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Inleiding
Eén van de grootste Hollandse kaartenmakers en landmeters uit de zeven-
tiende eeuw was Jan Pietersz. Dou(w) (VIc, ca. 1570-1635)1. Zijn zoon Johannes
(Jansz.) Douw (VIIc, 1615-1682) en diens zoon Johannes Douw (VIIIc, ca. 1645-1689)
volgden hun (groot)vader in zijn voetsporen en werden eveneens landmeter
van Rijnland.

Belangrijk voor de genealogie Douw is een ego-document van Jan Pietersz.
Douw, waarin hij uit de doeken doet, wie er allemaal tot zijn familie behoor-
den. Dit document is in 1930 door zijn nakomeling W.C. van der Sleyden aan

Opdracht van Jan Pietersz. Douw in het kaartbock voor hetElisabethgasthuis, 1620
(RAI, Gasthuizen, inv. nr. 1188)
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het Gemeentearchief Leiden (thans Regionaal Archief Leiden) geschonken. In 1934 schreef
Verburgt hierover een artikel voor het Leids Jaarboekje2. Verburgt heeft echter niet een vol-
ledige genealogie Douw gepubliceerd, maar zich beperkt tot de directe verwanten van Jan Pie-
tersz. Douw. Uit onderzoek is gebleken, dat er nog twee i7e-eeuwse genealogische overzichten
betreffende nakomelingen Douw bewaard zij n gebleven. Beide zij n voor dit artikel gebruikt.

Douw zelf hield zich niet aan hedendaagse begrippen als genealogie en parenteel. Hij be-
schreef zijn verwanten van vaderszijde, via vrouwelijke en mannelijke lijn. En dat deed hij
opmerkelijk nauwkeurig. Alle verstrekte gegevens konden door archiefonderzoek worden
ondersteund, met uitzondering van de eerste generatie. Vanwege de nauwkeurigheid (hoe-
wel er geen jaartal in wordt genoemd) is aangenomen dat ook de oudste generatie in orde is.
Elders in zijn boek3 schrijft Douw over zijn directe verwanten, zoals zijn eigen kinderen en
zijn ouders. Hierdoor zijn de exacte data van geboorte van deze personen bekend.

Diverse leden van het geslacht Dou(w) en aanverwanten zijn lid geweest van de Remon-
strantse kerk .Jan Pietersz.Dou zelfwas lange tijd lid van de Remonstrantse Gemeente. Dochter
Dieuwertje werd remonstrants gedoopt, volgens Dou's eigen verklaring. Zijn kinderen Philip
Jansz. Dou enjohannes (of Jan) Jansz. Dou waren beiden remonstrants, reden waarom de dopen
van hun kinderen niet zijn te vinden (de doopboeken van de Remonstranten beginnen pas in
1663).

Opmerkelijk is, dat Dou geen verwanten van zijn moederskant noemt. Zijn moeder was
Dieuwertgen Harmensdr., van wie we uit de stukken van Douw zelf weten dat ze een zuster Trijn-
tje Harmensdr. had. Deze Trijntje was gehuwd met Claes Steenhouwer, beter bekend als Claes Cor-
nelisz. van (N)Es. Uit de genealogieën opgesteld door de Leidse bode Gijsbert van Rijkhuysen,
zijn nog twee broers bekend: Dirck Harmensz. en Willem Harmensz. Het nageslacht van Willem
gebruikte later de familienaam Vissendael4.

De leden van dit geslacht komen met name voor in Holland, speciaal Leiden.

Familiewapen
Het familiewapen Douw kan omschreven worden als: drie klaverblaadjes van groen op een
veld van zilver. Dit wapen is onder meer te vinden op de Wapenkaart van Van Rijkhuysen,
waarop hij alle wapens van schepenen in Leiden heeft getekend. Jan Pietersz. Douw, schepen in
1617/1618 en zijn nazaat JacobBalthazarDouw, schepen vanaf 1771 gebruikten dit wapen in ieder
geval.

Vooralsnog is Jan Pietersz. Douw de oudst bekende wapenvoerder. Misschien had hij een wa-
pen nodig bij zijn benoeming tot schepen in 1617. Jans grootvader Arent Pietersz. Douw bezat
vanaf 1552 in de Hooglandsche kerk (of St. Pancraskerk) een graf, waarop afgebeeld 'een clae-
verblat'. Mogelijk heeft dit teken de kleinzoon geïnspireerd voor het familiewapen.

Het wapen Douw komt ook bij andere families in Leiden voor. De Leidse familie Van Steve-
ninck voerde hetzelfde wapen. Het is echter niet bekend vanaf wanneer dat gebeurde. De
familie Van Steveninck is verwant aan ode familie Douw vanwege een huwelijk tussen Lucas
Albrechtsz. van Steveninck en Catharina Douw, een kleindochter van Jan Pietersz. Douw. Mogelijk
hebben ze derhalve het wapen Douw overgenomen.

Ook de familie Zoutmaat, verwant door het huwelijk tussen Margaretha Clara Douw en Gu-
altherusZoutmaat in 1700, voerde dit bovengemelde wapen, zij het met een breuk door middel
van een veld van goud. Margaretha Clara Douw was een achterkleindochter van Jan Pietersz.
Douw.

Tenslotte dient vermeld te worden het handmerk van Lenaertjorisz. van Bremen in 1635. Dit
kan worden omschreven als een gestileerd klavertje drie. Is het toeval, of is het klaverblaadje
een zeer sterk familieteken, dat dan ook via vrouwelijke lijn verder is gegaan? Als dat laatste
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Zegel vanJacobBalthazar Douw, 1791
(ML,ONA,inv.nr.238z)

het geval is, dan moet zelfs de grootvader van ArentPietersz., de eigenaar van het graf in 1552,
al gebruik hebben gemaakt van dit teken. In het onderstaande staan de familieverhoudingen
tussen gebruikers van een teken met het klaverblad.

Mijn dank gaat uit naar de heer J. Lagas, medewerker van het Regionaal Archief Leiden, die
zorgde voor de foto's ter illustratie bij mijn manuscript, en naar de heer drs. J.G. Endhoven te
Leiderdorp voor zijn hulp bij het onderzoek en controle van gegevens.

In de onderstaande parenteel (hoewel ook weer geen volledige parenteel) zijn de verwanten
die Jan Pietersz. Douw in zij n eigen werk noemt, vet afgedrukt. De naam Douw is overigens niet
uitsluitend beperkt tot de onderstaande familie. Afgezien van het feit, dat ook in deze familie
de naam éénmaal in vrouwelijke lijn overerfde, zijn er niet verwante naamgenoten. De meest
bekende van die naamgenoten is de bekende schilder Gerard of GerritDouw (1613-1675).
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parenteel van Wouter Willems

I. Wouter Willemsz., geb. ca. 1410.
Hij is alleen bekend uit het werk van Jan Pietersz. Douw. Het is niet gelukt nadere gegevens over
hem te vinden.

Kind:

1. krent Woutersz., volgt II.

II. krent Woutersz., geb. ca. 1440.
Hij wordt slechts genoemd in het werk van Jan Pietersz. Douw. In de bronnen komen we hem niet
tegen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieterkrentsz. Douw, volgt lila.
2. Symon krentsz., volgt Illb.
3. Engel krentsz., volgt IIIc.

lila. Pieter krentsz. Douw, geb. ca. 1465, leidekker, overl. Leiden vóór 1524, tr. Aefgen NN.
In 1524 werden voogden over zijn kinderen aangesteld5. Hij was volgens Jan Pietersz. Douw lei-
dekker van beroep. Volgens dezelfde bron was hij de eerste met de naam Dou: 'De naem van Dou
schijnt zijn beginsel genomen te hebben van voornoemde Pieter, soon van Arent Woutersz., die
een leydecker was'.

Uit dit huwelijk:

1. Hartnan Pietersz., geb. Leiden ca. 1505.
2. krent Pietersz. Douw, volgt IVa.
3. kaltje Pietersdr., geb. Leiden ca. 1510, tr. Louwerijs Heyndricx, geb. ca. 1505, drapier, overl.

vóór 1543.
Op 11 januari 1543 werden Aernt Pietersz. (broer) en Symon Aerntsz. Dou als borgen vermeld voor
de moeder Aaltje Pietersdr., weduwe van Louwerijs Heyndricx. Aaltje woonde op dat moment in
de Raam, enerzijds belend door Adriaan Andries Huygensz. en aan de andere zijde belend door Jan
Jansz. van Coelen, volder6.
Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):
a. PieterLourijsz., geb.ca. 1530, timmerman, tr.(1)MariaFrans,overl. vóór 1583.

Over zoon Louris Pietersz. uit het huwelijk werden op 16 december 1583 voogden aangesteld.
Van de zijde van de overleden moeder Maria Frans was dat (haar broer?) Jan Fransz., metselaar,
terwijl van de zijde van de vader zijn broer Cornelis Lourijs, bijgenaamd Pague Lourijs tot voogd
werd benoemd7.
Uit dit huwelijk:
aa. Louris Pieters, geb. ca. 1565, meerderjarig in 1590, overl. vóór 1613 (in het Dolhuis te Leiden).

Hij wordt (inmiddels overleden) vermeld in het testament van zijn neef Jacob Maertensz.
d'Assigny.

b. GhijsbrechtLourijsz., geb. ca. 1530.
c. Belijtgen Lourijsdr., geb. ca. 1535, tr. Maerten d'Assagny.

Uit dit huwelijk:
ca. Jacob Maertensz. d'Assagny (Dassagny), notaris, begr. Delft 5-9-1625, tr. Delft (huwelijks-

contract) 20-7-1596 Maritge Gerrit Michiels Camerlincxdr., geb. Delft ca. 1570, overl. Leiden
12-8-16358, dr. van Gerrit Michiels Camerling en NN; zij otr./tr. (2) Leiden (schepenen)/Delft
27-3/14-4-1626 ReyerEverts Camervelt, koopman (ook 'osseweyer'), geb. Leiden ca. 1575, overl.
19-6-16469, zn. van Evert Harmens en Neeltgen Reyers; Reyer tr. (1) Leiden (schepenen) 5-7-
1597 CatharinaAdriaens'° otr./tr. (3) 27-10-1639/? Leiden/Heemstede Geertruyt Velserman.
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Het huwelijkscontract tussen Jacob Maertensz. d'Assagny en Maritge Gerrit Camerlincx" werd
medeondertekend door de moeder van de bruidegom - Belijtgen Lourijs -, twee ooms Cornelis
Lourijs en Cors Huybrechts (gehuwd met Neeltgen Lourijs) en Jan Jansz. Bom en Jochum Jans, zijn
voormalige voogden. Van de zijde van de bruid traden als medeondertekenaars op haar oom Hen-
drick Vrancken van Diemen, Michiel Gerrits Camerling, haar broer, Dirck Vincents Schapensteyn
en Cornelis Andries Stulinck, haar neven.

Bruidegom Jacob bracht onder meer mee in het huwelijk een huis aan de Voldersgracht te Delft.
Het huwelijk is kinderloos gebleven. Zijn testament van 29 juli 161312 lijkt het beeld te geven van
een met zijn familieleden begane man. Vele familieleden en bekenden (vooral als ze minderbe-
deeld waren) kregen legaten. Maar ook instellingen in Leiden en Gouda kregen ten behoeve voor
familieleden een bedrag of in dank voor inmiddels aan overleden familieleden bewezen diensten.
Zo kreeg het Catharinagasthuis te Leiden een bedrag van duizend gulden vanwege het feit, dat
zijn tante Fijtgen Louris aldaar was overleden en omdat zijn neef Louris Pieters aldaar had ge-
woond. Het Dolhuis, waar deze neef uiteindelijk is gestorven, kreeg eveneens een legaat en wel
ter waarde van tweehonderd gulden, te betalen uit het legaat van het St. Catharinagasthuis. De
regenten van de Joostenpoort kreeg een legaat van vijfhonderd gulden vanwege het feit dat oom
Cornelis Lourisz. met zijn echtgenote Dieuwer Jansdr. daar woonachtig was. Wel dienden zij daar-
voor oom Cornelis en tante Dieuwer een jaarlijkse uitkering te geven. Zijn tante Fijtgen Lourijsdr.
had nog een tijd in het hofje Emaus gewoond, waardoor ook de regenten van dat hofje een bedrag
van vijfhonderd gulden tegemoet konden zien.

Voorts zorgde Jacob speciaal voor zijn nicht Maritgen Tielmans, gehuwd (geweest?) met Seger
Pietersz., scheepsmaker te Gouda. Zo kreeg het aalmoezeniershuis te Gouda een bedrag van dui-
zend gulden, maar onder conditie dat de rente daarvan ten goede zou komen aan nicht Maritgen
Tielmans. Haar zoon Louris Segersz. kreeg een bedrag van vierhonderd gulden onder uitdrukke-
lijke voorwaarde, dat hij het geld niet in handen zou krijgen, maar dat hetzelfde aalmoezeniers-
huis het geld voor hem zou beleggen of gebruiken om een vak te leren.

Jan Bom, notaris en Jochem Jansz., zijn gewezen voogden die ook al bij de ondertekening van het
huwelijkscontract aanwezig waren, werden bedacht met een bedrag van vijftig gulden elk 'omme
yets van te doen'. Een bedrag van honderd gulden was gereserveerd voor 'ad pius usus' voor sche-
mele familieleden en vrienden. Een voormalige logee genaamd Maritgen Bartholomeusdr. kreeg
driehonderd gulden, te gebruiken voor haar huwelijk. Mocht ze echter ongehuwd overlijden, dan
ging het geld naar Maritgen Michiel Gerritsdr., een dochter van de oudste broer van Maritge Ger-
rit Michielsz. Camerling. Bij haar vooroverlijden zou het geld echter naar haar zuster Margriete
gaan. Ten slotte kreeg 'oudste broeders soon' Gerrit Michielsz. Camerling vijfhonderd gulden,
terwijl Dassagnys pilledochter'3 Marie Gerritsdr. Camerling en zijn pillezoon Frans Cornelisz., de
zoon van Cornelis Fransz. van der Wiel (de halfbroer van Maritge Gerrit Michiels Camerling) elk
een legaat van vierhonderd gulden ontvingen.

Na de dood van Dassagny hertrouwde Maritgen Camerling met Reyer Everts Camersvelt, we-
duwnaar van Trijntje Ariensdr. (met wie hij in 1597 te Leiden was gehuwd). De beide echtelieden
kenden elkaar in ieder geval sinds 1623 (zo niet eerder), aangezien op 11 juni 1623 Maerten Reyers
Camersvelt en Adriaantje Francken van der Wiel uit Oud Beijerland te Leiden voor schepenen
trouwden. Reyer trad op als getuige voor zijn zoon, terwijl Maria Camerling als tante voor de
bruid optrad. Op 24 augustus 1632 maakte Maritgen Gerrits Camerling haar testament'4. Haar
gehele bezit ging naar een oud-collega van haar eerste man: Andries van Swieten uit Delft. Het
is waarschijnlijk, dat hij identiek is aan de Andries van Swieten, van Leiden, die in 1618 te Delft
trouwde met Sophia van der Wiel uit Delft. Deze laatste zou wel eens verwant kunnen zijn aan de
halfbroer van de erflaatster, Cornelis Fransz. van der Wiel. Was de rest van de familie overleden, of
zocht Maritgen een geschikte erfgenaam van de juiste religie. Gezien de inhoud van haar huis was
zij rooms-katholiek'5. Een grote hoeveelheid schilderijen en beelden worden door haar specifiek
vermeld in haar testament:
- schilderij van de drie Maria's bij het graf;
- koperen plaat met Jezus bespot door de Joden met daarboven de Vader, het geheel in een van

binnen vergulde ebbenhouten lijst;
- schilderij van Helios onder een boom, gevoerd door de raven;
- schilderij van de doop van Jezus door St. Johannes de Doper;
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- schilderij van het Laatste Avondmaal in ccn vergulde lijst;
- schilderij van het de voetwassing van de discipelen door Jezus in een vergulde lijst;
- beeld van Jezus;
- beeld van Onze Lieve Vrouwe;
- beeld van St. Augustinus en St. Dominicus;
- schilderij van heer Roeland Obijn, predikheer in zijn leven;
- ingelijste kaart van de zeven provinciën;
- schilderij van St. Hieronimus in een ebbenhouten lijst;
- schilderij van Jezus in de gevangenis;
- schilderij van Sodom en Gomorra;
- schilderij vanSt.Jan;
- schilderij van Maria Magdalena;
- schilderij van Justus Lipsius;
- schilderij van Onze Lieve Vrouwe (zx);
- kaart van Henegouwen;
- kaart van Valencijn, waar haar eerste mans ouders plachten te wonen;
- schilderij van een priester, 'geweest hebbende haer comp. salighe eerste mans oud oom';
- schilderij van heer Musius, pater van St. Aechten (te Delft);
- schilderij van de verloren zoon;
- schilderij van St. Franciscus;
- crucifix van ebbenhout met een Jezusbeeld van palmhout;
- altaarkast met toebehoren.
d. FijtgenLourijsdr., geb. a. 1540, ovcrl. in het Catharinagasthuis, begr. Leiden 16-10-1607.

Kaanvan landerijen in Alkemade in het kaartboekvoor het Elisabethgasthuis
door]ohannes Douw, 1655

(KAL, Gasthuizen, inv. nr. 1187)
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e. MaritgeLourijsdr., geb. ca. 1540.
'Maritgen heeft mede eenyge kinderen achtergelaten, daervan een een bejaert man getrouwt
hadde daer oock kinderen ende wonende bij Leevendeel'. Het is niet gelukt deze personen nader
te duiden.

In zijn testament noemt Jacob Maertensz. Dassagny een nicht Maritgen Tielmans. Hij noemt
zijn oom Cornelis Lourisz. ook haar oom. Of haar vader of haar moeder zal derhalve een kind
van Louris Hendricx zijn geweest. Via Jan Pietersz. Douw is bekend dat Maritge Lourijsdr. kin-
deren heeft gehad. Mogelijk was één van hen de hier vermelde Maritgen Tielmans, gehuwd met
Seger Pieters, de scheepsmaker uit Gouda die een zoon had genaamd Louris Segersz.

f. NeeltgeLourijsdr., geb. ca. 1540, otr. Leiden 16-4-1580 CorsHuybrechtsz., geb. Leiden, bezemmaker
en vellenwasser. Hij otr. (2) Leiden 6-2-1602 Grietje Claes.
In 1581 woonde Cors Huybrechtsz. met zijn vrouw Neeltje Lourijs aan de Achtergracht'6. Er
worden geen kinderen vermeld, zodat zoon Huybert nog niet geboren zal zij n. Toch moet de ge-
boorte van hem niet meer lang op zich hebben gewacht, aangezien hij in 1602 omstreeks 22 jaar
wordt genoemd. Neeltge Lourijs en Cors Huybrechts woonden later aan de Middelstegracht te
Leiden, waar Neeltge ook overleden is. Ook het buurhuis was eigendom van Cors Huybrechtsz.
alsook vier kleine huisjes in een poort (de Jan Vechterspoort) daaraangrenzend'7. De beide hui-
zen en de vier kleine huisjes had hij jaren ervoor voor 2.200 gulden gekocht van Jan Vechtersz.
Uit dit huwelijk:
fa. HuybertKorssen, geb. ca. 158218, mogelijk begr. Leiden 1-11-1602 (pest). Voogden waren Cornelis

Louris, oom, en Jacob Maertensz. Dassagny, neef.
g. CornelisLourijsz., 'genaamd Page', geb. ca. 1543, witmaker en francijnmaker, tr. DieuwerJans.

Cornelis Lourisz., witmaker, getuigt in 1578 voor een notaris. Volgens zijn verklaring was hij
toen 34 jaar, waarmee zijn geboortejaar op 1544 zou uitkomen. Waarschijnlijk zal hij iets ouder
zijn geweest, aangezien hij bij de voogdijstelling in 1543 al vermeld werd". Op 16 december 1583
werd Cornelis samen met Jacob Fransz., metselaar, aangesteld tot voogd over Louris Pietersz.,
zoon van Pieter Lourisz. timmerman en Maria Fransdr20. In de daaropvolgende jaren komen
beide voogden nog enkele keren ter sprake in de Comparitieboeken van de Weeskamer21 waarbij
éénmaal22 als Pague Lourens. Dankzij deze vreemde bijnaam kan bewezen worden dat het om
dezelfde persoon gaat, aangezien Douw in zijn geschrift de bijnaam 'Page' noemde. In 1590 was
Louris Pietersz. volwassen, zodat de weeskamer werd gequiteerd23. Cornelis tekende in 1594 het
huwelijkscontract van zijn neefje Jacob d'Assigny.24. Cornelis en zijn vrouw woonden volgens
het testament van d'Assigny in 1613 in de Joostenpoort te Leiden. Het huwelijk was volgens Dou
kinderloos.

4. Dammes Pietersz., geb. Leiden ca. 1510.
5. JacobPietersz.Douw,volgtIVb.
6. AndriesPietersz., geb. Leiden ca. 1520.
7. CorneliePieters, geb. Leiden ca. 1520.

IVa. Arent Pietersz. Dou, geb. ca. 1510, overl. na 1552, tr. Maritgen Cornelisdr., geb. ca. 1515, dr.
van Cornelis Jan Roelofszzn.

Arent Pietersz. Dou stond samen met zijn oom Symon Aerntsz. Douw borg voor zijn zuster Alijt
Pietersdr. in 154325.

In 1552 bezat Arent Pietersz. een graf in de St. Pancraskerk te Leiden (ook bekend als Hoogland-
sche kerk). Dit graf werd op 31 januari 1585 overgezet op naam van zijn zoon Pieter Ariensz. kuiper.
Het graf was voorzien van 'een claever blat'. Dit teken vinden we later terug in het familiewapen
van de familie Douw26.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Arentsz.Douw, volgt Va.
2. Emmetgen Arentsdr., tr. NN.

Dou schrijft over haar: 'Mijn vader hadde oock een susterling Emmetgen, die mede een soon
heeft achtergelaten, een thimmerman getrout an Bouckhorst'.
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Va. Pieter Arentsz. Douw, geb. Leiden pinksterdinsdag (= 6 juni) 153627, kuiper, overl./begr.
Leiden 4/7-7-1624, tr. DieuwertgenHarmens, geb. Leiden 25-12-1538, overl. Leiden 9-7-161728.

Pieter Arentsz. Dou (ook Pieter Adriaensz.) werd volgens de verklaring van zijn zoon Jan op 6 juni
1536 geboren. Hij was kuiper van beroep, waardoor hij meestal als Pieter Adriaensz. kuiper in de
bronnen voorkomt29. Op 2 oktober 1571 legde hij als 35-jarige inwoner van Leiden een verklaring af
voor de notaris, hetgeen overeenkomt met de door Jan Pietersz. Douw gegeven datum30.

Volgens de volkstelling van 1574 woonde in het bon Burchstreng een Pieter Aerntsz. Dat kan
kloppen met de vermelding in het bevolkingsregister van 158131, dat hem eveneens in hetzelfde
bon aangeeft, wonende aan de Oude Rijn. Hij woonde daar samen met zijn vrouw Dieuwertje
Harmens en hun kinderen Harmen, Arent, Jan, Neeltgen, Geertgen, Katrijn en Marijtje. Hiervan
is Neeltgen de oudste, zoals Jan Pietersz. Dou zelf aangaf in zijn boek. De beide jongste meisjes
waren een tweeling.

Het huis waarin hij in 1581 woonde, huurde hij aanvankelijk van het Elisabeth Gasthuis. Pas op
9 juni 1594 kocht hij dit huis van het Elisabeth Gasthuis voor een bedrag van 1.600 gulden32.

Pieter Arentsz. kuiper had tweemaal een geschil met zijn buurman Garson de Cappelle, verver.
De eerste maal was in 1609, toen ze een geschil hadden over het secreet van Pieter, dat onder het erf
van Garson uitkwam op de Oude Rijn33. Vier jaar later - in 1613 - was het weer raak, toen er ruzie
was over het vernieuwen van een gemeenschappelijke scheidmuur34. Pieter, inmiddels al behoor-
lijk op leeftijd, werd hierbij geassisteerd door zijn beide zonen Jan Pietersz. Dou en Harmen Pie-
tersz.

Pieter Arentsz. Dou woonde in 1624 nog steeds aan de Oude Rijn, blijkens het begraafboek.
Bij de scheiding van de boedel op 12 januari 1628 kwam het huis aan de Oude Rijn aan de jongste
dochter Maritgen Pieters, gehuwd met Francois Heusicq. Veertien jaar later raakte het goed uit de
familie, toen Abraham Heusicque het verkocht aan Jacob van de Capellen35.

Het is zeer goed mogelijk, dat Pieter Arentsz. en zijn vrouw Dieuwertje Harmens de Remon-
strantse richting aanhingen. Veel van hun nakomelingen waren zeker remonstrants, anderen
keerden later weer naar de 'gewone' richting binnen de Nederduits Gereformeerde kerk terug.

Pieter Arentsz. Dou en Dieuwertje Harmens maakten op 30 april 1617 hun testament36, kort voor
Dieuwertjes dood. In dit testament wordt gesproken over een onderlinge overeenkomst met de
kinderen d.d. 28 december 1614 die verder niet wordt vermeld. Pieter tekende met Pieter Arentsz.,
cuyper; Dieuwertje met een handmerk.

Van de moeder van Jan Pietersz. Douw weten we bijzonder weinig. Op 8 augustus 1583 vinden
we haar, circa 44 jaar oud, in een verklaring over een belofte gedaan door een zekere Harmen
Dircxz aan Magdalena Jansdr.37. Op de lijst van genodigden op de bruiloft van Jan Pietersz. Douw
wordt een zuster van haar vermeld: Trijn Harmens met haar man Claes steenhouwer. De laatste is
identiek aan de bekende Leidse steenhouwer Claes Cornelisz. van Es. Ook zoon Lambrecht Claes
van Es en dochter Geertruyt waren op de bruiloft aanwezig38.

Volgens Van Rijkhuysen was er ook nog een broer Dirck Harmensz., snijder, die op 16 augustus
1578 in ondertrouw ging met Anna Anthonisdr.39. Beide echtelieden stierven voor 1602. Hun huis
aan de Hooglandsche Kerksteeg werd op 15 februari 1602 verkocht door de erfgenamen: Pieter
Aerntsz. kuiper en Cornelis Steenhouwer, elk voor 1/6 deel; Cornelis Willemsz., timmerman, Claes
Jansz., timmerman namens zijn vrouw Jannetje Willems, Jacob Huybertsz., molenaar namens
zijn vrouw Lijsbeth Willems, elk voor 1/18 deel, allen van de zijde van Dirc Harmensz. Van de zijde
van Anna Anthonis kwamen de andere erfgenamen (ook voor de helft), namelijk Cornelis Tonis
voor 'A deel en Gielis Willems, smid, voor lA deel40. Koper was Vranck Cornelisz., baaytrapier. Deze
verkocht het nog dezelfde dag aan zijn zwager, de landmeter Jan Pietersz. Douw4'. De drie erfgena-
men die elk voor 1/18 deel erfden, waren volgens Van Rijkhuysen kinderen van Willem Harmensz.
Vissendael42. Hoewel het er op lijkt, dat Willem deze toenaam alleen postuum heeft opgeplakt
gekregen van Van Rijkhuysen, heeft zijn zoon Cornelis wel degelijk deze naam gebruikt.

Op 10 augustus 1585 was Pieter Adriaensz. kuiper samen met Jan Dircx, zeilmaker, en Dieuwer-
tje Pieters getuige bij het huwelijk van Fransje Pietersdr., weduwe van Ulrick Symonsz.43. Fransje
Pieters noemde Pieter Adriaensz. en Jan Dircx haar neven, terwijl Dieuwertje haar zuster wordt
genoemd. Gezien de naam Dieuwertje zou de verwantschap wel eens aan de kant van Dieuwertje
Harmens kunnen liggen. Wellicht zal nader onderzoek dit verder aan het licht kunnen brengen.
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Genealogisch overzichtvan afstammelingen van PieterArentsz. kuiper,
dievoorkomen in het testamentvan zijn dochter GeertgenPietersDou,1646

(RAL,ONA,inv.nr.4oo)

Uit dit huwelijk:

1. Neettgen Pietersdr. Douw, geb. ca. 1568, overl. na 1629. Mogelijk is zij begraven op 6-10-

1635-
2. Harmen Pietersz. Douw, volgt Vla.
3. ArentPietersz. Douw, volgt VIb.
4. Jan Pietersz. Douw, volgt VIc.
5. Geertgen PietersDouw, geb. ca. 1575, begr. Leiden 26-9-1661.

Geertgen Pieters Dou, ongehuwd, wonende bij de drie bruggen op de Langegrachr, maakte op 14
febuari 1646 haar testament44. Zij verdeelde haar erfenis in zes gelijke porties, te verdelen over de
nakomelingen van haar broers en zusters:
- Ermtje Harmens Dou, dochter van wijlen haar broer Harmen Piecers Dou;
- Philips Dou, Nathanacl Dou en Johannes Dou, kinderen van wijlen haar broer Jan Pietersz.

Dou;
- Cornelis Vrancken, zoon van wijlen haar zuster Trijntje Pieters Dou;
- Frans Heusic, kleinzoon van wijlen haar zuster Maritgen Pieters Dou.
Prelegaten ter waarde van vijftig gulden elk kregen de hierbovengenoemde Ermtje Harmens Dou,
Cornelis Vrancken en Frans Heusic. Aeltjc Arents Dou, dochter van een broer van de erflaatster
kreeg vijfhonderd gulden, bij vooroverlijdcn te verdelen over haar broer en zuster Natanael, Cor-
nelia, Susanna en Dicwertje Dou. Deze laatste bepaling is verwarrend. Volgens de letterlijke tekst
(en de contemporaine klad-genealogie) zouden Natanael, Cornclia, Susanna en Diewertje Dou
kinderen zijn van Aeltje Arents Dou. Ze worden echter niet met patroniem vermeld. Aeltje Arents
Dou en haar zuster CorneÜa zijn bekend als gasten van de bruiloft van Jan Pietersz. Dou in 1607.
De overige kinderen zouden dan in de daaropvolgende jaren geboren moeten zijn. Vanwege het
ontbreken van het doopboek, is dat echter niet te controleren. Nathanael, Susanna en Diewertje
zijn namen die eveneens voorkomen in het gezin van jan Pietersz. Dou, de landmeten Nathanael
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Jansz. Dou wordt apart vermeld, de beide dochters Susanna en Diewcrtjc zijn dan beiden reeds
gestorven aan de pest. Hierdoor lijken ze wel degelijk in het gezin van Arent Pietersz. Dou thuis
te kunnen horen. Wel is het vreemd, dat er geen andere levenstekens van deze kinderen te vinden
is. Verder blijft onduidelijk, waarom Aeltje en de overige kinderen niet tot gewoon erfgenaam zijn
benoemd.

Geertgen Pieters Dou benoemde haar neven Philip Jans Dou, wonende aan de Hooigracht en
Cornclis Vrancken, wonende aan de Oude Rijn bij het Amsterdamse Veer, beiden van beroep lin-
treder, tot executeurs. In 1656 woonde zij bij haar nichtje Ermpjc Harmcns Douw aan het Steen-
schuur4^. Zij en haar nichtje waren lid van de Remonstrantse Gemeente. Op 26 september 1661
werd Geertgen in de Hooglandschc kerk begraven. Zij moet een hoge leeftijd hebben bereikt. Na
haar dood werd het huis door de executeurs-testamentairs verkocht46.

TrijntjePietersdr. Douw, geb. Leiden 5-3-157847, overl.4E/begr. Leiden 7/9-2-1617, otr. Leiden
17-2-1601 Vranck Comelisz., geb. Leiden ca. 1575, baaidrapier, begr. Leiden 24-6-1617, zn. van
Cornelis Willemsz., roodverver.
Vranck Cornelisz. en Trijntje Pieters maakten op 29 januari 1617 voor notaris Adriaen Paedts hun
testament op. Trijntje Pieters is dan al ziek te bed liggend in haar huis aan de Agnietensteeg nabij

Merken van de controleurs van de haringtonnen;
links Jan Pietersz. Douw, rechts Hartnen Pietersz. Douw

(RAL, SA 11, inv. nr. 924, dienstboek Cfoi 142)
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de Vrouwenkerk. Zij overleed korte rijd later, Haar man volgde haar spoedig in de dood, aangezien
hij slechts vier maanden later stierf. Aangezien ook dochter Catharina in dezelde periode overleed,
zou er wel eens sprake kunnen zijn geweest van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld pest.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Vrancken, geb. Leiden 1603, ovcrl.49/bcgr. Leiden 30-5/2-6-1617.
b. NN, begr. Leiden 11-11-1613.
c. NN, begr. Leiden 11-8-1616.
d. Cornelis Vrancken, lintreder, overl. na 1646. Volgens Douw was hij in 1628 in de leer bij Pieter de

Coninck, linticr?u. Vermeld in het testament van zijn tante Geertgen Pieters Dou.
7. Maritgen Pietersdr. Douw, gcb. Leiden 5-3-1578", begr. Leiden 25-10-1635, otr. Leiden 21-

8-1609 Fran$ois Heusicque (dejonge), koopman in linten, begr. Leiden 23-10-1635, zn. van
Francais Heusicque (de oude) en Catalina Hoecx.
Frangois Heusicque verkocht op 1 november 1629 een huis aan de Langegracht aan zijn beide onge-
huwdeschoonzusters Neeltje en Geertje Douw5!. Francais en Maritgen stierven kort na elkaar. Het
is zeer waarschijnlijk dat zij twee van de vele pestslachtoffers waren. In dezelfde periode werden
volgens het begraafboek ook een Pieter Heusicque, een Sara Heusiquc en een niet bij name ge-
noemde dochter van Frangios Heusique begraven.

Vla. Harmen Pietersz. Douw, geb. Leiden ca. 1569, wijnroeier en straatmeter 1601-1638, begr.
Leiden 7-3-1639, otr. Leiden 6-2-1609 Hendrickje Hendricksdr. Vlietenthoren, begr. Leiden 10-11-
1638.

Harmen Pietersz. Douw was net als zijn broer Jan Pietersz. Douw wijnroeier en meter van de riet-
daken. Daarnaast lijkt hij ook werkzaam te zijn geweest als straatmeter. Hij is echter geen landme-
ter geweest. In 1622 vinden we hem in Leiden wonende met zijn vrouw en enige dochter aan het
Steenschuur." Daar woonde hij nog steeds, toen hij in 1639 vanuit dat adres werd begraven.

Handtekening van Harmen Pietersz. Dou als meter van de straten, 1630
(SAU,inv.nr.5i$4)

Gens Nostra 60 (2005) 123



Uit dit huwelijk:

1. Ermpje Harmens Douw, geb. Leiden ca. 1610, overl.54/begr. Leiden 14/17-8-1662, tr. Leiden
(schepenen) 1-5-1633 Jacobjansz. Davidt, geb. Leiden, geometrisch instrumentmaker, begr.
Leiden 2-2-1655.
Jacob David overleed wonende aan het Steenschuur. Zijn weduwe woonde daar in 1656 nog steeds
volgens de lidmatenlijst van de Remonstrantse gemeente van dat jaar, samen met haar tante Geer-
tje Pieters, oude vrijster55. Zij overleed in een huis bij de Nieuwe brug. Uit i8e-eeuwse extracten is
bekend wie tot de genodigden ter begrafenis behoorden van Reynier van den Bange (overl. 1646,
zie hieronder), Maria van Outhoeck (overl. 1651), Jacob David (overl. 1655), Ermtje Harmens Douw
(overl. 1662), Jan David (1596-1662), Johannes David (overl. 1669), David van Royen (overl. 1671),
Aaltje Henneboo (overl. 1671), Jacob Henneboo Pietersz. (overl. 1697) en Emmerentia van den
Bange (overl. 1718)56. Zo werden op de begrafenis van Jacob David in 1655 onder meer Philips Janse
Douw en Johannes Douw uitgenodigd met de toevoeging 'zijn vrouwen vaders broeders zonen'.
Daarnaast was ook Jan Douw Philipsz. uitgenodigd.

Enkele jaren later bij de begrafenis van Ermpje Harmens Douw in 1662 waren van de Douw-
kant uitgenodigd:
Philips Jansz. Douw en Jan Janse Douw 'vaders broeders zoonen';
Petrus Douw en Jacobus Douw 'Philips Jansz. zoonen';
Johannes Douw en Floris Douw 'Jan Jans zoonen'.
Overige familieleden waren Albert Lucasse van Stevenick, gehuwd met Catharina Douw Philips
Jansdr. en notaris Joris Verburg. Het is mij niet geheel duidelijk of Verburg hier als verwant is uit-
genodigd, of dat er ook andere banden met de overledene waren. Twee van hun overgrootvaders
waren namelijk neven, zodat de verwantschap wel erg ver is. Aan de andere kant, wist Ermpjes
oom Jan Pietersz. Douw de familiebanden wel, aangezien hij nog de vader van Joris Verburg ver-
meldde in zijn familieaantekeningen.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes David, greinreder, begr. Leiden 16-9-1669, tr. Leiden (schepenen) 18-2-1662 Emmerentia

van der Bange, geb. Leiden, begr. Leiden 13-9-1718 (impost)57, dr. van Reynier Pietersz. van der
Bange, lakenbereider, en Marijtgen Cornelis van Outshouck. Zij tr. (2) Leiden (schepenen) 27-
8-1671 Jacob Henneboo Pietersz., geb. Leiden ca. 1640, koopman, overl.58/begr. Leiden 18/20-2-1697
(impost), zn. van Pieter Henneboo, stametdrapier, en Aefjen Steenwijcx.
Bij het huwelijk in 1662 waren van de bruidszijde Aefje Steenwijk, haar bekende, en Margaretha
van Outshouck, haar tante als getuige aanwezig59.

Het huis aan de Hooigracht, in 1607 door Harmen Pietersz. Douw gekocht, werd in 1672 door
Jacob Henneboo verkocht6".
Uit het eerste huwelijk:
aa. Maria David, begr. Leiden 22-4-1743 (impost), tr. Leiden (schepenen) 7-9-1682 Wilhelmus (de)

Pauw, geb. Utrecht, koopman, begr. Leiden 19-8-1741 (impost).
Volgens het testament van Johannes David d.d. 5 september 1669 voor notaris Carel Outer-
mans, liet hij 16.000 gulden na aan zijn enige dochter Maria6'.
Uit dit huwelijk, ged. te Leiden (rem.):
aaa. Elisabeth de Pauw, ged. 19-1-1684, begr. Leiden 11-2-1760 (impost), tr. Leiden (schepenen) 3-

6-1704 Dr. Gijsbert Ostens, geb. Rotterdam, med. dr. en remonstrants predikant te Hoorn
1699-1708, Amsterdam 1708-1741, overl. Amsterdam 24-6-174162, begr. Leiden 28-6-1741
(impost).
Uit dit huwelijk:
aaaa. Willem Ostens, vermeld in 1718 als 'dogters dogters zoon' van Emmerentia van den

Bange.63 Mogelijk identiek aan de Dr. Wilhelm Ostens, van Amsterdam, begr Lei-
den 15-11-1731 (impost).

aaab. NN Ostens, begr. Leiden 8-3-1714 (impost) als 'kind van Gijsbert Ostens, remonstra-
tie predikant te Amsterdam'.

aab. Johannes de Pauw, ged. 7-3-1686, vermeld in de begrafenislijst van Jacob Henneboo Pie-
tersz. van 1697.
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aac. Jacob de Pauw, ged. 7-3-1686, vermeld in de begrafenislijst van Jacob Henneboo Pietersz.
van 1697.

aad. Anna Maria dePauw, ged. 13-1-1688, begr. Leiden 18/24-1-1688.
aae. Emmercntia de Pauw, ged. 21-9-1690, begr. Leiden 13-11-1732 (impost), tr. Leiden (schepe-

nen) 18-7-1723 HermanusImmerzeel, geb. Leiden, meester brouwer, begr. Leiden 8-9-1735
(impost).

aaf. Anna Maria de Pauw, gcÓ. 24-9-1692, begr. Leiden week van 23/30-1-1694.
aag. Anna Maria de Pauw, ged. 22-9-1694, begr. Leiden 24-3-1749 (impost), ongehuwd.
aah. HenricusdePauw, ged. 21-1-1697, begr. Leiden 15-11-1717 (impost).

Opmeting van landerijen ten behoeve van het Catharinagasthuis, 1637
(RAL, Archief Gasthuizen, inv. nr. 1648)
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VIb. ArentPietersz. Douw, geb. ca. 1570, kuiper, otr. Leiden 20-6-1603 Tanneken Verbeecke, geb.

Antwerpen.
Van Jan Pietersz. Douws broer Arent is bijzonder weinig in de bronnen te vinden. Zijn beide oud-
ste nichtjes zijn bekend uit het boek van Jan Pietersz. Douw d.d. 160964. De overige kinderen zijn
bekend uit het testament van hun tante Geertgen Pieters Dou.

Uit dit huwelijk, geb. te Leiden:

1. AeltjeArentsdr. Douw, geb. ca. 1604, overl. na 1646.
2. CorneliaDouw,geb. ca. 1605, overl. na 1646.
3. NatanaelDouw, geb. ca. 1610, overl. na 1646.
4. Susanna Douw, geb. ca. 1610, overl. na 1646.
5. DieuwertjeDouw, geb. ca. 1610, overl. na 1646.

jan Pietersz. Douw, 1572-1635 (BAL, PV49625 Mf)
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VIc. Jan Pietersz. Douw, geb. Leiden ca. 157365, landmeter 1597-1635, wijnroeier 1600 of eer-
der, gezworen meter van de rietdaken 1600, vroedschap 1617, notaris 1618-1635, overl./begr.
Leiden 5/8-8-1635 (pest), otr. (1) Leiden 17-7-1598 Marijtge Lourisdr., geb. Zegwaard ca. 1575,
overl. 160366, mogelijk dr. van Louweris de pottebakker; otr./tr. (2) Leiden 7/29-4-1607Josijna
de Sadelaer, geb. Gent 1583, overl./begr. Leiden 18/20-10-162467, dr. van Philips de Sadelaer en
Josijna de Meyere.

Bij het eerste huwelijk van Jan Pietersz. Douw in 1598 bracht hij zijn vader Pieter Arentsz. kuiper
mee, terwijl Marijtge Louris haar tante Marijtgen Maertens meenam.

Jan Pietersz. Douw bezat in de St. Pancraskerk twee graven68. Het eerste graf was afkomstig van
Belijtge (Willemsdr.), weduwe van Frans Maartens. Het tweede graf was achtereenvolgens eigen-
dom van Willem Louwerijsz., Louwerijs die pottebakker en Nyesgen Louweris en Meysgen Wou-
ters. Beide graven zijn hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk familiebezit van Jans schoonfamilie.
Frans Maertensz., schrijver, en Marijtgen Maertgens waren vermoedelijk broer en zus, kinderen
van Maerten Willemsz., schoolmeester. Een derde zoon van Maerten Willemsz. was Pieter Maer-
tensz., wiens zoon Dirck van Egmond, notaris te Leiden, secretaris te Zoeterwoude en secretaris
van Hoogheemraadschap Rijnland, in juli 1607 (dus kort na het sluiten van het tweede huwelijk)
de graven kocht van Jan Pietersz. Douw. Overigens had hij ook in de Pieterskerk graven, gezien
zijn eigen aantekening, dat hij de graven heeft overgeboekt op 9 april 1612 (nummer 75)6».

Op 7 april 1607 liet hij op het raadhuis de ondertrouw met Josina de Sadelaer aantekenen. Het
huwelijk werd gesloten op 29 april 1607 in de Pieterskerk door ds. Festus Hommius. Getuigen bij
dit huwelijk waren Harmen Pieters, broer van de bruidegom, en Abraham de Sadelaer, broer van de
bruid (beiden van de zijde van de bruidegom (!)) en Maritgen van Ravesteyn en Anna van Dorp van
de zijde van de bruid. Het feest werd gehouden ten huize van Douw aan de Korte Nieuwstraat70.

Ter gelegenheid van het tweede huwelijk, maakte hij een lijst op van al zijn goederen. Hieron-
der bevinden zich naast vele boeken over geografie, rekenkunde, theologie, notariaat en filosofie
ook een schilderij van 'Ma. Louw', die we kunnen identificeren als Maritgen Louwris, de eerste
vrouw van Douw.

Zijn maatschappelijke carrière begon in 1597 toen hij benoemd werd tot landmeter van het
Hoogheemraadschap van Rijnland71. Als zodanig heeft hij een enorme productie gehad. Van zijn
hand zijn vele kaart(boek)en verschenen, waarvan exemplaren onder andere te vinden zijn in het
Leidse archief72. Naast kaartmaker was hij tevens schrijver van boeken over landmeetkunde. In
zijn dienstboek vermeldt hij, dat hij bij Jan Jansz. Orlers, boekverkoper in de Pieterskoorsteeg te
Leiden driehonderd exemplaren van zijn boek over het gebruik van mathematische instrumenten
tegen een verkoopprijs van negen stuivers per stuk heeft gedeponeerd73. Andries Clouck kocht
aanvankelijk twee van deze boeken, maar later nog eens zes, terwijl eveneens boeken werden gele-
verd aan Louwrens Hermeling, Cornelis Aertsz. Vaec te Den Haag.

Omstreeks 1599 volgde een benoeming tot wijnroeier en toen in de nacht van 6 op 7 oktober
1600 de gezworen meter van de rietdaken Salomon Davidsz. van Dulmenhost overleed, volgde Jan
Pietersz. Douw, wijnroeier, hem op74. Blijkbaar was dat wel druk, want reeds eenjaar later verzocht
hij het stadsbestuur om assistentie in de persoon van zijn oudere broer Harmen Pietetsz., wat ook
werd toegestaan75. Daarnaast was hij controleur van de haringtonnen, overigens samen met zijn
broer Harmen. Voor deze gelegenheid hebben de beide broers hun merk in het dienstboek opge-
nomen76.

Op 22 juli 1617 werd hij gekozen tot veertig van Leiden: 'Den 22 july anno 1617 zij ick Jan Pieterss
Dou bij de veertigen der stadt Leyden gecoren tot veertich ende vroetschap der zelve stede in plaats
van Willem Govertsz. van der Aer ende hebbe daer toe de namiddachs omtrent vijff uyren eedt
gedaen in den Colegie van de zelve vroetschap'.77 Dit duurde slechts tot 1618. Dit zal een direct
verband houden met zijn Remonstrantse sympathieën. In 1618 werd Jan Pietersz. Douw benoemd
tot notaris. Als zodanig zal hij weinig hebben verdiend, aangezien zijn hele periode van 17 jaar
notariaat in één boek is samengebundeld.

Het dienstboek van Douw geeft diverse interessante inkijkjes in het dagelijkse leven. Zo blijkt
hij regelmatig (al dan niet samen met zijn vader) borg te zijn voor familieleden: in 1610 voor zijn
zwager Frangois Heusique in verband met een lening van vierhonderd gulden, in 1612 voor zijn
broer Arent Pietersz. in verband met een lening van honderd gulden en voor zijn zwager Abraham
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Akte van admissie van Jan Pietersz.Dou als landmeter van Rijnland, 1597
(RAI, familiearchief Douw, inv. nr. 1)

de Sadelacr in verband met een lening van vierhonderd gulden7". Met zijn neef Lambert Claes van
Es was hij borg voor diens moeder, 'mijn moeyc Catrijn Harmensdr', voor een bedrag van honderd
gulden7*. Voorts beloofde hij op 6 december 1611 aan kaptein Pieter Huygensz. du Boys diens zoon
(van 4V2!) in de kost te nemen en te laten leren, indien Pieter mocht komen te overlijden.

Douw bezat redelijk veel onroerend goed. Samen met Harmen Jacobs van Bell en Cornclis
Acrrsz. snijder te Stompwijk kocht hij vier partijen veenland, samen groot volgens eigenhandige
meting drie morgen en 206 roeden. Deze stukken veen verder door Cornelis Aertsz. (of in diens
opdracht) afgegraven, waarna Cornelis weer afrekende met Douw.

Met Gcrrk Gcrritsz. koperkoper kocht hij in 1614 een stuk weiland buiten Leiden ter grootte van
2.213 roeden voor een bedrag van 2.400 gulden. In 1615 kochten ze samen nog een groot stuk wei-
land aan de noordzijde van hun eigen stuk. Deels werden de weilanden verhuurd als warmoesland
aan anderen, deels werden ze gebruikt door Douw en co voor het weiden van elf ossen, die hem
203'/; gulden kostten.

Douw kocht omtrent Lichtmis 1611 een huis op de Korte Nieuwstraat voor 1.900 gulden, dat hij
voor een bedrag van vijfhonderd gulden vertimmerde. Dit huis verhuurde hij aan Andriaen Joos-
tcn gcelgieter, later ook lampmaker genoemd, voor 4V1 jaar voor een bedrag van honderd gulden
perjaar8".

Jan Pietersz. Dou is op 14 februari 1623 gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij het bera-
men van een aanslag op Prins Maurits81. In een uitgebreide brief laat Dou weten dat het allemaal
een vergissing is en dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om de prins ook maar iets aan te doen.
Hij was toevallig op het verkeerde moment in gesprek met verdachte personen. Hoewel de brief
niet goed gedateerd is (alleen wordt het jaartal 1623 genoemd), kan deze redelijk nauwkeurig wor-
den gedateerd. Aan het eind van de brief verzoekt Douw om vrijgelaten re worden, aangezien zijn
vrouw nu alleen is met haar acht kleine kinderen en zij hoogzwanger is van haar negende kind.
Zodoende kan de brief op februari 1623 gedateerd worden. Uiteindelijk is hij pas op 5 maart 1623
vrijgelaten, na borgstelling voor tweeduizend gulden*2.

Douw maakte zijn testament kort voor zijn dood op 20 maart 1635 voor notaris Jacob Jansz.
van Tctrode. Bij de scheiding bleek dat er onder meer een bedrag van ruim elfduizend gulden aan
contant geld in huis was"\ Hij overleed aan de pest: 'Opten vijffden augustij anno xvic xxxv is over-
leden mijn vader Jan Pieters Dou, tsavonts omtrent seven uyren. Was op een sondach. Hij wiert op
donderdach sieck anden heete siecte', aldus één van zijn kinderen.
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Dou.
liïWJfos.

De notariële protocollen van Jan Pietersz. Douw en zijn zoonjohannesjansz. Douw
met de akte van aanstelling van de zoon, 1636

(RAL, ONA 281,61/en familiearchief Douw, inv. nr.4)
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Uit het tweede huwelijk:84

1. Jannetje Douw, geb./ged. Leiden 15/29-1-1608, overl./begr. Leiden 12/14-2-1608.
'Het eerste kint gewonnen bij Jozijna de Sadeker is geboren opten vijftienden januarij anno xvic

ende acht des avonts omtrent halff zes uren. Hetzelve kint werde gedoopt opten 29den januarij
op een dynsdag. De getuygen waren Abraham de Sadelaer, cosijn tot Amsterdam, Proontgen van
Ravesteyn ende mijn suster Neeltgen. Warde genaemt Jannetgen. 't Selve kint is in den Heere
ontslapen op den ïzden februarij 1608 zijnde een dynsdach avonts omtrent een quertier naer acht
uyren'.

2. Philips]ansz. Douw, volgt Vila.
'den 20 februarij anno xvic negen is mijn twede kint geboren des middachs ontrent 1/3 van een
quertier voor twaelffven op een vrijdach. Was een soon lanck volgende de roede aen thienen ver-
deelt 1-2-6 ofte 126/1000° deel van een roe. Werde gedoopt bij Festus Hovius85 opten ïoden mart
1609 in de Hogelantskerck, wede (lees: werde) genaemt Philips. De getuygen waren Abraham de
Sadelaer, Rijlyk Philips mijn swager ende Tanneken Verbeec, mijn broederswijf'. In de marge staat
nog vermeld: "doen hij 'A jrs out was, doen was hij lanc 1-5-8 ofte i58/ioooc roeden. Een halff jare
out 1-7-9 ofte 179/1000 roelanc; 3A jaers out was lanck 195/1000 roede; 2000/1000 (lees: 200/1000) 't
jaer'.

3. Janneken Douw, geb./ged. Leiden 9/18-7-1610, overl./begr. Leiden 22/23-9-1624 (pest).
'Den 9 july 1610 vrijdach omtrent een halff quertier uyrs naer drien des morgens is geboren mijn
derde kint geprocreet bij Josijna mijn huysvrouwen voornoemd, wesende een dochter werde ge-
naemt Janneken ende gedoopt den i8den july 1610 des namiddags sondags in de Hogelants kerck.
De getuygen waren moye (tante) Catelina, huysvrouw van Joachim de Sadelaer tot Gent ende Hen-
drickjen Hendricks, mijn broeders huysvrou. Item ie selve met Francois Heusic, mijn swager ofte
susters man. Is deser werelt (zeer gristelijck) overleden van de heete sieckte op sondag een quertier
voor vijven des morgens opten 22 september 1624. Betoondet in haer siecke sonderlinge resolutie
ende als groot verstant'. In de marge: 'was lanck 123/1000 gebooren. Op't jaer 18/100 lanck'.

4. Natanael Douw, volgt Vllb.
'Den vijffentwintichsten october xvic twaelff zijnde een donderdach es mijn vierde kint geboren,
wesende een soon, des smorgens min een quertier uyers voor vijff uren. Werde gedoopt op dyns-
dach den sesten november inde Hogelants Kerck bij Festus Hovius. De getuygen waren Gerrit
Woesten, blauwverwer tot Delff, mijn suster Geertgen Pieters met mijn moeder. Werde genaemt
Natanael'. In de marge staat: 'doen hij VS jaers out was doen was hij even lanc als Philps te weten
158/1000 roe. Als hij Yi jaer out was, lanck 17/100 roeden. Doen hij drie jaer out was, was hij lanck op
sijn cousen te meten 236/1000 roe'.

5. JohannesDouw, volgt VIIc.
'Den zevenden februarij anno xvic vij ftien zij nde een saterdach is mij n vij de kint geboren wesende
een soon, des middachs terstont aen een uren. Werde gedoopt opten i4den april 1614 op een dins-
dach in de Hogelants kerck bij Adriaen van der Borre86. Johannes Arnoldus87 predyete. Es genaemt
Johannes. De getuygen waren beneffens ick ende mijn huysvrou Harmen Pieters, mijn broeder
ende Mayken van Ravesteyn, huysvrou van Daniel de Bleu." In de marge staat: doen hij een vieren-
deel jaers out was, doen was hij lanck i-6-2'/2 ofte 1625/10000 roede. Doen hij hele jaer out was, is hij
lanck 215/1000 roeden'.

In de eerste zin wordt als geboortejaar 1615 gegeven, terwijl het in de tweede zin 1614 lijkt te
zijn. Of Jan Pietersz. Douw zelf of één van zijn kinderen ontdekte deze discrepantie reeds in de 17e
eeuw, gezien de opmerking onderaan de pagina: 'staet gedoopt 1614, geloove dat geweest is 1616,
want den 14 april kan niet op 1615 mer wel 1616 op de dyngsdach bereeckent werden'. Met behulp
van Grotefend88 kan echter bepaald worden dat 14 april 1615 wel degelijk op een dinsdag viel, zodat
Johannes geboren (en gedoopt) is in het jaar 1615.

6. PieterDouw, geb./ged. Leiden 2/30-8-1616, overl./begr. ald. 19/21-9-1624(pest).
'Den tweden augusty anno xvic zestien daechs aen de Cavelinge van de Soetermeerse meer de
smorgens omtrent een quertier ofte een derdendeel uyts naer vier uyren es mijn vierde soone ende
zeste kint geboren geteelt bij Josina de de (!) Sadelaer. Op dinsdach den 3oen augusty 1616 doent
voors. kint een maent out was, werde hetzelve gedoopt in de Hogelants kerck. De getuygen waren
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ick, Josijntgcn, mijn huysvrou, Harmen, mijn broeder ende Pieternelletgen Voss, Gerrit Gerrits
corencopers huysvrou. Barnardus Dwinglo*9 predycte, Johannes Arnoldus doopte. Is genoemt
Fieter. Deser wereh van hectc sicetc overleden op donderdag den 19 september 1624, des avonts te
negen uyren'.

7. Josijntjc Douw, geb./ged. Leiden 25-12-1617/23-1-1618, overl./begr. Leiden 21/22-12-1639
(Hooigracht).
'Den 25 december 1617 wesende Crisdach op een manendach des morgens omtrent een quertier
uyrs naer vieren, is mij zevende kint geboren bij Josijna de Sadelaers wesende een dochter. Werde
gedoopt op een sondach doent vier weken min een dach out was in de Hogclants kerek. De ge-
tuigen waren Laurens van Ravesteyn beneffens mijn persoon, Maertgcn Pietcrs mijn suster ende
Janneken de Sadelaer mijn huisvrouwen suster. Werde genaempt Josijnge. Johannes voornoemd
predicte, Dwingelo doopte. Opten 2ien december 1639 is desc mijn suster Josina gerust ende sa-
lïchlijcx in den Hccrc ontslapen, des namiddachs omtrent 3 uyren'. In de marge staat: 'was lanck
doen zij drie jaer out was twe voeten ende zeven duymen op haer schoenen gemeten'.

Detail van een kaart van jan Pietersz. Douw, 1620
(RAI, Gasthuizen, inv. nr. 1188)

CornelisDouw, geb. Leiden 7-6-1619, ged. Leiderdorp, ingeschreven aan de Leidse universi-
teit als scholier op 12-jarige leeftijd op 23-10-1630% overl./begr. Leiden 6/8-8-1635 (pest).
'Den 7 juny 1619 op een vrijdach omtrent 1/3 uyers voor acht uyren is Josina de Sadelaers verlost
ende heeft mij gebaert eenen sone. Is gedoopt tot Lcydcrdorp doen ick in Brabant was, overmits
dat de Remonstranten uyt de kerek gcstclt waren binnen deser stede Leyden. De getuygen waren
Harmen, mijn broeder, mijn suster met Josijntgen, mijn huysvrouw mede present mijn vader
ende Hcnricxgcn Henricx, Harmans huysvrou; was genaemr Cornclis'. In andere hand: 'Cornelis,
mijn broeder stierff op den sesten van augustij voors. smorgens omtrent elff uyren. Hij is begaeft
geweest met een uytmuntcndc scharp oordeel. Hij starff met een volcoomen verstant ende met
groote blij tschap zijns gemocts'.
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9. Dieuwertgen Douw, geb./ged. Leiden 24-3-1621, overl./begr. Leiden 22/24-7-1635 (pest).
'Den 24 maert 1621 op een woensdach savons omtrent 1/8 uyers (in marge: een halff quertier) voor
acht uyren is Josijna de Sadelaer verlost van een dochter is genaemt Diewertgen. 1621-4-24. Is
overleden op sondach den 22 jury 1635 namiddags ende den 24"1 begraven. Sij was gedoopt in de
Mandemakersstege onder de vervolginge'.

'Den 22 july 1635 is overleden mijn dochter Dieuwertgen op een sondach des namiddachs
omtrent halff vier uyren. Sij hadde op vrijdach den 2OC" derselver maent in een tuyn geweest. Des
avonts ende thuys comende scheen zij wat onlustich te weesen. Saterdachs hadde zij de coortse.
Doctor Florentius werde sondachs tegen de middach gehaelt, bevont dat zij met sprotten in de
hals ende opte borst was uytgeslagen van de heete siecte ende was slaperich tot sondach al naer
de middach, dat haer den groote dootsbangheyt over quam daer zij den zelven dach namiddachs
omtrent halff vieren aen gestorven is. Sij was in haer jonckheyt onder 't cruys gedoopt in de Man-
demakersstege tot messemaker'.

10. Susanne Douw, geb. Leiden 21-2-1623, overl. Leiden 28-12-1639.
'Den 21 februarij 1623 middachsbij halff twaelff op een dinsdach is mijn huysvrou Josijngen ver-
lost van een jongedochter in mijn gevangenis, hadse daerom genaemp Susanna gedoopt'.

'Opten 28" december 1639 is mijn suster Susanna salichlijck overleden. Zieck geworden [...]
ende leedt haer lijden twelck hardt was doch met [...] lijdtsaemheyt ende onverschrickt voor den
doot'.

Zij is vermeld in het testament van haar broer Nathanael in 1635" en bij de scheiding van de goe-
deren van haar vader in i6389Z.

Vila. Philips Jansz. Douw, geb./ged. Leiden 20-2/10-3-1609, passementmaker (lintier), begr.
Leiden 26-8-1669, otr. Leiden 18-10-1634 Margriet Jacobs van der Weele, geb. Leiden ca. 1610, dr.
van Jacob Marcus van der Weele en Trijntje van Essen Barentsdr., overl. Leiden 14-9-166993.

Op 3 februari 1625 werd Philips door zijn vader voor de periode van twee jaar in de leer gedaan bij
Cornelis Seger, lintier of passementwerker. Cornelis Segers zou Philips in die twee jaar de 'nering
van passementierijX Blijkbaar heeft Philips de het vak voldoende geleerd, want later vinden we
hem ook als passementier en lintier terug in de bronnen, wonende aan de Hooigracht.

Philips was net als zijn vader lid van de Remonstrantse gemeente van Leiden en Warmond. Hij is
daarvan in 1641 toeziender en in 1667 ouderling9S. In die zin is het vreemd, dat zijn zoon Jacob in de
Nederduits gereformeerde kerk werd gedoopt.

Hij maakte op 18 augustus 1669 (dus vlak voor zijn overlijden) zijn testament op voor zijn broer,
de notaris Johannes Douw96. Hij benoemt tot zijn universele erfgenaam zijn vrouw Margaretha
Jacobsdr. van der Weele en zijn vier kinderen Pieter, Philips, Jacob en Catharina. Daarnaast krijgt
het St. Catharinagasthuis een bedrag van zeshonderd gulden, op voorwaarde dat Frans Fransz.
lintwerker vanaf zij n 50e door het Catharinagasthuis wordt verzorgd.

Uit dit huwelijk:

1. NNDouw, begr. Leiden 23-9-1635.
2. Catharina Douw, geb. Leiden ca. 1635, overl. Leiden 16-1-170397, begr. Leiden 20-1-1703

(impost), tr. Leiden (HK) 10-2-1660 AelbertLucasz. van Steveninck, geb.97ged. Leiden 3/10-12-
1637, koopman, overl."/begr. Leiden 6/8-12-1707 (impost), zn. van Lucas Aelbrechtsz. van
Steveninck, dekendrapier, en Annetje Dircxdr.100.
In tegenstelling tot haar vader en grote delen van de rest van de familie trouwde Catharina in de
Nederduits Hervormde gemeente. Ook de zeven bekende kinderen werden in de Nederduits her-
vormde gemeente gedoopt. Op 1 april 1686 gaf Albrecht een verklaring (samen met Pieter Houtij n)
over de familieomstandigheden van de familie Bogaarts, zijn schoonzuster"". Zijn koopmansmerk
was:101
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Handelsmerk (3' van boven) van Alben Lucas van Steveninck, 1677
(RAL,RAinv. nr.86jol.402)

Catharina maakte op 29 juni 1682 haar testament voor notaris Van Swieten1"5, dat door een nieuw
testament d.d. 20 oktober 1689 weer ongeldig werd104.
Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:
a. Lucas van Steveninck, ged. 13-11-1661, begr. Leiden weck van 30-9/6-10-1674.
b. Anna, ged. 17-12-1665.
c. Margrietje, ged. 24-7-1667.
d. Philippus van Steveninck, geb.'°s/ged. 23/26-3-1675, begr. Leiden 31-1-1746 (impost). Van Rijkhuy-

sen noemt hem 'gencalogist te Leiden'.
e. Lucas, ged. 27-12-1676.
f. Anna, ged. 26-11-1679.
g. Margrieta, ged. 26-11-1679.
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3. NNDomv.begr. Leiden 18-5-1638.
4. Jacob Douw, volgt Villa.
5. Pieter Douw, geb. ca. 1640, lintier, begr. Leiden 8-10-1672 (won. Hooigracht), otr./otr./tr.

Leiden/Rotterdam/Hillegersberg 27/29-1669/20-4-1670 Jannetje Verboom, geb. Rotterdam,
dr. van Leonard Verboom Leendertsz. en Cij tje Adriaens Verhaven.106

Pieter was getuige bij het huwelijk van zijn broer Philip in 1671107. In hetzelfde jaar traden Pieter
Douw en Jannetje Verboom op 23 augustus 1671 als doopgetuigen bij de Remonstrantse doop van
Lecia, dochter van mr. Leonard Verboom en Maria van den Have in Rotterdam. Leonard Verboom
was een broer van Jannetje. Op 22 april 1677 trad Joris Gerstecoren als administrateur van de deso-
late boedel van wijlen Pieter Douw1"8. Hij verkreeg toestemming verkreeg om enige juwelen te ver-
kopen om de schulden te betalen. Leonard Verboom 'of dochter' blijkt nog schulden aan de boedel
van Pieter Douw te hebben, vermoedelijk afkomstig van de huwelijkse voorwaarden'09.

6. NNDouw, begr. Leiden 13-12-1645.
7. Anna Douw, geb. ca. 1645, tr. vóór 1669 ds. Provoost.

Anna Douw vertrok als vrouw van ds. Provoost op 6 januari 1669 naar Dordrecht.
8. Philip Philipsz. Douw, volgt VlIIb.
9. NN Douw, begr. Leiden 14-6-1652.

10. NN Douw, begr. Leiden 7-9-1655.

Villa. Jacob Douw, ged. Leiden 20-3-1639 (NH), koopman, overl. Rotterdam 1669, begr. Lei-
den 21-10-1669, otr./otr./tr. Leiden/Rotterdam/Hillegersberg 3/5/21-4-1665 Helena Rodtshouck,
ged. Rotterdam 15-6-1644, dr. van Jan Hendricx Rodsthouck en Helena Huigen Verboom"0.

Jacob Douw en Helena Rodtshouck, wonende te Rotterdam, maakten op 15 juni 1665 hun mutueel
testament voor notaris Cornelis de Haes te Leiden1". Uit het testament blijkt, dat de beide ouders
van Jacob en de moeder van Helena op dat moment nog in leven zijn"2. Driejaar later, op 8 februari
1668, maakten ze een nieuw testament voor notaris Douw113.

Jacob Douw overleed te Rotterdam, waarna zijn lichaam op 16 september 1669 naar Leiden werd
vervoerd"4. Het begraafregister van Leiden geeft echter alleen een begrafenis van een Jacob Dou op
21 oktober 1669. Op 15 maart 1671 trad zijn weduwe in ondertrouw te Rotterdam met Hermanusvan
derBurgh, een weduwnaar uit Amsterdam. Het huwelijk werd op 1 april 1671 te Rotterdam gesloten.
Helena woonde toen in de Lombardstraat.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Douw, geb. tussen 1665 en 1669, tr. Jacob Verhaick.
Het echtpaar Verhaick/Douw is op een gegeven moment naar Kaap de Goede Hoop vertrokken.
Op dat moment waren er drie kinderen in leven. Deze gegevens en de gegevens over hun nakome-
lingen zijn in 1745 verstrekt door de 70-jarige Philippus van Steveninck (Vlla-id) op verzoek van
Jacob en Daniël Verhaick en van de beide zusters De Meyer. Als reden van wetenschap geeft hij aan,
dat zijn moeder Catharina Douw en volle zuster was van Helena Douw"s. Aardig detail is, dat Phi-
lippus van Steeveninck niet alleen verwant was aan deze personen, maar tevens bekend stond als
'genealogist'. In de boeken van bode Gijsbert van Rijkhuysen staat veel correspondentie met deze
Philippus van Steeveninck.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Verhaick, overl. na 1745.
b. Daniè'l Verhaick, overl. na 1745.
c. Helena Verhaick, overl. vóór 1745, tr. (1) DominicusBlesius; tr. (2) Pieter de Meyer.

Uit het eerste huwelijk:
ca. Christina Helena Blesius, tr. Hendrik de Meyer, voorzoon van Pieter de Meyer.
Uit het tweede huwelijk:
eb. HelenaClaradeMeyer, overl. na 1745.
cc. JacobaElisabeth deMeyer, overl. na 1745.

2. NNDouw, begr. Leiden 6-12-1667.
3. NNDouw, begr. Leiden 10-10-1668.
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Detail van een kaart van jan Pietersz. Douw, 1620
(RAL, Gasthuizen, inv. nr. 1188)

VHIb. Philip Phüipsz. Douw, geb. ca, 1648, overl. 14-6-1700116, otr. Leiden 30-1-1671, tr. Leiden
12-1-1671117 Johanna Bogaarts, geb. Nieuwe Tonge 10-5-1649, overl. januari 1691"6, dr. van ds. Jo-
hannes Bogaarts, predikant in de Kaag"8, en Clara Gerrits van der Segen.

Johannes Douw, landmeter en notaris, oom paternel van Phüip Douw, 21 jaar, enige minderjarige
zoon van zaliger Philips Douw, doet in 1669 cen verzoek om veniam xtutis om op deze wijze de
negotie van zijn vader te continueren"9.

Op 12 januari 1671 liet hij door zijn oom de notaris Johannes Douw een huwclijkscontract op-
stellen.120 Hieruit blijkt, dat de beide ouders van Philip inmiddels zijn overleden. Philip werd ge-
assisteerd door zijn broer Picter Douw, zijn oom Johannes Douw en zijn zwager Alberr Lucas van
Steveningh. De bruid werd geassisteerd door haar beide ouders. Daarnaast werd het contract mede
getekend door Catharina Douw, Philips zus en Hclcna Rotshoeck, weduwe van Philips broer Jacob
Douw.

In tegenstelling tot zijn vader was Philip niet remonstrants, maar Nederduits hervormd. Mo-
gelijk was een direct gevolg van het feit, dat hij trouwde met een domineesdochter. Zijn kinderen
werden derhalve ook in de Nederduits Hervormde Gemeente gedoopt.

Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:

1. Margaretha Clara Douw, ged. 17-12-1671, bcgr. Leiden week van 21/28-6-1749, tr. 18-7-1700"6

ds. GualtherusZoutmaat, geb. Amsterdam aug. 1662, predikant te Marken 1699-1720, overl.
Marken 19/20-11-1720, zn. van Cort Zoutmaat en Grietje Wouters.
Margaretha Clara Douw vertrok op 22 maart 1698 met attestatie naar Amsterdam, waar ze vermoe-
delijk in het huwelijk trad met de predikant Gualtherus Zoutmaat. Uit dit huwelijk zijn volgens
een verklaring vier kinderen geboren: Johannes, Petrus, Clara Adriana en Jacobus111. Volgens Van
Lieburg zijn er echter minstens twee kinderen meer geweest, namelijk een Cornelis {1707-1777,
predikant te Oosthuizen 1730 en Goes 1742) en een Gualtherus (1703-1793, predikant te Spaarndam
1727, Leiden 1740)1".
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2. Cornelia Douw, ged. 28-12-1673, op 29 maart 1697 vertrokken met attestatie naar Amster-
dam.

3. Clara Douw, ged. 14-5-1675, op 30 oktober 1694 vertrokken met attestatie naar Den Haag.
4. Philippus Douw, ged. 20-5-1677.
5. Maria Douw, ged. 11-6-1685, waarschijnlijk begr. Leiden week van 28-7/4-8-1731.

Vllb. NatanaelDouw, geb./ged. Leiden 25-10/6-11-1612, hoscnverwer, overl. na 1647, otr. Lei-
den 22-2-1635 Annetje Verbeek, geb. Leiden.

Annetje Verbeek, huisvrouw van Nathanacl Douw verkrijgt op 10 juli 1639 attestatie naar Rot-
terdam. Op 26-11-1635 maakten Nathanael en Annetje een mutucel testament, wonende op de
Botcrstoot te RotterdamL!i. Susanneke Douw, jongste zuster van Nathanael werd bedeeld met een
legaat van tweehonderd gulden. Dat gold eveneens voor Annetjcs broer Hendrik Verbeek.

Nathanael Douw verhuurde in 1647 aan Hcndrick van Wijck een tegelbakkerij en twee woon-
huizen en erven in Rotterdam voor een periode van zes jaar tegen zeshonderd gulden per jaar124.

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam:

1. Anneken Douw, ged. 4-8-1637 (get. Annetgen Hovius, Annetgen Herdewius).
2. Johannes Douw, ged. 24-7-1640 (get. Ariaantje Huius, Annetgen Weitens).
3. Joosijna Douw, ged. 17-12-1641 (get. Hendrick Verbeeck, Elisabeth Hardewijn).
4. Johannes Douw, ged. 1-1-1643 (get. Hendrick Verbeeck, Elisabeth Hardcwijns).
5. Catharina Douw, ged. 5-1-1645 (get. Hendrick Verbeeck, Anneken Hardewijns).
6. Nathanael Douw, ged. 26-7-1646 (get. Hendrick Verbeeck, Lijsbeth Harduin).

Du -parezd Lanajclcxn 111 AcrLandtrvctu is »ooi"
VterTnöraens aide cvürÜoiidcrt -\ythiekrttch 'ticeden.
wen-jcbru likt bj l-.ii.ob

Detail van een kaart van Jan Pietersz. Douvc, 1620
(RAI, Gasthuizen, inv. nr. 1188)
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het portret van...1

[Wilhelmus van der Reep en Maria Slootbeek]

Wilhelmus van der Reep (zn. van Marcelis van der Reep en Magdalena van Es), geb. Zoeterwoude
17-11-1836, bouwmansknecht, overl. Lisse 3-5-1912, tr. Lisse 9-5-1869
Maria Slootbeek (dr. van Hendricus Slootbeek en Maria Thuis), geb. Sassenheim 14-3-1838, overl.

Lisse 28-12-1899
Uit dit huwelijk zijn te Lisse zes kinderen geboren.

De foto is waarschij nlij k te Lisse gemaakt omstreeks 1885/1900.

Literatuur
J. van der Reep, Een reconstructie van het leven van Marcelis (Celis) van der Reep, 1805-1853. Een tijds-

beeld (Voorschoten 1989).

J. van der Reep

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15- ^ M S Ë
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een 'danspur met dodelijke afloop
Benschop 1558

DOOR T. OSKAM

Inleiding
In de oudste delen van het oud-rechterlijk archief van Benschop bevindt zich achterin ieder
deel een hoofdstuk 'Getuygenissen'. Daarin staan getuigenverklaringen over bijzondere ge-
beurtenissen in Benschop in het betreffende jaar. Zo vond ik bij de bewerking van enkele oude
stukken verklaringen over gebeurtenissen op zondag 20 februari 1558'. In Benschop werd
carnaval gevierd en tijdens een dansfeest gebeurde iets, dat de hele Benschopse gemeenschap
schokte. Vele getuigen legden verklaringen af over de gebeurtenissen tijdens het feest. Twee
van deze verklaringen zijn hieronder geplaatst. Ter verduidelijking volgt na deze twee ver-
klaringen een genealogisch schema van de familie van de in akte genoemde Ariaen Jan Loychsz.
De daarin voorkomende namen en familieverhoudingen blijken uit de diverse Benschopse
archivalia2.

Ten versouck vanden schout vandes heeren wegen:
Herman Airtsz. woenachtich tot Culenburch oudt ontrent XXXI jaren gearresteerde [ge]tuycht en-
de verclaert bij sijnen eede dat hij op sondach lestleden geweest is int danspul ten huijse van Ghijs-
bert Heijnricksz. ende inden avont ontrent ses off seven uren begonnen die jonge gesellen te ki ven
ende rumoer te maken sulck dat hij sach dat eenen genaemt Ariaen (die hij heeft horen seggen die
soen van Jan Loychsz.3 is) stondt ende had eenen bloten opsteker4 aeffs5 in zij n handt gevuyst ende
stondt daer mede ende weysden ghins ende weder over het hooft vanden huijsfrouwe van Gijsbert
Heynricksz. saliger gedachten, die welck recht voor hem stondt ende in dat weijven6 soe viel die
selve vrouwe in sijnen arm ende seegh onder die voet ende hij getuyge hoer opnemende sach datse
gesteecken was in huer keel, daer sij terstondt aen doot gebleven is. [Ge]Tuycht hij ged[aagd]e voorts
dat hij nyemants meer messe wt sien hebben heeft ende datter oick bijde selve vrouwe niemant
meer vechtende ontrent geweest is. Actum [...] voor Claes van Losstadt scout, Franck Daemsz. ende
Aert Willemsz. gesworenen den xxii™ dach february anno [15] acht ende vijftich.

Ten versouck van GijsbertHeynricksz.7:
[Ge]Tuycht Elizabeth Gerrit Jacobsz. huysfrou dat warachtich is sij getuyge met Barbara Jan Loy-
chsz. huysfrou ende Barber Jan Loychsz. dochter gestaen hebben opten dyck voor die duere van An-
thonis Jan Gerritsz. opten selfden avont dat Hillegondt Cornelis dochter des voorn[oemden] Gijs-
bert Heynricksz. huysfrou saliger, God betert, nedergeleyt was. Aldair sij getuyge voorschreven]
met die voorschreven] vrouwen ende meer anderen geweest hadden [...]. Soe is Ariaen Jan Loychs.
soen daer verbij comen gaen ende sijn moeder ende suster voorschreven] spraecken hem aen
ende vraechden hem offhij gevochten hadde ende of hij tvoors[chreven] fey t nyet gedaen en hadde.
Seyde Adriaen neen ende een van beyden tooch sijn mes vuyt sijn scheyde ende haer getuyge dochte
dattet mes bebloyt was ende tmes worden so weder in sijn scheyde gesteken ende sij getuyge ginck
inde schuyt ende wilde nae huys vaeren ende hoorden dat doen des voorn[oemde] Ariaens moeder
wilde gaen bijde voorschreven] dode persoen. Daer Ariaen voors[chreven] op seyde: "neen moeder
gaet daer nyet, wat wilt ghy daer doen ? Compt bij mijn ick moet u wat spreecken". Ende sij getuyge
voer voort nae huys. Actum den xxv"1 february anno [is]s8.
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Loichjacobsz.
overl. ca. 1510

X

GeerteNN
overl. vóór 1561

[zij tr. (2) Floris Gijssen, overl. vóór 18-1-1558]

Jan Loichsz.
overl. vóór 22-12-1563

tr. Barbara NN

Anna Loichsdr.
tr. Jan Hermansz. Snoeck

Loichjansz. Willemjansz.
overl. vóór 30-5-1571
tr. Marichgen Rutger

Heynricksz.dr.

Barberjansdr. Adriaen Jan Loichsz.

Noten
1. Het Utrechts Archief (HUA), dorpsgerecht Benschop 207, fol. 113.
2. De namen van enkele personen die in het schema genoemd worden zijn o.a. terug te vinden in

HUA, dorpsgerecht Benschop 209, fol. 67V., 75,84,107V., 111,112, n6v.
3. Lodewijkszoon.
4. Dolk.
5. Afwaarts gekeerd of naar boven gekeerd.
6. Heen en weer zwaaien.
7. HUA, dorpsgerecht Benschop 207, fol. 114V.
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het portret van...1

[Hendrik Gerbehij en Neeltje Nibbering]

Hendrik Gerbehij (zn. van Jacobus Gerbehij en Aaltje Metz), geb. De Rijp 1-3-1821, timmerman,
overl. De Rijp 27-1-1893,. tr. De Rijp 9-5-1846 Neeltje Nibbering, geb. De Rijp 11-4-1823, overl.
De Rijp 11-10-1890, dr. van Klaas Nibbering en]ohanna Vermeer.

Neeltje Nibbering en Hendrik Gerbehij waren binnenmoeder en binnenvader van het doopsgezinde
weeshuis aan de Tuinbuurt te De Rij p [de groepsfoto toont het echtpaar Gerbehij-Nibbering met tussen
hen in de doopsgezinde wezen].

Uit dit huwelijk zij n vier kinderen geboren.

mevr. L. Gerbehij

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15.
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wegwijs

archiefnieuws

oudste archief's-Hertogenbosch ontsloten

Op donderdag 25 november 2004 is tijdens
de studiedag 'De stad geboekstaafd' de 'In-
ventaris van het archief van de stad 's-Her-
togenbosch 1262-1810' gepresenteerd. Deze
inventaris is het resultaat van meer dan een
kwart eeuw werk onder leiding van mr.
Jozef Hoekx en zijn opvolger drs. Valentijn
Paquay, medewerkers van het Stadsarchief
's-Hertogenbosch. Met dit omvangrijke werk
is het oude administratieve archief, het be-
langrijkste archief van de stad 's-Hertogen-
bosch, toegankelijk gemaakt voor een breed
publiek. De inventaris vervangt onder meer
twee voorgangers die nog uit de negentiende
eeuw dateren. Het is heel bijzonder voor Ne-
derland dat een inventaris van een dergelijke
omvang (ca. 1000 pagina's) in deze tijd het
licht ziet.

Het archief van de stad 's-Hertogenbosch
uit de periode 1262-1810 is het oudste en
meest omvangrijke archief dat in de depots
van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch be-
waard wordt. Het bevat in hoofdzaak de
perkamenten en papieren neerslag van het
handelen van het stadsbestuur en de stede-
lijke secretarie vanaf de eerste eeuw na de
stadsrechtverlening tot aan de periode van
het Franse Keizerrijk (1810-1813). Vanwege
zijn ouderdom, omvang en inhoud is dit be-

stand met recht het belangrijkste archief van
's-Hertogenbosch te noemen. Het archief, dat
originelen bevat vanaf de dertiende eeuw,
kent historische gegevens van voor 1200. Het
ruim vijf eeuwen omvattend archiefmateri-
aal beslaat globaal ca. 400 strekkende meter
papieren documentatie en ruim duizend
perkamenten oorkonden, in totaal bijna
10.000 inventarisnummers. In het archief
bevinden zich onder meer de rijke collectie
oorkonden, fraaie privilegeboeken, perka-
menten roltekeningen, maar ook lange reek-
sen notulen- en rekeningenboeken. Bekende
stukken als het vriendschapsverdrag met de
stad Leuven uit 1262, het capitulatieverdrag
na de verovering door Frederik Hendrik uit
1629 en het fraaie Rood Privilegeboek maken
er deel van uit.

Behalve informatie over het stadsbestuur,
het archiefbeheer, stedelijke financiën en
eigendommen bevatten de stukken ook veel
gegevens over relaties tot de centrale over-
heden van Brussel, later Den Haag, maar
ook over buitenlandse, kerkelijke, sociale
en onderwijsaangelegenheden. Met het ver-
schijnen van het lijvige boekwerk wordt een
nieuwe aanzet gegeven tot onderzoek naar
de geschiedenis van 's-Hetogenbosch.

[Archievenblad, jg. 108, nr. 10, dec. 2004]

stads- en Streekarchief Zutphen

aanwinsten archieven en collecties
Het Stads- en Streekarchief Zutphen ont-
vangt voortdurend nieuwe archieven, col-
lecties en aanvullingen daarop. De belang-
rijke of aansprekende aanwinsten van dit
kwartaal:
- het archief van zangvereniging Laus Deo

uit Wichmond
- van mevrouw Jensma-Marx kreeg het ar-

chief waardevolle aanvullingen van Huize
Welgelegen te Warnsveld en de Louise-in-
richting te Brummen

- de Warnveldse oud-burgemeester mr.
W.W. Hopperus Buma schonk zijn aante-
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keningen en verzameling gegevens over
het jarenlange proces van gemeentelijke
herindeling van Zutphen en Warnsveld

- het archief van de firma Reesink. Over dit
archief verscheen onlangs Van smederij tot
handelshuis: Reesink, nu ook onder de rook van
Zutphen door Hans Ellenbroek, uitgegeven
door Koninklijke Reesink nv. en verkrijg-
baar in de boekhandel.

Nieuwe archieven worden direct opgenomen
in ons actueel archievenoverzicht:

www.streekarchiefzutphen.nl

U vindt daar alle gegevens over de aanwin-
sten en gegevens over onze andere archieven
en collecties! De verwerving van het Reesink-
archief zal uitgebreid aan de orde komen in
ons volgende kwartaalblad.
Adres van het Regionaal Historisch Cen-
trum: Spiegelstraat 13-17, Zutphen; tel.:
0575-512157; E-mail:

streekarchief@zutphen.nl

Geopend: dinsdag 9.00-21.00 uur (juni t/m
augustus tot 17.00 uur); woensdag - vrijdag
9.00-17.00 uur.

Regionaal Historisch Netwerk Achterhoek-Liemers

Sinds kort is er een nieuwe website voor ar-
chiefonderzoek in [de] lucht: het Regionaal
Historisch Netwerk voor Achterhoek-Lie-
mers. Het Stads- en Streekarchief Zutphen
is één van de deelnemers aan dit project. De
website is bedoeld voor iedereen die graag
een overzicht wil hebben van het aanbod van
archieven, collecties en boeken in en over de
regio Achterhoek en Liemers. Naast de regu-
liere archiefdiensten met hun talrijke over-
heids- en particuliere archieven participeren

ook de archiefdienst van het Waterschap Rij n
en IJssel en het Staring Instituut in het pro-
ject. Neem de proef op de som en bezoek de
website:

www.achterhoek-liemers.nl
Museum Henriette Polak: Tentoonstelling
Joop Sjollema (1900-1990), een overzicht van
zijn werk [tot 3 april 2005].
[Activiteiten, Kwartaalblad van het Regionaal

Historisch Centrum Zutphen en het Mu-
seum Henriette Polak, nul-nummer 2004]

Woerden e.o. een bezoekje waard!!:

www.groenehartarchieven.nl
Streekarchief Rijnstreek in Woerden werkt
met de collega-archiefdiensten uit Gouda
en Alphen aan den Rijn samen onder de noe-
mer 'Groenehart-archieven'. In een eerdere
Nieuwsbrief werd al bekend gemaakt, dat er
een gezamenlijke internetsite is: www.groen
ehartarchieven.nl. Deze site, die steeds ver-
der wordt uitgebouwd, bevat nu al erg veel
informatie over Woerden en omgeving.

Erg populair is de beeldbank, waarin u
kunt grasduinen naar oude ansichten van
onder meer Woerden, Harmelen, Kamerik
en Zegveld. Daarnaast worden er vanuit het
Streekarchief in Woerden indexen geplaatst,
waarmee de bezoeker bijvoorbeeld op zoek
kan gaan naar een bekende voorouder. Het
voordeel is dat in één moeite door ook de

bronnen van de naburige archiefdiensten
doorzocht kunnen worden. Dat zijn twee,
nee drie vliegen in één klap! Voorbeelden van
indexen op de site uit het werkgebied van
Streekarchief Rijnstreek zijn die op het nota-
rieel archief van Kamerik (1670-1771); het be-
volkingsregister van de vrouwengevangenis
Woerden (1861-1871) en de Woerdense legger
van verponding. Als klapper op de vuurpijl
komt daar een dezer dagen de index op het
oude notariële archief van Woerden bij.
Daarnaast vindt u allerlei informatie over de
archiefdienst en het archievenoverzicht. De
meest recente uitbreiding vormen de korte
geschiedenissen over onderwerpen als de
duiventoren van Harmelen, het kasteel van
Woerden, de katholieke kerk van Kamerik
en het stoomgemaal van Zegveld. In de loop
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der tijd zal zo een omvangrijke historische
encyclopedie over het werkgebied van de drie
archiefdiensten ontstaan. Kortom, de web-
site van de Groenehart-archieven is er eentje
om in de gaten te houden.

archieven landbouwcoöperaties
Het Streekarchief heeft van Agrifirm (voor-
heen de CAVO) tal van kleine archieven in
bewaring gekregen, die afkomstig zijn van
voormalige land- en tuinbouwverenigingen
in West en Midden-Nederland. Veel land-
bouwcoöperaties werden ongeveer 100 jaar
geleden opgericht. De aan- en verkoopver-
eniging 'Woerden en Omstreken' (later opge-

gaan in de Cavo) werd in 1947 opgericht.

notariële archieven
Op de studiezaal van het Streekarchief zijn
nu ook indexen beschikbaar die betrekking
hebben op de notariële archieven uit 1850-
1875 binnen het werkgebied. Groot voordeel
is dat niet alleen op naam gezocht kan wor-
den, maar ook op de plaatsaanduidingen die
in de akten vermeld staan. Wie benieuwd is
naar de geschiedenis van een boerderij of
molen kan van deze zoekmogelijkheid ge-
bruik maken.
[Historisch Platform Woerden, nieuwsbrief,

nr. 8, eind 2004, pag. 1,2,3]

stadsarchief Antwerpen

nieuwe folder openbaarheid
Naar aanleiding van de vernieuwde wette-
lijke regeling van de openbaarheid van be-
stuur, heeft het stadsarchief ook zijn folder
'Openbaarheid van archieven' aangepast. U

kan gratis een exemplaar aanvragen op:
mailto:stadsarchief@stad.antwerpen.be
[Nieuwsbrief Stadsarchief Antwerpen, nr. 11,

dec. 2004]

TOP

De website TOP:
top.archiefplein.nl

is opnieuw uitgebreid. Sinds enkele weken
zijn ook de belangrijkste genealogische
databases van het Historisch Centrum
Leeuwarden bereikbaar via de website van
Toegang Op Personen (TOP). Daarmee staat
het aantal aangesloten instellingen nu op
dertien (wanneer je de deelnemers in Genlias
als één rekent).

Het aantal aangesloten databases ligt wat
hoger, zo participeert het RHC Eindhoven
met twee databases en het Historisch Cen-
trum Leeuwarden met vier. Het aantal be-

zoekers van TOP varieert momenteel tussen
de 13.000 en de 16.000 per maand. Dat is mis-
schien niet zo hoog in vergelijking met de be-
zoekerscijfers van de afzonderlijke websites,
maar in relatie tot de functie van TOP is dat
goed te noemen. Immers, je gebruikt TOP in
principe maar één keer. Daarna weetje welke
websites informatie bieden over jouw per-
soon en kun je die rechtstreeks benaderen,
zonder de omweg via TOP.

[diversa, nieuwsbrief van de verenigingvoor
de documentaire informatievoorziening en
het archiefwezen, 5C jg. (2004), nr. 4, pag. 2]

het Nationaal Archief

op weg naar een virtuele studiezaal
Het Nationaal Archief bewaart 90 kilometer
archief uit bijna duizend jaar geschiedenis.
Dat zijn zo'n 6500 verschillende archieven
en archiefjes van de overheid en beroemde

personen. Om de historische informatie in
al die archieven - in grote lijnen - toegan-
kelijk te maken, heeft elk archief een in-
houdsopgave of inventaris. Deze biedt de
(amateur)onderzoeker toegang tot de in-
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houd. Zoeken en vinden in de studiezaal gaat
op die manier sneller.

Het Nationaal Archief vindt het belangrijk
dat onderzoekers ook via de website snel
veel informatie vinden over wat ze zoeken.
Daarom zullen de komende jaren steeds
meer inventarissen via internet ter beschik-
king worden gesteld. Op dit moment kunt
u al door tachtig stuks bladeren vanachter
de pc in uw eigen huiskamer of kantoor.
Blader bijvoorbeeld eens door de talloze - al
dan niet particuliere - VOC-archieven, het
Geheim Kabinet van de Koningin (1946-1975)
of het archief van de premier (1942-1979). U
vindt de inventarissen in de website-rubriek

'zoeken in archieven'. Ook de zoekmachine
geeft treffers in alle gedigitaliseerde inventa-
rissen.

Om te garanderen dat de digitale inhouds-
opgaven ook in de toekomst bruikbaar
blijven, is ervoor gekozen te digitaliseren
volgens de internationale standaard EAD
(Encoded Archival Description). Elk jaar zal
een groot aantal veel geraadpleegde inven-
tarissen op deze manier worden toegevoegd
aan de virtuele studiezaal van het Nationaal
Archief. Uiteindelijk zullen alle inventaris-
sen uit de archievencollectie online staan.

[Nationaal Archief Magazine, 2004/4, pag. 21]

zes archieforganisaties werken nauw samen op ICT-gebied

In de afgelopen maanden tekenden zes ar-
chieforganisaties een convenant over een
nauwere samenwerking op het gebied van
informatie- en computertechnologie. De
betrokken partijen zijn: Gelders Archief, His-
torisch Centrum Overijssel, Nieuw Land Erf-
goed, Rijksarchief Noord-Brabant, Utrechts
Archief en Zeeuws Archief.

De archieforganisaties streven naar een
identieke technische infrastructuur en schaf-
fen in de toekomst software aan in overleg.
De deelnemers aan het convenant denken
op deze manier schaalvoordelen te halen en

kennis uit te wisselen over technische syste-
men, software en webapplicaties. Er is onder
meer een gezamenlijk regionaal ICT-team
dat de zorg draagt voor de technologische
infrastructuur van de archiefinstellingen.

Het Gelders Archief coördineert de werk-
zaamheden. Aanleiding is het feit dat de ar-
chieforganisaties vrijwel gelijke bedrijfspro-
cessen hebben en dat steeds meer (toegangen
op) collecties digitaal raadpleegbaar zijn.

[Re/aftemagazine, Gelders Archief, najaar
2004, pag. 10 / Archievenblad, jg. 108, nr. 10,

dec. 2004, pag. 9]

Uit Antwerpse Bron (137)

6-9-1571; Jouffr. Johanne van Cruyningen weduwe wylen Huybrechts van Ruyven cum tutore con-
stituit [machtigt] mr. Jan Beemondt, Splinter van Hamersfeit woonende tot Vuytrecht ende Adri-
aen Buysscher woonende tot Ha(e)rlem... omme int besundere alsulcke sake ende proces als zy
constituante vuytstaende en de te doen heeft tegens deecken ende capittele van Gheervliet.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 329, f. 455] [M.V-K]
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jaarverslag van de hoofdredacteur
Gens Nostra 2004

Gens Nostra telde in 2004 - zonder registers enz. -632 pagina's (2003:688). Hoogtepunt vorm-
de in april/mei het Alkmaar-nummer. Gens Nostra verschijnt in een oplage van ruim 11.000.

Sinds mei 2003 is de samenstelling van de redactie: L.F. van der Linden (hoofdredacteur)
(LvdL), C.H. van Wijngaarden (eindredacteur) (CvW), mevrouw drs. J. Bos-Bliek (ABB), B.
van Dooren (BvD), drs. C. de Graaf (CdG), A.P. Hoekstra (AH) en mevrouw M. Vulsma-Kap-
pers (M.V-K). De redactie streeft naar extra ondersteuning en is daartoe met een kandidaat in
gesprek.

De hoofdredacteur is het diensthoofd, het aanspreekpunt voor de lezers en vertegenwoor-
diger van Gens Nostra naar het hoofdbestuur en 'naar buiten toe'. De eindredacteur draagt
zorg voor de techniek van Gens Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt de layout) en on-
derhoudt de contacten met de drukker en zetter.

Naast de normale redactionele werkzaamheden verzorgt mevrouw Bos-Bliek de Vragenru-
briek inclusief de onderdelen 'Gezocht: naamgenoten en/of...' en 'Alleen voor emigranten
...'. Samen met De Graaf neemt zij de boekbesprekingen op zich. Hoekstra verzorgt de ru-
briek 'Het portret van' en Van Dooren zorgt voor een deel van de registers; Van Wijngaarden
tenslotte stelt de inhoudsopgaven samen. Voorts verzorgt mevrouw Vulsma-Kappers de ru-
briek Periodieken, het Archiefnieuws in de rubriek Wegwijs en de controle van de jaarlijkse
registers.

Onmisbare hulp verlenen ook trouwe medewerkers als ing. C.QjC.M. Walschots te Rijswijk
(ZH), heraldisch tekenaar, P. M. op den Brouw te Gouda, bij het samenstellen van de registers,
mevrouw W. H. van der Horst-Harkema te Utrecht, medewerkster van het onderdeel Aanwin-
sten in de rubriek Boeken, A. J. Stasse te Utrecht, voor een deel van de voorbereiding van het
nummer in het kader van de genealogische dag en R. F. Vulsma te Amsterdam, financieel advi-
seur, en contactpersoon voor de rubriek 'van de afdelingen'. De hoofdredacteur is bovendien
ondersteund door diverse andere medewerkers van de NGV.

Het register over 2003 is in juli 2004 verschenen (over 2002: in september 2003). Doel blijft
om het register zo spoedig mogelijk in het erop volgende jaar beschikbaar te hebben.

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de firma's
Perfect Service te Schoonhoven (voor het zetwerk), Krips te Meppel (voor het drukken en vou-
wen) en Presikhaaf te Arnhem (voor het snijden, nieten en verzenden). In 2004 zijn de finan-
ciën voor Gens Nostra binnen de begroting gebleven.

GensNostra streeft binnen de genealogie naar een zo groot mogelijke diversiteit aan bijdragen,
in soort, in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht voor genealogieën, kwartier-
staten, biografieën, bijdragen over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn in 2004: 38 (in
2003:67) vragen gesteld, werden in de rubriek Wegwijs achttien verschillende bijdragen over
onderzoeksmogelijkheden en discussieonderwerpen geplaatst (met name archiefnieuws ),
zij n in de rubriek Boeken in totaal 101 (in 2003:119) recensies verschenen en is het aandeel van
de periodieken evenals in 2003: 20%. De korte beschrijvingen van talloze periodieken in Gens
Nostra geeft de lezer inzicht in wat, waar nieuw is verschenen.
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De redactie van Gens Nostra streeft naar kwaliteit. De presentatie en leesbaarheid van Gens
Nostra blijven punt van aandacht. Vanaf 2004 is met een nieuwe lay-out begonnen. In juli
2004 is een nieuwe rubriek 'Het portret van' gestart om oudere portretfoto's te publiceren.
De rubriek blijkt een succes gezien het grote aanbod ontvangen portretten. Voorts is vanaf het
gecombineerde april/meinummer 2004 in de rubriek Boeken af en toe een illustratie toege-
voegd. De redactie staat open voor ideeën. Het drukken in kleur is kostbaar en full-color vergt
meer financiële ruimte dan thans beschikbaar is.

De inzendingen worden zoveel mogelijk chronologisch naar aanbieding aan de redactie op-
genomen. De wachttijden tussen indiening en plaatsing van bijdragen zijn in het verslagjaar
iets toegenomen (door een toename in het aanbod) en zijn voor sommige auteurs wat lang.
Toch zou dit niemand mogen ontmoedigen een artikel voor Gens Nostra in te zenden. Immers,
met het publiceren van uw artikel in Gens Nostra, wordt het resultaat van uw onderzoek voor
andere belangstellenden ontsloten en blijft dit op vele plaatsen voor lang bewaard. De redac-
tie nodigt auteurs graag uit om een manuscript in te zenden.

L.F. van der Linden
hoofdredacteur Gens Nostra

Uit Antwerpse Bron (138)

10-9-1603; Guillaume van Muyswinckel timmerman, woonende tot Bruessele pro se et nomine
van Peeter Coppens sone wylen Robrecht Coppens daer moeder aff was Philippine van Muyswinckel,
zyn zuster was, Item van ]oost van Muyswinckel zyn broeder, woonende tot Oppeulen en van
heer Joose Heylens doctor in den Godheyt en Recht van het Collegie van de De la Motte in den
universitey t van Douay sone wylen Laureys Heylens daer moeder af was wylen Margriete van
Muyswinckel, als erfgenamen heer ]ans van Muyswinckel in zyn leven priester en canoniek der
Collegiale kerek van Sint Goedele tot Bruessele, vercochten en lieten afquyten Wouter Ma-
theeuss, woonende tot Roosendael, 24 karolusgulden 2 stuivers erflijk [rente], die Catharine
Cornelis Pynxdr. weduwe wylen Bartholomeus Cornelis scheepstimmerman was, woonende on-
der den Schoutets ampt van Roosendael int gerechte van den Cortendyck opten vyfden dach
octobris anno xvC.Lxxix vercocht heeft Peetere van Loiytsen [?] in den name ende tot behoeve
van de voors. heeren Janne van Muyswinckele, daeraff hen die verstorven zyn, op een stede
met huyse, schure... thien gemeten gelegen onder den Schoutet ampt van Roosendael inden
voors. gerechte van Cortendyck.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 448, f. 78] [M.V-K]
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boeken

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

AXL DE GRAAVF

VIERHONDERD
JAAR

GRAVEN

VAN HET GEHACKT

DE GRAAPO')

LAUTENBACH
VIER EEUWEN FAMILIEGESCHIEDENIS

Genealogie
A. C. de Graaff, Vierhonderd jaar Graven. Genealogie

van het geslacht De GraaflJ), Capelle aan de IJssel

2004,589 pp. ïll. + index; ISBN 90-9017990-9.

De Stichting Jan Ariensz Bastïaensz de Graeff
geeft al jaren een (in ons Verenigingscentrum in
te zien) familieblad uit en nu dan ook een fami-
lieboek. Een zeer lijvig familieboek wel te ver-
staan. De man aan wie de Stichting haar naam
ontleent is opgenomen als generatie III (diens
vader Arien Bastiaensz en grootvader Bastiaen
de Graeff zijn uit bronnen niet bekend). Deze
Jan trouwde in 1627 met Neeltken Jans. Uit hun
huwelijk sproten twee zoons: Theunis en Arien.
Een deel van hun nageslacht schrijft de naam
met een enkele 'f, een ander deel met dubbele
T. Vanaf pagina 399 zijn afschriften van akten
opgenomen en uiteraard een index. Het boek is
prachtig geïllustreerd met vele foto's.

M.J<mgsmaL,Het nageslachtvan AlbertEytesenAnje

Wilkms. Families uit het Fries-Groningse grensgebied

o.a. Jongsma en Wijkstra, Schoorl 2004, 686 pp.,

index; ISBN 90 64SS 448X.
Bij de naam Wijkstra gaat direct een belletje

rinkelen: IJe Wijkstra. Via de index is hij snel ge-

vonden op pagina 42. Hij vermoordde in Lucas-
wolde in 1929 vier agenten, toen zij probeerden
de bij hem thuis wonende Aaltje Wobbes-van
der Tuin op te pakken. Een drama, waarover
heden ten dage nog wordt gesproken. Maar ge-
lukkig is er veel meer - en ook positievers - over
deze familie te melden. Hoewel de titel zowel
Friesland als Groningen noemt, ligt de baker-
mat in Drenthe, namelijk in Roden. Toegege-
ven, de stamvader Albert Eytes zelf vertrekt al
naar het Groningse Tolbert, waar hij twee maal
huwde [respectievelijk in 1696 en 1705) en waar
zijn kinderen gedoopt werden. In de vierde ge-
neratie (grofwel geboren tweede helft 18e eeuw)
ontstaan verschillende familienamen: Wijkstra,
Jongsma, Van der Span. Een mooi vormgegeven
boek, helaas zonder afbeeldingen.

J. Lautenbach, Lautenbach. Vier eeuwen familie-
geschiedenis, Leeuwarden 2004, 594 pp., ill. +
index.

Een buitengewoon mooi vormgegeven boek,
dat generatiegewijs de nakomelingen van de
gerechtsschulte van het Friese Regiment Jaco-
bus Lautenbach (overleden 1611) beschrijft. On-
der zijn nakomelingen vinden we chirurgijns
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en predikanten in Friesland. Veel foto's en zeer
veel begeleidende teksten maken het boek echt
'af. Een deel van de familie (afstammelingen
van Cornelis Willem 1833-1921) schrijft de naam
als Lautenbag. Niet onvermeld mogen blijven
de uitklapbare schema's, die achterin het boek
zijn ingebonden.

F. Mollema, Allemaal Mollema. Het nageslacht van
Jolke Hepkes en Hein Molles Haarlem, 2004, 105
pp., ill. + index.

De naam Mollema suggereert een Noord-Ne-
derlandse afkomst en dat is ook correct. Jolke
Hepkes en Hein Molles (Hein is een vrouw!)
trouwden in 1678 te Kort/Langezwaag. Was
men in de 17e eeuw nog lidmaat van de Ne-
derduits Gereformeerde kerk, in de 18e eeuw
zijn veel familieleden van de doopsgezinde
religie, wat in het deel rond Drachten niet onge-
woon is. Reeds in de derde generatie duikt de
naam Mollema op bij Hein Molles Mollema.
Het boek is mooi uitgegeven, met vele aantrek-
kelijke foto's.

P.J. Nan, Verschillende families uit West-Friesland,

Heemstede 2003, aantal pp. onbekend, index.
In een eenvoudige uitgave dat eigenlijk is op-

gebouwd uit 21 verschillende genealogieën met
elk een eigen bladzijdenummering. Gemeen-
schappelijk hebben ze de regio van herkomst:
West-Friesland alsook het feit, dat ze ergens
in de kwartierstaat van de auteur voorkomen.
Naast de familie Nan komen geslachten als Krij-

ger, Buis, Vangst, Vleugel, Groot, Timmerman,
Valk, Neefjes, Smit, Bocht, Ettes, Tulp en Oud
aan bod.

D.P. de Putter, De familie De Putter. Beperkt paren-
teel, Houten 2003,111 + 27 pp., ill. + index.

In 1847 vertrokken als afgescheidenen meer-
dere Zeeuwse families naarde Verenigde Staten
en stichtten daar het plaatsje Zeeland. Onder
hen was Marinus de Putter. Er lijken wel na-
komelingen te zijn geweest, maar die zijn nog
niet opgespoord. De meeste De Putters bleken
echter honkvast in het Nederlandse Zeeland.
Honderd jaar later, in 1947 bleken er namelijk
in Zeeland 374 personen met de naam De Put-
ter te wonen. In de rest van Nederland komt
de naam nauwelijks voor. De personen in deze
publicatie zijn dan ook voornamelijk te vinden
in Zeeland. De meesten, zo niet allen, zullen af-
stammen van Cornelis Stoffels de Putter die op
6 augustus 1667 op Tholen overleed.

CdG

E. Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen, Valkens-
waard 2004, 288 pp., ill. + index; ISBN 90-
9017914-3.

Als stamvaders van de familie worden
beschouwd Gijsbert Goertzen en zijn drie
zonen Alert, Heymen en Abraham. Zij voer-
den nog niet de familienaam; dat deed de vol-
gende generatie. Gijsbert wordt reeds in 1591
genoemd, hij was gehuwd met Maria Alarts.
Omdat zoon Heymen al snel vanuit Herwij-

Van Zeeman tot Landman
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nen naar Andel verhuisde, wordt die plaats,
na Herwijnen, als een tweede bakermat van
de familie beschouwd. De afstammelingen
van de drie zonen worden in drie takken
behandeld, eerst tot 1811, daarna de latere
generaties. In 1660 vertrok een zoon van Hey-
men met vrouw en kinderen naar Nieuw Ne-
derland; van hem stammen alle Amerikaanse
Roosa's af. Het is een helder opgezet en fraai
vormgegeven boek geworden.

ABB

J. H. Smallenburg, Genealogie van de familie Smal-

lenburg komende uit Het Gooi vanaf begin 1600 tot

2003, Heerhugowaard 2003,293 pp., ill.+index.
Stamvader is de hypothetische Barent Smal-

lenburg, die slechts bekend is uit de familie-
naam en patroniem van twee zoons genaamd
Wouter en Anthonis Barentsz Smallenburg.
Wouter en Anthonis leefden in de eerste helft
van de 17c eeuw in Hilversum. Beiden kregen
een enorm nageslacht. Door het huwelijk van
Frederik Smallenburg (1712-1778) met Agatha
van Breest (1725-1806), wier moeder een Cats
was, komen de samengestelde familienamen
Van Breest Smallenburg en Van Cats Smal-
lenburg in de familie. Het bock is verlucht met
foto's en voorzien van een index.

J.M. Staadegaard, Van Zeeman tot Landman. Een

genealogie van de familie Stadigaart, z.p., z.j., 380

pp. Ül. + index; ISBN 90-9016930.

De naam Staadegaard of Stadigaart (of welke
variant ook) klinkt niet echt inheems. Deson-
danks is het een oude Noord-Hollandse naam.
Reeds aan het begin van de 17e eeuw komt
een zekere Gerrit Wülemsz Stadigaart voor te
Egmond aan Zee. Kwam hij van elders of zijn
ouders? De namen van zijn ouders waren Wil-
lem Gerritsz en Ariaantje Joosten en zij zijn
de stamouders van dit geslacht. Volgens de
inleiding voerden zij de familienaam niet; in de
genealogie (vanaf pagina 75) worden ze wel met
die naam aangeduid. Bijzondere vermelding
verdient het Fonds Staadegaard, ingesteld door
IJsbrand Willemsz Stategaard bij testament uit
1704. Het fonds bestaat heden ten dage nog als
een zelfstandige stichting.

R. Vader, Familie Lagaaij 'de levenlustigen', Best

2004,169 pp., ill. + index; ISBN 90-9017670-

5-
De ondertitel die slechts in het colofon nog
extra wordt genoemd is: genealogie van het
Zeeuwse geslacht Lagaaij. Weliswaar heb-
ben ze er lang gewoond, de eerste generatie
is afkomstig uit Brugge, waar Maillyaert de
Lagaij ergens in de vroege zestiende eeuw
moet hebben geleefd. Zijn zoon Joan woont
aanvankelijk te Brugge als rentmeester, maar
vestigt zich later in zijn leven als chirurg te
St. Maartensdijk. Tot in de ige eeuw bleek
de familie Zeeland trouw. Het boek is mooi
geïllustreerd en vormgegeven, alleen de
gebruikte nummering is mijn inziens niet
handig (hoewel de auteur dat juist weer wel
vindt).

Parenteel
D. Hiemstra , Brugt Aukes Hartstra (1863-1936)

Jeltje Hendriks van Seyen (1862-1941), Linschoten

2004,287 pp. ill. + index.

Brugt Aukes Har (si ra
18(..l- 1936

Jelijt Hendriks van Seyen
ÏMI • 1941

Het boek bevat een parenteel, aanvangend
met Brugt Aukes Hartstra en zijn vrouw
Jeltje Hendriks van Seyen. Het is, anders dan
de meeste genealogieën en parentelen, veel
meer vertellend van aard. Nadeel is, dat snel
even iets opzoeken eigenlijk niet lukt. Ener-
zijds omdat het in lopende tekst moeilijker
zoekt, anderzijds omdat je geneigd bent te
gaan lezen in de teksten. Ook de vele foto's
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trekken de aandacht en geven dat het boek
plezierig leest. Soms zijn de verhalen onroe-
rend, zoals het verhaal over Aleida Hartstra
(overleden 1985} op pagina 170 en volgende.
Al met een al leuk boek met veel gegevens
over recente tijd.

P.J. Nan, De erfgenamen van Lijsbeth Jacobs uit

Binnenwijzend en hun nakomelingen, Heem-

stede 2004,190 pp., index.
Op 3 februari 1648 liet de ongehuwde en
wellicht al op leeftijd zijnde Lijsbeth Jacobs
een testament opmaken, dat ze op 19 augus-
tus 1654 aanvulde. Het origineel uit 1648 is
verloren gegaan, maar de aanvulling is wel
bewaard gebleven, evenals het tweede testa-
ment van 1659. Vandaar deze belangstelling
voor deze testamenten. Dankzij deze gege-
vens kon de familie van haar worden gere-
construeerd, omdat zij allerlei familieleden
bij naam en toenaam heeft genoemd. Van-
daar dat een parenteel gepresenteerd wordt,
beginnend bij haar vaderJacob Reijnders, die
in 1592 wordt vermeld. Veel nakomelingen
woonden in West-Friesland en droegen fa-
milienamen als Metselaar, (De) Vriend, Wit,
Prins, Hoek, Veul, Groot en Hofland.

Kwartierstaat
P. Hanhart, The Family History of Peter Hanhart
and Alice Steneker, Lethbridge Alberta 2004,
vijf delen, Ül.

THE FAMILY HISTORY

Peter Hanhart and Alice Steneker

Pcler Hiaban u d Alicr Sltoektr

In vijf delen (door de NGV bijeengebonden)
heeft de auteur (in het Engels) geschreven
over de Nederlandse voorouders van hem-
zelf en zijn vrouw. Het eerste deel is zijn
eigen kwartierstaat met als kwartieren in de
vierde generatie de familienamen Hanhart/
Lammcrs, Van Baaren/De Pater, Poptie/Sleg-
tenhorst en Susan/De Gunst. Het tweede deel
is gewijd aan meerdere families Hanhart,
afstammend van verschillende stamvaders,
grotendeels uit Zwitserland. Stamvader van
de familie van de auteur is Heinrich Hanhart
(overleden 1542). In het derde deel komt de
familie Poptie aan bod. Stamvader was Giles
Peaupctit (overleden 1628) uit Sedan. Eén van
zijn nakomelingen arriveerde zoals velen in
Leiden. In het vierde deel worden respectie-
velijk de families Steneker en Swagermans
besproken.

M. Vink en R.G.C. Vink, Vink - Mallan ca. 1345-
2003 en aangetrouwde families, Voorburg 2003,
789 pp. ill. + index (verkrijgbaar door over-
making van € 110,- incl. porto op giro 772298
t.n.v. RGC Vink te Voorburg).
Een luxe ingebonden werk van bijna 800
pagina's is letterlijk zware kost, maar fi-
guurlijk een enorme hoeveelheid gegevens.
Wie denkt, dat het gehele boek aan een of
meerdere familie(s) Vink is gewijd, krijgt
een aangename verrassing. Uiteraard staat
het begin van het boek in het teken van een
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familie Vink uit Capelle (N-Br.), afstammend
van het in 1630 aldaar gehuwde echtpaar
Adriaen Hendricx en Jenneke Jansdr. Van
elke persoon is een korte of langere beschrij-
ving gegeven (met bronvermelding). Echter,
vanaf pagina 60 krijgt de lezer stamreeksen
van alle families uit de kwartierstaat Vink-
Mallan. Dat laatste is behoorlijk uitgebreid
(hier en daar lijken het wel genealogieën),
want ook hier zijn beschrijvingen per per-
soon opgenomen. Naast de familie Mallan
die al in de titel staat vermeld (afstammend
van Thomas Malan, die eind 17e eeuw van
Rouen naar Nederland kwam) betreft dat on-
der meer vrij willekeurig: De Leeuw, Van der
Linden, Mostert, Saly, Van der Have, Van der
Graeff, Zevenbergen, Groesbeek, Van Altena
enVanMeppelen.

CdG

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
S. van Doornmalen, 'Zogoed als deze silhouet ten
maar kunnen zijn',De oudste foto's van de Bomme-
lerwaard 1848-1914, Zaltbommel 2004,120 pp.,
ill; ISBN 90-5994-015-6, prijs € 18,50.
Deze uitgave verscheen tegelijk met een foto-
tentoonstelling, die het Streekarchief Bom-
melerwaard had samengesteld in het Maar-
ten van Rossummuseum te Zaltbommel.
Boek en tentoonstelling waren bedoeld als
eerste kennismaking met de oudste fotogra-
fie van de streek. De lokale en regionale his-

torische documentaire waarde van de foto's
was hierbij het belangrijkste uitgangspunt.
Opgenomen zijn portretten van personen en
(famihe)groepen, schoolfoto's, stadsgezich-
ten en memorabele gebeurtenissen.

J.N.A. Groenendijk, De 'Weeren' van Zaltbom-
mel, Sociëteit 'De Verdraagzaamheid' te Zaltbom-
mel 1803-2003, Zaltbommel 2003,279 pp., ill. +
index; ISBN 90-5994-002-4, prijs € 22,75.
In de politiek woelige periode aan het eind
van de ïSe eeuw werden in veel steden socië-
teiten opgericht, die ofwel patriottisch ofwel
Orangistisch getint waren. Deze eerste socië-
teiten was meestal een kort leven beschoren,
daar zij, al naar gelang de politieke voorkeur
van het stadsbestuur, nogal eens verboden
werden. Ook in Zaltbommel was dat het
geval. Na vier politiek sterk gekleurde voor-
gangers werd daar uiteindelijk in 1803 een
vrij neutrale sociëteit, vanaf 1828 'De Ver-
draagzaamheid' geheten, opgericht. Deze
sociëteit had als doelstelling de leden mo-
gelijkheden te bieden voor ontspanning en
een goed gesprek en stond in principe open
voor alle mannelijke burgers. Er was echter
wel een ballotage en in de praktijk kwamen
de leden voornamelijk uit de bestuurlijke
elite. In het jubileumboek, dat verschenen
is ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan,
wordt op boeiende wijze het wel en wee van
de sociëteit en haar leden geschetst. Ook voor
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genealogen met Zaltbommelse voorouders
valt er veel informatie uit te halen.

ABB

N. Noordervliet-Jol, Schevenings bezit. Kleden
en teven op Scheveningen door de eeuwen heen,
Den Haag 2003, 209 pp. ill. + index; ISBN
90-77032.29.0 {verkrijgbaar voor € 39 bij
uitgeverij De Nieuwe Haagsche te Den Haag,
giro 3296).

SCHEVENINGS BEZIT

Aan de hand van 180 boedelinventarissen
betreffende Scheveningse families wordt
een beeld gegeven van de waarde van kleding
voor de Scheveninger van de 16e eeuw tot die
van de 20e eeuw. Van veel in de boedelinven-
tarissen genoemde personen worden tevens
de genealogische gegevens vermeld. Van de
latere periode zijn zeer vele prachtige foto's
opgenomen van mensen met typisch Scheve-
nings klederdracht. Maar ook dan is er nog
verschil tussen het ene klederdracht en het
andere klederdracht. Een visser ging anders
gekleed dan een burger en in de rouwtijd
dienden weer andere kledingsvoorschriften
in acht genomen te worden. Voor liefhebbers
van klederdracht en Scheveningen een must.

CdG

Heraldiek
H. Rottier en M, Van de Cruys, Heraldiek. Wa-
pens kennen en herkennen, Leuven 2004 (Uitge-
verij Davidsfonds, 351 pagina's en ongenum-
merd register van 11 pagina's, prijs € 29,50,
ISBN-nummer 905826274X).

Een prachtig heraldisch naslagwerk. Het
behandelt de meest voorkomende vragen
zoals, hoe werden wapens gebruikt, de ont-
staansgeschiedenis, de verschillende stijlen,
de diversiteit aan wapenstukken en nog
veel meer. Op pagina 274 begint een para-
graaf over wapengebruik op wapenborden
en grafmonumenten, iets dat nimmer zo
uitvoerig werd beschreven als hier. Het iden-
tificeren van een kwartierstaat aan de hand
van een oud wapenbord wordt door menig
genealoog en heraldicus als een obstakel
beschouwd, en kan hierdoor een hulp zijn.
Het boek bevat meer dan 250, meest in kleur,
afgebeelde illustraties. Deze vertonen zegels,
monumenten en oude wapenboeken, maar
ook veel moderne heraldische kunstenaars
vertonen hun werk. Namen als Van den Sig-
tenhorst, von Volborth, Meijerink, De Bruin,
Bultsma, Cheron en Van Hilten zijn de meest
bekende namen uit ons taalgebied. Lijsten
van geraadpleegde boeken en een illustra-
tieverantwoording sluiten dit boeiende boek
af-jammer dat er geen notenapparaat is ver-
meld.

G.G.Zanoli
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Periodieken

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

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

Nederland
Angstelkroniek. nr. 12, nov. 2002. W.W. Timmer: Opsporing verzocht [Neeltje Schapenstalder (in dienst
bij boer Jacobus van der Kroon) spoelde in 1837 de was uit in het Gein toen ze een manspersoon in het
water zag drijven; het bleek het lijk van Tinco F. Lycklama a Nijeholt, voor wiens vermissing een ad-
vertentie was geplaatst in het Utrechts Nieuwsblad]; De tijd van de trekschuit op de Angstel; Kroondo-
mein in Abcou? [boerderij Hoffsaet; Schaep (1557), Van Hooff (1612), Hinlopen, Van Hoorn (1660), Popta
(1667), Bors van Waveren, Bredeman, De Groot (1843)].

Archievenblad. jg. 108, nr. 8, okt. 2004. H.P. Neuheuser: Schimmels als gezondheidsrisico. Een nieuwe
Duitse richtlijn voor de omgang met microbieel besmet archiefmateriaal; A. in 't Hout: Tsjechië en de
archieven. Over de vraag hoe 'Europees' het Tsjechische archiefwezen is; ISAAR, standaard voor het
beschrijven van archiefvormers; J. van Dijk: Het archief van de CPN in het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis; Een virtueel Nationaal Bedrijfsatchief: realistisch of een utopie?; ICA-con-
gres Wenen; P. Boselie: Een nieuwe manier van ruilhandel bij Stadsarchief Sittard-Geleen [wederzijdse
dienstverleningsoveteenkomsten met historische verenigingen en stichtingen en het museum]; J. Gis-
kes: Muziek in het Gemeentearchief Amsterdam.

Baerne. 28e jg., nr. 3, sept. 2004. H. van der Aa: 'De Vuursche zal uw tempel zijn' [Adam Simons (1769-
1834), dichter, predikant, hoogleraar te Utrecht]; G. Brouwer: Abram Stokhof de Jong, een geboren en
getogen glazenier (deel 1) [geb. Amsterdam 1911 (exm. Annart), tr. Soest 1942 Ans Sinnige].

Idem, nr. 4, dec. 2004. H. Bronkhorst: Baarn-Amsterdam: sinds eeuwen een hechte band; Nelly Kuit-
Smit, actief vanaf het eerste uur,]. Kruidenier: Architect A.L. van Gendtgaf Baarn een gezicht [1835-1901
(exm. Thierens)]; G. Brouwer: Een Amsterdamse zeepziederij en zijn Baarnse eigenaar (deel 1: de zeepzie-
derij) [De Vergulde Hand, vermeld sedert 1554 (eigenaar Jan Pauw), in 1695 gekocht door Jan Woltman
(uitLüdinghausen)].

Centraal Bureau voor Genealogie (Postbus 11755, 2502 AT Den Haag; € 27,25; te bestellen schriftelijk,
telefonisch 070-3150510 of via internet www.cbg.nl; isbn 90-5802-037-1), jaarboek deel 57 (2003).
Thema: Waterbeheer. B. Toussaint: Met subtiliteit en zoetheid. Een overzicht van elf eeuwen Neder-
lands waterbeheer. Bijlagen: Andries Vierlingh [ca. 1507-1579], Jan Adriaensz Leeghwater [1575-1650],
Nicolaas Samuel Cruquius [1678-1754], Baggeraars, De sluiswachter, Pionieren in de Wieringermeer;
J.C.A. Blom: Genealogisch en biografisch onderzoek in waterschapsarchieven [speciaal het materiaal
m.b.t. het Hollands-Utrechtse laagveengebied; o.a. bronnen over ingelanden (eigendom, onderhoud,
omslag), bestuursleden en personeel, molenaars, de leefomgeving van polderbewoners; praktische
aanwijzingen]; K. Kuiken: Van 'copers' tot compagnons. De aannemers en aandeelhouders van Het Bildt
1505-1555. Bijlage 1. Aanvulling op het Repertorium op de lenen van de graaf van Holland in Friesland
ten oosten van het Vlie. Bijlage 2. Repertotium van aandeelhouders en consorten op het Bildt 1505-1526.
Bijlage 3. Groepsportret 1505-1555 [o.a. Beukelaar, Van Wijngaarden, Burmania, Rataller, Botnia, Boot,
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Goud, Koebel, Van Loo, Hemmema, Martena, Von Grumbach, Metsch, Aytta, Van Egmond, Halling,
Kamminga, enz., enz.]; R. de Neve: Bouwers van Nederland. De waterstaatsdynastie Caland [met sche-
ma's Caland, Beijerinck, Goudriaan; genealogie Caland i7'-begin 20' eeuw]; M.-L. ten Horn-van Nispen:
Biografische schetsen van waterstaatskundigen [Christiaan Brunings (1736-1805, tr. 1766 Ida Catharina
Noppen), Justus Dirks (1825-1886, tr. Alida Clasina Kruijsse), Gerrit Jan van den Broek (1879-1935, tr.
1909 Remelia G.C. Beijma thoe Kingma)]; R. de Neve: In dienst van 's-Rijks Waterstaat. Officieren en ge-
employeerden van de Waterstaat, 1798-1848 [o.a. - met meer dan één - Beijerinck, Blanken, Brunings,
Conrad, Goudriaan, Schraver, Soeteman, Swaen; diverse naamlijsten]; Y. Prins: Een polderbestuurder in
de Beemster. Hoofdingelant, heemraad en dijkgraaf Cornelis Fok (1873-1937) [tr. 1895 Augusta F. Oost-
meijer; stamreeks Fok, o.a. te Wieringen, Wijde Wormer, i8e-i9e eeuw; kwst. Cornelis Fok: -, Huiberts
(te Middelie), Bark, Laan]; KD. Zef'/er: 'Veel menschen in bezwaren'. Hulpverlening na de watersnood-
ramp van 1825 [die vooral het Zuiderzeegebied trof; met Overzicht van veeboeren in de gemeente Kam-
pen, die compensatie kregen voor verloren melkkoeien]; N. Plomp: De oudste generaties van het geslacht
Van Lynden (II) [het eerste deel verscheen in Jaarboek 53 (1999); nieuwe gegevens hoofdtak, nazaten van
heer Hilling; Van Aalst, Van Doornik; Steven van Lynden, heer van Hemmen en zijn (klein)kinderen;
genealogische fragmenten Van Lynden i4'-i5e eeuw]; Wapenregister.

Checkpoint. 3= jg., nr. 6, aug./sept. 2002. Marechaussees in Nieuw-Guinea [1952-62; Piet Roesink (84),
Ton ten Barge (59)]; Ooggetuigen van de Geschiedenis: WOU-, Indië- en Korea-veteraan Frans Vogel-
zang: 'Twijfels over noodzaak Slag bij Hedel'; Interviews met Jan Swart [(75), soldaat Ned.-Indië],
Diana Heyselaar [(35), marechaussee; Sinaï 1988]; en Ans Meyer [(57), vrouw van marechaussee Frans
Meijer; Bosnië (1992)].

Idem, nr. 7, okt. 2002. Tjideng-overlevende bedankt kapitein Arens [Alida Louise Bogaardt-Priest-
man > KNIL-piloot Herman Arens bezorgde briefjes uit Batavia sept. 1945 bij familie]; Belevenissen van
Frits de Jong. Massamoord na torpedering van koopvaardijschipTjisalak [1944; i'stuurman]; Ooggetui-
ge van de Geschiedenislos Meesters [(77), kindsoldaat in Indië; tewerkgesteld in Nagasaki]; Interviews
met Paul Raaphorst [(81), in 1946 als verpleger naar Indië] en Maarten Slooves [(45), Libanon en Sinaï];
Dutchbatter Michiel Peperkamp; Petra Schuttinga-van der Togt [(79), echtgenote Indië-veteraan].

Genealogie (CBG), jg. 10, nr. 4, winter 2004. A. Lever: Petronella Munts [Nagasaki 1817]; Familiekroniek.
P.Hollander: Van Vlaardingen naar Algiers [vissersfamilie Metzon]; W. van der Most: Personendossiers van
Zuiderzeevissers bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad [personen, werkzaam bij de Zuider-
zeevisserij konden op basis van de Zuiderzeesteunwet (1929) een financiële ondersteuning aanvragen;
inhoud dossiers; Zuiderzeegemeenten, archieven bij het Erfgoedcentrum]; N. Schreuder: De goederen
van het Huis van Oranje en de Nassause Domeinraad [vooral in West-Brabant; voorts in Friesland, Gel-
derland, Utrecht, Holland (het Westland), Limburg en Zeeland]; P. Brood: De herziene en uitgebreide
onderzoeksgids Soldaten Overzee; H. Hendrikse: Middeleeuwse zegelstempels uit Zeeuwse bodem.
Vroege vormen van toegepaste heraldiek; M.-C. Engels: Gasthuizen en hun archieven. Bronnen voor
genealogisch onderzoek [gasthuizen te Den Haag].

Genealogie zonder grenzen, nr. 62, juni 2004. Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [nov. 1751-okt.
1759; militairen]; Verv. Pachten und Zinsen von Einrade [HC eeuw]; Gemeentearchief Kerkrade; Das
Landeshauptarchiv Koblenz.

Idem, nr. 63, sept. 2004. Verv. Pachten und Zinsen [met index op voornamen; verklaringenlijst met
oude begrippen; uitgebreide literatuuropgave]; Antw. Roderburg [Van Rorborg, Van der Roderborg o.a.
te Burtscheid 17* eeuw, te Gemmenich 16' eeuw; Van Roderbach]; Antw. Drouven/Droffen/Drouffen.

Genealogysk Tierboek (uitg. Fryske Akademy), 2004. G. Boeijinga: Het boekdrukkersgeslacht Olingius
[gevestigd te Heerenveen, Sneek, Workum, Drachten en Harlingen; genealogie eind i7e-i9' eeuw]; J.
Oostra: Kertiersteat fan Roelof, Wytske en Jolt Jetse Oostra [geb. Drachten 1966,1970 resp. 1972; —, Al-
gera, Castelein, IJsselstein (te Wergea), Hoitinga, Hornstra, Postma (te Rottum, Easterwierum), Bosma
(te Jorwert, Britswert)]; S. van Dam: In stikje ut it libben fan Jelle-Antsje rit Wiuwert [Tilma]; Fryske Rie
foar Heraldyk. De wapens van de kerkvoogden te Tzum en andere teruggevonden wapens. Wapenre-
gistraasje [Guitet, Ouwens, Brattinga, Tijmensen, Hainje, Praamsma, Sieswerda/Sijswerda/Syswerda,
Smedema, De Vries].
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Geschiedenis van Abbekerkin een venamelhand (Stichting Historisch Abbekerk; secr.: K. Lageveen, Lijs-
terbeslaan 21,1657 AP Abbekerk), jaarboekje 2004. F. van der Starre: Het afscheid van Burgemeester K.
Zijp Jzn [in 1935, na een ambtsperiode van ruim 37 jaar]; E. Horsten-Bijlsma: Centsprenten; Al deHaan: De
oprichter van en de voorzitter van: Biljartvereniging 'De Nieuwe Haven' Jan Broertjes en Jan Wenker
[interview]; E. Horsten-Bijlsma: Biljartvereniging De Nieuwe Haven; Kwekeling met akte te Abbekerk:
februari 1939. Een herinnering van mevrouw M.C. Zinkweg; Van kroontjespen tot glitterpen of van
juf Dekker tot juf tante Jans (1963-2004) [Jannie Dekker, geb. Wieringen 1943]; D. Tensen: Stolpboerderij
Dorpsstraat 43 Abbekerk [eigenaars in 1883 Jan Ros x Maartje Reuzenaar; hun erven verkopen in 1899
aan Klaas Kieftenburg]; Luchtwachtdienst Gemeente Abbekerk september 1940. Dienstrooster [naam-
lijst]; Kroniek van Abbekerk en Lambertschaag 2003.

Geschiedenis van Ursem in een ringband, 2004. J. Mienis: Ursem in de vf eeuw, 1601-1701 [berichten over
o.a. brouwers, bierhallen, herbergier(ster)s en ondernemers]; Meindert Mak vertelt [geb. 1927 (exm.
Botman), o.a. wethouder]; 'De Buurt in de dertiger jaren', weet u het nog?; Noorddijk en zijn bewoners,
deel X [met zeer veel namen van de wisselende bewoners, o.a. Aaij, Mienes/Mienis, Schaap, Ooms, Koe-
lemeij]; Ursem en de Bond voor Staatspensionering.

's-Gravendeel. jg. 10, nr. 4, nov. 2004. P.J. Pot: De onderste steen boven. De herberg in de Langestraat
[Aertoom (1681), Vreeman (1682), De Leeuw-van Meeuwen (1710), Van Driel (1712), Vogelaar (1734), Ket-
ting (1762), Barendregt (1864)]; W. van Velsen-Criffioen: Paard op Hol [veroorzaakte de dood van Jacomina
Meinster wed. Van der Horden; Hendrik van Bree uit Puttershoek wist het dier tot staan te brengen];
Vrouwelijk of mannelijk? [Gijsbertus Johanna Laros (1927)]; D. lodder: Hendrik Hamerstraat [geb.
Frankfurt a. M. 1594, predikant te 's-Graveland 1621-1653]; Oud nieuws (1894-1994).

IndeGloriosa (Ankeveen - 's-Graveland - Kortenhoef), 2ie jg., nr. 3, aug. 2004. Over een uithangbord in
's-Graveland [Van de Velde, bakker 'daar de Oliphant uithangt']; Over een gevonden grafsteen in Anke-
veen [van Samuel Willem van Heyst, 1761-1778].

Idem, nr. 4, nov. 2004. Fort Kijkuit; Tiny Mulder uit Ankeveen. Huishoudster bij pastoor W.F. Pel-
grim [geb. Deventer, volgde de pastoor (die overleed Terborg 1978) in 1948 naar Gaanderen]; W.J. Fecken:
Cholera in 's-Graveland [slachtoffer o.a. Jan Marinus (1815-1849), tr. 1841 Klara Smitser; D. Pekelharing
(geb. 1785), heelmeester en apotheker]; Oud Nieuws uit Ankeveen [1873,1890,1907].

De Indische Navorscher. jg. 17 (2004), nr. 3. E.M.V. Wethmar-Haverkorn van Rijsewijk (t)/A.P. Intveld: Stam-
reeks en genealogie van Theunis In'tveld, stamvader van de Indische familie Int'veld [oudst bekende:
Jan Henricxz In 't Velt tr. Mariken Damasdr, vermeld Oost-IJsselmonde 1565; Theunis (ged. Hellevoet-
sluis 1768) vertrok in 1785 naar Indië]; G.A. Musquetier: 'Van den militairen stand vervallen verklaard'
[1838-39, genealogisch relevante gegevens en de reden voor vervallenverklaring]; L.M. van der Hoeven:
Waalse lidmaten uit Amsterdam die van en naar Indië, Kaap de Goede Hoop en de Verenigde Staten van
Amerika kwamen en vertrokken (1787-1829); Verlieslijsten. Verlieslijst beambten en/of echtgenoten
van de bedrijven van de N.V.Billiton Mij.Indonesië; Verv. Doopboek der Protestantse gemeente van
Djokjakarta 1906-1926 [o.a. Jacobs, Helant, Soute, Frieser, Evers, Quandt, Veldhuijzen].

Kondschap (Brederwiede), 20e jg., nr. 3, sept. 2004. Ontsluiting Dwarsgracht en Jonen [de aanleg van
voetpaden; Koop Klazen Jager, aannemer; Berend Akse, taludmaker]; P. Datema: Turf voor 'De Stoof
van de bisschop [de cluft Wanneperveen in 1420; namen]; Wat schonk Evert Maaskamp aan de Stad Vol-
lenhove? [1829].

Idem, nr. 4, dec. 2004. T.R.Stegeman: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen [in 1868 te Vollenhove; o.a.
het beheer van een bewaarschool; juffrouw Jannesje Peereboom (geb. Wolvega) werkzaam als kleuter-
leidster 1921-1956; Nutsspaarbank en Nutsbibliotheek]; W.H. Dijksma: Plannen tot droogmaking van de
grote meren in de N.W.-Hoek in de negentiende eeuw; Verv. Turf voor 'De Stoof (slot) [met opgave van
de turfleverantie van de cluften Dynxtervene en Zyboldswolde; namen van leveranciers, zonder jaar].

Het Land van Herle. 9° jg., afl. 1, jan.-febr. 1959. Brunssum vierhonderdjaar heerlijkheid; Brunssum en
de Hoofdbank Heerlen. Aanhangsel. Lijst van samenvattende teksten uit charters, waarin Heerlen en
Brunssum tesamen optreden inzake opgebrachte belastingen. Idem, afl. 2, maart 1959. Naar aanleiding
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van de vondst van een houten inscriptiebalk [na afbraak van huizen in de Geerstraat; het huis werd in
1741 gebouwd door/voor Wilhelm Staumans x Ida Ross (tr. 1735)]. Idem, afl. 3, mei-juni 1959. Rond de
Heihof te Nieuwenhagen; Verv. Familie Roebroeck. Idem, afl. 4, juli-aug. 1959. Verv. Familie Roebroeck;
De beteugeling van de bedelarij in vroeger tijd. Idem, afl. 5, sept.-okt. 1959. Imstenraadse bijdragen.
Idem, afl. 6, nov.-dec. 1959. Verv. Imstenraadse Bijdragen. De familie Van Imstenraedt [algemeen]; Verv.
Familie Roebroeck..

Leids Taarboekje. 96° deel (2004). Kroniek 2003; In Memoria Jan Pieter Duyverman (1905 Leiden 2003)
en Alphons Marie Hullenberg (Hillegom 1915 - Lisse 2003); I.W.L Moerman: Een eeuw Leids(ch) Jaar-
boekje; A. van Dort: 'Daer nu Leyden staet'. Het Leidse stichtingsverhaal in de Middeleeuwen; A. Frijns:
'Het zoet van de macht'. De regenten en regentessen van het weeshuis in Leiden in de periode 1788-1830
[de gevolgen die de Bataafse Revolutie, het Koninkrijk Holland (1806) en het Verenigd Koninkrijk (1815)
hadden voor de samenstelling van het bestuur van het weeshuis; o.a. criteria, familienetwerken]; D.J.
Noordam: De eerste leden van de 3 October Vereeniging te Leiden (1886-1900); M.L. Kulk: Hamer 1 of
hamer 2? [voorzittershamer van het Eerste Leidse Klucht- en Revue Gezelschap gemaakt door A.B. van
der Heijden]; D.J. Noordam/J. Damen: Joodse vrouwen in Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog [Dora
Leonie van Raalte (geb. Amsterdam 1899), Elsa Oppenheim (geb. Groningen 1885), Caroline van Loen
(geb. Amsterdam 1886)]; A. Siebelt: Een envelopje met inhoud. Het Nationaal Steunfonds in en rond Lei-
den [1943-45; o.a. hulp aan onderduikers; financiën van het verzet]; Idem: 'Chaotische toestanden'. Het
Leidse arbeidsbureau tijdens de verscherpte arbeidsinzet [Hazelhoff, Diederix, Everstijn, Siebelt]; R.E.
Taselaar: De aanslag op de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau op 3 januari 1944 en de gevolgen
daarvan [NSB'er G.W. Diederix; als vergelding de Silbertanne-moorden op Hans Flu (geb. Batavia 1912),
Harmen Douma (geb. Stiens 1889), Christiaan de Jong (geb. Gouda 1893); 4 jan. 1944; gijzelaars]. Bij-
lage 1: Lijst van de twintig mannen die op 5 januari aankwamen in Vught. Bijlage 2: Lijst van de twaalf
mannen die op 5 januari aankwamen in St. Michielsgestel; C. de Graaf: Leidse vermisten in WO II [het
opmaken van overlijdensakten van vermisten (wet 1949) kon nodig zijn i.v.m. hertrouwen, verjarings-
termijnen, schulden enz.; een afschrift van het register is in te zien op de studiezaal van het Regionaal
Archief Leiden]; P.K Schevenhoven: Acht eeuwen waterschapsorganisatie in Rijnland; Archeologisch en
bouwhistorisch jaaroverzicht 2003.

Lek en Huibert Kroniek. 6C jg., nr. 3, aug. 2004. W. van Zijderveld: De veeziekte van 1865/67 [het verslag
van burgemeester Van Slijpe over het verloop van de veeziekte; plaatselijke verordeningen; inzet mili-
tairen enz.]; Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; P. de Pater: Geschiedschrijving over Lakerveld [o.a.
door Hendrikus Burggraaf, geb. Schoonrewoerd 1917; zij n voorouders en verwanten te Lakerveld].

Idem, nr. 4, nov. 2004. Verv. Veeziekte van 1865/67 (deel 2) [Bijlage 1: Naamlijst veehouders bij wie
veepest heeft geheerst]; Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; Hei- en Boeicop, brand en brandweer
(deeh).

DeMaasgouw.jg. 123 (2O04)-3. R. de la Haye: Onderduikadressen voor de Sterre der Zee in de Franse Tijd;
R.J.A. Janssens: De mysterieuze vrachtwagen-pilotenhulp [door het verzet in WOU]; C. Tubée: De Leve-
royse Watermolen [erfpachters o.a. Van Leyverloe (1293), Van Eyl (1386,1398), Verhagen (1684), Ingen
Hooff (1690); eigenaren na 1800 Frencken, Vermeulen (1837), Van Oijen x Geenen (1845) Canoy (1853);
gesloopt 1879]; P.G.H. Vullings: Toverijprocessen in de rekeningen van het drostambt Montfort [met
kostenoverzicht van de processen tegen Truije Bruijns, Lisken en Vaes Deboue en Idtke Lenschen]; De
Regio in het vizier: Baarlo.

Mars et Historia. 38' jg., nr. 4, okt./dec. 2004. A. van der Peet: Een Moksiwatra [gemengdbloedige] als
minister van Marine: Abraham George Ellis (1846-1916) [kleinzoon van Abraham de Veer, gouverneur
van Suriname (1822)]; Op bezoek bij... Hans van Lith [geb. Den Haag 1936]; Th. van der Plas: De tweede
mobilisatie: een strategisch probleem uit de mobilisatietijd 1914-1918; R. Escher: Afdelingsvlaggen bij de
mariniersbrigade 1945-1949 (I); P.C. Boer: Joint-optreden van de geallieerde (combined) lucht- en mari-
nestrijdkrachten op 26 en 27 februari 1942. De luchtsteun voor Doorman voorafgaand aan en tijdens de
slag in de Javazee [hoe omvangrijk en effectief was de luchtsteun?; bijstelling van het beeld, dat lt.-adm.
b.d. Helfrich in 1950 in zijn memoires schetste]; D.J. Tang: Sigaren en spionnen [in 1915 voor Duitsland:
Haicke Petrus Maria Janssen (geb. Kampen 1885), Willem Johannes Roos (geb. Nieuwer-Amstel 1882)].
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Misjpoge. 17° jg., 2004-3. Verv. Joodse leerlingen (2) [tien leerlingen van Dorothea Tobias Philips wed.
Zacharias du Moulin (1788/91-1867), veertig leerlingen (o.a. Berclouw, Diamant, Polak, Slijper, Wans)
van Isaac Levie Matthijsse (1763-1826)]; I.B. van Creveld: Het Haagse weeshuis in oorlogstijd (1) [dankzij
de uit Rusland teruggekomen archiefstukken kon deze geschiedenis geschreven worden].

Idem, 2004-4. R-G. Fuks-Mansfeld: Bronnen voor joodse genealogie en familiegeschiedenis in Neder-
land in de Bibliotheca Rosenthaliana [in de UB van Amsterdam, o.a. geboorteregister van een joodse
vroedvrouw in Groningen (830 baby's gebakerd door Rose bat Jokel (1794-1832), albums, notulenboe-
ken]; Verv. Joodse leerlingen op een openbare school in Amsterdam in 1823 (3). Rachel Vaz Dias, de
weduwe Pimentel (1767-1842) [houdster van een kleine kinderschool; achttien leerlingen op 1-12-1823];
Verv. Het Haagse weeshuis in oorlogstijd (2).

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXI, No. 7-8, juli-aug. 2004. CA. van Burik/M.S.F.Kemp: Het Wijkse ge-
slacht Smeets - Van Coddenoerde - Van Schuylenburch. II. Genealogie Van Schuylenburch te Wijk bij
Duurstede [i6c-i7c eeuw; ruim voorzien van vindplaatsen, regesten en familierelaties, o.a. Van der Meer,
Van Waveren, Van Reumpst, Van Leeuwen, Van Bijier, Van Helsdingen, Van Sijll, Lauwerman]; K. Kuiken:
'Na Unroch Godizo': het taaie leven van een falsum [oorkonde d.d. 2-5-1064 falsum uit de 12' eeuw; o.a.
de gouw Teisterband, genealogische bewijskracht van leenreeksen, kwestie Godizo, maagschap van
de heren van Cuijk, Egmond en Woude en de Leidse burggraven, maagschap van de heren van de Lek,
Voorne, Putten, Alkemade en Cuijk, de afstamming van de heren van Cuijk]; C. Sigmond: De geslachten
Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de i4dc en i5de eeuw [aanv./verb. op
NL 118 (2001), kol. 521-580]; Aanv./Corr. Berthout/Van Berlaer [13' eeuw]; O. Schutte: De Wees [fragment,
17° eeuw te Amsterdam]; Uit de collecties van het Iconografisch Bureau. R.E.O. Ekkart: Niet Claes Cal-
koen en Elisabeth Danckerts, maar Pieter Haack en Maria van Balck [te Amsterdam 1627].

Een Nieuwe Chronvke van het Schermereiland, jg. 21, nr. 3, sept. 2004. J. Eggen: Een Hengelaar vertelt
... [over de visdub 'De Hengelaar' in Graft-De Rijp; wel en wee 1930-1970]; M. Hoek: Restauratie van
Raadhuis en Rechthuis te Grootschermer; D. Mantel: Het Mijzenkerkje in ere hersteld. Overzicht van de
bedevaartplaatsen in Noord-Holland.

Idem, nr. 4, dec. 2004. D. Mantel: Ijver behoedt ons voor leege zakken. Portret van de in 'het knikker-
dorp' Grootschermer geboren en in het Noordeinde gevormde Pieter Wiedijk, alias J. Saks. Eén van Ne-
derlands meest scherpzinnige socialisten (Marxisten) [geb. 1867, zoon van Pieter Wiedijk en Elisabeth
Bruin (dochter van Lauwris Bruin). Bijlage: levensloop in jaartallen]; H. Kaptein: De ronde molens van
De Rijp.

Old Ni-js. nr. 58, jg. 22, nov. 2004. Zeddam-nummer. In Memoriam Jan Herman Alexander van Heek
(1920-2004); G. Bisselink: De St. Elisabethvereniging 1890-1947 [met lijst van bedeelden in 1890 en 1891];
J. Thoben: De Liemers; Een tragisch ongeval [in 1900 van Theodorus Wijnands, oud zeven weken]; Het
schoutambt Zeddam te klein [1820]; J. Lukkezenft. Thoben: Tramweg Zutphen - Emmerik, 'de Suffe
Hendrik'; H. Timmermans: 'Batje Timmer' [Lambertus (Bart) Timmermans, 1895-1964, tr. Bergh 1920
Wilhelmina Visser (exm. Streub); hun gezin]; Geestelijk erfgoed -15. Pater Bernard Verhey [met kwst.
Bernardus Antonius Verheij, 1913-1992; —, Engelbarts, Mentink, Bremer (te Steenderen)]; Zeven pries-
ters Herfkens [met stamreeks (6 gen.); i7e-i9e eeuw].

De Omroeper (Naarden), jg. 17, nr. 3, sept. 2004. H. Schaftenaar: Charles Boissevain. Een 'grootmeester
der Nederlandse journalistiek' op de oude Drafna [1842-1927; woonde in het houten Zwitserse huis van
1896 tot zijn overlijden]; Vanuit het Geniehuis. Herinneringen van oud-bewoner Martien Nuis [geb.
1923]; Historische straatbeelden (1882) uit de Vesting; J. Kroonenburg: De razzia in Naarden van oktober
1944-

Idem, nr. 4, dec. 2004. C. Mulder: Romero brak zijn woord. De gruwelmoord van Naarden in 1572
[geschiedschrijving door Lambertus Hortensius, geb. Montfoort 1500 als Lambert van de Hove, rector
Latijnse school te Naarden]; H. Schaftenaar: Historische vondsten uit de bodem van ravelijn Oranje-Pro-
mers; A. Kooyman-van Rossum/H. Schaftenaar. Johan Schoonderbeek geboren (1874), getogen en gestor-
ven (1927) te Naarden. Een terugblik op een begenadigd toonkunstenaar [zoon van Valentijn Paulus
Schoonderbeek (geb. Nijkerk, 1835-1898, organist) en Maria Elisabeth Arentsen].

Gens Nostra 60 (2005) 157



Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 12= jg., nr. 5, sept.-okt. 2004. Verv. Politie in de loop der tijden
(1400-1940) in een genealogisch perspectief [o.a. schout, roedragers, nachtwacht]; Verv. Speurtocht naar
de Middeleeuwen (4) [te Harderwijk, gegevens uit recognitieboeken; Van Byssell/Van Bisell, Backer,
Goyer; 15̂ -17° eeuw]; Beroepen van toen: pettenmaker - pijp(en)maker; K.J. Slijkerman: Een geslacht
De Raet te Puttershoek en Leiden (1) [ark. van Watuwe (Watou) in West-Vlaanderen; i6c-i7* eeuw]; H.M.
hups: i2e enquête Staatscommissie van 1890 [naar de arbeidsverhoudingen; als voorbeeld een fragment
van het verhoor van Sietze Brugs Westra (34 jaar, te Lippenhuizen) en van Jouke Bennes Posma (35 jaar,
teBeets)].

OudNijkerk (www.nijkerk.com/oudnijkerk.htm), jg. 23, nr. 3, sept. 2004. D. van Hooren: Bange dagen op
de raadszaal 1 oktober -1 december 1944 [44 Nijkerkse gijzelaars w.o. de toen 18-jarige Lub Cousijnsenj;
Geschiedenis in steen gebeiteld (29) [Van Sweden, Van Koeverden, Wassink]. Idem, nr. 4, dec. 2004. K.
Aalten: Bunschoterweg 12; Geschiedenis in steen gebeiteld (30).

Overijsselse Historische Bijdragen. 8 / stuk (1972). Thomas van Kempen, monnik van de Agnietenberg;
W. Enterman: Het goed Oding te Eisen en zijn bewoners voor 1600 [marke in het kerspel Rijssen, gericht
Redingen [Swaferding/Zwaferdinck (i4c-i5e eeuw), Oding/Odijnck (15' eeuw), Smeding, Ter Borch]; H.J.
Nalis: Bartholomeus Breenbergh. Aantekeningen over zijn leven en verwanten [schilder, ged. Deventer
1598, otr. Amsterdam 1633 Rebecca Schellingwou; zoon van Anna Buecker (Boedeker, Boicker); Van
Breenborch, Linsen (te Hoorn)]; De capitulatie van Deventer in 1672 en haar achtergronden; Hendrik
Smeeks and Simon Tyssot de Patot - were they friends? [1639.M721 resp. 1655-1738]; De Zwolse schilder
Hendricus Bosch [geb. 1684/89, schilderde vermoedelijk het portret van prof. Cornelis Sieben (geb. Cre-
feld 1699)]; Uit de geschiedenis van het pand Koestraat 33 te Zwolle [o.a. Wycher Geerlichs uit Vorchten,
burger 1644, tr. Beertha Dulmans; Jan van Lingen, burger 1655, tr. Claesghen Fransen; Jan Janssen van
Hamel (1679); dochter Wilhelmina van Hamel tr. 1697 Jacobus Rietberg (begr. 1741), Alfrink (1801)]; De
jeugd van Johan Rudolph Thorbecke [met tabel Thorbecke; i7e-begin 19° eeuw].

PRO-GEN-eralia. jg. 10, nr. 4, dec. 2004. De regiocommissies in beeld; F. Manche: Hoe voert PRO-GEN
mijn gegevens uit?; Vragen over het gebruik van PRO-GEN [http://www.pggg.nl > rubriek 'Vraag en
Antwoord']; ]. Mulderij: Dubbele gegevens samenvoegen en verwijderen; F. Manche: Enkele minder be-
kende mogelijkheden van PRO-GEN.

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum; e-mail: sneuperdokkum@yah
oo.com), nr. 72, i8c jg., no. 3, sept. 2004. S. Wierstra: Wierstra in Oostdongeradeel [Lolkes Haukes (zoon
van Hauke Joekes en Riemke Lolkes), geb. Holwerd 1749, tr. Niawier 1777 Trijntje Douwes; nageslacht
Wierstra, Wiersma; Fragment Wierstra te Metslawier/Leeuwarden, i8c-i9c eeuw]; K. Stada: Dokkumers
op Schiermonnikoog [www.go.to/terschelling-familie]; J.A. Vaasman: Personen uit de (vroegere) ge-
meenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland ca., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog
tussen 1810-1813 betrokken bij leger en marine onder Napoleon, deel 1 [o.a. Boeram, Bouma, Broersma,
Dijkstra]; P. deHaan: Mijn favoriete voorouder [Pieter Jans de Haan, geb. Holwerd 1784/85]; Verv. Molen
'De Hoop' te Holwerd, deel 2 [met lijst van eigenaren en molenaars 1677-1994]; Verv. Exportslachterij
Feenstra, Dokkum, deel 2; J. Roosma: Doopsgezinde gemeente Ternaard.

'De Stamboom' (Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.), jg. 6, no. 3, sept. 2004. Een Sliedrechtse steenzetter
te Delft [Cornelis Boer, geb. Sliedrecht 1885, tr. ald. 1913 Neeltje van de Graaf; stamreeks > Laurens Wil-
lemse Boer, begr. Sliedrecht 1748]. Idem, no. 4, dec. 2004. Stamlijn Arie de Ruijter [zoon van Gerrit (geb.
Sliedrecht 1892) > Pieter de Ruyter (vermeld 1616,1620); de tussenliggende generaties woonden voorna-
melijk te Hardinxveld/Giessendam].

Terebinth (Tijdschrift voor funeraire cultuur), jg. XVIII, nr. 3, sept. 2004. Het wandgraf als alternatief
voor begraven of cremeren; Coehoorns cultuurlandschap [het praalgraf van Menno van Coehoorn
(1641-1704) te Wijckel, naar het ontwerp van Daniel Marot uitgevoerd door beeldhouwer Pieter van
der Plas]. Idem, nr. 3 [=4], dec. 2004. Verslag van een Terebinth-reis naar Denemarken en Duitsland; Op
cursus in Kassei [vormgeving van graftekens en grafcultuur in Duitsland]; Graven op internet [sites van
begraafplaatsen].
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Uit Eijsdens Verleden, nr. 97, febr. 2004. W.A.J. Munier: De Gereformeerde gemeente Eijsden en het
beheer van de simultaankerk ter plaatse. Deel II: Begrafenissen in de kerken van Eijsden en Sint Geer-
truid. Een analyse van de overlijdensregisters van Breust en Eijsden; Kent u ze nog? [oude foto's: Be-
devaartgangers ca. 1947; Huwelijksfoto Miei Warnier en Martine Theunissen 1 sept. 1942]; Limburger
koerier [1898]; Monumenten [foto's met beschrijving].

Veluwse Geslachten, jg. 29 (2004), nr. 4. P. Bouw: Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland; Uittrek-
sels uit Oud archief Arnhem e.a.; Verv. Kwst. Van Laar; J. Broekhuizen: Heintje van Triest, dienstbode op
Schouwenburg [geb. Elburg 1892]; Aanv. Kwst. Van Laar [Wilbrink]; B.J. van den Enk: Kwartierstaat van
Jan Engelbertus Kerseboom [geb. Apeldoorn 1951; -, Van der Velde (te Hall), Oonk (niet uitgewerkt),
Ijzerman, Borreman (te Heerde), Overweg, Logtenberg]; P. van den Bom: Ten Holte [aanvullingen I5e-i7c

eeuw; poging tot reconstructie]; B.J. van den Enk: Kwartierstaat Hans Weijenberg [geb. Apeldoorn 1961;
-, Oudbier, Boerman (te Beekbergen), De Groot (idem), Verheul, Lievaart, Van Everdingen, Piers; kwn.
11-15 > Zuid-/Noord-Hollands niet uitgewerkt]; NN. Stegeman-Bosgoed: 'Het Erve' in Broekland [Op/Van
't Erve, te Apeldoorn (doop RK te Vaassen); i8c eeuw]; Antw. o.a. Palm-Barink [Kersten x Van Elten].

Vittepraetje (Harderwijk en Hierden), 8C jg., nr. 3, sept. 2004. Verv. Muntslag in Harderwijk (15/slot);
H. Schaaf: Een soepfabriek in Harderwijk; L. Postma: Minderbroedersklooster in Harderwijk; Wat Har-
derwijkse kranten precies 100 jaar geleden berichtten; R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en of Hierders
(20). Stamreeks van Hendrikus Wilhelmus Schiffmacher [1921 Harderwijk 1997, slager > Dominicus
Schiffmacher, onderwijzer, schrijver en kleermaker te Scheibenhard (Elzas) begin i8c eeuw]; Kroniek
van Harderwijk 2003.

Idem, nr. 4, dec. 2004. N.C.R. de Jong: Stenen spreken (7). 'De Beukenhof Zuiderzeeweg 148/150
[dubbel woonhuis, gebouwd in 1922 voor Everhard van Pijkeren (geb. Hierden 1891)]; De bastions van
Harderwijk; R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (21) [stamreeks Hartger Brandsen (geb. Har-
derwijk 1967) > Brant Woutersen tr. Hierden 1792 Grietien Brands]; Wat Harderwijkse kranten precies
100 jaar geleden berichtten.

Werinon (Nederhorst den Berg), nr. 55, nov. 2004. G. Baar: Komt de nieuwe grens van Wijdemeren bij
de polder 'het Honderd' te lopen of loopt alles in het honderd?; E.N.G. van Damme: De geschiedenis van
een ̂ -eeuws monumentenpand in Nederhorst den Berg [Voorstraat 11; in 1657 gekocht door Jan Claesz
Droge, beschuitbakker (overl. 1679); Van den Bogaert (1694), Visscher (1751), Schottelink (1755), Schultz
(1826), Van Hilten (1843), Snel (1846), Pos (1877)].

België
Biekorf (Westvlaams archief), 69e jg. (1968), nr. 11-12. De Quickmote te Pittem. Het huis en de families
die het bewoonden [Meerelpod, Verbiest, Colens, Verhelle, De Villa, Amerlinck, Carton]; Woning en
huisraad van Jakob Balderan, pastoor van de Sint-Janskerk te Brugge 1460.

L'lntermédiaire/De Middelaar. No. 353, Ao. LIX, sept.-oct. 5/2004. J. Evariste: Une familie Delvaux a Co-
renne et a Oret [i7e-2oe eeuw]; L. Lindemans: Genealogie del Piano (van ter Welle) [6 gen.; te Antwerpen,
Tholen, Mechelen; i6e-i7e eeuw]; Aanv. o.a. Doncker, Mouvet; Verv. Inventaire des minutes du notaire
Bauduin Dartevelle, notaire a Trazegnies (1673-1726). Nouvelles brèves, 5/2004.

Vlaamse Stam. 40' jg., nr. 5, sept.-okt. 2004. R. Declercq/D. Chambre: Het eerste voorkomen van honderdja-
rigen. Vermeende honderdjarigen in Vlaanderen (1750-1850). Criteria voor het nagaan van de juistheid
of de onjuistheid [inleiding: De historische demografie van de honderdjarigen; Enkele 'historische'
gevallen (overleden vóór 1750); Overzicht van de vermeende honderdjarigen overleden tussen 1750 en
1850; Uitslag van het nagaan van de juistheid van de gegevens; Enkele gevallen met commentaar]; Gere-
gistreerde familiewapens: Vanhamme, De Groeve, Bafort, Carton, Van Hille, Schaumont, Paeschuyzen,
Simoens, Verduyn, Dumont, Strauven, Vandoolaeghe; H. Driesen: Hobokenaar Frans Driesen ... Een
familiegeschiedenis [1893-1981]; W. Alenus: Heerlijkheden in het Graafschap Loon: Kermt, Linkhout,
Meldert en Stevoort; Y.H. Parmentier: Familie Parmentier, uitgedreven uit Klerken in 1914; R.M.Jammart:
Steenokkerzeel - Nederokkerzeel - Humelgem. Weerbare mannen in 1781; G.L.H, van Damme: 'Wild-
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groei' bij opbouw van kwartierstaten; L. Lindemans: Fragment Genealogie Geldolf (uit Eksaarde) [ook:
Geldhof; 16M7* eeuw].

Duitsland
Beitrage zur westfalischen Familienforschung. Band 61 (2003). N. Rügge: Ersteheliche Nachfahren der
Anna Catharina Meinders aus Bielefeld. Ein grofibauerlicher Familienkreis im Grenzgebiet von Lippe
und Ravensberg [1659-1719, tr. (1) ca. 1677 Arnold Nottelmann, tr. (2) ca. 1687 Johann Daniel Delius (voor
nageslacht Delius zie DGB193); parenteel van Anna Maria Nottelmann (ca. 1680-1749): Schwartze, Kö-
nig, Brandt, Hanke/Kordhanke, Nagel(smeyer), Kloeke, Frevert); Ahnenliste Ostmann aus Wiedenbrück
[aanv./corr.; o.a. zum Brinke, Hemsel, Kirchhoff, Moselage, Plöscher, Rose/Roese, Strohschneider];
C. Steinbicker: von Ens - Ense [14M7* eeuw resp. i6e-i8c eeuw; fragmenten Blancke, Cahle, Cluesmann,
Elverfeld, Goesmann, Güthaus, Homan, Kroes, Linnemann, Melchers, Pott, Sudthoff, Wiedemann,
Wiesbrock; Ense III des Stammes Schulte (te Sünninghausen), i8c-begin 20e eeuw; Fragmenten Ernesti,
Middendorf, Niehaus (get. Kerckhoff), Schulte Sünninghausen, Schulze Bonsel, Suthues]; Idem: Vogel
- Vogelius [nageslacht van Georg/Jürgen Vogel (geb. Grebenstein ca. 1550/60), burger van Paderborn
1601, notaris ald.; met bijlagen Westphal (16M7* eeuw), Füller/Vüllers (16M/ eeuw), (von) Gaertz, (von)
Parmentier, (von) Pfingsten. Vogelius II uit Wünnenborg en III uit Albersloh bij Munster]; M. Bonje: Die
Familie Schulte Frencking in Appelhülsen - 500 Jahre einer münsterlandischen Schuitenfamilie; H.J.
Warnecke: Appelhülsen und der Hof Schulte Wedemhove [(tor/tho) Wedemhove, Schulzen Wedemhove;
i6e-i8c eeuw]; G. Kriependorf. Erbauseinandersetzung in Dortmund im Hause Pfankuch um 1680 [paren-
teel Pfankuch, te Hattingen/Ruhr, Werden, Dortmund; v.a. i6c eeuw; met Barop, Übelgünn, Meier (te
Dinker, Soest), Schoof]; Zeitschriftenschau.

Blatter für frankische Familienkunde. Band 27 (2004). K.H.Keiler: Deferegger Exulanten in Nürnberg,
Schwabach und im Raum Gunzenhausen [Die lutherische Bewegung im Defereggertal 1666-1725 (Oost-
Tirol); Zeitliche Übersicht zur Vertreibung (op bevel van de aartsbisschop moest de 'lutherse sekte'
het land verlaten, kinderen werden hen afgenomen; na langdurige vergeefse pogingen om ze terug te
krijgen ging men tot ontvoering over]. Liste der Deferegger Exulanten in Nürnberg [met genealogische
gegevens, o.a. Feldner, Gasser, Mellizer, Niederwalder, Sternberger]. Deferegger Exulanten im Raum
Gunzenhausen [Prugger, Schmidsrauter, Hopfgartner]. Dürnberger und Berchtesgadener Exulanten
in Nürnberg [o.a. Gruber, Hadl, Kambl, Kranzbichler, Lerchner, Lindner, Prandtner, Schaitberger,
Schnaidtmann, Türsch; Angerer, Brockenberger, Ecker, Grueber, Hasenknopf, Holz, Kain, Kambl,
Keil, Koller, Kranewetvogel/Krammetsvogel, Landauer, Lindner, Ludwig, Moser, Reitsamer, Renoth,
Schwer, Stangastinger, Wörndl/Wernlein]; Exulanten im Evang.-luth. Dekanatsbezirk Dinkelsbühl
- ein Nachtrag [Wübner/Wibner, Fischer]; A. Hoechstetter-Mülkr: Die Hoechstetter in Franken als In-
haber des Augsburger Rappenbad-Lehens (1512-1848); S. Buchner. Die frankische Herkunft des Karl
Freiherrn von Stein zum Altenstein, dem ersten preufiischen Kultusminister in Berlin von 1817 bis
1838 [met stamreeks]; H.-J. Schroth: Frankisch-Bayerisch-Österreichische Bezüge des Schroth'schen
Familienwappens nach der Auswanderung; U. Hitz: Bartholomaus Holzmann, Wirt zu Almoshof und
Burger zu Nürnberg (1605 bis 1675) (Stationen eines vom 3ojahrigen Krieg gepragten Lebens); C. Mul-
ler. Die Dörfer des Rückermainamtes und ihre Bevölkerung in Spatmittelalter und Frühneuzeit [met
inwonerslijsten i6e-begin 17* eeuw]; W. MühlhöujSer. Hirten im Gunzenhauser Umiand von 1592 bis
1865 [o.a. Bierlein, Denk, Finck, Fucker, Fugger, Gerhauser, Gutmann, Heberlein, Höllein, Holzinger,
Kümpflein, Lechner, Loy, Maurer, Mörlein, Ortner, Ramspeck, Saalbeck, Stolz, Stróhlein, Wei(3, Wolf];
Auswanderer im Ofener Bergland in Ungarn - frankische Siedler in Budajenö; Zufallsfunde.

Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm. 2004, nrs. 1 t/m 12. Auf Spuren jüdischen Lebens in
der Grafschaft Bentheim [tentoonstelling] (1); Ein Beitrag zur Neuenhauser Geschichte des 17. Jahrhun-
derts [huldiging van een nieuwe graaf] (2); Bildende Künstler in der Grafschaft: Friedrich Hartmann
[1912-2000] (3); Bildende Künstler: Wilhelm Frantzen [1900 Uelsen 1975] (5); Zur Geschichte des ev.-ref.
Krankenhaus in Hilten (4,5,6); Eine ungewöhnliche Frau aus Neuenhaus. Geesje Pamans - geistliche
Mutter des reformierten Pietismus in der Grafschaft Bentheim [haar eerste boek werd in 1774 in Zwolle
gedrukt] (8); 750 Jahre Itterbeck (9); Zwei Urkunden aus dem DreilSigjahrigen Krieg [in het Hofarchiv
Kleine Vennekate in Sieringhoek (Bentheim), 1643 en 1648] (10); Bentheimer Sandstein in den Bildern
des Jacob van Ruisdael (11).
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Osnabrücker Familienforschung. Heft 47, 9. Jg., Jan.-Marz 2001. H.-P. Wessel: Leben mit Heimatrecht
und Heimatzwang 1836 [Heinrich Thörner (geb. Osnabrück) woonde 12 jaar te Hannover samen met
Louise Schwiering]; Vorfahrenliste Zimmerman [afk. van Herbstein, Kr. Lauterbach, met o.a. Berning,
Mufiweiler, Vogelsang, Albrink, Eisenbeis]. Idem. Heft 48, April-Juni 2001. Stammliste König [te
Holzhausen]; Vorfahrenliste Anna M.L. Brockmeyer [1911-1938; —, Niederböster, Brand (te Kleine-
Aschen), Schrepel]. Idem. Heft 50, Sept. 2001. Ahnentafel Kuhr [Franz Kuhr (1899-1970) tr. Wilhelmine
Louise Köhne (1901-1963); —, Schulte, Brockschmidt, Köhne, —, Nölker, Tobergte, Osterbrink]; J. Cra-
mer: Das Wappen der Familie Cramer aus Weener des Stammes Jan Roelfs van Osenbrugge [tr. Weener
i724AntjeHindriks].

Luxemburg
De Familjefuerscher. Nr. 73, 22. Jk., Aug. 2004. Die in den Pfarrbüchern der alten Pfarrei Soller (Son-
lez) und ihrer Filiale Doncols eingetragenen Hochzeiten (1612-1806) [alfabetisch; o.a. Bache, Bauduin,
Belsch, Clement, Dewit, Goffinet, Guillaume, Hockay, Koene, Le Marischal, Marthozet, Martozay, Pe-
cheur, Poncin, Roder, Spoot/Spaute, Theis, Thomas, Toussaint, Volwert]; Das Feuerstattenverzeichnis.
Die Meierei Doncols; Verv. Mariages 'luxembourgeois' dans le deuxième arrondissement de Paris (1883-
1890); Ermites et Ermitages relevés par les recherches de l'abbé Arthur Schon (1954-1957) [vindplaatsen
betr. kluizenaars, o.a. in testamenten; i7e-i8c eeuw].

Idem. Nr. 74, Okt. 2004. Verv. Mariages... de Paris; Vor 200 Jahren: Kaiser Napoleon auf Staatsbesuch
in Luxemburg; Usurpation des armoiries nationales luxembourgeoises? Quand des villes, sièges de
prévötés anciennes, se parent des armes du Grand-Duché.

Idem. Nr. 75, Nov. 2004. Gesamtverzeichnis zu den 'Kalennerblieder' von Evy Friedrich [1910-1989,
journalist].

Oostenrijk
Neues aus Alt-Villach. 41. Jahrbuch des Stadtmuseums (Villach), 2004. D. Neumann: Hinweise auf Villa-
cher Glockengiefêer anlasslich der Erwerbung der grofien Glocke aus Treffen [in 1624 gegoten in Murau
door David Polster, met de wapens Schwarzenberg en Neumann; met lijst van klokkengieters 1511-1852,
w.o. 2X Polster en 4x Roder]; H. Kummerer: Der Bildhauer Hans Rublander (1880-1967). Eine biografische
Skizze; W. V/atzenig: Bierkeuschen und Weintafernen. Zur Gasthaustradition im ehemaligen Burgamt
Villach [de ontwikkeling van de 'Gastgeberei'; herbergiers en herbergen en hun rechten; per plaats en
horecabedrijf boordevol namen, gegevens van eigenaren en bewoners, familie- en bedrijfsomstandig-
heden, familienetwerken, opvolging in eigendom nogal eens via huwelijken van dochters. Te Juden-
dorp: Jakobitsch, Galler (1731), Guntsche, Kucher. Te St. Georgen: Steurer (1603), Krauth (1723), Span-
ring (1744), Wiegele. Te Völkendorf: Pichler (1748), Tinhöfen (1770), Pinter (1789), Traninger (1797) enz.
In St. Martin: Kappnig (1646), Hochkofler (1665), Strimitzee (1699), Pfandl (i7O7)/Socher (1708), Albl
(1711), Trambs (1756), Köfler (1781), Rabitsch (1832) enz. Te Unteren Felach: Trayd (1644), Kastner (1650),
SchneeweiG (1703-1842); Tschernig (1607), Kleinbichler (1741); Zlattinger (1674), Fermb/Ferbin (1708),
Smolle (1736); Mayr (1672), Ziegler (1763), Wohlgemuth (1849); Ziegler (1626), Weismann (1768); Tro-
pitsch (1660), Malle (1745), Waldhauser (1776). Te Obern Fellach: Wusiak (1652), Klettenhammer (1680),
Waker (1699), Wiegele (1754); Traputsch (1570), Neuhold (1611-1812); Peternell (1651), Lueger (1670),
Tengg (1715), Santner (1800). Te Heiligengeist: Ebner (1676), Landfrafi (1682), Lacker (1692), Schuster
(i737)> Hintermann (1789); Karner (1607), Freiding (1692), Mischitz (1715), Hintermann (1788)].

Skandinavië
Heraldisk Tidsskrift. nr. 71, Bind 8, Marts 1995. Med kors og klosterregel [de oudere heraldiek van de Jo-
hanniters, speciaal in Skandinavië]; Bijdr. betr. het wapen van Lappland; Arenfeldt, von Dewitz en Urne
- of het nut van heraldiek [wapens op tuinvazen uit de 17* eeuw]; Ole Rostock (1912-1995).

Idem, nr. 72, Bind 8, Okt. 1995. Bijdr. betr. de leeuw als nationaal symbool van de vier Noordse lan-
den; Voorts bijdr. betr. de Oldenburger hoorn [uit de 15= eeuw] en Canadese heraldiek.

Idem, nr. 73, Marts 1996. Magt og symboler. Thomas Hobbes (1588-1679) som heraldiker; Erik Speng
1908-1995.

Idem, nr. 74, Okt. 1996. Heraldiek van het geslacht Moltke [i3e-ise eeuw in Mecklenburg; o.a. zegels,
grafzerken en een memorietafel met 32 wapens uit de 17* eeuw]; Het wapen van de familie Willebrands;
Het Deense luipaard met de staart tussen de poten; Het wapen Seitz/von Seitzberg.
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Idem, nr. 75, Marts 1997. De serie wapenschilden van de familie Anrep [24 stuks in de kerk te Kils/
Narke; een reconstructieprobleem; met een kwst. (5 gen.) van Gustaf Anrep, overl. 1666].

Idem, nr. 76, Okt. 1997. De drie kronen en het kruis. Uniesymbolen, ambitie en rivaliteit [Uniekonin-
gin Margrete koos de drie kronen als heraldisch symbool voor de Unie van Kalmar (1397); troonswisse-
lingen He-i5c eeuw]; Serafiner orde voor Europese troonopvolgers.

Idem, nr. 77, Marts 1998. Wapens R0mer en Bolt [ne-ise eeuw]; Koninklijke grootmeesterswapens
van de Zweedse Orde van Vrij metselaars.

Idem, nr. 78, Okt. 1998. Middeleeuwse [Engelse] wapenboeken - de eerste heraldiek in kleur; Wapens
Lilliefeld en Bydelsbak [Seeland/Denemarken]; Heraldiek op kerkklokken uit de Deense middeleeu-
wen; Olaf Kirstein (1908-1997).

Idem, nr. 79, Marts 1999. 'Sjöblad', lindeblad of hart? [Fries plompeblad; deze heraldische figuur
komt voor in Skandinavië, Duitsland en Nederland]; Heraldiek en politiek. Het geval Carta Marina
[een verzameling kaarten, gedrukt in Venetië' 1539, weergevend de politieke ideeën van Olaus Magnus,
priester in ballingschap].

Idem, nr. 80, Bind 8, Okt. 1999. L. Tangeraas: Kritisk gjennemgang av norsk middelalderheraldik
[kritische gang door de Noorse heraldiek in de Middeleeuwen, om te demonstreren dat sommige his-
torische 'feiten' gebaseerd zijn op zwakke veronderstellingen]; Wapens van Vitus Bering (1681-1741) en
Martin Spangberg (overl. 1761) op onlangs in Russische archieven gevonden lakzegels]; Claus Achton
Friis (1917-1999).

Verder ontvingen wij:
Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, jg. 4, herfst 2004. Interview met drs. Petra Maters, direc-
teur van het Veenkoloniaal Museum Veendam; Visserij Museum Zoutkamp; Museumhuis Groningen:
Collectie Houwerzijl in Appingedam.
Die Haghe. ledenbericht, 114'jg. (2004), nrs. 1 t/m 7. In nr. 3: Het Hooftshofje [stichtster was Angenis
Hooft (1678-1734); eerste regenten: Eduard van Velsen en Cornelis Steen]; Schenking 100 etsen [door de
kunstenaar W.R. Bettenhausen (geb. Den Haag 1942) aan het Haags Gemeentearchief. In nr. 6: G. van
Henvaarden: De Koninklijke Schouwburg 1804-2004; een kleine Haagse Cultuurgeschiedenis.
Historische VerenigingHarenkarspel. nieuwsbrief 21 [maart 2004], 22 [okt. 2004].
Historisch Platform Woerden. Nieuwsbrief, nr. 6, voorjaar 2004; nr. 8, eind 2004. F. van Rooijen: De
Ramp van Woerden (1813) [door Frans-militair ingrijpen].
KB.nl. jg. 3, nr. 4, dec. 2004. KB-website vernieuwd [www.kb.nl]; Historische kranten uit KB collectie
digitaal.

M. Vulsma-Kappers
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vragenrubriek

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

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

ANTWOORDEN
500. VAN DER TOL-VAN DER LAAK (59 (2004), pag. 567)
Mogelijke kwartierstaat:

2. Hendrick Gij sbertsz. van der Tol, tr. gerecht Veldhuizen 1717
3. Adriaentje Peters van der Laeck.
4. Gijsbert Gerritsz. van der Tol, leeft 1717.
6. Pieter Ariensz. van der Laeck, van Middekoop (onder Leerdam), in 1717 'uijtlandig', huw. voorw.

Oudewater 27-5-1696
7. Leentie Pieters Kemp, overl. vóór 1717; zij tr. (1) Teunis Eijmbertsz. en tr. (3) Thonis Gerritsz.

Reeuwijck.
8. Gerrit Tijsz. van der Tol, overl. vóór 18-7-1680, tr.
9. Mechteltje Gijsen Knaap, overl. vóór 18-7-1680.

14. Peter Geerloffsz. Kemp, tr. gerecht Montfoort 1657
15. Weijntgenjans.
16. Mathijs van der Toll, secretaris Bodegraven, overl. vóór 12-6-1643, tr.
17. Anthonia Gerrits, testeert 12-6-1643.

dr. ir. T. F. Verhoef, Linschoten

VRAGEN

515. BLANCKERT-CAPITEIJN
Cornelis Hermense Blanckert en Barbara Ariens Capiteijn laten Gouda 20-6-1716 hun dochter Gertru-
dis dopen. Gevraagd: doopgegevens en voorgeslacht van Cornelis en Barbara.
VAN DER LOUW-VAN ALPHEN
Theodorus Fredericus van der Louw en Maria van Alphen laten Utrecht 23-4-1737 hun zoon Gijsbertus
dopen. Gevraagd: doopgegevens en voorgeslacht van Theodorus en Maria.
G. Nanninga, Wijhe
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

THOMSON, vredesmissiegangers Albanië 1913-1914
Als voorzitter van de Thomson Foundation zoek ik informatie over en familieleden van de officieren
van de eerste Nederlandse vredesmissie 1913-1914 naar Albanië, die officieel 'Mission Néerlandaise en
Albanië' heette. Daarbij sneuvelde in Durazzo (Durres) op 15 juni 1914 majoor Lodewijk W.J.K. Thom-
son (1869-1914), de eerste militair die viel voor de internationale rechtsorde. Ter nagedachtenis aan hem
zijn een standbeeld en enige borstbeelden geplaatst. Alle gegevens en materiaal is welkom. De vredes-
missiegangers waren:
generaal-majoor Willem J.H. de Veer; luitenant-kolonel Lodewijk W.J.K. Thomson; ïste luitenant
Gerard A. Malinckrodt; majoor Wouter de Waal; majoor Hugo J. Verhulst; majoor Henrij. L. Kroon; ma-
joor Lucas Roelfsema; majoor Joan E. Snellen van Vollenhoven; majoor Johan M. Sluys; kapitein Carel
de Iongh, kapitein Jetze Doorman; kapitein Jan Fabius (schrijver van Met Thomson in Albanië); kapitein
Julius H. Sonne; kapitein Hendrik G.A. Reimers; kapitein Jan H. Sar; officier van gezondheid Tiddo
Reddingius; sergeant-verpleger J. van Vliet; burgerarts F. de Groot.

Jolien T.C. Berendsen-Prins, Onnenweg 39,9751 VB Haren (Gr.), 0150-5348522,
jolien.berendsen.prins@planet.nl

Beroep Wagenmaker
Graag ontvang ik namen van personen die door de eeuwen heen het beroep van wagenmaker hebben
uitgeoefend. Ook oude rekeningen, tekeningen of foto's zijn welkom.

A. J.G. Wortel, Wakkerendijk 6,3755 DC Eemnes

Verdronken 'aen den boom'
Peter Gilisz./Jelisz. (Roest), tapper te Werkendam, werd aldaar begraven 18-3-1632, waarbij vermeld
werd dat hij was verdronken 'aen den boom'. Weet iemand wat dat betekent?

W. van Dijk, Kostverlorenstraat 907,1382 DC Weesp, 0294-414138,
willem.vandijk@wanadoo.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. L. Gerbehij, Talmastraat 16,2021 CM Haarlem.
C. de Graaf, Damloperwerf 29,2317 DT Leiden.
T. Oskam, Rosanderwaard 6,2904 SM Capelle aan den IJssel.
J. van der Reep, Koolmeeslaan 29,2251 PB Voorschoten.

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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