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Op het Haarlemse regentengeslacht Colterman
stuitte ik, toen ik het onderzoek naar mijn
Leidse grootmoeder Wilhelmina Kolderman in-
tensiever ging aanpakken, en begon met 'bla-
deren' in de CD-roms van diverse genealogische
periodieken. Ik vond daarbij zoveel interessante
bijzonderheden, dat ik besloot, naast de hier
niet gegeven en voor derden wellicht minder
interessante genealogieën Kolderman' ook een
genealogie Colterman op te stellen. Voor zover
ik kan nagaan, ontbreekt deze tot nu toe in de
genealogische literatuur.

Evenals tenminste twee van de drie on-
derling niet verwante geslachten Kolderman,
is het geslacht Colterman afkomstig uit Duits-
land, en de namen Colterman en Kolderman
kunnen, zoals zal blijken, als identiek worden
beschouwd. Ook de Hollandse ambtsdragers
uit de 17e en 18e eeuw dachten er kennelijk
zo over: in Haarlem zelf is Colterman in de
DTB-en en in notariële akten vele malen tot
(C,K)olderman(s) geworden, en ook in Leiden,
Amsterdam en Den Haag kwam ik van oor-
sprong Haarlemse dragers van de naam Colter-
man tegen als Kolderman(s) of Colderman(s).

Een interessante vraag is, wat die naam dan kan beduiden.

De heraldicus R.T. Muschart beschrijft het wapen op het zegel van de Alk-
maarse raad David Kolderman (IIIe-3, overl. 1669) als volgt: 'gevierendeeld, I en IV
een beklede arm uitgaande van de linker schildrand en met de hand een voorwerp
in de gedaante van een breed mes vasthoudende, II en III doorsneden, A een mo-
lenrad, B een leeuw'2. Het 'brede mes' interpreteert Muschart als een kouter of
koker (= ploegijzer) en op grond hiervan concludeert hij, dat de naam gespeld
dient te worden als 'Kolterman' en dat David behoorde tot de Kennemerse familie
van die naam. Zoals uit de later volgende genealogie zal blijken, is het laatste deel
van deze conclusie juist, hoewel 'Kennemers' een te beperkte omschrijving is. Ook
wanneer men bedenkt dat het geslacht van Duitse herkomst is, wordt aan de con-
clusie van Muschart weinig afgedaan: ook in het Duits is 'Koker' een ploegijzer, of
voorsnijmes aan een ploeg.

Hans Colterman de Jonge (llld,
overl. 1616), raad, schepen en burge-
meester van Haarlem als Hercules

op het schilderij 'Hercules en Cacus',
door Hendrick Coltzius (1613).

(Frans Halsmuseum Haarlem)



Niettemin plaats ik, zij het zeer voorzichtig, een vraagteken bij Muscharts interpretatie van
'het brede mes'. In de heraldische databank van het CBG is het wapen-Colterman(s) als volgt (met
uitgebreide bronvermelding) beschreven3: 'gevierendeeld: I en IV in zwart een blauw geharnaste
linkerarm met gouden manchet, banden en elleboogstuk, komend uit de schildrand, houdend
in de hand van natuurlijke kleur een omgewende blauwe sikkel met gouden handvat; II en EI
gedeeld: 1 in zilver een zwart molenrad met vier spaken en zestien schoepen; 2 een zwarte leeuw,
rood getongd'. Het ligt niet erg voor de hand, dat een ploegijzer in de hand werd gehouden, laat
staan in een geharnaste hand. Maar het kan natuurlijk zijn, dat het wapen met het toenemen van
de invloed en het aanzien van het geslacht sterk is 'opgeleukt'.

Het wapen als boven beschreven, is gevoerd door (tenminste) vier Haarlemse Raden, leden van
de familie Colterman, over een periode van ruim honderd jaar vanaf 15923.

Ik wijs ook nog op de interessante oogst aan informatie die te verkrijgen is op internet, bijvoor-
beeld zoekmachine Google, zoekwoord Colterman. Het hierbij afgebeelde 'portret' kwam ik via
deze weg op het spoor4, en een paar aardige anekdotische gegevens komen later ter sprake. Ook
blijken er in Amerika en Canada naamdragers Colterman te leven, die mijn inziens geen (directe)
relatie hebben met de Haarlemse familie. Enkele Amerikaanse Coltermans wijzen op hun 'sites'
speciaal op tamelijk recente (laat i9e-eeuwse) Duitse afkomst. Ook de naam Kolderman komt in
Amerika voor. Het betreft leden van het Leidse geslacht, afstammelingen van een vroeg-twintig-
ste-eeuwse emigrant.

De eerste Colterman in Holland, Hanss, was zeker afkomstig uit Duitsland, mogelijk uit Lüne-
burg68. Hij trouwde een dochter van de rijke Haarlemse goudsmid Aelbrecht of Albert van Hogen-
dorp, de stamvader van de adellijke familie Van Hogendorp, en behoorde kennelijk al snel tot
de notabelen van Haarlem. Zijn zoon Hans, gesteund door de juiste relaties, ambitie, en naar ik
wil hopen ook capaciteiten, bracht het tot rentmeester-generaal van Kennemerland. Van diens
nageslacht zaten tot en met de zesde generatie vrijwel altijd leden in stedelijke, regionale en zelfs
landelijke bestuursorganen.

Hans Sr. had ook een zoon Aelbrecht, die de stamvader werd van een overigens korte Haagse tak
Colterman. Aelbrechts zoon Frederick was in elk geval in Haarlem geboren, blijkens de inschrij-
ving van zijn tweede huwelijk in Amsterdam. Diens patroniem 'Aelbrechtsz' verschijnt in 1599
bij zijn inschrijving als poorter in Alkmaar, en nogmaals bij zijn derde huwelijk in Den Haag. Ook
een andere zoon van Aelbrecht, Jacob, is in het Oud-Notarieel Archief in Den Haag met patroniem
en achternaam te vinden. Een derde zoon Hans sloot zijn tweede huwelijk in Haarlem. De afstam-
melingen van Aelbrecht waren duidelijk niet zo notabel als die van zijn broer Hans.

Een interessant aspect van de geschiedenis van het geslacht Colterman is de verwerving in 1611
door de broers Hans (Illd) en David Colterman (Ille) van elk een vierde deel van het leen Callants-
oog, waardoor beiden 'Heer in Callantsoog' werden. De revenuen van het leen lijken deel uit te
maken van normale erfenissen9, waarin alle erfgenamen meedeelden. De titel 'Heer' vererfde blij-
kens de geraadpleegde literatuur in beide takken aanvankelijk op de oudste overlevende zoon910.
Later werd men wat minder principieel, en werd ook via de vrouwelijke lijn of naar een jongere
zoon vererfd". In de lijn komende van Hans is Cornelis Colterman (Vla), geboren in 1658, de laatst
bekende naamdragende 'Heer'. Hij had geen overlevende zoons, en zijn titel blijkt te zijn overge-
gaan op zijn kleinzoon Mr. Mattheus Willem van Valkenburg'2 via diens moeder Anna Maria Colterman
(VIa-2). In de lijn komende van David is de laatste met zekerheid bekende naamdragende 'Heer'
Johan Colterman dejonge, geboren in 1628, zoon uit het tweede, op reeds gevorderde leeftijd geslo-
ten huwelijk van David (Ille). Johan de Jonge liet geen kinderen na, en er is een aan wij zing, dat de
jongste zoon David van zijn oudere halfbroer Johan de Oude nog titeldrager is geweest. Ook deze
liet zeer waarschijnlijk geen kinderen na. Het verdere lot van deze deeltitel is onbekend.
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In de lezing van het manuscript zijn door mevrouw M. Vulsma-Kappers te Amsterdam enkele
nuttige aanvullingen meegedeeld, die ik in onderstaande genealogie heb verwerkt. Dopen (in-
dien bekend) zij n volgens de NG rite verricht, tenzij anders vermeld.

Genealogie
I.HansColterman, geb. wrs. te Lüneburg(D)68 ca. 1500, overl. vóór maart 155213, tr. ca. 15307(?; zie
hieronder) Margareta Aelbrechtsdr. van Hogendorp, geb. 1506, overl. (kort?) na 17-10-1583, dr. van Al-
bert van Hogendorp en Soetge Willemsdr. Storm7.

Van de bezigheden van Hans Colterman Sr. is weinig bekend. Mogelijk is hij, net als later zijn zoon
Hans (Ilb), brouwer. In 1535 komt hij, als koopman te Amsterdam, voor in Antwerpse bronnen. In
1540 woont hij nog steeds in Amsterdam. Hij koopt in januari van dat jaar van Jacop die Witte een
huis in Haarlem'4. Het lijkt mij daarom aannemelijk dat hij eerst rondom die tijd in het huwelijk
treedt met Margareta, die in Haarlem woont (en dus niet omstreeks 1530, zoals de geciteerde lite-
ratuur meldt). In 1543 woont hij in elk geval in Haarlem, want in dat jaar wordt de waarde van 'de
huysinge van Hans Colderman (!) bij hem bewoond ende hem eyge toebehoerende getauxeerdt' op
24 ponden 's jaars, waarvoor hij in de Tiende Penning wordt aangeslagen voor twee pond en acht
schellingen15.

Zekerejanjansz. van Noortich verkoopt in februari 1549 een huis in de Gierstraat aan Jan Coestensz.
Colderman'6. Gezien het tamelijk willekeurige en door elkaar gebruiken van de namen Hans en Jan
lijkt het mij waarschijnlijk dat het hier ook Hans Colterman (I) betreft. Via internet vond ik de bron'7

voor het volgende citaat uit de 'Handelingen' van de Staten van Holland, dd. 6-8-1545, fol. 35, dat
vermoedelijk op hem slaat:
'Daghvaert, gehouden in den Hage in de Raedtkamer, ter presentie van den Heere van Praet, stad-
houder.

Op het Octroy van Jan Colterman by die van Amst(erdam) de Staten vertoont, vermeldende, dat,
overmidts hy by syn industrie gevonden hadde een nieuwe maniere omme ovens ende Fornuysen
te heeten, daerby Brouwers, Verwers ende Zeepsieders in haren brandt wel de helft geproffiteert
souden zyn, niemandt de selve maniere binnen twee jaren te wercke en soude mogen leggen,
dan midts den voornoemden Colterman opleggende de helft van 't geene wes sy in haren brandt
souden proffiteren, versoeckende daeromme assistentie van de Staten omme hetselve niet te laten
publiceren, is eodem by henlieden geresolveert, dat diegeene die by de publicatie van denselven
octroye praetenderen geintresseert te zijn, den stadthouder verthoonen sullen de middelen van de
captieusité" van denselven octroye, als dat niemandt en soude mogen opstellen eenige Fornuysen
ofte Ovens, ofte den voorn(oemden) Colterman en soude mogen sustineren dat hetselve de inven-
tie van syn industrie is, ende dat daeromme hy soude moeten consequeren de helfte van 't proffyt
van den brandt voor twee Jaren, ende mits dien solliciteren dat hetselve niet en behoort gepubli-
ceert te werden'.

De essentie is, dat de gedeputeerden van Amsterdam vreesden dat Colterman te gemakkelijk
zou kunnen beweren, dat de fornuizen en ovens van hun brouwers, ververs en zeepzieders volgens
zijn ontwerp waren gebouwd, en dan de helft van hun eventuele brandstofbesparing zou kunnen
opeisen. Zij vroegen daarom publicatie (die vereist was om rechtskracht te verkrijgen) tegen te
houden. De Staten van Holland gingen hierin mee. Hierbij moet aangetekend worden, dat zulke
vroege octrooien (dit is het oudste industriële patent dat uit de Nederlanden bekend isl) vrijwel
nooit nawerkbare technische beschrijvingen bevatten'7, wat het voot houders van dergelijke pa-
tenten in principe gemakkelijk maakt, anderen van inbreuk te beschuldigen. Het oorspronkelijke
octrooi is niet bewaard gebleven.

Het lijkt mij bepaald waarschijnlijk dat Jan Colterman dezelfde is als de stichter van de Colter-
mandynastie in Haarlem. Het was trouwens niet ongebruikelijk in die tijd, waarin 'alles' nog
moest worden uitgevonden, dat intelligente lieden octrooien kregen voor vindingen die ver bui-
ten hun vakgebied lagen. Zo vroeg in 1588 de later nog in ander verband te noemen dr. Alben de Veer,
jurist en pensionaris van Amsterdam, dus in onze termen een echte alfa, octrooi op 'syne inventie
van met een paerdt te breecken Brasilienhout ende anders'"'9, een bijdrage tot de mechanisatie
van het raspen van hout voor de kleurstofindustrie, die overigens nooit gebruikt is.
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Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend:

1. Aelbrecht, volgt Ha.
2. Hans, volgt Ilb.
3. Margriete Colterman(s), mog. begr. Haarlem 17-6-1618, tr. Cornelis van Hoogesteyn, overl. vóór

1-3-157420-
4. Corneliajansdr. (Coltermans), begr. Haarlem 25-8-1602, tr. Michiel de Graeff"•22.

In 1579 wonen Corneliajansdr. en haar man Michiel de Graeff in Emden. Michiel de Graeff'geeft dan
Hans Colterman, rentmeester van Kennemerland en West-Friesland, en Hans Cousaert, koopman,
'beyde zijne geswagers', volmacht om zijn huis in de Grote Houtstraat te verkopen". Cornelia Col-
terman getuigt bij de doop van Salomon, het negende kind van Hans Colterman de Jonge (Illd), op 26
december 1601. Zij zou de moeder geweest zij n van Jacob de Graaf, secretaris te Oostzaan van 1619 tot
1654"-

5. Soetgejansdr. (Koldermans), geb. ca. 155123, tr. Hans Cousaert, overl. vóór 23-2-1581.
Op 23 februari en 24 maart 1581 legt zij als weduwe van Hans Cousaert hier verder niet ter zake doen-
de verklaringen af voor notaris Adriaen Willemsz. Zij is dan 'oudt ontrent xxix jaeren'. Vrijwel
zeker was zij dus het jongste kind in het gezin. Zij getuigt bij de doop van Maria, het zevende kind
van Hans Colterman de Jonge (Illd), op 13 december 1598. Thierry de Bye Dólleman schrijft24, helaas
zonder bronvermelding, dat ook het Haarlemse patriciërsgeslacht Coussaert afstamt van Margriet
van Hogendorp, en dus (opmerking van mij) noodzakelijk ook van Hans Colterman (I) via een dochter.
Kennelijk was dat dus Soetge.

Ha. Aelbrecht Colterman, in 1570 wijnverlater in Delft25, overl. (mogelijk Delft) vóór 19-4-157426, tr.
Alydtjacobsdr.1?, vermoedelijk begr. Haarlem 10-7-1616. Zij tr. (2) vóór 1580 Geryt Diricx Crael, en tr.
mogelijk (3) Cornelis Thomasz.

De twijfel bij het veronderstelde derde huwelijk van Alydt Jacobsdr. is niet misplaatst. De naam
komt slechts eenmaal voor (op de aangegeven datum) in de begraafregisters. In het Haarlems
Oud Notarieel Archief komt de naam vier maal voor in de (zeer ruim genomen) in aanmerking
komende periode. Daarin betreft het dan steeds dezelfde persoon. Van haar zijn verschillende
testamenten bekend. Het vroegste dateert van 159328, als ten Alydtjacobsdr. als weduwe van Cornelis
Thomasz. haar zoons Cornelis (in een later testament Jacob) en Floris tot universeel erfgenamen
benoemt. De jongens zijn dan kennelijk nog jong, en in latere jaren wordt het testament geregeld
gewijzigd (het laatst in 1613'9) als de burgerlijke staat of de gezinssamenstelling van de zoons ver-
andert. Dat een vrouw in die tijd meer dan eens trouwt, en ook van meer dan een man kinderen
heeft, is natuurlijk niet zo bijzonder. Wel opvallend, is dat in geen van de testamenten sprake is
van voorkinderen bij een eerdere man. Er is dus enige reden tot twijfel omtrent de identiteit van
de hier besproken persoon Alydtjacobsdr., vrouw van Cornelis Thomasz., met de vrouw van Aelbrecht
Colterman.

Aelbrecht verkoopt op 31 december 1565 een huis in de Groote Houtstraete. Mogelijk vertrekt
hij dan met zijn gezin naar het voor gereformeerden veiliger Delft, waar hij in 1570 wijnverlater is.
Deze mogelijkheid wordt ook ondersteund door het feit dat zijn weduwe in 1574 (weer) een huis in
Haarlem koopt26, en door de verbanning uit Haarlem in 1568 van zijn broer Hans (Ilb) door Alva.
Ik acht het ook waarschijnlijk, dat Aelbrecht in Delft is overleden, waar in het jaar 1574 de pest
heerst3". De notities in deze referentie betreffen overleden lidmaten in Delft, maar dateren helaas
van na de datum waarop Alydtjacobsdr. reeds als weduwe te boek staat26, zodat hierin geen beves-
tiging van Aelbrechts overlijden is te vinden. Tenslotte vermoed ik op grond van bovenstaande ar-
gumentatie, dat een of meer van hun kinderen in Delft zijn geboren, hoewel bij het Amsterdamse
(tweede) huwelijk van zoon Frederick (IIIc) wordt vermeld dat hij 'van Haerlem' was.

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend:

1. jacob, volgt lila.
2. Hans, volgt Illb.
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3. Frederick, volgtIIIc.
4. Geertruyd Colterman, mog. begr. Haarlem 2-8-1626 ('Joffr. Koldermans'), otr. Amsterdam/

Haarlem 21/22-8-1604 (tr. 14-9-1604) Jacob van Heemskerck, geb. 13-3-1567, opperzeevoogd,
later admiraal31, overl. 25-4-1607.
Als marineofficier is Jacob vaak voor langere tijd afwezig. Het is dan ook begrijpelijk, dat Geer-
truyd domicilie kiest in haar geboortestad, zoals wordt bewezen door de inschrijving dd. 17 april
1605 van 'Geertruydt Coldermans, huysvrouw van Jacob van Heemskerck' als lidmaat van de NG
kerk in Haarlem32. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat Geertruyd na de dood van haar man in Haar-
lem is blijven wonen, en daar ook zal zijn overleden.

De bruid is bij de Amsterdamse ondertrouw zelf niet aanwezig, en laat gewaarmerkte papie-
ren tonen. Jacob wordt in Amsterdam vergezeld door zijn neef Albertus Verius, 'pensionaris deser
stede'. Deze Albertus Verius is dr. Alben de Veer, pensionaris van Amsterdam van 1586 tot 161133, en
daarna tot zijn dood in 1620 raadsheer in de Hoge Raad, en zoon van Kliert ie Veer Sr, notaris te
Amsterdam van 1586 tot 159934, en Cornelia Gerritsdr. vanAdrichem "•". Albert de Veer is goed bekend
met de Coltermans: zijn moeder en de vrouw van Hans Colterman (Ilb) zijn zusters. Albert verkrijgt
op dezelfde datum als de broers Johan of Hans en David Colterman (14 januari 1611, zie hieronder
onder Illd en INe) een vierde van het leen Callantsoog3335, en is dan samen met de beide broers (en
met Filips Doubleth, ontvanger-generaal van de Verenigde Nederlanden35, en ook behorend tot de
intimi van de Coltermans) 'Heer in Callantsoog'.

De familierelatie De Veer/Van Heemskerck blijft overigens onduidelijk: jacob van Heemskerck is
volgens de literatuur31 de zoon van Hendrick Cornelisz. en Aechge Jacobsdr. van Amsterdam. Hij en
Albert de Veer zijn dus zeker geen volle neven, misschien achterneven. Een jongere broer van Albert,
Gerrit de Veer, vergezelt Jacob van Heemskerck bij de beroemde overwintering op Nova Zembla, waar-
van hij in 1597 behouden terugkeert33. Van de hand van deze Gerrit de Veer verschijnt korte tijd later
een veelgelezen verslag van deze overwintering.

Het huwelijk tussen Geertruyd Colterman en Jacob van Heemskerck zou niet lang duren. Jacob wordt
als commandant van een Staatse vloot in een overigens gewonnen slag met de Spaanse vloot bij
Gibraltar zwaar gewond en overlijdt als gevolg daarvan op 25 april 1607. Op 18 juni wordt zijn lijk
met grote statie in de Oude Kerk in Amsterdam bijgezet.

Hoewel van Geertruyd Colterman niets meer bekend is dan haar huwelijk en wellicht haar overlij-
den, is uit te sluiten dat zij een dochter is van Hans Colterman (Ilb) op grond van diens bekende ge-
zinssamenstelling. Plaatsing als dochter van Aelbrecht ligt dus voor de hand. Er is nog wel een zeer
kleine mogelijkheid, dat Geertruyd een dochter was van Hans Colterman (I). Aangezien die in 1552
al was overleden, moeten we dan een wel heel groot leeftijdsverschil tussen bruid en bruidegom
veronderstellen.

5. Catalina Colterman, geb. (Delft ?) 1571, leeft nog eind 164936.

Ilb. Hans Colterman, brouwer in 'De Oliphant'37, wordt 1573 rentmeester van Kennemerland, is
op 9-11-1587 rentmeester-generaal van Kennemerland en West-Friesland7, overl. 159138, tr. Pietertje
Gerritsdr. vanAdrichem3839, verm. begr. 11-9-1611 in de Grote Kerk te Haarlem (als Pietertgen Kolder-
mans).

Hans Colterman verkoopt op 8 april 1563 een huis in de Grote Houtstraat en twee huizen in de Gier-
straat aan Mr. Arent van Tholl40.

In 1568 wordt hij, als een der belangrijkste hervormden in Haarlem, door Alva verbannen. In
1572 is hij terug, en samen met Gerard van Berkenrode beweegt hij Haarlem tot afval van de Span-
jaarden37. Voor beiden komt de beloning prompt: Gerard en Hans worden in 1573 respectievelijk
baljuw en rentmeester van Kennemerland3741.

Blijkens een verklaring die Hans Colterman aflegt op 29 november 158027 is hij voogd van de (niet
genoemde) kinderen van wijlen zijn broer Aelbert bij diens vrouw Alydt Jacobsdr., die hertrouwd
is met Geryt Diricx Crael.

Uit dit huwelijk bekend42, volgorde onbekend:
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1. Johan, volgt Illd.
2. Davtó, volgt Ille.
3. GerritKolderman, mog. begr. (als Gerard Colterman) 26-12-1622.

Hij getuigt bij de doop van Reynour, he: laatste kind van Hans Colterman de Jonge (Illd), op 22 mei
1608. Hij was wellicht gehuwd met Sara van Castren, die ook getuigt bij deze doop. Op 25 augustus
1609 getuigt hij ook bij de doop in de Nieuwe Kerk in Amsterdam van Grietje, dochter vanjochem
Jacobs Wachter en NeeltjeElders de Veer, een zuster van de hierboven reeds besproken Albert de Veer.

4. Johanna Coldermans, overl. Alkmaar, begr. Haarlem 15-9-162443, otr./tr. (1) Haarlem 17-2/5-
3-1602 Lucas Hugens van derDussen, geb. Delft, wnd. Schiedam, overl. vóór 4-4-1610; otr. (2)
Haarlem 4-4-1610 Laurens Hendricksz. van Grol, geb. Amsterdam ca. 1558, wednr., zn. van
Hendrick Claesz. en Cille Laurensdr.43.
Op 17 maart 1602 wordt 'Janneken Colterman, huysvrouw van Lucas Huygen van der Dusse' inge-
schreven als lidmaat van de NG kerk in Haarlem32. Bij haar tweede huwelijk is zij regentes van het
Oude Mannenhuis43.

5. Sara Colterman, begr. Haarlem 14-9-1625, tr. ald. 13-10-1613 Mathijs van Lievendael, notaris,
wednr. van 's-Hertogenbosch.
Sara Colterman Hansdr. testeert op 24 september 162444. Zij heeft geen eigen kinderen, en legateert
bedragen aan de nagelaten kinderen van haar overleden broer Hans Colterman, bij leven burge-
meester en rentmeester-generaal van Kennemerland, aan haar broer Davidt Colterman, baljuw, en
zanjacobmina Colterman, haar zuster, huisvrouw van Aelbrechtvan derMeyde.

6. Jacomijnken Colterman, begr. Haarlem 21-9-1625, otr. ald. 13-1-1608 Aelbrecht Willemsz. van

derMeijde, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem, overl./begr. ald. 22/28-9-
162545.

7. Catarina Colterman, overl. vóór 4-12-160742.
Zij was gehuwd (het is mij onbekend met wie) en liet een dochter Anna na. Zij getuigt bij de doop
van Hester, het vijfde kind van Hans Colterman dejonge, op 25 augustus 1596.

Wz.JacobAelbrechtsz Colterman, geb. ca. 1555, vettewariër, begr. Den Haag 29-12-1639 in eigen graf
in de Grote Kerk (twee pozen beluid), tr. NN.

Uit dit huwelijk bekend46'47, volgorde onbekend:

1. Cornelisjacobsz Colterman, in 1628 poorter en inwoner van Haarlem, verkoopt een huis in
Haarlem47 (18-3-1628).

2. Margrietejacobs Col(d,t)erman(s), otr./tr. Den Haag 21-10/4-11-1607 CornelisMaertensz.
In de literatuur48 wordt een Grietje of Margaretha Jacobs Cotermans vermeld, echtgenote van Frans
Arie'ns van Dorsten, zijdekoopman te Dordrecht. Zij overleed in Dordrecht in 1651. Het paar zou vijf
kinderen hebben gehad.

In een Haagse notariële akte van 8 januari 1669, verleden voor notaris A. van Adrichem, wordt
de vrouw 'Grietje Jacobs Coltermans' genoemd. Zij kan niet identiek zijn met haar Haagse (bijna-)
naamgenote: op 23 februari 1647 bekent Christina Colterman, weduwe Jan de With, en zuster van de
'Haagse' Margrietejacobs Colterman, een schuld te hebben van negenhonderd gulden aan (Margrie-
te's man) Cornelis Maertensz., die dus toen nog in leven was. Of Margriete zelf nog leefde, is ondui-
delijk. De Haagse DTB-en vermelden haar verder niet, en de enige notariële akte waarin ik haar
gevonden heb, is het testament van haar zuster Wyve46.

Onderzoek in Dordrecht leert, dat het hier inderdaad een merkwaardige coïncidentie betreft.
De naam Coltermans of een variant daarvan is in de onderhavige periode in Dordrecht niet be-
kend. De naam Cotermans komt wel voor, en behoort aan een familie van doopsgezinde 'immi-
granten' uit Utrecht en Amsterdam, zoals een Proengenjanjacobsdr. Cotermans, die omstreeks 1630
uit Utrecht in Dordrecht komt49. Waarom notaris Van Adrichem 'Coltermans' schreef, is mij nog
niet duidelijk.
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3. Christina Jacobs Coltermans, geb. ca. 159OSO, leeft nog 23-2-164751, otr./tr. Den Haag 11/25-5-
1608 Jan Gillisz. de With, secretaris van de Staten van Friesland, overl. vóór 27-5-162452.
Blijkens latere notariële aktes, waarin zij steeds voorkomt als weduwe van Jan de With, is zij niet
hertrouwd.

Zij blijkt geen sieraad voor haar geslacht te zijn geweest. In 1628 is 'Cristina Coldermans alias De
With' in Delfshaven in het huis 'waer 't Swarte Laecken uithangt' komen wonen. Op verzoek van
buren wordt voor notaris Kieboom verklaard, dat zij daar 's nachts veel herrie en getier heeft ver-
oorzaakt, waarom zekere Blom vanwege het ontlopen van ongeregeldheden en verstoring van zijn
nachtrust is moeten verhuizen5ob. Daarna verschijnt zij eveneens in Delfshaven in het huis 'waer de
Prins uithangt' op de Vissersdijck, en houdt daar 'ravot, kwade huyshoudinge, en herberg'. Na een
bezoek van de onderschout is zij overhaast verdwenen. De nieuwe bewoonster, Maertgen Damen,
verklaart dat na Christina's vertrek nog herhaalde malen met geweld op de deur is gebonsd5OC.

4. Jacobmina Colterman, overl. voor 1649, otr. (1) Den Haag 15-2-1626 Steven Pietersz. Slechte,
wednr. van Keyserswaert, overl. vóór 2-6-1640; otr./tr. (2) Den Haag/Loosduinen 3/17-5-
i643jacob Willemsz. Duijjlo, j .m. van Hattum.
Jacobmijna Coltermans, weduwe van Steven Pietersz. Slechte, verkoopt op 2 juni 1640 een huis aan het
Westeinde in Den Haag aan Pieterjansz. Pronck voor vierhonderd gulden plus een schuldbekentenis
van veertienhonderd gulden53.

5. Alytgen Colterman, leeft 29-8-1624.
6. Wyve Colterman, ongehuwd overl. en begr. Den Haag (Grote Kerk) 16-10-1635 (als Wyve

Jacobs) in het graf dat eigendom was van haar vader.
In haar testament46 dd. 29 augustus 1624, dus ruim voor haar overlijden, vermaakt Wyve Coltermans
'de dagelicxe cleederen, met alle de hemden die sij sal comen naer te laten' aan haar zuster Alytgen.
Haar zuster Grietgen zal 'haer beste paer swarte satyne mouwen' krijgen. Zuster Jacobmijntge
krijgt 'haer beste Amsterdamse heuyck'. De rest van de erfenis zal gaan naar haar zuster Stijntge,
of bij haar vooroverlijden naar Stijntge's kinderen. In het testament is dus geen sprake van broers.
Daarvan was er in elk geval één. In dit verband is het interessant, dat in de vroege en late 18e eeuw
nog drie naamdragers Kolderman(s) in de Haagse registers voorkomen, die niet zonder verdere
gegevens in het geslacht Colterman passen, maar ook in de Leidse, Amsterdamse en Dordtse ge-
slachten Kolderman geen plaats vinden54.

inb. Hans Aelbertsz Coltermans, geb. ca. 156255, tr. (1) Eva Cornelisdr., overl. vóór 1605; tr. (2) Haarlem
30-1-1605 Neelken Pieters, van Haarlem, wed. Jan Pietersen; tr. ? (jjJannetgheDirrickx.

Uit het eerste huwelijk:

1. Grytyen, ged. Haarlem 8-8-1589 (get. Hans Kolderman, rentmeester, met Grytyen).
De eerste getuige is mogelijk Hans Colterman (Ilb), oom van de vader, in 1580 zijn voogd, en nog net
in leven, of anders diens zoon Hans Colterman dejonge (Illd). De tweede getuige is een raadsel. Het
kan zeker niet grootmoeder Margareta Aelbrechtsdr. van Hogendorp zijn: zij staat in 1583 al onder cu-
ratele en is 'indispoes'7, en is waarschijnlijk kort daarna overleden. De merkwaardige formulering
'met Grytyen' zou erop kunnen wijzen, dat de eerste getuige de boreling ten doop droeg.

Uit het derde huwelijk:

2. Aelbert, ged. Haarlem 2-12-1614.

IIIc. Mr. FrederickAelbrechtsz. Colterman, geb. Haarlem ca. 1560, poorter en kruidenier in Alkmaar (7-
7-1599), later chirurgijn in Den Haag, overl. na 25-11-162656 maar vóór 3-2-1636, mogelijk in 's-Her-
togenbosch, tr. (i)JannetgenAlberts, overl. vóór 22-8-1598; otr. (2) Amsterdam 22-8-1598 GrietgenMar-
tensdr., overl. vóór 2-10-1604; otr./tr. (3) Den Haag 2/10-10-1604 Magdalena Davidtsdr. van Schilperoort,
geb. ca. 1580, overl. vóór 2-2-1625; otr. (4) Den Haag 2-2-1625 HeyndrickjeBrouwaerts, j.d. van Cleef.
(Zij otr. (2) Den Haag 3-2-1636 Hans Witkinck, sergeant. Beiden wonen dan in 's-Hertogenbosch.)

Gens Nostra 60 (2005) 7



Het patroniem 'Aelbrechtsz.' verschijnt bij Fredericks inschrijving als poorter in Alkmaar: 'Vre-
rick Aelbartsz. Kolterman', en nogmaals bij zijn derde huwelijk in Den Haag, waarbij hij overigens
'Kolderman' heet.

Uit het derde huwelijk vermoedelijk57:

1. Margareta Colterman(s), geb. ca. 1610, otr./tr. Den Haag/Loosduinen 14/28-2-1638 Dirck van
Ruyven dejonge, commies aan het Hof van Zijne Hoogheid.
Het vermoeden dat Margareta een dochter van Frederick is, is gebaseerd op het feit dat bij de do-
pen van haar twee kinderen (dochter en zoon) een lid van de familie Schilperoort getuigt.

2. Catharina Coltermans, otr./tr. Den Haag 26-10/16-11-1636 Jan Rutgers van Cleeff, schoenma-
ker.

Illd. Hans Colterman dejonge, geb. ca. 1565, heer in Callantsoog, raad en burgemeester van Haarlem
en rentmeester-generaal van Kennemerland en West-Friesland (hij heette in 1610 als burgemees-
ter 'Johan Colterman'58), overl./begr. Haarlem 25-3-i6i6S9, tr. ald. 11-9-1588 Susanna van Vlierden38,
ged. 's-Hertogenbosch (St. Janskerk) 19-4-156760, overl. Haarlem 26-7-162659, dr. van Daniël van
Vlierden en Engelken Roovers.

De afgebeelde persoon op het (elders in dit blad weergegeven) portret is ongetwijfeld Hans Colter-
man dejonge op middelbare leeftijd: het schilderij is van 1613, Hans' vader was toen al overleden,
zijn zoons waren veel te jong, en zijn broer woonde elders. Een citaat uit de tekst van Prof. Van Os4'
61.

'.... Door de eeuwen heen zijn er veel kunstwerken gemaakt waarin mensen zich op soortge-
lijke wijze voordoen als een ander, veelal een idool. Een van de meest bizarre voorbeelden daarvan
hangt in het Frans Halsmuseum in Haarlem. Dit imposante doek werd aan het begin van de zeven-
tiende eeuw geschilderd door de grote Haarlemse meester Hendrick Goltzius. Hij legde daarop
de notabele heer Colterman in de gedaante van Hercules vast. Het gezicht is overduidelijk naar de
werkelijkheid geportretteerd. Maar toch verschilt dit tafereel in één opzicht wezenlijk van andere
soortgelijke opstellingen62. Goltzius monteerde Coltermans hoofd niet op een volgens klassieke
regels gemodelleerd lichaam. Integendeel, hij gaf Hercules de zwelgbast van een bobo op leeftijd.
Met een beetje fantasie zie je voor je hoe de schildersessie zich moet hebben voltrokken. Colter-
man komt binnen in het atelier en Goltzius zegt: Kleedt u zich maar uit, daar is een kapstok, hier heb ik
voor u een knots en gaat u daar maar staan'.

Op 15 mei 1584 ontvangt Hans Colterman dejonge bij overdracht doorjan Gerardsz. aliasJongman het
leen van de Vlastiende in Velsen63. Op 14 januari 1611 verwerft hij, dan Johan Colterman genoemd en
inmiddels burgemeester van Haarlem en rentmeester-generaal van Kennemerland en West-Fries-
land, een vierde van het veel belangrijkere leen Callantsoog, bij overdracht doorJoostHerman, graaf
van Schaumburg enz.35, waardoor Hans 'Heer in Callantsoog' wordt.

Het tot en met de doop van zijn vijfde kind in 1596 gevonden toevoegsel 'de Jonge' (zijn vader
was toen al overleden) wijst er mogelijk op, dat zijn gelijknamige neef Hans Aelbertsz. (Illb) ouder
was. Om deze reden heb ik ook Aelbert (Ha) als eerste overlevende zoon van Hans Colterman (I) inge-
schaald, overigens zonder dat te kunnen bewijzen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Haarlem:

1. Hester, ged. 11-6-1589, zeer jong overleden.
2. Daniël, ged. 5-8-1590, zeer jong overleden.
3. Johan (Hans), volgt IVa.
4. Daniël, volgt IVb.
5. Hester Colterman, ged. 25-8-1596, begr. Haarlem 12-7-1673 (als 'vrouw van Beukei van San-

ten', die toen echter al overleden was, zoals hieronder blijkt), otr. Den Haag 24-6-1629 (tr.
Beverwijk) Mr. Beuckel van Santen, geb. Den Haag, baljuw van Blois, begr. Haarlem 14-8-
1660, zn. van Dirck van Santen en Agatha van Melisdijck59.
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Uit een akte in het notarieel archief van Haarlem kan opgemaakt worden, dat Hester Colterman op
het eind van haar leven financiële problemen kent64, wellicht door toedoen van haar zoon(s). In de-
ze verklaring, afgelegd op verzoek van Diliana de Vooght, de weduwe van Hesters zoon Diderick van
Santen (begr. 9-4-1667), zeggen Barent Gerritsen Heeli, meester-kleermaker, en Anthony van Moorst,
stalmeester, dat Hester op 27 oktober 1672 en 10 juni 1673 aan hen enige schulden van Diderick
heeft voldaan, en daarbij aan voornoemde Heeli gevraagd heeft hierover te zwijgen, omdat zij de
andere schulden nog niet kan voldoen. In 1673 is kennelijk ook haar zoon Jacobus overleden, en
wordt diens collectie rariteiten geveild. Het volgende citaat is uit d'Oprechte Haerlemsche Cou-
rant van dat jaar65:
'Op dingsdag den 25 April, N.S. 1673, 's morgens ten 9 uren, sal tot Haerlem, ten huyse van juffr.
Hester Colterman, weduwe wylen d'heer en Mr. Beukei van Zanten, in de Smeestraet, recht over de
Wijngaertstraet, verkocht werden de bibliotheeck van D. Jacobus van Zanten, in sijn leven Medici-
nae Doctor, bestaende uit veel raere miscellanei: item veelderhande soo modernen als antique me-
daillen, en eenige curieuse passers &c. waer van de catalogi te bekomen zijn tot Haerlem ten huyse
als voren, tot Amsterdam by Gerbrant Schagen in de Kalverstraet, tot Leyden by Pieter Hackius, tot
Rotterdam by Arnout Leers, en in 's-Gravenhage by Theodorus Duurkant'.

6. Margriete, ged. 2-11-1597, rnog. begr. Haarlem 12-3-1600 ('kind van rentmeester Colder-
man').

7. Maria Coltermans, ged. 13-12-1598, wrs. begr. Haarlem 13-8-1665 (in ieder geval ongehuwd
overl. voor 27-3-166666).
Op 1 september 1651 (zie hierna) koopt hun vader Jan Colterman voor Maria Coltermans en haar zuster
Hester (ook de moeder wordt genoemd: Susanna van Vlierden) een lijfrente van honderd gulden67.
De heer P. de Ridder, auteur van deze referentie, een afschrift van een slordig geschreven register,
merkt op dat sommige data in deze lijst bepaald niet kunnen kloppen. Ook hier is dat het geval. De
ouders van Maria en Hester waren op 1 september 1651 reeds lang overleden.

8. Catarina, ged. 20-2-1600, mog. begr. Haarlem 28-8-1605 ('kind van Johan Coldermans') of
Alkmaar 21-6-1660.

9. Salomon, volgt IVc.
10. Gideon Colterman, ged. 4-3-1603, advocaat68, woont te Amersfoort (17-1-1636)35, te Haarlem

(op 17-12-1649)69, leeft nog in 166470.
11. Reynout (vernoemd naar Heer Reynout van Brederode, die zich bij de doop laat vertegen-

woordigen door Jenneke Wermer van Batenburg), ged. 22-5-1608, verm. begr. Haarlem
6-6-1610.

Ille. David Colterman, geb. ca. 1570, Heer in Callantsoog, balj uw van Kennemerland, begr. Alkmaar
20-6-1634, tr. (1) NN.; otr. (2) Haarlem 28-2-1627 Geertruyd Pietersdr. van Deutecom, geb. Deventer71,
leeft nog 23-11-165972.

Op 4 december 1607 laat David Colterman, baljuw van Kennemerland, door notaris Michiel Jansz.
van Woerden zijn testament opmaken42. Hij is dan kennelijk nog ongehuwd, want hij benoemt als
zij n erfgenamen zij n twee broers Hans (Johan) en Gerard, zij n drie zusters Johanna, Sara en Jacob-
mijntgen, en 'Annaken', het nagelaten dochtertje van zijn overleden zuster Catarina.

Op 27 oktober 1611 herroept hij voor dezelfde notaris dit testament, zonder opgaaf van redenen,
en zonder direct een nieuw testament te maken. Mogelijk was dit bij gelegenheid van zijn eerste
huwelijk (zie hieronder).

Op 14 januari 1611 verwerft David Colterman, baljuw van Kennemerland, een vierde van het leen
Callantsoog, bij overdracht door Herman Brabander voor Metta van Limburgen Bronkhorst, gravin van
Holstein, Schaumburg en Hermansburg. Daardoor bezitten hij en zijn broer Hans of Johan (Illd)
dan samen de helft van dit leen. Voor de andere helft zie onder Ilb. Davids deel gaat na zijn dood
over op zijn kinderen David, Hans of Johan (de Jonge) en Pietertje". Voor de vererving van de titel
zie onder IVb.
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Uit het eerste huwelijk, volgorde onbekend:

1. Johan(deOude), volgt IVd.
2.? Elisabeth Colderman, geb. vóór 1627, begr. Alkmaar 14-3-1691, otr./tr. ald. 22-2/8-3-1654jan

Laurensz. Ouwaeter, lakendrapenier.
Uit het feit dat Johan Davidsz. Colterman, ook Johan Colterman de Oude genoemd'7173, al in 1641 procu-
reur te Haarlem is, volgt noodzakelijk dat hij voor 1620 is geboren. We moeten hier dus een eerder
huwelijk van zijn vader David veronderstellen, dit in afwijking van het in referentie71 gestelde. Dit
wordt bevestigd72, de huwelijkse voorwaarden vznjohan Colterman de Oude en (diens tweede vrouw)
Geertruyd van derHoogh, waarin Geertruyd van Deutecom zijn 'behout moeder' wordt genoemd.

Ook van de dochter (?) Elisabeth, van wie evenmin een doop is gevonden, postuleer ik dat zij
uit het eerdere huwelijk is geboren. Haar positie in deze genealogie is overigens onzeker. Op 20
augustus 1673 testeerden zij en haar man, waarbij zij tot voogden van hun na te laten kinderen
benoemen Johan Colterman, 'fabrycqmeester' (beheerder van het kerkelijk vermogen), en Dirck Lam-
bertsz. Hooglandt74. Op deze vrij zwakke grond, gevoegd bij het feit dat zij niet genoemd wordt bij
de kinderen van GeertruydPietersdr.35, neem ik aan dat zij een halfzuster vunjohan Colterman dejonge
is. Indien deze these juist is, heeft zij dus haar volle (?) broer Johan de Oude genegeerd bij de voog-
dijbenoeming. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat zij, net als haar halfbroer Johan
de Jonge, protestant was, anders dan de katholiek geworden Johan de Oude.

Uit het tweede huwelijk"'7I:

3. David Kolderman, in 1655 Heemraad in De Nieuwe Zijpe10, in 1666 raad van Alkmaar, overl.
1669'.
Van David is geen doop gevonden. Hij komt wel voor bij de kinderen van GeertruydPietersdr.3S, en
wel als eerstgenoemde en dus waarschijnlijk oudste. Zijn broer Johan dejonge is nog geen vol jaar
na het huwelijk van zijn ouders gedoopt. Omdat in gegoede kringen voorechtelijk contact niet
gebruikelijk was (de heren hadden andere wegen om aan hun behoeften te voldoen, en de dames
moesten wachten), acht ik het zeer wel mogelijk dat Geertruyd bij haar huwelijk een zeer jeugdige
David uit het eerste huwelijk van haar man 'meekreeg', hem heeft opgevoed en beschouwd als een
eigen kind.

4. Johan Colterman dejonge, ged. Haarlem 16-2-1628, Heer in Callantsoog, in 1672 Heemraad
in De Nieuwe Zijpe10, in 1677 'out fabrycqmeester en thans kerkmeester van Alkmaar'73,
begr. Alkmaar 16-12-1678.

5 . Pietertje, ged. Haarlem 17-6-1630.

IVa. johan Colterman, geb. Haarlem 20-10-1591, Heer in Callantsoog, raad, schepen en burgemees-
ter van Haarlem, en rentmeester-generaal van Kennemerland en West-Friesland, begr. Haarlem
24-4-1649, otr. Amsterdam 30-3-1628/Haarlem 2-4-1628 Anna van Schoonhoven, geb. Middelburg ca.
1608, overl. Haarlem i2-io-i6473S (begr. 19-10), dr. van Gerard van Schoonhoven en Anna Monx75.

Als oudste zoon van zijn vader Hans Colterman dejonge (IHd) erft Johan de titel 'Heer in Callants-
oog'35. Pas op 17 januari 1636 treedt Beuckel van Santen 'na verzuim' op voor de andere kinderen,
namelijk zijn vrouw Hester en haar broer en zuster Gideon en Maria om hun deel (elk een zesde)
van hun vaders part van het leen op te eisen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Haarlem:

1. Anna Coltermans, ged. 31-12-1628, tr. Haarlem 28-11-1651 Outger Wybo, j .m. van Hoorn.
Bij de doop van Anna treedt onder andere op Anna Munnincks, kennelijk de grootmoeder. Aange-
zien haar naam in haar ondertrouwinschrijving in Amsterdam75 niet anders gelezen kan worden
dan als Monx, rijst de vraag, ook al vanwege de herkomst uit Middelburg (ten slotte vlak bij Vlis-
singen, dat lange tijd een Engelse pandstad is geweest), of zij van Engelse afkomst is.
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2. Susanna, ged. 23-9-1629, wrs. begr. Haarlem 9-2-1630.
3. Johannes Colterman, ged. 22-9-1630, ongehuwd overl. vóór 17-10-1656.

Na de dood van zijn vader gaat de titel 'Heer in Callantsoog' over op zijn zoon Johannes Jr. Op
30 juni 1656 brengt Mr. Jacob Dedel, advocaat bij het Hof van Holland, namens Johan Colterman Jr.
leenhulde35. Kort daarna sterft Johan Jr. Hij laat geen testament na, en op 17 oktober 1656 komen de
overlevende broers en zusters Gerard, Daniël, Anna en Susanna de verdeling van de erfenis over-
een76. Ik neem aan dat de oudste overlevende broer, Gerard, de titel 'Heer in Callantsoog' erft (zie
verder onder Va).

4. Susanna, ged. 31-8-1631.
5. Gerardus61, volgt Va.
6. Susanna Colterman, ged. 31-1-1634, begr. Delft (Oude Kerk) (als Susanna Koldermans) 1-4-

1660, otr. Delft/Haarlem 3/4-4-1655, tr. (Waals) Delft 21-4-1655 Johan van derDusse. Hij otr.
(2) (Waals) Delft 15-7-1662 Elisabet Pauw.
Susanna is kennelijk niet sterk. Kort na haar huwelijk is zij al ziek, en op 18 mei 1655 ziet zij zich
genoodzaakt haar testament te maken, waarbij zij haar man tot enig en absoluut erfgenaam be-
noemt.

7. Frangois, ged. 22-1-1635, wrs. begr. Haarlem 8-3-1636.
8. Daniël, volgt Vb.
9. Maria, ged. 16-5-1638, wrs. begr. Haarlem 2-6-1640.

10. Franpis, ged. 20-5-1640, wrs. begr. Haarlem 10-1-1643.
11. Elisabeth, ged. 25-2-1642, wrs. begr. Haarlem 25-6-1644.

IVb. Mr. Daniël Colterman, geb. Haarlem 30-5-159477, baljuw van de Nieuwburg, overl. in Haarlem
en begr. Alkmaar 1-7-163078, otr./tr. Leiden 18-11/12-12-1625 Adriana Burchgraeff, geb. Leiden (?) ca.
1590, overl. na 22-3-1669, wed. van Adriaen Hendricksz. van Tet(te)rode (burgemeester van Lei-
den, begr. 11-5-1625), dr. van Harmen Burchgrave en Maritge Jansdr.79.

Na de dood van Hans Colterman de Jonge (Illd) vererft het leen van de Vlastiende in Velsen op 10 juni
1617 op zijn tweede zoon (niet: broer63) Mr. Daniël Colterman, die dan advocaat is bij het Hof van
Holland. Op 12 januari 1630, kort voor zijn dood, staat Daniël, die dan baljuw van de Nieuwburg is
en geen zoons heeft, het leen van de Vlas tiende van Velsen af aan zijn oudere broer Johan (IVa), raad
van Haarlem en rentmeester-generaal van Kennemerland en West-Friesland63.

Op 24 oktober 1611 is Daniël Colterman ingeschreven als student in Leiden, en in 1616 is hij stu-
dent in de rechten in Orléans, lid van de Rij-academie in Angers (F) en van de Noord-Nederlandse
natie aldaar59. Een studiegenoot in Angers is Beuckelvan Santen, met wie hij kennelijk een vriend-
schapsband opbouwt, die leidt tot een huwelijk van Beuckel met Daniels zuster Hester.

Op 14 februari 1622 is Daniël nogmaals in Leiden ingeschreven als rechtenstudent59, waar hij in-
woont bij Dr. HuybertBijlen zijn gezin in de wijk Sevenhuyzen80. Daar heeft hij waarschijnlijk zijn
vrouw Adriana Burchgraejfleren kennen.

Na Daniels dood hertrouwt de weduwe (otr. Alkmaar 16-5-1632, trouw niet gevonden) met Dr.
Arnout (Arent) van Persyn 77. Op 14 mei 1632 treedt Persyn in Amsterdam op als voogd van 'Adriana
Burchgraefs, weduwe Daniël Colderman', als zij een proces aanspant tegen een koopman, die een
door haar verloren ring de dag tevoren had verkocht aan een diamantslijper8'. Na het overlijden
van Persyn keert Adriana met haar beide dochters Susanna en Maria Colterman terug naar Leiden,
waar zij op de Steenschuur gaat wonen.

Op 21 december 1644 ondertrouwt zij in Leiden met Robbrecht deBeaudous, koopman van Amster-
dam, weduwnaar van Helenajacobsdr. Leijs. De eerste acht jaren van hun huwelijk blijft het paar
De Beaudous/Burchgraeff in Leiden wonen. Op 24 mei 1652 krijgen zij attestatie naar Rijnsburg,
samen met Adriana's dochters Susanna en Maria Colterman (in Leiden: Koldermans).

Adriana leeft nog op 22 maart 1669, als zij getuige is voor haar dochter Maria bij haar onder-
trouw. Zij is dus vier maal getrouwd, en niet driemaal, zoals de literatuur vermeldt77. Haar over-
lijden is noch in Leiden, noch in Amsterdam gevonden. Van Rijnsburg zijn over de in aanmerking
komende periode geen overlijdens- of begraafgegevens bewaard.
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Uit dit huwelijk:

1. Susanna Coldermans, ged. Alkmaar 24-7-1626, mog. begr. Haarlem 3-6-1684, otr. Amster-
dam 2-1-1655 Johan Lodewijk Schmitz, van Keulen, wedr. van Sara Willeyn, koopman in wij n.
Susanna woont bij haar huwelijk in Rijnsburg. Getuige is haar moeder Adriana Burchgraeff. Haar
oom Beuckel van Santen eist op 3 november 1638 'na verzuim' namens haar haar deel (een zesde) op
van het leen van haar grootvader]ohan Colterman35. Het is mij niet duidelijk, waarom hij niet ook
optreedt namens Susanna's zusje Maria. Op 11 februari 1656 brengt Johan Lodewijk Schmitz hulde
namens zijn vrouw voor dit leen35. Beiden leven in ieder geval nog op 27 maart 166666, en wonen
dan in Amsterdam.

2. Maria Coltermans, ged. 15-3-1628, tr. (1) Amsterdam 22-3-1669 Jan Helm, ged. ald. 28-5-1628,
zn. van Jacob Jansz. Helm en Barber Aerjaens (= Barbara Adriaansdr. Ramp82) (get. onder
andere Maria' moeder Adriana Burggraeff); tr. (2) Haarlem 17-11-1671 Cornelis Cool, j .m.
van Haarlem, ged. ald. 1-1-1628, begr. ald. 13-1-1681, zn. van Jan Cornelisz. Kool en Maritje
Pietersen; tr. (3) Haarlem 24-7-1685 ds. RegnerusBrandolphus, predikant te Capelle a/d Lek.
Bij haar eerste huwelijk werd opgegeven, dat Maria 38 jaar was, evenals haar man. In beide geval-
len kan dit niet juist zijn.

3. Engeltje, ged.Alkmaar 8-6-1629, verm. begr. 29-7-1636 ('ind vanjuffrou Colterman', N.B.:
vader Daniël was al overleden!).

IVc. Dr. Salomon Colterman, ged. Haarlem 26-12-1601, tr. Haarlem 24-11-1630 Cornelia van Rijck, geb.
Haarlem ca. 1600, begr. ald. 21-9-1631, dr. van Cornelis Claesz., brouwer in 'De Oliphant', en Aga-
thaPietersBal(le)83.

Salomon Colterman is waarschijnlijk opgeleid als jurist, later (1649) blijkt hij houtvester van Cal-
lantsoog te zijn84. Mogelijk heeft hij deze baan te danken aan zijn naaste familieleden, van wie
enkelen immers 'Heer in Callantsoog' zijn. Bij (of misschien nog voor) zijn huwelijk is Salomon
Colterman namelijk rooms-katholiek geworden, waardoor hij geen toegang meer heeft tot de ty-
pische regentenposities die in zijn familie gewoon waren. Cornelia van Rijck sterft waarschijnlijk in
het kraambed.

Salomon laat geen kinderen na, want op 16 augustus 1654, hij woont dan in de Zij pe, benoemt hij
tot zijn universele erfgenaam juffr. Cornelia dejongh, weduwe van de heer Dr. (Arnold) de Reeck86.
Cornelia was op 9 september 1647 met De Reeck ondertrouwd, die echter in 1652 reeds overleden
was. Salomon onderhield met haar weliswaar kennelijk een nauwe vriendschap, maar gezien de
bewoordingen van zijn testament lijkt het onwaarschijnlijk dat hij met haar gehuwd is geweest,
zoals referentie (87) suggereert (waarin Salomon overigens 'Samuel' wordt genoemd). In 1655 zou
Cornelia dejongh getrouwd zijn met Dirck de Vlaming "7, welk huwelijk ik echter niet heb gevonden.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, wrs. geb. sept. 1631, begr. Haarlem 8-8-1648.
Op 27 maart 1646 verschijnt Cornelis Colterman, naar eigen zeggen i4'/i jaar oud, voor notaris Johan
Davidsz. Colterman "5 (IVd, neef van zijn vader), en benoemt zijn 'live vader' Salomon Colterman tot
enig erfgenaam, bij diens vooroverlijden op te volgen door zijn moederlijke grootmoeder Agatha
Pieters Balie.

IVd. Johan Colterman de Oude, geb. vóór 1620, procureur te Haarlem (vanaf 30-11-1641), notaris te
Haarlem (van 16-2-1646 tot 10-7-1659; datum laatste minuut), wrs. Heer in Callantsoog10 (echter
dan eerst na de dood van zij n j ongere halfbroer Johan j r73), in 1668 en van 1671 tot 1681 heemraad in
De Nieuwe Zijpe10'8S, begr. Alkmaar 25-1-1684, tr. (1) NN.; tr. (2) otr./tr. Alkmaar 28-12-1659/11-1-1660
GeertruytDircxdr. van derHoogh, wrs. geb. ald. ca. 1635, begr. Alkmaar 2-3-167871, dr. van Dirck van der
Hoogh en Cornelia van Dijck72.
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Blijkens de ondertrouwinschrijving in Alkmaar was Johan Colterman de Oude weduwnaar. De tekst
van de huwelijkse voorwaarden72 suggereert ook dat Johan uit een eerder huwelijk een of meer
erfgenamen had. Dat huwelijk heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.

Op 7 september 1658 verzoekt Johan Davitsz. Colterman de magistraat van Haarlem, zijn ambt te
mogen overdragen aan Maximilaen Bardoel. Dit wordt hem toegestaan, onder voorwaarde dat hij
aanblijft tot Bardoel brieven van creatie heeft overgelegd. Waarschijnlijk is dat dus op 10 juli 1659
het geval. Waarom Johan van zijn notariaat afziet is onduidelijk. Kennelijk blijft hij wel nog enige
jaren in Haarlem wonen en blijft hij daar ook procureur72.

In eerste instantie erft Johan de Oude na de dood van zijn vader niet de titel 'Heer in Callants-
oog'. De reden hiervan is mogelijk zijn overgang naar het katholicisme, wat niet bij alle leden van
de overtuigd protestantse familie goed zal zijn gevallen". Opvallend is overigens wel, dat hij de
klandizie bleef behouden van leden van zijn familie. Het testament dd. 20 maart 167773 van zijn
jongere protestantse halfbroer Johan de Jonge, die wel titeldrager was, met wie hij een kennelijk
uitstekende verstandhouding had en die hem praktisch zijn gehele aanzienlijke erfenis naliet,
vermeldt dat Johan de Jonge voornemens was toestemming te vragen aan de Grafelijkheid van
Holland om zijn leenroerige goederen over te dragen, waarschijnlijk aan de oudere Johan. Het
lijkt mij ook niet onmogelijk, dat hun broer respectievelijk halfbroer David (IIIe-3) de titel eerder
nog tot zijn dood in 1669 heeft gedragen.

Uit het eerste huwelijk, vooralsnog met reserve:

1. David, volgt Vc.

Uit het tweede huwelijk, r.-k. gedoopt:

2. Cornelia, ged. Haarlem 19-11-1660.
3. Geertruyt, ged. Haarlem 30-7-1662 (een kind van Johannes Colterman is begr. in Haarlem

11-8-1662).
4. Dirck, ged. Haarlem 23-7-1664.
5. Gertrudis, ged. Alkmaar 9-8-1665, mog. begr. Haarlem 24-4-1691.
6. Margareta, ged. Alkmaar 13-11-1666.
7. CorneliaKolterman, ged. Alkmaar 20-3-1668, verm. begr. ald. 28-9-1713.

Op 25 september 1693 testeert Cornelia Kolterman (zoals zij tekent) voor notaris Cornelis Heymen-
bergh in Alkmaar8*. Zij woont dan in Haarlem. Zij legateert onder andere aan haar tante Cornelia
van derHoogh 'een somme geldt van tienhondert guldens en een goude cruysken', plus alles wat na
haar dood in huis zal worden aangetroffen en waarover niet op andere manier is beschikt, en aan
haar nichten Geertrui en Catharina van Dyck 'te samen of aen de langstlevende van haer beijden een
goude koortketteken met een silvere beugeltas'. Tot universeel erfgenaam benoemt zij haar broer
David Colterman, of bij diens vooroverlijden zijn wettige kind(eren) en verdere descendenten. Zoals
hieronder blijkt, waren die er niet.

8. DavidJansz. Colterman, ged. Alkmaar 23-9-1670, ongehuwd overl. Brussel 2-6-175271.
Op 11 september 1729 verschijnt de heer David Colterman, wonende te Brussel, voor notaris Dirk
Sevenhuysen in Alkmaar om zijn testament te maken. Hij prelegateert aan de heer CodieMateur(?)
de som van driehonderd gulden en schenkt aan Jacob Adriaansz. een zelfde som uit erkentelijkheid
voor de prompte betaling van de huurpenningen, te korten op de huur die Jacob Adriaansz. nog
schuldig zal zijn als hij nog woont op de 'plaats' (?) van CodieMateur aan de Groote Sloot in Zijpe bij
diens overlijden, of bij het overlijden van Colterman90. Hoewel het testament hierover niets zegt,
ontstaat de indruk dat Codie Mateur als zaakwaarnemer voor Colterman diens belangen behartigt
in Zijpe, en dat Adriaansz. een 'plaats' (boerderij?) bewoont die eigendom is van Colterman. Bo-
vendien suggereert de ondertekening van het testament ('D. Colterman v Callensooge') dat David
'Heer in Callantsoog' is. De aanname in de kwartierstaat Ludeke71, dat deze David Jansz. Colterman
de vader is van Cornelis Davidsz. Colterman (VIb), is onjuist: diens vader was in 1704 al overleden91.
Mijn inziens is Cornelis' vader een zoon uit het eerste huwelijk vanjohan Colterman de Oude.
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9. JoannesBaptista, ged. Alkmaar 24-6-1676.
In Alkmaar zijn kinderen van Johan Colterman begraven op 10 augustus 1674,3 maart 1678, en 18
juni 1680 (een 'baerkind', dat is te groot, dus te oud, om in de arm te worden gedragen). Verder
werd op 30 juni 1676 een Johan Colterman begraven. Beide broers Johan Colterman de Oude en de
Jonge waren toen echter nog in leven73. Vanwege de datum vermoed ik toch, dat hier het laatste
kind Joannes Baptista bedoeld is.

Va. Gerard Colterman, geb. Haarlem 17-9-1632, Heer in Callantsoog (?), commissaris Kleine Bank
van Justitie 1654/1655,1658, vroedschap 1657, schepen 1660/1661,1663, Gecommitteerde ter Ad-
miraliteit 1664/66 en ter Staten-Generaal 1667/1669, rentmeester van Rijnland 1668, overl./begr.
Haarlem 3/8-11-1670, otr./tr. Haarlem 25-1/10-2-1654 Margrieta Dix, ged. ald. 19-7-1634, overl./begr.
ald. 13/19-11-1697, dr. van Cornelis en Maria Heynck9294.

De doop- en huwelijksgegevens zijn genomen uit de DTB-en. De gegevens uit referenties (92) en
(94) zijn op details hiermee en met elkaar niet in overeenstemming. Zo geeft referentie (93) als
Margriete's doopdztum 16 september 1634, en noemt Gerard rentmeester-generaal van Kennemer-
land. Andere bronnen noemen hem, waarschijnlijk juister, rentmeester-generaal van Kennemer-
land en West-Friesland.

Na de dood van zijn vader Johan in 1649 komt het leen van de Vlastiende in Velsen op 4 april 1650
aan (de tweede zoon) Gerard63 en diens neef Salomo van Schoonhoven. Hoewel de geraadpleegde lite-
ratuur de titel 'Heer in Callantsoog' niet vermeldt, ligt het voor de hand, dat Gerard die wel dege-
lijk bezit, als oudste overlevende zoon van zijn vader na het overlijden van zijn oudere broer Johan
Jr (IVa-3). Bovendien blijkt ook Gerards enige zoon Cornelis de titel te bezitten. De overdracht is
niet gevonden, omdat de desbetreffende literatuur niet verder gaat dan 16509.

Uit dit huwelijk:

1. Anna, ged. Haarlem 25-4-1655.
2. Cornelis, volgt Vla.

Vb. Daniël Colterman, geb. Haarlem 29-1-1636, overl. ald. 15-6-1672, tr. (1) ald. 10-10-1656 Anna Gul-
dewagen, ged. ald. 18-6-1634, begr. Haarlem 29-12-1657, dr. van burgemeester Cornelis Guldewagen
en Aechtje Dammis; tr. (2) ald. 18-2-1659 Elisabeth des Hayes, geb. Sedan 8-6-1633, dr. van Isaac des
Hayes en Cornelia Herrewij n.

De moeder van de bruid zou in Heemstede zijn geboren38. Hoewel zij bij enige dopen in het gezin
van haar schoonzoon als getuige wordt genoemd, vermoed ik dat zij eerder de stiefmoeder van
Anna zal zijn geweest.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johan, ged. Haarlem 16-12-1657.

Uit het tweede huwelijk, gedooot te Haarlem:

2. Isaack, ged. 14-3-1660.
3. Cornelia, ged. 26-4-1661 (een kind van Daniël Colterman is begraven 15-4-1662).
4. Anna Maria Colterman, ged. 30-8-1662, begr. Haarlem 5-3-1737, tr. (1) ald. 17-3-1698 Mr. Ge-

rard Castelijn, begr. Haarlem 20-4-1702; tr. (2) Haarlem 2-8-1705 Nicolaes Habet, wednr. van
Amsterdam (doop en eerste huwelijk echter niet gevonden), begr. Haarlem 29-1-1722.

5. Isabella Maria Colterman, ged. 28-8-1665, overl. Gorinchem 1-11-1730, tr. Haarlem 7-11-1690
ds Isaac van Wijngaerden, geb. Den Haag 8-4-1661, overl. Gorinchem 21-11-1704.

6. Charlotte Susanna Coltermans, ged. 14-10-1668, tr. na 8-2-169495 Lambertus de Ridder, overl.
1714, burgemeester van Harderwijk en Meester van de Gelderse Munt96.
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Vc. Davidjansz. Colterman (ook David Jansz. Blaricum genoemd), geb. ca. 1635, overl. Oude Zijpe
voor 15-4-1704, tr. (1) DieuwerCornelis, overl. vóór 13-5-1674; tr. (2) vóór 13-5-167497 Fokel Claas9'.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, volgt VIb.
2. Trijn Davids Colterman (ook genoemd Kolderman), tr. Zijpe 16-4-1678 Jan Jacobsz. Vos, ged.

Callantsoog 10-12-165698.

Uit het tweede huwelijk:

3. MaartjeDavids, mog. ged. 13-5-167497, tr. PieterBartholomeus.
Op 15 april 1704 delen Fokel Claas, weduwe van David Jansen Kolderman, en PieterBartholomeus, man
van MaertieDavits, kinderen en erfgenamen vznDavidJansen Kolderman ter ene zijde, en CornelisDa-
vitsz. enjanjacobsz. Vos, man van Trijn Davits, kinderen en erfgenamen van Davidjansen Kolderman en
diens eerdere huisvrouw DieuwerCornelis ter andere zijde in volle vriendschap de vrij aanzienlijke
erfenis van Kolderman91. Zoals onder IVd-8 opgemerkt, beschouw ik voorlopig de hier behandelde
Davidjansz. Colterman als een zoon van Johan Colterman de Oude uit diens eerste huwelijk.

Vla. Mr. Cornelis Colterman, ged. Haarlem 21-7-1658, Heer in Callantsoog, raad en burgemeester
van Haarlem, gedeputeerde ter Staten-Generaal, overl. Den Haag 19-4-1703, begr. Haarlem 25-4-
1703, tr. Den Haag 28-12-1690 Geertruyd Bort, ged. Amsterdam 29-1-167399, overl. Den Haag 16-5-
1717, dr. van Mr. Pieter Bort en Wendelina de Witt (Geertruyd tr. (2) Heusden 14-9-1704 Mr. Johan
Anthony Graswinckel99).

Uit dit huwelijk:

1. Wendelina Colterman, ged. Haarlem 22-4-1692, overl./begr. ald. 9/15-4-1723, otr.
Amsterdam/Haarlem 16-2/1-3-1720 (tr. Den Haag 3-3-1720) Mr. Jacob Deutz, ged. Amster-
dam 9-2-1695, begr. Haarlem 2-4-1761, zn. van Jean Deuts van Assendelft en Wassenburg,
schepen en raad van Amsterdam, en Maria Boreel.

2. Een (wellicht ongedoopt) kind, begr. 17-12-1694.
3. Anna Maria Colterman, geb./ged. Haarlem 3/4-7-1696, overl. ald. 20-12-1720, tr. Haarlem

16-2-1717 Mr. Cornelis van Valkenburg, ged. Den Haag 23-8-1682, raad, schepen en burge-
meester van Haarlem, hoogheemraad van Rij nland, overl. Haarlem 29-2-1728, zn. van Mr.
Mattheus en Agatha van Loo99.
Hun zoon Mr. Mattheus Willem van Valkenburg blijkt in 1747 'Heer in Callantsoog' te zijn'2. Deze
overdracht moet via zijn moeder zijn gegaan, aangezien die na de dood van haar vader nog lang
ongehuwd blijft, en deze dus nooit, bijvoorbeeld bij testament, zijn nog onbekende aanstaande
schoonzoon de titel heeft kunnen toedelen. Opvallend is, dat hier kennelijk het bestaan van een
oudere dochter wordt genegeerd.

4. Jan Gerard, ged. Haarlem 28-5-1699, begr. ald. 13-2-1700.
5. Dorothea, ged. Haarlem 20-3-1701, begr. ald. 18-8-1702.

VIb. CornelisDavidsz Colterman, geb. ca. 1655, kooiker in de Oude Zijpe, tr. (1) Callantsoog 26-3-1679
Dieuwer Jansdr. (Abbestee), ged. ald. 19-6-1655, dr. van Jan Jansz. Abbestee ('schout bij naght') en
Maertje Simonsdr. (Gorter); tr. (2) Neeltje Cornelis9'.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Callantsoog91:

1. Dieuwer Cornelis (Groot?), ged. 10-12-1679, tr. ïöggjanjacobsz. Stippel.
2. Jan Cornelisz. (Groot), ged. 29-11-1682, diaken 1717-1728, ouderling 1733/1734 en 1740.
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3. Dirck, ged. 28-8-1686, tr. NN.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Dircksz. Kolderman, otr./tr. Alkmaar 29-4/14-5-1742 GuurtjeRijke,}.d. van Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
aa. Dieuwertje, ged. Alkmaar 21-4-1743.

4. Lamècrf,ged. 24(?)-5-i688.

5. Lambert, ged. 11-9-1689.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Callantsoog91:

6. Klaas, ged. 14-3-1694.

7. Dieuwer, ged. 24-7-1695.
8. Aechtje, ged. 7-2-1697.
9. Trijntje, ged. 5-10-1698, mog. overl. Alkmaar ('Crijntje Koldermans') en begr. De Rijp 24-2-

1723-
10. David, ged. 29-8-1700.
11. Cornelis, ged. 1-10-1702.
12. Maartje Cornelis, ged. 26-10-1704, begr. Callantsoogjuli/aug. 1770, tr. Zijpe 12-11-1735 Cor-

nelis Jansz. Hopman, begr. Callantsoog 12-11-178771.
De toevoegingen 'Groot' bij de eerste twee kinderen zijn afkomstig van de samensteller(s) van re-
ferentie (91). Ik heb mijn twijfels op grond van andere lemma's in deze referentie. Mijn inziens is
de relatie van deze personen met CornelisDavidsz. Colterman niet hard bewezen. Er is in Callantsoog
ook sprake van een Jan Evertsz. (alias) Colterman, die rond 1630 geboren zal zijn. Hij valt voorlopig
niet in te passen9'.

Noten
DNL = De Nederlandsche Leeuw, ADK = Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem, CBG =
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, GAA=Gemeentearchief Amsterdam, G ADH=Ge-
meentearchief Den Haag, GADT = Gemeentearchief Dordrecht, GAL = Gemeentearchief Leiden,
GAR = Gemeentearchief Rotterdam, RAA = Regionaal Archief Alkmaar, ONA = Oud-Notarieel
Archief.

1. Het betreft drie (in Nederland) onderling niet verwante geslachten in Leiden, Amsterdam en Dor-
drecht. De genealogieën Kolderman zijn voor belangstellenden als e-mailbijlage (gratis) te verkrij-
gen bij de auteur. De auteur verstrekt geen uitgeprinte versies.

2. DNL 68 (1951), kol. 152-153.
3. De delen met molenrad en leeuw zijn afkomstig van de familie Van Hogendorp, waarin de eerste

Haarlemse Colterman rond 1540 trouwde.
4. http://live.avro.nl/beeldenstorm, afl. 032, 19-4-1997. Er wordt vaak gewaarschuwd tegen het

noemen van Internetsites als literatuurbron, wegens de beperkte houdbaarheid van zulke sites.
Indien die op de site wordt gegeven, noem ik dan ook de originele bron. In dit geval is er geen pro-
bleem, omdat de relevante tekst verderop in deze publicatie wordt weergegeven.

5. De (kennelijke) roepnaam Hans werd in de papieren met betrekking tot dit geslacht ook voor een
en dezelfde persoon regelmatig vervangen door de (toen) meer Hollandse versie Jan of Johan. Daar
waar dat gebeurd is, zal ik die praktijk volgen.

6. DNL 29 (1911), kol. 13.
7. DNL 75 (1958), kol. 336-339.
8. J.H. Scheffer en F.D.O. Obreen, Het geslacht Van Hogendorp van de 14' eeuw tot heden, Rotterdam 1867

(CBG).
9. Dr. J.C. Kort schreef in Ons Voorgeslacht 40 (1985) en 41 (1986) een aantal artikelen onder de naam

Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen, 1258 -1650. Daarin wordt ook het leen Cal-
lantsoog behandeld.

10. De Navorscher 82 (1933), pag. 57.
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11. Blijkens het testament van Johan Colterman de Jonge" stond het de leenman/-vrouw vrij, zijn/
haar leenheer toestemming te vragen het leen over te dragen aan een met name genoemde per-
soon. Ik neem aan dat de leenheer (in dit geval de Grafelijkheid van Holland) deze toestemming
normaliter gaf.

12. Jaarboek CBG 25 (1971), pag. 168.
13. M. Thierry de Bye Dólleman, Transporten Haarlems Patriciaat 1485-1579, aanwezig in de ADK. Mar-

griete van Hogendorp, wed. Hans Colderman, koopt in maart 1552 een huis in de Gierstraat.
14. ADK, Stadsarchief Haarlem, inv. nr. 571, fol. 97.
15. ADK, Register van de 10e Penning 1543.
16. M. Thierry de Bye Dólleman, loc. cit. (zie noot 13).
17. G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de ïff -181 eeuw, Den Haag (Martinus

Nijhoff) 1940, pag. 273. Het tamelijk zeldzame boek is gratis in te zien in de Trésorleeszaal van
de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft, en (tegen betaling) in de bibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam.

18. Jaarboek Amstelodamum 27 (1930), pag. 102.
19. Maandblad Amstelodamum 38 (1951), pag. 55.
20. M. Thierry de Bye Dólleman, loc. cit. Margriet Jansdr. (!) Colterman, wed. Cornelis van Hogesteyn,

verkoopt op 1-3-1574... (niet ingevuld).
21. GensNojtai7(i952),pag. 151.
22. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 29, fol. 168.
23. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 30, fol. io8v en fol. 119.
24. DNL 76 (1959), kol. 177.
25. M. Thierry de Bye Dólleman, loc. cit. (zie noot 13). Op 23-1-1574 verkoopt Mr. Andries van Gout-

hum, taelman deser stede, als gemachtigde van een weduwe en ook van Aelbrecht Colterman,
wijnverlater van Delft, die hem beiden op 19-1-1570 procuratie hebben verleend, aan Alewijn
Meeusz wonend te Leyden een huis op de Bakenessergrafte. Het bovenstaande citaat is (vrijwel)
letterlijk. Ik vermoed echter, dat 'een weduwe' moet worden verstaan als 'de weduwe' (namelijk
van Aelbrecht Colterman). De volmacht is nog bij diens leven verleend, maar uitgeoefend na zijn
dood. Zie ook de volgende noot.

26. M. Thierry de Bye Dólleman, loc. cit. (zie noot 13). Alydt Jacobsdr., wed. Aelbert Kolterman, koopt
op 19-4-1574 een huis in de Grote Houtstraet uit executie, ter verrekening van haar vordering.

27. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 30, fol. 191.
28. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 36, fol. 148.
29. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 44, fol. 187 (1604), inv. nr. 49, fol. 192 en 232V (1611) en inv. nr. 50, fol.

2O4v(i6i3).
30. DNL 35 (1917), kol. 79.
31. DNL 12 (1894), kol. 10.
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temin lieten zij zich (opnieuw) inschrijven als lidmaat van de NG Kerk, wellicht vanwege de toege-
voegde vermelding 'huysvrouw van'.

33. De Navorscher 64 (1915), pag. 257.
34. Jaarboek Amstelodamum 26 (1929), pag. 42.
35. Ons Voorgeslacht 40 (1985), pag. 694-695.
36. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 174, fol. 346 dd. 24-11-1649. Catalina of Trijntje Colterman (zij tekent

Trintgen Coltermans), 78 jaar oud, legt een verklaring af. 37. Jaarboek Haerlem 1961, pag. 153-155.
38. Kwartierstaat P.C.J. Bijl (CBG).
39. Jaarboek CBG 25 (1971), pag. 78.
40. Jaarboek CBG 33 (1979), pag. 102.
41. De Navorscher 63 (1914), pag. 392.
42. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 21, fol. 175.
43. Jaarboek Haerlem 1962, pag. 95.
44. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 124, fol. 185.
45. Jaarboek CBG 9 (1955), pag. 103.
46. GADH, ONA, inv. nr. 7, fol. 232.
47. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 119, fol. 183.
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48. De Navorscher 98 (1960), pag. 95 e.v.
49. G ADT, De familie Van Dorsten was, in elk geval deels, doopsgezind48.
50. GAR, ONA, inv.nr. 163, akte/folio 51/73, dd. 31-10-1628.
50a. GAR, ONA inv. 163, akte/folio 51/73, dd. 31-10-1628,
50b. Ibid., inv. 148, akte/folio 170/263 dd. 18-7-1629
50c. Ibid., inv. 148, akte/folio 169/261, dd. 18-7-1629,
51. GADH, ONA, inv. nr. 57, fol. 92.
52. GADH, ONA, inv. nr. 18, fol. 12.
53. DNL 65 (1948), kol. 328.
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55. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 5, fol. 209, dd. 16-4-1584. Hans Aelbertsz Colterman was toen 'ontrent
xxi jaeren ende een half.

56. GAR, ONA, inv. nr. 84, akte/folio 366/905.
57. Jaarboek CBG 24 (1970), pag. 143. De mededeling in deze referentie dat Magdalena op 17-5-1612

minderjarig was, is gezien de huwelijksgegevens (GA Den Haag) niet juist.
58. De Navorscher 37 (1887), pag. 160.
59. Jaarboek CBG 44 (1990), pag. 127,141,142.
60. DNL 25 (1907), kol. 222.
61. Prof. Henk van Os was hoofddirecteur van het Rijksmuseum en is nu in 2004 Universiteitsprofes-

sor aan de Universiteit van Amsterdam. Universiteitsprofessoren worden aangesteld vanwege
hun unieke kennis en kunde, genieten verregaande vrijheid van onderzoek en zijn vrijgesteld van
de administratieve rompslomp van het 'gewone' academische werk.

62. Deze zin is niet letterlijk overgenomen. De oorspronkelijke en in het korte verband van het citaat
onbegrijpelijke tekst luidt: 'Maar toch verschilt dit tafereel in één opzicht wezenlijk van die op-
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63. Ons Voorgeslacht 41 (1986), pag. 208.
64. ADK, ONA Haarlem 331, fol. 56. Enkele andere, hier niet vermelde aktes in Haarlem wijzen in de-

zelfde richting.
65. http://home.planet.nl/-jhelwig/ohc/ohc73.htm. Ook hier is de tekst integraal overgenomen,

waardoor het bezwaar van het geven van een internetbron wegvalt.
66. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 322, fol. 59.
67. Gen.sNo.srra 9 (1954), pag. 3.
68. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 133, fol. 299, dd. 27-6-1633.
69. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 180, fol. 526.
70. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 320, fol. 7 dd. 6-1-1664.
71. J. Ludeke, Kwartierstaat Ludeke, in: A. van Koersveld-Groeneboom (e.a.), Hollands Noorderkwartier,

Kwartierstaten deel 4 Nederlandse Genealogische Vereniging, Heiloo 1995, pag. 69 (Hopman): kwartier
500, en pag. 71-72 (Colterman, Van Deutecom, Van der Hoogh): kwartieren 1002,2004,4008-4009,
8016-8019.

72. RAA, ONA Alkmaar, inv. nr. 242, fol. 86v.
73. RAA, ONA, inv. nr. 275, fol. 170 dd. 20-3-1677.
74. RAA, ONA Alkmaar, inv. nr. 245, fol. 157.
75. GAA, otr. 432/621, dd. 30-3-1638.
76. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 236, fol. 165.
yj. De Navorscher 64 (1915), pag. 114/115.
78. De Navorscher 60 (1911), pag. 577.
79. Ons Voorgeslacht 33 (1978), pag. 175.
80. GAL, Hoofdgeld 1622.
81. GAA, ONA 769,3' omslag, pag. 259-260.
82. DNL 8 (1890), pag. 43 en 53.
83. Jaarboek Haerlem 1960, pag. 123.
84. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 230, fol. 380V.
85. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 230, fol. 19.
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86. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 233, fol. 396.
87. Jaarboek Amstelodamum 10 (1912), pag. 175.
88. De Navorscher 79 (1930), pag. 195.
89. RAA, ONA Alkmaar, inv. nr. no. 212, akte 128.
90. RAA, ONA, inv. nr. 507, akte 230.
91. RAA, Gezinsreconstructies Callantsoog voor 1811, item 187. Hierin onder meer een afschrift door H.

Schoorl van ONA Schagen, Prot. 4581, Nots Johannes van der Meer, dd. 15-4-1704. Boedelscheiding
en akkoord van de boedel van David Jansz.

92. Jaarboek CBG 9 (1955), pag. 114.
93. DNL 69 (1952), kol. 58.
94. Gens Nostra 33 (1978), pag. 90.
95. ADK, ONA Haarlem, inv. nr. 404, fol. 22 dd. 8-2-1694. Charlotte was op die datum 'meerderjarige

dochter'.
96. DNL 42 (1924), kol. 53.
97. RAA, Gezinsreconstructies Zijpe volgens DTB.
98. Kwartierstatenboek deel 2, NGV afd. Den Helder.
99. Mr dr L. de Gou (e.a.), Kwartierstatenboek, 's-Gravenhage (Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en

Wapenkunde) 1958, pag. 26: kwartierstaat Van Valkenburg-Van Heeckeren van de Wiersse.

Uit Antwerpse Bron (133)

secumdum febr. 1584; PeeterPietersz schipper oft bootsgeselle van Westerblokker bij Hoirne
in Hollant pro se en voorts noch in den name ende als volcomenlyck gemechticht van Pieter
Arents synen vader, die hem gemechticht heeft omme tgene nabescreven staet te moegen
doene, tzelve al nader ende breder blyckende by eender opender procuratie in pampiere ge-
screven ende gepasseert voir Borgemeesteren en Scepenen van Wester- en Oosterblocker
metten attestatie van dat hy comparant is den brueder ende eenich erffgenaem van eenen jan
Pietersz ongelancx geleden gestorven ende gedient hebbende als hoochbootsman op den ad-
miraelschip onder den capetain Peeter Huybrechts Toneman, wezende de zelve procuratie ende
attestatie in date des xix.en dach der voorledener maent january, onderteeckent-M. Rievert
Jansz, ende bekende in den voirs. qualiteyt mits dezen opgebuert ende ontfangen te hebben
van de voors. Peeter Huybrechts de somme van xcvj carolusgulden iij stuvers i ort ende daer en
boven noch sekeren clederen en geweer als breeder ende nader gespecificeert in seker specifi-
catien ende bescheede daeraff zynde, welcke voirs. penningen en cleederen by den voirs. Jan
Pieters achtergelaten zyn ende in des voirs. Pieter Huybrechts handen gebleven waren.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 379, f. 42overso] [M.V-K]
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het portret van...
[het echtpaar Van de Westelaken-Smits]

Franciscus Antonius van de Westelaken (zn. van Antonius van de Westelaken en Gijsbertina
Paula Smits), geb. St. Michielsgestel 13-4-1828, korenmolenaar, bakker, winkelier en logement-
houder, overl. Gemert 26-9-1878,, tr. Den Dungen 11-5-1855 Anna Maria Smits, geb. Den
Dungen 8-10-1829, molenaarsvrouw, logementhoudster, overl. Gemert 23-10-1885, dr. van
HenricusSmits en Marie Ondersteijn.
Uit dit huwelijk zijn te St. Michielsgestel tien kinderen geboren.

Franciscus Antonius van de Westelaken leerde het molenaarsvak van zijn vader, die molenaar was
op de standaardmolen aan het Moleneind en later op de door hemzelf gebouwde korenmolen aan
het Maaskantje, de Pelikaan genaamd, beide in St. Michielsgestel en beide nog in volle glorie aan-
wezig; de eerste bedrijfsmatig en de tweede als woonhuis.

Van 1847 tot 1857 was Antonius, en van 1857 tot 1864 zijn zoon Franciscus patentschuldig voor
de Genenbergmolen, een korenmolen in het gehucht Gemonde in St. Michielsgestel (destijds in ei-
gendom van Petrus van Riel). Tot 1863 werd Franciscus aangeslagen als windkoren-, boekweit- en
moutmolenaar en als boekweitmeelverkoper en na 1863 was hij patentschuldig als 'slijter in sterke
dranken', als 'winkelier in 1 en 2 soort van waren', als 'rogge- en wittebroodbakker' en als 'rijtuig-
verhuurder met paard'. Na zijn verhuizing in 1877 naar Gemert werd hij herbergier in hotel 'De
Keizer'. Na zijn overlijden liet hij huizen, erven, bouw-, wei- en hooiland in zowel Gemert, Den
Dungen als in St. Michielsgestel na. Zijn vrouw, Anna Maria Smits, was een wees toen zij met hem
trouwde. Haar ouders en grootouders waren landbouwers in Den Dungen. Na het overlijden van
haar man zette zij hotel 'De Keizer' als logementhoudster voort, met hulp van haar dochters.

Helaas zijn de datering van de portretten, de plaats van opname en naam van de fotograaf
onbekend.

A.MJ.Josiassen
Noot

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004),
pag. 14-15.
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kwartierstaat van
Beligje van Nieuwkerck

DOOR T. OSKAM

Inleiding
In 2003 verscheen in dit tijdschrijft een kort artikel over een genealogisch probleem in het
geslacht Den Uyl1. Tientallen jaren was gezocht naar de vrouw van een Cornelis den Uyl uit
Jaarsveld, die naar verwachting de voornaam Beligje moest dragen. Een toevalsvondst in het
pas gerestaureerde archief van de weeskamer van Lopik leidde tot de oplossing van dit gene-
alogische probleem. De gezochte echtgenote van Cornelis Claesz. den Uyl bleek Beligje Floren van
Nieuwkerck te heten.

Onder Beligje van Nieuwkercks nakomelingen komt de naam tot in de twintigste eeuw voor
en ik was nieuwsgierig of zich ook onder haar voorgeslacht naamdragers zouden bevinden.

Bij de zoektocht naar deze voorouders deed zich hetzelfde probleem voor als bij Cornelis
den Uyl en diens echtgenote. Gelet op de voornamen van Beligje, van haar broers en zusters
en van enkele neven en nichten, zover die bekend waren, kon met redelijke zekerheid vast-
gesteld worden hoe de voornamen van de grootouders zouden luiden. Maar het vinden van
akten, waarin deze grootouders handelend optraden en die een bewijs zouden leveren voor
de filiatie met hun kleindochter Beligje, had wat meer voeten in de aarde. Van een enkele fili-
atie, zowel bij grootouders als bij overgrootouders, is slechts indirect bewijs te leveren. En de
bewijzen voor de afstamming zij n met recht soms 'mager' te noemen.

Bij het onderzoek naar de drie generaties voorgeslacht stuitte ik op een aantal akten die ver-
slag doen van de problemen ontstaan door een buitenechtelijke geboorte. Dit betreft welis-
waar niet een directe voorouder van Beligje, maar een zuster van haar grootmoeder. De akten
geven een duidelijk beeld van het 'drama' dat zich binnen het gezin van Peter Flooren en Haesje
Vergeer, Beligjes overgrootouders, afspeelde. Dit 'ongewenste' kind werd kort na de geboorte
min of meer geveild en uiteindelijk toegewezen aan de vrouw die bereid was het kind voor het
laagste bedrag op te voeden. Zoals te verwachten, werden de kosten van dit alles verhaald op
de natuurlijke vader.

Beligjes ouders
Beligje wordt geboren in een gezin, dat behoort tot de gereformeerde kerk van Lexmond.
Door een hiaat in het doopboek van Lexmond is Beligjes doopdatum niet precies vast te stel-
len. Naar alle waarschijnlijkheid is zij het vijfde kind van het echtpaar Floris Theunisz. [van
Nieuwkerk] en Fijgje Willemsdr. de Nieuwenboer, dat in of kort voor 1682 getrouwd is. De eerste
twee kinderen, de oudste zoon heeft slechts korte tijd geleefd, dragen de voornaam Teunis
en zij n vernoemd naar hun grootvader van vaderszijde. Het derde kind, Willem, is vernoemd
naar grootvader De Nieuweboer. Het vierde kind Stijntje is, zoals blijkt, vernoemd naar haar
grootmoeder van vaderszijde en dat houdt in dat Beligje, die naar schatting twee tot driejaar
na haar zuster is geboren, de naam draagt van grootmoeder De Nieuweboer. Na Beligje volgen
nog de zusters Haesje en Maria. Het gezin woont op Cortenoever, dat valt onder het gerecht
Lexmond. In een poging meer gegevens van het gezin te krijgen, zijn ook de archieven van de
nabijgelegen plaatsen Lakerveld en Vianen bekeken. De naam Floor Theunisz., de achternaam
Van Nieuwkerck wordt eigenlijk pas door de kinderen gevoerd, ben ik slechts weinig tegenge-
komen. In de j aren 1701 tot en met 1703 wordt hij vermeld als schepen van Lexmond.
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8/9

LUBBERT
CORNELISZ.,

woonde Zijderveld
overl. vóór 1 april 1615

tr. ca. 1600

CRIJNTGEN
THOENISDR.,

TONIS
LUBBERTSZ,

geb. Zijderveld ca. 1606

10/11

PETER
FLOREN,

geb. ca. 1560,
overl. na 25 okt. 1639

tr.

HAESJEJAN
VERGEERSDR.,

overl. vóór 17 mei 1636
(vermoedelijk dr. van
Jans Jansz. Vergeer)

STIJNTJE
PETERSDR.,

overl. na 24 mrt 1667,
vóór 1673

trouwde vóór 17 mei 1636

FLORIS
THEUNISZ.

(VAN NIEUWKERCK),

gedoopt Lexmond (geref.) 8 sept. 1652
overleden na 1703

THONISWILLEMSZ
NIJENBOER,

geb. ca. 1600

tr. ca. 1625

FIJGJE
ADRIAENSDR.

overl. vóór 28 april 1653

e
WILLEMTHONISZ.
DE NIEUWEBOER,

geb. ca. 1626
woonde Kortenoever,

Lexmond

14/15

WILLEM
FRERICXZ

overl. vóór 30-3-1631
(zn. van Frederick

Willemsz. en Agathe
Cornelisdr.)

[hij tr. (ï)Belichje
Thomasdr.]

tr. (2) voor 12-2-1616
WILHELMINA
GERRITSDR.

SCHEER, GEB.
ZIJDERVELD
(dr. van Gerrit

Heynricksz. Scheer en
WillemkenWillemsdr.)

[zijtr.(2)Tonis
Gijsbertsz.]

7

BELIGJE WILLEM
FRERICKDR.,

trouwde vóór 10 mei 1649

FIJGJE
WILLEMSDR

DE NIEUWEBOER

geboren ca. 1660
overleden na 29 april 1725

trouwde ca. 1682
1

BELIGJE FLOREN VAN NIEUWKERCK,
geboren Kortenoever (Lexmond) ca. 1690,

overleden Jaarsveld ca. 1750
trouwde (1) Lexmond (voor schepenen) 8 oktober 1716

JAN GERRITSZ. LEXMONT
trouwde (2) Jaarsveld vóór 1720

CORNELIS CLAASZ. DEN UIJL
overleden/begraven Utrecht (Buurkerk)

14/22-2-1773
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KWARTIERSTAAT (gen. II, nr. 2-3)

2. Floris Teunisz. [van Nieuwkerck], won. Cortenoever, ged. Lexmond 8-9-1652, schepen van

Lexmond 1701,1702,1703, tr. ca. 1682

3. Fijgje Willems de Nieuweboer, geb. Cortenoever ca. 1660, overl. na 29-4-17252.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Floren, ged. Lexmond 21-1-1683, (get. Haesie Tennis).
i. Teunis Floren, ged. Lexmond 11-12-1684, {get. Lijsbet Willems), tr. Lopik 15-1-1719 Cornelia Geluwen

van denHaak,j.d. van Lopik.
3. Willem Floren, ged. Lexmond 2-4-1686, (get. Lijsbet Willems), Schipper, wonende te Cortenoever.
4. Stijntie Floren, ged. Lexmond 10-4-1687, [get. Lijsbet Willems de Nieuweboer).
5. Beelichije Floren, geb. Lexmond ca. 16903, tr. (1) Lexmond (voor schepenen) 8-10-1716 Jan Gerritsz.

Lexmond; tr. (2) Jaarsveld voor 1720 Cornelis Claesz. den Vijl, overl. Utrecht 14-2-1773.
6. Haasje Floren, ged. Lexmond 19-5-1695, (get. Lijsbet Willems de Nieuweboer), tr. Lexmond 12-11-1719

(otr. Schiedam z8-w-i7ig)]anEmst]urriens, j .m. van Bekum in Munsterland.
7. MarritieFloren, ged. Lexmond 12-2-1702, (get. Willemijntie Wiggers, in Zelant).

Beligjesgrootouders van vaderszijde

De grootvader Tonis Lubbertsz. wordt vermeld in het doopboek van Lexmond bij de doop van

enkele kinderen. Niet alle kinderen zijn hierin echter terug te vinden, daar de registratie van

de dopelingen in de eerste helft van de zeventiende eeuw in Lexmond nog verre van perfect

was. De naam van de moeder wordt niet genoemd. Zowel de oudste dochter van Floor Teunisz.

als die van Haesje Teunisdr. dragen de voornaam Stijntje en het is zeer waarschijnlijk, dat dit

de voornaam is van Beligjes grootmoeder. Daar komt nog bij, dat op 24 maart 1667 de oudste

zoon van Haesje Teunisdr. gedoopt wordt en bij de doopinschrijving vermeld staat: 'getuige

Stijntje Petersdr., de grootmoeder'.

Dat Haesje Teunisdr. een zuster is van FloorTeunisz., blijkt duidelijk uit de hieronder genoemde

akte van uitkoop, opgemaakt na het overlijden van Haesje Teunisdr.

In het oud-rechterlijk archief van Lexmond en van Lakerveld wordt het echtpaar Tonis Lub-

bertsz. en Stijntje Petersdr. een enkele maal vermeld. Het echtpaar woont in bij Stijntjes vader.

Deze akten zullen bij de generatie van de overgrootouders van Beligje worden beschreven.

KWARTIERSTAAT (gen. III, nr. 4-5)

4. Toenis Lubbertsz., tr. vóór 1636

5. Stijntje Petersdr., overl. na 24-3-16674.
Uit dit huwelijk:
1. Haesge Teunisdr., overl. vóór 5-5-1686, tr. vóór 1667 Teunis Petersz. (Teunis Peter Jacobsz.), mogelijk

ged. Lexmond 9-10-1630, won. op Lakerveld. (hij tr. (2) MarrigjeJacobsSmit).
Uit dit huwelijk zijn zes dopen in Lexmond en Meerkerk gevonden. Slechts twee kinderen blij-
ven in leven.

Compareerde voor schout en schepenen van Lakerveld Teunis Petersz., weduwnaar wijlen
Haesge Teunisdr. ter eenre en Lubbert en Floris Teunisz., gebroeders van de voorsjegde]. Haesge
Teunisdr. en oversulcx oomen en bloedvoogden over Peter en Teunis Teunisz. bij hem eerste
comparant verwekt aan de voors[egde]. Haesge Teunisdr. ter andere zijde. En verklaarden zij
getroffen te hebben een contract van uitkoop van alle sodanige goederen als de twee kinderen
door doode van haar moeder aangekomen mogen zijn. [...] Actum 5-s-i686s.

2. CrijntjeTonisdr.,ged.Lexmondi4-7-i644,(get.demoije, WiggerHuijbertsvrouw).
3. PeterTonisz., ged. Lexmond 10-1-1647, (get. de moije).
4. LubbertTonisz., geb. ca. 1650, tr. Maychie Claesdr., dr. van Claes Florisz. [Bolgarij en Autena nr. 1 d.d.

26-7-1631/ marge: 3-11-1686]
5. Floris Teunisz. (van Nieuwkerk), ged. Lexmond 8-9-1652, tr. Fijgje Willems de Nieuweboer.
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Beligjesgrootouders van moederszijde
Gezien het patroniem van Beligjes moeder, is het duidelijk dat grootvader De Nieuweboer Wil-
lem heet en dat zijn vrouw vermoedelijk de voornaam Beligje heeft, is hiervoor al besproken
bij het gezin van Floris Teunisz. en Fijgje Willems de Nieuweboer. Dit vermoeden wordt versterkt
door het feit, dat Willem Willemsz. de Nieuweboer, Fijgjes broer, zijn oudste dochter eveneens
Beligje noemt. Daarna is gezocht in het oud-rechtelijk archief van de gerechten Lexmond en
Lakerveld, maar de zoektocht naar een echtpaar met de voornamen Willem en Beligje blijft
vruchteloos. Door het optreden als doopgetuigen zijn van het genoemde echtpaar drie kin-
deren bekend, Fijgje Willems, Willem Willems en Lijsbet Willems de Nieuweboer. In het doopboek
van de gereformeerde kerk van Lexmond en in die van de omliggende plaatsen is geen gezin
met die kinderen te vinden, terwijl het zeker is dat het gezin van een 'Wilm de Nieuwen boer'
in het rampjaar 1672 in het gerecht Lexmond woont. Op 8 augustus van dat jaar wordt hij
aangeslagen voor ƒ 6-6-0 voor de 'inquartieringe der Millijtie'6. Allerlei mogelijkheden wor-
den bekeken. De achternaam 'De Nieuwe boer' is in die periode dikwijls een tijdelijke naam,
waarvan de betekenis dan letterlijk wordt opgevat. Uit het artikel van drs. K.A. Reuvers in
O.V. 19937 blijkt dat een aantal nakomelingen de achternaam Dejongh gaat voeren. Te lang blijf
ik mij blind staren op de gereformeerde doopboeken van het oosten van de Alblasserwaard en
de Vijfherenlanden.

Het gemak waarmee Beligje Floren van Nieuwkerck bij haar eerste huwelijk overging naar de
r.-k. kerk en vervolgens bij haar tweede huwelijk weer terugkeerde naar de gereformeerde
kerk, had aanleiding moeten zijn om andere religieuze richtingen in het onderzoek te be-
trekken. Het was de heer L.M. van der Hoeven die mij wees op het oudste r.-k. doopboek van
Vianen, waarin de grootouders van Beligje van Nieuwkerck voorkwamen. Het echtpaar De Nieu-
weboer blijkt r.-k. te zijn. Willem Teunisz. de Nieuweboer en zijn vrouw Beligje (Belia) laten ver-
schillende kinderen dopen in de r.-k. kerk van Vianen. De eerst vermelde doop van een kind
van het echtpaar dateert van 1653. Niet alle kinderen zijn terug te vinden, daar het doopboek
in 1653 begint en er een aantal hiaten is8. Slechts één maal wordt Beligje aangeduid met het
patroniem Frederiksdr. en dat leidt tot enige verwarring.

In het oud-rechterlijk archief van Lakerveld tref ik een akte uit 1637 aan, waarin een Tomas
Willemsz., zoon van Willem Fredericksz., kort voor zijn overlijden testeert en tot zijn erfgenamen
benoemt zijn broer Frederik Willemsz. en zijn zuster Annigje Willems, die getrouwd is met een
Joost Bastiaensz. Zijn beide halfzusters Eechje en Beligje Willem Fredericksz. dr., die dan nog min-
derjarig zijn, krijgen ieder een legaat van 200 gld.9.

In 1649 overlijdt een tante van de vier overgebleven kinderen. Als mede-erfgenamen van
deze tante verkopen Frederick Willemsz. 'voor hem selve' en Joost Bastiaensz., Arien Herbertsz. en
Willem Tonisz. als 'mans en voogden' van hun huisvrouwen hun deel in de nalatenschap aan
Maijgen Fredericksz Het kan niet anders dan dat de genoemde Willem Tonisz., echtgenoot van
Beligje Willemsdr., identiek is aan Willem Teunisz. de Nieuweboer. En ik neem aan, dat de éénma-
lige vermelding 'Beligje Fredericks' in het r.-k. doopboek van Vianen gezien moet worden als
fout of tenminste als onvolledig. Er had moeten staan: 'Beligje Willems, of Beligje Willem
Fredericksz.dr'. Deze veronderstelling wordt gesteund door de voornamen van de kinderen
van het echtpaar De Nieuweboer. Zoals bij de volgende generatie zal blijken, zijn ook hier de
vier grootouders vernoemd. Was de vermelding in het r.-k. doopboek van Vianen juist ge-
weest, dan zou het echtpaar zeker een zoon Frederick gehad hebben.
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KWARTIERSTAAT (gen. III, nr. 6-7)

6. Willem Teunisz. de Nieuwenboer, tr. vr 16-5-1649
7. Beligje Willem Fredericxz.dr.

Het gezin woont op Cortenoever.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina (Guilielma) Willems, ged. r.-k. Vianen 23-9-1653, (dr. van den Nieuweboer, op den Cortenoe-

ver).
2. Antonis Willems, ged. r.-k. Vianen 13-2-1655 (ouders: de Nieuwe Boer, Beelichjen Fredericx, op Cortenoe-

ver)."
3. Willem Willemsz.deNieuweboer,ged. r.-k. Vianen 6-3-1656 (ouder:deNieuweBoer, in Cortenover)", tr. (1)

AnneGijsbertsKoppelaer; tr. (2)Lexmond 11/26-10-1710 GeertjeTeunis, j .d. van Hoornaar.
4. Fijgje Willems de Nieuweboer, ca. 1660, tr. ca. 1682 Floris Teunisz. (Nieuwkerk) ged. Lexmond 8-9-1652.
5. Lijsbet Willems de Nieuweboer, tr. vóór i696JanAdriaense Warren (Warring), Lexmond.
6. Adrianus Willems, ged. r.-k. Vianen 12-10-1664 (ouders: Willem Theunissen, Belie)".

Beligjes overgrootouders van vaders vaderszijde
Beligjes grootvader Thonis Lubbertsz. is na zijn huwelijk met Stijntje Pctersdr. ingetrokken bij zijn
schoonvader en het vermoeden onstaat dat hij niet uit het gerecht Lexmond of Lakerveld afkom-
stig is. Dit wordt bevestigd door de vondst van twee akten in het oud-rechterlijk archief van Ever-
dingen. Op 12 juni 1648 benoemt Willemken Lubbertsdr., geboren en wonende in Zijderveld, in haar
laatste wilsbeschikking haar broer Thonis Lubbertsz. tot voogd over haar beide zoons en aan haar
schoonzuster Stijntje Petersdr. vermaakt zij haar één na beste rok12. En op 15 januari 1652 benoemen
Willemken Lubbertsdr. en haar tweede manjan Cornelisz. van Schaik, Thonis Lubbertsz. tot hun procureur
om mede in hun naam over te gaan tot scheiding van de boedel van hun overleden broer Cornelis
Lubbertsz.'3 Deze broer is na het overlijden van zijn vrouw uit Zijderveld vertrokken en heeft als rui-
ter onder de Graaf van Culemborg gediend14. Verder onderzoek in het oud-rechterlijk archief van
Everdingen, waartoe Zijderveld behoort, levert een boedelscheiding op, die gemaakt is op 1 april
1615, na het overlijden van Lubbert Cornelisz. '5.

Op deze datum komt Crijntje Thoenisdr. als weduwe van Lubbert Cornelisz. tot een verdeling van
de boedel tussen haar en haar acht onmondige kinderen, waaronder Beligjes grootvader ThonisLub-
bertsz. De kinderen worden daarbij vertegenwoordigd door hun beide ooms Willem en Hendrik Cor-
nelisz. In het oudste trouwboek van Zijderveld worden de huwelijken gevonden van de drie doch-
ters van het echtpaar, zusters van Thonis Lubbertsz. In datzelfde trouwboek is ook de vermelding te
vinden van de ondertrouw van een PieterLubbertsz. van Nijkerk in 1628. Uit de bovengenoemde boe-
delscheiding van 1615 blijkt dat Thonis Lubbertsz. een broer Peter heeft, maar of deze Peter identiek is
aan Peter Lubbertsz. van Nijkerk, is niet vast te stellen. In het archiefdeel van het oud-rechterlijk archief
van Everdingen, waarin de eerder genoemde boedelscheiding is opgenomen, komt in dezelfde pe-
riode ook een Willem Cornelisz. van Nijkerk voor. En zoals hierboven genoemd, is een Willem Cornelisz.,
als broer van de overleden Lubbert Cornelisz., voogd over zijn vijf neven en drie nichtjes. Helaas kan ik
niet bewijzen dat de genoemde 'Van Nijkerks" inderdaad zoon en broer van Beligjes overgrootvader
Lubbert Cornelisz. zijn. Maar het gebruik van de achternaam Van Nijkerk (= Nieuwkerk) door de beide
personen zou erop kunnen duiden dat deze familienaam niet zo maar door Beligje en haar broers
en zuster is aangenomen.

De eerste vermelding van Lubbert Cornelisz. in het oud-rechterlijk archief van Everdingen dateert
van 1 mei 1607. Op die datum transporteert zijn broer Hendrik Cornelisz. t.b.v. Lubbert 3 morgen land
op Overzijderveld. Door de koop krijgt hij een schuld van 300 gld., waarover hij 6%% rente betaalt.
De schuld is op 25 juni 1609 voldaan16. In diezelfde periode koopt hij van EvertReyersz. een akker
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land van één morgen, genaamd 'de brootakker' te Overzijderveld'7.Een halfjaar later blijkt hij nog
een schuld van 150 gld. te hebben, waarover hij jaarlijks eveneens 614 % rente betaalt aan Aertjan
Joostensz.l8.

KWARTIERSTAAT (gen. IV, nr. 8-9)

8. LubbertCornelisz., overl. vóór 1-4-1615, tr.
9. Crijntgen Thoenisdr.

Uit dit huwelijk:
1. CornelisLubbertsz., overl. vóór 15-1-1652, ruiter in de compagnie van de Graaf van Culemborg, tr.

Maria Dirricxdr., overl. vóór 23-2-1627, dr. van Dirck Anthonisz. van Wamel en Maria Pellen.
2. ThonisLubbertsz., tr. StijntjePetersdr.
3. PeterLubbertsz.
4. Baldewijn Lubbertsz.
5. GerritLubbertsz.
6. Kuyntgen Lubberts,].d. van Zijderveld, tr. Zijderveld 30-1/13-2-1631 Theunis Comelisz. van Heycop,

wed. AnnekenDircx, timmerman te Asperen.
7. TrijntgenLubbertsdr., tr. Zijderveld otr. 29-4-1632Jan Maertensz.,).m. van Culemborg.
8. Willemken Lubberts, tr. (1) otr. Zijderveld 9-7-1637 WiggerHuijbertsz., wed . van Maria Claesdr. en van

Maria Cornelisdr.; tr. (2) ca. 1646 Jan Comelisz. van Schaik, j .m. van Leerdam.

Beligjes overgrootouders van vaders moederszijde
Deze overgrootouders van Beligje van Nieuwkerck, Peter Flooren en Haesgejan Vergeersdr., zijn de
enigen over wie voldoende materiaal te vinden is in het oud-rechterlijk archief van de gerechten
Lakerveld en Lexmond. Ook deze voorouders wonen op Cortenoever, zoals uit een aantal akten
blijkt19. In maart 1621 komt de naam van Peter Flooren herhaaldelijk voor in de oud-rechterlijke ar-
chieven van Lexmond. Zij n dochter Trynken blijkt op 5 maart het leven geschonken te hebben aan
een zoon. Toch is dit geen reden voor een feest. Trynken is niet getrouwd en haar vader Peter Flooren
is niet van plan dit zondermeer te accepteren. De vroedvrouw en enkele buurvrouwen, die bij de
geboorte aanwezig zijn, worden verzocht een verklaring af te leggen over de ondervraging van
Trynken tijdens de bevalling20.

Compareerden Willemken Henricx vroetmoeder tot Lexmont Maeyken Willems, Hilleken Tho-
nis, Belyken Gijsberts, Metken Michiels ende Emmeken Joosten. Ende verclaerden gerechtelijk]
versocht te wesen ten versoecke van Peter Florisz om getuygenisse der waerheyt te geven hoe dat
zij comparanten opden v martij 1621 inder nacht gehaelt sijn ten huyse van Peter Florisz. alwaer in
arbeyden gi[n]ck Trynken Peters dewelcke alsoe zij inden hoochsten noot was om een kynt te bae-
ren bijde voors[egde]. vroetvrouwe affgevraecht worden (nadien haer vermaent was datse om haer
siele salichen soude dencken ende datter tusschen die doot ende haer geen onderschiet en was) wie
dat die vader was vant voors[egde]. kijnt ende dat zij toch het kijnt die rechte vader zoude geven,
sij opentlyck verclaert heeft nijemant voor vader te kennen anders dan Cors Gerritsz. ende daerop
te willen leven ende sterven ende oock nijemant ter werelt anders bekent te hebben dan Cors Ger-
ritsz. voors. Alle twelck voorschreven], staet zij eendrachtelijk verclaert hebben waerachtich te
wesen. Actum voor Dirck Roeloffsz. Stout, Schout, Harmen Egbertsz. Bijll ende Huybert Lenertsz.
Crom schepenen tot Lexmont den 9 martij 1621.

In barensnood verklaart Trynken dat zij alleen met Cors Gerritsz. gemeenschap heeft gehad en
dat hij de vader van haar kind is. Met deze getuigenverklaring op zak besluit Peter tot aktie over te
gaan. Hij moet voorkomen dat zijn dochter alleen voor de opvoeding van dit kind zal opdraaien,
wat zou betekenen dat zij uitgeschakeld wordt op de huwelijksmarkt van die tijd. Zijn kleinzoon
wordt "ingepakt" en naar het huis, waar de natuurlijke vader woont, gebracht. Deze weigert het
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kind aan te nemen en stuurt het terug. Daarop laat PeterFlooren hem gerechtelijk aanzeggen, dat hij
de keuze heeft, of hij (Cors Gerritsz.) houdt het kind, of hij laat het op zijn kosten uitbesteden, of het
gerecht (van Lexmond) zal het kind uitbesteden21.

Compareerde Peter Florisz als vader ende voocht van Trijnken sijn dochter ende verclaerde
op huyden doorde vroetmoeder van Lexmont neffens andere vrouwen ten huyse van Henrick
Jansz. alwaer Cors Gerritsz. woont, gesonden te hebben den jonge soon waer van zijn comparants
dochter weynich tijts te vooren was verlost ende also hem compt tselve kynt gerechtel is wederom
gesonden, ende dat tselve nochtans moet onderhouden worden. Soe ist dat hij den voorn. Cors Ger-
ritsz. bij desen doet insinueren off hem believe tselve kijnt nae hem te haelen, offe doen bestaeyde
offe anders dat hij compt van meninge is tselve met het gerecht te doen bestayden. Protesterende
ingevalle tselve ijet wes quaets mochte geschieden wten naem van zijne dochter, tselve te sullen ver-
haelen ter tijt ende wijle hem des believen zall. Actum voor Dirck Roelofsz Stout schout, Cornelis
Cornelisz. Vetter ende Harmen Egbertsz. Bijll den 9 Martij 1621.

Naar alle waarschij nlijkheid kiest de natuurlijke vader voor het laatste en gaan schout en schepe-
nen over tot Veiling' van het kind. Wie wil het kind eenjaar onderhouden voor het laagste bedrag ?
Enkele dames worden uitgenodigd mee te doen, maar uiteindelijk is het toch de grootmoeder,
Haesjejans, die het kind krijgt toegewezen. Het zal me niet verbazen als de dorpsgenoten van te vo-
ren een 'geheime afspraak' gemaakt hebben, voordat het 'loven en bieden' begon22, wantHaesjeJans
krijgt, gezien de tijd, een fors bedrag toegewezen voor eenjaar onderhoud.

Op huyden den 9 martij 1621 hebben schout ende schepenen van Lexmont gerechtelijk bestaeyt
een jonck kijnt om te onderhouden naer behooren daer van moeder is Trynken Peters ende dat
voorden tijt van een geheel jaer ingaende op huyden deses. En nadien daer verscheyde vrouwen
waeren geroepen om te zien wie het op het minste aennemen wilde is eyntel[ijk] gebuert dat tus-
schen loff ene both den schout het selve hem opgehangen ende aengenomen is bijde huysfr. van
Peter Florisz. jaerl[ijks] voor de somme van 47-0-0. Behalven tgeen tselve kijnt aen sijnlijff vannode
soude mogen hebben van cleer als andersins, met sulcke conditie dat zij sel genieten het halff jaer
daer inne tselve kijntsoude mogen comen testerven.[...].

Wie denkt, dat de zaak hiermee geregeld is, vergist zich. Pas in 1635 vind ik de laatste vermelding
omtrent deze zaak.

Wie is Cors Gerritsz. ?
Eén ding is duidelijk, Cors Gerritsz. is niet een man die bereid is om op dat moment de rol van echt-
genoot en huisvader op zich te nemen. Hij is een jonge man die alvorens zich definitief ergens te
vestigen, eerst nog wat avontuur wil beleven. Zijn droom is als ruiter deel te nemen aan de strijd
tegen de Spaanse bezetters. Al op zeer jonge leeftijd is zijn moeder overleden. Als kort daarop ook
zijn grootvader,HuibertLambertsz., overlijdt, is hij, naar tijd en regio gemeten, de erfgenaam van een
redelijk vermogen. Zij n vader kan niet voor hem zorgen en daarom wordt hij opgenomen door zij n
oom en tante, Hendrikjansz. en Gerrigen Huiberts. In 1620 is hij al mondig, want in dat jaar maakt hij
samen met zijn oom en grootmoeder een erfloting van alle bezittingen van zijn grootouders23 en
twee jaar daarna verklaart hij van zij n vader zijn moederlijk erfdeel ontvangen te hebben24. Op die-
zelfde datum, 30 april 1622, doet hij afstand van al zijn onroerende goederen t.b.v. zijn grootmoe-
der, Nellekejansdr., op voorwaarde dat zij hem "uitrust tot ruiter" en al zijn schulden overneemt.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de "pretensie van Trijn Petersdr.", die zaak moet Cors zelf
oplossen2S. Zijn grootmoeder verklaart dat zij haar kleinzoon niet zal onterven. En inderdaad een
halfjaar later maakt zij een nieuw testament waarbij zij de helft van haar bezittingen nalaat aan
haar kleinzoon, maar die daar pas over mag beschikken als hij 33 jaar is26.
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HuibertLambertsz.
tr.

Nelleken Jansdr.27

Janneken Huiberts Gerrigen Huijberts
overl. vóór 7-2-1611 tr.

tr. Gerrit Corsz. Hendrik Jansz. van Keeckum

Cors Gerritsz.
(heeft relatie metTrynken

Petersdr.)

Jan Cors Gerritsz.
geb. Cortenoever 5-11-1621

Dit speelt zich allemaal ruim een jaar na de geboorte van het kind van Trijn Petersdr. af en het is
duidelijk dat de vordering, die Trijn heeft, nog niet geregeld is.

Gedwongen door een gerechtelijke uitspraak na een procedure, die hij kennelijk verloren heeft,
sluit Cors Gerritsz., nu vermeld als 'ruyter onder die vane van zijne Genade van Brederode', op 14
januari 1623 een overeenkomst met Trijn Petersdr.18. Hij zal Trijn 200 gld. geven voor de kosten van
levensonderhoud van zijn zoon Jan Corsz. Het bedrag zal betaald moeten zijn voordat de jongen 18
jaar is en zolang zal hij een jaarlijkse rente betalen van 12 gld. 10 stuivers. Mocht de jonge zoon voor
die datum overlijden, dan komt het hele bedrag aan Trijn. Zij zal bovendien 80 gld. krijgen wegens
de defloratie en de kraamkosten en nog eens 25 gld. wegens achterstallige rente over de twee voor-
afgaande jaren. Blijkens vermelding in de marge worden de laatste twee bedragen nog hetzelfde
jaar uitbetaald. Als onderpand voor de hoofdsom van 200 gld. en de jaarlijkse rente, stelt Cors Ger-
ritsz. vier morgen land methuisinge en bepotinge29.

Door de afwezigheid van Cors Gerritsz. vindt echter geen regelmatige betaling van de jaarlijkse
rente plaats. Er zal af en toe druk nodig geweest zijn om dat bedrag uitbetaald te krijgen. In de mar-
ge van de vorige akte wordt vermeld, dat de eerste betaling van de rente pas na vier jaar plaats vindt
en wel aan BeerntHeyndricxz., de echtgenoot van Trijn Petersdr. In 1629 wordt een nieuwe overeen-
komst opgesteld, die vrijwel gelijk is aan de overeenkomst van 1623. Zoon Jan is nog steeds in leven.
Als onderpand wordt een ander perceel land aangewezen30. En in de marge van deze overenkomst
staat, dat Trijn Petersdr. op 20 mei 1635 verklaart 'voldaan te zijn' van de volledige hoofdsom en van
alle rente.

Een jaar nadat deze zaak tot een goed einde is gebracht, sterft Haesjejansdr. Op 17 mei 1636 com-
pareren Pieter Jansz. Hoen, Jan Henricxz., Joost van Moortaenge, Tonis Lubbertsz. en Cornelis Fransz. als
'mans en voogden van haerluijder huijsvrouwen', Teuntge Peters, Neeltgen Jacobs weduwe van Fbor
Petersz., en Anna Fransdr. weduwe van Henrick Petersz., bijgestaan door Gerrit Jansz. Vergeer hun oom
en dezelfde Vergeer en PeterFloren, vervangende Trtjntgen Petersdr. allen samen kinderen en erfgena-
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men van Haesgenjan Vergeers dr., hun moeder. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz. van Noordeloos een
'halffscheijdinge van 3 mergen lants' die zij gemeen met hun vader hebben in Cruijendael onder
Lexmond31. Omstreeks diezelfde datum wordt een verdeling gemaakt van de resterende bedragen
tussen de dochters Teuntgen, Jannegen, Haesgen, Stij ntge, Anna, Trijntgen, Lijs en de schoondoch-
ters Neeltgenjacobsdr. en Anna Fransdr.3Z.

Ruim driejaar na het overlijden van zijn vrouw maakt Peter Flooren zijn laatste testament33. Hij
is ziek en zal niet lang daarna zijn overleden. Zijn naam wordt in de archieven niet meer aange-
troffen. Hij legateert aan zijn dochter en schoonzoon, Stijntje en ThonisLubbertsz. (zie kwartierstaat
gen. UI, nr. 4 en 5), de huur van de hofstede daar hij op woont en het deel van het huis, staande op
de hofstede, dat zijn eigendom is. Bovendien krijgen zij de totale veestapel, alle huisraad en al zijn
kleding. Ook zal Stijntje nog 100 gld. krijgen voordat de boedel verdeeld wordt onder zijn erfgena-
men. Dit bedrag heeft Stijntje nog tegoed van haar moeders erfdeel.

KWARTIERSTAAT (gen. IV, nr. 10-11)

10. Peter Flooren, overl. na 25-10-1639, tr.
11. Haesgenjan Vergeers. dr., overl. vóór 17-5-1636, vermoedelijk dr. van Jan Jansz. Vergeer.

Uit dit huwelijk:
1. NNPetersdr., tr.PieterJansz.Haen.
2. Janneken Peter Floren, tr. vóór 1626 Jan Henricxz.
3. NN(Haesgen?)Petersdr.,tt.JoostvanMoortaenge.
4. StijntjePetersdr., tr. Tonis Lubbertsz.
5. NN(Lijsgen?)Petersdr., tr. Cornelis F ransz.
6. TeuntgePetersdr.
7. FloorPetersz., overl. vóór 17-5-1636, tr. Neeltge Jacobs.
8. Henrick Petersz., overl. vóór 17-5-1636, tr. Anna Fransdr.
9. Trijntgen Petersdr., tr. vóór 11-5-1627 BeerntHenricxz., ws. overl. vóór 5-1636.

Beligjes overgrootouders van moeders vaderszijde
Deze overgrootouders vormen zeker de zwakste schakel in het geheel. Er is helaas geen akte gevon-
den waarin Beligjes grootvader Willem Tonisz. Nieuweboer voorkomt met zijn ouders. Een sluitend
bewijs kan ik hier dan ook niet bieden! Toch meen ik te mogen stellen, dat Tonis Willemsz. Nijeboer
en FijgjeAdriaensdr. de overgrootouders zijn van Beligje van Nieuwkerck. Ik kom tot deze conclusie op
grond van de volgende argumenten. Ten eerste het gebruik van de naam 'Nijeboer/ Nieuweboer'
door Tonis Willemsz. en Willem Tonisz. Ten tweede de overeenstemmende patronymica. Ten derde de
voornaam van de vrouw van Tonis Willemsz., F ij gj e. Fijgje Willems de Nieuweboer moet naar deze groot-
moeder vernoemd zijn (zie schema). Daar komt bij dat Willem Tonisz. Nieuweboer ook nog een zoon
de voornaam Adriaan geeft.

Er is mij slechts één akte bekend, waarin de namen van deze overgrootouders voorkomen.
Op 28 april 1653, na het overlijden van FijgjeAdriaensdr., koopt Tonis Willemsz. zijn twee min-
derjarige kinderen uit. Zij worden vertegenwoordigd door hun oom Cors Adriaensz. Vader To-
nis Willemsz. zal zoon Elias en dochter Fijgen Tonisdr. een bedrag uitkeren zodra zij twintig jaar
zijn, of een huwelijk sluiten. Verder zal hij hun opvoeding betalen en hen naar school laten
gaan34.
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KWARTIERSTAAT (gen IV, nr. 12-13)

12. Tonis Willemsz. de Nijenboer, tr.
13. FijgjeAdriaensdr. overl. vóór 28-4-1653.

Uit dit huwelijk: (onvolledig)
1. Willem Teunisz. Nieuweboer, tr. Beligje Willem Fredericxz.dr.
2. EliasTonisz.
3. Fijgen Tonisdr.

Beligjes overgrootouders van moeders moederszijde
Gelet op de voornamen van de kinderen van Willem Tonisz. NieuweboerenBeligje Willemsdr. moeten de-
ze overgrootouders de voornamen Willem en Wilhelmina (Willemijntje) dragen. En inderdaad zijn
dit de voornamen van de ouders van Beligje Willems. Willem Fredericksz. is in eerste echt getrouwd
met Belichje Thomasdr., die waarschijnlijk in 1611 overlijdt. Ruim zeventien jaar na haar overlijden,
als Willem al vele jaren met zijn tweede echtgenote getrouwd is, wordteen overeenkomst met zijn
voormalige schoonfamilie gesloten. Het blijkt dutDeliana Thomasdr., de zuster van Belichje, na haar
overlijden al haar persoonlijke bezittingen, zoals kleding, sieraden en zilverwerk, uit het sterfhuis
gehaald heeft. Jarenlang is er twist geweest over de teruggave van deze bezittingen. Nu zullen Wil-
lem en de drie kinderen uit zijn huwelijk met Belichje Thomasdr. schadeloos gesteld worden, mits
Willem kan aantonen dat hij de kosten van levensonderhoud van één van die kinderen, die enige
tijd bij zij n zwager in huis is geweest, betaald heeft35.

De eerste vermelding van het tweede huwelijk van Willem Fredericxz. met Willemtje Gerritsdr.
Scheer, dateert van 12 februari 161636. Dan dragen een zuster en zwager van Willemtje, Merten Hen-
driksz. en Emmeken Gerritsdr., de 1 morgen land, die zij als erfgenamen van GerritHendriksz. Scheer van
hun moeder gekregen hebben, over aan Willem Fredericksz. Op 15 november 1624 maken Willem Fre-
dericksz. en Willemken Gerritsdr. echtelieden wonende in Heijcoop een gezamenlijk testament. Zij
lijftochten elkaar in al hun goederen tot hertrouwen toe. Voorts bepaalt Willem Fredericksz. dat zijn
boedel pas verdeeld mag worden tussen de kinderen uit zijn beide huwelijken, zodra het jongste
kind uit zijn tweede huwelijk de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt en alle kinderen op kosten van
de gemeenschappelijke boedel zijn opgevoed. Alle kinderen zullen daarna gelijk delen37. Uit zijn
tweede huwelijk heeft Willem Fredericksz. twee dochters. De oudste van de twee draagt de naam
Eechje en is vernoemd naar zijn moeder, Agatha Cornelisdr. De jongste van de twee, Belichje, is ver-
noemd naar zijn eerste vrouw, Belichje Thomasdr. Het is lange tijd gebruik geweest om een eerdere
echtgenoot of echtgenote te vernoemen, hoewel het niet zo is, dat alle echtparen zich hier aan
hielden. En hiermee eindigt de lijn van vernoeming van Beligje in de directe lijn.

Willem Fredericksz. verkrijgt tijdens zijn tweede huwelijk een aantal leengoederen. Op 9 juni 1620
krijgt hij door overdracht van CornelisArnoutsz. een leen van 6 morgen land in Zijderveld, leenroerig
aan het Huis van Vianen. Minder dan drie jaar later, op 22 mei 1623 verkoopt hij het perceel weer38.
Op 15 november 1626 verwerft hij een viertel land in Boeikop eveneens leenroerig aan het Huis van
Vianen. Dit leen wordt op 30 maart namens zijn weduwe, door zijn zwager Hendrik Gerritsz. Scheer,
overgedragen aan Hendrik Jansz. van Wijk39.

Eén dag later op 31 maart 1631 verkopen Willemken Gerrits Scheer, gesteund door haar broer Hen-
drik, en Claes Thomasz. en AdriaanAnthonisz. Middelcoop als voogden van de drie kinderen van wijlen
Belichje Thomasdr. en de twee kinderen van Willemken Gerritsdr., z'A mr. land op Bolgarij40. Ruim an-
derhalfjaar na het overlijden van haar man trouwt Willemtje Gerritsdr. opnieuw.
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KWARTIERSTAAT (gen. IV, nr. 14-15)

14. Willem Freericxz., geb. ca. 1585, overl. vóór 30-3-1631, zn. van Frederick Willemsz. en Agatha

Cornelisdr., tr. (1) Belichgen Tomasdr., overl. vóór 12-12-161141, dr. van Thomas Dircksz. en Annigje

Claesdr.; tr. (2) vóór 12-2-1616

15. Willemina Gerritsdr. Scheer, geb. Zijderveld, dr. van Gerrit Hendriksz. Scheer en Willemtje

Willemsdr.42;tr. (2) (otr. Zijderveld 2-9-1632) Antonis Gysbertsz., jm. van Hoogend van Middel-

koop.
Uit het eerste huwelijk van Willem Fredericksz.:
1. Frederick Willemsz., tr. N. N. Cornelisdr. Vincfc3, dr. van Cornelis Eymertsz. Vinck en Grietgen Jans-

dr. Brouwer.
2. AnnigjeWillems, tr. vóór 21-6-1637JoostBastiaensz.".
3. Tomas Willemsz., overl. na 21-6-163745, vóór 8-1-1638.
Uit het tweede huwelijk van Willem Fredericksz.:
4. Eechtgen Willems, tr. Adriaen Herbertsz.
5. Belichgen Willems, tr. Willem Tonisz. (Nieuweboer).

Noten
1. T. Oskam, Genealogisch probleem in defamilieDen Uijlopgelost, in: GensNostra 58 (2003), pag. 95-101.
2. Op die datum was zij getuige bij de doop van een kleindochter van haar overleden schoonzuster,

HaesjeTeunisdr.
3. Het doopboek van Lexmond heeft een hiaat van 16-11-1688 tot 23-12-1694.
4. Op die datum was zij getuige bij de doop van haar kleinzoon Tonis Teunisz.
5. Nat.Archief, ora Lakerveld 7 fol. 51V.
6. Nat. Archief, ora Lexmond 44 (losse akten).
7. K. A. Reuvers, Kwartierstaat Van Oord(t)/Dejong, in: Ons Voorgeslacht 48 (1993), pag. 510-516.
8. Het oudste r.k doopboek van Vianen vermeldt dopen van de jaren 1653-1658,1662-1687.
9. Nat. Archief, ora Lakerveld 4 fol. 26v.

10. Nat. Archief, ora Lakerveld 25 akte 95, d.d. 16-5-1649.
11. Met dank aan drs. L. M. van der Hoeven.
12. Nat. Archief, ora Everdingen 10 fol. 32V., d.d. 12-6-1648.
13. Nat. Archief, ora Everdingen 11 fol. 4, d.d. 15-1-1652.
14. Nat. Archief, ora Everdingen 8 s.f., d.d. 23-3-1627.
15. Nat. Archief, ora Everdingen 1 s.f., d.d. 1-4-1615.
16. Nat. Archief, ora Everdingen 1 s.f., d.d. 1-5-1607.
17. Nat. Archief, ora Everdingen 1 s.f., d.d. 13-6-1609.
18. Nat. Archief, ora Everdingen 1 s.f., d.d. 9-1-1610.
19. Nat. Archief, ora Lakerveld 2 fol. 36, d.d. 21-7-1622. Peter Florisz. won. op Cortenoever bekende

schuldig te zijn Claes Cornelisz. won. tot Lexmond de somme van 150 car. gld. ora Lakerveld 2 fol.
58, d.d. 3-12-1623. Peter Floren won. op Cortenoever bekende schuldig te zijn Johan Snoeck, burger
tot Gorcum de somme van 125 car. gld. welke penningen hij schuldig was eenen Jan Adriaensz.
Pluij mgraef, ter cause van gehaelde waren, bieren [...].

20. Nat. Archief, ora. Lexmond 3 fol. 38.
21. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 37V.
22. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 38.
23. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. iov-12, d.d. 24-3-1620.
24. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 67, d.d. 30-4-1622.
25. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 67V.
26. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 73V., d.d. 2-10-1622.
27. Nat. Archief, ora Lexmond 2 fol. 133V, fol. 145.
28. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 8ov.
29. Nat. Archief, ora Lexmond 3 fol. 8iv.
30. Nat. Archief, ora Lakerveld 3 s.f., d.d. 12-4-1629.
31. Nat. Archief, ora Lakerveld 4 fol. 14. en ora Lakerveld 25 akte 38, d.d. 17-5-1636.
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32. Nat. Archief, ora Lexmond 48, Boedel papieren van nalatenschap van Haesgen.
33. Nat. Archief, ora Lexmond 5 fol.188, d.d. 25-10-1639.
34. Nat. Archief, ora Lexmond 7 fol. 67.
35. Nat. Archief, ora Lakerveld 25 akte 10 en ora Lakerveld 3, s.f., d.d. 15-1-1629.
36. Nat. Archief, ora Everdingen 1 s.f., d.d. 12-2-1616.
37. Nat. Archief, ora Everdingen 1 s.f., d.d. 15-11-1624.
38. Ons Voorgeslacht 41 (1986), pag. 401/402.
39. Ons Voorgeslacht 41(1986), pag. 533/534.
40. Nat. Archief, ora Everdingen 16, s.f., d.d. 31-3-1631.
41. Nat. Archief, Kamer van Justitie van Vianen 82, d.d. 12-12-1611.
42. De vrouw van Gerrit Hendriksz. Scheer wordt bij twee gelegenheden aangeduid met het pa-

troniem Willemsdr. Bij alle andere gelegenheden staat zij vermeld als Willemtje Gerrits (soms
Gerritsdr.) Dit is een verwijzing naar haar echtgenoot die zij vele jaren heeft overleefd. Uit het
oud-rechterlijk archief van Vianen (inv.nr. 6 fol. 285) wordt duidelijk dat Willemtje Willemsdr. een
jongere (half-?)zuster heeft, die Aeltje Willemsdr. Neck heet.

43. Nat. Archief, ora Lakerveld 4 fol. 129V. d.d. 29-1-1648 Magescheid tussen de weduwe en de kinderen
van Cornelis Eymertsz. Vinck. Grietge Jansdr. Brouwer ter eenre en IJmert Cornelisz Vinck, mits-
gaders Peter Gijsbertsz. ende Frederick Willemsz. als mans en voogden van hun huisvrouwen en
Aertgen Cornelis IJmerts Vinck, geass. met Frederick Hermans Vinck haar neef ter andere zijde
gaan over tot verdeling van de boedel.

44. Nat. Archief, ora Lakerveld 5 fol. 164V. - De erfgenamen van Deliana Tomasdr. onder wie Frederick
Willemsz. en Joost Bastiaensz. transporteren een huis staande op 8 mr. land te Lakerveld. 20-10-
1665.

45. Nat. Archief, ora Lakerveld 4 fol. 26V. Op 21-6-1637 testeert Tomas Willemsz. Zijn erfgenamen zijn
zijn broer en zuster. Zijn beide halfzusters krijgen een legaat.

Uit Antwerpse Bron (134)

Ultima july 1603; Jan van Mierde coopman alhier, in den naeme ende als volcomelyck gemech-
ticht omme tghene des naerbeschreven is te doene van Joncker Jan van Lixbonne by procuratie
gepasseert voor Burgemeesteren der stede van Appingadamme in den frieschen omlanden
tusschen den Eemse ende Lauwers opten lesten dach maij lestleden stilo veteri, quam
vidimus [die wij gezien hebben], bekende ende verlyde ... dat hy overgegeven, gecedeert
ende getransporteert heeft... Rombout van Mansdale de vyffentseventich carolusgulden erflick
[rente] ... die prelaten, edelen ende steden van den lande ende hertochdomme van Brabant
representerende de drye staten desselfs lant op den xxvj dach der maent junij anno xvC. Lxviij
vercocht hebben Joncker Carel Triapijn ende Jouffrouw Marie van Broeckhove syn huysvrouwe,
... welcke voern. rente den voorn. Joncker Jan van Lixbonne by den voors. wylen Jouffr. Marie
van Broeckhove, syn moeye, in haren testamente ende leste wille, gepasseert voor Geeraert
Pitten openbaer notaris in presentie van getuygen op den xv.en dach juny anno xvC.Lxxxvij
gemaect ende gelaeten is naer luidt van de bescheede daeraff synde ... Hier naer volcht den
teneur van voors. procuratie.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 448, f. 146/153] [M.V-K]
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archiefnieuws
Scherpenzeelse archieven in Ede

Tot voor twee jaar werd een groot deel van de
historische archieven van de gemeente Scher-
penzeel bewaard in de kelder van Huize
Scherpenzeel. In 2002 bleek echter dat die
ruimte niet meer geschikt was voor de bewa-
ring van de waardevolle archieven. Er brak
zelfs een schimmelexplosie uit, waardoor
ingrijpen echt noodzakelijk werd.

De Provinciale Archief Inspectie Gelder-
land keurde de ruimte vervolgens definitief
af en zocht samen met de gemeente naar een
oplossing. Binnen Gelderland was op relatief
korte afstand een voorlopige oplossing voor-
handen: plaatsing van het materiaal in de
archiefbewaarplaats van de gemeente Ede. Na
bespreking tussen Ede en Scherpenzeel werd
afgesproken dat de archieven voor een peri-
ode van vijf j aar zouden worden overgebracht
naar Ede. Voordat dit mogelijk was, bleek
eerst dat het archief helemaal schoongemaakt
moest worden door een restauratieatelier.

Situatie in Ede
Op dit moment is het grootste deel van de
archieven, met uitzondering van de laatste
jaren, ondergebracht in Ede. Daar wordt het
materiaal beheerd in speciaal geconditio-
neerde archiefdepots. Daarnaast kunnen de
archiefstukken, voor zover deze openbaar
zijn, worden geraadpleegd in de studiezaal.
Hier is ook een kleine historische bibliotheek
over Scherpenzeel aanwezig.

Nog dit jaar zullen ook de openbare

registers van de burgerlijke stand en het
bevolkingsregister worden overgebracht.
Tevens zullen de archieven van de notaris,
de doop-, trouw- en begraafboeken voor 1811,
de huwelijkse bijlagen en de heerlijkheid
Scherpenzeel beschikbaar zijn. Deze laatste
archieven bevinden zich op dit moment nog
bij het Gelders Archief in Arnhem.
Gemeentearchief voor Scherpenzeel
Doordat de gemeentearchivaris van Ede in
dit voorjaar ook benoemd is tot gemeentear-
chivaris van Scherpenzeel, is de archiefzorg
voor de komende jaren gezien de omstandig-
heden zo goed mogelijk geregeld. Ook zal er
zo optimaal mogelijk worden samengewerkt
met de Vereniging Oud Scherpenzeel. Eén
van de eerste samenwerkingsprojecten is het
digitaliseren van de oude kranten.

Het bezoekadres is: Bergstraat 4 in Ede. De
studiezaal van het gemeentearchief voor Ede
en Scherpenzeel is voor iedereen geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. Meer informatie kan telefonisch (0318-
680318) worden opgevraagd of per mail:

arch@ede.nl
Ook zal binnenkort meer informatie over de
Scherpenzeelse archieven te vinden zijn op
de website:

www.ede.nl/gemeentearchief
Peter van Beek, Gemeentearchivaris van Ede

en Scherpenzeel
[Oud-Scherpenzeel, 16e jg., nr. 3, okt. 2004,

pag. 24/25]

Vlaardingen

www.vlaardingen.nl/stadsarchief
Het Stadsarchief beschikt over een grote hoe-
veelheid toegangen op uiteenlopende bron-
nen, die onmisbaar zijn voor het doen van

primair genealogisch onderzoek, maar ook
voor het verder aankleden van uw genealogie
ofkwartierstaat.

Een overzicht van deze bronnen vindt u

Gens Nostra 60 (2005) 33



in de subrubriek 'overzicht indexen'(zie
rechterkolom) [op internet]. Voor meer
achtergrondinformatie over genealogisch
onderzoek wordt u verwezen naar de desbe-
treffende 'Onderzoekswijzer'.

Studiezaal Informatie Systeem
Een aantal bronnen dat veelal voor genea-
logie wordt benut, is digitaal ontsloten. Zij
zijn raadpleegbaar in SIS, het Studiezaal
Informatie Systeem, waarmee u in één keer
in alle digitaal ontsloten bronnen zoekt. Het
is de bedoeling dat uiteindelijk alle - circa
300 - indices (klappers) hierin worden op-
genomen.

De SIS-applicatie bevindt zich in een test-
fase en is op dit moment [begin november
2004] alleen nog maar te raadplegen door
tussenkomst van de medewerkers. Na de
testfase, die tot eind 2004 duurt, komen
de gegevens beschikbaar op een openbare
computer op de studiezaal. Wanneer deze
beschikbaarstelling tot een positief resultaat
leidt, zal het Stadsarchief de gegevens ter be-
schikking stellen op Internet via ISIS.

Op dit moment zijn de volgende bronnen
digitaal ontsloten in ISIS:
• notariële archieven Vlaardingen, 1622-

1624,1658-1671,1703-1803,1810-1811
• weesboeken Vlaardingen, 1669-1749
• registers van de Burgerlijke Stand, Vlaar-

dingen,
geboorte, 1811-1861
huwelijk, 1811-1866
overlijden, 1811-1860

• registers van de Burgerlijke Stand, Vlaar-
dinger-Ambacht,
geboorte, 1811-1872
huwelijk, 1811-1870
overlijden, 1811-1870

• registers van de Burgerlijke Stand, Zoute-
veen,
geboorte, 1811-1855
huwelijk, 1811-1855
overlijden, 1811-1855

• DTB-boeken, Vlaardingen,
stadstrouw, 1801-1811

[het Stadsarchief van Vlaardingen beheert
ook de archieven van Maassluis]

Regionaal Archief Tilburg

Nieuws in het kort
Wethouder E. Ooihorst droeg in juni
symbolisch de laatste verhuisdoos van
het voormalig Regionaal Archief West-
Brabant, lokatie Oosterhout, over aan het
Regionaal Archief Tilburg. Hiermee is de
fysieke fase van de verhuizing afgerond.
Op de website houden we u op de hoogte
van alle aanvullingen uit de zes nieuwe
gemeenten in de rubriek actueel.
Het secretariearchief van de voormalige
gemeente Berkel-Enschot over de periode
1981 tot 1996 is te raadplegen in het Onder-
zoekerscentrum van het Regionaal Archief
Tilburg.
Het schepenbankarchief van 's-Graven-
moer is gerestaureerd en kan weer ge-
raadpleegd worden. Van dit archief zullen
verschillende nieuwe toegangen op de
website beschikbaar komen.

• Komend halfjaar zal het schepenbankar-
chief van Oisterwijk worden gerestau-
reerd. Hiervan ondervindt u geen hinder
omdat het hele atchief op microfiche be-
schikbaar is in het Onderzoekerscentrum.

• Per 1 september jl. zijn de microfiches en
fotokopieën (boeken) van de niet-aange-
sloten gemeenten uit het Onderzoekers-
centrum verwijderd.

Adres: Kazernehof 75,5017 EV Tilburg; Post-
bus 90155,5000 LH Tilburg
Tel.: 013-5429470
Internet:

http://regionaalarchief.tilburg.nl
E-mail:

regionaalarchief® tilburg.nl
Openingstijden: di-vrij 10.00-17.00 uur; za
10.00-16.00 uur (uitgezonderd in de maan-
den juli en augustus)

[De Lancier, jg. 4, nr. 2, okt. 2004, pag. 6]
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Museum Stad Appingedam

Collectie Houwerzijl
In een van de middeleeuwse kelders van
Museum Stad Appingedam bevindt zich
de collectie Houwerzijl. Deze deelcollectie,
die 3209 objecten omvat, geeft een beeld
van de historische ontwikkeling van de
koperslagerij in Nederland. De collectie is
bijeengebracht door de Damster koperslager
P.T. Houwerzijl (1927-1993). In de loop der
jaren verzamelde hij een indrukwekkende
hoeveelheid gereedschap dat ooit had toe-
behoord aan meer dan veertig koperslagers
uit de provincie Groningen. Veel plaatsen
hadden vroeger een koperslagerij. In Appin-
gedam hadden de koperslagers zich vanaf
1518 verenigd in het smedengilde, samen
met tingieters, blikslagers en zilversmeden.
Vaak was een koperslager gespecialiseerd in
een bepaalde vorm en daarom had hij maar
een beperkte hoeveelheid gereedschap. Om
telkens aan de veranderende smaak van de
klanten te kunnen voldoen, maakten veel ko-

perslagers hun eigen gereedschappen. Ook
de namen van de gereedschappen waren niet
eensluidend. De ene noemde ze naar functie,
de ander naar vorm. Pas rond 1880, na de In-
dustriële Revolutie, hebben de gereedschap-
pen gestandaardiseerde namen gekregen.
De voorwerpen uit de collectie Houwerzijl
dateren uit de 17e t/m de 20e eeuw.

De koperslagerscollectie van Museum Stad
Appingedam is vanwege haar omvang en
cultuurwetenschappelijke betekenis gekwa-
lificeerd als A-collectie volgens het Deltaplan
(MUSIP categorie I). Onlangs is er over de col-
lectie Houwerzijl een deeltje verschenen in
de museumreeks van de Nederlandse Muse-
umvereniging. Het boekje is in het museum
verkrijgbaar voor 1 Euro.
Adres: Wijkstraat 25,9901AE Appingedam
tel.: 0596-680168

[Groningen, Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed,
jg.4,herfst2004,pag.9]

Groninger Archieven

Studiezaal
Nieuwe toegangen beschikbaar: sinds het
verschijnen van de vorige Nieuwsbrief zijn
[o.a.] de volgende nieuwe toegangen op ar-
chieven beschikbaar gekomen in de studie-
zaal en op de website:

www.archieven.nl
• 746 Stoomdorsvereniging Alliance te

Kropswolde, 1907-1971
• 884 Rederijkerskamer Union te Usquert,

1866-2002

• 1075 Parochie Maria ten Hemelopneming
te Veendam, 1797-1873

• 1202 Vereeniging 'Werkmanssteun' te Gro-
ningen, 1886-1922

• 1239 Leesgezelschap van 1768,1807-1983
• 1422 Toonkunstkoor Bekker, 1876-1984
• 1444 Commissie van Toezicht op het mid-

delbaar onderwijs in Groningen, 1864-
1966

• 1511 Gereformeerde kerk van Groningen,
1834-1956

• 1966 Pieter Heertjes Veendorp, 1628-1906
• 2047 Rederijkerskamer Sappho te Lopper-

sum, 1860-1997
• 2052 Rederijkerskamer Kunstliefde en

Vriendschap te Bellingwolde, 1857-1982
• 2069 Provinciaal Instituut voor de ontwik-

keling van de Tuinbouw, 1960-1985
• 2088 N.V. 'De Sluis Paterwoldsche Meer' te

Haren, (1925) 1926-1970 (1994)
• 2102 C.N. Smit, bestuurslid van de Stich-

ting Noord-Nederland
• 2126 Vereniging Plaatselijk Arbeidersbe-

lang te Middelstum, 1919-1961
• 2147 Provinciale Commissie voor subsidië-

ring van voorstellingen en uitvoeringen op
kunstzinnig gebied, 1956-1975

• 2150 Commissie voor de bejaardenoorden,
1981-1990
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• 2153 Inspectie Bejaardenoorden, 1961-1979
• 2167 Afdeling Muntendam, later Menter-

wolde, van D'66,1980-2002
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4,
Postbus 30040,9712 RM Groningen
tel.: 050-5992000

www.groningerarchieven.nl
Openingstijden: di 9.00-21.00 uur, wo-vrij
9.00-17.00 uur, za 9.00-13.00 uur

[Groningen, Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed,
jg. 4, herfst 2004, pag. 10]

Stadsarchief Breda

Het belangrijkste nieuws samengevat. Wat
valt er straks nog meer onder het Virtueel
Loket?

Het woord Loket geeft geen volledig beeld
van onze plannen. Immers een loket is een
plek waar je als dienst iets aanbiedt en als
klant iets afhaalt. Dat is ons te passief. Na-
tuurlijk bieden wij straks digitaal onder
meer inventarissen, foto's en genealogische
gegevens aan. Precies zoals dat al heel lang
in de studiezaal gebeurt. Daarmee kan de
bezoeker doen wat hij wil. Daarnaast komen
er historische artikelen op de site. Maar we
willen meer. Op het Internet moet iedereen
met zijn vragen over de geschiedenis van het
hedendaagse Breda terecht kunnen. We wil-
len ook die mensen bereiken die de weg naar
de Parade niet kennen. En we willen vooral
niet alles zelf doen. Dus komt er naast het
loket een werkplaats, waar de internetbezoe-
ker zelf aan de slag kan met het materiaal dat
wij hem daar aanbieden. Geen kant-en-klaar
verhaal over een aspect van de geschiedenis
van Breda, maar archiefmateriaal waarmee
het verhaal kan worden geschreven, door de
bezoekers van de internetsite. Met de moge-
lijkheid voor discussie. Dit is misschien de
laatste keer dat u iets over het Virtueel Loket

leest. De volgende keer leiden we u misschien
rond in onze Virtuele Werkplaats in oprich-
ting.

HoezietdeplanningeruW?

In het najaar hervatten we de gesprekken
met websites bouwers. Zomer 2005 zou de
nieuwe website van het Stadsarchief gereed
moeten zijn.

Blijft het Stadsarchief20 uur per week open?

In de zomer van 2005 evalueert het Stadsar-
chief de huidige openingsuren. Tot die tijd
blijven de openingsuren in ieder geval ge-
handhaafd. Dan zijn we bijna twee jaar bezig
met de opbouw van het Virtueel Loket. De
20-urige wekelijkse openstelling stelt ons in
staat om te werken aan het Virtueel Loket.
Adres: Parade 12 (ingang Keizerstraat), 4811
DZ Breda; Postbus 90156,4800 RH Breda;
tel.: 076-5294429

http://stadsarchief.breda.nl
E-mail:

stadsarchief@breda.nl
Openingstijden: di en do 9.00-17.00 uur, za
10.00-14.00 uur

[Archivaria, nr. 12, okt. 2004, pag. 2]
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periodieken
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be-
stellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen-
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden niet uitgeleend.

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

Nederland
Angstelkroniek. nr. 7, febr. 2001. De Abcouder Boerderijen van de Ridderlijke Duitsche Orde [vier boer-
derijen; pachters o.a. Van den Bosch, Nagel, Dorresteijn, Van Weesenbergh, Verhoef, De Pijper]; Heintje
Verwey-Meijers. Een werkzaam leven in Abcoude [geb. Breukelerveen 1901]; Vreede Rijk. Een zomer-
huis in Baambrugge [Bock, Danckerts, Bors van Waveren, Popta].

Idem, nr. 8, mei 2001. Gerrit van Arkel [1858-1918, Jugendstil architect]; Verv. Heintje Verwey-Meijers
[Verv. Vreede Rijk [Bock, Hogenhoud, Hingman, Beneker, Paets van Troostwijk, Scheidens, Gillot].

Idem, nr. 8a, mei 2001. Abcoude en Lennik [geschiedenis en achtergrond van een aantal historische
panden].

Idem, nr. 9, okt. 2001. Joannes Vennicx [pastoor te Abcoude 1672-1716]; Een van Rembrandt's Staal-
meesters in Abcoude [Aernout van der Mye en de buitenplaats Oud Gein].

Archievenblad. jg. 108, nr. 7, sept. 2004. Themanummer: archieven en muziek. DigiCult: waakhond
voor ICT en erfgoed; M. Breij: Muziekarchieven in Nederland: bronnen voor onderzoek; H. Strijkers: Een
'muzikaal' bedrij fsarchief in Tilburg. Het archief van de firma M.J.H. Kessels, Koninklijke Nederland-
sche Fabriek van muziekinstrumenten en zijn voortzettingen; M.Bakker: Fonos.nl: audio-conservering
bepaald door de klant ['Tot voor kort fungeerde de muziekcollectie van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid slechts als bedrijfsarchief van de publieke omroep. Sinds november vorig jaar is daar
een consumententoepassing aan toegevoegd: Fonos.nl. Dit on-linemuziekarchief verkoopt muziek
van nationale makelij die niet meer in de platenzaak te verkrijgen is. De consument heeft de keuze uit
zo'n 17.000 in Nederland geproduceerde muziektitels die 'on-demand' worden geproduceerd]; Neder-
lands Muziek Instituut: het geheugen voor componerend en musicerend Nederland; Nederlands Jazz
Archief; R. de la Haye: De reconstructie van de oudste muziek in Nederland; Gerhardus Havingha (1696-
1753). organist en klokkenist van Alkmaar [geb. Groningen (exm. Westerborghs)]; Ph. Lelieveldt: Voor en
na de papierversnipperaar, ervaringen van een archiefonderzoeker [beschrijft de ernstige gevolgen van
het treurigmakend onoordeelkundig vernietigen van archiefstukken. In dit geval door de Centrale Ar-
chief Selectiedienst en betreffende archivalia inzake de jaarlijkse subsidiëring van symfonie-orkesten
> het had er bij na toe geleid dat het werken aan een dissertatie gestopt had moeten worden!]; Nationaal
Pop Instituut [te Amsterdam]; Voor het voetlicht: Rudi van Maanen, adjunct-gemeentearchivaris Lei-
den en bijzonder hoogleraar Stadsgeschiedenis.

Arent thoe Boecop (Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop; secr.: P. Hartog, Postbus 117,8080
AC Elburg; E-mail: p.hartog6@chello.nl), nr. 75, juni 2004. Dertigjaar publicaties; alle kaften van tijd-
schriften en boeken in kleur met een kenschets van de inhoud; S. Goosensen - Spieringkoppen [Siemen
Goosensen, visser, overleed in 1984]; H. Schuijn: Het winkeltje op de hoek; W. van Norek Arent thoe Boe-
cop als uitgever. Een redactionele terugblik; Activiteiten van de werkgroep archief en genealogie; P. van
Beek: Verleden in beeld, 30 jaar Arent thoe Boecop. Kroniek van Arent thoe Boecop, nr. 127, maart 2004; nr.
128, juni 2004.
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Arneklanken.jg. 9, nr. 2, juni 2004. G. de Nooijer: De ARM15 in de jaren veertig en zestig; L. van Belzen: Het
geslacht 'Van de Ketterij' (in Arnemuiden) [nageslacht van Job Blaes tr. (3) Arnemuiden 1609 Claesken
Marijnis; de achternaam werd in 1812 aangenomen];]. Adriaanse: Burgemeester Cornelis Daniël Baars
(1776-1849) [geb. Middelburg (exm. Margaretha Nannings), tr. 1797 Dina Jacoba Blommaert]; Verv. As-
pecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550 (15). De Loterij
in de 16e en 17e eeuw (1); Verv. Uit de kerkenraadsnotulen van Arnemuiden (4) [1580-81]; A.H.G. Verouden:
Het kohier van de honderdste penning van Arnemuiden over de jaren 1674-1676; Zuster Van der Kloos-
ter [werd in 1920 wijkverpleegster te Arnemuiden, overl. 1972].

ItBeaken.jg. 65 (2003), nr. 3/4. G. Bakker: Veenontginningen in Wymbritseradeel
en Doniawerstal vanuit Goënga, Sneek, Ylst, Oosthem en Abbega 900-1300; D.J.
Henstra: De wereldlijke positie van de bisschop van Utrecht in Westerlauwers
Friesland; K.F. Gildemacher: Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske
oarkonden.

Idem, jg. 66 (2004), nr. 1. D.J. Henstra: Repliek op het artikel van J. R. G. Schuur
over de grafelijkheid in Westerlauwers Friesland van 1101 tot ca. 1130; Dupliek,
doorJ.R.G.Srfmur. Fryske Akademy

Bijdragen en Mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland (Vereniging Gelre), deel XCIII (2002).
Hierin o.m. J.M. van Winter: Otto de Rijke van Zutphen (ca. 1050-1113). Een legpuzzel [hypotheses betr.
het netwerk van familierelaties Van Gelre, Van Zutphen, Van Northeim, Van Kappenberg, Van Calve-
lage, Van Ravensberg, Van Tecklenburg, Van Arnsberg, Van Arnstein; met schema]; B. Thissen: Stads-
rechtverlening in de graafschappen Gelre en Zutphen tot ca. 1315: actoren [o.a. het initiatief voor de
stadsrechtverlening, criteria ter beoordeling van de oorkonden; vergelijkende beschouwing van stads-
rechtoorkonden in diverse landsheerlijke gewesten]; B.J.P. van Bavel: Proto-industrie tussen de Gelderse
rivieren? Een eerste verkenning naar de niet-agrarische, marktgerichte activiteiten op het platteland
van het Gelderse rivirerengebied, 1300-1600; L. Aardoom: Frederik Beijerink (1694-1779), Gelders land-
meter en erflater van een ingenieuze dynastie [geb. Nijmegen, zoon van Jorden/Jurrien Beijerink en
Anna Catharina van Juchten (tr. Hummelo 1683); tr. (1) Arnhem 1721 Geertruyd Speyers, dr. van Hendrik
Speyers (uit Wageningen) en Elisabeth Snellenburg]; Een kerkje van over de grens [Gendringen]; De
bouw van radio Koorwijk [1923]; C. Kooman: Het gemeentebestuur van Zaltbommel vóór en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Continuïteit en verandering in de periode januari 1938-mei 1942.

Caert-Thresoor. 23e jg. (2004), nr. 2. A. de Klerk/M. Storms: Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier-
bezit: Een vergeten vorm van cultureel erfgoed; H.A.M, van der Heijden: De Bataafse mythe in de car-
tografie; L. Brink: Een zee zo zwart als de nacht: De geologische schoolwandkaart van Noord-Holland
van W. Kloeke [Hoofd der Openbare School te Schagen; 1888; Willem Kloeke 1852-1934]; Collectie Bodel
Nijenhuis.

The Caledonian Society. Mededelingen, 28e jg., no. 3, sept. 2004. De slag bij Flodden (1513) -James IV
(1488-1513); 1736: Uitgedeelde strenge straf op de 'Coal Peper Galey' [trof matroos Alexander Craffort
na het wegnemen van wijn; verklaring van matroos James Somerall]; R.K. Vennik: Het huwelijksregister
van het regiment Colyear 1718-1783 [1718-44];

Idem: Bronnen voor onderzoek naar studenten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Checkpoint. nr. 7, okt. 2001. Ooggetuigen van de geschiedenis [Willem Reussing, sergeant-verpleeg-
kundige in Srbrenica 1995]; De hellevaart van de Endeh [1942; Jan van Beek, de laatste overlevende; jhr.
J. F.W. de Jong van Beek en Donk]; Bijdragen over Andries Bannink [96 jaar, soldaat-schoenmaker 1940],
Patrick de Wit [29 jaar, Haïti 1995] en Kitty Nieuwenhuis-Diesfeldt [weduwe Indië-veteraan].

Idem, nr. 8, nov. 2001. Over verschillende facetten van herdenken. Van bedevaart tot slagveldtoe-
risme; Menteng-Pulo - een monument. 25.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers in Indonesië begraven
['in de jaren '60 werden alle buiten Java gelegen Nederlandse erevelden gesloten en de stoffelijke resten
herbegraven op zeven daartoe aangewezen begraafplaatsen op Java']; Ooggetuigen van de geschiedenis
[Antoon Hetterscheid (80) in Waalwijk, krijgsgevangene in WOU, hield een dagboek bij]; De verovering
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van het eiland Walcheren [nov. 1944]; Interview met Jan Reitsma [71 jaar, telegrafist Korea en Nieuw-
Guinea] en Ferry de Vries [29 jaar, luchtmachtmilitair, driemaal uitgezonden].

Idem, nr. 9, dec. 2001. Geestelijke verzorgers onmisbaar tijdens een uitzending [aalmoezenier Jo
Janssen (57), ds. Henk van den Bom (59), humanistisch raadsman Henk van Sandwijk (75)]; Parachu-
tistendominee Herbert Timens (1920-1951) posthuum geëerd; Herinneringen aan pater Peter Schins
[overl. 1978]; Ooggetuigen van de geschiedenis. Riskante overval op gevangenis Assen in 1944 [Jan Bult-
huis]; Brieven Indië-veteraan gebundeld [Alex Roelofs, 1929-1986]; Interview met Willem Dijckmeester
[79 jaar, veldprediker in N.-I.] en Kees van der Voort [71 jaar, legeraalmoezenier in Sudan en Libanon].

Cronicke van den Lande van Philippuslandt (Heemkundekring 'Philippuslandt'; secr.: C. Tichem,
Krabbenkreekstraat 2, 4675 AZ Sint Philipsland; E-mail: tibracom@zeelandnet.nl; http://www.sint-
philipsland.nl), 4e jg., nr. 1, maart 2004. De slag op het Slaak, deel 3; De bakkers op Sint-Philipsland,
deel 4 [in 1827 kreeg Marinus van Oeveren vergunning een bakkerij te beginnen in de Voorstraat (tr.
1828 Helene H. van den Berge uit Bruinisse). Opvolger werd in 1830 Damis Everaers (tr. 1829 Adriana
Grootenboer); zoon Pieter tr. 1863 Adriaantje de Groene, weduwe van de broodbakker Lambrecht La-
ven. In 1925 vestigde bakker Giliam Braam (geb. Haamstede 1902; exm. Malipaard) zich te Sint-Philips-
land; herinneringen van zijn twee dochters].

Idem, nr. 2, okt. 2004. J.W. Hofwijk [= W. Kint]: Vuurdoop in de sneeuw. Van de 10de Compagnie Regi-
ment Brabant [22 jan. 1945]; J. Kempeneers: Van vroeger... [Maria Isabelle Beurkens-Mol, geb. 1863, overl.
1965, de eerste die op het voormalige eiland 'Flupland' de 100 jaar bereikte]; Sinte Philipslandt: vage
overblijfselen van het verongelukte dorp [archeologisch onderzoek naar het in 1532 verdronken dorp;
hoe het er uitgezien kan hebben]; Paardenkeuring te Sint Philipsland; Stamreeks Jacobus Anthonie
Stols [geb. St.Ph. 1952 > Francois Stols, 1770 te Steenbergen].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 28e jg., nr. 3,
sept. 2004. R. Boot: Een Adam Cornelisz Boot in de oudste generaties Van der Sluijs te Drimmelen [bere-
deneerde reconstructie met bronnen; zalmvissers op het Bergsche veld (Biesbosch); i6e-begin 18e eeuw;
Versluys]; Verv. Verhoeven uit Altena; G. Klein: Verbeteringen en aanvullingen kwartierstaat Hartveld-
Van Dis [28e jg., nr. 2; o.a. Blaak/Blaeck, Malepart, Goers, Langenelen/Bervoets]; W.M.Beudeker: Reactie
op 'aanv. en corr. - door Irene Dewald' [op genealogie Stoop-Van Raemsdonck]. Genealogie I. De nako-
melingen van Jacob Pietersz Stoop - Zwaluwe [tr. Grietken Laureijs; kinderen gedoopt te Terheijden
1613 en 1616; te Made, Oosterhout, Zevenbergen]. Genealogie II. De nakomelingen van een Cornelis
Jansz Stoop en Anneke Huijberden van Raemsdonck uit Zwaluwe [tr. ca. 1682]; R. Boot: Stoop - proble-
men? [i.v.m. familie Boot; Jacobus Stoop, voogd te Dinteloord 1726; Jan Cornelisz Stoop vermeld 1685-
1699 (1739)]; G. van Genderen: De familie Van Genderen, oorspronkelijk te Zaltbommel [oudst bekende:
Jan Michielsz van Genderen, wonende Zaltbommel, overl. tussen 1618-1622; te Zuilichem, Sprang, 's-
Gravenmoer; I7e-i9e eeuw]; A.M. Bosters: Familiewapens Indervelden en Van Innevelt; Corr./Aanv. Bou-
man uit Wijk; Antw. Van Andel; Aanv. De Pender; A.J. Stasse: Bouwstenen voor een genealogie Mes(ch) in
's-Grevelduin-Capelle en Waspik [oudst bekende: Gijsbert Janse Mes en Marie Dirks Vreem lieten twee
kinderen dopen te Papendrecht 1731 en 1733].

Gens Data. 21e jg., nr. 4, juli-aug. 2004. GensDataPro leest nu ook PRO-GEN bestanden. In service-
upgrade versie 1.9.2 nu geneagrammen met foto's; Uitpakken maar; Amerikaanse genealogische
programma's-3; K. Grdper: Open het raam voor de appel; oftewel van Windows naar Apple; GenNetjes,
nieuw stamboomprogramma; J.F. Stoutjesdijk: TOP verdient betere zoekmogelijkheden; Print-Screen
maken; Weer Spam uitje e-mail.

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland), jg. 30, nr. 3, aug. 2004. Een crimineel
nummer. G.H. Paetzel-Veenstra: Lastige burgers [in het Stadtgericht van Wertheim; Christoffel Ufileber
en familie; 1610-1656]; P.A.A. Klok: Ooit van een Willkommschatz-Register gehoord? [van het Amt Wil-
deshausen uit 1568, opgemaakt t.g.v. de intrede van een bisschop; zie Oldenburgische Familienkunde,
jg. 45 (2003), Heft 3]; T. Schönwetter: Een 'Gauner' in de familie [in het Deutsches Gauner-Repertorium
staan meer dan 36.000 namen uit de periode 1500-1900 van o.a. dieven, bedelaars, oplichters en ge-
vluchte gezellen, kinderen en gevangenen, en de personen met Adelsverlust (1794-1870, een straf die
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edelen boven het hoofd hing); http://home.foni.net/~herumstreifer/index.htm]; R. Stöcker. De Gesmol-
der brouwersfamilie Witte uit Alkmaar; J.J.M. Deitmers: Een dagvaarding voor de kerkbelasting [in 1892
voor landbouwer Adam Deitmer te Heek bij Ahaus]; T. Schönwetter: Grenzeloos verbonden: Westmün-
sterland en de IJsselstreek; Meer dan achthonderd stambomen [in het Landeskundliches Institut West-
münsterland, Gasthausstrasse 15, D-48691 Vreden; E-mail: westmuensterland-institut@-online.de].

De Ghulden Roos, jaarboek No. 24 (1964). De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom. De Mariakapel
vóór 1580; De stad Steenbergen 1630-1830. Perceel- en terreinnamen in het zuidelijk deel van Kruisland;
De Sint Bernards Abdij tussen Hemiksem en Bornem; Belgische vluchtelingen in Roosendaal 4 oktober
-15 november 1914.

Idem, jaarboek No. 25 (1965). Overzicht van de geschiedenis van Roosendaal en Nispen; Plaatsbe-
schrijving van Roosendaal en Nispen; De naam 'Roosendaal'; Van Haviksdonk tot Roosendaal [13e
eeuw]; Roosendaal en de spoorweg; Sporen van het hofstelsel in Noord-Brabants zuidwesten [met kaart
'Tiendensituatie in het Wouwse en Roosendaalse bekenlandschap omstreeks 1750']; R.J.G.M. van Has-
selt: Drie tekenaars van topografische prenten in Brabant en elders: Valentijn Klotz, Josua de Grave en
Constantijn Huyghens jr [met beschrijving (voorstelling, plaats van bewaring enz.]; Verv. Hoge Lieve
Vrouw van Bergen op Zoom [met opgave van zangers, zangmeesters en musici].

Idem, jaarboek No. 26 (1966). J.B. van Loon: Grondgebruik in Noord-Brabants zuidwesten in de mid-
deleeuwen; De parochie Keveringe; Verv. Hoge Lieve Vrouwe. III. Gildeleven.

GMkwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 3, herfst 2004. M. Wevers: Lieu de mémoire. De geschiedenis
van mijn school [Aloysiusschool te Baarn]; E. Maas: Kerk te Vreeland [Gereformeerde Kerk aan de Nigte-
vechtseweg, ontworpen door CA. Lion Cachet in 1906]; Museum zonder muren en gemeentegrenzen:
www.collectieutrecht; Webportret Erfgoed Utrecht Online nadert voltooiing; CA. van Kalveen: Van
kleine kapittels en grote kloosters; Interview met Ingrid den Daas, gids bij Kerken Kijken.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 40e jg., nr. 2, juni 2004. G. van Stavel: Bestrijding van de hondsdolheid
in de 18e en 19e eeuw [Cornelis van der Kas en zijn vrouw Maria de Waal bezaten het recept voor het
bereiden van een drank ter genezing van hondsdolheid, de 'Biltse doldrank'; rond 1700 al bereid door
haar grootvader Jan de Wael, herbergier in De Bilt, overl. 1752; hun erfgenamen 1817-1829; voorts: de
werkende hond, hondenmeppers, hondsdolheid, onderzoeksrapport (1798)]; J.P. van den Hout: 150 jaar
kromstaf.

Idem, nr. 3, sept. 2004. W.R.C. Alkemade: De Wierickerschans als interneringsoord, 1915-1917; G. de
Klerk: Bonifacius, stichter van de Woerdense Petruskerk?

De Heraut Gelre. jg. 21, nr. 1/2, mei 2004. Als inleiding tot een excursie geeft O. Moorman van Kappen een
korte beschrijving van de staatkundige situatie in de (late) middeleeuwen van het Gelders Overkwar-
tier [introductie tot het Slot Wissen (Van Broekhuysen, Van Loë), het klooster 's-Gravendal en het Huis
Heijen (stenen herenboerderij; Spaenrebock)].

Here Nicolaas III. Mededelingenblad van de Gen. Ver. 'Ruwaard van Putten' (secr.: C. Nienoord, Lucre-
tia van Merkenstraat 33,3207 HN Spijkenisse; e-mail: info@gvrp-spijkenisse.nl), jg. 5, nr. 1-2004. M.C.
Braat: Het geslacht Braat (1) [oriëntatie waar naamgenoten voorkwamen; ie en 2e generatie te Spijke-
nisse vermeld sedert 1603].

Idem, nr. 2-2004. Het geslacht Braat (2, slot) [te Hekelingen, Overschie, Hazerswoude en Haarlem-
mermeer; i7e-2oe eeuw].

Historische Kring Laren (Stichting; secr.: S.B. Dikstaal, Kopjeskampen 2,1251HX Laren; donatie € 13,50
p.j.; postabonnement € 18,00 p.j.), kwartaalbericht nr. 87,2004-1. J. Terlingen: Het zwijgen van Laren [Le-
ni Schuiringa-Otto (overl. 1950) en vreemde sterfgevallen]; E. de Groot: Kunstenaars in oorlogstijd [o.a.
Salomon Garf, Baruch Laguna, Lion en David Schulman, Herbert Fiedler, Adriaan Lubbers]; H. Petersen:
Laren in mei 1940; B. de Boer: Dierbare herinneringen aan Laren [Mariët (geb. 1939), dochter van Israël
Kuiper; Adriaan Mooij; mevr. Knebel].
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Idem, nr. 88, 2004-2. Architect van de landelijke bouwstijl. Th.W. Rueter's oeuvre chronologisch in
kaart gebracht [1876-1963]; B. Willemen: De hondenkar; B. deBoer: Een rusthuis voor journalisten [initia-
tiefvan Nicolaas van Harpen, geb. Wijk bij Duurstede 1858, overl. 1931]; J. Out: Het oudste Nederlandse
R.K.Blindeninstituut te Laren en Eemnes (1842-1851) [oprichter Christiaan Samuel Reinhold; 1842-44].

Idem, nr. 89,2004-3. De begrafenissen [verzorgd door drie generaties De Wit; met kwst. (7 gen., zon-
der plaatsnamen) van de kinderen van Gerardus de Wit tr. 1892 Maria de Graaf; —, Vos, —, Majoor];
Verv. Blindeninstituut [leerlingen o.a. Johanna de Leeuw (geb. Laren 1835) en Wilhelmus Lamphen (geb.
Blaricum 1834); voorgeschiedenis Christiaan Samuel Reinhold (geb. Kleef 1785)]; De Valk Lexicon kun-
stenaars Laren-Blaricum: Co Breman [Ahasverus Jacobus Breman, Zwolle 1865-Laren 1938].

'tlnschrien. 16e jg., nr. 1, jan. 1984. Klederdrachten in Noord-Oost Twente.
Idem, nr. 2, april 1984. H. B. Voort: Had het Duvelshof in De Lutte twee lijftochten? [Johan Egbertssone

ten Duvelshove 1459 c.s.].
Idem, nr. 3, juli 1984. Brandstichting op hof Espels [1486]; De markerechten van Woolde. Idem, nr. 4,

okt. 1984. Verv. Markerechten van Woolde; Huis en kerk het Slot bij Hengevelde [in bezit van de familie
Van Hovele/van Hövell (ise-i6e eeuw), via vererving over op Van Coeverden, Van Buloe, Bresson, Töller;
verkoop in 1764 aan baron Van Raet].

Idem. 17e jg., nr. 1, jan. 1985. 'Utrechts' hout op Twentse boerderijen [het kapittel van St. Pieter bezat
de hoofdhof Espelo in Lonneker; ongeoorloofde houtkap]; Vragenrubriek: Reactie [betr. steen met in-
scriptie van Arend de Reiger en Bertha Mol, 1552].

Idem, nr. 2, april 1985. Verv. 'Utrechts' hout; De Schulenborg bij Almelo.
Idem, nr. 3, juli 1985. De stallen van de heren van Twickel; Verv. De Schulenborg [13e eeuw].
Idem, nr. 4, okt. 1985. Erve Wilderinck in Woolde [Herman Laerhuys (1601), Gerhard Sichterman

1639-70 (overl. 1676), tr. Wilhelmina Bonnema; Van Heek, S wier, Greve, Olink, Ter Haar].

De Kleine Meijerij. jg. 55 (2004), nr. 3. F.A.J.M. Scheffers: Een curieus stukje poëzie over een rijke pastoor
uit Udenhout [Jan Cornelis Martens, geb. ald. 1866, overl. Balgoij 1918; met kwst. (5 gen.): Martens, He-
ijmans, Burgmans, Raaijmakers]; Volkshuisraad - materiële volkscultuur (21). Bedkruiken; Oisterwijks
gereformeerd boskerkje gesloten [gebouwd in 1930, architect H. van der Schaar]; F. van Iersel: Villa Loui-
sahof in Haaren [gebouwd in 1920 in opdracht van Pierre de Rooij (1870-1940), fabrikant te Tilburg];
N. van de Langenberg-Scheepers: Wie bouwde het Vughtse orgel in de Essche Sint Willibrorduskerk? [Van
Hirtum; ie organist Johan Georg Walger (1791)].

De Lancier (Regionaal Archief Tilburg), jg. 4, nr. 1, april 2004. Veranderingen en nieuwe openingstijden
[di-vrij 10.00-17.00 uur; za 10.00-16.00 uur, behalve in juli en augustus].

Idem, nr. 2, okt. 2004. Beleef 1940-1944 in archiefschatten.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 32, nr. 3, sept. 2004.J.Th.A. Close: Op het verkeerde been gezet
[Rademacher uit Rasselwitz tr. Nieuwstadt 1931 Close uit Sittard]; Brouwers en brouwerijen [oproep om
aan een project mee te werken; hoofnwstadt@home.nl]; N.A. Hamers: Roermondse huwelijksdispensa-
ties (1680-1794), voornamelijk uit 1741 en 1742 [datum, partner, plaats en evt. schema's]; P. LM. van Hoof:
Limburg Repertorium voor Genealogen [contactdienst: familienaam, gebied, periode, contactpersoon
en adres; pag. 76 t/m 95].

MarsetHistoria. 38e jg., nr. 3, juli/sept. 2004. W.Heijveld: Voor de poorten van het Hemelse Rijk. Neder-
landse mariniers in China [1900-1937]; W. Geneste: Een vergeten periode. Mariniers in Suriname [1951-
53]; Op bezoek bij... Fred Sint [geb. Groningen 1963]; De hoofddeksels van de Jagers 1829-1948; J.M. van
Ee: 'Dan liever de lucht in' [ook in 1841 op Sumatra en in 1824 op Celebes]; F. Snapper: België en Nederland
tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 90 jaar geleden. Marsberichten, 2004-2.

Nationaal Archief Magazine. 2004/3. De vergeten Oostzee connectie. S. Barbier: Retour Amsterdam-
Riga. Waarom de eeuwenoude band van Nederland met het Oostzeegebied meer aandacht verdient
[een database over de Nederlandse Sontregisters staat op internet www.nationaalarchief.nl/sont; de
administratie van VOC en WIC werd op een centrale plaats bijgehouden, hetgeen onderzoek vergemak-
kelijkt. 'De Oostzeevaart daarentegen was het terrein van honderden zelfstandige ondernemers. Wie
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onderzoek wil doen naar de Oostzeecultuur moet op zoek naar de restanten van particuliere bronnen.
Het zijn individuen en families die het schip bemannen, de verzekering afsluiten, de tol betalen en de
opbrengst verhandelen.' Zij spreidden hun risico's door voor i/i6e of i/32e deel te nemen].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXI, no. 1-2, jan.-febr. 2004. B.F. van Wallene: De Van Randerodes van
Montfoort. Een verkenning van een duistere periode in de geschiedenis van de Montfoortse burggraaf-
schap, 1227-1281 [herziene versie van eerdere publicatie in het Tijdschrift His. Kring Breukelen, jg. 13
(1998); hypotheses i.z. verwantschap met De Pape-van Diemerbroek, De Rover, Uten Hamme, Van Lyn-
den, Van Linschoten]; S. terBraake: Meester Simon Pietersz. (ca. 1451-1499). Het leven van een Haarlemse
afstammeling van graaf Willem III van Holland en Henegouwen [via Jan Aelman]; J.C. Streng: Familie-
aantekeningen van de kunstschilder Willem Claesz Heda (1594-1680) [in familiearchief Heerkens (Hist.
Centrum Overijssel); transcriptie]; D. Sinema: Hemrica [nageslacht van Sytse Lefferts (Hemrica), overl.
Bergum 1718; met corr. op publ. 1988]; Vraag: Uijs; K. Schajfers-Bodenhausen: De identificatie van een por-
tret van David Nuyts uit 1628 [eerder werd verondersteld dat het Georg Timmerman voorstelde (zwager
van Nuyts). Deze Georg zou gehuwd zijn met Maria van de Velde en zoon van Pauwels Timmerman en
Maria de Coelkies. Georg (ook: Jeuriaan of Joorich) was geen echtgenoot maar zoon van Maria van de
Velde volgens een schepenakte te Antwerpen (SA 380, f. 107; 8-5-1584), waarin sprake is van Joorich Tim-
merman, wettige zoon van Pauwels en juffr. Maria van de Velde en zijn zwager Melchior Cromhuysen
(en diens huwelijksvoorwaarden voor notaris Dominicus van Cauwenberghe 29-3-1581). Marie Coelkes,
gehuwd met Pauwels Timmerman en haar drie broers en een zuster, Corneliskinderenwijlen, hadden
4-2-1552 een geschil over de uitstaande nagelaten goederen van wijlen Mathijs Coelkes 'zoens was wy-
len Vrancx Coelkes', halfbroer van de genoemde overleden Cornelis (SR 245, f. 208). In Jakob Strieder's
Aus Antwerpener Notariatsarchiven (Wiesbaden 1962), pag. 268 wordt het testament dd. 15-12-1550 ge-
noemd van Pauwels Tymmerman, koopman uit Riga en zijn vrouw Maria Colicques (!). Dit boek bevat
nóg enkele 16-eeuwse gegevens Timmerman (w.o. een Georg) uit Dantzig en Lübeck. Of Pauwels X Van
de Velde dezelfde is als Pauwels X Coelkes is mij niet bekend].

Nijmeegs Katern, jg. 18, nr. 1, febr. 2004. J.Bmuer: Circus Carré: Europa, Amsterdam en ... Hees [Oscar
Carré bezat als zomerverblijf een villa en stallen in Hees; reconstructie van de bedrijvigheid]; H. Weg-
man: Van Engels paardenspel tot Russisch Staatscircus [eerste voorstelling te Nijmegen in augustus
1787 door een gezelschap paardrijders].

Old Ni-js (E-mail: info@heemkunde.nl; www.heemkunde.nl; secr.: G. Booms, Slotlaan, 22,7041 BK 's-
Heerenberg; g.booms@planet.nl; lidm. € 20,20 p.j.; bezoekadres: Stadsplein 70), nr. 57, aug. 2004. Ter
gelegenheid van het 625-jarig bestaan van de stad 's-Heerenberg werd voor deze aflevering gekozen
voor een kroniek, waarin in kort bestek allerlei gebeurtenissen worden gememoreerd uit de geschie-
denis van de gemeente Bergh (zoals de slachtoffers van branden in 1822 en 1846) en uit de algemene
geschiedenis.

't Onderschoer (Stichting Heemkunde Denekamp; h.boink@zonnet.nl), jg. 26, nr. 3, herfst 2004. Dief-
stal aardappels in Lattrop in 1854 [door drie broers Brookhuis]; H. Boink: Inwoners gemeente Denekamp
medio 19e eeuw voor Kantongerecht in Ootmarsum (II) [1857; overtredingen bijv. i.z. verkeerde wielaf-
stand, vissen, jagen en stropen en het uittrekken van jonge boompjes (door de 12-jarige Marie Vrielink,
waarvoor ze 14 dagen gevangenisstraf kreeg)]; J. Gortemaker: Zout, jenever en de bajes. Belastingstelsel
begin 19e eeuw [Gerardus Gortemaker in 1862 en 1883 gesnapt bij het smokkelen]; H. Boink: Onderzoek
diefstal Lingen: 150 jaar geleden woonhutten bij Dinkeloord [1854; verdachte was Gerrit Jan Oude Was-
sink alias Knieper alias Bernardus Broekhuis/Brookhuis, geb. Gemeente Weerselo, had twee natuurlijke
kinderen bij Gezina Engbers, die in één van de woonhutten bij de weeffabriek Stork en Co. in Beunin-
gen woonde]; H. Asma: Een roofmoord te Denekamp in 1912 [op de weduwe Johanna Rakers-Dubbelink
door Gerrit Tijman (geb. 1872)]; Neo-gotiek architect Karel Croonen liet sporen na in Denekamp; Brand
in calicotweverij en winkel van Juda Hedeman-Elkus in Denekamp in 1854; Aren lezen bij [Gradus] Ha-
zelbekke te Nutter in 1847; Lompenhandel medio 19e eeuw flinke bron van inkomsten [Duits, Suskind,
Striedelmeijer]; KPJ Denekamp bestaat 75 jaar [Katholieke Plattelands Jongerenorganisatie]; H. Boink:
Georgsdorf in de Graafschap Bentheim heette eerst Neue Piccardie; Denekamps eerste hotel was loge-
ment De Zwaan [exploitant in 1900: Joannes Henricus Koning (1833-1906)].
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OudEdam.jg. 13, nr. i, febr. 1989. C. Bosschma: Edam in de 14e eeuw.
Idem, nr. 2, juni 1989. De oliehuizen aan de Voorhaven [Oly, Taemses (1673), De Leeuw (ca. 1720)].
Idem, nr. 3, okt. 1989. Het gebrandschilderde glas van de Grote of St. Nicolaaskerk [met naamlijst van

glazenmakers en glasschilders 1590-1933 die herstellingen aan de ramen hebben verricht].
Idem, jg. 14, nr. 1, maart 1990. Bouwen Heynsz, belegeraar van San Juan [uit de Edamse regentenfa-

milie Loen, schepen 1603-13, burgemeester, bewinthebber WIC, overl. 1626].
Idem, nr. 2, aug. 1990. H. Rijswijk: De familie Bouwens te Edam 1500 tot 1630 [Bouwen Heijnsz geen

telg van de familie Loen; tr. (2) 1598 Trijn Heijns, waarschijnlijk dochter van Heijn Jansz Loen]; De hoed-
jes van mevrouw De Bruin-Kamminga.

Idem, nr. 3, dec. 1990. Over bikkesement of het dagelijks brood [herinneringen van Gerrit bij 't Vuur];
Van patriciërshuis tot armenhuis [Dekker, Boot (1734), Van Bommel (1833), Pont].

Idem, jg. 15, nr. 1, maart 1991. De trekschuit van Cees Slot, 1878-1938; Een verstandshuwelijk in de
negentiende eeuw [Pieter van der Lingen te Edam tr. 1839 met een dochter van een Van der Werf te
Hoorn].

Idem, nr. 2, aug. 1991. In Memoriam Gerrit Thomas Vermeer [leraar, directeur latere Coornhert-
MAVO, directeur Edams Museum].

Idem, nr. 3, dec. 191. Beierende klokken van Edam.

PRO-GEN-eralia. jg. 10, nr. 3, sept. 2004. Nieuwe paragraaf in Werkblad 23; W. Nelis: Genealogie met
schoonouders, aanvulling; J. Mulderij: Kwartierbladen samenvoegen in WORD XP (alternatieve me-
thode); R. Fransen: Samenvoegen van twee of meer bestanden.

Het Schokker Erf, nr. 56a, juni 2004. Mededelingen.
Idem, nr. 57, sept. 2004. De Lemsteraak Schokland [ontwerper J. P.G. Thiebout, gebouwd door Gerard

de Vries Lentsch jr te Nieuwendam, 1919; schipper Gait de Bok]; De schouten van Emmeloord (2) [Klaas
Pieters Brands, 1779-1795]; Gekist en begraven op Schokland [het lijk van schipper Johan/Jannis Sieders
uit Dedemsvaart]; De fotogalerij: Antonius Sul [1870-1911 (exm. Grootjen), tr. 1891 Elisabeth M.C. Tie-
bacx (exm. Lotz)]; Kruiwagens verboden! [leden van de familie Koridon te Kampen kregen een boete in
1844 en 1847]; De verpachting van het rietgewas in 1851 [met gegevens van de Schokker pachters]; Paulus
Gillot aangesteld tot deurwaarder [1845].

Stad & Ambt (historischekringalmelo@hetnet.nl), 12e jg., nr. 3, juli 2004. R. Kampman: Jeugdherinne-
ringen aan het 100-jarig Molenkampspark en zijn bewoners (1) [o.a. Samson, Visscher, Piets, Muijsson,
Hagedoorn, Scheffer, Rossmark, Van Beusekom]; J. van Kooij: Almelo zuchtte vele eeuwen onder stank
van open riolen (1). Eerste bescheiden riool op de Schans al in 1818;

Idem: Almelo kijkt met weemoed terug op 67 Deva-jaren [vakschool voor decorateurs en etaleurs; op-
richters in 1937 Herman Pezie en Hans van der Aa]; Jos ten Horn, kerkschilder en glazenier (1894-1956).

Idem, nr. 4, okt. 2004. H. Boom: Veneman's roggebrood [bakkerij opgericht in 1860 door de broers
Gerrit Jan en Hendrikus Veneman; familiebedrijf tot 2001]; Verv. Molenkampspark (2) [o.a. Geels,
Kwast, Knoppers]; Verv. Riolen (2); Naar wij vernemen (5) [krantenartikelen 1888-93].

Stad en Lande (Schouwen-Duiveland), no. 110,41e jg., juli 2004. Herinneringen aan vakanties op Wal-
cheren en Schouwen in de vorige eeuw; Een gesprek met Theo Spinnewijn, boekhandelaar en uitgever
te Zierikzee [geb. Vlissingen 1949]; Tarwe oogsten op Schouwen-Duiveland anno 1934; Archiefbronnen
over het dagelijks leven op Schouwen-Duiveland.

Streekarchief Eiland ITsselmonde. Nieuwsbrief 21e jg., nr. 3, zomer 2004. Overspel en straf in 1706 [Cor-
nelis Ariense Welboren en Griet Carels Cromstrijen]; Kasteelarchieven (afl. 5); Procesverbaal [Hendrik
Vermaat in een sloot gevonden; 1843].

Idem, herfst 2004. De klapperman in de 19e eeuw; Verv. Kasteelarchieven; In bewaring gekregen de-
len Burgerlijke Stand van Zwijndrecht [geboorten 1898-1906, huwelijken/echtscheidingen 1893-1929,
overledenen 1895-1953].
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Terugblik '4Q-'4S. 42e jg., nr. 5 (432), mei 2004.]. Borsboom: De Haagse V2 lanceringen; Verv. Zomerkam-
pen voor journalisten; W. Oldenburg: Hoe zwaar werd Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog getroffen?

Idem, nr. 6 (433), juni 2004. De illegale pers 1940-1945, deel III; Verv. Rotterdam ... getroffen [over-
zicht van alle bombardementen op Rotterdam].

Idem, nr. 7 (434), juli/aug. 2004. H. van Zon: Een hongervluchteling herinnert zich; Lehrte na de be-
vrijding.

Idem, nr. 8 (435), sept. 2004. Maastricht en de Duitse V-wapens [http://vzrocket.com]; T. van den Hurk:
De etappen- en verkeersdienst tijdens de mobilisatie 1939-1940; Vordering van fietsen in 1942; Airborne
monumenten in de gemeenten Arnhem, Renkum, Ede en Over Betuwe.

Tussen de Voorn en Loevestein. nr. 122, jg. 40, aug. 2004. Verv. Geslacht van Brakel (2). De nazaten van
Gijsbert en Godschalk van Brakel [ne-ise eeuw]; T. Blom: Twee eeuwen vestingwerken van Nederhe-
mert, 1588-1770; B. van Helvoort: De Ammerzodense geestelijkheid en hun inkomstenbelasting over de
oorlogsjaren [1941-45; pastoor J.J.H. Trienkens (geb. 1868), kapelaan J.C. van der Poel (1892-1945), pas-
toors S. Goosen en H. G. F. Huissen].

Tweestromenland. nr. 120,15.VI.2004. C. van den Heuvel/}, van Os: George Lignac in tabak (deel 1) [geb.
Batavia 1917 (exm. Enthoven); sedert 1942 werkzaam in Druten in de inlandse tabaksteelt]; Hend de
Kleijn (deel 3); P. Lemmers: Kwartierstaat (6 gen.) van Franciscus Johannes Thijssen [geb. Malden 1952,
profvoetballer, trainer; —, Hendriks (te Heumen), Arts (te Overasselt), Thijssen (te Malden)].

Idem, nr. 121,1.IX.2004/III. Jan Albers in tabak (deel 2) [P.J.M. Albers tr. Zaltbommel 1943 J. Güp-
pertz]; Van Druten tot Delenoord (deel 2, Wamel) [familie Van Delen tot Lakenburg te Wamel; 19e
eeuw]; A.Janssen: Studebakers en een Panther in Ewijk [jaren dertig 20e eeuw]; Kwartierstaat (6 gen.)
van Franciscus Petrus Pouels [Overasselt 1905 - Ravenstein 1969; Pauwels, Van Haren, Hermans, Van
Dijk; voornl. te Neder- en Overasselt].

Tijdschrift voor waterstaatsfesc/»etfem's. 13e jg., nr. 1, aug. 2004. D. Aten/P. Smit: Petrus de Sonnaville
(1765-1837). Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicus [ged. Breda, overl. Alk-
maar; tr. ald. 1793 Johanna de Leeuw; Poldereconomie rond 1800; Heemraad in de Bataafs-Franse Tijd;
Armenzorg, school en kerk]; Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn analyse van de
wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000); W. van der Ham: Kwetsbaar Holland. Of: hoe de laagste
delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten [o.a. de kwetsbare dijken aan de Hollanse IJs-
sel in 1953, adviezen van de Deltacommissie].

Uit Eijsdens Verleden (Stichting Eijsdens Verleden, Postbus 72,6245 ZH Eijsden; donatie min. _ 13,50
p.j.), nr. 98-99, juli 2004. T.Huijnen: Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland [opgericht rond 1750 door
graaf de Geloes; met o.a. de geschiedenis van het dorp Oost (heren van Oost: Van Gronsveld (1373-1639),
Van Berghe genaamd Trips, Von Daun, Van Hoensbroeck, De Geloes); organisatiestructuur, kleding,
geweren, attributen, activiteiten. Bijlagen: I. Heren en Vrouwe(n) van de Heerlijkheid Oost (1373-1794).
II. Keizers en Koningen van de schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland (1760-heden). III. Koninginnen
(1934-heden)].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoek en de Liemers. nr. 43,12e jg., sept. 2004-3. W. Hermsen: Korps Grensjagers van 1808-1811 [n.a.v.
een onderzoek naar Carel Fielt; geschiedenis van het Korps, beschrijving van stukken uit dossiers].
Amersfoort e.o..jg. 13, nr. 3, sept. 2004. Uit de werkgroep Notariële Aktes [o.a. verklaring t.b.v. Burrech-
jen van Zijll (1607), Aernt Bolle van Hamersfeit (1607)].
Amstelland. nr. 55, aug. 2004. J.R. Nienhuys: Stamreeksjohan 'Frans' Nienhuys, Neerlands eerste disc-
jockey [geb. Utrecht 1905, via Amsterdam en Groningen > Geert Jans, van Noordwolde, tr. Groningen
1686 Anje Pieters]; W.C. Storm-Landweer: Herinneringen uit de 19e eeuw: herkent u dit? [krantenknipsel
uit 1938 over Cornelia Watering (tr. Amsterdam 1859 Barth. Ebli): 'Opoe Ebli 100 jaar']; M. Brits-Over-
stegen: Een zoektocht naar een 'rijke' voorvader [Oversteegen, Schouten, Van Solingen, Dillenburg/
Dilburg, Swalmius].
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Delfland, jg. 13, no. 3, sept. 2004. J. Kaldenbach: Delftenaren/Delvenaren in het VC Weesp; Verv. Wapens
van gemeenten ...enz. (3). Naaldwijk. Schipluiden; S.C.M, de Wit: Verslag Excursie naar het Gemeente-
archiefvan Delft.
1340 (Rotterdam e.c), jg. 18, no. 2, sept. 2004. In Memoriam Hans Landweer (1945-2004); A.W.J.M. van
Gestel: Genealogie en genetica [samenvatting van een lezing]; S. Boef-van der Meulen: Hoe wordt een
kleine jongen suikerbakker? [Jacob Dircxz van Noorden in 1642 in opleiding bij suikerbakker Johannes
van Troijen]; H. Mathijssen: Het project Regionale Historische Samenwerking (II).
n e m o (Friesland), afl. 36, jg. 9, nr. 4, okt. 2004. Geneagram [gemeenschappelijke afstamming van Ma-
theus H.M. Starkenburg(geb. Leeuwarden 1922) en Johan B.M. Starkenburg (geb. Utrecht 1916) in ieder
elf generaties van Jan Jansz van Starckenburgh tr. Leiden 1627 Debora Damiels Cornel]; Moederreeks
van Martha Weber [geb. Amsterdam 1944; Rotgans, Pais, Kuiper, Ha voort, Stam, Reus, (patr.), Reneman,
Fockma, (patr.); bijna geheel Terschellings]; J.A. Paasman: Het journaal van Pieter Gosses Bruinsma
[1814]; K.H. Beintema-Meijer: Kwartierstaat van Hinke Adema [Hartwerd 1848-Bolsward 1915, tr. ald. 1869
Harmen Kamminga; —, Talsma, Faber, Bouma].
Genealogica (Flevoland), 20e jg., no. 3, sept. 2004. Themanummer: 'namen'. In korte bijdragen worden
verklaringen gegeven met historische bijzonderheden van de naamdragers of naamsaannemers: Vier-
sen, Van den Bielerd, Halbesma, Pom(p)stra, Van Heuvel(e)n, Catuin/Katoen, de voornaam Lidio, De
Hamer, Berghuis, Koridon, Klappe, Willink, Munnikermeijer, Tempelman, Wemmenhove, De Josselin;
Oude plaatsnamen in jong Flevoland.
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 7, nr. 3, aug. 2004. Kwartierstaat J.M.H. Hacking [geb. Heerlen 1959; —,
Brouwers (te Grevenbicht), Prieckaerts, Speetjens (te Schimmert)].
GensPropria(Kennemerland). nr. 38, juni 2004-2. F.Lefevre: Wie was Anton Bosse? [1922-1945; stamreeks
(5 gen.) Bosse]; E.Joosten: Boerderij naam werd Familienaam [Ma(r)sman, Tempelman, Vrielink].
Gepermeteerdfs-Hertogenbosch-Tilburg). nr. 23, jg. 6, sept. 2004. M.A.G. vanHeumen: Een afstamming
uit Karel de Grote [via Van de Braak, Van Zutphen, Ra(a)ijmakers, Pijnenburgh, Pennincx, Van Amstel;
te Heeswijk]; E. en D. Maas-van der Schans: Begraafplaatsen en grafstenen in de regio; S. Trommelen: Gene-
alogie en Heemkunde; J.A.H. Boeren: Kwartierstaat van John Boeren [geb. Tilburg 1973; —, Van Berkel,
Jansen (te Zutphen, Loon op Zand), Snoeren].
Hollands Noorderkwartier, afl. 59, jg. 18, nr. 3, sept. 2004. J. Kaldenbach: Aanvulling stamreeks Marie van
Rossen [geb. Kampen 1944; > Mees Cornelis (van Rossum) tr. Vlaardingen 1665 Lijsbeth Huyge]; M. van
Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Jan van Staten (deel 1) [geb. Alkmaar 1930, oud-kaasvader; —, Roos (te
Wieringerwaard), Blauw (te Hoorn), Breurken (te Amsterdam)]; I. Baard-Wijker: Van Salomon Rissevoort
tot Aafje Vethaak [Salomon Jans Rissevoort tr. (3) Alkmaar 1729 Johanna Boelens; Rijservoort, Rijze-
voort; via Wan en Schoen > Vethaak]; F. deRidder-Sevenhuysen: 'Aanverwantschapslijn' naar Pieter Kroon
[tr. Alkmaar 1810 Francina de Wit].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 33, sept. 2004. Verv. Publiceren en privacy, deel 2; Presentatie
familievereniging Ten Tije.
HuppelDePup (Groningen), jg. 11, nr.3, sept. 2004. In Memoriam Menzo J.B. Starke; N. vanderDeen-Flik-
kema: Draai [de ouders van Grietje Klaassens Draai, ged. Holwierde 1793]; A. Veldhuis: Onbekende bron:
Het antwoord staat in de brieven [Lijphart, Huninga en Reichle]; P.J.C. Elema: Lees hier de nijdigheid
van een mensch (stamreeks Omta, 't Zandt) [een als 'grap' geplaatste advertentie betr. de ondertrouw
van L. Omta en H. Luurzema, nov. 1865]; W.G. Doornbos: Naamslijsten. VI. Middenstand stad Gronin-
gen, 15 februari 1810; H. Brouwer: Zegen an ziel en lichaam, hart geliefde zoon [briefwisseling van Metje
Derks Mestingh (ged. Winschoten 1670) met haar zoon Tiddo Wolthuis]; M. Glas: Een verzameling His-
ke's [Hiske Gaijkes tr. Jacob Jans, overl. Niehove 1732 en hun nageslacht]; R. van derLeij: Groningse voor-
ouders van de overgrootmoeder van Hendrikje van Andel-Schipper, 's werelds oudste persoon [Trientje
Ebes van Veen, 1801-1855].
Kempen- en Peelland. jg. 12, nr. 3, sept. 2004. J. Spoorenberg: Een stukje afdelingsgeschiedenis: De
Werkgroep Brabantse Families; A. Neggers: Van Elderen in Frankrijk [18e eeuw te Oirschot; 19e eeuw te
Lille]; Kwartierstaat (5 gen.) Borghert Jan en Jesse Th. Borghmans [geb. Horst 1969 resp. Tegelen 1978;
Borghmans (te Breda), Blaas (te Woerden en Amsterdam), Cairns (Noord-Ierland), Shields (in Canada)];
Kwartierstaat (5 gen.) van Anais Valerie en Aidan Finn van Gestel [geb. Tilburg 2002 resp. 2003; —,
Blankennagel, Van den Eijnde (te Antwerpen, Zierikzee), Van Amelsvoort]; Kwartierstaat (5 gen.) van
Matthijs en Daniël Martens [geb. Helmond 2002 resp. 2003; Martens (te Deurne), Soutzen (te Kerkrade),
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Unij (te Zuid Sleen), Vos (te Essen/D.)]; Moederslijn van Mirjam Brussee [geb. Eindhoven 1981; Malcops,
Streefkerk (te Middelburg), Mullié, Glerum, Maat, Verburg (te Kloetinge), Sinke]; Bronnen voor genea-
logen [in de Franse tijd in Oost-Brabant].
Kwartier van Nijmegen, jg. 13, nr. 3, sept. 2004. E. Kam: Ingezetenen van Lent [naamlijst i878-?-i88i];
N. Hopstaken-Klijnsma: Kwartierstaat van Carolina H.H. Groothuizen [geb. Nijmegen 1914; tr. ald. 1943
Adr. J.M. Hopstaken; —, Stinessen (te Millingen), Schuurmans (te Batenburg, Nijmegen), Hengst].
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 37, sept. 2004. Parochie-geschiedenis (11). Parochie H.Anthonis Abt
te Sint Anthonis [Boxmeer; met overzicht van pastoors 1477-heden]; Rechtbank van eerste aanleg (10)
[1830-32].
NoordKOPstukken (Den Helder), 18e jg., nr. 4, sept. 2004. In Memoriam NJ. Zijp; Verv. Huwelijken
Den Helder 1811-1833 van niet Helderse Bruid of Bruidegom.
Rijnland, afl. 26, 9e jg., nr. 3, sept. 2004. Verv. Familie Doesburg, vijf generaties Jacobus [18e eeuw te
Leiden]; De Leidse familie Van Alphen, 1280-1650 [lezing door H. Endhoven; verslag]; Het Huisarchief
Warmond, een schat aan informatie.
Stichtse Heraut. 16e jg., nr. 3, aug. 2004. M. Brits-Overstegen: Een naamswijziging [Geertruijda Sara Ca-
tharina van den Heuvel, ged. Schiedam 1783, overl. Amersfoort 1838, woonde als man verkleed bij de
weduwe Adriana Scheerder onder de naam Jacobus Philppus Vermeijl].
West Noord-Brabant. jg. 14, nr. 3, sept. 2004. H.A.M. Snelden: Een merkwaardig verhaal. Fragmentge-
nealogie Johannes van de Water [1801 Bergen op Zoom 1864, tr. ald. 1829 Joanna Maria Meeuwes/Meus
en hun gezin]; I. van Rijn-Broeders: Van surprise naar genealogie [Van Rijn te Raamsdonkveer, afk. uit het
Kromme Rijngebied].
Ilsseldelta, 18e jg., nr. 3, sept. 2004. M. Noordman: Beroemde Zwollenaren [website met gegevens over
Zwolse huwelijken 1811-1922; voorbeelden].
Zaanstreek-Waterland, afl. 58, sept. 2004. E. Paulisse: Een brand in Zuiderwoude [1714; fragment Moen];
R. Bont: Je zult ze maar zoeken! [personen, waarvan de overlijdensakte werd ingeschreven in Wormer-
veer maar tijdens de 2e WO elders zijn overleden]; A.J. Bosschaert: De voorouders van Anthony John
Bosschaert [Bakker te Barsingerhorn en Westzaan; i8e-2oe eeuw; het voorgeslacht van Grietje Snuijf
(1822-1904)]; B. Koene: Het voorgeslacht van Aaltje Gerrits van 't Veer [tr. Koog aan de Zaan 1721 Jan Tijsz
Nierop; in 1736 mede-erfgenaam van Pieter Hendriksz Broers; stamreeks van Aaltje > Jan Jansz Gael,
vermeld Assendelft 1503-09].

België
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. 2e jg., nr. 4, juli-aug. 2004. T. Haeck: Een greep uit het aanbod
van het Rijksarchief te Beveren-Waas: een archief met vele gezichten. A. Rijksarchief voor het gerechte-
lijk arrondissement Dendermonde [notarissen, kasselrijen, leenhoven, schepenbanken]. B. Rijksarchief
als hulpdepot voor de Vlaamse provincies. C. Rijksarchief als genealogisch centrum [PR (parochieregis-
ters), BS en andere bronnen op film; archieven van registratie- en hypotheekkantoren (waaronder de
inning van successierechten valt), staten van goed, werkrechtersraden, penitaire instellingen enz.]; M.
Desmedt: Project West-Vlaamse huwelijken Burgerlijke Stand tot 1900 [het Rijksarchief Brugge startte
dit project voor West-Vlaanderen in navolging van Nederland; voortgang, wat biedt het, toekomst]; W.
Moons: Het virus van de burgemeester [onderzocht werden de familierelaties van 334 burgemeesters in
28 gemeenten van de Westhoek].

Heraldicum Disputationes. jg. 9, nr. 2, april-juni 2004. J.A. deBoo: Heraldisch erfrecht [na de Unie van
Utrecht (1579) zijn de Noordelijke Nederlanden ook heraldisch hun eigen weg gegaan; wapenrecht is
gewoonte recht. 'De meest voorkomende manier waarop men een wapen verwerft is door vererving
en die is als regel agnatisch' (van de vader op zijn wettige kinderen, doorgegeven door de zoons). De
auteur behandelt o.a. substitutie van een wapen (krachtens huwelijkscontract of om andere reden aan-
genomen) en successie van een wapen (iemand, die geen agnaat is, erft bij testamentaire beschikking).
Een voorbeeld hiervan vond ik in Antwerpen . zie Uit Antwerpse bron 135, pag. 47]; W. van Ham: De
wildeman in de Lage Landen; Heraldische kunstenaars (3). SirJlay Campbell: Dennis Endean Ivall [geb.
Chingford/Essex 1921; zijn moeders familie Endean stamt uit Cornwall; de Keltische invloed op zijn
werk]; K. PadbergEvenboer: 'Die Swartzen die men noempt vam Hirtz' [familie behorend tot de Keulse
ridderschap in de 14e eeuw; verwarring met een familie 'Van Mersch', blijkt uit een verschrijving van
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'vamme Heyrtz' > 'van Mehertsen']; M. Van de Cruys/A.C. Zeven: Een actestatie voor Jean l'Hermite [op-
steller was wapenheraut Francisco Damant op aanvraag van Jean l'Hermite en zijn zusters Margriet en
Anna; met hun vier kwartieren: Lhermitte, De Merre [=De Meere], Van Ranst, Vledincx; Brugge 1596].

Idem, jg. 9, nr. 3, juli-sept. 2004. D. Coutereels: Over middeleeuwse helmtekens en hun functie; ].A.
deBoo: Melusine en sirene [van gevleugelde slang naar dubbelstaartige meermin]; Heraldische kunste-
naars (4). A. Wood: Dan Escott [geb. Surrey 1928 - Sydney 1987]; P. Donche: Het wapenboek van Vlaanderen
van d'Hozier (1696-1710) [o.a. merkwaardige gang van zaken bij de (verplichte) registratie van bestaande
en toekenningen van nieuwe wapens ... tegen betaling van (oorlogs)belasting; waarschuwingen t.a.v.
betrouwbaarheid, tekortkomingen en eigenaardigheden, veroorzaakt door 'belastinginners die de rok
van een wapenheraut hadden aangetrokken'].

L'lntermédiaire/De Middelaar. No. 350, Ao. LIX, mars-avril, 2/2004. J- en ]• Gabant-Fourmanoir: Les
Fourmanoir du Hainaut Occidental [de Formanoir, ook: Fourmanoit, te Saint-Sauveu, I4e-2oe eeuw;
Fo(u)rmanoir te Pottes en Celles, ise-2oe eeuw]; L. Lindemans: Genealogie Anthonis (te Antwerpen) [te
Antwerpen i6e-i8e eeuw met een veronderstelde afstamming uit Brussel ne-ise eeuw]; Inventaire
des minutes du notaire Louis Févrimont [notaris te Seneffe en Trazegnies (Henegouwen); 1659-1688:
regesten].

Uit Antwerpse Bron (135)
[zie pag....; Heraldicum Disputationes, jg. 9, nr. 2/2004]

Antwerpen, 27 jan. 1546; Deersame persoon Jacob de Meestere sone Lievens, daer moeder af was
Katlyne van Damme, wonende in de stede van Eeckelo bij Brugghe, nu t Antwerpen synde heeft
alvoren verclaert warachtich te zyne, dat hij gheen manlyck hoor en heeft dan een dochtere,
Ende considerende dat die wapene hier naer gefigureert [helaas géén afbeelding] die hij van
de voors. Lieven synre vader vuerende es, naer zyn doot by gebreke van manlyck hoir te ny-
ette gaen soude, Ende groote gunste ende affectie draghende tot Janne van Damme coopman t
Antwerpen wonende, wylen Peeters van Damme zyns ooms sone, broeder was van der voirs.
Katlyne van Damme, Soe heeft hy Jacob de Meestere om redenen wille hem daertoe moveren-
de ende overmits des voirs. es den voirs. Janne van Damme gewillecoert ende geconsenteert
- willecoerende en consenterende by desen ende nyettemin gaff en gunde - Dat hy ende syne
nacomeren die voirgeruerde ende hiernae gefigureerde wapene tsy int geheele oft in deele oft
oick gebroken sullen moeghen van nu voortaene ende t allen tyden geduerende, onbegrepen
ende sonder misbruycken met vollen rechte genyeten gebruycken ende possesseren, hetzy
in signetten, segelen, wapenen, vensteren, sepulturen ende alomme elders, daer hem ende
synen nacomeren dat gelieven ende goetduncken sal, min ofte meer, dan alsoe ende gelijck
hy Jacob de Meester ende zyne voorouders die gebruyckt ende gepossesseert hebben gehadt
tot noch toe. Ende dit al voor soo vele als in hem is gelovende die voirs. Jacob de Meester dit
consent willecoeren gunste ende ghifte van synder wapenen sonder eenich wederseggen oft
wederroepen t allen tyden goet vast ende van weerden te houdene ende daer teghens nyet te
doene noch doen doene in eeniger manieren onder t verbant van hem selven ende van syner
goeden, tegenwoirdighe ende toecomende -etc- Versoeckende ende consenterende die voirs.
Jacob de Meestere tot behoefve des voirs. Jans van Damme van my notaris naegenoemt ge-
maect te wordene openbaere instrumenten inder bester formen, Aldus gedaen t Antwerpen
ten huyse mijns notaris genaemt het Root Cruys gestaen by der Borssen van den cooplieden
ten daghe als boven; daer by waeren deersame persoonen Govaert de Huyne lijmmaker ende
Adriaen sHertogen clerck ingesetenen der stadt van Antwerpen, ghetuyghen daertoe geroepen
ende gebeden.

[Stadsarchief Antwerpen, notaris Segher sHertogen, N 2073, f. 6] [M.V-K]
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Idem. No. 351, mai-juin, 3/2004. F. de Decker (f): Une importante familie anversoise: les Broëta [oudst
bekende: Joannes Bruteau, overl. Deurne 1678; ook: Brutau(t), Broeta, Broutau]; L. Lindemans: Genealo-
gie Doncker uit Antwerpen [i6e-i9e eeuw]; Verv. Inventaire des minutes du notaire Févrimont; Inven-
taire des minutes du notaire Bauduin Dartevelle, notaire a Trazegnies (1673 a 1726); Gens de chez nous
recensés en 1732 en la ville de Luxembourg [1732]. Nouvelles brèves, 2/2004 en 3/2004.

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 82 (2003), nr. 4. De zegelmatrijs van de schepenbank van Gruit-
rode; J. Stinissen: Liesbeth van Lierde (t 1366) tussen Vlaanderen en Loon [alias Elisabeth van Vlaanderen,
ill. dochter van Lodewijk, graaf van Nevers (t 1322), tr. (1) 1324 Simon de Mirabello alias van Halen (t
1346), tr. (2) (1350) Arnold van Oreye, heer van Rummen (exm. Johanna van Loon)]; J. Ratten: De broe-
derschappen in het kerkarchief van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Sint-Truiden. Een bijdrage tot de
pastoraaleconomie in het Ancien Régime; R. Nijssen: De verpanding van het schouts- en stadhouders-
ambt van Kermt aan Steven Geloes, 1529 [Lodewijk de Berlaymont, heer van Kermt; Steven Geloes (exm.
Vilters de Lobos) tr. (1) Margaretha de Chiny, weduwe Herman Thibouts, tr. (2) Maria van Elderen].

De Mechelse Genealoog (http://users.pandora.be/vvfmechelen; www.vvfmechelen.be), XXVIIIe jg.,
sept.-okt. 2004. F.J. Raymaekers: De wijnteelt in België; G. Mertens: Het Y-chromosoom complementair
onderzoeksmiddel voor de genealoog; E. Lauwers: Was het nu Barbara of Isabella Lauwers? [ged. Grim-
bergen 1794]; Over twee gevoeghde schepsels in 1776 ... [siamese tweeling, kinderen van Joan.Jos. Let-
tanie x Josepha Horion].

Le Parchemin. No. 352, 69e année, juillet-aoüt 2004. Princesse de Merode (t): Deux siècles et demi a
Everbergh. Souvenirs 1932. Tableau généalogique de descendance de Philippe (Ier) de Merode [i6e-2oe
eeuw]; M. Belvaux: Antoine Delhalle et sa descendance [Del'Halle, de l'Halle, tr. Dinant 1755 Marie-B.-J.
Pondrellus de Courbière]; Les Laminne [reactie]; Héraldique vivante: Carlier, Devaux [met stamreeks
i8e-2ie eeuw], Hella, Van Naemen; P. Donche: L'hermine, animal héraldique fabuleux ou la fable de
l'origine bretonne des armes flamandes a l'hermine.

Vlaamse Stam. 40e jg., nr. 3, mei-juni 2004. L. Lindemans: Genealogie Goubau [de generaties I - IV zijn
niet bewezen en uit oudere literatuur samengesteld. De Antwerpse schepenregisters zijn een bron,
die - gezien de status van deze familie - mogelijk nog aanvullende informatie te bieden zou kunnen
hebben. Als generatie V. wordt genoemd Jan Goubau, die testeerde in 1560 en huwde Antwerpen (Sint
Walburgiskerk) 'na Pasen 1530 Jeanne Gossery'. De juiste datum is 17 april (PR 231, f. 26) en betreft de on-
denrouw met Janneke Gosserij. De data in het trouwboek van de Sint Walburgis- of Burchtkerk zijn na-
melijk die van de huwelijksintekening; trouwdata werden niet vermeld. Zoon Jan otr. (1) Burchtkerk 22
dec. 1556 Dymna Laureysen, otr. (2) Burchtkerk 18-8-1558 Janneken Staeijaert. Voor de drie kinderen uit
zij n tweede huwelijk, Hans, Clara en Katelijne, kocht hij 10-1-1584 een rente (SR380, f. 70). Verwarring is
opgetreden t.a.v. Catharina (of Lynken) Mannaert, genoemd als vrouw van zowel Jan als van zijn broer
Jacques. Catharina Mannaert weduwe van Jaques Gobauw was te Keulen (Hollandse kerk) op 11-5-1597
aanwezig bij de ondertrouw van haar dochter Anna met Jaques Craye, en o.a. in 1599 en 1606 getuige
bij de doop van kleinkinderen. Gen. VI. Alexander Gob(b)ou otr. Walburgis 19-11-1563 Janneke/Anna
Anthonis, dochter van Jan Thuenis/Anthonis, uitsnijder van lakens, en Margriete (niet: Anneke) van
Sorck Romboutsdr (SR350, f. 3O2-3O4verso; 8-7-1577; SR 212, f. i97verso; 9-1-1544). Haar zuster Anna van
Sorck was gehuwd met Jan Deens. De stam Goubau te Brussel 1577-, en later te Valenciennes, Oostkap-
pel, Nieppe, Gent enz.; ise-2oe eeuw]; H. Claessens: Gilles van Trazegnies - rechtzetting [juiste vertaling
van het woord connétable}; P. Donche/S. Riem: Leeftijd, herkomst, afstamming, beroep en bewapening van
een compagnie keurlingen in de Kasselrij leper -1645 [inleiding en transcriptie; Bijlage: overzicht van
publicaties die naamlijsten bevatten van weerbare mannen en keurlingen, vooral West Vlaanderen
1590-1655]; H. Vannoppen: Sociale stratificatie in Brabant [differentiatie in standen of klassen; vermo-
gen, inkomen, beroep; belastinglijsten, kiezerslijsten, telling veestapel, kadaster, de plaats in de kerk
enz.]; M.R.A. Demblon: De stamreeks Matens leidt ook naar Demblon [afstammingsreeks van de auteur
via Bergmann, Van Zinnicq (met corr. op een publicatie), Govaerts, de Cascales, Matens]; P. Huys: Een
archiefdossier(tje) over de Brabantse familie d'Udekem; W. Alenus: Halen (Limburg) was Brabants en
Rummen was Loons.
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Idem, nr. 4, juli-aug. 2004. H. Lambrechts-Augustijns: Een home-sitster in 1694 [Lucia de Lepeleir in
1694 bezwangerd door Geeraert van Hans wij ck, te Ekeren]; P. De Clerck/E. Willems: Dossiers van het oude
'Gasthuis' te Leuven [2e helft 19e eeuw]; E. Ossieur. Gentse schepen van de Keure uitgeschud in Lochristi
in 1709 [Richard Durynck]; W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Joris Lannoo [1891 Tielt 1971, drukker-
uitgever; —, Depoortere, Maes (te Zwevegem), Gaer(e)mynck]; A. Lannoo: Lannoye en Lannoo. Twee
West-Vlaamse familienamen van een zelfde stam. Een etymologische benadering; Frangois de Surmont
in het Simpelhuijs te Brussel -1676; J. Cailliau: Hondschote. Regesten van de drie oudste registers van
de 'wettelyke passeeringen' [1556-1569]; E. Exelmans: Volkstelling Zichem 1755; Verv. 'Antwerpenaren'
van waar kwamen zij en waar gingen zij heen? [1587; regesten schepenregisters]; 15de eeuwse Gentse
buitenpoorters uit Middelburg in Vlaanderen [1477-1481].

Duitsland
DerArchivar. 57. Jg., Heft 1, Febr. 2004. Das Historische Archiv Krupp. Seine Geschichte und seine Neu-
orientierungen im letzten Vierteljahrhundert.

Idem. Heft 2, Mai 2004. Archivbericht Russland, 2000-2002.
Idem. Heft 3, Juli 2004. M. von Boetticher: Organisation der Benutzung und Neugestaltung des

Benutzersaals im Niedersachsischen Hauptstaatsarchiv Hannover [raadpleging voornamelijk t.b.v.
wetenschappelijk onderzoek en Heimatkunde, omdat verhoudingsgewijs weinig kerkboeken (en 'Kir-
chennebenbücher') in dit archief terecht zijn gekomen]; Das Landesarchiv Berlin [in de huidige vorm
in 1991 ontstaan na samenvoeging van verschillende diensten; www.landesarchiv-berlin.de]; Das 'neue'
Stadtarchiv Munster; Archivbau für Kirchenverwaltung im Oldenburger Land.

Archiv für Familiengeschichtsforschung. 8. Jg., Heft 2/2004. C.H. Schrader: Rittmeister Carl Schrader
- ein natürlicher Sohn des Königs Gustav II. Adolph von Schweden? [Carl Schrader Nobilis ex Livo-
nia tr. Gustow (op Rügen) 1676 Sybilla Dorotea Kirchheims; moeizame 'bewijs'voering]; H.-H. Coebel:
Erfolgreiche Anwendung der DNA Genealogie zur Klarung der Frage: Hat der Goebel-Stamm der
Tiegelmacher und Glasmacher den gleichen Ur-Vater? [ook: Göbbel, Göbel]; Der Bremer Arzt Dr. Wil-
liam Leede (1881-1958) als USA-Rückwanderer [met kwst. (31 kwn.); o.a. Pauly, Knüp(pe)ling, Bergmann
(te Landwehrhagen)]; V. Baur-Timmerbrink: Die Suche nach meinem amerikanischen Vater - ein Erfah-
rungsbericht [zoektocht met bewonderenswaardige volharding]; H. Reifenberg: Vornamen: Spiegel von
Genealogie, Biographie und familiaren Zusammenhangen. Gründe und Hintergründe für ihre Wahl
am Beispiel einer 'Test'- Familie; J. Heinzelmann: Die Karolinger als Merowinger [reactie op een publica-
tie van Heike Grahn-Hoek, die niet de betreffende nieuwe Franse literatuur raadpleegde]; Nachtrag zur
Familie des Mecklenburger Landesbischofs Gerhard Tolzien; Zum Wappen von Zahrenhusen; Prof. Dr.
Wilhelm Wegener verstorben [1911-2004; kwst.: Wegener (uit Alme, Kreis Brilon), met o.a. Juckenack,
Borberg, Schmuck, Funke]; In Memoria Wolf Lüdeke v. Weltzien (1926-2004) en Dr. Peter Rusche [1928-
2004; met fragment-kwst.].

Archiv ostdeutscher Familienforscher. 16. Band, Lieferung 1, April 2004. Korte bijdr. betr. Werner en
Stache (Silezië), Jackowski, Meerholz/Me(h)rholz [18e eeuw], Moddelmuck, Breinl/Branl [kwst. met o.a.
Helfer(t), Kohlert/Collert, Spalek, Stark, Stowasser], Ostdeutsche in Ketzin/Osthavelland (Branden-
burg), Kautz, Röthke, Mahlow, Ostdeutsche Zuwanderer in Walsrode.

Computergenealogie. 19. Jg., 2/2004. 'Schatzsuche' rund um die Uhr im FamilySearch-Filmkatalog [ht-
tp://www.familysearch.org; klik op library, enz.]; Test: PC-Ahnen 2004; Genealogischer Verein Chemnitz
[http://www.gv-chemnitz.de]; Leipziger Genealogische Gesellschaft [http://www.lgg-leipzig.de].

Deutsches Familienarchiv. Band 137-140 (2002). Das Geschlecht von Arnim. IV. Teil. Chronik der Familie
im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert [met beschrijving van landgoederen, levensbeschrij-
vingen; tekstdeel, register].

Idem. V. Teil. Stammtafeln [de familie uitgewerkt in 133 overzichtelijke schema's; naam- en plaatsre-
gisters, landkaarten, waarop is aangegeven de ligging van de landgoederen waarnaar de diverse takken
genoemd worden].
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Idem. Band 141 (2003). L. Perret/F. Perret: Geschichte der Familie Perre (-Saulvestre) [kwartierstaat van
Frank F.A. Perret, geb. Duisburg 1960; Perret (afk. van La Sagne, en Les Ponts de Martel/Zwitsl.), Mel-
linghoff, Sattler, Beer, Grieb, Nöth, Roth, Pfeuffer]; W. Lichtenberger: Die Odenwalder-Neckartaler Lich-
tenberger 1530-2002. Geschichte und Ahnenliste [genealogie eind i6e-2oe eeuw te Trienz, Lohrbach,
Diedesheim].

Deutsches Geschlechterbuch. Band 217 (2004), 59. Allgemeiner Band. Genealogieën: Burghardt aus
Ziegenhardt b. Waldbröl/Oberberg [oudst bekende: Hans Burghardt tr. ca. 1632/33 Elisabeth Riippel);
Giermann [de geboorteplaats van Christoph Friedrich Giermann/Germer is niet bekend, tr. Klein Tez-
leben 1814 Friederike DJ. Gottschalk; kwst. Giermann met o.a. Kelpe, Plücker, von Gadenstedt]; Lütze
aus Dachwig in Thüringen [te Tübingen, Plochingen, Sarata; i7e-2oe eeuw]; Malborn des Stammes
Malkowski aus Skurpien Amt Soldau, Kreis Neidenburg, Ostpreufien]; Plücker [oudst bekende: Hein-
rich Plücker te Elberfeld vermeld 1552; kwn. Judith Peill (geb. Elberfeld 1636, met o.a. Teschemacher,
in/aus der Mirken; kwn. Wirich Hofius/vom Hofe (1651-1725); kwn. Anna Clara Greeven (1877 Mönchen-
gladbach 1942, o.a. Lentzen te Odenkirchen)]; Rassow aus Tripkau, Kreis Lüchow-Dannenberg [ook:
Rassau; vervolg op DG 195 (1989); kwst. Rassow, met o.a. Pflanz, Herbst, (von) Tschudi (uit Zwitserland,
zeer ver teruggaand), Schopper, von Normann, Hauch, Weltner, Rodde (te Lübeck); kw. 238: Heinrich
Bodisco, geb. Amsterdam 1687, tr. Sint Petersburg 1745 Cath. Emerentie M. van Jever(en)]; Reinhard [Os-
wald Reinhard, overl. Hildburghausen 1614, tr. ca. 1602 Margaretha Heubner; nageslacht]; Waidhas aus
Eger in Böhmen [ook: Waitess, Voytas, Wayschels, WeydthaalS; ise-2oe eeuw].

Düsseldorfer Familienkunde. 22. Jg., Heft 1/1986. Untersuchungen über die Familie Ciani [uit Tes-
sin; i7e-i9e eeuw]; Geistliche, Lehrer und Küster. Aus den Familien Sutorius und Viehoff [eind 17e-
18e eeuw]; Verv. Kath. Einwohner-Derendorf [Theisen t/m Zwiecken; met o.a. Tehlen, Tilmans, Titz,
Tro(o)sdorff, Waldhausen, Weber, Wenders, Wickerath, Wimmer/Wymers, Winckel(s), Wiertz, Wolff,
Zaum, Wiegeler, Zorn].

Idem. Heft 2/1986. Beitrag zum Geschlecht Rupert [oudst bekende: Stephan Ruprecht; zoon Johan-
nes Rupert, geb. Wundersleben/Unstrut 1599]; Beitrag zur Familie Maske [een familieverhaal over
adellijke afstamming bevatte een kern van waarheid: niet via (o.a. von Ilten en Wolff von Gudenberg)
de manslijn maar via via van Margarethe von Boineburg gen. Hohenstein]; Meine Vorfahren von der
Ecken aus Trier [ise-i6e eeuw]; Zugewanderte in Kaiserwerth [dopen en sterfgevallen in de reformierte
en Lutherse kerk].

Idem. Heft 3/1996. Ahnenliste Friedrich H. Jacobi [1743-1819, filosoof; Jacob(s) gen. Niemeyer (te Wol-
lershausen), Bauer, Fahlmer, von Sonsfeld; met Spangenberg]; Ortsfremde im Taufbuch der Lutheraner
in Düsseldorf [A t/m K; met o.a. Johann von der Berg x Maria Cobela Franckens uit Amsterdam (1783);
voorts ook militairen]; Wallonische Einwanderer in Rheinland [staalindustrie; lijst achternamen].

Idem. Heft 4/1986. Über altere gedruckte Genealogien. Hier am Beispiel der Familie Saltzwedel. Zug-
leich eine Bibliographie [apothekers in de familiekring]; Verv. Ortsfremde im Taufbuch der Lutheraner
[H t/m Z (zonder de K); o.a. Alexander Polman (tr. Amsterdam 1787); Bernhard Taapken (tr. Amsterdam
1801); Johannes Weber(tr. Zutphen 1800)].

Idem. 23. Jg., Heft 3/1987. Die Ratinger Ringel und die angeheirateten Familien Lucas und Weidt-
man; Die Richterfamilie Knipschild aus Medebach; i6e-i9e eeuw]; Verv. Ortsfremde im Taufbuch der
Lutheraner in Düsseldorf [veel militairen].

Idem. Heft 4/1987. Die Eisenhuths 100 Jahre Scharfrichter in Koblenz [i7e-i8e eeuw]; Verv. Ortsfrem-
de im Taufbuch der Lutheraner.

Idem. 24. Jh., Heft 1/1988. G. Nienhaus: Wer waren Sie, - die Grafen von Berg? Ein Beitrag zu den ber-
gischen Regenten; Das Gerichtswesen im alten Sachsenland; Die Staud von Limpurch [Staudt, Stuyt, en
huwelijken met (von) Steinhaus(en)]; Verv. Ortsfremde im Taufbuch der Lutheraner [17e eeuw].

Idem. Heft 2/1988. Die Belehnungen mit Grütersaap 1473-1803 [Grüter/Gruiter, Teschemacher,
Bernsau, Kurtzmann]; Ortsfremde im Taufbuch der reformierten Gemeinde Düsseldorf 1639-1809 [o.a.
Alberhusen, Be(e)ckman, Brauman(s)]; F. Schulte: Zur Genealogie der altern Grafen von Berg; Gedanken
zum Wappen Illgner und zur Herkunft des Namens.

Idem. Heft 3/4-1988. G. Nienhaus: Der bergische Löwe? Gedanken über das Düsseldorfer Stadtwap-
pen; Ein Beitrag zur Geschichte des oberbergisch-Düsseldorfer Geschlechts Vehling, von Vehlingen,
Feling, Felinck u.a.
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Der Eisenbahner-Genealoge. Band 6, Jg. 31, Folge 1, April 2004. B. Carcel (t): Familienforschung in
Frankreich; Th. Engelhardt: Leichenpredigten als Quelle in der Familiengeschichtsforschung; Die ersten
oberpfalzischen Eisenbahner; Die Ehestiftungen des Kirchspiels Ilten [o.a. Bock, Bode(n), Bödecker/
Boeker, Börken, Bohlies, Bolten, Borchers]; Die Amtmanner, SchultheiSen und Kellner des Amtes Porz.
Tagungsschrift zur 31. Jahrestagung in Trier, Jan. 2004.140 Jahre Eisenbahngeschichte im Trierer Raum.

Emslandische und Bentheimer Familienforschung. Heft 75, Band 15, Juli 2004. K.-L. Galle: Sozialer
Aufstieg gegen Ende des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Lingener Familie Arend/Erdbrink; Verv. Ah-
nenliste Margaretha Lübbers in Dersum (2) [o.a. Gruber, Kirchenmeyer, Rohe, Eiken, Hümling, Ahlers,
Hefiling, Kruse, Sinnigen].

Idem, Heft 76, Sept. 2004. Verv. Ahnenliste Margaretha Lübbers (3) [met o.a. Bögeman, Hackmann,
Sievering, Suhlmann, Osteresch, Connemann, Bonneken, Gründer, Pott].

Familienforschung in Mitteldeutschland. 45. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2004. A. Richter. Dr. Felix von Schroe-
der 1912-2003. Gedenken und persönliche Erinnerungen; E Curio: Dr. Johannes Curio. Stadtarzt zu
Erfurt (-1512-1561), und sein Nachfahre Heinrich in Uppsala (1630-1691) [familie Curia/Curio, afk. van
Rheiberg (Latijn: Berka), vertaalde naam luidde oorspronkelijk im Hof, in gen Hof, Ingenhove, inghen
Haeff, Imhoff j ; E.Specht: Die Familie Heim aus Meiningen/Solz [eind i6e-2oe eeuw].

Familie und Geschichte. lfd.Nr. 50, Band V, 13. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2004. V. Weiss: 1945 in Sachsen - bis
drei vor zwölf noch Weiterarbeit an Dorfsippenbüchern; Hanns Berger und seine Lebensbilder [Mel-
chior Friedrich (ca. 1540 Bockau 1616), Johann Benjamin Bleyl (GroSpöhla 1753-Neudorf 1837), Caspar
Lorenz (1606 Bockau 1676)]; Von Rübenau und Groschowitz nach Chemnitz aus einer sachsisch-schle-
sischen Familiengeschichte [Uhlig, Glöfi/Klöfi, Spallek]; Eine Familiengeschichte aus der Waschküche.
Ein Beitrag zur Familienforschung Bose im Altenburger Land [kwst. van August Otto Hermann Bose,
leraar, geb. Lösau 1897; Bose, Meinhardt, Colditz, Seidel/Seydel]; Der Kröhnesche Familientag [het
gezin met 15 kinderen van Christian August Kröhne en Johanne Friederike Richter (tr. Kayna 1785)]; K.
Wensch: Das Erb-Lehngericht oder Richtergut in Nieder-Hermersdorf (jetzt Adelsberg) im Besitz der
Familie Lincke. Ergebnis einer Aktendurchsicht im Staatsarchiv Dresden [i7e-i9e eeuw]; V. Weiss: Wiki-
pedia: Genealogie [de Wikipedia is een meertalig Internet-Lexikon, waaraan een ieder kan meewerken,
die de benodigde specifieke vakkennis bezit; http://vereine.genealogy.net/]; Ortsfremde in Kirchen-
büchern [o.a. te Döbeln en Siebenlehn].

Friedrichstadter Stadtgeschichte. 67. Mitteilungsblatt, Frühjahr 2004. Zum 150. Geburtstag der Re-
monstrantischen Kirche in Friedrichstadt; 150 Jahre St. Knud Friedrichstadt; K. Michelson: Ein Streit in
der Mennoniten-Gemeinde [1769-70; predikant Menso Draisma (1719-1783), zoon van houtwinkelier en
draaier Cornelius Claasen te Leeuwarden en van Catharina Ates]; Pastor J.A.M. Mensinga-1860-];

Idem:'... gewifie Vorschlage betreffend das Schul- und Armenwesen der catholischen Gemeine...';
Idem: Die Verpflichtung des Cornelius Geesteranus [predikant uit Hoog-Blokland, beroepen 1632

(bleef tot 1647)]. Friedrichstadter Zeitung. Nr. 37 (2004).

Genealogie. Band XXVII, 53. Jg., Heft 7/8, Juli-Aug. 2004. P. Kefes: Beruf oder Studium? Aspekte der
Studienentscheidung der Absolventen des Münchener Gymnasiums (heute Wilhelmsgymnasium)
1600-1799; Th. Kiefner: Die genealogischen Probleme in der Waldenserforschung; R. Friese: Die Familie
Röntgen in der Herrnhuter Brüdergemeine; E. Scheren Dienstuntaugliche Milirarpflichtige im Herzog-
tum Anhalt-Köthen [19e eeuw; lijst van 121 dienstplichtigen, geboortedata, namen en beroepen van de
vaders, opmerkingen]; Kindheitserlebnisse des... Ferdinand Kosmack... 1806-1813.

Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V.. Mitt. Nr. 29, Juni 2004. Das Familienforschunfs-
programms GFAHNEN; Frankische Archive. Die Dokumentation Standesregister im Stadtarchiv
Nürnberg und Regensburg [o.a. welke bestanden zijn interessant voor de genealoog, welke service
biedt het archief?]; Diözesanarchiv Würzburg. Verzeichnis der verfilmten Pfarrmatrikelbücher; Ver-
zeichnis der im Diözesanarchiv Eichstatt befindlichen Kirchenbücher [plaatsnamen].
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Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens. N.F. Band 10. Martin Sagebiel: Das Hausarchiv der
Fürsten zur Lippe 'Biesterfelder Archiv', Munster 1986 [o.a. regesten van oorkonden w.o. enkele betr.
Millingen en de Duffelt, i5e-i6e eeuw; uitgebreid register].

Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde, Heft 54, Sept. 2004. J. Memmert: Berufshollander
auf Lübschen Gütern [melkveehouderij; de in de 16e eeuw gevluchte Hollanders ontwikkelden deze
bedrijfstak o.a. in Elbmarschen, Dithmarschen en Eiderstedt; de herkomstnaam werd beroepsnaam.
Namen van echtparen en hun pachtjaren te Bliestorf, Kastorf, Krummesse, Moisling, Niemark, Ron-
deshagen, Schenkenberg/Rothenhausen, Trenthorst en Wulmenau. Die Hollander und deren Fami-
lien; gegevens per gezin o.a. Ahlers, Buck, Carstens, Daniels, Davids, Dose, Honig, Jansen, Loof/Lohf,
Ovens, Petersen, Romer, Sebelin, Völckers, Wehde, Wilms. Zie ook het artikel 'Berufshollander in Nord-
deutschland' geschreven door Joachim Memmert in Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein,
Jg- 37 (1998)].

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 53. Jg. (2004). Hierin o.a. Barbara
Honigmann als deutsch-jüdische Schriftstellerin; 'Um Christi willen auf der Festung Jülich'. Der Be-
richt des Solinger Wiedertaufers Wilhelm Grahe aus dem Jahre 1763; Friedrich IV. von Danemark und
die Genehmigung zum Bau einer Kirche für die Lutheraner in Radevormwald [familie Becker o.a. te
Lennep, Kopenhagen, Rostock enz. apothekers, theologen-predikanten; i6e-i8e eeuw]; Ludwig Frie-
drich Schmidt (1764-1857). Der 'Kabinettsprediger' der bayerischen Königing - seine frühen Lehrjahre
im Birkenfelder Land.

Mosaik. Heft 1/2004. L. Pijper: Nachkommen (mannliche Linie) von Jan ten Haeff [Henrik Haffmans
tr. Baersdonk 1634 Maria to Leurs; nageslacht te Nieukerk, Arcen en Lottum]; 'Niederrheinische Hof-
geschichte' nach Alma Diederichs(t). Der Waysche Hof im Dorfe Hanselaer [familie Lörks]; A. en J van
den Woldenberg: Ahnentafel von Alfons van den Woldenberg [geb. Essen 1928; —, Lum(m)er/Luhmer,
Hamm, Grafflage]; L. Pijper. Ahnentafel von Maria Müllenmeister [geb. Aken 1882; alleen de kwn. 6 en 7
zijn verder uitgewerkt: Buyx, Doorenbosch, Rath, Kamp (te Tegelen)].

Idem. Heft 2/2004. Aanv. Genealogie Van den Woldenberg; Die Enthüllung der Votivtafel am Obe-
lisken im Klever Tiergarten [met namen van gevallenen 1870-1871]; Klassenfoto liefert Beitrag zur
Ortsgeschichte. Der Hommersumer Lehrer Heinrich Halfmann mit seiner Schulklasse im Jahre 1921; J.
Missweit: EheschlieSungen im Mittelalter; L. Pijper: Ahnentafel von Fredericus Josephus Teeuwen [ged.
Straelen 1797, overl. Den Haag 1849; 15 kwn.: —, Te Bormick/Te Bornbeek, Waegemans, Rarix].

Osnabrücker Familienforschung. Heft 35, 6. Jg., Jan.-Marz 1998. Verv. Vorfahrenliste Himmermann
[kwn. 128 t/m 255; o.a. te Kloster Oesede, Bissendorf, Harderberg, Wellingholzhausen, Laer, Hagen,
Mentrup; duidelijk is, dat hier veel onderzoek aan besteed is; de probant is auteur van diverse artikelen
over boerderijen en buurschappen, en van toenmalige heersende gebruiken].

Idem. Heft 36, April-Juni 1998. Bauerliche Heiratspolitik [overgenomen uit Osnabrücker Land 1994];
Vorfahrenliste Josef Michael Wiebracht [geb. Osnabrück 1957; Wiebracht (eerder: Kornfeld), Horstköt-
ter, Brinkmann (te Riemsloh), Kovenstroh (eerder: Lilienbeck); voorts o.a. Worpenberg, Hagedorn];
Mitgliederverzeichnis.

Idem. Heft 37, Juli-Sept. 1998. Die lünersche Gerberei und Lederfabrik [Wellmann-Reichenbach];
Verv. Vorfahrenliste Wiebracht [generatie VIII-IX, met o.a. Barteldrees, Strothmann, Hillebrander,
Holkenbrink, Peystrup]. Idem. Heft 38, Okt.-Dez. 1998. Verv. Bauerliche Heiratspolitik; Vorfahrenliste
Beate Brigitte Lippert [geb. Osnabrück 1970; —, Haake, Wortmann, Zimmermann (te Berlijn); met o.a.
Barske (te Leiden, Enschede), Affsprung].

Idem. Heft 39, 7. Jg., Jan.-Marz 1999. Vorfahrenliste Christoph Meyer zu Oesede [geb. 1974; naam-
reeks; via Specht, Suendorf, Potthoff], Idem. Heft 40, April-Juni 1999. Die Hexenprozesse [tekst van
een lezing]; Vorfahrenliste Ralf May [geb. Recklinghausen 1960; —, Osterfeld, Schnieder (te Mastholte),
Büscher; voorts o.a. Knobloch, Mand(t), Wilker, Trentmann]; Mitgliederverzeichnis.

Idem. Heft 41, Juli-Sept. 1999. Verv. Hexenprozesse; Vorfahrenliste Helmut Stockreiter [geb. Praust
bij Danzig 1936; —, Felbermayer, Muller, Gudzinski]; Aanv. Kwst. Wiebracht [Dopheide]; Herkunftsbe-
zeichnungen Osnabrück in den Eheprotokollen der Stadt Emden [1596-1612]. Idem. Heft 42, Okt.-Dez.
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1999- Hinweise zur Familienforschung (Genealogie) und zur Wappenkunde (Heraldik) [tekst van een
lezing; eerste van drie delen); Vorfahrenliste Papmeyer [naamreeks; te Peingdorf].

Idem. Nr. 59/60, Jan.-Juni 2004. Begrabnistagebuch der Lehrer Hoppe. Ein Zeitdokument aus Schle-
dehausen; Pockenschutzimpfung schon im 18. Jahrhundert. Die letzten Jahre der Pockenepidemien im
Bereich der Waldmarkschule - Nach Lehrer Hoppes Begrabnistagebuch; W. Pohlsander (t): Hofgeschich-
te Schürmann, Klein Mimmelage [kerspel Menslage; ise-2oe eeuw; Schwirman, Schürman(n), Holling,
Wiescher (v/h/ Geidemann), Elting]; Zur Geschichte des Kamphofes in Dissen [met kwst. August F. H.W.
en Rolf Kampmeyer, geb. Dissen 1928 resp. 1937; Kampmeyer (v/h Docen), Bruning, Ohmann, Salig-
mann; met Huning gt. Beker, Meyer zu Nolle, Nentrup gt. Ontrup]; Viele Thie's wussten jahrelang
nichts von ihren gemeinsamen Wurzeln [te Menslage]; J. Kaldenbach: Westfalen in Nordhollandischen
Notariatsakten. Eine Erbteilung Hüls/Huls aus Hoorn [erflater Joseph Huls/Huls overleed te Opmeer
in 1838 als weduwnaar van Teunisje Bosch (tr. 1807)]; J.G. VoortmanfR. Voortman: Aufgebote von Artlan-
dern in Amsterdam. Teil I. Emigranten aus dem Kirchspiel Badbergen [transcripties].

Osnabrücker Land. Heimat-Jahrbuch 1999. Die siedlungsgeschichtliche Entwicklung im Raume von
Quakenbrück bis in das 13. Jahrhundert [met vermelding van de eerste 'Burgmannshöfe']; Ein Wall
der Osnabrücker Domburg am Ostrand der Grofien Domsfreiheit?; Der Name Schlagvirder Berg als
Hinweis auf einen frühmittelalterlichen Binnenhafen in Osnabrück; Die Bauerschaft Bokel, Ortsteil
der Stadt Bersenbrück, im Wandel der Zeiten. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte im Raum Bersen-
brück [met namen van vol- en half-erven]; Statten im Kirchspiel Laer [lijst vol- en halferven en kotten,
o.a. Telmann, Kampelmann, Poppe, Lepper]; Über die mittelalterliche Osnabrücker Verwaltung in
Ankum und deren Verlegung nach Fürstenau und Vörden; Petrifreie im Kirchspiel Laer [vrij, maar met
verplichtingen aan de bisschop van Osnabrück; deze status betrof meestal Erbkotten];J. Espenhorst: Wer
war Nachfolger von Hermann Bonnus in Quakenbrück? [geb. ald. 1504, overl. Lübeck 1548, hervormer;
Jürgen Espenhorst, overl. 1599]; 300 Jahre Handpapiermacherei in Oesede [papiermaker Hermann
Schmidt uit Vlotho verzocht in 1600 een papiermolen te mogen bouwen in Borninghausen; zijn we-
duwe hertrouwde de papiermaker Heinrich Heide (Heyde); de familie Heide bleef tot eind 18e eeuw in
deze bedrijfstak te Oesede werkzaam; Wehmeyer, Quirll]; Robert Kleinert (1870-1948) [boekhandelaar
en uitgever]; Hundorf. Vogt-Lehrer-Handler [Hinrich Hundorp, oudste vermelding te Laer in 1605];
Petrus von Hatzfeld, 1748-1823 [o.a. abt van het klooster Marienfeld].

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde. 53. Jg. (2004), Band XV, Heft 7. Die Huldigung bischöflich-speye-
rischer Untertanen des Amtes Lauterburg im Jahre 1652 [o.a. Weigel, Ri(e)dinger, Kornman, Wingarter,
Schmalz, Merckhel]; Speyerer Studenten an der Universitat Jena 1548-1764; Trauungen Ortsfrender im
katholischen Kirchenbuch von Neustadt/Haardt (Weinstrasse) 1794-1795; Zur Familie Lickteig - Ergan-
zung und Korrektur des Familienbuchs Lickteig; Ein Pfalzer mit Wurzeln in Niederbayern [Ramsauer];
Aanv. Freinsheimer Kirchenzinsregister von 1658; Verschollen in Griechenland. Zur Auswanderung
'Bayerischer Unterthanen' aus der Pfalz nach Griechenland 1837-1840.

Sachsische Heimatblatter. 50. Jg., Heft 2/2004. Alte Traditionen und neue Perspektiven: Sachsen & Böh-
men. Heimatkunde und Geschichtswissenschaft nach dem EU-Beitritt Tschechiens; Vier Grenzsteine
aus dem 16. Jahrhundert und ihre historische Aussage [von Bernstein; 1580]; Tulpomanie - die Kultur-
geschichte einer Leidenschaft; Kaolinbergbau [grondstof voor porselein]; Gustav Anton Zeuner (1828-
1907) - ein Pionier der Thermodynamik; Regierungsrat Prof. Dr. Bruno Steglich (1857-1929); Julius Otto
Fritzsche [geb. Dresden 1872, schilder].

Idem. Heft 3/2004. Sachsische Denkmalpflege. Woher & Wohin?

Spuren. Heft Nr. 13, Band 3,15. Jg., Jan.-Ma rz 2001. S. Margrafi Genealogie Mense (auf der Hellbeck). En-
nigerloh, Bauerschaft Werl (heute Neubeckum), Haus Nr. 23 [i8e-i9e eeuw]; Fragment Rottendorf [te
Warendorf, afk. van Ennigerloh; I7e-i8e eeuw].

Idem. Nr. 14, April-Juni zooi. J. Gojny: Max Reimann (1898-1977). Ein Kommunist aus Ahlen; Die An-
nahme von erblichen Familiennamen der Juden im Kirchspiel Stromberg.

Idem. Nr. 15, Juli-Sept. 2001. Register deren im Wigbold Freckenhorst obhandenen Hautëeren und
Befindlichen Einwöhnern [midden 18e eeuw; o.a. Beuning, Ramenkötter, Dieckamp, Volckmann,
Dress/Drees, Kosters, Keilerman, Toppmöllers].
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Idem. Nr. 16, Okt.-Dez. 2001. Verzeichnis der Freckenhorster Stiftsdamen, der Kanoniker und Vikare
zum Zeitpunkt der Abteiauflösung 1811; Die Nachkommen des Ehepaares Johann Dieterich Westmeier
gen. GroGe Dütting und Katharina GroÊe Dütting [tr. Warendorf 1709]; Paul Pleiger. Das Sittengemal-
de eines westfa'lischen Untemehmers.

Idem. Band 3, 16. Jg., Nr. 17, Jan.-Marz 2002. Verv. Pleiger; Gebetsbuchnotizen als genealogische
Quellen [Bex]; Fragment Löckmann [te Hoetmar, 19e eeuw); Verlauteregister der Alten Kirche (St. Lau-
rentius) in Warendorf [1585,1590,1600,1602,1609].

Idem. Heft 18, April-Juni 2002. J. Gojny: Zuwanderung in den 3oer Jahren. Ein Beispiel aus Oelde;
Fragment Waker [te Liesborn; 19e eeuw); Verv. Verlauteregister Warendorf [1609,1611,1612].

Idem. Nr. 19, Juli-Sept. 2002.J. Gojny: Gustav Freiherr von Bechtolsheim, ein deutscher General. Ver-
storben 1969 in Munster [geb. München 1889]; Verv. Verlauteregister Warendorf [1613-14]; Warendorfer
Judenchristen in Bedrangnis [Goldschmidt; 19e eeuw).

Idem. Nr. 20, Okt.-Dez. 2002. J. Kaldenbach: Münsterlander in Nordhollandischen Archiven; J. Gojny:
Ernst Busch, ein gehorsamer westfalischer General [geb. Bockum 1885]; L. Niedieck: Frühe Ereignisse
werden lebendig [Niedieck rond 1600].

Idem. Band 4, 17. Jg., Nr. 1, Jan.-Marz 2003. Verv. Verlauteregister Warendorf [1615]; Notizen zur
Familienforschung Schlebbe in Füchtorf-Rippelbaum. Fragment Pelke [19e eeuw]; August Ahlke, Pada-
goge [geb. Herzfeld 1883].

Idem. Nr. 2, April-Juni 2003. Verv. August Ahlke; Verv. Verlauteregister [1616]; Herzfelder Familien-
namen von 1703.

Idem. Heft 3, Juli-Sept. 2003. Verv. Verlauteregister [1617]; Die Familie Miele in Herzebrock [met Wal-
berg, Holthover, Dombrinck]; Oberst Georg Freiherr v. Boeselager [1915-1944].

Idem. Heft 4, Okt.-Dez. 2003. Verv. Freiherr v. Boeselager; Verv. Verlauteregister [1618-19]; Zur Ge-
schichte der Herzfelder 'Wiedemstedden'.

Südwestdeutsche Bla'tter für Familien- und Wappenkunde. Band 24, Heft 1, Marz 2004. H. Gutermann:
Gutermann-Familien in Landsberg am Lech, Honsolgen, Augsburg und Biberach an der Rifi [ise-i6e
eeuw]; G. Seiler. Taufen Auswartiger in der Freien Reichsstadt Nördlingen von 1579 bis 1658 [veel vluch-
telingen door de 30-jarige oorlog]; J. Rasdier: Neues zur Biographie des Marbacher Astronomen Tobias
Mayer (1723-1762) [Gnüge, Yelin, Franz, Oetinger, Adelbulner/Adelburner].

Westmünsterlandische Flurnamen (plattegronden/kaarten met veldnamen, boerderij namen e.d.; soms
blijken de namen van voorouders, doopgetuigen en verwanten, die aan veldnamen - in deze streek
- ontleend zij n, verrassend dicht bij elkaar te liggen; zie ook de lijst in Gens Nostra, 56 (2001), pag. 478):

Band 3. Die Flurnamen der Stadt Gescher. Atlas und Namenregister, bearbeitet von Dieter Dölling
(Vreden/Gescher 1990). Heimatbuch Gescher, Band 7 [met o.a. aardrijkskundige gesteldheid en histori-
sche ontwikkeling van de stad].

Band 10. Die Flurnamen der Gemeinde Velen. Atlas und Namenregister, bearbeitet von Gie Belmans
(Vreden/Velen 1993). Schriftenreihe der Gemeinde Velen, Band 1 [geografische en taalkundige bijdra-
gen].
Band 16. Die Flurnamen der Gemeinde Legden. Atlas und Namenregister, bearbeitet von Michaela Wer-
mes (Vreden/Legden 1998). Legdener Schriften, Band I [met inleiding tot de geschiedenis van Legden en
Asbeck, parochie, ontwikkeling van de jaarmarkt, Stift en Haus Asbeck, dialect enz.].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 79. Jg., Heft 2/2. Quartal 2004. Zur Studienstiftung der
Braunschweiger Patrizier von Vechelde; H. Porth: Telefonregister und Genealogie [de namen Port(h),
Porten, Pohrt, Poort; verspreiding van de families); Der deutsche Friedhof in Bagamoyo/Tansania.
Koloniale Spuren im früheren Deutsch-Ostafrika [grafschriften]; H. Munk: Wo ist die 'schwarze Frau'
geblieben? [Johanna Christine Slemann, geb. 1760, dochter van Johann Heinrich Schlemann, koopman
in Batavia, huwde vier maal: (1) op Java met Heinrich Bruns en (4) te Hildesheim 1810]; Staatsarchiv
Breslau [wroclaw@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl; Databank op internet: www.archiwa.gov.pl].

Idem. Heft 3,3. Quartal 2004. D. Möller: Zuzug zur Elbinsel Hamburg-Wilhelmsburg von 1852 bis
1868; U. Bollmann: Genealogie und wissenschaftliche Prosopographie; N. Kruppa: Die Grafen von Dassel
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[i2e-i4e eeuw]; J. Kaldenbach: Glückstadter in den Niederlanden; Spurensuche in den USA; Musiker in
St. Michaelis Lüneburg von 1585 bis 1800 [uittreksels uit DTB-registers]; Nachlese aus dem Protocollum
dero Stadt Eldagsen ovn 1652 [regesten 1652-1657]; U. Boldt: Endgültiges Aus für Domarchiv Ratzeburg
[schetst de tegenwerking van genealogisch onderzoek door - en feitelijke sluiting van - dit archief].

Finland
Genos, arg. 74 (2003), Nro. 1. Bijdr. betr. Willand en Willander in Savolax [genealogie i7e-i8e eeuw]; De
familie van Johan Persson Aalman [burgemeester van Tavastehus 1678-80, overl. 1701; ook: Ahlman];
Jöran Pryss/Prytz [verwarring door twee op elkaar lijkende namen in Zweden en Finland, 1570-90];
Norra Tavastlandse soldaten en de reorganisatie van het infanterieregiment eind 17e eeuw.

Idem. Nro 2/2003. Het archief van Abo hovratt als bron voor familieonderzoek [het archief (vanaf
1623) ging in 1827 nagenoeg geheel door brand verloren; het materiaal dateert danook van daarna]; Het
eigendom van het landgoed Vesunta te Hattula als indicatie voor verwantschap [ise-i6e eeuw; Tavast,
Hornhus].

Idem. Nro 3/2003. De voorouders van Mure Herman Forss [1919-1974, stiefvader van de huidige pre-
sident Tarja Halonen]; Fragmentgenealogie Krumhorn [i7e-i9e eeuw]; Het nageslacht van zeekapitein
Johan Nissen von Leek [eind i8e-begin 20e eeuw; Lampen]; Een bijdrage betr. Finse officieren; Verwant-
schapstabel families Bitz - Kirves [15e eeuw].

Idem. Nro 4/2003. Fragment Erling [i7e-i8e eeuw]; Skottirotta ... 1600-1660 [buitenlandse burgers
(kooplieden en handwerkers) in Abo; onderzocht werd hun sociale plaats in de stadsgemeenschap en
hoe zij een netwerk opbouwden via huwelijken; Hollanders: Cornelius Willemsoon Facht (1642), Pieter
Willemsoon Facht Hollender (1638,1659), Herman Stamer (1632-36); voorts veel Schotten en Saksers].

Genealogiska Samfundets i Finland. Arsskrift 45 (2003). De voorouders van Tarja Halonen, president
van Finland [geb. Helsinki 1943]; Friherre Gustaf A. K. Gripenberg (1854-1918) [militair, vertaler, leraar,
musicus]; De familie Neiglick [oorspronkelijk Nagelchen/Negliken/Naglick/Negelken, waarschijnlijk
ca. 1600 uit Duitsland gekomen]; De in 1721 naar noord-Tavastland overgebrachte Zweedse soldaten en
hun aanpassing ter plaatse; Butakov, een Russische dynastie van marineofficieren met Finse banden;
Verandering van familienamen in Kareke; De drie versies van het Finse krigskommissariaat 1819-1903;
Bronpublicatie grondboeken Noord-Karelië 1690-1708.

Noorwegen
Genealogen (Norsk Slektshistorisk Forening), 15. irg., Nr. 2/2001. Utviklinga av slektsnavn i Norge,
med saerlig vekt pi sen-navn [de ontwikkeling van de familienaam in Noorwegen met het accent op '-
sen'- namen; bijv. Knudsen, Nilsen, Olsen]; Trane-etterkommere pi Nordmore [Trane, Henne, Lampe;
17e eeuw]; Erfaringer fra en arkivreise til Rostock; J.M. Keus: Periodika [o.a. lof voor Gens Nostra].

Idem. 16. irg., Nr. 1/2002. Personalhistorie - den umulige disiplin? - en fors0mt del av norsk gene-
alogi?; Noen slektsforbindelser meilom Uvdal, Hol og Al [Ola Einarsson Ramberg, boer in Uvdal en
zijn naaste familie (17e eeuw), Mons Strand te Al (16e eeuw) en familie; de (voor)naam Hellik te Hol (17e
eeuw); schema's]; Manuskriptsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Idem. 16. irg., Nr. 2/2002. Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn [hoe zal de bruid he-
ten?; terminologie; naamgeving in de loop van eeuwen; wetgeving]; Om l©gn og forfalskning i slektslit-
teraturen. Med eksempler fra eldre og nyere litteratur om den norske Traneslektens eldste ledd [leugen
en vervalsing in genealogische literatuur, met voorbeelden uit de oudste generaties Trane]; Et forum
for skogfinsk genealogi m.m. [www.fennia.nu; bevolking in het noorden van Finland en Zweden].

Idem. 17. irg., Nr. 1/2003. Corr. Michel Trane pa Sunnmore; En aett fra Holter i Nes med forbindelser
til Royken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-aetten i Bihuslen [familie Huitfeld; goederen op Holter in Nes
en op Tjuvkil in Bihuslan, rond 1600]; Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Bind XXXVIII, Hefte 1, 2001. Het nageslacht van Laurots Frantssons
[te Rostock 1576; familie Flor, i6e-i8e eeuw]; Het nageslacht van Augustinus Frantsssns [overl. Holand
1604; Hemnes, Skullerud, Solerud, Flor, Haard; i6e-i8e eeuw]; De familie van J0ran Guttormsdotter
[leefde begin 16e eeuw].
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Idem. Bind XXXVIII, Hefte 2,2001. Teksten van lezingen t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Noorse Ge-
nealogische Vereniging. Genealogica in Noordse bronnen - ideologie en functie; Familie, staat en poli-
tiek van de vikingtijd tot de 13e eeuw; Familie en dient. De betekenis van verwantschap voor carrière in
de vroeg moderne tijd; Genealogie en historisch onderzoek in Noorwegen na de Tweede Wereldoorlog;
Noorse genealogie in de 21e eeuw.

Idem. Bind XXXVIII, Hefte 3,2002. De oudste generaties van de familie Falch [oudst bewezen: Adri-
an Rotgertss0n (Falkener), burgemeester van Trondheim 1547-1594, en actief als valkenier; in oudere
literatuur werd verwantschap vermoed met Jan Gillisz Valckenier, koopman te Amsterdam en diens
broer Laurens (wellicht dezelfde die als Laurits Falkener te Trondheim werd vermeld 1559-67)]; De
familie Coppy in Noorwegen [i7e-i8e eeuw]; Genealogisch onderzoek en het gebruik van bronnen [Kil,
Gretteland, Nes; eind 16e eeuw]; Twee verschillende wapenzegels van Erik Kil [vermeld 1550-75].

Idem. Bind XXXVIII, Heft 4,2002. Oude families van het dorp Minstad in Nes/Jemtland (Nas/Jamt-
land) [i4e-i6e eeuw].

Verenigde Staten van Amerika
Michigana. Vol. 49, No. 1, Febr.-March 2003. History of the Evangelical Lutheran

Immanual Parish, Part 1 [gesticht in 1856 te Grand Rapids]; A Father's Legacy
[Adam Weidenfeller (geb. 1836) en zij n gezin].

idem.No. 2, May-June 2003. Wedding AnniversaryAnnouncements in the
Grand Rapids Shopping News -1935, Part III [G-H; o.a. Hielktje Heemstra x
Cornelius Schuitema (tr. 1899 in Nederland); Jennie Herrema x David Hoo-
gerhyde (tr. Grand Rapids 1897); Jennie Heyboer x Cornelius Stoutjesdyk (tr.
Grand Rapids 1908)].
Idem. No. 3, Aug.-Sept. 2003. Verv. Wedding Anniversary Announcements -

1935, Part IV [alfabetisch op bruidsnaam; H-M; o.a. Howard x Kooyers, Huisen-
ga x Akker, Huisenga x Kleiman, Kloosterman x De Vries, Koopman x Datema,

MaatxDykema].
Idem. No. 4, Nov.-Dec. 2003. Verv. Wedding Anniversary Announcements -1935 [K-S; o.a. Sadie Kui-

pers x 1916 Simon Wiersma, Johanna B. Lokman x 1890 Dirk ter Keurst, Jennie Raterink x 1898 John
Vander Have, Spoelstra x 1912 Koster, Springvloed x 1923 Tuinstra, Steenstra x 1934 Ritsema, Steketee
x 1880 Beneker]. Western Michigan Cenealogkal Society (http://www.wmgs.org), Newsletters Spring, Aug.,
Dec. 2003.

New Netherland Connections (Editor: Dorothy A. Koenig, 1232 Carlotta Avenue, Berkeley, CA 94707-
2707; dkoenig@library.berkeley.edu; abt. $ 15,00 (U.S.) p.j.), Vol. 8, Nr. 2, April-June 2003. F.C.M. Gouver-
neur. Dutch Origins of Some Early Settlers and Allied Families, Part 1. Steenwijck, Godtschalck, Maurits
(Sluiswachter), Ten Broecke (Paludanus), Van Nieuwenhuijsen; C. Carsey: A Vanness Family Record
[i8e-i9e eeuw].

Idem. Nr. 3, July-Sept. 2003. The Search for Mary Hageman, Possible Wife of Zebulon Hallock; Res-
ponse to Frans C.M. Gouverneur's Dutch Origins... Part 1; Verv. Dutch Origins, Part 2 [De Key, afk. van
Gent, te Haarlem, Londen, i6e-i7e eeuw; Marssens, afk. van Gent, te Haarlem, i6e-i7e eeuw; Macke en
De la Noij te Haarlem en New Amsterdam].

Idem. Nr. 4, Oct.-Dec. 2003. Early Rapalje Family Records [copie van een handschrift met transcrip-
tie; 1625-1690]; Antw. Sebring; Verv. Dutch Origins, Part 3. De Peijster [afk. van Gent, te Haarlem, Am-
sterdam, Utrecht, Rouen, Nieuw-Amsterdam; i6e-i8e eeuw].

Idem. Vol. 9, Nr. 1, Jan.-March 2004. Original Family Bible Records in The Bergen County Histo-
rical Society Library Collections [Demarest, Bogert/Bogart; 18e eeuw]; Dutch Origins, Part 4. Van der
Liphorst. Provoost [Van der Liphorst voornl. te Haarlem, 17e eeuw; Provoost, afk. van Antwerpen, te
Amsterdam, 17e eeuw; uitgebreid notenapparaat o.a. betr. Jochems x Schut, en Setten. Aanv.: Guille
Prevost, wedr. van Maria Stevens, stelt de voogden van hun (minderjarige) kinderen Margriet (15),
Katelijne (14), Guille (13), Sara (11) en Hester (6), als onderpand voor hun moeders erf het huis t Gulden
Tonneke bij de Gevangenpoort (gekocht op 25-10-1565) en enkele renten (SR 380, f. 369,15-10-1584; vlgs.
de transcriptie van G. Roggeman). Katterina tr. 1607 Engbert Jobs, Guillame tr. 1603 Jenne A(e)rdewijns/
Eerdewij ns, Estherken tr. David Damman].
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Idem. Nr. 2, April-June 2004. Verv. Dutch Origins (5). Van Brug [Verbrugge, Van Brugge, afk. van
Leende; te Haarlem, Amsterdam en Utrecht; eind i6e-i8e eeuw]; L. Stewart: Wim Van Duijn Answers
Some Questions About Riker's Sources of Information [De Forest, Montaigne; te Leiden; 17e eeuw]; T.
Haslam-Jones: Van der Hoeven Family in Beesd, Gelderland [17e eeuw].

Idem. Nr. 3, July-Sept. 2004. P. Streeter: Identifying the True Ancestry of Hilletje, wife of Isaac Bragaw
(Bourgon, Broucard) as the granddaughter of Pieter Roelofszen [Bas] and Jan Boeckhout [John Buck-
hout] both of Mespath Kills, Newtown, Queens County, New York [Pieter Roelofsz, van Utrecht tr. (1)
Nieuw Amsterdam 1653 Willemyntje Jans, tr. (2) 1664 Lysbeth Jans, geb. Brazilië, dr. van Jan Pater; Jan
Boeckhout (Bucholte e.d.) tr. Hanna NN, emigreerden in 1663 met hun kinderen (geboren in Leiden)];
Aanv./corr. Van Brug [met Van de Water; te Haarlem rond 1600]; Verv. Dutch Origins, Part 6. Webber.
Cock [te Amsterdam, Utrecht, Leiden en New York, eind i6e-i7e eeuw; met o.a. Senguerdus, Ploegh,
Wallis, De Pire, Gouverneur, Van der Spiegel, Van der Does, Stille].

The New York Genealogical and Biographical Record. Vol. 133, Nr. 2, April 2002. Corr.: 1572/73 moet zijn
1562/63 [GN 58 (2003), pag. 487].

Idem, Vol. 134, Nr. 1, Jan. 2003. From Ireland to Brooklyn: O'Neil, Scott, Stack, Kiernan, McManus,
McPadden and allied families; Marriages in the First Moravian Church, New York, 1751-1801; The
Halsteads: one family's travels through New York State; Notes on the Price, Kelder, Schutz and McFall
families of the Upper Hudson Valley; Members of the Baptist Church of Christ at King Street, Green-
wich, Connecticut in 1831 and 1854; Verv. The family of Hendrick Beekman; Deaths from the Lady's
Monitor, New York, 1801-1802; Deaths from the Weekly Visitor or Ladies' Miscellany, New York, 1800.

Idem. Nr. 2, April 2003. The Hencker family of Kingston and New York City; The case of Joseph Will-
son and Deborah Merritt [1794]; Verv. Family Beekman; Verv. From Ireland; Verv. Halstead; Verv. Deaths
from the Weekly Visitor.

Idem. Nr. 3, Jury 2003.The family of William and Susanna Foster [tr. 1784 Susanna geb. Wright]; H.B.
Hoff: Identifying Altie Ryder as the wife of Abraham Brinkerhoff of Newton, Long Island [Abraham
ged. Brooklyn 1695; Waldron, Bloodgood, Ryder]; Verv. Weekly Visitor [1804-05]; Verv. O'Neil; Verv.
Halsteads.

Idem. Nr. 4, Oct. 2003. Frangois Martineau - native of L'ile de Ré, an early settler of Harlem and Sta-
ten Island [ged. La Rochelle 1640]; Verv. From Ireland to Brooklyn. The McManus family; Verv. Weekly
Visitor [1805; o.a. een schipbreuk 6 april: een cabinepassagier was Gilbert I.E. Smissaert, van Amster-
dam, in een reddingsboot]; Verv. Familie Foster; Verv. James Smith of Newtown. TheNYGS/B Newsletter,
Vol. 14 (2003), Nrs. 1-2 (Spring), 3 (Summer), 4 (Fall).

Zuid-Afrika
Familia. jg. 40 (2003), No. 1. Die Lindeque-familie in Suid-Afrika. Deel 1 [Barend Lindeque (oorspr.
Lindekwast), van Amsterdam, tr. Stellenbosch 1724 Magdalena Brits]; Gerbrand Haasbroek se brief aan
sy seun [1786 in Katwijk aan zoon Leendert (geb. Katwijk 1753, overl. Tulbagh/ZA 1799)]; Soldiers docu-
ments, medals and ribbons; Origin of the Family Pelteret in South Africa.

Idem, No. 2/2003. Simbole in Duitse Genealogie; The Welgelegen Graveyard, Mowbray. 'Die Fami-
liebegrafplaats van Gysbertus van Reenen en Sybrand Jacobus Mostert en hulle nageslag gestig 1827';
Verv. Familie Lindeque; Mara Johanna Bavarian de Klerk; die Boeredogter wat na'n skip vernoem is [de
Bavarian was een Brits transportschip; 1902]; Familie Taylor [19e eeuw te Monrose/Schotland].

Idem. No. 3/2003. Verv. Lindeque en Pelteret; Wilhelm Alexander de Rapper, 1841-1912 [geb. Neder-
hemert (zoon van Marigje Blokland), tr. (2) Leeuwarden Maaike Luitzens Kingma; nageslacht in Zuid-
Afrika]; Leendert Johannes Haasbroek, stamvader in S. A. [geb. Katwijk a.d. Rhijn 1753 (zoon van Neeltje
Leenderts den Houter)]; Grepe uit my Combrinck-voorgeslagte.

Idem. No. 4/2003. L Zöllner. Two accidental progenitors: Lambinon and Van Os [nageslacht van Jo-
hannes Lambertus Lambinon (geb. Dordrecht 1827; exm. Van der Want) en van Johan Carel van Os (geb.
Vlaardingen ca. 1837, exm. Romswinkel)]; Th. du Preez: Die Onbetroubaarheid van Genealogiese Bronne;
wenke vir Beginners.
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Zwitserland
Maajan/Die Ouelle. Zeitschrift für Jüdische Familienforschung. Organ der Schweizerischen Vereini-
gung für Jüdische Genealogie und der Hamburger Gesellschaft für Jüdische genealogie e.V. (Kurfir-
stenstrasse 8, CH-8002 Zürich; E-mail: Daniel.Teichman@vsao-asmac.ch), Heft 71,18. Jg., 2. Quartal,
Juni 2004. P. Stein: Judenfriedhof Breisach [o.a. Breisacher, Geismar, Moch, Schwab, Weil, Wormser];
Verv. Hochzeitsliste ... Blum (Elsas, 1707-1750) [Ullmo, Levy, Grumbach]; P. Stein: Neu entdeckte Quel-
len zur Frühgeschichte der Juden in der Schweiz. I. Die Landvogteirechnungen der Grafschaft Baden
[met o.a. Oppenheimer, Bigard/Bickard/Pickhardt, Bollag/Polagg, Dreifuss/Tryfuss, Guggenheim]. II.
Baaden-Buch im Staatsarchiv des Kantons Bern. III. Ein Dekret des Kaisers Carl der Sechste, Wien von
17. April 1715 [Guchenheimer, Oppenheimer]. IV. Das Testament der Esther Schwab geborenen Guggen-
heim vom 22. Dezember 1727; Nachruf auf Baruch Zwi Ophir [1910-2004]; Ein unbekanntes Portrait
von Rabbiner David Leimdórfer (Hlinik 1851-1922 Hamburg); Verv. Erinnerungen ... Ferdinand Meisel
(1854-1938); Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg(6).

Regio-Familienforscher (Basel). Tg. 17, Nr. 2, Juni 2004. K.Bischoff: St. Arbogast in Muttenz als Hochzeits-
kirche im 17. Jahrhundert [huwelijksinschrij vingen 1624-1686; veel paren uit Basel, maar ook partners
uit Frankrijk en Duitsland]; Ahnengleichheit unseres Willem A. Jörg mit dem danischen Kronprinzen
[diens overgrootmoeder Henriette Hallberg(er) - tr. Toulouse 1904 Henri de Laborde - stamt via Geyer,
Eek en Wucherer af van Anna Jörg (ged. Nördlingen 1582)]; Untervögte von Riehen seit 1522; Taufen
von Schweizern in Equisheim im Elsass [1721-35]; Ein sonderbarer Name: Schissgelumb; Franz Anton
Settelen, 'Ie tailleur de Bale' [1819-1878; Berner Grosser Rat lehnt Begehren der Familienforscher ab [de
Grote Raad heeft het voorstel om de beperkende maatregelen voor het raadplegen van het Staatsarchiv
afgewezen].

Verder ontvingen wij:
Apeldoorn e.o.. 2004, no. 3.
Bijdragen tot de geschiedenis (uitg. UFSIA, Antwerpen), 77e jg. (1994), afl. 3-4 [ƒ. van Gerven: Antwerps
verleden in veelvoud. 'Invented Traditions' en hun maatschappelijke rol in Antwerpen in de negen-
tiende eeuw];

Idem. 79e jg. (1996), afl. 1-2 [ƒ. van Gerven: Marginaliteit en sociale segregatie in de Brabantse steden
tijdens de late middeleeuwen; L. Baudez s.j.: De Franse Scheldepolitiek tijdens de Republiek en het Kei-
zerrijk, 1792-1814; Het Antwerpse Operaleven op het einde van de negentiende eeuw];

Idem. 86e jg. (2003), afl. 1-2 [Historisch onderzoek m.b.t. het hertogdom Brabant. Een kritisch over-
zicht. 1998-1999 (korte besprekingen door een dertigtal auteurs uit voornl. Nederland en Vlaanderen
van tijdschriftartikelen m.b.t. de geschiedenis van het gebied van het oude hertogdom Brabant oftewel
de provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams Brabant, Waals Brabant en het gewest Brussel; Index
op auteursnamen)].
KB.nl.jg. 3, nr. 3, sept. 2004 [Watermerkendatabase voltooid].
Huguenot Heritage. Issue 12, Winter 2003/2004 [Through the eyes of Abraham Bosse (geb. Tours ca.
1604, etser, tr. 1632 Catherine Sarrabat].
Streekmuseum Ouheidkamer Reeuwijk. nieuwsbrief maart 2004 [secr.: J. van der Bas, Postbus 65,2810
AB Reeuwijk; info@streekmuseumreeuwijk.nl; bezoekadres: Oudeweg3, Reeuwijk: geopend van april
t/m nov., za 10-17 uur, zo 13-17 uur; www.streekmuseumreeuwijk.nl].
Waardeel. jg. 24, nr. 3-2004 [W. Kerkmeijer: Stoomboot op de Drentsche Hoofdvaart; K.P. Timmer: Een
zestiende-eeuwsturfafvoerconflict].

M. Vulsma-Kappers
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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.

vragen

506. DE HOOG
Kommer de Hoog vertrekt in 1846 naar Noord-Amerika. Hij is verm. geb. in Sint Anthoniepolder, waar
zijn vader Kommer Kommerse de Hoog tr. (1) 3-5-1795 Grietje Adriaens Monster en tr. (2) 16-5-1808 Adri-
aentje Gerritse. De bedovergrootouders van Kommer kwamen uit het Land van Altena. Met welk schip
en op welke datum is Kommer naar Noord-Amerika vertrokken en in welke haven is hij aangekomen?
Verdere gegevens over dit geslacht zijn welkom.

A. van Andel, Belleville, Canada

507. OOSTDAM
Crijn Fransz. Oostdam tr. Schipluiden 22-12-1737 Marijtje Barendse van der Vis. Gevraagd: doopgege-
vens en voorouders van Crijn.

E.M.M. Oostdam, Venray

508.VISSER-BERTS
Simon Siebes Visser, geb. Zijpe 1786/87, overl. ald. 26-9-1825, tr. ca. 1810 Aaltje/Anna Berts/z, overl. Scha-
gen 17-11-1843, dr. van Hendrik Berts en Aaltje Broekhuizen. Uit hun huwelijk Jacob, geb. Schagen 10-6-
1812. Gevraagd: geboorte- en huwelijksgegevens van Simon en Aal tje.

H. Koster, Bussum

5O9.HEET-ROOSEMA
Jan Wijndelts Heet, ged. Wildervank 10-10-1784, overl. Avereest 11-1-1852, zn. van Wijndelt Hendriks en
Geertje Jans, tr. Grietjen Geerts Roosema, geb. Windeweer ca. 1784, overl. Avereest 27-8-1868. Uit hun
huwelijk vijf kinderen 1810-1818. Gevraagd: voorouders en huwelijksgegevens van Jan en Grietjen.

G. Zomer, Ijlst

510. PETOUSCHKY (BETOETSKI, PARADOSKY)
Sara Petouschky (Betoetski, Paradosky) otr. Den Haag 11-6-1758 Hendrik Brouwer, ged. Den Haag (r.-k.)
17-9-1734, overl. ald. 15-1-1782. Uit dit huwelijk ged. (geref.) Den Haag 30-12-1759 Hendrik, 11-11-1761
Cornelis, 9-11-1763 Geertruy en 11-12-1765 Maria Magdalena. Gevraagd: nadere gegevens over Sara en
haar voorgeslacht.

J. Eijnthoven, Utrecht

511. VAN NIEUWENRODEN/DE RAU
Geertruid van Nieuwenroden (ook wel De Rau genoemd) tr. Arnhem 28-11-1646 Hermen Schuiten. Ge-
vraagd: ouders van Geertruid.
MEERWIJK/MARWIJK
Hendrik Aartsen (Marwijk) tr. Amerongen 20-5-1731 Neeltjen Jansen, beide wonende Amerongsedijk.
Gevraagd: ouders van Hendrik.

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

SLOET, REDING
De herkomst van het geslacht Sloet wordt gewoonlijk gesitueerd in de buurt van Steenwijk en Vol-
lenhove. Mogelijk echter is het van elders daarheen gekomen, b.v. vanuit Gent, waar in de 13e eeuw
een Elisabeth van Sloten (Sloot/Sloet), dr. van Leonius van Sloten, bekend is. Weet iemand meer over de
betekenis van de familienaam Sloet en de herkomst van het geslacht?
De geslachten Reding(h)/Rading en Sloet, die beide uit (de omgeving van) Vollenhove afkomstig zijn,
voeren hetzelfde familiewapen. Is er een relatie tussen beide families en zijn er meerdere geslachten
met dit zelfde wapen? Wat is de betekenis van de naam Reding? (Geraadpleegd is reeds Het adellijk ge-
slacht Reding, door J.W. Schaap, uit 1966)

E. A. R. M. Sloet, Ferdinand Bollaan 3,1412 HR Naarden

DUIJM
Graag zou ik meer informatie hebben over personen die in notariële akten te Arnhem genoemd worden
i.v.m. mijn voorouders Duijm. Dit zijn:
DEMMER/ENGELEN/VAN BAERL
Het echtpaar Jan Demmer en Trijntje Engelen (overl. ca. 1634) en hun kinderen Gerrit van Baerl, Trijn-
tge van Baerl en Marriken Jansen van Baerl gehuwd Arnhem 22-5-1629 met Jacob Duijm (De kinderen
gebruikten de naam Demmer niet).
VAN HELL/JANSEN/VAN BERCKHUIJSEN/VERMEER
Jacob Duijm wordt tussen 1632 en 1635 samen met (zijn neef of zwager?) Dirck van Heil die gehuwd
was met Gerbrich Everts (Duijm?) diverse malen genoemd. In 1625 worden genoemd Warner Jansen
en Jenneken van Berckhuijsen i.v.m. een erfenis van Arnt Tomassen en Heesken van Lengel te Huissen
(Kerspel Groessen). In een stuk uit 1654 wordt ook nog genoemd Naeleken Vermeer, wed. van Derrick
Otarinck.

mw. T. Hofman, Colijnstraat 814384 EK Vlissingen, tinyhofman@ freeler.nl

SEGERMAN/ZEGERMAN
A. K. Drijhout van Hooff schreef in De Nederlandsche Leeuw (sept/okt 1951) een artikel over het geslacht
Van Hardenbroek. Hierin wordt Elisabeth Segerman vermeld (kol. 267), zijnde een dochter van Jan
Gijsberts Segerman, koster te Utrecht, waarna volgt: 'Haar geboortedatum heb ik kunnen verifiëren
met een oude genealogie betreffende de familie Segerman in mijn bezit'. Weet iemand of en waar deze
genealogie wordt bewaard?

J. Zegerman, Valetaweg 84,1326 MD Almere-Stad, 036-5377318

Aan dit nummer werkten mee:

A.M. J. Josiassen, Stationsstraat 44,5664 AT Geldrop.
T. Oskam, Rosanderwaard 6,2904 SM Capelle aan den IJssel.
A. J. van der Zeeuw, Op de Klucht 16,1422 KT Uithoorn.

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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