse(n)/Ruissen; nageslacht t/m begin 20e eeuw];
L. van Belzen: Het Arnemuidse geslacht 'De Ridder' [oudst bekende: Crijn Claes, bierwerker, overl. voor
5-6-1601, tr. Neele Adriaens; de achternaam komt eind 18e eeuw in gebruik]; Aanv. Westdorp en Van der
Welle; Chr.M. Gregg: Aanv. Smalleganck [te Aardenburg; 18e eeuw]; Reacties Boogerd en Van Vlaande-
ren.

Vittepraetje (Herderewich, Oudheidkundige Vereniging van Harderwijk en Hierden, Postbus 210,3840
AE Harderwijk; contr. € 16,- p.j.), 8e jg., nr. 1, maart 2004. R. van Vuuren: Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe in Harderwijk [info@streekarchivariaat.nl en www.streekarchivariaat.nl]; H. Schaaf: Verdwij-
nende geuren. Gedachten bij de sloop van de soepfabriek [California]; Muntslag in Harderwijk (13).
Hele- en halve Gouden Rijders; R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (18) [nageslacht van
Petrus Cageling, geb. Maastricht ca. 1768, overl. 1815, tr. Maria Sebilla Swilders; zoon Marinius Arnould
(overl. Padang 1837) tr. Harderwijhk 1834 Antjen Priester].

Idem, nr. 2, juni 2004.]. en J. Klein: Het Belgenkamp in Harderwijk 1914-1918; Muntslag in Harder-
wijk (14); Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar geleden berichtten; R. Uittien-Jacobs: Harderwijkers
en/of Hierders (19). Aanzet tot een genealogie Haklander [i8e-2oe eeuw].
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Vosholkroniek (Cultuur-historische Vereniging 'Ter Aar'; secr.: D.W. Bresters, Westkanaalweg 119,2461
GW Ter Aar; Het historisch museum, Westkanaalweg 118, Ter Aar, is geopend op wo, za en zo middag
van 14.00 tot 16.00 uur; tel. 0172-605.852), ïw kw. 2004. H. Koeleman: Veilingklok komt na 33 jaar weer
tot leven; Leerlingen Openbare School Ter Aar anno 1925. De school van Meester Jonker [met foto's en
namen, o.a. Kroon, Koetsier, Kempenaar, Van Roon]. Idem. 2e kw. 2004. Schaatsen en schaatsenmakers
uit Ter Aar [smid Brewe, en de smeden-familie PieterseJ; Verv. Herinneringen van O. Kerkhoven; Katho-
lieke Meisjes Gilde Langeraar.

Westerwolde. jg. 25, nr. 2, juni 2004. P.J.C. Elema: Niet elk schot is een Eendvogel... (Vlagtwedde) [fa-
milie Eendvogel, via Hattem afk. van Hoogeveen; oudst bekende: Harmen Hendrix (Waaijman) tr.
Hoogeveen 1684 Lysbeth Vrens; een tweede familie Eendvogel te Smilde kon niet worden aangesloten];
J. Boerhave-Migchels: Catharina (Trijntje) Bloothooft - een opmerkelijke vrouw - [ged. Zevenhoven (ZH)
1811, overl. Bourtange 1855; uit een familie van watermolenaars; tr. Bellingwolde 1838 Berend Berends
Manssens]; Westerwolders en hun woningbezit. De marke Wedde; Kwartierstaat (6 gen.) van Jantje
Migchels [geb. Onstwedde 1942, tr. 1966 G.J. Boerhave; —, Karskens, Maarsingh, Stratingh]; Antw.
Moorlag - Rouw - Haan.

Westfriese families. 45e jg., no. 1, maart 2004. D. Swart (t)/K. Swart: De familie Swart uit Heerhugowaard/
Zuidscharwoude [eind i8e-2oe eeuw]; R.Jongejeugd: Zwier uit Opperdoes [afk. van Oudemark; i8e-2oe
eeuw].

Idem, no. 2, juni 2004. D.J. Bais-Hillen (-\)IJ.W.Joosten e.a.: De doopsgezinde familie Bakker uit Enk-
huizen [oudst bekende: Wobbe Sibbeltsz tr. Schoterland (Gerecht) 1675 Trijntje Jeltes]; C.R. Postfl.W.
Joosten: De boerenfamilie Posch/Post [oudst bekende: Cornelis Jansz Posch/Posk, 1660 weesmeester, 1701
sluismeester, wonende Hoogkarspel, tr. Mary Jans; geen verwantschap gevonden met families Pos in
Waterland en Oud-Loosdrecht].

Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 1, maart 2004. Nieuws van de Werkgroep Metaalvondsten Zeeland [het
zegelstempel van Willem But (1440)]; Adressen heemkundige organisaties; Heemkundig rondje:
Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten; Van osendrop tot regenwaterafvoer. Zeeuws Archief
Nieuws, nr. 21, maart 2004. ISIS: http://www.zeeuwsarchief.nl; Genlias: http://genlias.nl; TOP: http:
//top.archiefplein.nl.

Idem, jg. 3, nr. 2, juni 2004. B. Wennekes: Oorsprong boerderijkaart bekend [hofsteden in de Strijders-
gatpolder te Cadzand; eigenaren: Bruneel, Verhage, Brevet, Casteleijn, familie Erasmus (1803-1970),
Staatsbosbeheer]; Heemkundig rondje: Historische Vereniging Arnemuiden. Zeeuws Archief Nieuws.
nr. 22, juni 2004. De muntpers van Daniel de Blieck [1670]; Geboeid door het Zeeuws slavernijverleden.

Zeeuwse familiepraet. 19e jg., nr. 1, juni 2004. Verv. Levendale pakt uit... (Bewerkte extracten RAZE
2040) [o.a. Lijsbeth Adriaens wed. chirurgijn Marinus Jacobsen (1597); Lambrecht Schaepers (1597);
Mattheus Weijts (1597); Margriete Adriaen Loeffsdr. (Grietjen Loef) wed. Jan van Goor (1597), hertr.
Goes 1598 Melis Weegerganck; Digna Cornelisse van Olstende (1532-1603), testeerde 1597, geh. met Mi-
chiel N. Oostdijck; Tinnegieters in Goes (Inghel Vincents' weeskinderen 1572 en 1586, David Inghelsen
tr. 1587 Leunken Macharis, Mayken Inghelsen tr. Goes 1596 Michiel Pieterss glasemaker); Mayken Clerx
Jansdr (1601); Erfgenamen van Luenken Dignusdr wed. Jacob de Waele en de erfgenamen Henric Janss
Visscher (1602)]; Genealogische aantekeningen 7. De 'hink-stap-sprong' van een familie Simons(e):
Domburg... Groede... Westkapelle... Zaamslag [i8e-i9e eeuw].

Zijper Historie Bladen (Historische Vereniging 'De Zijpe'; secr.: J. Rampen, Postbus 14,1750 AA Scha-
gerbrug;lidm.€ 20,- p.j. op postbanknr. 566.4254), 22e jg., nr. 1, maart 2004.L.F. vanLoo: Trams en trei-
nen door (de) Zijpe (vanaf ca. 1865); Idem: De Zijper (gemeentelijke) monumenten, afl. 1: Het complex
van de voormalige zuivelfabriek 'De Eensgezindheid' te St. Maartensvlotbrug; J.T. Bremer: De stranding
van het V.O.C.schip 'Horstendaal' tussen Huisduinen en Callantsoog [strijd om de wrakstukken]; Voor
u gelezen in de Zijper Courant: familieberichten (1) 1880-1898.

Idem, nr. 2, juni 2004. L.F. van Loo: Het Zijper goudplevierenvangers-geslacht Slijkerman [Arie Slij-
kerman (geb. 1933) vertelt; ige-2oe eeuw]; P.T. Klant: De Duitse 347e infanteriedivisie; De collectie van
het Zijper Museum, afl. 2 [Willem Goudsblom, geb. Harenkarspel 1852, tr. 1875 Elisabeth Spierdijk];
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Familieberichten (2) 1900-1919 [uit de Zijper Courant]; L.F. van Loo: De zaak van de penningmeester Jhr.
Mr Cornelis van Foreest heeft in 1814/15 de kas van de Zijpe en Hazepolder niet op orde [met gegevens
van hoofdingelanden o.a. Maat, Blaauboer, De Carpentier, Hopman, Van Brederode, Groenveldt, Vader,
Fontein Verschuir].

Uit onze afdelingsbladen
Amersfoort e.o.. jg. 13, nr. 2, april 2004. A. Bousema-Valkema: Uit de Werkgroep Notariële Aktes
[testament(en) van Peter Jacobs van Soest en Ermtje Cornelis (1680); Thornton (1685); Anthoni Wouters
van Woudenberg (1686 te Amsterdam; bakkersproef 1685); Verkoop t.b.v. Geertruijd Hemplaets wed.
Ghijsbert G. van Campen (eerder wedr. van Metge Segers) (1685)]; A. van Nostrum: Uit de Werkgroep
Transportakten: Zijn allerlaatste veldslag [en lange testament van Robbert van Giffen, 1660].
Amstelland. nr. 54, mei 2004. M. Vulsma-Kappers: Graven Oude Kerk op internet [met een selectie van 200
familienamen]; Enige reacties na de rondleiding in het Verenigingscentrum; J. Vrijman: Vrijman, een
beroep; J.C. Gaasterland: Familiebijbel Schuling/Schuiling/Brink [1798-1838].
Apeldoorn e.o.. 2004, nr. 2. M. R. Doortmont: Stamboomonderzoek in Oost- en West-Indië [samenvatting
van een lezing].
Delfland, jg. 13, no. 1, maart 2004. J. Heemskerk: Top van het geslacht Luchtigheyt [Cornelis Gerritsz te
Benthuizen.Zegwaart e.e., vermeld 1579,1590; zijn zoons en kleinkindren]; Verv. Wapens van gemeen-
ten ... heraldisch en historisch toegelicht. Monster. De Lier.
GeneVer (Zuid-Limburg). jg. 7, nr. 2, mei 2004.500 jaar Hollard, afl. 6js\ot;A. Piasier: Genealogie Op den
Camp [oudst bekende: Gerardus Op den Camp, smid, rademaker, schepen, tr. Stein 1682 Maria Smeets;
9 gen.]; H. Boersma: Gebruik en overname van gegevens zonder bronvermelding; A.Janssen: Visitatierap-
porten van het voormalige bisdom Roermond en het bisdom Luik [lezing; samenvatting Th. Maes]; Th.
Maes: De Beltkorenmolen te Nuth [gebouwd 1880-82, wisselde tien keer van eigenaar; laatste molenaar
Mathias Delbressine, overl. 1971; verslag van een excursie].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 32, mei 2004. N. Plomp: Het CBG en de diversiteit beoefening ge-
nealogie [samenvatting van een lezing]; Open discussie genealogie nu en in de toekomst [tijdens de dis-
cussie o.l.v. R.F. Vulsma kwamen onderwerpen aan bod als het werven van vrijwilligers, een bijzondere
leerstoel genealogie en samenwerking tussen de functionele afdelingen van de NGV].
HuppelDePup (Groningen), jg. n, nr. 2, mei 2004. A. Veldhuis: Onbekende bron: Protocollen van cri-
minele zaken [1475-1527, 1616-1811; voorbeelden Anneke Udens en Tiddo Huninga (1643), Lodewijck
Senchorst (1628), Louwert Fockens (geb. 1630; 1672)]; H. Selling: Hermanus Schmaal Mulder [fragment
Mulder te Winschoten i8e-i9e eeuw]; W.G. Doornbos: Naamslijsten. De burgeren en leden van het con-
stitutioneel gezelschap van de stad Groningen, 1 juni 1798; PJ.C. Elema: Ziervogel (maar eigenlijk Hay-
kens) [drie generaties Haijkens o.a. te Oostwold en Nieuwolda; i8e-i9e eeuw]; H.Hartog: Wonderbaarlijk
gered in 1805; een treurig einde in 1852 [Reiner, geb. Foxhol 1803, zoontje van Lambertus Sonderman en
Elzijn Roelfs (Nieland), gereanimeerd door smid Willem Woestman en Aaltje Lammerts; in 1852 dode-
lijk door de bliksem getroffen, nalatende vrouw en vijf kinderen]; M. Glas: Bulthuis uit Hornhuizen
[18e eeuw]; J. Waterborg: De herkomst van Wibrandus Hartzma [ ca. 1652-1727, predikant; Hars(s)ema,
Hertsema, Siurtzema, Eelts]; P.J.C. Elema: Eikerman in Groningen [2 gen.; 19e eeuw].
Kwartier van Nijmegen, jg. 8, nr. 2, mei 2004. J. Kaldenbach: Geldersen in het Notarieel van Noord-
Holland; N.A. Hamers: Manuscripten en documenten betreffende Nijmegen en omgeving; E. Kam: De
K.M.A. te Breda; Kwartierstaat Martinus Philippus Spoek [1913 Nijmegen 1994; 6 gen.: —, Witman,
Teunissen (te Nijmegen), Van Haaren].
Threant (Drenthe), 15e jg. (2004), nr. 2. Verv. Emigratie van Drenthen naar Limburg [Zwiep, Lanting];
Verv. Kwst. Smegen; Verv. Kwst. Elzinga; W. Tip: Kwartierstaat Jan Hendrik Willem Tip [geb. Emmen
1969; —, Hekman, Fokkema, Veenhoven].
Twente Genealogisch. 20e jaar, no. 2, april 2004. Verv. Kwst. Van Lenthe; Moederreeks Johanna Maria
Haarhuis [geb. Geesteren 1906; Schröder, Werger/Boswerger, Busscher, Voshaar, Alerinck]; Moeder-
reeks Hendrika Kerver [geb. Enschede 1913; Wering, Fackler, Pieters (te Twist/D), Falke (te Meppen),
Beckmann, Piggen]; A. Neggers: Een verdwaalde vondeling [Antoonij Neggers, 1789 te Amsterdam; zijn
verwanten en levensloop; tr. Enschede 1812 Willemina Rekers]; H. Boom: Vroedvrouw Aaltje(n) Holt-
kamp (3).
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België
Bachten de Kupe/Die Chronvcke Bachten de Kupe (regionaal heemtijdschrift), 46e jg., nr. 1, jan.-maart
2004. Verv. Zijn vader was een smid [werkzaamheden, betalingen, de komst van de electriciteit; voor de
2e WO; herinneringen van Gerard Polier.]; Drie priesters in Reningelst vermoord [1568, door een bende
bosgeuzen 'den Quaden Hoop' o.l.v. hun kapitein Jan Camerlynck; hun namen en bestraffing; beteke-
nis van de naam Camerlynck].

Genealogie & Computer, jg. 21, nr. 1, jan. 2004.
Werken met REUNION 8 op Macintosh (3);
L. Lefevere: Minder gekende eigenschappen
van STAM; H. Goegebeur: TMG 5.11 CD versie.
Idem, nr. 2, maart 2004. Verv. REUNION.
Communicatie; P. Donche: Genealogisch-he-
raldische wandkaarten [op bladen van 70 bij

100 cm worden verwantschapschema's en kleine, maar goed herkenbare wapens digitaal afgedrukt;
gebruikt wordt CorelDraw, versie 8; geleidelijk ontstond een databank met volledig getekende wapen-
schilden]; TMG Utility 5, deel 3; STAM weetjes. Idem, nr. 3, mei 2004. W. Depuydt: Irfan View 3.85; W.
Maes/L.Lefevere: STAM. Downladen van de laatste versie... kinderspel.

Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. 2e jg., nr. 1, jan.-febr. 2004. W.Alenus: Antieke families uit Herk-
de-Stad [Alenus, Hermans, Van Weddingen]. Idem, nr. 2, maart-april 2004. Bronnen voor de genealoog
in Gentse archieven. Rijksarchief Gent [http://arch.arch.be/]. Idem, nr. 3, mei-juni 2—4. W. Devoldere: Het
Stadsarchief van Gent.

Le Parchemin. No. 351,69e année, mai-juin 2004. Ph.-E. Detry: Témoignages iconographiques et héral-
diques des Séjournet [stamreeks met wapenafbeeldingen; oudst bekende: Jehan Séjournet, overl. 1414,
schepen van Ath]; M. Belvaux: La familie de Frangois-Gérard Pirson, membre du Congres national en
1830; F. de Meulenaere: La familie de Bierne XlVe-XVIIIe siècles [met fragmenten De Wallon-Cappel/van
Waelscappel en Van Zeghers-Cappel]; Héraldique vivante: Bossaert/Bossaert Derache, Van Naemen.

Duitsland
AltpreuSische Geschlechterkunde. Familienarchiv, Band 25 (2003). Nachfahrenliste des Martin Muttray
aus Schottland [overl. Memel 1740, tr. ca. 1690 Ursula Morray]; Kwst. van Fritz Muttray [geb. Dresden
1925; o.a. v. Lenski, Douglas, Grünhagen]; Kwst. Ammon (Kreis Johannisburg); Die Nachkommen
des Jacob Thimm aus Dirschau heute Tczew/Polen [i8e-2oe eeuw]; Kwst. Lutz [uit Gartingen; met
o.a. Grünenberg, Jantz, Ri(e)bold); Kwst. Warnat/Warnatis [met o.a. fragmenten Stradat(is), Pinkel,
Guddovin/Gudovius, Plesdonat/Plesdenatis, Dimsak, Rudau, Kohrt]; Bijdr. betr. Bonin, Pacholek,
Schala, Remer/Riemer/Rehmer, Döpner/Doepner, Seidler [kwst.], Pan(t)zer [kwst.; i6e-eeuwse kwartie-
ren te Koningsbergen], von Karpowitz [kwst.]; Aus dem Nachlafi Quassowski. Ahnenlisten und Stamm-
folgen [o.a. Laxdehn, Lobach, Löbel, Löckel/Loeckell, Loy (met Beyer)].

Archiv Ostdeutscher Familienforscher. Band 15, Lieferung 15, Aug. 2003. Bijdr. betr. o.a. Schermall
[Grzimal, Grsemall, Czermal), Schube'rt, Gronert, von Prussack, Korthals, Boning, Lochter, Wandler/
Vendier, Grude.

Idem. Lief. 16, Nov. 2003. Die v. Brandt auf Schlofi Seeberg im Egerland. Vorfahren, Nachkommen
und Anverwandte in Bayern, Franken, Pfalz, Sachsen usw. [i4e-i7e eeuw]; Ostdeutsche im altesten
Tübinger Ehebuch 1553-1614; Ahnen und Seitenverwandte der Geschwister Hanke (Schlesien und Os-
tpreufien); Stammliste Fehlauer aus Pensau, Kreis Thorn; Johann Nepomuk Höllner - ein vergessener
Wundarzt [geb. 1848].

Idem. Lief. 17, Dez. 2003. Familie Becker aus Libau in Kurland [i8e-2oe eeuw]; Stammfolge Röthke
aus Bellichen an der Oder [i8e-2oe eeuw]; Familie Gaede aus dem Kreis Rosenberg [ook o.a.: Jeda,
Ge(h)de; i8e-2oe eeuw]; Familie Bergenroth aus dem Kreis Stallupönen; Ehlert (aus See Buckow), Goller
(Noord-Bohemen, Egerland), Piesig(k) [te Czersk].
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Beitrage zur westfalischen Familienforschung. Band 60 (2002) [2004]. Friedrich Müller/N. Henkelmann:
Westfalische Auswanderer im 19. Jahrhundert. Auswanderung aus dem Regierungsbezirk Munster. II.
Teil [gegevens van de aanvragers van toestemming om te mogen emigreren (naam, woonplaats, beroep,
data, ouders) en die van mee-emigrerende verwanten, jaar van emigratie en reisdoel; A. Toegestane
emigratie. B. Heimelijke emigratie. C. 'Entlassene' uiteindelijk niet geëmigreerde personen; personen-
en plaatsnamenregisters. Het reisdoel lag vaak ook in Nederland, bijv.: nr. 7073: Wilh. Schöning uit
Vreden, geh. met Johanna Eeltink, in 1903 naar Haaksbergen, omdat zijn schoonvader Herman Eeltink
hem zijn kotte wil overdragen; nr. 2044: Gottlieb Joseph Georg Johlmann uit Breda, in 1859 terug naar
Breda omdat vrouw en kind in Sünninghausen zijn overleden; nr. 4082: Leonhard Lampe uit Mettin-
gen, koopmansleerling in 1890 naar Sneek; nr. 1613: Benjamin Wilh. ter Kuile, fabrikant te Epe, geb.
Enschede 1853, tr. Chr. Willink, in 1889 met vrouw en zoon Pruisisch staatsburger geworden. Prachtig
naslagwerk!].

Deutsches Familienarchiv. Band 134 (2001). Ahnenliste der Geschwister Grüninger. Hessen - Rheinhes-
sen - Sudetenland. Teilliste Schmitt [te Heppenheim an der Wiese; —, Gölzenleuchter, Kleemann,
Hohl]. Teilliste Pechmann [te Pfefferschlag en Hintring; —, Pöchmann, Hundsnurscher, KrejciJ.
Stammfolge Pechmann; Ahnenliste der Geschwister Heil [aanv./corr. op Band 124]; Ahnenliste der Kin-
der Heil [van moederszijde: Burger (o.a. te Breitenbach en kwartieren in Saarland), Pfundner (uit Karin-
thiè' en verder kwn. in Oostenrijk), Luh (en andere kwn. uit Sudetenland)]; E. Otto: Die Bevölkerung der
Stadt Butzbach (i.d. Wetterau) wahrend des Mittelalters [dissertatie uit 1893; herdruk].

Idem. Band 135/136 (2001). Olofv. Randow. Die Randows. Eine Familiengeschichte [een indrukwek-
kende hoeveelheid informatie werd in deze uitgave bijeengebracht over de adellijke familie von Ran-
dow, die haar naam ontleent aan het dorp Randau, ten zuiden van Maagdenburg; de bewezen afstam-
ming gaat terug tot in de 15e eeuw; het boek (723 pagina's!) heeft achterin schema's van de derde stam,
die een duidelijk zicht geven op de diverse lijnen].

Düsseldorfer Familienkunde. 21. Jg., Heft 1/1985. Von Aldebrüggen - zu Volmericheym - Velmercken -
zu Velbrüggen. Die Wandlung eines Familiennamens [i3e-i6e eeuw]; Die Belehnung des Rutger von Al-
denbrüggen gt. Velmercken mit 'Vogelsang' [1470,1483]; Ahnenliste Peter Joseph (von) Cornelius [1783-
1867; —, Bonrath, Cossé, (Corsten)]; Verv. Kath. Einwohner der Pfarre Düsseldorf-Derendorf 1692-1717
[Meurers t/m Piels; met o.a. Mingerdorff, Moll, Muller, Münchs, Neander, Neuhausen, Norbesrath, Of-
fermans, Pesch]; Ahnenliste Laurenz F.J.M. Cantador [1810-1883; —. Küpper, Rettig, Coustoll/Constol].

Idem. Heft 2/1985. Das Ratinger Haus des Ritters Arnold von Kalkum; Verv. Kath. Einwohner Düs-
seldorf-Derendorf [Piels t/m Seiffert; met o.a. Pirau, Poppen, Pullen, Pütz, Reichartz, Reuter, Rings,
Römer(s), Rosellen].

Idem. Heft 3/1985. Verv. Derendorf [Seiffert t/m Schmitz; met o.a. Servo(e)s, Sybertz, Spel ter, Spee-
mans, Spieker, Suderleiten, Sulsenfuss, Suttan, Schaven, Schafer, Schelenbaur, Scherffen, Schiefer,
Schlipper, Schlösser]; Rneinlander in den Traubüchern von Hannoversch Münden; Der Familienname
Burghartz.

Idem. Heft 4/1985. Alphabetische Übersicht der Namen im Landsteuerbuch Düsseldorf s von 1632
[A t/m H]; Drei Generationen der Familien Voss und Geilenberg aus Rhein- und Hitdorf in Protokol-
len vor der Kirchenbuchzeit; Verv. Derendorf [met o.a. Ronde, Siebers, Spieker, Steinkaul, Schieffer,
Schafer/Schafer]; Genealogisch verwertbares Material im Stadtarchiv Hilden.

Genealogisches Tahrbuch. Band 43 (2003). H. Belthle: 'Hetzo er noch viel zu jung und untüchtig sei
dem hiesigen Dienst vorzustehen'. Die Blutgerichtsbarkeit und das Amt des Scharfrichters in Tü-
bingen [scherprechtersdynastieën: Vol(l)mars, Deigendesch, Grossholz, Widmanns, Weidenkeiler en
Carle; ambt, terechtstellingen, geschiedenis van de Tübinger scherprechters: o.a. Zeberlin/Zeberle,
Kaser/Keser, Schellenberg, Ostertag, Heller/Haller, Kaufmann, Stückler, Wiedemann, Beltlen/Belthle,
Waiblinger, Kratt]; L. Becker: Philipp Reis in Friedrichsdorf, der Erfinder des Telefons, und seine Ahnen
[Gelnhausen 1834 - Friedrichsdorf 1874; —, Fischer, Glöckner/Klöckner, Ickes; veel ver teruggaande
kwartieren te Gelnhausen]; G. Giebermann: Die von Otthera in ihrem hessischen Zweig, insbesondere zu
Butzbach [stamvader was Cord Ottra, overl. 1488/93, een Erfurter koopman van wede]; H. Metzke: Bern-
hard Schmitz Vater und Sohn und ihre Familie. Ein Beitrag zur Geschichte der Anglistik und Roma-

Gens Nostra 59 (2004) 525



nistik im 19. Jahrhundert [Johann Bernhard Schmitz (ged. Munster 1774; extn. Jochmaring) tr. Londen
1815 Marie Louise Wiegers, uit Bielefeld; nageslacht]; W. Aquila: Nachfahrenliste Leonhard Adler, spa ter
Aquila, aus Augsburg [geb. ca. 1440]; R. Wolf: Limburger Stiftsherren als Pfarrer von Camberg; G. Seibold:
Dritter Nachtrag zu einer schwabisch-frankischen Ahnenliste [Bande 30,31,37/38; o.a. Sauerhammer/
Saurnheimer/Saurhaimer, Stromayer, Rugel]; Liste der bei der Zentralstelle für Personen- und Fami-
liengeschichte registrierten und in ihrem Archiv in Frankfurt am Main-Höchst vorhandenen Ortssip-
penbücher.

Ihre Familienforschung in und um Osnabrück. Heft 6,2. Jg., Okt.-Dez. 2002. H.-P. Wessel: Bei alter deut-
scher Schreibschrift nicht verzagen. 9 Tips für Genealogie-Anfanger/innen; Vorfahrenliste von Elisa-
beth T. M. Hachfeld [o.a. Lodtmann, Roland, Grober]. Idem, Heft 9,3. Jg., Juli-Sept. 2003. Vorfahrenliste
Pagenstecher [ook hier ontbreken weer de basisgegevens van drie generaties i.v.m. de Datenschutz; v.
Bacmeister, Buff, Vogelsang]. Idem, Heft 10,3. Jg., Okt.-Dez. 2003.J. Kaldenbach: Münsterlander in Nord-
hollandischen Archieven; Verv. Kwst. Pagenstecher [met o.a. Prasse, Gösling, Gruner(t), Wördeman(n)/
Woerdeman(n) (te Wildeshausen), Krochmann (te Hamburg)]. Idem. Heft 11, 4. Jg., Jan.-Marz 2004.
Stammliste Wörmeyer [te Mentrup; i8e-2oe eeuw].

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde. 72. Band (2003). N. Rügge: Der graflich lippi-
sche Hof um 1700; Zur Baugeschichte des Detmolder Schlosses zwischen 1673 und 1734; Hans Hinrich
Rundt in Detmolt [architect uit Hamburg, vervaardigde tussen 1698-1720 werk voor de Graven zur
Lippe]; Voorts bijdragen over Vorstin Pauline en de muziek, de Zomerresidentie, Klooster Marienanger
in Detmolt, Gokspelen in Meinberg, Dagboeknotities van Helene Liesemeier (1914-1919), Ludwig Al-
tenbernd (1818-1890, dichter); R. Linde: Rolf Bökemeiers Thesen zur örtlichkeit der Varusschlacht. Eine
Kritik.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins. 74 (2002). Hierin o.a. Die Herausbildung parteipoliti-
scher Interessen unter Gutsbesitzen im Verlauf des Revolutionsjahres 1848 [o.a. Wilhelm Freiherr von
der Recke, 1817-1910]; Der Kanoniker und Dichter Everhard von Cersne aus Minden [eind i4e-begin 15e
eeuw]; Kaiser Karl IV. in Minden (1377). Aus dem Reisetagebuch eines mittelalterlichen Herrschers; Die
Kirchspielschule in PreuGisch Oldendorf ab 1584.

Oldenburgische
Familienkunde

Oldenburgische Familienkunde. Jg. 46, Heft 1-2, Marz 2004. R. Scheelje: Scheelje. Eine Familie aus dem
Stedinger Wüstenland [met uitvoerige inleiding o.a. Stedingen in de middeleeuwen, de naam (o.a.
Schellie, Schelge, Schellyge, Schelling, Schellinck), ontginningen, oudste vermelding 1489; geïllu-
streerd met kaarten].

Idem. Heft 3, Juni 2004. W. Büsing: Das oldenburgische Geschlecht Wübbenhorst, 5. Teil. Stamm We-
sermarsch mit den Zweigen Oldenburg, Wismar und Altmark.

Osnabrücker Familienforschung. Heft 26, Mai/Juni 1996. Das Rittergut Osthoff; Verv. Ahnenliste
Gösling [o.a. Krochmann, Sickmann, Pestmann, Biedendorff, Lindheimer]. Idem. Heft 27, Juli/Aug.
1996. Verv. Laer's Bevölkerung 1630-31 [Bauerschaft Westerwiede]; Ahnenliste Georg Heinrich Schulte
to Brinke [geb. Beckerode 1910; naamreeks, met Tiemann, Hollenkamp to Brinke]; Nachfahren Vos(s)
[nageslacht van Jürgen Heinrich Voss tr. Margaretha Cathrine König; zoon Berend Hindrik, geb. Dissen
1784, overl. Westerlee 1824, tr. Oude Beerta 1796 Susanna Tammes Tammenga]. Idem. Heft 28, Sept./
Okt. 1996. Vorfahrenliste Wilhelm Dulle [geb. Dohren 1915; Dulle, Kuhlmann/Kuelman, Back, Briig-
ging (eerder: Hiemann)]. Idem. Heft 29, Nov./Dez. 1996. Soldatenschicksale aus der Napoleonischen
Zeit; Verv. Kwst. Dulle [o.a. Brockhaus, Gosekamp, Back (te Bramhar), Braam, Künneken].
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Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde. Band XV, Heft 5,52. Jg. (2003). Das Windener Hofgut und seine
Bestander; Edenkobener Einwohner Anno 1721 [o.a. Acker, Bopp, Croneisen, Doll, Escher, Franck, Gens-
slinger, Gleich, Griess, Hausel, Herre, Heusel, Hoffmann, Kern, Kuhn, Mehle, Muller, New, Römmich/
Römmig, Sarter, Schafer, Schenckel, Schrohe, Stuber, Treber, Unruh, Zimpelmann]; Trauungen Freins-
heimer und anderer Auswartiger im katholischen Kirchenbuch Dackenheim 1300-1746; Die Vorfahren
von Johannes und Anna Maria Margaretha Plantz aus dem New Yorker Mohawk Valley.

Idem. Band XV, Heft 6,52. Jg. (2003). Denombrement der Herrschaft Landstuhl, Anno 1681; Die Hei-
rat des landgraflichen Leibkutschers Ludwig Krautwurst in Pirmasens [geb. Schaafheim 1745, tr. 1772
Elisabetha Margaretha Schneider]; Zur Familie Frolock in Rodalben; Eine Anderung von Vornamen
wegen Verwechslungsgefahr in Rodalben [vanwege de veel voorkomende gelijke namen werd in 1788
door het Amt bepaald dat een voornaam zou worden vervangen en/of een andere eraan toegevoegd;
het betrof 25 jongens en mannen in de leeftijd van 4 tot ca. 27 jaar; o.a. Ederich, Geenen, Helfrich, Ger-
mann, Anckener]; Zur Herkunft von Johanna Teutsch, Ehefrau des Johann Peter Hennet von Weselberg
[tr. 1715; Henette, L'All(e)mand, Cornet]; Kirchenbuchunterlagen aus der Westpfalz.

PFALZISCH-RHEINISCHE FAMILIENKUNDE
Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 53. Jg. (2004), Heft 1. H.
Feenstra: Persönliche Beziehungen zwischen der Provinz Groningen und Ostfriesland vom 16. bis in
das 19. Jahrhundert; H. Heyken: Verheuerungen herrschaftlicher Landereien im Amt Esens von 1724 bis
1736-

Idem. Heft 2/2004. A. Petersen-Roil: Amos Kromminga, von Holte/Ostfriesland nach Austinville/Iowa
[geb. Coldeborg 1816 (exm. Overlander)]; H. Fischer: Johan Diuren und Hayke Oltmanns in Haxtum und
deren Vorfahren [tr. ca. 1689; Djuren en patroniemen; te Aurich, 17e eeuw]; Erganzungen zur Ahnenlis-
te Tjaden; Communicanten-Liste aus dem Jahre 1637 [KB Mitling-Mark]; Aanv./corr. Ortsippenbücher
Westerende, Backemoor, Collinghorst, Ihrhove [Frese]; Die Kirchenvorsteher der luth. Kirchengemein-
de Leer seit 1775.

Spuren. Band 2, Nr. 12,10. Jg., Jan.-Marz 1996. Verv. Dors(s)el(o); Aanv. Duffhues [Maria Gertrud D. tr.
te Sendenhorst Bernhard Th.S. Bering; kinderen]; Aanv. Münstermann; Fragment Topheide/Dopheide
[te Gröblingen; eind i8e-begin 19e eeuw]. Idem. Nr. 13, April-Juni 1996. Die einzelnen Generationen auf
den Hof Schulze Heuling in Milte [1465-1947; o.a. Schulte, Ten Brink, Holdynck, Schulte zu Holdynck,
Höling/Heuling, Schulz(/t)e Heuling]; Verv. Dorsel(o); Verv. Topheide [i9e-2oe eeuw]; Familienchronik
Egens [19e eeuw]; Fragment Blöbaum [te Warendorf; 19e eeuw]. Idem. Nr. 14, Juli-Sept. 1996. Verv.
Dorsel(o); Evangelische Christen in Warendorfer Wahlerlisten 1902-1908; Fragmenten Zunder [19e
eeuw] en Grothues [te Oelde; i8e-i9e eeuw]. Idem. Nr. 15, Okt.-Dez. 1996. Verv. Dorsel(o); Aus der Ge-
schichte des Hofes Nuphaus in der Bauerschaft Hentrup im Kirchspiel Liesborn.

M. Vulsma-Kappers
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vragêïirübriék
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste.van leden van-de NGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.r Doorgaans is; het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere génealögen eeri antwoord té krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen. ' ^ ^ ^ ^ ^ T x ^ '

De vragen (met antwoórdporto en niet 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.

vragen
497-VAN ASSENDELFT
Mr. Jan Meesz. van Assendelft, chirurgijn te Leiden (1587), tr. Lucia van Banchem. Hij had enkele broers
en zusters, onder wie Willem Meesz. van Assendelft, houtkoper te Alphen en Leiden, tr. Duijfgen Jans-
dr. Hun vader was Bartholomeus Jansz. (van Assendelft?), die in 1519 beleend werd met 2 morgen land te
Alphen en vóór 21-5-1551 overleed. Gevraagd: nadere gegevens over de ouders en het voorrgeslacht van
mr.Jan Meesz. van Assendelft.

T.J. de Koning, Nieuwkoop

498.WIJDOOGEN
Nicolaas Martinus Wijdoogen, kunstschilder, geb. 14-12-1824, overl. 10-1-1898, leert Amsterdam 1849
de Deense Annette Piwoda kennen en vertrekt met haar naar Denemarken. Gevraagd: geboorte- en
overlijdensplaats van N. M. Wijdoogen, huwelijksgegevens en kinderen. Volgens de kunstlexicon van P.
Scheen zou hij geb. zijn Koog aan de Zaan 1814 en overl. Zwijndrecht (B) 1888, doch dit is onjuist.

A. A.G. Smit, Wognum

Aan dit nummer werkten mee:

L. R. Deugd, Joubertstraat 92,1782 SH Den Helder.
Mevr. P.J.C. Elema, Peizerweg 70/14,9726 JN Groningen.
A.W.J.M. van Gestel, Pr. Alexanderstraat 16,5616 BLEindhoven.
R.C. M. van Glansbeek, Kwikstaartweg 31,9765 JR Paterswolde.
W. de Graaf-Valk en A. Valk, p/a Westduinweg 165,2583 AA Den Haag.
Drs. L. M. van der Hoeven, Westduinweg 165,2583 AA Den Haag.
D. E C. Kuperus, Looyerslaan 35,2223 GH Katwijk ZH.
R. F. Vulsma, Sarphatipark 94-II, 1073 EB Amsterdam.
Mevr. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94-n, 1073 EB Amsterdam.
Antoon de Wijse, p/a Pr. Alexanderstraat 16,5616 BL 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.
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