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begraven in Odijk in de zeven-
tiende en achttiende eeuw

DOOR R. ÜPPELSCHOTEN

Inleiding
In 2000 publiceerde dhr. J. Harts in
eigen beheer een imposante trans-
criptie van de DTB registers van
de (toen nog) Hervormde Kerk van
Odijk. Deze transcriptie bestaat uit
de volledige doop-, trouw-, en be-
graaft egisters van de huidige Protes-
tante kerk van Odijk, voor zover die
beschikbaar zijn, tot het jaar 2000.
Daarmee maakt hij een interessante
genealogische bron voor een breed
publiek toegankelijk. Voorts bevat de
uitgave wetenswaardigheden over de
kerk van Odijk (orgel, verbouwing) en
een grotendeels eerder gepubliceerde
genealogie van de families Vlaer en
Kol1. De vier boekjes werden in 2001
genoemd in dit tijdschrift onder de
Aanwinsten van deze vereniging,
maar niet eerder besproken2.

Enkele van de interessantste lokaal-
historisch gegevens staan in het deel
over begraven in Odijk, zoals de twin-
tigste-eeuwse begraafsituatie van de
Odijkse kerk, ook wel bekend als het
Witte Kerkje. Jammer genoeg wordt
juist dit begraafdeel ontsierd door
lees- dan wel interpretatiefouten3 en
enkele meer structurele misvattingen
over begraven in Odijk. In dit artikel
wil ik dit dan ook rechtzetten en zal ik
uitweiden over begraven in Odijk. Ik
zal mij daarbij richten op de volgende
drie zaken4:

- Harts noemt 1721 als beginjaar van de registratie van Odijkse begrafenis-
sen. In werkelijkheid dateert de oudste begrafenisregistratie door de
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kerkfunctionarissen van 1629. Vanaf 1686 werden begrafenissen in het dorp min of meer
gestructureerd genoteerd.

- Harts schrijft terecht dat de graven en grafsteden in 1710 werden genoteerd door schout
Theodorus Backer. Onjuist echter, is dat dit de eerste registratie was van de kerkgraven.
Ook is de bewering onjuist dat van de graven in de kerk tussen 1710 en 1778 niets is bijge-
houden. In werkelijkheid is de oudst bekende grafverkoop van 1626 en heeft er sinds die
tijd (dus ook tussen 1710 en 1778) een uitgebreide boekhouding plaatsgevonden van het
eigendom en gebruik van graven in de kerk.

- Harts verklaart met een opmerkelijke naamkundig-etymologische uitleg dat de per-
sonen Van Rijsenburg die worden begraven in de kerk behoren tot de hofhouding van
Rijsenburg. In werkelijkheid waren het de heren en vrouwen van Rijsenburg zelf, die als
lidmaten verbonden waren aan de kerk van Odijk en vaak als eerste of tweede kerkmees-
ter optraden.

Hieronder zal ik nader ingaan op deze drie aspecten. Ten slotte publiceer ik een drietal trans-
cripties van begraafgegevens tot 1721 en een samenvatting van het reglement voor kerkmees-
ter, koster en doodgraver voor begrafenissen uit 1714.

1. Registratie van gestorvenen
Harts schrijft dat de begrafenissen in Odijk vanaf 1721 werden geregistreerd. Vanaf dat mo-
ment gebeurt dat inderdaad in het begraafboek, maar veel eerder waren de kerkmeesters al
begonnen met de registratie van overledenen in hun jaarlijkse rekeningen. Begrafenissen
kosten immers geld en het was de taak van de eerste kerkmeester om de kerkfinanciën te
administreren. De enkele begrafenis in de kerk uit 1627 kunnen we nauwelijks het begin van
een boekhouding noemen, maar vanaf 1686 hebben we veel gegevens van begrafenissen in
de kerk. Ik sluit zeker niet uit dat in andere bronnen nog oudere begraafgegevens opduiken,
maar dat zullen waarschijnlijk geen oudere registraties door kerkelijke instanties zijn.

We kunnen echter grote vraagtekens zetten bij de nauwkeurigheid waarmee de verschil-
lende kerkmeesters de begrafenissen registreerden, want zij waren allemaal vrijwel nauwe-
lijks geletterde boeren. In veel jaarlijkse rekeningen ontbreken de begrafenissen ook. Dit is
met name het geval in de eerste vijftig jaar na het begin van de rekeningen (1627), terwijl in
een dorp met 177 inwoners (1632) toch zeker iedere paar jaar iemand zal zijn overleden5. Van
enkele lidmaten weten we zelfs zeker dat hun begrafenis niet is geregistreerd. Van de adel-
lijke familie Van Rijsenburg, waarvan de laatste mannelijke leden zonder twijfel in de kerk
van Odijk zijn begraven (zie verder in dit artikel), is bijvoorbeeld in de zeventiende-eeuwse
rekeningen niets te vinden. Ook van de begrafenis van koster Jochumjansz., die waarschijnlijk
in 1636 overleed en van wie een fragment van zijn grafsteen in de kerk bewaard is gebleven, is
niets bekend6. Hetzelfde geldt voor de in Odijk overleden dominees Van Mijnden of Minde-
nus (1632) en Van Noordijk (1693) en waarschijnlijk voor vele dorpelingen. Overigens levert de
boekhouding ook aanvullingen op bestaande gegevens van prominente Odijkers. Zo vinden
we in de rekeningen van de diaken de tot nu toe onbekende begraafdatum van koster en secre-
taris Peter van Velpen (1706)7.

Harts schrijft dat de registratie van begrafenissen in 1721 waarschijnlijk is begonnen omdat
dominee Van Baren onder de indruk was van het o verlij den van zij n kind, wiens begrafenis als
eerste in het nieuwe begraafboek is geregistreerd. Het lijkt mij dat de reden minder roman-
tisch was. Van Baren had voor die tijd immers al zijn vrouw (1710), zijn dienstmeid Geertruid
(1713) en een eerste overleden kind (1719) begraven. De registratie van begraafgegevens zal
vooral een administratieve reden hebben. Bij vergelijking van de data van kerkrekeningen
en begraafboek, blijkt immers dat het begraafboek rond dezelfde datum wordt geopend als
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het kerkmeesterschap wordt overgedragen. De toenmalige schout Theodorus Backer, van wie
bekend is dat hij belangrijke bestuurlijke en kerkelijke administraties opzette in Odijk, zal
hierin ook een belangrijke stem hebben gehad.

2. Registratie van graven in de kerk
Harts schrijft in zijn transcriptie dat de begrafenissen in de grafsteden en -kelders in de kerk
van Odijk in het begraafboek vanaf 1778 werden geregistreerd. In werkelijkheid is de eerste
vermelding in Harts' bron (begraafboek) eenjaar ouder, als ArieHasenberg op 4 december 1777
wordt begraven in graf no. 83. Uit andere bronnen is echter nog ouder materiaal over eigen-
dom en gebruik van de grafsteden te vinden. Zoals blijkt uit mijn transcripties hieronder,
ving een min of meer structurele registratie van eigendom van graven en grafkelders aan in
1626.

In 1710 tekende schout Theodorus Backer een kaart van de 87 graven in de kerk en op het koor.
Hij registreerde in de rekeningen van de kerkmeester tevens de toenmalige eigendomssitu-
atie van de graven, op basis van gegevens van doodgraver Berend Michielsz. Scholman. Latere
wijzingen zijn door Theodorus Backer en de andere kerkmeesters genoteerd. Na de registratie
van 1710 lijkt 1715 het moment waarop de eigenaren hun eigendom opnieuw moesten beves-
tigen, gezien de nieuwe op naam zettingen in dat jaar. De schout lijkt in 1715 op alle fronten
een grote herorganisatie door te willen voeren: behalve voor de graven in de kerk, produceert
hij een kaart van de kerkelanden en het bijbehorende register en afficheert hij een uitgebreid
reglement voor kerkmeester, koster, doodgraver en kerkgerechtigheden8. Van de registratie
van graven en grafkelders in de kerk hebben we zodoende gegevens uit drie bronnen:

- Het begraafboek vanaf 1721.
- Rekeningen van de kerkmeesters, waarin geregistreerd verkopen en verleggen van gra-

ven vanaf 1626.
- Register van Theodorus Backer uit 1710 en de jongere aantekeningen daarin.

Van de laatste twee bronnen publiceer ik later in dit artikel een transcriptie.

3. Graven van de heren en vrouwen van Rijsenburg
Harts publiceert in zijn monografie enkele begrafenissen van de heren en vrouwen van Rij-
senburg, leden van het geslacht Van Heemskerk van Incourt. Hij herleidt deze laatste titel op
een opmerkelijke manier als 'behorend tot het hof en omschrijft deze personen als leden van
de hofhouding van Rijsenburg. Dit is volstrekt onjuist. De vermeldingen Van Rijsenburg,
Heemstede en/of Incourt in het begraafboek (in verschillende combinaties en spellingsva-
rianten) betreffen leden van de familie Van Heemskerk, heren en vrouwen van Incourt en
Longueville, de erfgenamen van het nabijgelegen Stichtse leen Rijsenburg. De heren en
vrouwen van Rijsenburg hadden als enige vertegenwoordigers van de lokale adel religieuze
banden met de kerk van Odijk. De heerlijkheid Odijk en het approbatierecht van de predikant
aldaar behoorde weliswaar aan de heren van het nabijgelegen Beverweerd, maar deze leden
van het geslacht Van Nassau-Lalecq zijn nooit lidmaat geweest van de kerk van Odijk. De
enige familiegebeurtenis van de Beverweerdse Nassaus die plaatsvond in de kerk van het dorp
is waarschijnlijk geweest op 22 september 1733, toen Lodewijk Theodoorvan Nassau-Lalecq, het
achtste kind van Maurits Lodewijk van Nassau-Lalecq, de toenmalige heer van Beverweerd, voor
de tweede keer in het huwelijk trad, met Geertruid Crommelin.

Deze afstand tot de kerk van Odijk geldt zeker niet voor de Van Rijsenburgs en hun erfgena-
men de leden van het geslacht Van Heemskerk. De heerlijkheid Rijsenburg behoorde volledig
tot de Odijkse kerkgemeenschap, zoals blijkt uit het reglement dat ik hieronder publiceer: de
grafbidder moest ook in het gerecht Rijsenburg bidden. Berend van Rijsenburg werd bijvoor-
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beeld in 1660 genoemd als kerkmeester en na hem nog vele heren van Rijsenburg. De Van
Rijsenburgs bezaten ook een graf op het koor in de kerk. Ter aanvulling op de gegevens van
Harts en mijn transcripties van de bronnen hieronder, zijn mij ten minste de volgende drie
begraafgegevens bekend van de heren van Rijsenburg in Odijk9:

1655 de WelEdelgeb. Joncheer Willem van Rijzenburch tot Rijzenburch, in de Domsteech; met con-
sent van de heeren van de Vroedschap gevoert naer Odijck

1666 Berend van Rijsenburg, heer van Rijsenburg, wordt begraven in Odijk

1681 Begrafenis van Jacobus van Rijsenburg, enig nog levende en ongehuwde zoon van Berend van
Rijsenburg. Boven zijn graf brak de groefbidder zijn wapen en sprak: 'Heeren, vrinden en
omstanders. Alsoo de overleden Hoogedelgeboren Heer Jacob van ende tot Rysenburch, is het
laatste mansoir van het edel geslacht Rijsenburch zoo wordt het wapen gebroken en in het graf
gelegd. Die hier wat tegens te zeggen heeft, die spreek nu en zwijge hiernamaals.' Dit laatste
werd tot driemaal herhaald.

Van de laatste gebeurtenis is ook de Latijnse tekst van het grafmonument bewaard gebleven:
Ao MDCLXXXI. XXII Decemb.

Exiit praenobilis ac strenuus Dominus
Jacobus de Rijsenburch
Toparcha in Rijsenburch

Heroum' sui stemmatis ultimus, hit cum
armis et insigniis apud maiores sepultus

Tekenend voor de onvolledige boekhouding van de kerkmeesters is dat geen van deze drie
begrafenissen in de rekeningen is terug te vinden.

Na het overlijden van Jacobus van Rijsenburg in 1681 valt de heerlijkheid Rijsenburg toe aan
Cornelis Franpis van Heemskerck van Bekesteyn, heer van Incourt en Longueville, gehuwd met
Ceertruid van Rijsenburg, dochter van Berend van Rijsenburg. Cornelis Frangois is in 1711 tweede
kerkmeester en wordt in 1713 begraven in de kerk, in het graf van de familie. Zijn zoon Johan
Jacob van Heemskerk wordt vervolgens beleend met de heerlijkheid Rijsenburg. Ook hij is enke-
le malen kerkmeester van de kerk van Odijk: wanneer het begraafboek wordt geopend (1721)
draagt secretaris Helmertvan Dam bijvoorbeeld het eerste kerkmeesterschap aan hem over.

Van de geslachten Van Rijsenburg en Van Heemskerk zullen tot de tijd van de Bataafse Repu-
bliek in de kerk rouwborden hebben gehangen. Ten onrechte is er vanuit gegaan dat er in de
kerk rouwborden van de ambachtsheren hingen10. Zoals ik hiervoor al schreef, hadden de Van
Nassau-Lalecqs nauwelijks banden met de kerk van Odijk. De rouwborden van de geslachten
Van Rijsenburg en Van Heemskerk zullen daarom de enige rouwborden van adellijke families
zijn geweest in de kerk van Odijk. Alle Odijkse rouwborden zijn verloren gegaan, wellicht tij-
dens de onrustige tijd rond 1795. In een achtttiende eeuws handschrift bleken enkele schetsen
van rouwborden op het koor van de kerk van Odijk te zijn geregistreerd11. In het handschrift
zijn negen rouwborden genoteerd, allemaal van heren en vrouwen van Rijsenburg, hun fami-
lie en erfgenamen. In volgorde van notatie in het handschrift betreft het de rouwborden van:
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No Naam" Kwartieren Datum

1 Vijgh van Rijsenborg

2 (Hendrinajustina van Heemskerk)

3 (Maria Geertruijd van Heemskerk)

4 vrou van rijssenburgh; Een Amstel en

Rijssenburg(ws. Philippa van Amstel

van Mijnden, wed. van Berend van

Rijsenburg)

5 Een daar't middelwapen weg was (Johan

Jacob van Heemskerk van Bekesteyn)

6 Een van Heemskerk (Cornelis Francois

van Heemskerk)

7 Vrouwe van Encourt; Een van

Heemskerk en Rijssenburg (ws.

Geertruijt van Rijsenburg, dr. van Berend

vanRijsenburgen weduwe vanCornelis

Francois van Heemskerk)

8 Mevrouwe van Incourt van Rijsen-

burg; Een van Heemskerk en Bem-

mel (ws. GeertruijdTheodosia Regina van

Bemmel, ï'vrouw van Johan Jacob van

Heemskerk van Bekesteyn)

9 Een van Jacobus de Rijsenburg

Geen quartieren 17 oktober 1726

1: Heemskerk ofBekesteijn, Van der V/erve, 31 juli 1767

Drenkwaert,TaetsvanAmerongen,Muijl-

wijck, Vernewijck,Suijs, Valladolijt; 2:

Rijsenburch, Amstel,Renesse,Sparenwoude,

Piek, Voorst, Pinssen, Wees

Een dito ruijtwapen met dezelve quart. 21 februari 1742

1: Amstel, Voerst, Utteneng, Gent; 2: Spae- 31 mei 1705

renwoude, Mees, Voerde, Hintkert

Quart. als no. 2 11 oktober 1730

i6:quart: 26 januari 1713

16: quart: 11 juni 1715

16: quart: 26 augustus 1723

16quart met Latijnsche inschriptie dochgeen 20 december 1681

Middelwapen

4. Bronnenpublicatie
Zoals gezegd betreft de transcriptie van Harts alleen het begraafregister dat vanaf 1721 is bij-
gehouden. Dat is logisch voor een genealogisch georiënteerd onderzoek en veel genealogen
beperken hun onderzoek dan ook tot die bronnen. Jammer genoeg, moet ik zeggen. Zelf doe
ik onderzoek naar de brede geschiedenis van Odijk (kerk, bevolking, landschap, heerlijkheid,
grondgebruik, waterstaat) en dan blijkt dat in 'onverwachte' bronnen veel genealogische in-
formatie is te vinden. Hieronder publiceer ik daarom de begraafgegevens die te vinden zijn in
de volgende drie bronnen13:
- Rekeningen van de diakenen van de kerk van Odijk: begrafenissen
- Rekeningen van de kerkmeesters van de kerk van Odijk: begrafenissen, eigendom en ge-

bruik van graven in de kerk, reglement rond begrafenissen.
- Bodeboek van het gerecht Odijk: begrafenissen.
De gegevens over begrafenissen en grafkelders uit deze bronnen publiceer ik hieronder inte-
graal, per bron. Ze betreffen vaak dezelfde jaren en het lijkt dan ook makkelijker de gegevens
van verschillende jaren te combineren. De overlap en combinatie van gegevens is echter maar
schijn. De rekeningen van de kerkmeester werden bijvoorbeeld jaarlijks opgemaakt en de
begrafenissen zijn pas vanaf 1711 met datum genoteerd. Vaak ook werden rekeningen over
meerdere jaren gemaakt en ontbreekt een duidelijk overlijdensjaar. Soms ook is het onduide-
lijk of op een datum de begrafenis plaatsvond of betaald werd vanwege de begrafenis. Zoals
blijkt uit voorgaande voorbeelden zijn de rekeningen ook verre van compleet. De rekeningen
van de diaken zijn daarentegen voor de begraafgegevens vrij accuraat, omdat hierin al vanaf
1694 de begraafdatum staat vermeld. Gebruikers van de transcriptie doen er in ieder geval
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goed aan alledrie de transcripties of originele bronnen in te zien als een gezochte persoon
vermoedelijk in Odijk is begraven. Ten slotte is het aan te bevelen vanwege de onnauwkeurige
boekhouding data bij voorkeur te staven met andere bronnen (maar dat geldt natuurlijk voor
elk genealogisch gegeven).

Rekeningen diaken
In de rekeningen van de diaken van de kerk van Odijk zijn de giften uit de gemeenschap en
de uitgaven voor de armen genoteerd. De rekeningen lopen steeds van augustus tot augustus.
Giften bij gelegenheid van een begrafenis werden vaak met naam en toenaam geregistreerd.
Onderstaande giften aan de diaconie zijn vrijwel zeker bij gelegenheid van begrafenissen
gedaan.

Datum
1694
12/8
26/8
22/11

17/12

1695

7/1
21/1

28/1

11/2

4/11

1696
1/1

vrou
17/3
24/3
ijck
17/7
3/8

4/8
hoeck
6/8

23/8
29/9
6/10
1704

2/5

9/5

29/7
2/9

17/9
2/10

1705
3/3

18/3

19/3

Omschrijving ontvangst

van de begraffenis van de wever
op de begraffenis van de weverssoon
op een begraffenis
op een begraffenis

op een begraeffenis
op een begraeffenis
ty

>>

Op de graffnis van de vrou van kornelis
huijberts

op de begraeffnis van willem herms

de begraeffenis Wouter NN
de begraeffenis van de soon van Scha-

de begraeffenis van jannigh krol
de begraeffenis van mari louwen
de begraeffenis van den boer in den

de begraeffenis van willem hermsen
dochters
de begraeffenis van faijen knijf
de begraeffenis van t kint in den buech
de begraeffenis van de lothringer

doe het kint van gerrit begraven is
doen wouter pieters sij vrou begraven
heeft
doe Cornelis Jansz begraven is
doe marien begraven is
het kint van gerrit Jans
andries bos sijn vrou

fredrick sij n kint
Wedeu vrou van Cornelis Huijberts
haarsoon
Cornelis verWeij sijn kint
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Datum
25/3
9/4
14/5
9/6

13/10

18/11

21/12

1706

ll/5
21/6

5/7
13/7
1707
8/2

23/5
7/7
25/10
1708
20/3

24/5
13/»
1709
4/2

26/3
28/3

2/4

11/4
23/4
1/5

3/5
6/5
1710

9/4
8/7
5/9
11/9

10/11

23/12

Omschrijving ontvangst
leienbergh sijn neef
gijsbert tuenis sijn kint
Cornelis van lelienbergh
vrou van rijssenburgh
gijsbert Jacobs sijn soon
Pauwels Claes begraven
Cornelis gijsberts sijn vrou

peter van velpen de koster
Het kint van der aa
Het kint van govert vernoij
laurens huijbert sijn vrou

Wedevrou van Cornelis huijbertsz
haar soon
fredrick van delden, koster van oijck
angen pauwei
hendrickjelisz sijn soon1

antonie berntsz begraven
angen den rooij begraven
beijatrijs NN

aeltie krol
houkint van gijsbert Jans van leusden
gergen de rooij
Willem hermensz
Jan dierck van doorn
Willem van bemmel zijn vrou
gerrit Jans sijn kint
tungen hermen
Jan diercksz van Weerdenburgh

willem van bemmel
gijsbert tuenis sijn kint
gerrit van dijck sijn dochter
Wedevrou van peter van velpen
Cornelis gijsbertsz
van baren sij n vrou
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17»

io/3
26/3
1712
20/l

5/4
1713

6/2

29/3
1714

2/1

24/6

1715

1/1

18/6

29/8

10/12

18/12

1716

13/1

15/1
3O/1

3/2

5/2
10/2
28/2

5/3
24/3
1/6

7/8
21/8

27/9

J717
4/2?
26/2

2/3

2/4

7/4

U/5

wouter tuenis
Jan hermen sijn vrou

daem hermensz van dalenoort sijn
vrou
huijbert van bemmel sijn vrou

Heer van Inckort
NNbos

neeltjenNN
Mentjen NN

maeijgen poulisen
vrouwe van enkoert
neeltje Wouters
gerritdierckse
hendrickStert

lijsbet schippers
Stertman
vrou op rijsbrugh van jan tunisse
de man op rijsbrugh
janteunissekint
Aeltjen koenen
klaes meesses vrou
gerrit van dijckendochter
katrinagijssen
guurjeNN
jantje vlas
jongetjen van gerrit van dijck
dierck van heeteren

de rooijen kint
jan meijes
teuntgen de rooij
paulissen kint
Oostveen sijn kint
dierkgen over den boom

14/9
2/12

1718

27/5

29/7
1719

22/9

29/9
9/10
1720
2/1

19/1

9/4
12/6
20/8

7/ii
14/n
27/n
23/12
1721

19/5
10/6

4/n
22/12
1722
16/2

17/2
16/3
i/5
2/6

17/8
30/9
15/10

7/12

1723
19/2

22/3

21/6

28/6

jan voorn
korneliameijers

Schaijck
tunis verweij

gerige klok
jan woutersen
annemeijnsen

hendrijn schouten
desmit
jannige wouters
klaas meessen
tunis stert
gert vulto
kornelis verweij
tunis muts
Adriaentje wevers

wijm wouters
tenis van vultos kint
lauwerens huijbertse
fredrickNN

kuneraNN
lijsbet op Attevelt
Alet voorn
jannige muts
Luijtershijm
NN
gelisNN
kornelia lauwersen
NN van bueren

neeltgen van velpen
tonisjoosten
hermen van doorn
huijbert van bemmels dochter

Rekeningen kerkmeesters (begrafenissen en koop grafsteden)
In de rekeningen van de kerkmeesters van de kerk van Odijk zijn vanaf 1626 de inkomsten uit
onder andere begrafenissen en grafkelders genoteerd. Enige voorzichtigheid is geboden bij
het gebruik van de kerkrekeningen als genealogische bron. Zo lijkt eind 17e eeuw steeds de
naam van de overledene te worden vermeld. In 1704 wordt echter WouterPetersz. genoemd, ter-
wijl uit de andere bronnen blijkt dat het de begrafenis van zijn vrouw betreft. Wouter Petersz.
wordt dus in de rekeningen van de kerkmeester genoemd als betaler. Tot slot: als er sprake is
van het graf van een bepaald persoon, wordt meestal slechts bedoeld dat die persoon het graf
op dat moment in bezit kreeg of had.
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Kerkrekening Gegeven
betreffende
1626 Jacob Gosens van Herlingen voor koop graffstede in de kerck
1629 een ionk kint begraven in de kercke van odijck
1630 voor de graffstede van herbert hendricksz
1636 graffstede van dirck thonis broeckhuijsen
1639 dirck jansz van een graffstede
1641 cornelis tonis van wijkersloot van een graffstede daer sijn soon in begraven leijt
1645 Aelbert Willemsz voor een graffstede

J an Petersz Matschoe voor een graffstede
1649-50 graffstede van Cornelis Jansz rijcksz

graffstede van Claes Pouwels
graffstede van art Willemsz Voorn

1651 weduwe van de oude Raemaker van een graffstede
van een graffstede geerit Cornelis uijtmans weduwe int hert

1652-53 D: Noortdijck van een graffsteede
1657-58 Gerrit Peters o.a. coop van de grafstede
1659-62 kinderen van Cornelis arisz op Attevelt voor de coop van een graffsteede in de kerck

Cornelis Willemsz Schipper voor de coop van een graffsteede in de kerck
Hermen Smidt voor een graft in de kerck etc.

1663:17-11-66 Cornelis Meessen voor een graffstede in de kerck
1665-66 Claes meessen voor het verleggen van zij n graeff in de kerck

Neeltgen Daemen voort verleggen van haer graff
erfgenaemen van Cornelis Meessen voort verleggen van zijn graff
Gijsbert Flijpsz voort verleggen van zijn graeff
Cornelis Hermensz voort verleggen van zijn graeven
Huijbert Jansz Kroll voort verleggen van zijn graff
Vrouwe van Rijsenburgh soo voort verleggen als coop van haer graff
dierck Jansz van Doorn voort verleggen van zijn graff

1668 weduwe van Claes Pouwelsz voort verleggen vant graft in de kerck
Hermen jansz Smit voort verleggen van de graftsteede in de kerck
Peter Jacobsz voor drie nieuwe sercken op het graff in de kerck met het verleggen
desselffs

1669-74 Aert van Wijckerslooth voor twee nije sercken en tverleggen vant graff
Lambert Adriaensz van Deijl voor sestien sercken verleggen
Aert Voorns weduwe voor ses sercken verleggen

1686 bij occassie van het ouerlijden van Cousijn Goes heeft zijn weduwe in julio 1687 ge-
cocht een graftstede met de sercken daerop leggende
Theunis Woutersz kint omtrent junij 1687 overleden sijnde heeft betaelt voor het
insetten van een kerckegraftie
Cousijn Goes drie van sijn kinderen in julio 1687 overleeden sijnde heeft sijn we-
duwe volgens de nieuwe beraamde ordre betaelt
Jan Dircksz van Weerdenburgh sijn kint ouerleden in november 1687

1687 overlijden van de dochter van Cornelis van Lelienbergh als van Jan Hendricksz op
attevelt

1689 de weduwe van Jacob Jansz onder rijsenb:
voor twee nieuwe gecochte graftsteede op het koor van de kinderen van de erffge-
naemen van Lodewijck de Car ontfangen
Wegens het begraven van schepen lelienbergh

1689-90 de gerechtigheit vant begraven van de vrouw van Cornelis de kremer
uts van de vrouw van j an lothringer
uts van de kinderen van hermen cornelisz van Daellennoort
uts van Jan Diercksz vrouw
uts van suster van Cornelis van Wijckerslooth

1691-92 vant overluijden en begraven van Neltje Hermens
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vanhendrikjelisz
vanjanjansz
van gerrit daellennoort
van de neeff van jan voorn
van 2 gebroeders van Cornelis van Wijckerslooth

1693-94 kerckegerechtigheijt int begraven van de vrou za: van Willem hermens
uts van Lotringer zal:
uts van de jongen dalenoort

1695-96 de gerechticheij t vant kint van Willem Herms
oock van Tibben van Schaeijck
ook van Teunis Woutersz za: met de begraeffplaets tesaemen
oock van de zoon van lelienbergh
oock van de zuster van krol
oock van de outste broeder van Cornelis van Wijckerslooth
oock vant kint van Cornelis van Maerelen

1697 de kerckegerechtichen en wegens het rouw kleet voor de broeder van Wijckerslooth
oock van de dochter van huijbert krol
oock vant kint van Cornelis van Maerelen
oock van de huijsvrouw van gijsbert stertman

1698-1704 van wouter petersz vant baerkleet en gerechtigheij t
van Johannes Bouwman ontfangen vant baerkleet ende de gerechtigheijt van de
kerck voor tweemael
van Cornelis Jansz voor uts
van Hermen Jansz voor een kint
vande vrouw oft incourt ontfangen

1705-06 3-1-1707 van Barent Scholman voor kerckgerechtigheijten van het begraven van...
28-2-1707 van denselfen
14-6-1707 nogh van de selven
24-4-1708 van Scholman
10-11-1707 van Barent Scholman
24-4-1708 van den Coster wegens anthonij barentsz de Rooij

1707-1709 van begraven van Willem harm: van oost: ontfangen
de dochter van antonij baren: de rooij is begraven ontfangen
vant begraven van Jan Dircksz van Doorn ontfangen
vant begraven van teuntgen harms ontfangen
een kint van Jan teunisz
een kint van Pesant
een kint van Gerrit Schijpers
Deselve van peter van Velpen
Een vrou in de groten boomgaert gestorven en tot utregt begraven voor de kerckege-
regtigheijt ontfangen
doen willem van bemmel en sijn vrou sijn gestorven daer voor ontfangen
vant begraven van aeltjen Crol ontfangen
een kint van gijs van ligteren ontfangen
vant begraven van Wouter Theunisz Vonck ontvangen
nogh een kint daervan ontfangen
Nogh voor de huisvrouw van Jan Harmsz Smit doen die is begraven
van Do: van Baren vant begraven van sijn huijsvrou

1711
23 7ber voor t begraven van Claes Willemsz van der Aas kint, int graf van zij n vader Tibben

van Schaijck
19 8ber voor t graft van t kind van Willem hendriksz op t kerkhof begraven
1712
24 jan: de vrouw van Daem Dalenoord in zijn graft in de kerk begraven
18 april de vrouw van huijbert van Bemmel op 't kerkhof begraven

70 Gens Nostra 60 (2005)



27 dito
22 meij
23 9ber
1713
6feb:
16 dito
25 maert
10 j ui ij

48ber
4 dito

9xber
19 dito
1714
26jan:
ven
20 maert
26 dito

15 meij
ven
i6junij
Sjulij
10 aug:

117ber
30 dito
18 9ber
23 dito
31 xber

28 jan

28feb
nde no 14
1 april
7 dito
22

20 meij
i2junij

24 aug:
30 aug:
4 september
2 december

9 dito
14 dito
1716
ïojanuarij
ïojanuarij
ten selven dage
13 dito
25 januari)

een kind van Gerrit Jansz op het kerkhof begraven
de moeder van Theunis Jacobsz op 't kerkhof begraven
een kind van huijbert van Bemmel op het kerkhof begraven

de heer van Incourt op 't koor begraven
een kind van Gijsbert van Rietveld op 't kerkhof begraven
Andries Bosch in de kerck in't graft van zijn neef Harmanus van Oostveen begraven
een kind van Cornelis van der Wel begraven in de kerck in 't graft van sijn schoon-
moeder d'Wed-Jan Dirksz van Weerdenburg
Geertruijd, de meijd van Hr: van Baren in de kerkegrafstede begraven
een kind van Claas Willemsz van der Aa in de kerk in't graft van zijn vader Tibben
van Schaijk begraven
Nog een kind van de voorn: Claes Willemsz Van der aa, in't voors: graft begraven
de oom van Gijsbert van bemmel begraven op't kerkhof

Gijsbert Jacobsz in de kerk in't graft van zijn zoon Jacob Gijsbertsz Hoogland begra-

een kind van harmanus van Oostveen in zijn eijgen graft begraven
een kind van harmanus Goes op Rijnwijk in de grafstede van zijn schoonmoeder,
d'Wed Jan Dircksz van Weerdenburg begraven
Gijsbert Jacobsz in grafstede van zijn zoon Jacob Gijsbertsz van 't Hoogland begra-

d'Wed: theunis Corsz in haer eijgen grafstede begraven
nog een kind van Gerrit Jansz als voren begraven
de vrouw van Jacob Willemsz Muts tot Zeijst begraven en voor deze kerkegeregtig-
heden betaeld
Cornelis Jansz op atteveld in't Gooij begraven en betaeld voor kerkegeregtigheijd
een kind nog van Cornelis van der Wel als voren begraven
een kind van harmen aertsz begraven op't kerkhof
een kind van de koster Gijsbert van oostveen in de kerk begraven
een minne van Willem van Marelen in een kerkkegrafstede begraven

van Gerrit Jansz Vulto ontvangen voor een grafstede in de kerk
nog een kind van hem begraven

van Gerrit Jansz Schipper ontfangen voor't verboeken van een graft in de kerk zij-

een kind van harmen aertsz op't kerkhof begraven

van Claes Willemsz van der Aa voor't verboeken van een graft in de kerk zijnde no:

een kind van harmen Gijsbertsz begraven opt kerkhof pro deo
de vrouw van Incourt in de kerk in haar eijgen kelder begraven en in plaets van ker-
kegeregtigheden ontfangen
de vrouw van Jan Theunisz op Rijsenburg op't kerkhof begraven
Gijsbert van Leusden op't kerkhof begraven
een kind van Gijsbert de Wit op't kerkhof begraven
Gerrit Dircksz van Weerdenburg in de kerk begraven in de grafstede van de Wed Jan
Dircksz van Weerdenburg, zijn schoonsuster
een kind van Gijsbert Rietveld op't kerkhof begraven
Hendrik Stertman in de kerk in't graft van zijn broeder Gijsbert Stertman begraven

een graft in de kerk no 36 aen Meijns Jansz verkogt en ontfangen
de vrouw van de voorn: Meijns Jansz in't voorz: graft begraven
Cornelis Stertman begraven in de kerk in't graft van zijn zoon Gijsbert Stertman
een kind van harmanus van Oostveen in zijn eijgen graft in de kerk begraven
de huijsvrou w van Peter Gijsbertsz in een huurgraft in de kerk begraven
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ïfeb:
ïfeb:
2 dito
22 dito

27 dito
18 maert
20 dito
26 meij
7junij
14 dito
17 dito
24 dito
2aug:
19 aug: 1716
26 october
1717
4 febr:

21 dito

ten selven dage
ten selven
27. dito
30 maert
4 april
18.dito
21 april
1 ste meij
7. meij
2i.junij
9-julij
14. aug
14 september
27. november

13. december
1718
21. meij
3O.julij
8. aug:
ïS.dec
1719
29.januarij
23. feb:
4. maert
14. april
17. april
17. September
24. dito

25. dito
iSK october
19. December

de voorn: Peter Gijsbertsz selven in een huur graft in de kerk begraven
Jan Theunis Muts op't kerkhof begraven
de huijsvrouw van Coendert Joosten op't kerkhof begraven
de huijsvrouw van Claes Willemsz van der Aa in de kerk in zijn eijgen graft begra-
ven
de dogter van Gerrit Dijkmeester in de kerk in zijn eijgem graft begraven
de huijsvrouw van Nijs Gijsbertsz Goes op't kerkhof begraven
Een minnekind van Gerrit Jansz Schipper op't kerkhof begraven
Geurtjed'Wed van Cornelis Jansz op'tkerkhof begraven
een kind van Gijsbert Theunisz op 't kerkhof begraven
een kind van de dogter van fredrik aen de brug op't kerkhof begraven
Een kind van Jacobus van Loo in de kerk in zijn eijgen graft begraven
een kind van Ariaen van Buuren op't kerkhof begraven
de Wed: Cornelis Stertman in'tgraft van haer zoon Gijsbert Stertman begraven
een Neef van Gerrit Dijkmeester op't kerkhof begraven
dirk van heteren op 't kerkhof begraven

Een kind van Cornelis de Roij in de kerk in't graft van zijn vader Anthonij de Roij
begraven
theuntje de Roij in de kerk in't graft van haer schoonbroeder Jacob hoogland begra-
ven
Een kind van Gijsbert Rietveld op 't kerkhof begraven
Jan Meijertsz op 't kerkhof begraven
Een kind van Gerrit Vulto in de kerk in zij n eijgen graft begraven
Een kind van Paulus van Velpen in de kerk in zijn vaders graft begraven
Een kind van harmanus van Oostveen in d'kerk in zijn eijgen graft begraven
Èen kind van Gerrit van Buuren op't kerkhof begraven
d'huijsvrouw van Jan Fransz op't kerkhof begraven
d'Wed Jan dirksz Van Weerdenburg in de kerk in haar eijgen graft begraven
Een kind van Jan Fransz op't kerkhof begraven
een kint van Theunis Jacobsz begraven op 't kerkhof
de vrouw van Gijsbert Theunisz op 't kerkhof begraven
harmen Gijsbertsz van doorn op'tkerkhof begraven pro deo
Jan Voorn begraven in zijn eijgen graft in de kerk
een kint van harmen aertsz begraven op't kerkhof
nog de Wed: van Jan Meijertsz op't kerkhof begraven
een kind van harmanus van Oostveen in de kerk in zijn eijgen graft begraven

Tibben Willemsz van Schaijk in de kerk in zijn eijgen graft begraven
Anthonij Verweij in de kerk in een huurgraft begraven
een koukind van Gerrit van Rijswijk in de kerk in een huurgraft begraven
Cornelia Stertman op 't kerkhof begraven

een kind van de dogter van Gijsbert van Leusden op't kerkhof begraven
een kind van Claes Willemsz van der Aa in zijn eijgen graft begraven
een kind van Jacobus van Lo in de kerk in zijn eijgen graft begraven
een kind van d'hr: van Baren in de kerk in zijn eijgen Graft
een kind van Claes Willemsz Van der Aa in de kerk in zijn eijgen Gragt begraven
Gerritje Knol in de kerk in haer eijgen graft no 32 begraven
Jan Woutersz Vonk begraven in de kerk in 't graft van zijn broeder dirk Woutersz
Vonk
't kind van Dirk Woutersz Vonk in de kerk in zij n eijgen graft no 52 begraven
de dogter van Mij ns Jansz Schipper in zijn eijgen graft No 36 in de kerk begraven
een kraamkind van Claes Willemsz van der Aa in de kerk in zijn eijgen graft No 22
begraven
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26. December een dogter van Jan Hendriksz kleremaker op 't kerkhof begraven
1720

14 Januarij Jan Harmensz Smit in zijn eijgen graft No 13 in de kerk begraven
30. Januarij een kind van de Wed: dirk van heteren op 't kerkhof begraven pro deo, dus
30. maert een kraamkind van harmen aertsz op't kerkhof begraven
2. april de Wed: Theunis Woutersz in de kerk in een huurgraft begraven
3. meij een kind van Harmanus van Oostveen in de kerk in zijn eijgen graft No 17
5. Junij Claes Willemsz van der Aa in zijn eijgen graft No 22 begraven
23. Junij een kind van Gerrit Vulto in zijn eijgen gragt no 43 in de kerk begraven
27. dito een kind van Gijsbert van doorn op't kerkhof begraven
19. aug: Theunis Stertman op 't kerkhof begraven
30. dito de schaepjongen van de erfgenamen van Theunis Corsz op't kerkhof begraven Pro

Deo
2. september Anthonij van Zijl, knegt van Harmanus van Oostveen gestorven zijnde is het lijk na

Houten gevoerd en voorde geregtigheijt van de kerk betaelt
31. October Gerrit Vulto in de kerk in zijn eijgen graft No 43 begraven
ter selven dage een kind van Koendert Joostensz op't kerkhof begraven
5. November Cornelis Verweij den ouden in de kerk in een huurgraft begraven
18. November Theunis Willemsz Muts op 't kerkhof begraven
17. December de huijsvrouw van Thomas Joostensz op 't kerkhof begraven
1721

1. April een kind van Gerrit Seem tot Utregt woonachtig in de kerk in een huurgraft begra-
ven

12. Meij d'Wed Wouter Theunisz Vonk in de kerk in haar soonsgraft begraven
8. Junij Een kind van de Wed: Gerrit Vulto in de kerk, in haer eijgen graft No 43 begraven
— van de hr van Incourt voort verhoeken van een kelder No 2 en een Graft No 29
— Item van d'Wed: Jan Voorn ter saeke voors: van twee Graven No 78 en 79
— Item van de Wed: Gerrit Vulto ter saeke voors: van een Graft No 22
— Item van d'Wed Claes Willemsz Van der Aa ter saeke voors: van een Graft No 22
25. September 1719 aen dirk Woutersz Vonk verkogt een Grafstede in de kerk zijnde No 52

Rekeningen kerkmeesters (registratiegrafsteden)
In 1710 tekende schout TheodorusBackereen kaart van de grafsteden in de kerk. Hij registreerde
in de rekeningen van de kerkmeester tevens de toenmalige eigendomssituatie van de graven,
opgegeven door doodgraver Barend Michielsz. Scholman. Latere wijzingen zijn door Theodorus
Backer en de volgende kerkmeesters genoteerd. In tegenstelling tot het begraafboek werden
in dit register niet de doden, maar de eigenaars van de graven geregistreerd. De onderstaande
transcriptie sluit aan op die hiervoor. Beide transcripties vormen met de gegevens van graven
in de kerk in het begraafboek (de transcriptie van Harts), drie bronnen waarmee de geschiede-
nis van een graf redelijk goed kan worden gereconstrueerd.

Graf Datum
nr.

1 1710

[1756]14

2 1710

Omschrijving

Louis de Cars
Nu d'Heer Johan verMeulen Schout van Odijk, die het geoffreert is van de
booven genoemde erffgenamen
Nu de Heer Johannes Francoijs van Davervelt Predicant op een Jaarlijkse
Kognietie van f 3-3-0 Zijn Leven lang geduurende of tot deselfs emeritie-
schap.
Wel verstaande dat die 3-3-0 moeten voldaan worden met die 3-3-0 welke
den kerke van Odijk den predikant Jaarlijks geeft tot classicale geit.
D'Heer van Rijsenburg

Gens Nostra 60 (2005) 73



10

11

18. feb: 1715 door Willem van Velpen doen stellen op naem van d'hr van Rijsenburg
17. october 1719 gesteld op de naem vand'hr Van Incourt
27 junij 1769 door de heer Blekman laten stellen op de Naem van de Erffgenamen van

d'Juffr van Incourt Vrouwe van Rijsenburg
De kerk heeft verkogt aan de Hr Jan Kol de ledige plaats op het choor naast
de kelder no.i en agter de kelder no. 2 en agter de grafstede No. 3 tot aan de
muur Noordzijde toe Lang 10 voeten en breed 14 V2 voet voor de zomme van
21 gulden op den 10 Aug 1778 en is deze kelder met de volgendce grafstede
No 3 een ledige plaats daar naast gemaakt tot een kelder.

1710 D'Erfgenamen van Dojminee] Rudolph van Noordijk
2i.Januarij 1715 door Jan Hendricksz Luijtersheijm doen stellen als getrout aen Maria van

Noordijk. Item de wed. van Joannis van Noordijk, tezamen eijgenaars
9 Augustus 1735 gesteld op den naam van Dirk van den Acker man van Lijsbet Luithersheim
10 Aug 1778 Everd Kerkhof als in huwelijk hebbende Maria van den Akker en deselve

Maria van den Akker eenige dogter van Dirk van den Akker, hebben de
voors. grafstede tezamen met de nabesz: grafstede no 4 verkogt aan de Hr.
Jan Kol voor 14 gld.

1710 De erfgenamen van Do Rudolph van Noordijk
21. Januarij 1715 door Jan Hendricksz Luijtersheijm doen stellen op zijn naem als getrouwt

aen Maria van Noordijk. Item de wed. van Joannis van Noordijk, tezamen
eijgenaars

9 Augustus 1735 gesteld op den naam van Dirk van den Acker man van Lijsbet Luithersheim
10 Aug 1778 Everd Kerkhof als in huwelijk hebbende Maria van den Akker en deselve

Maria van den Akker eenige dogter van Dirk van den Akker boven gent:,
hebben op den 10 Aug: 1778 verkogt aan den Heer Jan Kol dese bovengen:
graffstede is vervolgens op dato voors: aan de kerk beruijlt een gedeelte
van dese grafstede no 4 tegens de ledige plaats aan de noordzijde naast de
grafstede no 3 en zoveel verder westwaarts als den ingang van den kelder no
3 getekend met de letters K V zich thans strekt
N.B. Bij verruijlinge hoort dit graft No 4 aan de kerk voor een gedeelte

1710 De kerk
1710 De kerk
1710 De kerk
1710 Laurens Huijbertsz
19. maert 1713 door hem op zij n naem doen stellen
9. gber 1721 door huijbert Laurensz op zijn naem doen stellen
31. Janu: 1735 gestelt op den naam van Cnelis Verweij, die dit van Huibert Laurens gekogt

heeft
5en April 1760 Nu Joost Verweij
26 janu: 1781 door Johannes van Rijnsoever op zijn naam doen stellen
1710 Laurens Huijbertsz
19. maert 1713 door hem op zij n naem doen stellen
9.9ber 1721 door huijbert Laurensz op zij n naem doen stellen
20. Janu: 1779 gestelt op de naam van Laurens Vinkenburg Huijbertsz

De kerk
1710 TheunisTheunisz
18. maert 1715 door hem op zijn naem doen stellen
28 august: 1735 door Gerrit Janse van de Poel op zijn naam doen stellen
1710 Anthonij Goijertsz Galecop
17. maert 1715 Op zij n naam doen stellen
19 April 1775 gestelt op de naam van Arien de Rijk
1710 Jan Harmensz Smith
18. maert 1715 door hem op zijn naem doen stellen
20 Junij 1721 gesteld op de naem van harmen Jansz Smit
15 Novemb 1775 gestelt op de naam van Elbert Harmensz Smith

74 Gens Nostra 60 (2005)



14 1710

28. feb: 1715

15

16

17

18

23

24

25
26

9 August. 1735
1710
10 Maart 1715
16 Septemb 1778
1710
26 maert 1715
1710
3ijanuariji7is
18 Julij 1780
1710
3ijanuariji7i5
28 December 1768

1710
15 maert 1715

1734

3de febr: 1783
1710
15 maert 1715
ndc octob 1767

1710
17 maert 1715
1710
7. april 1715
10. Junij 1720
1710
1710
26 maert 1715
1710
1710

27 1710

28 1710

29 171°
18 febr: 1715
10 october 1719
27Junij 1769

30 1710
17. maert 1715
19 April 1775

31 1710
32 1710

19 maert 1715
20 Junij 1721

Cornelis Jansz op Atteveld
gesteld op de naem van Gerrit Jansz Schipper die dit graft van de erfgen:
van Cornelis Jansz gekogt heeft,
gestelt op den naam van zijn weduwe
De Wed: Paulus Claesz van Marelen
door haer op haer naem doen stellen
Nu gestelt op de Naam van Jacobus van der Viel
Jacob Gijsbertsz van't Hoogland
door zijn huijsvrouw op zijn naem doen stellen
Harmanus van Oostveen
door de voorn: H:V:Oostveen op zijn naem doen stellen
Nu gestelt op de naam van Jacob Lerenvelt
Harmanus van Oostveen
door de voorn: H:V:Oostveen op zijn naem doen stellen
Nu gestelt op de Naam van Jan Keesen van Weerdenburg en zijn Wede
Vrouw Anna Maria Weerts
De Wed Jan Dirkz van Weerdenburg
door Cornelis van der Wel op zijn naem doen stellen
op de naam van Cnelis van Schaik, die dat van Cornelis van der Well gekogt
heeft
Nu gestelt op de Naam van Cornelis van Schaik, Corneliszoon
De Wed Jan Dirkz van Weerdenburg
door Cornelis van der Wel op zijn naem doen stellen
heeft jan Teunisse van odijk het graff no 20 gekogt van Lindert van der Wel
en hoort hem dus in eijgendom
Tibben van Schaik
doorhem op zijn naem doen stellen
Tibben van Schaijk
door hem vereert aan Claes Willemsz van der Aa
Op de naem van zijn wed: gestelt
De kerk
Jacob Gijsbertsz van't Hoogland
door zijn huijsvrouw op zijn naem doen stellen
De kerk
d'Kinderen van Peter van Velpen
den 9. feb: 1715 door Willem van Velpen doen stellen op de naemen als bo-
ven
d'Kinderen van Peter van Velpen
den 9. feb: 1715 door Willem van Velpen doen stellen op de namen als boven
d'Kinderen van Peter van Velpen
den 9. feb: 1715 door Willem van Velpen op de voorsz: namen aengebragt
d'Heer van Rijsenburg.
door Willem van Velpen op de naem van d'hr Van Rijsenburg doen stellen
gestelt op de hr Van Incourt
door de heer Blekman laten stellen op de Naem van de Erffgenamen van
d'Juffr van Incourt Vrouwe van Rijsenburg
Anthonij Goijertsz Galecop
doorhem op zijn naam doen stellen
gestelt op de naam van Arien de Rijk
De kerk
Krols kinderen
door Gerritje Huijberts Krol op haer naem doen stellen
gesteld op de naem van huijbert krol, of anders gesegt huijbert Cornelisz
Damen
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33

34
35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

4 6

47

4 8

49

50

51

52

53
54
55
56

57
58

16 Febr: 1775

1803

1710

19 maert 1715
ïojunij 1721
16 Febr: 1775

1803

1710

1710

22januarij 1715

1710

iojanuariji7i6
1710

5. maert 1715
9de octob, 1775
1710

1710

1710

1710

1710

1710

28Januariji7i5
ïojanuarij 1721
19 augustus 1767
1710

1710

1710

31 maert 1715
1710

31 maert 1715
1710

1710

15 augustus 1786

1710

1710

1710

25 september 1719
18 augustus 1778
1710

1710

1710

1710

1710

1710

25Janu:i764

gestelt op de naam van Cornelis Dame, oudste zoon van Huijbert Cornelisse
Dame
een grafstede publicq gekogt en nu gesteld op naam van Klaas Lam, School-
meester te Odijk
Krols kinderen
door Gerretje Huijberts Krol op haer naem doen stellen
gesteld op de naem van huijbert Cornelisz Damen
gestelt op de naam van Cornelis Dame, oudste zoon van Huijbert Cornelisse
Dame
een grafstede mede publicq gekogt en nu gesteld op naam van Klaas Lam,
Schoolmr te Odijk
De kerk
Do: Jacobus van Baren
door de hr Jacobus van Baren op zijn naem doen stellen
Nu de Heer Johan verMeulen Schout van Odijk als efgen: en posseseur we-
gens zijn huijsvrouw hillegonda van Baaren
De kerk
door Meij ns Jansz Schipper gekogt
Gerrit Cornelisz dijkmeester
door de voorn: dijkmeester op zijn naem doen stellen
gestelt op de naam van gerrit van Dijk, zoon van Willem van Dijk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
door Gerrit Jansz Vulto aangekogt
Op de naem van Zijn Wed gestelt
Op de naam van Haar zoon Pieter Vulto gestelt
De kerk
De kerk
Joannis Bouwman
door hem op zijn naem doen stellen
Joannis Bouwman
door hem op zijn naem doen stellen
De kerk
De kerk
heeft aan Claas Verweerd voor hem en zijn erfgenamen gekogt, en daar voor
betaalt de somma van 7-0-0
De kerk
De kerk
De kerk
door dirk Woutersz Vonk gekogt
gestelt op de naam van Dirk van Zalen, bij erffenis verkregen
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
Heeft Rijk van Bennekom Voor hem en Zijn Erfgenamen gekogt, en daar
voor betaalt de somma van 7-0-0
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59

6o
61

6 2

63
64
65
66

67
68

69

7°

71

72

73

74
75
76
77
78

79

80

81

82

83
84
85
86

87

1710

11 Maart 1781

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

15 maert 1715
1710

15 maert 1715
1710

18 maert 1715
1710

19 maert 1715
16 septemb 1778
13 Maart 1780

1710

1710

1710

1710

1710

2ijanuariji7i5

H7beri7i7
14 feb: 1723
1710

2ijanuarij 1715

H7beri7i7
14 feb: 1723
1710

25 maert 1715
20 junij 1736
1710

1710

1710

1710

1710

1710

5 maert 1715

1710

5 maert 1715

De kerk
Heeft aan Gijsbert Boeije voor hem en zijn Erfgenamen gekogt, en daar
voor betaalt de somma van 7-0-0
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
Anthonij Cornelisz de Roij
door hem op zijn naem doen stellen
Anthonij Cornelisz de Roij
door hem op zijn naem doen stellen
Gijsbert Cornelisz Stertman
door hem op zijn naem doen stellen
Cornelis Paulusz van Marelen
door hem op zijn naem doen stellen
Nu gestelt op de naam van Jacobus van der Viel
heeft Jacobus van der Viel dit graft verkogt aan Jannigje Houthof, Wed van
Barend van der Hijden en hoord het graft nu toe.
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
Jan Aertsz Voorn
Jan Aertsz Voorn doen stellen op zijn naem, getrouwt aen Aletta van Wijc-
kersloot
gesteld op de naem van Zijn Wed
gekogt van de kerkmrs door Laurens van Vegten
Jan Aertsz Voorn
Jan Aertsz Voorn doen stellen op zijn naem, getrout aen Aletta van Wijc-
kersloot
gesteld op Zijn Wed
gekogt van de kerkmeesters door Laurens van Vegten
d'Wed Theunis Corsz
door Jacobus van Loo op zijn naem doen stellen
gestelt op zijn Weduwe
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
De kerk
Jan Harmensz dalenoord
gesteld op de namen van Jan Harmensz dalenoord en Daem Harmensz
Dalenoord gebroeders
Jan Harmensz dalenoord
gesteld op de namen van Jan Harmensz dalenoord en Daem Harmensz
Dalenoord gebroeders
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Gebodeboek van het gerecht Odijk (begraven)
In het gebodeboek zijn van twee jaren enkele overledenen genoteerd:

1704

den eersten Meij 1704 een kint van Gerrit van rijswijk begraven
den 3en dito een kint van gijsbert pin
den 9en dito wouter peters vrouw begraven

1705 Lijste van de dooden
den 8en aprill een outman op attevelt bij lelienbergh
den 4en meij lelienbergh
noch een kint van verweij
noch een kint van frederick aende Engh voor den armen
noch een kint van gijsbert pin voor den armen
den gen Junij 1705 begraven de hooghede vrouwe van Rijsenburgh
den ïen october een kint van utrecht
den 2ien december 1705 de huijsvrouwe van Cornelis Gijsbertsz kremer

Reglement rond begraven in Odijk
De volgende tekst is een samenvatting van de artikelen uit het kerkreglement, betrekking
hebbende op begraven in de kerk van Odijk. Het reglement werd opgesteld door schout
Theodorus Hacker op 4 juni 1714. Ondertekend werd het reglement door Backer zelf, predikant
Van Baren, Van Heemskerk heer van Rijsenburg, vijf Odijkse schepenen en de secretaris. Het
reglement werd op 20 januari 1715 geafficheerd in het dorp. De eerste 12 artikelen beschrijven
de verplichtingen van de kerkmeesters en zijn in dit kader niet van belang.

Kerkgerechtigheden
13. De kerkmeester zal voor 't luiden van de klok voor een uur ontvangen ten profij te van de kerk (bui-

ten het loon van de koster) 12 stuivers, net als ieder tweede of derde uur. Het luiden moet beginnen
als het lijk in zicht is, tenzij anders wordt gewenst en wordt dan vanaf ieder uur betaald.

14. Als er twee of meer doden tegelijkertijd worden begraven, kan men met één geluid volstaan, maar
wel per poos van een uur betalen.

15. Wie bij een begrafenis geen geluid van de klokken wenst, moet voor het openen van de kerk zes
stuivers geven.

16. Als iemand zijn graf wil laten overboeken, zal diegene aan de kerkmeesters voor het overboeken
6 stuivers betalen. De overboeking moet een maand na verkoping of overerving geschieden op
straffe van een boete van drie gulden, ten behoeve van de kerk.

17. De huidige eigenaars zullen een maand na deze aan de kerkmeesters moeten opgeven hoeveel
graven en kelders zij in de kerk hebben en op hun naam moeten zetten, zonder daarvoor iets te
betalen, op straffe van een boete als boven.

18. De kerkmeester moet hiervan goed boekhouding doen.
19. Voor de huur van een graf in de kerk om voor een tijd een lijk in te zetten rekent de kerk 1 oud-

schild tot 42 stuivers, voor een kind dat onder de arm wordt gedragen en een plaats op het kerkhof
de helft.

20. Voor het openen van een graf van een eigenaar, in de kerk of op het kerkhof moet 12 stuivers wor-
den betaald. Voor een kind dat onder de arm gedragen wordt halfgeld.

21. Niemand mag zijn graf laten gebruiken door iemand die geen familielid is, tenzij daarvoor aan de
kerk de grafhuur van 42 stuivers is gerekend. Als een familielid gelden alleen man en vrouw, vader
en moeder, broeders en zusters, mitsgaders de broeders' en zusters' kinderen en verder niet.

22. Als iemand bij avond of bij nacht begraven moet worden, zal men voor een grafstede in de kerk be-
talen een rijksdaalder van 50 stuivers en voor een kind dat onder de arm wordt gedragen halfgeld,
boven de huur van 't graf als het graf aan de kerk behoort, alles ten behoeve van de kerk. Daarenbo-
ven ten behoeve van de diaconie van Odijk 24 stuivers van een bejaarde en van een kind dat onder
de arm gedragen wordt halfgeld, net als op het kerhof.
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23- Niemand mag enige dode bij avond of nacht laten begraven tenzij met voorgaande toestemming
van de schout op straffe van een boete van 25 gulden.

24. Voor alle doden die tot Odijk worden begraven moet het doodskleed van de kerk worden gebruikt:
voor het grootste 2-10-0, voor het andere 1-10-0 en voor het kindskleed 0-15-0. In de voors: 2-10-0
is begrepen het gebruik van twee kleden, te weten het grootste als het lijk eerst op de baar gezet
wordt en het andere gedurende als het lijk boven aarde staat. De eventuele kosten van beschadi-
ging tijdens het gebruik worden door de schout en twee schepenen getaxeerd en doorberekend
aan degene die de kleren in gebruik heeft gehad, hetzij binnen of buiten het gerecht wonende.

25. Tot voorkoming van disputen hieromtrent zal de koster bij het uitgeven van de klederen aan de-
gene die ze wil hebben, aantonen dat ze onbeschadigd zijn. Als hij de klederen weer terug krijgt en
ze blijken beschadigd te zijn, dan zal hij dat moeten melden aan de predikant en kerkmeesters, op
straffe van de schade op hem te verhalen.

26. Als iemand een laken van buiten of een regenkleed voor de kinderen wil gebruiken, dan moet toch
de huur van de kerkkleden worden betaald. De nieuwe kleden worden dan middendoor gescheurd
en de ene helft blijft bij de kerk.

27. Voor het gebruik van de baar zal gegeven worden 4 stuivers en als iemand een nieuwe baar heeft,
zal die blijven bij de kerk.

28. De dode of doden mogen niet naar een andere plaats worden gebracht voor de plechtigheden in
de kerk en het loon van de koster en doodgraver volkomen zijn betaald en daarboven 1 gulden 4
stuivers van de diaconie armen tot Odijk.

29. Voor de armen alleen, en voor die het om gods wil begeren, zal dit voorgaande niet gelden en zij
mogen alleen het ene kleed gebruiken.

30. Tijdens het begraven der doden mag niemand in de kerk komen, behalve zij die het lijk volgen.
Niemand mag op de stoelen of banken komen of enig geraas veroorzaken, op straffe van een boete
van 6 stuivers ten behoeve van de kerk. De ouders zullen voor de kinderen moeten instaan, waar-
voor de kerkmeester, koster, of doodgraver mogen panden een hoed of opperkleed, tot de boeten
betaald zijn.

Voor de koster:
31. De koster zal (boven de betaling aan de kerk) als salaris ontvangen van ieder uur dat hij de klok

luidt op de dag voor de begrafenis 15 stuivers en van ieder uur bij de begrafenis ook 15 stuivers.
Boven het uur luiden dubbel.

32. Als een lijk oud of jong, bij avond of bij nacht wordt begraven, zal hij daarvoor en voor het openen
en weer sluiten van de kerk genieten 10 stuivers, boven en behalve een half pond kaarsen voor 't
licht. Maar de schout moet hier dan wel van weten, op straffe van een boete als hiervoren staat on-
der no. 23.

33. De koster (of een ander) mag nooit de klok luiden dan in voors: gevallen, op straffe van een boete
van 25 gulden boven de boete die de maarschalk hem zou willen opleggen.

34. De koster mag niet de klok luiden of de doodsklederen uithangen, voor hij daartoe kerkgerechtig-
heden heeft ontvangen of de kerkmeester daarvan in kennis heeft gesteld, op straffe van een boete
van het bedrag dat de kerk daardoor aan schade mocht komen te lijden.

35. De koster zal de doodskleren in bewaring houden en voor iedere keer dat hij het uithangt zal hij
ontvangen van het doodskleed of klederen der bejaarde 6 stuivers en van een kind 3 stuivers, bij de
kerk te betalen. De koster zal de klederen moeten vouwen en te havenen? en moet ervoor zorgen
dat de klederen bij hem niet beschadigen op straffe van een boete van vergoeding na taxatie door
de schout en twee schepenen en verder zoals beschreven in artikel 25.

36. Voor het uitbrengen van de baar en het na het begraven weer opbergen daarvan zal de koster genie-
ten drie stuivers.

37. De armen en die het om gods wille begeren zal de koster om niet moeten bedienen in welk geval hij
de klok niet hoeft te luiden.
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Voor de bidder en doodgraver:
38. Niemand mag tot een begrafenis bidden, dan de bidder die daartoe is aangesteld, die zich daartoe

ook zal laten gebruiken op straffe van suspensie of cassatie na gelegenheid van zake.
39. De bidder zal voor het bidden bij 't gehele dorp en Rijsenburg genieten 1 gulden 10 stuivers, maar

als iemand hem buiten het dorp en Rijsenburg wil laten bidden, zal hij voor ieder uur extra boven
het voorn: bedrag genieten 4 stuivers. Maar als hij voor geringe luiden moet bidden of voor maar
weinig meer heel dicht bij de andere kwam te bidden, zal hij daarin discretie moeten gebruiken en
in geval van kwestie aan de taxatie van predikant en kerkmeesters onderworpen zijn.

40. Als iemand door een ander ter begrafenis laat bidden, moet hij de gestelde bidder toch ook 1 gul-
den en 4 stuivers betalen.

41. De doodgraver moet elk halfjaar een lijst van alle doden die begraven zijn, leveren aan de schout
en aan de secretaris met vermelding van de naam van de overledene en de dag waarop deze is be-
graven, waarvoor hem jaarlijks een gulden wordt betaald.

42. De doodgraver zal voortaan voor een grafstede in de kerk van vier voet diep krijgen 1 gulden 10
stuivers en op het kerkhof 1 gulden; maar als het graf dieper moet zijn, krijgt hij voor elke voet
meer vier stuivers en voor een kind dat onder de arm gedragen wordt halfgeld.

43. Als een kist of kisten moet worden uitgenomen en wederom ingezet, dan ontvangt hij bovenop
het gene hiervoor beschreven staat van het uithalen en inzetten van iedere kist 10 stuivers en voor
een kist die vergaan is en de beenderen te verzamelen 4 stuivers, doch voor een kind dat onder de
arm gedragen wordt zal alles halfgeld zijn.

44. En zal de doodgraver eer hij enig kist eruit haalt of de beenderen verzameld, t zelve alvorens aan
de eigenaar van de grafstede moeten bekend maken op straffe van dat hij voor zijn moeite niet
betaald zal worden.

45. Hetgeen hier voor onder artikel 43 en 44 staat zal omtrent de graven in de kerk geen plaats hebben,
maar zal de doodgraver bevinden dat een graf vol is, dan moet hij hetzelfde leeg maken op zijn
salaris hiervoor genoemd in art 42, zonder iets tot last van de kerk te brengen.

46. Om het graf (te weten in de kerk) wel te stampen, de stenen daar weder en naar behoren op te leg-
gen, mitsgaders het altoos (zijn tijd gedurende) gelijk te houden, alsmede de drek of aarde aan te
vegen en buiten de kerk te brengen, zal de doodgraver nog boven hetgeen voors: staat genieten 10
stuivers van een bejaarde en van een kind dat onder de arm gedragen werd halfgeld, op straffe van
3 gulden ten behoeve van de kerk te verbeuren.

47. En indien enige graven mochten komen te zakken en de doodgraver door de predikant of de kerk-
meester vermaand zijnde, daarin binnen 8 dagen te voorzien, nalatig mocht bevonden te worden,
dan zal de predikant of de kerkmeester zich vervoegen bij de schout, die dan gehouden zal zijn
hetzelfde te laten doen op zijn dubbel gewin.

48. Ook als een lijk bij avond of nacht begraven wordt zal hij boven zijn ordinaire salaris genieten een
half pond kaarsen tot het licht, doch gehouden zij n de schout daarvan alvorens kennis te geven, op
straffe van de ter verbeuren boet en de boete nadien vast te stellen, zoals beschreven in art. 23.

49. De doodgraver zal ontvangen voor het dragen van een kind onder de arm in het dorp 6 stuivers en
buiten het dorp 12 stuivers wel verstaande onder de jurisdictie van Odijk.

50. Als iemand een kind door een ander onder de arm laat dragen, dan zal toch aan de doodgraver de
gerechtigheid betaald moeten worden.

51. De kist toe te spijkeren, voor het lijk te gaan, het lijk in de kerk te geleiden, aldaar bekend te maken
het sterfhuis goedvindt, etc. de rouw te geleiden en het sterfhuis te bedienen, zal de bidder hebben
van een oude dode 8 stuivers en van een kind dat onder de arm gedragen werd, halfgeld.

52. De doodgraver zal geen graven mogen maken om daarin enige doden te begraven tenzij hij daar-
van aan de kerkmeester kennis heeft gegeven of de gerechtigheden van de kerk hiervoor art 15,
19, 20, 21, 22, 26, 27 en 28 ontvangen zal hebben, welke hij aanstonds zou moeten brengen en in
handen stellen van de kerkmeester en de diaken, elk wat hen aangaat, zonder daarvoor iets in te
houden, of daarvoor te pretenderen op straffe van de schade die de kerk en de diaconie armen daar-
van mochten ondervinden.

53. De armen en die het om'gods wille begeren, zal de bidder en doodgraver om niet bedienen, doch
dan niet verder te gaan dan de buurt strekt daar het lijk of sterfhuis is, onder dezelfde kerke beho-
rende.
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Noten
1. Een groot aantal gegevens was al bekend, zoals de predikantenlijst, het register van grafkelders

en een aanzienlijk deel van de genealogie Vlaer-Kol. Jammer genoeg wordt van deze eerder gepu-
bliceerde gegevens geen bronvermelding gegeven. Predikanenlijst en grafkelderregister, zie de
bijlage in: Drs. Gerrit Vermeer, De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk, 1987, Zwolle: De Walburg
Pers. Genealogie Vlaer en Kol, zie onder andere Nederland'sPatriciaat 1910, blz 244 e.v. en idem, 1958,
blz. 154 e.v.

2. Gens Nostra 56, 2001, blz. 579. Harts noemt de boekjes een 'geschiedenis van de kerk van Odijk',
maar dat zijn ze natuurlijk niet. De nog niet eerder gepubliceerde gegevens blijven beperkt tot
vooral de 19e eeuw en later. De kerk van Odijk is al genoemd in de 12e eeuw, dus er ligt (in aanslui-
ting op de negentiende eeuw) nog bijna 600 jaar materiaal te wachten om een uitvoerige geschie-
denis van de Odijkse kerk te publiceren.

3. Zo noteert Harts in 1776 de begrafenis van de weduwe van Hendrik Vinkenburg, terwijl het de
begrafenis van de weduwe Hendrikje Vinkenburg betreft. Een overschrijffout uit een secundaire
bron (Vermeer, 1987) leidt tot notatie van de grafstede van Fibben van Schijk waar het Tibben van
Schaijk betreft.

4. Er is slechts éénmaal eerder gepubliceerd over begraven in Odijk, waarbij het vooral de modernere
begraafriten betrof. Zie Peter Bongers, 'Begraven in Odijk', in: Tussen Rijn en Lek 26 (1992), nr. 4, p.
9-22. Hierbij laten we de zeer beperkte vermelding van Odijk die te vinden is in Bloys van Treslong
Prins' Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland, deel Utrecht,
buiten beschouwing. Een recente Odijkse vondst (door Harts) van een grafsteen van Stijntje, de
vrouw van Adriaan Eelgisz. voegt weer een mooie gebeurtenis toe aan de gegevens over begraven
in Odijk. Zie de mededelingen in Het Kromme Rijngebied, 2004,38-2 en 38-3.

5. Tijdschrift voor oudheden, enz. van het bisdom, de provincie en de Stad Utrecht, I (1847) P. J. Vermeulen, blz.
207.

6. Vermeer, 1987, blz. 41.
7. De sterfdatum is een aanvulling op C. Dekker en S.G. van Ginkel-Meester, Straat- en wegnamen in

Bunnik, Odijk, Werkhoven, Odijk/Zeist, 1995, blz. 67.
8. R. Uppelschoten, TheodorusBacker, schouten rentmeester met voldoende tabak, in: M.A. van der Eerden-

Vonk et al., Utrechtse biografieën: Het Kromme Rijngebied, Utrecht: SPOU, 2002, blz. 21-25.
9. J. Wychersz. 'Rijzenburg', in De Navorscher 60,1911, blz. 165 e.v. en J. D. Wagner, 'Van Cuylenburch

van Ryzenborch of van Rysenborch', in: De Navorscher 67,1918, blz. 321 e.v.
10. Vermeer, 1987, blz. 22.
11. HUA, familiearchief Grote, inv. 156. Vriendelijke mededeling van dhr. CA. van Burik.
12. De cursieve vermeldingen zijn citaten uit het begraafboek en de hier gepubliceerde bronnen. De

vermeldingen tussen haakjes bij de cursieve zijn voor mijn rekening: op basis van aanvullende
archiefbronnen en de kwartieren genoemd in het handschrift is een aanname gemaakt van de per-
soon die op de betreffende datum is begraven en aan wie het wapenbord dus toebehoorde.

13. Het Utrechts Archief, Archief van de Hervormde Gemeente Odijk. Inventaris: C. Dekker, Inventaris
van de Hervormde Gemeenten Bunnik-Vechten 1626-1966, Odijk 1626-1965, Werkhoven 1636-1952, Utrecht:
Rijksarchief Utrecht 1975, inv. 50,51,128,129 en 148.

14. Zie voor de akte: HUA, Hervormde Gemeente Odijk, inv. 129.
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het portret van...1

[vader en dochter Vonk]

Jacobus Bernardus Ludovicus Vonk (zn. van Wilhelmus Vonk en Anna Mana Bloemers), ged.
Nijmegen (r.-k.) 25-8-1805, heel- en vroedmeester te Nijmegen, overl. ald. 21-2-1887, tr. Nijme-
gen 29-10-1830 Catharina Boxelaer, geb. Nijmegen 2-8-1811, overl. ald. 9-8-1851, dr. van Gerardus
Boxelaeren GeertruidaArends.

Hun enige dochter:

Maria Vonk, geb. Nijmegen 12-11-1840, overl. ald. 4-7-1918, begr. Terborg (gem. Wisch) 8-7-
1918, tr. Nijmegen 20-8-1867Zenojohan Gerhard deBoth (naamstoevoeging van 'Vonk' vóór 'de
Both' bij Koninklijk Besluit van 15-2-1887, nr. 3), geb. Herwen en Aerdt 9-4-1835, notaris te
Herwen en Aerdt 1866-1867, te Zevenaar 1869-1883, te Silvolde (gem.Wisch) 1883-1901, overl.
Terborg 28-9-1914, zn. van FransXaverLodewijk deBoth en Bernhardinejosephinejakobine Wilhel-
minePetronella Maria von Raesfeld. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren.

De foto van vader Vonk is gemaakt te Nijmegen omstreeks 1875 door G. Korfmacher, hoek
Molenstraat B 678 te Nijmegen. De kopie van het afgebeelde portretje van zijn dochter Maria
Vonk is gemaakt omstreeks 1880 in het Photographisch Atelier van R. van den Bebber, Heezel-
straat B 32 te Nijmegen.

Z.M. Deurvorst
Literatuur

- Ing. H.C. EG. van Ditzhuyzen, Geschiedenis en genealogie van het geslacht de Both (Vonk deBoth), Kerkrade
(1940), pag. 15-16 (niet in de handel).

- Deurvorst, in: Nederland'sPatriciaat 73 (1989), pag. 77.

- Z.M. Deurvorst,KwartierstaatZenoMelchiorDeurvorst, in: GensNostra, 54(1999), pag. 687.

Noot

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15."
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de afkomst van de Amsterdamse vondeling
Johannnes Cuperus

stamvader van een schippersfamilie uit Noordwolde (Fr.)

DOOR D.F.C. KUPERUS

Inleiding
In 1993 publiceerde ik in dit blad' de resultaten van mijn onderzoek naar het voor- en nage-
slacht van de Amsterdamse vondeling Johannes Cuperus, die stamvader werd van een Fries
schip pers geslacht. Het onderzoek naar zijn nageslacht was - gezien de mobiliteit van de
schippers - langdurig maar uiteindelijk succesvol. Het onderzoek naar zijn voorgeslacht was
eveneens langdurig maar helaas zonder succes.

Op het eerste gezicht misschien niet zo vreemd als we weten dat onze Johannes Cuperus een
vondeling was. Hij werd - ongeveer elf weken oud zijnde - op 2 april 1789 des avonds om half-
negen gevonden op de Amsterdamse Prinsengracht en vervolgens ingeschreven' en opgeno-
men in het Aalmoezcnicrsweeshuis. Doch door het bij hem gevonden briefje - waarop stond:
'gedoopt door den domenie Mentes /14 januarij 1789' aan de ene kant en aan de andere zijde:
'Dejuffroujohanna/Capitijn Cuperus'-meende ik evenwel sterke aanwijzingen te hebben
voor een spoor naar zijn ouders.

Tenslotte was naar mijn mening deze bijzondere tekst niet voor niets aan het kind mee-
gegeven. Bovendien speelde mee dat hij volgens familieoverlevering een kind van een domi-
neesdochter zou zijn. Uit mijn onderzoek bleek vervolgens dat de op het briefje genoemde
(hervormde) dominee Mentes inderdaad in Amsterdam stond, terwijl de daarbij vermelde
datum - ook al werd er geen officiële doopinschrijving gevonden - heel goed de doop/
geboortedatum zou kunnen zijn. Onze vondeling bleek immers volgens het innameregister2

ongeveer elf weken oud en werd niet zoals gebruikelijk door het weeshuis gedoopt3. Verder
onderzoek dus naarde namen Mejuffrouw Johanna' en 'Capityn Cuperus'.
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Ik veronderstelde dat dit de namen van de ouders waren en moest dus hun identiteit zien te
vinden. Onder de mogelijke ouders, die ik om een aantal verschillende redenen in aanmerking
vond komen, noemde ik o.m.Johanna Wilhelmina Cuperus (dochter van een dominee)4 en Tobias
Tak Cuperus. De laatste was indertijd luitenant ter zee en commandant ('capitijn'!) van de kot-
ter5 'Den Dolphijn'. Helaas werden er ondanks intensief onderzoek verder geen aanvullende
gegevens gevonden, zodat het spoor hier dood liep. Maar omdat misschien zelfs wel radicaal
in een geheel andere richting moest worden gezocht, opperde ik in het bovengenoemde ar-
tikel tot slot dat de genoemde juffrouw Johanna wellicht de naam van een schip was met ene
Cuperus als kapitein...

Een opzienbarende verrassing
Soms worden we - en dat is in de genealogische wereld al zo vaak gebeurd - voor een opzien-
barende verrassing geplaatst. Bijna tien jaar na bovengenoemde publicatie werd ik namelijk
op een middag gebeld door de heer B. Cuperus uit Amsterdam6. Hij vertelde mij te weten wie
de vader was van de genoemde vondeling uit mijn artikel in GensNostra. Stomverbaasd hoorde
ik hem aan.

Wat bleek nu? Hij was bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van zijn familie Cupe-
rus7 en in dat kader was hij in de registers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
gaan kijken. Daar vond hij, dat de tot zijn familie behorende (en door mij eerder genoemde)
Tobias Tak Cuperus, werd genoemd in het kapiteinsregister van de VOC Zeeuwse Kamer8. Ver-
meld werd dat hij in oktober 1788 wordt benoemd tot kapitein van de 'Juffrouw Johanna'(l).
Dit schip van 687 ton heeft al enkele malen een reis naar Batavia gemaakt. Eerst onder de
naam 'Friedrich der Grosse' onder commando van Simon Koter in 1782-1783 van Texel naar
Batavia v.v. Dan vaart het schip onder de naam 'Juffrouw Johanna', nog steeds met kapitein
Simon Koter, van 24 oktober 1786 van fort Rammekens (de rede van Vlissingen) naar Batavia en
van 31 oktober 1787 van Batavia terug naar fort Rammekens, waar het schip op 7 juni 1788 aan-
komt. Het schip wordt dan door de VOC Zeeland gekocht, die Tobias Tak Cuperus benoemd tot
kapitein. De 'Juffrouw Johanna' vertrekt daarna onder bevel van hem op 1 maart 1789 van fort
Rammekens (en op 2 april 1789 wordt het kind te vondeling gelegd) en komt op 16 november
1789 aan in Batavia. Aldaar overlijdt Tobias in november 1790. De 'Juffrouw Johanna' wordt in
1793 of 1794 in Batavia verkocht.

De afstamming
Reeds eerder was mijn stellige overtuiging dat de genoemde tekst op het briefje de waarheid
moest bevatten, anders had een dergelijke wijze van vermelden geen zin. Op deze manier
kon men immers met de juiste aanvullende informatie aantonen de ware ouders te zijn en
daardoor het kind weer opeisen. Nu door de vondst van de heer B. Cuperus is aangetoond dat
ook de tekst op deze zijde van het briefje klopt, is dit naar mijn mening niets meer of minder
dan een verwijzing naar het vaderschap van Tobias Tak Cuperus. Het is immers net als met aan-
gereikte (biologische) gegevens voor een geboorteakte; men moet eenvoudig aannemen wat
anderen hebben gezegd.

De naam van de moeder
Blijft over de naam van de moeder. Ik ga er vanuit dat zij zelf het kind te vondeling heeft
gelegd en ook het briefje heeft geschreven, waarop dus om ontdekking te voorkomen, niet
haar naam op staat9, maar die wellicht wel bekend was bij dominee Mentes. Omdat in die tijd
het te vondeling leggen uiteindelijk een kwestie van armoede of schande was, vermoed ik dat
door het voortijdig overlijden van Tobias Tak Cuperus, het kind niet meer kon worden opgeëist.
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Frappant is overigens dat de familieoverlevering spreekt van een domineesdochter, die in dit
geval dus een domineeszoon blijkt te zijn. Misschien was dit oorspronkelijk ook wel domi-
neeszoon, maar is dit gegeven door mondelinge overlevering dochter geworden. Het is een
bekend feit dat verhalen bij het doorvertellen nooit geheel hun oorspronkelijke vorm behou-
den, hoewel de mogelijkheid van een domineesdochter natuurlijk altijd wel blijft bestaan...

Stamreeks'°
I. Jan Klaaszen ", geb./ged. (doopsgezind) 1610/31-12-1612, vermoedelijk kuiper, overl. Berli-
kum 31-12-1660, tr. Annaparochie (gerecht) 7-1-1644 Eebel ook wel Ynsk Tiercksu, overl. Berli-
kum 31-12-1691, dr. van Tyerck Hylkes en Jantie Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Jansen Cuperus,vo\gtll.

II. Klaas Jansen Cuperus ", geb. Berlikum 5-2-1653, meester-kuiper te Berlikum (tot 1689)
daarna boer te Deinum , ontvanger belastingen (1710) en kerkvoogd (1712), tevens doopsge-
zind leraar (predikant) te Berlikum (1681-1689) en daarna tot zijn overl. te Blessum, overl. op
het Nieuwland onder Deinum 14-12-1732, begr. Deinum 19-12-1732, tr. (1) Menaldumadeel
(gerecht) 30-3-1675 Aeltiejans, overl. Berlikum 19-9-1678, wed. van Johannes Sybes Andringa,
dr. van Jan Martens en Liesbeth Clases; tr. (2) Menaldumadeel (gerecht) 4-8-1679 Syke Nannes,
geb.1644, overl. Berlikum vóór 16-7-1687; tr. (3) Menaldumadeel (gerecht) 30-11-1689 Sytske
Andles, geb. 1675, overl. Deinum 27-6-1725, wed. van Minne Sjoerds, dr. van Andele Bouwes,
boer, en Sytske Jans.

Uit het derde huwelijk:

1. Trijntje Claas Cuperus, geb. Deinum 1691.
2. Andele Claas Cuperus, ged. Deinum 8-10-1692.
3. Minne Claas Cuperus, volgt III.

III. Minne Clasen Cuperus'°, geb. Deinum op ' t Nieuwland mei 1697, boer te Deinum, tevens
doopsgezind leraar (predikant) te Blessum (1723), ontvanger belastingen (1732) te Deinum
en tevens kerkvoogd ald. (1732), overl./begr. ald. 23-03-1736/30-03-1736, tr. Deinum 6-8-1719
TrijntjeJoannes, geb. Goijenga bij Sneek 1700, overl. Deinum 11-9-1739, dr. van Joannes Harmen
en Sytske Sjoerds.

Uit dit huwelijk:

1. Zytske Minnes Cuperus, geb. Menaldum 08-09-1720.
2. Sytske Minnes Cuperus, geb. Memaldum 21-02-1722.
3. Joannes Cuperus, volgt IV.
4. Berber Minnes Cuperus, geb. Deinum 20-3-1728.
5. Mentje Minnes Cuperus, géb. Deinum 15-10-1736.

IV. Joannes Cuperus '3, geb. Berlikum 10-3-1725, doopsgezind predikant, overl. Utrecht 17-4-
1777, tr. Vlissingen 16-7-1754 Maria Tak, geb. Vlissingen 7-1-1735, overl. Utrecht 18-11-1803, dr.
van Tobias Tak en Elisabeth Standaert.

Hij was op de leeftijd van 16 wees; leerde Hebreeuws, Grieks en Latijn van de hervormde dominee
Braunius in Deinum. Daarna gaat hij letteren studeren aan de Universiteit van Franeker, en gaat ver-
volgens in 1852 naar de Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam (het tegenwoordige Doopsgezind
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Seminarie) en wordt proponent 1752. Hij wordt daarna enige maanden predikant in Den Hoorn op
Texel en staat dan tot 1758 in Vlissingen. Hierna neemt hij een beroep aan in Utrecht, waar hij tot zijn
dood blijft wonen. Hij heeft een zeer goede relatie met zijn schoonouders in Vlisingen en gaat daar
elk jaar enkele weken met zijn kinderen logeren.

Hij sluit een brief14 aan de doopsgezinde gemeente van Utrecht met een lakafdruk, waarop drie
klaverbladen. Zijn portret is nog aanwezig in de Doopsgezinde kerk aan de Oudegracht in Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth, geb. Vlissingen 17-6-1755, overl. ald. 24-6-1755.
2. TobiasTakCuperus, volgt V.
3. Katrina (Catharina), geb. 16-9-1758, overl. Dusseldorf(D) 11-4-1797.
4. Menno geb. Utrecht, 9-4-1761, overl. op zee (Doggersbank) 1-8-1781.
5. Bartholomeus, geb. Utrecht 2-10-1763, overl. ald. 4-4-1838.
6. Elisabeth, geb. Utrecht 26-5-1766, overl. Dusseldorf(D) 29-6-1828.
7. Zijtske, geb. Utrecht 29-1-1768, overl. ald. 22-3-1769.
8. Klaas Jan, geb. Utrecht 5-9-1769, overl. Antwerpen 22-7-1851.
9. Johannes Marinus, geb. Utrecht 12-9-1771, overl. Amsterdam 13-6-1797.

10. Maria]ohannes, geb. 7-9-1773, overl. Amsterdam 31-12-1810.
11. Johannajacoba, geb. Utrecht 6-3-1775, overl. ald. 1-1-1853.

V. Tobias Tak Cuperus, geb. Vlissingen 30-12-1756, ged. Utrecht (Mennokerk), marineofficier,
scheepskapitein VOC, overl. Batavia november 1790.

Uit de aantekeningen in het dagboek van zijn vader's blijkt dat hij een goede opvoeding heeft gekre-
gen. Uit dezelfde aantekeningen het volgende:

Hij verhuist met zijn ouders in 1758 van Vlissingen naar Utrecht. Daar gaat hij, drie en halfjaar
oud, op school bij Grietje en Stientje in de Gortsteeg. Op ruim vijfjarige leeftijd is hij op catechisa-
tie gekomen en zegt op uit Tielemans van Bragt's 'Schoole der Deugd'. Na de Duitse schrijfschool
bezocht te hebben gaat hij op de leeftijd van 9 jaar naar de Latijnse school (1765). Blijft ook op de
kerkenkamer opzeggen uit boeken. Op school krijgt hij extra les in cijferen. In 1768 wordt hij op zijn
verzoek van de Latijnse school afgenomen en gaat met enkele andere doopsgezinde jongens naar een
kostschool in Engeland. In 1771, na een kleine driejaar in Engeland verbleven te zijn, keert hij terug
naar Holland. Hij gaat dan voor zeven jaren in de leer op 't Comptoir van de heeren Gerrit de Vries
Abrzn. en Gerrit de Vries. Verder zijn er over hem geen aantekeningen.

Waarschijnlijk is hij na deze studie naar Vlissingen vertrokken om te gaan varen. Later vinden we
hem als marineofficier met het commando over de kotter 'Den Dolphijn' (1784) In die periode wordt
hij bekend als de held van de Marmittenoorlog16. De Marmittenoorlog, een wat grote term voor een
incident, vloeide voort uit de afsluiting van de rivier de Schelde eind 16de eeuw. In 1784 eiste de
Oostenrijkse Keizer Jozef II (1741-1790) een vrije doorvaart door de Schelde. De Staten-Generaal van
de Republiek der Nederlanden wilde daar niet aan toegeven en gaven de Admiraliteit van Zeeland
daarop opdracht om de Schelde strikt gesloten te houden. Korte tijd later werd aan deze opdracht
toegevoegd dat daarbij geen kanon of geweer gebruikt mocht worden. Maar deze aanvullende op-
dracht kwam te laat bij de bevelhebbers aan. Tobias Tak Cuperus, luitenant ter zee en commandant van
de kotter van staat 'Den Dolfijn' houdt het schip de 'Louis' (dat onder keizerlijke vlag vaart) aan, vol-
gens zijn - inmiddels verouderde - orders. De kapitein van de 'Louis' laat zich niet tegenhouden en
Cuperus geeft na schoten voor de boeg, het schip de volle laag; waarop de 'Louis' bijdraaide. Hoewel
het geheel vervolgens nog wel enige politieke consternatie gaf, kwam alles uiteindelijk goed, doch
Nederland balanceerde toen wel even op het randje van oorlog.

Luitenant ter zee Tobias Tak Cuperus deed overigens zijn plicht en bleef daarom gespaard voor ver-
dere gevolgen. Vanaf juli 1785 is hij bevelhebber van de brik17 'Meermin'. Er bestaat nog een medede-
ling van 2 oktober 1786, waarin de equipage van 's lands Brik de 'Meermin' onder commando van
lieutenant Cuperus wordt afgemonsterd18. Daarna ontbreekt elk spoor tot 15 oktober 1788, wanneer
Tobias Tak Cuperus door de VOC Zeeland wordt benoemd tot kapitein van de 'Juffrouw Johanna'.
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Tobias Tak Cuperus (V, 1756-1790)

Uit een alliantie met een (nog) onbekende vrouw een zoon (zie voorgaand hoofdstuk):

1. Johannus Cuperus, volgt VI.

VI. Johannus Cuperus (ook wel genoemd Johannus Kuperus, Casparus Cuperus of Casparus Cas-
parie), vondeling op de Amsterdamse Prinsengracht, ged. Amsterdam 14-1-1789, wever, overl.
Noordwolde (Frl.) 10-9-1840, tr. ald. 18-10-1815 Jantien (Jantje) Alts (ook wel genoemd Johanna
heemstra of Jantje Leemburg), geb./ged. ald. 19-3-1788/15-2-1789, naaister, overl. Noordwolde 6-
6-1868, natuurlijke dr. van Meintien Alts (ook wel genoemd Meintje Alten Leemburg) die tr.
ald. 12-12-1790 met Hendrik Jans Lourier, arbeider.

Zie voor zijn nageslacht het artikel genoemd onder noot 1.
Wapen: In blauw een opgetuigde zilveren tjalk, rechtsboven vergezeld van een gouden kuipers-

hamer en linksboven van een gouden schuinkruisje. Helmteken: een zilveren anker met een zwart
touw. Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver'9.

Literatuur
Iris Heidebrink (Nationaal Archief), Op zoek naar voorouders bij de VOC, in Gens Nostra 57 (2002),

pag. 569-576.
Van der Meer, Grafschriften tussen Flie en Lauwers, deel IV Menaldumadeel.

Gebruikte afkortingen
AMW = Aalmoezeniersweeshuis; CBG = Centraal Bureau voor Genealogie; gaa = Gemeente
Archief Amsterdam; NGV = Nederlandse Genealogisch Vereniging; TRESOAR = Fries Histo-
risch en Letterkundig Centrum (voorheen o.m. onder de naam Rijksarchief Friesland (RAF).
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Noten
1. D.J-.C.KupemsJohannesCuperus, De Amsterdamse stamvader van een schippersfamilie uittsloordwolde (Fr)

het raadsel van zijn afstamming, in: GensNostra 58 (1993), pag. 58-81,593-594.
2. GAA.AMW, nr.343, inv. 129, p.124.
3. Met een mededeling van doop (op een briefje) werd door het Aalmoezeniersweeshuis steeds re-

kening gehouden. Was er geen godsdienst vermeld, dan werd een vondeling altijd (tot 1810) Ned.
Hervormd gedoopt; Vgl. noot 9: pag. 53.

4. Johanna Wilhelmina Cuperus, geb. Vollenhove 1757, overl./begr. Amsterdam ?/i2-8-i794, dr. van ds.
Johannes Cuperus (1733-1790) en Adriana Johanna van der Keessel (1735-?); enige informatie om-
trent deze familie is te vinden in: A. J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederhnden, Amster-
dam 1969, deel V, p. 285-286; J. A. Kuperus, Aanname (1811) en verspreiding (1947) van de naam Kuperus
[Cuperus], in: De VrijeFries LXVII (1987), p. 127, nr. II.25. Uit de laatste publicatie blijkt dat deze fami-
lie in mannelijke lijn is uitgestorven.

5. Kotter; een kleine eenheid van de marine, met enkele mast, voorzien van een vierkant zeil, een
groot gaffelzeil en een fok. Dit type schip van hoogstens 15 ton, werd bemand met vijftien tot twin-
tig man, het had slechts enkele vuurmonden en diende voor verkenningsactiviteiten.

6. Vanaf deze plaats zeg ik de heer B. Cuperus hartelijk dank voor zijn medewerking bij het tot stand
komen van dit artikel en het feit dat ik daarbij gebruik mocht maken van de gegevens van zijn on-
derzoek.

7. Bart Cuperus, De doopgezindefamilie Cuperus 1644 - 2004, Amsterdam 2004, eigen uitgave.
8. J. R. Bruijn e.a. (bewerkers), DutchAsiaticShipping in the i/th and i8th centuries, Vol II, Outward bound

from the Netherlands to Asia and the Cape 1595 - 1794; Rijks Geschiedkundige Publicatiën,
Grote Serie 166; Den Haag, Martinus Nijhoff, 1979; ; www.inghist.nl/onderzoek/projecten/DAS;
www.voc.websilon.nl.

9. W.F. van Voorts, Aalmoezeniersweeshuis en inrichtingvoorStadsbestedelingeni januari1966-1 januari 1916,
Amsterdam (stadsdrukkerij) 1915, p. 49 e.v.

10. Bij het zoeken naar persoonsnamen uit het verleden wordt de gebruiker van indexen of geautoma-
tiseerde zoeksystemen onvermijdelijk geconfronteerd met een enorme variatie in de schrijfwijze
van namen, ook van een en dezelfde persoon. Dit geldt in het bijzonder voor Friese namen uit
vroeger eeuwen. Zo zijn er b.v. van de vrouwelijke voornaam Dieuwke bijna tweehonderd variaties
bekend. Voor zover van toepassing zijn de hier genoemde Friese namen derhalve een keuze uit de
verschillende gevonden naamvariaties; Vgl. Tresoar, namenthesaurus.

11. Diverse publicaties wijzen Jan Gijsberts aan als (vermoedelijke) vader van Klaas Jansen. Dit is niet
geheel juist. Uit nader archiefonderzoek en familiepapieren in bezit van de heer B. Cuperus blijkt
dat ene Jan Klaaszen als de vader moet worden aangemerkt en de genoemde Jan Gijsberts als zijn
stiefvader; zie ook noot nr. 7; vgl. o.m. J.T. Anema, Kwartierstaatvan mr.Jan TaekeleAnema, in Genealo-
gyskjierboekje 1572, pag. 66-98; J. A. Kuperus genoemd in noot nr. 4: p.125, nr. 1.1.

12. Tresoar, Proclamatieboek Annaparochie, 1644, inv. nr. 120.
13. H. B. Berghuys, Geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Utrecht, Utrecht Kerstmis 1925, pag. 57-60.
14. Volgens een aan de auteur gericht schrijven (1969) van wijlen de heer dr. A.R. Kleyn (1909-1979)

destijds wonende te Zeist, zou het wapen van ds. Joannes Cuperus zijn: In zilver drie groene kla-
verbladen en twee omziende adelaars als schildhouders. Helmteken: gekroonde helm met zwarte
adelaarskop met hals, rood gesnaveld en getongd. De schrijver kon desgevraagd geen bronvermel-
ding noemen. Het archief van de heer Kleyn berust in het verenigingscentrum van de NG V.

15. Mededeling B. Cuperus, Amsterdam (bartcuperus@tiscali.nl); zie ook noot 7.
16. E.de Bom, De Cuperussen [Cuperus] een oudHollandschgeslacht, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC)

d.d. 16,21, en 23 aug. 1928 (CBG).
17. Brik; schip met twee volle masten, vierkanten zeilen en een boegspriet. Het is het kleinste zee-

waardige zeilschip met een bruto-tonnage van ca. 150 tot 300 ton.
18. Als noot nr. 15.
19. Ontworpen en voor het eerst gevoerd in 1994 door zijn afstammeling Dirk Frederik Cornelis Kuperus;

Vgl.Jaarboek CentraalBureau voor Genealogie, deel 48 (1994), pag. 270.
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archiefnieuws
archieven gemeente Den Helder naar Regionaal Archief Alkmaar

De archieven van de gemeente Den Helder
zullen in 2006 worden overgebracht naar de
depots van het Regionaal Archief in Alkmaar.
De gemeenteraad van de marinestad stemde
woensdag 8 september [2004] unaniem in met
de aansluiting van de gemeente bij het Regi-
onaal Archief. Het totale archiefbestand van
Den Helder beslaat zo'n 800 meter. In de eer-
ste fase zal zo'n 200 meter historisch archief
over de periode 1588 tot 1919 worden over-
gebracht. De archieven vanaf 1919 worden
momenteel bewerkt en zullen pas in een later
stadium worden overgebracht naar Alkmaar.

Den Helder vormt met Texel al lange tijd
een witte vlek op de archiefkaart van Noord-
Holland. Eind vorige eeuw hebben veel
gemeenten in de Kop van Noord-Holland
zich aangesloten bij het Regionaal Archief
in Alkmaar. Het Regionaal Archief wordt
bestuurd door de gemeenschappelijke rege-
ling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar,
een samenwerking van vijftien gemeenten in
Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-
Holland. Den Helder wil gaan deelnemen in
de regeling.

Voor onderzoekers is de aansluiting van
Den Helder aantrekkelijk omdat nu de
archieven van de gehele Noordkop te door-

zoeken zijn op de studiezaal in Alkmaar.
Daarnaast zullen de notariële archieven,
oud-rechterlijke archieven en de doop-,
trouw- en begraafboeken uit het Rijksarchief
in Noord-Holland in Haarlem worden over-
gebracht naar Alkmaar en daar raadpleeg-
baar zijn. De Helderse onderzoekers zullen
voor het gebruik van de archieven moeten
afreizen naar het gebouw van het Regionaal
Archief naast station Alkmaar-Noord. Daar-
tegenover staat dat het archief in Alkmaar
veel meer faciliteiten en ruimere openings-
tijden heeft dan men nu in Den Helder aan
onderzoekers kan bieden. Het Alkmaarse
archief heeft een wetenschappelijke biblio-
theek en een uitgebreide beeldcollectie over
Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-
Holland.

Vanaf 2006 zal een aantal genealogische
bronnen gedigitaliseerd worden. In Den
Helder komt dan een archiefinformatiepunt
waar men de meest geraadpleegde bestanden
digitaal kan inzien. Voor de invulling van het
informatiepunt zal verder contact worden
gezocht met de Openbare Bibliotheek in Den
Helder.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 9,
nov. 2004, pag. 10]

Gemeentearchief Rotterdam

250.000 archiefbeschrijvingen on line raadpleeg-
baar
Het Gemeentearchief Rotterdam heeft in de
afgelopen maanden zijn ruim 900 archiefin-
ventarissen laten omzetten in een database
waardoor het nu mogelijk is op elke gewens-
te term dwars door die inventarissen heen te
zoeken. De database is beschikbaar via

www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Maar liefst 250.000 beschrijvingen van ar-
chiefstukken zijn nu digitaal raadpleegbaar
en bovendien alle bijlagen, namenlijsten en
indexen die ooit al bij de inventarissen waren
gevoegd. De originele archiefstukken zijn
niet gescand. Deze kunnen in de studiezaal
aan de Hofdijk geraadpleegd worden.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 9,
nov. 2004, pag. 6]
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de Liemers en Doesburg: digitale genealogische informatie

Sinds 5 augustus [2004] is de website van het
streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

www.liemersverleden.nl
uitgebreid met een namenindex op de akten
van de Burgerlijke Stand van enkele van de
aangesloten gemeenten. Men kan nu zoeken
in de indexen van de gemeenten Angerlo (ge-
boorten en overlijden, in totaal bijna 11.000
namen), Didam (geboorten, huwelijken en
overlijden, ruim 25.000 namen) en Wehl (ge-
boorten, ruim 5500 namen).

De zogenaamde tienjarentafels vormen
de basis voor de indexen die door de mede-
werkers en de vrijwilligers van het streek-
archivariaat werden (en nog steeds worden)

ingevoerd.
De nu toegankelijke indexen zijn slechts

een deel van het totale bestand. Sommige
delen van de Burgerlijke Stand zijn inmid-
dels ook al ingevoerd en zullen binnenkort
ook raadpleegbaar zijn. Voor enkele andere
gemeenten wordt momenteel nog gewerkt
aan de digitale index.

Behalve de index op de Burgerlijke Stand
zal er in de nabije toekomst ook een index
op de bevolkingsregisters en de volontaire
protocollen (vrijwillige rechtspraak, o.a. boe-
delscheidingen en testamenten) beschikbaar
komen.

[Gelders Erfgoed, 2004-4/5, pag. 48]

Noord-Veluwe

Het streekarchivariaat Noord-Veluwe, wat de
gemeenten Hattem, Heerde en Epe bestrijkt,
breidt vrijwel maandelijks de genealogische
informatie op de website uit. Zie voor meer
informatie

www.hattem.nl

In verband met grote ruimteproblemen in de
drie gemeenten worden mogelijke locaties
geïnventariseerd voor het bouwen van een
gezamenlijke archiefbewaarplaats.

[Gelders Erfgoed, 2004-4/5, pag. 48]

Waterschapsarchieven in het Zeeuws Archief

De oude archieven van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden zijn voortaan in het
Zeeuws Archief te raadplegen.

Sinds de verhuizing van het waterschap
naar de nieuwe huisvesting aan de Kanaal-
weg in Middelburg zijn de oude archieven
ondergebracht aan het Hofplein. Water-
schapsarchivaris Fop Smit en zijn assistent
Danië'l Obbink verhuisden mee. Hun werk-
kamer staat vol met historische meubelen
die afkomstig zijn van de waterschappen
die in 1996 zijn gefuseerd tot het Waterschap
Zeeuwse Eilanden. De oude mahoniehouten
kasten, bureaus, stoelen en serviesgoed ma-
ken hun werkplek in het achttiende-eeuwse
Van de Perrehuis tot een echte stijlkamer.
Smit is tevreden over de nieuwe plek van de
archieven. 'Voor mensen die genealogisch of
lokaal-regionaal-historisch onderzoek doen

is het gemakkelijker geworden om tegelij-
kertijd oude polder- en waterschapsarchie-
ven te raadplegen. Alles is nu in te zien in de
studiezaal van het Zeeuws Archief en dat is
handig'. Als tip aan de onderzoeker noemt
hij de administratie van de geschotsheffing:
'Geschot is de belasting die de grondeigena-
ren in de polders moesten betalen voor het
onderhoud van de watergangen en de dijken.
De registratie van alle grondeigenaren met
de grootte van hun land is opgetekend in
grote registers, overlopers en vergaarboeken
genoemd. Ook de vele kaarten en tekeningen
in deze archieven zijn belangrijke bronnen'.

De toegangen op de archieven van de voor-
malige polder- en waterschapsarchieven van
Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren
en Noord- en Zuid-Beveland staan in de
studiezaal van het Zeeuws Archief. Voor het
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raadplegen van de stukken uit deze archie-
ven maakt u vooraf een afspraak met water-
schapsarchivaris Fop Smit of zijn assistent

Daniël Obbink, telefoon (0118)678878.
[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 24,

dec. 2004, pag. 3]

affichecollectie Zeeuwse Bibliotheek ook thuis te bekijken

Van het digitale beeldarchief van de Zeeuwse
Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, heeft u
wellicht gehoord. Vooral de foto's (ruim
110.000) worden veelvuldig door Zeeuwen
en niet-Zeeuwen bekeken. Minder bekend is
dat de Beeldbank inmiddels meer dan 10.000
Zeeuwse affiches bevat. Vanaf de 17de eeuw
tot heden zijn er bijvoorbeeld van toneel-
uitvoeringen, concerten en verkopingen af-
fiches aanwezig. Dus ook deze collectie geeft
een indruk van het sociale en culturele leven
in Zeeland. Het systeem kan op verschillende

manieren zoeken. Zo kan er onder meer op
onderwerp, plaats maar ook op jaar worden
gezocht. Beeldbank Zeeland is te raadplegen
op iedere pc in de Zeeuwse Bibliotheek, maar
ook via de website van de Zeeuwse Biblio-
theek: www.zeeuwsebibliotheek
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met het Zeeuws Documentatiecentrum
van de Zeeuwse Bibliotheek, telefoon 0118-
654285; ook kunt u een e-mail sturen naar:

beeldbank@zeeuwsebibliotheek.nl
[Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief,

jg. 3, nr. 4, dec. 2004, pag. 9]

Nederlands Muziek Instituut verhuisd

Het Nederlands Muziek Instituut (NMI)
is verhuisd van de begane grond naar de
eerste verdieping van de KB. Met de verhui-
zing is de band ussen de beide instellingen
versterkt. De twee muziekcollecties zijn in
de leeszaal van het NMI met elkaar verwe-
ven en bieden een consistent en uitgebreid

overzicht van eeuwen muziekgeschiedenis.
Jaarpashouders van de KB kunnen gebruik
maken van alle faciliteiten van het NMI, en
omgekeerd kunnen pashouders van het NMI
ook bij de KB terecht.

[KB.nl, jg. 3, nr. 4, dec. 2004, pag. 8]

KB-website vernieuwd

De website van de KB [Koninklijke Biblio-
theek] heeft een nieuw uiterlijk gekregen.
Naast de vormgeving is ook de structuur van
de site geheel veranderd. De nieuwe website
sluit beter aan op de wensen van de doelgroe-
pen van de KB en beantwoordt beter aan de
door de organisatie geformuleerde doelstel-
lingen.

In de beschikbaarstelling van nieuwe
producten en diensten van de KB speelt de
website een centrale rol en hij heeft klanten
steeds meer te bieden. Het gebruik van de
website is de laatste jaren dan ook sterk toe-
genomen. Nieuwe producten en diensten
integreren in de bestaande structuur bleek
echter steeds moeilijker, en dit vormde op

den duur een probleem. Bovendien bleek uit
gebruikerstesten dat de oude website welis-
waar een goed beeld gaf van het omvangrijke
aanbod van de KB, maar dat deze toch door
veel mensen als te complex werd ervaren.

Aan de ontwikkeling van de nieuwe site
is een grondig intern traject voorafgegaan.
Allereerst werden de doelgroepen en de doel-
stellingen van de website geformuleerd. Zij
vormden de basis voor de structuur van de
nieuwe site: het zo indelen van de informatie
dat die voor de bezoekers van de site helder
en overzichtelijk is. Belangrijk is dat bezoe-
kers op de homepage direct zien waar ze voor
welk soort informatie terechtkunnen. Na
een selectieprocedure heeft ontwerpbureau
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Fabrique uit Delft de opdracht gekregen om
de nieuwe website te bouwen.

De nieuwe site heeft een heldere structuur,
met drie paden: 'Bibliotheek', 'Exposities en
Collecties', en 'Over de KB'. De kernfunctie
van het pad Bibliotheek is 'zoeken': Biblio-
theek bevat alle catalogi, databanken, full
text bestanden en kennisvoorzieningenvan
de KB die gericht zijn op het zoeken, vinden
en aanvragen van informatie. Zo krijgt men
via de KB-portal toegang tot de Digitale
Bibliotheek. Maar ook informatie over de
fysieke bibliotheek, zoals locatie en ope-
ningstijden, hulp bij het aanvragen van een
lenerspas, informatie over interbibliothecair
leenverkeer of het verlengen [van de uitleen-
termijn] van boeken, is hier te vinden.

Het tweede pad, Exposities en Collecties,
heeft als kernfunctie 'bladeren' en richt
zich op een breed publiek met culturele
interesses. Bezoekers kunnen hier door de
KB vooraf geselecteerd materiaal bekijken,
bijvoorbeeld webexposities als 'Honderd
hoogtepunten' en 'Trivulzio', thematische
rondleidingen door de 'Middeleeuwse Ver-
luchte Hand^ctotftej&e&Jn 'Het Geheugen

van Nederland'. Hier komt ook de informatie
te staan in beeld en tekst over de actuele fy-
sieke tentoonstelling in de expositieruimte.

Het derde en laatste pad, Over de KB, biedt
informatie over de KB als organisatie en over
de kennis die de KB in huis heeft. Deze infor-
matie is met name bedoeld voor de secundi-
are doelgroepen, zoals collegabibliotheken
en informatieprofessionals.

Elk pad heeft zijn eigen kleur: blauw voor
Bibliohteek, rood voor Exposities en Collec-
ties en Over de KB is goud. Deze kleurstellin-
gen zijn door de gehele website doorgevoerd
en ook terug te vinden in andere communica-
tiemiddelen van de KB.

Met de nieuwe website hoopt de KB haar
dienstverlening nog verder te verbeteren. In
het najaar van 2005 wordt een gebruikers-
onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of
de website aan de doelstellingen voldoet, of
eventueel aanpassingen behoeft. Uiteraard
zijn opmerkingen en reacties op de nieuwe
website welkom:

www.kb.nl

[KB.nl, jg. 3, nr. 4, dec. 2004, pag. 3]

magazine van de Koninklijke Bibliotheek

Gemeentearchief Maastricht (GAM) opnieuw naar
de St.-Pieterstraat

De afgelopen augustusmaand [2004] ver-
huisde het Gemeentearchief Maastricht
naar de gebouwen aan de St.-Pieterstraat
met het oog op de op handen zijnde fusie

tussen het Gemeentearchief en het Rijksar-
chief in Limburg tot een nieuwe regionale
archiefinstelling. In het moderne depot van
het Rijksarchief met een capaciteit van 27
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strekkende km. konden de gemeentelijke
archivalia en collecties (5 strekkende km.)
moeiteloos worden opgeborgen. Het is inte-
ressant om er op te wijzen dat Rijksarchief
en Gemeentearchief al eens eerder 'samen-
woonden', namelijk van 1884 tot 1915. De
ruimteproblematiek in de voormalige Min-
derbroederskerk bewerkte in laatstgenoemd
jaar, naast een weinig innige verhouding
tussen de gemeente- en rijksarchivaris, de
verhuizing van het Gemeentearchief en de
Stadsbibliotheek. Na een omzwerving via
het Generaalshuis aan het Vrijthof (1915-
1977)» het voormalig R.K.Armenhuis aan de

Grote Looiersstraat (1977-1999) en tenslotte
het Centre Céramique (1999-2004) keert het
Gemeentearchief dus terug op een oude
plaats van vestiging. Deze tijdelijkheid is
thans, najaren van intensieve voorbereiding,
niet voorzien, maar je weet maar nooit in
welke richting het denken over de organisa-
tie en uitvoering van overheidstaken zich in
de komende jaren ontwikkelt!

[Rijksarcft/efin Limburg, Nieuwsbrief, jg. 7,
nr. 1, okt. 2004, pag. 3]

[Nieuwsbrief van het RAL/GAM >
Regionaal Historisch Centrum i.o. en het

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg]

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL)

Het jaar 2002 stond in het teken van de be-
sprekingen over de voorgenomen fusie van
het SHCL met het Rijksarchief in Limburg,
het Gemeentearchief Maastricht, Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
en de Vereniging Veldeke. De personeels-
leden van het SHCL hadden daarbij een
belangrijke inbreng op het gebied van we-
tenschapsbeoefening, educatie en collecties.
In april 2003 bleek helaas dat de fusie niet
haalbaar was.

Het SHCL blijft streven naar huisvesting in
het gebouwencomplex van het Rijksarchief,
met nauwe samenwerking waar mogelijk en
nuttig.
Archieven 2002-2003

Het inlopen van achterstanden in het
beheer van de archieven en documentatie
vergde een groot deel van de beschikbare
capaciteit. Het aan de Koninklijke Biblio-
theek verbonden bureau Metamorfoze stelde
een substantiële bijdrage beschikbaar voor
de zeer kostbare conservering en verfilming
van de archieven van de NV Koninklijke Sp-
hinx Gustavsberg en voorgangers. Door het
eveneens aan de Koninklijke Bibliotheek
verbonden bureau Geheugen van Nederland

werd een gezamenlijk met het Industrion
ingediende aanvraag gehonoreerd om de be-
schikbaarstelling op Internet van de 21.000
aardewerkdecors uit het Sphinx-archief mo-
gelijk te maken. De toelichtende informatie
over de Maastrichtse aardewerkproductie
ca. en het educatieve site-onderdeel werden
in 2004 voltooid. In juni van 2004 vond in-
passing in de website van het Geheugen van
Nederland plaats. De onderwijstoepassing is
gericht op VMBO, omdat daarvoor - lande-
lijk gezien - nauwelijks materiaal beschik-
baar is.

Om verantwoorde keuzes te kunnen ma-
ken, werd in 2003 een collectievormingspro-
fiel vastgesteld. Het SHCL richt zich blijvend
op de verwerving van archieven en collecties
van bedrijven, organisaties en personen die
van belang waren voor het sociaal-economi-
sche, sociaal-culturele en maatschappelijke
leven van de provincie in de 19e en 20e eeuw;
het SHCL blijft voorzien in een vangnetfunc-
tie voor overige particuliere archieven in de
Provincie Limburg.

[Rijksarc/n'efin Limburg, Nieuwsbrief,
jg. 7, nr. 1, okt. 2004, pag. 5,7]
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boeken

De hieronder vermelde boeken zij n ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
J. du Buy, De van oorsprong Noord-Franse familie Du
Buy/Dubuy in woord en beeld sinds 1644, Baarn 2004,
411 pp., ill. + index; ISBN 90-9017004-9.

De geschiedenis van dit Hugenotengeslacht
vangt aan met de echtelieden Isaac Dubuy en
Jeanne Chayau/Cheaux, die met hun kinderen
eind 17e eeuw het Noord-Franse Origny-en-Thié-
rache ontvluchtten en na enige omzwervingen
in Berlijn terechtkwamen. Kleinzoon Jacob Du-
buy vestigde zich te Haarlem, waar hij in 1754
trouwde met Marretje Thoepoel. Alle afstam-
melingen worden besproken in volgorde van hun
geboortejaar. Een totaaloverzicht wordt gegeven
via een bijgevoegd schema. In aparte hoofdstuk-
ken wordt ingegaan op onderwerpen als het Edict
van Nantes en de streek van herkomst. Veel docu-
menten zijn als illustratie opgenomen in dit mooi
vormgegeven boek.

L. Jagersma. Stamboom van de familie Riemer, vanaf
circa 1670, Utrecht 2004,88 pp., ill. + index.

Het geslacht Riemer is afkomstig uit de veenge-
bieden van het land van Vollenhove, meer bepaald
uit de streek Wannepcrveen-Zwartsluis. Stamva-
der Harmcn Clasen was waarschijnlijk werkzaam
als turfsteker, veel van zijn nakomelingen als
(turf)schipper. In totaal worden negen generaties
behandeld. Een aardig boekje van handzaam for-
maat.

M. en C. van de Sandt, Onze vroegste voorouders, Acht
generaties Van de Sandt 1350-1650, Breda 2004, 54
pp, ill.; ISBN 90-806790-2-X (verkrijgbaar door
overmaking van €. 7,50 (incl. verzendkosten) op
girorekeningnummer 181167 t.n.v. Stichting Van
de Sandt te Voorburg).
De wortels van dit geslacht zijn te vinden in de
omgeving van de stad Rees, gelegen aan de Nie-
derrhein in het Duits-Nederlandse grensgebied.
De oudst bekende voorvader was Konrad vamme
Sande, in 1359 genoemd als erfpachter van de Hof
op den Sande. De derde generatie behoorde reeds
tot de elite van Xanten en ging een familiewapen
voeren. In de achtste generatie zijn drie takken

uitgekristalliseerd: een Gelderse, een Kleefse en
een Xantense tak. Aardig is de verhalende opzet
van deze genealogie, met daarbij het dan uiter-
aard niet mogen ontbrekende schema.

Max van de Sandl

Caspcr van de Sandl

Onze vroegste voorouders

Achi gencralieb Vnn de Sandl IÏ50 - 1650

'••'
\

Stichting Van <k- Saraii

J.A. van der Slikke, Geslacht Van derSlikke, Genealo-
gie 15/0 - 2003, Den Burg 2004,407 pp., ill. + index;
ISBN 90-6455-4.

Als stamvader van het Zeeuwse geslacht Van der
Slikke wordt beschouwd ene Joost, die geboren
zou zijn rond 1570, maar die nergens genoemd
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worde. Zijn naam is afgeleid uit het patroniem
van zijn kinderen; hij was gehuwd met Lisabcth
Joos. Vanaf 1616 woont zijn zoon Antonis Joossen
als landbouwer te Stavenisse. Tot circa 1870 zijn
de nakomelingen op Tholen blijven wonen. De
familie wordt weergegeven in 47 stamreeksen
die in hun titel de voornaam dragen van degene
in de tiende generatie die de stamreeks voortzet.
Om de onderlinge samenhang te verduidelijken
is een zeer noodzakelijk stam reeksenoverzicht
opgenomen.

Kwartierstaat
H.G. Scholten, Kwartierstaat Scholten-Gooszen,
Amersfoort 2003,80 pp., ill.

Gepresenteerd worden de kwartiers taatgege-
vens van vier generaties, uitgaande van de kinde-
ren van het echtpaar Gerard Scholten, huisarts te
Deventer, en Emilie Gooszen, docent Nederlands,
die in 1927 trouwden. Hierin komen acht fami-
lienamen voor. Daarna volgen volledige genealo-
gieën van de families Scholten en Gooszen vanaf
ca. 1700, iets minder volledige van de families
Kattenwinkel, Klinkhamcr en Van Lohuizen en
samenvattingen van de elders reeds gepubli-
ceerde families Bentinck, Land en Vrijthoff. Het
is een helder opgezet en prettig leesbaar boekje
geworden.

Diversen
R. Couwenhoven, Zaanse Geschiedenissen. Waar
gebeurde verhalen uit de achttiende eeuw, Zaandam
Z004, 183 pp., ill. + index; ISBN 90-806650-5-3
(verkrijgbaar door overmaking van € 19,75 (incl.
verzendkosten} op rekeningnr. 411470078 t.n.v.
Stichting Archief Ron Couwenhoven, Flevomeer
34> 1509 GP Zaandam).

Waar gebeurde verhalen
uit de achttiende eeuw

Dit boek is het resultaat van jarenlang onder-
zoek in de archieven van de Zaangcmeenten,
waarin tal van verhalen over het volksleven uit
vervlogen eeuwen zijn vastgelegd in beëdigde
getuigenverklaringen en in rechtbankverslagen.
Titels als 'Zwendel met koolzaad', 'De mishan-
deling van Aaltjc Jans' of 'De dominee werd gek'
maken de lezer nieuwsgierig. En inderdaad weet
de auteur op boeiende wijze de geschiedenis van
het dagelijkse leven vorm te geven.

A. van der Zeijden, Visuele cultuur, Fotografie als his-
torische bron en als medium voor etnologisch onderzoek,
Utrecht 2004, 84 pp., ill.; ISBN 90-71840-58-1
(verkrijgbaar door overmaking van € 18,00 (incl.
verzendkosten) op girorekeningnummer 810806
t.n.v. NCV te Utrecht o.v.v. fotografie en volledig
adres).

In de reeks Cahiers voor Regionale Geschiede-
nis en Volkscultuur van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur is een nieuwe aflevering ver-
schenen. In dit cahier gaat het om foto's als bron
voor onderzoek naar de geschiedenis van hec
dagelijkse leven. De techniek van de fotografie
en verschillende genres binnen de fotografie
(bijvoorbeeld persfotografie, prentbriefkaarten
en familiealbums) worden behandeld en verlucht
met vele voorbeelden. Tevens wordt ingegaan op
problemen als auteursrecht en datering. Ook een
overzicht van belangrijke Nederlandse fotocollec-
ties ontbreekt niet.

ABB
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Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsóokvan 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. 10, febr. 2002. D.L.H. Slebos: Het Chirurgijnshuis van Baambrugge [te-
gen de kerk aangebouwd pand; mr. Thomas van den Hof (voor) 1677-1696 bewoner van het
huis, dat hij verkocht aan Adam van Lintsbeeck (gehuwd met Maria de Witte). Er tegenover,
op Overdorp, woonde 1682-1725 Johannes de Witte, med.dr.; Jacob Vrints (1703), Jan Sluyter
(1716), Eldert Verschooff (1750) en zijn zoon Pieter (geb. 1759), die zich in 1801 vestigde in het
huis Overdorp als apotheekhoudende chirurgijn; na 1809 kwamen er winkeliers in het chirur-
gijnshuis (Vogel, Voor den Berg, Keiler); in 1843 afbraak van kerk en huis]; G. van der Most: Hoe
Zweder van Abcoude Zweder van Gaasbeek werd [heer in 1357; overl. 1400; beschrijving van
zijn veelbewogen leven]; Verv. Joannes Vennicx [pastoor te Abcoude 1672-1716].

Idem, nr. 11, juni 2002. De kwartieren van het echtpaar De Leeuw-De Smet [op hun grafmo-
nument in de Dorpskerk; Theodorus de Leeuw kocht in 1715 de heerlijke rechten van Abcou-
de-Statengerecht, tr. 1710 Maria de Smeth]; H. Hoogenhout: Ontwikkeling van de middenstand
in Baambrugge na de tweede wereldoorlog tot heden.

Arent thoe Boecop. nr. 76, sept. 2004. H. Wieldraaijer: De Elburger Vicarieën [wat is een vicarie;
acht vicarieën in Elburg e.o.; de stichting van Sint-Jans Vicarie in 1401 door priester Johan-
nes Hoghenap; vicarieën worden stichtingen]; W. van Norel: De Enkhuizer en de Elburgsche
Almanak; Idem: Elburger vissershuisjes in Enkhuizen; Idem: Gevaren van de Zuiderzee. Over
slachtoffers en hulpverleners in Elburg ... [slachtoffers: Ten Hoope (1859), Buddingh (1873),
Van Aperlo (1875), Westerink en Hulst (1885), Van de Wetering (1888), de broers Hendrik en
Everhard E. de Vries (1889), Goris (1899), Westerink (1902 en 1943), Top en Römelingh (1908),
Broekhuizen (1908 en 1940), Stoffer (1909), Heintje Ruijs-Visscher (1911), Jan Petersen (1936),
Van Triest (1940)]; Vissersrijmpjes; P. van Beek: Verleden in beeld 'Gezichten die spreken van
weleer...' [portrettekeningen van Jurrie van der Heide, geb. 1928]. Kroniek, nr. 129, okt. 2004.

Arneklanken. jg. 9, nr. 3, sept. 2004. L van Belzen: De Morgenster vergaan (19 april 1860) [vis-
schuit van de broers Joos en Daniel van Belzen, die omkwamen evenals Boudewijn Schroe-
vers, Klaas Grootjans en Adriaan Meulmeester; met hun gegevens en die van hun gezin]; J.
Adriaanse: Burgemeester Cornelis Jacobus Baars (1809-1867); Verv. Loterij in de 16e en 17e eeuw
(2); J. Adriaanse: De zoutziederij van Arnemuiden (1) [met eigenaren van zoutketen i675-(na)
1800; bewoners van de zoutketen 1795]; A. TelgenhoJ[\)IP.J. Bos: Het beroep van Hervormd Arne-
muiden op dr. H.F. Kohlbrugge [1865].
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Bie'tSchildt (Historische Vereniging voor de dorpen Helium, Siddeburen, Steendam en Tju-
chem; secr.: R. Bosma, Hoofdweg 45, 9628 CK Siddeburen; lidm. € 15,- p.j.), jg. 4, nr. 1, april
2004. T. Goldhoorn: De verlegging van de Damsterweg in 1798; J. Laning: Herinneringen aan
de mobilisatietijd in Siddeburen (1939-1940); E.Jager: Reint Dijkema - Verzetsheld, 1920-1944
(deel II) [met de namen van de L.O.-groep te Siddeburen]; S.K. Grafthuis: Gerhardus Tuinema,
schrijver en cabaretier [geb. Noordbroek 1923, tr. 1951 Alie Landman]; R. Drent: De Haansvaart,
haar sluis en haar dwarskanalen; Uit het leven van mevrouw Hendrika (Rika) Blaauw-Wiltjes
[geb. 1917, exm. Tjabringa].

Idem, nr. 2, okt. 2004.I. Scholtens-ter Haar: Erf en tuin bie t Schildt [de Werkgroep Boerener-
ven doet onderzoek naar indelingen en beplanting van boeren erven; de (slinger)tuinen van
de oostelijke Wold-streek]; T. Goldhoorn: Nelson Mandela en Frans L.H. Rumpff [president van
het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika; fragment Rumpff te Middelstum; oudste: Christiaan
Rumpf, geb. Laasphe 1743, overl. Heereveen 1813]; C. de Groot-van der Muilen: Grepen uit de
geschiedenis van garage Doornbos. Van 'Hendrik Solied' tot de gebroeders Henk en Tjebbe
Doornbos [interview]; J. Boerema: Boerderijen, huizen en hun bewoners te Helium: Hoofdweg
101 [bewoners sedert 1630, o.a. Jan Jurjens x Dietje Heekes (1721-30), Harm Haikes x Foske
Luirts x (2) 1756 Hindrik Fokkes (1731-67), Van der Bijl (1768-1804), Mooi (1804-46), De Lange x
Kraaima (1846-1901-2002)]; E. Jager: Scheld- en bijnamen uit onze omgeving.

Checkpoint (Veteranen), nr. 2, maart 2002. Themanummer: PTSS (Post Traumatische Stress
Stoornis). Ooggetuige van de geschiedenis [Nick van Marie (85), oud-marineman en de Slag in
de Javazee]; Interviews met Harry de Wacht (73) en Gerwin Kohier (31). Idem, nr. 4, juni 2002.
Weerzien met Papoea-redders [Gerhard Th. de Bruyn (73)]; Interviews met Leen Jonker [(85),
boordschutter 1943] en Marcel Duivesteijn [(36), piloot 'Kosovo']; Ooggetuige van de geschie-
denis [Johan Frans Kerkum (76), Verbindingsdienst 1947, Indonesië]. Idem, nr. 5, juli 2002.
Interviews met Arie Smit [geb. Zaandam 1916, onderofficier KNIL 1938-50, kunstschilder op
Bali] en Henk Verver [geb. Meester Cornelis 1923, Indië-veteraan, kunstschilder]; Ooggetuige
van de geschiedenis [Kitty Hartogh, Vrouwen Hulpkorps tijdens WOU]; Interviews met Ge-
rard de Kuiper [(58), oud-machinist, diplomaat] en Patrick Spierings [(35), militair in de Sinaï,
verkeerspolitie].

Computergeneaal. 2e jg., nr. 4, juli-aug. 2004. Ch. Noordam: De Haagse informatieschil en de
omkering van de ijsbergratio [overgenomen uit het Archievenblad 2002]; Idem: De Haagse
virtuele studiezaal [idem 1994]; K. Hessels: Legacy 5, totaal in het Nederlands! (2); W.J. Scholl:
Stamboom DeLuxe 4.0; JW. Koten: Internet voor de genealoog (2) [Webdesign, tips, opladen op
je website, hoe kan men je vinden, metatags enz.].

Idem, nr. 5, sept.-okt. 2004. J. Diebrink: Haza-21-Standdard rapporten; CD-romnieuws;
Enkele Britse internetadressen; H.M. Lups: Gezinsreconstructies. Aantal Noordhollandse
gezinsreconstructies op internet; Idem: PRO-GEN-eralia [verslag van de Zomermarkt te Put-
ten]; JW. Koten: GENEWEB - nog niet zo goed bekend [Frans genealogisch programma; http://
Geneweb.inria.fr]; Genealogische sites via nedstatbasic;JW. Koten: Hoe werken zoekmachines;
RSS-Feed een nieuwigheid bij internetberichtenverkeer.

Geschiedenis van Abbekerk in een verzamelband, 2003. In Memoriam Pieter Krom jr. [bur-
gemeester van Abbekerk, oprichter Stichting Historisch Abbekerk; secr.: K. Lageveen, Lijs-
terbeslaan 21,1657 AP Abbekerk]; J. Vader. 40-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina
[o.a. prijswinnaars versierde etalages, met namen van medewerkers aan de revue];J. deBruin/D.
Stam: Het brandmerken en verbannen van Adolf ter Meulen [in 1739; omtrent 34 jaar; geb.
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Zutphen, gerechtsbode te Abbekerk]; Foto Avondschool 1926; F. van der Starre: 1984-2003.
Kwart Triatlon Abbekerk [het ontstaan, erelijsten, vrijwilligers]; Kroniek van Abbekerk en
Lambertschaag over de periode 1 januari 2002 t/m 31 december 2002.

De Ghulden Roos, jaarboek No. 27 (1967). De Roosendaalse paarden- en veemarkten; Waar lag
Hoogerheyde?; De zandverstuivingen en hun invloed op de ontvolking van het platteland
van Noordbrabant in de 15de eeuw; Kinderspeelgoed uit vervlogen jaren; Uit de geschiedenis
van het Oostkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom; De plaatsnaam Ossendrecht.

Idem, jaarboek No. 28 (1968). Tongerlo en Roosendaal; Een 18-eeuwse voogdijkwestie in
Standdaarbuiten [Ariaen Janse Verhoeven (ook: Vroegens) (RK) tr. ald. 1686 Pietertje Dinge-
mans (geref.), testeerden in 1700; zij overleed in 1709 in het kraambed, nalatende zes kinderen
(3 geref. en 3 RK). Adriaen testeerde weer in 1712 en overleed in 1713]; Roosendaal van agrarisch
verzorgingscentrum naar moderne industriestad; Bergse scholen vóór 1600.

Idem, jaarboek No. 30 (1970). De gezondheidszorg te Bergen op Zoom in vervlogen tijden;
De Roosendaalse burgemeesters en hun ambtsperioden van 1813 tot 1947; Uit het leven van de
Huijbergse Wilhelmieten; De grote brand in Standdaarbuiten van 22 juli 1760 [met Staat van
woningen 1761 (en eigenaars)].

Hasselt Historiael. jg. 21,3e kw. 2004. F.W. Schmidt: Dichtkunst in Hasselt in de tweede helft
van de zeventiende eeuw; A.F. Ouweneel: Randgroepen in de middeleeuwen. Lijst van burgers
van Hasselt, deel 9, niet genoemd in de jaren 1475-1569;].B.A. Gloerich: Genealogische achter-
grond van D.H.M. Gloerich [beknopte genealogie Glurich te Merzen/D 1706-1836 > Gloerich
te Hasselt i837-2oe eeuw]; P.C.M. Rademaker: Zwartewaterklooster, deel 1; H. Buit-Zielman: Het
huis aan de Vispoortenplas [Knoppert, Tengnagel, Van Oldenneel]; Idem: De Leeuwerikshof;
een eeuwenoude boerderij in Streukel; Uit de Meppeler Courant van 1954.

Heemkunde Hattem. nr. 110, sept. 2004. Terugblik op honderd uitgaven van Heemkunde
Hattem; Bijdragen betreffende Hattemer inwoners: Riet van de Brink-Frelink [geb. Olde-
broek 1968, ambtenaar burgerzaken], Hendri van den Brink [geb. Hattem 1968, ondernemer],
Elisabeth Hindrike Engelsman [geb. Zwolle 1926, onderwijzeres], Trijntje Fikse-Kragt [geb.
Oldebroek 1935], H.F. Florusbosch [geb. Lopik 1937, huisarts (tot sept. 2000)], Jan Groten
1035-2003 [agrariër; geb. Zwolle 1935], A.M. Hartman [geb. Hoogeveen, werkzaam bij aan-
nemingsmaatschappij J. Prins van Wijngaarden], Jeannet Hoek-den Hartog [geb. Schiedam
1933, huisvrouw], Peter de Jong [geb. Kampen 1968, compagnon adm.- en belastingadvies-
kantoor], Gerrie Jonker-Dalhuisen [geb. Heerde 1943, diaken], Elisabeth Kers [geb. Hattem
1993, scholiere], Willem Kollumer [geb. Hattem, grafdelver], Bauke Jeroen Liefers [geb. El-
burg 1973], G.J. Mantel [geb. Driebergen-Rijsenburg; predikant], Dries Nagelhout [55 jaar,
woninginrichter], Natasja Ramaker [geb. Zwolle 1988], Willem Spannenberg [geb. Hattem
1938, brandstoffenhandelaar], A.A. van de Streek [geb. Hattem 1914, onderwijzer], Henriëtte
Tijssen-van der Laan [geb. Middelstum 1969, lerares], Jos van Vegchel [geb. Tongelre 1930,
pastoor], Hendrik van Weeghei [geb. Hattem, (stads)boer], Dirk Jan Wiessenberg [geb. Hattem
1930, bouwbedrijf], Neeltje Antonia Wijnen-van Diepen [geb. Wezep 1921], Arend Jan van der
Worp [geb. Hattem 1918], Dries Zielhuis [geb. Hattem 1916, o.a. burgemeester van Benschop,
Polsbroek en Hoenkoop].

Historische Kring Bussum. jg. 20, nr. 2, sept. 2004. Open Monumentendag-nummer. H.J. van
Welsen: De nieuwe Hollandse Waterlinie in Bussum: Fort Werk IV; N. Krijnen-van Gog: Oorlogs-
perikelen van Bussum 1787 en 1813 [met Lijst van schaden van de plundering door de Pruisi-
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sche troepen 1787; schade, veroorzaakt door het leger van Napoleon]; M. Heyne: Bussum en het
beleg van Naarden 1813-1814 (Het verhaal van Albertus Perk); F. de Gooijer: Manoeuvres rondom
Naarden in 1885; M. Heyne: Fort Werk IV, verdedigingswerk in ruste.

Historische Kring Diemen. jg. 14,2-2004. Thema-nummer 'bedrijvigheid'.J. Haag: De mensen
achter Saan. Herinneringen aan het werk bij Koninklijke Saan BV [transportonderneming;
in 1896 begon Petrus Hendricus Saan (geb. 1873) een bodedienst]; E. van Meurs: Van de Pre-
toriusstraat tot heel Europa. Firma Oostenrijk [C.P. Oostenrijk (1875-1959) had tot 1909 een
veehouderij, in 1922 begon hij een busdienst]; T. tenDam: Firma J. Buitenhuis & Zonen al vanaf
1923 [timmer- en aannemersbedrijf]; H. Teiwes: Rie Tijhuis, eigenaresse van de De Verfton/
Drogisterij Tijhuis [in 1926 begon huisschilder Jan Hendrik Tijhuis een verfzaak annex dro-
gisterij]; H. Veldstra: Een gesprek met Carel Kaskens, beëdigd makelaar-taxateur [geb. 1942];
T. ten Dam: Luycks in Diemen; W. van Koningsbrugge: Een gesprek met rijwielhandelaar Leo van
Staveren.

Holland. 36e jg. (2004), nr. 3. Themanummer 'water'. PJ. E. M. van Dam: De nieuwe waterstaats-
geschiedenis. De interactie tussen mens en natuur in Holland; K.A.H.W.Leenders: De interactie
tussen mens en natuur in de strijd om land en water in het zuiden van Holland, 1200-1650; Di-
verseauteurs: 'So grot overvlot der watere...'. Een bijdrage aan het moderne multidisciplinaire
onderzoek naar de St. Elisabethsvloeden en de periode die daaraan voorafging; Ch. Cornelisse:
Het verveningsbeleid van de abdijen Leeuwenhorst en Rijnsburg in de late middeleeuwen; H.
van Zwet. De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw. Een financiële analyse van de
bedijking van de Schermer, 1633-1638; S. Zeischka: De rekening gepresenteerd. Een onderzoek
naar de rendabiliteit van een Zuid-Hollandse droogmakerij: de Lisserpolder; A.J.J. van 't Riet:
'Een droevig noodlot'. Turfwinning in Rijnland en de ondergang van het ambacht Schoot
[met naamlijst van het Kohier op het gemaal (inwoners van Schoot circa 1680)]; B. Wouda: Ren-
dabiliteit van buitengronden. De ingelanden van de Zuidpolder op IJsselmonde als investeer-
ders en aandeelhouders; De archievenman [bezocht het archief van het hoogheemraadschap
van Rijnland te Leiden; genealogische bron in dit archief: de morgenboeken, met gegevens
over grondgebruik vanaf de 16e eeuw].

't Inschrien. 18e jg., nr. 1, jan. 1986. De Latijnse school in Ootmarsum (II). Idem, nr. 2, april
1986.1884-1984 100 jaar telefoon in Enschede. Idem, nr. 3, juli 1986. Verkoop bij brandende
kaarsen [voorbeelden in verkoopakten i6e-i7e eeuw]; een zaakwaarnemer op het erve Repink
bij Ootmarsum [pachter in 1596 werd Johan Liboth/Liboeth (zwager van Johan van Deventer,
rentmeester kapittel St. Pieter) voor 10 jaar i.p.v. de verweesde kinderen vanLambért Wilmes
(overl. 1595); Jan Wilmezen in 1606 erfvolger].Idem. nr. 4, okt. 1986. De lotgevallen van mr. Jan
WillemRacer[i799].

Idem. 19e jg., nr. 1, jan. 1987. Een nieuwe pruik voor de oude rechter [Anthony Borgerink
in 1749, woonde te Deventer, rechter in Oldenzaal]. Idem, nr. 2, april 1987. De Hof te Brunink
bij Enschede [Herman Brunink x Enneken Lippinkhof lieten in 1759 de huidige boerderij
bouwen]; Theorie over de ontstaansgeschiedenis van Goor. Idem, nr. 3, juli 1987. Gorters 'Boe-
rin aan het spinnewiel' was wel degelijk een Twentse [Johanna Sanders, gehuwd met Gerrit
Krooshoop ca. 1890-1900]. Idem, nr. 4, okt. 1987.

Idem. 20e jg., nr. 1, jan. 1988. Twentse goederenlijsten ca. 933-1475; De oude sok van Corne-
lia ten Tije [1813 inventaris van haar nalatenschap te Pelden], Idem, nr. 2, april 1988. Catharina
Leurs een 'Vjennehakse' uit 1749 [vroedvrouw, beschuldigd van hekserij door Janna Koedijks,
vrouw van de zieke Lucas Volkerink]. Idem, nr. 3, juli 1988. Enkele kanttekeningen met be-
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trekking tot de Goederenlijsten; Nogmaals: het ontstaan van Goor. Idem, nr. 4, okt. 1988. Nog
een goederenregister van de graaf van Dahl; Castrum Dahl [Haus Dahl ten westen van Bork;
kasteel, eertijds bij Datteln gelegen].

Het Land van Herle. ie jg., afl. 1, jan.-febr. 1951. Het adellijke geslacht Van Haren te Voerendaal
[i3e-i8e eeuw]. Idem, afl. 2, maart-april 1951. De samenstelling van Heerlens Bestuur anno
1692; Mathias Jozef Savelberg [wethouder 1859-1869 en burgemeester 1869-1894 van Heer-
len]; Uit de geschiedenis van de parochie Heerlerheide; Verv. Geslacht Van Haren. Bewijzen
van echtheid der genealogie van de familie Van Haren; Het oude huis aan de Veemarkt [Schils,
Merckelbach, Widdershoven, Sog(e)le, Bot(t)erweck, Van Vaels, Ro(e)broek, Schultze, Stollé,
Preusser]. Idem, afl. 3, mei-juni 1951. Verv. Geschiedenis van Heerlerheide; Het huis De Kroon
en zijn bewoners te Heerlen in de loop der tijden [Cloot/Cloit/Clot, Ho(e)kels]. Idem, afl. 4,
juli-aug. 1951. Een eeuw gemeentewet te Schaesberg [met lijst van gekozen raadsleden sedert
1851 in de gemeente Schaesberg, burgemeesters en secretarissen]. Idem, afl. 5, sept.-oct. 1951.
De handel van Heerlerheide [met de namen van de meest bekende kleinhandelaren ca. 1875,
w.o. Beaujean en Gulpers]; De registratie der bevolking (in het algemeen en van Heerlen in
het bijzonder); Verv. Huis De Kroon [Fellinger, Rasquin (1732), Hokels, Lamberts (1760), Kem-
merling].Idem. afl. 6, nov.-dec. 1951. Verslag nopens een onderzoek naar de functionering der
gewestelijke Statencolleges van het hertogdom Limburg en van de drie Landjes van Overmaas
tijdens de 14e en 15e eeuw; De familie Erens in Schaesberg [eind i8e-begin 20e eeuw]; Het
Heerlense Politiewezen in de achttiende eeuw; Verv. Huis De Kroon [Kemmerling, Cuijpers];
Verv. Registratie der bevolking.

Bulletin van de Historische Kring Het Land van Herle. lustrumuitgave 1945-1950. Heerlense
postdiensten. Commissie voor postboode Christiaen van den Esschen 1784.

OudEdam.jg. 16, nr. 1, april 1992. Het Burgerweeshuis te Edam. Idem, nr. 2, aug. 1992. Nieu-
we Haven 24, een capitaal modern huis [in 1766 te koop; Pont (1658), Keetman (1669), Spelder-
nieuw, Oostenbroek (1726), Van der Ley (1766), De Vries, Van der Horst (1835)]. Idem, nr. 3, dec.
1992. Ijsclub Edam al ruim een eeuw oud.

Idem, jg. 17, nr. 1, maart 1993. Wijnand O.J. Nieuwenkamp (1874-1950) in Edam. Idem, nr. 2,
aug. 1993. Het stadhuis van Edam, gebouwd door architect Jacob Jongh (1737); Het VOC schip
De Halve Maen in Edam gebouwd [de productie van scheepstimmerman Jacob Mathijsz Oos-
terlingh op een schilderij]. Idem, nr. 3, dec. 1993. De 'Ijzeren Man' van de Zeevang [stoomge-
maal].

Idem, jg. 18, nr. 1, april 1994. Molenwoning Klein Westerbuiten 20; Stadsboerderijen in
Edam. Idem, nr. 2, aug. 1994. D.M. Bunskoeke: Niet de 'Samson' maar 'De Vervanger' aan het
Klein Westerbuiten [Gerrit van de Gevel, korenmolenaar te Nieuw Hellevoet liet in 1855 de
pel- en meelmolen bouwen; Dompselaar (1862), Banning (1870), Igesz (1912)]. Idem, nr. 3, dec.
1994. Luthersen vormen kleine maar hechte gemeenschap in Edam; De klokken van de Grote
Kerk.

Oud-Utrecht, -yjt jg., nr. 5, okt. 2004. Symboliek aan de Dom van Utrecht; B. van Santen & K.
van Vliet: Spraakmakende ondernemers: Fredrik Prozee (1885-1950) [Friese lompenhandelaar
kwam rond 1905 uit Leeuwarden naar Utrecht]; M. Beukers: De geschiedenis van de Utrechtse
wijnkoperij Van Wageningen en De Lange [in 1939 namen W.G. ten Houte de Lange en G.A.
van Driel van Wageningen agentschap en wijnhandel over van de firma P.C. Poortman en A.E.
van Hoorn, die in 1903 de handel overnamen van Bernart H. F. L. Moltzer].

Idem, nr. 6, dec. 2004. Onvoltooit Utrecht. Over grootse projecten die niet of onvolledig
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gerealiseerd werden. De Plofsluis in het Amsterdam-Rij nkanaal [1936; plan bedacht door ir.
C. L.M. Lambrichtsen]; Utrecht versus Wijk bij Duurstede. De residentie van de Utrechtse bis-
schop in de 15e en 16e eeuw; Racen door de Zeister bossen. Plannen voor een auto-renbaan met
internationale uitstraling ['project Witteveen', 1943-47]; Utrechtse vliegveldplannen 1920-
1936. Hoe de stad Utrecht géén en Hilversum wél een vliegveld kreeg.

Oud-Wageningen. jg. 32, nr. 3, sept. 2004. A.G. Steenbergen: Bierbrouwer Hoolmans [Hubert
Gerhard Hoolmans, geb. Gogh 1846 (exm. Stammen), kocht in 1880 de Wageningse bierbrou-
werij, tr. Burgsteinfurt 1894 Elisabeth Brosius]; B. Zuidema: De Wageningse binnenhaven (1).
Een vaarweg tussen Veenendaal en Wageningen [1726-27]; De Hoogstraat in vroegere tijden
[foto 1930]; Sloop Wageningse stadspoorten.

Idem, nr. 4, nov. 2004. P. Aben: De vogelvlucht van Nicolaes van Geelkercken. Topstukken
van De Casteelse Poort (3) [1654]; I.C. Rauws: Mr. Maarten de Niet Gzn. De ambtsperiode van
een burgemeester in Wageningen; A.C. Zeven: Uit het Wagenings Gemeentearchief (18) [troe-
penbewegingen, dagmarsen; foute naam Antje Waakhuijsen, tr. 1824 Barth. Barreveld]; De
Wageningse binnenhaven (2); Werkgroep Genealogie Wageningen [met kwst. (5 gen.) kin-
deren Willem Ruisch tr. Rhenen 1972 Gerritje A.M.T. Lokhorst; —, Willemsen (o.a. te Apel-
doorn), —, Van Laar (te Rhenen)].

Overijsselse Historische Bijdragen. 83e stuk (1968). Aantekeningen over het grondbezit in
Zuid-Twente gedurende de Middeleeuwen [Delden, Goor]; Diepenheim in de historie; Iets
over de organisatie en de taken van het stadsbestuur van Deventer omstreeks het midden
van de 16e eeuw. Bijlage: Schepenen en Raden in 1544 en 1566; Overnachtingen in Zwolle okt.
1673-mei 1674 [register uit veiligheidsoverwegingen aangelegd; Otto Camphuis verleende
het vaakst onderdak].

Idem. 84e stuk (1969). Verv. Aantekeningen over het grondbezit [Markevelde]; Aantekenin-
gen over de familie Huete, en over de Stratebroederschappen te Zwolle [ook: Heute, Huijdens,
Hoette; fragment (4 gen.) i6e-i8e eeuw te Hasselt en Amsterdam; Van Benthem]; Schoolmees-
ters van Zwartsluis [o.a. Roldanus (1628), Slijp (1632), Leemkuijl (1638), Hardestein (1654),
Hildrink (1656), Van Kampen (1672), Kramer (1705), Van Ranswijk Santink (1746, tr. 1756 Trijn-
tje Kramer), Westerhof (1773)]; Vriezenveen en St. Petersburg in de 18de eeuw.

Idem. 85e stuk (1970). C.C.W.J. Hijszeler: De buurschap Mander en omgeving in de historie
[namen uit de kadastrale legger van 1832; bewoningslijsten 1818 en 1831; namen dagvaarding
1818; Verpondingsregister 1601; Cartularium (ligger) van het Stift Weerselo, leenmannen van
het Sticht 1381-1383; veel personen- en boerderijnamen]; Die hollandische Steinhandelsge-
sellschaften in der Grafschaft Bentheim; Het chemisch en pharmaceutisch onderwijs aan het
Deventer Athenaeum Illustre.

Idem. 86e stuk (1971). Verv. Aantekeningen grondbezit [Haaksbergen en de Blankenborg];
De strijd om de havezathe Olijdam [De Roode van Heeckeren, Thi(e)stelinck/Van Distelinck,
Splinter]; Uit de geschiedenis van een Drents-Overijssels geslacht [Van der Scheer]; Een Over-
ijsselse patriot [jan Arent de Vos van Steenwijk, 1746-1813].

Seijst (adres: Postbus 342,3700 AH Zeist), jg. 32 - III/IV, dec. 2002. V.A.M, van der Burg/R.P.M.
Rhoen: Zeister bedrijven Koninklijk onderscheiden. De nijverheid te Zeist in kaart gebracht
1830-1930 [Lodewijk Nap heeft het begrip Hofleverancier ingevoerd en Willem I heeft het
overgenomen. Tijdens de regering van Willem III (1849-90) verviel de eis dat aan het Hof gele-
verd moest worden. Het predikaat 'Koninklijk' is een hogere onderscheiding dan Hofleveran-
cier; zij kunnen niet samengaan. Besproken worden bedrijven die in Zeist gevestigd waren, of
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zijn; niet filialen van een hoofdvestiging buiten Zeist. Bedrijfssignalementen (jaren, namen,
gebeurtenissen). Bijlagen met de voornaamste ambachten in 1891 en 1926; foto's van gebou-
wen; fraai geïllustreerd met briefhoofden en oude advertenties; namenindex].

Van Zeeuwse Stam, nr. 126, sept. 2004. Sprokkels Moy [Cornelis Hendriksen Moy, 1605-10];
N. Boks-den Boer. De voorouders van overgrootmoeder Krina Jonker-Verwest [1849 Eikerzee
1921, tr. ald. 1871 Willem Jonker; stamreeks Verwest/Van West/Vanwest, in de 19e eeuw te St.
Truiden/B, voorts te 's-Hertogenbosch, Vlissingen en Nieuwerkerk. Gen. IV. Joost Theunis/
Thynus tr. Bergen op Zoom 1741 als Justinus Verwest en zou te Den Bosch gedoopt zijn als
Joannes, zoon van Joannes Petrusz van West; een doop onder de namen Judocus/Justinus
Antonius lijkt waarschijnlijker. Mogelijk hebben de ouders (vader was soldaat) enige tijd
elders gewoond]; Verv. Arnemuidse geslacht 'De Ridder'; P. Harthoorn: Levendale pakt uit
... (Extracten RAZE 2040) [trouwbelofte van Leunis Janssen, wonende Crommenhoucke en
Neelken Jacobsdr, wonende Sinte Marienkerke; Goes 1596]; K. Visscher/R.J.C. van Waarde: Aan-
vulling Kwartierstaten Neuteboom, Rentmeester en Janssens [voorouders van Pieter van de
Varent/van de Vaerde, geb. Dendermonde 1594, overl. Goes 1679; o.a. Metten Penninghen en
Spanoghe]; Corr. Genealogie Remijn [Prina, Braam]; Corr. Kwst. Van Cruyninge [De Coster].

De Veenbrief (Oud-Heerenveen; e-mail: museum@willemvanharen.nl), jg. 17, nr. 1, jan. 2003.
Verv. Lotgevallen van het pand van de drukkersfamilie Olingius [18e eeuw]; Verv. Vreemde
eend [vervening en ontginning]; Willem I, Willem II en Willem III. Een 'Prins'elijke drie-
ling [te Haskerland 1874; Klaas Fokkes Prins en Grietje Keuter gaven hun drie zoontjes de
namen Willem Alexander Paul, Willem Paul Frederik en Willem Frederik Lodewijk]. Idem.
nr. 2, febr. 2003.PJ. deRijke: De cartografie van Friesland; Trotseerloodjes. Uit de nalatenschap
van de 'oude' Kruiskerk [loodgieters en leidekkers, o.a. Feijma, Born, Schat, Eerdmans]; Verv.
Heerenwalsterbrugje. Idem, nr. 3, maart 2003. Verv. Cartografie. Idem, nr. 4, april 2003. ].].
Mensink: Maatschappij van Weldadigheid; Verv. Heerenwalsterbrugje. Idem, nr. 5, oct. 2003.
G. Miedema: Ulbe Arend Evertsz (1799-1860). Een 'braaf burger; W. Westerdijk: Jeneverbranders.
Eerste gedetailleerde aanvulling [Sijtse Merks Hoekstra, Johannes Kalverboer]. Idem, nr. 6,
nov. 2003. J. Mulder. Het Ziekenhuis van Freule Anna de Vos van Steenwijk in Heerenveen van
1895-1899; Verv. Jeneverbranders (aanv.) [Sieds Helmichs, Anne Jans Keikes].

De Veenmol. Old Nij's uut 't Ogeveine (Historische Kring Hoogeveen), ie jg, nr. 1, mei 1984.
Idem, nr. 2, sept. 1984. Uit de Hoogeveense Couranten van 1871-1873; Kerkgang en school-
meesters te Hollandscheveld in de periode 1757-1795 [o.a. Peter Jans Steen]. Idem, nr. 3, nov.
1984. Verv. Kerkgang [o.a. Roelof Lamberts Dodevis].

Idem. 2e jg., nr. i, febr. 1985. Dokter [L.J.] Van Coevorden; Verv. Kerkgang [fragmenten Steen
en Dodevis]; Uit de Hoogeveensche Courant [rond 1875]. Idem, nr. 2, mei 1985. Corr./aanv.
Dodevis; Limburgse geëvacueerden in Hoogeveen in 1944-1945. Idem, nr. 3, sept. 1985. Albert
Steenbergen (1814-1900) en de collectie Landweer; Uit het dagboek van Coen Vaessen [1945].

Idem, nr. 4, nov. 1985. Over Dokter Van coevorden te Hollandscheveld; Enige aantekenin-
gen over de teelt van veenboekweit in de 19e eeuw, in het bijzonder in Hoogeveen.

Idem. 3e jg., nr. 1, febr. 1986. Hoe wil ik Vos Schonen? [gezinnen Schonewille en Vos; 18e-
19e eeuw]; Reis van een Hoogeveense jongeman naar Bad-Pyrmont [in 1884; Harm Albertus
Robaard (16 jaar) met zijn vrienden Samuel Veldman Boer, Jan en Roelof Winkel en Albert
Bruins Slot]; Wijzigingen in de namen van straten, pleinen enz in de bezettingstijd. Idem.
Themanummer 1986-1. Wagenmakerij voor ongeveer honderd jaar. Idem, nr. 2, mei 1986. De
werkverschaffing. Berichten uit de Hoogeveensche Courant [1870-80]; De gouden drenke-
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ling-medaille van dr. Willem Mantingh [praktiserend arts 1768-91; de drenkeling in 1774 was
Beene Harmense Coster, vijfjarig zoontje van Harmen Jacobse Coster]. Idem, nr. 3, sept. 1986.
A. Metselaar: Gosen Jans en nageslacht [overl. tussen 1733-37; Seinen, Benjamins (met stam-
reeks)]; Hoogeveen in de greep van de cholera [1831-33,1848-49,1853-55,1866-67]. Idem, nr. 4,
okt. 1986. Jeugdherinneringen van mevrouw Cato Houwing-Veldman Boer [geb. 1898].

Van 't Erf van Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr.: DJ. van Wijngaarden,
Kleine Bosweg 11,3853 EX Ermelo; www.hpveluwe.nl), nr. 34, mei 2004. Verv./slot Floris Vos
[tr. 1896 Margaretha Jongeneel]; Vrijwilligers beschrijven wonen en werken in het Ermelo van
1910; H. van Dijk: Boerderijen in en om Ermelo. Groenewoud [in Telgt; Patronus, De Mein/De
Mayne (met fragment, 17e eeuw), Van Dijckhuijsen, Sas, Suijck, Van Voorst, Van de Pol (1844)];
T. Hoekstra: Bewoners Groenewoud. Stamreeks van Gerritje van de Pol [1905 Ermelo 1999 >
Harmen Franken van de Pol tr. Putten 1810 Wijmpje van de Kamp]; De kaart van Patronus [Jo-
hannes Patronus schetste in 1657 een kaart met de ligging van zijn landerijen].

Idem, nr. 35, sept. 2004. D. Aartsen: Werken bij Auto- en montagebedrijf Gebroeders Tim-
mer, eind veertiger, begin vijftiger jaren [Lammert en Free Timmer afk. uit Groningen]; De
'Flugmeldedienst' in de gemeenten Harderwijk en Ermelo van 1940-1945 (4); H. van Dijk:
Boerderijen in en om Ermelo. Drie kleine erfjes [rond 1830 eigenaar Jan van Loozenoord;
Hartger Hamer (1856) en dochter Fennetje (tr. Teunis Vermeer); Reyer Mulder (ca. 1830) en
dochter Reintje Mulder (tr. Evert van Gens) en dochter Jannetje (tr. Renger Nummerdor)];
Folckerus en de hof te Puthem.

De Veenbrief (Oud-Heerenveen), jg. 16, nr. 1, jan. 2002. R.H.C, van Maanen: Jeneverbranders
in Heerenveen 1800-1818. Een eerste verkenning; Verv. Heerenwalsterbrugje; Verv. Biten en
brokken [uit het Nieuw Advertentieblad 1896-1900]. Idem, nr. 2, febr. 2002. Een groote Ver-
kooping in 1841 [van bezittingen van de erven notaris W.B. Kool van Heerens (1785-1827), tr.
1807 Jacoba van Schuylenburch uit Delft]; W. Westerdijk: Verkoop van het smak-schip 'De Jonge
Anna' [in 1763, schipper Gaele Jans, van 't Heerenveen en verkoop van het Coffe-schip van To-
mas Dirks]; H.P.Algra: Vorstelijke muziek voor de Friese Nassaus.

Idem, nr. 3, maart 2002. Verv. Heerenveense Notarissen [vervolg verkoop boelgoed Kool
van Heerens]; W. Westerdijk: Akke Simons Visser, grensgeval of grensincident? [aangifte van
haar geboorte te Haskerland 1860, geboren op de werf van scheepstimmerbaas Paulus Ruurds
Duisterhout onder Aenwirden]; Verv. Heerenwalsterbrugje; Oenema State in Brongerga
[1758-59, verkoop door Onno Zwier van Haren aan Manno Coehoorn]; Verv. Biten en brok-
ken. Idem, nr. 4, okt. 2002. Th. Kuipers: Heerenveen en Heerenveners in de bronnen van het
Ryksargyf; W. Westerdijk: De Jong is Krikke. Flaterkes in de burgerlijke stand [Uilkjen Ebes de
Jong onjuist voor Uilkjen Jacobs Krikke, moeder van Jacob Huisman, die tr. Opsterland 1884
Baukjen de Vries]. Idem, nr. 5, nov. 2002. Een vreemde eend in de bijt [Rottum in Schoterland];
De winter rond 1920 bekeken door het oog van de Heerenveense arts Veltman [Hubert Adri-
aan Veltman, geb. Weert/Limburg 1874, geh. met Petr. Elis. Ramspek].

Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschie-
denis, 56e stuk, 2e reeks, 32e stuk (1940). Het middeleeuwsche Utrecht en zijn betrekkingen
met het Oversticht; Verv. Bijdragen tot een oorkondenboek. III. Regesten 1021-1110; De Hes-
senwegen en hun beteekenis voor den plattegrond der IJsselsteden; Uit het dagboek van Joan
Georg Dröghoorn te Ootmarsum 1790-1793 [geb. 1719, zoon van Wennemar Hendrik Drög-
horn (geb. Wengern 1682), predikant, en Anna Elisabeth Kaupe (tr. 1705); tr. 1750 Anna Chris-
tina ten Cate (geb. Eibergen 1726), dochter van Willem ten Cate en Arnolda Geertruij Megling;
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uittreksels uit het dagboek met aanvullende gegevens]; 'Uitgangen' en het zakelijk recht van
uitgang [te Almelo].

Idem, 57e stuk, 2e reeks, 33e stuk (1941). Verv. Bijdragen oorkondenboek. III. Regesten 1118-
1155; Aanvullingen op de kroniek van Albert Snavel (ca. 1400) [1390 schepen van Zwolle, bur-
gemeester 1418]; De orgels en de organisten van de St. Nicolaaskerk te Kampen voor en tijdens
de reformatie; Deventer klokgieters en hun gieterij [de families Wegewart, Van der Horst/Ter
Horst (afk. van Geesteren), Schimmel (afk. van Ochtrop); in bijlagen transcripties van akten,
van belang voor deze families; lijst potgieters te Deventer 1372-1668]; Waar heeft het Hof te
Oldenzaal gestaan?

Idem. 58e stuk, 2e reeks, 34e stuk (1942). Verv. Bijdragen oorkondenboek. III. Regesten 1155-
1200; WJ. Formsma: Hasselt in de gewestelijke geschiedenis; Bouwgeschiedenis oude St. Step-
hanuskerk te Hasselt; Hasselt in de overgangstijd van Spaanse naar Staatse zijde 1576-1594;
W.H. Dingeldein: Het stelsel van hoorigheid onder het Huis Ootmarsum [aan de hand van de
verponding (1601) en een register (1644) van Henricus Saur, rentmeester, werd een tabel samen-
gesteld met de naam van een goed (in 1601), de naam in het register (1644) en en tegenwoordige
naam (1942), soort van goed (erf, halferf, kotte) en de kwaliteit (wasechtig of eigenhorig); e.e.a.
in het Landgericht Ootmarsum (11 boerschappen), Landgericht Oldenzaal (5 boerschappen)
en graafschap Bentheim (6 boerschappen); behalve deze erven bezat het Huis Ootmarsum in
1644 een aantal tienden; veldnamen, vrijkoop, versterfgelden]; Pieter Remmers, geboren 1744
te Amsterdam, overleden na 1808 te... [doofstom tekenaar, enig kind van Pieter Remmers en
Geertrui Telkamp, die als weduwe in 1770 met haar zoon naar Kampen vertrok en aldaar over-
leed 1798; voorgeslacht; kwst. (4 gen.); transcripties van testamenten]; De Holterdijk en het
Holterdijksgeld [register 1615; extract uit het Gerightboeck van Raalte 1574].

De Vrije Fries. 44e deel (1960). Over de positie van het vlek in Friesland in de tijd van de repu-
bliek [vlek= een groot dorp tussen dorp en stad in; eerder waarschijnlijk zo genoemd als het
geen stemhebbende plaatsen had, en daarom geen stem in de grietenij]; De Friese stadhouders
uit het huis Nassau en hun residentie-verblijven; De magistraat van Sneek als beheerder van
gemene scharren [16e eeuw]; De Friese wapens tussen andere wapeninwevingen in Haarlemse
linnen tafeldamasten uit de 17de eeuw [o.a. Van Ockinga, Aylva, Meckema, Van Grovestins];
Harlinger goud- en zilversmeden [met naamlijst van 72 meesters, bijzonderheden en hun
merken].

Idem. 45e deel (1962). In Memoriam en bibliografie van mr. P.C.J.A. Boeles 1873-1961;
Bornego. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied; Oude dorps-
rekeningen in verschillende soorten dorpen [Makkum, Molkwerum]; Wapen en vlag van
Ter Schelling [het wapen van de Amsterdamse familie Van der Schelling, het eilandwapen,
dorpszegels, Schellinger vlag]; Wat hing er uit in Leeuwarden? [uithangtekens, gevelstenen].
Bijlage A: Opschriften te Leeuwarden. Bijlage B: Foto-collectie Servaas Wigersma (1907) in de
Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden; Slechte betalers in de gouden eeuw [nalatenschap
van Sytze Joannis Werstins (Franeker 1623); inventaris van Dyewer Geerts huisvrouw van
Popcke Wadman (Kollum 1629)]; De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum; Hin-
deloopen en de Hindeloopers, beoordeeld in 18de- en 19de eeuwse geschriften; De Groninger
reizend portrettist Berend Kunst in zijn betrekking tot Friesland [geb. Nieuwolda 1792, zoon
van molenmaker Wierd Luitjens Kunst en Jenneke Berents Bakker; tr. 1816 Auke Rooda; met
17 afbeeldingen van portretten]; Het wapen van het waterschap 'Luchtenrek'.

Idem. 63e deel (1983). De anti-gesangeaksje fam 1807; Beschilderd huisraad; Franeker
Universiteitsbibliotheek [Sixtinus Amama schreef in 1626 aan raadsheer en curator Johannes
Saeckma]; Aanleg van de Algemene Begraafplaats te Leeuwarden (1827-31); Hanso en Pieter
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Moll, schilders te Sneek in de eerste helft van de zeventiende eeuw [zoons van Johannes Hen-
ricusz Moll, schepen van Sneek 1590-97,1612-23 en Botje Pieters]; Obe Postma (1868-1963);
Hendrik Tjeerds Pijttersen [geb. Nijehaske 1845 (exm. Haga), uitgever]; Cornelis Springer in
Friesland [1870-71].

Idem. 67e deel (1987). Honderdvijftig jaar De Vrije Fries; Patronage in Friesland in de 17de
en 18de eeuw: een eerste terreinverkenning; Kunstenaar en opdrachtgevers van twee monu-
menten in Oosterend [de Kraak of galerij (1554) en een gebeeldhouwde grafzerk van Mary Sy-
bes Meylama en haar man Sibble Sipckesz (1556), waarschijnlijk gemaakt door Hein Hagaert;
familie Donia]; Rode dominees in Friesland [Jan Anthonie Bruins (1872-1947), Albertinus van
der Heide (1872-1953)]; De plundering van het convent te Schoten in 1472; Aanname (1811) en
verspreiding (1947) van de naam Kuperus [met korte kenschets van nog bestaande oude fami-
lies, verdwenen oude families, nog bestaande nieuwe families, takken van andere families,
verdwenen nieuwe families].

Idem. 69e deel (1989). St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens. Bijdrage tot de chrono-
logie van de Magnustraditie [het Burmaniaboek (met verwantschapsschema Roorda, Cam-
minga, Hottinga, Luwinga, Jelmera van Ameland); ouderdom van de sage; van kerkpatroon
tot landspatroon tot sageheid]; Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus 1630; Jacobij-
nen en Sansculotten in Friesland. De volkssociëteit van Leeuwarden en de Bataafse Revolutie;
Sits-advertenties in de Leeuwarder Courant, 1752-1800; Sits in Leeuwarder boedels [de groot-
ste aantallen sits-artikelen in 28 boedels waren van: Jeltie Postumus (1724), Abigael de Lafebre
(1725), Lijnde Bentes wed. Groenewout (1733), Tjitske van Vierssen (1741), Siucke Huber (1749),
Elisabeth Schoonbeek (1750), Abigael Abrahams de Vries (1750)].

Werinon (Hist. Kring Nederhorst den Berg; secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9,1394 BE Neder-
horst den Berg; lidm. € 12,50 p.j.; e-mail: hkndb@hetnet.nl; www.historischekring.nl), nr.
53'jg- H> m e i 2004. Raadhuis Nederhorst den Berg 1937-1953; Herinneringen aan de Horster-
meer; Manus van Huisstede, oprichter van de rijwielzaak aan de Overmeerseweg [geb. 1902
(exm. Mallon), tr. 1929 Gerretje van den Assem]. Idem, nr. 54, aug. 2004. Verv. De volkstelling
van 1829 (2). Religie rond 1830.

Westfriese Families. 45e jg., no. 3, sept. 2004. Speciale uitgave in verband met het 50-jarig
bestaan [zonder de namen van de auteurs, die de lezer mag raden]. Klaas de Boer 1865-1950;
Meester Jan had vier vrouwen [Jan Jacobsz Meester, ged. Wervershoof 1704]; Dolgedraaide
molenaars [Jan Pietersz Hilles tr. Medemblik 1690 Neeltje Heijndricks (Hensbergh)]; Over-
grootmoeder [Aafje Mantel, geb. Andijk 1845]; Van Zeeland naar Noord-Holland [Adriaan Ot-
te, zetboer en winkelier, tr. 's Heerenhoek 1874 Adriana Wirtz]; Het raadsel rond voormoeder
Grietje Mooy en haar herkomst [tr. Heiloo 1778 Jan Dirksz (Kleijmeer); ged. Amsterdam 1748];
Oostwest thuisbest of 'Kiep, kiep, kiep' in Californië [drie zoons van Dirk Mantel tr. Andijk
1856 Marijtje Singer]; Ariaantje Stelling [geb. Schellinkhout 1833,15 kwn.; Trijntje Wonder,
geb. Oude Niedorp, 23 kwn.]; Wie ben ik? [Maria Eleonora Renckens, 1896-1946; stamreeks >
afk. van Overpelt/B., en haar 15 kwn.]; Mijn overgrootvader Teunis van der Gulik [geb. Groote-
broek 1841]; Het schriftje van Cornelia Ruig-Coevert [geb. Opperdoes 1889].

Zeeuws Erfgoed, jg. 3, nr. 3, sept. 2004. Heemkundekring Stad en Lande van Tholen [inl.:
cpgdekoning@hetnet.nl]. Zeeuws Archief Nieuws, nr. 23, sept. 2004. Het wachthuijs de Dy-
soucke van Zacharias Blijhooft [maakte in 1674 een tekening van een voor Vlissingen liggende
vloot]; Den elektrieken draad [in de ie WO in de Nederlands-Belgische grensstreek]; Trans-
porten van onroerende goederen tussen 1757 en 1805.
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Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel; secr.: P. Kruijer, 't Skuitje 3,
1747 TM Tuitjenhorn; contr. € 7,- p.j.), nr. 25,13e jg., mei 2004. R. Posthuma: De grote razzia
in Warmenhuizen van 17 mei 1944; ]. Beemsterboer. De 'heerlijkheid' Haringcarspel-Warmen-
huizen bestaat bijna 750 jaar; G. Mink: OHBZ (Onderlinge Hulp Bij Ziekte). Uit de notulen
[1900-1915]; G. Kalverdijk: Geschiedenis van de eerste droogmakerijen [met chronologische lijst
van de geschiedenis van de bemaling]; Werkgroep Genealogie [coördinator: jbarsingerhorn@
hotmail.com].

Zijper Historie Bladen. 22e jg., nr. 3, aug. 2004. J.T. Bremer. Overpeinzingen bij een school-
wandplaat (10). Uit de tijd van de trekschuit [beurtschippers, reizigersvervoer, de Zaander
jaagschuit (Mars, Jongerling), vervoer door het Noord-Hollands Kanaal]; Op avontuur in Ca-
nada (1926/27) [Simon Breed, geb. Zijpe 1901 (exm. Maartje Prins), tr. 1929 Aaltje van der Oord
(exm. Dieuwertje Peijs)]; De Zijper (gemeentelijke) monumenten, afl. 2: vier 'rentenierswo-
ningen' in Schagerbrug; Schatten en schatjes van/op zolder, afl. 3: getuigschriften/diploma's.

België
L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 352, Ao. LIX, juillet-ao_t, 4-2004. R. de Bauw: La familie
Bau(w). Essai de synthese [te Mechelen; r$e-i6e eeuw]; ]. en J. Grabant-Fourmanoir: Les Four-
manoir de Gibecq [gemeente Ath; stamreeks, na gen. VI genealogie; ca. 1620-begin 20e eeuw];
Verv. Inventaire des minutes du notaire Bauduin Dartevelle, notaire a Trazegnies (1673 a 1726)
[regesten]. Nouvelles brèves, 4-2004.

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 83 (2004), nr. 1. Th. Coun: Het Luikse/Sint-Truidense
Diatessaron en zijn liturgische context; R. Nijssen: Het laathof van den Wijer in Hoeselt [één
register (1743-1803) bevindt zich in het Rijksarchief te Hasselt];}. Stinissen: De heren van Peer
H73-15OO: een rechtzetting [Van Brimeu, Van Borsele, Van Polheim].

Idem. 2004/2. Een zegelmatrijs van de schepenbank van 's Gravenvoeren; Th. Coun: De be-
tekenis van het woord 'korenhoop'; L. Van de Sijpe: Inventaris van het kerkarchief van Achel
St.-Monulfus en Gondulfus; Th. Coun: Zavelkoren, ooikoren, hard en kort koren; J. Luyten: De
Zonhovense priester Jan Constant Willems en de stichtingen van de fraters van Onze-Lieve-
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, in Limburg [periode ca. 1850-ca. 1950]; Overzicht en
interpretatie van de geboortes en de sterfgevallen te Maaseik van 1610 tot 1809; Th. Coun: Het
Middelnederlandse 'miedepenninc'; Drie documenten betreffende de kluis van Helshoven
[1674,1693,1777 i.z. bewoning van de kluis als kluizenaar].

De Mechelse Genealoog. XXVIIIe jg., nov.-dec. 2004. Wie bewerkt wat. Parochieregisters van
Duffel Martinus [toelichting]; Notarisprotocollen als informatiebron over het vaderschap van
een onwettig kind? [Catharina van den Broecke 1563 te Mechelen - Cornelis Cruyts]; De wind-
molen van Lippelo [Jan Verhaegen (1665) x Joanna Stassijns; Gillis Verhaverd (1733), Gerard
van Hooimissen]; Databanken (1). Parochieregisters en burgerlijke stand Mechelen; Databan-
ken (2). Weeskamers van Mechelen.

De Rode Leeuw (WF-Limburg), jg. 35, mei-juli 2004. Met een plank door de geschiedenis [Van
Gutschoven]; Schuttersgilde Sint-Pieter Elen [ledenlijst 1756]. Idem, jg. 35, aug.-okt. 2004. P.
Severijns: Over de familie Kerckhoffs uit Nederlands-Limburg [i8e-i9e eeuw]; H. Waegemans:
Een reactie op het artikel over De familie Rampen uit Vliermaal; Verv. Schuttersgilde. Idem.
jg- 35» nov.-dec. 2004/jan. 2005. De familie Severijns in Heppeneert en Elen [i7e-begin 18e
eeuw; tevens afscheid van P. Severijns als redacteur]; Genealogische bibliografie voor de beide
Limburgen.

106 Gens Nostra 60 (2005)



Van Mensen & Dingen (Volkscultuur in Vlaanderen), jg. II (2OO4)-i. K. Vanhee: 'Delinquent' of
slachtoffer van sociale controle? Een analyse van de relaties tussen de aanklager en de kin-
deren die voor de kinderrechter van Veurne verschenen tussen 1912 en 1921; Museum in de
kijker: Stedelijk Museum Aalst; De jurk van Irina de Neve de Roden [met Gentse kant; overl.
Brugge ïQHJ.Idem.jg. II (2oo4)-2. E. vanBoxelaer: Banditisme in het Scheldedepartement in de
Franse tijd (1795-1814); W.L.Braekman: Oost- en West-Vlamingen uit de 17de eeuw 'berucht van
toverie' [acht gevallen].

Duitsland
Archiv für Familienforscher. 8. Jg., Heft 3/2004. H.J. Gebauer. Vizeprasident Christian Jacob
Zahn und seine Calwer Vorfahren [1765-1830]; H.K.H. Schmid: Genealogie Zahn nach der Ah-
nenliste Schmid/Zahn [Stör gen. Zenlin, Zan, Zahn te Kuppingen, Leonberg, Calw; ise-2oe
eeuw]; T. Krause: Wilhelmine Köstlin (1798-1867) - das Leben einer Dame der Stuttgarter Ge-
sellschaft um 1850, rekonstruiert aus ihren Tagebüchern von ihrem ur-ur-ur-Enkel. Ahnen-
tafel mit Geschwistern; H.-C. Sarnighausen: Zum Fecht-Dussak als heraldisches Motiv - eine
Deutung des lüneburger Danckwerts-Wappens; L. v. Lehsten: Neues zum Leben des Husaren-
Obersten Johann Adam Friedrich von Székely [overl. 1794; met zijn illegitieme kinderen en
hun moeders]; M. Zeiler: Werner-Zeller-Stiftung: Stiftung für gesellschaftsbezogene Fami-
lienforschung; W. Seeger: Heraldik unter der Lupe. Grafschaft Erbach. Wappenbeschreibung.
Geschichtliche Notiz.

Badische Familienkunde. 10. Jg. (1967), Heft 2/3. Die Nachkommen des Georg Spiegelhalder
aus Altglashütten am Feldberg. Ein Beispiel für den Weg einer Schwarzwaldbauernsippe
von der Rodung bis zur Verstadterung [i7e-2oe eeuw]; Tiroler im Schwarzwald; Pleonasmus
in Hegauer Familiennamen; Notizen über den Orgelbauer Georg Markus Stein (1738-1794);
Verv. Johann Georg Franklin ein Universitatslehrer und Schriftsteller aus Hüfingen (1711-
1781); Schulmeister in vier Generationen [Feigler]; Die ersten 'Kesselmeier' in Lahr [kwst.
Willig, met Kesselmeier, Schad, Freund, Damion]; Der Stadtrichter Martin Zandt in St. Pölten
(ca. 1528-1595); Die Rehberger im Odenwald und Rheintal. Eine Exulantenstudie; Aus drei
oberbadischen Ahnentafeln. Nothstein, Fürderer und Stayert [Nothstein met o.a. Kummer;
Stayert/Steyert/Steigert/Steinhart met o.a. Nann]; Aus der Ahnentafel der Geschwister Caroli
[o.a. Bussemer, Doll, Eisenmenger, Hofacker, Kleinmann, Leist, Neuer, Reinig, Sauer, Schmidt
(te Neckargemund), Vischer, Wenzel, Zinkgraf ]; Straliburger Vorfahren Kugler und ihre Sip-
penkreise.

Düsseldorfer Familienkunde. 40. Jg., Heft 3/2004. Verv. Familien Ordenbach und Halfmann
aus Monheim [fragmenten Ordenbach, Halffmann, Clevenhaus en Kirberg; I7e-i8e eeuw];
Verv. Neubürger in Kaiserswerth von 1655-1693 [Maefi t/m Sulderbach]; Der Siedlungsname
Himmelgeist; Verv. Taufregister der Pfarre St. Jakob, Neukirchen-Hülchrath; Quellen zur
Aushebung von Wehrpflichtigen im Raum Krefeld/Neuss 1801-1813; Verv. Tagebuch Albert
Pfeiffer (1766-1824); Verv. Bruderschaftsbuch... in Heerdt [Moers t/m Nackaten]; Düsseldorfer
Schustermeister von 1768.

Idem. Heft 4/2004. Familienkunde in Mettmann [Stadtarchiv, Kreisarchiv]; A. Blötner: Die
Familien Saur und zu Klophausen in Hilden; Verv. Taufregister Neukirchen-Hülchrath [o.a.
Pütz, Reifen, Rosellen, Rübsam]; Verv. Tagebuch Pfeiffer; Verv. Neubürger in Kaiserswerth
[Thoneden t/m Zollengers]; Verv. Bruderschaftsbuch [Nackaten t/m Plenckers].
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Genealogie. Band XXVII, 53. Jg., Heft 9/10, Sept./Okt. 2004. K. Schöndorf. Wenn Fürsten auf
Reisen gingen. Der Futterzettel als personengeschichtliche Quelle; R. Friese: Das Geburts-
geheimnis des Christian Christiansen (1816-1859). Ein Beitrag zu den Familiengeschichten
der Familien Christiansen/v. Danemark [ill. zoon van erfprins Christiaan Frederik > in 1839
Christiaan VIII van Denemarken]; H.J.H.O. Thomas: Ahnenliste der Jacobine Wilhelmine
Doertenbach [o.a. Demler, Geissel, Schaubel, Schill, Vischer, Wagner, Zahn]; Wie die an der
Calwer Zeughandelsscompagnie (und des Farberstift) beteiligten Familien untereinander
heiraten; W. Billig: Bierbrauermeister Johann Simon Glaser (1741-1815) - seit 1772 Burger und
spa'ter Ratsherr von Frankenthal; Verv. Ferdinand Kosmack [1806-13]; Absolventen des Jesui-
tengymnasiums München (1600-1799) an der Universitat Salzburg [alfabetisch: A-J].

Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft e.V.. Band 38, tevens Celler Beitra-
ge zur Landes- und Kulturgeschichte. Band 33. Andreas Flick: 'Auf Widerspruch waren wir
gefafit...'. Leben und Werk des reformierten Erweckungstheologen Theodor Hugues, Bad
Karlshafen/Celle 2004 [zoon van Maria Willink (dochter van Anna of Maria Beets)].

Hessische Ahnenlisten. Band 3, Heft 1 (1975). Kwartierstaten Dünzebach, Fenge [met Siehl],
Koch [aanv./corr.], Mardorf [met Matthai/Matthaus te Marburg], Strube - Teilliste Grenze-
bach, Wolf [te Bommersheim]. Idem. Heft 2 (1976). Kwartierstaten Mardorf - Teilliste Bang,
Strube - Teilliste Bock [te Borken], Majer - Leonhard [met een lijn naar Ortt-von Hessen via
Ruetz-Justi-Fedel-Happel-Leufiler-Ellenberger-Lyncker/Lüncker-Vigelius/Weigl-Grebe],
Rohde, Scheffer [te Haldorf]. Idem. Heft 3 (1977). Kwartierstaten Feige, Strube - Teilliste
Hauff, Harris - Teilliste Block, Mardorf, Stucken, Muller aus Heidelbach [aanv./corr.]. Idem.
Heft 4 (1978). Kwstn. Henseling en Lampert. Idem. Heft 5 (1979). Kwartierstaten Damm, Behr
[aanv./corr.; voornl. Hutschenreuther], Meers (Mors, Mörsch) [vervolg], Pfefferkorn, Pierson.

Osnabrücker Familienforschung. 8. Jg., Heft 43, Jan.-Marz 2000. Vorfahrenliste Rhotert
[naamreeks, via Worpenberg en Herft]. Idem. Heft 44, April-Juni 2000. Stammliste Hase-
mann [via Brüggeman]. Idem. Heft 45, Juli-Sept. 2000. Chronik des Meierhofes zu Wester-
hausen; Stammliste Meyer zu Farwig [te Hardenberg; met Oestermeyer]; Mitgliederverzeich-
nis. Idem. Heft 46, Okt.-Dez. 2000. Bewoners van de Hof Drees [in Oberholsten, Kirchspiel
Oldendorf; o.a. Drees, tor Borch, Wittkötter, Elscher]; A. Himmermann: Bauernhöfe - Ur-
sprungszellen unserer Heimat. Auflisting aller Höfe der Kirchspiele St. Johann (Osnabrück),
St. Catharinen (Osnabrück), St. Marien (Osnabrück), Oesede, Hagen a.T.W., Laer, Borgloh. I.
Kirchspiel St. Johann.

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde. Band XV, Heft 8, 53. Jg. (2004). K. Schöndorf: Eine Für-
stenhochzeit im Jahre 1585 auf der Hardenburg als genealogischer und personengeschicht-
liche Quelle [Emich XI von Leiningen-Dagsburg x Marie Elisabeth von Pfalz-Zweibrücken;
hun beider kwartierstaat (6 gen.) en o.a. gasten- en onderdanenlijst 1586; haar broer Philipp
Ludwig maakte zich bezorgd om de (juiste) grafelijke afstamming van de huwelijkskandi-
daat, waarom hij genealogische aantekeningen over diens voorouders verzamelde]; H.-H.
Gb'rtz: Die Nagelsche Erbteilung vom 27. Mai 1574 als Quelle für Freinsheimer Namen [veld-
en persoonsnamen in de erfdeling van Peter Nagell von Dirmstein (overl. 1571) en Margreth
von Heppenheim genannt von Saai; zij hadden tien kinderen]; U. Keppel: Die Henker von Kan-
del. Kinder, Paten und Trauzeugen [Henker=beul(en) waren paria's; o.a. Gilgh/Jül(i)g/Gülig/
Illig/Güllich, Jettinger, Fux, Nordt, Steinmeyer, Zimmer]; F. Neumer: Sterbefalle Auswartiger
im Kirchenbuch der katholischen Pfarrei Dackenheim 1700-1798 [o.a. 1726 Simon Bucholz aus
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Flandern, 1734 Franz Simon aus Niderwerth im Brabantischen (33 jaar)]; Aus Tagebüchern
der Jahren 1743-1783 des Hessen-Darmstadtischen Landgrafen Ludwig IX; Eheschliessungen
in Ludwigshafen am Rhein 1851-1861; Familienbilder (VII) [familie Ryhiner, 1855]; Veröf-
fentlichungen [door de Pirmasenser Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung uitgege-
ven bewerkingen van kerkregisters]; Georg Philip Ebeling, ein Amerika-Auswanderer aus
Friesenheim/Rheinhessen und sein Sohn; Pfalzer im reformierten Kirchenbuch Mühlheim/
Mulhouse [1641-1792]; Ein Brief des Amerikaners Moses Blumenthal aus dem Jahr 1909.

Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V. Köln. Band
182 en Band 183. Nachweise genealogischer Quellen im Gebiet der ehemaligen PreuSischen
Rheinprovinz. 2. Ausgabe, 2003, zusammengestellt von Volker Thorey und Claus Geis. Band 1:
Wohnplatzverzeichnis. Band 2: Kirchenbücher, Familienbücher und Verkartungen und Zi-
vilstandsregister im südlichen Teil der preuSischen Rheinprovinz [In 1977 publiceerde Anton
Krudewig een inventaris van de toenmalige kerkboekenbestanden, waarin de verlorengegane
delen vermeld werden. Dit werk is sedert jaren uitverkocht; een nieuwe bewerking was ge-
wenst. Door een ronde bij archieven, gemeenten, kerken enz. te houden, kon de informatie
worden geactualiseerd van circa 60% van de 2760 aangeschreven Pfarramter, die de vragenfor-
mulieren invulden en terugzonden. Waar geen recente info verkregen werd zijn verouderde
opgaven van Krudewig en uit handboeken e.d. zonder toetsing overgenomen (met uiteraard
een aantekening daarover)].

Frankrijk
Nord Genealogie. No. 187, 2004/2. Les Dubois de Marquillies, issus de Michel fils de Mat-
thieu et leur postérité (i6e-i8e s.); Kwst. Desrumeaux [veel kwn. te Tourcoing]; Les de Créquy,
d'Ambricourt; Les de Créquy, de Coupelle-vieille; Verv. Comptes des vingtièmes de l'an 1601.
Wambrechies; Verv. Familie Tiberghien; Kwst. Dislaire; Les dispenses de consanguinité dans
Ie dioccèse de Boulogne-sur-Mer [1683-1721]; Aanv. Bouchery; Houplines, indices généalo-
giques (1600-1670).

Idem. No. 188, 2004/3. Verv. Les Dubois de Marquillies; Les Dautremer [i7e-i8e eeuw; te
Fruges]; Quelques contrats de mariage [voor notaris Parmentier te Lille 1639-1683; o.a. Aga-
che, Hespel, Duthoit, Deleforterie]; Descendance de Louis Leman x Catherine Leman a Tour-
coing [tr. 1667]; Kwst. Delangre [kwn. o.a. te Warneton, Wijtschate en Comines]; Plan de Lille
en 1744; Jean Hovelacque et Jeanne Bentin [2e helft 16e eeuw]; Rectifkation a la genealogie
Delebecque de Marcq en Baroeul; Etude d'une familie Screpel, originaire de Belgique [Jean
Scherpereel tr. Moen 1675 Marie Struyve; nageslacht]; Habitants d'Erquinghem-Lys mention-
nés dans les actes du notaire Jacques Barbry l'ainé a Armentières (1613-1642); ADN-Ci548-Re-
gistres Flandre Wallonne-2oèmes de Maisnil en Weppes. Copie du Cahier 1601 [o.a. Charlet,
Chombart, Delaval, De Beaureper, Leroy]; Verv. Dispenses de consanguinité dans Ie dioccèse
de Boulogne-sur-Mer [1721-1736].

Zwitserland
Maajan/Die Ouelle. Heft 72, 18. Jg., 3. Quartal, Sept. 2004. Judenfriedhof Sulzburg, Ver-
storbenenliste [363 namen met data]; A. Mil-Guttmann: Die Gründerfamilien der jüdischen
Gemeinde von Breisach: Die Geismars in Baden und im Elsass [Konferenz]; D. Teichman: Zu
den Vorfahren des Joseph Lang [1803 Sierentz 1838; o.a. Nord(e)mann); Verv. Hochzeitsliste
... Blum (Elsass, 1707-1750) [Sennheim, Grombach/Krombach]; Eine Künstlerehe. Jenny Lind
und Otto Goldschmidt [tr. 1829; fragment Goldschmidt te Hamburg]; M. Studemund-Halévy:
Von Menschen und Büchern, Teil 1: David Abenatar Melo alias Fernando Alvares Melo [geb.
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Fronteira 1569, vestigde zich 1613 in Amsterdam, in 1625 te Hamburg]; J. Poettering: Zucker für
Hamburg. Die Hamburger Sefarden und ihr Kampf um das weifie Gold; Neues zur sefardi-
schen Genealogie [Sefardische immigranten in de USA; www.ellisislandrecords.org]; Verv.
Pardo; Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung im Staatsarchiv Hamburg.

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 17, Nr. 3, Sept. 2004. H.B. Külin: Patchwork-Familien mit
Namenschaos [voorbeelden van verschillende achternamen in een (hypothetisch) gezin,
naamrecht en realiteit. Sinds 1907 moest de gehuwde vrouw haar eigen familienaam opgeven;
daarvóór behield zij haar meisjesnaam met de uitgang '-in'. Problemen bij het onderzoek
naar patchwork-families en bijkomende namenchaos zijn overkomelijk en op te lossen,
zo stelt de auteur, belemmerend werkt echter de algemene geheimzinnigdoenerij, de zgn.
Personenschutz]; Idem: Seit wann gibt es Taufbücher und Zivilstandsregister; R.T. Hallauer:
Die Rohrbach aus Erlenbach im Niedersimmental [17e eeuw]; H.B. Külin: 'Wir stammen von
den Hugenotten ab!' [niet iedere Frans-klinkende naam voert terug naar Frankrijk; bijv. Sa-
lathé gaat terug op Saladin/Salathin/Salathe (= een soort huisknecht > het accent aigu is later
toegevoegd); bloemlezing van om hun geloof gevluchte Fransen in Basel]; Zufallsfunde aus
dem Elsass [Schreichenberger, Mangold]; Antw. Meyer, Merian, Rinderknecht, von Bruck/von
Mechel/Uebelin/Pfaff.

Verder ontvingen wij:
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V.. Mitteilungen Nr. 64, 14. Jg., Okt. 2004.
Bistumsarchiv Erfurt (Domarchiv) [korte opgave van bestanden, w.o. Pfarrarchive/
Kirchenbücher].
De Brabantse Leeuw, jg. 47 (1998), nr. 2. L.F.W. Adriaenssenfl.G.N.M. van derZanden: Brabantse
landlopers rond de vorige eeuwwisseling [strafkolonie Veenhuizen; opgezonden Noord-Bra-
banders in 1896-1901; personalia met foto's]; M.J. H. van Dooremolen: De Strijpse tak Van Loemel
(Van Lommei); Verv. De Brouwer uit Moergestel; Verv. Van Pas te Capelle en Waspik; Verv.
Diessense tak familie Schilders; G.C.M, van Dijck: Peter van Os ontmaskerd. Het drieluik van
Boston [kritiek, aanv. en corr. op de uitgave Kroniek vanPetervan Os].
Genealogie (CBG), jg. 4, nr. 3, sept. 1998. N. Plomp: Heraldische schatten bij het CBG [o.a.
handschriften, collecties Muschart en Steenkamp/Damstra, zegelverzamelingen]; B. Lever/H.
Nagtegaal: Heraldische databank operationeel; R. van Drie: Wie hoort erbij, en wie niet? De
ontwikkelingen in het personen- en familierecht en de redactie van Nederland's Patriciaat en
Nederland's Adelsboek.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Mitteilungen 65, April 2004; 66, Okt.
2004. Bijlage: Geschichte & Kultur 15 (2004). B. Wendland: Historische Pfarrhöfe und Pastorats-
garten. Das Beispiel des Pastorats von Ulsnis in Angeln [in landelijke gebieden waren predi-
kanten naast de zielzorg ook actief in hun boerenbedrij f].
RijksanAief in Limburg. Nieuwsbrief, jg. 7, nr. 1, okt. 2004.
Tijd-schrift (Historische Vereniging Vlaardingen), nr. 48, sept. 1992. Het Vlaardingen uit mij n
jeugd (3) [de jeugd van Pieter Borsboom; met veel oude foto's]; Drieluik [uit het dagboek van
Pieter Kikkert (Franse tijd), de Vlaardingse schipper Johannes Hoogerwerf (in WO-I) en Aart
Pontier (herinneringen WO-II)].

M. Vulsma-Kappers
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vragëïitrubnek

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

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

ANTWOORDEN

500. VAN DERTOL-VAN DER LAAK (59 (2004), pag. 567)
Hendrik Gijsbertsz. van der Tol, geb. ca. 1685, zn. van Gijsbert Gerritsz. van der Tol en Annegien Lau-
wen Vervoorn, tr. Vleuten 13/14-4-1717 Adriaantje Pieters van der Laak, dr. van (Pieter en) Helena Peters
Kemp. Hendrik en Adriaantje zijn beiden won. Reijerscop-Kreuningen. Annegien Lauwen Vervoorn is
dr. van (Lauw en) Willemptie Jaspers.
J. W. Schoonderwoerd, documentatiecentrum Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens

VRAGEN

512. JANSEN-VAN HARDERWIJK
Dirk Jansen, soldaat in het regiment van overste Bedarides in de compagnie van kapitein Arents van
Juchem, otr./tr. Wijk bij Duurstede 11/28-1-1742 Elisabeth (Elsebeth) van Harderwijk, j.d. van Wijk bij
Duurstede. Elisabeth had een onecht kind, Johanna, ged. WbD 14-1-1740. Uit het huwelijk ged. te WbD
Jannigje 1742, Pitronel 1745, Jenneke 1750, Cornelia 1752, Hendrik Willem Jan 1756, Dorris 1757, Tho-
mas 1759. Gevraagd: voorgeslacht van Dirk en Elisabeth.

A.J.G. Hogendoorn, Maurik

513. REHORST-BRANDS
Willem Rehorst, van Mechelen, begr. Berkenwoude 23-5-1771, otr./tr. Berkenwoude 11/27-7-1732 Sybille
Brands, van Burk. Hieruit o.a. Hendrik Willem, tr. Teuntje Paulisse Potuijt. Mechelen zou de buurt-
schap bij 's-Heerenberg kunnen zijn. Gevraagd: nadere gegevens en voorgeslacht van Willem en Sy-
bille.

J. Broer, Delfgauw

514. WARTENA-HARWIG
Johannes Wartena en Johanna Harwig laten te Vriezenveen de volgende kinderen dopen: Jannetje 11-1-
1705, Godewijn 24-10-1706, Gauchedina 18-11-1708 en Geertr??? 24-7-1718. Gevraagd: nadere informatie
over Johannes en Johanna.

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

Indemniteit
Al jaren zoekt en vindt mevr. Leny Aben uit Nijmegen in heel Nederland bronnen, waarin vreemdelin-
gen te vinden zijn via een Acte van Indemniteit, ook wel borg- of ontlastbrief genaamd. Deze namen
allochtonen mee uit hun geboorte- of woonplaats om in hun nieuwe woonplaats te worden toegelaten.
Hiermee vrijwaardden zij hun nieuwe stads- of dorpsbestuur van aanspraken op eventuele bijstand/
onderstand als ze armlastig zouden worden. Deze konden die kosten dan afwentelen op de gemeente
die de Acte van Indemniteit had uitgeschreven. Ze zijn te vinden in notariële, rechterlijke, armen-,
stads- en andere archieven en worden verzameld voor een publicatie. Wilt u voor haar uw bewijzen,
indien mogelijk met namen en/of kopieën opsturen of mailen naar:

Jos Kaldenbach, Amstelstraat 18,1823 EV Alkmaar, jos.kaldenbach@tiscali.nl

Uit Antwerpse Bron (136)

9 july 1584; Marinus Claessjanssone coopman, woonende tot Berghen op den Zoom, vercocht
omme eene somme gelts Claesjanss coopman tot Dordrecht, tsiaers erffelyck sesse carolus-
gulden op een huys genaemt de Wapen van Engelant, gestaen en gelegen bynnen der voors.
stede van Berghen in Onzer Liever Vrouwestrate tusschen thuys genaemt Sint Anthonis oost-
waert en thuys den Biecorf westwaert, comende zuyt en noortwaert aen sHeerenstrate.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 379, f. 388] [M.V-K]

Aan dit nummer werkten mee:

Z.M. Deurvorst, Het Eiland 44,7231 NT Warnsveld.
D.F.C. Kuperus, Looyerslaan 35,2223 GH Katwijk.
R. Uppelschoten, Goudplevier 33,5221 GT 's-Hertogenbosch.

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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