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Steenwijk
(Overijssels-Drents grensgebied)

Genealogie is voor mij - en ik denk voor veel anderen ook - in belangrijke mate emotie. Achter
namen en data gaan mensen schuil. Mensen die ooit leefden, mensen met gevoel, die vreugde
kenden en verdriet. Waar kwamen ze vandaan, waarom woonden ze hier? Wat is hun verhaal?

Natuurlijk, voor je eigen familie liggen die gevoelens dichtbij, maar als genealoog ontkom
je er niet aan - denk ik - dat als je ergens namen en data tegenkomt, je je diezelfde vragen
stelt. Zo liepen mijn vrouw en ik vorig voorjaar over het begraafplaatsje van Ommerschans
en fantaseerden we over wat de mensen, die naar Ommerschans werden verbannen, op hun
kerfstok hadden gehad. En wat zou er terecht gekomen zijn van hun nazaten, als ze die had-
den? Hetzelfde vraag je je af als je langs de nette huisjes van de Maatschappij van Weldadig-
heid fietst. Kansarme mensen uit het westen. Paupers. Zouden ze zich hier gelukkig hebben
gevoeld?

En dan is er natuurlijk Steenwijk: vestingstad met een rijke geschiedenis, zich door strijd
en vasthoudendheid handhavend. En Giethoorn, romantisch met fluisterboten en echte pun-
ters en natuurlijk niet meer los te denken van de film van Bert Haanstra: Fanfare. Hier en daar
een kleine joodse begraafplaats. Keurig onderhouden, maar niet meer in gebruik. Symbolen
van verschrikking, waarschuwingen voor de levenden. En dat alles in een landschap dat nog
rust ademt, kortom een land om te zijn.

Ik denk, ik weet wel zeker, dat de Genealogische Dag 2005 (op 21 mei) een bijzonder boei-
ende zal worden, zeker ook door de samenwerking van de drie noordelijke NGV-afdelingen
IJssellanden, Friesland en Drenthe. Ik hoop, dat velen de dag zullen bijwonen. Ze zullen er
zeker geen spijt van hebben en ik wens de organisatoren een geslaagd evenement toe.

Bert Trap
Landelijk voorzitter NG V

Brederwiede Ijsselham
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burgemeesters van Steenwijk 1825-2001
en van Steenwijkerland 2001-heden

Jan Zomer, geb. Zuidveen december 1766, burgemeester 1825-183$, overl. Steenwijk 27-7-1839.

Rudolph Berend Visser, geb. Deventer circa 1812, burgemeester 1839-1840.

Mr. Jakob Cornelissen, geb. Steenwijk 2-9-1808, burgemeester 1840-1844, overl.
Meppel 14-1-1875.

Antonius Johannes Scriverius, geb. Zwolle 7-1-1814, burgemeester 1844-1852.

Jan Meesters, geb. Steenwijk 23-8-1822, burgemeester 1852-1867, overl. Steenwijk 6-12-1867.

Mr. Daniel Wicherlink, geb. Zwolle 8-9-1838, burgemeester 1868-1873.

Jan Rudolph Meesters, geb. Steenwijk 11-11-1822, burgemeester 1873-1887, overl.
Zwolle 27-11-1900.

Tinco Martinus Wentholt, geb. Zaandam 16-11-1852, burgemeester 1888-1891.

Jhr. Carolus Justus Lewe van Aduard, geb. Appingedam 16-3-1852, burgemeester 1891-1899,
overl. Nijmegen 21-7-1917.

Jan Meesters, geb. Steenwijk 2-9-1850, burgemeester 1899-1904, overl. Steenwijk 5-1-1904.

Willem baron Bentinck tot Schoonheten, geb. Zwolle 19-8-1868, burgemeester 1904-1909,
overl. Olst 16-6-1936.

Mr. Melchior Wijt Wz., geb. Rotterdam 17-7-1868, burgemeester 1910-1915.

Mr. Arius Hendrik Goeman Borgesius, geb. 's-Gravenhage 16-5-1883, burgemeester 1915-1942
(ontslagen) en 1945-1948.

R. A. Hagemeyer, burgemeester 1942.

Francois Marinus van Panthaleon baron van Eek, geb. Groningen 4-1-1908, burgemeester

1942 (ontslag genomen).

J.P. de Lang, burgemeester 1942-1943,1943-1945.

Jan Voetelink, geb. Steenwijk 21-10-1896, burgemeester 1948-1961, overl. Zwolle 26-2-1983.

A.G. A. Dingemans Wierts, burgemeester 1961-1968, overl. Amsterdam 17-2-1998.

Mr. Peter Jan Molendijk, geb. Rotterdam 23-6-1924, burgemeester 1969-1978.

Per 1 januari 1973 werden Steenwijk en Steenwijkerwold tot de nieuwe gemeente Steenwijk
samengevoegd.

Jurjen Jan Hoeksema, geb. Leens 26-5-1930, burgemeester 1978-1995.

Drs. Hendrik Willem Schippers, burgemeester 1995-2000, overl. 13-2-2000.

Drs. Harm Hayo Apotheker, geb. Loppersum 5-6-1950, waarnemend burgemeester2000-2001 en
vanaf2001 burgemeester van de nieuwe gemeente Steenwijkerland.

Samengesteld door Arie Jan Stasse
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Steenwijk anno 1724 uit 'Korte beschrijvinge van de Provincie van Over-yssel' door Wilhelm Nagge;
rechtsonder de namen van zeven genummerde gebouwen en poorten; rechtsboven het wapen van Steenwijk

(Deventer SAB nummer Dl XVIII94, documentnr.OlK 000281)
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(genealogisch) onderzoek in de
gemeente Steenwijkerland

DOOR CAROLINE VUURSTEEN

De gemeente Steenwijkerland
De gemeente Steenwijkerland is per 1 januari 2001 gevormd door een gemeentelijke herin-
deling, waarbij de gemeenten Steenwijk, Brederwiede en IJsselham zijn samengevoegd. De
gemeenten Steenwijk, Brederwiede en IJsselham zijn op hun beurt op 1 januari 1973 tot stand
gekomen na een eerdere gemeentelijke herindeling (zie schema). Daarbij is de gemeente
Steenwijk gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold,
de gemeente Brederwiede is samengesteld uit de gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Vollenhove
en Wanneperveen en de gemeente IJsselham is door een samenvoeging van de gemeenten
Blankenham, Kuinre en Oldemarkt ontstaan. De gemeente Vollenhove is op 1 februari 1942
gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Ambt Vollenhove en Stad Vollenhove.

Van al deze (voormalige) gemeenten worden de archieven op het gemeentearchief van
Steenwijkerland bewaard.

De archieven van Steenwijkerland
Het archief van de gemeente Steenwijkerland omvat diverse voor genealogen interessante
stukken. Als medewerker van het archief kan ik bijvoorbeeld noemen:

- de bekende volkstellings- en bevolkingsregisters (vanaf 1839) en registers van de burger-
lijke stand (vanaf 1811) van alle voormalige gemeenten van Steenwijkerland. Tot diep in
de eerste helft van de negentiende eeuw is in de regio rond Steenwijk het vast gebruik van
familienamen nog niet zo consequent, met name op het platteland. Ook al zijn in 1811 de
familienamen officieel opgegeven (de registers zijn bewaard gebleven), in de opgave voor
de akten van de burgerlijke stand kunnen andere familienamen zijn gebruikt;

- het burgerboek van de stad Steenwijk (van 1581 tot 1851), dat in één van de keurboeken is
opgenomen. Hierin zijn de namen van mensen vermeld die als burger zijn toegelaten (na
betaling van een som geld). Ook de burgerboeken van de Stad Vollenhove en de fortesse
(ook wel vesting) Blokzijl zijn beschikbaar;

regiotip 1

Elke onderzoeker naar rooms-katholieken in de achttiende eeuw in de
directe omgeving van de stad Steenwijk moet voor onderzoek rekening
houden met de wisseling in de gebiedsafbakening van de drie parochies
aldaar. Het gaat om de parochies van Steggerda(-Overburen) in Zuid-Fries-
land en in de kop van Overijssel die van Oldemarkt en die van Gelderingen
in Steenwijkerwold.

Dit betekent dat mogelijk van een gezin het ene kind gedoopt is in de
kerk van de ene parochie en een volgend kind in de kerk van een andere
parochie zonder dat het gezin verhuisd is. Eigenlijk zou de genoemde on-
derzoeker altijd minimaal de gegevens van deze drie parochies moeten
bekijken voordat conclusies getrokken worden.
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de zogenaamde monsterrollen (over de periode 1644 tot 1686), waarin de namen van de
soldaten zijn genoteerd die dienst hebben genomen in het staatse leger dat in Steenwijk
gelegerd is geweest;
informatie over de voormalige kolonie Willemsoord van de Maatschappij van Weldadig-
heid, gesticht in 1820 en zover gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente
Steenwijkerwold. Het archief van deze Maatschappij zelf ligt overigens in Drenthe (Fre-
deriksoord en Assen);
de registers van het armenhuis in Steenwijk over de periode 1860-1880;
de dienstbodenregisters van Steenwijkerwold (van 1860 tot 1939) met een lijst van men-
sen die in het tehuis 'de Voorziening' zijn opgenomen, het (verplegend) personeel inbe-
grepen, en met de leerlingen van de (katholieke) kweekschool voor onderwijzers;
een register van de schippersbevolking van Blokzijl (van 1890 tot 1908);
de zogenaamde vuurstederegisters (van Vollenhove over 1628, van Steenwijk over de
periode 1677 tot 1792 en van IJsselham van 1780 tot 1786). Het vuurstedegeld was een
belasting die per schoorsteen dat zich op een huis bevond moest worden betaald. Ook
van andere belastingen zijn kohieren bewaard gebleven. Daarbij valt te denken aan de
hoofdelijke omslag, hondenbelasting en schoolgeld.

regiotip 2

Door het gebruik van patroniemen en de wisseling van familienamen in
de directe omgeving van Steenwijk tot circa 1850, is voor onderzoek naar
voorouders - zeker vóór 1811 - het gebruik van hypothesen wenselijk. Die
hypothesen dienen dan getoetst te worden aan de bronnen. Daarbij speelt
een rol dat de regio rond Steenwijk in drie provinciën (Friesland, Drenthe
en Overijssel) ligt.

Een typerend voorbeeld is: Albert Hendriks, vermoedelijk ged. Ootmar-
sum 26-1-1739 (zn- van Aelbert Damhuijs en Geerturijt Stegink), overl.
Steenwijkerwold 14-2-1812 (als Albert Spin), otr./tr. Steenwijk 4/18-4-1762,
tr. Steenwijkerwold (r.-k.) 18-4-1762 (als Albert Dammeijer) Roelojjejans, j.d.
van Zuidveen.

Zijn nageslacht in mannelijke lijn is bekend onder de familienaam Dam-
huis, maar ook onder Spin. Hierover is onder redactie van wijlen mevrouw
A. Van Gelder-Van den Donker in de jaren negentig van de vorige eeuw uit-
voerig gepubliceerd in: De Stelling, het orgaan van de Vereniging Historie
Weststellingwerf e.o., nummers 43 (1992) tot en met nummer 61 (1997).

Wat de speurtocht naar voorouders uit Steenwijkerland spannender kan maken, is het feit dat
het regelmatig voorkomt dat men uit de provincie Friesland of Drenthe afkomstig is. Dit is
gezien de ligging van de gemeente in (de kop van) Overijssel niet verwonderlijk. Het kan daar-
door wel voorkomen dat men tussen de verschillende provincies moet reizen om de sporen uit
vroegere tijden te kunnen volgen.
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Een bezoek aan het archief
Het gemeentearchief van Steenwijkerland is op afspraak te bezoeken. Voor deze wijze van
openstelling is gekozen omdat de beschikbare ruimte gering is. Voor het maken van een af-
spraak is de afdeling telefonisch bereikbaar onder nummer 0521-538719.

Het adres is: Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1 te Steenwijk. Bij binnenkomst
kan men zich melden bij de receptie. De receptie neemt dan contact op met de afdeling voor
verdere begeleiding.

Veel bezoekers hebben al voorbereidend werk gedaan door op

www.genlias.nl

of

www.historischcentrumoverijssel.nl

naar beschikbare gegevens te zoeken. Sinds november 2004 zijn naast de overlijdensakten
ook de huwelijksakten via deze sites beschikbaar.

\
Panorama STEENWIJK.

LfcliUr. J. M. sdialekmnp, BulMoot.

Panorama Steenwijk
(prentbriefkaart,uitgave].M.Schalekamp circa 1910; particuliere collectie)
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Paulus Lankhorst
tapper in wijnen te Coevorden

en zijn voorvaders in de 17° en i8e eeuw

DOOR H. D J . KRIKKE

Inleiding
Paulus Lankhorst' (1707-1755) heeft de laatste periode van zijn leven in Coevorden gewoond,
hij was koopman en had daar een wijnhandel. In het Coevorder register van haardsteden
van 1754 wordt van hem vermeld: doet negotie, en tapper in wijnen. In 1750 is hij van Am-
sterdam naar Coevorden gekomen. De vestingstad Coevorden lag een een doorgaande route
van het noorden van Nederland naar Duitsland. Coevorden was namelijk een van de weinige
geschikte plaatsen waar de uitgestrekte zuidoost Drentse veenmoerassen konden worden ge-
passeerd. Het was daardoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor herbergen, logementen,
tapgelegenheden en handel. De stad was tevens garnizoensplaats.

In Coevorden vestigde Paulus zich in de Friesestraat. De Friesestraat was destijds een straat
met veel neringdoenden, er woonden twee tappers, drie jeneverstokers, twee brouwers, vijf
bakkers, achttien personen hadden een negotie. Maar er woonden daarnaast ook nog schoen-
makers, kleermakers, wevers, een naaister, een slager, een koperslager, vier paardenhouders,
een koerier en een ritmeester.

De stad Coevorden, tekening van]. G. Soetekou, 18/4
(Collectie Historische Vereniging Coevorden)
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Waarom Paulus vanuit Amsterdam naar Coevorden ging, is nog niet bekend, maar mogelijk
heeft het overlijden in 1749 van zijn eerste vrouw, Anna Elisabeth Schaaf, ermee te maken. In
ieder geval trouwde hij in Coevorden in 1752 met Wubbigje Hunderman. Helaas zijn haar her-
komstgegevens nog niet bekend, maar wellicht behoort zij tot de in dezelfde periode uit Coe-
vorden afkomstige familie Hunderman in Amsterdam2.

Al in Amsterdam was Paulus wijnkoper, net zoals zijn vaders broer Christiaan Lankhorst en
diens twee zonen Christiaan jr. en Cornelis Lankhorst3. Zoals gezegd, hij vestigde Paulus zich
in 1750 in Coevorden en is daar een wijnhandel begonnen. Daar kreeg hij te maken met de in
1748 in Drenthe gewijzigde regelgeving betreffende de havenaccijns (invoerrechten) op wij-
nen en brandewijn4.

Stamreeks Lankhorst
I. Paulus GerritsLankhorst5, van IJhorst (bij Meppel), geb. ca. 1643 (bij huwelijk 27 jaar), koek-
bakker, otr. Amsterdam 8-4-16706 Annetje Carstens,7 van Meppel, geb. ca. 1644 (bij huwelijk 25
jaar), lidmaat te Meppel, in 1663 met attestatie vertrokken, dr. van Karst Gerrits en Geessien
Jansen7.

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Amsterdam:

1. GerriLanckhorst, volgt II.
2. Geesje Lankhorst, ged. Oude Kerk 11-11-1672, otr. Amsterdam 1-11-1720 Dirk Schagen, wedr.

van MarritjeSiewerts.
3. Anna Lankhorst, ged. Oudezijdskapel 4-11-1674, overl. Amsterdam 12-11-1705.
4. HesterLankhorst, ged. Oude Kerk 27-12-1680, overl. Amsterdam 29-10-1755, otr. (1) Amster-

dam 31-10-1715 Lambert Schagen; otr. (2) Amsterdam 21-12-1725 Andreasjohanssen.
5. MariaLankhorst, ged. Nieuwe Kerk 31-12-1681, overl. Amsterdam 7-12-1728.
6. Christiaan Lankhorst, ged. Nieuwe Kerk 20-8-1684, woonde Haringpackerij, otr. Amster-

dam 10-5-1720 Anna van Breest, woonde Prinsengracht, overl. Amsterdam 1-10-1751.
7. Elisabeth, ged. Nieuwe Kerk 23-10-1686.
8. Paulus Lankhorst8, ged. Nieuwe Kerk 4-2-1688, koekbakker, overl. Amsterdam 11-2-1749,

otr. Amsterdam 12-2-1728 Elisabeth Wijlandt, geb. Amsterdam circa 1696, overl. Amster-
dam 25-4-1763, dr. van Mattheus Wijlandt, goudsmid, en Elisabeth Boons.

II. Gerrit Lanckhorst, ged. Amsterdam (Nieuwezijdskapel9) 15-2-1671 (get. Hendrik Paulus
Broeckhuijsen6) en Roelffien Evers van Wijck), koekbakker (1699), later boekhouder, overl.
na 1744 (get. bij huwelijk zoon Paulus), otr. (1) Amsterdam 16-10-1699 Debora Buijtenweg, ged.
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 5-12-1674, overl. Amsterdam 30-9-1734, dr. van Jacobus Fredriks
Buijtenweg10 en Catharina van Groenendijck"; otr. (2) Amsterdam 2-6-1735, tr. Egmond op de
Hoef (akte verleend Amsterdam 19-6-1735) Cornelia van Dagen, wed. Van den Stuijt.

In 1699 woonde Gerrit Lankhorst in de Kapelsteeg, in 1735 op de Egelantiersgracht. Cornelia
woonde in 1735 te Egmond op de Hoeff.

Uit het eerste huwelijk, geb./ged. te Amsterdam:

1. Paulus, ged. Oude Kerk 27-8-1700.
2. Catrina Lankhorst, ged. Westerkerk 22-9-1702, otr. Amsterdam 30-8-1730 Harmanus van

Dijk, 26 jaar, van Kampen.
3. Anna, ged. Westerkerk 21-11-1704
4. Paulus Lankhorst, volgt III.
5. Anna, ged. Noorderkerk 16-10-1709.
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Coevorden, Frieschestraat omstreeks 1900
(CollectieHistorische Vereniging Coevorden)

6. Jacoba, ged. Noorderkerk 29-3-1711.
7. MariaLankhorst, geb. ca. 1713 (in 1737:23jaar), otr. Amsterdam 7-8-1737JanDaniël Schrijver.
8. Anna Lankhorst, ged. Noorderkerk 30-12-1714, woonde op de Egelantiersgracht, overl.

Amsterdam 1-12-1772, otr. Amsterdam 27-4-1741 Wouter]ansRiesebosch, wedr. van Hendrica
Schol ten (otr. Amsterdam 7-8-1739), koekbakker van Zwolle (1739).

III. Paulus Lankhorst, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28-9-1707, wijnkoper Amsterdam
(1731), koopman (doet negotie) en wijnhandel (tapper in wijnen) Coevorden (1754), overl.
Coevorden 2-12-1755, tr. (1) Amsterdam 2-10-1744 Anna Elisabeth SchaafJ) "•, ged. Leiden (Pie-
terskerk) 8-1-1708, begr. Amsterdam 8-7-1749 (woonde op de Prinsengracht), dr. van prof. Ca-
rolus Schaaf, buitengewoon hoogleraar in de oosterse talen te Leiden, en Maria Elisabeth Jahn
(Jahnen/Janin); otr./tr. (2) Coevorden 22-1/9-2-1752 Wubbigje (Wubbechyn) Hunderman, overl.
Coevorden 17-2-1795.

Paulus kwam 29 november 1750 met attestatie van Amsterdam in Coevorden en was lidmaat te
Coevorden. Hij woonde in Amsterdam op de Egelantiersgracht en later in Coevorden in de Friese-
straat. Het Coevorder haardstedenregister van 1784 vermeldt 'in de Friesestraat, juffer Lankhorst
geniet van 't gasthuis en woont in een gasthuiskamer'.

Uit het tweede huwelijk:

1. Gerridina Debora Lankhorst '3, ged. Coevorden 22-10-1752 (get. Gerrit Lankhorst), overl. ald.
30-8-1829, otr./tr. Amsterdam/Coevorden14 28-7/25-8-1773 Klaas van Engen '5, geb. Coevor-
den 28-2-1751, koopman, winkelier, kerkenraadslid (ouderling), later ziekentrooster en
catechiseermeester, overl. Coevorden 19-4-1820, zn. van Hendrik van Engen en Jantje
Willems Gloen.
Gerridina Debora was lidmaat te Coevorden op 26 mei 1771 en kreeg op 29 mei 1771 attestatie naar
Amsterdam. Klaas was tot 1795 ook gemeensman (lid stadsbestuur) van Coevorden, lidmaat en
kwam in 1773 met attestatie van Amsterdam naar Coevorden. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen
Van Engen gedoopt te Coevorden16.
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2. Anna, ged. Coevorden 23-11-1753 (get. Anna Lankhorst, zuster van vader en haar echtge-
noot, Wouter Riesebosch), waarschijnlijk overl. Coevorden 13-3-1759 ('kind van P. Lank-
horst').

Noten
1. De spellingen Lankhorst en Lanckhorst worden in de archieven door elkaar gebruikt. Voor de

stamreeks Lankhorst is gebruik gemaakt van DTB- en lidmaatboeken, van het Drents Archief, As-
sen; Historisch Centrum Overijssel, Zwolle; Rijksarchief Zuid-Holland en Centraal Bureau voor
Genealogie te Den Haag (CBG); Gemeentearchief Amsterdam (GAA) en het Regionaal Archief Lei-
den.

2. GAA, Alben Hunderman, koekbakker, afkomstig van Coevorden, poorter van Amsterdam, otr. Am-
sterdam 21-5-1749 Elisabeth Steen, dr. van Jacob Isak Steen, boekverkoper. Ook worden in Amster-
dam vermeld: Aaltje Hunderman, overl. Amsterdam 27-12-1743, bejaarde dochter op Singel, begr.
Nieuwezijdskapel; en Hermijntje Hunderman, overl. Amsterdam 17-11-1752, oudste dochter van
Harmen Hunderman, ten huize van Sara Steen in de Laurierstraat, begr. Westerkerkhof. Mogelijk is
Hermijntje een zuster van GerritHarmsHunderman in Coevorden. Zie: CoevorderFamilieboek, deel2,
uitgave Historische Vereniging 'Stadt en Heerlickheijdt Covorden', Coevorden 1998, pag. 123.

3. Christiaan Lankhorst (jr), 24 jaar, Warmoesstraat, wijnkoper, otr. Amsterdam 30-5-1754 Cathrina de
Witt, Nieuwendijk; en CornelisLankhorst, 28 jaar, Warmoesstraat, wijnkoper, otr. Amsterdam 18-4-
i755]ohanna Maria van Harlingen, Looiersgracht.

4. J.W.T.M. Beekhuis-Snieders, Index op de resoluties van Ridderschap en Eigenerfden 1740-1795, Rijksar-
chief in Drenthe (thans Drents Archief) Assen 1986, pag. 240 en 635: voor een oxhoofd wijn moest
zes Carolus gulden worden afgedragen, en voor een anker brandewij n één gulden en tien stuivers
(een daalder). Het niet betalen van invoerrechten leidde tot geschillen. De Ridderschap en Eigen-
erfden (bestuur van Drenthe) werden betrokken bij die geschillen, ook in Coevorden, waar bur-
gemeester Scheerman een boete kreeg opgelegd, daar hij over de periode 1748 tot 1 april 1750 geen
aangifte en/of betaling had gedaan over ingevoerde wijn, brandewijn, anijs en karwij. Overigens
waren ook enige andere inwoners van Coevorden in gebreke gebleven.

5. In dezelfde periode:
a. in Meppel: GerritJansenLanckhorst, j.tn., zilversmid in Meppel 1676/1678, tr. Meppel 1-7-1668 Aal-

tien Claas, wed. van Jan Jans Toelen, beiden van Meppel. Opvallend is de naamsgelijkheid met
Gerrit Lankhorst, de in 1670 reeds overleden vader van de uit IJhorst afkomstige Paulus Lankhorst.
Een familierelatie is niet gevonden.

b. in Amsterdam: Jan Lankhorst, afkomstig van Meppel, overl. 1720, zilversmid, otr. Amsterdam
11-10-1712 Dina Beke dr. van Mattheus Beke, kaarsenmaker. Deze Jan is mogelijk een zoon van in
deze noot onder a genoemde zilversmid Gerrit Jansen Lankhorst in Meppel.

6. Bij het trouwen heeft Paulus Lankhorst een oom met de naam Hendrik Paulus Broekhuijsen. Omdat
Paulus Lankhorst zijn tweede dochter de naam Anna geeft, is zij vermoedelijk vernoemd naar zijn
moeder, maar een AnnaPaulusBroekhuijsen heb ik nog niet gevonden. Mogelijk is Hendrik een zoon
van Pauwei Warners uit Broekhuizen, geb. ca. 1590, zie hiervoor: J. A. Deij, Kwartierstaat van Klaasje
Werners, in: Drents Genealogischjaarboek (2003) (jubileumboek), pag. 214.

7. Trouwboek van Meppel in 1627: Karst Gern'fj, j.m. van Meppel, tr. Geessien Jansen, j.d. van Meppel.
Dit zijn waarschijnlijk de ouders vznAnnetje Carstens, want zowel vader Karst (Christiaan) als moe-
der Geesje worden vernoemd bij haar kinderen. Het doopboek van Meppel kent voor de gegevens
in het begin van de 17e eeuw hiaten en een beschadiging. Bij de datum van 23 juli 1641 zijn nog
enige restanten van letters zichtbaar die kunnen passen bij de naam 'Anneke'. De namen van de
ouders zijn in het geheel niet meer te lezen. Anneke kan zijn: Annetje Carstens.

8. DeNederlandscheLeeuw 75 (1958),pag. 514-515.
9. De in 1671 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam gedoopte Gerrit Lankhorst is voor zover bekend

de enige in deze Lankhorst-stamreeks die in deze kapel is gedoopt. Ruim drie eeuwen later, sinds
1988, bevindt zich de i7e-eeuwse preekstoel uit de Nieuwezijdskapel in de monumentale Neder-
lands Hervormde kerk te Dedemsvaart. Een aardige bijzonderheid is dat een nazaat betrokken was
bij de restauratie en plaatsing daarvan; zie ook H.DJ. Krikke, Eeuwenoude Amsterdamse preekstoel in
Hervormde kerk te Dedemsvaart, in: NieuwsbriefstichtingDrents- Overijsselse kerken, Delden, april 2001.
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10. ]acobus (Jacob) Buijtenweg, ged. Leiden (Hooglandse kerk) 9-10-1633 als jongste van acht kinderen
van FrederickJacobsBuijtenwech en Emerentia Stevens [trouwboek Leiden 8-4-1620Frederickjacobsz, geb.
Leiden, woonplaats Warmond, en Immetje Stevens, geb. Rotterdam, woonplaats Warmond). Jacobus
Fredriks Buijtenweg was 'praktizijn' te Leiden (1659), later procureur en notaris te Hazerswoude/
Amsterdam; kerkelijke attestatie van Hazerswoude op Amsterdam 10 juli 1659, overl. vóór 1679.
Jacobus Fredriks Buijtenweg, 25 jaar, otr. Amsterdam 20-6-1659/Hazerswoude 22-6-1659 Catharina
Groenendijck, 19 jaar (zie noot 11).
Uit dit huwelijk:
- Emmerentia, ged. Hazerswoude 18-7-1660; in 1699 was zij (Amantina) getuige bij het huwelijk van

haar zus Debora, zie II.
- Diewertje, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24-12-1662.
- Diewertje, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 20-1-1667.
- Debora, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 5-12-1674, zie II.
- Gerardus, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13-7-1677.

11. Catharina Groenendijck was een dochter van Gerrit Groenendijck, kastelein (1659) te Amsterdam. Zij
otr. (1) Amsterdam 20-6-1659 Jacobus Fredriks Buijtenweg; otr. (2) Amsterdam 30-3-1679 Aernoud Hout-
man.

12. In dezelfde periode (1734) kwamen nog twee personen met de naam Schaaf uit Leiden naar Am-
sterdam: Anthony Willem Schaaf en Johannes Hendricus Schaaf, beiden waren doctor en broers van
Anna Elisabeth Schaaf. Hun ouders waren prof. Carolus Schaaf, geb. Neuss 28-8-1646, buitengewoon
hoogleraar in de oosterse talen, te Leiden, overl. Leiden 4-11-1729 (J. Nat, Carolus Schaaf, in: Nieuw
NederlandschBiografisch Woordenboek, deel negen, Leiden 1933, pag. 952; en GensNostra 51 (1996), pag.
514), en Maria Elisabeth Jahn (Jahnen/Janin).

13. W.R. van Engen en R.E. van Engen, Klaas van Engen, in: Gens Nostra 51 (1996), pag. 541; in Amster-
dam kreeg Gerridina Debora in 1771 een onwettig kind. Overigens lijkt haar vertrek van Coevorden
naar Amsterdam begrijpelijk, daar op jonge leeftijd haar vader was overleden en haar vaders
naaste familie destijds in Amsterdam woonde.

14. W. R. van Engen en R. E. van Engen, Genealogie van het Coevordensegeslacht Van Engen, in: Gens Nostra
45 (1990), pag. 197-198 en Coevorder Familieboek, deel 1, pag. 198-199.

15. W.R. van Engen en R.E. van Engen, Klaas van Engen, in: GensNostra 51 (1996), favoriete voorouders,
pag. 541-542; zie ook over Klaas van Engen: G. Kleis, 'In spodtvan alle vrome luijden',geschiedenis van de
Coevorder provoost, Assen 2002, pag. 59.

16. De zes kinderen zijn: 1. Wilhelmina van Engen, ged. 17-9-1775, overl. Coevorden 27-8-1807, tr. Roelof
Reman, geb. Braamsche (koninkrijk Hannover) 6-5-1771, hoedenmaker, tapper, arbeider, overl.
Coevorden 16-11-1833; 2. Hendrik van Engen,3- ged. 6-12-1778, hoedenmaker, stadsbode en opwinder
van het stadsuurwerk (kreeg eervol ontslag op 19 januari 1854 (75 jaar)D), overl. Coevorden 24-12-
1868, tr. Dalen 6-5-1804 Janna Alberts, ged. Dalen 28-3-1779, overl. Coevorden 29-5-1845; 3. Jantien
van Engen, ged. 24-2-1782; 4. Paulina Christina van Engen, ged. 29-9-1784. tr. Haarlem 7-6-1815 Jan
Voet, keurmeester van vis; 5. Jantien van Engen, ged. 6-2-1788, overl. Coevorden 18-12-1869, tr. Jan
Paulus Coelingh, geb. Meppel 28-3-1787, koperslager, overl. Coevorden 30-4-1866; 6. Willem van En-
gen, ged. 5-10-1791, schoolmeester 1812/1813, overl. Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) 7-2-1872, tr.
Steenwijkerwold 30-6-1815 MarrigjePietersBoverhof geb. Zuidveen 2-9-1795, overl. ald. 3-6-1843.
a. C. van Dijk, Hendrik van Engen (17/8-1868), in: Duizend-en-één Drenten, Emmen 2004, pag. 89. Ibi-

dem Historische vereniging 'Stadt en Heerlickheijdt Covorden' 4 (2000), pag. 17-18.
b. Gemeenteverslagen Coevorden 1854, pag. 107 pt. 8. Naar gewoonte klokken luiden des ochtends

om vijf uur (!) en des middags om twaalf uur.
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de Joodse gezinnen in de Maatschappij
van Weldadigheid

DOOR L.F. VAN DER LlNDEN

Nadat Johannes van den Bosch in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid oprichtte met het
doel kansarme gezinnen een nieuwe bestaansmogelijkheid te bieden, zorgden de plaatselijke
afdelingen van deze Maatschappij, de subcommissies, onder meer voor de aanmelding van
nieuwe gezinnen. De voorkeur ging oorspronkelijk uit naar behoeftige gezinnen met een va-
der, moeder, drie kinderen onder de twaalf jaar en drie erboven, bekend met landarbeid. Later
werden ook anderen geplaatst.

Daar waar Friesland, Drenthe en Overijssel bij elkaar komen, volgden in enkele jaren de
vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord en de strafkoloniën Ommer-
schans en Veenhuizen.

In de vrije koloniën was de plaatsing overwegend vrijwillig en stond na aankomst één van
de bijna vierhonderd koloniehuisjes voor het gezin klaar. Dat moet destijds indrukwekkend
geweest zijn. Bij de plaatsing werd vanaf het begin geen onderscheid naar geloof gemaakt,
zodat katholieken, protestanten en joden welkom waren. De Maatschappij van Weldadigheid
had een eigen organisatie en administratie, had bijvoorbeeld eigen geld en kende eigen re-
gels. Zo was voor elk geloofde wekelijkse kerkgang verplicht. Een geneesheer zorgde voor de
gezondheid. Het leek wel of een maatschappij in de maatschappij ontstond.

In de loop der jaren zijn vanuit allerlei plaatsen in Nederland ruim vijftienhonderd gezinnen
in één van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid geplaatst. Zeventig procent
vertrok binnen enkele jaren weer, maar van de overige dertig procent bleef in ieder geval een
nakomeling in de koloniën wonen. Voor de blijvers heeft de Maatschappij in ieder geval een
bestaansmogelijkheid geboden.

In de negentiende eeuw blijken van de in totaal 1542 geplaatste gezinnen er 79 Israëlitisch te
zijn. Dat is ruim vijf procent van het totaal. Veruit de meeste Joodse gezinnen kwamen van
Amsterdam (85 %). Al vanaf het begin in 1818 zaten er twee Joodse gezinnen tussen de 52 in de
proefkolonie Frederiksoord (het gezin van S. Cohen en van J. (van) Hoofien, beide van Amster-
dam). Maar de meeste Joodse gezinnen volgden tussen 1827 en 1856 (78 %), de laatste in 1882.

De gemiddelde gezinsgrootte was bij aankomst 7,4 personen. In de negentiende eeuw en in
het begin van de twintigste eeuw woonden de meeste Joodse kolonisten bij elkaar in een deel
van de kolonie Willemsoord (gemeente Steenwijkerwold) wat in de volksmond de Jodenpol
is gaan heten. Aldaar is nog één Joodse grafsteen bewaard gebleven. Alle kolonistengezinnen
hadden een eigen woning, een koe op stal en een moestuin. In 1837 is de synagoge te Willems-
oord gewijd.

afbeelding op blz. 178:

Beleg van Steenwijk doorPrins Maurits in 1592
(A rchiefSteenwijkerland te Steenwijk)
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Voor verdere bijzonderheden over de Maatschappij van Weldadigheid verwijs ik graag naar
het levenswerk van wijlen mevrouw CA. Kloosterhuis, getiteld 'De bevolking van de vrije
koloniën der Maatschappij van Weldadigheid', uitgegeven Zutphen in 1981 en naar meer
bijzonderheden over de Joden in Willemsoord en Frederiksoord naar het werk van wijlen S.
Laansma, getiteld 'De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel', ook uitgegeven in Zutphen
in 1981, speciaal hoofdstuk acht over Willemsoord, pagina 77-83. De archieven van de Maat-
schappij zijn in te zien op het Drents Archief in Assen. Een inventaris is beschikbaar: R. van
der Zeijden, e.a., 'Inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid (1818-
1970), Met een handleiding voor het zoeken in de bevolkingsregisters 1818-1859', uitgegeven
inAssenini99O.

In de lijst die nu volgt, is een overzicht van alle 79 Joodse gezinnen in de Maatschappij van
Weldadigheid opgenomen, met achtereenvolgens: de familienaam, de voorletters van het
gezinshoofd, de plaats van vertrek, de plaats waar het gezinshoofd is geboren (voor zover
bekend), het aantal gezinsleden bij aankomst, de maand en jaar van plaatsing, het jaar van
vertrek (voor zover bekend) en het beroep van het gezinshoofd (alleen ingevuld voor de amb-
tenarengezinnen; de overige gezinnen behoorden tot de kolonistengezinnen).

Lijst van 79 Joodse gezinnen in de Maatschappij van Weldadigheid
Arbeid,P.B., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst juni 1855.
Baars, A.A., uit Amsterdam, elf leden, geplaatst mei 1848.
Bak, J. B., uit Amsterdam, tien leden, geplaatst juli 1854.
Barentz (ook: Barends), E., uit Rotterdam (geb. Amsterdam), acht leden, geplaatst juni 1820, vertrokken

juni 1820.
Benedictus, I., uit Rotterdam, vier leden, geplaatst juni 1820.
Benjamins, A., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst november 1845, vertrokken voor 1846.
Benjamins,]. I., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst augustus 1828, vertrokken voor 1834.
Berg, van den, M.I., uit Amsterdam, tien leden, geplaatst juli 1841.
Blom, H., uit Rotterdam, zes leden, geplaatst november 1845.
Boas, A. M., uit Amsterdam, elf leden, geplaatst april 1833, vertrokken voor 1847.
Bolletje, D.S., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatstjuli 1830, vertrokken voor 1837.
Bremer, A. H., uit Amsterdam, vier leden, geplaatst september 1827.
Bremer, M. H., uit Amsterdam, tien leden, geplaatst juni 1834, vertrokken voor 1849.
Broekman, M.G., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatstjuli 1840, vertrokken voor 1850.
Cohen, S., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst november 1818.
Emden, van, A.R., uit Amsterdam, elf leden, geplaatst augustus 1831, vertrokken na 1840, maar voor

1841.
Fransman, L.]., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst oktober 1855.
Furth, L. H., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst augustus 1831, vertrokken voor 1836.
Goor, van, A.J., uit Vaassen1, acht leden, geplaatst augustus 1838, vertrokken 1888, gezinshoofd vroed-

vrouw (ambtenaar).
Haan, de, S. L., uit Amsterdam, negen leden, geplaatst maart 1847.
Hamburger, H. D., uit Amsterdam, vier leden, geplaatst augustus 1837, vertrokken voor 1838.
Hazelip, I. S., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst augustus 1821.
Hekster, S.V., uit Amsterdam, tien leden, geplaatst april 1833, vertrokken voor 1845.
Hildesheim, I. S., uit Leerdam (geb. Gorinchem), dertien leden, geplaatst januari 1880.
Hoojien (van), J., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst november 1818.
Israëls, S., uit Ophemert (geb. Tricht), vijf leden, geplaatst augustus 1880.
Jacobson, N., uit Zaltbommel, twaalf leden, geplaatst januari 1838, vertrokken 1862, gezinshoofd onder-

wijzer (ambtenaar).
Klunt, S.M., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst maart 1819, vertrokken na 1832, gezinshoofd fabrieks-

baas (ambtenaar).
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Knegje, L. E., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst mei 1845.
Kollem, van, E. L., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst november 1844.
Komijn, E.J., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst september 1856.
Kromme, de, M. J., uit Amsterdam, negen leden, geplaatst maart 1847.
Kuiper, L.J., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst april 1833, vertrokken voor 1839.
Kuit, de, ]., uit 's-Gravenhage, zes leden, geplaatst maart 1821.
La Grange, H., uit Amsterdam, twee leden, geplaatst juli 1827, vertrokken na 1839, maar voor 1852.
Laay, de, D. E., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst mei 1853.
Leeuwaarden, A., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst oktober 1851.
Leeuwen, van, P.J., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst september 1827, vertrokken voor 1837.
Lobatto (ook: Lobath), I., uit 's-Gravenhage, zes leden, geplaatst september 1851, vertrokken voor 1853.
Matteman, B. L., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst april 1833, vertrokken voor 1847.

Willemsoord bij Steenwijk

Uitgave van F. Xiljzlng, "Willemsoord /?

Koloniehuisje te Willemsoord bij Steenwijk
(prentbriejkaart.uitgaveF.Klijzingcirca 1900; particuliere collectie)

Meerzand, I., uit Groningen, zes leden, geplaatst september 1882.
Menist, M. H., uit Amsterdam, twaalf leden, geplaatst april 1839.
Nieuwied, IJ., uit Amsterdam, vier leden, geplaatst juli 1839, gezinshoofd leraar (ambtenaar).
Nijkerk, E.S, uit Amsterdam, zes leden, geplaatst juli 1834, vertrokken na 1840, maar voor 1846.
NonfJ.S., uit Amsterdam, negen leden, geplaatst april 1830.
Nerf, S., uit Amsterdam, twaalf leden, geplaatst maart 1850.
Ossedrijver,J.'W., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst september 1842, vertrokken voor 1845.
Oudgenoeg, S.L., uit Assen, negen leden, geplaatst juli 1824, vertrokken juli 1824.
Overst, A. S., uit Amsterdam, twee leden, geplaatst juli 1833, vertrokken voor 1837.
Overst, S. D., uit Amsterdam, zes leden, geplaatst juli 1853.
Peper, I. L., uit Amsterdam, zes leden, geplaatst oktober 1853.
Person (=Parson), A.M., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst juli 1882.
Polak, M J., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst juli 1834, vertrokken voor 1837.
Posener, A.J., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst juli 1835.
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Pothuis, E.G., uit Amsterdam, negen leden, geplaatst april 1834, vertrokken voor 1850.
Querido van Israël,]., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst juli 1850, vertrokken voor 1853.
Roozelaar, A. P., uit Amsterdam, negen leden, geplaatst april 1846, vertrokken voor 1850.
Sak, M.S., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst augustus 1849.
Serlui(s),].M., uit Amsterdam, vier leden, geplaatst juni 1855.
Spier, H., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst juli 1827.
Spier, S. L., uit Amsterdam, zes leden, geplaatst oktober 1841.
Stodel, B., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst september 1856.
Swaab, M. L., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst juni 1852, vertrokken voor 1853.
Turfkruyer, Z. M., uit Amsterdam, elf leden, geplaatst september 1852.
Velzen, van, A.J., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst september 1847.
Venetianer, P.J., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst maart 1856.
Verdoner, M. I., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst november 1822, vertrokken voor 1844.
Vieyra (ook: Viyra; Fierra; Fieyra), S. D., uit Amsterdam, zes leden, geplaatst december 1819.
Visser, B. M., uit Amsterdam, zes leden, geplaatst september 1827.
Vogel, M. S., uit Amsterdam, acht leden, geplaatst augustus 1837, vertrokken voor 1850.
Werkendam, M. I., uit Amsterdam, twaalf leden, geplaatst september 1837, vertrokken voor 1853.
Wijl (ook: Weijl), S. D., uit Amsterdam, vijf leden, geplaatst december 1819.
Wy7(ook: Wijk),].T>., uit Amsterdam, achtleden, geplaatstjuli 1829, vertrokken voor 1839.
Wijnstok, H.J., uit Amsterdam, zes leden, geplaatst juni 1855.
Winnik, B.G., uit Amsterdam, zeven leden, geplaatst juni 1820, vertrokken oktober 1820.
Winnik, S. ]., uit Amsterdam, elf leden, geplaatst april 1839, vertrokken 1851.
Wolff, M., uit Breda (geb. Doetinchem), tien leden, geplaatst september 1862, vertrokken na 1872, ge-

zinshoofd isr. leraar (ambtenaar).
Zeehandelaar, B. ]., uit Amsterdam (geb. Enkhuizen), elf leden, geplaatst september 1854.
Zwart (ook: Van Swart), H. M. M., uit Amsterdam, tien leden, geplaatst november 1844, vertrokken voor

1853-

Noot
1. Volgens het volkstellingregister 1839 van Steenwijkerwold (deel Willemsoord): geb. Hasselt.

De Grote Markt van Steenwijk
(prentbriefkaart, uitgave circa 1900; particuliere collectie)
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stamreeks Ten Hoorn Boer
(Hoogeveen)

DOOR A.G.M. WlLLEMS

Ten Hoorn Boer betreft een Hoogeveense familie, waarvan de eerste die deze familienaam voert,
in 1825 werd geboren. Zijn voorvaderen heetten gewoon Boer of hadden geen familienaam,
hetgeen het onderzoek naar die voorvaderen er niet eenvoudiger op maakte.

De familienaam is ontstaan bij de geboorte in Hoogeveen op 25 november 1825 van de eerste
zoon (tweede kind) van Wessel Hendriks Boer en Dina ten Hoorn. Dit kind werd, zoals gebruike-
lijk was in die tijd, vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde en kreeg diens volledige
naam als voornaam: Hendrik ten Hoorn. Daar zijn vaders familienaam Boer was, luidde zijn vol-
ledige naam Hendrik ten Hoorn Boer. In latere officiële akten is de scheiding tussen voornaam en
familienaam in plaats van tussen Hoorn en Boer tussen Hendrik en Ten gelegd, en daarmede
was de familienaam Ten Hoorn Boer een feit. Eén van de zes zonen van deze Hendrik ten Hoorn
Boer ging door het leven als jan Boer; de andere vijf heetten allen Ten Hoorn Boer. De zonen van
deze Jan Boer kregen in 1961 bij Koninklijk Besluit weer het recht om de familienaam Ten
Hoorn Boer te voeren'.

De Ten Hoorn Boers waren vaak schippers. Het kwam dus nog al eens voor dat de kinderen
aan boord van een schip werden geboren of dat de vaders niet bij de geboorte(aangifte) aanwe-
zig waren. Een ander populair beroep in de familie was dat van timmerman, maar er waren er
ook die actief waren in het boerenbedrij f.

Een viertal Ten Hoorn Boers trok eindjaren twintig en in de jaren dertig van de vorige eeuw
vanuit Hoogeveen naar Amsterdam om daar hun geluk te zoeken. Nu, in de eenentwintigste
eeuw, vind je ze ook buiten Nederland: in Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland en Engeland. Ook in
diverse plaatsen in Nederland buiten Hoogeveen en omgeving wonen nu Ten Hoorn Boers,
bijvoorbeeld in Amstelveen, Harderwijk, Hilversum, Nijeveen en Oss. Waar ze ook wonen; ze
zij n allen afstammeling van die ene Hendrik uit Hoogeveen.

Stamreeks Ten Hoorn Boer

I. JanArents, tr. Grietjen Wessels.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Hoogeveen:

1. Arentjans, ged. 26-10-1721.
2. Wesseljans (Boer), volgt II.
3. Trijntjen]ans, ged. 3-5-1724-
4. Leentjenjans, ged. 15-7-1725.
5. Albertjans, ged. 25-10-1733.

II. Wessel Jans (Boer), ged. Hoogeveen 4-7-1723, overl. ald. 15-11-1771, tr. Geertjenjans Kuik, ged.
Hoogeveen 13-5-17252, begr. ald. 2-2-17623, dr. van Jan Kuijk en Aaltj en Jans2.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Hoogeveen:

1. Hendrik Wessels Boer, volgt III.
2. Jan Wessels Boer, ged. Hoogeveen 6-7-1755, veer-/binnenschipper, overl. ald. 27-12-1812,
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tr. Lummigje (Lammechien) Roelofs Hoogezand, geb. Hoogeveen 1763, winkelierster, overl.
Hoogeveen 10-6-1818, dr. van Roelof Roelofs Hogezand en Jentje Wolters Bos. Hieruit
nageslacht Boer.

3. Grietje WesselsBoer, ged. 21-8-1757, overl. Hoogeveen 8-4-1829.
4. Jan Kuik (Boer), ged. 29-7-1759, dagloner, Meppel 15-11-1827 (als Jan Kuik), tr. Hillechien

Alberts, ged. Meppel 1763, overl. Meppel 15-8-1825, dr. van Albert Derks en Lutien Jacobs.
Hieruit nageslacht Kuik.

III. Hendrik Wessels Boer, ged. Hoogeveen 30-12-1753, schipper, overl. ald 12-4-1829, tr. Hoo-
geveen april 1785 HermannaJacobsSchuilenborg, ged. Assen 25-12-1759, overl. Hoogeveen 15-12-
1829, dr. van Jacob Schuilenborg en Elisabeth Jans.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Hoogeveen:

1. GeertjenHendriksBoer, ged. 25-12-1785, overl. Hoogeveen 30-9-1845, tr. Hoogeveen 8-5-1818
PieterHendriks ten Hoorn, ged. Hoogeveen 12-6-1793, overl. ald. 27-7-1862, zn. van Hendrik
ten Hoorn en Janna Alfing4.

2. Jacob Hendriks Boer, ged. 6-2-1788, veerschipper, overl. ald. 7-8-1841, tr. Hoogeveen 23-9-
1813 Magcheltienjans Scholten, ged. Hoogeveen 17-7-1791, overl. ald. 19-7-1869, dr. van Jan
Koenders Schol ten en Jantien Caspers Hagen.

3. Elisabeth Hendriks Boer, ged. 20-10-1790, overl. Hoogeveen 15-2-1862, tr. Meppel 6-11-1816
Gerhardus Wandscheer, ged. Emlichheim (D) 1791, arbeider, zn. van Harm Wandscheer en
Geertruid Amsink.

4. Wessel Hendriks Boer, volgt IV.
5. Jannes Hendriks Boer, ged. 16-8-1795, schipper, overl. Hoogeveen 2-1-1861, tr. Hoogeveen 15-

5-1825 Engeltie Bosman, ged. Hoogeveen 4-1-1801, arbeidster, overl. ald. 12-12-1871, dr. van
Booi Hendrik Bosman en Albertien Alberts Metselaar. Hieruit nageslacht Boer.

IV. Wessel Hendriks Boer, ged. Hoogeveen 17-2-1793, kleermaker, overl. ald. 29-5-1845, tr. Hoo-
geveen 5-5-1824 Dina ten Hoorn, ged. Hoogeveen 8-11-1797, dienstmeid, overl. ald. 12-2-1870, dr.
van Hendrik ten Hoorn en Johanna (Janna) Alfing (ook: Olfing of Olfen).4

Uit dit huwelijk, geboren te Hoogeveen:

1. Hermanna Boer, geb. 13-7-1824, overl. Hollandscheveld5 24-12-1880, tr. Hoogeveen 2-5-1851
Albert Stoter, geb. Hoogeveen 9-3-1830, schipper, overl. ald. 25-3-1914, zn. van Fake Arends
Stoter en Trijntje Alberts Klinkje.

2. Hendrikfen Hoorn Boer, volgt V.
3. Hendrika Boer, geb. 21-7-1827, overl. Hollandscheveld 6-11-1874, tr. Hoogeveen 18-6-1859

Roeland Verwei, ged. Borger 25-5-1831, bakker te Gieterveen, zn. van Roeland Verwei en
Trijntje Jans Mul.

4. Hendrik Wessels Boer, geb. 28-6-1829, overl. Hollandscheveld 7-2-1884, tr. Hoogeveen 6-6-
1857 Grietje Berends, ged. Zuidwolde 9-12-1822, overl. Hollandscheveld 15-3-1884, dr. van
Willem Brends en Geertje Hendriks.

5. Roelof Boer, geb. 27-8-1831, overl. Hoogeveen 24-1-1833.
6. Johanna Boer, geb. 6-8-1833, overl. Hollandscheveld 6-11-1893, tr. Hoogeveen 6-10-1858 An-

driesMol, ged. Hoogeveen 12-8-1829, winkelier, overl. Hollandscheveld 10-8-1892, zn. van
Lambert Andries Mol en Annigje Berends Kikkert.

7. GeertjeBoer, geb. 20-1-1836, overl. Hoogeveen 4-2-1836.
8. doodgeboren zoon, geb./overl. 5-8-1838.
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Hoofdstraat te Hoogeveen (foto circa 1930)

9. Roelof Wessels Boer, geb. 14-6-1840, arbeider, schipper, overl. Veenoord 25-6-1891, tr. (1)
Hoogeveen 4-12-1869 Lena Duinkerken, geb. Hoogeveen 19-4-1848, overl. Hollandscheveld
17-12-1869, dr. van Hendrik Hendriks Duinkerken en Marijgje Schonewille; tr. (2) Hooge-
veen 6-5-1871 Aaltje Blokzijl, geb. Hoogeveen 8-9-1845, overl. Veenoord 28-1-1908, dr. van
Aaltje Jans Blokzijl. Zij tr. (2) Sleen 20-5-1893 Wouter Tromp.

V. Hendrik ten Hoorn Boer, geb. Hoogeveen 25-11-1825, timmerman, overl. Hollandscheveld5

6-8-1881, tr. Hoogeveen 1-3-1856 GeertjeKoster, geb. Hoogeveen 5-3-1829, dienstmeid, overl. ald.
4-4-1901, dr. van Jan Harms Koster en Grietien Mulder.

Uit dit huwelijk, geboren te Hoogeveen:6

1. WesseltenHoornBoer,geb.20-9-18567,timmerman,overl.Hoogeveen20-2-1943,tr.Hooge-
veen 1-6-1889 CatharinaSmit, geb. Hoogeveen 4-5-1860, overl. ald. 16-4-1918, dr. van Roelof
Smit en Margaretha Strijker.

2. Jan Boer, geb. 19-1-1859, schipper, overl. Hoogeveen 20-1-1915, tr. Hoogeveen 13-4-1889
Zwaantje Bloemberg, geb. Hoogeveen 15-1-1864, overl. ald. 5-1-1920, dr. van Jacob Bloem-
berg en Aaltje Koster.

3. Jannes ten Hoorn Boer, geb. 17-2-1861, overl. Hoogeveen 23-12-1861.
4. Jannes ten Hoorn Boer, geb. 2-12-1862, timmerman, overl. Hoogeveen 6-3-1937, tr. (1) Hoo-

geveen 9-6-1888 Jantje Bekelaar, geb. Hoogeveen 16-8-1862, overl. ald. 15-7-1889, dr. van
Pieter Bekelaar en Geertje Otten; tr. (2) Hoogeveen 15-11-1890 Hendrikje Damming, geb.
Hoogeveen 24-8-1862, overl. Assen 18-6-1945, dr. van Hendrik Willem Damming en Hi-
ligje Peggeman.

5. Hendrik ten Hoorn Boer, geb. 17-1-1865, schippersknecht, overl. Hoogeveen 2-3-1918, tr.
Hoogeveen 13-10-1894 AnnigjeMeinders, geb. Hoogeveen 24-9-1869, dienstbode, overl. ald.
28-7-1948, dr. van Harm Meinders en Hilligje ter Stege ten Cate.

6. Hendrik Jan ten Hoorn Boer, geb. 3-10-1868, schipper, overl. Amsterdam 23-5-1940, tr. Hoo-
geveen 21-4-1900 Jantje Stooter, geb. Rheden 10-4-1873, overl. Coevorden 29-4-1908, dr. van
Hendrik Stooter en Jentje Koops.
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Noten
1. K.B.van 26augustus 1961.
2. Op 13 mei 1725 werd in Hoogeveen ene Geertje gedoopt, dochter van Jan Kuijk en Aaltjenjans. Of dit

inderdaad de bewuste Geertje is, is niet zeker.
3. In het begraafboek van Hoogeveen is vermeld dat op 2 februari 1762 ene Geertjenjans is begraven.

Of dit inderdaad Geertjenjans Kuik, de echtgenoot van WesseljansBoer is, is niet zeker.
4. Hendrik ten Hoorn, ged. Hoogeveen 10-5-1756, arbeider, overl. ald. 4-11-1821, zn. van Roelof ten Hoorn

en Jantien Tieleke. Zijn vrouws familie behoort tot Olffen, een geslacht van Schuiten van Ruinen en
Ruinerwold. Met dank aan Cor de Graaf te Leiden voor de aanvullingen.

5. Hollandscheveld is gemeente Hoogeveen.
6. Vijf van de zes zonen uit het huwelijk Ten Hoorn Boer-Koster kregen samen 35 kinderen Ten

Hoorn Boer, met name geboren in Hoogeveen. Op verzoek van de redactie zijn de gegevens van
hen en hun nageslacht niet opgenomen, maar wel beschikbaar bij de auteur.

7. De geboorteakte geeft als naam: Wessel Boer. In latere officiële stukken heet hij echter: Wessel ten
Hoorn Boer.

Uit Antwerpse Bron (139)

[zonder datum; waarschijnlijk 9 sept.) 1574; Jacob Gheertss, woonende tot Meppel by Swolle,
coopman van lakenen, juravit aengaende dry packen lakenen als hy comparant binnen deser
stadt gecocht heeft, mitsgaders een kiste met cleeren geteeckent mette marcke in de margie
van desen gestelt [staat bij de volgende acte], dat alle deselve packen van lakenen ende kiste
hem comparant syn toebehoirende ende nyemanden anders ende dat hy in meyninge is te
doen vueren tot Meppel voerschreven.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 338, f. 263]

Handmerken vanjoos deFebure (links) en Jacob Gheertss (rechts)

[idem] 1574; Joos de Febure, coopman van lakenen binnen deser stadt woonende ende Jacob
Geertss oyck coopman van lakenen, woonende tot Meppel by Swolle, juravit te wetene de
voers. Joos Ie Febure aengaende twee packen lakenen geteeckent metten marcke in de margie
van desen gestelt, als die hy is seyndende metten voers. Jacob Geertss naer Grueningen om
die aldaer gelevert te wordden aen Adam Ie Febure synen broeder, dat de voors. lakenen syn
toebehoorende hem affirmant ende zyn voers. broeder, Ende de voers. Jacob Geertss aengae-
nde een pack lakenen mitsgaders noch een kiste met cleederen al geteeckent metten tweeden
mercke, dat hy die selve in meyninghe is te vueren naer Meppel voers. ende aldaer voorts te
vercoopen, venten ende penninckweerden.

[SAAntwerpen, SR 338, f. 263verso] [M.V-K]
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het voorgeslacht van Geesje Jans Dassen
(overl. Steenwijkerwold 1825)

DOOR COR DE GRAAF

Een van mijn meest raadselachtige voormoeders in Steenwijk en omgeving was Geesje Jans. Zij
is eigenlijk de stammoeder van de naamdragers De Graaf binnen onze familie, aangezien alle
takken De Graaf uiteindelijk afstammen van haar. Wat was over haar bekend?

Op 2 november 1777 werd te Steenwijkerwold de ondertrouw ingeschreven van CentRoelofs,
weduwnaar van Geesje Jans Poort, van de Eeze met Geesje Jans, van de Eeze. De Eeze is de naam
van een heerlijkheid in de huidige gemeente Steenwijkerland. Op 23 november 1777 werd te
Steenwijkerwold het huwelijk ingezegend. Van de man waren de gegevens vrij gemakkelijk
te vinden, mede dankzij zijn vrij bijzondere voornaam Cent. Hij werd geboren te Onna en
gedoopt te Steenwijk op 24 maart 1737 als zoon van Roelof Cents en Femmigje Frericx. Zij n eerste
huwelijk (eveneens met een Geesje Jans!) werd aangetekend op 19 december 1765 te Steen-
wijk.

Uit het eerste huwelijk waren zeven kinderen geboren, van wie er slechts één zoon (Roelof)
volwassen werd. Uit het tweede huwelijk werden in Steenwijkerwold en Steenwijk in totaal
twaalf kinderen geboren: Femmigien, Immegien (4x), Vrerikien, Jan (2x), Annigje, Peter, Frerik
en Jacob. Van deze kinderen werden de meesten volwassen, onder wie de beide zoons Jan. Drie
dochters met de naam Immechien (of varianten) stierven jong.

Cent Roelofs overleed te Zuid veen in 1803, waarna Geesje Jans achterbleef met haar kinderen. Zij-
zelf overleed te Zuidveen op 22 september 1825,72 jaar oud. Zij werd ingeschreven met de familie-
naam Dassen. De namen van haar ouders waren de aangevers niet bekend; wel dat Geesje geboren
was te Steenwijkerwold.

Terugrekenend vanaf 1825 zou dat neerkomen op een geboorte rond 1753 (plus/minus drie
jaar). Men was indertijd niet altijd even nauwkeurig met de opgaven. Zoekend in het doopboek
van Steenwijkerwold kom je dan spoedig aan bij Geesjejans, gedoopt op 24 oktober 1751 als dochter
van Jan Frericx en HendrikjeHendriks van Essen. Een ander is niet te vinden, noch in Steenwijkerwold,
noch in Steenwijk. Alles lijkt te kloppen, of toch niet?

Kijkend naar de namen van de kinderen uit het tweede huwelijk, zien we dat Femmegien naar de
grootmoeder van vaderszijde is genoemd en dat de tweede, derde, vijfde en zevende dochter al-
len Immechien heetten. Als Geesje een dochter zou zijn van Jan Frericx en Hendrikje Hendriks van
Essen, zou je toch een Hendrikje onder al deze kinderen verwachten. En dat is niet het geval. De
vasthoudendheid om een kind Immechien te noemen lijkt te duiden op de grootmoeder van die
naam.

De hypothese was dus, dat Geesjejans een dochter was van een echtpaar met de voornamen
Jan en Immigje. Het was mogelijk, dat de vader ook al de naam Dassen voerde, een naam die in
S teenwijk(erwold) niet onbekend is. Echter, in Steenwijkerwold kwam een dergelijk echtpaar niet
voor en in Steenwijk evenmin. De conclusie was dus, dat de in de overlijdensakte verstrekte gege-
vens incorrect waren en ook dat de bij de ondertrouw opgegeven plaats een woonplaats, en geen
geboorteplaats was.
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De zoektocht werd voorlopig in de ijskast gezet, omdat door de ligging van Steenwijk in de kop
van Overijssel ook huwelijkspartners werden gevonden in Friesland en Drenthe. Er waren per
slot van rekening ook nog andere zaken te onderzoeken.

Enige tijd geleden echter was ik aan het surfen over het Internet en dat bracht me bij de site van
Tresoar, ofwel het voormalige Rijksarchief Friesland. Na wat simpel te hebben aangeklungeld
zonder eigenlijke vraagstelling, kwam ik eigenlijk bij toeval een zekere Immigjejans Das tegen, die
op 28 mei 1823 te Weststellingwerf trouwde met eenJanJacobsDas. Dit opende perspectieven, want
ik had hier een persoon met een voornaam Immigje, de familienaam Das (die toch wel erg lijkt op
Dassen), de regio Weststellingwerf (wat aan Overijssel grenst), en een voornaam Jan.

Door bij het Rijksarchief wat meer over dit echtpaar op te vragen, kreeg ik de volgende informa-
tie:

Jacob Jans Das Jan Jans Dasz alias Drent
te Vinkega te Wolvega

tr. Vinkega 3-6-1787 tr. Wolvega 14-5-1775
Stijntje Jacobs AnnaCatrinaJetzes

te Steenwijkerwold te Blesse

Jan Jacobs Das tr. 1823 Immigjejans Das
ged. Steggerda 17-1-1790 ged. Wolvega/Sonnega 27-5-1792

overl. gemeente Westestellingwerf 5-3-1857 overl. gemeente Westestellingwerf 5-8-1881

Mijn theorie nu was, dat er een echtpaar moest zijn geweest ergens in Weststellingwerf, ge-
naamd Jan en Immigje met in ieder geval een dochter Geesje en twee zoons Jan en Jacob. Via de
site kwam ik er al snel achter, dat er inderdaad een echtpaar was met de namen Jan en Immig-
je, namelijk Jan Jacobs en (J)ImmigjeJans, die in Wolvega trouwden op 5 december 1733. Gezien
de patroniemen zouden de beide zoons Jan (genoemd naar de vader van Immigje) en Jacob
(genoemd naar de vader van Jan) ook zeer waarschijnlijk wel uit dit echtpaar geboren zijn.

In de klappers op de dopen in Weststellingwerf werd inderdaad van dit echtpaar een aantal
kinderen gedoopt, onder wie een Jan, een Jacob en een Geesje\ De laatste werd gedoopt te Olde-
lamer op 28 juni 1754:
'28 juli Jan Jacobs en Immigjen Jans hebben een dogter laten doopen met name Geesjen, zij-
nde geboren te Oldetrijne de 26 juli 1754'.

Dit klopt vrijwel geheel met de overlijdensakte van Geesje, waarin zij 72 jaar oud wordt ge-
noemd. Via deze geboortedatum komen we immers op een leeftijd bij overlijden van 71 jaar
oud.

Nu de ouders waren gevonden, werd geprobeerd de dopen van de beide ouders te vinden.
Volgens de huwelijkinschrij ving kwam Jan Jacobs van Oldetrijne. Het doopboek van Oldetrijne
begint te laat, zodat dat geen mogelijkheden bood. Overigens zou dat ook sowieso een lastige
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opgave zij n, aangezien de namen Jan en Jacob natuurlijk veelvuldig voorkomen. Immigjejans
daarentegen kwam uit Sonnega, waar de doopboeken al in 1684 beginnen. Dit leek dus meer
op te kunnen leveren, temeer daar de voornaam Immigje redelijk zeldzaam is. Bladerend door
het doopboek werd de inschrijving al spoedig gevonden: op 14 september 1710 werd gedoopt
te Wolvega het dochtertje Immigje, dochter van Jan Wolters van Sonnega.

Andere kinderen van Jan Wolters uit Sonnega werden eveneens al snel gevonden: Obbe
(1706), Marten (1707), Jacob (1711) en Jantje (1714). Uit deze doopinschrij vingen bleek ook het
beroep van Jan Wolters, die enkele keren aangeduid werd als meester-schoenmaker. Dankzij
de namen en de eerste doop was de huwelijksinschrijving te Wolvega ook snel te vinden:
Jan Wolters en Jantje Martens van Sonnega d.d. 17 augustus 1704. Helaas hield de zoektocht
daar voorlopig op, omdat beide ouders voor aanvang van het doopboek werden geboren. Een
laatste vondst werd gedaan in een register uit 1749 (ook op de site van Tresoar te vinden), dat
Jan Jacobs met zijn gezin vermeldde. Volgens de tekst was hij landbouwer en timmerman van
beroep.

Hierdoor kon het volgende overzicht van de voorouders van Geesje Jans Dassen worden op-
gesteld:

NN NN

JanJacobs
landbouwer, timmerman
geb. Oldetrij ne ca. 1705

overl. na 1754

Jan Wolters
schoenmaker

geb. Sonnega ca. 1680
overl. na 1714

Jantje Martens
geb. Sonnega ca. 1680

overl. na 1714

Immigjejans
geb. Sonnnega

ged. Wolvega 14-9-1710
overl. na 1754

Geesje Jans Dassen
arbeidster

geb./ged. Oldetrijne 26/28-6-1754
overl. Zuidveen 22-9-1825

tr. 1777
Cent Roelofs

Gens Nostra 60 (2005) 189



gesneuvelde en gewonde militairen uit
Zuid-Oost Drenthe

in de eerste helft van de 19e eeuw
DOOR P. J. M. WUISMAN

Een mogelijkheid om militairen uit de 19e eeuw te vinden, is het archief van het zogenaamde
'Fonds 1815'. Dit fonds werd na de slag bij Waterloo opgericht ter ondersteuning van de na-
gelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen en ook van tijdens latere veldtochten en in
dienstverband gewonde militairen1. Het archief van het fonds berust bij het Amsterdamse
gemeentearchief.

In de stamboeken treft men de namen van hen die sneuvelden of gewond werden bij de be-
vrijding van ons land van de Fransen in 1814 en 1815, bij gevechtshandelingen na de Belgische
opstand (1830-1839) en bij dienstongevallen in de jaren daarna. Van deze militairen (veelal
soldaten, maar soms ook officieren of onderofficieren) treft men in de stamboeken aan, de
legerrang, het vroegere beroep, de aard van de verwondingen, alsmede de namen van de ge-
zinsleden die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning.

Uit het gebied van Zuid-Oost Drenthe noteerde ik de volgende zeven militairen met daarbij
het inventarisnummer van het register en het volgnummer, waaronder de bewuste militairen
zijn opgenomen:

Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen:
1. Jan deSigersTherborg, geb. Coevorden 20-5-1773, overl. 11-3-1814(753-109);

Gewond in de strijd tegen de Fransen:
2. AlbertBeltman, geb. Hardenberg, overl. november 1845 (746-2192);
3. Jan Kiers, geb. Meppel, overl. augustus 1850 (746-2207);
4. Herm. Roelofsen, geb. Meppel, overl. 11-4-1890 (745-2053);

Gesneuveld in de strijd tegen de Belgen:
5. JohannesHoudsakker, geb. Coevorden 2-1-1791, overl. 24-9-1830 (762-54);

Gewond bij of na de Belgische opstand:
6. RudolfLuten, geb. Hoogeveen 4-6-1809, overl.januari 1844(761-683);
7. Jannes v.d. Velde, geb. Hardenberg 25-2-1807, overl. 4-2-1837 (759-238).

Noot
1. P.J.M. Wuisman, De registers van hetz.g. 'Fonds 1815', in: Gens Nostra 28 (1973), pag. 54-56.
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kwartierstaat van Hendrik Jan de Boer
DOORIR.L.T.W.H.NlELAND

Problemen bij het genealogisch onderzoek in een dun bevolkt grensgebied (betreft: Drenthe,
Overijssel, Friesland).

Wanneer men boerenfamilies wil onderzoeken, dan valt dat vaak wel mee. Immers boe-
rengeslachten verkeren vaak op vaste plaatsen. In het betreffende gebied ligt dit enigszins
anders. Het is een venig gebied met veel water, waarbij in de geslachten vaak het boeren afge-
wisseld werd met vervener zijn, dan wel veenarbeider. Soms ook nog schipper.

Bovendien, wanneer de vader nog op de boerderij zit, zal de zoon vaak eerst als boerenar-
beider, in dit gebied ook vaak als veenarbeider gaan werken. Juist door dit laatste vond vaak
verplaatsing naar Friese verveningen plaats. Meestal rondom Heerenveen. Ook vond door de
vervening vaak verandering van locatie plaats. Zo is bijvoorbeeld Kolderveen enige malen als
totaal dorp verplaatst. Er waren in dit gebied twee 'stapelplaatsen': Meppel en Steenwijk,
beide met hun jaarmarkten. 'De' plaats voor jongelui om elkaar te ontmoeten. Dit totale
beeld maakte hier het zoeken nogal gecompliceerd. Per geslacht vaak povinciewijzigingen:
zo de ene uit Drenthe, de ander soms op nog geen paar kilometer afstand in Overijssel en door
het vervenen ook plots uit Friesland. Nog een complicatie:in dit gebied lagen twee grotere of
kleinere garnizoenen: Steenwijk, maar ook (niet te geloven!): Hasselt! Waardoor er jongelin-
gen opdoken uit heel andere gebieden van ons land. Bij dit onderzoek tweemaal: éénmaal uit

Boerderij van H.J. de Boer te Nijeveen
(foto: auteur, 2005)

Gcns Nostra 60 (2005) 191



Zutphen en éénmaal uit Delft. Ook waren het in dit gebied lang niet allemaal eigenerfden.
Pachtboeren gaan daarbij vaker verplaatsen. Ook is het vaak zo, dat de oudste zoon op de boer-
derij komt en dat de rest maar moet zien of een meid met een boerderij aan de haak te slaan óf
een ander beroep moet kiezen. In dit gebied vaak in de vervening.

Tenslotte is het vóór 1811 in veel plattelandsgebieden meer normaal om met patroniemen te
werken, waarbij het door het benoemen van vader- en moederskant in vele geslachten steeds
dezelfde namen optreden: Jan-Derks, Derk-Jans, Jan-Derks, enzovoort. En dan wel ook nog
parallel in twee of drie geslachten. Wie hoort bij wie? Een deel van het onderzoek heeft betrek-
king op het Drentse zandgebied. Maar ook daar was een groot deel van de gronden in handen
van enkele Heren, dus ook hierbij veel pachters en dus verplaatsing, soms overigens slecht
over enkele kilometers.

Uiteindelijk kwam de cirkel rond: Mijn schoonzoon trouwde in Vledder en de verste voor-
vader in dit onderzoek kwam ook uit Vledder (Dit is geen chauvinisme, al woon ik hier al ruim
30 jaar: zelf ben ik een echte Groninger).
Met dank aan Cor de Graaf te Leiden voor aanvullingen en correcties.

- I -

1. Hendrik Jan de Boer, geb. Nijeveen 31-1-1961, agrarisch bedrijfsverzorger, tr. Vledder 2-9-
1983 Alide Wiebina HeikeNieland, geb. Assen 5-2-1963, zieken verzorgster bejaarden, dr. van
Ir. Lubbertus Tjarko Willem Haarsema Nieland en Maria Trijntje Ritzema.

-II-

2. RoelofdeBoer, geb. Nijeveen 27-6-1920, veehouder, overl. Meppel 11-8-1978, tr. Nijeveen 25-
4-1949

3. Geesten Snijder, geb. Nijeveen 29-6-1923.
-III-

4. Jan deBoer, geb. Kolderveen (gem. Nijeveen) 14-9-1880, veehouder, overl. Meppel 9-9-1963,
tr. Havelte 24-4-1917

5. LammigjeOostenbrink, geb. Dwingelo 14-5-1888, overl. Meppel 24-4-1973.
6. Hendrik Snijder, geb. Nijeveen 22-7-1896, veehouder, overl. Meppel 17-2-1975, tr. Nijeveen

24-2-1923
7. Jantje Venema, geb. Nijeveen 18-9-1903, overl. ald. 17-5-1987.

-IV-

8. AlbertHendriks deBoer, geb. Nijeveen 10-4-1827, veehouder te Kolderveen, overl. Nijeveen
30-7-1889, tr. (1) Nijeveen 22-3-1856 Ida Ellen, geb. Kolderveen 14-2-1836, overl. ald. 16-5-
1869, dr. van Peter Gerrits Ellen en Geesje Jans; tr. (2) Nijeveen 17-5-1871

9. Trijntje Sanders Sok, geb. Luinjeberd (gem. Aengwirden) 8-9-1837, overl. Nijeveen 29-9-
1890.

10. Michiel Hendriks Oostenbrink, geb. Dwingeloo 29-3-1851, landbouwer, overl. Meppel 24-3-
1931, tr. Dwingeloo 6-10-1875

11. RoelojjeSmid, geb. Dwingeloo 17-12-1849, overl. Meppel 29-1-1936.
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12. FokkeBerentsSnijder, geb. Nijeveen 3-7-1860, veehouder, overl. Nijeveen 6-3-1929, tr. Nije-
veen 23-8-1889

13. GeessienKreun, geb. Nijeveen 20-5-1858, overl. ald. 2-3-1926.
14. JacobRoelfsVenema, geb. Nijeveen 8-3-1874, veehouder, overl.Hoogersmilde(gem. Smilde)

11-4-1956, tr. Nijeveen 21-11-1902
15. Roelojje Alberts deBoer, geb. Nijeveen 18-7-1878. overl. ald. 21-6-1958.

-V-

16. Hendrik Alberts de Boer, ged. Kolderveen 17-2-1799, veehouder, overl. ald. 13-3-1832, tr. Nije-
veen 19-1-1827 (zijn nicht)

17. Geertje Roelofs Bouwknegt, ged. 6-3-1805, overl. IJsselham (gem. Oldemarkt) 31-10-1885; tr.
(2) ThomasEgberts Thomas, geb. Nijeveen ca. 1810, veehouder, wed. van Annigje Alberts Wil-
deboer, zn. van Egbert Thomas en Hilligje Alberts Kok.

18. Sander Hendriks Sok, geb./ged. Giethoorn 6/9-9-1804, overl. na 1871, tr. Luinjeberd 20-3-
1836

19. Hilligjejans Groen, geb./ged. Luinjeberd/Rotsterhaule 23-11/21-12-1806, overl. Wanneper-
veen juli 1843.

20. Hendrik Michiels Oostenbrink, geb. Boyl (gem. Weststellingwerf) 13-11-1818, landbouwer,
overl. Dwingeloo 24-12-1899, tr. Dwingeloo 1-5-1847

21. Jantjejans Thalen, geb. Dwingeloo 1-5-1815, overl. ald. 2-5-1890.
22. Albert Bartelds Smid, ged. Dwingeloo 22-11-1801, landbouwer, overl. ald. 25-2-1890, tr.

Dwingeloo 5-5-1833
23. Hendrikje WillemsHaveman, ged. Smilde 21-12-1812, overl. Lhee 29-10-1857.
24. BerentLambertsSnijder, geb. Ruinerwold 5-5-1829, veehouder, overl. Nijeveen 3-7-1909, tr.

Nijeveen 13-3-1860
25. LeitienFokkesSanting, geb. Nijeveen 13-9-1836, overl. ald. 19-11-1915.
26. Jan Kreun, geb. Nijeveen 26-12-1832, veehouder en vervener, overl. ald. 30-11-1899, tr. Nije-

veen 27-3-1858
27. Margje de Vries, geb. Staphorst 4-4-1838, overl. Nijeveen 14-5-1867.
28. RoelfKiers Venema, geb. Nijeveen 10-8-1842, koopman, overl. ald. 8-10-1924, tr. Nijeveen

1-5-1869
29. Jantje Engels, geb. Nijeveen 9-7-1844, overl. ald. 10-10-1900.
30. = 8 (AlbertHendriks de Boer).
31. = 9 (Trijntje Sanders Sok).

-VI-

32. Albert Derks de Boer, ged. Kolderveen 18-12-1768, overl. ald. 22-5-1843, tr. Kolderveen 8-6-

1794
33. Lummechien HendriksKlosse, geb. Giethoorn 1757,1 overl. Nijeveen 3-2-1842.
34. RoelofRoelofs (Thaalen/Bouwknegt), ged. Kolderveen 3-1-1762, turfmaker, overl. Kolderveen

9-8-1818, tr. (2) Nijeveen 1-12-1812 AaltjenJansKrooy, dr. van Jan Hendriks Krooij en Alber-
tien Jans Doeve; tr. (1) Kolderveen 29-3-1795

35. Jantjen Derks, ged. Kolderveen 12-7-1772, overl. ald. 28-1-1811.
36. Hendrik HarmsSok, turfmaker, overl. Giethoorn 25-11-1827, tr. Giethoorn 21-3-1784
37. StijntjeJacobs Vledder, overl. Giethoorn 7-9-1827.
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Giethoorn
(aquarel door B.Bueninck, ca. 1910}

38. Jan Hessels Groen, geb. St. Johannesga, ged. Steenwijk (IJsveen) 1-5-1774, overl. Luinjeberd
26-9-1840, tr. Rotsterhaule 24-2-1799

39. Margje Lammens Sloothaak, overl. Luinjeberd 31-12-1849.
40. Miechieljans Oostenbrink, geb. Nijensleek, ged. Vledder 25-3-1787, arbeider, overl. Vledder

2-1-1855; tr. (2) Vledder 11-5-1838 Willemina Cornelis Meekhof, geb. Vledder 22-1-1792, overl.
Nijensleekerveld 21-2-1866, dr. van Cornelis Meekhof en Janna Willems Dalsum, wed.
van Roelof Peters Been; tr. (1} Diever 16-6-1814

41. Jantje Roelofs Pluim, ged. Steenwijk 15-7-1792, dienstmeid te Nijensleek (1814), overl. Ees-
veen (gem. Steenwijkerwold) 9-7-1830.

42. Jan Barteids Thalen, ged. Dwingeloo 11-2-1776, landbouwer, overl. ald. 11-9-1839, tr. Dwin-
geloo 4-3-1804

43. JannaAlberts Huisman, ged. Dwingeloo 8-3-1778, overl. ald. 7-2-1840.
44. EarteldJansSmit, ged. Dwingeloo 14-7-1754, * landbouwer te Lhee, overl. Lhee 13-9-1833, tr.

Dwingeloo (attestatie Beilen) 18-11-1798

45. Jantje Alberts Klokker, geb. Eursinge, ged. Eeilen 21-7-1776, overl. Lhee 24-1-1857-
46. WillemJans Haveman, geb. Wapse, ged. Diever 10-11-1771. timmerman, overl. Smilde 22-5-

1843, tr. {1) Diever 22-5-1809 Trijntje Roelofs; tr. (2) Kloosterveen 6-5-1810
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47- AaltjeHarmsDuiker, geb.Hijkersmilde,ged.Beilen 20-1-1782,overl. Smilde 14-6-1850.
48. Lambert Wolters Snijder, geb. Nijeveen 25-11-1798, arbeider, overl. ald. 22-2-1880, tr. Nije-

veen 24-11-1826
49. Grietje Berends Schipper, geb. Giethoorn 5-9-1798, overl. Nijeveen 25-2-1880.
50. Fokke Willems Santing, geb. Havelte 7-10-1801, landbouwer, overl. Nijeveen 29-6-1878, tr.

Nijeveen 3-5-1827
51. Aaltjejans Groeneboer, geb./ged. Nijeveen 1/8-12-1805, overl. ald. 27-12-1887.
52. WolterjansKreun, geb./ged. Nijeveen 11/16-10-1803, veehouder en turfmaker, overl. ald. 4-

11-1879, tr. Nijeveen 9-12-1831
53. GeesjeArendsEngels, geb./ged. Nijeveen 6/12-1-1806, overl. ald. 19-2-1882.
54. IJzebrand de Vries, geb. Hasselt 21-7-1802, kleermaker te Staphorst, tr. Staphorst 28-2-1835
55. Jantjevan Veen, geb. Staphorst 7-9-1796, naaister, overl. Nijeveen 16-1-1876.
56. Kier Klaas Venema, geb. Nijeveen 11-7-1814 (als Kier Klomp), schoenmaker, later veehouder,

tr. Nijeveen 28-4-1838
57. jannaRoelfsdelange,geb.Nijeveen 17-11-1810,overl. ald. 31-1-1880.
58. KlaasArendsEngels, geb. Nijeveen 9-7-1809, landbouwer, overl. ald. 17-4-1892, tr. Nijeveen

6-1-1844
59. Aaltje Jacobs Schuurman, geb. Kolderveen (Nijeveen) 10-3-1820, overl. Nijeveen 15-11-1909.

-VII-

64. Derk Derks (Boer), ged. Kolderveen 23-2-1744, tr. Kolderveen 4-4-1768
65. GeertienAlberts, ged. Kolderveen 25-5-1739.
66. Hendrik Jans Klosse, ged. Giethoorn 24-10-1714, tr. (1) 22-2-1738 Aaltje Thomas; tr. (2) 1-12-

1754
67. NieltjeMichiels,ged.Wapserveen 7-11-1728.
683. Roelof Jans Thaalen, overl. voor 1767, tr. Kolderveen 8-12-1758
693. Cleisjejans Bouwknecht; tr. (2) Kolderveen 10-5-1767 Warm Hendriks, van Kallenkote.
70. = 64 (Derk Derk Boer).
71. = 65 (Geertien Alberts).
72. Harmen Hendriks Sok, geb. Giethoorn, overl. Wanneperveen, tr. (2) Giethoorn 30-1-1763

Mensje Peters Sok; tr. (1) Giethoorn 21-8-1740
73. AaltjeHarmens Puite, geb. Giethoorn, overl. voor 1763.
74. Jacobjans Vledder, overl. Giethoorn, tr. Giethoorn 1759
75. Ummigje Gerrits, overl. Giethoorn.
76. Hesseljans (Vonk), geb. Wanneperveen, turfmaker,4 tr. IJsveen (Steenwijk, met attestatie

Sintjohannesga) 11-3-1770
77. AnnigjejansKwast, vanEesveen.
78. LambertDurksSloothaak,tr.
79. Hilligjejacobs.
80. Jan Hendriks (Oostenbrink), ged. Vledder 16-1-17525, arbeider (1814) te Westerwijk (gem.

Steenwijk), overl. Nijensleek (gem. Vledder) 25-12-1830, tr. Vledder 3-3-1782
81. Reintjen Hendriks Hofman, ged. 14-6-1761.
823. Roelof (Hendriks) Pluim, geb. Vledder september 1762, arbeider, overl. Nijensleek 25-3-1837

(volgens overlijdensakte gehuwd met Lammechien Egberts Siepel), otr./tr. Steenwijk 24-
7/14-8-17916

83'. Lammechien Alberts (Siepel), geb. Vledder 18-7-1760, overl. Nijensleek 12-11-1837.
84. Barteldjans (Talen), van Lhee, otr./tr. Beilen/Dwingeloo 10-2/21-4-1765
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8s. Hendrikje Willems, van Smilde,7 wonende te Beilen.
86. AlbertJacobs, tr. Dwingeloo 31-5-1761
87. JantjeEgberts, ged. Beilen 23-9-1742.
88. JanBartelts, geb. Ruinerwold, tr. Dwingeloo 22-7-1753
89. GrietjeAlberts, geb. Lhee.
90. Albert Berends (Klokker), ged. Beilen 19-12-1751, tr. Dwingeloo 5-5-1776
91. Roelojje Coerts, overl. Dwingeloo 10-10-1824.
92. Jan jans Haveman, geb. Wapse, ged. Diever 12-9-1728, overl. Wapse 7-4-1810, tr. Die ver 10-1-

1762
93. RonkjenKoenders, overl. Diever31-12-1808.
94. Harm HarmensDuiker, van Smilde,8 tr. Diever 2-8-1767
95. Hendrikjejans, van de Wolvenberg.
96. WolterLambertsSnijder, geb. Havelte ca. 1761, overl. Kolderveen 4-3-1842, tr. Kolderveen (at-

testatie Steenwijk en Giethoorn) 26-6-1791
97. StijntjeHendriks, geb. Giethoorn.
98. Berend GerritsSchipper, tr.
99. Grietje Wiegers Kruis.
100. Willem Freerks Santing, ged. Havelte 8-3-1767, landbouwer, overl. Uffelte 4-12-1811 (als Wil-

lem Freriks), tr. Dwingeloo (attestatie Havelte) 20-4-1794
101. Jantjen Fokken Bloemberg, ged. Dwingeloo 14-7-1765, overl. Uffelte 14-8-1849 (als Jantje Fok-

ken Tissing).
102. Jan Bartels Groeneboer, ged. Nijeveen 10-3-1771, veehouder, overl. ald. 3-8-1850, tr. (1) Nije-

veen 7-12-1800 Jantien Peters Hartkamp; tr. (2) Havelte 3-3-1805
103. LiebigjeKlaasen Breugeman, ged. Havelte 17-10-1773, overl. Nijeveen 11-3-1841.
104. Jan Harms Kreun, geb. Nijeveen ca. 1744, landbouwer, overl. Nijeveen 22-1-1833, tr. (1) Nije-

veen 21-4-1794 Niesjen Klaassen; tr. (2) Nijeveen 29-4-1798
105. Aaltje Harms Wolf, geb. Kallenkote, ged. Steenwijkerwold april 1769, overl. Nijeveen 1-1-

1852
106. ArendKlaasen Engels, ged. Nijeveen 10-12-1780, overl. ald. 5-4-1865, tr. Nijeveen 22-6-1804
107. Jantien Jans Boer, ged. Nijeveen 3-9-1780, overl. ald. 29-11-1849.
108. Albert de Vries, ged. Hasselt 15-10-1769, dagloner te Hasselt, overl. na 1835, tr. 24-4-1796
109. Petronella Wiemelinck, ged. 25-12-1764, overl. Hasselt 28-10-1817.
110. Harm Cornelis van Veen, kleermaker te Staphorst, overl. Staphorst 1849, tr. 1795
111. Margje Hendriks (Pluim),9 overl. 23-1-1810.
112. Klaas Jans Venema, geb. Meppel 27-5-1754, veehouder, overl. Nijeveen 22-4-1848 (als Klaas

Klomp, ook Klaas Jans Venema), tr. (1) Wapserveen 21-11-1779 Roelojje Stelling; tr. (2) Nije-
veen 29-10-1813 (als Klaas Klomp)

113. Geesjen Kiers, geb. Kallenkote, ged. Steenwijkerwold 1779, overl. Nijeveen 15-6-1849; tr. (1)
Nijeveen 30-3-1805 Jan Gerardus.

114. Roelof Jans de Lange, veehouder, overl. Nijeveen 14-1-1840, tr. (1) Nijeveen 9-11-1777 Niesje
Hendriks; tr. (2) Nijeveen 14-2-1808

115. GrietjePietersSlagter, overl. Nijeveen 26-3-1842.
116. = 106 (ArendKlaasen).
117. = 107 (Jantien Jans).
118. Jacob Schuurman, ged. Vledder 7-3-1779, landbouwer, overl. Nijeveen 24-3-1868, tr. (2) 10-

10-1824 Kleisje Roelofs Bouwknegt, ged. Kolderveen 16-11-1801, overl. Nijeveen 7-1-1871, dr.
van Roelof Roelofs en Jantien Derks (Bouwknegt) (zie 34 en 35); tr. (1) 1810

119. Aaltje MichielsKlosse, ged. Kolderveen 12-2-1786, overl. ald. 10-3-1820.
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- VIII -

128. DerkAtberts, tr. (1) Kolderveen 11-5-1727 Albertje Jacobs; tr. (2) Kolderveen 2-2-1741

129. JantjenDerks.
130. Albert Bands, tr. Kolderveen 10-4-1738
131. AlbertjeGeerts.
132. Jan Wolters Klosse, ex-mennoniet (1713)10, overl. 1740, tr. (2) Giethoorn 28-2-1723 Aaltje Har-

mensKippe, overl. na 1742; tr. (1) Giethoorn 18-12-1712

133. LummeHendriksKleene.
134. MichielAdders, ged. 25-9-1698, tr. Wapserveen 17-3-1726

135. Marregien Frans.
144. Hendrik Harms Sok.

160. Hendrikjans, tr. Vledder 18-1-1750
161. Jantien Jans.
162. Hendrik Michids Hofman, geb. Nijensleek, ged. Vledder 6-4-1732, tr. Vledder 25-9-1757
163. Jeltien Coenders, geb. Nijensleck, ged. Vledder 25-9-1735-
164'. Hendrik Jans (postuum Pluim), wedr. Van Dinxterveen, otr. Wapserveen 15-6-1760
1653. Jantien Roelofs, geb. Ruinen, wonende te Wapserveen.
1663. Albert Willems, geb. Nijensleek, tr. Vledder 28-8-1757
i673- Hillechien Harms.
174. EgbertKarsten.

180. Berentjans, tr. Dwingelo 29-5-1746
181. HilligjeAlberts.

Ntjeveen {foto: auteur, 2005)
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184. Jannes Klasen Haveman, geb. Wapse, ged. Diever 11-8-1709, tr. ca. 1728 (trouwboek Diever
begint later)

185. Hilkchien Willems.
192. Lambert Snijder."
193. Zwaantje Hendriks."
zoo.Frerik Willems Zantinge, geb. Uffelte, ged. Havelte 8-8-1723, tr. Havelte 19-10-1765
201. Trijntje Mijlofs, geb. Overcinge, ged. 25-6-1730.
zoz.FokkeLefferts Thiesinge, tr. Dwingeloo 16-1-1746
2O3.Hilligje Hindriks Bloemberg.
2O4.BarteltJans, ged. Nijeveen 12-10-1727, tr. Nijeveen 21-5-1758
205. Hillichjen Lucas.

io6.Klaas Alberts Breugeman, geb. Kolderveen 15-9-1744, overl. Lok (gem. Havelte) 19-6-1827, tr.
Havelte 3-12-1769

207. Zwaantjejans, geb. Nijeveen 22-7-1742, overl. Lok (gem. Havelte) 14-1-1820.
208. Harm Roelofs.
2og.Margien Wolters.
210. Harm Wolf.

211. JantienPieters.
212. KlaasEgberts, tr. Kolderveen 7-11-1773
213. Jantien Arends, ged. Nijeveen 26-4-1744, tr. (1) Kolderveen 23-4-1769 Carst Harms, overl.

voor 1773.
214. Jan CornelisQans?), ged. Kolderveen 4-1-1750, tr. Nijeveen 18-4-1773
215. GeesjeKlaas, ged. Nijeveen 1-12-1749.
216. Isebrandde Vries, geb. Hasselt, ged. ald. 7-9-1736,12 tr. Hasselt 15-2-1767.
217. Aaltjevan Ulsen, geb. Hasselt.13

218. DirckHendrikens Wiemelinck, geb. Zutphen, tr. Hasselt 10-10-1764
219. Maria van den Heuvel, geb. Delft, tr. (i)JohannesAdriaans Beek.
224. Jan KlaasKlomp, tr. Nijeveen in het jaar 1755
225. Annegien Jacobs.
226. Kierjans, tr.
227. HillegieHendriks.
228.JanBartelds.
22$.Jantien Roelofs.

230. Peter Clases Slagter.
231. MarrechienFreriks.
236 Jan Roelofs Schuurman, geb. Nijensleek, ged. Vledder 2-3-1732, overl. Wapse, tr. Vledder/

Diever 29-4-1770
237. Aaltjejans.
238. Michiel Hendriks Klosse, geb./ged. 1/25-2-1755, overl. Wanneperveen 1827, tr.
239. Lammechienjans, overl. Wanneperveen 18-11-1814.

- IX-

324. Miechiel Hendriks Hofman, ged. Vledder 8-5-1698, tr. Vledder 20-11-1729
325. Aaltien Roelofs, ged. 16-10-1701.
326. Coendertjans Geerts, ged. Vledder 15-2-1711, tr. (2) 12-8-1742 Tjalligje Egberts; tr. (1) Vledder

16-3-1732
327. ReintjeGerrits.
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368Jarc Haveman.
36g.LummigjePieters.
4oo.Willem Hendriks, geb. Uffelte, tr. Ha vel te 26-5-1720
401. Marge Freriks, geb. Eemster, wonende te Uffelte.
402.MeylofHendrix, geb. Overcinge, tr. Havelte 1-5-1729
4O3.HillegienJans, geb. Ruinerwold.
408.Jan Bartels.
4O9.Lamme Hendriks.
412. AlbertBreugeman.
413. Lebechien Mensen.
4\4.JanLamberts.
415. Jantien Alberts.
4i6.ArentRoelofs.
428. JanArents.
43O.Claes]ans.

431. Aeltjejans.
472.RoelofJans Schuurman,* tr. Vledder 26-3-1731
473. Grietje Harmens.
476. = 66 (HendrikJansKlosse).
477. = 67 (NieltjeMichiels).

- X -

648.Hindrik Mighiels Hofman.
650.Roelof Hendriks, tr. Vledder (attestatie Wapserveen) 11-5-1700
651. AnnigjenAelderts.'5

652.Geert Alert Annes, ged. Diever 12-12-1683, tr. Vledder 1-12-1708
653.Jacobjen Gerbrandts, ged. Vledder 12-6-1681.

- X I -

1304. AnneGerrets,tt. Diever 1680
1305. Hindrikjen NN.
1306. Gerbrandtjans.
1340. JanLamberts.
1341. JantjenRoelofs.

Noten (de nummers tussen haakjes verwijzen naar de kwartierstaatnummers)
1. (33) Mogelijk behoort Lummechien Hendriks Klosse tot een doopsgezinde familie. Als zij 1757 is

geboren, dan is ze wel elf jaar ouder dan haar man en 42 jaar als zoon Hendrik wordt geboren. Dat
is niet onmogelijk, maar gezien de toenmalige vergissingen, kan er best een foutje van een jaar of
tien zijn gemaakt en is Lummechien in 1767 geboren.

2. (44) De doopdatum is afkomstig uit de overlijdensakte.
3. (68,69,82,83,164-167) Met dank aan Cor de Graaf te Leiden, alhoewel m.i. voor kwartieren 164 en

165 ook nog mogelijk zijn: Hendrik Roelofs en Jantje Timmers, getrouwd Steenwijk 10-10-1756 en
voor kwartieren 166 en 167: Albert Lucas en Anna Severink, getrouwd Steenwijk 19-11-1769 (met
voor kwartier 83: Lammigje, ged. Steenwijk 25-9-1772). Hier is de lijn van De Graaf gevolgd.

4. (76) Hessel Jans (Vonk) ging op 25 jarige leeftijd naar Sintjohannesga, ging in 1774 weer naar Dren-
the, maar was in 1775 weer in Sintjohannesga.

Gens Nostra 60 (2005) 199



5. (8o) De overlijdensakte in 1830 geeft als geboortedatum 15-1-1751. De gezinsgegevens onder kwar-
tier nummer 160 (beschikbaar bij de auteur) geven twee zonen met de naam Jan, de een gedoopt
16-1-1752 en de andere 17-12-1758. Aangezien als geboortedatum 15 januari wordt gegeven, ligt het
voor de hand, dat het hier om de oudste Jan gaat. Dat er twee zonen Jan waren, is te verwachten,
aangezien beide grootvaders Jan heetten.

6. (82, 83) Naast het gegeven huwelijk is er ook sprake van een huwelijk tussen Roelof Hendriks
en Lammechien Jans Alberts. Hij is dan jm wonende in de Wijk, Lammechien is dan wonende te
Nieuwveen. Dit geeft geen houvast over hun herkomstplaats. De ondertrouw is aangetekend op
23-12-1783 te Yhorst en met dezelfde tekst ook op 12-1-1783 te Diever (met attestatie naar Yhorst).
Vreemd is echter dat dezelfde tekst ook nog weer een keer te Yhorst is ingeschreven als ondertrouw
op 26-7-1783. Wellicht is hier sprake van een bespiering (archieven van de Etstoel, inv.nr. 14).

7. (85) Als doopdatum komt eigenlijk alleen maar Diever 17-7-1740 (geb. Smilde) in aanmerking. Zij
zal dan een dochter zijn van Willem Jans en Trijntje Jacobs.

8. (94) Mogelijk is hij identiek aan de Harm, geb. Smilde, ged. Diever 26-4-1732, zn. van Harm Jans en
Aaltje Harms.

9. (111) Postuum wordt zij Pluim genoemd. Wellicht is er een relatie met Roelof Hendriks Pluim (zie
84).

10. (132) Bij de doop van zijn eerste kind (Giethoorn 3-8-1713 Aaltje) is aangegeven dat de vader ex-
mennonietis.

11. (192,193) De namen komen uit de overlijdensakte van de zoon.
12. (216) Mogelijk zijn de ouders Hendrik IJsbrants en Margje Mantsz, maar een andere mogelijkheid

is: IJsebrant, zn. van Koenraad Koijlert en FemmigjeHuijberts welke 15-12-1713 geboren is.
13. (217) Mogelijk dochter van Jacob van Ulsen en Mandri na Denecamp, die op 15-2-1726 ook een

dochter lieten dopen (Margrion) of van: Dirk Harmensz van Ulzen en Margie Plindal, die op 13-4-
1732 Gerrit en op 1-1-1734 eveneens een zoon Henderik en op 20-11-1735 een dochter Evertie lieten
dopen. Evenwel geen dochter Aaltje gevonden. Eventueel: Aaltjen, dr. van Gerrit van Velsen en
Anna Liesebeth Driese die is gedoopt 17-8-1738.

14. (472) Mogelijke ouder: "7-3-1714: dez selfden dito 's namiddags is Jan Harmens Dogter te Nieuslijk
haar kindt een soon ged. genaamt Roelof', dit is de enige Roelof die dan te vinden is. De gegevens
in de boeken van Vledder gaan niet verder terug dan 1680.

15- (651) Mogelijk dochter van Aeldert Beerents en Aeltien.

Liefdegesticht'DeVoorzienigheid'en'normaalschool'teSteenwijkerwold
(prentbriefkaart, uitgave circa 1900; particuliere collectie)
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Steenwijk, Grote Markt met stadhuis
(prentbriejkaart, uitgave D. Keizer circa 1900;particuliere collectie)

gedrukte Steenwijker en Steenwijkerwolder bronnen

Hieronder een bloemlezing van verwijzingen naar gedrukte Steenwijker en Steenwijkerwol-
der bronnen:

- D. Buiter (red.), Kadastrale atlas van Steenwijk 1832, Steenwijk (Historische Vereniging Steen-
wijk en Omstreken) 1990.

- L. Calkoen, Archiefsprokkels uit Steenwijk [dopen, trouwen], in: De Wapenherauti$ (1915), pag. 249-
266.

- J. ten Holt, Diplomatische uitgave van het keurboek van de stad Steenwijk, Kampen (IJsselakade-
mie)i986.

- B. M. de Jonge van Ellemeet, Het cartularium van het kapittel derSt. Clemenskerk te Steenwijk, 1139-
1576, in: Archief voorde geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 45 (1920), pag. 257-320.

- Jan P. Postema, Naamlijsten van schouten van Steenwijk en Steenwijkerwold, in: Tussen graaf en
maire: bijdragen tot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken voornamelijk in de 16e en 17e eeuw,
Kampen (IJsselakademie) 1987.

- Schepenbrieven Nijmegen, Steenwijk en Danzig, in: De Navorscher 1922, pag. 42.
- W.S. van S., Archiefsprokkels. Kerkelijk archief te Steenwijkerwold [trouwen 1662...1715, lidmaten

1656...1718], in: DeNederlandscheLeeuw 26 (1908), kol. 285-287.
- A. Telting, Stadregten van Steenwijk, Zwolle 1891.
- J. D. van der Tuin, Steenwijks verleden, een geannoteerde bibliografie, Steenwijk 1996.
- J.S. van Veen, Collecte voor Steenwijk, in: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefe-

ning van Overijsselsch regt 26 (1910), pag. 19-20.

In 1984 is in Steenwijk de 'Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken' opgericht die
viermaal per jaar een eigen tijdschrift, Historische Mededelingen, uitgeeft. In de loop der jaren
zijn daarin diverse historische en genealogische artikelen verschenen.

ArieJanStasse
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Memoriael van het geslachte ende
afkomste van Michiel Schultinck

BEWERKT DOOR C. DE GRAAF EN J. A. DE BOO

Inleiding tot het handschrift
In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich een boekje, afkomstig uit de collectie Jhr. G.J.
Beeldsnijder van Voshol, dat in 1886 aan de KB is geschonken met kenmerk 131E 28. Het be-
treft een overzicht van de afstammelingen van Michiel Schultinck die omstreeks 1500 leefde.
Daarnaast zijn diverse aangehuwde geslachten behandeld. Het origineel is gedateerd in 1650
en grotendeels in één hand geschreven. In het onderstaande is deze hand - voor het gemak
hand I genoemd - niet verder aangeduid. Het handschrift is dat van Nicolaas Schultinck,
wiens initialen samen met het jaartal op de voorzijde van het boekje bevinden. De tekst
spreekt ook enkele malen over Nicolaas Schultinck in de ik-vorm. Zijn biografische gegevens
zijn te vinden op pagina i6v.

Het boekje heeft twee foliëringen: de originele eigentijdse in pen en een latere (i9e-eeuwse)
in potlood. Door het uiteenlopen van beide foliëringen na folio 16, blijkt dat op enkele plaat-
sen op een later moment folia zijn ingevoegd. In het afschrift zijn beide foliëringen aangege-
ven, althans daar waar ze uiteen gaan lopen.

Op enkele plaatsen zijn in een andere hand omstreeks 1670 nog enkele nieuwe gegevens
toegevoegd, deels op de hierbovengenoemde latere ingevoegde folia. Deze hand wordt in
de tekst aangeduid met hand II. De auteur lijkt te identificeren als Nicolaas Schultinck (II),
die wellicht vanwege zijn voornaam, het boekje van zijn kinderloze oom heeft geërfd. De
schrijfkunst was bij deze tweede Nicolaas beduidend minder qua kwaliteit en stijl. Een derde
zeventiende-eeuwse hand (hand III) is een hand die slechts eenmaal voorkomt, en wel op de
ingelaste folio 25. Wellicht betreft het hier een stukje tekst door Wycher Oosting zelf aan-
geleverd ten behoeve van dit boekje. Ten slotte is eenmaal is een negentiende eeuwse hand
aangetroffen, vermoedelijk van de schenker aan de KB, Jhr. G.J. Beeldsnijder van Voshol, hier
aangeduid met hand IV.

Ook in de 'handen' van de tekeningen zijn varianten te zien. De oorspron-
kelijke tekenaar heeft verreweg de meeste wapen getekend. Sommige wijken qua
stijl erg af en moeten als latere toevoegingen worden aangemerkt, zoals het wapen
Oosting.

In 1887 is dit boekje afgeschreven door A.A. Vorsterman van Oyen in De Nederlandsche leeuw,
pag. 111-1201. De reden dat het boekje ruim een eeuw later nogmaals wordt gepubliceerd, ligt
voornamelijk in het feit, dat indertijd de prachtige afbeeldingen van de wapens niet konden
worden afgebeeld. Wel werden er blazoeneringen gemaakt, maar (kleuren)afbeeldingen van
wapens uit de 17e eeuw blijven veel interessanter dan de beschrijving in zwarte letters. Daar-
naast zijn de meeste wapens afkomstig uit de regio rond Steenwijk en zuid-west Drenthe,
waar familiewapens misschien niet geheel onbekend waren, maar waarvan de kleuren van die
wapens lang niet altijd bekend zijn. Daarnaast bieden meerdere wapens informatie die voor-
alsnog niet bekend was.
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Als voorbeeld moge dienen het hier afgebeelde wapen Oosting. De (heraldisch) rechterhelft is
dat van Oosting, links dat van Schultinck. Beide helften zijn wederom in tweeën gedeeld. De
rechterhelft bestaat boven {het eerste kwartier) uit het eigenlijke wapen Oosting uit Meppel,
zoals deze ook staat afgebeeld op een steen in het ontvangershuis te Assen. Deze steen uit 1639
is - volgens de inventaris van Jan Ennik1 - afkomstig van hetzij Lambertus Oosting, hetzij
Wycher Oosting f hierbovengenoemd). De achtergrondkleur van het wapen in Assen is echter
rood in plaats van blauw.

Het onderste deel van de rechterhelft {dus het derde kwartier) zal de moeder van Wycher
Oosting moeten betreffen. Uit bronnen is bekend, dat Wycher Oosting een zoon was van Hen-
drik Oosting en Anna Wychers (dochter van Wycher Lourens}. De afbeelding van een gekroon-
de slang duidt op verwantschap met de familie Lentingh. Tussen 1660 en circa 1715 was Johan
Laurens Lentingh schulte van Borger en Gasselte en zegelde eveneens met dat wapen. Diens
vader Lourens Jans (eveneens schulte van Borger en Gasselte en wel tussen 1639 en 1655/1656)
gebruikte geen familienaam, evenmin als diens vader Johan Lourens, schulte van Anloo 1606-
1624 die eveneens zegelde met het wapen met de gekroonde slang. Johan Lourens, de schulte
van Anloo zal vermoedelijk derhalve een broer zijn geweest van Wycher Lourens, de vader van
Anna Wychers Lourens3. Het heraldisch linkerdeel bestaat uit het wapen Schultinck (kwartier
II) en het wapen Dulmans (moeder van Elisabeth Schultinck).
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Heraldische toelichting
Behoudens het stamwapen Schultinck op de keerzijde van het schutbad, zijn alle wapens
samengestelde wapens. Wanneer in een (verticaal) gedeeld schild de wapens van beide ech-
telieden zijn opgenomen, spreekt men van een alliantiewapen waarbij het heraldisch rechtse
wapen - dat is links voor de kijker - dat van de man is en het linkse, dat van de vrouw. Dat is
hier vrijwel overal het geval.

Zo'n verticaal deel kan nog weer (horizontaal) doorsneden zijn. Het bovenste kwartier kan
het wapen van de vader van de man of vrouw bevatten, het onderste dat van de moeder, maar
dat hoeft niet overal zo te zijn.

Bij wijze van hoffelijkheid - courtoisie heet dat in de heraldiek - kan de wapenfiguur in het
mannelijke deel van het schild omgewend zijn naar het vrouwelijke schilddeel. Ook dat komt
hier voor. Zie bijvoorbeeld het manshoofd in de wapens Van der Blesse op fol. 45V en 46r, of de
vogeltjes in de wapens Bloemers op fol. 12 en 12V.

Op een enkele uitzondering na worden alle wapens gedekt door een traliehelm met helmte-
ken. Een ander helmtype komt maar één keer voor. Het wapen van Johan Muys heeft een aan-
ziende vizierhelm met geopend vizier en één tralie. Maar dit wapen is van een andere hand en
in een andere stijl getekend en later ingevoegd.

De helmen zijn naar de binding van de bladzijde gewend, dat wil zeggen op de rectopagi-
na's naar rechts, op de verso pagina's naar links. In de enkele gevallen dat er een aanziende
helm wordt gebruikt is dat in de blazoenering vermeld. In de vaderlandse heraldiek is het
gebruikelijk dat de helm meedraait met het helmteken. Die regel wordt hier niet toegepast,
zie de vele geopende vluchten op een gewende of omgewende helm, of de uitkomende tijger
op de aanziende helm op het wapen Aernoud (Arnold) op fol. 37.

Alleen de wapens Schultinck hebben een helmkroon. De in de heraldiek gebuikelijke
wrong tussen helm en helmteken ontbreekt vaak. Daar waar hij niet ontbreekt is dat in de
blazoenering aangegeven. Het wapenschild Schultinck op fol. 2v en fol. 15V is gedekt met een
kroon. De overige wapenschilden in een gelijke compositie zijn ongedekt (fol. 33) of hebben
het helmteken direct op de bovenste schildrand geplaatst (fol. 46v). Dat laatste is ook het geval
bij het wapenschild van Merten Pietersz. Smeenck (fol. 22v), maar dat is duidelijk van een an-
dere hand en later ingevoegd.

Helmkleden hebben als regel de hoofdkleuren van het schild, waarbij de kleur gewoonlijk
aan de buitenkant en het metaal aan de binnenkant is aangebracht. Dat laatste is hier niet
het geval. De kleurstelling wordt voor de individuele wapens wel consequent doorgevoerd.
Zwart/goud betekent dat de buitenkant zwart en de binnenkant goud gekleurd is.

De meeste wapens zijn van dezelfde hand, mogelijk de samensteller Nicolaes Schultinck.
Hij moet dan een vaardige tekenaar zijn geweest. De wapens zijn eerst in omtrekken geschetst
en later ingetekend en gekleurd. Dat is te zien aan de wapens die niet of gedeeltelijk zijn af-
gemaakt. Welke zijn bronnen waren, kan niet worden nagegaan. Hij heeft ze waarschijnlijk
nauwgezet gevolgd, maar niet altijd begrepen, bij voorbeeld de vuurslagen in het wapen
Overhagen (fol. 63). De wapens op fol. 19V, fol. 22V en fol. 25 zijn duidelijk van verschillende
handen en later tussengevoegd.

De gebruikte pigmenten zijn niet allemaal even sterk gebleken. Het blauw tendeert hier en
daar naar grijs, het groen naar bruin. Zwart, rood en geel daarentegen hebben hun frisheid
behouden.

Enkele onduidelijke figuren die door Vorsterman van Oyen onjuist zijn geïnterpreteerd,
zijn aan de hand van andere bronnen zo veel mogelijk hersteld.
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Gebruikte afkortingen
dsn.
ged.
gev.
Hkl.
Hkr.
Ht.
W.

Fol.

doorsneden, horizontaal
gedeeld, vertikaal
gevierendeeld
helmkleden
helmkroon
helmteken
wrong
folio, nietbladziide. maa

v verso, de achterzijde van het blad

Afkortingen zijn in onderstaande tekst opgelost en zichtbaar door cursivering. Toegevoegde
gegevens door de bewerker, die dus niet in het originele handschrift voorkomen (zoals de bla-
zoeneringen) zijn tussen [vierkante haken] geplaatst. Het afschrift is van de eerste bewerker,
de blazoeneringen van de tweede.

{fol. o)
Memoriael van het geslachte ende afkomste van Michiel Schultinck tot aen het vierde gelidt
van haer staet, officien ende van haer aengetroude geslachten. Beginnende van 't jaer 1500 tot
den jaere 1650

(fol.ov)

[Stamwapen Schultinck
In goud drie zwarte berenklauwen. Helm met helmkroon en helmteken: een uitkomende zwarte beer,
roodgetongd. Helmkleden: zwart/goud.]
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(fol.l)
Anno 1500 in dese tijt heeft geleeft ende gewoont binnen de stadt Steenwijck in Overijssel Mi-
chiel Schultinck, der rechten licentïaet, de welcke getrouwet is geweest aen Frouka Hidding
ende heeft gevoert dit onderstaen[de] wapen

[Alliantiewapen van Michiel Schultinck en Frouka Hidding:
Ged.: 1. Schultinck; 2. in goud drie waaiersgewijzegeplaatste, gesteelde, bebladerde en geplante, vijfbla-
digegouden bloemen. Hkr, Ht en Hkl: Schultinck]

(fol.iv)
Dese voorgenoemde licentiaet Michiel Schultinck ende Frouka Hidding hadden tesamen ses
soonen genaemt
Conraedt Schultinck
Pieter Schultinck
Herman Schultinck
Johan Schultinck
Claes Schultinck
Cornelis Schultinck
Ende noch drie dochters genoemt
Johanna
Frouka
Geese
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(fol.2)
Van dese voorgenoemde ses soonen heeft de voorgenoemde licentiaet Michiel Schultinck
vijve, namelic Piecer, Herman, Johan, Cornelis ende Claes Schultinck na Coln op de schole
gesonden, waerdoor Pieter Schultinck geworden is doctor juris ende syndicus der vermaerde
stadt Coln ende is oock vanwegen deselve stadt als ambassadeur aen sijn Keyzerlijcke Majes-
teyt gesonden in welcke ambassade hij hem oock alsoo heeft gedragen, dat de keyser hem
deshalven een golden keten vereerde, die drie mael om sijn lijff ginck.
Die selve Pieter Schultinck is tot Coln getrouwet met Margrieta Angelmakers, borgetmeyster
Angelmakers

(fol. zv)

Angel makers (sic) dochter die sijn eerste huysvrouw is geweest. Dewelcke overleden sijnde, is
hij wederomme getrout aen Christina Halter genaemt Bost, dochter van de voorige syndicus
der stadt Coln, voerende dese hierondergeteyckende wapens

[De wapens van Pieter Schultinck, vergezeld rechts van zijn eerste vrouw Margrieta Angelma-
kers en links van zijn tweede vrouw Christina Halters, naast elkaar opgehangen met een rood
koord met kwasten aan een bruine tak:
Schultinck, het schild gekroond met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
Angclmakers, een ruitvormig schild: In groen twee schuingekruiste afgewende gouden haken met
lange stelen en een golvende zilveren schüdvoet, met twee golvende blauwe dwarsbalken.
Halter, een ruitvormig schild: In rood een geplante gouden boom, vergezeld rechts van een uitdeschild-
rand komende, schuinlinksgeplaatste,goudgesteelde,zilveren bijl.
Alle schilden zijn gevat in een cartouche]
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(fol.3)
Conraet Schultinck is mijnes wetens niet getrouwet geweest.
Herman Schultinck, de derde soone, is geworden oock doctor in de rechten endc is tot Coln
gestorven sonder lijfserven oft kinderen nae te laten.
Claes Schultinck, de vierde soone, sïjnde geworden licentiaet is oock tot Coln ongetrout over-
leden.

(fol.3v)
Cornelius Schultinck, de vijfde soone is geweest theolog/sc/z Ucentiaet, professor ende canonic
van S. Andreas tot Coln, ende is in den geestelijcken staet gebleven ende ongetrout gestorven
binnen Coln ende aldaer begraven in S. Andreaskercke, gelijck men aldaer noch bij sijn wapen
ende epitaphium, twelck op sijn sarcksteen gehouwen staet, sien ende bevinden kan.

(fol.4)
Volgen nu de kinderen ende kintskinderen van de voors. syndicus ende doctor Pieter Schul-
tinck.
Deselve Pieter Schultinck syndicus der stadt Coln, hadde bij sij n eerste vrouwe een soone oock
genaemt Pieter Schultinck ende een dochter genaemt Margrieta Schultincks, ende bij sijn
tweede vrouwe een dochter genaemt Anna Schultincks.

(fol.4v)
Pieter Schultinck, licentiaet tot Swolle, soone van de voorgenoemde Licentiaet Pieter Schul-
tinck is getrout met Aeltjen Sticker van Campen ende voerden dit navolgende wapen

[Alliantiewapen van Pieter Schultinck en Aeltjen Sticker:
Ged.: ï. Schultinck; 2. in zilver drie blauwe dwarsbalken. Hkr, Ht en Hkl: Schultinck.]
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(fol.5)
Johanna, de eerste dochter van licentiaet Michiel Schultinck daervan is nu geen memorie ge-
vonden, soo dat men niet weet off die getrout is geweest off niet.
Vrouka, de tweede dochter van licentiaet Michiel Schultinck is met haer vaders knecht na
Embderlant getrocken ende sijn aldaer aen malkander getrout. Sijn voorname is mij onbe-
kent, maer sijn toename was Kruve. Ende daer sijn noch nakomelinghen van dese beyde eluy-
den op Steenwijckerwolt te vinden, waer dan oock geboren is licentiaet Pieter Kruve.

(fol.sv)
Licentiaet Pieter Kruve, de soone van Kruve ende Vrouka Schultinck is getrout geweest met
Aeltjen ter Barch ende voerden dit hier onderstaende wapen. Ende sijn allebeyde op Steenwij-
ckerwolt op het slot aldaer gestorven sonder kinderen na te laten.

[Wapen van Pieter Kruve.4

Ged.: 1. dsn. a. in rood een gouden huismerk; b. in goud drie omgewende, afgesneden, zwarte berenpoten;
2. in goud een blauw getongde rode leeuw. Ht. een uitkomende, roodgetongde zwarte beer. W. en Hkl:
goud/rood.]
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(fol.6)
Geese Schultincks, de derde dochter van licentiaet Michiel Schultinck is getrout met licenti-
aet Pieter Lantinck, voerende dit hier onderstaende wapen

[Alliantiewapen van Pieter Lantinck en Gccse Schultinck.
Ged.: 1. in goud een rode leeuw, waarvan de kop is vervangen dooreen in het wit geklede bovenlijf van een
vrouw, van natuurlijke kleur, met witte hoofddoek, houdende in de opgeheven rechterarm een witte veer,
met gouden pen, boven het hoofd; 2. Schultinck. Ht. het bovenlijf van de vrouw, uitkomend. W. en Hkl.
rood/goud.]

(fol.öv)
Dese licentiaet Lantinck ende Geese Schultinck hebben tesamen gehadt een soone genaemt
Dirck Lantinck, die gereformeert sijnde, ongetrout is gestorven. Ende een dochter Barteltjen
Lantincks, die geestelijck geworden sijnde oock ongetrout gestorven is.
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(fol.7)
Margrieta Schultincks, dochter van de syndicus Pieter Schultinck is getrout met Andreas
Ganshorn, doctor in de rechten ende Vorstelijcke raetsheer tot Wirtsborch, voerende dit wa-
pen

[Alliantiewapen van Andreas Ganshorn en Margrieta Schultinck.
Ged.: 1. dsn., a. in goud een liggende rode hertshoorn met vijf enden, de punt naar rechts; b. in blauw drie
gouden sterren; 2. Schultinck. Ht. twee hertshoorns, elk met vijf enden. Hk\. goud/blauw.]
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(fol.7v)
Anna Schultincks, oock een dochter van de syndicus Pieter Schultinck, was getrout met Ge-
bhartus Bistervelt, doctor in de rechten ende keurvorstelyc&e raet ende bijsitter des Keyserli-
ken Camergerichts tot Spier, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Gebhartus Bistervelt en Anna Schultinck.
Ged.: 1. opnieuw ged. van goud en blauw met over alles heen een rechtopstaand bruin boomblad; 2. Schul-

tinck. Ht . een gouden boomblad tussen twee oHfantstrompen, beurtelings dsn. van goud en blauw. Hkl.

goud/blauw]

Dus verre geschreven van de drie kinderen van de syndicus Pieter Schultinck.

(fol. 8)
Volgen nu de kinderen van Gebhartus Bistervelt ende Anna Schultincks voorgenoemt, die
tesamen in den echten staet gewonnen hebben een soone ende drie dochters genaemt
Urssela-Christïna Bistervelts
Pieternella-MargrietaBistervelts
Anna Bistervelts
De soone genaemt Bade Bistervelt
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(fol.8v)
Urssela-Christina Bistervelts is getrout met Michacl Frits, gograve der beyder ampten Lim-
borch ende Vloote, richter der stadt Harfort ende der beyder keurvorstel ij eken Brandenbur-
ger ende Nieuburger, rentemcestcr tot Vloote, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Michael Frits en Urssela-Christina Bistervelts.
Ged.: 1. in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld boven van drie rode weerhaken, beneden van een rood

hart, getopt met twee gouden vlammen; z. Bistervelt. Ht: een rode weerhaak tussen een geopende vlucht,

beurtelings dsn. zwart en zilver. Hkl. zilver/zwart.]
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(fol.9)
Pieternella-Margrieta Bistervelts dochter was getrout met Florijn Grobens, der rechten doc-
tor ende syndicus des stifts Hildersom, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Florijn Grobens en Pieternella-Margrieta Bistervelt.
Ged.: 1. in rood een gouden adelaarsvleugel; 2. Bistervelt. Ht. een rode adelaarsvleugel. W. en Hkl.
goud/rood.]

Anna Bistervelts is geestelijck geworden ende tot Colne in een clooster gegaen [hand II] van
sancte Clara.

(fol. 9v)
[hand I] Bade Bistervelt, deken over de geestelijckheyt tot Trier, sijnde de soone van doctor
Gebhartus Bistervelt, voorde dit wapen alsoo hij een geestelycfee persoone ende in 't jaer 1650
noch ongetrout is.

Dus verre geschreven van de kinderen van doctor [niet ingevuld] ende Anna Schultincks.
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(fol. 10)
Dit sijn de drie soonen van Michiel Frits ende Urssela-Christina Bistervelt
Bruin-Henrick Frits
Caspar-Gabriel Frits
Bado-Gebhartus Frits
Dewelcke alledrie in 'tjaer 1650 noch ongetrout sijn ende voeren dit wapen

(fol. ïov)
Dus verre geschreven van de kinderen ende kintskindcrcn van Pieter Schultinck, syndicus
tot Coln, oudste soone van Michiel Schultinck voornoemt. Nu sullen wij verhalen van de
geslachten ende nakomelingen van Johan Schultinck de scste ende jonghste soone van de
voorgenoemde Michiel Schultinck.

{fol. 11)
Johan Schultinck, licentiaet, soone van licentiaet Michiel Schultinck is getrout met Elisabeth
ter Stege, suster van mr Syger ter Stege, secretarius der stadt Steenwijck ende voerden tesa-
men dit wapen

[Alliantiewapen van Johan Schultinck en Elisabeth Ter Stege.
Ged.: 1. Schultinck; 2. in goud twee zwarte dwarsbalken. Ht en Hkr. Schultinck, Hkl. zwart/goud.]
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(fol.uv)
Johan Schultinck ende Elisabeth ter Stege eluiden voorgenoemt hebben tesamen dese navol-
gende kinderen geprocreert, namclijck
Michiel Schultinck - Pieter Schultinck - Syger Schultinck - Gerhardt Schultinck ende - Claes
Schultinck - Ende nevens dese vijf soonen noch vier dochteren, genaemt - Henrickjen Schul-
tincks - Anna Schultincks - Grietjen Schukincks ende - Geesjen Schultincks

(fol. 12)
Michiel Schultinck, soone van de licentiaet Johan Schultinck, was getrout met Jannichjen
Bloemers ende is in sijn leven geweest borger-luitenant ende meentsman der stadt Hasselt.
Ende voerden dit wapen

[Alliantiewapen van Michiel Schultinck en Jannechjen Bloemers:
Ged.: 1. Schultinck; 2. in zilver een zwarte balk, vergezeld boven van drie naast elkaar geplaatste gouden
vogeltjes, beneden van een zwart dubbelknop-kruis.5 Ht en Hkr., Schultinck, Hkl. zwart/goud.]

Michiel Schultinck ende Jannechjen Bloemers hebben tesamen drie dochters
Anna Schultincks
Wibbeghjen Schultincks ende
Geesjen Schultincks
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ffol.izv)
Anna Schultincks, dochter van Michiel Schultinck is getrout met Huibert Hermans Bloemen,
borgermeester der stadt Hasselt, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Anna Schultinck en Huibert Hermans Bloemert.
Gcd.: i. Bloemers, de vogeltjes omgewend; z. Schultinck. Ht. een zwarte vlucht. Hkl. rood/zilver.]
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(fol.13)
Wibbeghjen Schultincks, de tweede dochter van Michiel Schultinck is getrout met Claes
Krijns van de Velde, borger ende meentsman binnen der stadt Hasselt ende voeren dit wapen

[Alliantiewapen van Claes Krijns van de Velde en Wibbeghjen Schultincks.
Ged.:i. dsn.: a. in zilver een groene geplante boom; b. in goud drie omgewende zwarte muizen; z. Schul-
tinck. Ht. eengroene boom tussen een geopende zwarte vlucht. Hkl. zilver/groen.]
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(fol. 13V)

Geesjen Schulcincks, de derde dochter van Michiel Schultinck is getrout met Pieter de La-
court, remcmeester van den heer Schaep, in 't Hooge Veen bij Echten in de Lantschap Drenthe,
voerende dit navolgende wapen

[Alliantiewapen van Pieter de Lacourt en Gccsjcn Schultincks.
Ged.: 1. dsn. a. in groen een omgewende rood gekamde en getelde zilveren haan, staande op een gouden
grond; b. in goud een rood hart beladen met drie gouden sterretjes; 2. Schultinck. Ht. de haan uit het
schild. Hk\. zilver/groen.]
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(fol.H)
Pieter Schultinck, soone van den licentiaet Johan Schultinck, is buyten lands gestorven.
Syger Schultinck is tot Londen in Engelandt gestorven
Niclacs Schultinck, is oock ongetrout gestorven.

(fol. 14 v)
Gerhardt Schultinck, borgermeyster der stadt Steenwijck, sijnde oock een soone van licentiaet
Joan Schultinck, is getrout met Hendrickjen Mijlsten ende voeren dit wapen

[Alliantiewapen van Gerhardt Schultinck en Hendrickje Mijlsten.
Ged.: 1. Schultinck; 2. in rood drie zilveren kepers. Ht. Hkr. en Hkl. Schultinck.]

(fol-15)
Gerhardt Schultinck ende Henrickjen Mijlsten hebben tesamen gehadt drie soonen genaemt
Jan Schultinck - Albert Schultinck - Niclaes Schultinck - Ende eene dochter genaemt Jan-
nechjen Schultincks.
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(fol. 15V}

Johan Schultinck, borgermeysfer der stadt Steenwijck, soone van Gerhardt Schultinck is
getrout met de scholte van Ruinen Jan Dulmans dochter genaemt Marghjen Dulmans ende
na doodc van Marghjen Dulmans is hij getrout met Jacobjen Beeltsnijders ende voeren dese
wapens

[Wapen van Johan Schultinck, vergezeld van de wapens rechts van Marghjen Dulmans en
links van Jacobjen Beeldsnijders.
Schultinck: het schild gedekt door een kroon.
Dulmans: In goud een wndgetongde zwarte hondenkop met afgesneden hals, onder vergezeld van twee
rode vierbladige rozen.
Beeldsnijders: In zilver een rode dwarsbalk beladen met drie vijfpuntigegouden sterren, begeleid linksbo-
ven van een zwarte adelaar.]
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(fol.16)
Albert Schultinck, soone van de voorgenoemde borgermeyjfer Gerhard Schultinck, was ge-
trout met Itjen Hermans tot Amsterdam endc hebben nagelaten een soone ende een dochter
genaemt Gerrit Schultinck ende Elisabeth Schultincks. Dese beyde kinderen sijn in 't jaer
1650 noch ongetrout.

(fol.löv)
Niclaes Schultinck, de derde soone van borgemey5fer Gerhardt Schultinck, is getrout binnen
Swolle met Janneghjen Jans ten Have, suster van capiteyn Lucas ten Have, ende voeren dit
wapen

[Alliantiewapen van Niclaes Schultinck en Janneghjen Jans ten Have.
Ged.: 1. Schultinck; 2. in rood een geplante gouden boom. Ht. Hkr. enHkl. Schultinck.
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(fol.i7)
Lucas ten Have, de broeder van Janneghjen Jans ten Have voorgenoemt was in sijn leven capi-
tein majoor ende overste luitenant van de Grave van Hanouw cnde oock amptman tot Palbron
ende Westhoven ende was getrout met de weledele juffer Hermanna van Woldenburch ende
voerden dit wapen, 'twelck om redenen hier mede bij gestelt is

[Alliantiewapen van Lucas ten Have en Hermanna van Woldenburch.
Ged.: 1. Ten Have; 2. dsn„ a. in goud een rode barensteel, b. effen rood. Ht. een in de elleboog gebogen zilver
geharnaste hand van natuurlijke kleur, houdende in schuinrechtse stand een zilveren zwaard met gouden
gevest. Hkl. zilver/rood.]
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(fol. 17V)

Janneghjen Schultincks, de dochter van de borgemeyster Gerhardt Schultinck is getrout met
Didrich van Lintelo, soone van de weledele Herman van Lintelo, richter tot Meppen in 't Stift
van Munster, ende voeren dit wapen

[Alliantiewapen van Didrich Lintelo en Janneghjen Schultincks.
Ged.: I. in zilver twee zwarte dwarsbalken, de bovenste getopt met twee omgewende zwarte vogeltjes; z.
Schultinck. Aanziende helm met Ht. een geopende zwarte vlucht. W. en Hkl. zwart/zilver.]

Dus verre geschreven van de soonen van de licentiaet Johan Schultinck ende desselven soons
kinderen. Nu volght van sijn vier dochters ende haere kinderen.

(fol. 18 = oorspr. fol. 17)
Hendrickjen Schultinck, licentmef Johan Schultincks eerst dochter is getrout met Johannes
Stellingwarf, capiteyn van een compagni soldaten te voete in dienst van de Hog. Mog. Heeren
Staten deser Vereenighde Nederlanden onder 't beleyt van de Prince van Oranjen ende voer-
den dit wapen

(fol.i8v)
Johannes Stcllinghwerf ende Hendrickjen Schultincks hebben tesamen gewonnen twee
soonen genaemt Jan Steilinghwerf, Gerrit StelÜnghwerf ende twee dochters genaemt Eeltjen
StellinghwerfsenClaesjenStellinghwerfs.
Dese bovengenoemde twee soonen zijn ongetrout gestorven.
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(fol. 19, later ingevoegd)
[handII]Mar[...]

(fol. 19V)
[hand II] Marrye Schultinck de dochter van Jan Schultinck en Jacobynna Beltsniedcrs is ge-
trout met Johan Muys, stadtsdoctoer yn de medesijnne tot Steenwïjck voerende dyt wapen

[Alliantiewapen van Johan Muijs en Martje Schultincks.
Ged.: I, in zilver drie omgewende zwarte muizen; 2. Schultinck. Aanziende helm met Ht. een omge-
wende zwarte muis. Hkl. goud/zilver.]

[hand IV] zie verder de genealogie van Beeldsnijder.

(fol. 20-fol. 18)
[hand I] Eeltjen Stellinghwerfs, capitein Steilinghwerfs dochter is getrout met Herman Boe-
les, capitein van een compagnie soldaten onder het beleyt van sijn hoogheyt de Prince van
Oranjen. Ende voerden dit wapen

(fol. 2ov)
Claesjen Stellinghwerfs, dochter van capitein Stellinghwerf is getrout met Popke Wolfsma,
voerende dit wapen
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Dus verre geschreven van capitein Johannes Stellinghwerf endeHenrickjen Schultingks ende
derselver kinderen.

(fol. 21 = fol. 19)
Anna Schultinck, de tweede dochter van licentiaet Jan Schultinck is getrout met Adriaen van
Ysselstein, borgermcester ende secretarius tot Coevorden, voerende dit wapen

(fol. 2iv)
Grietjen Schultincks, de derde dochter van licentiaet Joan Schultinck voornoemt is getrout
aen Lubbert Willems, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Lubbert Willems en Grietjen Schultincks.
Ged.:i.dsn.:a.ingoudeenomgewendzüverenschaap;b.inzilver driegroene klaverbladen; 2. Schultinck.
Ht. eengroen klaverblad tussen een geopende vlucht van groen en zilver. W. en Hkl. zilver/groen.]

Lubbert Willems ende Grietjen Schultincks hebben tesamen gchadt een dochter genaemt
MetjenLubberts.
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(fol.22 = fol.2o)
Metjen Lubbers, de dochter van Lubbert Willcms ende Grietjen Schultincks, i
Merten Pietersz [hand II] Smeeng [hand I] voerende dit wapen

(fol. 22 v)

is getrout met

[Alliantiewapen van Merten Pieters Smeenck en Metjen Lubberts.6

Ged. en tweemaal dsn.: 1. in rood drie naast elkaar geplaatste zilveren leliën; 2. in zilver drie groene kla-
verbladen; 3. in zwart een zilveren ossenkop; 4. in goud een zilveren schaap, staande op een groene grond;
5 in zilver drie naast elkaar geplaatste klaverbladen; 6. in goud drie bruine bereklauwen. Ht. een zilveren
ossenkop.]

(fol. 23 = fol. 21)
Jan Schultinck, borger mester tot Steenwijck voorgenoemt, borgermeysteï Gerhart Schul-
tincks soone getrout sijnde met Maria Dulmans, sijn eerste huisvrouwe, heeft daerbij gewon-
nen drie soonen, genoemt
Gerhart Schultinck
Jan Schultinck
Claes Schultinck
Ende drie dochters genaemt
Roelofjcn Schultincks
Elisabeth Schultincks
Hendrickjne Schultincks

Ende heeft bij sijn tweede huisvrouw Jacobjen Beeltsnijders gewonnen een soone genoemt
Gerrit Schultinck (die jonck gestorven is) ende noch een dochter genaemt Maria Schultinck.
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(fol. 23 v)
Roclofjen Schultincks, de eerste dochter van borgermejtffer Jan Schultinck voorgenoemt is
getrout met Herman Coendcrs Snoeck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Herman Coenders Snoeck en Roelofjen Schultincks.
Ged.: 1. dsn. in drieën: a. in roodeen omgewend zilveren schaap, houdende in de linker voorpoot een schuin-
links geplaatste zilveren staf; b. in goud een naar rechts zwemmende, rood gevinde, zilveren snoek; c. in
blauw een naar links zwemmende, rood gevinde, zilveren snoek; 2. Schultinck. Ht. hetlam uit het schild.
W. en Hkl. zilveren rood.]
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(fol.24-fol.22)
Elisabeth Schultincks, de tweede dochter van borgermeyster Jan Schultinck voorgenocmt is
getrout met de edel hoogh geleerde Christiae-n Jacob ten Nijenhuis, medecinae doctor ende
ordinaris medicus der stadt Steen wijck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Christiaen Jacob ten Nijenhuis en Elisabeth Schultincks.
Ged.: 1. ingroen een omgewend afgesneden gouden adelaarsbeen; 2. Schultinck. Ht. een geopende gouden
vlucht.W en Hkl. goud/groen.]
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(fol. 24 v)
Hendrickjen Schultincks, de derde dochter van borgermeystet Jan Schultinck voorgenoemt is
nu in 't jaer 1650 noch ongctrout.
[hand II] Is hyer na getrout met Joghem Spijcker.
Hyer voorgenomdc Elysabet Schultinck, weduwe sijnde van doctoer Nijenhuis is daer na get-
rout met Wychger Ostynck, vyse rentemeystcr van de koninckx domeynnc over gans Drente,
voerende dyt bijstande wapen

(fol. 25, later ingevoegd)

[Alliantiewapen van Wicher Oosting en Elisabeth Schultinck.7

Ged: 1. in blauw drie zilveren St.Jacobsschelpen; z.in goud drie bruine berenklauwen; 3. in zilver een rood
getongde blauwe slang, het lijfin een achtvormige knoop, overtopt door een gouden kroontje; 4. in goud een
zilveren adelaarskop met afgesneden hals, beneden vergezeld van twee rode rozen, naast elkaar. Ht. een zil-
veren St.Jacobsschelp. W. en Hk\. zilver f blauw.]

[hand III] Wicher Oosting verwalter van rentampt van de heerlickheyt Covoorden ende de
landtschap Drenthe van de deminien goederen. Elisabet Schultinck, naegelaten dochter van
zalfde borgemeyster Jan Schultinck tot Steenwijck sijn huysvrouw sijnde getrouwt op palm-
soondach den 15° aprill 1659

(fol. 25 v)
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[hand I] Gerhardt Schultinck, de outste soonc van borgermeyster Jan Schultinck voorgenoemt
is nu in 't jaer 1650 noch ongetrout.
[hand II] Is ock hyer na ongetrout gestorven.

{fol. 26 v)
[hand I] Jan Schultinck, de tweede soone van borger muiter Jan Schultinck voorgenoemt is nu
in 't jaer 1650 oock noch ongetrout.
[hand II] Is hyer na gestoorven

[Alliantiewapen van Niclaes Schultinck en Anna Tobijas.
Ged.: 1. Schultinck; 2. in zilver een afgesneden blauw adelaarsbeen met rood snijvlak. Ut. Hkr en Hkl.
Schultinck]

(los papiertje tussen fol. 26v en fol. 27)
[hand II] Niclaes Schultynck Anna Tobyas, eeluiden

(fol. 27=fol. 24)
[hand I] Claes Schultinck, de derde soone van borgermeyster Jan Schultinck voorgenoemt is nu
in 't jaer 1650 oock noch ongetrout.
[hand II] Niclaes Schultinck is getrout anno 1667 den 5 meert an Anna Tobyas, dye dochter van
Tobyas Jansen, borger luitenant ende meensman tot Swolle en Niclaes Schultinck is de 14 des-
sember 1668 gekoren meensman der stadt Swolle. Niclaes Schultinck en Anna Tobyas hebben
tesamen geprockerert den 7 mey 1668 een dochter genaempt Marya Schultinck. Nuclaes (!)
Schultinck en Anna Tobyas voeren dyt bijgaende wapen.

232 Gens Nostra 60 (2005)



(fol. 27v)
Didrick van Linteloo ende Jannighjen Schultincks, dochter van borgermeyster Gerhardt
Schultinck voorgenoemt hebben tesamen gewonnen een soone genoemt Gerhardt van Lin-
teloo ende een dochter genoemt Sara van Linteloo

(fol. 28-fol. 25)
Gerhardt van Linteloo, soone van Didrick van Linteloo ende Jannighjen Schultincks, voor-
noemt is getrout met Barteltjen Rotgers voerende dit wapen

[Het wapen van Gerhardt van Linteloo en Barteltjen Rotgers:
Ged.: 1. Linteloo; 2. in zilver drie rode rozen. Aanziende helm met Ht. een geopende zwarte vlucht. W.
en Hkl. zwart/zilver,]

(fol. 28 v)
Sara van Linteloo, dochter van Didrick van Linteloo ende Jannighjen Schultincks, voorge-
noemt is nu in 't jaer 1650 noch ongetrout.

(fol. 29 = fol. 26}
Noch sal ick tot een gedachtenisse hier bij stellen hoe dat licentiaet Michiel Schultinck onse
grootvaders vader een vicaric heeft gesticht omdat sijn nakomelingen daer op kinderen sou-
den laten studeeren om alsoo geleerde persoonen in 't geslachte te houden. Ende heeft daer
toe gegeven een derde part van een erve gelegen tot Blesdijck dat mijn grootvader licentiaet
Jan Schultinck was te deele gevallen, brengende nu jaerlijcks op ontrent 200 gl tot de fondatie
oftevicarïe.
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(fol. 29V)

Noch hebben de soonen van licentiaet Michiel Schultinck tot Collen een vicarie opgericht
ende soo veel gelds gegeven in Hollantsche Collegie dat die van Schultincks geslachte die daer
op willen studeeren, aldaer vrij gehouden ende van kost en dranck moeten versorget worden.

(fol. 30 = fol. 27)
De titels ofte namen der geslachten daeraen het geslachte van Schultinck getrouwet is
Schultinck
Hiddinck
Angelmaker
Bost
Stickers
Ganshooren
Bijstervelt
Frits
Grobens
Ter Stege
Kruve
TerBorch
Lantinck

[hand II]
Ostynck
Muis

Bloemert
Van der Velde
Mijlsten
Dulmans
Beeltsnijders
Ten Have
Linteloo
Stellingenwerf
Boeles
Isselsteyn
Snoeck
Ten Nijenhuis
Spijcker

(fol. 3ov)
[hand I] Dus verre geschreven van 't geslachte ende afkomste van Michiel Schultinck en
Frouca Hiddinck, eeluiden, die geleeft hebben in 't jaer 1500 ende van haere kinderen tot in 't
vierde ende vijfde gelidt, tot die in 't jaer 1650 in 't leven sijn.

Nu sullen wij verhalen het geslachte van Ter Stege, alsoo de soone van Michiel Schultinck
genaemt Jan Schultinck, was getrout met Elisabeth ter Stege ende daer bij gewonnen negen
kinderen als voor in die boeck folio 11 te sien is, met namen
Michiel Schultinck Henrickjen Sdiuhinck
Pieter Schultinck Anna Schultinck
Syger Schultinck Grietje Schultincfc
Gerhardt Schultinck Geesjen Schultinc
Claes Schultinck

(fol. 31 = fol. 28)
Meyster Syger ter Steege heeft geleeft ontrent in 't jaer 1550 ende heeft gehadt twee susters
genaemt Elisabeth ter Steege, getrout met de licentiaet Jan Schultinck. Ende de ander suster
genaemt Hendrickjen ter Steege, getrout met Fredrick Lucas, borgeimeyster der stadt Steen-
wijck.
Ende alsoo ick de nakomelingen van Elisabeth ter Steege ende Jan Schultinck haeren man
voor in dit boeck hebbe verhaelt, soo sal ick dat niet wederom repeteeren, maer nu beschrij-
ven de kinderen ende nakomelingen van Syger ter Steege ende Hendrickjen ter Steege ende
waeraen die getrout sijn, tot den jare 1650 toe.
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(fol. 3iv)
Boldewijn ter Steege, borgermeyster tot Steenwijck is nadat sijn vrouwe overleden was, met
sijn drie soonen nae Collen getrocken om te studeeren ende van daer wederom sijnde is hij tot
Steenwijck canoniek geworden ende heeft uyt devotie uyt sijn eygen goet opgerecht twee vica-
rien, een op Steenwijckerwolt ende eene tot Blesdijck ende heeft oock aen de choorsangers tot
Steenwijck gegeven een mudde roggen jaerlix ende is gestorven anno 1501 den 25 augusti.
Eene van dese drie soonen van Boldewijn ter Stege is vader geweest van de voorgenoemde
Syger ter Stege, Elisabeth ter Steege ende Hendrickjen ter Steege. Dese Elisabeth ter Stege is
die, die getrout is aen licentiaet Jan Schultinck ende was geboren anno 1537 den 16 november,
gestorven den 30 november anno 1606.

(fol. 32 = fol. 29)
Syger ter Steege, licentiaet ende secretarius der Stadt Steenwijck, is getrout met Ida Wolfs, de
suster van Jan Wolfs, licentiaet, bovgemeyster der stadt Swolle ende rentemeister van de do-
meynen des landes Vollenhoo ende voerden dit wapen

[Wapen van Syger ter Steege en Ida Wolfs.
Ged.: 1. in goud twee zwarte dwarsbalken; 2. in zilver drie blauwe vogels. Ht. een gouden hulstblad tussen
een zwart/gouden vlucht.wrong. Hk\, goud/zwart.}
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(fol. 32V)
Syger ter Steege ende Ida Wolffs hebben in den echten staet tesamen gewonnen twee sooncn
genaemt
G er hart ter Stege
Everhart ter Stege
Ende twee dochters genaemt
Geertjen ter Steege
Anna ter Steege

Nu sal ick eerst verhaelen van Gerhart ter Steege ende sijne kinderen ende daerna van Ever-
hart sijn broeder ende susters kinderen.

(fol. 33 = fol. 30}
Gerhardt ter Steege, secretarius tot Utrecht is getrout met Heyltjen van Doldre, sijn eerste
vrouwe ende sijn tweede vrouw genaemt Anna van Es ofte Verhagen. Ende voerden dese wa-
pens

[De wapens van Gerhardt ter Steege in alliantie rechts met Heyltjen van Dolre en links Anna
van Es ofte Verhagen.
Van Dolre: Inzüverzes rode leliën (3-2-1) in het hart vergezeld van een rode bemmel.

Van Es, niet ingevuld.]
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(fol. 33v)
Gerhardt ter Steege hadde bij sijn eerste vrouwe Heyltjen van Doldre drie soonen genoemt
NiclaesterSteege
Boldewijn ter Steege
SeygerterSteege
Ende drie dochters genaemt
Anna ter Steege
Grietjen ter Steege
Aeltjen ter Steege
Ende bij sijn tweede vrouw Anna van Es ofte Verhagen een dochter genaemt Maria ter Steege.
Niclaes ter Steege is in Vranckrijck ongetrout sijnde overleden ende Boldewijn ter Steege is
oock ongetrout tot Utrecht gestorven.

(fol. 34 = fol. 31)
Seyger ter Steeghe, advocaet des hoffs van Utrecht, soone van Gerhardt ter Steege is getrout
met Anna Uyt den Bogaert, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Seyer ter Steege en Anna Uyt den Bogaert.
Ged.: 1. Ter Steege; 2. in zilver drie rode golvende dwarsbalken. Ht. W. en Hkl. Ter Steege.
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(fol. 34 v)
Seyger ter Steege ende Anna Uyt den Bogaert hebben tesamen gewonnen twee dochters ge-
naemt
Coinelia ter Steege
Helena ter Steege
Ende een soone genoemt Gerhart ter Steege
Helena [het handschrift houdt hier op]

(fol. 35 = fol. 32)
Cornelia ter Steege, dochter van Seyger ter Steege ende Anna Uyt den Bogaert is getrout in 't
jaer 1650 aen Wilhelm Bernhart, scholtes tot Vollenhoe ende Blockzijl. Voerende dit onder-
staende wapen

[Alliantiewapen van Wilhelm Bernhart en Cornelia ter Steege.
Ged. : i . links geschuind van rood en gouden over allesheen drie schuinrechts geplaatste weerhaken van het

een in het ander; 2. Ter Steege. Ht . eengouden weerhaak. W. en Hk\. goud/rood.]
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( )
Anna ter Steege, de dochter van Gerhart ter Steege is getrout met [oningevuld] van Dalen,
muntemeyster tot Utrecht, voerende dit navolgende wapen

[Alliantiewapen van NN van Dalen 'muntemeyster' te Utrecht en Anna ter Steege.
Wapen in omtrek geschetst, alleen 2. Ter Steege ingevuld.]
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Grietjen ter Steege, de dochter van Gerhart ter Steege is getrout met Gerhardt van Harden-
barch ende voeren dit wapen

[Alliantiewapen van Gerhardt van Hardenbarch en Grietjen ter Steege.
Ged.: ï. in goud een rode keper vergezeld van drie rode wassenaars; i. Ter Steege. Ht. een rode wassenaar
tussen eengouden rode gesloten vlucht. W. en Hk\. gouden rood.]
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(fol. 36v)
Aeltjen ter Steege, oock een dochter van Gerhardt ter Steege is getrout met de weledele Johan
Arnout van Engelant, capitein van een compagnie soldaten in dienst van de Hoog Mogende
Heeren Staten der Vereenighde Vrije Nederlanden onder 't beleyt van sijn doorluchtige hoog-
heyt de prince van Oranjen ende voerende dit hiernevensstaende wapen.

(fol. 37 = fol. 34)

[Alliantiewapen van Johan Aernout (Arnold)8 van Engelant en Aeltjen ter Steege
Gcd.: 1. viermaal ged. en eenmaal dsn.: a. in rood een zwarte keper beladen met vijf zilveren hermelijn-
staartjes (?) en vergezeld van drie gouden pijlijzers; b. in zwart een gouden keper vergezeld van drie zilveren
lokvogeh; c. in blauw drie zilveren nagels; d. in zwart acht zilveren geknotte vogeltjes (3-2-2-1); e. in rood
een gouden kruis; f. in zwart een gouden dwarsbalk beladen met drie zwarte koeken en vergezeld van drie
zilveren vijfofzesbladige bloemen met spitse bloemblaadjes;g.gedwarsbalkt van zes stukken goud en groen
en een zilveren kwartierhoek met een rode roos; h. in zwart een zilveren leeuw; i. in zilver een groene leeuw
en daar overheen een goud en rood geblokte schuinbalk;j. in zilver drie zwarte varkens onder elkaar. 2. Ter
Steege. Ht. een gouden tijger (?) bezaaid met zwarte vlekken, houdende tussen beide voorpoten een zwarte
schijf waaruitvier schuinkruiselings geplaatste goud en rodevlammen komen.ak\. zilver/rood]
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(fol.
Maria ter Steege, de jongste dochter van van Gerhart ter Steege ende Anna van Es oft Verhagen
is getrout met Hendrick Verstraten, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Hendrick Verstraten en Maria ter Steege.
Ged.: 1. in zilver twee natuurlijke rotsen, uitgaande van de schüdranden, waartussen een waterval, alles
van natuurlijke kleur, rechtsboven vergezeld van een neerdalende vogel 2. Ter Steege. Ht. een uitkomen-
de moriaan van natuurlijke kleur, met om het hoofd een zilveren lint met aan de achterzijde afhangende
slippen. Hkl zilver/blauw.]

Dusverre geschreven van Gerhart ter Steege ende sijne kinderen, nu sullen wij verhalen van
sijn broeder Everhart ter Steege ende desselven kinderen.
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(fol.38-fol.35)
Everhardt ter Steege, licentiaet ende secretarius der stadt Steenwijck, soone van Seyger ter
Steege ende Ida Wolffsen is getrout met Acltjen Hermans, dochter van Herman Gerritsen,
ontfanger der Lantschap Drenthe ende voerden dit wapen

[Alliantiewapen van Everhardt ter Steege en Aeltjen Hermans.
Ged.: 1. Ter Steege; 2. in groen een zilveren eenhoorn, uitgaande van de linker schtldrand. Ht. en Hkl.
TerSteegej

(fol.38v)
Everhardt ter Steege ende Aeltjen Hermans voornoemt hebben tesamen gewonnen drie soo-
nen.genoemt
Seyger ter Steege
Gerrit ter Steege
Herman ter Steege
Ende vier dochters genoemt
Dorethea ter Steege
Swaentjen ter Steege
Anna ter Steege
Ida ter Steege
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Seyger ter Steege, licentiaet ende secretarius der stadt Steenwijck, soone van de secretarius
Everhard ter Steege, is in 'tjaer 1650 noch ongetrout

(fol. 39v)
Gerhard ter Steege, der beyden rechten doctor, soone van Everhardo ter Steege, is oock in 't
jaer 1650 noch ongetrout.

(fol. 40 = fol. 37)
Herman ter Steege, soone van Everhardt ter Steege, anno 1650 in Vranckrijck sijnde, is oock
noch ongetrout.

(fol. 4ov)
Dorethea ter Stege, dochter van Everhardt ter Steege, isgetrout met Johannes Pauli ten Holte,
der beyden rechten doctor tot Steenwijck, voerende dit wapen

[Allianticwapcn van Johannes Pauli ten Holte en Dorothea ter Stege.
Ged.: 1. in rood een zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een zilveren ster en beneden van twee gouden

eikels, naast elkaar. 2. Ter Steege. Ht . een zilveren ster. Hkl . zilver/rood,]
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Swaentjen ter Steege, dochter van Everhard ter Steege, is getrout met Gregorius Wolffs, bor-
gerluy tenant in 's Gravenhage, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Gregorius Wolffs en Swaentjen ter Steege.
Ged.: 1. in zilver drie omgewende blauwe vogels; 2. Ter Steege. Ht. een uitkomende roodgetongdezwarte
wolf. W. en Hkl. zilver/blauw.]
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(fol. 41 v)
Anna ter Stege, dochter van Everhard ter Steege, is getrout met Lucas van Dannenbergh, voe-
rende dit wapen.

[Alliantiewapen van Lucas van Dannenbergh en Anna ter Steege.
Ged. :i. in zilver een groene geplante boom; 2. Ter Steege. Ht.Hk\. zilver/groen.]
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Ida ter Steege, dochter van Everhard ter Stege, is getrout met Steven Vermeer, contrerolleur
generael der redemptien van de meyerije van 's Hartogen-Bosch, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Steven Vermeer en Ida ter Steege
Ged.: 1. Gev. met hartschild: a. in goud een zwart pentagmm; l. in blauw een halve, van de deellijn uit-
gaande zwarte adelaar; c. in blauw een zwart rad met zes spaken; d. in goud een groen klaverblad; Hs. In
blauw een rood gebekte zilveren zwaan met ontplooide vlucht; z. Ter Steege. Ht. de zwaan uitkomend.
H\d. goud/zwart.]

Dusverre geschreven van de kinderen van Everhard ter Stege. Nu sullen wij verhalen van
Everhard ter Stegen suster.
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(fol.42v)
Geertjen ter Stege, dochter van Seyger ter Stege ende Ida Wolfs was getrout met Johan Pol-
man, borgermeyster der stadt Steenwïjck ende voerden dit wapen

[Alliantiewapen van Johan Polman en Geertjen ter Steege.
Ged.: 1. in goud een in twee rijen zilver en rood geschaakte tinkerschuinbalk, ondersteund door eenzelfde

halve rechterschuinbalk; z. Ter Steege. Ht . een geopende goud en rode vlucht. Hkl . goud/rood.]

Borgermeys ter Johan Polman ende Geertjen ter Stege hebben tesamen gewonnen twee doch-
ters genaemt
Grietjen Polmans
Annighjen Polmans
Ende een soone genaemt
Rodolphus Polman
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(fol. 43v)
Grietjen Polmans, dochter van Johan Polman ende Geertgen ter Stege is getrout met Pieter
Engberts van der Blesse, borgermeyster tot Steenwijck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Pieter Engberts van der Blesse en Grietje Pol mans.
Ged.: 1. In zilver een omgewend zwart morïaansborstbecld, rood gekleed met gouden kraag, het hoofd om-
wonden met een zilveren lint met aan de achterzijde afhangende slippen; z. Polman. Ht. het borstbeeld
van de moriaan. Hkl. zilver/zwart.]
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Anna Polmans, dochter van Jan Polman ende Geertjen ter Steege is getrout met Gerrit Stoke-
brant, richter tot Steenderen, gelegen in 't graefsdiap Zutphen, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Gerrit Stokebrant en Anna Polmans.
Wapen in omtrek geschetst, alleen het wapen Polman ingevuld.]

(fol. 44 v)
leeg

f fol. 45 = fol. 42)
Borgermeyster Pieter Engberts van der Blesse ende Grietjen Polmans hebben tesamen gewon-
nen twee soonen genoemt
Egbertus van der Blesse
Jan Polman
Ende twee dochters genoemt
Ida van der Blesse
Jannetjen van der Blesse
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(fol.
Egbertus van der Blesse, der beyden rechten doctor, soone van borgermeyjfer Pieter Engberts
ende Grietjen Polmans is getrout met Niesjen ten Tooren, borgermeysfer Berent ten Toorens
dochter, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Egbertus van der Blesse en Niesjen ten Tooren.
Ged.: 1. Van der Blesse (omgewend); 2. in rood drie zwart geopende en verlichte vierkante zilveren to-
rens, overhoeks gezien. Ht. Van der Blesse. Hkl. zilver/zwart.]
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Ida van der Blesse, dochter van Pieter Engberts van der Blesse is getrouc met Lucas van Len-
nep, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Lucas van Lennep en Ida van der Blesse.
Ged.: i. dsn.: a. in goud een omgewende rode leeuw, houdende in de opgeheven linker voorpoot drie waai-
ervormig geplaatste zwarte pijlen; b. effen zwart. 2. Van der Blesse. Ht. de leeuw uit het schild. Hkl.
goud/rood.]

De ander soonc endc dochter van de botgemeyster Pieter Engbem van der Blesse voorgenoemt
sijn beyde noch ongetrout.
Dusverre van Jan Polman ende Geertjcn ter Stege ende haer kinderen en kintskinderen.
Volght nu van haer suseer Anna ter Stege.
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(fol.46v)
Anna ter Stege, dochter van Seyger ter Stege ende Ida Wolfs is getrout met Matthias Ketel,
scholtcs tot Meppel, Colderveen ende Nijeveen, haer eerste man. Daerna weduwe sijnde, is
sij weder getrout met Adama Franssen Stellinghwerf, capitain van de Hoog Mogende Heeren
Staten Generael voerende dit wapen

[De wapens van Anna ter Steege vergezeld rechts van haar eerste man Matthias Ketel en links
van Adama Franssen Stellingwerf, haar tweede man. Het arrangement is gelijk aan dat op
fol.2V, maar nu met het ruitvormige schild in cartouche in het midden, vergezeld van de beide
cartoucheschilden met het helmteken direct op het schild.
Ketel: In zilver een blauwe dwarsbalk. Ht . kop en hals van een roodgetongde zilveren hazewindhond met

blauwe halsband.

Stellingwerf: Ged.; 1 in goud een halve zwarte adelaar, uitgaande van de delingslijn; 2. in goud bundel

van drie zwarte kolven, samengebonden met een lint. Ht . een zilveren zwaard met gouden gevest tussen

twee zilveren struisveren.]

Anna ter Stege ende Matthias Ketel hebben tesamen gewonnen vier soonen genoemt
Seyger Ketel
Matthias Ketel
Hendriek Ketel
Rijckman Ketel
Ende een dochter genaemt
Ida Ketels
Nu sullen wij verhalen waeraen dese kinderen getrout sij n.
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(fol.47v)
Scyger Ketel, scholtes tot Meppel, Colderveel (sic) ende Nijeveen, soone van de scholtes Mat-
thias Ketel ende Anna ter Stege, is getrout met Roelofjen ter Borchorst, voerende dit wapen.

[Alliantiewapen van Seyger Ketel, en Roelofjen ter Borchorst.
Ged.: 1. Ketel; 2. niet ingevuld. Ht. Ketel. Hkl. zilver/blauw.]
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Hendrick Ketel, borgermeyster tot Meppel, soone van Matthias Ketel ende Anna ter Stege, is
getrout met Amalia Ravensbergers, dochter van zalige Hermanno Ravensberger, in sijn leven
professor theologf'ae in de academia tot Groeningen, voerende dit wapen

[Ged.: 1. Ketel; 2. in goud een geplante groene boomstam getopt met een zittende zwarte vogel. Ht. en
Hkl. Ketel. 1
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(fol.48v)
Matthias Ketel, solliciteur van de compagnie van capitein Polman, soone Matthias Ketel ende
Anna ter Stege, is getrout met Christina Kiers van Wapserveen, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Matthias Ketel en Christina Kiers.
Ged.: 1. Ketel; 2. niet ingevuld. Ht. en Hkl. niet ingevuld.
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Rijckman Ketel, soone van Matthias Ketel ende Anna ter Stege, is getrout tot Amsterdam met
Geertruida Delmans, voerende dit wapen

[Ged.: 1. Ketel; 2. in blauw twee toegewende zilveren vogels staande op een grasgrond en een rood kwar-
tierhoofd met een zilveren roos(?). Ht. en Hkl. Ketel.]
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(fol. 49 v)
Ida Ketels, dochter van de scholtes Matthias Ketel ende Anna ter Stege, is getrout met Lambert
Wolters van Rossum, borgetmeyster tot Meppel, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Lambert Wolters van Rossum9 en ida Ketels.
Ged.: 1. dsn.: a. in goud een omgewende rood getongde zwarte leeuw; b. in rood drie palen van paalvair; 2.

Ketels. Ht. de leeuw uit het schild. W. en Hkl . goud/zwart.}
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Hendrickjen ter Stege, suster van Seyger ter Stege ende Elisabet ter Stege is getrout met Fre-
drick Lucas, borgermeyster tot Steenwijck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Frederick Lucas en Hendrickjen ter Stege.
Ged.: 1. in goud driegajfelsgewijsgeplaatste rode geldbeurzen, de veters aaneengebonden; 2. Ter Steege.

Ht . een omgekeerde rode geldbeurs. W. en Hk\. goud/blauw.}

(fol. 50 v)
Hendrickjen ter Stege ende Fredrick Lucas, hebben tesamen gewonnen een soone genaemt
Lucas Fredricks ende een dochter genaemt Anna Fredricks.
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Lucas Fredricks, soone van borgermeyster Fredrick Lucassen ende Hendrickjen ter Steege is
getrout aen Karitas van den Ende, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Lucas Fredericks - zoon van voorgaande - en Karitas van den Ende.
Ged.: 1. het wapen met de drie beurzen; z. dsn.: a. in goud twee eenden van natuurlijke kleur, naast elkaar

zwemmende op een schildvoet van natuurlijk water; b. in goud een rode eend staande op een grasgrond. H t .

een rode omgekeerdegeldbeurs. W. en Hkl . goud/rood.]

(fol. 5iv)
Dese voorgenoemde Lucas Fredricks noch jonghman sijnde, doe prince Mauritus de stadt
Steenwijck won in 't jaer 1592 is van de prince selfs totborgermeyster derselver stadt gekooren.
Deselve Lucas Fredricksen ende Karitas van den Ende hebben tesamen gewonnen twee soo-
nengenaemt
Fredrick Lucas
Johanncs Lucas
Ende twee dochters genaemt
Joanna Lucas
Kateleina Lucas
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(fol. 52 = fol-49)
Fredrick Lucas, soone van borgemeyster Lucas Fredricks ende Karitas van der Ende is van sijn
Hoogheyt Fredrick Henrick, prince van Oranjen gemaeckt capitein op een schip van oorlog
ter zee ende is onder Engelant ongctrout gestorven.

Johanncs Lucas, soone van borgermeyster Lucas Fredrickscn ende Karitas van der Ende is oock
buyten lands ongetrout gestorven.

(fol. 52v)
Joanna Lucas, dochter van de 'Edele boigermeystet Lucas Fredricks ende Karitas van den Ende
is getrout met de Edele Jan Webster uyt Engelant, heer tot Wulvenhorst, tot Cattenbrouck,
tot Schager ende Deugge, tot Uyterdijck ende van Mastwijck, ende heeft den Conïnck ende
Coninginne van Engelant, Schotlant ende Yrlant tot derselver groot contentement eerlijck
ende seer getrouwelijck gedient als factoor ende heeft oock aen den Coninck in contant geit
verschooten 264000 gl ende meer andere aengename ende goede diensten aen den Coninck
gedaen, waerover sijn Majesteyt Charles de tweede hem met eerentytel ende andere benefi-
cien heeft willen vereeren. Maer hij heeft sulex beleefdelijck geweygert ende sijn

(fol. 53)
Majesteyt daervoor bedanckt, houdende sich vergenoeght met sijn tegenwoordige staet, daer
in dat de Alderhooghste genadigh hem heeft gestelt. Ende voert dit onderstaende wapen.

[Alliantiewapen van Jan Webster 'uyt Engelant' en Johanna Lucas, zuster van voorgaande.
Ged.; 1. Gev., a en d. in goud een rood getongde zwarte leeuw, vergezeld van 3 sterretjes; b en c.in groen

drie zwarte vogels; 2. het wapen met de drie beurzen. Aanziende helm met Ht . een uitkomende zilver

gesnavelde, rood getongde, bruine adelaar, met voor de borst een gouden wassenaar. W. effen goud. Hkl.
goud/zwart.]

Gens Nostra 60 (2005) 261



(fol.53v)
Mr Joan Webster ende Joanna Lucas hebben tesamen in den houweliken staet geprocreert drie
dochters genaemt
Joanne Webster
Maria Webster
Catharina Webster

(ingevoegd tussen fol. 53V en 54)

Johanna Webster is getrouwt aen de weledele heer William Littleton, sijnde van graeflike
ende baronnen afkomste, wiens oom ofte vaders broeder is geweest bewaerder van het groote
zegel van Carel de tweede, coninck van Engelant ende voerende dit wapen

[Alliantiewapen van William Littleton en Johanna Webster.
Wapen in omtrekken geschetst met aanziende helm Wapens niet ingevuld.]

(fol-54v)
Maria Webster is getrout aen mr. Thomas Remmington, soone van de majoor, dat is borger-
meester tot Norwijck in Engelant, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Thomas Remmington en Johanna Webster.
Als voren, wapens niet ingevuld]

Catharina Webster is ongetrout gestorven ende tot Linschoten begraven.

2Ö2 Gens Nostra 60 (2005)



(fol. 55 = fol. 52)
Cateleina Lucas, dochter van borgevmeyster Lucas Fredricks is getrout met Michiel Romer van
Aken, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Michiel Romer en Cateleina Lucas.
Ged.: 1. in in zilver een manshoofd van natuurlijke kleur, rood gekleed met gouden kraag, omkranst met
een groene lauwerkrans; z. het wapen met de drie beurzen. Ht. het manshoofd uit het schild. Hkl. zilver/
rood.]

Dusverre geschreven van de kinderen ende kintskinderen van Fredrick Lucas. Nu sullen wij
verhalen van sijn Edele suster Anna Fredricks ende haere kinderen.
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(fol-SSv)
Anna Frcdricks, dochter van Fredrick Lucas ende Hendrickjen ter Stege is getrout met de Edele
Lubbertus Lyckelama, eest (!) majoor der stadt Steenwijck ende daerna capitein van een com-
pagnie soldaten te voet in dienst van sijn hoogheyt de heer prince van Orangien ende voerende
dit wapen

[Alliantiewapen van Lubbertus Lyckelama en Anna Fredericks.
Ged.: 1 ged.: a. in goud twee rode leliën onder elkaar, b. in rood een paalsgewijs geplaatste gouden eiken-
stronk, waaruit aan de bovenzijde driegesteelde eikels spruiten; 2. het wapen met de drie beurzen. Aan-
ziende helm met Ht. een rode lelie tussen een geopende rood en gouden vlucht. Hkl. goud/rood.]

Lubbertus Lyckelama ende Anna Fredricks hebben tesamen geprocreert twee soonen ge-
naemt
Fredrick Lyckelama
Seyger Lyckelama
ende twee dochters genaemt
Hendrickjen Lyckelama
FroucaLycklama

Fredrick Lyckelama, vaendrich van een compagnie soldaten, en soone van Lubbertus Lycke-
lama is ongetrout gestorven arcrco 1625.
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(fol. 56v)
Seyger Lyckelama, luitenant van een compagnie soldaten in dienst van sijn hoogheyt de prince
van Orangien etc. is getrout met Sophia Essinck, sijnde een dochter van juffer Renghers. Ende
voeren dit wapen

[Alliantiewapen van Seyger Lyckelama en Sophia Essinck, dochter van juffer Renghers10.
Ged.u. Lyckelama; 2. Gev.-.a.in zilver eengouden letter'A', vergezeld vandrieroodgesnaveldeen gepoot-
te gouden vogeltjes een kwartiervoet van goud met een gaande, roodgetongde zwarte leeuw; b. in blauw een
gouden dwarsbalk vergezeld van drie gouden rozen; c. in rood drie palen van paaïvair; d. in zilver een rood
schildje beladen met 19gouden schijfjes (4-5-4-3-2-1). Aanziende helm met Ht. etc. Lyckelama.]

( )
Hendrickjen Lyckelama, de dochter van Lubberto Lyckelama is getrouwet met [niet onge-
vuld], voerende dit wapen
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(fol.57v)
Frouka Lyckelama dochter van Lubberto Lyckclama, is gctrouwet met de E. (niet ingevuld)
Koehooren, eetst vaendtich endc daerna luitenant van een compagnie soldaten in dienst deser
Vereenighde Nederlanden, onder het commando van sijn Hooghcyt de Prince van Oranjen
etc, voerende dit wapen.

ffol. 58 = fol. 55)
Dusverre geschreven van de E. Fredrïck Lucas ende Hendrickjen ter Stege ende haere kinde-
ren als oock kints-kinderen.
Nu sullen wij verhalen van't geslachte van Hendrickjen Mijlsten, huisvrouwe van borgermr.
Gerhart Schultinck tot Steenwijck.

(fol.58v)
Judith Mijlsten, de moeye van Hendrickjen Mijlsten voorgenoemt, was getrout aen hopman
Koen, capitein van een compagnie soldaten in dienst van de Hoog Mogende Hceren Staten Ge-
nerael ende de prince van Oranjen ende voerende dit wapen

[Alliantiewapen van hopman Koen en Judith Mijlsten.
Ged.: 1. in goud een groene geplante boom vergezeld rechts van een rode en links van een zwarte, tegen de
stam opklimmende leeuw; 2. Mijlsten. Aanziende helm met Ht. een uitkomende gewende rode leeuw.
W. en Hk\. goud/rood.]
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(fol.59 = fol. 56)
Geesjen Mijlsten, suster van Hendrickjen Mijlsten is getrout met Arent Winter, voerende dit
wapen

ffol. 59V)
Arent Winter ende Geesjen Mijlsten hebben tesamen gehadt twee soonen genaemt
Helprich Winter
Hendrik Winter
ende een dochter genaemt
Jannighjen Winters, die ongetrout gestorven is.

Hendrick Winter is getrout met Jannighjen van Rossum ende voeren dit wapen

(fol. 6ov)
Hendrickjen Mijlsten nichte ende oomsdochter van Hendrickjen Mijlsten voorgenoemt is
getrout met Lucas ten Tooren, borgermeyster tot Steenwïjck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Lucas ten Tooren en Hendrickjen Mijlsten.
Ged.: 1. in rood drie vierkante torens met spits dak getopt met een gouden kruis en daarop een haan (?). 2.
Mijlsten. Ht. de toren uit het schud. Hkl. zilver/rood.]
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(fol. 61 = fol. 5S)
Lucas ten Tooren ende Hendrickjen Mijlsten hebben tesamen gewonnen een soone ge-
noempt
Berent ten Tooren
ende drie dochters genoempt
Fenneghjen ten Tooren
Geesjen ten Tooren
Niesjen ten Tooren

(foUiv)
Berent ten Tooren, borgermeyster tot Steenwijck, soone van de borgerme/srer Lucas ten
Tooren ende Hendrickjen Mijlsten is getrout met Anneghjen Avercamps, de predikant Aver-
camps dochter, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Lucas ten Tooren en Anneghjen Avercamps.
Ged.: 1. Ten Tooren; 2. dsn.: a. in goud een zwarte vogel met ontplooide vlucht; b. in zilver een verkorte
knoestige zwarte boomstam. Ht., W. en Hkl. Ten Tooren.]
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(fol.62 = fol.59)
Fenneghjen ten Tooren, dochter van de borgermeyster Lucas ten Tooren ende Hendrickjen
Mijlsten is getrout met Jan Arents, borgermeyster tot Stecnwijck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Jan Arents en Fenneghjen ten Tooren.
Ged.: 1. in zilver drie groene klaverbladen staande op een blauwe grond, in de bovenhelftvan het kwartier
vergezeld van drie waaiervormig geplaatste gouden korenhalmen; 2. Ten Tooren. Ht. de drie korenhal-
men uit het schild.'W. enHkl. zilver/blauw.]
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(fol. 62V)
Geesje ten Tooren, dochter van de borgermeystev Lucas ten Tooren ende Hendrickjen Mijlsten
is getrout met Wybrant Oostenbroeck, borgermeystet tot Steenwijck, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Wijbrant Oostenbroeck en Geesjen een Tooren.
Ged.: 1. in zilver een zwart huismerk, boven en beneden vergezeldvan een blauwe ster; z. Ten Tooren. Ht.
een blauwe ster. W. en Hkl zilver/blauw.]
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(fol. 63 = fol. 60)
Niesjen ten Tooren, dochter van de borgermeyster Lucas ten Tooren is getrout met Berent
Overhagen, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Berent Overhagen en Niesjen ten Tooren."
Ged.; 1. in goud een zilveren linkerschuinbalk beladen met drie schuinlinks geplaatste zwarte vuurslagen;
2. Ten Tooren. Ht. een zwarte vuurslag tussen een geopende zwart en zilveren vlucht. W. en Hkl. zilver/
zwart.]

Dusverre geschreven van de kinderen van borgermeyster Lucas ten Tooren ende Hendrickjen
Mijlsten. Nu sullen wij verhalen van hacr bcyder dochter Feramighjen ende borgermeyster Jan
Arents kinderen.

(fol.63v)
Borgermeyster Jan Arents ende Fenneghjen ten Tooren, voorgenoempt hebben tesamen ge-
wonnen vijf dochters genaemt
Beeltjen Arens
GeertjenArens
Elisabeth Arens
Claesj en Arens
Hendrickjen Arens
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(fol.64 = fol.6l)
Beeltjen Arens, borgermeysfer Jan Arens dochter, is getrout aen de eerweerde hooghgeleerde
Dominus Everhardus Schuttenius, bedienaer des Godtlickcn Woorts in de gereformeerde ge-
meynte Jesu Christi binnen Swolle, voerende dit wapen.

[Alliantiewapen van Everhardus Schuttenius en Beeltjen Arens.
Ged.: 1. in blauw drie zilveren pijlen; 2. Arens. Ht. een zilveren pijl. W. en Hkl. zilver/blauw.]

(fol. 64V)
Geertjen Arents, borgermeyster Jan Arens dochter is in 't jaer 1650 noch ongetrout.
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(
Elisabeth Arens, borgermeystex Jan Arens dochter, is getrout met Cornelis Goris Verhoef,
meentsman der stadt Swolle, voerende dit wapen

[Alliantiewapen van Cornelis Goris Verhoef en Elisabeth Arens.
Ged.: 1. in zilver drie rood gesnoerde en goud beslagen rode jachthoorns; z. Arens. Ht. een uitkomende
zwarte dubbele adelaar. W. en Hkl. zilver/rood.]

(fol.ösv)
Claesjen Arens, borgermeysfer Jan Arens dochter, is getrout met de eerweerde welgeleerde
Dominus Matthias Cornelius, bedienaer des Godtliken woorts in de gereformeerde gemeente
Jesu Christi tot Dieveren in de Lantschap Drenthe, voerende dit wapen

(fol.66-fol.63)
Hendrickjen Arens, borgermeyster Jan Arens dochter is getrout met Bartolt Oyers, voerende
dit wapen

(fol.66v)
Dusverre geschreven van 't geslachte van mijn moeder Hendrickjen Mijsten de huysvrouwe
van mijn vader Gerrit Schultïnck, in sijn leven borgermeyster tot Steenwijck.
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(fol.67)
Tot Godes loff, ter goeder gedachtenisse van de voorgenoemde vrienden ende tot aenwijsinge
van onse nakomelingen heeft Niclaes Schultinck, soone van de borgermeysfer Gerrit Schul-
tinck voorgenoemt uyt liefde tot sijn geslachte, die stamboeck beschreven. Ende nadien dit
geslachte door Gods genade soo wel vermeerdert, gesegent ende in goeden staet gestelt is, soo
wenscht hij dat Godt de Heere gelieve voortaen oock sijn genade ende segen aen dit geslachte
ende derselver nakomelingen te continueren tot sijner eere ende tot onser aller tijdelijcke en-
de eeuwige welvaren en saligheyt in Christo onsen eenigen middelaer en salighmaker. Amen.

Noten
1. A.A.VorstermanvanOyen, in:DeNederlandscheLeeuw(i886), pag. 111-120.
2. J. E. Ennik, Inventaris van het archief van de familie Oostingen de daaraan verwante geslachten, Assen 1976.
3. R. Alma, Drentse schultenzegels 1595-1811, dingspel Oostermoer, in: Drents Genealogisch Jaarboek 8 (2001),

pag. 102-118.
4. De vader van Pieter Kruve wordt niet met voornaam genoemd. Het geslacht voerde waarschijnlijk

alleen het merk. Pieter's moeder was Vrouka Schultinck. Hierop kan het kwartier ï.b wijzen, zij
het dat nu niet alleen een berenklauw is afgebeeld, maar de hele poot. Hij voert ook het Ht. Schul-
tinck, maar met een wrong in plaats van een helmkroon. Kwartier 2 is waarschijnlijk het wapen
van zijn vrouw Aeltjen ter Barch.

5. Een verkort kruis waarvan de armen in een ronde knop eindigen wordt een knopkruis genoemd.
De armen van het hier genoemde kruis eindigen in twee tegen elkaar geplaatste knoppen, een fi-
guur die in de gangbare heraldiek niet wordt aangetroffen en waarvoor daarom een naam moest
worden bedacht.

6. Het wapen is duidelijk van een andere hand en later ingeplakt.
Metjen Lubberts was de dochter van Lubbert Willems en Grietjen Schultinck. Hun wapens wijken
op onderdelen af van die op fol.2iv en zijn op een ongebruikelijke manier samengevoegd met het
wapen Smeenck dat waarschijnlijk bestaat uit een doorsneden schild, boven met in rood drie zilve-
ren leliën, beneden in zwart een zilveren ossenkop. Het helmteken is zonder helm of wrong direct
op de bovenkant van het schild geplaatst. Waarschijnlijk heeft de tekenaar het wapen 'van horen
zeggen' samengesteld, iets wat in die tijd geen uitzondering was.

7. Het familiewapen Oosting heeft gewoonlijk drie zilveren St. Jacobsschelpen in een rood veld.
Elisabeth Schultinck was de dochter van Jan (Johan) Schultinck en Marchjen Dulmans. Het wapen
in 4. is ongetwijfeld dat van haar moeder, zie fol. 15V. Het wapen is van een andere hand en wijkt
op onderdelen af. De adelaarskop zal een hondenkop moeten zijn, of andersom. Het wapen in 3.
zal dan de moeder van Wicher Oosting zijn, genaamd Anna Lourens Wychers. Dit wapen is ook
gebruikt door de schulte van Anloo Jan Lourens en de latere schulte van Borger Johan Lourens
Lentinck, Zie hiervoor de inleiding.

8. Het wapen Johan Aernout van Engelant bevat veel typisch Britse kenmerken. Johan Aernout is
waarschijnlijk een vernederlandsing van een Engelse naam.
Aan een Engels geslacht Arnold uit Goucestershire werd in 1653 het volgende wapen verleend: In
rood een hermelijnen keper vergezeld van drie pijlijzers. Een gelijknamig geslacht uit Londen
kreeg in 1612 een wapen waarin dezelfde stukken voorkomen, vermeerdrd met een schildhoofd.
Helmteken: Een uitkomende, met zwarte schijfjes bezaaide, gouden tijger, houdende in de voor-
poten een zwarte pijl met gouden pijlijzer. Hiermee zijn de onduidelijke figuurtjes verklaard en
de genoemde Johan Aernout geïdentificeerd als John Arnold. [Burke's The General Armory (Londen
1884) 25-26]
Het Engelse pijlijzer wordt pheon genoemd. Het staat altijd met de punt naar beneden en de bin-
nenzijde van de punt is uitgeschulpt.
De lokvogel - in het Engels lure een woord dat verwant is met ons Nederlandse loer alleen nog be-
kend uit het gezegde 'iemand een loer draaien' - bestaat uit een klosje bezet met veren dat aan een
riem boven het hoofd wordt rondgedraaid om jachtvogels weer terug te lokken.
De Engelse martlet- niet te verwarren met onze merlet - is een vliegende zwaluw zonder pootjes,
omdat men dacht dat zwaluwen, die nooit op de grond worden gezien, geen pootjes hadden. In
tegenstelling tot de merlet heeft hij wel een snaveltje.
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g. De tekenaar heeft het zogenoemde Chatülonwapen: In rood drie palen van paalvair en een gouden
schildhoofd beladen met een per geslacht variërende figuur kennelijk niet begrepen. Het schildhoofd is
hier uitgegroeid tot een dsn. schild en de vairklokjes zijn niet goed weergegeven.

10. Het wapen Van Rossum is wederom niet goed begrepen, waarbij het schildhoofd met de gouden
leeuw verhuisd is naar het kwartier a. Kwartier b. vertoont het wapen Rengers en d. het wapen Van
den Clooster. Normaliter heeft dit wapen een zilveren schildzoom. Dat is door de tekenaar opgevat
als een veld van zilver, terwijl de rest van het wapen zijn schildvorm behouden heeft.

11. De onduidelijke figuurtjes in het schild en het helm teken - door Vorstcrman van Ooijen als kroon-
tjes geduid - zijn vuurslagen. Zie het zegel uit 1457 van Wolter van Overhagen, commandeur te
Bunne van de Duitse Orde, met drie vuurslegen geplaatst in de richting van een rechterschuin-
balk. Libersjgitlorum van deDuitse Orde (1995} nr. 1472.

oude plattegrond van 'Steenwiick'
(ArchiefSteenwijkerland te Steenwijk)
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de Beerzer komaf van Gerrit Jan Kortman
tijd van leven in de Twentse textiel

DOOR DRS. N. L. VAN DER WOUDE

'n Meinschenlèven, ne kotte span,
'n Haandumdraijen in d' eeuwigheid,
Et koomp en etgeeten 'nni-jgeslacht

Heerschtop 'n hofnoa zien eigen beleid.
Meer wat weett ze nogvan wee vuur eer was,

Met wat kommen zal hebt ze de kop zoo vol
Alleenigwee oald is, zutgeern achterum;

Doar is völ, wat menjoo nig vergètten zol.
CatoElderink'

Vanaf 1908 tot aan zijn dood, ruim een halve eeuw lang, verdiende Gerrit Jan Kortman, mijn
overgrootvader, zijn brood bij het Almelose textielbedrijf H. ten Cate Hzn. & Co.2. Hij was
geen koene held, noch een onverschrokken avonturier, maar gewoon, een mens van vlees en
bloed. Hij was naar het schijnt een wever van het oude stempel, een nijvere handwerker. Naar
men zegt een betrokken familieman en bovenal een nuchtere Tukker. Een man dus, van re-
delijk onwankelbare gewoontes en een tamelijk rotsvaste beslistheid: het gezin, het werk, de
duiven en op zijn tijd een rokertje. Gerrit Jan leefde - voor zover dat kon in turbulente tijden
- een leven van relatieve rust, reinheid en regelmaat.

Het Almelose gezin betrok direct na de oplevering rond 1924 de woning aan de Oude Vrie-
zenveenseweg 84. Ze zouden er nooit meer weg gaan. De benodigde hypotheek had heel goed
afkomstig kunnen zijn van Ten Cate, want dergelijke secundaire voorzieningen boden de
textielfabrikanten zeker, maar het aanbod van een kapitaalkrachtige oudtante uit de Losserse
familie Heino-Nusmeijer bleek net iets voordeliger.

En verder werd er als vanzelfsprekend in de handen gespuugd: meer dan vijftig jaar droeg
Gerrit Jan zijn bescheiden steentje bij aan de Twentse textielindustrie, bij de firma Ten Cate,
om meer precies te zijn 'op Indië'. Dat in die dagen schijnbaar altijd weer gestaag uitdijende

H. ten Cate Hzn. & Co, Indië
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fabriekscomplex van Ten Cate lag vanaf 1912 op het verbindingspunt tussen het Overijssels
Kanaal en het Kanaal Almelo-Nordhorn. Tegenwoordig zijn er nog enkele restanten aanwe-
zig van de zo karakteristieke shedbouw. En ook het markante koepeltorentje prijkt nog altijd
aan de Sluiskade Noordzijde. Nu er ambitieuze nieuwbouwplannen in de maak zijn, valt te
vrezen dat ook dit flintertje industrieel erfgoed aan de onverbiddelijke slopershamer ten
prooi zal vallen.

Maar terug naar Gerrit Jan. Een mijlpaal, dat is het
gouden arbeidsjubileum in 1958 ook voor hem zeker
geweest3. Bij mijn oma thuis hangt nog altijd de
stille getuige van dat heugelijke feit aan de muur:
de jubilaris kreeg bij het bereiken van de halve eeuw
een fraai herinneringsbord met opschrift. Lovende
woorden, de envelop met inhoud en een goede
sigaar hebben op die feestelijke dag zeker niet ont-
broken, net zo min als een prominente foto in het
personeelsblad.

Gerrit Jan Kortman (1908-1958)

<;. ./. KOKTMAX, teem
15-'l-IV0ll 15-2-1958

Typerend: naar de overlevering wil, was hij het meest in zijn sas met de gepoederde bolknak.
Dochter Jenny van der Woude-Kortman (geboren in 1918) verhaalt: 'Moetje nagaan: mijn va-
der heeft er meer dan 52 jaar lang bij Ten Cate gewerkt en hij is in al die jaren nooit een dag
ziek thuis gebleven. Toch was dat eigenlijk meer vanzelfsprekend dan bijzonder. Twee weken
voor zijn dood moest hij op advies van de bedrijfsarts min of meer het bed houden en toen
was het eigenlijk ook snel gebeurd. Mijn vader heeft in de loop van die jaren heel wat aan zich
voorbij zien trekken - goede en slechte ontwikkelingen. Toen hij als wever begon, was hij ver-
antwoordelijk voor twee weefgetouwen, aan het slot van zijn loopbaan waren dat er veertig .
Hij is tot het eind toe altijd betrokken geweest en leidde in de loop der jaren heel wat jonge
wevers op. Die betrokkenheid uitte zich zeker ook op het menselijke vlak. Hij is altijd een so-
ciaal voelende man geweest, met oog voor de noden en gevoelens van anderen en hij bekende
zich - zoals vele arbeiders - dan ook wel degelijk tot het gedachtegoed van het socialisme;
maar dan toch zeker altijd wel in het betamelijke, het beschaafde.' Ruim vijf decennia achter
de weefgetouwen, dat is zeker niet niks. Maar laten we waken voor romantisering en zijn rol
wel op waarde schatten; zoals hij zullen er in de Twentse textiel duizenden geweest zijn . Bo-
vendien geldt: zo gecompliceerd en ambachtelijk was het weverswerk nu ook weer niet en
Gerrit Jan is zeker ook niet onmisbaar geweest voor de Almelose katoennijverheid. Maar zijn
kleine kroniek is met een beetje goede wil toch wel exemplarisch te noemen.

Zijn familie kwam - net als vele andere - af op de verlokkende werkgelegenheid die de
Twentse textiel aan het eind van de negentiende eeuw bood. Hij maakte lange tijd deel uit
van die befaamde bedrijfstak en onderging de vele veranderingen in werkinhoud, werktijden
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en werkomstandigheden aan den lijve7. Dat hij emplooi kon vinden binnen die branche is op
zich niet zo opmerkelijk. In 1901 en 1916 was in Twente namelijk respectievelijk 11,6 en 11,7%
van de totale bevolking werkzaam in die bedrijfstak8 en aan de 'booming business' die de tex-
tiel zeker was, dankt een stad als Almelo haar groei.

Ter illustratie: in 1830 telden Stad en Ambt Almelo samen 5.115 zielen. Dit getal was in 1870
al opgelopen tot 10.171. Hierna steeg het aantal inwoners zeer snel, van 17.648 in 1900 tot
36.812 in 19409. De stad dankt direct en indirect zelfs een belangrijk deel van haar uiterlijk en
infrastructuur aan de textiel.

De jonge Gerrit Jan zal zijn eerste ervaringen opgedaan hebben in één van de oudere we-
verijen van Ten Cate: 'Holland' (1860), 'Tubantia' (1891) of 'Java' (1898). Een leerling werd in
die dagen in ongeveer vier jaar opgeleid tot een volslagen wever. Hij werkte vanaf het begin
(1912) mee op het Indiè'complex en droeg daar in de loop van de jaren op zijn bescheiden wijze
bij aan de bloei van Ten Cate. Met een beetje goede wil kan Gerrit Jan ook model staan voor
de werknemers van Ten Cate: de onderlinge sociale verbondenheid die hierboven naar voren
kwam, was er wel degelijk10. Natuurlijk was het niet alles goud wat er blonk. Ten Cate was als
bedrijf bij tijd en wijle ook niet onomstreden, maar de firma was in die dagen zeker niet de
slechtste werkgever in de textielnijverheid".

Gezin Kortman-Schoenmaker
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Die industrie reikte overigens tot ver voorbij de poorten van de fabrieken. Van Waarden c.s.
spreken in dit verband over een 'textielsamenleving': er was sprake van een wederzijdse
maatschappelijke afhankelijkheid12. De werkgevers droegen naast werk vaak zorg voor
huisvesting, scholing, gezondheidszorg, pensioenen en wat dies meer zij, terwijl de werk-
nemers op allerlei gebieden (sport, cultuur, politiek) hun bijdrage aan de Twentse samen-
leving leverden. Uiteraard zijn de verhoudingen tussen 'kapitaal en arbeid' lang niet altijd
louter positief. Sterker nog; het succes van de Twentse textiel kent een schaduwzijde in de
vele verbeten arbeidsconflicten. Daarbij ging het er in en buiten de fabrieken soms hard aan
toe13. Arbeiders legden in tijden van onrust het werk neer: stakingen kwamen geregeld voor.
Aanvankelijk gebeurde dat zonder al te veel succes. Maar de werkende klasse organiseerde
zich en deed zich mettertijd meer gelden14. De fabrikanten lieten zich op hun beurt ook niet
onbetuigd. In Enschede werd na een staking in 1888 de 'Fabrikanten Vereeniging ter voorko-
ming van werkstakingen' opgericht. Sommige van de deelnemende bedrijven hanteerden het
beruchte ijzeren 'Twentsche Stelsel''5. Overigens dient opgemerkt te worden dat de Almelose
fabrikanten in dat opzicht meer terughoudendheid aan de dag legden, waarbij vooral Ten
Cate de samenwerking tussen fabrikanten afgewimpeld schijnt te hebben16. Maar ook in het
Almelose zorgden stakingsdossiers en de beruchte zwartboeken er wel voor, dat al te drieste
onruststokers nergens meer aan de bak kwamen17.

Gerritjan Kortman gaf dus in de loop van die dikke halve eeuw mede vorm aan de expansie
van Ten Cate. Het bracht hem veel goeds: een vast inkomen in soms barre tijden, waardering
en - bij de lintjesregen in 1950 - de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. Maar hij maakte uiteraard ook de keerzijde mee: de achteruitgang in de condities
van het eigenlijke weefwerk18, de economische crises, de loonsverlagingen en de onrust in
de jaren 1920 en 1930 en natuurlijk de beide wereldoorlogen. Hij zag het allemaal aan zich
voorbij trekken. Hij maakte de roerige naoorlogse fusiejaren nog mee. Enkele jaren na het
overlijden van Gerritjan was Ten Cate rond 1962 uitgegroeid tot een internationale onderne-
ming met 8.000 weefgetouwen en 9.767 medewerkers19. In 1964 had het bedrijf maar liefst
321.000 spinspillen. Het onafwendbare einde van de bedrijfstak is hem uiteindelijk bespaard
gebleven20. Al is dat niet helemaal zonder wrange bijsmaak: slechts luttele maanden voor zijn
letterlijk welverdiende pensioen overleed hij, nog net geen 65 jaren oud.

Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek naar de afkomst van Gerritjan Kortman. Die
speurtocht leidde uiteindelijk naar het Overijsselse Vechtdal, tussen Ommen en Hardenberg,
meer precies naar het plaatsje Beerze. Onbetwist hoogtepunt was toch wel de 'herontdekking'
van de voorvaderlijke hoeve, die nog altijd deel uitmaakt van de schilderachtige kern van het
overoude brinkdorp Beerze. Bij deze zoektocht stonden de geschiedenis van de boerderij en
vooral de stamreeks centraal. Daarnaast heb ik getracht de feiten rond de personen enigszins
in te passen in een sociale en maatschappelijke context. Uiteraard ben ik mij er zeer van be-
wust, dat de complexiteit van die zaken wezenlijk groter is. Ik heb hier echter willen volstaan
met een bescheiden historische aankleding. Vandaar bijvoorbeeld de uiterst beknopte bena-
dering van de arbeidsconflicten in de Twentse textiel en de Overijsselse marken. Ik heb er ook
naar gestreefd om de primaire feiten uit de stamreeks uit te breiden met gezinsgegevens. Ten
slotte een woord van dank aan de mensen van de Historische Kring Ommen en bovenal aan
G.W. Hemstede, lid 'Darde Klokke', te Ede, voor enkele uiterst relevante aanvullingen en zijn
bespiegelingen met betrekking tot de geschiedenis van het erve Kortman en zijn commentaar
op deze pennenvrucht.
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Stamreeks Kortman
I. Gerritjan Kortman, geb. Stad Almelo 28-8-1895, wever, overl. Almelo 23-3-1960, tr. Almelo
5-1-1918 Christina Schoenmaker, geb. Stadt Rheine (D) 19-12-1896, spoelster, overl. Almelo 3-10-
1962, dr. van Hendrik Schoenmaker, fabrieksabeider, en Gerritje Johanna Heino.

Uit dit huwelijk:

1. Jentjejohanna Kortman, geb. Almelo 27-5-1918, tr. Almelo 22-8-1936 Nikolaas van der Woude,
geb. Dortmund (D) 12-7-1908, officier Leger des Heils, musicus, overl. Almelo 27-7-1974,
zn. van Meindert van der Woude en Berendina Vos.

V.l.n.r. Gerritjan Kortman, Christiaan Nico van der Woude109, Nikolaas van der Woude,
Christina Schoenmaker, Gerritjan van der Woude enjentjejohanna Kortman

II. DikusKortman, geb. Den Ham 12-9-1848, vervener, turfschipper, arbeider, overl. Almelo 19-
3-1920, tr. (1) Den Ham 23-1-1869 HendrikjeBosch, geb. Den Ham 27-12-1848, overl. ald. 4-3-1884,
dr. van Gerrit Bosch en Johanna Ensink; tr. (2) Den Ham 16-1-1885 JentjePost, geb. Staphorst 10-
7-1855, overl. Almelo 1-10-1918, dr. van Jan Post, arbeider/turfmaker, en Trijntje Klaver.

JentjePost tr. (1) Den Ham 31-8-1876 WolterDragt, turfmaker, geb. Ambt-Hardenberg 6-11-1845, overl.
Hellendoorn 13-8-1883, zn. van Gerrit Dragt en Jantjen Oort.

Het gezin van Dikus en Jentje werd ingeschreven in Den Ham op 7 maart 1885, afkomstig uit
Hellendoorn. Uiteindelijk vertrok men op 26 september 1889 naar Almelo.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Kortman, geb. Den Ham 17-5-1870, tr. Den Ham 30-7-1909 Dirk Bakker, geb. Den
Ham 16-10-1870, zn. van Klaas Dirks Bakker en Geertje van de Bul.

2. Derk Willem Kortman, geb. Den Ham 7-10-1873, tr. Lonneker 21-8-1903 Trijntje Arends, geb.
Ambt Ommen 14-9-1881, dr. van Jan Arends en Marrigje Post.

3. GerritKortman, geb. Den Ham 11-8-1876, tr. Stad Almelo 20-10-1904 Arendina Voorthuis, geb.
Ambt Delden 4-11-1880, dr. van Jannes Voorthuis en Geertrui Frielink.

4. JennigjeKortman, geb. Den Ham 17-12-1878.
5. Grietje Kortman, geb. Den Ham 13-7-1881, tr. Den Ham 12-8-1921 Hendrik de Leeuw, geb. Den

Ham 25-7-1890, zn. van Harm de Leeuw en Hermiena Vlierjans.
6. HendrikKortman, geb. Den Ham 1-3-1884, overl. Ambt Ommen (Beerzerveld) 1-4-18842'.
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JentjePost(i855-w8)

Uit het tweede huwelijk:

7. Hendrikje Kortman, geb. Den Ham 6-11-1885, tr. Stad Almelo 16-6-1910 lijmen Kollen, geb.
Coevorden 3-6-1885, zn. van Jan Kollen en Geertje de Ruiter.

8. Gerrüjan Kortman, geb. Den Ham 22-12-1888, overl. Den Ham 30-12-1889.
9. Gerritjan Kortman, (= I).

III. Derk Willem Kortman, geb. Ambt Ommen (Beerze) 15-11-1815, akkerbouwer, overl. Ambt
Ommen 10-1-1879, tr. Ambt Ommen 26-10-1838 Jennigje Nijhuis, geb. Den Ham (Magele) 13-5-
1817, dienstmeid, overl. Den Ham (Vroomshoop) 20-1-1898, dr. van Derk Berendsen Nijhuis/
Nienhuis, landbouwer, en Geertje Jannessen (Nije) Blokvoort.

Het gezin van Derk en Jennigje is uit Den Ham in maart 1871 weer vertrokken naar Ambt Ommen,
daarvoor was men woonachtig in de buurtschap Magele en in Vroomshoop (allebei gemeente Den
Ham).

Uit dit huwelijk:

1. Geertjen Kortman, geb. Ambt Ommen 14-3-1839, overl. ald. 16-3-1839.
2. Gerrit Kortman, geb. Ambt Ommen 24-8-1840, overl. ald. 3-1-1888, tr. Den Ham 4-11-1865

Grietje Nooij, geb. Lemsterland 23-12-1840, dr. van Hendrik Timens Nooij en Lammigjen
Wolters Oordt.

3. Jennigje Kortman, geb. Ambt Ommen 1-2-1843, overl. Den Ham (Vroomshoop) 19-7-1922, tr.
Den Ham 28-12-1865 KlaasKnol, geb. Tjalleberd 3-5-1835, overl. Den Ham 8-2-1883, zn. van
Hans Harmens Knol en Arendje Klazes Dragt.

4. Hendrikje Kortman, geb. Ambt Ommen 25-3-1845, overl. Den Ham 5-10-1852.
5. DikusKortman,(=IÏ).

IV. Hannes Jansen Kortman, geb. Beerze, ged. Ommen 28-8-1774, landbouwer, overl. Ambt
Ommen (Beerze) 1-10-1849, otr./tr. Ommen 3-4/19-4-180122 Jennigje Willems Huisjes, geb. Ar-
chem, ged. Ommen 10-1-1773, landbouwerse, overl. Ambt Ommen 9-2-1844, dr. van Willem
Willems Huisjes en Aaltje Derks.

Hannes Jansen wordt bij zijn huwelijk genoteerd als 'geboren en woonachtig op Kotmans te
Beerze'. Jennigje is geboren op erve Huisjes te Archem, maar is 'tans woonende bij Klein Marsink
teBeerse'.

Hannes komt op 29 april 1800 voor als lidmaat te Ommen.

Gens Nostra 60 (2005) 281



Het lijkt er sterk op, dat Hannes rond 1801 op het erf Kortman is gekomen. Ten tijde van zijn
huwelijk wordt het één en ander geregeld rond het erf: op 8 april 1801 wordt namelijk een akte
van contract en alimentatie opgesteld tussen Jan Derks op Kortmans te Beerze, zijn vrouw Maria
Hendriks en hun zoon Hannes Jansen en zijn vrouw Jennigje Willemsen. Het bruidspaar krijgt nu
de helft van hun erfdeel en na het overlijden van de ouders de rest.

De zussen van Hannes, Jennigje Jansen, getrouwd met Hendrik Dunnewind, en Johanna Jan-
sen, de vrouw van Hendrik Hendriks, ontvangen het geld dat nu nog uitstaat bij Vedder te Meer.
De broer van Hannes, Hendrik Jansen, ontvangt het geld dat Gerrit Zwiers te Magele verschuldigd
is.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Kortman, geb./ged. Beerze/Ommen 11/16-4-1802, overl. Ambt Ommen 14-7-1867, tr.
Ambt Ommen 29-9-1826 Gerrit Willems, geb./ged. Den Ham 2/9-5-1802, boerenknecht,
arbeider, overl. Ambt Ommen 2-6-1891, zn. van Arend Willems en Berendina Hendriks.

2. Jan Kortman, geb./ged. Beerze/Ommen 28-12-1803/1-1-1804, overl. Ambt Hardenberg 14-
1-1877, tr. Ambt Ommen 6-1-1838 Everdine Westenberg, geb. Emlenkamp/Emlichheim (D)
2-9-1811, overl. Gramsbergen 19-12-1892, dr. van Gerrit Westenberg en Janna Meyerink.

3. Janna, geb. Beerze 7-5-1806, ged. Ommen 11-5-1806.
4. Jannes Kortman, geb./ged. Beerze/Ommen 1/2-10-1808, overl. Ambt Ommen 10-10-1885, tr.

Ambt Ommen 3-6-1836 Corlina Olthuis, geb. Dalfsen 5-5-1814, overl. Ambt Ommen 29-10-
1890, dr. van Gerrit Jan Olthuis en Marrigje Jansen.

5. AlbertKortman, geb. Ambt Ommen 17-9-1813, overl. ald. 5-3-1864.
6. DerkWillem Kortman, (=111).
7. Hendrik Kortman, geb. Ambt Ommen 18-5-1819, overl. ald. 1-5-1885, tr. Ambt Ommen 6-6-

1861 Dina Fokkert, geb. Ambt Ommen 18-3-1835, overl. ald. 26-7-1913, dr. van Albert Fok-
kert en Teuntje Derks Huisjes.

V,

Erve Kortman, jaaranker 1872. Foto door de auteur (2004)
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V. Jan Derks Kortman, geb. ca. 174224, landbouwer, overl. Ambt Ommen 12-4-1816, tr. Ommen
9-4-1768 Maria Hendriksen van Beerze, ged. Ommen 2-2-1749, landbouwerse, overl. Ambt Om-
men 8-6-1819, dr. van Hendrik Jans van Beerze en Margje Gerrits (Volkerink)25.

Jan komt voor het eerst voor in de archiefstukken op 27 februari 1769, wanneer Geertje Jansen, de
weduwe van Hendrik Jansen Vedder te Meer een hypotheek opneemt ten gunste van Jan Derks
Kortman te Beerze. Onderpand is een hoekje land, De Appelhof, in Meer in Den Ham . Het heeft
er alle schijn van, dat Jan rond 1770 op het erf Kortman is gekomen. Vanaf die tijd koopt hij name-
lijk zijn twee zussen uit. Zo wordt op 28 oktober 177027 een akte van afkoop opgemaakt door Jan
en Maria ten gunste van Gerrit Hendriks Grootenhuis en zijn vrouw Jennigje Derksen. Zij krijgen
een geldbedrag en na de dood van hun vader hebben zij nog recht op een kwart van de aanwezige
iemen (klaarblijkelijk hield men ook bijen). Tegelijkertijd laten Jennigje en haar man een akte van
afstand opmaken. Jan en Maria sluiten op dezelfde dag een lening af ten gunste van Gerrit Hen-
driks Grotenhuis van het Grotenhuis te Varsen en zijn vrouw Jennigje Derksen (de zus van Jan) .
Die laatsten doen tegen betaling afstand van de gehele boedel van Derk Jansen (die dan nog leeft)
en de overleden Jennigje Hannesen.

Ook daarna komen Jan Derks Kortman en zijn Maria met enige regelmaat voor in de archieven:
Op 27 januari 1786 dragen Hendrik Timmerman en Berentje Hannesen te Junne een derde deel
van het hooiland Den Pas, gelegen in de boerschap Linde, over aan Jan en Maria .
Op 19 december 1786 komt Jan twee keer voor . In de eerste akte wordt hij genoemd als belender
bij De Zwolsche Mate: 'waarvan de overige drievierendeel aan Jan Cotman verkocht zijn'. In de
tweede akte gaat het om een overdracht aan Jan van datzelfde hooiland door Zwaantje Zwijsen,
gevolmachtigd door Berend Oeverman.
Op 18 juni 1787 wordt een akte van hypotheek opgemaakt door Harm Vedder, van Meer, en Grietje
Harms ten gunste van Jan Derks Kortman, Albertus Ramerman te Beerze en Hendrik ten Kottelaar
te Wijhe. Onderpand: alle roerende goederen, vee en gewassen in de katerstede het Vedders, te
Meer'1.
Op 13 september 1787 doet N.N. Cotmans te Beerze (dat moet gelet op de akte hierboven welhaast
Jan Derks zijn) aangifte voor de 50ste penning vanwege de aankoop van hooiland, Het Zwolsche
Maatjen32.
Op 3 november 1787 maakt Jan Gerritsen te Beerze een akte van overdracht op aan Jan van dat-
zelfde hooiland33.
Op 23 februari 1790 komt Jan bij een akte van testament voor als assistent van ene Gerrit Hes-
sels34.
In 1811 neemt Jan Derks officieel de naam Kortman aan (al tekent hij toch nog als 'Kotman').
Zijn kinderen op dat moment zijn: Hannes, 37 jaar, te Beerze; Hendrik, 28 jaar, te Beerze en Jen-
nigje, 41 jaar, te Hardenberg.
Kleinkinderen: Maria, negen jaar, Jan, acht jaar en Jannes, driejaar, allen woonachtig te Beerze.

Uit dit huwelijk:

1. Jennigjen Kortman, ged. Ommen 23-7-1769, overl. Ambt Hardenberg 13-8-1827, otr./tr. Om-
men 22-7/14-8-1791 Hendrik Dunnewind, ged. Ommen 15-6-1766, overl. Ambt Hardenberg
15-3-1834, zn. van Jan Geerts Dunnewind en Hendrikjen Zielmans.

2. Janna Kortman, ged. Ommen 8-9-1771, tr. Ommen 8-3-1801 Hendrik Hendriks Alen, overl.
Ambt Hardenberg 15-2-1843.

3. Hannes Kortman,(=lV).
4. Hendrikje, ged. Ommen 13-2-1780.
5. Hendrik Kortman, ged. Ommen 24-10-1784, komt als lidmaat te Ommen voor op 19 april

1810, overl. Ambt Ommen 18-2-1863, tr. Ambt Ommen 15-10-1813 Hendrikje Warmink, ged.
Ommen 8-11-1789, overl. Ambt Ommen 29-1-1830, dr. van Hendrik Warmink en Jennigje
Berends.
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VI. Derkjansen Kortman, overl. na 16-4-1773, tt.JennigjeHannessen Kortman, overl. tussen 21-2-
1751 en 3-7-1758, dr. van Hannes Jansen Kotman en Geesje Jansen.

Derkjansen Kortman is ongetwijfeld ingetrouwd op het erf. Ook zijn schoonouders komen enkele
keren voor in de archivalia van het schoutambt Ommen en Den Ham. Dat gebeurt mogelijk voor
het eerst op 23 september 1726. Dan verklaren de erfgenamen van wijlen Jan Bos, dat zij aan hun
verplichtingen hebben voldaan jegens hun 'broeder en neve' Gerrit Jansen Vrijlinck . Het gaat
om: Arjen in 't Holt en zijn huisvrouw, Willem Hekhuis en zijn vrouw Hendrikje Hendriks, Albert
en Derkjansen en ten slotte Geesj en Jansen en Hannes Jansen. Omdat in deze akte slechts namen
en patroniemen genoemd worden, is echter wel uiterste voorzichtigheid geboden, zeker bij het
leggen van nadere familierelaties.

Bij de volkstelling van 1748 woont het echtpaar Hannes Cotman en Geesje Jansen met hun
dochter Jannigje, gehuwd met Derkjansen op 't Erve Cotmans in de boerschap Beerze. Twee klein-
kinderen onder tien jaar, Jan enjannegje, worden meegeteld. Verder worden genoemd: Jan Jansen
(scheper) en Geesje Jansen (meid).

Bij de personele quotisatie van 1750 valt Hannes Jansen Cotman in de 11de klasse (onder 200) en
hij betaalt vier (gulden).

Hannes Jansen Kotman, oude boer op het Kotmans te Beerze, testeert op 3 juli 1758 , ziek te
bed liggende. Universele erfgenamen zijn de drie kinderen van zijn overleden dochter Jannegien
Hannesen: Jan, Jannegien en Frederika Derks. Kleinzoon Jan krijgt 100 gulden en een enterpeerd
of 40 caroliguldens, daarnaast krijgt hij een stuk linnen. De twee kleindochters krijgen ieder 45
gulden en na zijn dood vijf van de beste schapen, ieder een goede koe, twee stuk linnen en elk een
'bedde met zijn toebehoren en gestopt met veren, mitsgaders het geld voor de wolle, so onder de
heer burgermeester Egb. Friesendorp berustende is'. Verder begeert de testator dat zijn landheer,
Baron van Voerst te Bergentheim, in de toekomst één van de kinderen op het erve Kortman zal
laten wonen.

De eerste keer dat Derk Jansen (= VI) zelf geboekstaafd is in de archieven, is op 16 september
1746. Dan wordt een akte van momberstelling opgemaakt tussen Hannes Jansen, op het Timmer-
mans te Junne, man van de overleden HendrinaTeunissen, en Hendrikje Jansen van het Reinders
teArrien.

Hannes heeft een dochtertje uit het eerste huwelijk. Zij heet Jennigje en Derk Kotmans van
Beerze, oom van vaderszijde, is haar voogd37.

Bij de volkstelling van 1748 is Hannes Jansen in de buurtschap Junne vermeld op het erf Aule
(ook wel: Ale, Alen): Hannes Aule en zijn vrouw Hendrikje NN, twee kinderen onder tien jaren:
Jannigje en Hendrine. Inwonend is ene Jan Hannes: voorwaar een interessante naam. Het zou
immers om de vader van Hannes Jansen kunnen gaan. Enig direct bewijs voor een familierelatie
ontbreekt echter, zodat ik hier met de vermelding zou willen volstaan.

Op 18 november 1760 wordt in Stad Ommen een akte van overdracht opgemaakt door Jan Vrij-
linck te Versen en Hendrikje Rotgers aan Derk Jan Kortman van twee dagwerken hooiland in het
tweede blok van het Ommer Broek .

Op 11 juni 1772 kopen Jan Derksen Kortman en zijn vrouw voor 125 gulden het erfdeel af van zijn
zus Frederica Derks, getrouwd met Bernardus Gerrits Klein Nijenhuis . Hun vader, Derk Kort-
man, leeft dan nog en dat is eveneens het geval op 16 april 1773, als Frederika Derksen optreedt in
een akte van akkoord, waarbij zij geassisteerd wordt door haar vader .

Uit dit huwelijk:

1. JanDerksKortman,(=V).
2. JennigjeDerks, ged. Ommen 4-12-1746, tr. Ommen 30-9-1770 Gerrit Hendriks Groten.

Jennigje komt in 1788 als lidmaat te Ommen voor. Zij vertrok volgens die bron op 22 december
1797 naar Heemse. Op 24 december 1797 wordt daar een Jennigjen Janssen, afkomstig van Om-
men, als lidmaat ingeschreven. Uiteraard is het niet zeker, of het om dezelfde vrouw gaat.

In 1805 woont het echtpaar op het Achterbroek te Hersen in het schoutambt Ommen, maar men
laat te Ambt Hardenberg op 15 juni 1805 een akte van testament registreren.
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3. Frederika Derks, ged. Ommen 21-2-1751, tr. Ommen 14-4-1771 Bernardus Gerrits Kleijne
Nienhuis, ged. Den Ham 31-3-1747, zn. van Gerrit Gerrits Kleine Nienhuis en Zwaantje
Berends.
Dit echtpaar laat te Den Ham in de periode 1773-1784 vier kinderen dopen.

Bij de volkstelling van 1795 staat in de buurtschap Linde vermeld: 'Bernardus Gerrits, boer' (dus
zonder familienaam). De aangifte is gedaan door 'Hendrica Derks' en er wonen negen mensen in
dat huis.

Oude wagenschuur uit 1772 op het erf van Kortman, afgebroken 1913
(foto uit 1898'")

Ligging

Op gezette tijden moet, eeuw in eeuw uit, het geluid van de boerhoren over de akkers en
hoeven geschald hebben. En hoewel het huidige dorp Beerze een beschermd dorpsgezicht is,
heeft ook hier de tijd niet geheel stil gestaan. Wie zich een aardig beeld wil vormen van het
leven in Beerze in vroegere tijden, doet er goed aan, om het boek 'De grote stille knecht' van
Aar van de Werfhorst eens ter hand te nemen. De epische roman uit 1936 bevat namelijk bui-
tengemeen veel folkloristische informatie over de streek, waarin ook het Kortman staat. Het
verhaal is naar mijn bescheiden inschatting niet helemaal vrij van pathos, maar de bucolische
beschrijvingen geven alles bijeen genomen toch wel een treffend en meeslepend beeld van het
leven en werken van de landlieden en hun wel en wee in een marke. Van de Werfhorst situeert
als kundig literator zijn verhaal ongetwijfeld met opzet in een denkbeeldige omgeving. Maar
veel van zijn verhalen spelen in de Overijsselse Vechtstreek, waar zijn grootouders woonden
en waar hij een belangrijk deel van zij n jeugd doorgebracht heeft4'. In het boek is verder her-
haaldelijk sprake van een herberg aan een rivier, 'De Goede Vrouw' geheten. Oudtijds bestond
er werkelijk een herberg van die naam in Beerze, de marke waarin ook het Kortman lag42.

Een marke kan het best omschreven worden als een instelling, een 'lichaam', waarvan de
leden, de markegenoten, gezamenlijk, hetzij eigendomsrechten, hetzij gebruiksrechten uit-
oefenen op heiden, weiden, venen, bossen, etc. Deze leden bezitten waardelen of waren in de
marke. Een waar gaf het recht om een bepaald aantal koeien of schapen op de gemeenschap-
pelijke gronden te laten weiden, of het recht om een bepaalde hoeveelheid grond af te graven
voor bemesting, eikels te rapen of hout te hakken. Op geregelde tijden kwamen de inwoners
van de marke naar oud en goed gebruik bijeen voor de zogenoemde holting. Op die vergade-
ring van buren werden allerhande lopende zaken van de marke besproken en afgehandeld.
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Tussen de ingezetenen van de marke dient overigens wel onderscheid te worden gemaakt.
Zo waren er de markegenoten, de erfgenamen (zoals ze in Beerze werden genoemd) of goeds-
heren, die de zogeheten waren bezaten, en de niet-gewaarden, de zogenaamde kotters. Toch
was de laatste groep niet van alle rechten in de marke ontbloot. Hun rechten en plichten ver-
schilden echter per marke. Eeuwenlang bepaalden de erfgenamen van de marke Beerze - met
de eigenaars van de havezate Beerze voorop - zo gezamenlijk het gebruik van de woeste en in
cultuur gebrachte gronden en dus het aanzien van hun omgeving. In de loop van de negen-
tiende eeuw verdwenen in Overijssel de marken43. Bij iedere holting werden de besproken
zaken op schrift gezet. Zo ontstonden van lieverlede markenboeken, die in de meeste geval-
len wel bewaard gebleven zijn. Van het archief van de marke Beerze zijn helaas slechts enkele
fragmenten overgeleverd44. De naam of het erf Kortman komt daarin helaas niet voor.

De marke Beerze bestaat dus al lang niet meer, maar de boerderij Kortman staat anno 2005
nog fier overeind. De bebouwing van het erf staat met de achterzijde naar de weg gekeerd. Van
die rijbaan afgezien, springen de imposante baanderdeuren en het karakteristieke rieten dak
in het oog. Het erve Kortman is - net als de andere hoofdgebouwen van de erven in Beerze
- een boerderij van het zogenoemde halletype, ook wel hallehuisboerderij geheten45.

Enkele jaren geleden maakte De Boer bij zijn beschrijving van Beerze ook gewag van de
hoeve aan de Beerzerweg 22 en 24. Daarbij ging hij er overigens van uit, dat het om een keuter-
erf ging. Dat is - gelet op de naam Kortman - natuurlijk alleszins verklaarbaar en er zijn dan
ook meer bronnen, waar dit in aangenomen wordt46. Ik zal hieronder proberen te laten zien,
dat het naar alle waarschijnlijkheid toch anders ligt. De Boer beschrijft het Kortman als volgt:

'Naar deze kant van de weg overgestoken, aan de ene kant van de brink, bevinden zich
twee erven van mindere stand, al zijn ze nog zo mooi en oud: het zijn de twee woningen van
Ko(r)tman (nr. 22 en 24) die - de naam duidt het al aan - vroeger keuterboeren waren en geen
gewaarden van de marke. Ze hoorden er dus van oudsher niet echt bij; toch boerden deze
keuters soms beter dan de gewaarden, omdat ze vrij waren van allerlei gemeenschappelijke
verplichtingen. De laatste Kortman is in 1959 op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was een ras-
verteller, door wiens toedoen vele oude verhalen van de streek zijn blijven leven.'47

Geboerd om den brode wordt er inmiddels niet meer en de naam Kortman is anno 2005
inderdaad van het erf verdwenen, maar de huidige bewoner is een achterkleinzoon van die
laatste Kortman.

Ouderdom
Kortman moet een overoud erf zijn. Dat gaat overigens niet op voor de huidige boerderij.
De jaarankers aan de voorzijde daarvan geven als bouwjaar 1872, daar kan dus geen enkel
misverstand over bestaan. Het zal er echter niet ver van af zijn, als we de ouderdom van de
bebouwing op dezelfde plaats minstens rond de 500 jaar eerder stellen. Daar zijn namelijk
wel aanwijzingen voor.

Op 9 november 1974 besteedde de journalist G.J. Eshuis - bezig met een imposante reeks
artikelen over Beerze en omgeving - in het Dagblad van het Oosten aandacht aan het erf Kort-
man48. Hij meldt het volgende - en ik heb dat bij navraag zelf niet gezien, maar wel horen
bevestigen door de huidige bewoners:
'Al wordt het erve Kotman nog niet genoemd in het schattingsregister van 1457, het kan toch
bogen op een respectabele ouderdom. Toen -jaren geleden - de bedsteden in deze behuizing
plaats moesten maken voor slaapkamers, werd ook een 'stekbaand' (verbinding tussen verti-
cale en horizontale gebintbalk) met het jaartal 1512 er in gebeiteld, uitgezaagd. De oude baas
wilde deze echter nog 'in weerde' houden en zodoende heeft deze 'oudheid' in de schuur weer
een plaatsje gekregen.'
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Erve Kortman (foto door de auteur)

Registers
Zekerheid omtrent de ouderdom van het erf Kortman is niet te geven, want de vermelding
van de 'stekbaand' is strikt genomen apocrief. En ook al bestaat de balk daadwerkelijk, dan
nog zou het gebouw zelf natuurlijk ouder kunnen zijn. Een belangrijk uitgangspunt bij een
poging tot bepaling van de ouderdom van het Kortman is het feit, dat de boerderij inde vroege
zestiende, de late zeventiende en de achttiende eeuw steeds eigendom is van de bewoners van
de havezate Beerze. Natuurlijk zou die eigendomsconstructie tussentijds gewijzigd kunnen
zijn, maar waarschijnlijk heeft het erf altijd bij het Huis te Beerze gehoord. Expliciet bewijs
ontbreekt echter, zodat prudentie alleszins gepast is. De feitelijke aanwijzingen maken echter
wel een voorzichtige reconstructie mogelijk.

In de Sallander schattingsregister uit de vijftiende eeuw wordt het Kortman niet onder die
naam genoemd. Wel worden dan deze vermeldingen opgenomen:
1433: 'Kroneking'.
1445: 'Krueveking' (genoemd voor het erf'Groote Mersching').
1457: 'Albert Kroneking' (voor 'Hermen Mersching').
1474: 'GeerdKraefkeing'.
De oplettende lezer vraagt zich mogelijk af, wat deze vermeldingen nu te maken hebben met
het Kortman.

Wel, in een hieronder te bespreken testament uit 1679 komt het Kortman opmerkelijk
genoeg voor als het 'Craesstinck off Catermans' (mogelijk ook staat er 'Craefftinck'). Deze
namen lijken wel enigszins op de vermeldingen uit de vijftiende eeuw, vandaar dat ik ze hier
graag op zou willen tekenen. Het zou dus in die vijftiende-eeuwse registers om het Kortman
kunnen gaan. Ik wil hierbij echter het fabuleren niet de overhand laten nemen: het gaat om
een reconstructie, want een eenduidige identificatie blijkt spijtig genoeg absoluut onmoge-
lijk.

In 1520 wordt opnieuw een schattingregister opgemaakt en daarbij staan twee mogelijk
kandidaten voor het latere Kortman49.
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Na de opsomming van de acht erven in Beerze volgen de twee 'Kather in Beerze'. Die kater-
steden hoorden er overigens in de marke misschien niet helemaal bij, maar de belastinginners
tellen ze gretig mee: 'ende gelden mede in die plaete lande'.

Bij één van de twee katersteden staat: 'Henrick ten Kathe op Jan van Voirstz hofstede, toe-
behoirende in syne principael hofstede, desyairs toe pachte gesat op vijf mudde roggen'. Mo-
gelijk is die Henrick ten Kathe nog niet zo lang op het erf in Beerze, want in hetzelfde register
komt in het naburige 'Zeysse' ene 'Gheryt ten Pairhuyss op Henrick ten Kathes erve' voor50.
Onzeker is natuurlijk, of het om dezelfde man gaat.
In dat schattingsregister van 1520 staat te Beerze nog een interessante kandidaat: het erve
'Kraeffdinc'. Die naam kwamen we hierboven al tegen in de belastingregisters uit de vijftien-
de eeuw. De benaming keert zoals gezegd ook verrassend terug in een hieronder te bespreken
testament uit de zeventiende eeuw, waarin dan het 'Craesstinck off Catermans' genoemd
wordt.

Dat Craeffdinck uit 1520 is zeker geen katerstede. Opmerkelijk is in dit verband ook, dat
in 1626 en 1723 de bewoner van Kortman respectievelijk als geswarene en beëdigde boerman
voorkomt. In het naburige buurtschap Varsen vermeldt het markeboek een reglement voor
de 'geswoorens'. Daarin staat: 'de geswoorens sullen naar ouder gewoonte uijt de gewaarde
(erven) gekoosen worden'5'. Het is niet meer te achterhalen, maar het lijkt niet onwaarschij n-
lijk dat de gezworenen ook in Beerze van gewaarde erven afkomstig zij n. Dat zou dus kunnen
betekenen dat het Kortman een gewaard erf is.

Uiteraard gaat het daarbij om een aanname. Maar wanneer dat zo zou zijn, dan moet er wel-
haast een verband bestaan tussen dat 'Craesstinck off Catermans' en de naam 'Ten Kathe'.

Het is vervolgens verleidelijk om te speculeren: zou Henrick ten Kathe of één van zijn
nakomelingen later dan op het Craeffdinck geboerd hebben? Zou zijn achternaam dan ten
grondslag liggen aan het Cotman/Kortman? Op zich zou dat toch wel een ongewone gang van
zaken zijn: meestal ontleende de bewoner van een boerderij in Oost-Nederland zijn naam
immers aan een erf en niet andersom. Wat rest is deze klemmende vraag: zou het Craesstinck/
Catermans/Kortman dan in weerwil van de naam één van de gewaarde erven van de marke
Beerze zijn? Ontwijfelbare duidelijkheid valt helaas niet meer te geven, maar het heeft er op
zijn minst schijn van.

Laten we de verbeeldingskracht even voor wat het is. Terug maar naar de feiten: de volgende
- indirecte - vermelding is uit 1557. Steen cum suis schrijven dat het 'Cotmans' staat op een bis-
schoppelijke bedelijst uit dat jaar52.

In 1601 komen de namen Cotman of Craefftinck niet voor in het Verpondingsregister53. Bij
die belasting werd betaald voor onroerend goed. Meestal betaalde de gebruiker, terwijl die tot
op zekere hoogte recht van verhaal had op de eigenaar54.

Een jaar later ontbreken de namen ook in het Verpondingsregister en het Kohier van de
imposten op paarden, schapen, varkens en bijen, kortweg het 'paardengeld' genoemd55. De
naam die er overigens op de lijsten uit 1601 en 1602 fonetisch het dichtste bij komt, is het erf
'Croeffts'. Bovendien is dit erf in het Verpondingsregister van 1602 eigendom van Herman
van Voerst. Van die familie Van Voorst56 of het huis Beerze is - ook al - geen volledig archief
overgeleverd. Wel zijn er fragmenten van bescheiden rond de eigenaren van het Huis te Beer-
ze bewaard gebleven. Maar in die geraadpleegde archieven57 is niets over Kortman terug te
vinden.

Treffend is wel, dat er in de registers vanaf 1520 steeds tien posten te Beerze genoemd wor-
den (de havezate, het 'Huis to Beerse' dat soms ook vermeld is, niet meegeteld). Dat feit doet
wel vermoeden dat er al vanaf de zestiende eeuw in de boerschap weinig of geen ruimte was
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voor nog meer erven58. Dat wil overigens helemaal niet zeggen, dat er geen nieuwe behuizin-
gen opgetrokken werden. Tussen 1682 en 1750 bijvoorbeeld, kwamen er in de marke Beerze
zes keuters bij59.

Die nieuwe bewoners zullen met hun behuizingen echter niet al te zeer op de voorgrond
hebben willen treden, want gedoogd worden was natuurlijk al heel wat.

Zou een pronte bebouwing midden op de brink in Beerze zelf- want daar ligt het Kortman
- dan waarschijnlijk zijn?

Daar komt nog eens bij, dat het erf op een relatief strategische plaats in het dorp ligt.
Wanneer er vroeger namelijk onraad dreigde, namen de buren in de marke onverwijld de
benen naar de 'Ruterdelle', een veilige dalkom in de zandverstuivingen achter het dorp60.
Dat voormalige vluchtpaadje bestaat overigens nog altijd: het zandweggetje loopt pal naast
het Kortman. Die vluchtroute moest natuurlijk te allen tijde begaanbaar blijven. Het lijkt dus
werkelijk onbestaanbaar, dat de bewoners van de marke een keuterboer hier zijn bedoening
op zouden laten zetten. Het is daarom eigenlijk logischer om te veronderstellen, dat het pad
gewoon langs een bestaande boerderij liep.

Concluderend: uit dat alles zou afgeleid kunnen worden - met de broodnodige voorzich-
tigheid, want onweerlegbaar bewijs ontbreekt - dat er op de plek van het tegenwoordige
Kortman wellicht in de vijftiende eeuw, maar in ieder geval al in de vroege zestiende eeuw een
boerderij stond.

Beerze rond 1730, detail van een kaart doorPieterde la Rive "2

De naam Kortman duikt voor het eerst controleerbaar op in 16266', wanneer RoeloffCottmans
samen met Hendrik ter Wunne als 'geswaren' van Beerze optreedt. Daarna is de naam voor het
eerst weer in 1675 vermeld, om precies te zijn in het Vuurstedengeld van dat jaar. Het erf staat
dan genoteerd met één schoorsteen. In datzelfde jaar komt het 'Kottemans', bewoond door
drie personen, voor bij het Hoofdgeld62. Dat betekent zeker niet dat er niet meer bewoners
geweest kunnen zijn. Bij het Hoofdgeld werd namelijk alleen betaald voor inwonende ge-
zinsleden ouder dan zestien jaar. Vanaf die tijd is het erf in de diverse registers steeds terug te
vinden. Opmerkelijk is ook nog, dat het Kortman nagenoeg altijd op de vierde plaats van de
buurtschap genoemd wordt.

Het Vuurstedengeld van 1682 vermeldt op Beerze nummer vier Jan Kotmans als gebruiker
(eigenaar is dan Juffer Schaaps).
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In 1694 bij het Kohier van de ioooc penning en het zoutgeld63 staat het Cotmans genoteerd.
In de Kohieren van het Zoutgeld van 170164 staat het erf vermeld voor 1-10. De volgende ver-
melding is het Verpondingsregister van 173365. Dan is het Kotmans opnieuw nummer vier.

Op het Vuurstedengeld uit 1751 is de bewoner Jan Kotmans; het erf heeft één schoorsteen,
eigenaar is de douairière Van Raasfelt tot Heemse. Hier is overigens vrijwel zeker een foute ge-
bruikersnaam (Jan Kotmans) opgevoerd: men heeft de post denkelijk jarenlang ongewijzigd
overgeschreven.

Bewoners
De bewoners van Kortman komen met zekere regelmaat voor in de archieven. Soms valt daar
wel een familierelatie uit af te leiden, maar dat is zeker niet altijd het geval. Op een chronolo-
gisch rijtje gezet:
De eerste vermelding van een Kortmanbewoner is in 1626, wanneer Roelof Cotmans 'geswa-
ren'van Beerzeis66.

Rond 1645 moet Henrick Kotmans het bestier over de dagelijkse gang van zaken op het erf
hebben gehad. In 1686 namelijk, verklaart ene Arent ten Have (60) in een getuigenverhoor,
dat hij ongeveer jaar als scheper bij wijlen Henrick Kotmans te Beerze heeft gewerkt, 'dog
dat het wel 40 jaaren verleden is'67.

In 1673 gaat de boedel van het erf 'Katermans' onder de hamer, want 'de mulder van den
Marrienberg' heeft enige percelen gekocht68.

We schrijven 1677, wanneer we iets meer vaste grond onder de voeten krijgen, want dan
blijkt Jan Kotmans keurnoot69.

Deze Jan Geertsen zal meer dan een kwart eeuw de bewoner blijven. Hij woonde voor zijn
verhuizing naar Kortman op het erf Martens te Marie. Onduidelijk is, of dat ook zijn geboor-
tehuis is, maar hij heeft er in ieder geval gewoond met zijn zwager. Dat blijkt, wanneer de
weduwe van de scholtis Scherf van Hellendoorn de zwagers in 1684 aanspreekt op een restant
herenschatting70. Vermoedelijk is het deze Jan Geertsen, die op 30 mei 1668 te Hellendoorn
trouwt met Gese Hendriks. Bij het huwelijk zijn zij beiden afkomstig van Marie. Dit echtpaar
laat op 13 maart 1670 te Hellendoorn een zoon dopen, Hendrik.

Op 12 november 1679 laten de eigenaars van het huis te Beerze een testament opmaken. Het
zijn de zusters Mechteld, abdis van het 'Stigt te Honnepe', Lugere en Anna Schaep. Wanneer
een kleine tien jaar later die laatste wilsbeschikking geopend wordt, blijkt onder meer de ha-
vezate Beerze tot de bezittingen te behoren71. Daaronder vallen dan ook de erven Bouhuis,
Volckering, 'Craesstinck off Catermans', Kleine Marssinck, Weert en (het aandeel in) Sen-
dinck. Het is dus dit testament waarin de hierboven gememoreerde belangrijke 'andere na-
men' van Kortman genoemd worden. De akte zelf is goed leesbaar, maar de duidelijkheid van
het handschrift laat te wensen over. Er lijkt 'Craesstinck' te staan, omdat de dubbele 's' direct
daaronder ook bij het Kleine Marssinck zo beschreven staat. De schrijfwijze van de dubbele
'f tussen 'Craesstinck off Catermans' lijkt er echter ook op, zodat er ook 'Craefftinck' zou
kunnen staan. Duidelijkheid daarover zou kunnen ontstaan, indien bij latere vermeldingen
van (delen van) bezittingen van Anna Schaep van Den Dam dat erf Craesstinck/Craefftinck
inderdaad vermeld had gestaan. Dat nu, is helaas niet het geval. Dat het bij dit erf inderdaad
om Kortman gaat, blijkt echter eenduidig uit een hieronder te bespreken akte uit 1737. Daarin
is sprake van de meiers van de erven die dan bij het Huis te Beerze horen. Daartoe behoort ook
'Kortmans'72.

In december 1688 volgt opnieuw een vermelding, als er beslag wordt gelegd op zaad van
Juffrouw Schaep, dat bij Cotmans en enkele andere erven staat73. Een Jan Geertsen, van Beer-
ze komt op 17 juni 1689 voor als crediteur in een boedel74.
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Op 12 oktober 1704 compareren voor het gerecht Jan Geerts en Gesien Hendriks, samen
met hun zoon Hendrik Jans met zijn huisvrouw Geertien Hendriks, beiden van het Kotman
te Beerze75. De eerstgenoemden zijn de 'meyerluiden' op 'het Kots' te Beerze. Men legt vast,
dat de jongelui - uiteraard met tegenprestatie - het erf Kotman op zullen gaan. Na te laten
zijn: de gehele bouw, het zaadgewas, het huis, het hooi en een halve mud land, genaamd Den
Blockakker. Uit de akte valt verder op te maken, dat Jan Geerts en Gesien Hendriks nog drie
kinderen hebben. Hermen, Henrick (sic!) en Gerrit Jans zijn de ongetrouwde broers, aan wie
Hendrik Jans en Geertien Hendriks volgens de overeenkomst vee en een geldbedrag moeten
geven.

Nog geen vier jaren later blijkt de schoondochter, Geertien Hendriks te zijn overleden. Op 1
mei 1708 zijn namelijk Gerrit Jans, oom van vaderszijde, en Hendrik Hendriks Welinck, oom
van moederszijde, mombers over de kinderen van wijlen Geertien Hendriks: Aaltje en Hen-
drik Hendriks76.

Op 14 november 1716 treedt een Hilbert Kotman op als 'assistent' van Judith Elisabeth
Grubben. Wie of wat zijn verhouding is tot de andere Kortmanbewoners blijft echter vol-
strekt onduidelijk77.

In 1723 'laatst van October en het begin van November' komen ene Hendrik Wunnink en
Kotmans (zonder voornaam) voor als beëdigde boermannen van Beerze78. Het Kotman wordt
dan door vier personen bewoond.

In 1727 wordt een Harmen Alberts Kotman te Beerze als getuige in een akte genoemd79.
Ook deze man is eigenlijk nergens 'inpasbaar', mogelijk gaat het om een knecht.

Op 15 mei 1731 worden de huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Hendrik Egberts, in
de Brake te Junne, en zijn zoon Jan Hendriks, bruidegom en Derk Jans van het Vrijlinck te Ste-
geren. Aan de andere kant compareren Hendrik Jans Kotman en zijn dochter Aaltje Hendriks,
die dan trouwt met Jan Hendriks. Zij woont op dat moment op het Vrijlinck80. De echtelieden
brengen have en goed in en ze gaan het erf Vrijlinck op. Zij krijgen het vruchtgebruik, maar
moeten dan wel de oude boer, Derk Jans, onderhouden. Aaltje Hendriks was overigens al eer-
der getrouwd met ene Jan Jansen. Uit dat huwelijk heeft zij één dochter, Eefse Jans. Op 3 juli
1729 wordt dit echtpaar genoemd in een akte van cessie81. Aaltje is dan dochter en enige erfge-
name (haar broer Hendrik Hendriks leeft dan dus niet meer) van wijlen Geertien Hendriksen,
in leven getrouwd aan Hendrik Jansen uit het Kotmans te Beerze.

Tot zover zijn de familieverhoudingen wel duidelijk. Dan wordt het weer even mistig, want
de volgende vermelding is in 1735, wanneer ene Geertruid Derksen, van Holthieme een vol-
macht afgeeft82. Zij is afkomstig uit het kerspel Hardenberg, maar is nu 'de oude vrouw' op
het Cotmans te Beerze. Haar niet genoemde man zal overleden zijn, want haar schoonzoon
Jan Hendriks Cotman is haar momber. Overigens was zij ook al in 1734 de oude vrouw op
het Kortmans te Beerze. Op 7 januari van dat jaar laat zij namelijk een schuld registreren ten
gunste van mr. Jurrien Sprakel, gemeensman te Zwolle. Als onderpand wordt genoemd an-
derhalf dagwerk hooiland in de Westeresch te Gramsbergen. Volgens de akte heeft zij dat land
geërfd van haar zuster, Marregien Derks, de weduwe van Roelof Kleintien te Gramsbergen83.
Vermeld is verder, dat de erfenis uit een testament komt dat dateert van 1729. Die wilsbeschik-
king is wel bewaard gebleven84. Er valt een aardig genealogisch beeld uit te peuren, want
er worden meerdere naaste familieleden van Margjen Derks genoemd. Haar zus Geertruid
krijgt hier inderdaad het eerder gememoreerde hooiland toebedeeld. Er staan helaas verder
geen relevante aanvullingen over Geertruid. De exacte relatie met de voorgaande Kortman-
bewoners blijkt dus niet uit die akten en ook de verbinding met de in de bovenstaande stam-
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reeks genoemde personen ontbreekt. Niet lang daarna echter, moet Hannes Jansen Cotman
op het erf gekomen zijn, waarmee we bekend terrein betreden.
Samengevat, de bewoners van Kortman:

1626 RoeloffCotmans
1645 Henrick Kotmans
1677 Jan Kottmans
1680 Jan Geertsen Kotmans
1682 Jan Kortmans
1704 Jan Geerts en zijn vrouw Gesien Hendriks
1704 Hendrik Jans en zijn vrouw Geertien Hendriks
1708 Hendrik Jans
1729 Hendrik Jansen uit het Kotmans
1731 Hendrik Jans Kotman
!735 Jan Hendriks Cotman en zijn schoonmoeder, Geertuid Derksen, van Holthieme,

'de oude vrouw' op het Cotmans te Beerze
1746 Derk Kortmans (= VI)
1748 Hannes Cotman en Geesje Jansen, met hun dochter en schoonzoon Jannigje Han-

nessen en Derk Jansen
1751 eigenaar Vrouw douairière Van Raasfelt tot Heemse
1758 eigenaar Baron van Voerst te Bergentheim
1760 Derk Jansen Kortman (= VI)
1770 Jan Derksen Kortman (= V)
1801 Hannes Jansen Kortman (= IV)

Eigenaars
Van stond af aan heeft het Kortman behoord tot de havezate Beerze. De geschiedenis van
dat goed te Beerze en de eigenaars is genoegzaam bekend85. In de publicatie van Gevers en
Mensema staan de successievelijke bezitters van de havezate Beerze uit de familie Van Voorst
keurig opgesomd, zodat ook de eigenaars van het Kortman bekend zijn86. Dat waren achter-
eenvolgens:
Herman van Voorst, vanaf circa 1460 zijn zoon Derk van Voorst, daarna rond 1494 zijn oudste
zoon Johan, diens oudste zoon Peter, daarna zijn zoon Herman en vervolgens diens zoon
Peter van Voorst. Hij overleed in 1649 ongehuwd en Beerze vererfde op zijn zuster Maria van
Voorst. Zij was sinds 1617 abdis van het stift Ter Hunnepe bij Deventer. Maria stierf kort daar-
na, in 1650. Tot universeel erfgenaam had zij haar neef Hendrik Schaep ten Dam benoemd87.
Hij werd in 1597 geboren als zoon van Hendrik Schaep ten Dam en Lutgerd van Voorst. Er zijn
overigens meer familiebanden tussen abdis Maria en haar neef Hendrik. Hij was namelijk een
kleinzoon van Hendrik Schaep, een broer van Anna Schaep die op haar beurt getrouwd was
met Herman van Voorst88. De havezate Beerze (en dus ook het erf Kortman) viel na de dood
van Hendrik toe aan zijn zoon Herman Schaep.

Na diens ontijdige dood in april 1677 door 'een wonde in die battalie voor St. Omer ontf-
angen'89 kwam Beerze aan de drie zusters van de gesneuvelde Herman: Anna, Mechteld en
Lutgerd Schaep, die we al eerder ontmoetten in de hierboven beschreven akte van 21 april
1688. Het daarbij geopende testament is opgesteld te Deventer, ten overstaan van de sche-
penen Wilhelm Marienborg en Joan van Lennep. Uit de inhoud blijkt, dat de zusters elkaar
tot erfgenaam benoemen (overigens was Mechteld, abdis van Ter Hunnepe, al in 1679 overle-
den)90. Daarna erft hun nichtje Hermelina Petronella Schaep, maar voorwaarde is wel, dat zij
niemand zal huwen die niet van adel is. Dat is voorwaar een fraaie conditio sine qua non.
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Bij een eventueel gebrek aan verdere erfgenamen zal de havezate Beerze vererven op hun
neef 'Godert van Bellinckhoff toe Bellinckhave'. Op diezelfde dag herroepen Anna en Lut-
gerd de voorgaande testamenten91. Opnieuw benoemen ze elkaar tot erfgenaam en na hun
verscheiden valt alles toe aan Hermelina Petronella. Wanneer ook zij overlijdt, erft Herman
Adam van Bellinckhave, de zoon van de eerder genoemde Godert.

Het Kortman is ondertussen echter nog steeds in bezit van 'Juffer Schaep'. Vreemd genoeg
wordt het erf in 1689 niet genoemd, wanneer Anna Schaep een akte van hypotheek op laat ma-
ken92. Als onderpand geeft zij de havezate, een stuk hooiland genaamd Den Kostverloren en
de erven Santweert, Bouhuis en Kleine Marssink. Klaarblijkelijk wil Herman Adam van Bel-
linckhave de loop van de gebeurtenissen enigszins bespoedigen en niet wachten op de erfenis,
want op 31 januari 1691 draagt Anna Schaep van den Dam, 'dame te Beerse' door hem gekochte
bezittingen over93. Het gaat om de havezate Beerse met landen, visserijen en een 'konijnen-
warande' en het eerder genoemde hooiland en de erven.

Van belang voor de lijn van dit verhaal is, dat het Kortman opnieuw niet genoemd wordt94.
De havezate Beerze wordt daarna in 1714 verkocht aan Carl Philips Crafft van Huffel95. Die be-
houdt Beerze ruim twintig jaren, maar hij moet het uiteindelijk noodgedwongen verkopen,
zoals blijkt uit een akte van overdracht uit 1737. In dat gerechtelijke stuk draagt Van Huffel de
havezate te Beerze met toebehoren over aan de Heer van Pallandt te Eerde96.

De akte geeft weer belangrijke informatie voor de bezitsgeschiedenis van het Kortman. Het
document wordt namelijk mede onderschreven door ene J. Westenberg als gevolmachtigde
van de meiers van de erven die bij het Huis te Beerze horen. Bij dat rijtje prijkt ook de naam
'Kortmans', overigens zonder voornaam en patroniem van de meier. Maar klaarblijkelijk be-
hoorde het erf al die tijd toch gewoon bij de havezate.

Daarna verrast de vermelding uit 1751, wanneer 'Vrouw douairière Van Raasfelt tot Heemse'
als eigenaar opduikt. Daarnaast noemt Hannes Jansen Kortman in 1758 dus Baron van Voerst
te Bergentheim zijn landheer. Tussen 1737 en 1751 moet het Kortman dus van eigenaar veran-
derd zijn, waardoor er een einde kwam aan de eeuwenlange band tussen de havezate Beerze
en de hoeve. De nieuwe eigenaars zijn overigens vrij eenvoudig te identificeren en opnieuw
ben ik daarbij schatplichtig aan Gevers en Mensema97. De douairière moet namelijk welhaast
identiek zijn aan Jacoba Henrietta Arnolda van Uterwijck, weduwe Van Raesfelt tot Heemse.
Wijlen haar man was Evert Elbert Anthony van Raesfelt tot de Pol. Zij trouwden te Heemse op
23 oktober 1720. Achter de bezitsuitbreiding gaat mogelijk een doordacht plan schuil, want
het hoogwelgeboren echtpaar had meer in eigendom in Beerze: het halve erve Grote Mer-
sink98. Nadat de douairière in 1753 ad patres is gegaan, moet het Kortman in bezit gekomen
zijn van één van haar kinderen99. Vervolgens lijkt het allemaal een kwestie van logisch dedu-
ceren.

Wanneer in 1758 Baron van Voerst te Bergentheim eigenaar is van het Kortman, dan moet
het welhaast gaan om Derk Christoffer van Voorst tot Hagenvoorde100. Die is namelijk vanaf
1752 eigenaar van de havezate Bergentheim101. Van Voorst zal het Kortman in bezit hebben
gekregen via zijn schoonouders Van Raesfelt. Er bestond echter aanvankelijk wel enige on-
duidelijkheid over de vraag, wie nu de vrouw is van Derk Christoffer van Voorst. Gevers c.s.
melden, dat hij is getrouwd met Allegonda Isabella van Raesfelt'02. Zij is inderdaad een doch-
ter uit de echtverbintenis Van Raesfelt-Van Uterwijck. Die laten te Heemse namelijk op 28
januari 1731 en op 10 februari 1737 een dochter Allegonde Isabelle dopen. Deze laatste boreling
is ongetwijfeld identiek aan de 'hoogwelgeborene en gestrenge freulin' van die naam, die 'op
den 23. van den herfstmaand 1756' te Breda in het huwelijksbootje stapt met Jan Heydenryk
baron van Coeverden, heer tot den Wegdam103. Het huwelijk blijkt een lang leven beschoren.
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In de periode 1773-1775 '04 en in 1781'°5 bijvoorbeeld komen zij nog als echtelieden voor en op
29 oktober 1791 is sprake van Allegonda als de douairière Van Coeverden106. Uit dit alles kan
natuurlijk eenvoudig geconcludeerd worden, dat zij niet de vrouw geweest kan zij n van Derk
Christoffer van Voorst.

Enig nader genealogisch spitwerk bracht aan het licht, dat Gevers en Mensema de plank
niet eens zo heel erg mis slaan. Derk huwt namelijk een oudere zus van Allegonda Isabella,
Jacoba Johanna Margrieta van Raesfelt, gedoopt te Heemse op 11 september 1729. Het spoor
loopt aanvankelijk via de lidmatenboeken van Hardenberg. Jacoba wordt daar op 24 juni
1755 aangenomen als lidmaat, maar aangetekend is dat zij op 29 januari 1755 met attestatie
naar Zwolle is vertrokken. Niet lang daarna, op 3 mei, ondertrouwt Jacoba te Zwolle met
Derk Christoffer van Voorst tot Hagenvoorden. Genoteerd staat dat het echtpaar op 19 mei
attestatie heeft gekregen, om te Wijhe te trouwen. Verder blijken de proclamaties daar ook
hun beslag te hebben gekregen. Dat is gebeurd op respectievelijk 1,11 en 18 mei, waarna het
huwelijk voltrokken is te Wijhe op Tweede Pinksterdag 1755. Derk en zijn vrouw hebben in
1791 in ieder geval zeven kinderen, onder wie een zoon genaamd Evert Elbert Anthony en een
dochter die luistert naar de namen Jacoba Henrietta107. Die vernoemingen maken een filiatie
natuurlijk zeer waarschijnlijk.

Kort en goed: dit alles maakt het zeer aannemelijk dat er bezittingen van het echtpaar Van
Raesfelt tot de Pol-Van Uterwijck (waaronder denkelijk dus ook het Kortman) bij hun dochter
en schoonzoon terecht kwamen. Het lijkt al met al een alleszins plausibele verklaring voor het
feit, dat Hannes Jansen Kortman, wanneer hij in 1758 het einde van zijn aardse bestaan met
rasse schreden naderbij voelt komen, weer over een landheer Van Voorst rept108.

Tot besluit
Terug nu, naar de hoofdpersoon van deze kleine geschiedenis. Wat Gerrit Jan Kortman er zelf
van gevonden zou hebben, zal uit de aard van de zaak ongewis blijven. Maar toch: de beschrij-
ving van zijn werk, het verhaal over zijn voorouders, hun dagelijkse bemoeiingen, hun onver-
poosde arbeid en het relaas rond de voorvaderlijke hoeve, het zou hem waarschijnlijk allemaal
niet onberoerd hebben gelaten. Om daadwerkelijk tot een einde te komen, zou ik weer willen
aansluiten bij het begin: weerom dus naar Cato Elderink, de grand old lady van de Twentse
letterkunde. Gerrit Jan moet wel degelijk van het bestaan van deze Twentse dichteres op de
hoogte zijn geweest en daar is een simpele verklaring voor. Wanneer hij namelijk de poort van
zijn woning aan de Almelose 'Oale Venneweg' verliet, dan trof hij op een kleine honderd pas-
sen aan zijn rechterhand, jawel, de Cato Elderinklaan. De dichtregels van Cato uit het begin
van dit artikel zullen hem vermoedelijk iets minder bekend in de oren hebben geklonken,
maar zo ik mij niet bedrieg, zou hij zich er desondanks wonderwel in hebben kunnen vinden.
Stellig vanwege de inhoud, maar zeker ook omdat het gedicht in zijn moerstaal verklankt is:

'Doar is völ, wat menjoo nig vergètten zol'

Gebruikte literatuur en afkortingen
AHAR=(Schout)ambt Hardenberg.
Boer = D.E.L.deBoer, Beerze, Beerzerveld en Mariënberg. Heden en verleden, Beerzerveld 1994.
Buter (1965) = A. Buter, Honderd jaar geleden: de eerste stakingen, in: Textielhistorische bijdragen, nr. 7 (1965),

pag. 99-103.
Buter (1969) = A. Buter, Kinderjaren van een vakbeweging, in: Textielhistorische bijdragen, nr. 11 (1969), pag.
66-75.
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Dooren = B. van Dooren, De voorouders van Albertus Kamp. Een Twentse kwartierstaat, in: Gens Nostra 51
(1996), pag. 1-25,217-238.
Fischer=E. J. Fischer, De ontwikkelingvan deTwentse katoenindustrie en de toename van dearbeidsproduktiviteit
tussen 1800 en 1530, in: Textielhistorische bijdragen, nr. 22 (1981), pag. 3-40.
Geheim = F. van Waarden, Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Ne-
derland ± 1800-1940, Amersfoort 1987.
Gevers=A. J. Gevers, A. J. Mensema, DeHavezaten in Sallanden htm bewoners, Alphen aan den Rijn 1997.
GN = GensNostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Grobben = H.D. Grobben, Sociale conflicten en sociale organisatie in de Twentse textielindustrie (1800-1912), in:
Textielhistorische bijdragen, nr. 12 (1970), pag. 36-78 en nr. 13 (1971), pag. 38-75.
Harmsen = G. Harmsen, De les van de Twentse textielstakingen (1888-1932), in: Fragmenten van de Twentse vak-
beweging, Almelo, z.j.
HCO = Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.
Inv. nr. = Inventarisnummer.
Jager = J. L. de Jager, De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten
Cate (1945-1990), Zutphen 1991.
Kroes = W.T. Kroes, H. ten CateHzn. &Co te Almelo. Textielhistorische capita selecta, Almelo 1978.
Landgoed = Landgoed Beerze. [samenst.: Bureau voor Cultuurhistorisch Toerisme en Onderzoek, red.
W. Kremer et al.], Deventer (Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit) 2002.
Mensema=A. J. Mensema, A. J. (ed.), Schattingregister van Salland 1520, Zwolle 1994.
NA=Nationaal Archief, Den Haag.
ODH = Schoutambt Ommen en Den Ham.
Olst = Olst, E.L. van (tekst en samenst.), Landelijke bouwkunst. Overijssel, uitgave Stichting Historisch
Boerderijonderzoek, Arnhem 2002.
OST = Ommen Stad.
Overijsselaars= J. ten Hove (red.), Overijsselaars gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Overijssel en Flevo-
land, Zwolle/Den Haag 1999.
RA=Rechterlijk Archief.
Steen = G. Steen, W. Veldsink, De geschiedenis van Ommen, Ommen 1948.
T.=Toegang.
Vo=verso (achterzijde bij folionummers).
Waarden (1984)=F. van Waarden, Het werk van de wever; 250jaar techniek, organisatie en kwaliteit van de arbeid
in deTwentse katoennijverheid, in: Textielhistorische bijdragen, nr. 24(1984), pag. 81-130.
Waarden (1987) = F. van Waarden, B. de Vroom, en J. Laurier, Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van
arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokkenen uit de Twentse textielindustrie, Zutphen 1987.
Wijck = H.W.M, van der Wijck, H.W. M., Atlas Overijsselse buitenplaatsen, Alphen aan den Rijn 1983.

Noten

1 Overgenomen uit: L.A. Stroink, Sfarf en land 1° Zie: Jager, pag. 20-21 en Waarden (1987), pag.

van Twente, Hengelo 1962. 7-
2 Later: Ten Cate-KSW. u Zie daartoe bijvoorbeeld: Jager, pag. 40-41.
3 Zie ook: Dagblad van het Oosten, d.d. 15 fe- 12 Waarden (1987), pag. 7.

bruari 1958, pag. 2. X3 Zonder volledigheid na te streven: Grobben,
4 Fischer, pag. 35: rond 1912-1916 bediende een Buter (1965), Buter (1969) en Harmsen.

arbeider gemiddeld 1,88 weefgetouw. J4 Grobben.
5 Zie daartoe ook: Kroese, pag. 42-43. 15 Door Jager, pag. 21, gedefinieerd als: 'arbei-
6 Waarden (1984). ders van omliggende bedrijven van het werk
7 Zie voor kengetallen rond de stijging van de werden uitgesloten zodra er in een bedrijf

gemiddelde productie per arbeider: Fisher een staking uitbrak'.
en voor de werkcondities: Waarden (1984). l 6 Geheim, pag. 35-36.

8 Fischer, pag. 30.
9 Bron: http://www.almelo.nl
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17 Zie voor dergelijke 'zwartboekdossiers':
HCO T. 167.5 (Plaatsingslijst van het archief
van de Firma H. ten Cate Hzn. & Co.), pas-
sim. Deze toegang wacht overigens nog op
bewerking, maar bevat een kleine schat aan
gegevens en afbeeldingen. In de eerste plaats
uiteraard over het bedrijf zelf, maar zeker
ook over Almelo en de bewoners van die stad
(vanzelfsprekend is er wel steeds een ver-
band met Ten Cate). Zo trof ik in ieder geval
enkele mij onbekende foto's van Almelo aan.

18 Zie Waarden (1984).
19 Zie: Kroese, pag. 30.
20 Tussen 1960-1980 nam de werkgelegenheid

in de textielindustrie met 40% af (bron: http:
//www.geoci ties.com/twentschgenootschap/
gebiedsstudietwente.htm).

21 Ingeschreven Den Ham 4 april 1884.
22 Huwelijkse voorwaarden Ambt Ommen 8

april 1801: HCO RA ODH 20 478.
23 HCO RA ODH 20 478.
24 De leeftijd bij overlijden wijst op een ge-

boorte rond 1742. De bewaard gebleven
doopboeken van Ommen vangen eerst aan
op 10 januari 1745 (HCO, Inventaris DTB, nr.
325).

25 Zo genoemd in de overlijdensakte van haar
dochter Egberdina (1833). In de boerschap
Beerze ligt - ook nu nog - een erve Volke-
rink. In 1748 woont daar de weduwnaar Hen-
drik Volkerink met twee kinderen: Aaltje
en Geertje. Verder is er nog een inwonende
oude vrouw, Derkje Hendriks, 'in de 80 jaren
oudt', een knecht, Roelof Jansen en twee
meiden: Janne Everts en Jannigje Hendriks
en een scheper, Hendrik Willems.

26 HCO RA ODH 14 80.
27 HCO RA ODH 13137.
28 HCO RA ODH 14 229.
29 HCO RA ODH 19 250.
30 HCO RA ODH 19 309 en 310.
31 HCO RA ODH 19 346.
32 HCO RA ODH 84101.

33 HCO RA ODH 19 353-
34 HCO RA ODH 19 419.
35 HCORAODH492VO.
36 HCO RA ODH 10142.
37 HCO RA ODH 7, d.d. 16 september 1746.
38 HCO RA OST 6 406.
39 HCO RA ODH 15 72VO.
40 HCO RA ODH 16 29.
41 Aar van de Werfhorst was het pseudoniem

van Pieter Gerhardus Jansen (1907-1994).
Van de Werfhorst was de meisjesnaam van
zijn grootmoeder. Hij draagt de roman

overigens ook op aan zijn grootouders.
Zie voor meer informatie over hem:
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/
2249/werfhorstvandeaar.html en ook
http://www.dbnl.org/tekst/borkooinedeoi/
werf003.htm

42 Zie voor de herberg De Goede Vrouw onder
meer: Boer, pag. 49. Verder: Eshuis, G. J., Tus-
sen de 12de en 13de eeuw. Beerse ontstond
rond een Karolingische hof. Oude sterkte aan
de Vecht, in: Dagblad van het Oosten, d.d. 10
november 1955. Verder: Eshuis, G.J., Zwerf-
tochten door de Vechtvallei (84). "Goede
Vrouw" was vele eeuwen schippersherberg,
in: Dagblad van het Oosten, d.d. 12 april 1975.
Bron: http://www.historischcentrumoverijs
sel.nl/overijssel/inventarissen/marken/157-
inleiding.htm#i en Overijsselaars, pag. 192-
195-

44 HCO T. 3.1, inv. nr. 848, HCO T. 156, inv. nr. 92
en HCO T. 217.1, inv. nr. 81.

45 Zie voor een uitgebreide beschrijving en
geschiedenis van dit type boerderij: Olst,
pag 3 e.v. (en blad 17, waar het erve Bouwhuis,
Beerzerweg 28 te Beerze opgetekend is). Ver-
der besteedt ook Boer, pag. 40-45 uitgebreid
aandacht aan de kenmerken van de halle-
huisboerderijen van Beerze.

46 Gevers, pag. 261 en Landgoed, pag. 19 en Es-
huis, G.J., Zwerftochten door de Vechtvallei
(73). 'Hans en Jenne' verlosten Beerse uit zijn
isolement, in: Dagblad van het Oosten, d.d. 9
november 1974.

47 Boer, pag. 53.
48 Eshuis, G.J., Zwerftochten door de Vechtval-

lei (73). 'Hans en Jenne' verlosten Beerse uit
zijn isolement, in: Dagblad van het Oosten,
d.d. 9 november 1974. Zie ook: Eshuis, G.J.,
Beerse, land van het rusteloze zand, in: Dag-
bladvan hetOosten, d.d. 9 november 1955.

49 Mensema, pag. 112.
50 Mensema, pag. 113.
51 Bron:http://www.hko97.nl/Archief/bronnen/

Varsen/markeboek%2oi783%2o.htm, fol. 81,
d.d. 12 september 1783 (bewerkt door G. W.
Hemstede).

52 Zie daartoe: Steen, pag. 93. Overigens doen
zij dat zonder verdere bronvermelding.

53 HCO T. 3.1, inv. nr. 2455.
54 Informatie over de diverse belastingen af-

komstig uit: Overijsselaars, pag. 99-106.
55 HCO T. 3.1, inv. nr. 2604.
56 Naamsvarianten mogelijk. Zie voor enkele

genealogische gegevens: HCO T. 181, inv. nr.
263 en Gevers, pag. 260-262.
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57 HCO T. 224.1 (HuisarchiefRechteren).
58 Zie voor informatie over het gelimiteerde

aantal erven in een marke: Dooren, pag. 4-5.
59 Vriendelijke mededeling G.W. Hemstede te

Ede.
60 Zie Boer, pag. 54 en G.J. Eshuis, Zwerftochten

door de Vechtvallei (72). Huis Beerse werd in 1583
door Spanjaarden verbrand, in: Dagblad van het
Oosten, d.d. 26 oktober 1974.

61 HCO T. 3.1, inv. nr. 2517, pag. 84.
62 HCO T. 3.1, inv. nr. 2681b.
63 HCOT.3.1, inv. nr. 2390.
64 HCO T. 3.1, inv. nr. 2393.
65 HCOT.3.1,inv.nr.2499.
66 HCOT.3.1,inv.nr.2517,pag.84.
67 HCORAODH69.i38(ongefolièerd).
68 HCORAODH69.i36(ongefoliëerd).
69 HCORAODH69.i36(ongefoliëerd).
70 HCORAODH69.i37(ongefoliëerd).
71 HCO RA ODH135VO, d.d. 21 april 1688.
72 HCORAODH4319VO.
73 HCORAODH69.i39(ongefoliè'erd).
74 HCORAODH166.
75 HCO RA ODH 2 246.
76 HCO RA ODH 2 322.
77 HCORAODH3213VO.
78 HCOT.3.1,inv.nr.2682.
79 HCO RA ODH 4 io6vo.
80 HCORAODH4182VO.
81 HCORAODH4153VO.
82 HCO RA ODH 4 274.
83 HCORAAHAR834.
84 HCORAAHAR761.
85 Gevers, pag. 259-264.
86 Overigens komt een Derk van Voorst al rond

1348 voor als 'Heer van Beerse'. Zie: HCO T.
181, inv. nr. 263.

87 Zie daartoe ook: HCO T. 229.1, inv. nr. 3, pag.
165.

88 Zie voor dit echtpaar en meer genealogische
gegevens over de familie Schaep ten Dam:
HCO T. 263, inv. nr. 328.

89 HCO T. 263, inv. nr. 328.
90 HCO T. 263, inv. nr. 328 meldt overigens het

overlijden te Hellendoorn op 10 maart 1688
van Lutgere Schaep, 'Juffer in 't Swarte Wa-
ter'.

91 HCO RA ODH 141 vo.
92 HCO RA ODH 156, d.d. 11 februari 1689.
93 HCO RA ODH 1108. Op diezelfde dag is er

nog een andere verkoop tussen beide par-
tijen (van hooiland te Gramsbergen): io8vo.

94 HCO RA ODH 2 294: d.d. 11 april 1707: akte
van opening en lezing van het testament van
Anna Schaep, vrouwe van Beerse, dochter

van Den Dam, juffer van het Stift te Weerselo.
Universeel erfgenaam is Herman Adam van
Bellinckhave. HCO T. 263, inv. nr. 328 meldt
overigens, dat Anna Schaep is overleden op
28 maart 1707, oud 67 jaar, 6 maand en 24
dagen. Zij is begraven te Weerselo.

95 HCO RA ODH 3 133 en 133VO, d.d. 5 maart
1714.

96 HCORAODH4319VO.
97 Gevers, pag. 123-124.
98 Repertorium op de Overstichtse en Overijs-

selse leenprotocollen 1379-1805 (verder:
Leenprotocollen), 975. Schoutambt Om-
men en Den Ham, buurschap Beerze. (Zie:
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/
overijssel/leenrep/index.htm).

99 Zie voor Jacoba van Uterwijck en haar kin-
deren: Leenprotocollen, 108. Schoutambt
Dalfsen, buurschap Lenthe, 435. Schout-
ambt Hardenberg, buurschap Diffelen,
440. Schoutambt Hardenberg, buurschap
Heemse en 456. Schoutambt Hardenberg,
buurschap Holtheme.

100 Ook wel genoemd: Derk Christoffel.
101 Overigens wordt hij in Leenprotocollen,

420. Schoutambt Hardenberg, buurschap
Bergentheim pas in 1775 als eigenaar van de
havezate Bergentheim genoemd. HCO T. 9,
inv. nr. 42, fol. 69VO noemt als exacte datum
van belening 12 augustus 1775.

102 Gevers, pag. 112 en Leenprotocollen, 420.
Schoutambt Hardenberg, buurschap Ber-
gentheim (waar hij overigens pas in 1775
in verband met de havezate Bergentheim
genoemd wordt).

103 Geciteerd via de site van de HistorieKamer
Hardenberg: http://www.historiekamer.nl/
geschiedenis/studiezaal/dossiers_2.htm

104 AHAR 13 254, 255, 255VO, 256, 283VO, 284,
296, 327, 327VO. Geciteerd via http://www.
historiekamer.nl Overigens heb ik bij het
zoeken naar akten rond dit echtpaar geen
volledigheid nagestreefd.

105 Leenprotocollen, 456. Schoutambt Harden-
berg, buurschap Holtheme.

106 HCORAAHAR15153.
107 Gevers, pag. 112.
108 Zie voor de belening van het goed en de have-

zate Bergentheim: HCO T. 9, inv. nr. 42, fol.
69VO (1783) en HCO T. 9, inv. nr. 43, fol. 126
(1792).

109 Zie voor nader genealogische informatie
over de hier afgebeelde personen: GensNostra
56 (2001), pag. 71.
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110 HCO Registers van Naamsaanneming in
Overijssel, inv. nr.30.pag. 41, nr. 157.

111 Foto met toestemming van de auteur overge-
nomen uit: Boer.

112 Digitale afbeelding in bezit van de auteur.
Detail van de kaart, getekend door Pieter
de la Rive (rond 1730). (NA OSK, inv. nr. E 1).
Geciteerd via: Wijck: 'Provincie- en streek-
kaarten, nr. XIV'. Het hierboven afgebeelde
kaartje is door mij 180 graden gedraaid ten
opzichte van het origineel, vanwege de lees-
baarheid van de letters 'Beerse'. De havezate
en denet zichtbare Vecht(rechtsonder)liggen
in werkelijkheid min of meer ten noorden
van het dorp. Op basis van een vergelijking
tussen een negentiende-eeuwse kadastrale
kaart (zie: http://www.dcwoonomgeving.nl/
index.cfm (kadastrale gemeente Ambt Om-
men, sectie E, blad 1)) is het Kortman mo-

gelijk het eerste erf na de 'B' van 'Beerse',
maar denkelijk - op basis van de ligging ten
opzichte van de weg - de tweede boerderij.
Uiteraard heeft de tekenaar de erven sche-
matisch ingetekend, ongetwijfeld vanwege
de ontbrekende militaire relevantie.

113 Digitale afbeelding door de auteur van een
deel van de Hottingerkaart. Daarvan zijn
op de studiezaal in HCO foto's aanwezig
van de originelen uit het Nationaal Archief
(NA, Oorlogs-Situatie-Kaarten (OSK), inv. nr.
Y 11). Detail van kaart nummer 2. Met dank
aan Paul Harmcns van HCO. Zie voor een
moderne uitgave van de Hortingerkaarten
overigens ook: Versfeit, H.J. (samenst.), De
Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland
1773-1794, Groningen 2003, kaart nummer
36.

Beleg van Steenwijk 'door den graef van Renneberg' in 1580/81
(ArchiefSteenwijkerland te Steenwijk)
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wegwijs

archiefnieuws

historische archieven Waterschap Peel en Maas

De historische archieven van het Waterschap
Peel en Maasvallei zijn voortaan inzichtelijk
via het internet. De inventarisaties van de
archieven van de verschillende historische
waterschappen uit Midden- en Noord-Lim-

burg zijn voortaan te vinden onder het item
'Water en Ik' op:

www.wpm.nl

[De Maasgouw, jg. 123 (2004), nr. 4, pag. 163]

streekmuseum Hoeksche Waard

de categorie bronnen op de computer is uitgebreid Nieuw-Beijerland, huwelijken 1906-1909

met: Nieuw-Beijerland, overlijden 1880-1904
Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 96, Oud-Beijerland ORA 1 en 2 zijn gecomple-
1787-1796 menteerd
Cromstrijen, polder Klein-Cromstrijen 97, Advertenties uit het Kompas 2004
1797-1806 [Bulletin nr. 96, dec. 2004, pag. 9]

Groninger Archieven

Nieuwe toegangen beschikbaar in de studie-
zaal en op de website:

www.archieven.nl
1066 School met de Bijbel Grijpskerk,

1909-1975
1934 Vereniging van meubelwinkeliers

te Groningen, 1937-1949
1976 Accountantsdienst Groningen,

1917-1992

2109-2112 Burgerlijke Stand, 1943-1980
2121 Documentatie betreffende spoorwegen

en treinstations, 1903-1988
2165 R. K. Willibrordusschool Kloosterburen,

1913-2003
2186 Familie Modderman, 1625-1950

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

kerkelijk archiefbesluit

Op 22 december jl. vond er een vergadering
plaats van de Commissie tot registratie van
Protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke
Archieven (CPA). Namens DIVA was Peter
van Beek, archivaris in Ede, aanwezig. Er is
onder meer gesproken over de aanpassing en
verbetering van de landelijke richtlijnen voor
het beheer van kerkelijke en semi-kerkelijke

archieven. Bovendien gingen stemmen op
het Kerkelijk Archiefbesluit nieuw leven in
te blazen. Een kleine werkgroep voert ten
behoeve hiervan een verkenning uit. Deze
werkgroep wordt gevormd door Lieuwe
Zoodsma, Caspar van Heel, Koos Wentholt
en Peter van Beek.

[DIVA Nieuwsbrief nr. 78,12 jan. 2005]
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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,
7 dec. 2004]

Stadsarchief Brugge

Doop-, trouw- en begraafboeken ontsloten.
De genealoog die regelmatig onze leeszaal
bezoekt zal het reeds 'aan den lijve' hebben
bemerkt. De oude jaarlijkse klappers op de
doop-, trouw- en begraafboeken verdwijnen
stelselmatig uit de rekken. Deze oude klap-
pers, opgemaakt in de 19de eeuw, blinken
niet uit in efficiëntie, want daarin iets opzoe-
ken is nog steeds een hele klus. Zij worden
nu vervangen door nieuwe tienjaarlijkse
tafels die volledig alfabetisch zijn opgesteld.
Sinds de invoering vorig jaar van het Marcus-
zoeksysteem zijn ook alle gegevens uit deze
klappers op de doop- en begraafboeken in
een elektronisch zoekbestand ter beschik-
king. Dit belangrijke ontsluitingsproject is
het werk van een team van de Brugse afde-
ling van de Vlaamse Vereniging voor Fami-
liekunde, onder leiding van voorzitter Paul

Coghe. Sinds eind vorig jaar zijn nu ook de
laatste klappers van de huwelijken verwerkt
en is dit immense project tot een goed einde
gebracht. ... Op deze manier werden meer
dan 500.000 records ingevoerd: 233.879
dopelingen, 145.183 gehuwden en 144.483
overledenen. Het zoeken via de computer
biedt op het vlak van zoekcomfort, snelheid
en rendement een grote meerwaarde ten op-
zichte van de uitprints van de tienjaarlijkse
tafels. Niet alleen kan je alle geregistreerde
dopen ineens bevragen, maar kan je ook bij-
voorbeeld gecombineerd zoeken op de naam
van de moeder, waardoor je betere resultaten
bereikt.

JanD'hondt
[Archiefleven, nieuwsbrief van het

Stadsarchief van Brugge, jg. 12,
nr. 2, jan. 2005, pag. 7]

Deutsches Tagebucharchiv

Wussten Sie, dass es am Marktplatz in Em-
mendingen ein Deutsches Tagebucharchiv
gibt, das ausser Tagebüchern auch Erinne-
rungen, Brief sowie Haus- und Hofbücher
sammelt und zuganglich macht? Neben
solchen Schriften von deutschen Autoren
gibt es auch einige von schweizerischen und

österreichischen Verfassern. Postanschrift:
Deutsches Tagebucharchiv e.V., Postfach
1268, D-79302 Emmendingen. Website:

www.tagebucharchiv.de

[Regio-Familienforscher (Basel),
Jg. 17, Nr. 4, Dez. 2004, S. 210]
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boeken

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

Genealogie
J. Donner, Vaarwel, vaar eeuwig wei, vergrijsdEurope!,
Zwolle 2004,102 pp., ill.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel één be-
handelt Andreas Donner en Hendrika Johanna
Eemsing, die in 1857 vanuit Arnhem naar Noord-
Amerika emigreerden, en hun nakomelingen
in de families Geurtze, De Heus, De Rouville
en Van Nouhuijs. Deel twee behandelt Catha-
rina Johanna Donner en Jacob van der Wart, die
in 1868 het voorbeeld van hun (schoon)broer en
schoonzus volgden, en hun eigen nakomelin-
gen. De families hadden zich aangesloten bij de
Afscheidingsbeweging. Ruimschoots aandacht
wordt besteed aan de godsdienstige en economi-
sche omstandigheden, die leidden tot emigratie
van veel Afgescheidenen naar Amerika. Er wordt
veel gebruik gemaakt van in de familie bewaard
gebleven brieven.

H. Ehrhardt, Vervoort uit Wijhe ofWinkelwaren eerste
soort, Leeuwarden 2004,28 pp., index.

De oudst bekende voorvader van deze familie
is Derck Vervoort, die rond 1630 geboren moet
zijn en onderschout was te Wijhe. Uit zijn derde
huwelijk, met Hendrina van Courbach, stammen
alle nakomelingen, via zoon Gerrit. De familiege-
schiedenis wordt in de vorm van een genealogie
beschreven tot generatie zes, daarna als parenteel.
De in de titel genoemde winkelwaren werden
te Wijhe verkocht door de weduwe van Gerrit
Bernardus Vervoort, volgens een patent uit 1849/
1850.

M. Molenaar-Valk, Valken in de Zaanstreek, Pieter
Albertsz Valk, Zaandam 2003,70 pp., ill. + index.

Eind 17e eeuw woonden er in de Zaanstreek
verschillende families Valk, waarvan een eventu-
ele onderlinge relatie niet is aangetoond. In deze
publicatie worden de nazaten behandeld van
Pieter Albertsz Valk, die te Westzaandam in 1722
als weduwnaar trouwde met Marijtje Teunis. Uit
zijn eerste huwelijk had hij drie zonen: Pieter, Jan
en Aris. De eerste generaties woonden alle aan de
Westzaner Overtoom en oefenden het beroep van

VALKEN IK DB ZAANSTREEK

7IBYSR ALBERTSZ VMJE

M. Molenaar-Valk

schipper of visser uit. Negen generaties worden
besproken, met overzichtschema's.

J.M.C. Sparnaaij, AnnaAdenie,Dossier over een onecht
kind, Amersfoort 2003,44 pp.

Het dossier betreft een onecht kind, geboren in
Nederlands Indië in 1865, van wie de nakomelin-
gen zeker weten dat zij een kind was van Dignus
Willem Rost van Tonningen, die haar, voor zover
bekend, nooit officieel erkend heeft. Een neerslag
van alle officiële en onofficiële stukken en aanwij-
zingen die achterhaald zijn en die, hoewel geen
hard bewijs, toch wel een zeer grote mate van
zekerheid geven, is in deze publicatie te vinden.

J.M.C. Sparnaaij, Brisbane/Brisban, Een Schotse fa-
milie in Nederland, Verzamelde gegevens, Amersfoort
2003,43 pp., index.

George Brisbane trouwde in 1735 te Rotterdam
in de Schotse kerk met Margaret Wallace. Beiden
waren van Schotse afkomst. George was zeeman
en volgens eigen zeggen zoon van George Bris-
bane uit Glasgow. Ondanks verwoede pogingen
is de auteur er niet in geslaagd die Glasgowse
voorvader te achterhalen. Alle huidige Brisbans
stammen af van Arie Johannes Jacobus Brisban
(generatie VII), die in 1942 te Rotterdam trouwde
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met Maria Feller. Aardig zijn de opgenomen
'Zcemansbelevenissen' van George Brisbane, ge-
baseerd op notariële verklaringen.

J.M.C. Sparnaaij, Dossier Roodenrijs, Overschie/
Rotterdam 1600-ca. 1760, Amersfoort 2002, 59 pp.,
index.

De familie Roodenrijs woonde rond 1610 op
de hofstede van die naam in de polder Schieveen
tussen Delft en Overschie en heeft waarschijn-
lijk de naam van die hofstede als familienaam
aangenomen. Vanaf het midden van de 17e eeuw
hadden ze een scheepmakerij aan de Rotte onder
Katshoek. In een apart hoofdsruk, 'Uit het leven
en werken van de familie Roodenrijs', zijn de vele
notariële akten opgenomen die betrekking heb-
ben op de scheepswerf.

Parenteel
J., B. en H. Meeboer, "Uwe kinderen als olijfplanten
rondom uw tafel", Het leven van jan Meeboer en Rikje
Dekker, Ermelo 2003,52 pp., ill.

Naar aanleiding van een begrafenis, waarvoor
veel familieleden bijeenkwamen, besloten de drie
auteurs een levensbeschrijving van hun grootou-
ders Meeboer te maken. Deze Jan en Rikje werden
geboren te Harderwijk in respectievelijk 1873 en
1876 en trouwden daar in 1897. Ze kregen elf kin-
deren. Een parenteel met alle afstammelingen tot
heden toe is opgenomen. Ook in dit boek is veel
aandacht voor de economische en godsdienstige
achtergrond.

Kwartierstaat
G.J. Loose en E. M. Loose-van Heel, loose's kwartie-
ren, deel4-i, Zaandijk 2004,165 pp., ill. + index.

Loose's kwartieren zullen in 17 delen worden

uitgegeven. Deel 0-1, dat als laatste zal verschij-
nen, beschrijft de eerste generaties. De andere
zestien delen hebben als proband de kwartier-
nummers 16 t/m 31. In dit deel 4-1 is kwartierdra-
gcr Bernardus Loose, geboren te Oost-Souborg
in 1825. Hij werd schceps-, later plattelandsheel-
meester te Nieuwer Amstel. Om zoveel mogelijk
families bij elkaar te houden wordt na enige
generaties in deelkwartierstatcn verdergegaan,
genummerd 8-1 t/m 8-16. Dit deel is, evenals het
eerder verschenen deel 4-3, de neerslag van uitge-
breid en gedegen onderzoek.

A.C. Brouwer, Onze Noordhollandse Kwartieren,
Kwartierstaat van Arian Brouwer, Gonne Brouwer, Cees
Brouwer, Muiderberg 2004,11 pp., index.

De drie probanten zijn in de dertiger jaren
geboren te Amsterdam als kinderen van Simon
Brouwer en Elisabeth Laan. Vader Simon was,
evenals zijn vader en grootvader, winkelier.
Hij kwam uit de Beemster. Zes generaties zijn
volledig, waar mogelijk wordt doorgegaan tot
generatie X. In generatie IV komen de namen
Brouwer, Vos, Roos, Vreugd, Laan, van Zalingen,
Meulenbroek en Water voor.

CA. Schancn,KwartierstaatVan Lohuizen-Van Leeu-
wen meteen stamreeksSchatten, Rotterdam 2004,69
pp., index.

Uitgegaan wordt van Wilhelmina Ariana van
Lohuizen, gehuwd met Dirk Johannes de Vaal,
en haar broer Hendrik van Lohuizen, gehuwd
met Emma Friederike Augusta Scharten. Hun
ouders waren Hendrik van Lohuizen (Haarlem
1900-1963) en Gccrtruida Maria Wilhelmina van
Leeuwen (Haarlem 1906-Alphen a/d Rijn 1978).

"Uwe kindden als olijEptaiuen rondom uw aïcT'

J» Hmtnico B*)t Dctka

LOOSE'S
KWARTIEREN

Sloterpolder
IN ThKSl' KN M.EI.O
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Vijf generaties zijn uitgewerkt, van generatie VI
zijn de namen gegeven.

ABB

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
CJ. Wegman en R.M.A. Wegman, Westerwoldersen
hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het kerspel Wedde I:
de marke Wedde, Wierden 2004,531 pp. ill. + index;
ISBN 90-804595-6-9.

Reeds eerder verschenen van de hand van deze
beide auteurs de delen 1 t/m 5 in de serie Wester-
wolders en hun woningbezit met gegevens over het
kerspel Sellingen, het dorp en de gehuchten
rond Vlagtwedde en het dorp en de gehuchten
rond Onstwedde. Ook dit boek is wederom een
parel aan de kroon van boerderijenboeken, die de
afgelopen jaren verschenen zijn. De Wedderborg
(huis te Wedde) mag zich wellicht in een wat
ruimere bekendheid verheugen, over de andere
boerderijen en huizen is ook wel het een en ander
te vinden. Een enorme klus met een enorme hoe-
veelheid gegevens, zorgvuldig en overzichtelijk
gerangschikt. Niet alleen nuttig voor mensen met
voorouders in Westerwolde (en in het bijzonder
de genoemde dorpen), maar tevens voor mensen
die willen weten hoe een dergelijke uitgave op-
gezet dient te worden. Wij hopen in de komende
tijd ook de volgende op stapel staande delen over
de marken Hoorn en Morige (deel 7), het klooster
Ter Apel (deel 8), het fort Bourtange (deel 9), het
kerspel Vriescheloo (deel 10) en een algemeen re-
gister, inclusief addenda en corrigenda (deel 11) in
Gens Nostra te mogen bespreken.

CdG

F. van Kooij e.a., Sloterpolder in tekst en beeld, De
groentetuin van Amsterdam, periode 1920-1960,
Amsterdam 2004,127 pp., ill. + index; ISBN 90-
808355-1-X, uitgave van de Werkgroep Sloterpol-
der onder auspiciën van de Dorpsraad Sloten-Oud
Osdorp.

Ten westen van Amsterdam lag een uitgebreid
landelijk gebied, de Sloterpolder. Naast weilan-
den voor veeteelt werd een aanzienlijk gedeelte
daarvan ingenomen door tuinderijen. Dit boek
gaat over het leven, wonen en werken van de
Amsterdamse tuinders. Zo'n vijftig jaar geleden
werden de tuinderijen en weilanden onteigend
omdat de grond nodig was voor de aanleg van de
tuinsteden van Amsterdam-West. Opgenomen
zijn verhalen over ontstaan en geschiedenis van
de polder, jeugdherinneringen van tuindersdoch-
ter Elisabeth Bakker en deelgenealogieën van de

tuindersfamilies Bakker, Dinkgreve, Harte, Mul-
der, Ottenhof, Overwater, Stricker en Wolkers.
Ook is er een lijst van bewoners met huisnummer
en bijbehorende kaart uit de periode 1921-1940 en
een overzicht van de onteigeningsjaren en sloop-
jaren van de huizen in het gedeelte Overtoomse-
polder.

Bronbewerking
Doopboeken Gereformeerde kerk te Vianen, Vianen
2004, 154 pp. (prijs € 12.50, te bestellen via
hans.kluit@hccnet.nl).

De werkgroep Genealogie van de Historische
Vereniging 'Het land van Brederode' heeft een
bewerking uitgegeven van de doopboeken van
de Gereformeerde kerk te Vianen, die de periode
vanaf 1664 tot en met 1811 bestrijken. De bewer-
kers hebben er voor gekozen de dopelingen in
gezinnen onder te brengen, althans die na 1739.
De oudere originele doopboeken zijn verloren ge-
raakt, maar gelukkig nog wel in 1755 overgeschre-
ven. Die gegevens zijn echter minder volledig en
vaak is de naam van de moeder niet genoemd. De
gezinnen of de losse dopelingen zijn alfabetisch
geordend, eerst op achternaam, of bij ontbreken
daarvan op patroniem, en vervolgens op voor-
naam, dit alles van de vader.

Biografie
H. en R. Collaris, Gevonden zakelijke gegevens van en
overLeonardJoseph Collaris,geborenNuth3 maart 18/8,
overleden Nieuwenhagen 12 september 1964, Landgraaf
2004,129 pp. + bijlagen, ill.

De auteurs hebben het zakelijke leven van hun
grootvader, die zij kennen als een geheimzin-
nig en onbenaderbaar, gesloten persoon, willen
beschrijven. Vrij veel gegevens zijn achterhaald,
zoals de plaatsen waar en bij wie hij in de leer was
om het vak van schrijnwerker te leren. Reeds in
1906 was hij een eigen bedrijf begonnen te Nieu-
wenhagen. Het ging hem financieel voor de wind,
uiteindelijk had hij een bloeiende houtzagerij en
veel grond en huizen in zijn bezit. Een genealo-
gisch overzicht vanaf de ouders van Leonard Jo-
seph is opgenomen. In de bijlagen zijn de meeste
documenten afgebeeld.

P.A.A. Klok, De geschiedenis van de Firma Johannes
Ochtman (1816-1947) op de Appelmarkt D360/361 in
Zierikzee, Rosmalen 2004, 204 pp., ill.; ISBN 90-
9017808-2.

Ook dit boek is geschreven door een kleinzoon
die het leven van zijn grootvader wilde achterha-
len. Beschreven wordt de opkomst, bloeitijd en
teloorgang van de manufacturenzaak Ochtman.
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Tegelijkertijd wordt een beeld geschetst van de
maatschappelijke ontwikkelingen op Schouwen-
Duivcland en in het bijzonder in Zierikzec. In
1778 vestigde de jonge Duitse kleermaker Hen-
drik Ochtman zich te Dreischor. Zijn vier zonen

werden eveneens kleermaker, van wie zoon Jo-
hannes in 1816 de manufacturenzaak in Zierikzee
begon. Pieter Klok nam in 1916 de zaak over van
de toenmalige eigenaar, zijn schoonvader Samuel
Johannes Ochtman. Veel familieleden behoorden
tot de Zicrikzeese middenstand. Het is een mooi
boek geworden met veel bijzonderheden.

Diversen
E. Rijngoud-Posthuma, Schoolmatres in Alkmaar
1806-1857, Alkmaar 2003,27 pp., ill. + index.

Na een korte inleiding over het onderwijs van
voor de 19e eeuw wordt, ondermeer aan de hand
van verslagen van de schoolinspectic te Alkmaar,
een beeld geschetst van de ontwikkeling van het
onderwijs aan jonge kinderen, met nadruk op dat
aan kinderen tussen drie en zes jaar. De onder-
zochte periode wordt begrensd door jaren waarin
belangrijke onderwijswetten zijn uitgevaardigd.

ABB

AANWINSTEN

A. Harkema, H. Harkema en B. de Roo, Genealogieën van de nazaten van RienkAlbertsHarkema, Sneek 2004.
].Y\e\\n,Genealogievaneen AmsterdamsefamilieKleijn, Heemstede 2004.
T.A.Neenngs,GencalogievanhetgeslachtNeerings 1670-2004, Amsterdam 2004.

Steenwijkenvold
(prentbriejkaart, uitgave A.J.TielGwenestege circa 1900, Gelderingen; particuliere collectie)
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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
Amstel Mare (Vereniging Historisch Amstelveen; secr.: Amsterdamseweg 441A, 1181 BP Amstelveen;
lidm. € 16,-), jg. 15, nr. 1, maart 2004. D.F. Goudriaan: Het rechthuis van Rietwijkeroord; P. van Schalk:
Zweven boven Nieuwer-Amstel [ballonvaart 1804]; O.B. de Kat: Een avond vol emotie [oprichting van
een avondschool 1867]. Nieuwsbrief, maart 2004.

Idem, nr. 2, juni 2004. M.D.M, van Munster: Constantijn van Citters, een vergeten burgemeester [geb.
Middelburg 1841, burgemeester van Zevenbergen, Nieuwer-Amstel (1882-85) en Purmerend (1885-
1903); o.a. de grensregeling met Amsterdam (1884)]; P. van Schaik: De bevolking in 1882.

Idem, nr. 3, sept. 2004. P. van Schaik: Trekschuiten in woelig vaarwater [openbaar vervoer in Amstel-
veen; Van Nuys (1718); Bataafse tijd: Van Paddenburg (1778,1795), Deutelaar (1770,1795); concurren-
tie]. Nieuwsbrief, okt. 2004.

Idem, nr. 4, dec. 2004. A. Plak: Een Amstelveense ophanging [van Teunis Willigenburg, die zich door
Barend ter Mey (of: van der Meijde) in 1782 liet overhalen koeien te stelen; tr. 1782 Jannetje Krook; no-
tities van ziekenbezoeker Evert de Ligt]; P. Lichtenveldt: De geschiedenis van het vrijzinnig-protestantse
samenwerkingsverband in Amstelveen.

Amstelodamum.jg. 91, nr. 4, juli/aug. 2004. Themanummer: Nieuwe Geschiedenis van Amsterdam. Idem.
nr. 5, sept.-okt. 2004. G. Hoogewoud: Het instituut van rooimeesters en bouwopzichters. De worsteling
van Amsterdam met de overheidscontrole op de bouwpraktijk in de tweede helft van de negentiende
eeuw; ]. Giskes: Vier Amsterdamse componisten op opmerkelijke wijze belicht [Bertha Frensel We-
gener-Koopman (1874-1953), Henriëtte Bosmans (1895-1952), Nico Richter (1915-1945) en Lex van
Delden (1919-1988)].

Idem, nr. 6, nov.-dec. 2004. K. Gnirrep: De Schat van Spaarnberg [buitenplaats in Santpoort, waar
Adriaan van der Hoop (1778-1854) zijn collectie (exotische) planten en zijn bibliotheek bijeenbracht]; P.
Flinkenflögel: Een zeemacht aan binnenwater. De marine aan het Oosterdok [de ontwikkelingen van het
Oosterdok en die van de marinewerf vanaf het begin van de 19e eeuw].

Archievenblad. jg. 108, nr. 9, nov. 2004. Archieven Limburgse Mijnwerkersbonden geïnventariseerd;
Presentatie Gendawin en Weerter Historische Database; Archieven gemeente Den Helder naar Regio-
naal Archief Alkmaar; F. Schram: Het nieuwe openbaarheidsdecreet en de toegang tot officiële archieven
[in Vlaanderen]; Archiefonderzoek voor basisschoolleerlingen. De huizendetectives; Warme interna-
tionale belangstelling voor de Historische Cartografie; Archiefbeheer in Leidschendam-Voorburg en
Bangladesh; ICA-congres Wenen: indrukken van twee congresgangers [de namen bij de foto van de Am-
sterdamse delegatie zouden iets correcter kunnen]; Voor het voetlicht: Harry Strijkers bij het Centraal
Archief DSM te Heerlen.

De Brabantse Leeuw, jg. 53 (2004), nr. 4. Verv. De voorouders van Isaac van Gerwen; L.F.W.Adriaenssen:
Paralipomena Moonen. § 4. Moonen in de grensstreek [ise-i7e eeuw; te Hapert; met familiegroep
Slechten, 15e eeuw]; Verv. Tien generaties Coenen (van Zegenwerp) I4e-i7e eeuw [15e eeuw]; A.M. Bos-
ters: Van Ooien [te Bergen op Zoom, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen; i6e-i8e eeuw]; Verv. Paspoorten
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voor Bosschenaars in 1621-1623; M.W.J. deBruijn: Die Spaendonck in Moergestel. De bakermat van de
familie Van Spaendonck [uitgangspunt voor onderzoek was bezitsreconstructie; met inleiding op het
juridische stelsel m.b.t. het vastgoed in de i4e-ise eeuw en de beschikbare bronnen].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 119 (2004), afl. 3. V.Soen:
'C'estoit comme songe et mocquerie de parier de pardon.' Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-
1567) [het 'generaal pardon' in de i6e-eeuwse politieke cultuur].

Idem. 2004, afl. 4. Themanummer 'religie'. J. van Eijnatten: Orthodoxie, ketterij en consensus, 1670-
1850. Drie historische vertogen over religie en openbaarheid; J. Bank: Het protestantisme en de Tweede
Wereldoorlog. De casus Nederland en de casus Frankrijk; P. van Rooden: Oral history en het vreemde
sterven van het Nederlandse christendom ['met behulp van oral history onderzoeksmethoden probeert
hij (de auteur) zicht te krijgen op de aard van de verandering in het Nederlandse religieuze landschap
sinds de jaren 1960']. HG-Nieuws, jg. 11 (2004), nrs. 1 t/m 4 [in nr. 1: T. Kappelhof. Persoonsdossiers: recente
ontwikkelingen (belang > vernietigen)].

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26,3255
VJ Oude Tonge), nieuwsbrief, 9e jg., nr. 2, juli 2004. Kwartierstaat van Pieternella Wilhelmina van
Putten [1887-1939; zie ook GN 1976, pag. 276]. Idem, nr. 3, okt. 2004. De notities van pastoor Reine-
rus Gesant [hij noteerde bij de dopen in de jaren 1785-1788 als extra - behalve de woonplaats - ook de
herkomstplaats van de ouders > velen kwamen van buiten het eiland; transcriptie]; C.M. Koene: Kwar-
tierstaat van Koos Moerenhout [geb. Achthuizen (Oostflakkee) 1973, beroepswielrenner; 5 gen.: - ,
Dekkers (te Ooltgensplaat), Huibrechtse (idem), Vervloet (te Den Bommel)].

Idem. 9e jg., nr. 4, dec. 2004. E. Lassing-van Gameren: Gewetensvolle lidmaten [naamlijst uit 1699 van
lidmaten, die - desgevraagd door dominee en ouderling - aangaven niet naar de kermis te zijn geweest];
Genealogie van Danker Peeman [tr. Middelharnis 1805 Lena Jacobs van der Sluys; hun vier zoons met
gezinnen; ontleend aan 'Het geslacht Peeman', door L. Maliepaard en H.F.B. Plasschaert]; De Weeshuis-
quaestie te Middelharnis. Een huwelijk met hindernissen [van Elizabeth Maria Weggeman en Mari-
nus van der Wende in 1874].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 28e jg., nr. 4,
dec. 2004. B. van Rijswijk/P. Sanders: Een tak van het geslacht Van Rijswijk [te Baardwijk en Delft; 18e
eeuw]; Verv. Kwst. Hartveld-Van Dis; G. van Genderen: De familie Van Genderen, oorsprong te Slijk-
wall [genealogie i7e-2oe eeuw; met aanv./verb. op de genealogie in jg. 12; nageslacht van Jan Petersz van
Genderen, overl. 1615]; Verv. Diakonierekeningen Andel 1700-1721; T. Frijters: Kwartierstaat van Marinus
Matheus Frijters [geb. Beek (Princenhage) 1910, overl. Breda 1993; , Dielemans, Houtepen, Mees/
Meeus, Langen, Vincenten, Van Schendel, Van Bavel]; Bidprentjes uit onze collectie; J.C. Kort: Een leen,
gehouden van Hannart de Voogd, 1356-1619 [te Raamsdonk o.a. Van Kijfhoek; te Breda: Van Muilwijk,
De Bie; te Drimmelen: Spiering]; Aanv. o.a. Bouman; Fragment Bok; BJ. Koolstra: Een geslacht Boter-
man wonend in Rijen en Dongen [fragment 17e eeuw].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant.jg. 19, nr. 4, okt. 2004. J.A. van derHeijden: Van moordenaar
tot eerzaam burger: Hendrik Cost Otten uit Dinther (1580-1650), zijn voorouders en verdere familiele-
den; Verv. Leeftijden te Oirschot 1540-1640; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle. 30. Lambrechts
[17e eeuw]; Verv. Kwst. Strik; Verv. Brabanders op het spoor (5).

Gens Data. 21e jg., nr. 5, sept.-okt. 2004. W. van 't Einde: Genealogie en Internet [voor beginnende ge-
bruikers]; Beveiliging virussen via hardware; Wachtwoorden zwakke plek in beveiliging; PDF binnen
handbereik op elke PC Stamboom DeLuxe 4.0; Corel Graphics Suite & Essentials; JW. Koten: Wie was
Stephan Kekulé (1865-1933)?; F. vanBodegom: Is er meer in de 'Apple' boomgaard.

Idem, nr. 6, nov.-dec. 2004. W. van 't Einde: Genealogie vastleggen met de computer [wat bieden
verschillende pakketten?]; A. Veldhuis: Gens Digit@@l [op zoek naar interessante sites]; JW. Koten: The
Master Genealogist 5.12; M. Wilbrink: Nummeren in Reunion; Raak dierbare foto's niet kwijt!; J. deRooij:
GENSDATAPRO - hoe en wat. Het maken van gegevenslijsten; Firewall? Een toelichting; Thematis
Erfgoed Portaal in de lucht.
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Heemkunde Hattem. nr. 101, juni [= dec] 2004. Verv. Verschuivende grenzen [de afscheiding van het
voormalige schoutambt]; Nogmaals de winkel van Klatser [Michiel Klatser, geb. Amsterdam 1891J; H.
van Assen-de Jong-. Geschiedenis van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Afdeling Hattem,
Deel I [opgericht in 1948]; Tekeningen van Cornelis Tromp, serie III; J. Andeweg/D. Jonker. IJsselstein en
veertig jaar familie Van Leeuwen [vakantieoord voor mensen met een communistische achtergrond;
camping]; D.G. Smit: Aaltje Zwanepols jeugd aan de Dorpsweg [geb. 1930]; Verv. Voormalige Heilige
Geestgasthuis (III).

Historische Kring West-Betuwe. 32e jg., no. 2, sept. 2004. H. Schouten: De Piecks van Enspijk [i4e-i8e
eeuw; bijlagen o.a. testament Willem Hendrik Piek, 1742]; R.H.C, van Maanen: Bronnen uit het Streek-
archivariaat. Het Fonds van Wegen en Stegen van Heilouw in 1895; B. Arentsen: Herinneringen aan een
dorpssmid [Gosewinus J. L. Derks, Rumpt 1882-Culemborg 1972, o.a. organist en dirigent]; R.D. Timmer:
Bepalingen opzigters der banken in het Kerkgebouw te Geldermalsen. Nieuwsbrief, sept. 2004.

Idem, no. 3, dec. 2004. R.D. Timmer: Het oorlogsgedenkteken in Enspijk [met namen en gegevens van
tien slachtoffers van WO-II; w.o. vier leden van de familie Van Straten]; R.H.C, van Maanen: Het reilen
en zeilen van enkele Opijnse vicariegoederen tussen 1705 en 1721; R.D. Timmer: Tekenen voor bijzonder
onderwijs [petitie aan de koning in 1878 i.v.m. een nieuwe onderwijswet; de gevolgen voor het bijzon-
dere onderwijs; lijst van ondertekenaars]; Veldnamen in de West-Betuwe.

Krommenieër Kroniek (crommenie@planet.nl), no. 35, sept. 2004. J.M.A.G. Stroom: Het poststempel
met reclame voor linoleum in Krommenie; P. van den Berge: Een bekende Krommeniese [sprintster Cor
Bak (1918-2003), tr. Maarten Jongeneel];J. Emmerig: Hoe een dorp veranderde; W. Dijkstra: Vlietsend 41
blijft Mooi(j) [bakkerij van de familie Mooij]; Mooij nader bekeken; Sport uit vroeger dagen; Werken in
het negentiende eeuwse Krommenie.

Idem, no. 36, dec. 2004 J. Schots: De eerste Rooms Katholieke school van Krommenie [oud-pastoor Jan
van Gorssel schoot financieel te hulp, zodat in 1912 de school in gebruik kon worden genomen; archi-
tectjan Stuijt; met namen van onderwijzers, en leerlingen (1921)]; C. Tuijn: Over Zuiderhoofdstraat 25
[bewoners, eigenaren]; Krommenie tijdens een strenge winter [1929]; De school met den bijbel [met foto
en namen van 127 leerlingen in 1943]; De viering van de 300-jarige Nauernase Vaart in 1934; Sport uit
vroeger dagen [Kommeniedijker Boys].

Het Kromme-Rijngebied. jg. 38, nr. 3, sept. 2004. CA. van Burik: Bezitters, gebruikers en omwonenden
van de Hoge Steenweerd bij het Leuterveld te Wijk bij Duurstede (1440-1700) [de beperkt bewaard ge-
bleven i6c-eeuwse administratie van leenbezit van het domkapittel van Utrecht kon voor wat betreft
de Hoge Steenweerd aangevuld worden met materiaal uit het Gelders Archief en het stadsgerecht van
Wijk bij Duurstede; reconstructie van het bezit van het leen tot 1700, met fragmentgenealogieën van
bezitters en gebruikers: Van Steenre, Proeys, Van der Burch, De Wael van Vronesteyn, Van Coeverden,
Van Els, Van Leeuwenberch, Van Udesheim, Wijborgh, Vernoy, Van Riebeeck, Van Eyndoven, De Cruyff,
In den Engh, Goes. Bijlage: (Regesten van) leenakten en andere bijzonderheden van de Hoge Steen-
weerd (1465-1696)].

Het Land van Herle. 10e jg., afl. 1, jan.-febr. 1960. De Joodse Gemeenschap van Heerlen in de Franse tijd
[naamsaannemingen]; Verv. Imstenraadse Bijdragen. III. C. Damen: Genealogie der familie Van Imsten-
raedt [fouten bij Le Fort en Fahne; Van Emsenrode, Van Imsenrade; I4e-i7e eeuw]; Ter Veurdt (onder
Hoensbroek) [Hoen tot (of: van) Ter-Veurdt]. Idem, afl. 2, maart-april 1960. Verv. Joodse Gemeenschap
[vervolg naamsaannemingen]. Idem, afl. 3, mei-juni 1960. Een militair hospitaal te Hoensbroek; Hoe
men in Heerlen gedurende de 18e eeuw Belastingvoorschriften uitvoerde. De opmaking van het ka-
daster; Verv. Joodse Gemeenschap [idem]. Idem, afl. 4, juli-aug. 1960. De 'Aldenhof te Hoensbroek;
Verv. Imstenraadse Bijdragen. IV.; Passart-Nieuwenhagen [riddermatige bezitting Van Blitterswyck
gen. Passart]. Idem, afl. 5, sept.-okt. 1960. N. Eussen: Bronnen voor een genealogisch onderzoek in het
Gemeente-archief te Heerlen; Imstenraadse Bijdragen (slot). V. Zijlinies der familie Van Imstenraedt;
Verv. De 'Aldenhof [eigenaren 1830-1958]. Idem, afl. 6, nov.-dec. 1960. Het kadaster van Heerlen in de
Franse tijd [o.a. Van Sternbach]; De Joodse Begraafplaatsen te Heerlen; Fragmenten uit het leven van
Freiherr Ferdinand Heinrich van Cortenbach [ca. 1690-ca. 1765]; St. Vincentius Conferentie 1861-1961.
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Met Gansen Trou (Onsenoort). 54e jg., nr. 9, sept. 2004. Verv. Abten ... Abdij van Berne [15e eeuw]; Rid-
der te paard [in memoriam Gerard Moonen]. Idem, nr. 10, okt. 2004. Verv. Abten. 34. Arnoldus II van
Malsen (1492-1515). 36. Conradus II van Malsen (1528-1549). 37. Otto van den Boetzelaer (1549-1552).
38. Theodoricus II Spierinck van Well (1552-1584); The Ter-Hune family in New Yersey.

Idem. 54e jg., nr. 11, nov. 2004. I. van Loon: Corporatie 'De ingelandensgoederen' [het beheer van
voormalige kerkelijke goederen in Hedikhuizen en Oudheusden; aankoop in 1731, het beheer tot 1963
(opheffing van de corporatie wegens ruilverkaveling)]; Drunen in oude krantenberichten [1933-44]; De-
serteur [Gerardus van der Hoeven, 28 jaar, geb. Zutphen; 1821 te Engelen]. Plekbord, 25e jg., nov. 2004.

Idem, nr. 12, dec. 2004. C.H. van Spijk: De op- en neergang van de zuivelfabriek te Drunen [1905-64]; D.
Maas-van der Schans: Geneeskunde in vroeger dagen [lijst geneeskundigen, w.o. ook apothekers, vroed-
vrouwen en een drogist, met woonplaats, plaats en tijd van admissie; 1854]; Berichten betreffende onze
streek uit de Noord-Brabanter (Brabantsch Dagblad) over het jaar 1900.

Naamkunde. 34e jg. (2002), afl. 2. H. Bennis: Naamkunde als discipline; R. Rentenaar: Plaatsnamen in his-
torische bronnen; G. Bloothooft: Koppeling van historische gegevens op naam [problemen en mogelijke
oplossingen bij het digitaliseren]; W. Kuiper: Lunette van Brabais. De herkomst van een hoog adellijke
eregaste bij het slottoernooi in de Ferguut [project Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse
Literaire Teksten]; K. van Dalen-Oskam: Lolita's les. Persoonsnamen in Lisa's adem van Karel Glastra van
Loon; M. Devos: Betekenis en motivering van enkele diernamen in de toponymie [project Meetjeslandse
toponiemen tot 1600]; L. Maas: De relatie tussen veldnamen en de bodemgesteldheid: enkele steek-
proeven uit Oost-Nederland; A. Marynissen: Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie
binnen het Nederlandse taalgebied [met kaartjes van het verspreidingsgebied van negen geografische
familienamen]; R.A.Ebeling: 'Nicht unbedeutende Wanderungen'. Sporen van de zogenaamde Holland-
gangerei in het 2oe-eeuwse familienamenbestand van de drie noordelijke provincies.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek (www.otgb.nl), jg. 21, nr. 4,4e kw. 2004.
Z. Hissink-Kerkdijk: Genealogie Bieleman [oudst bekende: Derk van Grootvelt (na zijn huwelijk op
Groot Bannink) tr. Almen 1661 Grietie Lambertsen te Bouwhuis; zoon Lambert Groot Bannink tr.
ald. 1693 Garritie Harmsen van 't Rieve; zij betrokken voor 1719 de katerstede 'de Biele']; A.W.A. Bruins:
Boerderij Steenhuizen op het Grieth-Zevenaar. Genealogische aantekeningen van de bewoners van
Steenhuizen [o.a. Stockman, Ageling/Abeling, Roding, Van Binsbergen, Otten, Van Uum]; Verv. Genea-
logie Westerveld;J.W. Geesink: 't Herteler of De Jager in Voorbroek onder Silvolde. Enige notities; Verv.
Genealogie Heesen/Heezen; H. Harmsen: Balink: boeren, boden en herbergiers; A.J. Derking: Kwartier-
staat van Gerdina Engelbertha ten Hoopen [Borculo 1891 - Groenlo 1981; -, Ten Brinkhof, Thomasson,
Ter Weeme, Sime(n)s, Ter Horst, Fockink, Te Veldhuis]; H.].M. Wijers: Genealogie familie Weijers uit
Eldrik/Wehl [oudst bekende: Thunis Wijers tr. Wehl 1691 Thunisken Derrixen]; Aanv. o.a. Tenkink.

Oud Bathmen. 24e jg., nr. 3, sept. 2004. In Memoriam ir. J. H.F. Kalman; G.C. ElferinkfJ.J. Tick: Van
boerenbedrijf met veel nevenactiviteiten naar schoenhandel [boerderij en familie Elferink, hun leer-
looierij en de administratie; namen in het notitieboek en in klantenboeken]. Idem, nr. 4, dec. 2004.
J.B. Bleijenberg: Midwinterwandeling in Zuidloo [langs boerderijen in een gebied, dat rond 1800 tot de
gemeente Dorth behoorde; met foto's].

Oud Hoorn (www.verenigingoudhoorn.nl). 26e jg., nr. 3, sept. 2004. J.P.H, van der Knaap: Pater Jacobus
Tyras, minderbroeder, pastoor te Hoorn 1622-1638, homo extraordinarius; H.B.J. Schuld: Honderdjaar
Schuld en speelgoed in Hoorn [drie broers Schuld kwamen uit Ransbach/D naar Purmerend en Hoorn
begin jaren tachtig van de 19e eeuw]; H. Strumpel: Een onbekende kaart van Hoorn; D. van den Hoogen:
Werkgroep Beeldbeheer is gestart [Geschiedenisbank-nh].

Idem, nr. 4, dec. 2004. J.P.H, van derKnaap: Dominicus Sapma, 1586-1635. 'Bedienaar des Goddelijken
woorts' [uit Hoorn weggestuurd om zijn Remonstrantse gezindheid; zijn lotgevallen, o.a. ontsnapte
hij uit het tuchthuis door met zijn vrouw Grietje Ulbes van kleding te wisselen]; F. Zack: Oud Hoorns
huisdrukker 100 jaar: een terugblik [drukkerij in 1904 begonnen door Anne Posthuma (geb. Assen
1881, overl. 1952); drie generaties Klaassen]; J. van der Gulik: Er werd hard gewerkt aan het Achterom.
Expediteur Jeurink legde heel wat kilometers af [Geert Jeurink (geb. Odoorn 1905), tr. 1928 Geertje
Hooglant te Sijbekarspel].
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Oud Meppel. jg. 26, nr. 3, sept. 2004. Een Meppeler jongen in oorlogsjaren [herinneringen van Henk
ter Heide, geb. 1930]; Bestemmingsplan 'Reeststouwe'; Op weg naor skoele rond 1930 [herinneringen
van H. Nip]; W. Ponne: Historisch Centrum Meppel en molen De Vlijt. Geschiedenis van een karakteris-
tiek stukje Meppel [in 1753 kreeg Lambert Kniphorst octrooi voor dertig jaar voor het oprichten van
een pelmolen; Horstenius (1766), Groeneboer (1785), Ten Wolde en Dassen (1819), Worst (1845), Volkers
(1889), Krikke (1920), Kaper (1955), Schreur (1958)]; M. Bakker: Feestelijke herdenking in Meppel op 1
april 1872 van de inname van Den Briel door de Watergeuzen [met een lijst van verkleedde personen].

Idem, nr. 4, dec. 2004. H. Nieuwenhuis: Hesselingen [buurtschap, sinds 1961 bij Meppel gevoegd,
behoorde vroeger tot Overijssel en kerkelijk tot Staphorst]; Th. Rinsema: 'Er wordt verteld dat...' (1).
De 'gouden regen' van het Molenpad [bij het ontruimen van de onbewoonbaar verklaarde woning
van de familie Bartelink kwam overal geld te voorschijn, waarschijnlijk gehamsterd door Hendrikje
Bartelink weduwe Velthuis, overl. 1936]; Moos Goldsteen, de schilder-politicus; Mijn periode in Mep-
pel van 1937 tot 1956 [Chris Klomp, geb. Rhenen 1935]; Willem Knoops op de praatstoel [geb. Meppel
1922 (exm. Rozendal); werkte 35 jaar bij vleeswarenfabriek Dengerink]; O. Lunshof: Odding in Meppel
[Arend Alberts Odding, geb. Yde (Vries) 1811, tr. (2) 1855 Juliana A.H. Hubenet; Labrijn, Dijkstra, Luns-
hof].

Oud-Scherpenzeel. 16e jg., nr. 3, okt. 2004. Berkhof BV [van de familie Berkhof; o.a. transport van
agrarische produkten, verhuur van grondverzetmachines];J. Lagerweij: Uit de geschiedenis van de tuin-
manswoning van Huize Scherpenzeel [pachter in 1636 Otto van Blaederen]; De zusjes Van de Haar als
winkelmeisjes bij 'Ons Belang'; Scherpenzeelse archieven in Ede.

Idem, nr. 4, dec. 2004. B. ten Broek/W, van Poelgeest-ten Broek: 'Het zijn de bussen, die mensen het rei-
zen hebben geleerd!' Personenvervoer rond 1900. Autobusbedrijf Ten Broek [tussen Scherpenzeel en
Amersfoort, gestart in 1924 door Jacobus ten Broek (geb. 1901), zoon van Gerardus (1866-1939) en Wijn-
tje Veldhuizen (1865-1908)]; Gemeentearchief Ede opende zijn deuren.

De Proosdij koerier (www.histver-pl.nl), jg. 20, nr. 3, sept. 2004. In Memoriam Nico van Beek; F. de Wit:
20 Jaar Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'; J. Frankenhuizen: Toch een andere kijk op Wilnis;
]. Rouwenhorst: 'Opdat ook zij de jaren '40-'45 niet zullen vergeten'. De executie van Koop Peters sept.
1944 uit wraak voor een opgebroken weg [geb. Avereest 1901, tr. Jantje Sloots (geb. Borger 1901)]; Histo-
rische grond [de geschiedenis van de plaats waar de hervormde kerk van Mijdrecht staat]; Roofoverval
te Mijdrecht [in 1933 op het café van Kaatje Hak]; Van kruidenierswinkel naar supermarkt [familie
Reurings].

Idem, nr. 4, dec. 2004. S. Veerhuis: Epidemieën in De Ronde Venen [met herindeling van de wijken en
benoeming van de wijkmeesters, 1832]; J. Frankenhuizen: Veranderende tijden [nieuws- en advertentie-
bladen in De Ronde Venen]; Een cirkel van water [op een kaart van Amstelland anno 1623 zijn de Ronde
Venen nog goed te zien]; F. de Wit: Meer dan 700 jaar proosten van Sint Jan [Johan Ingenwinckel (overl.
!535) op de bres voor de onafhankelijkheid van de proosdij].

De School Anno (uitgave van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Museum), jg. 7, nr. 4, dec. 1989;
jg. 8, nr. 2, juni 1990; nr. 3/4, okt. 1990. De memoires van B.L. van Albada. Een bijzonder egodocument
over het onderwijs in de negentiende eeuw [hoofdonderwijzer te Workum, 1798-1857]. Idem, jg. 9
(1991), nrs. 1 t/m 4. Idem, jg. 10 (1992). In nr. 3 (okt.): Johannis Gallander, een schoolmeester zonder rang
[ca. 1815-1851 te St. Anna ter Muiden]. In nr. 4 (dec): Het Nederlandse buitengewoon lager onderwijs in
de pioniersfase. Zwakzinnigenzorg in de negentiende eeuw.

Idem, jg. 11 (1993). In nr. 1 (maart): Jan Versluys, 1845-1920 [geb. Oostburg, onderwijzer, broer van
uitgever Willem (geb. 1851)]. In nr. 2 (juni): Wijbrandus Haanstra, Hervormer van Neerlands Bewaar-
schoolwezen (1841-1925). In nr. 3/4 (dec): Eli Heimans het natuuronderwijs rond 1900 [1861-1914, geb.
Zwolle]; Adriaan van den Ende (1768-1846) [geb. Delft, overl. Warnsveld; predikant (Rozendaal 1792,
Voorschoten 1797-98), o.a. inspecteur-generaal van het Latijnse en lagere schoolwezen].

Idem, jg. 12 (1994). In nr. 1 (lente): Catharina van Ulft. Een Haagse huisonderwijzeres in het begin
van de 19de eeuw [geb. Keulen 1805, tr. 1832 Van Lier]. In nr. 2 (zomer): Zondagsschoolboekjes tussen
1890-1941. De zondagsschool en de protestants-christelijke leescultuur. In nr. 4 (winter): In de tang - de
afgebroken carrière van een Noordbrabantse dorpsonderwijzer [1835; Johan Carel Beijnen, zoon van
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meester H.M. Beijnen te Someren vanaf 1786; o.a. de rol van schoolopziener Schiefbaanj; Theo Thijs-
sen (1879-1943) [schrijver, onderwijzer, vakbondsman, politicus].

Traditie, jg. 10, nr. 2, zomer 2004. Over badmannen en vissersvrouwen; Folklore Vereniging De Wurf
uit Zandvoort; Eekschillen. Seizoensarbeid uit vroeger tijd; Een Nederlandse handelskolonie. De Rus-
luie van Vriezenveen.

Idem, nr. 3, najaar 2004. De Heilige Sacramentsprocessie in Berkel; Rozenkrans en rozenhoedje. Ka-
tholieke bidsnoeren door de eeuwen heen; Het alledaagse verleden in het Melkboerenmuseum [te Rot-
terdam]; De digitale wereld. Computers veranderen in snel tempo onze levensstijl; De roots van Miriam
Pina [beeldend kunstenares; Antillen]; Herinneringen: mannen van het oude spoor; Streekdracht in
kinderboeken.

Idem, nr. 4, winter 2004. Kersttradities in jeugdboeken; Friese folklore [boerenbruiloft te Joure];
Oudfriese zoetigheden; Geubels in Twente [onderdelen van een dorsmolen]; Stichtelijke teksten aan de
openbare weg.

Tussen Vecht en Eem. 22e jg., nr. 3, okt. 2004. Themanummer: 10 jaar omgevingseducatie in het Gooi
1994-2004 [een beeld van activiteiten en resultaten van de Stichting Omgevingseducatie Gooi; http://w
ww.tussenvechteneem.nl]. Idem, nr. 4, dec. 2004. R. Gortzak: Onze regio als fietsparadijs. De geschiede-
nis van de rijwielvereniging Gooi & Eemland;J. Groeneveld: De oostgrens van Holland langs het Gooi na
1300; B. de Ligt: Oproerigheid der boeren in Gooiland in 1588 [een in de historische literatuur onbekend
oproer; een wolvenjacht en de Slag bij Westbroek; Gooise boeren kwamen die van Westbroek te hulp];
J. Lamers: De halstarrige generaal en de arme weduwe [de Franse generaal baron Quétard de la Porte,
in 1813 commandant van Naarden; generaal Krayenhoff probeerde hem tot overgave te brengen; zes
maanden belegering en bombardementen veroorzaakten schade en persoonlijk leed, w.o. dat van Trui-
tje Burger (tr. 1798 Johannis Scheelink, overl. 1809), die twee kinderen verloor].

Vechtkroniek. nr. 21, nov. 2004. J, Straesser/S. Verster. De orgels van de Loenense Ludgeruskerk [het in
1786/87 door de firma Batz gebouwde orgel werd in 1945 door brand verwoest; drie generaties Batz/
Beets als orgelbouwers; de firma D. A. Flentrop uit Zaandam kreeg de opdracht voor het nieuwe orgel];
Procesverbaal in 1862: Achtervolging op Oud Over [van Willem Dolman, zandschipper, door Frederik
Blommee, nachtwacht, en Dirk van der Made, veldwachter te Loenen]; Uit het archief [G. van Dam,
watermolenaar (1860), Hendrik Molenaar, koopman in visch te Huizen (1880), Willem Boon, pachter
van de tol te Nieuwersluis (1878)]; De eerste Loenense bejaardentochten; J. Jonker-Duynstee/W. Mooij:
De boedel van tekenmeester P.J. Lutgens (1808-1874); Idem: Bijna een fabriek bij Bijdorp [firma C. de
Bruijn en Zoonen te Amsterdam wilde in 1835 een papiermakerij vestigen bij deze buitenplaats]; J.
Boerstra: De windkorenmolen te Vreeland [eigenaren Willem Pietersz van Voorthuijzen (1697), Hen-
drik van Drunen (1789-1824), Joh. Theod. de Heus (1848-overl. 1872), Hendrik van der Poll (1908/09]; De
wagenmakerij van Jan Winkelman (1849-1937). Nieuwsbrief, maart 2004. Bijlage: Verjaardagskalender
t.g.v. het 10-jarig bestaan van de HKGL [met nog niet eerder gepubliceerde foto's (oude ansichtkaarten)
van de vijf kernen van de gemeente Loenen].

De Veenmol (Historische Kring Hoogeveen), 4e jg., nr. 1, febr. 1987. Het potschip van Jan de Boer [va-
rende winkel met gebruiksartikelen; ie helft 19e eeuw]; Domela Nieuwenhuis [in de Hoogeveensche
Courant]; Conflict over de tienden 1795-1798 [stukken in het archief van het Huis Echten; Roelof van
Echten (1731-1797)]; Gekibbel in de Kibbelwijk [Abraham de Vriese, Van Dashorst, De Beer, Ten Heu-
vel, Steenbergen; 18e eeuw]. Idem, nr. 2, mei 1987. Gerhardus Hoseas Amshoff, geneesheer te Hooge-
veen van 1831-1857 (I).

Idem. 5e jg., 1988-II. 't Hoogeveen en de blokkade van Coevorden in 1813-1814; De Hoogeveense pok-
kenepidemie van 1871. Idem. 1988-III. Verv. Blokkade van Coevorden; De voorgeschiedenis van de elec-
trificatie van Hoogeveen. Idem. 1988-IV. Twee brieven van een Hoogeveensche doktersvrouw aan haar
jeugdvriendin [Rosette Polak (geb. Deventer 1880), tr. Den Haag 1904 Louis Frank (geb. Amsterdam),
huisarts te Hoogeveen 1904-12; aan Aukje Kloosterman te Almelo]; De Hoogeveense notarissen van
1811 tot heden; Margien Coerts Winkel verdacht van kindermoord [in 1780; geb. 1740]; Het Oranje-op-
roer van 1813: een ooggetuige vertelt [mr. Caspar Everhard Carsten, geb. Groningen 1753].
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Waardeel. jg. 24, nr. 4-2004. G. de Vries: Cultureel erfgoed van Meppel [verslag van inventarisatie en
waardering]; E. deleeuw. Hagenend 3. Oudste boerderij in Europa [boerderij te Anderen; dendrochrono-
logisch onderzoek toonde aan, dat delen van gebinten dateren uit 1376]; H. Nijkeuter: Roelof Houwink
Hzn. Een veelzijdig sociaal-darwinist [geb. Meppel 1869 (exm. Eilerts de Haan), tr. 1892 Sara J. C. Hesse-
link]; H.Tj. Waterbolk: Van der Torre en de Havelter gemeenschap [rond WO-II]; Kaarten van Drenthe.

Uit onze afdelingsbladen:
Amstelland. nr. 56, nov. 2004. B. Lems: Het bevolkingsregister van Amsterdam. Ervaringen van een
gebruiker (II) [met integraal afgedrukt de 'Aanwijzing der buurt-afdeelingen' uit 1852; een omnum-
meringstabel]; M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen deel 6 (oud 12), Gemeentearchief Am-
sterdam [transporten 1587, o.a. Palm, Loenen, Van Alckemade, CaerlJ; Verv. Zoektocht naar een rijke
voorvader (II) [Swalmius, Banck, Dilburgh; eerste helft 17e eeuw].
Apeldoorn. 2004, no. 4. A.A. Vlietstra: Zomaar een krantenartikel - Nederlandse kolonisten in Canada
[Der Nederlanden]; J.A. Vernout: Het (ontbonden) Gilde van loodgieters te Haarlem in 1801 [Arend Ver-
nout (1757-1842)];;. Netelbeek: De Digitale camera en het archief; F.C. Nelisfl. van Kuier: Gilbers, Makkes
van der Deijl en de ondergang van de Poulau Bras [Javazee 1942; op zoek naar nadere gegevens].
Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers. nr. 44,12e jg., dec. 2004-4. W. Vlaanderen: Begraven door
de eeuwen heen [verslag van een lezing]; Koninklijk Decreet 8 april 1808. Grensjagers 8-04-1808 en
21.5.1808 [naam, rang]; Emploies de Retraite 15.5.1811 [naam, rang, standplaats].
Delfland, jg. 13, no. 4, dec. 2004. LP. Heurter: Mythe herkomst 'Heurter-familie' definitief ontkracht?
[Hürter te Oberkassel, 17e eeuw; te Güls i6e-i7e eeuw].
Genealogica (Flevoland), 20e jg., no. 4, dec. 2004. H. Datema: Jonker [fragment te Smilde rond 1800].
Klijmij. Datema; Verv. Kwst. Meijer.
GeneVer (Zuid-Limburg). jg. 7, nr. 4, nov. 2004. M.H.M.N.Senden: Genealogie van de familie Senden uit
Merkelbeek [voor de generaties I-VI zie GeneVer jg. 6, nr. 3, aug. 2003; nageslacht van Everardus Senden
(1780-1862), tr. Oirsbeek 1815 Maria Barbara Bisschops (1791-1862)]; J. Hacking: Hoe klein is de wereld?
[contacten n.a.v. een publicatie].
Gens Propria (Kennemerland). nr. 39, oct. 2004-3. E.Joosten: Wat geldt als officiële naam? [de naam in de
geboorteakte]; J. Harren: De ouders van Hendrik Zandvoort en Niesje van den Dam uit Spaarnwoude
[tr. Haarlem (RK) 1739; Santvoort, Crul, Akersloot, Keijzersveen]. Idem, nr. 40, dec. 2004-4. C.M.Th.
Baltes: Een geval van voornaamverwisseling [van de twee zoons van Johan Kuekulis, te Haarlem 1834:
Johannes Petrus en Petrus ]ohannes];J. Siegerist: De Jantjes [driemaal een Jan Siegerist in aanraking met
het gerecht]; E.Joosten: Wat is een seinwachter?
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 24, jg. 6, dec. 2004. Sj. Trommelen: Genealogie en
Heemkunde (Molenheide) [heemkring voor Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen; gehuisvest in 't Oude
Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze; secr@heemkringmolenheide.nl]; P. Loogman: Verheldering op de ont-
staansgeschiedenis van het dorp Boekei; J. Cuperus: Naar Indië. Hoe pak ik dit aan (deel 1) [o.a. gedrukte
bronnen, publicaties in periodieken en info-bladen]; W. Göebel: Aanvulling Kwartierstatenboek: Tax
[Van Brouwershaven, Van Zoom, Van Wijngaarden/Van Wingerden, Kant].
Hollands Noorderkwartier, afl. 60, jg. 18, nr. 4, dec. 2004. Verv. Kwst. Jan van Staten [o.a. Breurken,
Leupen, Flart]; J. Kwantes: De Eenloop opgelost? [een oude maat]; Verv. Latijnse uitdrukkingen; H. de
Vos: Verbanning naar Oost-Indië [o.a. Jan Catton 1730, Teunis Claasz Giet 1778]; H. &A.B. de Vries-Doyle:
Cornelis Gerritsz Duijnmaijer alias Blom [tr. Zuid-Zijpe 1707 Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis
Willemsz Groot, bakker te Petten].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 34, nov. 2004. Samenvattingen van voordrachten, gehouden tij-
dens de themadag 'het familieboek' [o.a. over de inhoud van zo'n boek, oral history, voorbereiding en
samenstelling van een familieboek, familiewapens en familienamen, het drukken en uitgeven].
Kempen- en Peelland. jg. 12, nr. 4, dec. 2004. De verzameling Toirkens [bewerkingen van archieven van
o.a. Oirschot, Oost- en Middelbeers en Helmond]; M.G.B, de Wit: Moederslijn Claire, Barbara en Desirée
de Wit [geb. Eindhoven 1978,1980 resp. 1983; Thielemans, Meurkens, Theunissen (te Budel, Soeren-
donk), Smits (te Soerendonk), Clemans, Kuijpers]; J. Sorber: Toch thuis in Brabant [belangstelling voor
en afstamming van de Brabantse Van Amstel's]; Een bekende nazaat van een onbekende Weertenaar
[koningin Paola van België stamt af van Henricus Jacobs Knaep, een soldaat afk. van Weert, overl. Bre-
da 1641; via Mosselman, Muts, Jamez, Knaapen]; G. Rinzema: Wanneer deden ze 'het'? Een onderzoekje
naar de spreiding van conceptiedata onder ruim 1400 Friese personen tussen 1811 en 1925.
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Koggenland.jg. 19,2004/4. F- Groot: Een ingewikkelde familierelatie [Groot, Bakkum, Berkhout, Snee-
boer; i8e-i9e eeuw]; H. van den Broek: Verrassende genealogische ontmoetingen [Johannes Renckens x
Johanna Barbara van Dijck (ged. Eindhoven 1781, overl. Hoorn 1851); tr. Berkhout (RK) 1802]; K. Bant:
Rechtspraak in de 18e eeuw te Winkel [BantJ.
Kwartier van Nijmegen, jg. 13, nr. 4, dec. 2004. E. Kam: Nijmeegsche en andere familieannonces [ge-
gevens uit advertenties in de Nijmeegsche Courant 1814-1820]; Idem: Stadsrekeningen van Nijmegen
[voorbeeld pachters van de vleesbanken in 1721 en nieuwe burgers 1721]; A. van Langeveld: Parenteel van
Coen Hendrix [otr./tr. (1) Winssen/Ewijk 1713 Anneke Hoefs; Coenen alias Van Langeveld(t)]; Kwartier-
staat (6 gen.) van Marianne Chr.E. van Mulukom [geb. Amsterdam 1945; Van Mulukom (te Afferden),
Nijsen (te Dordrecht), Den Doop (te Nijmegen) Seul (te Waldorf)]; Idem: Geslacht Muylicom [inleiding].
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 38, dec. 2004. A. Coopmans: Parochiegeschiedenis (12). Velp (bij Grave)
en Escharen [met pastoors 1459-heden resp. (1309) 1430-heden]; Rechtbank van eerste aanleg (11) [1832;
1813-1818].
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 19e jg., nr. 1, dec. 2004. C. Paarlberg: Drie lichtwachters van Kijk-
duin [Andries Elout (tr. Den Helder 1855 Pieternella Lemoine), Aarjen Hoogerwerf (tr. ca. 1840 Magda-
lene Cornelia la Maire), Johannes van der Miesen (tr. Den Helder 1857 Jantje Smit)].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 15, nr. 3/4, dec. 2004. A. Reijmerink: Frederik (Rijmerink) en tweede vonde-
ling van 's-Graveland; j . Andriessen: Kwartierstaat Bogaard en Andriessen [beknopt]; J.A. Does: Stam-
boomonderzoek Does [oproep].
Stichtse Heraut. 16e jg., nr. 4, nov. 2004. M. Lambermont: Waar publicatie van een stamreeks toe kan lei-
den [Blomvliet, Coeck/Couck te Amsterdam, begin 17e eeuw]; H. Vermaat: Dankzij CALS herkomst van
familiewapen bekend [Vermaat, Schade]; Vraag/antw. Thorenburg.
Threant (Drenthe), 15e jg. (2004), nr. 4. J. Ottens e.a.: Genealogie Ottens [oudst bekende: Engbert
Hendriks tr. Gasselternijveen 1752 Geessien Ottens]; G. Kamphuis: Kwartierstaat van Roelf Geerts van
Dijken [ged. Middelbert 1747, zoon van Geert Berends en Aaltje Lamberts]; A. Pol-Snippe: Matrilineaire
reeks van Anneke Snippe [geb. Hoogeveen 1951; Van Tolie, Willems (te Zuidwolde, Emmen), Alberts,
Timmer (te Staphorst), Krol, Bloemberg, Gort (te Avereest)].
Twente Genealogisch. 20e jaar, no. 4, okt. 2004. Jubileumnummer. Bestuursleden 1984-heden; A.
Hilgerink: Kwartierstaat van Willem Wilmink [1936 Enschede 2003; -, Nijmeijer, Van der Leest (uit
Ooststellingwerf), Van Beek (te Steenwijkerwold)]; D. laat: Grensmarkering en genealogie; Idem: Judex,
Rechterlijk Archief Enschede; E.Jans: De lotgevallen van de Almelose familie Jans. Genealogie van Ger-
rit Jans [tr. (1) Hattem 1771 Wibbetje Dirks, tr. (2) ald. 1780 Lubbetje Egberts; nageslacht]; Uit het Artland
(2); H.M. Lups: De Brand van Enschede in 1750 [brak uit in de broodbakkerij van Herman ten Tije; 350
personen werden dakloos]; B.Looper: Geschiedenis in beeld [Historisch Centrum Overijssel].
West Noord-Brabant. jg. 14, nr. 4, dec. 2004. Verv. Van surprise naar genealogie (deel 2) [leden van de
familie Broeders, 18e eeuw]; Kwartierstaat Adrianus J. van Meer [geb. Geertruidenberg 1943; -, Van
Groesen, Rovers, Verkooien]; F. Buijs: Fragmentkwartierstaat van Johannes Deckers [1769 Princenhage
1832; -, Gastelaars, Durven/Dirven, Timmers]; A. van Meer: Sauter uit Zwitserland [1811].
ITsseldelta. 18e jg., nr. 1 [=4], dec. 2004. P. Datema: Oh, die achternamen [bijv. Datema - Dod(d)ema
- Doetumme; Neander - Neumann - Niggeman].
Zaanstreek-Waterland, afl. 59,14e jg., dec. 2004. C.A.E. Groot: Kwartierstaat Willem Groot [geb. Am-
sterdam 1906; Groot (te Monnickendam), Slot, Van Voorst (te Edam, Hoorn), Braan, Goth x Lorentz (uit
Bohemen), Hogendijk (te Zevenaar), Kloppers (te Dordrecht)]; R. Bont: De goot aan het Zilverpad [M. de
Wolff, Gerrit Beets, Jan Pouwelse Bont, Daam Schijff; 1723]; H. van Gelderen: Kwartierstaat van Sander,
Martij n en Liesbeth van Gelderen [Joh. Mart. G. van Gelderen tr. Amsterdam 1988 Maria Anna Di ven-
dal; Van Gelderen (te Krommenie, Assendelft; oorspr. Booij), Van der Eng (te Alkmaar), Boon, De Jong
(te Assendelft), Diefendahl (uit Euskirchen), Vader, Bart (te Wormerveer), Oudenaller (te Hilversum)]; G.
den Otter: Tips voor beginners (10) [ervaringen met internet].

Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, nr. 16, jg. 8, winter 2004/2005. Verv. Harderwijkse Vermeer's [i8e-i9e eeuw; met
Van der Geer, Brandsen, Brunekreeft]; Uittreksel schepenarchief Tilburg, 9 augustus 1532 [doodslag
op Yke Peter Jan Crillaertsdr, huisvrouw van Ghijsbert Jan Vermee(r)]; Scheepsramp met de 'Maria
Christina' [in 1914 op een mijnenveld gelopen en vergaan; namen van de opvarenden, w.o. Johannes
Vermeer, stuurman, 30 jaar, wonende Vlaardingen]; Verv. Bennekomse Vermeer's [te Wageningen,
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Zeist, Utrecht enz.; I9e-2oe eeuw; met o.a. Van der Wart]; Gouden bruiloft van Janus Pijnenburg en
Mientje Vermeer in 1933 [tr. 1883; twaalf kinderen; feestelijkheden].
De Dobbel-Beker. 34e jg., nr. 3, jul-sep 2004. Het conflict van notaris Pieter Dobbelaar met de Kerken-
raad van de Doopsgezinde Gemeente van Middelburg [geb. ald. of te Cadzand ca. 1670, overl. 1749; pro-
blemen met zijn attestatie uit Aardenburg in 1724; met transcripties]; Stamboom nr. 65: tak Bassevelde-
Watervliet-IJzendijke [oudst bekende: Petrus de Dobbelaere tr. Assenede 1747 Joanna Cartens/Caerte].
Idem, nr. 4, okt.-dec. 2004. Naamgenoten in 'De Levensboom' [uitg. VVF-Meetjesland; Dobbelaere,
17e eeuw]; F. Dobbelaer: Inleiding bij een hernieuwde Tak 46. Stamboom nr. 46: tak Gooik-Ninove-Pamel
[eind i7e-2oe eeuw].
'tDuikertje. 7e jg., sept. 2004. Speciale uitgave. Schutterijen en carnaval-nummer. Stamreeks/parenteel
Duca(a)rts/Duyckers/Duijkers met verwijzingen naar foto's van 'koningen, prinsen en prinsessen' in
de familie. Idem, nr. 19, 7e jg., dec. 2004. Stamreeks Miriam Duijkers [geb. Valkenburg 1942 > Petrus
Ducarts tr. Valkenburg 1695 Elisabeth van Abel].
Familiestichting Van Dijke. nr. 6,3e jg., sept. 2004. H. van Dijke: Molenaars in de familie (1) [te Lamswaar-
de en Kruiningen]; De behuizing en status van mijn stamvader Jacob Jobssen in Sint Philipsland; Pro-
minente familieleden. Stamreeks van Cornelis Adriaan van Dijke [1902-1983, voetballer, atleet, tr. Rot-
terdam 1927 Hillegien Maria Spoor]; Veel recent familienieuws van diverse stammen Van Dijke.
In hetzelfde Schu-v-i-ij-tje. nr. 70, jg. 19, juni 2004. Idem, nr. 71, sept. 2004. Beschuitje - Beschuit
- Schuit [genealogie Beschuitje te Amsterdam; 18e eeuw]. Idem, nr. 72, dec. 2004. Een bezoekje aan
Donkerbroek [leverde materiaal op over Klaas Schuijt tr. Zijpe 1868 Trijntje Bregman en hun nage-
slacht]; Enkele aanvullingen op de code AJ [joodse familie Schuit/Beschuit te Amsterdam; i8e-begin
19e eeuw]; Militaire strafzaken [processen Hoog Militair Gerechtshof van Haarlem te vinden op inter-
net; Harm Schuit (geb. Nieuwe Pekela 1871), Machiel Schuit (geb. Amsterdam 1881); Andries J. F. Schuyt
(geb. Amsterdam 1902)].
Hamers Bulletin, jg. 20, nr. 5, sept./okt. 2004. N.A. Hamers: Verbintenis-
sen Hamers-Sassen [behandelt vermeldingen in drie publicaties]; Ga-
briel Limpens [corr.]; Afstammingsreeks Andrie Sassen (geb. Geleen
1928) uit twee verschillende geslachten Hamers te Geleen [via Zelis en
Kusters]; De erfgenamen van Marten Hamers te Neerbeek verstrekken
in 1679 een lening aan het echtpaar Jan Sassen - Trijn Banents; Bis-
schoppelijke dispensatie vanuit Luik voor het huwelijk van Wilhel-
mus Hamers en Odilia Webers in 1784 [kinderen en voorouders, o.a.
Dols, Bemelmans, Peussens; Donris, Rutten (te Munstergeleen), Ha-
mers]; De conscrit Joseph Hamers uit Brunssum in 1813 te Weesp; Nog
eens Agnes Wetzels, weduwe Jan Hamers [Agnes Wetzelers/Wetzels,
1626 Heerlen 1714, dr. van Gerard en Gudula/Odilia Vijgen; familiere-
laties]; Overleden personen in 2002 [Ha(a)mers,Haemers].
Heden en verleden, j g. 15, nr. 1, mei 2004. C. de Graaf: De rondreizende voorouders van Femmie en Harm
Jan de Graaf [de scharenslijpersfamilies Wolters en Hendriks; Drenthe, eind i8e-2oe eeuw]. Idem, nr.
2, sept. 2004. Nieuwe website van de familievereniging: http://home.wanadoo.nl/wdegraaf; C. de Graaf:
Internet en genealogie (I) en (II) [adressen van websites voor genealogie]. Idem, nr. 3, dec. 2004. John en
Lisa de Graaf in Australië [Jan de Graaf tr. Brunssum 1949 Elizabeth J.B. van Hove; (klein)kinderen];
In Memoria Maria Krabman (1917-2004) en Foekje Zürich-de Graaf (1912-2004); Verhalen over Schoon-
oord; Het nageslacht van Femmigje de Graaf en Lebartus Stanneveld [tr. Emmen 1939].
Horsting & Horstink. nr. 2, juli 2004. Mijn opa Frits Horsting (1880-1948) [geb. Nijmegen (exm. Van
de Vusse); opzichter Rijks-Telegrafie, en verder loopbaan bij de PTT, tr. 1910 Afina M. Boerma]. Idem.
nr. 3, dec. 2004 [laatste aflevering]. 17e eeuwse Duitse belastingregisters [waarin Horsting(s), Horstick];
Horstinks, mede-eigenaren van Tjampea [Johannes Bernardus Horstink tr. Batavia 1854 Wilhelmina
F. Chr. Benjamins, achterachterkleindochter van gouv.-gen. Van Riemsdijk; verwanten en nageslacht;
het landgoed]; De familie Horsting uit Vorden.
Mant verwanten, deel 4 (2004). B. Manten: Ervaringen, waarnemingen en bespiegelingen van een
beginnend stamboomonderzoeker [voordracht]; A.A. Manten: Mant Lambertsz: schout van de ge-
rechtsheerlijkheid Breukeleveen in 1385-1402; Verdwenen kasteel was spoor naar Jacob Oudemantz
[huis Rietveld]; Sijtje Gijsberts Manten (geb. 1688) uit Nieuw-Loosdrecht en haar Eijeren [tr. ca. 1720
Gerrit Janszen Eij]; Aanvullende gegevens over de nakomelingen van Cornelis Martensz Manten (geb.
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1732) [te Amsterdam e.o.j; Cornelis Cornelisz Manten (geb. 1784) en zijn gezin [tr. Ouder-Amstel 1826
Johanna Catharina Warning]; De nakomelingen van Jan Martensz Manten (geb. 1736). Bijlage: Rela-
ties tussen de Breukeleveense families Manten, Van Oostveen en Van der Wilt [met Heuvelink]; De
nakomelingen van Marten Jansz Manten (geb. 1780) [met Döbken]; De kinderen en kleinkinderen van
Gerrit Manten (geb. 1821) en Neeltje Vlug [Spijker, Mooij, Versloot]; Loosdrechter Jan Cornelisz Manten
(geb. 1743) en zijn 18de en ïgde-eeuwse nakomelingen [tr. 1771 Lijsbeth Jacobs Loencnj; Tijmen Wil-
lemsz Manten (geb. ca. 1560): voorouder uit de tijd van Reformatie en Tachtigjarige Oorlog; Nogmaals
het gezin van Tienhovenaar Jan Adriaanse Manten (geb. 1769) [met Steenkamer]; Helena Mante (geb.
1821), kleindochter van Marten Manten en haar (klein)kinderen [Elsman].
Ruychrock Fragmentaria. 2004, nr. 2. Idem. 2004, nr. 3. Rui(j)gro(c)ken in de kunst: Anita Gaasbeek-
Ruigrok (1964); Ruigrokken in klederdracht [Agatha Maria Ruigrok-de Vreede (geb. Vrijenban 1862) tr.
1887 Petrus Ruigrok]; Stamreeks Willemien Ruijgrok; Uit het Noordwijks Archief [overledenen 1812-
1833]. Idem. 2004, nr. 4. Stamreeks van Maria Johanna Anthonia Ruijgrok [geb. Gouda 1912 > Jan Gerrits
Ruijgrok tr. Stompwijk 1694 Cornelia Huijgen Hilgersom); Een Ruigrok-priester in de negentiende
eeuw [Cornelius Ruigrok, geb. Zoeterwoude 1824].
De Schildknaap (Vereniging), 10e jg., no. 1, april 2004.J.P.H, van derKnaap: Van der Knaap: familie en
wapens [Jan-George (geb. Maassluis 1842), smidsknecht, geweermaker, tr. Delft 1865 Ploon Steiger];
Delftse wapensmidse ontstond drie eeuwen geleden. Idem, no. 2, sept. 2004. De (vroegere) druiven-
teelt in het Westland; Bijzonder... [op 11 juni 2004 traden vijf nazaten van Philippus van der Knaap en
Magteld de Jong (tr. Poeldijk 1744) in het huwelijk]; Van der Knaap Stamboom tak A, zijtak A6 [nage-
slacht van Leonardus van der Knaap tr. Poeldijk 1778 Anna Vijverberg]. Idem, no. 3, dec. 2004. J.P. van
derKnaap: Het hart verzaakt [hartproblemen in de familie Van der Knaap]; Uit de oude doos; Bijzonder
... (2) [Adrianus Everts van der Knaap tr. (2) Monster 1864 Gerarda van der Knaap, beiden afstammend
van Willem Jacobs van der Knaap (1632-1720) x Jannetje Everts van der Swan].

België
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. 2e jg., nr. 5, sept.-okt. 2004. Het Provinciaal Archief Oost-Vlaan-
deren [Pelikaanstraat 38 te Gent; geopend: di, wo, do van 9.00-12.00 en 13.30-16.30 uur]. Idem, nr. 6,
nov.-dec. 2004. Het archief van het OCMW Gent [zie ook VS, 36 (2000), pag. 489-505; o.a. Vondelingen-
registers 1790-1922 op internet: http://www.archief-ocmwgent.be/vondelingen/; Bureel van Weldadig-
heid, Burgerlijke Godshuizen, Bureau Sociale Zaken]; Parentelen koppelen via DNA-onderzoek.

Heraldicum Disputationes. jg. 9, nr. 4, okt.-dec. 2004. J.Th.M. Melssen:
Het helmteken Van Daesdonc [op een grafzerk te Ginneken; uitgetan-
de goedendag; wapen: hermelijn met Sint Andrieskruis van keel
werd ook gevoerd door Van Ulvenhout en Van Ypelaar]; A.C. Zeven:
Zegelstempels als bodemvondsten; CE. Kuipers: Halve adelaars; W. van
Ham: Raadsels rond twee ordewapens en enige plaatselijke zegels uit
westelijk Noord-Brabant; J.A. de Boo: 'Gepalissadeerd'. Een moeilijk te

definiëren begrip; G. Haudenhuyse: Over muizen, ratten en vleermuizen. Dis-
putationes 4. Briefwisseling. Over middeleeuwse helmtekens en hun functie.

Het Land van Nevele/Mensen van Toen, jg. XXXV, afl. 2, juni 2004. J. Luyssaert/J. Scherpereel: 100 Jaar Me-
rendreef in meer dan 100 foto's. Idem, afl. 3, sept. 2004. Themanummer: Vierendertig mensen vertellen
over hun 'bevrijding' in september 1944. Idem, afl. 4, dec. 2004. K. Vereeken: Sociaal-economische aspec-
ten van de St.-Mauritiusmelkerij te Nevele van 1930 tot 1950; H. Langeraert: Revolutionair Vlaanderen?
Hansbeke in de jaren 1790-1820; Lotenhulle 24 mei 1940.

Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 83 (2004), nr. 3. W.Alenus: De mobilisatie van het Geheim Leger in
Limburg in september 1944. Een kritische kijk op de twee Lambrechts-verslagen; B. Indekeu: Drie 'Lim-
burgers' op een keizerlijke auditorszetel in de Rota (Rome, 17de eeuw) [Cornelius Hendrik Motmans
(1589-1638; exm. Hoesdael), Johannes Emerix (1596-1669; exm. Van Hinnesdael), Jacobus de Matthijs
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(1626-1696; exm. Emerix]; L. Winckelmans: Beneficies: iets over de vetpotjes van de Rooms-Katholieke
maatschappij tijdens het Ancien Régime [beneficies waren ingedeeld in categorieën; seculier, regulier,
hoger en lager, consistoriaal, enkelvoudig of met een waardigheid, een officie of personaat - vrij of
voorbehouden, (in)compatibel; verklaringen, plichten... en hoe daar onderuit te komen; vriendjespoli-
tiek ... en hoe je daartegen beschermen enz.]; R. Nijssen: De afschaffing van het banpaanhuis in Munster-
bilzen in 1572.

Le Parchemin. 69e année, No. 353, sept.-oct. 2004. M. Belvaux: Les Glymes, de Cour-sur-Heure, sont-
ils réellement des Glymes? Essai de réponse et genealogie de cette familie [Antoine de Glynes (£11.
zoon van Jacques de Glynes, heer van Rance) werd gelegitimeerd in 1517; kleinzoons gingen zich 'de
Glymes' noemen; oorspronkelijke naam: de Gelinden > de Glynden, Glynes, de Glenes, de Glenne, de
Glines; genealogie i6e-i8e eeuw; in de voetnoten fragmenten Castaigne, de Haultepenne, de Ferro]; P.
Donche: L'hermine, animal héraldique fabuleux ou la fable de l'origine bretonne des armes flamandes a
l'hermine (suite). Les armoiries des dix-huit families flamandes a l'hermine. Autres families flamandes
a l'hermine. Confrontation aux sceaux anciens; C.Janssens: Les symboles et attributs du 'secteur comp-
tabilité' [de balans op het boek, het cijfer of monogram, op zegels, wapens en moderne logo's]; Héral-
dique vivante: Dumont, Némerlin, Ponteville.

Vlaamse Stam. 40e jg., nr. 6, nov.-dec. 2004. G. Mertens: Het y-chromosoom, onuitwisbare bron van
genealogische informatie ['het gebruik van DNA als aanvullend werktuig voor het genealogisch on-
derzoek']; W.Aknus: 'Lumey', de beroemdste Limburger aller tijden [Willem van der Marck, heer van
Lummen (in het Frans: Lumey)(graafschap Loon), 1542-1578, zoon van Margaretha van Wassenaar,
admiraal van de Watergeuzen]. Bijlage: Geuzenbaronnen en -kapiteins (onvolledige lijst); P. Donche:
Het vijfde penningkohier van de heerlijkheden Hofland en Elzendamme in Oost- en Westvleteren uit
1578; C. Goossens: De familie Goubau van Beveren (ca. 1650-1781); Add./corr. Genealogie Goubau;
Geregistreerde familiewapens: Corijn, Marien, Rotthier,
Sauvillers; A. Coucke: Onbekende genealogische bronnen in
het stadsarchief Brugge. 1. De reeks 'Particuliere rekeningen'
[inv.nr. 528 betreft een 100-tal privé handels- en dagboeken,
pachtboeken en ook receptboeken, waarvan de oudste dateert
uit de 15e eeuw. Het pachtboek van Jan Roussel, koopman te
Brugge, begint rond 1690; per eigendom noteerde Roussel op
welke manier het in bezit van de familie gekomen is, waarvoor
hij van vier verwante families fragmenten geeft: Roussel, Vande
Cappelle, Goosins en De Meulenaere (met overgenomen aan-
tekeningen uit het memorieboek van Joos de Meulenaere, die in
1645 Meenen verliet voor Brugge en daar overleed 1677]; E. Exelmans:
Volkstelling Zichem 1709; J. Plaisier/M. Akkermans: Fragmentgenealogie
Lambrecht Plaisirs (ca. 1520-1589). Gezworen doctor in de medecijnen van
Antwerpen [alias Wouters alias Blesers/den Blesers/Bleysers; met Garijn, Van
Boom, Minten, Typoets, Boone].

Duitsland
Archiv ostdeutscher Familienforscher. Band 16, Lieferung 2, Juli 2004. Die Schafer- und Müllerfamilie
Kattner (Kathner, Katner) aus Rattay (Provinz Posen); Familie (von) Koitala; Familienstamme Ko-
nopacki; Familie Scheffler (Sepler, Schep(e)ler, Szepler, Szeffler).

Idem. Lief. 3, Aug. 2004. Kwst. Filush [met Basista, Bes, Chmielarz, Gorazda, Piosek, Stoklossa,
Tudyka, Warzecha]; Aanv. en genealogie Schmerse [in de Kreisen Birnbaum, Crossen, Landsberg, Ost-
sternberg en Züllichau-Schwiebus].

Idem. Lief. 4, Nov. 2004. Ahnen der Geschwister Frötschl aus der Bergstadt Mies im südlichen Eger-
land [o.a. Ambrosch, Bayerl, Bertan/Bardon, Diener, Dobner, Erl, Funk, Gibisch/Kibisch, Goller/Kolner,
Hels, Koch, Manges, Mayer, Na(h)rhaft, Röhling, Schicker, Schlaffer, Wenda/Benda, Ziegler]; Familie
Knospe aus Wittstock (Kr. Königsberg/Neumark); Die mahrischen Ahnen des Egerlander Volkskund-
lers Alois Bergmann; Forschungsstellen der AGoFF [contactadressen in het onderzoeksgebied (> op het
kaft)].
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t g ^ g * Der Herold. N.F. Band 16, Heft n-14, 47. Tg. (2004), I-II.
\f\ fS f ^ r t I j \ Quartal. E. Henning: Phaleristik als Lehrfach ['Ordenskun-
IL f t v W ^J % ̂ / ^e>; geestelijke en wereldlijke ordes, huis- en ereordes, or-

* detekenen, dekoratiemateriaal, organisatievormen enz.;
Entwurf einer systematischen Stoffgliederung zur Phaleristik]; H. Olbrich: Mit Carl Scheibier endet
seine Stammreihe [o.a. chemicus, uitvinder; 1827-1899; stamreeks Scheibier te Gemünden, Dortmund,
Lennep, Berlijn; ïöe-ige eeuw; Goethe's Scheibler-afstamming].

Idem. Heft 15, 2004, III. Quartal. H.P. Raad: Wappen-Neuannahmen in evangelischen Kirchen in
Deutschland; E. Henning: Adolf v. Harnacks Amtskette als Prasident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften.

Hessische Familienkunde. Band 27, Heft 2/3-2004. Die Müllerfamilie Lang in Grofi-Felda und Romrod
[i7e-ige eeuw]; Die Akte der Familie von Stein im Odenwald [correspondentie over Zwitserse her-
komst; te Rued eind 16e eeuw; genealogie vom/von Stein i7e-2oe eeuw]; Etienne Droume und seine
deutschen Nachfahren [te Guillestre, Neu-Hanau; i8e-i9e eeuw; Dresen, Hassenpflug, Grimm]; Simon
Marquard in Bullau [1604-1685]; 250 Jahre Lehrerdynastie der Familien Klassert, Kanz und Schömbs
[Klassert oorspr. Classet]; Woher stammen die Haags in Michelstadt? Ahnenforschung vor der Kirchen-
buchzeit [Hagen te Geisa 16e eeuw; Haag te Erbach 17e eeuw]; P.Düsterdieck: Die Familiengeschichtliche
Literaturdatenbank der DAGV im Internet http://famlit.genealogy.net; VerzeignüS [der Gemeinde
Pfieffe] umb Jahr zu der Contribution ao 1674 gegeben [namen]; Martinhagen 1628 [inwonerslijst]; Die
Pfarrer an St. Peter in Heppenheim an der Bergstrafie [met diakenen en kosters]; Stammreihe Eiden-
müller [oorspr. Eutermüller, te Brensbach, afk. van Nieder-Kainsbach]; Die Ahnen von Prof.Dr. Otto
Bardong [1935-2003; - , Mitzel/Metzel, Ernst, Fink]; Ahnenliste Helfmann [met o.a. Seibold].

Osnabrückerland. Heimat-Jahrbuch 2001. Die Hase als verbindendes Element der Region [o.a. Frühe
Siedlungsplatze entlang der Hase]; 1150 Jahre Gau Suderberge; O. zu Hoene: Woltrup - Wehbergen: Ein
Beitrag zur Siedlungsgeschichte Bersenbrücks [Hof Woltorpe/Woltrup, Hof Hessel/Hefêler, Hof Gies-
ting e.a.; Hesseler, Göfiling, WesÊling, Giesting, Niemann, Wehberg, Flotemersch]; A. Himmermann:
Hagener Bauernnamen mit der Endung -ing [korte beschrijving van boerderijen met daaraan ontleen-
de familienamen, bijv.: Benningsen > Bensmann, Berling > Berelsmann, Droning/Draningesmann >
Dransmann, Frameling > Frommeyer, Carsteling > Kasselmann, Niggehenking (= der neue Hein-
rich) > Niehenke, Wigbolding > Wibbelsmann; voorts Elixmann, Eversmann, Franksmann, Gretz-
mann, Grimmelsmann, Konersmann, Lüxmann, Püning, Rhotert, Warnsmann, Wilxmann]; Wasser,
Wehr und Wall - Der Flufi als Befestung; J. Rottmann: 600 Jahre Hof Elting in Badbergen [(to/zu) Elting,
Middendorp]; J. Espenhorst: Der Mann, der aus dem Dunkel kam... [Georg von der Espenhorst, overl.
Kaaden 1615, geadeld 1607]; Von Werne - ein Besitzergeschlecht in Hasbergen und Gellenbeck [i7e-i8e
eeuw; Caspar Ludwig Berckemeyer (zoon van Georg Kümper, boer op Vollerbe Berckemeyer, tr. 1658
Maria von Werne), tr. 1677 Levina Maria Meyer zu Natrup; Brümmer en Schröder op de Schuitenhof
zu Altenhof]; Die 'Iburger Charlotte' - Preufiens erste und bedeutenste Königin (gekrönt vor 300 Jah-
ren am 18. Januar 1701); Karl von Lothringen [1680-1715; vorst-bisschop van Osnabrück 1698]; Christian
Siegfried Gruner [1774-1855, papierfabrikant in Burg Gretesch]; H. Jager: Die Pfarrarchive des Osna-
brücker Landes und ihr Wert für die Regional- und Ortsgeschichte (II): Bersenbrück.

Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde. 53. Jg., Heft 3/2004. Firm-
linge im Kirchenbuch der kath. Gemeinde St.-Michael, Leer [1797-1901]. Idem. Heft 4/2004. H. Fischer:
Neue Funde in der Familie van Böningen [huwelijkscontract Garrelt van Boeningen en Hindricktien
Willems te Zuidbroek 1651, en de verwanten van de bruid. De vrouw van Garrelt Remets Ubbena:
Maria van den Busch (testeerde 1613), dochter van Tobias van den Busch en Deetien Grawer(t)s; hun
verwanten. Erbteilung der Kinder von Rotger Grawers und Swane vom 2. Febr. 1582]; A.R. Köller: Das
R(h)eiderland im Mittelalter. Ein historischer Überblick mit besonderer Berücksichtigung der Ort-
schaften Böhmerwold und Marienchor.
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Saarlandische Familienkunde. Band 10, Jg. XXXVII (2004). In Memoriam Waker Petto (1932-2004);
Frühe Seltzer in Rimlingen und Rissenthal [genealogie Seltzer/Selzer, Saltzer; i6e-i8e eeuw]; Hans
Adam Hartmann, der Strassburger in Saarwellingen [genealogie Hartmann; begin i/e-i8e eeuw]; Die
Kaufmannsfamilie Koehl aus St. Johann [eind i6e-2oe eeuw]; Zuwanderer aus dem Kanton Bern in der
ehemaligen Grafschaft Saarbrücken [de families Heimberger en Pirry/Biri/Pieri; Schütz, Schmoltzi,
Wehren/Wern/Werren/Wahrn en Roller]; Die Schweizer Vorfahren des Jacob Schmoltzi (Schmolzi,
Schmolze, Schmultzi); Weitere Einwanderer aus Graubünden im Saarland und im Westrich; Militar-
ziehungen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts im lothringischen Amt Schaumburg; Personenstandsan-
zeigen aus Ensheim wa'hrend der ersten 'Freimachung' 1939/40 [de bevolking van Ensheim werd
geëvacueerd en over heel Duitsland verspreid]; Zur Frage der Herkunft der im Saarland ansassigen Na-
menstrager Lissmann, Liesmann u.a. sowie Anmerkungen zur Etymologie des Namens; Bibliografie
Waker Petto. Informationsdienst (http://www.saar-genealogie.de), Nr. 153, Nov. 2004.

Westmünsterland. Quellen und Studiën, Band 10 (2002). Diverse auteurs: 1568-1648. Zu den Auswirkun-
gen des Achtzigjahrigen Krieges auf die östlichen Niederlande und das Westmünsterland. Hierin o.a.:
J. Barnekamp: 'Sie hausen uebell, schlagen die Leuth und schatzen über die maliën'. Velen und Rams-
dorf 1580-1650 [met naamlijst van burgers en een bedrag aan geleden schade 1633. Anhang: Schaden
durch den Dragonerhauptmann N. Diekhoff in den Kirchspielen Ramsdorf und Velen Anfang Marz
1634 (transcriptie)]; R.-P. Fuchs: Zeit und Ereignis in Krieg. Überlegungen zu den Aussagen Steinfurter
Zeugen in einer Befragung zum Normaljahr 1624 [getuigenverhoren te Steinfurt 1680: Pilath, Wen-
nemans, von Coesfeld, von Wesel]; P. Holthuis: Enkele ontwikkelingen fn en consequenties van de strijd
in het Deventer achterland, 1568-1648 [aan de hand van militaire gebeurtenissen wordt nagegaan of
deze strijd invloed heeft gehad op de relaties tussen de oostelijke Nederlanden en de westelijke Duitse
landen]; G.B.Janssen: Wie betaalt het gelag? De gevolgen van het oorlogvoeren tijdens de Tachtigjarige
Oorlog [vriend en vijand plukten (of erger) de bevolking kaal, het platteland raakte ontvolkt en de ste-
den overbevolkt]; A. de Bakker/}. Grootenboer/D. Schlüter: Jonker Sweder Schele: ooggetuige van twee oor-
logen [Sweder Schele (1569-1639; exm. Ripperda) schreef een huiskroniek 1589-1624,1628-1637; Band
1 (deel 1: de familiegegevens) en deel 2: chronologie) bevindt zich in het Staatsarchiv Osnabrück, Band
2 (waarin deel 3) maakt deel uit van het Huisarchief Almelo (RA Overijssel)]; U. Söbbing: Südlohn wa-
hrend des Spanisch-Niederlandischen Krieges (1568-1648) [met namen van een belastinglijst 1583/84];
I. Sö'nnert: Die Herrlichkeit Lembeck wahrend des Spanisch-Niederlandischen und des DreiSigjahrigen
Krieges; H. Terhalle: Der Achtzigjahrige Krieg zwischen dem König von Spanien und den Niederlanden
in seinen Auswirkungen auf das Westmünsterland an Beispielen [o.a. Ahaus 1586, Südlohn 1592, Bo-
cholt 1598, Stadtlohn 1617, Oldenzaal 1626, Groenlo 1627; Bijlage: opgaven van oorlogsschaden o.a. van
inkwartiering te Raesfeld 1627 (namen van inwoners en hun schade met bedrag].

Finland
Genos (samfundet@genealogia.fi), arg. 75,2004-1. Bijdr. betr. de familie Tolpo, Rekeningen belasting-
dienst uit de 16e eeuw in de provincie Viborg [met de familie Manninen als onderzoeksvoorbeeld], Een
bijdrage over tijdens de periode 1713-1721 naar Rusland weggevoerde personen [als slaaf tewerk gesteld
op landgoederen in de Oekraine en Turkije, gedwongen opname in het leger of als arbeiders voor de
opbouw van St. Petersburg].

Idem. 2004-2. Anders Larsson Ehrendt en zijn familie [eerste burgemeester van het nieuwe Helsing-
fors; geb. Ehrentuna/Arentuna 1603, overl. 1642; Cirrhaeus, Njure/Niurenius]; Kollanius [de oudste
generaties; ook: Collin(i)us, Collin, Collan; 17e eeuw]; Het nageslacht van Magnus Löfdahl [geb. Vaxjö
ca. 1720, militair tot 1778, overl. 1797; Damberg, Wirman, Dahlgren, Vigell, Holmlöf].

Idem. 2004-3. Bijdr. betr. twee families Dirich, de familie Dillström te Esbo, het 'Generalregister
óver bosa ttningen' [belastinginning 1539-1809; parenteel met o.a. Makinen, Farm, Jarvis, Lindholm].

Idem. 2004-4. Henrik Salis [sloot zich ca. 1585 aan bij de ruiterij te Kexholm]; Henrik Jespersson [ver-
meld sedert 1593]; Scherprechters te Abo in de 17e eeuw.
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Frankrijk
Héraldique & Genealogie. No. 171, XXXVIe année, No. 2, avril-juin 2004. M. Durand-Delga: Les filles na-
turelles de Louis XI et leurs mères [1423-1483, koning 1461]; La fleur de lys. Symbole musulman; Bijdr.
betr. Aillaud de Berne, de Boyer, Gatellier, Isabel, Kolb [te Straatsburg], de La Choué, Robert de La
Treille, de Saint-Mélior.

Idem. No. 172, No. 3, juillet-sept. 2004. Bijdr. betr. Boyer, Massard; Qui était l'épouse du comte Jean
II de Brienne? [overl. 1261]; Beguin, Billecocq [met afstammingslijn naar Karel V (1338-1380), koning
van Frankrijk], Hue, Leroy [te Poitiers], Mailly, Pelletier [i6e-2oe eeuw; te Montsauche en Saulieu;
Belgische tak], Olivier d'Hauthuille, Quartiers de Saint Louis [1214-1270, koning van Frankrijk; t/m kw.
255; vervolg in volgend nummer; in deze kwartierstaat zijn verwerkt de in de Antwoordenrubriek van
H&G (Réponses) in de loop der jaren verschenen aanvullingen en correcties], Toscan.

Idem. No. 173, No. 4, oct.-déc. 2004. Aanv./Corr. Quartiers de Saint Louis; Bijdr. betr. Bedée [He-i9e
eeuw], de Grimoult, de Kerhoent [i2e-i7e eeuw], Vervolg Quartiers de Saint Louis [kwn. 256 (Hugo
Capet) t/m 2032; voortgezet met enkele - vanaf kw. 1024 - apart verder uitgewerkte kwartieren; met
register op pag. 322 t/m 346], Les quartiers généalogiques du Général Weygand [geb. Wenen 1865, zoon
van Alfred baron van der Smissen ('certains Ie disent nis naturel du roi Guillaume II') en prinses Méïa-
nie von Metternich-Winneburg].

Stemma (ile-de-France), Cahier No. 102,26e année, 2e trim. 2004. Guerres et désastres a l'ouest de la Ré-
gion parisienne en 1649-1652. La monarchie contre la capitale aux temps de la Fronde (2e partie et fin).
Annexe: Röle des taxes; Délits imputés a des Val-d'Oisiens (1811-1831).

Idem. Cahier No. 103,3e trim. 2004. R. Thomas: Archives hospitalières [o.a. te Parijs; het leven in de
ziekenhuizen, bronnen]; Idem: Pèlerins a L'Hötel-Dieu de Pontoise (Val-d'Oise); Nouvelles des archives
du Val-d'Oise; ]. le Marois: La familie De Vienne a Saint-Germain-en-Laye, Versailles et Paris [i7e-i8e
eeuw].

Idem. Cahier No. 104, 4e trim. 2004. Le moulin de Carrières-sur-Seine et ses meuniers [de oudst
bekende molenaar: Nicollas de Pise tr. ca. 1620 Perette Bruneau; parenteel met van hen afstammende
molenaars, o.a. Bresnu, Moreau, Cartier, Bouthillier]; Le Garde Nationale a Sartrouville de 1790 a 1794;
Verv. La familie De Vienne; Kwst. Rouxel [met o.a. Mancel, Joly; voornl. te Houilles].

Groot-Brittannië
The Coat of Arms. No. 206, N.S. Vol. XV, Summer 2004. R. Bwcklebank: The World of Dragonlore [on-
regelmatig verschijnend tijdschrift voor de studie van fabeldieren; Nr. 1 (1946), Nr. 33 (2003)]; A. Wood:
Otto Hupp, Artist Extraordinary [geb. Düsseldorf 1859, overl. 1949, o.a. graveur en schilder, beheerste
veel technieken voor het bewerken van ivoor, metaal en hout; zijn grote liefde was heraldiek, o.a. be-
kend van de MünchenerKaknder];]. Campbell-Kease: The Sixteenth Century College of Antiquaries - The
Herald Members and Their Arms; S. Ashley: A Papal Bulla re-used as an Armorial Seal Matrix for Robert
de Bessingham, found in Gresham, Norfolk.

Idem. Nos. 207 & 208, Autumn/Winter 2004. Editorial [afscheid van John P. Brooke-Little na 54 jaar
redacteurschap]; Heraldry of new Life Peers; Yatton Armorial Glass [met schema's Vyell/Viell, ïse-be-
gin 16e eeuw; Popham en Wayte, idem]; The Arms of Goostrey of Goostrey, co Chester; The Arms and
Ancestry of the Stocketts of Maryland; The Armorial Bearings attributed to Sir Hugh Calveley (d. 1393)
as Count of Carrión de los Condes; The Arms of the Lords of the Manor, the Rector-Lords and the Town
ofYeovil.

Genealogists' Magazine. Vol. 28, Nr. 4, Dec. 2004. Apprenticeship in the British Trawl Fisheries, 1850-
1936; The Schooner Fy Chow: a Challenging Voyage as recorded in her Ship's Official Log [1864]; S. Gib-
bons: Heralds' Visitations and other Pedigrees in the SOG Library; M.L. Bierbrier: New Developments in
Medieval Genealogy [bespreekt twee uitgaven: Chr. Settipani's La Noblesse du Midi Carolingien (Oxford
2004) betr. families uit Aquitanië en de Languedoc ((aan het opgegeven ISBN nummer ontbreekt het
eerste cijfer negen: 1900934 043)); Complete Works of Charles Evans, uitgave No. 1 van de Foundation for
Medieval Genealogy].
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Huguenot Families. Number Eleven, Sept. 2004. The Family of Thobie Le Maistre, Master Locksmith
from Momivillier en Caux, Normandy [eind i7e-2oe eeuw; Lemaitre); Early Records of the Adrian Fa-
mily [Bartholomeus Adriaens, student te Leiden 1584, chirurgijn te Arnhem 1586]; Jean Pierre Fauriel:
from the Vivarais to Plymouth; Glizier of Soho [oorspr. Glisière, afk. van Parijs; ook Glozier en Glesier];
Coats of Arms and Pedigrees [aanwezig in de Huguenot Library]; Susanne Griel's 93 Heirs - a Will of
1748; Huguenot Mariages. St Andrew, Holborn [1725-30]. St Dunstan in the West [1724-29].

Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain & Ireland. Vol. XXVIII, No. 2,2004. Claudius Ho-
lyband: pioneer Huguenot lexicographer in England [16e eeuw]; David Garrick and 'the art of living'
[toneelspeler; midden 18e eeuw]; 'The world is not big enough': the Vernezobre family in the refuge
[verspreiding over Europa in de I7e-i9e eeuw, o.a. te Amsterdam en later Utrecht]; The Diplomatic Ca-
reer of René Augier [17e eeuw]; Charles Gouion (1645-1705), Military Engineer; The Delamain Family
- Military Service in i9th-century India; A Tale of two Vignoles families: and the Labalme-Vignoles
connection. Newsletter, No. 38, Autumn 2004.

The Scottish Genealogist. Vol. LI, No. 3, Sept. 2004. C.M. Mackenzie: Clann Challuim in Lom.
(Mac)CoImins, (Mac)Calmans, (Mac)Callums, (Mac)Malcoms; G.N.G. Milne: Farewell to Feudalism;
The Anglo-Scottish Family History Society; Robert Keay (1766-1839) and Nephews, Silversmiths [Man-
son, Forrester, Menzies]; A Family Historian's Alphabet (Part 2). B [o.a. Bankruptcy Papers, Burgess
Rolls, Burgh Records; www.scotsgenealogy.com]; Family Seats Series: Scott of Harden.

Idem. No. 4, Dec. 2004. J. Cranstoun: The short Lives of James and Jessy Macpherson: some Aspects
of two Expatriate Scottish Merchant Families; Glimpses of Scottish Education; East Anglian Stewarts
[functie, en achternaam Stewart/Steward; ïse-ige eeuw]; Family Seats Series: Monkrigg [familie Hep-
burn]; A Family Historian's Alphabet (Part 3): C [Calling Cards t/m Customs & Excise].

Italië
Nobilta. Anno IV, No. 16, genn.-febb. 1997. Familiewapens uit San Marino [namen]; Het wapen van
Nicolè Ludovisi (1640); De familie Peloso te Sestri [met schema's i7e-i8e eeuw]; Inschriften op zegels;
Genealogie van de Spaanse familie De Ayala [i6e-begin 20e eeuw; met een paragraaf over het familie-
wapen] . Idem. No. 17, marzo-aprile 1997. Index op families, waarvan het wapen voorkomt in de Diziona-
rioAraldico van Piero Guelfi Camaiani (Milaan 1940)].

Idem. Anno IV, No. 18-19, maggio-agosto 1997. De Souv.Mil. Orde van St. Jan van Jerusalem [groot-
meesters 1120-1988] en verdere bijdragen over diverse orden [o.a. de Tempeliers, de Duitse Orde, het
Gulden Vlies en Russische ordes van vóór de revolutie]; Ordini Pontifici verleend 1995-1996 [aan de
volgende Nederlanders: (Gregorius de Grote): Petrus H. van Zeil (Roermond), Marie Carel A. Klinken-
bergh ('s-Hertogenbosch), Gerardus J. E. Berkelmans (idem), Gerardus J. A. Schampers (idem), Adrianus
M.J. Verdel (Rotterdam); (Sint Silvester): Jozef W.E.M. Mares (Rotterdam), Wilhelmus H. Arnts ('s-Her-
togenbosch), Johannes M. Meijer (Haarlem), JacquesJ. M. Meijer (idem), Mijnden van Dijndert van Disk
(Rotterdam), Cornelis C. Wolff (idem), Henricus J. Kuster (Roermond), Fredericus J. L. Romans (idem),
Joseph W.M. Corstens ('s-Hertogenbosch), Peter J.G.M, te Walvaart (idem), Antony J.J. Rouw (Utrecht),
Antony F. M. Paauwe (idem), Nicolaas A. Harmsen (idem), Cornelis J.W. van Schaik (idem), Adrianus F.J.
Bertens ('s-Hertogenbosch), Hubert F.W.M. Grommen (Roermond), Rudolf W.A. van Doorn (Rotter-
dam), Evert H.D. Smit (Haarlem), Cornelis B. Bornewasser (idem), Adriane B.I. Bosman (Rotterdam),
Elisabeth M. Cooymans-de Groot (Utrecht), Petronella van de Niewenhof-Crooymans ('s-Hertogenbos-
ch), Adriana Peeters-van Wezel ('s-Hertogenbosch).

Idem. Anno V, No. 20, sett.-ott. 1997. Ordini Pontifici [o.a. Greg. de Grote 1996: Henric Herman
Lambers (Rotterdam), Johannes Meijs ('s-Hertogenbosch); orde paus Silvester 1996: o.a. Ferdinand
L.F.N. Russel ('s-Hertogenbosch), Tjitte Bouke Bootsma (Groningen), Peter J.A. Thöni (Utrecht),
Johannes A.M. Klompenhouwer (Rotterdam), Mattheus B.H. Visker ('s-Hertogenbosch), Ber-
nard Joseph Tollman (Utrecht)]; Kritische studie over drie wapens Compagnoni Marefoschi [met
verwantschapsschema's Compagnoni, Marefoschi, Pallavicini, Rospigliosi; I7e-i8e eeuw; Fascicule
Hérald.-Nobiliaire van Guglielmo Marconi]; Genealogie van de Spaanse familie Cavaleri [te Sevilla,
afk. van Genua; i6e-2oe eeuw]; Introductie tot de lagere adel in Engeland.
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Oostenrijk
Adler. 22. (XXXVI.) Band, Heft 5, Janner/Marz 2004. L. Igdljfy-lgdly: Römischer Altadel in Villach:
Erkenntnisse zur Entwicklung römischer namen; H. Schöny: Otto Wagner. Familie und Herkunft des
österreichischen Architekten [1841-1918; kwst. (7 gen.); Wagner (te Stoitzendorf), Hochecker, Huber,
Gaubmann/Kaupman]; Verv. Adelige im Verzeichnis der Verstorbenen in Wien ab 1885.

Idem. Heft 6, April/Juni 2004. Die adelsrechtlichen Erkenntnisse des K.K. Verwaltungsgerichtsho-
fes; Wiener Adel und Burger als Hausbesitzer in Pörtschach am Wörthersee im Jahre 1914; Verv. Adelige
... in Wien; Ahnenlisten, Stamm- und Nachfahrentafeln: Signatur G108 und G120 [achternamen met
oudst gevonden jaar].

Idem. Heft 7, Juli/Sept. 2004. L. Igdlffy-Igdly: Eine Dame der Gesellschaft am Hofe Napoleons [Marie
gravin Fredro geboren gravin Dembinska; portret aan de hand van twee wapens geïdentificeerd]; J. B«-
dischowsky: Zur Familie des Skipioniers Mathias Zdarsky (1856-1940); Verv. Adelige... in Wien.

Idem. Heft 8, Okt.-Dez. 2004. Prof. Dr. Ludwig Igalffy von Igaly - ein Achtziger. Auswahlbiograp-
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Lc Heraut, No. 87, ie trim. t/m 4c trim. 2004.
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Johanniter Orde in Nederland. Med..jg. 55 (2004), nr. 219 (juni), nr. 220 (sept.), nr. 221 (dec.) [Het archief
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RelatieMagazine. Gelders Archief, najaar 2004.
RijksArchief in Limburg. Nieuwsbrief, jg. 7, nr. 1, okt. 2004. GA Maastricht [verhuizing; werkzaamhe-
den]; Sociaal Historisch Centrum [activiteiten],
Yicontact. Jubileumeditie, jg. 39, nr. 1, maart 1985. Vicon 75 jaar partner in de landbouw [in maart 1910
verliet Hermanus Vissers de boerderij 'Vondel's Landleeuw' te Abbenes en zijn broodheer Willem Udo
om zich als zelfstandig ondernemer te Nieuw-Vennep te vestigen; tr. Sij tjc Rodenburgh; geschiedenis,
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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

506. DE HOOG (60 (2005), pag. 59)
Een groep van acht Nederlandse gezinnen en vijf vrijgezellen, onder wie K. de Hoog, in totaal 30 perso-
nen, vertrok 2-10-1846 uit Rotterdam en 4-10 uit Hellevoetsluis en arriveerde 19-11 te New Orleans. Nog
diezelfde dag reisden ze door naar St. Louis, aankomst 28-11. Uiteindelijk vestigde men zich in Pella,
Iowa. De Hoog overleed te Pella 26-7-1871,59 jr.
Bronnen: J. Stellingwerff, Amsterdamse Emigranten (1975); J. van Hinte, Netherlanders in America (1928);
H. S. Lucas, Dutch Immigrant Memoirs andRelated Writings (1997).

mw. A. Bousema-Valkema, Hoevelaken en G.J. van Gurp, Eindhoven

507. OOSTDAM (60 (2005), pag. 59)
Ouders van Crijn Fransz Oostdam zouden kunnen zijn Frans Crijnen Oostdam, geb. ca. 1660, en diens
2e vrouw Sijmetje Cornelisdr, tr. Noordwijk (r.-k.) 21-5-1690. Uit dit huwelijk ged. Noordwijkerhout
7-2-1693 Wilhelma (Willemijntje), get. Aelbert Cornelisse en Maartje Cornelisse; 4-3-1696 Margarita
(Grietje), get. Pieter Coenen en Leentje Crijnen; 5-12-1699 Quirinus (Crijn), get. Maerten Janse en Ari-
aantje Crijnen; 5-3-1702 Emerentia, get. Pieter Dirk Creijnen en Pieternel Cornelisse; 14-3-1708 Joannes,
get. Albert Cornelisse en Marijtje Fransse.

mw. A. Nieuwenhuizen-Fransen, Hillegom

388. PLATZBEECKER (57 (2002), pag. 312)
Franciscus Johannes Hubertus Platzbeecker, geb. Roermond 12-1-1875, zn. van Arnoldus Hubertus
Platzbeecker en Petronella Hubertina Stroij, is overl. Rotterdam 14-4-1928. Hij was toen ongehuwd, los
werkman en woonde Amersfoort.

drs. J.Th. Platzbeecker, Duizel

VRAGEN

516. CLAUS/HUBREGTSE/VAN BREE(N)
Danie'l Claus, geb. ca. 1690, mr. wagenmaker en hoefsmid te West-Souburg, tr. (1) ca. 1717 Maria van
Waarde of van Weerde; tr. (2) voor 1723 Catharina Hubregtse, dr. van (Hubregt) en Cornelia van Bree(n),
de laatste uit Dubbeldam. Uit ie huw. o.a. Maria Claus; uit 2e huw. o.a. Levina en Cornelia Claus. Zo-
wel in Axel als in Biervliet en Vlissingen leefden in de 17e eeuw families Claus waarin de naam Daniël
voorkwam. Het is niet onmogelijk dat Daniël een zoon was van Jan Claus, ged. Axel 9-8-1654, otr. Axel,
tr. Vlissingen 1681 Cornelia Ruijssentvelt, j.d. van Vlissingen, dan wel van diens broer Levinus Claus,
wonend Axel en geh. met Maria Lammens. Onder de kinderen van Levinus is geen Daniël aangetroffen,
maar Levinus en Jan hadden wel een broer en een oom Daniël. Gevraagd: ouders van Daniël Claus te
West-Souburg. Ook graag informatie over de families Hubregtse en Van Bree(n) uit Dubbeldam, eerder
uit Dordrecht.

F. Inniger PJJzn, Axel
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517- NIEUWLAND-VAN VULPEN
Grietje Ypes van Vulpen, dr. van Ype Gijsbertsz van Vulpen, tr. (1) Bolsward 1725 Romke Nieuwland, tr.
(2) Bolsward 1729 Date Symons, uit Harlingen, zn. van Symon Dates en Geertje Lourens (tr. Harlingen
1692). Uit het 2e huwelijk zoon Romke Dates Nieuwland, geb. Bolsward 26-12-1736. Gevraagd: voorge-
slacht van Grietje van Vulpen en Date Symons.

mw. H. Nieuwland-Willemsen, Austerlitz

518.WIJNEN-BOHAN
Arnoldus Wijnen, geb. Wanrooy 6-7-1766, tapper (1821), houtzager op 's Rijks Marinewerf (1828), overl.
Rotterdam/Hilligersberg 8-2-1828, zn. van Pieter Wijnen en Katharina de Roode, beiden overl. Wan-
rooy, tr. (1) Anna Aards, tr. (2) Anna Maria Bouha (Boeha, Bouhan), geb. Rotterdam/Hilligersberg 1786,
tapster, overl. ald. 1-11-1826, dr. van Catharina Bohan (Bouha, Boehaan), geb. ca. 1745, overl. Rotterdam
2-4-1809. Deze Catharina kreeg behalve Anna Maria ook een zoon Johannes Petrus, ged. Rotterdam
7-6-1789, beide kinderen in onecht. Zij trouwde later met Frangois Macheraux (Macheriaux, Massero,
Masserio). Anna Maria en Johannes Petrus voerden ook wel de naam van hun (stief ?)vader, en noemden
hun kinderen soms Masserio, soms Bohan. Catharina Bohan zou een dochter kunnen zijn van Hendrik
Bohan en Anna Catharina Elisabeth Ber, die zich in 1745 (zonder kinderen) vanuit Luik te Rotterdam
vestigden. Gevraagd: geboorte-en huwelijksgegevens van Arnoldus Wijnen en Anna Maria Bouha en
hun voorgeslacht. Te Wanrooy zijn geen gegevens gevonden, de info komt uit getuigenverklaringen in
Rotterdam.

mw. M.W. Bohan-van der Linden, Den Helder

519. VAN WIERINGEN-VAN DEVENTER-HUISMAN
Willem van Wieringen, jm. in Bovenkerk, tr. (1) Amstelveen (geref.) 25-4-1790 Haasje van Deventer; tr.
(2) Kalslagen (r.-k.) 26-2-1804 Matje Huisman; kinderen ged. Kalslagen en Amstelveen (geref.) 1804-
1807. Gevraagd: doopgegevens van Willem.
VAN WIERINGEN-GIJSE
Cornelis Wilhelmusz van Wieringen tr. Uithoorn 14-2-1734 Alijdis Gijse (Gijsberts); kinderen ged. Uit-
hoorn (r.-k.) 1736-1748. Gevraagd: doopgegevens van Cornelis.
VAN WIERINGEN-SLINGERLAND
Dirk Jacobsz van Wieringen, geb. Amstelveen, jm. van ald., bierbeschooijer, begr. ald. 3-9-1734, otr./tr.
Amstelveen/Alphen (geref.) 5/12-4-1722 Meijnsje Pieters Slingerland; kinderen ged. Amstelveen (geref.)
1724-1732. Gevraagd: doopgegevens van Dirk.
VAN WIERINGEN-SWARTENDIJK
Johannes (Jan) van Wieringen, van den Amstel, woonde Amstelveen (1722), otr./tr. Aarlanderveen (ge-
ref.) 31-1/16-2-1755 Neeltje Sijmens Swartendijk; kinderen ged. Nieuwkoop en Amstelveen (geref.) 1756-
1758. Gevraagd: doopgegevens van Johannes.
VAN WIERINGEN-VOS
Pieter Gerritsz van Wieringen, begr. (imp.) Waveren 26-2-1795, tr. Jannetje Mertenze (Martens) Vos;
kinderen ged. Waveren (r.-k.) 1782-1788; zij woonden te Botshol. Gevraagd: huwelijksgegevens en her-
komst van Pieter.

P. D. Meijer, Amsterdam

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

DUIJM, SCHULINCK
De families Duijm en Schulinck (Schuiling) blijken in de 15e t/m 17e eeuw heel wat relaties met elkaar
gehad te hebben. Ik zou graag meer informatie hebben over nakomelingen van onderstaande perso-
nen die in notariële stukken te Arnhem genoemd worden i.v.m. mijn zoektocht naar mijn voorouders
Duijm:
Wolter Duijmken, genoemd te Elden 3-11-1487 met zijn vrouw Luytgart (verkoop land), wordt tevens
genoemd 1-4-1497, zijn vrouw heet dan Beleij (misschien Beleij Luytgart?). Op 12-6-1517 draagt zijn 2e of
3e (?) vrouw Hille, weduwe Wolter Duijm, land over aan het St. Peters hospitaal te Arnhem. Hille is waar-
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schijnlijk Hille Schulinck, die in 1502 samen met haar toenmalige man Adriaan Alberts en haar broers
Jacob en Derck Schulinck land verkocht aan Wolter Duijmken. Op 23-11-1521 is Hille Duijm-Schuijlinck
overleden en zijn haar erfgenamen Thonis, Lijsbeth en Ghiel Schuijlinck (broers en zusters).
1551. De (behuwd)kinderen van Jacob Duijm en Steven Orink? (dan overleden) te Elden zijn: Jan,
Bar(nier) en Jacob Duijm en hun twee zwagers Everd Schuiling en Herman Lenssen.
1603 Land (Meinerswijk) verpacht aan Evert en Thonis Schulinck
Jan Duijm (overleden voor 1632) uit Angeren gehuwd met Claeske Schuling.

mw. T. Hofman, Colijnstraat 81,4384 EKVlissingen, tinyhofman@freeler.nl

Gedenkschrift van PIETERNELLA VAN DEN BRAND: HOOGESTEGER
In mijn bezit is een gedenkschrift, dat heeft toebehoord aan Pieternella van den Brand. Hierin staat
beschreven het lijden en sterven van de 11-jarige Pieter Hoogesteger, zn. van Marinus Hoogesteger en
Maatje Haamelink, te Ierseke 20-4-1887. Ook staat er een gedicht in, opgedragen aan de ouders vanJaco-
bus bij zijn overlijden 28-12-1884. Graag wil ik dit afstaan aan nabestaanden.
Brieven van KLAAS HEIJN
Voorts bezit ik een schrift waarin o.a. drie brieven zijn overgeschreven van Klaas Heij n, geb. Purmerend
25-8-1782, overl. ald. 24-8-1830, tr. ald. 26-10-1806 Sophia Vels, geb. ald. 24-4-1788. Brief 1 dd ..-9-1826
aan zijn zuster en zijn dochter. Brief 2 dd 13-2-1828 aan zijn dochter Stijntje t.g.v. haar 19' verjaardag.
Brief 3 dd 21-7-1829 aan zijn zuster.
Andere brieven
In een ander schrift zijn overgeschreven een brief uit Veenendaal dd 16-7-1873 van G.V. (van) Schuppen,
een verhaal over de bekering van Ds. Cuperus, Doornspijk 1938, alsmede een verslag van een bijeen-
komst dd 5-3-1958 t.g.v. de bevestiging van M. de Vos door Ds. Lamens als vaste voorganger der Ned.
Herv. Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haarlem.
De brieven enz. uit de twee laatste schriften gaan hoofdzakelijk over geloofsbelevingen. Belangstellen-
den kunnen kopieën krijgen.

mw. L. Gerbehij, Talmastraat 16,2021 CM Haarlem, 023-5276732

JANSEN, dwangarbeider
Mijn grootvader Gerardus Hermanus Jansen vertrok 20-7-1940 naar Wilhelmshafen in Duitsland, waar
hij als stoker (heizer) moest werken in het lager Rüstersiel. Hij overleed daar 20-10-1941 door oorlogsge-
weld, mogelijk een bombardement. Graag kom ik in contact met mensen die ook familieleden hebben
die daar te werk gesteld waren.

E. Mimpen, Abdijlaan 186,5401NR Uden, 06-30083124

Aan dit nummer werkten mee:

J. A. de Boo, Westersingel 90,9901 GK Appingedam.
C. de Graaf, Damloperwerf 29,2317 DT Leiden.
H.D.J. Krikke, Markt 10,7701 GV Dedemsvaart.
L. F. van der Linden, Antoon Coolenhove 14,2717 XH Zoetermeer.
Ir. L.T.W.H. Nieland, De Rikken 29,8381 DG Vledder.
A.J. Stasse, St. Josephlaan 47,3551 VB Utrecht.
Caroline Vuursteen, p/a Gemeente Steenwijkerland, Postbus 162,8330 AD Steenwijk.
Ing. C.Q. C. M. Walschots, Haagweg 86-H, 2282 AD Rijswijk/ZH.
Drs. N.L. van der Woude, Boompjes 21,7607 HE Almelo.
A.G.M. Willems, Lijsterbeslaan 33,1214 LP Hilversum.
P.J.M. Wuisman, Kazemat 14,5301 JD Zaltbommel.
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