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De sluis bij de Linschoterpoort waar AmelGerritsz. van Schaijck(U)sluiswachter was

De naam Van Schaick (verschillende spellingsvarianten, incl. Van Schadick)
komt in Oudewater voor het eerst voor door de komst vanuit zijn geboorte-
plaats Amersfoort, van Amel Gerritsz. van Schaijck. Hij zal zich midden jaren '30
van de zeventiende eeuw in Oudewater hebben gevestigd. Enkele jaren later
verwierf hij er het poorterschap; het poorterboek vermeldt op 12 september
1644: 'Amell van Schadick, geboortich van Amersfoort'. Hij was sluiswachter
van de sluis in de Lange Linschoten, dicht bij de Linschoterpoort.

Naar Amels voorgeslacht deed ik geen onderzoek; wel maakte ik gebruikt
van gegevens uit de publicatie van J.G. Smit over de Amersfoortse huwelijken
voor schepenen'. Bovendien werden gegevens ontvangen van K. A. Reuvers te
Lelystad; de kwartierstaat hierna als bijlage weergegeven, is geheel van zijn
hand. Op de valreep kreeg ik een tip2 dat 'enige jaren geleden' er iets geschreven
zou zij n over Amersfoortse Van Schaick'en in het blad Flehite. Het betreffende
artikel3 onthult inderdaad een aantal interessante feiten met betrekking tot de
voorouders van de hierna onder I. opgevoerde GerritAmmelsz. van Schaijck.
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Uit een Oudewaterse akte van september 1657 blijkt de naam van sluiswachter Amels vader:
Gerrit Am(m)elsz. van Schaijck. Diens huwelijk is te vinden in de publicatie van Smit'. De namen
van een zuster van Amel (II) en haar man blijken uit dezelfde Oudewaterse akte van 1657.

Genealogie
I. Gerrit Ammelsz. van Schaijck, te Amersfoort, overl. vóór 24-9-1657, tr. Amersfoort i8(i7)-4-i6o2
Cornelisgen Beerntsdr.

Degenen die bruidegom en bruid vergezelden naar het gerecht om aangifte van het voorgenomen
huwelijk te doen, waren voor hem Frans Ammelsz. van Schaijck, en voor haar Dirck Petersz.'.

Kinderen (voor zover bekend):

1. Amel Gerritsz., volgt II.
2. Geertrui]tGerritsdr. van Schaijck, overl. na 24-9-1657, tr. Assuerus Anthonisz. Verrist.

II. Amel Gerritsz. van Schaijck, geb. Amersfoort, poorter van Oudewater 12-9-1648, sluiswachter
aldaar, begr. Oudewater 7-9-1664, tr. Taleken (Taelcken) Dirckxdr. Vlugge, stadsvroedvrouw te Ou-
dewater, komt voor op de lidmatenlijst van 15-5-1656 als 'Talike moer', overl. tussen 18-1-1673
en 24-8-1677, dr. van Dirck Lubbertsz. Vlugge en Jannichien Sijben Egberts (zie de bijlage).

Handtekening van Amel Gerritsz. van Schaijck
onderde akte d.d. 24 september 1657

12-4-16314: Ammel van Schadyck en zijn vrouw verkopen voor 350 gulden aan de schoenmaker Beernt
van Milhuijsen een 'keucken met een afterkeucken', behorende tot Amels huis staande in Muylhuy-
sen te Amersfoort aan de Camperbinnenpoort.

12-11-16445: Sluiswachter Amel van Schadick koopt van de timmerman Andries Cornelisz. een huis en
erf'geleegen bij de sluys int Leeuwringer Vierendeell'. Aan de oostzijde van het huis bevindt zich
het huis en de steeg van AnnichgeFloren, de weduwe van Willem Cornelisz. In de transportakte wordt
vastgelegd dat Amel zijn 'uut en ingangh' zal hebben over de steeg van Annichge. Bovendien mag
het regenwater dat van zijn loods af stroomt, weglopen over deze steeg. Andries Cornelisz. had op
dezelfde 12e november het buurhuis overgedragen Annichgen Floren6. Uit deze transportakte blijkt
dat aan de oostzijde van haar nieuwe eigendom zich de Linschotetpoort bevond.

23-12-16447: Amel van Schadick is Andries Cornelisz. nog 540 gulden schuldig in verband met de
hiervoor genoemde koop van het sluiswachtershuis. Hij zal jaarlijks over dit bedrag vier gulden en
tien stuivers rente betalen.

24-9-16578: Amel Gerritsz. van Schaick die een nagelaten zoon is van Gerrit Amelsen van Schaick, ver-
leent een machtiging aan zijn zwager Assueris Anthonisz. Verrist die is getrouwd met Geertruijt van
Schaick. Broer en zus Van Schaick zijn erfgenamen van hun vader, die aan jan Meensen 'wonende tot
Dijckhuysen' land had verkocht. De machtiging houdt in dat Assuerus mede namens zijn zwager
Amel zich moet vervoegen bij het gerecht van 'Dijckhuysen ofte Bunschoten' om de overdracht van
het verkocht land te regelen.

12-10-1664»: Op 2 september had Amel van Schadick, burger en 'schuyfwachter' te Oudewater, een
aantal personen aan zijn sterfbed genodigd. Het zijn Jacob Maertensz. Hoogenboom, Dirck Pietersz.Alc-
kemade, de broers Gerrit en Janjacobsz., jacob jansz. Silverschoon, Jacob Cornelisz. enjanjansz. van Hoorn.
Hij vertelt de heren dat hij wil dat zijn vrouw Taelken Dircxdr. alles erft, en hij benoemt haar tot
voogdes over zijn kinderen.
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19-3-166510: Taelken Dircxdr., de te Oudewater wonende weduwe van Amel van Schadyck, compa-
reert te Woerden voor notaris Gcrard van Gorcom. Zij verkoopt aan de Woerdense oud-burgemeester
JohanDibbits een schuldbrief van 350 gulden. Het is de schuldbrief d.d. 12 april 1631 van deAmers-
foortsc schoenmaker Berentvan Milhuysen (zie hiervoor).

17-1-1666": Jannichien Sijbren Egberts, moeder van Taelken Dircxdr., is in Emdcn overleden. Als me-
dc-erfgename van haar machtigt Taelken haar in Barncvcld wonende broer Jacob Dircxz. Vlug haar te
vertegenwoordigen voor het Hof van Aurich inzake een kwestie tegen Johan Sijbrens (een oom) die
in 'Duheynde' woont. Tevens machtigt zij haar broer zaken betreffende de nalatenschap van hun
moeder te regelen.

16-6-1666": Taelcken Dircxdr., de weduwe van Amel van Schaijck, machtigt haar zoon Jan om te
Amersfoort een plechtbrief van 600 gulden te lichten. De plechtbrief dateert van 13 maart 1639;
zekere Rutger Dibbits en Adriana Anthonisdr. leenden toen zeshonderd gulden van Amel en Taeicken.
Indertijd was deze akte verleden voor de Amersfoortse schout Walraven van Arckel en de heren Jillis
deRiddervan Lunenburch en Herman van Ruselaer.

2-12-1668": Taeltgen Dircxdr. ligt ziek te bed en herroept de bijna driejaar oude machtiging, be-
stemd voor haar broer Jacob Dircksz. Vlugh. Vanwege 'hare hooge jaren en andere ongelcgentheyt
int reysen' verleent zij nu haar zoon Jan Amelsz. van Schaijck machtiging om, als mede-erfgename
van haar in Emden overleden moeder Jan nitgen Sijben Egberts, op te treden voor het Hof van Aurich
tegen haar oom en tante Johan Sijbens en Taelken Sijben Egberts. Ook zoon Lubbert Amelsz. van Schaijck
machtigt zij voor hetzelfde.

De sluis, gezien vanaf het Amsterdamse Veerr Anno 2004
(zie de teken ing op bh. 569)
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8-12-167014: Talicken Dircxdr. verklaart totaal 725 gulden schuld te hebben uitstaan bij Geertgen en
AriaentgeDavidsdr., alsmede bij de weduwe en kinderen van Cornelis Davidsz. allen wonende aan de
zuidzijde van de Lange Linschoten. De schuld komt voort uit drie obligaties, waarvan de eerste uit
1662 dateert en op naam staat van haar inmiddels overleden man Amel van Schaijck. Een paar dagen
later blijkt er nog een schuld te zijn, groot 110 gulden, daterend uit 1650, toen Jan Ariensz. en Nellit-
gen Claesdr. tot twee keer toe geld leenden aan Amel van Schaijck. Hun kleinzoon Claes Dirksen Verheul
komt dit geldbedrag nu toe.

i8-i-i673'!: Notaris Ewout Slappecoorn is uitgenodigd ten huize van Taaiken Dirxdr. die ziek is;
hij treft haar aan, zittend bij het vuur. Zij vertelt Slappecoorn te willen voorkomen dat er na haar
overlijden 'quiestien' ontstaan tussen Mr. Franchois van Schaijk en haar andere kinderen. Daarom
laat zij nu op schrift stellen wat haar zoon haar in de loop der tijd allemaal schuldig is, dat zal te
zijner tijd van zijn erfdeel moeten worden afgetrokken. Toen zijn vrouw was overleden leende
hij 'voor verteeringe' twintig gulden van zijn moeder. Om dezelfde reden had hij zestien gulden
schuld bij zekere Volker te Amsterdam en zijn moeder had deze schuld betaald. Zij had ook 25 gul-
den voorgeschoten voor vracht die hij en zijn overleden vrouw moesten betalen 'ten tijde sijluyden
met een schip in dese landen gearriveert waren'. Toen hij naar Oost-Indië vertrok, had zij voor
zijn uitrusting 32 gulden betaald. Zij meent minstens honderd gulden te hebben uitgegeven aan
onderhoudskosten ten behoeve van zijn vrouw voor wie zij ook de kraamkosten op zich genomen
had; bovendien had zij de begravenis van zijn vrouw bekostigd. Daarna had zij haar kleindochter
Maria Fransdr. van Schaijck in huis genomen en voor de opvoeding gezorgd. Dat had zij 8'A jaar lang
gedaan, wat haar per jaar ongeveer honderd gulden kostte, dus meent zij dat haar zoon haar hier-
voor nog 850 gulden schuldig is. Zij heeft van zijn gage niet meer dan 120 gulden gekregen. Een
rekensommetje leert datFranchois straks 923 gulden in mindering krijgt van zijn erfdeel.

24-8-1677'6: Frans van Schaijck, burger te Oudewater, Cosijn van Soest, wonende te Woerden met
zijn vrouw Cornelia van Schaijck, voor zichzelf en voor Lubbert van Schaijck hun broer die 'in dienste
van den lande int leger' is, alsmede Jan van Hoorn die samen met genoemde Jan van Schaijck voogd is
over de kinderen van wijlen Gerrit van Schaijck, zij n erfgenamen van Taleken Dircxdr. Vlugge, in haar
leven weduwe van Amel van Schaijck. Als zodanig zijn zij kleinkinderen van Janneken Sibens die in
Emden had gewoond en daar ook is overleden. Jan van Schaijck krijgt nu volmacht van zijn mede-
erfgenamen om naar Oost Friesland te reizen om daar met de erfgenamen van wijlen zijn ooms
Gerritjan enjacob Dirxz. Vlugge te procederen tegen Jan en Taleke Sibens. Voor het gerecht van Aurich
is nog steeds de zaak aanhangig met betrekking tot de nalatenschap van genoemde Janneken Si-
bens.

Uit dit huwelijk (behalve kinderen begr. Oudewater 20-2-1638,19-9-1642 en 29-10-1647):

1. Jan, volgt III.
2. Gijsbert Amelsz. van Schaijck, begr. Oudewater 19-2-1651, otr. (Oudewater nov. 1649) Adri-

aentge Dammisdr., van Bergambacht, begr. Oudewater 16-8-1666, dr. van Dammis Dircx
en Niesge Cornelisdr. Zij tr. (2) Oudewater 22-2-1654 CornelisJansz. Cramer, van Jaarsveld,
begr. Oudewater 22-2-1673, zn. van Jan Jansz. Cramer en Ariaentge Pietersdr.
7-2-165417: Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelisjansz. Cramer en AriaentgeDammisdr., de weduwe
van GhijsbertAmelsz. van Schaeijck. De bruidegom is vergezeld van zij n ouders en van zij n broer Pieter
Jansz. Cramer. De bruid heeft als getuigen haar moeder Niesge Cornelisdr. die weduwe is van Dammis
Dircxz., en haar broers Cornelis, Dirckjan en Abraham Dammisz..

3. Frans (Franchois) Amelsz. vanSchaijck, adelborst (1665), belijdenis gedaan te Oudewater 16-4-
1672, begr. Oudewater 18-3-1702, tr. (1) MarianeLardees/L'Ardez, begr. Oudewater 11-6-1662;
otr. (2) Oudewater 18-10-1669 Grietjenjansdr. Grim, van Oudewater, wed. van Willem Crij-
nen Sluijs.
31-12-166518: Frans van Schaijck is kort na 1 december 1661 als adelborst vertrokken naar Oost-Indië,
op het schip 'Vredenburch'; zijn vader heeft zijn uitrusting betaald. Nu laat zijn moeder, de we-
duwe Taelcken Dircxdr., die omdat zijn vrouw MarianeLardees is overleden, optreedt als voogdes over
zijn dochtertje Maria, notaris Slappecoorn een 'procuratie' op schrift zetten. Deze houdt in dat zij

572 Gens Nostra 59 (2004)



haar zoon Jan van Schaijck machtigt naar Amsterdam te reizen om daar bij de Heeren Bewindheb-
bers van de VOC drie maanden gage van Frans in ontvangst te nemen. Twee maanden gage komen
zijn dochtertje toe, de derde maand gage moet dienen als afkoop van de schuld aan zijn vader.
Overigens blijkt bijna vier jaar later dat Frans van Schaijck weer terug is in Oudewater, wanneer hij
hertrouwt.
Uit het eerste huwelijk:
a. Maria Fransdr. van Schaijck, geb. ca. 1662, begr. Oudewater 28-2-1696.

17-2-1696": Enige dagen voor haar overlijden testeert de 'bejaerde dochter', oftewel de onge-
huwde Maria Fransdr. van Schaeijck en wijst als enige erfgenaam aan 'haar lieven vader' Frans
Amelisz. van Schaeijck.

Uit het tweede huwelijk:
b. Jannichgen, ged. Oudewater 24-7-1670.

4. Lubbert Amelsz. van Schaijck, in het leger (1677), overl. na 24-8-1677, tr. 1654 (att. gegeven
naar Gouda jan. 1654) MarrichjeSybrantsdr.
14-12-166220: Lubbert van Schaick die in Gouda woont, heeft driehonderd gulden geleend van de
minderjarige kinderen van Bruijnjacobsz. (van Boesbergen). Hij belooft een jaarlijkse rente van 4%
te zullen betalen. Het geld was hem ter hand gesteld door de voogden van de kinderen, onder wie
Cornelis]ansz. Cramer [zie bij II-2J. Deze stelt zichzelf borg voor Lubbert, samen met diens vader
Amel van Schaick.

Handtekeningen van zoon en vader Van Schaijck, d.d. 14 december 1662

5. Gerrit Amelsz. van Schaijck, overl. tussen 28-12-1668 en 28-12-1669, tr. Volckgen Kutten van
Bemmel, geb. vóór 27-8-162521, overl. na 28-12-1668, dr. van Rutger Jansz. van Bemmel en
Jannichge Gerritsdr. Poth.
17-6-1644": Op 3 maart 1644 koopt Annichge Thonisdr., weduwe van Rutger Jansz. van Bemmel, haar
kinderen uit. In de eerste plaats regelt zij met Dirck Jansz. Verweij lakenkoper, en Cornelis Aelbertsz.
Poth timmerman, de voogden over VolckgeRutgersdr., de vóórdochter van wijlen haar man, dat deze
uit haar ouderlijke nalatenschap 850 gulden zal ontvangen. Een zilveren bel 'haer tot pille gege-
ven' en een zilveren lepel zijn ook voor Volckge, die op 8 september 1645 verklaart de voorwerpen
en het geld te hebben ontvangen. Annichge Thonisdr. bewijst haar zes eigen kinderen tezamen 1300
gulden.

1-8-16532': De voogden van de weduwe Anna Maertensdr. die van hoge ouderdom en 'innosent'
is, verkopen aan Gerrit Amelsz. van Schaijck een huis en erf, gelegen aan de oostzijde van de Kapel-
lestraat.

14-11-166524: Gerrit Amelsz. van Schaick is 175 gulden schuldig aan burgemeester Nicolaes Speijert,
met een 'eeuwige' losrente van 8 gulden 15 stuivers per jaar. Het bedrag is een restant van een hy-
potheek van 600 gulden op zijn huis, gelegen aan de oostzijde van de Kapellestraat, belendend ten
noorden de kinderen van Sijmon Woutersz. Hoogenboom, ten zuiden oud-schepen Nicolaes van Praet.

z8-i2-i6682S: Op verzoek van de kuiper Claes Blom verklaart Volckgen Rutten, de vrouw van Gerrit
Amelsz. van Schaijck, dat zij tijdens de Oudewaterse kermis van driejaren terug, enig zilverwerk had
gebracht naar de Bank van Lening. Zij had daarvoor 30 gulden gekregen. Er is nu met de kassier
van de Bank, Arien Robbertsz. van Texel, onenigheid over de terugkoop. Zij tekent de akte met haar
familienaam Van Bemmel.
Uit dit huwelijk werden kinderen geboren; drie werden op respectievelijk 14 sept. 1653, 20 juli
1663 en 4 april 1666 ten grave gedragen. Op 9 januari 1682 waren er nog kinderen in leven, getuige
de volgende weeskamerakte: 9-1-168226: Uit naam van de weeskinderen van wijlen Gerrit Amelsz.
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van Schaijck machtigen de weesmeesters diens broer Jan Amelsz. van Schaijck om uit hun naam naar
Amersfoort te gaan. Daar zullen zij van de erfgenamen van burgemeester Hardevelt geld opeisen,
dat toekomt aan Gerrits weeskinderen. Wijlen burgemeester Hardevelt had namelijk hun groot-
vader Amel van Schaijck met een legaat bedacht. Ook Frans van Schaijck, maakt van deze gelegenheid
gebruik om zijn broer Jan te machtigen zijn deel in genoemd legaat op te eisen.

6. CorneliaAmelsdr. van Schaijck, won. te Woerden (1677), overl. tussen 24-8-1677 en 6-10-1686,
tr. Cosijn van Soest, te Woerden, vrachtschipper, pachter over de impost op bieren en wij-
nen te Oudewater (1683), overl. na 28-8-1683, zn. van Cornelis Dircksz. van Soest en Trijn-
tgen Cosijns. Hij otr./tr. (2) Woerden 6/20-10-1686 Emmigjen Aarts Bosch, wed. van Pieter
van Schaven.

III. Jan Amelsz. van Schaijck, bakker, pachter van de impost op 't gemaal en van diverse andere
imposten, overl. niet lang vóór 21-2-1721, tr. 1656 (att. gegeven naar Gouda febr. 1656; de bruid
woonde daar) Elisabeth Aeldertsdr. vanAsch, begr. Oudewater 11-6-1662; tr. (2) ca. i66sjannigje
Cornelisdr. van den Berg, van Buren, lidmaat Oudewater aug. 1668 met attestatie van Buren,
overl. na 7-3-1706.

Handtekeningvan Jan Amelsz. van Schaijck, d.d. 7 september 1712

5-6-165627: De bakker Jan Amelsz. vanSchaeijck en zijn vrouw Elisabeth Aeldertsdr. vanAsch testeren op
de langstlevende.

10-5-165828: Jan van Schadick (sic!) koopt een kleingarensbaan, gelegen in de Schans op de oost-
zijde van de Kapellestraat. Verkoper is Jan Hagensz., marktschipper op Gouda, die dit doet namens
zijn schoonzoon CornelisMarcusz.

io-iz-1659'9: Jan Amelsz. van Schadick verkoopt aan GeertieDavits die aan de Linschoten woont, een
huis en erf met twee woninkjes daarbij behorende, gelegen aan de oostzijde van de Kapellestraat,
belendend ten noorden de Doelensteeg en voorts naar achteren de stadssloot, ten zuiden vóór met
een klein-garensbaan die in de koop is besloten, en achter JacobPaulusz. Jan had deze huisjes en de
lijnbaan anderhalfjaar eerder, om precies te zijn op 10 mei 1658, gekocht voor 490 gulden3". Bij die
koop was bedongen dat het onderhoud van 'de secreten van den Doelen en der stedeslooth' door
Jan en de Doelen gezamenlijk zouden worden bekostigd. Ook dat 'de matterye ende bagger' uit de
secreten en de sloot op het erf van Jan zouden worden geworpen en dat hij er dan mee zou mogen
doen wat hem het beste lijkt.

Jan en zijn tweede vrouw Jannigje hebben enige tijd in Buren gewoond, getuige de aantekening
in de Kerkenraadshandelingen dat 'Jan van Schaeck en Jannetje Cornelis sijn huysvrouw' in au-
gustus 1669 opnieuw, en op belijdenis, lid werden van de gereformeerde kerk in Oudewater 'met
attestatie van Buyren'.

28-8-16713': Als enige zoon van Andries Cornelissen Bodegraven verkoopt Cornelis Bodegraven, die
schepen en raad van de stad Woerden is, voor 800 gulden een huis en erfaan Jan Amelsz. vanSchaick.
Het huis is gelegen in het Leeuweringer Vierendeel, op de hoek van de Leeuweringerstraat en de
straat die naar de Linschoterpoort leidt [thans Vinkenbuurt geheten]. Ten oosten van dit huis
woont de weduwe van Amel van Schaick,]aas moeder.

1-2-167532: De curatoren over de nagelaten boedel van Magdaleentje Lodewijks, laatst weduwe van
Pieter Andriesz., spannen voor schepenen een kort geding aan tegen de bakker Jan Amel van Schaijck.
Zij eisen van hem 15 gulden en 15 stuivers met betrekking tot de leverantie van 'een voet van een
beest'. Jan wordt veroordeeld de schuld te voldoen.

15-10-167533: Zekere Aert van Duijn daagt Johan van Schaijck en Johan van Hoorn voor het Gerecht.
Hij verklaart dat beide heren in hun functie van belastinggaarders eenjaar geleden, op 19 oktober
1674, 'sonder eenich recht' het vlees en het vel van een bij hem thuis geslacht beest in beslag had-
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den genomen. Hij eist nu schadevergoeding. Voor het vlees dat vierhonderd pond woog, wil hij
tachtig gulden, en voor de huid zes gulden. Op 8 november spreken de schepenen recht: Aertvan
Duijn wordt in het gelijk gesteld en de aangeklaagden moeten hem 75 gulden betalen. De kosten
van het proces worden vrijgescholden 'om redenen' (die niet worden genoemd).

6-10-167634: Jan van Schaijck 'doenmaels backer', spant een rechtzaak aan tegen Jan Jansen van den
Velde. Hij eist van hem 7-6-8 gulden ter zake van geleverd brood. Hij had daarvan aantekening ge-
houden 'op de ley', wat later door zijn vrouw is overgenomen in het schuldregister.

28-8-168335: Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de pachters van de impost op bier en
wijn, en een aantal 'tappers' (herbergiers) over de hoogte van deze belasting. De pachters zijn Jan
van Schaick die in Oudewater woont, Sweer Hermensz. wonende in Schoonhoven en Cosijn van Soest
uit Woerden. De andere partij bestaat uit LubbertBruijser kastelein in de Schutters Doelen, Lodewijk
Valet in Den Toelast en ingenAlckemae in Het Vareken.

21-3-168536: Dirck Bloem verschijnt als eiser voor het gerecht en eist van Jen van Schaijck restitutie
van een anker anijs die hij in 1683 aan Van Schaijck had geleverd.

11-10-169Z37: Jan van Schaeijck, alsmede zijn zoon Amelis en zijn dochter Hoesje verlenen een mach-
tiging aan CarelDispontijn namens hen te ageren tegen Hendrick Hoornbeeck, commies-fiscaal van de
Gemeenlandsmiddelen.

5-3-170238: Het is gebruikelijk dat de collecteurs van belastingen, telkens wanneer zij door de
magistraat daartoe worden aangesteld (elk seizoen opnieuw), een aantal personen om zich heen
weten die voor hen borg staan. Meestal zijn dit naaste familieleden. Wanneer Jan Amelisz. van
Schaick in maart 1702 weer de belastinginning pacht, zijn het zijn vrouw Jannitie van den Berg, zijn
zoon Amelis en diens vrouw Christina Spendel, en zijn zoon Cornelis met echtgenote Anna Geraerds
Erelhof die als zodanig optreden. Overigens is de naam van een van zijn schoondochters hier niet
correct, zij heet Anna Evertsdr. Erelhof.

7-9-171239: Jan van Schaeck (sic!) woont in bij zijn schoonzoon Hendrick van Wijngaarden. Voor de
goede orde laat hij notaris Willem Versluijs in een officiële akte volgende vastleggen: 'dat ofschoon
hij bij Hendricus van Wijngaerden getrout met sijn dogter Talia Jans van Schaick cohabiteert en
inwoont, dat hij egter tgeen tminste parten of deel heeft in eenig silver gout linnen tinnen cooper
of ander houtwerek, maer dat alle tselve met deeckens, beddens stoelen kussens bancken ende alle
verderen huysraed die inde huysinge is of gevonden can werden, privatelijck ende alleen genoem-
de Van Wijngaerden competeert ende toebehoort sonder dat hij comparant daer op eenig regt of
actie hadde omme bij gen. Van Wijngaerden daer mede geleeft gehandelt ende gedisponeert wer-
den als met sijne vrije en eygene goederen versoeckende van dese behoorlijcke acte'.

21-2-172140: Pieter Hqflant, wonend te Gouda met zijn vrouw Haesje van Schaeijk, en Hendrik van
Wijngaarden getrouwd met Atalia van Schaeijk, verklaren dat hun schoonvader Jan van Schaeijk te
Oudewater is overleden. Hun echtgenotes zijn samen voor twee-vierde erfgenamen van hun vader.
De beide heren verklaren 'alsoo sij niet voornemens waaren haar in den voorz. naargelaten boedel
te immiseeren, of sig als erfgenaamen te gedragen, maar in tegendeel verclaarden sij denselven
boedel bij desen te repudieren en daar van teenemaal van af te sien, en opdat daarvan ten blijeken
hebben sij comparanten hiervan versogt acte in forma dewelcke is dese'.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ghijsbertgen, ged. Oudewater 22-4-1657, begr. ald. 22-4-1659.
2. Aldert, ged. Oudewater 10-9-1659, begr. ald. 9-11-1659.
3. NN, begr. Oudewater 19-6-1662 (ruim een week na zijn moeder, die in het kraambed was

overleden).

Uit het tweede huwelijk (behalve twee kinderen begraven 14-5-16.. en 25-8-1675):

4. Jennekenjansdr. van Schaijck, ged. Oudewater 3-12-1666, overl. na 31-7-1692, otr./tr. Oude-
water 25-9/8-10-1692 Pieter Cornelisz. van Wijngaarden, geb. ca. 1670, begr. Oudewater 15-11-
1707, zn. van Cornelis Teunisz. van Wijngaarden en Catrijna Jansdr. van Hoven4'.
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3i-7-i692*lm.JennekenJansdr. van Schaijck huurt van haar zuster Haesje een huis en erf, gelegen op de
hoek van de Leeuweringerstraat, bij de Kloksluis, waarin zij 'de backersneringe' uitoefent. De
huur gaat op 1 augustus in, duurt voorlopig twee jaar, en bedraagt 36 gulden per jaar, inclusief het
gebruik van alle bakkersgereedschappen. Beide zusters ondertekenen het huurcontract netjes, elk
met de familienaam Van Schaeck.

5. Cornelisjansz. van Schaijck, ged. Oudewater 11-8-1675, collecteur van de impost 'vant veer en
passagiegelt' (1710), begr. Oudewater 10-9-1710, otr./tr. Oudewater 8/25-1-1696 Anna Everts-
dr. Erelhof/Erloff, begr. Oudewater 7-5-1742, dr. van Evert Hermansz. Erloff en Elisabeth
Simonsdr. Plemper. Zij otr./tr. (2) Oudewater 25-4/13-5-1711 Jan Bosman, bij zijn huwelijk
wonend te Woerden, later te Oudewater herbergier in Den Toelast aldaar (tot 1718).
27-3-170643: Hermen Dirxz.Snoeck, houder van de Bank van Lening, echtgenoot vm AnnitjeHermensdr.
Erloft, en Cornelis van Schaeijck echtgenoot van Anna Evertsdr. Erloft en ook optredend voor de uitlan-
dige Hermanus Erloft, zijn gezamenlijk eigenaar van de helft van een rentebrief van 1500 gulden. De
andere helft van de rentebrief die is bevestigd 'op sekere huysinge ende erve gelegen in de gerechte
van Reeuwijck' komt toe aan Mr. Hieronimusjongkint, advocaat te Gouda, weduwnaar vznjudith de
Jong. De ren tebrief komt uit de nalatenschap van Merritje Hagen, de grootmoeder van Evert Erloff. De
eerste groep eigenaren machtigen advocaat Jong&mf hun deel van de rentebrief te verkopen.

18-6-170944: Langstlevende testament van Cornelis van Schaeijck en Anna Erloff voor notaris Johan
Maes.

18-12-171045: Cornelis van Schaick wordt aangesteld tot ontvanger van de 'penningen van den im-
post vant veer en passagiegelt over dese stede', ingaande 1 oktober 1709. Hij pacht dit baantje voor
187 gulden 10 stuivers.

1-5-171846: Jan Bosman en Anna Er/o/verkopen voor 1350 gulden aan Henricus van Wijngaarden huis
en stalling 'van outs genaamt Den Toelast', gelegen op de Corte Donkeregaerde. Koper is zwager
van Anna, want gehuwd met een zuster van haar eerste man.

6. Talikenjansdr. vanSchaijck, ged. Oudewater 28-11-1677, jong overleden.
7. Gijsbertjansz. van Schaijck, ged. Oudewater 15-5-1681, begr. ald. 13-7-1709, tr. NN.

Gijsbert Jansz. van Schaik 'en zijn huysvrou' kopen omstreeks 1705 van Maria Alkemade, weduwe
Speijert, een grafstede in de parochiekerk; het is graf 5 in de tiende regel, noordzijde van het kruis-
werk. Gijsbert zelf wordt in dit graf bijgezet, ruim een jaar later, op 11 november 1710, gevolgd door
Debora van derNoen, zijn schoondochter.

22-2-169547: Margaretha van Liesvelt, weduwe van oud-burgemeester Boudewijn Alkemade, verkoopt
voor 275 gulden aan Gijsbertjansz. van Schaeck een huis en erf, gelegen in de Leeuweringerstraat,
alwaar ten noorden Pieter Ariensz. Roest, ten westen de verkoopster zelf, met aan de achterkant de
stadshaven. Gijsbert mag de heining voor aan de straat, die aan een zijde tot aan zijn huis reikt,
vervangen door een muur, maar moet er wel een goot aanbrengen om het regenwater langs te laten
aflopen. Hij dient deze heining of de muur voor altijd te onderhouden. De voortzetting van de hei-
ning, zoals die loopt tot aan het huis van de verkoopster tot aan de haven, blij ft voor gemeenschap-
pelijk onderhoud. Bovendien wordt bepaald dat Gijsbert de stoep achter aan de haven niet mag
betimmeren; hij moet deze wel onderhouden, maar de kosten daarvan zullen gedeeltelijk voor
hem en gedeeltelijk voor Margaretha zijn.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Gijsbertsz. van Schaijck, otr./tr. (1) Oudewater 31-8/14-9-1710 Debora van der Noey (van der Noen),

begr. Oudewater 11-11-1710; tr. (2) Oudewater 29-5-1711 Elisabeth Koster, van Amsterdam.
8. Haesjejansdr. van Schaijck, begr. (impost) Gouda 13-4-1726, otr./tr. Oudewater 25-1/11-2-1693

(huw. voorw. 22-1-1693) Pieter Cornelisz. Hofland, ged. Bleiswijk 5-11-1667, poorter van Ou-
dewater 11-9-1693, woont te Gouda (o.a. 1710,1712/13,1721), pachter van diverse imposten
(Oudewater), begr. Oudewater 5-5-1730, zn. van Cornelis Gerritsz. Hofland en Ariaentje
Ariensdr. Rietveld48.
15-1-168549: Voor 250 gulden koopt Haesje van Schaijck van haar vader een tuin, inclusief de beplan-
ting, de heining en het getimmerte, gelegen buiten de Linschoterpoort, uitwaterende in de polder
van Noord Linschoten. Belendingen: ten oosten de Schutterssteeg waarover een vrije in- en uit-
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gang geldt, ten westen voor een deel Gijsbert van Dam en voor een deel de landen toebehorend aan
de commanderie van Oudewater, ten zuiden de erfgenamen van Arien Elbertsen Schoep.

15-1-168550: Op dezelfde dag koopt Haesje ook van haar vader, voor vijfhonderd gulden, het huis
en erf, gelegen op de hoek van de Leeuweringerstraat, dat vader in 1671 had gekocht.

28-2-171251: Haesie van Schaick, de in Gouda wonende vrouw van Pieter Hofland, AlandBredius en
zijn vrouw AlidaKoorn, nhmedeHendrickvan Wijngaarden en zijn vrouw Talia van Schaick, stellen zich
borg voor genoemde Pieter Hofland inzake zijn verplichtingen tegenover het Gemeenland van Hol-
land en Westfriesland, voortkomende uit zijn functie van pachter van de 'gemeene middelen'. In
de jaren 1713,1714 en 1715 laten dezelfden telkens weer voor notaris Versluijs vastleggen dat zij zich
borg stellen voor Pieter.

9. AmelisJansz. van Schaijck, begr. Oudewater 8-3-1709, otr./tr. Oudewater 5/22-6-1695 Chris-
tina (Stijntje) Hendricksdr. Spendel, zich noemende de Proncker (1721), ged. Oudewater 25-6-
1667, begr. ald. 4-4-1755, dr. van Hendrick Alantsz. Spendel en Marrichgen Jansdr. Pronc-
ker. Zij hetr. GijsbertRoest, begr. Oudewater 19-11-172552.

10. Taelken Jansdr. van Schaijck, ged. Oudewater 14-10-1682, begr. (impost) Gouda 23-4-1737,
otr./tr. Oudewater 5/22-4-1711 Hendricus van Wijngaarden, ged. Oudewater 10-10-1683, her-
bergier in Den Toelast (vanaf 1718), ordinaris-pachter van diverse imposten over Oudewa-
ter van 's Lands Middelen in Holland en West-Friesland, begr. Oudewater 15-10-1724, zn.
van Carel Hendricksz. van Wij ngaarden en Haesje Aelbertsdr. Poth53.
14-3-171154: Er is een gerechtelijke procedure aangespannen tussen Jan van Schaik, als vader en
voogd van Taelken Jansdr. van Schaik, eiser, en Daniel Mackarty 'prisonnier du guerre' te Oudewater,
gedaagde. Notaris Willem Versluijs doet het woord namens Jan van Schaik. Hij verklaart dat Taelken
een dochter is van Jan en dat zij zich altijd netjes en eerlijk heeft gedragen en dat daarom niemand
haar in haar goede naam en faam behoort aan te tasten. Echter, de gedaagde heeft zich niet ontzien
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haar op 9,10,11 en 14 februari van dit jaar in bijzijn van verschillende personen, te kwetsen. Hij
zou namelijk hebben gezegd 'dat sij was een hoer en dat [hij] vleeschlijk ende andere oneerlijke
ende vuyle confersatien met haer hadde aengeveegt en gepleegt'. Haar vader meent daarom dat
zij in haar goede naam en faam is aangetast. Hij wil nu weten of gedaagde bij zijn woorden blijft
en eist genoegdoening. Pas enkele dagen later - gedaagde neemt een kopie van de eis mee naar
huis om zich gedegen voor te bereiden - antwoordt Mackarty dat hij al 4V2 jaar zeer goed bevriend
is met Taleke van Schaik. Zo goed, dat beiden verliefd op elkaar waren geworden, met als gevolg dat
zij 'so verre waren gecomen dat zij diverse, ja ontelbare reysen met den anderen vleeselijk hebben
geconserveert en hare wederzijtse lusten so veel mogelijk was voldaan'. Als het moet, wil gedaagde
dit onder ede herhalen. Hij is ook bereid met Taleken te trouwen, maar zij moet dan wel verklaren
'vrij' te zijn en geen 'vleeselijke conversatie' te hebben gehad met haar huidige vrijer Hendrik van
Wijngaarden.

26-3-171155: De zaak tussen Jan van Schaick en Daniel Mackarty, die de toegang ten huize van Van
Schaik is ontzegd, wordt afgehandeld voor notaris Willem Versluijs. Beiden verklaren dat, om ver-
dere moeilijkheden te voorkomen - zij gaan al bij iedereen over de tong - en om de reeds op gang
gebrachte rechtelijke procedure te stoppen, zij met elkaar zijn overeengekomen de zaak te laten
rusten. De scheldpartijen en onheuse woorden beschouwen zij als 'noyt geschiet' en zij erkennen
elkaar als fatsoenlijke burgers. Nog geen maand later trouwt Takken haar 'vrijer' Hendricus van
Wijngaarden!

1-5-171856: Jan Bosman en zijn vrouw Anna Erlof, die tevoren weduwe was van Cornelis van Schaik,
verkopen voor 1350 gulden aan Anna's zwager Henricus van Wijngaarden een huis, erf en stalling
'van outs genaamt Den Toelast'. Het pand ligt op de Korte Donkere Gaarde, belendend noord-
waarts burgemeester Cornelis Tilborg, Ewout Honcop en de Rootstraat, ten zuiden de erfgenamen
van vrouwe Cornelia van Berkel, in haar leven weduwe van Mr. Willebort Vroesen. Vóór het pand is de
haven, er achter de gang van het huis van de erfgenamen van LijsbetDircxdr.

23-1-172057: Langstlevende testament van Hendrik van Wijngaarden en Atalia van Schaeijk, met de
belofte aan elkaar dat de langstelevende voor de kinderen zal blijven zorgen.

HerbergDenToelastaandeDonkereGaardteOudewater
(foto: E. C. Rahms, ca. 1875)
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20-4-172558: Secretaris Adriaan Maas is per 4 december 1724 door de magistraat aangesteld - in
plaats van de overleden Cornelis van lngen - tot curator 'over den geabandonneerde boedel' van
Hendrik van Wijngaarden en Talia van Schaijk. Uit die boedel verkoopt hij nu voor 1050 gulden aan
de wijnkoper Pompejus van Welt het huis met de herberg en de stalling 'van outs genaamt Den Toe-
last', gelegen op de Korte Donkere Gaarde. De herberg was in 1718 voor 1350 gulden door Hendrik
gekocht.

4-8-1734": Op verzoek van Taalke van Schaik, weduwe van Hendrikus van Wijngaarden, legt een
drietal dames een verklaring af. Het zijn de vroedvrouw Jacomina Dekker die weduwe is van Evert
Willemsz. van derHee, Pieternella van Groenewout die is getrouwd met daas Cartel, en Fijtje Willemsdr.
de echtgenote van Cornelis Mitrop. Zij bevestigen dat de vroedvrouw op 18 januari 1717 ten huize van
Taalke van Schaik, die toen nog in Oudewater woonde, was ontboden. Zij en de beide andere dames,
buren van Taalke, vonden haar daar 'in barendsnoode'. Zij is toen verlost van een zoon die Karel
genaamd is geweest. Waarom deze verklaring moest worden afgelegd, is onduidelijk: het jongetje
Karel (de tweede van die naam in het gezin van zijn ouders) werd dezelfde dag nog gedoopt, maar
werd vier dagen later al ten grave gedragen. Driejaar later werd er weer een jongetje geboren in het
gezin Van Wijngaarden-van Schaik; dat werd de derde Karel. Hij overleed op hoge leeftijd te Gouda
in 1801.

Mogelijke familieleden
We treffen in Oudewater nog een paar personen met de familienaam Van Schaijck aan; deze
zijn vooralsnog niet in te passen in de voorgaande genealogie. Als eerste is daar Dirckjansz. van
Schaijck, voor wie in 1698 Gijsbertjansz. van Schaijck (III-6) zich borg stelt. Er wordt geen fami-
lierelatie tussen beiden genoemd; zouden zij broers zijn, dan kan Dirck een zoon zijn vanjan
Amelsz. van Schaijck (III). Zijn gegevens luiden als volgt:

A. Dirckjansz. van Schaick [mogelijk zoon van Jan Amelsz. van Schaijck (III)], van Oudewater, tr.
(1) Oudewater 1687 Annichjejansdr. Schinkel, van Oudewater, otr./tr. (2) Oudewater 29-12-1697/
12-1-1698 WillemijntjevanHoqff.

9-1-169860: Dirck Janse van Schaeck, weduwnaar van Annetiejans, en ondertrouwde bruidegom van
Willemeijntie van Hooff, bewijst zijn vier kinderen hun moederlijk erfdeel. De kinderen worden met
naam en leeftijd genoemd: Anna oud ongeveer elf jaar, Cornelia acht jaar, Jan zeven jaar, enjoosie
Dirck van Schaeck zes jaar. Elk der kinderen komt zodra zij volwaasen zijn of getrouwd, drie gulden
toe. Tot die tijd belooft Dirck hen te onderhouden en ze een handwerk te laten leren.

4-4-16986': Dirckjansz. van Schaick licht 'uit Lade seventien' van de weeskamer de twaalf gulden
die hij eerder aan zijn kinderen (hun moederlijk erfdeel) had bewezen. Gijsbertjansz. van Schaick
(zijn broer?; zie III-6) stelt zich borg voor hem, en verbindt daaraan zijn huis, gelegen in de Leeu-
weringerstraat.

Handmerk van Dirckjansz. van Schaick en handtekening van
Gijsbertjansz. van Schaijck onder de akte d.d. 4 april 1698
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Uit het eerste huwelijk:

1. Anna (Johanna) Dircksdr. van Schaijck, geb. ca. 1687, otr. Oudewater 2-4-1713Jan Lisseth, j .m.
wonende te Oudewater.

2. Cornelia Dircksdr. van Schaijck, geb. ca. 1690.
3. Jan Dircksz. van Schaijck, geb. ca. 1691.
4. Josina Dircksdr. van Schaijck, geb. ca. 1692, otr. Oudewater 10-5-1721 Arien de Volgeb, geb. Gies-

sen-Nieuwkerk, won. Leerdam.

Een tweede Van Schaijck die wellicht nog een dochter is vznJanAmelsz. van Schaijck (III), is:

B. Cornelia Jansdr. van Schaijk, begr. Oudewater 8-7-1700, otr./tr. ald. 17-1/3-2-1700 Gijsbert Ger-
ritsz. Honcoop, overl. na 14-5-1706, zn. van Gerrit Ewoutsz. Honcoop en Niesje Gerritsdr. van
der Landen.

17-12-1700": GijsbertHoncop, weduwnaar van Cornelia van Schaeck, bewijst zijn ongeveer zes maan-
den oude zoontje Gerrit (ged. Oudewater 25 juni 1700) zijn moederlijk erfdeel. Omdat de geza-
menlijke boedel van hem en zijn overleden vrouw van 'cleyne gestaltheyt' is, behoeft hij er geen
behoorlijke inventaris van te leveren. Het bedrag dat hij zij n zoontje bewijst, is dan ook slechts vijf
gulden.

Een derde Van Schaijck die wellicht past in de genealogie is Jannigje van Schaijk; misschien is zij
identiek met Jannichgen, gedoopt 24 juli 1670 (II-3-b), maar in dat geval krijgt haar eerste kind
als zij 44 jaar oud is:

C. Jannigje van Schaijk, tr. (1) vóór of in 1714 Josias Phüipsz. Borton (komt ook voor als: Barton),
overl. vóór 10-3-1730; otr./tr. (2) Oudewater 10-3/7-4-1730 Pieterjansz. Brouwer, van Oudewater,
wedr. van Marrigje Salomonsdr. Groenewout.

15-3-173063: jannigje van Schaijk, weduwe van Josias Borton, bewijst haar 15-jarige zoon Philip Borton
(ged. Oudewater 20 juli 1714) zijn vaderlijk erfdeel, bedragende zes gulden. Hierbij zijn de voog-
den over het kind, te weten Frederik van den Bergh en Gijsbert van Meel, getuigen.

Andere personen te Oudewater met de familienaam Van Schaijck, behoren niet tot deze fa-
milie. Onder hen treffen we aan: Aaltje Pietersdr. van Schaik, Fijtge van Schayk 'van Woubrugge',
Huich van Schaik en Niesje Huijgen Schaak.

BIJLAGE
kwartierstaat van Taleken Dirckxdr. Vlugge

DOOR K. A.REUVERS

Over de herkomst van TaalkeDircks Vlugge is door correspondentie met de 'Upstalsboom-Ge-
sellschaft für Historische Personenforschung und Bevölkerungsgeschichte in Ostfriesland
e.V.' meer bekend. Haar kwartieren zijn als volgt:

1. Taleken Dircks Vlugge, stads vroedvrouw te Oudewater, overl. tussen 18-1-1673 en 24-8-1677, tr.
Amel Gerritsz. van Schaijck (II.)

2. Dirk Lubberts Vluch (Vlugge), schoolmeester te Woudenberg ('van Emden') 1634-1650, te Leusden
1650-165364, tr. (2) Emden 7-5-1598 (otr. 'Rathaus' 15-4)
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HantekeningvanTakkenDirckxVlugge,d.d.i6juni 1666(zieblz. 571)
hierbij ook de zwierige handtekeningvan notarisklerk AdriaenLoover

3. Janneken Sieberts, geb. Emden, overl. Emden vóór 17-1-1666, tr.(i) Emden 19-6-1588 David
van der Moers.
Uit het huwelijk Vlugge-Sieberts:
- Taleken Dircks Vlugge, zit 1.
- Gerrit Dircks Vlugge, overl. vóór 24-8-1677.
- Jan Dircks Vlugge, overl. vóór 24-8-1677.
- jacob Dircks Vlugge, schoolmeester te Barneveld., overl. vóór 24-8-1677, tr. NN (mogelijk heeft de

volgende huwelijksinschrijving te Emden betrekking op hem: aug. 1635 Jacup Dirks met Mar-
garethe Hermans von Norden). Kinderen, gedoopt te Barneveld:

- Jannetje, ged. 30-12-1638.
- 'een soon', ged. 15-5-1642 (mogelijk identiek met AarntJacobs Vlugge, van Barneveld, otr. ald. 20-3-

1670 Geertruijdtvan Dongen.
- DirkjejacobsVlugge, ged. 7-4-1645, otr/tr. Barneveld 18-2/7-3-1672 GijsbertHenriksBouwmeester.
- Gerrit, ged. 5-1-1648.

- Tomas, ged. 21-12-1651.

6. Siben (Siberi) Egberts, geb. tussen 1540 en 1550, raadsheer te Emden 1581-1595, vermoedelijk na

de Emder revolutie in 1595 verjaagd of teruggetreden, diverse keren als getuige genoemd in

'Emder Kontrakten' (1577-1600), overl. Emden 23-12-1605, begr. ald. (bijgezet in de Grote Kerk,

grafsteen verwoest in 1944); tr. (2) Emden 18-7-1591 TalieJohans, dr. van (wijlen) Johan Nannens

(zij otr./tr. (2) Emden 16-3/7-4-1609 Wubbe Wubbens, kuiper en koopman te Emden); tr. (1)

7. Taelken Duerkoep (Duirkoep), overl. vóór 1591.
Uit het huwelijk Egberts-Duerkoep is alleen Janneken bekend (= 3).

Over de erfenis van Siben Egberts is lang geprocedeerd door zijn erfgenamen. Nog in 1712 is in
Rotterdam hierover een akte gevonden65: Matijs Verbeeck als in het huwelijk hebbende Geertruijt van
Soest, Catherina van Soest,JanJansen van den Bergh vader en Gerrit Adamse van derBurght en Hendrik van
Wensveen als voogden van de onmondige kinderen van Taleken van Soest, allen erfgenamen van wij-
len Janneken Sieberts die een dochter was van wijlen SibertEgbert, 'gewesene Radesheer tot Emden',
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en Tadken 'DinL.cooper', ook als volmacht van Cornelis van Soest, mede erfgenaem als voren. Vermoe-

delijk was het een strijd voor het gerecht te Aurich tussen de erfgenamen uit zijn eerste en tweede

huwelijk, getuige ook de akten opgemaakt in 1666,1668 en 1677, zoals hiervoor vermeld inde gene-

alogie Van Schaijck. De kinderen uit dit tweede huwelijk zijn JohanSijbens en Taelken Sijben Egberts.

14. mogelijk Johan Duerkop, genoemd te Emden 1541,1550,1561 en bij de koop van een huis

'am Alten Markt' in Emden voor 3300 gulden.

Noten
Met dank aan Nettie Stoppelenburg te Oudewater, die de door E.C. Rahms gemaakte tekening (blz.
569) en foto (blz. 578) leverde.

1. J.G. Sm\t,Huwelijken voor schepenen van Amersfoort (1585-1622), in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealo-

gie 27 en 28 (1973,1974), resp. pag. 181-202 en 159-181.
2. Tipgever was Mr. C. van Schaik te Houten.
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6. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 156, fol. 187-187V.
7. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 156, fol. 190V-191.
8. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1882, fol. 250.
9. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1886, d.d. 12-10-1664.

10. Not. arch. Woerden, inv. nr. 8547, fol. 25; met dank aan K. A. Reuvers te Lelystad.
11. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1888, d.d. 17-1-1666.
12. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1888, d.d. 16-6-1666.
13. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1889, d.d. 2-12-1668.
14. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1890, d.d. 8-12-1670.
15. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1892, d.d. 18-1-1673.
16. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 190, fol. 66V-67V.
17. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1881, akte 21.
18. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1887, d.d. 31-12-1665.
19. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1913, d.d. 17-2-1696.
20. Gemeentearchief Oudewater (GAO), Weeskamer, inv. nr. 12, fol. 273-273V.
21. Op deze datum bewijst haar vader haar 500 gulden als moederlijk erfdeel; GAO, Weeskamer, inv.

nr. 2, fol. 158V-159.
22. GAO, Weeskamer, inv. nr. 2, fol. 278-279V.
23. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 157, fol. 148-148V.
24. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 159, fol. 20V-21.
25. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1890, d.d. 28-12-1668.
26. GOA, Weeskamer, inv. nr. 14, fol. 35.
27. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1884, akte nr. 72.
28. GAO, inv. nr. 4-w, nr. 15.
29. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 158, fol. 34-34V.
30. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 157, fol. 305-305V.
31. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 159, fol. 291V-292.
32. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 145, fol. 26v.
33. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 145, fol. 113 en 132.
34. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 145, fol. 189.
35. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1900, d.d. 28-8-1683.
36. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 152, d.d. 21-3-1685.
37. HUA, toegang34-1, inv. nr. 1912, d.d. 11-10-1692.
38. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1903, d.d. 5-3-1702.
39. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1906.
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40. HUA, toegang34-i, inv. nr. 1925,d.d. 21-2-1721.
41. C.H. van Wijngaarden, Nog een Oudewaterse familie Van Wijngaarden, in: Gens Nostra 46 (1991), pag.

339-347-
42. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1896, akte 117.
43. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1915, d.d. 27-3-1706.
44. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1915, d.d. 18-6-1710.
45. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 163, fol. 136-137V.
46. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 163, fol. 353"353V.
47. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 162, fol. 35V-36.
48. E. Hofland, Een geslacht Hofland in Bleiswijk/Oudewater, in: Ons Voorgeslacht 56 (2001), pag. 260-265;

C.H. van Wijngaarden, Aanvullingen en Correcties (op genoemd artikel van Hofland), in: Ons Voorge-
slacht 56 (2001), pag. 646-649.

49. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 161, fol. 129V.
50. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 161, fol. 130.
51. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1906, d.d. 28-2-1712.
52. De genealogie Spendel hoop ik in de toekomst te kunnen presenteren.
53. D.J.H, van Elden en C.H. van Wijngaarden, Een Oudewaterse familie Van Wijngaarden, in: De Neder-

landsche Leeuw 87 (1970), kol. 236-259; met een aanvulling in jrg. 1980, kol. 56-57. De genealogie
Poth hoop ik in de toekomst te kunnen presenteren.

54. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 152, d.d. 14-3-1711.
55. HUA, toegang34-1, inv. nr. 1905,d.d. 26-3-1711.
56. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 163, fol. 353-353V.
57. HUA, toegang34-1, inv. nr. 1924,d.d. 23-1-1720.
58. HUA, toegang 239-2, inv. nr. 164, fol. 214V-215.
59. HUA, toegang 34-1, inv. nr. 1945, fol. 51.
60. GAO, Weeskamer, inv. nr. 3, fol. 183V-184V.
61. GAO, Weeskamer, inv. nr. 13, fol. 188.
62. GAO, Weeskamer, inv. nr. 3, fol. 190V-191.
63. GAO, Weeskamer, inv. nr. 4, fol. 5.
64. E. P. de Booy, Lijst van Utrechtse dorpsschoolmeesters, in: Gens Nostra 27 (1972), pag. 231-237,267-271,310-

311, met name pag. 268 en 311.
65. ONARotterdami777/i44d.d. 17-7-1712,nots.JacobVink.

Uit Antwerpse Bron (130)

Quarta september 1607; Margriete Schanternel Jansdochterwylen met Henricke Dens eius marito
et tutore, deselve Henrick Dens en den naeme ende als volcomelick ende onwederroepelick
gemchticht omme tghene des naebescreven is te doene van Herman Bexs van Aken, nu ter tyt
tot Amsterdam residerende ende Anna Kip zynre huysvrouw by eene procuratie in papier ge-
screven, gepasseert voer Peeter Meesterman, openbaar notaris ... opten xxi.en dach Juny lestl.,
vercocht Adam Schanternel der voors. Margrieten broeder, coopman, woonende tot Aken, hun
recht van 125 karolusgulden erfl., die Luys Schanternel, der voors. Margrieten broeder achterge-
laten heeft,...

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 465, f. 4overso] [M.V-K]
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het portret van...1

[Bernardus Ellenbroek]

Bernardus Ellenbroek, zn. van Wernerus Ellenbroek en Maria van de Velde, geb. Epe 5-9-1814,
bakker en pachter van de buitensociëteit "De Collegietuin", overl. Deventer 4-5-1883, tr.
Deventer 7-2-1842 Wilhelmina te Riele, geb. Deventer 2-8-1816, overl. ald. 1-5-1894, dr. van
HenricusteRiele en Maria JaspersFox.

Uit dit huwelijk zijn te Deventer negen kinderen geboren.

De foto is gemaakt te Deventer omstreeks 1875 door Wed. J. van Koningsveld, Boterstraat.

Hans Ellenbroek

Noot
1. Voor bij zonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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parenteel van Jacobus Sappius
(1718-1771)

en Maria Duijn (1733-1769)

DOOR MR. C. P. BRIËT

Enkele jaren geleden publiceerde ik onder bovenstaande titel in De Nederlandsche Leeuw 116
(1999)) kol. 227-278 en 329-357 een artikel over Ds. Jacobus Sappius en zijn vrouw Maria Duijn
en hun nageslacht. Tijdens het onderzoek voor die parenteel verzamelde ik gegevens over de
gezinnen, waaruit de stamouders en de echtgenoten van hun drie gehuwde kinderen voort-
kwamen, maar deze vonden geen plaats in het artikel. Omdat dit materiaal interessante aan-
vullende informatie bevat, volgt het hieronder. Correcties en aanvullingen zijn zeer welkom.

gezin Sappius-Caen

I. Jacobus Sappius [zn. van Ds. Jacobus Sappius1 (1657-1695), kandidaat te Varik 1683, predikant
te Zaltbommel nov. 1684 en te Dordrecht 1691, en Elisabeth de Veer2 (ca. 1656-1724)], ged. Zalt-
bommel 20-1-1687, overl. (impost van ƒ30 betaald Amsterdam 25-7-1758), begr. Amsterdam
(Nieuwezijds Kapel) 27-7-1758, tr. Dordrecht 29-4-1717 (otr. Amsterdam (kerk) 8-4-1717 en
Dordrecht (gerecht) 11-4-1717)3 Metta (van) Caen (Caan)4,5, overl. Oud-Beijerland 20-9-1768 (im-
post van f30 betaald ald. 22-9-1768), begr. Dordrecht (Grote Kerk; graf nr. 22D) 25-9-1768, dr.
van Nicolaas Caen6, maasschipper en koopman, en Geertruy de Bruyn.

Jacobus Sappius: student rechten Leiden 4 november 1704; poorter te Amsterdam 8 februari 1718;
koopman aldaar; woonde op de Keizersgracht (8 april 1717), aan de Herengracht tussen de Brou-
wersgracht en de Herenstraat (30 juni 1721,16 november 1727), aan de westzijde van die gracht
(1742) en bij overlijden op de Herengracht over de Schagermarkt; verkreeg samen met DitelofFaas
van Cornelis Weyerbroek en de erven Jan Wittebol de eigendom van de lijnbaan 't Groote Speeljagt ge-
legen op de Stadsschans benoorden de Raampoort 17 oktober 1725; werd in de personele quotisatie
van 1742 aangeslagen naar een inkomen van ƒ3000, betaalde toen een huishuur van ƒ 775, hield
twee dienstboden en werd voor de 200ste penning als gehele kapitalist aangeslagen, zodat hij
boven de ƒ 2000 gegoed was; had een handelsrelatie met de koopman Frederik Dibbetz; deed zaken
als medelid van de 'compagnie van negotie gaande op de naamen van Jacobus Sappius en Soon' (27
november 1750)7.

Metta Caen: woonde bij de Grote Kerk te Dordrecht (11 april 1717); verkocht in oktober 1759 als
erfgename van Jacobus Sappius krachtens mutueel testament van 16 november 1727 via haar ge-
machtigde Philips van Eek een vierde part in haar helft van de genoemde lijnbaan aan Fredrik Dibbetz
, kwam in juni 1765 met attestatie van Amsterdam naar Oud-Beijerland, waar haar zoon predi-

kant was.

Uit dit huwelijk:

1. Ds. Jacobus Sappius, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 9-2-1718, overl. Rotterdam 9-4-1771,
begr. Vlaardingen [12-4-1771], tr. Vlaardingen kort voor 22-4-1753 (otr. Kockengen 5 en
Vlaardingen 7-4-1753) Maria Duijn, ged. Vlaardingen 5-7-1733, begr. Vlaardingen (in de
kerk) eind juni 1769, dr. van Leendert (Arijenzn) Duijn en Lijsbeth van der Pot. (Nage-
slacht.)9.
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2. Geertrui) Maria Sappius, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 8-3-1719 (get. Isaacq Willem Sap-
pius en Anna Maria Staats10), overl. (impost van ƒ 15 betaald Amsterdam 28-2-1744), begr.
Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 2-3-1744 (ongehuwd).
Geertrui] Maria Sappius woonde bij haar overlijden op de Herengracht. Daar haar vader aan die
gracht woonachtig was en haar overlijden werd aangegeven doorJacobusSappius, haar vader of haar
broer, zal zij bij haar ouders hebben ingewoond en ongehuwd zijn geweest. Een bevestiging van
haar ongehuwde staat is de aanslag van ƒ 15 voor de begraafimpost, waaruit mag worden afgeleid
dat haar nalatenschap niet aan de impost op de collaterale successie onderworpen was. Kennelijk
overleed zij zonder testament en waren haar ouders, die toen beiden nog in leven waren, haar erf-
genamen volgens de wet. Had zij collaterale erfgenamen gehad, dan zou er dubbel recht verschul-
digd zijn geweest11.

gezin Duijn-van der Pot

I. Leenden (Arijenzn) Duijn [zn. van ArijPieterz. Duijn (1668-1728), stuurman (7-5-1691), schipper
van de Anna Agatha (18-10-1706)12, en Lijsbeth Cornelisdr (Corsse) Holierhoeck (1671-1748)], ged.
Vlaardingen 30-5-1689 (get. Aeghie Willems, Neeltie Pieters, Willem Pieterse), overl. Vlaar-
dingen 21-2-1767, begr. ald. 26-2-1767, otr./tr. (1) Vlaardingen 19-11/3-12-1713 Catharina (Trijntje,
Gaatje) van der Pot (van derPoth, van derPott), ged. Vlaardingen 6-1-1686, overl. (voor 16-12-1719),
dr. van Jacobus Antonisz. van der Pot en Neeltje Arentsdr Dijcqhoorn; otr./tr. (2) Vlaardingen
21-6/7-7-1726 Lijsbeth (Libe, Elisabeth) van der Pot (van derPoth), ged. Vlaardingen 17-11-1697 (get.
Jacobus Hoogstraete, Lijsbeth Michiels, Geertie Willems), begr. Vlaardingen 1-4-1737, dr. van
Antoni Antonisz. van der Pot, broer van Jacobus Antonisz. van der Pot voornoemd, reder te
Vlaardingen 1703-1729, weesmeester en regent van het Weeshuis ald., en Trijntje Gielesdr
van der Burg; otr./tr. (3) Vlaardingen 3/20-3-1741 Anna (Annetje) Hoogstraten (Hoogstraeten), ged.
Vlaardingen 16-1-1689, overl./begr. Vlaardingen 17/23-1-1767, dr. van Jacobus Dirkz. Hoogstra-
ten, reder te Vlaardingen 1699, schepen, thesaurier, huwelijkscommissaris, weesmeester en

HIERLEYTBEGR^EN
IACOB CORNELISZ
M AN N E K. EI\i:Z,Y\l D E
GESTORVEN,DEN

OUT 2lYNDE42lA\R
4MAENDE EN XÓ

DAGEN .
grafzerk vanjacob Cornelisz. Manneken

in de GroteKerk te Vlaardingen
opgemeten en getekend doorP.G.Heinsbroek

(collectie stadsarchief Vlaardingen)
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regent van het Weeshuis ald., en Elisabeth Michielsdr van der Burgh, reder onder de firma
Wed. Jac. Hoogstrate 1700-1719, regentes van het Weeshuis te Vlaardingen.

AnnetjeHoogstraten otr./tr. (1) Vlaardingen 4/20-7-1721 Jacob Corneliz. Manneken 13, ged. Vlaardingen
31-8-1692 (get. Heiltje Cornelis, Annetje Willems, Gilles Manneken), reder te Vlaardingen 1714-
!734> regent van het Weeshuis ald. 16-5-1727 - 16-5-1731,1732-1733, overl./begr. Vlaardingen 26-
1/1-2-1735, zn- van Cornelis Jacobz. Manneken, chirurgijn te Vlaardingen, vroedschap, schepen,
huwelijkscommissaris en weesmeester ald., en Jaepje Willemsdr. Dyckshoorn (Dijkshoorn).
Uit dit huwelijk14:
a. Elizabet Manneken, ged. Vlaardingen 28-6-1722 (get. Dirk Hoogstraten, Katrina Manneke, Ka-

trina van Ginkel), begr. Vlaardingen in sept. 1722.
b. Elizabeth Manneken, ged. Vlaardingen 19-4-1726 (get. Dirk Hoogstraten, Katharina van Ginkel,

Katharina Manneke), overl. (voor 21-1-1735).
Uit het huwelijk van Jacob Corneliz. Manneken en Annetje Hoogstraten zou in 1723 een dochter Jaapje
Manneken (1723-1808) geboren zijn, die in 1752 trouwde met Abraham Dorsman (1723-1775)15. Daar
]acob Corneliz. Manneken slechts goederen onderworpen aan de collaterale successie naliet, had hij
bij zijn overlijden geen wettig nageslacht en was hij niet de wettige vader vanjaapje. Wat was dan
wel het geval?

Op 24 september 1723 werd te Vlaardingen met de naam Jaapje gedoopt een onecht kind van
jannetje de Berg(h). Getuigen waren Annetje de Berg en de moeder van het kind. Hoewel de doopin-
schrijving dat niet vermeldt, was Jannetje de Berg (1692-1753) toen weduwe van Cornelis de Ho(o)ij
(1689-1719), van wie zij een wettige zoon Frans de Hooij (geb. 1717) had. Jaapje ging echter niet onder
naam van haar moeder door het leven, maar als Jaapje Manneken. Dit blijkt o.m. uit een akte van 1
april 1754 waarin de erfgenamen van Cornelis de Bergh, een ongehuwde broer van Jannetje, machti-
ging verlenen om afrekening van diens gage te vragen aan de kamer van de Oost-Indische Com-
pagnie te Middelburg. Cornelis' erfgenamen waren zijn broer en zusters of hun kinderen. Die van
Jannetje waren Frans de Hooij en Jaapje Manneken, huisvrouw van Abraham Dorsman. Toen Theunis de
Bergh, raad en regerend schepen van Vlaardingen en eveneens een broer vanjannetje, op 20 juli 1757
testeerde, benoemde hij haar kinderen en die van zijn zuster Trijntje van West geb. de Bergh tot zijn
erfgenamen. De kinderen van Jannetje de Bergh waren weer Frans de Hooij enjaapie Manneken, huis-
vrouw van Abraham Dorsman. Hiermee staat vast dat niet Annetje Hoogstraten maar Jannetje de Bergh
de moeder van Jaapje Manneken was. Haar vader blijft onbekend. Chronologisch bezien kan Jacob
Corneliz. Manneken Jaapjes natuurlijke vader zij n geweest, doch dat is nog niet bewezen .

Leenden Duijn: van 1716 af reder te Vlaardingen; koopman; hoofdman van het kuipersgilde;
regent van het Weeshuis 1721-1725; weesmeester 1731,1745,1752 en 1753; vroedschap 1732, sche-
pen 1732,1733,1734,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1746,1747 en 1748 en burgemeester aldaar
1735-1736,1743-1744 en 1754-1755; bezat een huis aan de ommering van de kerk te Vlaardingen;
verklaarde op 22 juli 1760 bij het opmaken van zijn testament in verband met de te heffen zegel-
belasting boven de/100.000 gegoed te zijn; de nalatenschappen van hem en zijn derde vrouw be-
stonden uit o.m. huizen, landerijen, hypothecaire schuldvorderingen, schepen en scheepsporties,
goederen in scheepspakhuizen, de Nieuwe Lijnbaan aan de zuidzijde van de Zomerstraat te Vlaar-
dingen, waarvan de ene helft door Dirk van Assendelft werd gekocht en de andere helft aan Maria
Sappius geb. Duijn werd toebedeeld, en een lakenwinkel in het woonhuis.

Anna Hoogstraten: regentes van het Weeshuis te Vlaardingen 16 mei 1727 - 16 mei 1731 en 1732-
1733; zette de rederij van haar eerste echtgenoot voort onder de firma Wed. J.C. Manneken 1735.

Ds. JacobusSappius en Rochus Villerius waren hun beider executeuren-testamentair17.

Uit het eerste huwelijk:

1. MarijtjeDuijn, ged. Vlaardingen 20-1-1715 (get. NeeltjeCorsn, Lijsbeth Corsn),begr.Vlaar-
dingen in sept. 1719.

2 Jacobus Duijn, ged. Vlaardingen 20-3-1717 (get. Arij Pietersz. Duijn, Neeltje Dijxhoorn,
Lijsbet Cornelis Holierhoeck), begr. Vlaardingen in febr. 1725.

Uit het tweede huwelijk:
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De GroteKerken markt te Vlaardingen
(gravure door Philips (1747) naar een aquarel van Cornelis Pronk)

3. Catrijna Duijn, ged. Vlaardingen 23-4-1727 (get. Antonij van der Pot, Jannetje van der Pot,
Lijbe Korsse), begr. Vlaardingen in april 1728.

4 KrijntjeDuijn, volgtII.
5. ArijDuijn, ged. Vlaardingen 8-6-1731 (get. Elisabeth Korsse, Ermpje van der Pot, Jacob Gil-

lesze Manneke), begr. Vlaardingen 14-6-1731.
6. Maria Duijn, ged. Vlaardingen 5-7-1733, begr. Vlaardingen (in de kerk) eind juni 1769, tr.

Vlaardingen kort vóór 22-4-1753 (otr. Kockengen 5 en Vlaardingen 7-4-1753) Ds. Jacobus
Sappius, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 9-2-1718, overl. Rotterdam 9-4-1771, begr. Vlaar-
dingen [12-4-1771], zn. van Jacobus Sappius, koopman te Amsterdam, en Metta Caen. (Na-
geslacht.^

7. Arij Duijn, ged. Vlaardingen 17-6-1736 (get. Lijsbet Korse Holierhook), reder te Vlaardin-
gen 1757-overl., begr. Vlaardingen in okt. 1759.

H.Krijntje (Catharina, CatrijnajDuijn, ged. Vlaardingen 17-12-1728 (get. Lijsbeth Korsse, Ermpje
van der Pot, Antonij van der Pot), overl. Vlaardingen 23-10-179418, begr. ald. in okt. 1794, otr./
tr. Vlaardingen 4/5-9-1751 PieterHekkenhoek van der Schalk, ged. Schiedam 20-8-1727 (get. Pieter
Hekkenhoek en Catharina Hekkenhoek), begr. Vlaardingen in dec. 1767, zn. van Hendrik van
der Schalk en Catharina Hekkenhoek.

PieterHekkenhoek van der Schalk: reder en koopman in haring te Vlaardingen; weesmeester aldaar;
was enig erfgenaam van zijn grootvader van moederszijde PieterHeckenhoek, raad in de vroedschap
en kapitein van de burgerij te Vlaardingen19.

Catharina Duijn: testeerde op 17 september 1793 en benoemde de kinderen van haar zuster Sap-
pius tot erfgenamen; in het portaal van haar huis hing het portret van Ds. Viervant door Groenen-
dijk20.
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Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van der Schalk, ged. Vlaardingen 10-9-1752 (get. Hendrik van der Schalk en Ida van
den Boer), begr. Vlaardingen in dec. 1754.

2. Kind, begr. Vlaardingen in dec. 1754.
3. Anna-Elizabeth van der Schalk, ged. Vlaardingen 9-3-1760 (get. Leendert Duin, Anna Hoog-

straten, Anna Manneke), begr. Vlaardingen in okt. 1780, otr,/tr. Vlaardingen 22-7/8-8-1779
Laurens Hoogendijk 21, geb./ged. Vlaardingen 18/19-8-1759 (get. Laurens Polderman, Heiltje
Manneke, Johanna Polderman), overl. Vlaardingen 10-6-1822, zn. van Klaas Hoogendijk,
reder en koopman in haring te Vlaardingen, regent van het Weeshuis ald., en Aleyda Pol-
derman. (Kinderloos.)
Laurens Hoogendijk otr./tr. (2) Vlaardingen 6-7-1793/13-1-1794 Jacomijntje ('Jacomijntje sive Jacoba') de
Jong, ged. Vlaardingen r.-k. 3-6-1766 (peter en meter: MarijtjeJansHolgerhoek en Cornelisjacobsz.
Bakker), overl. Vlaardingen 12-4-1840, dr. van Barend de Jong, kastelein, en Katharina Willemsdr
van Dijk.

(Kinderen: a. Anna Elisabeth Hoogendijk, ged. Vlaardingen r.-k. 1-12-1785 (peter en nieter: Barend
de Jong en Cathrina van Dijk); b. Bernardus Hoogendijk, ged. Vlaardingen r.-k. 29-6-1792 (peter en
meter: Dirk van den Bullik en Alida de Jong); en c.Alida Hoogendijk, ged. Vlaardingen r.-k. 17-6-1796
(peter en meter: Gerardus Vriens en Antonia Vriens).)

Laurens Hoogendijk: koopman in haring en zuidvruchten te Vlaardingen; reder 1777-1801 en 1814-
1822; lid firma L. Hoogendijk & Zn. 1802-1813; ging te 's-Gravenhage over tot de Rooms-Katholieke
Kerk 18 april 1785; was na de Bataafse Omwenteling van 1795 lid van het comité revolutionair, lid
en thesaurier van de (provisionele) municipaliteit van Vlaardingen 1795-1798; lid van het college
van justitie; nam op 2 oktober 1797 als afgevaardigde uit Holland zitting in de Tweede Nationale
Vergadering, later genaamd Constituerende Vergadering representerende het Bataafse Volk; had
na de proclamatie van 4 mei 1798, waarbij die vergadering zich omvormde tot Vertegenwoordi-
gend Lichaam (ontbonden 12 j uni 1798), zitting in de Eerste Kamer; lid van het college tot de zaken
van de Grote Visserij oktober 1801; weigerde in 1802 een benoeming tot schepen van Vlaardingen;
lid van de municipale raad van Vlaardingen 1811-1813; lid van de raad van het arrondissement
Rotterdam 1811-1813; zijn weduwe zette de rederij voort onder de firma Wed. L. Hoogendijk 1823-
183822.

gezin Graevestein-Guerre

I. Georg Friederich (Georg(e) Frederik) Graevestein [zn. van Jürgen Grevenstein te Minden (Westfa-
len)], ged. Minden (St. Martini-Kirche) 9-9-1711 (doopheffer: Anthon Majer), begr. Grave (kerk;
huurgraf nr. 6) 15-8-1780, tr. (otr. 's-Gravenhage 17-4-1754; impost betaald voor de bruid Naar-
den april 1754) Jacoba (Jacqueline) Guerre, ged. 's-Hertogenbosch 30-10-1718, begr. Grave (kerk;
huurgraf nr. 6) 19-1-1788, dr. van Lodewijk (Louis) Guerre, luitenant der cavalerie, kapitein
van de invaliden te Naarden ca. 1746, ouderling Waalse gemeente ald., en Marie Jeanne (Jo-
hanna) Petit (Petis)23.

George Frederik Graevestein: misschien aanvankelijk officier in Hollandse dienst; ontvanger van de
konvooien en licenten (ontvanger van de admiraliteit) te Grave (commissie en eed 7 maart 1754)24.

Jacoba Guerre: aangenomen als lidmaat van de Waalse gemeente te Naarden 5 mei 1754; inge-
schreven met attestatie uit Naarden als lidmaat van de gereformeerde gemeente van Grave 1 juli
1754-

Uit dit huwelijk:
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1. Willem Carel Graevestein, geb. Grave 9-6-1755, ged. ald. 11-6-1755, overl. Culemborg 6-12-
1814, tr. (1) Naarden 25-11-1777 (otr. Naarden 3 en Zwolle 8-11-1777) Anna Elisabeth Sappius,
ged. Kockengen 17-8-1755, overl. Culemborg 28-7-1790, dr. van Ds. Jacobus Sappius en
Maria Duijn; tr. (2) Enspijk 30-9-1792 Adriana Kleijnhoff, ged. Culemborg 19-7-1767, overl.
Gorssel, h. Ontidink 27-7-1842, dr. van Christiaan Kleijnhoff, heer van Enspijk, en Huber-
ta Verspijck, vrouwe van Enspijk. (Uit beide huwelijken nageslacht.) [Voor meer gegevens
zie NL 116 (1999) 245-246.]

2. MarieLowise (Maria Louisa) Graevestein, ged. Grave 3-11-1756 (get. mevr. de weduwe Guerre
en haar zoon de kapitein Louis Guerre), overl. Maastricht 8-10-1823 (ongehuwd).
Marie Louise Graevestein: op belijdenis aangenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente
van Grave; uitgeschreven met attestatie naar Venlo 20 oktober 1788; bij overlijden rentenierster
te Maastricht. Haar nalatenschap beliep per saldo ruim ƒ 22.000 en bestond in het huis nr. 787
aan het Vrijthof, percelen akkerland onder Voerendaal, kanton Heerlen, schuldvorderingen en
inschrijvingen op het grootboek. Haar executeur-testamentair was notaris Pieter Francis van der
Houven te Maastricht. Volgens een testament van 26 januari 1820 en een nadere dispositie van 10
september 1823 waren de dochters uit het tweede huwelijk van haar broer Willem Carel Graevestein
erfgenamen, terwijl legaten waren besproken aan o.a. haar schoonzuster A.E. (sic) Kleijnhoffen haar
'kleinneef EdzardConstantin Graevestein, wonende te Princenhage25.

Aan johan Frederik Levinus Graevestein werd bij zijn benoeming in de militaire commissie naar
Oost-Indië, voor het geval hij gedurende zijn opdracht zou komen te overlijden, een pensioen van
ƒ400 aan zijn zuster Maria Louisa Graevestein toegezegd, uit te betalen tot haar dood of totdat zij een
huwelijk mocht aangaan.

3. Johan Frederik Levinus Graevestein, ged. Grave 9-4-1760 (get. luitenant Johan Guerre en zijn
vrouw Levina Gravia), overl. (tussen 5-7-1793 en 17-10-1800)26 (waarschijnlijk ongehuwd
en kinderloos overleden).
Johan Frederik Levinus Graevestein: aangenomen op belijdenis als lidmaat van de gereformeerde
gemeente van Grave 19 januari 1775; uitgeschreven naar Zwolle 24 januari 1775; cadet, vaandrig
supemumerair bij het ie bataljon onder de kapitein S.H. Burs Trip 29 november 1774 en luitenant
tevens adjudant 21 februari 1778 in het lijfregiment Oranje Friesland; vaandrig en adjudant bij
het ie bataljon van het regiment Hollandse Gardes te Voet, in de compagnie van de majoor J.C.G.
Schmidt, 20 november 1781; 2e luitenant en adjudant bij dat bataljon en in die compagnie 18 au-
gustus 1783; adjudant-generaal bij de generaal-majoor Kretschmar (commissie 4 oktober 1785); 2e
sergeant-majoor of wachtmeester over het krijgsvolk in garnizoen in 's-Gravenhage (commissie 1
oktober 1787); ie luitenant en adjudant bij laatstgenoemd ie bataljon (28 augustus 1788); vervulde
daarbij tevens de functie van adjudant 1781-1788; in de compagnie van de kapitein C.G.A. graaf van
Bylandt (28 november 1788-1791); bij resolutie van de Staten-Generaal van 24 november 1788 be-
vestigd als lid van de commissie tot onderzoek van de stand van zaken van defensie en militie van
Oost-Indië; was toen ie luitenant met rang van kapitein bij het regiment Hollandse Gardes te Voet
aan wie de rang van majoor bij de infanterie was verleend en, voor de tijd van deze commissie en
uitsluitend in Oost-Indië, de rang van luitenant-kolonel; zeilde eind februari 1789 aan boord van
's lands fregat van oorlog de Zephir van Texel uit en keerde in juni 1793 in het vaderland terug. (De
andere leden van de militaire commissie waren de kapiteins-ter-zee Jan Olphert Vaillant (1751-1800)
en Christiaan Anthonie VerHuell (1760-1832), de luitenant-ingenieurs Drenthenius van Lier en George
Emanuel Schenck en de onderluitenants bij het Korps Artilleristen George Willem Stephany en Hans
A lexander Heidenreich)27.

Waarschijnlijk kort voor Graevesteins vertrek naar Oost-Indië vervaardigdeJ.F.A. Tischbein diens
portret28.
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gezin Leuveling-Houtsager

I. Hendrik Leuveling [zn. van Dirk Leuveling (Leuvelinck) (ca. 1685-1761), geboortig van Deven-
ter, kleermaker te Amsterdam (22-5-1710), en Philippina Angels (ca. 1691-1732), geboortig van
Kampen], ged. Amsterdam (Westerkerk) 15-1-1713, overl. Amsterdam 27-5-178429, begr. ald.
(Nieuwe Kerk; graf letter G nr. 104) 3-6-1784, tr. (1) Amsterdam (Oude Kerk) 9-10-1735 (otr. ald.
(pui) 23-9-1735) Jannef/e (Johanna) Houtsager, ged. Amsterdam (Evangelisch-Lutherse gem.) 8-9-
1715, begr. Amsterdam (Oude Lutherse kerk) 12-9-1753, dr. van Jan (Pieterz.) Houtsager, waag-
drager op de Oude Schans te Amsterdam (11 en 18-5-1714), kaaskoper en poorter ald. (11-7-1736),
en Grietje (Claasdr) de Ridder; tr. (2) (otr. Amsterdam (kerk) 25-1-1759)30 Willemina Geertruijd
Fokkers (Folkers, Folckerts)31, ged. Coevorden 4-11-1705, overl. aan een beroerte, begr. Amsterdam
(Nieuwe Kerk; graf letter G nr. 104) 28-8-1776, dr. van Albert(us) Fokkers, luitenant (1-5-1694),
kapitein, en Lubertha Anna Michorius; tr. (3) Linschoten 6-5-1777 (otr. Amsterdam (kerk) 18-
4-1777) Petronella van Irhoven, ged. Ede 10-3-1726, overl. Brouwershaven 21-10-1797 (zinking-
koorts en daarop volgend verval van levenskrachten), begr. ald. (kerk) 30-10-1797, dr. van Wil-
lem van Irhoven32, dr. phil. et theol., predikant te Ede 1722, hoogleraar godgeleerdheid 1737
en kerkelijke geschiedenis 1740 te Utrecht, en Catharina Altius.

Petronella van Irhoven tr. (1) Utrecht (Domkerk) 11-4-1752 Mr. Egbertus Qacob) Cotius, burger te Utrecht
22-4-1727, student ald. ('ultrajectinus'), j.u.d. Utrecht 9-9-1730, boekhouder gereformeerde dia-
conie (1736), advocaat voor het Hof van Utrecht (1762), woonde op de Nieuwe Gracht op de Run-
nebaan (febr. 1755 en jan. 1758), overl. Utrecht 3-3-1776 (aangegeven 18-3-1776), zn. van Egbertus
Cotius, koopman in de Warmoesstraat te Amsterdam, en Gerdina van de Wal(le).
Uit dit huwelijk:
a. Gerdina Debora Cotius, ged. Utrecht (Janskerk) 18-2-1753 (get. prof. Wilhelmus van Irhoven en

zijn vrouw Debora Scherings), overl. Geldermalsen 6-3-1814, tr. Harmelen 27-1-1780 (otr. Am-
sterdam 7-1-1780) Ds. Huijbert van den Bijl(l)aardt, ged. ald. (Buurkerk) 26-6-1757, studeerde aan
de Utrechtse Hogeschool, predikant te Harmelen 12-12-1779, Oud-Loosdrecht 24-3-1782 en
Veenendaal 27-10-1805, overl. Veenendaal 1-1-1806 (zinkingsziekte en verval van krachten), begr.
Utrecht (Jacobikerk; bij zijn voorvaderen) 7-1-1806, zn. van Gerardus van den Bijllaardt en Jaco-
mina van Vloten. (Uit dit huw. waren op 1 jan. 1806 twee zonen en een dochter in leven.)

b. Wilhelmus van Irhoven Cotius, ged. Utrecht (Janskerk) 22-12-1754 (get. 'den Eerwaarden Heer
Wilhelmus van Irhoove s.s. theol. en philos. doctor, professor in de H. Godgeleerdheid en kerke-
lijke geschiedenissen in 's lands hoogeschool alhier t'Utrecht; doophefster: Maria van Irhoven'),
overl. Utrecht 4-2-1755 (aangegeven 10-2-1755), begr. ald. (Pieterskerk).

c. Ds. Wilhelmus van Irhoven Co(o)tius, ged. Utrecht (Catharinakerk) 11-1-1756, predikant te 't Waal
en Honswijk 14-7-1782, Roosendaal (NB) 19-4-1788 en Brouwershaven 29-5-1791, overl. Brou-
wershaven 27-3-1818, tr. 't Waal en Honswijk 11-3-1783 (afgekondigd te Utrecht) Johanna Wester-
hoff, ged. Breukelen 6-12-1761, ingeschreven als lidmaat te 't Waal en Honswijk met attestatie
van Breukelen 1-4-1783, uitgeschreven naar Roosendaal 7-4-1788, dr. van Barend Westerhoff en
Arriaantje van Schaik. (Uit dit huw. in ieder geval een zoon.)

d. Petronella Egberta Cotius, ged. Utrecht (Domkerk) 6-11-1757, overl. Utrecht 2-1-1758, begr. ald. (Pie-
terskerk).

Hendrik Leuveling: kaaskoper te Amsterdam, poorter aldaar 11 juli 1736; woonde op de Fluwelen-
burgwal (23 september 1735), op de Hoogstraat (1742), in de Bethaniè'ndwarsstraat (25 januari 1759)
en op de Fluwelenburgwal (18 april 1777); werd in de personele quotisatie van 1742 aangeslagen
naar een inkomen van ƒ 1000, betaalde toen een huishuur van ƒ430 en hield een dienstbode33.

Johanna Houtsager: woonde op Uilenburg te Amsterdam (23 september 1735). Willemina Geertruijd
Fokkers: woonde aan de Nieuwmarkt te Amsterdam (25 januari 1759); handelde in sitsen kinder-
goed. Petronella van Irhoven: woonde te Utrecht (18 april 1777).

Uit het eerste huwelijk:
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1. Margaretha Leuveling, volgt II.
2. Dirk Leuveling, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 5-2-1738, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk)

30-1-1806, otr./tr. Amsterdam 22-11/10-12-1765 Johanna Goethart, ged. Amsterdam (Nieuwe
Kerk) 3-9-1741, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28-10-1807, dr. van Douwe Goethart en
Anna Schuurman. (Kinderloos.)
Dirk Leuveling: commissionair in effecten te Amsterdam; woonde op de Keizersgracht bij de Leidse-
gracht (1790). Het commissionairsbedrijf werd na zijn overlijden voortgezet door zijn neef Herman
Frederik Tjeenk (1772-1810), zoon van zijn zuster Margaretha Tjeenk geb. Leuveling, en na diens dood,
onder de naam De Wed. Tjeenk & Co., door diens weduwe Johanna Luden (1780-1839)34.

3. Johannes Leuveling, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23-12-1739, begr. Amsterdam (Nieuwe
Kerk) 16-2-1741.

4 Johannes Leuveling, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10-4-1743, begr. Amsterdam (Nieuwe

Kerk) 7-6-1743-
5. Jan Leuveling, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 19-6-1744, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14-

8-1745-
6. Johanna Philippina Leuveling, geb. Amsterdam 10-2-1746, ged. ald. (Oude Kerk) 13-2-1746,

overl. Amsterdam 6-12-1819, tr. (1) Amsterdam (Oude Kerk) 24-8-1766 Hendrikjalink, ged.
Amsterdam (Oude Kerk) 16-2-1746, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24-3-1772, zn. van
Gerrit Jalink en Maria Cramer; tr. (2) Amsterdam (Oude Kerk) 8-11-1772 Hendrik de Roo,
ged. Amsterdam (Noorderkerk) 1-12-1737, begr. Amsterdam (Noorderkerk) 14-12-1784, zn.
van Nicolaas de Roo en Anna Schoondorp; tr. (3) Amsterdam (Walenkerk) 11-12-1786 Jaco-
bus Sappius, ged. Kockengen 12-12-1756, overl. Amsterdam 30-7-1820, zn. van Ds. Jacobus
Sappius en Maria Duijn. (Alleen uit het tweede huwelijk nageslacht.)35.

7. Mariajohanna Leuveling, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 5-1-1748, begr. Amsterdam (Nieuwe
Kerk; graf letter G nr. 104) 11-9-1776 (ongehuwd).

8. Hendrina Leuveling, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21-1-1750, begr. Amsterdam (Nieuwe
Kerk) 5-10-1752.

9. Jan Leuveling, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 24-9-1751, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16-
6-1752.

II. Margaretha Leuveling, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14-10-1736, overl. Utrecht 26-9-1783,
otr./tr. Amsterdam 31-3/18-4-1758 Ds. Joost (Justus) Tjeenk 36, ged. Winterswijk 19-3-1730, overl.
Vlissingen 26-12-1782, zn. van Joost Thijeenk, meester-schoenmaker te Winterswijk en eige-
naar van landerijen in de het dorp Winterswijk omringende buurtschap Dorpboer, en Maria
Elisabeth van Hengel.

Justus Tjeenk: student te Utrecht; kandidaat 30 november 1755; predikant bij de gemeente van 't
Waal en Honswijk; accepteerde in december 1764 een beroep naar de Engelse gemeente te Vlis-
singen, predikant bij die gemeente 21 april 1765; lid van de Franse Leessociëteit te Vlissingen;
medeoprichter 30 april 1765 en jarenlang secretaris van het Genootschap ter Bevordering van
Nuttige Kunsten en Wetenschappen aldaar, dat op 23 maart 1769 door de Staten van Zeeland werd
geoctrooieerd onder de naam Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Bij zijn overlijden liet
hij vier kinderen na, van wie twee zonen toen aan de Utrechtse Academie studeerden.37.

Margaretha Leuveling: met attestatie van Amsterdam ingeschreven te 't Waal 24 april 1758, uitge-
schreven naar Vlissingen 25 maart 1765; testeerde op 28 juli 1783 voor notaris W. Huygen te Utrecht.

De portretten van het echtpaar geschilderd door H.F. van Hengel werden in 1888 door H.F. Tjeenk
aan het Rijksmuseum te Amsterdam geschonken. Deze bevinden zich thans in bruikleen bij het
Zeeuws Museum in Middelburg.

Uit dit huwelijk:
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1. Maria Elisabeth Tjeenk, ged. 't Waal 11-2-1759 (get- Joost Tjeenk en Maria Elisabeth van
Hengel).

2. Hendrik Tjeenk, ged. 't Waal 26-4-1761 (get. Hendrik Leuveling en Wilhelmina Geertrui
Folkers, echtelieden).

3. Dirk Tjeenk, geb./ged. 't Waal 19/24-7-1763 (get. Johanna Philippina Leuveling en haar
broer Dirk Leuveling).

4. Herman Frederik Tjeenk, geb. Vlissingen 28-8-1772).

gezin Viervant-Otten

I. Hendrick (Hendrik) Viervant (Vierdevant)3& [zn. van Leendert (Leonart) Viervant (Leendert Kerp 39)
(1689-1762), meester-timmerman te Arnhem, stadstimmerman en gemeenschapsman 26-1-
1724 ald., en Hendrickje Teunisse (Hendrica Rensing, Hendrika Renseng) (M771)40], geb. Arnhem
3-1-1718, ged. ald. (Grote of Eusebiuskerk) 4-1-1718, overl. Arnhem [28-2-1775]41, begr. ald. 6-
3-1775, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18-5-1751 (otr. Arnhem en Amsterdam (kerk) 24 en 30-4-
1751) Catrina (Catharina) Maria Otten, ged. Doetinchem 13-2-1718, overl. Haarlem [i7-4-i786]4i,
begr. ald. (Grote Kerk; middentrans, graf nr. 294Z) 24-4-1786, dr. van Aalbert (Albert) Otten,
woonachtig te Doetinchem 30-4-1751, en Hendrikka (Anna, Anna Henrica) Huslij (Huslei,
Husselijn).

Hendrik Viervant: in de leer bij zijn vader 15 maart 1732; lid (op timmeren en kisten maken) 8 fe-
bruari 1744 en gardiaan 1744-1745 van het timmerlieden- of St. Jozefsgilde te Arnhem, was toen
schrijnwerker; benoemd tot stadstimmerman in de plaats van meester Willem van der Schans 26 juni
1754 (eed 27 juni 1754); burgerhopman (6 februari 1775)43.

Catharina Maria Otten: woonde bij haar ondertrouw 30 april 1751 op de Reguliersgracht te Am-
sterdam, vermoedelijk bij haar ooms, de uit Doetinchem afkomstige stucwerkers HansJacob Huslij
(1702-1776) en Hendrik Huslij (1706-1788), die op de genoemde gracht woonden44, en te Arnhem (5
juli 1776).

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 5-3-1752, overl. Amsterdam 4-7-1801 (podagra
in de borst)4S, begr. ald. (Zuiderkerk; graf letter D nr. 12) 9-7-1801, otr./tr. Amsterdam
(Nieuwe Kerk) 5/21-7-1776 Clasina Frauen (Frauwen), ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14-10-
1753 (get. Martinus Semeijns en Theodora Gerarda Semeijns), overl. Amsterdam 9-3-1814,
dr. van Asmus Frauen, meester-steen- en beeldhouwer te Amsterdam op de Binnen Am-
stel bij de Korte Amstelstraat (20-10-1779), en Petronella Alida Semeijns.
Leendert Viervant: vermoedelijk leerling bij zijn oom Jacob Otten Huslij; meester-steenhouwer en
bouwmeester te Amsterdam; poorter 21 januari 1768 en lid van het metselaars- of Onze Lieve
Vrouwengilde 29 februari 1768 aldaar; woonde op de Amstel (5 juli 1776) en aldaar bij de Hoge
Sluis (1784-1790); op zijn eigen verzoek sekwestreerden commissarissen van de Desolate Boedels-
kamer te Amsterdam zijn boedel omdat hij 'door schaden & tegenspoeden als andersints buyten
staad (was) geraakt zijne respectieve crediteuren te kunnen voldoen' 20 juni 1791; de sekwestratie
eindigde met een akkoord met crediteuren; ingeschreven in het Leidse album studiosorum 11
augustus 1792; volgde B. Goudriaan, die in verband met zijn Oranje-gezindheid het veld moest rui-
men, op als directeur der stadswerken te Amsterdam april 1798; komt voor op een in 1786/87 door
Wybrand Hendriks geschilderd groepsportret voorstellende de vijf directeuren en de secretaris van
Teylers Fundatie, tevens regenten van Teylers Hofje te Haarlem, met hun architect .

Clasina Frauen: woonde op de Amstel (5 juli 1776) en bij overlijden op het Singel bij de Korsjes-
steeg nr. 192, kanton 4.
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I
Anna Elisabeth Sappius

(i755-i79o)
tr.

Willem Carel Graevestein
(1755-1814)

Jacobus Sappius
(1687-1758)

tr.
MettaCaen

(.'-1708)

LeendertDuijn
(1689-1767)

tr.
Lijsbeth van der Pot

(1697-1737)

Jacobus Sappius
(1718-1771)

tr.
MariaDuijn
(1733-1769)

Jacobus Sappius
(1756-1820)

tr.
Johanna Philippina Leuveling

(1746-1819)

I
Diderica Lijdia Sappius

(1763-1797)
tr.

Hendrik Huslij Viervant
(1754-1814)

GeorgFriedrich Graevestein
(1711-1780)

tr.
JacobaGuerre

(1718-1788)

Hendrik Leuveling
(1713-1784)

tr.
Jannetje Houtsager

(1715-1753)

Hendrick Viervant
(1718-1775)

tr.
Catrina Maria Otten

(1718-1786)

Uit dit huwelijk:
a. PetronellaAlida Viervant, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 5-1-1777 (get. Johan Vincent Schoghen en

Petronella Alida Semeijns).
b. Catharina Maria Elisabeth Viervant, ged. Amsterdam (Westerkerk) 3-4-1778 (get. Hendrik Husly

Viervant en Catharina Maria Otten).
c. Hendrik Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18-11-1779.
d. Sara Cornelia Christina Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 9-12-1781 (get. Jean Rondeau en

Sara Cornelia Cristina Ryke).
e. Carolina Viervant, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26-3-1783.
f. Catharina Maria Bartha Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 7-5-1786.
g. Roelof'Roelofs Viervant, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 14-7-1790.)

2. Ds. Hendrik Huslij Viervant, geb. Arnhem [6-11-1754], ged. ald. (Grote Kerk) 10-11-1754, overl.
Amsterdam 14-11-1814, tr. (1) Rotterdam 28-7-1782 (otr. ald. en Vlaardingen 14-7-1782) Di-
dericaLijdiaSappius, ged. Oud-Beijerland 5-6-1763, overl. Amsterdam 19-9-1797, dr. van Ds.
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Jacobus Sappius en Maria Duijn; tr. (2) Baambrugge 5-12-1798 (otr. Amsterdam (pui) 2-11-
1798) Anna Elisabeth de Haan, geb. Wezel [1756/1757], overl. Amsterdam 11-11-1829, dr. van
Isaac de Haan en Elisabeth Ker(c)khoff. (Alleen uit het eerste huwelijk nageslacht)47.

3. Anna Hendrica (Hendrika) Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 25-1-1756, overl. Wageningen
23-11-1826 (langdurige borstziekte en langzaam verval van krachten), tr. Arnhem (Franse
Kerk) 8-2-1784 (otr. ald. 23-1-1784) Ds. Lodewijk Knoops, ged. Velp 6-3-1757, overl./begr.
Arnhem 15 of 16/20-3-1795 ('na eene ziekte van 12 dagen, die een gevolg was van zwaare
vermoeijingen en ongemakken, die hy dezen winter had doorgestaan'), zn. van Johan
Hendrik Knoops, rentmeester van de heerlijkheid Rosendael, en Johanna Reijers48.
Anna Hendrika Viervant: lidmaat te Arnhem 31 maart 1774; benoemde tot voogden over haar na te
laten minderjarige kinderen haar broer Roelof Roelofs Viervant te Arnhem en haar meerderjarige
zoon Johan Hendrik Knoops te Amsterdam en tot toeziende voogd haar broer Hendrik Huslij Viervant
te Amsterdam 23 oktober 1809; zegelde toen met een wapen dat als volgt beschreven kan worden:
een huismerk: door het centrum van het schild een verticaal, in twee gelijke stukken verdeeld door
een horizontaal, het bovenste uiteinde van de verticaal en het (heraldisch) rechter uiteinde van de
horizontaal verbonden door een linker diagonaal, aan het linker uiteinde van de horizontaal een
tweede verticaal, in lengte de helft van de eerste verticaal, uitgaande van het bovenste uiteinde van
de tweede verticaal een zeer korte, naar links wijzende horizontaal, de eerste verticaal staande op
een tweede horizontaal, in lengte gelijk aan de eerste horizontaal, uitgaande van de beide uitein-
den van de tweede horizontaal zeer korte, opstaande verticalen; helmteken: een vlucht; dekkle-
den; aanziende helm49, woonde bij haar dood aan de Hoogstraat te Wageningen in het huis letter
Anr.55.

Lodewijk Knoops: lidmaat te Arnhem 11 maart 1776; met attestatie naar Harderwijk 1777; in de
classis Amersfoort tot proponent geëxamineerd 3 december 1782; beroepen naar Ellecom 1783;
predikant aldaar 14 maart 1784; patriot; honorair lid van de Vaderlandsche Sociëteit voor Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap te Arnhem 10 november 1785; liet bij zijn overlijden drie kleine kinde-
ren na3 .
Uit dit huwelijk:
a. Johan Hendrik Knoops, geb./ged. Ellecom 28-11/5-12-1784 (get. de vader en Jacoba Geertrui

Knoops).
b. Hendrik Knoops, geb./ged. Arnhem (Grote Kerk) 14/17-8-1786 (get. Bartha Elisabet Viervant).
c. Catharina Maria Elizabeth Knoops, geb./ged. Ellecom 2/3-8-1788 (get. de vader en Bartha Elizabeth

Otten).
d. Hendrik Knoops, geb./ged. Ellecom 11/16-11-1793 (get. B. E. Viervant huisvrouw van R. R. Viervant).

4. Albert Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 7-5-1758, begr. Arnhem 30-5-1758.
5. Bartha Elisabeth Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 26-7-1760, overl./begr. Arnhem 2/7-

3-1810, otr./tr. Arnhem/Velp 11/27-1-1782 haar neef Roeloff (Roelof Roelofs) Viervant 5 \ ged.
Arnhem (Grote Kerk) 11-11-1755, overl. Velp (gem. Rheden; op de boerderij het Langewater
gelegen op de grens van Arnhem en Velp) 30-5-1819, zn. van Anthonij Viervant, meester-
timmerman te Arnhem, stadstimmerman 29-3-1775 ald., en Hendrina Roelofs (Hendrij-
na Roeloffse), en kleinzoon van Leendert Viervant en Hendrickje Teunisse voornoemd.
De intekening van de ondertrouw vond plaats op vertoon van de door de Staten van Gelderland
verleende dispensatie van het huwelijksverbod tussen volle neef en nicht52.

Bartha Elisabeth Viervant: woonde bij overlijden in het huis letter E nr. 70 te Arnhem. RoelofRoelofs
Viervant: inde leer bij zijn vader 2 november 1772; lid (op kasten maken en timmeren) van het tim-
merliedengilde te Arnhem 6 januari 1786; gardiaan 1787-1790 en boekhouder (1788-1791) van dat
gilde; timmerman te Arnhem; lid van de firma Viervant, Van Resteren & Comp., exploitante van
een steenoven in de buurtschap de Honderd Morgen bij het dorp Doornenburg in de gemeente
Bemmel (5 september 1800)53, directeur van het Genootschap van Teeken- en Bouwkunde onder
de zinspreuk Kunstoefening te Arnhem (1808)54, diaken 1775,1779 en ouderling 1788,1799,1805
van de Franse Kerk aldaar; benoemde zijn echtgenote en zijn zwager Hendrik Huslij Viervant te
Amsterdam tot voogdes en toeziende voogd over zijn na te laten kinderen en erfgenamen en bij
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overlijden of hertrouwen van zijn vrouw zijn neefChristiaanJacobKnipscheeren de heer Nijhoff, pro-
cureur te Arnhem; zijn vrouw deed dezelfde benoemingen (27 juli 1809)55.

Anthonij Viervant (1720-1775), de vader van Roelof'Roelofs Viervant, werd op 29 maart 1775 aange-
steld als stadstimmerman van Arnhem in de door het overlijden van zijn broer Hendrik Viervant
(I) open gekomen plaats. Toen hij zelf kort na zijn benoeming overleed, kon zijn zoon, die toen
nog geen lid van het gilde was, hem niet opvolgen. Hendrina Roelofs, weduwe van Anthonij Viervant,
heeft getracht de opengevallen plaats voor haar zoon vrij te houden, hetgeen haar tot 1788 lukte.
Op 14 april van dat jaar werd Jan Evers, meester-timmerman, in de vacature van Anthonij Viervant
benoemd, doch tegelijkertijd werd Roelof Roelofs Viervant begunstigd 'met de naam van Stads Ar-
chitect'. Jan Evers moest alle stadswerken die hem werden opgedragen, uitvoeren, behalve die aan
de kerken, het stadhuis, de nieuwe waag, de stadsmanege, de stadsschoolgebouwen en de daartoe
behorende woningen of behuizingen. Met de werken aan die gebouwen werd RoelofRoelofs Viervant
begunstigd. Op 28 maart 1803 tenslotte werd RoelofRoelofs Viervant aangesteld tot 'architect binnen
deezestad'56.
Uit dit huwelijk:
a. Anthonij Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 12-12-1782.
b. Hendrik Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 23-5-1784.
c. Hendrijna Catharina Maria Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 27-4-1786.
d. Leendert Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 9-10-1788.
e. RoelofRoelofs Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 18-2-1790.
f. HendrikHusly Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 26-4-1792.
g. Hendrina Catharina Maria Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 6-10-1793.
h. Hendrijna Catharina Maria Viervant, ged. Arnhem (Grote Kerk) 21-8-1796.)

Noten
1. A.J. van der Az,Biographisch woordenboek der Nederlanden X, Haarlem 1874, pag. 37 (letter S) en G.D.J.

Schotel, Kerkelijk Dordrechtll, Utrecht 1845, pag. 105 e.v., waar foutief opgegeven wordt dat Ds. Jaco-
busSappius (1718-1771) een zoon van de Dordtse predikant Jacobus Sappius was. Hij was diens klein-
zoon.

2. C. P. Briët, Het geslacht Sappius, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 20 (1966), pag. 215-
221, ald. pag. 217, geeft onjuiste gegevens over Elisabeth de Veer. Het daar vermelde dient als volgt
gelezen te worden: 'Elisabet(h) de Veer, geb. vermoedelijk ca. 1656, overl. Veere, begr. Dordrecht (Grote
Kerk) 5-11-1724, dr. van Roelof dé Veer, kapitein te Wezel (26-5-1653), en Elisabeth van Valcken-
burgh'.

3. Bij de ondertrouw te Dordrecht werd Jacobus Sappius geassisteerd door zijn broer Michiel Sappius. Zijn
moeder had schriftelijk consent gegeven. De bruid werd geassisteerd door haar behuwdbroeder
Adriaen van daveren en haar zuster Geertruijt Caen.J(saac). W(illem). Sappius, broer van de bruidegom,
tekende te Amsterdam q.q. Op 25-4-1717 werd akte verleend om te Dordrecht te trouwen. (G AA, DTB
Amsterdam, nr. 553, pag. 300 (fiche 4792); en GA Dordrecht, DTB Dordrecht, nr. 88/264.) Briët, 'Sap-
pius', 218 geeft een onjuiste trouwdatum.

4. Briët, 'Sappius', pag. 218 geeft onjuiste gegevens over Metta Caen. Het daar vermelde dient als volgt
gelezen te worden: 'Metta Caen, geb. ?, overl. Oud-Beijerland 20-9-1768 (impost van f30 betaald ald.
22-9-1768), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 25-9-1768, dr. van Nicolaas Caen, maasschipper en koop-
man, en Geertruy de Bruyn'. (Mededelingen ir. H.A.E. de Vos tot Nederveen Cappel, brieven 29-10-
1981 en 9-2-1984 (ontleend aan GA Dordrecht, NA Dordrecht, nr. 20-835 (not. G. de Haen), pag. 127
(15-5-1723)); en C.P. Briët, '(Antwoord) De Bruyn', in: DeNederlandscheLeeuw 102 (1985), kol. 398.)

5. De doopinschrijving van Metta Caen werd niet in Dordrecht aangetroffen. Daar haar vader in ver-
schillende plaatsen langs de Maas vermeld wordt, vond de doop waarschijnlijk in een van de andere
plaatsen aan die rivier plaats.

6. Zie voor het echtpaar Caen-deBruyn en zijn verwanten: C.P. Briët, '(Antwoord) De Bruyn', in: De Ne-
derlandsche Leeuw 102 (1985), kol. 398 (mede berustend op een mededeling van A.J. Stasse te Utrecht,
brief 7-4-1985).

7. Album studiosorum Leiden 783; W.F.H. Oldewek, Kohier van depersoneele quotisatie te Amsterdam over het
jaar 1742II, Amsterdam 1945, pag. 270. GAA, Stadsarch., Poorterboek 14 (8 febr. 1718); NAA, nr. 8473

596 Gens Nostra 59 (2004)



(not. I. Angelkot; 30-6-1721) en nr. 12803 (not- H. van Heel; 26-10-1750, nr. 596, en 27-11-1750, nr. 694);
Kwijtscheldingen 99, f. 409V; en DTB Amsterdam, nr. 1072, f. 23V.

8. GAA, Kwijtscheldingen 133, f. 23OV, 30-10-1759; en NAA, nr. 8916 (not. H. de Wolff; nr. 368), en nr.
12838 (not. H. van Heel; 29-9-1759, nr. 605).

9. Voor meer gegevens zie: De Nederlandsche Leeuw 116 (1999), kol. 238-241.
10. Isaacq Willem Sappius (1688-na 26-2-1749) en zijn vrouw Anna Maria Staats (1692-1726) waren oom en

tante van de dopelinge.
11. GAA, DTB Amsterdam, nr. 1071, f. 151V; en Middel op het begraven Amsterdam (archief 5005), nr. 89.
12. Mededeling ir. H. A. E. de Vos tot Nederveen Cappel, brief 15-8-1976 (ontleend aan GAVl, Transport,

deel 73, f. 8ov; en NA Vlaardingen, nr. 17).
13. M . C . Sigal jr . , Genealogische en heraldischegedenkwaardigheden in en uit de kerken van het beneden Maasge-

bied, niet beschreven door mr. P. C. Bloys van TreslongPrins' (Vlaardingen), in: Ons Voorgeslacht 20 (1965), pag.
184.

14. In jan. 1730 werden twee kinderen vanjacob Corneliz. Manneken begraven. Waren dat Elizabeth en een
ongedoopt kind?

15. Mr. dr. L. de Gou (e.a.), Kwartierstatenboek 1358, 's-Gravenhage 1958, pag. 233 (kwartierstaat Dors-
man-van der Endt); en J. Nolen, 'Kwartierstaat van [Duco Bastiaan Nolen, Wouter Willem Nolen en
Victoria Franciska Nolen]', in: GensNostra 22 (1967), pag. 283,378 en 385.

16. GAVl, NA Vlaardingen, nrs. 50 en 51 (not. P. de Vooght; 1-4-1754 en 20-6-1757).
17. J.H. van Linden van den Heuvell en J. Hoogendijk Kzn., De regeering van Vlaardingen, 's-Gravenhage

1911, pag. 42; Sigal, 'Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden' 1965, pag. 192-193; GAVl,
FA Van Linden van den Heuvell, nr. 583; en GAGr, NA 's-Gravenhage, nrs. 2983,2988,2989 en 2990
(not. L. van Alphen; 22-7-1760, nr. 37; 25-8-1767, nr. 141; 2-5-1768, nr. 160; en 11-8-1768, nr. 177).

16b. Voor meer gegevens zie: De Nederlandsche Leeuw 116 (1999), kol. 238-241.
18. NAR, nr. 3073 (not. J. van der Meij; 3-6-1796 nr. 92).
19. GA Schiedam, NA Schiedam, nrs. 873 en 881 (not. J. van Lijken; 21-5-1739 en 1-11-1751).
20. NAR, nr. 3431 (not. W. de Prill; 17-9-1793, nr. 153); en nr. 3073 (not. J. van der Meij jr.; 3-6-1796, nrs. 92

en 93).
21. Nederland's Patriciaat 21 (1933/34), pag-138 (gen. Hoogendijk, van Rossen Hoogendijk). Hier wordt

opgegeven dat het echtpaar Hoogendijk-de Jong al eerder kerkelijk was getrouwd omdat onder de
doopinsch rij ving van hun eerste kind 'erant tantum matrimonio juncti in Brabantia' vermeld staat.
De doopdatum vanAlidaHoogendijk wordt foutief opgegeven.

22. A.J.H, van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 4
(1950), pag. 133; en A.M. Elias en Paula C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. Depolitieke
elite in deBataafs-Franse tijd 1796-1810, Amsterdam 1991, pag. 118-119.

23. Omdat de familie Guerre te Naarden een rol heeft gespeeld in het leven van Anna Elisabeth Grae-
vestein-Sappius volgen hier de gegevens van het gezin Guerre-Petit, die ik dank aan ir. H. A. E. de Vos
tot Nederveen Cappel (brief 16-8-1985).
Louis Guerre [zn. van Louis Guerre, lakenkoopman te Metz, en Marie Jacobs], geb. Metz 22-4-1673, ged.
ald. (Église réformée) 23-4-1673, kornet 1710, luitenant cavalerie onder brigadier Van Rechteren 30-7-
1739. kapitein der invaliden te Naarden sedert ca. 1746, ouderling van de Waalse gemeente ald., begr.
Naarden (Waalse Kerk; graf nr. 8) 11-12-1750, tr. Maastricht (Église wallonne) 22-10-1713 Marie Jeanne
Petit, ged. Maastricht (Église wallonne) 13-2-1691, 'pensionnée a Naarden' 1758-1778, begr. Naarden
15-1-1779, dr. van Jean Petit, stud. theol. Montauban 1632, predikant te Laparade (Guyenne), later.te
Maastricht, en Margueritte Fauchard.
Uitdithuwelijk:

1. Lodewijk Theodorus Guerre, ged. Breda 7-9-1714.
2. Louis Guerre, ged. Maastricht 15-8-1715, kapitein (3-11-1756).
3. Johanna Qeanne) Guerre, ged. 's-Hertogenbosch 27-8-1717, begr. Naarden 23-11-1773.
4. Jacoba Guerre tr. GeorgeFrederik Graevestein.
5. Johannes Guerre, ged. Breda 8-9-1720, luitenant (9-4-1760), tr. Levina Gravia.
6. David Guerre, ged. Maastricht 29-4-1722, begr. ald. 20-6-1725.
7. lsaac Guerre, ged. Maastricht 11-6-1724, begr. ald. 26-3-1728.
8. Susanna Marie (Susette) Guerre, ged. Maastricht 28-7-1726, begr. Naarden 9-1-1808.
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9. Anne Marie Guerre, ged. Maastricht 27-10-1728, begr. ald. 2-9-1733.
10. Marie Guerre, geb. Maastricht 19-8-1730, ged. ald. 22-8-1730, overl./begr. Naarden 24/28-9-1801,
tr. Naarden 20-8-1793 Jacobus Hendrik Thierens, geb. Naarden 26-11-1730, kapitein burgerij, raad en
burgemeester te Naarden, hoogheemraad Zeeburger- en Zuiderzeedijk, overl. Naarden 18-10-1807,
zn. van Hendrik Thierens, 36-raad, rekenmeester, ie secretaris, weesmeester en burgemeester te
Naarden, en Helena Heshuijsen, en weduwnaar van Anna Jacoba de Cock. (Zie: Nederland's Patriciaat
42 (1956), pag. 295 (gen. Thierens), met onnauwkeurigheden.)

u.MichelleElisabeth Guerre, ged. Maastricht 27-10-1733.
24. RAGld, FA Bosch, nr. 1163; ARA, Arch. Staten-Generaal, nr. 12288, Commissieboek 1752-1758, f. 95

e.v.; mr. A. Snethlage (e.a.), Kwartierstatenboek 1883-1983, 's-Gravenhage 1983, pag. 60 (kwartierstaat
De Vos-Graevestein); en mededeling ir. H. A.E. de Vos tot Nederveen Cappel, brief 16-8-1985.

25. RA Limburg, Successiememorie Maria Louisa Graevestein 6-4-1824.
26. Op 5-7-1793 werd Graevestein 'geweese lieutenant colonel ten dienste van (het) collegie (der admira-

liteit te Amsterdam) op (het) fregat de Zephir' door Pierre Dahlgren, in 1788 op die bodem als soldaat
uitgevaren naar Nederlands-Indië en daarmee dit jaar gerepatrieerd, gemachtigd om ter kamer van
de admiraliteit te Amsterdam diens afrekening en gage in ontvangst te nemen (GAGr, NA 's-Graven-
hage, nr. 5233 (not. J. Indewey), f. 16) en op 17-10-1800 overleed Jan Olphert Vaillant, naar aanleiding
waarvan CA. VerHuell in een brief aan J.H. van Kinsbergen opmerkte dat hij - Ver Huell - de laatste was
die van de militaire commissie naar Indië overbleef (S. Dörr, De kundige kapitein. Brieven en bescheiden
betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant, kapitein-ter-zee (1751-1800), Zutphen 1988, pag. 292, met ver-
wijzing naar RA Drenthe, Arch. de Milly van Heiden Reinestein, nr. 493,37 - brief 18-11-1800). Grae-
vestein zou volgens een telefonische mededeling van mevrouw S. Dörr M. A. kort na zijn terugkeer in
patria overleden zijn. Ik heb dit niet kunnen verifiëren, doch een aanwijzing voor de juistheid hier-
van zou kunnen zijn dat Graevestein niet meer voorkomt in het Officiersboekje van 1794. Hij komt
evenmin voor onder de officieren van het na de Bataafse Revolutie per 8-7-1795 opgerichte Bataafse
leger, waarnaar vele officieren van het Staatse leger overgingen, noch in de 'lijst van officieren van de
oude armee, die bij de nieuwe organisatie van 1795 gepensioneerd zijn' en de 'alphabetische lijst van
pensioenen van officieren 1795-1802'. Ook bij het zogenaamde Rassemblement van Osnabrück van
juli 1795 heeft hij zich niet aangesloten.

27. De militaire gegevens - ook die genoemd in de vorige aantekening - dank ik aan dr. H. L. Zwitzer te
's-Gravenhage, die onder meer raadpleegde de Officiersboekjes 1775 t/m 1787 en 1789 t/m 1794; ARA,
Militaire stamboeken van officieren en minderen voor 1813, nrs. 157 en 159; en Gedrukte resoluties
Staten-Generaal juli-dec. 1788. Zie ook C.P. Briët, '(Vraag) Graevestein', in: DeNederlandscheLeeuw 109
(1992), kol. 396.

28. Afgebeeld in Nanne Dekking e.a. ed., Tischbein: een reizend portrettist in Nederland, Utrecht 1987, pag.
57; en in Dörr, Vaillant, tegenover pag. 181.

29. GA Utrecht, Arch. Stad Utrecht, periode II, nr. 1391 (momboi rkamer), 1-6-1784.
30. Het huwelijk werd niet aangetroffen in de Amsterdamse trouwregisters.
31. H.L. Hommes, 'Michiels en Fokkers', in: De Nederlandsche leeuw 57 (1939), kol. 217. In de onder-

trouwakte wordt zij 'Willemina Geertruijd Fokkers, van Coeverden, oud 48 jaar' genoemd (GAA, DTB
Amsterdam, nr. 597, pag. 236). Deze leeftijdsopgave berust kennelijk op een vergissing. D(ir)k Leuve-
ling gaf immers bij de aangifte voor het middel op het begraven (klasse van f30) op dat zij 71 jaar oud
was (en aan een beroerte was overleden) (GAA, Middel op het begraven Amsterdam (archief 5005),
nr. 155). In de doopregisters van Coevorden over de periode 1705-1715 werden geen andere kinderen
Fokkers aangetroffen.

32. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (nieuwe uitgaaf) IX, Haarlem z.j., pag. 32-33;
J. P. de Bie en J. Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantschegodgeleerden in Nederland IV, 's-Gra-
venhage 1931, pag. 467-470; en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII, Leiden 1930, pag. 904-
905.

33. W.F.H. Oldewelt, Kohier van depersoneele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742II, Amsterdam 1945,
pag. 50.

34. H. J. Schoonderwoerd, De Wed. Tjeenk &Co. Naamlooze Vennootschap, Amsterdam 1969.
35. Voor meer gegevens zie: DeNederlandscheLeeuw 116 (1999), kol. 241-244.
36. Nederland'sPatriciaat41 (1955), pag. 322(gen.Tjeenk, LeuvelingTjeenk,de Bie LeuvelingTjeenk)(met

onnauwkeurigheden); en A.B. van Hengel, Van Hengel. 1600-1850, in: DeNederlandscheLeeuw 63 (1945-
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1946), kol. 105. Volgens de eerstgenoemde bron zou uit het huwelijk Tjeenk-Leuveling behalve de
vier vermelde kinderen nog een jong overleden zoon geboren zijn. Of dit juist is, kon niet worden
vastgesteld.

37. GA Vlissingen, Stadsarch. Vlissingen, nr. 4469 (Engelse Kerk); F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeu-
wen. Zijnde een vervolgop P. de Ia Rue, Geletterd, staatkundigen heldhaftigZeeland, vierde aflevering, Mid-
delburg 1893, pag. 770-772 (met onnauwkeurigheden); en Boekzaal der geleerde wereld 138 (ie halfjaar
1783) 107 (jan. 1783; kerknieuws).

38. C.C.G. Quarles van Ufford, Catalogus van overwegend Amsterdamse architectuur-en decoratieontwerpen uit
de achttiende eeuw aanweziginde verzamelingen van het Koninklijk OudheidkundigGenootschap te Amsterdam
en het Kunsthistorisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht., Acad. proefschrift Utrecht, z.pl. 1972,
geeft veel informatie over de bouwmeesters uit het geslacht Viervant (en de nauw aan hen geparen-
teerde Huslij's) en hun werken; zie ook H. P. R. Rosenberg, 'De architectenfamilie Viervant', Bouw nr.
47 (23-11-1963), pag. 1616-1621.

39. GAAr, Arch. timmerliedengilde Arnhem, nr. 1884, f. 93 en 97. Ook Leenderts vader Hendrik Aelberts
(Viervant) komt soms als Hendrick Alberts Kerp in de archieven van Arnhem voor (bijvorbeeld ra Arn-
hem, nr. 420, f. 146V-147).

40. M.G. Wildeman, Bijbelblad Viervant en Huysman, in: De Nederlandsche Leeuw 40 (1922), kol. 236-237
vermeldt alle kinderen van Leenden Viervant en Hendrika Renseng met geboorte-, doop- en soms over-
lijdensdata. Dit bijbelblad of een afschrift daarvan berust op het Centraal Bureau voor Genealogie
te 's-Gravenhage in het algemeen dossier Viervant. Zie voor mijn vraag naar gegevens over het echt-
paar Viervant-Rensing: De Nederlandsche Leeuw 91 (1974), kol. 293 en Gens Nostra 30 (1975), pag. 233-234;
en voor daarop gekomen antwoorden: De Nederlandsche Leeuw 94 (1977), kol. 312 en Gens Nostra 31
(1976), pag. 276,32 (1977), pag. 330 en 33 (1978), pag. 155-156 en 320-321.

41. CBG, Algemeen dossier Viervant, aantekening mr. P. van Meurs.
42. Dit graf werd op 22-4-1786 op naam van Ds. Hendrik Huslij Viervant geboekt (GA Haarlem, Arch. Kerk-

voogdij,nr.53-2).
43. GAAr, Arch. timmerliedengilde Arnhem, nr. 1884, f. 15, 98 en 199; Oud-arch. Arnhem, nr. 60, pag.

414-415, en nr. 589, f. 145V; en ra Arnhem, nr. 486, f. 180.
44. Quarles van Ufford, Catalogusarchitectuurontwerpen, pag. 7-8.
45. Amsterdamsche Courant 1801, nr. 81 (7-7-1801) (overlijdensannonce). Het overlijden werd op 7-7-1801

door een zekere izacSchreuder aangegeven voor het middel op het begraven in de klasse van f30 (GAA,
Middel op het begraven Amsterdam (archief 5005), 2e halfjaar 1801).

46. GAA, Poorterboek Amsterdam 1765-1769 nr. 24, pag. 302; Gildearchieven, arch. Metselaarsgilde of
O.L. Vrouwengilde, nr. 1347; Arch. Desolate Boedelskamer, nr. 994/2088 (bevat interessante gege-
vens voor de studie van Leendert Viervants levensloop); CA. van Swigchem, Abraham van der Hart
1747-1820, architect, stadsbouwmeester van Amsterdam. Acad. proefschrift Utrecht, Amsterdam 1965, pag.
8-10;enI.Q. van Regteren Altena,J.H. vanBorssum Buismanen C.J.deBruyn Kops, WybrandHen-
driks 1744-1831. Keuze uit zijn schilderijen en tekeningen. Tentoonstellingscatalogus, Haarlem 1972,21 pp.

47. Voor meer gegevens zie: DeNederlandscheLeeuw 116 (1999), kol. 329-332.
48. C.J. Siertsema-Heuvelink, Een geslacht Knoops uitSonsbeck te Arnhem, in: Gens Nostra 39 (1984), pag. 410-

411 (met onnauwkeurigheden); H. Ekama, Geslachtslijst der familie Ekama, Utrecht 1934, pag. 61-62
(met onnauwkeurigheden); CBG, Collectie familieannonces (sub nomine Knoops), overlijdensan-
nonce; De Boekzaal der geleerde wereld 160 (ie halfjaar 1795) 419 (april 1795; kerknieuws); en M.C. Sigal
j r., De Vaderlandsche Sociëteit voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap te Arnhem, i n: Bijdragen en mededeelin-
gen Gelre 21 (1918), pag. 161. Volgens wijlen mr. R.A. Rueb te Velp was Knoops wegens overlast van
Franse troepen naar Arnhem gevlucht (mededeling C.J. Siertsema-Heuvelink te Groningen, brief
24-8-1979).

49. GAAr, ra Arnhem, nr. 496, f. 184.
50. M.C. Sigal jr., De Vaderlandsche Sociëteit voorVrijheid, Gelijkheiden Broederschap te Arnhem', in: Bijdragen en

mededeelingen Gelre 21 (1918), pag. 161.
51. RoelofRoelofs Viervant werd gedoopt met de voornaam Roeloff (GAAr, RBS Arnhem, nr. 111, pag. 171).

Zijn moeder was een dochter van Roelof Roeloffse en Klaesje Hendricks (van Gelekenhorst) (ged. Arnhem
27-6-1723; GAAr, RBS Arnhem, nr. 111, pag. 129), zodat RoelofRoelofs Viervant zich naar zij n grootvader
noemde. Deze grootvader was op 5-12-1721 als radenmaker lid van het Arnhemse timmerliedengilde
geworden (GAAr, Arch. timmerliedengilde Arnhem, nr. 1884, f. 25).
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52. GAAr, RBS Arnhem, nr. 142, pag. 117 (27-1-1782 attestatie naar Velp).
53. Mededeling G.B.Janssen teZevenaar, brief 7-6-1979. Naast R.R. Viervant waren Abraham van Kesteren

en Christiaenjacob Knipschaer \eden van deze vennootschap. Knipschaerwas een neef van R.R. Viervant
(GAAr, ra Arnhem, nr. 496, f. 172 en 174), Van Kesteren een zwager van Hendrik Gijsbert Knoops (1753-
1813), broeder van Ds. Lodewijk Knoops (C.J. Siertsema-Heuvelink, 'Van Kesteren (Arnhem)', in: Gens
Nostra 35 (1980), pag. 276; en Ekama, GeslachtslijstEkama, pag. 60-61).

54. Koninklijke A Imanak voor denjare 1808, Amsterdam, de Gebroeders Van Cleef, boekverkoopers des Ko-
nings,pag.5O4.

55. GAAr, Arch. timmerliedengilde Arnhem, nr. 1884, f. 83V, i4ibis en 231; Arch. Waalse gemeente Arn-
hem, nr. I; en ra Arnhem, nr. 496, f. 172; en D.P. M. Graswinckel, De Archieven der gasthuizen enfundatiën,
gilden, schutterijen en vendels gedeponeerd bij het oud-archief dergemeente Arnhem, 's-Gravenhage 1930, pag.

233-
56. GAAr, Oud-arch. Arnhem, nr. 68, f. 105 en f. 119-119V, nr. 623, pag. 416*417, en nr. 1218, f. 140V.

Uit Antwerpse Bron (131)

28 july 1574; Jan Pierson, Bastiaen Symons, Peeter Mathyss ende HuybrechtReyniers alle woonende
tot Roosendael juraverunt ende yerst de voers. Jan Pierson aengaende alsukken seven eyn-
den wullen lakenen, Item Bastiaen Symons aengaende seker elff eynden wullen lakenen, Item
Peeter Mathyss aengaende eenen sack kemp ende garen met selve verwe en twee dosynen
sweepen, ende de voers. Huybrecht Reyniers aengaende alsulcke sack met rys, pruijmen, ro-
synen, vyff pont suycker, een tonneken met seroope ende een dosyn sweepen, als zy compa-
ranten onlancx binnen deser stadt van Antwerpen gecocht ende gebracht hebben aen sekeren
voerman Niclaes Thuenissen, dat zy alle de selve voers. goeden sullen vercoopen, venten en
penninckweerden tot Roosendael voers. onder den volcke ende gemeynte aldaer ende nergens
elders, verdarende voorts de voers. comparanten dat aengaende alsulcke sacxken met trype

en bombesye als noch aen den voers Niclaes
sacxken toebehoirende is aen Geert Pieck,
dael ende alhier binnen deser stadt by
Roosendael vercocht te worddene.

[Stadsarchief Antwerpen,
Schepenregister 338, f. z6overso]

•V
Thueniss bestelt is, dat het selve

woonende oyck tot Roosen-
hem gecocht, insgelycks tot
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wapenregistratie
In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging zijn de volgende wapens geregistreerd:

Bezoen (Broekhuizen, Drenthe)

Beschrijving:
In zwart een gouden korenschoof boven vergezeld van twee omge-
wende zilveren hoorns, beslagen van goud en geopend van rood.
Helmteken: de hoorn van het schild.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door ir. A. Daae te Eelde ten behoeve
van de naamdragende nakomelingen van Jan Jans (Bezoen) en Zwaan-
tje Geerts Basuin. Jan Jans nam bij zijn huwelijk te IJhorst (De Wijk) 12 april 1761 de naam Bezoen
aan. Zwaantje Geerts Basuin is geboren IJhorst (Staphorst) 25 april 1739, dochter van Geert Eg-
berts ten Kaeten, later Basuin, en Jantjen Geuchjens Basuin.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Anthonie Roelof Bezoen, geboren Waddinxveen 1 februari 1944,
wonende te Waddinxveen, zoon van Roelof Hein Bezoen en Maria Pietronella van der Ben.

••••••AM

\nTTrnr ü
1
il

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2004.090 (26-8-2004)

Bothof (Frankfurt am Main, D)

Beschrijving:
In blauw een schuingeplaatste zilveren scheepstimmermansbijl met
een gouden steel en in een zilveren schildhoofd een rode, groen ge-
punte roos vergezeld van twee groene lindebladen.
Helmteken: twee olifantstrompen van vier stukken rechts: zilver en
blauw links: blauw en zilver waartussen geklemd de roos van het
schild en in de uiteinden een groen lindeblad.

Dit wapen is in 2003 ontworpen door ir. A. Daae te Eelde en bestemd voor alle naamdragende
nakomelingen (inclusief naamdragende aangenomen kinderen) van Johann Philipp Botthoff,
gedoopt Frankfurt am Main 10 november 1687, begraven Zwijndrecht 5 januari 1759 en gehuwd
Oisterwijk 15 april 1719 met Maaijke Kouwenberg, gedoopt Dussen 27 april 1697, begraven Zwijn-
drecht 15 december 1752.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Gerrit Jan Bothof, geboren Oss 8 september 1929, wonende te
Leusden, zoon van Gerrit Jan Bothof en Geertruida van Herpen.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2003.084 (14-5-2003)

Gens Nostra 59 (2004) 601



Boumeester (Haarlem)

Beschrijving:
In groen twee gekruiste zilveren dorsvlegels aan gouden stok-
ken, beneden vergezeld van een zilveren haan.
Helmteken: de dorsvlegels van het schild.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2003 ontworpen door A. F. Looye. De oudst bekende
voorvader is Franciscus Hendrikus Boumeester, geboren Haarlem
circa 1798, dagloner, arbeider, gehuwd met Adriana Veenendaal
(1800-1875).
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Hendrikus Bernardus Franciscus Boumeester, geboren Utrecht
24 augustus 1917 en overleden Nieuwegein 13 januari 2004, gehuwd met Luberta Adriana
Appij. Zoon van Jacobus Boumeester en Jacoba Johanna van 't Hul.

Bronnen: Jrb. CBG 58, nr. 861.
Nummer: NGV.2004.088 (7-4-2004)

Groenendijk (Oegstgeest, Zuid-Holland)

Beschrijving:
In goud een groene keper, beladen met een versmalde golvende zil-
veren keper en beneden vergezeld van een dubbele rode burcht.
Helmteken: een uitkomende zilveren leeuw, rood getongd en gena-
geld, tussen een antieke groene vlucht.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door H. K. Nagtegaal te Delft en de
Commissie Registratie Familiewapens voor aanvrager.
De oudst bekende voorouders zijn Cornelis Simonsz. Groenendijck, gehuwd met Ingebie
Leenderts van der Voet.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Jacobus Antonius Maria Groenendijk, geboren Leiden 18 mei
1944, wonende te Zoeterwoude-Dorp, zoon van Adrianus Groenendijk en Alida Willimina
Maria Winkel.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2004.091 (26-8-2004)
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Kaan (Wieringen, Noord-Holland)

Beschrijving:
Gedeeld: A in goud een blauw anker; B in blauw drie naast
elkaar geplaatste gouden korenaren. Een golvende schildvoet
gedeeld van blauw en goud.
Helmteken: de korenaar van het schild tussen een blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 2003 ontworpen door Geerke Meijerink te De-
venter ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van
Jacob Reijjersen Kaen.
De oudst bekende voorvader is Jacob Reijjersen Kaen, geboren circa 1645, komende
van den Oever, trouwde te Wieringen Maritjen Pieters, geboren circa 1650.

Geregistreerd op verzoek van Dirk Piet de Graaf, geboren 29 februari 1948, wonende te Den
Helder, zoon van Jansje Kaan, geboren Zijpe 5 oktober 1908, overleden Julianadorp 19 decem-
ber 1997 en gehuwd met Dirk Jan de Graaf (1903-1977). Jansje Kaan stamt van eerstgenoemden
af.

Bronnen: Geschiedenis en genealogie van de Noord-Hollandse familie Kaan, door Werkgroep
familie Kaan, Anna Paulowna 2001.
Nummer: NGV.2004.093 (2-6-2004)

Lucius (Erp, gemeente Veghel, Noord Brabant)

Beschrijving:
In blauw een zilveren toorts met vlammen van natuurlijke kleur,
vergezeld van twee rechtopstaande gouden roggearen.
Helmteken: een omgekeerd zilveren zwaard, goud gevest, tussen
een blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

II

Dit wapen is in 2002 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft, voor
alle naamdragende nakomelingen van Marinus Lucius (1911-1963).
De oudst bekende voorvader is Wilhelmus Jans, geboren Erp 27 februari 1660 en gehuwd al-
daar 7 januari 1685 met Johanna Jacobs.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Gerardus Johannes Lucius, geboren Heeswijk (N. Br.) 31 de-
cember 1936, wonende te Harderwijk, zoon van Marinus Lucius en Wilhelmina Cunera van
Schijndel.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2003.076 (16-4-2003)
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Poot (Abswoude, gem Delft, Zuid-Holland)

Beschrijving:

In zilver een jonge boom (poot) van natuurlijke kleur, staande op groe-
ne grond en vergezeld van twee vijfpuntige zwarte sterren.
Helmteken: een zwarte ster van het schild.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2004 in overleg met de aanvrager ontworpen door de
Commissie Registratie Familiewapens en bestemd voor aanvrager en
zijn nakomelingen. Dit wapen is een breuk van het wapen van Hui-
bregt Kornelisz. Poot, dichter en tabakshandelaar te Delft (1689-1733), achterkleinzoon van de
oudste voorvader.
De oudst bekende voorvader is Pieter Pietersz. Poot, gehuwd met Martijntje Cornelisdr. Ver-
houck.
Aanvrager stamt van laatstgenoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Kornelis Poot, geboren Rotterdam 2 maart 1952, wonende te Goor,
zoon van Kornelis Poot en Johanna Maria Murre.

Bronnen: Het wapen van de dichter Huibregt Poot is bekend van een zegel op een brief dat be-
waard wordt in Het Utrechts Archief, collectie: Huydecoper inv. nr./cat. nr. 195.
Nummer: NGV.2004.089 (26-8-2004)

Roeleveld (Den Haag)

Beschrijving:
Golvend doorsneden: A in blauw drie rechtopstaande zilveren harin-
gen; B in rood drie gouden palen.
Helmteken: geen
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2001 ontworpen door E. B. van Rijn.te De Lier, voor alle
naamdragende nakomelingen van Johannes Cornelis Roeleveld, gebo-
ren Den Haag (Scheveningen) 20 augustus 1933. De oudste voorvader is
Jacob Abrahams Roerevelt, gedoopt Den Haag (Kloosterkerk) 6 maart 1640.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Juan Machiel Gabriel Roeleveld, geboren Den Haag 28 februari
1959, wonende te Rijswijk, zoon van Johannes Cornelis Roeleveld en Nuria Borras-Pujol.

Bronnen: J.M.G. Roeleveld, Genealogie Roeleveld 'Een vissersgeslacht uit Scheveningen', Rijs-
wijk 2002.
Nummer: NGV.2003.080 (16-4-2003)
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Winkel Groenendijk (Oegstgeest, Zuid-Holland)

Beschrijving:
In zilver een groene keper, beladen met een versmalde golvende
gouden keper en beneden vergezeld van een dubbele rode burcht.
Helmteken: een uitkomende gouden leeuw, rood getongd en gena-
geld, houdende in zijn rechter voorpoot een afgewende rode win-
kelhaak, tussen een antieke groene vlucht.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 2004 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft en de
Commissie Registratie Familiewapens voor aanvrager.
De oudst bekende voorouders zijn Cornelis Simonsz. Groenendijck, gehuwd met Ingebie
Leenderts van der Voet.
Aanvrager stamt van genoemden af.
Bij Koninklijk Besluit van 19 oktober 1972 nr. 59 is de geslachts-naam Groenendijk, Antonius
Gerardus Maria, gewijzigd in 'Winkel Groenendijk'.

Geregistreerd op verzoek van Antonius Gerardus Maria Winkel Groenendijk, geboren Alphen
aan den Rijn 15 augustus 1945, wonende te Katwijk, zoon van Adrianus Groenendijk en Alida
Willimina Maria Winkel.

Bronnen: geen.
Nummer: NGV.2004.092 (26-8-2004)

Addenda et Corrigenda

Triebels (NGV.1995.005 II)
Aanvulling: Devies: semper quaerens.

Van Zon (NGV.1996.018 II)
Wijziging: Helmteken: een gouden zon tussen een blauwe vlucht.

E.B. van Rijn
De Lier, 25 augustus 2004
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MARINIS

SCHIPPPERfS)

zn. van Joris Schip-
per en

Elisabcth Corne-
lisdr. deHooge

geb.'s-Hcer
Hendrikskinderen

april 1760
overl. 's-Hcer

Hendrikskinderen
31-8-1807

DINA

DB KEUR

dr.vanAnthonyde
Keuren

TannekePieters
van der Stee

ged. Wemeldinge
14-2-1758

overl. Wissekerke
9-11-1816

JOHANNES

VAN DE KREEKE

zn. van Hendrik
Mar. v.d. Kreek en
Joh. Joh.de Wirte

schout van Hcin-
kenszand (1804-
1807,1815-1817)

vrederechter en
Iandb.ald.(i8i6)
ged.Hcinkens-
zand 17-1-1768

(gcb.Wolph.dijk)
overl. Hcinkcns-
zand 23-7-1817

ADRIANA

CONSTANTSE

VERMAAS

dr. van Constant
Jansz. Vermaas en
Elisabeth Dinge-

nisdr. Oudorp

gcb. Heinkcns-
zand1771

overl. Heinkens-
zand 17-1-1832

JACOB KOSTEN

zn. vanGerard
Jacobs Kosten en
Tanneke Jacobs

Swccners

geb. Baarland
ca. 1738

CORNELIA

TAVEN1ERS

geb. Kapelle

CORNELIS SCHIPPER(S)

boerenknecht,
arbeider

ged. Wissekerke
23-10-1786

overl. Kapelle
28-7-1850

ELIZABETH
VAN DER KREEKE

geb. Heinskenszand
1796

overl. Kapelle
7-4-1878

GEERARD
KOSTEN

arbeider

ged. Kapelle
20-11-1765

overl. Kapelle
26-2-1840

PIETERNELLA
PAULUSSE (PAUWE)

geb. 8-12-17761

overl. Kapelle
29-12-1845

tr. Heinkeszand 4-4-1816 tr. Kapelle 23-8-1800

ADRIAAN SCHIPPER

arbeider

geb. Kapelle 13-8-1822

overl. Kapelle 27-2-1865

DINA KOSTEN

tr. Kapelle 18-5-1850

geb. Kapelle 5-5-1824

overl. Kapelle 7-6-1870

MARINES SCHIPPER

onderwijzer

geb. Kapelle 24-11-1864
overl. Den Haag 7-11-19437-1950

tr. Smilde

HENDRIKJE
geb. Kloosterveen (gem.

tr. Den Haag 1939
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JAN REINDERS

VENEKAMP

zn. van Reindcr

Janscnjanticn
Jans

landbouwer

gcd.Roden

18-2-1742
overl. Rodcrwoldc

13-12-1824

25

RENSKEJANS

dr.vanJanRoclofs

en

HendrikjcAlbcrts

gcd.Norg

4-12-1751

overl. Roderwoldc

2-7-1816

tr. Rodcrwolde 6-6-1779

12

REINDERJANS
VENEKAMP

onderwijzer,
hoofd der school

geb./ged. Roderwolde
28-8/4-9-1796
overl. Rolde

23-5-1873

26

EBE HENDRIKS

(P1ETERSEN)
\/ AM 1/I7I7M
VAN VLLIN

zn.van Hendrik
Pieters(Vinscntze)

enMartjePietcrs

(Kramer)

landbouwer

geb./gcd. Uithui-

zen 10/17-9-1769

overl. Peize

16-12-1846

tr.(2)Zandewccr

1-1-1806 Adr. Maria

Elfrinkhoff

2 7

TRIJNTJE

MICHIELS
fKIICMUIHCV
INltïNnUld)

dr. van Michicl
WillemsAnje

Fockes

geb./gcd. Stedum

1/7-4-1771
overl. Zandeweer

17-11-1801

tr.(i)Stcdum 5-4-1800

13

TRIJNTJE EBES
VAN VEEN

geb./ged. Zandeweer/
Kantens 17-11/21-12-1801

overl. Rolde
27-9-1855

tr. Roden 13-2-1824

e

JAN VENEKAMP

onderwijzer

geb. Rolde 24-12-1824

overl. Kloosterveen 5-1-1910

28

TEUNIS

JANS

enAnnigjeTonnis

arbeider

gcb./gcd.

Dongcren/Vrics

4-5-1755

29

JANTIEN

LUCH1ES

Jansenjeichje

Evcrts

geb./gcd.

Donderen/Vries

23-4-1764

tr.

•4

JAN TEUNIS
BOERHUIS

onderwijzer

geb./ged. Donderen/Vries
24/28-5-1780

overl. Kloosterveen
8-6-1863

3 0

HENDRIK

CORNEL1S

UrtLKblNj
zn.vanKornclis
ClaasOfïcrcin

en Elsien Frcriks

(Hummel)

smid

gcd. Dicver

24-2-1758

overl. Smilde

22-1-1823

31

GEESSIEN

ROELOFS

dr. van Roelof

Michielscn

Gccssienjans

(gcd. Koldcrvccn

18-8-1760)

ovcrl. Smilde 24-

10-1822

tr. Beilen 18-9-1785

• 5

GEESJE HENDRIKS
OFFEREIN

ged. Smilde
24-9-1787

overl. Smilde
16-6-1856

tr. Kloosterveen 3-1-1808

7

HENDRIKJE BOERHUIS

geb. Smilde 25-3-1828

overl. Kloosterveen 20-12-1908

tr. Smilde 20-12-1850

EBERTA RENZIENA VENEKAMP

geb. Kloosterveen (gem. Smilde) 6-2-1862
overl. Amsterdam 29-11-1961

31-12-1887

SCHIPPER
Smilde) 29-6-1890

Dirk van Andel (1883-1959)

3

1
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De gegevens van de op de twee voorgaande bladzijden weergegegeven kwartierstaat van 'de
oudste vrouw ter wereld' (september 2004) zijn deels overgenomen van internet, Genlias voor
Drentse gegevens, Zeeuws Archief ISIS voor Zeeuwse gegevens en van genealogieën en kwar-
tierstaten van de NGV-afdelingen Drenthe en Zeeland.

Voor Zeeland is aanvulling gevonden in gegevens van het Gemeentearchief Borsele, de Ge-
meentelijke Archiefdienst Goes, het Gemeentearchief Kapelle en het Zeeuws Archief te Mid-
delburg. Met dank aan Johan Deij te Meppel, Leo van der Linden te Zoetermeer, Torn Rijn van
de Gemeentelijke Archiefdienst Goes, Gerrit Zomer te Ijlst en speciaal Sander den Haan van
het Zeeuws Archief voor medewerking en aanvullingen.

Literatuur
R.H. Alma, F.J. Ebbens (red), Groninger Kwartierstatenboek, Groningen 1988, kwartierstaat 160-23 en 298-1.
R. van der Leij, Groningse voorouders van de overgrootmoeder van Hendrikje vanAndel-Schipper, 's werelds oudste
persoon, in: HuppelDePup 11 (2004), pag. 90-94, voor aanvullingen op kwartier 13.
K. A. Reuvers, Kwartierstaat Reuvers, in: Kwartierstatenboek VIII, Delft 1987, pag. 106-177, speciaal pag. 109:
kwartieren 58-59; pag. 112: kwartieren 116-119; pag. 116: kwartieren 232-239.
G. Zomer, Kwartierstaat van Hennie vanAndel (de oudste mens ter wereld), in: Threant 15 (2004), pag. 61-64 en
Hendrikje van Andel-Schipper: de oudste vrouw ter wereld, in: Van Zeeuwse Stam, Zeeuws Genealogisch Tijdschrift
2004, nummer 126, pag. 130-134.

Noot
1. Volgens bevolkingsregister, ouders niet vermeld.

Uit Antwerpse Bron (132)

1584 [zonder datum]; Jouffrouwe Marie Betthens Thomasdochter weduwe wijlen Christiaen Mert-
tens cum tutore, constituit sine revocatione [machticht zonder wederroepen] David Heylen,
poirter deser stadt, omme te gane en te compareren voer wethouderen van Cloetinge en Cat-
tendyck int lant van der Goes gelegen ende al ende elders daer van noode es, sal ende aldaer
van heurentwegen taccepterene ende taenveerden de goedenisse en erffenisse respective, die
theuren behoeve gaende selen wordden by mynder Genadigen Vrouwe van Zwaertsenborch oft
heure gemechtichde volgens den coop theuren behoeve daeraf gedaen by de voirs. Davidt
Heylen. Te weten yerst van viertich gemeten een hondert vyfentwintich roeden lants gelegen
onder C[l]oetinge ende Cattendyck voirs. die eertyden gebruyct syn geweest by Adriane Domi-
nicus, Item van noch sekere dertich gemeten een hondert eene roede gelegen in Cattendyck,
eertyts gebruyct geweest zijnde by Willemejan Adriaensz, ende van noch sekere thien gemeten
xxxiiij roeden lants begrepen onder zekere tweentsestich gemeten ende tweendertich roeden
lants in Cattendyck gelegen, oost Joost Heylen cum suis, suyt Adriaen Cornelis Matheeus, west
sHeerenwech en noortwaerts der wedewe Adriaen de Vos.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 379, f. i77verso] [M.V-K]
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addenda et corrigenda
kwartierstaat Schotel
Gens Nostra 41 (1986), pag. 487

Gerrit(Gerhard) (van) Hensbergh, ged. Dordrecht 22-6-1659 i.p.v. 27-3-1652.
vervalt. Lees: Mathijs Heijnsberge (Hensbergh, Heijnsberch), j .m. uit het Land van Gulik, schoenma-
ker, won. in de Grote Spuistraat, otr. Dordrecht 12-5-1658, zijn op de Lind getrouwd 26-5-1658
vervalt. Lees: Sara Willems, j .d . van Aken, won. in de Kleine Spuistraat.

A. Hofstee m.m.v. mevr. M. J. Platt-de Kiewit, Dordrecht

registers en inhoudsopgaven 2003
Gens Nostra 58 (2003)

Pag. 697: lees in de kop NAAMREGISTER 2003, i.p.v. 2002
Pag. IV: toevoegen aan de redactie: A. Hoekstra.
Pag. IV: openingstijden Verenigingscentrum, lees: 10.00 tot 16.00 uur i.p.z. 11.00 tot 16.00 uur.
Pag. VII: tweede regel van onder, lees: Naamregister 2002... 697, i.p.v. 2001... 685.
Pag. VII: laatste regel, lees: Auteursregister 2003... 689, i.p.v. Register auteurs... 65.

redactie

in memoriam Arie Kornaat 1891-1915
Gens Nostra 59 (2004), pag. 16-17

Op verzoek van de redactie heb ik de geboortedata van de ouders, de broers en zusters van ArieKornaat
opgezocht. Beide overlijdensdata van de in de inleiding genoemde broer en zuster zijn correct, met dit
verschil dat broer Gerrit te Harderwijk is overleden en zus Maartje in Vlaardingen. De ouders van Arie
Kornaat zijn:
Gerrit Kornaat, geb. Vlaardingen 2-3-1862, kuiper, koopman,
visroker en bokkingroker, overl. Rotterdam 18-9-1933, zn. van
Gerrit Kornaat en Maartje de Neeff, tr. Vlaardingen 3-2-1886
Elisabeth Drop, geb. Vlaardingen 19-9-1862, overl. Zeist 25-7-
1942, dr. van Jan Drop en Anthonia (Teuntje) Hoogerwerf.
Uit dit huwelijk, geb. te Vlaardingen:

1. Maartje Kornaat, geb. 29-5-1886, overl. Vlaardingen 21-5-
1909.

2. Jan Kornaat, geb. 3-5-1888, kantoorbediende en direc-
teur, tr. Vlaardingen 27-2-1913 Wilhelmina Storm, geb.
Vlaardingen 2-8-1888, dr. van Adrianus Storm, timmer-
man, en Gerritje van Kralingen.

3. Gerrit Kornaat, geb. 20-3-1890, kantoorbediende, woont
te Vlaardingen (1912), overl. Harderwijk 12-1-1912.

4. Arie Kornaat, geb. 12-12-1891, wonende te Utrecht (1915),
overl. Vlaardingen 16-4-1915. Arie is 29 oktober 1912 ver-
huisd van Vlaardingen naar Utrecht.

5. Kornelis Kornaat, geb. 4-3-1896, kantoorbediende, koop-
man en directeur, overl. Bussum 25-12-1935, tr. Mar(ri)gje
Vermeulen, geb. Nieuw-Lekkerland 18-9-1898, overl.
Soest 13-6-1931, dr. van Hermen Vermeulen en Aartje van
Duyvendijk.

6. Teuntje Kornaat, geb. 22-12-1900, lerares.
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7. Petronella Kornaat, geb. 22-12-1900, tr. Vlaardingen 23-8-1928 Kornelis Schouten, geb. Vlaardingen
1-2-1899, onderwijzer, zn. van Arij Schouten en Adriana de Bruijn. Het echtpaar Schouten-Kornaat
verhuist 28 augustus 1928 van Vlaardingen naar Borne.
De grootvader van Arie Kornaat wordt vermeld in de handschriftenverzameling van het Stadsar-
chief Vlaardingen onder inventarisnummer 145. In een uitgeprinte stamreeks van het Vlaardingse
geslacht Kornaat wordt onder generatie VII als eerste kind vermeld: 'GerritKornaat, geb. Vlaardin-
gen 6-1-1825, tuinier, koopman, overl. Vlaardingen 18-7-1903, tr. Vlaardingen 19-9-1849 Maartjede
Neef, geb. Vlaardingen 4-1-1828, overl. Vlaardingen 20-1-1906, dochter van Arij de Neef en Petro-
nella van der Mark.'

Met dank aan het Stadsarchief Vlaardingen voor aanvullende informatie bij de gezinsgegevens.
mevr. E.R. van Dooremaalen, Dordrecht

burgemeesters van Alkmaar sinds 1815
Gens Nostra 59 (2004), pag. 134

De regels m.b.t. burgemeester Jhr. mr. Frangois Henri van Kinschot, dienen te worden vervangen door:
Jhr. mr. Franjois Henri van Kinschot, geb. Amersfoort 23-10-1899, burgemeester 1934-maart 1942 (af-
gezet en vervangen door de NSB-burgemeester B.A. van der Sluijs) en mei 1945-1946, overl. Warmond
2-1-1985.

J.W.A.M.Nypels, Amsterdam

bij de kwartierstaat van Nel Schuttevaer-Velthuijs (1903-1996)
Gens Nostra 59 (2004), pag. 169-171

Nummer 6 in de kwartierstaat, Harm Stoker, is niet overleden 4-3-1871 (dat is zijn trouwdatum), maar te
Oude Pekela op 5-12-1921.

G.H. Paetzel-Veenstra, Rijssen

Mabel Wisse Smit
Gens Nostra 59 (2004), pag 301-308

Het beroep van Peter Wisse Wisse Smit (nr. 3, pag. 302) is directeur verzekeringsmaatschappij.
F. Keverling Buisman, directeur van het Gelders Archief

Smeele
Gens Nostra 59 (2004), pag. 431-434

Aanvulling:
1-3. CatharienFransen, geb. van Tongelre, otr./tr. Tongelre (schepenen/r.-k.) 28-5/12-6-1712 (als Chatrina
Frans Marcelis/Caterina Franscisci Male) Jan Claas Lombers (Ioannes hommers), geb. van Opwetten, ged.
Nuenen 5-11-1688, zn. van Nidaes Lombers, wedr. van Lijsken Jaspers Vervlaessen en (tr. Geldrop sche-
penen 9-3-1683) Lijsbet Jan Gielens. Hieruit nageslacht.
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wegwijs

archiefnieuws
Regionaal Archief West-Brabant

; Regionaal;

\West-Braban\t

Nieuw UU
Website Regionaal Archief West-Brabant
biedt unieke mogelijkheden voor gene-
alogen
Na een periode van intensieve en gedegen
voorbereiding zal vanaf 1 november 2004 de
website van het Regionaal Archief West-Bra-
bant (RAWB) on-line raadpleegbaar zijn. De
sitenaam is:

www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Het RAWB beoogt op de website op een over-
zichtelijke en eenvoudige wijze relevante
informatie aan te bieden. De teksten zijn
bewust beknopt gehouden om daardoor
zo kernachtig mogelijk de informatie aan
te reiken. De gebruiker heeft vrijwel steeds
de keuze uit twee mogelijkheden om op de
website te navigeren: via de menubalk in de
linkermarge óf door een inhoudsopgave die
steeds bij elke functie beschikbaar is. Door
het gebruik van de huiskleur van het RAWB
en onderstreping is snel te zien waarop kan
worden doorgeklikt.

De website bevat allereerst wat algemene
informatie over het RAWB, het adres, de
openingstijden en de gang van zaken in de
studiezaal. Handig als er een bezoek een het
RAWB zal worden gebracht. Een nieuwsblok
ontbreekt niet, evenals een scherm met nut-
tige links naar andere instellingen en een
scherm met een e-mailformulier.

Genealogie thuis
Deze website blinkt vooral uit in de unieke
mogelijkheden van genealogisch onderzoek
on-line.

Op de site worden zowel persoonsgege-
vens als de documenten waarin die gegevens
staan vermeld, on-line beschikbaar gesteld.
In een omvangrijke database is met behulp
van de functie Zoeken op Naam snel de
gezochte voorouder te vinden. Die database
bevat straks alle namen van dopelingen,
geborenen, gehuwden en overledenen over
de periode 1587 tot 1953 van de (voorma-
lige) West-Brabantse gemeenten Etten-Leur,
Fijnaart en Heijningen, Hoeven, Klundert,
Oudenbosch, Oud Gastel, Rijsbergen, Stand-
daarbuiten, Willemstad, Zevenbergen en
Zundert. Het grootste deel van de namen uit
de akten van de Burgerlijke Stand (periode
1811-1953) is reeds beschikbaar, de namen uit
de series Doop-, Trouw- en Begraafboeken
(DTB's) worden nog gecontroleerd en zullen
pas in de loop van 2005 raadpleegbaar zijn.

Na het invoeren van de zoekopdracht
komt een lijst met gevonden personen op
het scherm. Van elke gevonden persoon kun-
nen dan de detailgegevens worden bekeken.
Uniek is vervolgens de koppeling die vanuit
die persoon kan worden gemaakt naar het re-
gister waarin de akte of inschrijving vermeld
staat. Inzien van genealogische bronnen
toont op het scherm het document waarin
het persoonsgegeven voorkomt. Alle DTB-
registers en alle registers van de Burgerlijke
Stand (voor zover openbaar) zijn ingescand
en kunnen digitaal worden bekeken, naar
keuze worden vergroot of verkleind en uit-
eindelijk ook nog uitgeprint. Die print rolt
dus gewoon bij de klant thuis uit de printer.
Gratis en voor niets!! Downloaden van de ge-
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wenste pagina is straks ook mogelijk.
Het RAWB heeft er voor gekozen om de

analoge raadpleging van de primaire genea-
logische bronnen één-op-één om te zetten in
een digitale vorm. Raadplegen van kaarten-
bakken gebeurt in de uitgebreide database
met een overzichtelijk en eenvoudig invoer-
scherm. Het bladeren in registers, zoals in
de studiezaal, kan voortaan digitaal. Op elk
gewenst tijdstip. Genealogie vanuit de luie
stoel... 24 uur per dag. Bladeren in een digi-
taal 17e eeuws doopregister ... tot voor kort
een wens, nu werkelijkheid op

www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Archieven, historie, afbeeldingen
Behalve de uitgebreide genealogische moge-
lijkheden, is van elke voormalige gemeente
informatie beschikbaar over de archieven en
collecties die het RAWB bewaart en beschik-
baar heeft. Van veel archieven is tevens de

inventaris on-line raadpleegbaar. Erg nuttig
en zinvol ter voorbereiding van een bezoek
aan de studiezaal van het RAWB.

Verder treft u een beknopte beschrijving
van de geschiedenis van de betreffende plaats
en van het waterschap aan, verwijzingen
naar literatuur en artikelen over de historie
ervan, en informatie over de plaatselijke
heemkundekring(en).

Een derde hoofdfunctie betreft de afbeel-
dingen. In de loop van 2005 kunnen foto's,
kaarten, tekeningen en prenten uit de col-
lecties van het RAWB op internet worden
bekeken.

Last but not least
De website van het RAWB is vervaardigd
door Pictura Imaginis BV te Heiloo en kwam
mede tot stand door een financiële bijdrage
van de Stichting Mastboom-Brosens en de
provincie Noord-Brabant.

[persbericht RAWB]

Nieuws van het Streekarchief Bommelerwaard

Heerlijkheidsarchief Kerkwijk
verworven
In juni [2004] heeft het streekarchief een
bijzonder aardig archief verworven. Me-
vrouw Lenshoek-Geluk uit Krabbendijke
schonk het archief van de familie Lenshoek
met daarbij de stukken van de heerlijkheid
Kerkwijk vanaf ca. 1680. Peter Lenshoek
kocht de heerlijkheid in 1764. Aanleiding
voor het contact met mevrouw Lenshoek-
Geluk was de aanbieding van een mooie ge-
kleurde manuscriptkaart van de heerlijkheid
uit 1768. Deze kaart geeft een prachtig beeld
van alle (toen 139) percelen en hun eigenaars/
pachters. De kaart sluit perfect aan op het
verpondingskohier van de heerlijkheid dat
het streekarchief vorig jaar heeft verworven.
Bij dit archief hoort ook het wapendiploma
dat vorig jaar door de gemeente Zaltbommel
is aangekocht en in bewaringgegeven bij het
streekarchief.

Enkele weken later werd het archief be-
naderd door mevrouw Dekker-Lenshoek uit
Assen. Zij schonk aan het streekarchief een
heel bijzonder register met aantekeningen
over het personeel (dienstboden) van P.C.
Lenshoek en enkele nazaten over de jaren
1805-1916. Het register geeft een prachtig
beeld van de gang van zaken in de negentien-
de eeuw en vermeld gegevens over het loon,
kost en inwoning, verleende voorschotten
(bijvoorbeeld voor de kermis) en soms ook de
reden van ontslag!

Website update
De website van het streekarchief is weer iets
gewijzigd. U vindt nu direct de belangrijke
informatie over hoe u ons kunt bereiken en
de openingstijden. Er wordt gewerkt aan
de eerste aanzet voor een 'Beeldbank Bom-
melerwaard'. Inmiddels zijn alle ansichten
gedigitaliseerd en momenteel worden zij
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beschreven. Het streven is dat de beeldbank jaar steunt u het werk van het Streekarchief
in gebruik wordt gesteld op de donateursdag
van de Stichting Vrienden van het Streekar-
chief Bommelerwaard op 6 november aan-
staande. Bent u nog geen lid van deze stich-
ting? Voor het minimale bedrag van € 16 per

Bommelerwaard. U kunt zich als lid aanmel-
den bij het archief: Van Heemstraweg west
11a, 5301 PA te Zaltbommel of telefonisch:
0418-541105.

S. van Doornmalen
[Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 122, jg. 40, aug. 2004, pag. 50/51]

Nieuws van de Digitale Stamboom Rotterdam

Het project Digitale Stamboom van het
Gemeentearchief Rotterdam heeft een mijl-
paal bereikt: Burgerlijke Stand Trouwen
Rotterdam is gereed! Sinds 31 augustus 2004
kan het publiek deze 2.000.000 gegevens
raadplegen. Over een jaar verwachten we een
gedeelte van de Geboorte- en Overlijdensak-
ten van Rotterdam gereed te hebben. Kijkt
u regelmatig in de database, want wekelijks
worden nieuwe gegevens toegevoegd.

We zijn ons aan het opmaken voor nieuwe
invoersets. Waarschijnlijk een combinatie
van Geboorten Burgerlijke Stand met Over-

lijden Burgerlijke Stand. Wellicht dat dit
zo nu en dan wordt aangevuld met de Bur-
gerlijke Stand van één van de geannexeerde
gemeenten. De afgelopen periode hebben we
binnen het Gemeentearchief proef gedraaid
met deze sets, waardoor er inmiddels 5000
Geboorten, 7000 Overlijdens en alle 107 ak-
ten van Cool in de Digitale Stamboom staan.
Op de startpagina van de Digitale Stamboom
blijven we de bezoekers informeren over re-
cente updates en te verwachten gegevens.
T. de Haan

[1340, jg. 18, nr. 2, sept. 2004, pag. 136]

Koninklijke Bibliotheek (KB)

Nieuwe uitgever in het e-Depot
De KB heeft op 22 juni [2004] een over-
eenkomst gesloten met wetenschappelijk
uitgever Blackwell Publishing Ltd om diens
digitale publicaties duurzaam op te slaan in
het e-Depot. Het betreft zo'n 380.000 artike-
len uit 740 wetenschappelijke en medische
tijdschriften. Bezoekers met een jaarpas krij-
gen binnen de bibliotheek toegang tot deze
tijdschriften.

Het e-Depot bevat al materiaal van Elsevier
Science en Kluwer Academie Publishers, de
twee grootste wetenschappelijke uitgevers,
en van open access uitgever Biomed Central.
Door de overeenkomst met Blackwell wordt
het digitale archief verder uitgebreid met
publicaties van een befaamde buitenlandse
society publisher.

www. kb. nl/e-depot

Schuifruimte door verhuizing
In de loop der tijd heeft de KB een behoor-
lijk aantal grotere en kleinere instituten
onderdak verleend. Er is behoefte om deze
instellingen beter te huisvesten. Dezelfde
wens geldt voor de KB-afdelingen: door re-
organisaties, groei of krimp van afdelingen
waren niet meer alle medewerkers optimaal
gehuisvest. Momenteel wordt daarom hard
gewerkt aan het beter benutten van de
ruimte in de KB.

Om te kunnen opknappen en nieuwe
werkplekken te maken is er schuifruimte
nodig. Die is gevonden door een aantal in-
wonende instituten tijdelijk te huisvesten
in een kantoorpand aan de Bezuidenhout-
seweg 2. De medewerkers blijven via de be-
staande telefoonnummers en e-mailadressen
bereikbaar.
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Meer comfort voor krantenlezers
Het eerste nu voltooide onderdeel van de
herinrichting van de leeszalen is de micro-
readerruimte. Daar staan inmiddels zestien
moderne microreaders, waarmee klanten
op een gemakkelijke en snelle manier mi-
crofilms en microfiches kunnen bekijken en
afdrukken. De leesapparaten staan op ruime
tafels waaronder zich aansluitingen voor lap-
tops bevinden. In hoogte verstelbare stoelen

maken het werken met de apparatuur zeer
comfortabel. De ruimte is bijzonder mooi ge-
worden, met grote afbeeldingen op de wan-
den uit oude kranten - verfilmde kranten
vormen het meest gebruikte micromateriaal.
Het overgrote deel van deze collectie staat nu
in open opstelling, in speciaal ontworpen
kasten, direct onder handbereik bij de mi-
croreaders.

[KB.nl, jg. 9, nr. 3, sept. 2004, pag. 4 en 8]

Denekamp

Betere service voor stamboomonderzoe-
kers
Met de renovatie van het interieur van 't
Heemhoes, het informatiecentrum en de
'werkruimte' van Heemkunde Denekamp,
is ook de inhoud van de Dingeldeinkamer (de
bezoekersruimte) opnieuw geordend en voor
de bezoekers beter toegankelijker gemaakt.

De inhoud van de Dingeldeinkamer be-
staat hoofdzakelijk uit informatie voor stam-
boomonderzoekers. De informatie, die daar
te vinden is, bestaat ruwweg uit drie delen.
Er zijn 200 registers te vinden, die gegevens
bevatten over geboortes, huwelijken, over-
lijdens, volkstellingen e.d. Daarnaast is er
een kaartsysteem, waarmee van individuele
personen is op te zoeken in welke registers

zij voorkomen, wat het zoeken uitermate
vergemakkelijkt. Uniek in de Dingeldein-
kamer zijn ook de familiedossiers, die door
bezoekers beschikbaar zijn gesteld. Deze
dossiers bevatten (soms summiere, soms
uitgebreide) brieven, beschrijvingen of
reeds gerealiseerde stambomen van bekende
Denekampse families. -. Wij maken u er op-
merkzaam op dat in de Dingeldeinkamer
een catalogus aanwezig is, die u uitgebreid
informeert, over wat u waar kunt vinden:
Kerkplein 4, 7591 DD Denekamp; tel.: 0541-
354-656;

e-mail: shd@introweb.nl
J. Knippers

['t Onderschoer.jg. 26, nr. 3, herfst 2004,
pag. 9/10]

Enschede

Twentecollectie Bibliotheek Enschede
De centrale bibliotheek in Enschede bezit
een bijzondere en veelzijdige historische
verzameling publicaties over Enschede en
Twente, die deels is te lenen.
Kranten

Naast de genoemde boekencollectie, is het
belangrijkste bezit het regionale dagblad
Tubantia op microfiche. Vanaf 1872 tot he-
den is deze krant te raadplegen. Er kan ook
een kopie worden gemaakt. Op de microfi-
ches staan alle regionale edities, dus ook die

van bijvoorbeeld Oldenzaal en zelfs van de
Achterhoek. Ook beschikt de bibliotheek
over microfiches van de Nieuwe Hengelo-
sche Courant (1886-1945) en het Hengelo's
Dagblad (1946-1982) en de Hengelose editie
van Tubantia. Vanaf april tot september
1945 had Tubantia [een] verschijningsver-
bod. Ook bezit de centrale bibliotheek nog
enkele gebonden exemplaren van een aantal
andere historische kranten als de Enschede-
sche Courant, de Overijsselsche Courant en
de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche

614 Gens Nostra 59 (2004)



Courant. Het betreft een aantal jaargangen
uit de 19e eeuw.

Documentatiemappen
Tot 1989 zijn er documentatiemappem
aangelegd met knipsels uit de regionale
dagbladen. Toen werd het kostenplaatje van
dit arbeidsintensieve werk helaas te hoog
en is dit gestaakt. De collectie is uiteraard
wel bewaard en kan ook ingezien worden.
De beginperiode ligt ook hier na de Tweede
Wereldoorlog.

Tijdschriften
Er zijn diverse tijdschriften over Twente
aanwezig. Daar zijn zeer zeldzame uitgaven
bij, zoals Van Eigen Erf: het geïllustreerde
familieweekblad voor Overijssel en Drente.
Aanwezig zijn de jaargangen 1927 t/m 1941.
Maar ook bladen als De Mars: maandblad
van en voor Overijssel, de Twentse Post
(1962-1971) en Twenteland en leu en sproake:
moandblad veur 't Twentse gezin (1956-1961)
bevinden zich in de collectie. En op taalkun-
dig gebied vindt u bijv. de Moespot en de
Driemaandelijkse Bladen.

Voor de genealogen
Naast een computer met allerlei genealogi-
sche bestanden, die gratis geraadpleegd kun-
nen worden, bevinden zich in de Twentecol-

lectie heel veel naslagwerken met daarbij het
Nederland's Adelsboek en het Nederland's
Patriciaat. Een bijzonder bezit op dit gebied is
ook het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw
(vanaf 1906) en de Navorscher (1851-1960).
Algemene informatie
De Centrale Bibliotheek in Enschede is ge-
vestigd aan de Pijpenstraat 15 (achterkant
winkelcentrum Zuidmolen), hartje stad en
goed bereikbaar met auto (parkeergarage
Zuidmolen) en met het openbaar vervoer,
vijf minuten vanaf het station of de centrum-
bushalte. De openingsuren zijn: maandag
t/m vrijdag van 11.00-20.30 uur en zaterdag
van 11.00-16.00 uur. De bibliotheek is gratis
toegankelijk, wat ook geldt voor de Twen-
tecollectie. U kunt daarvoor terecht op de ie
etage. Vanwege het bijzondere materiaal zal
men u wel om een bibliotheekkaart of ander
legitimatiebewijs vragen. U kunt dus niet zo-
maar vrij snuffelen in de collectie, maar men
is graag bereid te helpen en de werken, die u
wilt raadplegen, uit het magazijn te halen.
Het uitleenbare gedeelte is vrij toegankelijk.
Wilt u daaruit boeken lenen, dan moet u
natuurlijk wel lid zijn van de Bibliotheek in
Enschede. Meer informatie:

www.obenschede.nl
H.Boink

['t Onderschoer, jg. 26, nr. 3, herfst 2004,
pag. u/12]

België

Brugge
Marcus het digitale zoeksysteem in de
leeszaal (van het Stadsarchief)
Door zijn ongeëvenaarde stadsplan van 1562,
dat vele Brugse huiskamers siert, is de gra-
veur en schilder Marcus Gerards een van de
bekendste stadsgenoten. Hij leverde een on-
schatbare bijdrage tot de kennis van Brugge
en zijn bewoning in het verleden. Terecht
mocht hij dan ook zijn voornaam lenen aan
het digitale zoeksysteem dat in het Stadsar-
chief van Brugge in gebruik werd genomen.

Voorlopig blijft de raadpleging hiervan
beperkt tot de leeszaal, maar in de toekomst
- wanneer het verder ontwikkeld is tot een
volwaardig archiefbeheersysteem - moet het
ook raadplegingen en reserveringen via het
internet mogelijk maken.

Als basis voor de ontwikkeling van Marcus
werd het in het Gentse Stadsarchief ontwik-
kelde systeem 'Dulle Griet' overgenomen.
Dit is in feite meer dan een zoeksysteem,
dat draait onder Filemaker Pro en modulair
is opgebouwd. Dit betekend dat er modules
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zijn die afzonderlijk kunnen ontwikkeld
worden, maar toch ook in relatie staan met
elkaar. Zo zijn er de modules 'Archiefbeheer',
'Inventarisatie', 'Interne Administratie',
'Leeszaaladministratie' en tenslotte de
'Zoekmodule'. Dit archiefbeheersysteem
diende stap voor stap te worden aangepast
aan de noden en de werkwijze van het Brugse
Stadsarchief.

Wat biedt het nieuwe zoeksysteem?
Eerst en vooral zijn er de nieuwe toegangen.
Naast de bestaande (zoals de bibliotheek,
de bouwvergunningen van de deelgemeen-
ten, de Zestendelen, de wezenregisters, de
procesdossiers, de wetsvernieuwingen van
de magistraat, de volkstelling van 1748) kan
men voortaan ook [de] volgende toegangen
en bestanden raadplegen:

• De regesten op de oorkonden private aan-
gelegenheden, ze reeks

• De regesten 'Schouteet' fd.w.z. de gepubli-
ceerde analyses van de politieke oorkonden
voor de periode 1089-1420 en de niet-gepu-
bliceerde voor de periode 1421-1500)

• De plakkaten ie en ze reeks
• De hallengeboden (1490-1510)
• De wetsvernieuwingen van de ambachts-

besturen (ca. 75% ingevoerd)
• De doop- en begraafboeken (m.m.v. VVF-

afdeling Brugge)
• De klerken van de vierschaar vóór 1580 (ca.

60% ingevoerd)
• De bouwvergunningen van Brugge (1800-

1952), Koolkerke (tot 1970) en Lisscwege
(tot 1970)

• Het belastingskohier op deuren & vensters,
1799-1800

Bij elk bestand krijgt men een korte infor-
matieve nota die vermeldt wie de ontsluiting
heeft verricht (bv. Werkgroep Enter) en op
welke basis de ontsluiting is gebeurd.

Vooral de elektronische databank van de
ïgde-eeuwse klappers op de doop- en be-
graafboeken (weldra ook van de huwelijken)
van de Brugse parochies is een mooie aan-
winst, niet alleen qua volume (bijna 400.000

records). Voor de genealoog levert het zoeken
via deze databank heel wat tijdswinst en
betere resultaten op. In het totaal biedt het
Marcus-zoeksysteem de bezoeker de moge-
lijkheid om zoekvragen los te laten op maar
liefst 727.000 records. In het zoekmenu kun
je het bestand of de nadere toegang aanklik-
ken waarin je wenst te zoeken. In het zoek-
scherm krijg je dan de mogelijkheid om je
zoekvraag in te typen. Dit kan één zoekterm
zijn of een gecombineerde zoekactie.

Bijvoorbeeld kan men in de doopboeken
zoeken naar alle dopelingen met familie-
naam De Witte, die voor 1/1/1615 geboren
zijn. Na het drukken op de Entertoets komt
het resultaat op het scherm. Boven links
verschijnt het aantal zoekhits. In het geval
van ons voorbeeld zijn er 54 beschrijvingen
die aan de zoekvraag voldoen. In de vorm
van een overzichtslijst verschijnen dan alle

Brugge, ingang stadsarchief
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54 De Wittes die gedoopt zijn vóór 1 januari
1615. Bovenaan dit resultaatscherm is er een
'afdruk'-knop (om het resultaat te printen)
en een 'klaar'-knop. Als deze laatste knop
wordt aangeklikt heb je de keuze om ofwel
een nieuwe zoekopdracht te starten of om
te stoppen en terug te keren naar het globale
zoekmenu met alle zoekbestanden. Voor het
afdrukken van de zoekresultaten wordt de-
zelfde democratische prijs als bij het fotoko-
piëren gehanteerd, nl. 10 eurocent per A4.

Naast de hierboven vermelde zoekbestan-
den, biedt Marcus de mogelijkheid om te
zoeken in het archievenoverzicht, dat voor-
lopig beperkt is tot de elektronische versie
van de gedrukte Beknopte Inventaris van het
Oud Archief. Ten slotte is er nog de knop 'Vrij
Zoeken', waar met één zoekterm gelijktij-
dig in verschillende bestanden kan worden
gezocht. Momenteel wordt aan deze zoek-
functie de laatste hand gelegd om ook deze
zoekwijze operationeel te maken.

J.D'hondt
[Archief/even, Nieuwsbrief van het

Stadsarchief van Brugge, jg.11, nr.3,
juli 2004, pag. 1 t/m 3]

Stadsarchief, Burg 11A, B-8000 Brugge; tel.:
32-50/44.82.60; e-mail:

stadsarchief@brugge.be
website:

www.brugge.be/archief

Hallegebod: stedelijke verordening die luidop
werd voorgelezen vanaf het balkon van de
hallen; later vanaf het balkon van het stad-
huis
Zestendelen: bestuurlijke of administratieve
opdeling van het Brugse stadsgebied in zes
delen; oud kadaster 1580 - eind 18e eeuw

Mechelen
Kerkfabriek geeft archief in bruikleen
Kerkfabriek Sint-Pieter en -Paulus geeft zijn
archief in bruikleen aan de stad Mechelen.
Dankzij deze overeenkomst blijft het histo-
risch waardevolle archief in de beste omstan-

digheden bewaard. De bijna dertig strekken-
de meter registers, papier en perkament kan
je voortaan raadplegen in het Stadsarchief.

Het gebeurt zelden dat archieven netjes en
geordend in het Stadsarchief terecht komen.
Meestal worden documenten ongeklasseerd
en onverpakt afgeleverd. Dat de Kerkfabriek
een netjes geïnventariseerd kerkarchief
kon overdragen aan het Stadsarchief is het
resultaat van de jarenlange arbeid van Frans
De Preter. Hij ging in 1973 op zoek naar een
voorouder en kwam terecht in een sterk in
wanorde geraakt kerkarchief. Geboeid door
de geschiedenis ging hij vrijwillig aan de slag
om enige orde te scheppen in de papierchaos.
Dit leidde na veel zoeken en ontcijferen tot
een inventaris die in 1994 werd afgewerkt en
nog eens nagekeken door Karel Mannaerts.

Het archief van de Sint-Pieter en -Paulus
parochie vormt een uniek historisch geheel.
De documenten bestrijken een periode van
1273 tot 1960 en hebben nagenoeg onge-
schonden oorlogen, branden en ander onheil
overleefd. Ze vormen een interessante bron
voor het plaatselijke religieuze en culturele
leven, maar ook voor informatie over perso-
nen, huizen en gronden in en rond Meche-
len. Voorts zijn vele documenten eveneens
belangrijk voor de geschiedenis van de wijk
Nekkerspoel die eeuwenlang deel uitmaakte
van de Sint-Pieter en -Paulusparochie. Het
Stadsarchief zal nu als professioneel bewaar-
der en beheerder van de papieren en digitale
archieven fungeren. Het Stadsarchief neemt
zo de rol op van een stedelijk en regionaal
geheugen dat voor iedereen toegankelijk is.
Stadsarchief Mechelen, Hof van Habsburg,
G. de Stassartstraat 45, B-2800 Mechelen;
tel.: 015-20.43.46;
web:

www.mechelen.be/archief/rchmech.htm
Geopend: algemene leeszaal: ma, di, do 8.30-
12.00 uur, 13.00-17.00 uur; leeszaal genealo-
gie: wo 8.30-12.00 uur, 13.00-17.00 uur en za
8.30-12.00 uur [sluitingstijden kunnen iets
afwijken].

[De Mechelse Genealoog, XXVIIIe jg.,
sept.-okt. 2004, pag. 139/140]
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Wallonië
De Waalse vereniging GéniWal® (Genea-
logie Informatique Wallonië) startte zes
jaar geleden en geeft het kwartaalblad
GéniWalOMagazine uit op A4-formaat [No.
22 was gedateerd april-juni 2004].

De vereniging kent drie afdelingen: Sec-
tion Brabant, Section Liège en Section Na-
mur. Het lidmaatschap kost€ 25,- per jaar.
Adressen:
Siège social & secrétariat: Rue du Pré de Li-
trange, 8, B-1320 Hamme-Mille

Conférance:
gen i wal—magazine@yahoogroupes.fr

Site internet:
www.geniwal.be

Groupe de travail informatique:
geni wal @ yahoogroupes.fr

Voor contacten in de Nederlandse taal: mevr.
Chantal Heraly-Magnin, Mocrlaanstraat,
19, B-3090 Overijse; tel.: +32(0)2.688.26.57;
e-mail:

ch.geniwal@skynet.be

stadsarchief en stadhuis
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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

W. Allewelt, Braunlager Familienbuch, 1. Teil, (1594)
1638-1814, Braunschweig 1999,463 pp., ill. + index;
ISBN 3-89720-281-6. Idem, Braunlager Familien-
buch, 2. Teil 1815-18/5, Braunschweig 2003,379 pp.,
ill. + index; ISBN 3-89720-667-6.

Beide uitgaven, verzorgd door het Braunlager
Muscumsgesellschaft, geven in alfabetische volg-
orde alle mannelijke personen die in de gegeven
periode in de archieven betreffende Braunlage
voorkomen. Zij zijn in onderlinge relatie ge-
bracht en in gezinsvorm opgenomen. Vrouwen
zijn ondergebracht in het ouderlijke gezin en, in
geval van huwelijk, bij hun echtgenoot. Geraad-
pleegd hiervoor zijn vooral de kerkenboeken.
Transcripties van inwonerlijsten zijn toegevoegd,
evenals overzichten van pastoors.

G. Al ting, De familie van derKooi(ma). Een familie van
hetgroninger Hogeland, Lochem 2003, 46 pp., ill. +
index (verkrijgbaar bij de M.F. Niezing Stichting,
Tusseler 190,7241 KL Lochem).

De oudst gevonden voorouders leefden in
Tinallinge, een Gronings gehucht ten oosten
van Baflo, tegenwoordig gemeente Eemsmond.
Daar trouwden in 1718 Jannes Mccrten en Martje
Douwcs en lieten zij hun drie kinderen dopen.
Alleen zoon Douwc zorgde voor nageslacht; hij
bezat te Breede een eendenkooi, waarnaar hij zich
noemde.

A.J.M. Hoevenaars, Genealogie Veroude uit Esch,
Boxtel, Udenhouren omgeving, Tilburg 2004, 72 pp.,
ill. (verkrijgbaar voor € 7,50 bij de auteur, tel. 013-
5717675).

Uitgegaan wordt van Eimbertus Veroude
(1862-1928), landbouwer, eerst te Boxtel, daarna
te Bcrkcl en tenslotte te Udenhout. Zijn voor-
ouders Veroude worden als stamrecks, zijn
nakomelingen als genealogie gepresenteerd. De
oudste voorvader is Hendrik Lambcrts Veroude
(ca. 1635-1698), schepen en kerkmeester te Esch,
eigenaar van herberg de 'Twee Swaancn' en ge-
huwd met Catharina Timmermans. In dit verder
goed verzorgde boekje zou, zeker ook gezien de
vele namen van aangetrouwden, een index op
familienamen handig geweest zijn.

GENEALOGIE VEROUDE

J.Th. A. van Leipsig,HenriëtteEmerentiana Bakker en
haar voorgeslacht van broodbakkers in Den Haag, Delft
2004,65 pp., ill. + index.

Voorvader Jacobus Jansz. Backer was afkom-
stig uit Venlo en zoon van Johannes Beckers en
Johanna Jacobs. Hij vestigde zich als broodbak-
ker in Den Haag, waar hij in 1684 in de r.-k. kerk
trouwde met Cornelia Jacobs Rosenburch. Be-
schreven worden al hun nakomelingen tot begin
20e eeuw. Onder hen bleef het beroep van bakker
zeer populair. Van de in de titel genoemde Henri-
ette Emerentiana (1820-1889), overgrootmoeder
van de auteur, is een kwartierstaat toegevoegd.
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H.G. Orbons, 300 Jaar genealogie van de familie Or-
bons, Oirbans, Oirbons, Amstenrade 2004, 305 pp.,
Ül. + index (verkrijgbaar voor € 18,- bij de auteur,
Hoofdstraat 87,6436 CD Amstenrade).

In het begin van de 18e eeuw vestigde het echt-
paar JosephusOrbanus-MechtildeStephens zich
te Brunssum. Hun nakomelingen zijn ook nu nog
merendeels in Limburg woonachtig. Deze r.-k.
familie wordt in vijf takken beschreven, waarbij
telkens schema's ter verduidelijking zijn toege-
voegd. De auteur maakt gebruik van de wegwijzer
(zie: 'Wegwijs in een uitgebreide stamboom', in:
Ge«5 Nostra 59 (2004), pag. 445-446).

C. Ursem en R. Ursem-Lagas, De familie Ursem,
Houten 2003, 216 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-
424-2, prijs e 40,-.

De beschrijving van de familie begint met een
verhandeling over de 'Fistelpot', een geheim re-
cept voor een zalfje ter bestrijding van fistels, dat
generaties lang in de familie van vader op zoon is
doorgegeven. Daarna volgt een index op geboor-
tedatum vanaf 1908, om iedere Ursem, ook als die
niet zelf in het bock voorkomt, in staat te stellen
zijn afstamming ce vinden. Alle thans levende
Ursemmen stammen af van boer Claas Ursem, ge-
boren te Obdam vermoedelijk 1693, en zijn vrouw
Acfje Rengers. Hoewel de meeste leden van deze
familie nog steeds in Noord-Holland wonen, zijn
er ook in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland te
vinden. Per hoofdstuk wordt telkens een genera-
tie beschreven, tien in totaal.

Parenteel
J. en W. van der Ploeg, G. Alting, Familieboek van der
Ploeg.Een familie van het groninger Hogeland, Gronm-
gen-Lochem 2003,129 pp., ill. + index (verkrijg-
baar bij de M.F. Niezing Stichting, Tusseler 190,
7241 KL Lochcm).

De honkvaste familie Van der Ploeg bestond
oorspronkelijk uit landbouwers, aan welk beroep
zij hun familienaam ontleend hebben. In de 18e
eeuw was voorvader Harm Luilfs landbouwer op
de 'Bosman Hoeve' te Zeerijp, waar hij in 1737
trouwde met Frcckc Jacobs. Pas na 1945 verlieten
familieleden de provincie Groningen.

Bronnenuitgave
J. van Doorn e.a., Leggers van de Morgentalen der
Geldersche en Stichtsche Veenen, deel 1, 1618-1722, Vee-
ncndaal 2003, 176 pp., index; uitgave nr. 4 van
de Werkgroep Genealogie van de Historische
Vereniging Oud Vccncndaal (verkrijgbaar voor
€ 15,- excl. verzendkosten bij de administrateur,
Middellaan 77, 3904 LE Veenendaal, tel. 0318-
513650).

Deze uitgave bevat de transcriptie van de leg-
gers van de morgentalen uit het archief van het
Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Vee-
ncn uit de jaren 1618-1632,1681 en 1722. In deze
leggers staan de eigenaren en pachters van veen-
gronden, de zogenaamde veengenoten, geregi-
streerd. Zij moesten betalen voor het onderhoud
van de Grift, waarover de afgegraven turf werd
vervoerd. De veengronden lagen aan weerszijden
van de Grift, die de scheiding vormt tussen Gel-
derland en Utrecht. Er is een indeling gemaakt
naar ligging van de gronden, beginnend aan de
Gelderse en eindigend aan de Stichtse zijde.

ABB
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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
Alledaagse Dingen, jg. 10, nr. 2, zomer 2004. M. Duijvendak: Regionale geschiedenis: wetenschap, iden-
titeit en emotie; R. van Maanen: Lokale geschiedenis in relatie tot bronnenbeheer; P. van de Laar: Kansen
en mogelijkheden van stadsgeschiedenis: de casus Rotterdam; A.-J. Bijsterveld: Regionale geschiede-
nis, heemkunde en erfgoedbeleid: een spannende driehoeksverhouding; R. de Bruin: Het werk van de
hoogleraar Utrecht Studies; E. en E. van Hoye: Heemkunde Vlaanderen vzw: koepelvereniging voor de
heemkundige sector in Vlaanderen.

Angstelkroniek (Historische Kring Abcoude/Baambrugge; per juni 2003 Red.secr.: G. van der Most,
Papehof 9,1391 BD Abcoude; per nr. _ 4,-), nr. 1, febr. 1999. Meerleveld [buitenplaats; eigenaren o.a.
Van Seller (1685-90), Van Massen x De Koker (1699), Van Recklinghuysen (1708), Ferrand (1746); sloop in
1810/11]; Eendekooien in Abcoude [Van Nellesteijn, Harger (1815), Van Harten (1822), Van Scherpenzeel
(1827)]. Idem, nr. 2, mei 1999. De Henk Oostveenstraat [Hendrikus Th. Oostveen, 1914-1943]; Ipenburg
[buitenplaats; eigenaren o.a. Van Naerden, Moolenaer (1721-40), Van Buytene (1748-62), Van Wees (1828),
Miltenburg (1870)]; Honderd jaar aan de Angstel [familie De Groot; Dirk de Groot (gehuwd met Alida
Zuidam) vestigde zich in 1890 in Abcoude]. Idem, nr. 3, nov. 1999. Het ontstaan van de buitenplaatsen
langs Vecht en Angstel. Het ontstaan van Lindenhof [eigenaren o.a. Baucken (1563), Schaep, Breur
(1697), Gousset (1734)]; Stamreeks van de Heren van Abcoude (vóór 1248-1459).

Idem, nr. 4, febr. 2000. Het klooster Abcoude [te Leiden]; De Th. Snoekstraat [Thaddeus SJ. Snoek,
1925-1949]; Langversweegen [buitenplaats; eigenaren o.a. De Letter van Sevenhuysen (1724-46), Van
Strijen]; Abcoude Baambrugge en Abcoude Proosdij in 1815. Idem, nr. 5, juni 2000. De familie Graafland
op Langversweegen; De Willem van Abcoudelaan [ca. 1350-1407]. Idem, nr. 6, nov. 2000. De geschiedenis
van Botshol; Het einde van Langversweegen [familie Graafland; sloop in 1815]; Johanna Judith Zeelt en
'Postwijck' [geb. Amsterdam 1780; de buitenplaats werd in 1784 gekocht door haar vader Wouter Zeelt];
De Leo Dongelmansstraat [Leonardus C. Dongelmans, 1919-1947 (exm. Van Kalmthout)].

Archievenblad. jg. 108, nr. 6, aug. 2004. De archiefervaring van Bert Willemen [door onderzoek naar
overgrootvader Adriaan Willemen (1861 Gilze 1932), die o.a. petroleum uitventte met een hondenkar,
verdiepte hij zich in de geschiedenis van de hondenkar]; C. van Heel: Het archief van Bommen Berend
[nu in het Westfa'lisches Archivamt, in het depot van het Vereinigtes Westfa'lisches Adelsarchiv e.V.];
Haags Gemeentearchief verwerft dagboeken mr.dr. JJ. Boasson [geb. Middelburg; o.a. gemeentesecre-
taris van Den Haag (1934), filosoof ];}. Tieleman: KIT-bibliotheek zet koloniale collectie weer op de kaart
[het verval van de historische collectie van de bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Tropen werd
tot staan gebracht dankzij subsidie]; R. Koops: Het jaar van het Zeeuwse slavernijverleden; De verkorte
overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. De late twintigste eeuw openbaar?; Hoe vindt de
krijgsmacht zijn weg? [topografische kaarten].

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: N. van den Hengel, Holleweg 27,3829 AE Hoog-
landerveen; lidm. € 12,50 p.j.; www.hoogland-dorp.nl; Clubhuis: Achter de Bik 22, Hoogland, open elke
eerste woensdag van de maand 19.30-22.00 uur), 10e jg., no. 1, april 2004. A. van Engelenhoven: Boerderij
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Hoogervorst, Parel aan deEem [rond Amersfoort zijn nog drie oude (ïze-eeuwse) complete boerderijen
over: Hoogerhorst en Laurenburgh in Hoogland-west en De Hilhorst in Stoutenburg]; A. van den Heuvel:
De familie Roeien op De Oude Hooft [i6e-begin 18e eeuw; aangetrouwden: Van Roomen, Kollert; Roe-
len's hoofdbewoners sedert 1583, daarvoor Borre].

Idem, no. 2, aug. 2004. A. van den Heuvel: Dossier 'De oud-verpleegde van Zandbergen'. Verslag van
een recherche-onderzoek 1925-1934 [ds. E. Reeser verdacht van het versturen van anonieme correspon-
dentie, geholpen door zijn tuinman Albertus Sandbrink; rechercheur Gerard Monkhorst]; A. Davidse:
Oud-werknemers over de melkfabriek van Hoogland; Verveners naar de polder 100 jaar geleden.

De Brabantse Leeuw, jg. 53 (2004), nr. 3. Verv. Laats [uit Gastel en Oudenbosch; I7e-i9e eeuw]; Verv. Pas-
poorten voor Bosschenaars in 1621-1623; Verv. Voorouders van Isaac van Gerwen. Een familie Van Ger-
wen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch [16e eeuw]; Verv. Tien generaties Coenen (van Zegenwerp);
L.Adriaenssen: Register van verwoeste huizen in Oirschot, 1601 [met lijst van eigenaren van 187 niet meer
opgebouwde huizen]; Verv. Afstammelingen van Jan de Roy; Verv. Leenmannen, mansmannen en cijns-
mannen. De familie Montens en het leengoed van Gorp.

Burgerzaken & Recht. 11e jg., nr. 5, mei/juni 2004. G.-R. de Groot: Namenrecht op drift [o.a. namen van
bipatride kinderen; keuze voor een naamrechtstelsel in de Lid Staten van de Europse Unie]. Idem, nr. 6,
juni/juli 2004. Curateleregister op Rechtspraak.nl; Toon- of draagplicht?

www.justi tie.nl/themas/meer/identificatieplicht
Idem, nr. 7/8, aug. 2004. Interview met Ton Aaftink en Evert Geuzinge; C. Ebben: Verstrekkingen on-

der de loep. De ene verstrekking is de andere niet [wanneer en aan wie kan een uittreksel of afschrift uit
de Burgerlijke Stand gegeven worden].

Checkpoint. nr. 4, juni 2001. De koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog; Koopvaardijpersoneel
in WO II [Gerrit Winterswijk (82), Cees Bleiksloot (83)]; De achtergebleven vissersgezinnen in WO II [de
gezinnen van Jan de Best en Jan Vink]; De torpedering van de Van Waerwijck [Sumatra 1944]; Bijdragen
over Dick H. Vlugt [(80), oud-werktuigkundige] en Jaap Jeroen Brouwer [(29), militair chauffeur in Kro-
atië]; Ooggetuigen van de Geschiedenis [kolonel Wim Huissoon, 1992-93 in Cambodja].

Idem, nr. 5, juli/aug. 2001. Ooggetuigen van de Geschiedenis [Korea-veteraan Jon Bluming]; Bijdra-
gen over Jan Kobussen [(73), Indië-veteraan] en Jan Vos [(59), military observer in Cambodja].

Idem, nr. 6, sept. 2001. De barre tocht van de Kilima's naar Pangkalan [1947; interview met Mary
Buysman]; Bijdragen over Wieteke van Dort [geb. Soerabaja 1943], Hansje Ravesteijn [1982 in Libanon],
Paul Brookman [(78), luchtdoel artillerist] en Henk Jacobs [(60), Libanon 1980]; Ooggetuigen van de Ge-
schiedenis [Karel Meijer (87), seiner op een mijnenveger]; Ontmoeting tussen Nieuw-Guinea veteranen
[Gert van Schaik, Anton den Haze, Benny Kalff; 1959].

wars Op (Historische Kring Voorhout; Mauritsstraat 31, 2215 CR Voorhout; e-mail:
e.vd.hoeven@hccnet.nl; lidm. € 16,- p.j.), nr. 19, jg. 7, voorjaar 2004. Historische
Kring Voorhout bestaat vijfjaar; Inventaris van de boedel van wijlen Bertelmees
Philipsz [overl. 1620, tr. Brechgen Aelberts; nalatenschap van zijn broer Willem
Philipsz, schipper op Brugge, wonend Leiden, 1612]; Voorhoutse Volksverhalen:

Hier is de groenteboer, Frans van Kesteren [geb. 1916; interview; tr. 1944 Kitty Berg-
Idem, nr. 20, jg. 7, zomer 2004.M.M.C. Tiel-vanBuul: Voorhoutse Volksverhalen. Arie Diemei: van fiet-

senmakerij tot 't Voorhouts warenhuis [Adrianus Cornelis Diemei, geb. Voorhout 1900 (exm. Colijn), tr.
(1) Voorschoten 1923 Petronella A. A. van der Meer (exm. Van Boheemen), tr. (2) 1943 Susanna Maria Olde
Hanter uit De Lutte/Losser; dit tweede huwelijk werd gearrangeerd door de met elkaar bevriende pas-
toors te Voorhout en de Lutte t.b.v. de weduwnaar met elf kinderen]; E. van der Hoeven: Boedelverkoop
wijlen Jan Meyster [door zijn weduwe Jannetje Huisman (tr. Voorhout/Sassenheim 1804); met naamlijst
kopers]; Idem: Back from the U.S.A. [familie Borst; fragment].

622 Gens Nostra 59 (2004)



Genealogie (CBG), jg. 10, nr. 3, najaar 2003. A. van der Zeijden: Het Nederlands Centrum voor Volkscul-
tuur. Landelijk instituut voor de geschiedenis van het dagelijks leven; M. de Keuning/C. van Vliet: Het
Repertorium Geschiedenis Nederland. Op zoek naar historische achtergrondinformatie [databank
geeft overzicht van publicaties op historisch gebied sedert 1948; www.inghist.nl]; A. van Noort: Akten
van indemniteit en akten van admissie. Vergeten bronnen bij het onderzoek naar voorouders; A. deBeer:
Het Biographisch Woordenboek der Nederlanden; A. Meddens-van Borselen: De Vredegerechten in Ne-
derland. Onderzoek in rechterlijke archieven (1811-1838) [zakelijke geschillen, akten van bekendheid,
onder curatele stelling, enz.].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 19, nr. 2, april 2004. J.A. van der Heijden: Jan Costen de
oude (1660-1707), koopman op de Dintherse Hoek te Vorstenbosch, zijn voorouders en verdere fami-
lieleden [i6e-i8e eeuw; Costen, Corsten, Korsten, Van den Bogaert, Bouwmans; helder geformuleerde
verantwoording, ind. de 'verdwaling']; Oost-Brabanders voor de rechtbank te Eindhoven (8) [1833]; A.
Neggen: Adoptie: geen probleem voor de genealoog [auteur kiest voor de juridische afstamming, ook
waar biologisch twijfel op zijn plaats is]; J.H.M. Toirkens: Leeftijden te Oirschot (1540-1640) [naamlijst
van in de protocollen van de vrijwillige rechtspraak gevonden personen met vermelding van leeftijd;
A t/m H]; Brabanders op het spoor (3) [o.a. Spierinck alias van Aelbosch (1564), Montens (1567), Van den
Wyere (1568)]; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle. 27. Everaert Jans. 28. Gerard Joosten van Wetten.
29. Peter Wouter Goossens, secretaris van Oerle en zijn nageslacht [tr. ca. 1635/40 Godefrida van Breu-
gel]; Antw. Jongbloets - Mommers.

Idem, nr. 3, juli 2004. Th. Strik: Kwartierstaat Strik [Hermanus Th. Strik tr. Mill 1958 Gertruda Chr.M.
Janssen; Strik (o.a. te Zeeland), Derks (te Cuijk), Bens/Berns (te Huissen), Laurenssen (te Reek), Janssen
(te Oss), Hendriks (te Mill), Van der Linden (te Zeeland), Van Reen (te Venray, Heumen)]; Brabanders op
het spoor (4) [1569-76]; Verv. Leeftijden te Oirschot 1540-1640; Verv. Kwst. Bressers; T. van Gestel: Exclu-
siviteit en inclusiviteit in de genealogie. De juridisch-historische visie versus de biologisch-genetische
[reactie op artikelen van L. van Minderhout en A. Neggers].

De Ghulden Roos, jaarboek No. 21 (1961). Roosendaal als legerplaats gedurende de Belgische omwen-
teling 1830-1832 [uit brieven, dagboeken e.d., o.a. van Pieter J. Costerus, Harmen Klaasesz (Boekholt),
schuttersofficier uit Dokkum en soldaat Daniel Toepoel]; De armenzorg te Roosendaal en Nispen in het
verleden; De Ooievaarshof (Overhof) onder Nispen [De Hertoghe, Van Nispen].

Idem, jaarboek No. 22 (1962). Schuttertermen, vroeger en nu; Kerkelijke verhoudingen in Roosen-
daal gedurende de Bataafse tijd en het Koninkrijk Holland 1795-1810; De perceelsnaam 'Hostert' onder
Wouw; De oudste plattegrond van Bergen op Zoom; Bezitters van het 'VrouwenhoP te Roosendaal [Van
Reimerswaal (van Lodijk), De Perreau, De l'Espinay, Van Overhof, Van Liedekerke, Rockox, Van Wasser-
vas]; Het ontstaan en de ontwikkeling van de beetwortelsuikerindustrie in Z.W. Nederland (1858-1920);
De plaatsnamen van Roosendaal - enkele aanvullingen; Muurankers en schuttersgilden [te Halsteren,
1643]; Kerkzilver in Roosendaal [o.a. Doreschot, Duls, Kip, Swaens - Hanecop].

Idem, jaarboek No. 23 (1963). K. Slootmans: Brabantse kooplieden op de Bergse jaarmarkten; Enige
onbekende gegevens over het St-Sebastiaans-gilde te Roosendaal; Het Hooghuis te Hoeven [Otgens,
Sprong, Cuypers (1798), Evers (1805), Van Loon (1839)]; Cornelio de Vargas (Cornelis van Suerendonq),
een Bergse schilder in het zestiende eeuwse Spanje; Grondbezitsverhoudingen in het verleden te
Wouw, Moerstraten en Gastel [met lijst van eigenaren groter dan 10 gemeten (4 ha.) 1792 te Wouw; lijst
van eigenaren (idem) te Moerstraten 1784 en 1515; lijst van eigenaren (idem) te Gastel in 1733].

's-Gravendeel door de eeuwen heen (Historische Vereniging 's-Gravendeel; secr.: mevr. M.E. van Put-
ten-Visser, Singel 21, 's-Gravendeel; contr. € 12,- p.j.), jg. 10, nr. 2, mei 2004. De onderste steen boven
[geschiedenis van het pand Rijkestraat 28; in 1733 verkocht aan Jan Jans Dorst; Van der Giessen, Molen-
dijk, Mol, Van der Feest (1860), Groenewoud (1911)]; Gijs van der Beek vertelt over zijn belevenissen in de
oorlog (deel 1); Honderdtwintig... t/m... tien jaar geleden [diverse berichten]; Een reisverslag na 56 jaar
[de militaire dienst van Koos de Zeeuw 1946-48, o.a. in Oost-Indië]. Idem, nr. 3, aug. 2004. De onderste
steen boven [het huis aan de Beneden Havendijk en leden van de familie Smaal, eigenaars-bewoners ca.
1855-1946]; Het Groene Kruis; Dirk Roodenburg Vermaat, Burgemeester van 's-Gravendeel 1899-1930
[geb. Charlois 1869 als Dirk Vermaat, in 1870 naamstoevoeging; grootvader Arie Vermaat tr. 1837 Elisa-
beth Roodenburg]; De landbouw in het verleden; Oud Nieuws.
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Haags Historisch Museumnieuws. nr. 5, aug. 2004. Bijzonder schutterszilver [geschonken in 1562 door
Cornelis de Cock van Opijnen, gemaakt door goudsmid Joseph Maartensz van Hove]; Onlosmakelijke
band met de Gevangenpoort [de gebroeders De Witt, 1672].

Hasselt Historiael. jg. 21, ie kw. 2004. Uit de Mep-
peler Courant van 1953; A.F. Ouweneel: Jaarmarkt
[met lijst van burgers van Hasselt 1572-1589]; H.
Buit-Zielman: Het 'geheime' schip bij het Zwarte-
water. Herinneringen aan de Wereldoorlog 1940-
1945 [o.a. Beernink, Buit, Linhorst, Stil, Meule-
man, Aalbers, Van Veen]. Idem. 2e kw. 2004.J.B.A.
Gloerich: Het logement van Derk Hendrik Michael
Gloerich in Hasselt [overl. 1908]; M.J. Montanje-
Kramer. Maatschappij van Weldadigheid, leven,
wonen en werken in de koloniën; Idem: Hasselters
in de Ommerschans; Uit de Meppeler Courant
van 1954; A.P. Ouweneel: Randgroepen in de mid-
deleeuwen; Verv. Lijst van burgers van Hasselt,
deel 8,1589-1606; Hasselt anno 1843.

\

Historische Kring Loosdrecht (secr.: mevr. A.C. Mol-Roodhart, p/a Acacialaan 2,1231 BT Loosdrecht;
www.hkl-loosdrecht.myweb.nl; contr. min. € 11,- p.j. op postgironr. 3132.756), nr. 143,31e jg., voorjaar
2004. Verv. Brand in Loosdrecht (2). Handbrandspuiten; J. Mol: Aanvullingen op de Loosdrechtse ge-
schiedenis 1939-1945, deel 3 [Jakob en Dora Lea Treff]; J. van derMeulen: In dienst op Eikenrode [Trijnie
(geb. 1933) en Jannetje Vlug, Truida Vonk]; Zeilmakerij Vreeken, deel 2. Idem, nr. 144, zomer 2004. Eli-
sabeth van Haselen [1906-2004; onderwijzeres, kleindochter van meester Van Mourik]; Uit de Gooi- en
Eemlander [1881]; Corr./Aanv. Treff; B. de Ligt: De 'gezellige dichter' dominee De Mol [1726-1782]; R. Loe-
nen: 'Geef ons heden ons dagelijks brood' [broodconflicten, smokkelactiviteiten, prijsverschillen met
Utrecht (Loosdrecht was Hollands); 18e eeuw]; Zeilmakerij Vreeken, deel 3.

't Inschrien (Oudheidkamer 'Twente' te Enschede), 13e jg., nr. 1, jan. 1981. In memoriam G.J. Eshuis, Al-
melo 1895-1980. Idem, nr. 2, april 1981. Architect J. H. Sluijmer sr. en de richtingen in de bouwkunst van
zijn tijd; In memoriam Jan Vredenberg [Terwolde 1903-1980, onderwijzer]; Willem Ripperda, Jacobus
Cuchlimus en de reformatie te Hengelo [Cuchlinus (geb. Leiden 1619) werd in 1643 de eerste (officiële)
predikant van Hengelo]; Vóór 50 jaren op het Teesink in Boekelo. Idem, nr. 3, juli 1981. De Latijnse
school in Ootmarsum (II) [predikant Petrus Immink (geb. Enschede 1776) was rector 1803-1841; Pierre
Antoine Moquette (geb. Leiden 1812, exm. Vorster, dr.lit.) rector 1841-1862 (vertrok naar Meppel); Hen-
dricus Joh. Guicherit (geb. Den Haag 1824, exm. Vaissière) rector 1862-65 (vertrok naar Winschoten);
Petrus Jos. Hub. Thissen (geb. Roermond 1821) rector 1866-67 (vertrok naar Bergen op Zoom); Albertus
Jan ten Brink (uit Ravenstein) rector 1868-69]. Idem, nr. 4, okt. 1981. Ambtelijk verslag van een dodelijk
ongeval in 1864 te Weerselo [Hermen Leusenkamp, 32 jaar, landbouwer, door een klap van een molen-
wiek].

Idem, 14e jg., nr. 1, jan. 1982. Architect Jan Struyt opzichter bij de bouw van de St. Jozefkerk te En-
schede (Een stukje arbeidersemancipatie aan het eind van de vorige eeuw) [geb. Purmerend 1868, overl.
Den Haag 1934]. Idem, nr. 2, april 1982. Idem, nr. 3, juli 1982. De R.K.kerk van de H. Georgius aan de
Boddenstraat te Almelo 80 jaar [kroniek van de bouw (1784) 1839-1902]. Architectonische aspecten
[architect Wolter te Riele, Deventer 1867-Utrecht 1937]. Idem, nr. 4, okt. 1982. In memoriam Herman
Liedenbaum 1898-1982; Luchtvaart in Twente 1910-1930; Een merkwaardig ongeval op Singraven [Be-
rendina Gortemaker(z5 jaar) doodgeschoten in 1827]; Christianus ten Ham en een onbekend boekje uit
Almelo [predikant aldaar, 1669; geb. Zwolle 1629, overl. 1672, otr. Amsterdam 1662 Gerbrechje Mens.

Idem. 15e jg., nr. 1, jan. 1983. Goor staat al anderhalve eeuw bij Ainsworth in het krijt [Thomas Ains-
worth (overl. 1841), textiel'ingenieur', stichtte een weefschool in 1833 in Goor]; In memoria Dr. C. C.W.J.
Hijszeler, en Hendrik Herman Bolscher (1923-1982); Middeleeuwse hallekerken in Twente; Oude
doopvonten in Twente. Idem, nr. 2, april 1983. De zaagtanden en blokkendozen van Enschede. Over een
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generatie textielfabrieken tussen 1884 en 1914; Verv. Hallekerken en Doopvonten. Idem, nr. 3, juli 1983.
Verv. Zaagtanden en Hallekerken; Geschriften van Twentse predikanten. Idem, nr. 4, okt. 1983. Een
'hoes van twee egg'n' in Almelo [eigenaren van erven volgens de leggers van 1817: Ten Kate, Scholten,
Coster,Schimmelpenninck,Bavink,Möllink].

De Kleine Meijerij. 49e jg. (1998), nr. 1. Een geheim kamerheer van de Paus uit Udenhout. Monseigneur
Willem de Bever als missionaris in Amerika [geb. Udenhout 1830; exm. Van Iersel]; Raakpunten in de
geschiedenis van Udenhout en Berkel-Enschot. Idem, nr. 2/1998. Verv. Oisterwijk in de Bataafs-Franse
tijd (5); Het verhaal van een grafzerk. Esch, anno 1553-1731-1998. Herontdekking van nog vijf andere
kostbare Essche grafmonumenten [Tymmermans-Jordens, Van der Meer, Van den Dyck-Heys, Millinck-
van Deurne, Van der Herstraten; Van Wijffliet-Borchgrave, Sopers; Register van het adellijk Endefuits
of Endevoets ... met getekende en ingekleurde familiewapens i7e-i9e eeuw (nu in Streekarchief Langs
Aa en Dommel); Mechteld Muykens met acht kwartierwapens (tr. Wolfaert Endefuits); familie Sopers
(met fragment i6e-i7e eeuw)].

Idem, nr. 3/1998. W. Coolen: Het nieuwe gemeentewapen van Haaren, ... en een dorpswapen voor
Biezenmortel; Belgische vluchtelingen bouwen een nieuw bestaan op [Eerste WO; families Camfort en
Van Herck]; Durendaal als lakenververij [Martinus Doncquers, 1687]; Petrus Asselbergs, molenaar op de
Oisterwijkse watermolen [1786].

Idem, nr. 4/1998. Een Moergestelse valkenier wilde in 1699 n a a r den vreemde. Een familie uit de
bovenlaag van Moergestel tussen oude en nieuwe religie [Otto van Vaerle (geb. 1665, exm. De Loos), tr.
1694 Hendrina Smits]; De historie van de Provinciale weg van Udenhout naar Drunen. Een tragedie uit
de vorige eeuw in drie bedrijven; Kwartierstaat van Kees Rijnen [Cornelis Johannes R., 1913-1998; Rij-
nen, Van Akeren, Rijnen, Ketelaars].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 32, nr. 2, juni 2004. G.M.P.J. Vonken: Genealogische biblio-
grafie van de beide Limburgen; J.L.M.P.T. Merckelbach-Hovens: Het Wittemse patriciersgeslacht Merc-
kelbach [zie ook NP 26 (1972); historisch overzicht van de lotgevallen van deze familie vanaf de oudst
bewezen Steven Merckelbach (geb. ca. 1590), schout van Mechelen, Eupen, Eijs en Enrade]; W. Nolten:
Jakob Vrusch, een Heerlense priester (1875-1951) [met kwst. (31 kwn.) en nog twee generaties stamreeks;
Freus/Vrusch, Palmen, Fouraschen/Vragien Joosten (te Heerlen)]; Verv. Aufgebot aktes in het Venloosch
Weekblad en het Venloosch Nieuwblad; Verv. Nederlanders... in Bev. Reg. van Hasselt (1829) [o.a. Nagels
uit Roermond, Veldcamp uit Delft]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. Breust-Eijsden [Nuijts t/m
Rompelberg; met o.a. Pachen, Paquaij, Partouns, Peerboom, Peusens, Philippens, Pinckaers, Pi(e)ters,
Purnot, Reintjens, Risac].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 54e jg., nr. 5, mei 2004. Verv. Abten ... abdij Berne [ne-ise eeuw]; A. van
der Lee: Een Drunense topatleet uit de jaren vijftig [Kees van Drunen, geb. 1932]. Idem, nr. 6, juni 2004.
Verv. Abten [29. Yngramus Roempot (1429-1432); 30. Petrus van Hemert (1434-1457); 31. Mercelius van
Macheren (1458-1461)]; Vervoer in de Langstraat vroeger. Idem, [nr. 7/8, juli/aug. 2004]. G. Mommersteeg:
Geschiedenis van 't Hoog [buurtschap met vooral boerderijen, rond 1874 ontstaan, moest verdwijnen
t.b.v. een nieuw bedrijvenpark; in 2004 werd het laatste pand gesloopt. De oudste vermelding (1616)
van het gebied Het Hoog is te vinden in het rechterlijk archief van Onsenoort; Overzicht van gezinnen,
alleenstaanden en inwonenden tussen 1955-1967; veel foto's; de familie Pullen; voorts Mostermans, Van
Baardwijk, Van de Water, Mommersteeg, Fitters].

Het Molenmagazine (Stichting Archief Ron Couwenhoven, Flevomeer 34,1509 GP Zaandam; € 3,95
per afl.; www.duizendzaansemolens.nl), nr. 5, juli 2003. Uitvoerverbod van zaagmolens [dd. 3-2-1752;
door een crisis in de Zaanse houtindustrie werden molens gesloopt omdat er geen werk meer was; on-
derdelen - maar ook complete molens - werden doorverkocht]; De verdwijning van molens in de peri-
ode 1741-1769; Gekroonde Vischkorf, bovenkruier balkenzager te Westzaandam [stichter Jan Cornelisz
Korf verkreeg in 1726 zijn windbriéf (tr. 1718 Grietje Pieters Taan, die hertr. 1733 Reyer Cornelisz Ven)];
Breeuwer, paltrok wagenschotzager te Westzaandam [Dirk Cornelisz Breeuwer verkocht in 1713 de mo-
len aan Dirk Volger; diens schoonzoon Gerrit Visser werd in 1749 eigenaar]; Dekker, wagenschotzager
te Westzaandam [eigenaar in 1809 Dirk Dekker, in 1845 Cornelis Corver Mats (overl. 1881)]; Veldlust of
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Bril, bovenkruier zaagmolen te Westzaandam [in 1845 eigendom van Catharina Ebmeyer wed. Dirk
Dekker en Aafje Dekker vrouw van houtzager Johan Simonsz; verkocht aan Cornelis C. Mats].

Idem, nr. 6, nov. 2003. Gekroonde Poelenburg, paltrok te Oostzaandam [pacht in 1731 voldaan door
Pieter Jochemsz Poelenburg; Jan Muusz (1772), Cornelis Joor en Pieter Joor (1789), Jan Klokkemeijer
(1804), Latenstein van Vorst (1876), Van Heynsbergen, Jan Renze Simonsz (1880), Prinsze]; Groene Jager,
paltrok en bovenkruier veerzager te Koog aan de Zaan [Dirk Maartens Poort en Maarten Dirks Poort
kregen hun windbrief in 1641 resp. 1667; Cornelis Vis (in 1760 werd zijn boedel verdeeld), familie Kruyt-
hoofd, Cornelis Claasz Honig (1838)]; Locomotief, paltrok te Koog aan de Zaan; Eendracht, pelmolen
in Oostzaandam [Jan Pietersz Venis, windbrief in 1763; Jan en Dirk Bakker (1780) (Jan was gehuwd met
Trijntje Huisman en Dirk met Grietje Jacobs Vijzelaar); Johannes van der Werff uit Harlingen kocht in
1809 de molen om zijn in 1808 verbrande molen te vervangen > de Java]; Veldbloem, mosterdmolen te
Westzaan [eigenaar in 1839 winkelier Dirk Kat].

Idem, nr. 7, maart 2004. Eerste stoomfabriek in de Zaanstreek [de Wormerveerse papierfabrikant
Pieter van Gelder Schouten verzocht in 1838 om vrijstelling van invoerrechten op een stoommachine,
die hij wilde opstellen in zijn papiermolen Het Fortuin (gekocht in 1837 van de erfgenamen van Jan van
Vleuten, een aangetrouwde neef van de papiermakers Van der Ley); verkoop in 1855 aan Jan Honig &
Comp.; het dagboek van Cornelis Honig Jsz (=Jansz); fatale brand in 1894; eerste vermelding van Het
Fortuin in een assurantiecontract voor Jan Pieters van der Ley in 1721].

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 12e jg., nr. 4, juli-aug. 2004. JW. Koten: Van rakkers en ge-
meente-ezels. De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief; H. van Deden:
'Weigeborenen'; Verv. Speurtocht naar de Middeleeuwen (3) [op zoek naar de familie van Lubbert Aelts
(overl. 1617) te Harderwijk; Van Dyssel, Moordebier]; W.L.C, van Bavel: Oorlogsleed [Van Bavel 1940;
fragment Van Bavel o.a. te Oud en Nieuw Gastel; i9e-2oe eeuw]; K.J. Slijkerman: Het geslacht van Adriaen
Willemsz te Ridderkerk [vermeld 1491-1521]; E. K. Kam: De Sociëteit; een genealogische bron? [Martinus
Antonius Kuij tenbrouwer (Venlo 1777-Den Haag 1850), militair, later wijnkoper te Utrecht].

Ons Voorgeslacht, no. 561,59e jg., juli-aug. 2004. A.B. de Haan: 200e penning Dubbeldam 1667 [o.a. Pa-
ter, Spruijt.Molendijck; transcriptie]; A.B.Maliepaard: Kerkmeesters, ouderlingen en diakenen van Rid-
derkerk 1448-ca. 1800 [o.a. Bravenboer, Heinoort, Huijser, Cranendonck/Kranendonk, Van der Kulk,
Lagerwerf, Leeuwenburgh, Nuchteren/Nugteren, Slikkerveer, In 't Velt, Zegen]; F.]. A.M. van der Helm:
10e penning Ter Aar anno 1544 [transcriptie].

Idem, no. 562, sept. 2004. C. Sigmond/K.J. Slijkerman: De 14e eeuwse pastoor Roelof van Emmichoven
(Emmikhoven) als stamvader van het geslacht Cranendonck in de Riederwaard [pastoor van Maarheeze
('Marrijs'), 14e eeuw; schema met reconstructie Van Emmichoven; mogelijk (ill.) afstamming uit Van
Altena]; K.A. Reuvers: Genealogie Van der Burgh (Overschie) [oudst bekende: Cornelis Sijmonsz Ou-
denknecht, geb. rond 1545, overl. voor 20-10-1629; met Verburch, Burgh, Van Schie, Langendijk]; Aanv.
Nonnen en begij nen in Gorinchem 1391-1606;].). hots: Ontwikkeling van de genealogie; Antw. Weeda.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek. jg. 21, nr. 3, 3e kw. 2004. Tenkink:
scholtenboeren langs de grens; Verv. Genealogie Keuper; B.J. Wolters: Knippenborg uit Ulft: één familie?
Een methode van onderzoek: de peter-en-meter methode; Verv. Genealogie Westerveld [te Gendringen,
Dinxperlo]; G. Bruil: 'Trinusman' te Varsseveld [bijnaam van Catharinus Hendrikus Colenbrander, geb.
boerderij de Bettekamp 1828]; Verv. Genealogie Heesen/Heezen; E. Reuzel-Gerritsen: Stamreeks Bernar-
dus Hendrikus Gerritsen [geb. Deventer 1912, tr. ald. 1939 Aleida C. Degger; > Henricus Jansen (overl.
Beek 1724)]; Aanv./Verb. Kwst. Hiddink; Antw. o.a. Besselink en Reijrink.

OudBathmen (Oudheidkundige Kring Bathmen; secr.: W. E. van der Meij-te Winkel, De Veldkamplaan
8,7437 AC Bathmen; contr. € 14,- p.j. + porto _ 2,50), 24e jg., nr. 1, maart 2004. In Memoria Cor Bakker
[1914-2003] en Dick den Besten; In gesprek met: Gerrit Klein Klouwenberg [slager te Eefde, exm. Aaltje
Nikkels; tr. Bathmen 1930 Gerritje Muller]; Bathmen anno 1832. Idem, nr. 2, juni 2004. J. Mol: Het ge-
knotte leven. Een portret van Leny Adelaar-Polak (inwoonster van Bathmen van april 1919 tot septem-
ber 1942) [dochter van David Polak en Wilhelmina Frankenhuis (tr. 1915); overleefde Auschwi tz].

626 Gens Nostra 59 (2004)



Idem. Inhoudsopgave ie jg, nr. 1 (1981) - 23e jg., nr. 4 (2003) [chronologische volgorde, en per auteur op
onderwerp; overzicht bibliotheek-collectie].

Oud-Scherpenzeel (Vereniging 'Oud-Scherpenzeel'; secr.: A. Schimmel- VERENIGING
van de Bovenkamp, Holevoetplein 280, 3925 CA Scherpenzeel; e-mail: OUD
a.schimmel@planet.nl; www.oudscherpenzeel.nl; contr. € 10,- p.j.; Documen- SCHERPENZEEL
tatiecentrum, Burg. Royaardslaan 5 (koetshuis)), 16e jg., nr. 1, maart 2004. De
tijden zijn veranderd: 1939-2004. De brandweervereniging van de Scherpen-
zeelse Brandweer bestaat dit jaar 65 jaar. Herinneringen aan de branden bij de
boerderijen Groot Romselaar en Klein Orel.

Idem, nr. 2, juni 2004. M.G. de Wijs-Koning: Barend (alias Koepelboer) Osna-
brugge 1829-1914 [woonde op 'de Koepel', een boerderijtje; latere bewoners de
families Gerth en Groenewoud]; Scherpenzeel crimineel (6).

De Sneuper (www.angelfire.com/vt/sneuper; sneuper@angelfire.com; Vereniging van Archiefonder-
zoekers te Dokkum; Streekarchivariaat Noordoost-Friesland, Rondweg Noord 26, Postbus 369, 9100
AJ Dokkum; hierbij aangesloten de gemeenten Ameland, Dongeradeel en Schiermonnikoog en twee
waterschappen; www.friesarchiefnet.nl), nr. 71,18e jg., nr. 2, juni 2004. S. Wierstra: Wierstra in Ferwer-
deradeel [drie stammen; ïze-ige eeuw]; F.Sijtsma: Parenteel Daniel Sytzes (Sijtsma) [te Niawier; i8e-2oe
eeuw]; K.J. Bekkema: Kwartierstaat Aafke Smits [Hantumhuizen 1889-Dokkum 1983; —, Van der Meu-
len, Buwalda, De Haan (te Veenwouden)]; H. Aartsma: Exportslachterij Feenstra, Dokkum [oprichter
Foppe Feenstra, geb. Vierhuizen 1897 (exm. Adema)]; R. Tolsma: Molen 'De Hoop' te Hol werd, deel 1; J.
Roosma: Doopsgezinde Gemeente Holwerd; D.A. Zwart: Baksteen uit Ee raakt spoor bijster. Waar ging
het fout? [steen met gebeeldhouwde schaar (1613), oorspronkelijk afkomstig uit het huis, waar later
geschiedschrijver Foeke Sjoerds (1713-1770) geboren werd].

Speuren en Ontdekken. De Historie van Ouder-Amstel (Werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel' i.s.m.
het Gemeentelijk Historisch Museum Ouder-Amstel; secr.: p/a Kerkstraat 5, 1191 JB Ouderkerk a/d
Amstel; abonnement: €9,00 p.j.), jg. 20, nr. 1, april 2004. P. vanSchaik: Zeventig jaar armenzorg in de
Urbanusparochie te Ouderkerk. Drankbestrijding in Ouderkerk; R. Pos-Grimme: Familieverhalen uit
Duivendrecht. De erven Albers (slot) [Reyer Albers tr. 1875 Jannigje Jongkind, uit Abcoude]; Lotgeval-
len. De weduwe Koopmanschap en haar gezin [Margaretha van Dijk, ged. Nes (RK) 1782, tr. 1809 Corne-
lis Koopmanschap]; Sophie Kea [geb. in de Ronde Hoep 1928; herinneringen]. Idem, nr. 2, aug. 2004. P.
van Schaik: Pastoors, armmeesters en Jaap Schalkwijk [ondersteuningsproblemen van een weduwnaar
met drie jonge kinderen; 1885-86]; Idem: Wetenswaardigheden uit de zestiende eeuw [wat er valt op te
maken uit het kohier van de tiende penning].

Vereniging Historie
Weststellingwerf e.o.

Wolvega

De Stelling, nr. 89, jg. 23, juni 2004. Verv. Weststellingwerf en haar buren. Waterig
Oldemarkt; Weststellingwerf monumentaal (3). De schutsluis van de Scheene; Moeilijke tijden in de
stoelenmakerij [1923]; Om een aalmoes gevraagd [door Albert Hendriks Veenstra in 1845, hetgeen hem
in Veenhuizen deed belanden; aldaar overleden 1846]; Veenkaartje Steggerda/Vinkega 1641; J.W. de Vent:
Huwelijksketting [o.a. Vonk, Ten Berge; te Steggerda 18e eeuw]; Antw. o.a. Drijfholt, Drijfhout Brau-
nius, Sjonger.

Streekmuseum Hoeksche Waard (Stichting Vrienden van het Streekmuseum Hoeksche Waard; contr.
min. € 7,- p.j. op postbanknr. 38.70.852; secr.: P.J. Pot, p/a Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord; geopend
di t/m za 14.00-17.00 uur, za 10.00-12.00 uur; leeszaal: wo 9.00-13.00 uur en za 10.00-17.00 uur;
www.streekmuseumhw.nl), Bulletin 94, april 2004. Wat de kranten zeggen [1964; Haringvlietbrug];
Genealogie [bewerkte bronnen; op de computer in de studiezaal te raadplegen]. Idem. Bulletin 95, aug.
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2004- Wat de kranten zeggen. De schoolmeester van vorige eeuwen in Cromstrijen [schoolmeesters van
de dorpsschool o.a. Pierre du Qrocq (Pieter de Kro; 1678-79), Wouter Goudswaard (1679-1734), Nicolaas
Boeren (1734-72) en zoon Johannes Boeren (1772-1804), Adrianus Kroon (1804-33), Joh. Gijsbertus Lee-
degang (1833-66), Matheus J. Ijzerman (1866-75), Peter M.H. Welker (1875-1911)]; Verslag lezing over
merk- en stoplappen; Vragenrubriek.

De Veenbrief (Werkgroep Oud-Heerenveen van de Vereniging Vrienden Museum Willem van Haren),
jg. 15, nr. 1, jan. 2001. P. Schoen: Een zilveren botergoot uit 1783 door Jochem van der Velde [het meester-
teken JV onder een kroontje - toegeschreven aan de Heerenveense zilversmid Jouke Vogelzang (overl.
1783) - bleek te zijn van Jochem van der Velde te Sneek (tr. ald. 1779 Eelkjen Melis Oppedijk)]; Ju weeltje
[rijmwerk van Gerardus Abeles van den Berg (geb. Nijehaske 1778); 'Biten en brokken' uit het Nieuw
Advertentieblad 1896-1900. Idem, nr. 2, febr. 2001. W. Westerdijk: Heerenwalsterbrugje ... maar eerst de
Veenscheiding; Idem: Voer voor genealogen [de inhoud van een knipseldoos van Museum Willem van
Haren: huwelijksaankondigingen 1829-1936; lijst met data, namen van de partners en woonplaats;
fotokopie of kleurenfoto kan besteld worden]; Biten en brokken. Idem, nr. 3, maart 2001. Biten en brok-
ken; K. Hoornveld: De Heerenveense Notarissen (van ca 1810-1893) [onderzoek t.b.v. maquette-bouw Hee-
renveen 1830]. Idem, nr. 4, april 2001. Biten en brokken; J.A. Vaasman: De vergeten bezetting. Friezen in
het leger en bij de marine van Napoleon 1810-1813. Idem, nr. 5, sept. 2001. Verv. Heerenwalsterbrugje;
Verv. Vergeten bezetting. Het verhaal van Gerke Keimpes Veenstra [geb. Rijperkerk 1789]. Idem, nr. 6,
okt. 2001. Biten en brokken; G. Boeijinga: De lotgevallen van het pand van de drukkersfamilie Olingius
bij de Nieuwe Kerk te Heerenveen [18e eeuw]. Idem, nr. 7, nov. 2001. Feestrede bij gelegenheid van het
huwelijk van Martinus van Scheltinga en Amilia van Coehoorn.

Veluwse Geslachten, jg. 29 (2004), nr. 3. A.J. v.d. Pol: Schatten van leeftijden; A.C. Zeven: Nogmaals Jasper
van Brienen (1526-1606); Idem: 17de en 18de eeuwse Arnhemmers met hun beroepen; L. van Pijkeren: DNA
en genealogisch onderzoek; A.J. v.d. Pol: Genealogie Van Ruler [een reactie; het goed 'den Broek' in Es-
veld onder Barneveld; fragment Van den Broek i7e-begin 18e eeuw]; NN. Stegeman-Bosgoed: 'De Veluwe,
een wild en bijster land'. Erve Bijster/Biesterbosch [(van de) Bijsterbosch]. Radmaker te Epe [Radema-
ker, Van den Belt]; C. Hamoen: Boedelbeschrijving te Oene 1782 [nalatenschap van Gerrit Roelofsz Ripha-
gen gehuwd met Fenne(tje) van Loo]; Verv. Kwst. Jonkers; Verv. Kwst. Van Laar; E. de Jonge: Onbekende
archieven: huisarchief Rosendaal; A.J.W. van Voorthuizen: Stamreeks, in vrouwelijke lijn, van Gerarda
Johanna Valentina Wilhelmina van Voorthuizen [geb. Arnhem 1942; Gerritsen (te Renkum), Krocce
(uit Krakau), Burgers, Ter Haar, Rutten (te Velp), Van Kessel (te Arnhem), Tutemans, Overbergh, Palm,
Leppingh (te Opheusden)]; A. ter Maten: Patroniemen pas op [Hoe(f)man/Homan]; J. van de Voort (t): Een
doorwaadbare plaats [genealogie Van de Voort te Lunteren; i7e-2oe eeuw]; Antw. o.a. Palm.

Verslagen en Mededelingen. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 54e
stuk, 2e reeks, 30e stuk (1938). Over de vermoedelijken oorsprong van Goor [met o.a. erven horig onder
de Hof te Goor, de havezathen, borchmannen (tussen 1263-1515 veelvuldig Van T(h)ije/van den Tie/van
Thie)]; Bijdragen tot een Oorkondenboek van Overijssel III. Regesten 751-1200; De Jansoniuskaart:
Ditio Trans-Isulana en zij n begeleidende tekst; Het Deventer professoraat van F. A. van der Marck [1783-
87]; De revolutie van 1795 in Ootmarsum; Hendricus Bosch, een Zwolsche kunstschilder te Weenen
[1717; zoon van Harmen Henricks Bos (geb. Assendorp), kuiper, burger van Zwolle 1684, tr. (2) Kampen/
Windesheim 1682 Maria Wychmans, dochter van Wyghman Henricks]; De Vilsterens huizen te Zwolle
[Herman van Vilsteren en zijn vrouw Wendelmoet van Haerst overleden beiden in 1468 aan de pest; zij
bestemden hun huis en een deel van hun bezit tot woningen voor zes vrouwen en vier mannen].

Idem. 55e stuk, 2e reeks, 31e stuk (1939). In memoriam F. A. Hoefer [geb. Sittard 1850, overl. Zeist 1938];
Verv. Bijdragen tot een Oorkondenboek III. Regesten 944-1020; Het kaartbeeld van Overijssel 1550-1850;
Thomas Berendtsz, bouwmeester, schilder en landmeter te Kampen [geb. Emmerik ca. 1576, zoon van
Berend Petersz, drukker en uitgever te Kampen (zijn vader Peter Warnersz was al in 1566 naar Emmerik
gevlucht); 1579-89 terug in Kampen, daarna naarBremen]; Een coopman tot Allmeloe in 1600 [ArentKinck-
huys, otr. Amsterdam 1617 met Anneke Phlips van Maseyck, afk. van Goch; analyse van zij n koopmansboek
1625-1639]; Receptie van stadhouder Willem V in Zwolle 1766 [met posten uit de stadsrekeningen]; Iets
over de school te Denekamp in de 17e en 18e eeuw [met lijst schoolmeesters 1632-1829: Schuiten, Blome,
Rodius, Tydeman, Froen, Palthe (2x), Broese, Bonke (2x)]; Uit de geschiedenis van Kampen 1713-1813.

628 Gens Nostra 59 (2004)



De Vrije Fries. 32e deel (1934). Iets over eenige huizen in de Groote Kerkstraat te Leeuwarden [Van Aylva,
Van Cammingha; Van Camstra, Van Haersolte; Dekama, Van Aebingha, Faber; Tiara; Van den Rade];
Graaf Frederik van den Bergh en de mislukte onderneming tegen Friesland [1559-1618; 1597]; Adie
Lambertsz en de zijnen [vermeld te Kollum vanaf 1552, burgemeester van Leeuwarden 1578-86; familie
Adius].

Idem. 33e deel (1935). Het Rekenboek van het Hasker Convent (1500-1520) [o.a. verhuur landerijen];
Een Friesch gezin in den patriottentijd [Coert Lambertus van Beyma, geb. Harlingen 1753, student te
Franeker 1769, te Leiden 1774, tr. 1780 Aukje van Poutsma; in 1787 uitgeweken naar Frankrijk; corres-
pondentie met zijn familie in Friesland]; S.]. Hoogland: Wandeling langs de oude grafsteenen, liggend
op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Parochie's in de gemeente Het Bildt [teksten
van 66 grafstenen met toelichting uit archiefbronnen; de auteur- rustend landbouwer- noteerde e.e.a.
in 1929; vijfjaar later was de situatie veranderd en een groot aantal grafstenen vernietigd of aan het oog
onttrokken door een aanbouw aan de kerk; I7e-i9e eeuw; veel leden van de familie Wassenaar, voorts
Mebius, Kuiken, De With e.a.]; Brieven uit Leeuwarden van 1810-1812 [geschreven door Isaac Anne Nij-
hoff (in huis bij ds. Nicolaas Lobry) aan zijn ouders in Arnhem].

Idem. 38e deel (1946). Uit Wolvega's verleden [Van Haren, Manger Cats; Canter; Wigeri]; De bouw van
het perceel Nieuwestad 49 te Leeuwarden [eigenaar P. Cats, architect Jan Maaskamp (1767-1820) te Am-
sterdam; bouw en inrichting 1806-10; leveranciers w.o. Gupffert Lem een mahoni-trapleuning, S. Fed-
dema beeldhouwer, Zach. Schoor behanger, A. van Gruisen leverde spiegels]; Abbe Wijbes te Franeker,
drukker van de Vermaenschriften van Doede van Amsweer [1597].

Idem. 43e deel (1957). Voorindische sits in de klederdracht; Bergums kerk, klooster en omgeving.

Uit Familiebladen:
A/manuscript, nr. 8, maart 2004. P. Afman: Als er geen weg is, is er misschien een omweg [waarom nam
Nomde Engels de naam Afman aan; welke naam namen zijn broer (en diens kinderen) en zijn (half)
zusters aan?: Gouda]. Idem, nr. 9, aug. 2004. In Memoriam Aaltje Oosterveld-Dijkens [geb. Roode-
school 1913]; Antje Jacobs Peeters [overl. Groningen 1890; memorie van successie]; Een huwelijk tussen
familieleden [Jan Pott, wedr. Anje Afman, tr. 1891 Geertje Smit, wed. Thijle Afman, eerder van Cornelis
Bolhuis].
Alweer en Vermeer, nr. 15, jg. 8, zomer 2004. Nieuwe stamvaders Westlandse en Bolswardse Vermeer's;
Genealogisch overzicht van de Bennekomse Vermeer's [Geurt Jansen Vermeer tr. (1) Heelsum 1740 en (2)
en (3) Wageningen 1743 resp. 1756; nageslacht]; Verv. Tilburgse Vermeer's; Verv. Kesterense Vermeer's.

Stichting Crapels & Krapels
C/Krapels-krabbels. 24e jg., no. 1, juni 2004. Met ere gedragen: C/Krapelsen
onderscheiden [o.a. Pieter Hubert Crapels (geb. Vaesrade 1875), Carl Gustav
Krapels (geb. Emmerich 1861) en zijn broer Hermann Robert Krapels (geb.
Elten 1862), Leonardus G. H. Krapels (1892)].

' De Engelenbrug, nr. 13, jg. 6, april 2004. De huizen Engelenburg (5) [te
Brummen]; Uit het archief [Frank Berentsen weigerde het verlaatgeld te be-

talen; Veenendaal 1736]. Ideja, nr. 14, sept. 2004. De Oude- of St. Salvatorkerk
i n Veenedaal [met gegevens van Van Engelenburg's die daar begraven werden of stoelengeld betaalden];
Uit het archief: Een koopacte uit 1858 [Pieter van Engelenburg verkocht land aan Arie van Ravenswaai].
Familiegemeenschap 'Ter Laeck'. 60e jaarboekje (2004). Familiekroniek [uitgebreid recent fami-
lienieuws betr. Te(r) Laak, Terlaak, Van Laak(e), De Laak]; Uit de papieren nalatenschap van Petrus
Joh.Fran. ter Laak uit Sliedrecht; Adrianus Korthout (1869-1952); Notities uit Den Haag en Amster-
dam.
Familiestichting Huvser. nr. 60,15e jg., juni 2004. Stamreeks van Maartje Meinsje Huizer [geb. Heu-
kelum 1934, tr. Hillegersberg 1959 Harm Scholtmeijer > Adriaen Cornelisz Huyser (te Ridderkerk
ca. 1570); en haar kwst. (5 gen.): Huizer, Maat (te Vlaardingen), Van Eek (te Buurmalsen), Keij]; Wim
Huijser, biograaf van een onsterfelijke Dordtenaar [Kees Buddingh'; stamreeks Wim Huijser (geb.
Ridderkerk 1960)]; Schema nageslacht in Amerika van Ary Crynen Huyser (1612); Stamreeks van Thom
Marcelino Huizer [geb. Gouda 2000].
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Groeneveld Contact, nr. 46, april 2004. Persoonslijsten van Groen(e)veld(t)'s overleden in 2002; Een
beroemde Groeneveldt (Pieter Groeneveldt, 1889-1982) [keramist, geb. Batavia]. Idem, nr. 47, aug.
2004. Het huis Calorama [te Noordwijk-binnen; eigenaars: Pieter Groeneveld (1774-1841), kruidenteler;
schoonzoon Jacob van Trigt (1843) tr. 1833 Catharina Johanna Groeneveld, die het huis in 1848 verkocht
aan Jan Everwijn].
Hamers Bulletin, jg. 20, nr. 3/4, mei/aug. 2004. N. A. Hamers: Op zoek naar Neul Vijgen, tante van Helena
Hamers, wat geworden is een zoektocht naar Agnes Wetzels, echtg. van Joannes Hamers en diens voor-
ouders [17e eeuw]; V.W. Breurkes/N.A. Hamers: Erfgenamen en voorouders van Jan Hamers (t vóór 1692) te
Benzenrade; Wie is Wilhelm Hamers uit Eygelshoven (t 1710); Boedelscheiding van Johannes Hamers
(Nieuwenhagen) d.d. 27 februari 1779; De eerste generaties van de onbekende stam te Beek, Geleen en
Schinnen; huwelijksdispensatie Hermans-Penders in 1780 te Beek via de familie Hamers [met Eggen,
Limpens, Caris, Habets, Bolmans].
Het heden en verleden van de families Hollander, familiekrant nr. 20,10e jg., nr. 1, juni 2004. Stamreeks
(3 gen.) van Cecillia Theodora Maria Hollander (1907-2003) [kleindochter van Douwe Hollander, 1843
Bolsward 1884]; Hollander(s) overleden in 2002; Verwantschapslijn van Wim Hollander naar Henk
Zeinstra.
Hettinga Stichting, nieuwsbrief uitg. 6, mei 2004. Y. Hettinga: Een zoektocht naar de herkomst van
de merklap TS-1773, afkomstig van Trijntje Sjoerds (1746-1793) [Hettinga, Galema]; Kwst. kinderen
Mebius Klazes Hettinga x Catharina Bontes Yntema [tr. Rauwerderhem 1914; 31 kwn.: —, De Boer (te
Witmarsum), —, Mulder (te Hichtum, Franeker)]; Rimmer Annes Hettinga (1861-1938) emigreerde met
zijn gezin naar de Verenigde Staten.

Het Le(e)ver orgaan, jg. 22 (2004), nr. 1. Verv. Albert Lever (1892-1980) en Lydia Adriana Lever-Brouwer
(1893-1979). V. Weer terug in Den Helder; J. teever: Hendrik Leever (4 januari 1930) [geb. Noorddijk/
Groningen; levensbeschrijving]; B. Lever. Een bordje van M.G. Lever [Menne Geerts Lever (1789-1854) te
Wildervank]; 1. Lever. Dougina's levensverhaal [geb. Emmen 1920, dochter van Helenus Lever en Dutje
Ramaker].
Meedium.jg. 1, no. 1, dec. 1992 t/m jg. 10, no. 3, nov. 2002 [laatste afl.]. Uitgave van de Meeder-Stichting
te Schiedam; secr.: Th. Meeder, Kanaalstraat 295,2161JK Lisse; Red.: e-mail: j.meder@hccnet.nl. Uit de
inhoud o.a.: Meeders en Meders [naamsverklaring, glasblazers en oudste vermeldingen in Duitsland]
(jg. 1, nrs. 1 en 2; reactie in jg. 2, nr. 1); Me(e)ders in Nederland (jg. 1, nr. 3); Voorts over vele afleveringen
verspreid informatie over genealogisch onderzoek en over glasblazers [o.a. te Rotterdam; jg. 3, no. 3].
Nijs fan'e Hoekema-Stifting. nr. 39, jg. 53, lente 2004. Anna Hoekema (1910-2002) en het huis waarin
ze woonde [Anna Bus, geb./overl. Den Haag(exm. Anna Kronemans), tr. ald. 1935 Sweitze Paulus Hoe-
kema].
Quia nominor Viromandua. nr. 19,11e jg., mei 2004. E. Willems: Hoe kom ik aan een familiewapen?; J.-Cl.
Vermant: Ons familiewapen [Vermant; met fragment Verment/Vermand(e)/Vermont/Vermant; I7e-i9e
eeuw].
De Schildknaap (Werkgroep), 10e jg., no. 2, april 2004. Stamreeks Westlandse tak fam. Van der Knaap
(tak A) [te Vlaardingen; i9e-2oe eeuw]. Idem, no. 3, juli 2004. Stamreeks Rozenburgse tak fam. Van der
Knaap (tak E) [Willem van der Knaap tr. (1) Vlaardingen 1862 Klazina van Haften; tr. (2) ald. 1879 Maria
Woensdregt; nageslacht]; Problemen bij Genealogie [doopinschrijving te Naaldwijk 1619 Cnaep].
Sconelhan. nr, 45, jg. 14 (2004). Schoonjans [fragment te Termonde en Gent; i9e-2oe eeuw]; Genealogie
Schoonjans/Schoonejans [te Okegem (buitenpoorters van Aalst) en te Sint-Lambrechts-Woluwe]. Idem.
nr. 46/2004. Uit het archief van de Pamelse kerkfabriek (1850-1912); Een Schoonjansleen in Wijlegem-
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Zwalm [Scoenjans]; Schoonejans van Sint-Pieters-Woluwe tot Parijs (deel 1) [nageslacht van Matheus
Schoonjans tr. 1895 Anna Marie de Coster].
Stichting Familiearchief en -collectie Wastijn. nieuwsbrief nr. 7, mei 2004. Aanv. Gezinsbladen Westein,
Wetsteijn, Hoestijn.
Stichting Familie Brühl & door partnerschap verbonden families, nr. 1, mei 2004. Secr./red.: Mr. H. B.
Tillema, Borgerstraat 207 III, 1053 PK Amsterdam. Berichten betr. het nageslacht van Martin Georg
Brühl x Johanne Wilhelmine Friederike Louise Meijer (1890-1926) en deels van Lodewijk van Son x Ne-
lida Petronella Molenaar (1844-1884) [de familie Van Son en de heerlijkheid Gellicum).
Ter Perre. 8e jg., nr. 4, winter 1998. In de winter van 1999/2000 verscheen de laatste aflevering (9e jg.,
nr. 4) van dit - altijd met de neerslag van gedegen genealogisch onderzoek gevulde - familieblad. Dit
nummer verschijnt 'posthuum', omdat onderzoek in Argentinië veel tijd kostte. Via internet en e-mail
kon het nageslacht van Antonius Jacobus van de Per/vander Perre (1765-1836) gecompleteerd worden;
veel details en schema's. Deze familie Perre/Van de Per(re) is terug te voeren tot in de 15e eeuw te Lier bij
Antwerpen.
Thoentertijd. nr. 54, jg. 27, juli 2004. Verv. Een familie Hoen waarvan de oorsprong duister blijft (2)
[Geert Bartels tr. Blokzijl 1686 Geertje Hendriks; nageslacht Hoen]; N.A. Hoenfl.'tHoen: Het onbekende
kistje in de N. K. te Delft (deel 1) [het graf van Willem Jansz Thoen (1574)].
Het Treffertje. jg. vi, nr. 2, juni 2004. M. van Loon: Geschiedenis woonhuis Grotestraat 119 te Waalwijk
[grond in 1875 gekocht door Anthonie Treffers]; Onbekende Treffers in Rotterdam; Willem Treffers op
verovering [geb. Genderen 1837]. Idem, nr. 3, sept. 2004. Het relaas van de familie Treffers in China; Na-
komelingen van de familie Treffers-Michael [tr. Hoogeloon-H.-C. 1874].
Trippstadter Bote. Organ/Mitteilungsblatt der Kallenbach-Familien, Nr. 1, 1. Jg. (1961) [diaken Elia
Kallenbach liet in 1672 te Wasungen/Werra zijn zoon Heinricus Immanuel dopen]; Nrs. 4 (1964) t/m 8
(i975)» 10 (1979) t/m 15 (1991) [hierin bijdragen betr. Kallenbach, Kal(e)nbach, Calnbach uit de hele we-
reld, o.a. Kallenbach te Rheinfelden/CH (ïSe-ige eeuw; in Nr. 10/1979); Kallenbach te Eisenach (i7e-i8e
eeuw; in Nr. 15)]; Nr. 19 (1999) [Kallenbach in Denemarken; i9e-2oe eeuw; Aus Thüringer Pfarrerbuch
(Kallenbach, 17e eeuw)]; Nr. 21 (2003) [Eine Ahnentafel, die Verbindungen zwischen Kallenbach und
Lutherzeigt].
Tijdschrift van de familievereniging Vanden Bempt. jg. 20, nr. 2, mei 2004. Het dragen van de fa-
milienaam Deprez en Vandenbempt binnen éénzelfde gezin in de 18e eeuw [Guillielmus Deprez tr.
Tourinnes-la-Grosse 1702 Anna Degreve: bij de doop van hun kinderen werd de vader ingeschreven als
Vandenbempt, maar hij overleed in 1745 als Deprez]. Idem, nr. 3, juli 2004. Het Vanden Bempde spook.
Bewaarde brieven over de spookverschijningen van Philip vanden Bempde in 1717 en 1718.
Uit welke beker, nr. 14,5e jg. [juli 2004]. In de schijnwerpers: Johannes Leonhardus Kroes [geb. Breda
1847]; A.G.M, van derOord-Wisker: Een brief van een teleurgesteld man... [Seraphienus Spreeuw protes-
teerde tegen het voorgenomen huwelijk in 1899 van Cornelis Croeze en Antonia Roose, die hem trouw-
belofte zou hebben gedaan].
De Veerkamp Krant, ed. 35, jg. 10, nr. 2, juni 2004. Jaap Veerkamp in memoriam [1917-2004]; Kerkboek
van Jansje Veerkamp-Versteeg 155 jaar oud [1825-1898]; H.C. Veerkamp: De 'akte van bekendheid' [voor
Maria Anna Millot, ged. Antwerpen 1810, tr. 1832 Johannes Hierck].
Wolkers' fragmenten, nrs. o (jg. 1, dec. 1995) t/m 6 (jg. 6, dec. 2001) en nr. 8 (jg. 8, dec. 2003). Red.: H.
Wolkers, Vestdijklaan 7,1703 SK Heerhugowaard; e-mail: harri.wolkers@wanadoo.nl; www.wolkers-
fragmenten.nl. Uit de verzamelde gegevens Wolkers zijn twee stammen te destilleren: de katholieke
en de gereformeerde, teruggaande tot 1723 resp. 1759. Uit de oude doos [het testament van Catharina
M.M. Wantzing weduwe Dirk Wolkers, Amsterdam 1876] (nr. 3); Naamswijziging van Silesische familie
Mroz/Mross in Wolkers [1938] (nr. 5); Voorts veel recent nieuws over familie en naamgenoten.

Verder ontvingen wij:
Devotionalia. nr. 136,23e jg., aug. 2004.
Drents Archief, nieuwsbrief, najaar 2004 [Roelof Houwink, hoenderteler en seksuoloog in Drenthe
(1869-1945)].
Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, jg. 4, voorjaar 2004.

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

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

antwoorden

496. VAN HAREN (59 (2004), pag. 468)

In de iets verdere omgeving van Boxmeer, meer specifiek in het Land van Maas en Waal, komt de naam
Van Haren veel voor. Zie hiervoor Het Geldersche GeslachtVan Haren, Van Haaren, Van Haan, door Rinus van
Haren (1988). De enige Jacobus die wat leeftijd betreft in aanmerking komt is ged. Niftrik 1-11-1789 als
zoon van Laurentius van Haren en Aldegunda Lamers. In het gemelde uitgebreide boek ontbreken wat
hem betreft verdere gegevens; Jacobus is dus met de noorderzon vertrokken, mogelijk naar Boxmeer,
en vandaar weer verder.

J.P.H. Daverveld, Wijchen

vragen

5O4.RENSES

Brandanus Franciscus Renses tr. Rotterdam 1791, overl. ald. 1809. Hij zou afkomstig zijn uit Sneek,
maar is daar niet gedoopt. Zij n leeftijd is telkens onbekend. Gevraagd: geboorte/doopgegevens.

CA. Scharten, Rotterdam

505. CLANT
Gerrit Jansz (Clant) wordt Hoorn 18-3-1665'als jong gezel van Kampen op belijdenis toegelaten tot het
avondmaal, tr. Hoorn 22-8-1671 als jongeling yan Kampen met Elbroich Louris. Te Kampen echter niet
gevonden. Gevraagd: geboortegegevens en voorouders van Gerrit.

P.T. Klant, Petten

Aan dit nummer werkten mee:

Mr. C. P. Briét, Jan Witkampstraat 23,3065 NA Rotterdam.
Hans Ellenbroek, IJsselkade 24,3401 RC IJsselstein.
Cor de Graaf, Damloperwerf 29,2317 DT Leiden.
E.B. van Rijn, Populierenhof 22,2678 sj De Lier.
C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224,4817 SM Breda.

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