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(aft. 5) B. Bolomey, Potret van Johan van Hoogstraten en face, tekening, 13 x 16,3 cm, gesigneerd en
gedateerd 1784, album amicorum van Johan van Hoogstraten

(Gemeentearchief Den Haag, 207)
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Inleiding

In september 1958 verwierf het Museum Simon van Gijn in Dordrecht vier door Pieter Frede-
rik de la Croix (1709-1782) gesigneerde en gedateerde pastelportretten uit oud familiebezit,
waaronder het 1765 gedateerde portret van de dichter en vroedschap johan van Hoogstraten (afb.
1). Behalve Johans vrouw Sara Elisabeth van Well (afb. 2) zijn ook Goverdina Pieternella van Well
en haar echtgenoot MatthijsBalen vereeuwigd.' De portretten horen qua techniek, formaat en
opzet bij elkaar. Het is niet vreemd dat deze portretten in dit museum zijn terechtgekomen:
Balen is een bekende Dordtse naam en de Van Wells en ook Johans familie komen ook uit deze
stad. Johan was bovendien een volle neef van Sara Elisabeth. Zij huwden aldaar op 16 maart
1766, maar gingen wonen in Johans geboorteplaats Den Haag. Johan had zijn portret laten
maken in 1765. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat na zijn huwelijk aan dezelfde
schilder gevraagd werd het portret te voorzien van een waardige pendant. Beiden zijn er als
muziekliefhebbers op afgebeeld. Op 23 juni 1771 huwt - eveneens te Dordrecht - Sara's ou-
dere zuster Goverdina Pieternella (geb. 1738) met Matthijs Balen (1738-1809), achterkleinzoon
van de gelijknamige bekende stadsgeschiedschrijver. In dat jaar heeft ook dit paar voor de
Haagse portretschilder geposeerd.

(ajb. i)P.R de la Croix,Portretvan Johan van Hoogstraten, gesigneerd en gedateerd 1765.
32,3x25,5 cm. (Dordrecht, Museum Simon van Gijn)
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De 'Toezangen aan Johan van Hoogstraten'

Over Johan van Hoogstraten en zijn familie is tot dusver vrij weinig bekend. Het Biographisch
woordenboek Van der Aa meldt dat hij lid was van het genootschap kunst wordt door arbeid verkre-
gen en dat hij 'overstroomde de werken der maatschappijen, gelijk ook zijne vrienden, met
zoetvloeijende gelegenheidsverzen'. Wanneer hij precies leefde, melden de schaarse bronnen
niet.

Onlangs is een bundel Toezangen aan Johan van Hoogstraten boven water gekomen. De bundel
bevat voornamelijk handgeschreven gedichten uit de periode 1759-1784, meest aan hem ge-
richt, waaronder ook enkele op portretten. Mede dankzij deze bundel kan meer licht gewor-
pen worden op deze altijd wat obscuur gebleven gelegenheidsdichter, en zijn familie. Van der
Aa overdreef niet: Johan scheen haast elke gelegenheid aan te grijpen om te dichten en met
kunstvrienden gedichten uit te wisselen. Hij was actief lid van diverse Haagse kunstgenoot-
schappen, in 1772 een van de oprichters van het letterkundig genootschap 'Kunstliefde spaart
geen vlijt', en koopman van beroep. Wanneer hij in januari 1795 een Franse soldaat ingekwar-

(afl. 2) P. F. de la Croix, Portret van Sara Elisabeth van Well gesigneerd en gedateerd 1766.
32,3x25,6cm. (Dordrecht, Museum Simon van Gijn)
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tierd krijgt, wordt hij 'ijzerkoper' genoemd.2 Hij woont in of naast zijn ouderlijk huis in de
Haagse Venestraat.3 In de jaren 1787-1794 behoorde hij tot de vroedschap in Den Haag.4 De
dichter overleed aan de tering en werd 21 september 1801 begraven in de Kloosterkerk.5

De Toezangen is vermoedelijk ooit aangekocht op een veiling door een Van Hoogstraten die
niet verwant was aan Johan. In elk geval bevond deze bundel zich eind jaren dertig van de
vorige eeuw in die familie toen Jan Willem Pieter van Hoogstraten (1860-1941) er genealogi-
sche gegevens aan ontleende.6 Hij deed bovendien naspeuringen naar Johans familie in het
Haagse gemeentearchief, en het kwartierstaatje dat hij toen maakte, plakte hij vóórin de
bundel. Bevat deze bundel overwegend gedichten, de bibliotheek van de Universiteit van Am-
sterdam bezit een gelijke bundel, maar dan met aan Johan gestuurde brieven. Beide vullen
elkaar inhoudelijk aan en bestrijken ongeveer dezelfde periode; de gedichten 1759-1784 en de
brieven 1762-1783. Afgezien van deze twee bundels is ook het album amirocum van Johan be-
waard gebleven. Deze bevat 146 bijdragen uit de periode 1764-1798 van overwegend dezelfde
kunstvrienden die in de beide bundels figureren.8 Het aloude wapen van zijn familie, drie
zilveren duiven in een groen veld, siert een bijdrage van Johans oom, de dichter Joan Pieter
van Hoogstraten (1729-1788) (afb. j).9

."ie //.:«v. y<« v •'.»•.•//«•, te i-t: f, H un , e sj, ihst ,

'f ut 4.'

(afb.3) Album amicorum johan van Hoogstraten, blz. 13
wapen engedichtvanjoan Pietervan Hoogstraten

(Gemeentearchief Den Haag)
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Familieaantekeningen
De brievenbundel in de universiteitsbibliotheek vangt aan met een 'Verzaameling van Aan-
teken: wegens Maagschap' in 1765 opgesteld door Joan Pieter van Hoogstraten, een volle
neef van Johans vader Hendrik (1707-1789). Het zijn met name deze aantekeningen die in-
teressante nieuwe genealogische informatie over deze in de negentiende eeuw uitgestorven
familie Van Hoogstraten oplevert (zie de bijlage). Joan Pieter, koopman te Amsterdam, was
eveneens een liefhebber van poëzie.10 Gezien de wederzijdse uitwisseling van gedichten en
brieven hadden beiden veel contact. In Lissabon geboren had Joan Pieter zich in september
1741 met zijn vader Gozewijnis (1674-1750) in Amsterdam gevestigd." In een zich in de Toe-
zangen bevindende brief aan Johan van 5 augustus 1762, vol lof over door Johan toegestuurde
gedichten, schrijft Joan Pieter in een P.S.: 'Indien Ued: mij konde meededeelen Eenige parti-
culariteiten van geboorte trouwen of sterven, voor onse Familie te dordrecht en bij Ued: tot
aanvulling vant handschrift van Grootvader Philips van Hoogstraten en 't geslachtregister,
zoude mij ongemeene dienst doen [...] als wilde wel 't compleet hebben [...]'.

Later, op 22 april 1765, schrijft Joan Pieter: 'mijn oogmerk is eigentlijk de Aantekening van
grootvader Philips tot deezen tijd toe te vervolgen, als het noodige daartoe heb verzamelt zal
'er Ued een afschrift van toezenden' en, voegt hij toe, 'maar ik wensche ook wel te weeten de
namen van de kinderen van Neef van Well en wanneer haar Ed. gebooren zijn'.12

Johan heeft aan het verzoek gehoor gegeven en Joan Pieter heeft op zijn beurt zijn belofte
waargemaakt, want een 1765 gedateerd afschrift bevindt zich zoals gezegd voorin de brieven-
bundel.13 Deze informatie biedt ook een inkijkje hoe geslachtregisters werden samengesteld
en geactualiseerd.

De bundel Toezangen begint eveneens met een interessant familiedocument: een katern van
zestien gedichten van Joan Pieter onder de titel: Verbloemen ter gedachtenisse van Maagschap.
Hieruit blijkt dat Joan Pieter niet alleen in bezit was van zijn grootvaders familie-aantekenin-
gen, maar vermoedelijk ook van een aantal familieportretten. '4

Twee gedichten op de De la Croix-pendanten
Tot de gedichten in de Toezangen behoren er twee op portretten van Johan en zijn vrouw.
Johans vriend Gerrit Beijer (ca. 1736-1790)15 vervaardigde de volgende twee zes-regelige ge-
dichten.

'Op de afbeelding van mijnen hooggeschatten kunstvriend den geestrijken Heer en Dichter
Johan van Hoogstraten.

Hoogstraten wort aldus naar 't leven afgebeeld.
Het vriendschapminnend hart straeld in zijn vriendlijke oogen;
De dichtkunst zelf, heeft hem met pindus vuur bedeeld;
Zijn schoone Poëzij vertoond zijn zangvermogen!
Terwijl Elisabeth hem koesterd door haer min,
Eert hij die Wel te recht als tiende zanggodin.'

'Op de afbeelding van mijne hooggeschatte vriendinne De geest- en deugdrijke Mejuffrouwe
Sara Elisabeth van Well.

Dus wert Elisabeth door 't kunsterion gemaeld.
Ei zie! wat eedlen zwier bij heusche aenminnigheden!
Maer schoon de vriendschap in haer vriendlijke oogen straeld,
Haer leevenswijs vertoond haere deugd, verstand en zeden.
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Deez' Sara, die mijn' vriend door d'echt te beurte viel,
Is schoon van ligchaem, maer veel schooner nog van ziel.'
[Ondertekend:] G. Beijer.

De niet gedateerde gedichten bevinden zich in de chronologisch geordende bundel direct na
enkele huwelijksdichten uit 1766. Ook de verwijzing naar Sara Elisabeth als zanggodin kan
erop wijzen dat Beijer inderdaad op de twee De La Croix-pendanten dichtte, omdat zij op het
schilderij een zangboekje in haar hand houdt.'6

Twee portretten door Bolomey
Van een ander gedicht in de Toezangen is met zekerheid vast te stellen op welk portret van
Johan het betrekking heeft. Dit gedicht heeft als titel Op de afbeelding van den Heere Johan
van Hoogstraten; Bestuurder van het Dichtlievend Kunstgenootschap onder de spreuk: KUNSTLIEFDE
SPAART GEEN VLIJT. Geschetst door den Heere Bolomey, en geplaatst in degewoone Vergaderzaal van het
Genootschap, in's Graavenhaage. .

Het vierregelig gedicht gaat als volgt:
't Is of de Dichtgeest en 't Vernuft, zelfs in dit beeld,
HOOGSTRATEN uit zyn oog en vriendlijk aanzicht speelt
Kon ook de tekenpen zijn geest en hart ontvouwen:
Men zou een Dichter en een Menschenvriend aanschouwen.

De regels zijn ondertekend 'H. Riemsnijder' met daaronder nogmaals het devies 'Kunstliefde
spaart geen vlyt'. De vier dichtregels en de ondertekening (maar nu zonder de zinspreuk)
staan ook onder het bewaard gebleven portret en profil, een tekening in rood en zwart krijt
(afb. 4).17 De tekening is gesigneerd en gedateerd 'Bolomeij: advivum del: 1783'. Het portret
werd dus door Benjamin Bolomey (1739-1819) in 1783 vervaardigd. In de genoemde brieven-
bundel wordt een brief van de letterkundige Hendrik Riemsnijder (1743-1825) '8 bewaard die
hij op 28 februari 1783 uit Parijs aan Johan stuurde. Hij dankt Johan daarin voor het toesturen
van diens dichtbundel Dichtgewijdesnipperuuren, en schrijft dan: 'kan ik u in Parijs van eenigen
dienst zijn?'.19 Kennelijk heeft Johan hem geantwoord en gevraagd om enkele regels op zijn
door Bolomey getekende portret.

Eenjaar later, in 1784, heeft Bolomey nogmaals Johans portret vervaardigd, ditmaal en face en
als bijdrage aan Johans album amicorum (afb. 5, blz. 325).20 Op een van beide portretten, ver-
moedelijk het eerste omdat dat in de vergaderzaal van het kunstgenootschap te zien was, heeft
Johan zelf ook nog een gedichtje gemaakt. Onder de titel Op mijne afbeelding door den beroemden
HeereB.Bolomey staan de volgende regels afgedrukt achterin het VervolgopJ.v.HoogstratensDicht-
gewijde snipperuuren:

Mijne ouders hebben, in Gods gunst,
Het sterflijk leeven mij bereid:
En Bolomey schenkt, door zijn kunst,
Mijn beeldtenis de onsterflijkheid.

Johans gedichten in druk
De bundel waarvoor Riemsnijder bedankt, betreft Johans ongedateerde Dichtgewijde snipper-
uuren. Enkele van de in de Toezangen bewaard gebleven autografen zijn hierin afgedrukt. Uit
veel gedichten en ook uit brieven in de brievenbundel blijkt dat Johan zijn (dicht)vrienden

330 Gens Nostra 60 (2005)



M e n «ov eeja3>icJiter eix een.

(o/J. 4J B. Bolomey, Portret vanjohan van Hoogstraten en profil
gesigneerd en gedateerd 1783. tekening, 19,5 x 13,5 cm.

(PortretverzamelingGemeentearchiefRotterdam nr. 1211)
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losse of gebundelde gedichten als presentje toestuurde, en dan natuurlijk op zijn beurt een
dankwoordje in gedichtvorm verwachtte. Een aantal van zijn bewaard gebleven werken, on-
der andere in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, heeft zijn opschrift 'prezent'. En
in 1938 werd een exemplaar van de Dichtgewijde snipperuuren met de inscriptie 'Prezent Exem-
plaar voor mij ne dochter Anna Catharina van Hoogstraten' te koop aangeboden.2'

Behalve Johan van Hoogstratens dichtgewijde snipperuuren, zijn er ook twee vervolgbundels:
het Vervolg op johan van Hoogstratens dichtgewijde snipperuuren en het Vervolg op J.v. Hoogstratens
dichtgewijde snipperuuren. Geen van deze drie drukken heeft een datum van uitgave, alle zijn
opgepagineerd, maar hebben wel een register op de inhoud. De meest recente datering van
een gedicht is 27 augustus 1771 achterin de eerste, 10 september 1777 achterin de tweede en 16
september 1786 achterin de derde bundel.22

Veel van de in deze boeken opgenomen gedichten waren al eerder als piano verschenen
en verspreid.23 Zo bedankt ene Cornelis Cramer zijn vriend Johan in september 1770 voor
'eenige zijner dichterlijke uitspanningen' en dicht Johans kunstvriend C. van Hoogeveen ju-
nior op 26 augustus 1773 'Aen mijnen veelwaerdigen vriend en kunstgenoot, den Heere Johan
van Hoogstraten, als zijn Ed. mij het vervolg op zijn Ed. Dichtgewijde Snipperuuren vereerd
had'. Uit de laatstgenoemde datum zou afgeleid kunnen worden dat het (eerste) vervolg al veel
eerder gedrukt werd dan de datum achterin die bundel doet vermoeden. Maar een aanwijzing
in dat vervolgzit zien wat er aan de hand is: 'De bezitter der Stukjes, gehoorende tot 't vervolg
van J. van Hoogstratens Dichtgewijde Snipperuuren, gelieve, de Vaersjes die in dit blad voor-
koomen, uit de genoemde Verzameling te ligten, er deeze in de plaats te voegen enze voorts
naar bijgaande Naamlijst te schikken'. Eerder ontvangen gedichten werden dus op instructie
gerangschikt en ingebonden, samen met later toegestuurde gedichten.

Ter gelegenheid van Johans tinnen bruiloft, gevierd op 16 september 1778 werd nóg een
dichtbundel uitgebracht. Dit is de bundel Feestzangen, voorden heere Johan van Hoogstraten en me-

jujvrouwe Sara Elizabeth van Well. In den echtenstaat verëenigd te Dordrecht, den i6den der lentemaand
MDCCLXVI. De dichtbundel bestaat uit gedichten die voor een groot deel in de bundel Toezan-
gen in handschrift zijn overgeleverd. Er zijn vijf categoriën van gedichten, alle van informele
en particuliere aard; de belangrijkste gebeurtenissen in het gezin Van Hoogstraten worden in
chronologische volgorde behandeld.

Als eerste zijn er de gedichten op het huwelijk in Dordrecht, inclusief een gedicht Ter Ver-
welkominge van den Heere Jan van Hoogstraten en Mejujfrouwe Sara Elisabeth van Well, het eerst, na
hun echtverbintenis teDordrecht, in 's Hage te rug keerende, den 29' van Lentemaand 1766. Vermoedelijk
werden deze gedichten pas in 1778 gedrukt. Dan volgen gedichten op de geboorte van hun
eerste dochter op 10 juli 1769. Johan had bij wijze van kennisgeving van de geboorte een ge-
dicht laten drukken en naar al zij n vrienden gestuurd.

Dit planootje begint met 'De Aartsgoedheid schonk mij, uit de schoot Van mijn geliefde
Bedgenoot'. Van zijn vrienden kreeg hij antwoorden in dichtvorm terug. Zeven van deze zo-
geheten keerdichten, die variëren met de rijmwoorden schoot en bedgenoot, zijn in de bun-
del opgenomen. Dan volgt als derde categorie Johans gedicht op de geboorte van hun tweede
dochter. De naar haar moeder en grootmoeder genoemde Sara Elizabeth werd in augustus
1771 geboren. Ook in dit geval zijn ontvangen keerdichten opgenomen. Bij de geboorte van
hun derde kind en eerste zoon (Hendrik, geboren op 5 september 1772) volgt hetzelfde recept.
Tenslotte zijn er vijf gedichten op het tinnen (of koperen) bruiloft zelf, waaronder een gedicht
van Johan aan zijn echtgenote en een dankdicht aan de dichters van de tinnen-bruiloftverzen,
doorhem en zijn vrouw.
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Afgezien van de vier gedichtenbundels is van Johan veel gedrukte gelegenheidspoëzie be-
waard gebleven uit de periode 1764-1800. Ook van zijn kinderen die de volwassen leeftijd
hebben bereikt, Anna Catharina en Hendrik, zijn afzonderlijk gedrukte gelegenheidsverzen
bekend.24

Deze gelegenheidsgedichten en de eigentijdse verzamelde familieaantekeningen vormen een
bijzondere bron van genealogische informatie. In het geval van de dichtende koopman Johan
van Hoogstraten bleek het mogelijk zijn familie in kaart te brengen en hielpen de gedichten
op zijn portretten hem ook letterlijk in beeld te krijgen.

* Met dank aan Chr. De Bruyn, conservator van Museum Simon van Gijn.

BIJLAGE

Genealogie Van Hoogstraten (uitgestorven tak van de familie met het wapen 'drie zilveren
duiven in een groen veld'). De tussen ronde haakjes geplaatste letters A tot en met K verwijzen
naar de 'Bronnen', achter deze genealogie weergegeven.

I. Philips van Hoogstraten (zoon van Jan Staesen en Aelken Fransen de Graaf), geboren te Dor-
drecht (G) 22 februari 1646 (A), koopman, overleden te Dordrecht 1 maart 1712 (E), begraven 8
maart (A-i), tr. (1) Dordrecht 7 augustus 1667 Sara de Bruyn (G), geboren te Dordrecht (A en G)
11 september 1648 (E), overleden 28 november 1702 (E), dochter van Gozewijnis (A, A-i en E)
en Pieternella Jans (A-i, E); tr. (2) 9 december 1704 Adriana de Graeff(G), gedoopt te Dordrecht
3 maart 1657 (A-i), begraven (als weduwe van 'Capt. Flip van Hooghstraaten') te Dordrecht 12
mei 1727 (G), weduwe van Johannes van Limburgh (A-i), dochter van Corstiaen en Heijltge
Joosten van Diemen (A-i).

Uit dit huwelijk:

1. Johan, volgt Ha.
2. Pieternella (Petronella) van Hoogstraten, geboren 25 augustus 1670, overleden 30 januari

1728, tr. te Dordrecht 6 juni 1690 Jacobus van den Blook (E), geboren te Amsterdam 3 juni
1666, koopman en/of meester tinnegieter (A-i), overleden 30 juli 1708 (E).

3. Gozewijnis(Goswinus), volgtIlb.

Ha. Johan van Hoogstraten, geboren 22 december 1668 (E) (volgens A: 21 december), predikant
(A-i), overleden 15 juli 1719, tr. te Dordrecht 20 november 1696 Johanna van Sinderen, geboren
te Wesel, overleden te Dordrecht 29 januari 1733 (E), begraven te Dordrecht op 4 februari 1733
(als weduwe van 'Captn. Jan van Hooghstraaten' (G), dochter van Hendrik (E).

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth van Hoogstraten, gedoopt te Dordrecht 18 december 1699, overleden vóór 1 maart
1733(A-1,G).

2. Sara Elisabeth, volgt lila.
3. Hendrik, volgt Illb.
4. Cornelia Sibilla, gedoopt te Dordrecht 20 juni 1712, jong overleden (G).
5. Cornelia Sibilla van Hoogstraten, geboren te Dordrecht 17 mei 1714 (gedoopt 20 mei), over-

leden te Dordrecht, 15 januari 1776 (C), begraven te Dordrecht 22 januari 1776 (G), tr. te
Dordrecht 3 september ijsiHenderik vanArdenne (G).
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Ilb. Gozewijnis (Goswinus) van Hoogstraten, geboren te Dordrecht (D) 28 november 1674 (E)
(doop 2 december A-i), koopman te Londen in 1706, te Amsterdam 1710 (A-i), overleden te
Dordrecht 16 september 1750 (begraven 22 september) (E), tr. te Amsterdam, ondertrouw 18
juli 1710 (K), 7 augustus 1710 Alida Madekker, geboren te Amsterdam 24 juni 1687, overleden te
Lissabon 16 augustus 1740 (E), dochter van Wijnand.

Uit dit huwelijk:

1. Philipp van Hoogstraten, geboren te Amsterdam 14 augustus (doop 18 augustus) 1712, over-
leden te Amsterdam 23 mei 1725 (begraven 29 mei) (E).

2. Joan Pieter van Hoogstraten, geboren te Lissabon 19 november 1729 (doop 20 november) (E),
koopman te Amsterdam, begraven te Amsterdam 21 maart 1788 (J), tr. te Amsterdam 22
februari 1784 (ondertrouw 6 februari) Anna de Bruyn (C), gedoopt te Amsterdam 18 maart
1731, overleden te Amsterdam 7 maart 1821, dochter van Jacob de Bruyn en Elisabeth van
Yssel(HenJ).

lila. Sara Elisabeth van Hoogstraten, geboren te Dordrecht 23 februari 1705, overleden 1 april
1754, tr. te Dordrecht 21 november (ondertrouw 4 november: G) 1724 Pieter van Well (E), gebo-
ren te Dordrecht 30 mei 1697 (G), notaris en procureur te Dordrecht, overleden 14 november
1769 (B), zoon van Govert en Trijntje Helmich (G).

Uit dit huwelijk (doopgegevens uit E):

1. GovertAnthony, geboren te Dordrecht 23 augustus 1725 (E) (doop 26 augustus) (G), overle-
den te Dordrecht 20 mei 1726 (begraven 23 mei) (E).

2. Jan, geboren te Dordrecht 8 mei 1727 (doopt 10 G of 11 mei E), overleden 20 juni 1727 (be-
graven 24 juni) (E).

3. Catharina van Well, geboren 20 februari 1730 (doop 25 februari) (E en G), overleden 3 sep-
tember 1762, tr. 8 augustus 1756 Jan van der Star.

4. Johanna Cornelia van Well, geboren 12 februari 1735 (doop 16 februari) (E), tr. te Dordrecht
16 maart 1766 Mr. CoenraadBrenderaBrandis(B en C). Hun zoon Johan Herman overleed 27
juni 1768 (B en C).

5. Goverdina Pieternella van Well, geboren te Dordrecht (G) 9 oktober (doop 12 oktober) 1738
(G), tr. te Dordrecht 23 juni 1771 Matthijs Balen (gelijknamige achterkleinzoon van de
geschiedschrijver) (B en G), geboren te Dordrecht (G) 19 december 1738, overleden 18
juni 1809, zoon van Matthijs Balen en Maria van Bavel. Hun zoon Pieter werd geboren te
Dordrecht 13 juli (en gedoopt 24) 1725 (B). Hun dochter Maria Eliszabeth werd geboren 10
oktober 1772 (B).

6. Sara Elisabeth van Well, geboren te Dordrecht 12 juli (doop 17 of 18 juli) 1742 (E en G), over-
leden te Den Haag, aangegeven op 8 december 1809 (begraven in de Kloosterkerk) (I), tr. te
Dordrecht 16 maart 1766 Johan van Hoogstraten (B). Zie IVa.

Illb. Hendrik van Hoogstraten, geboren te Dordrecht, 9 augustus (doop 12 augustus) 1707 (C,
E en G), voor zijn huwelijk koopman te Amsterdam, begraven te Den Haag 10 april 1789 (I), tr.
te Scheveningen 6 april 1733 (C en E), ondertrouw Amsterdam 20 maart 1733 (J) Anna Catharina
Koningh, geboren te Den Haag 8 april 1708, overleden Den Haag, 19 januari 1785 (C), dochter
van Elisabeth Mijlhuijzen (E).

Uit dit huwelijk:
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1. Johan, volgt IVa.
2. Elizabeth, geboren te Den Haag 19 december (doop Grote Kerk 20 december) 1744 (E en F),

overleden Den Haag 9 februari 1754 (C en E), begraven te Den Haag 13 februari 1754 (F).

IVa. Johan van Hoogstraten, geboren te Den Haag 13 (E) of 14 juni 1741 (doop Grote kerk 16 ju-
ni), koopman te Den Haag, begraven te Den Haag 21 september 1801 (Kloosterkerk) (J), onder-
trouw Den Haag 2 maart 1766, tr. te Dordrecht 16 maart 1766 SaraElisabeth van Well (zie IIIa-6).

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina van Hoogstraten, geboren te Den Haag 10 juli 1769 (B), doop Grote kerk 16
juli (F), overleden te Den Haag 9 december 1825 (F).

2. Sara Elizabeth, gedoopt te Den Haag (Grote Kerk) 4 augustus 1771 (F), overleden te Den
Haag 8 mei 1779 (C).

3. Hendrik van Hoogstraten, geboren te Den Haag 5 september (doop Grote kerk 9 september)
1772 (C en F), ongehuwd overleden te Den Haag in 1810, aangegeven op 26 januari 1810

(I)-

Bronnen
A C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije, Familieaantekeningen Van Hoogstraten uit

Dordrecht, in: De Nederlandsche Leeuw LXXXIX (1972), 240-249, ald. 244. Het betreffen ma-
nuscript- aantekeningen uit een boekje in bezit van de auteur. De genealogische gegevens
in deze bron gaan terug tot de geboorte in 1566 van de grootvader van de hier genoemde
Philips. Aansluitende genealogische gegevens (betreffende voor- en nageslacht van Fran-
coys, oom van de hier genoemde Philips) worden ook gevonden in een geslachtsboekje
dat in 1939 in bezit was van Dr. Cornelis Willem van Hoogstraten te Beverwijk. J.W. P. van
Hoogstraten (1860-1941) maakte daarvan in dat jaar een afschrift, dat bewaard wordt in
het Familiearchief Van Hoogstraten. De periode van het afschrift beslaat 1632-1938. Na-
tionaal Archief, Den Haag, Familiearchief Van Hoogstraten (1695-2004) - Hoogstratiana,
nummer toegang 2.21.333.01, inventarisnummer 209, stuknummer 5301.

A-i Stadsarchief Dordrecht, archief nr. 150, inv. nr. 2421 (de door dhr. D.A.N. Vriesendorp
opgestelde genealogie 'Van Hoogstraten', oktober 1967). In archief nr. 116 onder inv. nr.
335 bevindt zich nog een map met losse vellen met aantekeningen, waaronder 6 folio-vel
betreffende een genealogie Van Hoogstraten, beginnende met Jacob Jansz. lijndraeyer.

B Dichtgewijde snipperuuren.
C Vervolgopjohan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren.
D Bundel Toezangen aan Johan van Hoogstraten, Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
E 'Verzaameling van Aanteken: wegens Maagschap', opgesteld door Joan Pieter van Hoog-

straten in 1765, in de bundel Verzameling van Brieven aan Johan van Hoogstraten, bestaande
uit een 'Afschrift van eene Aantekening van Grootvader Philips van Hoogstraten' en zijn
eigen aantekeningen, Bibliotheek Universiteit van Amsterdam, VIIIG 60.

F Genealogische aantekeningen uit het gemeentearchief van Den Haag, gemaakt door
J.W. P. van Hoogstraten, ca. 1932, en geplakt voorin de Toezangen (D).

G Stadsarchief Dordrecht. DTB-gegevens.
H Algemeen NederlandschFamilieblad 1903,301, noot 2.
I Gemeentearchief's-Gravenhage. DTB-gegevens.
J Gemeentearchief Amsterdam. DTB-gegevens.
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Noten

1 Museum Simon van Gijn, resp. inv.nrs. 10226 en 10227, en 10224 en 10225. De pastels werden ge-
kocht van Th.C. Okhuizen te Culemborg als oud familiebezit van Okhuizen.

2 W. Snouckaert van Schauburg, Vreemdelingen te 's-Gravenhage in denjare 1795, in: De Nederlandsche
LeeuwXV (1897), 9-16. Hij trad toen op als secretaris van zijn eigen buurt, de Veenestraatbuurt.

3 Een brief van 23 december 1769 is geadresseerd: 'Johan van Hoogstraten koopman, wonende in de
Venestraat in 's Hage' (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, VIIIG 60). Dit zal zijn ouderlijk huis
zijn geweest. Blijkens transportregtisters in het gemeentearchief van 's-Gravenhage had Johans
vader Hendrik op 29 april 1737 een huis in de Venestraat voor 2980 gulden gekocht. In het in de
vorige noot genoemde artikel worden twee huizen van Johan aan deze straat genoemd, met opeen-
lopende nummers. Zowel Johans vrouw in 1809 als Johans zoon Hendrik in 1810 woonden bij hun
overlijden in een huis aan de Venestraat.

4 Johans gedicht: Bij gelegenheid mijne aanstelling tot vroedschap van 's Gravenhage ter vlugt ontworpen en
uitgesproken op den avondmaaltijd den 26 Slagtmaand 1787, en M.G. Wildeman, 'Namen der Heeren
Burgemeesteren, Schepenen, Vroedschappen en Tresoriers van 's Gravenhage die sedert den jare
1738 tot 1794 in dienst zijn geweest', Nederlandsche Leeuw XIV (1896), 51-64.

5 Gemeentearchief's-Gravenhage, DTB-gegevens.
6 Op de voorkant van het kartonnen plat staat het (veiling)nummer 1433. De bundel is door de Stich-

ting Familie van Hoogstraten in 2005 verkocht aan de bibliotheek van de Universiteit van Amster-
dam. De bundel is afkomstig van J.S. F. van Hoogstraten, kleinzoon van de gelijknamige broer van
J.W. P. van Hoogstraten en betreft mogelijk dezelfde bundel waarover P.G. Witsen Geysbeek in zijn
Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, zes delen (1821-1827), deel 3
(1822), 322, het volgende schrijft:'(...) in onzen tijd telden wij nog een' afstammeling, Johan van
Hoogstraten, onder de werkzaamste leden van het Haagsche dichtgenootschap, gelijk wij ook nog
een' geheelen bundel onuitgegeven gedichten van hem en van Joan Pieter van Hoogstraten bezit-
ten.' In de Catalogus der letterkundige nalatenschap van wijlen den heer P.G. Witsen Geysbeek, Amsterdam
1833 (exemplaar UB Amsterdam Nv 1307), komt de betreffende bundel echter niet voor.

7 UB Amsterdam, VIIIG 60 (in 1921 aangeschaft op een onbekende veiling). Deze bundel begint met
het gedrukte titelblad 'Verzaameling van Brieven aan Johan van Hoogstraten'. De bundel heeft
dezelfde bindwijze als de bundel 'Toezangen'. Het gelijksoortige veilingnummer is echter door
een signatuurplakkertje niet meer goed leesbaar.

8 Dit album amicorum (17,5 x 23 cm) berust in het gemeentearchief van 's-Gravenhage, hs. 162. Het
bedrukte opschrift luidt: vrienden-gedenkrol / van /johan / van / hoogstraten / oud / xxiii / jaaren /
den / xiv juny / mdcclxvi. Het album bevat bijdragen van bekende dichters en schilders als Willem
Bilderdijk, Aart Schouman, en Dirck van der Aa. Over het album: C.C. Berg, 'Het Album Amico-
rum van Johan van Hoogstraten in de bibliotheek van het Gemeentearchief, Ons Den Haaggisteren
vandaag: j rg 1 (1986), nr. 1,4.

9 Het wapen is afgebeeld boven een bijdrage van Joan Pieter van Hoogstraten uit 1764 op blz. 13 in
het album. Dit familiewapen ook in: M. Balen, Beschryvinge derstadDordrecht, Dordrecht 1677,347.

10 Een gedicht van hem in: Zilvere bruiloftszangen voor den heere Festus Gesner, en mejuffrouw Susanna He-
lot. Geviert inAmsteldam, den VIL van wiedemaand, MDCCXLV1I (Koninklijke Bibliotheek te 's-Graven-
hage, Gel Ged 237).

11 Archief Nederlands Hervormde Gemeente Amsterdam: 'Gosiwines van Hoogstraten en Alida
Madekker 12 oktober I74~ï7met attestatie van Lissabon'. Volgens hetzelfde archief is Joan Pieter op
16 februari 1653 lidmaat van de Gereformeerde Kerk en woont hij op de Beschuitmarkt te Amster-
dam.

12 Deze brief bevindt zich in het brievenboek (noot 7).
13 De eerste 15 bladzijden van het brievenboek (noot 7) zijn gevuld met aantekeningen wegens maag-

schap, bestaande uit: ten eerste 'de geslachtslijst der Van Hoogstratens', en ten tweede 'afschriften
van Joan Pieter van Hoogstraten in 1765 gemaakt van genealogische aantekeningen betreffende
het geslacht Van Hoogstraten, eertijds geschreven door zijn grootvader Philips van Hoogstraten'.
In zijn brief van 29 januari 1773 vraagt Joan Pieter aan Johan opnieuw gegevens 'om mijne familie
aanteekeningen te kunnen uitbreiden'. Het bewaard gebleven overzicht eindigt echter in 1765.
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14 De titels van de gedichten in dit katern zijn:
- Naamsoorsprong en wapen (drie kapperduiven);
- Onder den Afbeelding van mijn vader Gozuijn van Hoogstraten;
- Onderde Afbeelding van mijne Moeder Alida Madekker;
- Gedenkteken van mijne verplichtinge aan mijne Hooggeachte Nichte Mejuffrouwe Alida Brug-

man, gedateerd 1759;
- Ter gedachtenisse van mijn vaders Broeder Johan van Hoogstraten;
- Op desselfs zinspreuk: Jehova voor het Hoogstegoed;
- Ter gedachtenisse van mijn Broeder Philipp: van Hoogstraten;
- Liefdeblijk aan den Heere Hendrik van Hoogstraten, mijn vaders Broederszoon;
- Gedachten wegens den Heere neef Hendrik van Hoogstraten;

- Aan den Heere en Neef desselfs zoon Johan van Hoogstraten;
- Aan denzelven in zij ne vriendenrol;
- Tijdschrift in bovengenoemde vriendenrol, gedateerd 1764;
- Ter gedachtenisse van Alexander van Hoogstraten, Grootvader Broederszoon;
- Onder de Afbeelding van mijn Overgrootvader en Moeder;
- Ter gedachtenisse van mijn Grootvader van Moederszijde, Wijnand Madekker;
- Onder de afbeelding van mijne Moeije Elizabeth Brugman, gebooren Madekker, geschildert met

een Bloemmandje.
15 Gemeentearchief 's-Gravenhage, DTB-gegevens. Gerrit Beijer werd op 7 mei 1790 begraven in de

Grote Kerk te Den Haag, oud 54 jaar.
16 Mogelijk zijn deze gedichten ook opgenomen in: G. Beijer, Dichtgewijde mengelingen. Een exem-

plaar van Beijers dichtbundel uit 1771 berust in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (KB 841C
16; 852 G 215).

17 Portrettenverzameling van het gemeentearchief Rotterdam, nr. 1211. Het portret stond voorheen
ten onrechte op de naam van Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770).

18 NieuwNederlandschBiografisch Woordenboek X (1937), 811-813. Een 25 oktober 1781 gedateerde bijdrage
van H. Riemsnijder staat in het album amicorum op blz. 150.

19 Brievenbundel (noot 7), 245-248.
20 Op blz. 207 van het album, samen met een 20-regelig gedicht, gedateerd 16 maart 1784 en onderte-

kend 'La Haye B. Bolomeij', incipit: 'De la tendre amitié ce Recueil est Ie temple'.
21 Door de boekhandelaar B.M. Israël aan F. van Hoogstraten te Hengelo (Gld) te koop aangeboden.

Het exemplaar werd echter verkocht aan een zekere Van Hoogstraten te Amsterdam.
22 Dit geldt voor de voor dit artikel gebruikte boeken, die in 2005 door de Stichting Familie van

Hoogstraten aan de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam zijn verkocht. Aangezien
Johan van Hoogstraten ook losse gedichten verstuurde, kunnen exemplaren van de Dichtgewijde
snipperuuren en de vervolgen daarop van samenstelling verschillen. Zo is het gebruikte exemplaar
van de Dichtgewijde snipperuuren met het eerste vervo/gbijeengebonden.

23 Bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage: Gedachtenis van mijnen duurgeschatten
vriend den heere Albertus van der Muur. Overheden binnen Leiden den 3. der wintermaand 1770. In den ouder-
dom van XXXII. jaaren X. maanden.

24 W. Moll, Catalogus van de Historisch-Topografische Bibliotheek, 's Gravenhage 1921, twee delen.

uit Antwerpse Bron (140)

vij julij 1584; Ten versuecke van PeeterSymonss, schipper van Westsanen. Niclaes Wyns, kaes-
cooper, poirter deser stadt, woonende op de Boterroye, juravit warachtich te zyne dat de voirs.
Peeter Symons opten vyfden deser maent july tot zynnen huyse gelevert heeft de quantiteyt
van twee hondert stucken hollantsche kaesen by hem ter selver tyt geloost vuyten scepe van
Merten Franss, schipper van Vlissingen.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 379, f. i88][M.V-K]
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het portret van...1

[Johannes Ferdinand Josephus Karthaus]

Johannes Ferdinand Josephus Karthaus (zn. van Johannes Petrus Karthaus en Hendrika Rummel),
geb. Delden 9-12-1821, koopman, overl. Semarang 23-10-1894,, otr./tr. Batavia 26-2/25-3-1848
Maria Anna Christina Melchers (dr. van Franzjoseph Anton Melchers en Elisabeth Maria Schmed-
ding), geb. Amsterdam 20-7-1828, overl. 20-3-1877 op de Middelandse Zee ter hoogte van
Mallorca, aan boord van het stoomschip 'Prins van Oranje', waarmee zij als eerste klasse
passagier met haar inlandse bediende van Semarang naar Nederland voer.
Uit het huwelijk zijn negen kinderen geboren.

J.F.J. Karthaus arriveerde in 1844 met het fregat 'Erfprinses Sophie' te Batavia. Na een tiental jaren
keerde hij voor langere tijd terug naar Europa, om zich daarna opnieuw in Indië te vestigen, echter
nu in Semarang. Daar bouwde hij een bloeiende handelsonderneming op. Behalve zakelijk, was
J.F.J. Karthaus zeer actief in kerkelijke aangelegenheden. Zo was hij, samen met zijn schoonzoon
G. J. J. Schmutzer, lid van het kerk - en armbestuur van de r.-k. kerk te Semarang. Aldaar werd onder
verantwoordelijkheid van dit bestuur de nieuwe St. Jozefkerk gebouwd. Voorts behartigde Karthaus
jarenlang de belangen van de wezen van Semarang, als regent en secretaris-thesaurier van het r.-k.
weeshuis. Ook financieel heeft Karthaus de kerk in ruime mate gesteund. In 1884 benoemde de Paus
hem tot ridder in de orde van Sint Gregorius de Grote. Het zijn de versierselen van deze ridderorde,
die hij op de hier afgebeelde foto draagt. Het portret werd zeer waarschijnlijk ter gelegenheid van het
heugelijke feit gemaakt. Op de achterzijde staat de naam van de maker: R. Schütz, photograaf Sema-
rang.

A. Clobus

Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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de verwanten van
Jan Pietersz. Dou(w)

(vervolg van blz. 136)

DOOR C. DE GRAAF

ArentWoutersz

, I ,
I I

Pieters Arentsz Douw Symon Arentsz

Arent Pieterz Douw (bezit graf met klaverblad) Lenaert Sy monsz Douw

Pieter Arentsz, kuiper (bezit graf met klaverblad) Marij tgen Lenaerts Douw

Jan Pietersz Douw (wapen met drie klaverblaadjes) Joris Jacobsz van Bremen

Philips Jansz Douw Lenaert Jorisz van Bremen
(handmerk gestileerd klaverblad)

Catharina Douw Philips Philipsz Douw
x

Albrecht Lucasz van Steveninck
(wapen met drie klaverblaadjes)

Margaretha Clara Douw
x

Gualtherus Zoutmaat
(wapen met drie klaverblaadjes)

De familieverhoudingen waarnaar verwezen wordt op blz. 115

VIIc. Johannes Douw, geb./ged. Leiden 7-2/14-4-1615, landmeter en notaris 1638-1682, begr.
Leiden week van 1/8-3-1682, tr. (1) Leiden 9-6-1640 EvaLourisdr. Sitteen, geb. ca. 1615, overl./begr.
Leiden 22/26-12-1641; tr. (2) Leiden (schepenen) 9-4-1644 Catharijna Heyndricksdr. Thier, overl.
tussen 1667 en 1669, dr. van Heyndrick Jansz. Thier en Aaltje Florisdr; otr./otr./tr. (3) Leiden/
Rotterdam/Noordwijk (schepenen) 9/10/29-5-1669 AaltjeBesemer (zijn schoonzuster), geb. Rot-
terdam, overl. na 1688, wed. van dr. Johannes Thier, chirurgijn.

Johannes Douw (ook vaak Jan Jansz. Douw) werd in 1634 op 19-jarige leeftijd ingeschreven in de
matrikelen van de universiteit als student in de wiskunde125. Al in 1635 was hij landmeter'26. In
1640 woonde hij in de Nieuwstraat. Zijn vrouw Eva Lourisdr. overleed reeds eenjaar na haar huwe-
lijk127. Bij zijn tweede huwelijk in 1644 woonde Johannes nog steeds in de Nieuwstraat. Hij kocht
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Huwelijkscontract tussen Johannes Douw en Catharina Thier, 1644
(RAL,familiearchiefDouw, inv. nr.5)

in 1645 een huis aan de Maarsmansteeg van Willem Jansz. Swanckaert128. Dit is ook het huis waar
hij daadwerkelijk heeft gewoond, zoals blijkt uit de lidmatenlijst van de Remonstrantse gemeente
uit 1656. Ook zijn schoonmoeder woonde bij hen in129. Vanwege het feit dat hij behoorde tot de
Remonstrantse gemeente, zijn er van zijn kinderen geen doopdata bekend.

Johannes Douw en Catharina Thier erfden in 1667 van de ouders van Catharina, Hendrick Jansz.
Thier en Aaltje Florisdr., een huis aan het Marendorp (de huidige Haarlemmerstraat)'30. Dit huis
vererfde na de dood van Johannes eerst op zoon Johannes Douw en later op diens dochter Marga-
retha Douw, gehuwd met Daniel Basius. Deze Daniel verkocht het huis in 1708 aan Jan Peereboom
dejonge.

Na het overlijden van zijn tweede vrouw trouwde hij, nog steeds wonend aan de Maarsman-
steeg, in 1669 met zijn schoonzuster Aaltje Besemer. Hun huwelijkscontract werd opgesteld voor
notaris Lambert van Swieten'31.

Akte van admissie vanjanjansz. Douw als landmeten 1635
(RALjamiliearchiefDouw, inv. nr.3)
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Johannes Douw was in 1669 mede-erfgenaam van Cornelia van Swiecen'32. Haar neef133, de no-
taris Lambert van Swieten, kreeg haar huis aan de Nieuwe Rijn alsmede enkele grafsteden in de
Hooglandse en de Pieterskerk. Legaten waren er voor Johan Thier en Catharina Thier, gehuwd
met Johannes Douw'34. Wel diende Johan Thier hiervan elk zeshonded gulden af te dragen aan
zijn beide dochters Margaretha en Aaltje Thier. Catharina moest eveneens haar zoon Florentius
en haar dochter Aaltje elk zeshonderd gulden geven. Waarom zoons Johannes en Pieter niet zijn
vermeld, is onduidelijk. Beiden waren namelijk nog in leven.

Toen Johannes Douw op 17 maart 1674 voor Cornelis de Haes zijn testament maakte, benoemde
hij zijn vier kinderen bij Catharina Thier tot universele erfgenamen. Dit testament werd op 9
maart 1682 geopend voor notaris Lambert van Swieten'35. Zoon Johannes zou als prelegaat een
bijbel, het meetinstrument van vader gedateerd 1624 (= J.P. Douw), de vijf delen Historie van Bor,
en enkele koperen instrumenten ontvangen. Indien hij belang had bij enkele grotere kaarten, dan
zouden die door hem er uit gehaald mogen worden, maar verder dienden de minuutkaarten van
hem te worden verbrand (!). Zoon Florentius kreeg de portretten van vader Jan Pietersz. Douw en
van diens schoonvader Philips de Sadelaer. Aan boeken kreeg hij onder meer de 'Inleiding tot de
Hollandse rechtsgeleerdheid' van Hugo de Groot en een boek van Symon van Leeuwen. Pieter
kreeg voornamelijk boeken, waaronder een door Ravesteyn gedrukte bijbel. Alyda tenslotte ont-
ving naast een bedrag van tweehonderd gulden voornamelijk boeken, waaronder één van Eras-
mus, één van Thomas a Kempis en een boek getiteld 'het Mennisten martelaarsboek'. Bij scheiding
van de boedel in 1683 voor notaris Lambertus van Swieten kwam het huis in de Maarsmansteeg in
handen van zoon Johannes Douw. In 1708 verkocht Daniel Basius, gehuwd met Margaretha Douw,
het huis.

Uit het tweede huwelijk:

1. Johannes Douw, volgt VIIIc36.
• 2. Florentius Douw, geb. Leiden ca. 1647, doctor in de medicijnen, begr. Leiden 1-12-1703 (im-

post), otr./tr. Leiden/Wassenaar 3/22-5-1675 Christina Schouten, geb. Weesp, begr. Leiden
5-11-1703 (impost).
Florentius werd voor de eerste maal ingeschreven aan de Leidse universiteit op 12-jarige leeftijd op
11 maart 1659'37. Hij promoveerde daar in 1670 op een dissertatie getiteld De suppressione menstruo-
rum '}S. Jaren later, in 1675 werd hij nogmaals ingeschreven als medicina: doctor honoris causa, om
tenslotte voor een derde maal ingeschreven te worden op 24 maart 1681'39.

Florentius en Christina Schouten, wonende aan het Marendorp maakten op 14 augustus 1677
een mutueel testament"10. In 1690 zou hij kastelein te Halfweg worden, als opvolger van zijn
broer.

3. NNDouw, begr. Leiden 5-12-1650.
4. Pieter Douw, overl. na 1674. Waarschijnlijk is hij identiek aan de Pieter Douw, begr. Leiden

week van 12/19-2-1692.
5. NNDouw, begr. Leiden 17-2-1655.
6. NNDouw, begr. Leiden 12-8-1655.
7. NNDouw, begr. Leiden 12-6-1656.
8. Alida Douw, overl. voor 1705, tr. Leiden (schepenen) 11-3-1685 Pieter de Haes, geb. Leiden,

wolscheider, begr. Leiden 13-12-1715 (impost), zn. van Jan de Haes en Elsje Lambrechts.
Hij tr. (2) Leiden (schepenen) 17-3-1705 Geertruyt van der Haven, begr. Leiden 24-12-1720
(impost), wed. van Hendrick Cloots.
Uit dit huwelijk, ged. te Leiden (rem.):
a. Joan deHaes, ged. 11-1-1686.
b. Johannes de Haes, ged. 16-6-1688.
c. CathrijndeHaes,ged. 30-1-1691.
d. Jan deHaes, ged. 6-7-1692.
e. Jan deHaes, ged. 3-6-1696.
Uit het huwelijk Thier/Besemer:
- Matthijs Thier, geb. Leiden, overl. tussen 1685 en 1688. Zijn moeder verklaarde in 1688 dat haar
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inmiddels overleden zoon Matthijs Thier een aantal jaren geleden een onbehoorlijk leven
leidde met ene Jannetje de Vries, van Reeuwijk141.

- Margaretha Thier, ged. Leiden 19-5-1652 (Ev. Luth.), overl. Amsterdam, begr. Leiden 15-8-1711, tr.
(1) Leiden (schepenen) 8-7-1670 Pieter Houttijn, geb. Leiden, koopman, overl. vóór 1711, zn. van
Cornelis Francken Houtijn, passementier, en Maria de Caesticker; tr. (2) RutgerLackvoort.
Getuige bij het huwelijk was Jacob David, de echtgenoot van Ermpje Harmens Douw. Zij be-
hoorden eveneens tot de Remonstrantse gemeente. Op 21 augustus 1711 openden schepenen van
Leiden op verzoek van Arnoldus de Castecker, Pieter de Haes en mr. Daniel Basius, de execu-
teurs-testamentair van Pieter Houtijn en Margaretha Thier het testament uit 1690. Als erfgena-
men worden genoemd:

- Jacobus Douw en Margriete Douw, kinderen van de overleden zwager en neef Johan Douw;
- Kind of kinderen van Florentius Douw, zwager en neef;
- Alida Douw, gehuwd met Pieter de Haas, nicht en schoonzus;
- Kind of kinderen van Philips Douw Philipsz., neef, gehuwd geweest met Johanna Bogaerts;
- Kind of kinderen van Catharina Douw, gehuwd met Albert Lucas Steveningh, nicht;
- Kind of kinderen van wijlen Anna Douw, gehuwd met ds. Provoost, nicht.

Voorts laat Pieter een bedrag van duizend gulden na aan het hofje van Frans Joosten van der
Linden (een remonstrants hofje), waarvan hij regent was en een identiek bedrag aan de Remon-
strantse gemeente. Zij n broer Frans zou later bekend worden als stichter van het tweede remon-
strantse hofje: het Frans Houtijn-hofje.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Houtijn, ged. Leiden (rem.) 4-7-1674, overl. jong.

NS£

Detailvan een kaartvanjohannesjetnsz. Douw, 1655
(RAL, Gasthuizen, inv. nr. 1187)
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VIIIc. Johannes Douw, geb. Leiden ca. 1645, landmeter, overl. huis Swanenburg 24-11-1689142,
begr. Leiden week van 26-11/3-12-1689143, tr. Catharina Spaan, overl. vóór 1689.

Johan Douw werd in 1664 landmeter144.
Johan Douw, opziener van Rijnland en wonende op het huis Swanenburg, maakte op 11 no-

vember 1689 zijn testatnent14S. Naast zijn kinderen die zijn erfgenaam zullen worden, laat hij een
legaat na aan zijn broer Florentius Douw en zijn zuster Aldia Douw, gehuwd met Pieter de Haas.
Voorts krijgen Margriete Tier, schoonzuster en nicht, en haar man Pieter Houtijn, de kinderen van
neef Philips Douw en de beide kinderen van nicht Catharina Douw, gehuwd met Albert Lucas van
Stevening een legaat. Ook zijn voormalige koetsier Claes Gerritsz. wordt bedacht, en wel met een
som ineens van tweehonderd gulden, terwijl de armen van de woonplaats waar hij mocht komen
te overlijden een bedrag van vijfhonderd gulden zou krijgen. Hij overleed minder dan twee weken
later op het huis Swanenburg op Spaarndammerdijk, twee minderjarige kinderen achterlatend.
Voogden over de kinderen werden Florentius Douw, broer van de overledene en Pieter Houtijn,
zwager en neef. Douw werd wel in Leiden begraven. Hij bezat daar een graf in de Pieterskerk, dat
later in het bezit was van zijn zoon Jacob en dochter Margaretha, gehuwd met Abraham Rijckevor-
sel.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Douw, volgt IX.
2. Margaretha Douw, geb. Den Haag 17-1-1677'46, overl./begr. Rotterdam (Grote kerk) 8/15-

8-1746, otr. (1) Den Haag 25-4-1694 mr. Daniel Basius, geb. Rotterdam 1662147, advocaat;
otr./tr. (2) Den Haag (Scheveningsche Kerk) 1/17-8-1723 Abraham van Rijckevorsel, geb. Rot-
terdam 31-10-1677, advocaat voor het Hof van Holland, begr. Rotterdam (Grote kerk) 7-6-
1755) zn- van Huybert van Rijckevorsel, brouwer, en Maria de Riemer, wedr. van Cunera
Olshoorn.
Jacob Douw en Margaretha Douw waren erfgenaam van hun oom van moederszijde Jacob Spaan.
In 1700 waren ze aanwezig bij de doop van een dochter van Isaak Gill en Elisabeth Basius te Rotter-
dam (remonstrants). Margaretha komt als huwelijksgetuige voor bij het tweede huwelijk van haar
schoonzuster Susanna Coone in 1712. Zij is dan woonachtig in Den Haag.
Uit het eerste huwelijk, ged. te Den Haag (rem.):
a. Cathrina Basius, ged. 12-6-1695 (get. Pieter Basius en Anna Ravesteijn).
b. JohannaBasius, ged. 9-6-1697 (get. Pieter de Haas en Alida Douw).
c. BalthaserBasius, ged. 24-12-1698 (get. Nicolaes Bergman en Johanna Aenschot).

IX. Mr. Jacob Douw, geb. 1672, advocaat voor het Hof van Holland, begr. Leiden 20-8-1704
(impost), otr./tr. Leiden/Wassenaar 1/19-9-1695 Susanna Koone, ged. Leiden 13-9-1668, begr.
Leiden 29-10-1739 (impost), dr. van Johannes Coone en Elisabeth de Corne. Zij otr. (2) Leiden
21-7-1712 Laurens van Buuren, geb. Dordrecht, begr. Leiden 5-5-1726 (impost), zn. van Adriaen
van Buuren, wedr. van Elisabeth van Tongeren.

Jacob Douw werd in 1684 ingeschreven aan de Leidse Universiteit als 12-jarige'48. Hij promoveerde
op 28 juli 1693 aan de Leidse Universiteit op het proefschrift DeNuptis'49. Hij woonde na zijn huwe-
lijk aan het Steenschuur.

Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:

1. Jan Douw, ged. 10-6-1696, begr. Leiden 12-7-1696 (impost).
2. Elisabeth Douw, ged. 16-6-1697, begr. Leiden 16-11-1771 (impost) (ongehuwd).
3. Catharina Douw, ged. 28-8-1698, begr. Leiden 1-9-1698 (impost).
4. Jan Douw, volgt X.
5. BalthazarDaniëlDouw, ged. 18-11-1700, begr. Leiden 5-7-1741 (impost) (ongehuwd).
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6. Catharina Douw, ged. 27-12-1701, begr. Leiden 29-5-1703 of7-7-1703 (impost).
7. Jacob Douw, ged. 8-3-1703, begr. Leiden 29-5-1703 of 7-7-1703 (impost).
8. Jacob Douw, ged. 11-3-1704, begr. Leiden 26-4-1704 (impost).

X. Jan Douw, ged. Leiden 17-9-1699, lakenfabrikant, ouderling, overl./begr. Leiden 16/19-5-
1778 (impost), otr. Leiden 2-1-1733 Johanna van Hoogmade (zijn nicht), ged. Leiden 17-4-1699,
begr. Leiden 14-10-1762 (impost), dr. van Balthazar van Hoogmade en Johanna Coone.

Jan Douw werd ingeschreven als student aan de Universiteit van Leiden op 17 maart I7i4's°. Jan en
Johanna waren neef en nicht, aangezien hun moeders volle zusters waren. Bij de doop van Johanna
was haar latere schoonmoeder Susanna Coone als getuige aanwezig.

Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:

1. Susannajohanna, ged. 21-1-1735, begr. Leiden 6-11-1745 (impost).
2. Elisabeth Baldina, ged. 16-1-1737, begr. Leiden 3-11-1738 (impost).
3. Jacob Balthazar Douw, volgt XI.

XI. Jacob Balthazar Douw, ged. Leiden 22-11-1739, raad en schepen van Leiden, kapitein der
schutterij, overl. Leiden n-2-i792ls', begr. Leiden 13-2-1792 (impost), otr. (1) Leiden 23-9-1762
Anna Maria Marcus, ged. Leiden 25-1-1737, begr. Leiden 31-12-1774 (impost), dr. van Joost Mar-
cus, veertig van Leiden, en Cecilia van der Velde; otr. (2) 28-5-1790 Wijnanda Petronella van Hool-
werff, geb. Hoorn.

Jacob Balthazar Douw werd tweemaal ingeschreven aan de Leidse universiteit. De eerste keer was
als jonge scholier op 15 augustus 1752, toen hij dertien jaar oud was. De tweede keer als 50-jarige
(honoris causa) op 5 november 1790'52. Op 15 april 1760 promoveerde hij op het proefschrift deSena-
tus consulto Macedoniano'".

Jacob Balthazar Douw had vele effecten ter waarde van duidzenden ponden in Engeland. In
1789 benoemde hij zijn zoon Joost Pieter Helenus tot zijn gemachtigde, om na zijn overlijden deze
effecten te beheren154. Nadat zijn zoon echter op 18 mei 1789 overleed, moest hij anderen hiertoe
machtigen: Pieter Jan Marcus, Pieter van Lelyveld en Jacob Bertram van der Steen (allen raad en
(oud)burgemeester van Leiden)155. Geregeld machtigde hij Engelse kooplieden om Engelse effec-
ten te verkopen'56.

Op 29 juli 1789 keerde hij aan de regenten van de gasthuizen door zijn zoon nagelaten vijf-
honderd gulden uit in obligaties, die hij zelf van zijn vader en overleden zuster Elisabeth had
geërfd157.

Jacob Balthazar Douw maakte op 5 november 1791 zijn testament158. Kort voor zijn dood ontving
hij nog een erfenis van 55.000 gulden (te delen met zijn neef Hendrik Balthazar van Halteren,
zoon van David van Halteren en Elizabeth van Hoogmade). Hun tante Cornelia van Royen, wedu-
we van Ulricus Velingius en eerder van Jan van Hoogmade was op 22 juni 1792 overleden. Volgens
het testament dat zij met haar man Jan van Hoogmade had gemaakt op 15 januari 1734 voor notaris
Wolf te Leiden, zouden zijn familieleden Van Hoogmade een bedrag van 55.000 erven als de laatst-
levende zonder wettige nakomelingen was overleden. Het enige kind van Jan van Hoogmade en
Cornelia van Royen (Johanna Cornelia van Hoogmade) was geboren drie maanden nadat oom Jan
van Hoogmade op 21 december 1735 was overleden. Zij was echter op 13 juli 1759 overleden, min-
derjarig en zonder nakomelingen. Door het overlijden van tante Cornelia van Royen werd dus nu
het testament van 1734 tot uitvoer gebracht159.

Douws weduwe maakte op 23 mei 1792 haar testament, waarin ze onder meer opnam begraven
te willen worden in de Grote Kerk te Hoorn, naast haar eerste man mr. Jan Hendrik van Stralen160.
Vele personen kregen van haar een legaat van soms meer dan enkele duizenden guldens. Met name
veel mensen uit Hoorn (zoals de postmeester Anthony Schagen, Peter Beek, Willem Schuurman)
kregen legaten. Na de dood van Douw hertrouwde ze vermoedelijk met een zekere Nahuis. Bij de
doop van haar stiefkleinzoon in 1796 trad zij op als doopgetuige, waarbij zij genoemd wordt als
Wijnanda Petronella Nahuis, geboren Hoolwerff.
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Zegel methandtekening]acohBalthazar Douw, 1791
(RAL,0NA,inv.nr.238z)

Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:

1. JohannaElisabetkDouw,ged. 21-8-1764, begr. Leiden4-6-1773 (impost).
2. JoostPieterHeknusDouw, ged. 7-10-1766, begr. Leiden 20-5-1789 (impost).

Joost is als 16-jarige ingeschreven als student rechten aan de Leidse universiteit161. Hij maakte als
23-jarige zijn testament op 18 april 1789 voor notaris Soetbrood. Hij benoemde zijn vader tot uni-
verseel erfgenaam, waarbij verschillende instellingen legaten van 500 gulden ontvingenlSi.

3. Margaretha HenrietteDouw, ged. 24-3-1771, overl. Den Haag 29-4-1839, otr. Leiden 7-6-1792
mr. Jacob van derSleyden, geb. Den Bosch 1765, griffier der staten van Holand, RNL, overl.
Den Haag 8-4-1842, zn. van Cornelïs Wilhelmus van der Sleijden en Maria de Jongh.
Margaretha Henriette Douw verkreeg op 21 februari 1792 veniam artatis van de Staten van Hol-
land, waardoor zij meerderjarig werd en zelfstandig in staat was beslissingen te nemen163. Dit
hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat haar beide ouders inmiddels waren gestorven en zij het
plan had opgevat te gaan trouwen. Van haar vader erfde ze onder meer een bedrag van honderd-
duizend gulden aan obligaties, die echter onder fideï-commis werden verkregen164. Volgens het
testament van haar stiefmoeder erfde ze van haar een parclketting en andere juwelen, alsmede een
bedrag van 23.000 gulden in obligaties165. Op 7 juni 1792 maakten Margaretha Henriette Douw en
Jacob van derSleyden huwelijkse voorwaarden166. Met haar overlijden op 29 april 1839 stierf haar
geslacht uit.

Uit dit huwelijk:
a. ongedoopt kind,bcgr.Leiden 27-3-1793(impost).
b. Corneilk Guillattme van der Sleyden, geb./ged. Leiden (Waalse Kerk (= WK)) 29-11/10-12-1794, tr.

Maastricht 16-6-1823 Emilie Louisejosine de Schwartz, geb. Maastricht, dr. van Philip de Schwartz
en Henriette Jeanne de Jacobi.

c. Jacques Pierre Balthasar van derSleyden, geb./ged. Leiden (WK) 27-2/13-3-1796, begr. Leiden 22-12-
1797 (impost).
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d. Marie Anne van der Sleyden, geb./ged. Leiden (WK) 9/28-5-1797, overl. Haarlem 3-2-1878, tr. Den
Haag 24-10-1838 Jhr. Louis Jacques Quarks van Ujford, geb./ged. Haarlem (WK) 16-3/3-4-1796,
rechter, wethouder Haarlem, lid Eerste Kamer, overl. Haarlem 7-11-1872, zn. van Jhr. mr. Pierre
Nicolas Quarlcs van Ufford en Margaretha Geertruida Hoofman.

e. ïde Petronelle Agathevan derSleyden, geb./ged. Leiden (WK) 17-2/6-3-1799.
f. RegineCatharineCornelie van der Sleyden, geb./ged. Leiden (WK) 1-2/1-3-1801.
g. Jacques Balthasar van der Sleijden, geb./ged. Den Haag (WK) 27-9/21-10-1802.
h. Jean Pierrevan der Sleijden, geb./ged. Den Haag (WK) 4/26-12-1803.
i. Nicolas Francais Gisbertvan der Sleijden, geb./ged. Den Haag (WK) 27-3/17-4-1806.
j . RosewinejeannetteCatharinevan der Sleijden, geb./ged. Den Haag (WK) 1/9-4-1807.
k. Carolinajoanna van derSleijden, geb. Haarlem 1812.

4. Daniët van der VeldeDouw, ged. 2-8-1772, bcgr. Leiden 7-6-1773 (impost).

IVb. Jacob Pietersz., geb. ca. 1515, drapier, overl. na 1573, tr. NN.
Jacob Pietersz. wordt vermeld in de genealogie van Douw, samen met zijn kinderen. Over hem is
niet veel bekend. Zijn beide zoons zijn drapier van beroep, zodat waarschijnlijk ook Jacob Pietersz.
als drapier werkzaam is geweest. Hij zal dan identificeerbaar kunnen zijn met de Jacob Pieters
Aertsz., die in 1567 nog geld kreeg van Philip van Noorde PhÜipsz. Voor Philip stond Pieter Sv-
monsz. Dou (neef van Jacob Pietersz.) als borg garant'67.

Deze zelfde Jacob Pieter Aerntsz., drapier, stond borg voor Pieter Aerntsz. kuiper (de vader Jan
Pietersz. Douw?) toen hij een losrente van twee pond stelde op een huis aan de Hooigracht158. Jacob
Pieter Aerntsz. was overigens hierbij tevens een van de schuldeisers, samen met Claes Huyghensz.,
bontwerker, Willem Cornelisz., schrijnwerker, Dirck Cornelisz., waslichter, Joris Willeboirtsz., ge-
zamenlijk hooftmans van het 'Onser Liever Vrouwen broederschap en zusterschap dat men hout
inSt.Pacraskercke'.

Jacob Pietersz., drapier, woonde net als zijn beide zoons aan de Hooigracht, aangezien hij wordt
vermeld als belending in 1561169. Hij stond borg voor zijn zoon Pieter Jacobsz., drapier in 1573 in
verband met overdracht van onroerend goed op de Hooigracht170.
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Uit dit huwelijk:

1. Harmenjacobsz., volgt Vb.
2. Pieterjacobsz., geb. ca. 1545, drapier en wolwever, tr. NN.
In 1581 vermeld als wonend aan de Hooigracht17'. Volgens Douw was dit huwelijk kinderloos.

Vb. Harmenjacobsz., geb. ca. 1540, drapier, begr. Leiden 10-12-1612 (won. Hooigracht), otr.
Leiden 19-11-1575 Marijtgen Huychendr., dr. van Huych Andries Hugen (en kleindr. van Andries
Hugen en zijn eerste vrouw Catrijn Garbrants172).

In 1581 woonachtig aan de Hooigracht, samen met vrouw en zoon Jacob173.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Harmensz., volgt VId.

VIb. Jacob Harmensz. Dou, geb. ca. 1578, schrijnwerker, overl. na 1615, tr. Leiden (schepenen)
29-9-1607 Annetgen Claasdr., van Leiden.

Jacob Harmensz. nam bij zijn huwelijk zijn vader Harmen Jacobsz. mee als getuige. Jacob Har-
mensz. Dou, schrijnwerker, 37 jaar getuigt met enkele andere personen in 1615 voor Claas Jansz.
van Immerseel, herbergier in de stadsherberg buiten de Zijlpoort over het slechte functioneren
van Jan Jacobsz. van Gooten als stadsdienaar174.

Uit dit huwelijk:

1. NN, begr. Leiden 17-6-1608 (Hooigracht).
2. NN, begr. Leiden 4-11-1610 (Hooigracht).

Illb. SymonArentsz., geb. ca. 1465, drapier, overl. na 1545, tr. NN.
Symon Arentsz. is samen met zijn broer Engel in 1524 voogd over de kinderen van zijn broer Pieter
Aerntsz.175. In 1543 borg voor zijn oomzegger Alijt Pieters176. In 1545 voogd over de kinderen van
Claes Aelbrechtsz. den Hartoech en wijlen Annetje Heynricksdr.177. Symon wordt 'naeste mage'
genoemd, maar hoe hij verwant is, blijft onduidelijk.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Neeltgen Symonsdr., geb. ca. 1500, overl. vóór 1588, tr. Jan Roelofs van Warmond, geb. ca.
1475, zn. van Roelof Arentsz.
Uit het werk van Douw zou blijken dat Maritgen Cornelisdr., een kleindochter van Neeltjen Sy-
monsdr., gehuwd was met Arent Pietersz. Douw (IVa)178.

2. GeertruytSymonsdr., overl. na 1588.
3. Cunera Symonsdr., geb. ca. 1510, overl. Leiden vóór 1588, tr. Joost Jacobs, houtkoper, overl.

vóór 1576.
Cunera Symonsdr., weduwe van Joost Jacobsz., houtkoper, gaf in 1576 een getuigenis af ten be-
hoeve van Dieuwer Maertensdr., weduwe van Pieter Cornelisz. van Katwijk. Cunera gaf aan op dat
moment 66 j aar oud te zij n179.
Uit dit huwelijk:
a. zoon, vermeld in 1588.

4. LenaertSymonsz. Douw, volgt IVc.
5. Maerten Symonsz. Douw, volgt IVd.
6. Pieter Symonsz. Douw, geb. ca. 1515, overl. Leiden ca. 1588, tr. AaltjeAertsdr.

Pieter Symonsz. Dou, poorter van Leiden, stelde zich in 1567 borg voor Philip van Noorde Phi-
lipsz., die als gevolg van een uitspraak voor het Hof van Holland aan Jacob Pieter Aartsz., drapier
een bedrag van 246 gulden moest betalen18".
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Uit het testament van Pieter Symonsz.. Douw en Aeltje Aerts blijkt, dat 3/4 deel van de erfenis
naar Lenaert Symonsz. Douw, Geertruyt Symonsdr., de kinderen van zaliger Maerten Symonsz.
Douw, de kinderen van zaliger Neeltje Symonsdr. en de zoon van Cunera Symonsdr. en Jacob Joos-
ten gaat, terwijl het resterende kwart naar Wouter Arents (broer van Aaltjen) en Aechte Claesdr.,
een nicht. Uit de boedel van Aaltje krijgen Meynsje Dircxsdr., haar zaliger zoons nagelaten doch-
ter 24 gulden en het convent van de Witte nonnen zes gulden181.

IVc. Lenaert Symonsz. Douw, geb. Leiden ca. 1515, drapier, overl. Leiden na 1588, tr. (1) Trijn-
tgen Andriesdr., geb. ca. 1522, overl. vóór 1579, dr. van Andries Hugensz. en Geertruyt Corne-
lisdr82; otr. (2) Leiden 20-6-1579 WillemtjeBarentsdr., overl. na 1606.

Lenaert Symonsz. Douw is in 1573 opgepakt in verband met het schrijven van brieven aan de
vijand, samen met Jacob Thomasz. brouwer en Claes Jansz. Brandt. Op 16 maart 1573 werden
ze door prins Willem van Oranje uit hun voorlopige hechtenis ontslagen op een borgtocht van
drieduizend gulden per persoon. Op 25 maart werd die borgtocht door de prins reeds verlaagd tot
duizend gulden. Zijn broer Pieter Symonsz. Douw stelde zich hiervoor borg183.

Vermoedelijk is Lenaert identiek aan de Lenaert Symonsz. Douw, wonende aan de Volders-
gracht, die op 20 juni 1579 zijn ondertrouw met Willemtje Barentsdr. (wonende aan de Zonne-
veldsteeg) liet aantekenen. Over eerdere echtgenoten wordt niets vermeld. Wel blijkt dit echtpaar
in 1581 aan de Zonneveldsteeg te wonen184, samen met Trijntje, Jan Jorisz. weduwe, de vroegere
schoonmoeder van Willemtje Barentsdr.

Willemtje Barents woont in 1606 nog steeds aan de Zonneveltsteeg in de Jan de la Faille-poort
(vermeld als Willemtje Lenert Simon Douwen)185. Over Lenaert en zijn nageslacht zijn veel gege-
vens te vinden in een dossier van de Weeskamer186.

Uit het eerste huwelijk:

1. keltgen Lenaertsdr. Douw, geb. ca. 1550, overl. na 1596, tr. vóór 1575Joris Willeboortsz. van
der Burg, drapier, later procureur van de vierschaar, overl. tussen 1606 en 1634, zn. van
Willeboort Jorisz.
Het bevolkingsregister van 1581 geeft aan de Hooigracht: Joorys Willeboirtsz., drapier; Aeltgen
Lenaertsdr; Haes, Trijn, Marijtgen en Willeboirt, kinderen; Geertgen Lenaertsdr., zuster187.
Uit dit huwelijk:
a. Haesgenjorisdr. van der Burg, geb. ca. 1575, overl. na 1611, otr./tr. Leiden (schepenen) 16-11/10-12-

1596 WijnantJansz. de Haes, overl. vóór 1634.
b. Trijntgen Jorisdr. van der Burg, geb. ca. 1577, overl. na 1634, otr. Leiden 27-1-1599 Jacob Jans de

Haes, portier van de Witte Poort (1634), overl. na 1634, broer van Wijnant de Haes.
c. Marijtgenjorisdr. van derBurg, geb. ca. 1579.
d. Willeboortjorisz. van derBurg, geb. ca. 1581.
e. MagteltJorisdr. van derBurg, geb. ca. 1583, otr. Leiden (NH) 22-7-1611 CornelisJansz. van Swanenburg,

bakker.
f. Dirck Jorisz. Verburg, geb. ca. 1585, overl. tussen 1606 en 1622, otr. Leiden 30-8-1606 Crijntgen

Lambrechtsdr. van Gameren, overl. na 1623, wed. van Gerijt Adams. Zij otr. (3) Leiden (schepenen)
3-1-1623 Willem Arents van Maarleveld, deurwaarder en herbergier.
Uit het huwelijk Verburg/Lambrechts:
fa. Joris Dircxz. Verburch, notaris, otr. Leiden 20-7-1638 MariaPieters van Brederode.
fb. ErmCgen Dircks Verburg, otr. Leiden 20-7-1628 Cornelis Lenaertsz. Voorboom, geb. Oud-Beijerland,

bode.
Uit dit huwelijk:
fba. Cornelia Voorboom, ged. Leiden 7-11-1631.

fc. Maria Verburg.
2. Marijtgen Lenaertsdr. Douw, otr. Leiden 13-8-1575 Jacob Maertensz., geb. Delft, slotenmaker.

Op 25 september 1635 keerde de Weeskamer een bedrag van ruim 128 gulden uit aan Lenaert en
Trijntjen Joris van Bremen, kinderen van wijlen Joris Jacobsz. van Bremen en Dirckjen Huychen in
verband met de erfenis van Marijtge Lenaerts Dou188.
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Genealogisch overzkhtvan de nakomelingen van Andries Huygen;
de onderste tak betreft de nakomelingen van LenaertSymonsz. Douw, begin 17e eeuw

(Weeskamer inv. nr.326pp)
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Uit dit huwelijk:
a. ]orisjacobsz. van Bremen, slotenmaker, overl. vóór 1634,tr- Dirckgen Huychen, overl. vóór 1634.

Op 14 april 1634 werden over de 24-jarige Lenaert en de 23-jarige Trijntje Joris van Bremen,
de beide nog minderjarige weeskinderen van wijlen Joris Jacobsz. van Bremen, slotenmaker,
en wijlen Dirckjen Huychen voogden aangesteld189, te weten hun meerderjarige broer Huych
Jorisz. van Bremen, slotenmaker en een neef, Cornelis Jansz. van Swanenburch, bakker. Eenjaar
later kregen ze hun erfdeel van wijlen hun grootmoeder Marijtgen Lenaerts Dou uitbetaald,
volgens de verdeling van goederen van 19 september 1635."° Lenaert tekende met een merk: drie
rondjes met een stokje (gestileerd klavertje). Zijn zuster tekende met drie rondjes naast elkaar:
000.

Twee jaar later quiteerden ze de Weeskamer voor de volledige betaling van hun toekomende
gelden.191

Uit dit huwelijk:
aa. TijsJorisz. van Bremen, geb. Leiden ca. 1600, dekenstrijker, otr. Leiden 29-3-1634 Pieternelletje de

Witte, geb. Leiden, dr. van Jan de Witte en Maddelena Ysbrantsdr.
ab. Huychjorisz. van Bremen, geb. ca. 1605, mr. slotenmaker, overl. 1685, otr. Leiden 1-4-1636 Catha-

rinaAelbrechtsdr. van Coywijck, wed. van Mathijs Vergeyn.
Huychjorisz. van Bremen was van beroep meester slotenmaker en (ijzer)smid. Hij werkte

veel voor de stad Leiden. Zo onderhield hij het geweer op het raadhuis en was hij kamer-
bewaarder van de artillerie. Daarnaast was hij gedurende meer dan veertig jaar de vaste
slotenmaker en smid voor de Pieterskerk. Vanaf 1668 ging het echter met de gezondheid
van Huych minder goed, waardoor hij zich meer en meer liet vervangen door zijn zoon Joris.
Zo verzocht hij in dat jaar zijn zoon Joris Huychen van Bremen, toen 26 jaar oud en net zijn
meesterproef met goed gevolg voor deken en hoofdlieden afgelegd, zijn werkzaamheden te
mogen laten verrichten wegens ouderdomsverschijnselen19*.

Vijfjaar later doet Joris als knecht van de artillerie het verzoek de functie van zijn vader
als kamerbewaarder van de artillerie te mogen waarnemen193. In beide gevallen wordt de
toestemming verleend. Tien jaar later, in 1683, sluiten Huych en zijn zoon Joris een overeen-
komst, dat de zoon de zaak van zijn vader over zal nemen194.

In 1685 zal Huych op ongeveer 80-jarige leeftijd zijn gestorven, aangezien op 2 april van
dat jaar in de registers van seclusiën van de Weeskamer het testament wordt ingeschreven,
dat Huych reeds op 29 augustus 1670 had laten maken voor notaris Jacob van der Sloffe.
In dat testament worden de drie kinderen bij name genoemd195. Na de dood van zijn vader
doet Joris nog een verzoek aan de stad, namelijk om zijn vader op te mogen volgens als smid
en slotenmaker van de Pieterskerk. Zijn vader had dat al 40 jaar gedaan, voordat hij oud en
zwak werd en last kreeg van 'ongemack aen de beenen' en hij zelf had dat al zo'n 18 jaar voor
zijn vader waargenomen. Het is niet bekend of dit verzoek ook werd ingewilligd196.
Uit dit huwelijk:
aba. Paulus van Bremen, geb. Leiden, mr. glazenmaker, overl. Leiden 1697, otr. Leiden 7-8-1670

Tannekenjans Plevier, geb. Leiden.
Paulus en Tanneken maakten op 27 april 1697 voor notaris Jacob van der Sloffe hun

testament op197. Dit testament werd op 6 juli 1697 ingeschreven in het register van seclu-
siën van de Weeskamer in verband met het van kracht worden van het testament door de
dood van Paulus van Bremen.
Uit dit huwelijk:
abaa. Hugo van Bremen, geb. Leiden, mr. glazenmaker, otr. Leiden 6-5-1707 Johanna van

Bonga.
abab. Johannes van Bremen, geb. Leiden, mr. glazenmaker, otr. Leiden 18-4-1698 Catrijna

van Schippenboord.
abb. Joris vanBremen, geb. Leiden ca. 1642, mr. slotenmaker, otr. Leiden 7-2-1681 Marijtgen Lou-

rensPiteyn, dr. van NN en Cathelijne Louris.
abc. Elisabeth van Bremen, vermeld in het testament van haar vader.

ac. Lenaert Jorisz. van Bremen, geb. ca. 1610.
ad. Trijntjenjoris van Bremen, geb. ca. 1611.
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b. Lenaertjacobsz. van Bremen, slotenmaker.
c. Ermptgenjacobsdr., tr. Gerritjacobsz. Vernoij, bode van Den Haag op Maastricht.
d. Beatrixjacobsdr. vanBremen, tr.]an Claesz., timmerman.

Uit dit huwelijk:
da. Pieternellajans.
db. Soetgenjans.

3. GeertgenLenaertsdr.Douw,tr.JanBartholomeusz.
Woont 1581 bij haar zuster Aeltgen.
Uit dit huwelijk:
a. Trijntiejansdr., ongehuwd in i634"e.

^O4

Handmerken van Lenaertjacobsz. van Bremen en zijn zuster Trijntje
(Weeskamer inv. nr. 118, deelsjol 100)

IVd. Maerten Symonsz. Douw, geb. Leiden ca. 1515, drapier, overl. ca. 1578, tr. (1) Maritgen
Florisdr., geb. ca. 1530, overl. Amsterdam 1573, dr. van Floris Willemsz., priester, en Grietge
Jansdr; tr. (2) Amsterdam (huwelijkscontract) 6-2-1574159 Anna Claesdr., geb. Amsterdam.

Maerten Symonsz. Douw trouwde omstreeks 1553 met Maritgen Florisdr., vermoedelijk een na-
tuurlijke dochter van de priester meester Florijs Willemsz. en Grietge Jans. Beide namen zijn af-
komstig uit het dossier bij de weeskamer van Leiden'00. Hierin bevinden zich enkele testamenten,
waarbij Maritgen Florisdr. telkens als erfgenaam wordt genoemd.

In 1556 wordt zij vermeld in het testament van Belije Jansdr., begijn in Haarlem2"1. Belije noemt
Maritgen hierbij nicht. Ook Maritgens dochter Stijne wordt in het testament bedacht, evenals
Maritgens (half)broer Jacob Gerritsz., die als ongeprofeste conventuaal in een Carthuizcrldooster
te Utrecht zat en die eveneens een bedrag kreeg. Tenminste, als hij niet het klooster zou verlaten.
Dat gold tevens voor diens zuster KatrijnGerritsdr., die als non inhet Agnietcnklooster te Leiden
woonde. Indien zij dat wel zouden doen, dan zou hun geld gaan naar hun moeder Grietje Jans, die
de zuster was van erflaatster Belije. Overigens was een tweede zuster van Belije, Katrijne Jansdr.,
eveneens begijn in hetzelfde begijnhof geweest, maar inmiddels gestorven. Deze gegevens kun-
nen slechts kloppen, indien we aannemen, dat Grietge Jansdr. met meester Floris Willemsz. een
dochter Maritge had, waarna ze huwde meteen zekere Gerrit, bij wie ze twee kinderen had: de non
Katrijn en de monnik Jacob.
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Twee jaar later blijkt er weer een testament te zijn, waarin Maritge Florisdr. als nicht wordt be-
deeld. Haar tante Katrijn Willemsdr., vrouw van Otto Gerritsz. van Wijck, goudsmid, liet Maritgen
diverse goederen na. Otto liet zijn deel van de goederen na aan Maritge Otten, zijn enige dochter
uit zijn eerste huwelijk bij Elisabeth Anthonisdr. Een van de zaken die zij zou erven, betrof een
rente op naam van Andries Willemsz. uit Zoeterwoude gedateerd 1494 ten behoeve van Willem
Willemsz. brouwer201. Willem Willemsz. brouwer gaf de rente in 1526 aan zijn kinderen uit zijn
huwelijk met Pietertgen Adriaensdr. Onder de kinderen vinden we Katrijn Willemsdr., weduwe
van Dirck Heyndricksz. (haar eerste man) en meester Floris Willemsz., priester. Deze rente zou
rond 1600 nog steeds in de familie zijn. Het laatste testament van Katrijn Willemsdr. - inmiddels
weduwe - dateert van 1567203, zodat we mogen aannemen, dat zij niet lang nadien is overleden.

Omstreeks 1570 zijn er dus van diverse kanten erfenissen richting Maerten Symonsz. Douw en
zijn vrouw gekomen.

Omstreeks dezelfde tijd koopt Maerten een huisje aan de Voldersgracht voor 61 gulden van
Anna Jansdr., weduwe van Claes van Dorp Vrancken, schoenmaker.

In 1573 zijn Maerten en Marie de stad Leiden ontvlucht en bevinden zij zich in Amsterdam, waar
ze hun testament laten opmaken. Beiden zijn op dat moment ziekelijk en liggen in bed. Uit het
testament valt op te maken, dat zij het rooms-katholieke geloof nog steeds trouw zijn. Zij benoe-
men elkaar als erfgenaam. Kort erna zal Maritgen zijn gestorven. Maerten blijft met tien kinderen
achter, variërend van leeftijd van twee tot twintig jaar. Maerten zoekt en vindt een weduwe Anna
Claesdr. en sluit met haar een eerlijk en rooms-katholiek huwelijk op 6 februari 1574. Beiden ge-
ven aan nogal wat goederen te bezitten, waaronder een huis in Leiden en enkele huizen in Amster-
dam"4.

Daarnaast worden er diverse landerijen vermeld, die afkomstig zijn van het begijntje Belije
Jansdr. Ergens rond 1577 heeft Maerten Symonsz. Douw zijn tweede vrouw en zijn kinderen ver-
laten om nooit meer terug te keren. Een jaar later, in 1578, schijnt er bericht van zijn overlijden te
zijn gekomen, waarna voor de kinderen de ellende pas begint, aangezien hun stiefmoeder geld
wilde zien.

Uit het eerste huwelijk, geb. te Leiden:

1. Symon Maertensz. Douw, geb. ca. 1554, peltier, overl. (Amsterdam?) na 1606, otr. Leiden 8-
u-1585 Jacobmijntje van Berendrecht, geb. Delft.
Symon Maertensz. Douw woonde tot circa 1573 in Leiden, waar hij ook geboren was. Zijn ouders
vluchtten dat jaar naar Amsterdam en naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de kinderen naar
Amsterdam zijn meegegaan. Mogelijk is hij na de dood van zijn moeder naar Embden gegaan,
waarvandaan hij terugkwam op 31 maart 1575. Hij vestigde zich toen bij zijn vader en stiefmoeder
in Amsterdam20S. Daar zal hij zijn blijven wonen nadat zijn vader er was vandoor gegaan om-
streeks 1577. Nadat zijn vader officieel was overleden verklaard in 1578, is hij vermoedelijk weer
naar Leiden teruggekeerd'06. In 1581 woonde hij met enkele broers en zusters op de Voldersgracht
in het huis van zijn ouders. Er werd overigens wel bij vermeld, dat hij veelvuldig in Amsterdam
woonachtig was. In 1583 woonde hij - vermoedelijk met de rest van zijn broers en zusters - aan het
Steenschuur.

Als oudste zoon kreeg hij na de dood van zijn moeder en later de dood van zijn vader veel op zijn
bord. De relatie met zijn stiefmoeder lijkt allesbehalve prettig te zijn geweest. Nadat Maerten Sy-
monsz. was overleden, bleek dat een aantal landerijen die hij als persoonlijk bezit had genoemd in
het huwelijkscontract, feitelijk voor de helft eigendom was van de kinderen. Anna Claesdr. voelde
zich derhalve bedrogen en probeerde door middel van rechtzaken haar gelijk te krijgen, onder
meer door te procederen voor het Hof van Holland. Zeger Pietersz. te Amsterdam, een schoonzoon
van Anna en derhalve getrouwd met een dochter uit een eerder huwelijk, trad daarbij regelmatig
op als haar volmacht207. In 1579 liet Anna haar stiefzoon Maerten zelfs gijzelen, toen hij voor zaken
even in Amsterdam was. Weliswaar bleef hij slechts twee dagen gevangen (van 5 tot 7 januari),
maar het zette wel de toon.
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In 1578 werd hij meerderjarig en was derhalve ook gerechtigd namens de overige kinderen
op te treden. Hij werd aangesteld als administrerend voogd208, terwijl Jacob Gerritsz. Thuining,
Lenaert Symonsz. Douw, beiden ooms en Adriaen Pietersz., behuwde oom, als voogden werden
aangesteld. In oom Jacob Gerritsz. moeten we vermoedelijk de monnik uit Utrecht zien, die dan
blijkbaar toch uit het klooster is getreden.

Eén van de eisen van Anna was, dat zij geld wilde zien voor de periode, dat zij heeft gezorgd voor
de 'koekoekskinderen' van Maerten. Per slot van rekening was zij niet aan de kinderen verwant,
maar had zij ze opgevoed, als waren het haar eigen kinderen.

De zaak tussen Anna Claesdr. en haar stiefkinderen heeft jaren voortgesleept. In 1583 schreef
Pieter Zegersz. een brief aan Symon Maertensz. om de zaak toch in der minne te schikken2"9, het-
geen uiteindelijk in 1584 ook daadwerkelijk gebeurde210.

In 1606 ontving Symon van de Leidse weesmeesters geld in verband met de afwikkeling van de
onder hun beheer staande gelden2".

2. Christina Maertensdr. Douw, geb. ca. 1555, drapierster, begr. Leiden (Hooglandse kerk) 26-
4-1612, otr. Leiden 17-7-1589 Symon Woutersz. (Douw), geb. ca. 1555, droogscheerder, overl.
tussen 1629 en 1631, zn. van Wouter Symonsz., droogscheerder, en Maritgen Lourisdr.
De oudste vermelding van Stijntje Maertensdr. - zoals ze meestal voorkomt - dateert van 1556,
toen zij in het testament van haar oudtante de begijn Belije Jansdr. werd genoemd. Zij is na de
dood van haar vader vermoedelijk met broer Symon naar Leiden teruggekeerd. In 1581 woonde
ze bij hem aan de Voldersgracht. Vier jaar later - in 1585 - neemt zij de zorg op zich van haar
nichtje, Maritgen Cornelisdr., de dochter van haar overleden zuster Belije Maertensdr. en Cornelis
Barentsz.212. Zij wordt in de bronnen telkens als drapierster vermeld. Mogelijk is zij in de leer ge-
weest bij haar oom Lenaert Symonsz. Douw, die in Leiden drapier was. In 1589 trouwde ze met de
droogscheerder Symon Woutersz. Deze komt meestal of zonder toenaam of als Douw voor, maar
slechts éénmaal in 1613 voor onder de toenaam Burchgraeff2'3. Vermoedelijk was hij een zoon van
Maritgen Louris, reetster, weduwe van de droogscheerder Wouter Symonsz., die in 1581 samen met
haar twee kinderen werd vermeld214. Dat laatste kind zal zijn Stijntje Woutersdr., die in 1586 van
Adriaen Dircxz Gooi een huis kocht aan de Hooigracht. Dit huis vererfde op haar broer Symon
Wouters Douw.

In ieder geval in 1606 woonden Symon en zijn vrouw in dit huis aan de Hooigracht2'5. Ook in het
begraafboek van 1612 is vermeld, dat de vrouw van Symon Wouters van de Hooigracht werd begra-
ven. Het huis vererfde na de dood van de beide echtelieden op de oudste zoon Maerten Douw en
tenslotte op diens dochter Christina Douw. Op 2 mei 1671 verkocht Christina dit huis samen met
haar man mr. Willem Boreel, generaalmeester van de Munt.

Symon Woutersz. Douw bezat in Leiden meerdere huizen. In 1592 en 1593 kocht hij twee lege er-
ven naast elkaar op de Nieuwe Oosterlingplaats en zette er twee huizen op. Het ene huis verkocht
hij reeds op 27 april 1605 voor 700 gulden, terwijl het andere huis eveneens voor datzelfde bedrag
werd verkocht op 27 juni 1611216. Mogelijk speculeerde hij op deze manier, want in 1595 koopt en
verkoopt hij lege erven aan de noordzijde van de Oude Hoefstraat217.

In 1606 kocht hij een huis aan de Cellebroedersgracht (huidige Kaiserstraat)2'8. Bij erfenis kwam
dit aan zijn zoon Maerten. Diens dochter Christina erfde het vervolgens in 1669 en verkocht het
samen met haar man Willem Boreel in 1671.

Naast alle onroerend goed, kocht Symon Woutersz. in 1596 een graf in de St. Pancraskerk, ge-
merkt met een S door een W. Tevens blijkt hij het naastgelegen graf te bezitten. Het laatste graf
wordt op 26 mei 1631 overgezet op naam van zijn erfgenamen219.

Nog in 1629 kocht Sijmon Woutersz. Douw 'een schone ruyme wel geboude huysing' in de
Breestraat220.
Uit dit huwelijk:
a. Mr. Maerten Douw, geb. ca. 1592, advocaat, begr. Leiden 19-10-1645, otr. Leiden 16-11-1629 Maria

Fijck van Hove, begr. Leiden 7-7-1683 (wed. van Martinus Douw van Delft)221.
Martinus Dow, Leidensis, elf jaar werd op 12 juli 1603 ingeschreven aan de Leidse universiteit222.
In juni/juli 1612 promoveerde hij tot doctor in de rechten223. Op 2 oktober 1645 maakte Maerten
Douw voor notaris Pieter Warmont zijn testament, waarin hij bepaalde dat zijn broer Wouter
Douw voor zijn kinderen als administrerend voogd zou optreden en zijn eigen vrouw Maria
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Fuyck van den Hove als gewoon voogd. Reeds op 1 december van dat jaar werd dit van kracht en
aldus geregistreerd op de Weeskamer in verband met het overlijden van Maerten Douw"4.

Neeltge Ariens, weduwe van Willem van Eyk bekende in 1650 een bedrag van 298 schuldig te
zijn aan Maria Fuyck te Leiden"5. In 1653 kocht ze een stuk land onder IJsselmonde met goed-
keuring van het gerecht van Charlois"s.
Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:

aa. Dirck Douw, ged. 11-8-1628 (vóór het huwelijk!), doctor in de rechten , ingeschreven aan
de universiteit van Leiden op 14 jarige leeftijd op 1 november 1641 als Theodorus Dow!",
overl.nai65O.

ab. Simon Douw, ged. 11-9-1629 (vóór het huwelijk!), begr. Leiden 9-8-1635.0
ac. Christine Douw, ged. 8-12-1630, tr. Delft 9-7-1664 Willem Boreel, generaalmeester van de

Munt.
dd. Anna Douw, ged. 15-4-1633, overl. na 1650.

b. Wouter Symonsz. Douw, begr. Leiden 19-10-1661.
Wouter Douw werd in 1645 genoemd als voogd over de kinderen van zijn overleden broer
Maerten Douw. Wouter woonde in 1646 onder Zoeterwoude, waar zijn zuster Maria bij hem
inwoonde12*. Een nadere specificatie blijkt uit een akte van vier jaar later, toen Wouter Sij-
monsz. Douw, 'sijne residentie houdende omtrent Lammen' onder Zoeterwoude en ziek te
bed liggend, al zij n voorgaande testamenten herriep"9. Hij benoemde als erfgenamen de drie
kinderen van zijn overleden broer Maerten (over wie hij dus voogd was geweest), te weten,
Dirck Douw, doctor in de rechten, Christina Douw en Anna Douw.

r\

c. Maria Douw Symonsdr., overl. na 1646; zij woonde in 1646 bij haar broer Wouter Douw te Zoe-
terwoude. Op verzoek van haar dienstmaagd Lucretia Egbertus verklaarde Maria Douw dat
Lucretia gedurende zeven achtereenvolgende jaren in haar dienst was geweest en zich 'altoos
in alles eerlick, oprecht, gehoud ende getrouw gedragen heeft'. Lucretia heeft altijd voor haar
klaar gestaan, bij ziekte en in gezondheid130.
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3. FlorisMaertensz.Douw, geb. ca. 1558, schoenmaker, overl. Spanje na 1598.
Floris Maertensz. Douw woonde tot 18 april 1577 bij zijn vader en stiefmoeder. Vervolgens is hij
naar Spanje vertrokken, waar hij het vak van schoenmaker uitoefende.

4. Belije Maertensdr. Douw, geb. ca. 1560, overl. Amsterdam voor 1583, tr. ca. 1580 Cornelis Ba-
rentsz., koopman.
Uit dit huwelijk:
a. Marügen Cornelisdr., geb. Amsterdam ca. 1582.

5. Dirck Maertensz. Douw, geb. ca. 1562, goudsmid, overl. na 1598, otr. Leiden 12-1-1587 Mijn
Jansdr., geb. Alkmaar, dr. van Jan Willemsz.
Dirck Maertensz. Douw werd mogelijk in Amsterdam in de leer gedaan bij een goudsmid. Rond
1582 blijkt hij als goudsmid ergens in het buitenland231 te wonen, mogelijk in Antwerpen, waar hij
in ieder geval in 1583 woont231. Na 1585 lijkt hij zich in Alkmaar te hebben gevestigd.

6. Jacob Maertensz. Douw (alias ]acob Thuijnincx Maertensz. Douw), geb. ca. 1564, tinnegieter,
overl. Amsterdam tussen 1606 en 1614.
Tot 1578 woonde hij bij zijn stiefmoeder. Vanaf 1578 tot 1582 was hij in de leer bij Bartholomeus
Jaspersz., tinnegieter te Amsterdam. In 1583 is hij via Zeeland vertrokken naar Engeland233, maar
in 1586 blijkt hij weer in Amsterdam te wonen234.

In 1587 verblijft hij in Frankrijk2", terwijl hij in 1588 weer in Amsterdam woont bij zijn zuster
Dieuwertje. In 1599 is hij nog steeds in Amsterdam woonachtig als tinnegieter. Zijn gehandicapte
broer Willem woonde rond 1600 negen maanden bij hem in huis. In 1606 ontving hij samen met
zijn eveneens in Amsterdam wonende broer Simon van de Leidse weesmeesters geld in verband
met de afwikkeling van de onder hun beheer staande gelden236.

Tweemaal komt hij voor als Jacob Thuinings en lijkt daarmee volledig naar zijn oom te zijn
vernoemd237. Vóór 1614 is hij gestorven, aangezien Symon Woutersz. Douw in dat jaar de 45-ja-
rige Hendrik Claesz. van Tol, eertijds tinnegieter, maar dan conciërge van het Leidse Raadhuis
verzoekt een verklaring af te leggen. Hendrick moest verklaren, dat hij het handschrift in verschil-
lende brieven, ondertekend met Jacob Douw Maertensz. en Jacob Maertensz. Douw herkende als
het handschrift van nu wijlen de tinnegieter Jacob Douw te Amsterdam. Als reden van wetenschap
gaf hij, dat beiden indertijd geregeld handel hadden gedreven, waardoor hij het handschrift goed
kende238.

7. Diewertgen Maertensdr. Douw, geb. ca. 1566, kraamster, overl. Amsterdam na 1598, tr. vóór
1598 Andriesjacobsz. deNitter, oliekoper, overl. na 1617239.
Dieuwertje Douw woonde nadat zij bij haar stiefmoeder vertrokken was aanvankelijk bij Neelt-
gen Willem Stammen in Amsterdam (tot 31 juni 1578). Direct daarna kwam ze bij Alijd Pieter Fop-
pendr. in het Maagdenhuis te Amsterdam om het speldenwerk te leren. Vanaf 1 juli 1580 was dat in
datzelfde huis onder de hoede van Agnes Gerritsdr.

Op 19 juli 1581 verliet ze Amsterdam en trok ze tijdelijk in bij haar broer Symon in Leiden240.
Daar wordt ze dan ook in het Bevolkingsregister van 1581 vermeld. Lang is ze daar niet geweest,
want op 22 april 1582 vertrok ze - definitief- naar Amsterdam. Ze leende in 1582 geld van haar
zwager Cornelis Barentsz. om daarvan kraamspullen te kopen. Sindsdien was ze als zelfstandig
kraamster in Amsterdam woonachtig en werkzaam.

8. Willem Maertensz. Douw, geb. ca. 1568, kuiper, overl./begr. Leiden 28-6/1-7-1601.
Willem Douw woonde vanaf het moment dat hij bij zijn stiefmoeder wegging eerst bij Jan Claesz.
droogscheerder te Amsterdam (april 1578-febr. 1579), waarna hij op advies van oom en voogd Le-
naert Symons Douw bij een Leidse verwant kon komen. Deze verwant was Pieter Arentsz. (Douw),
van beroep kuiper. Daar leerde Willem de eerste beginselen van het kuipersvak.

Volgens het bevolkingsregister van 1581 woonde hij bij zijn broer Symon. Tot 1586 zou hij daar
blijven. In dat jaar ging hij naar Delft, waar hij een maand bij kuiper Jacob Willemsz. verbleef241.
Vervolgens woonde hij nog een tijdje in Amsterdam bij Cornelis Jansz. snijder om tenslotte een
heel jaar bij Goossen Harmensz., kuiper, te Rotterdam te blijven. In zijn latere jaren werd Willem
'innocent' genoemd. Waar hij verbleef in de jaren 1587-1600 is onduidelijk. De laatste twee jaren
heeft hij in ieder geval in Amsterdam (bij broer Jacob) en Leiden (bij broer Symon) gewoond. Hij
overleed in 1601.
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9- Catharina Maertensdr. Douw, geb. ca. 1570, wollenaaister, begr. Amsterdam 2-10-1637 (Oude
Kerk}, tr. (1) vóór 1597 Cornelis Dircxz den Dorst, geb. ca. 1576, overl. 1611, begr. in de Oude
Kerk te Amsterdam; tr. (2} Cornelis Jobs Mayaert, overl. vóór 1637.
Op 14 juli 1597 quiteerden Dieuwertje, Catharina en Cornelia Douw, allen woonachtig te Amster-
dam en allen vergezeld met hun echtgenoten, de weesmeesters van Leiden voor het goede beheer
vanhungcldcn*42.

10. Neeltgen Maertensdr. Douw, geb. ca. 1572, scholier, later drapierster, overl. na 1598, tr. vóór
1597 Cornelis Symonsz., houtkoper.

IIIc. Engel Arents, geb. ca. 1485, overl. na 1524.
Engel Arentsz. was samen met zijn broer Symon Aerntsz. in 1524 voogd over de kinderen van hun
broer Pieter Aerntsz.243.

Kinderen:

1. Adriaen Engelsz., volgt IVe.
2. Anna Engelsdr., geb. ca. 1525, moeder van het Weeshuis, overl. Leiden na 1581.

Maria van Tol woonde in 1581 aan de Breestraat bij Anna Engelsdr. Aangezien Maria van Tol een
dochter was van Gccrtruyt Engels, ligt het voor de hand dat in verband met het overlijden van de
beide ouders Maria van Tol bij haar tante woonde.

3. GeertruytEngels, geb. ca. 1530, tr. vóór 1561 CornelisJansz. van Thol, overl. Leiden vóór 1577.
Cornelis Jansz. van Thol was eerst gehuwd met Stijntgcn Jacobsdr., die vóór 1561 is overleden. Uit
het huwelijk werden tien kinderen geboren.

Op 16 oktober is6ii+4 verkocht Cornelis Jansz. van Thol, samen met zijn beide meerderjarige zo-
nen Jacob Cornelisz. van Thol en Hans Cornelisz. van Thol (goudsmid te Antwerpen) en de mom-
bers over de kinderjarige kinderen Quirijn, Cornelis, Jutgen en Haesgen van Thol een huis en erf
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aan de Nieuwe Rijn aan Cornelis Fransz., tinnegieter. Cornelis Jansz. van Thol was voor het groot-
ste deel eigenaar van het pand, aangezien hij ook als erfgenaam van zijn vooroverleden kinderen
Pieter, Geryt, Adriaen en Marijtje optrad. Voogden over de nog minderjarige kinderen waren:
Cornelis Jacobsz., timmerman, Cornelis Gerytsz. de Haes en Geryt Quirijnsz., houtkoper. Als borg
voor de verkoper trad op diens zwager Adriaen Engelsz., snijder.

Lenaert Symonsz. Douw werd samen met Cornelis Gerrytsz. de Haas in 1577 aangesteld als
voogd over de beide kinderen van Cornelis van Thol uit zijn tweede huwelijk, Maria (15) en Engel
(9). Overigens was Cornelis Gerytsz. de Haes ook al voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk
van Cornelis Jansz. van Thol. Tot de goederen behoorde onder meer iV4 vierendeel in een huis aan
de Marendorp (= tegenwoordig Haarlemmerstraat) op de hoek van de Jan Vosstege (= Janvossen-
steeg), waarvan de rest eigendom is van hun tante Anna Engels245.
Uit dit huwelijk:
a. Maria van Tol, geb. Leiden ca. 1562, linnennaaister, woont in 1581 bij haar tante Anna Engels aan

de Breestraat. overl. na 1581.
b. Engel van Tol, geb. Leiden ca. 1568, kleermaker, otr. Leiden z-4-1588 Annetje Adriaensdr., geb. Lei-

den ca. 1570, dr. van Aernt Claesz., kuiper, en Maria Jansdr.
Cornelis Gerritsz. de Haes, voogd was getuige; Cornelis Jan Oliphiers, haar voogd, was haar ge-
tuige bij het huwelijk. Cornelis Jans Oliphiersz., lindewever, werd slechts eenmaal als als voogd
aangesteld en wel op 18 maart 1580 over de kinderen van Aernt Claesz., kuiper en Maria Jansdr.,
te weten: Margriet (22 jaar), Jannetje (10 jaar) en Katerina (8 jaar). Het is mogelijk dat de Jannetje
hierin genoemd identiek is aan de Annetje die in 1588 trouwt246.

4. MargrieteEngelsdr., tr. Aernt Gerritsz., de lichter, overl. vóór 1548247.
Uit dit huwelijk:
a. GerritAerntsz.
b. Adriaen Aerntsz.
c. Pieter Aerntsz.
d. Cornelis Aerntsz.
e. KatrijnAernts.
f. FijtgenAernts.

IVe. Adriaen Engelsz.,1*8 geb. ca. 1520, snijder.
Adriaen Engelsz., snijder, werd in 1548 als voogd wordt aangesteld over de kinderen van zijn
zuster Margriete Engelsdr. en wijlen Aernt Gerritsz. de lichter, genaamd Gerrit, Adriaen, Pieter,
Cornelis, Katrijn en Fijtgen249. Bijna twintig jaar later, in 1567, is dezelfde Adriaen Engelsz. snijder
borg, samen met Maerten Symonsz. Douw (!) voor de kinderen van Claes Hugensz. bontwerker en
wijlen Marijtgen250.

Kinderen:

1. Adriaen Adriaensz., volgt Vc.
2. Engel Adriaensz., volgt Vd.
3. Jan Adriaensz., volgt Ve.

Vc. Adriaen Adriaensz. van Leeuwen, geb. Leiden ca. 1545, mandenmaker, overl. na 1606, tr.
(1) Crijntje Pietersdr., overl. tussen 1581 en 1597; otr. (2) Leiden 19-6-1597 Meynsgen Cornelisdr. van
Duivenbode, geb. Leiden, overl. 1634-1638, dr. van Cornelis Jansz. en Clara Ulricxdr. van der
Wartel, wed. van Jan Adriaensz. (de With).

In 1581 zijn er twee mandenmakers met de naam Adriaen Adriaensz. Uit de combinatie van namen
is duidelijk dat Adriaen Adriaensz. gehuwd met Crijntje Pietersdr. tot deze familie behoort. Deze
Adriaen woonde in 1581 aan de Uiterstegracht251.

Adriaen Adriaensz. van Leeuwen, mandenmaker, sloot op 24 februari 1597 met de voogden over
zijn minderjarige kinderen een accoord over de erfenis van wijlen hun moeder Crijntje Pieters252.
Voogden zijn Engel Adriaensz., mandenmaker en Jan van Velsen Dircxz. Pietertje Adriaensdr. was

Gens Nostra 60 (2005) 357



op dat moment reeds meerderjarig, de overige kinderen waren nog minderjarig. Tot zijn bezittin-
gen behoorde onder meer zijn woonhuis aan het Gansoord, waar 'uythangt de Leeuwe'. Het hoeft
geen betoog, dat de herkomst van de familienaam Van Leeuwen hiermee samenhangt253.

Op 12 juli 1604 verklaarden de vier kinderen van Adriaen Adriaensz. van Leeuwen (de vrouwen
vergezeld van hun mannen) dat zij van de erfportie van wijlen hun moeder waren voldaan254.

Op 30 juni 1606 verkocht Adriaen Adriaensz. van Leeuwen zijn huis en erf aan de Uiterstegracht
dat hij zelf op 18 februari 1592 had gekocht aan zijn zoon Pieter Adriaensz. van Leeuwen255.

Meynsge Cornelisdr. van Duivenbode maakte op 4 september 1634 haar testament voor notaris
Adriaen Paets256. Zij een dochter van Cornelis Jansz. en Clara Ulricxdr. van der Wartel257. Zij was
daarmee een zuster van Willem Cornelisz. speelman en diens broer Ulrick, die tijdens het beleg
van Leiden in 1574 een belangrijke rol hebben gespeeld door met behulp van duiven briefjes van
en naar de stad te vliegen. De familie verkreeg als dank voor deze diensten van Willem van Oranje
de familienaam Van Duivenbode en een familiewapen, waarin de duiven een niet onaanzienlijk
onderdeel uitmaken.

Meynsge is vóór 24 november 1638 overleden, aangezien het afschrift van haar testament toen
werd ingeschreven in de registers van de weeskamer.

Uit dit huwelijk:

1. PietertjeAdriaensdr., geb. vóór 1572, otr. Leiden 11-4-1598 Jan Cornelis, fusteinwerker, zn. van
Cornelis Baerntsz.

2. Pieter Adriaensz. van Leeuwen, geb. ca. 1574, mandenmaker, overl. tussen 1654 en 1657, otr.
(1) Leiden 30-1-1601 Neeltje Sybrantsz. van Swanenburch, geb. Leiden, overl. na 1629, dr. van
Sybrant van Swanenburch en Neeltje Cornelisdr; otr. (2) Leiden 29-4-1636 Maertgen Corne-
lis van Rossum, wed. van Cornelis Dircx van Arcxhoeck.
Beide huwelijken bleven kinderloos. Met zijn eerste vrouw maakte Pieter een testament op 2 de-
cember i629258, met zijn tweede vrouw op 17 januari 164125'. Alleen maakte hij nog op 30 januari
1654 zijn testament op, rond de 80 jaar oud, voor notaris Nicolaas Paets260. In dit laatste testament
benoemt hij zijn neef mr. Jan van Waveren, chirurgijn, tot executeur-testamentair.

Hij is vermoedelijk kort vóór 12 februari 1657 overleden, aangezien op die dag zijn testament bij
de weeskamer werd ingeleverd. Op 19 december 1657 verkochten zijn erfgenamen het huis dat hij
in 1606 van zijn vader had gekocht.

3. Maritgen Adriaensdr., geb. ca. 1576, otr. Leiden 30-10-1598 mr. Adriaen Pietersz. van Wave-
ren, geb. Leiden ca. 1575, chirurgijn, zn. van mr. Pieter Adriaensz., chirurgijn en barbier251,
en Annatgen Albrechts.
De oudste vermelding van mr. Adriaen Pietersz., chirurgijn betreft zijn huwelijk in 1598. In 1606
is hij aanwezig bij de voogdijstelling van zijn minderjarige broers en zusters na het overlijden van
zijn vader. Evert Jans, cramer, en Hendrick Willemsz., timmerman als behuwde neven, werden
aangesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Adriaensz., chirurgijn, en Annatgen
Aelbrechts252. Drie kinderen waren reeds meerderjarig (Maritgen Pieters, gehuwd met Frederik
Pietersz. Wijnhof, timmerman), mr. Adriaen Pietersz., chirurgijn en Gouwetjen Pieters. De min-
derjarige kinderen betroffen Albrecht (geb. ca. 1584), Grietgen (geb. ca. 1587), Aeltgen (geb. ca.
1589), Heyltgen (geb. ca. 1591), Geertge (geb. ca. 1593). Als onderpand werd gegeven een huis aan
de Hogewoerd, naast bakker Cornelis Willemsz. Zuidhoek. Dit huis had mr. Pieter Adriaensz.,
chirurgijn al jaren geleden gekocht en het werd in 1606 door de erfgenamen verkocht aan Willem
Cornelisz. Thybault263.

Mr. Adriaen Pietersz., chirurgijn, voerde sinds ca. 1600 de toenaam Van Waveren. Als zodanig
komt hij voor bij het huwelijk van zijn broer mr. Aelbrecht Pietersz. van Waveren, chirurgijn, die
op 30 december 1609 zijn ondertrouw aantekende met Aechgen Huybrechtsdr. Hij bleef het ambt
van chirurgijn niet trouw, want in 1615 blijkt Aelbrecht waard in de St. Jorisdoelen te zijn264. Twee
van zijn zusters zochten wel een partner in de medische hoek: Heyltje trouwde met Jan Hartman,
chirurgijn en Geertruyt trouwde met mr. Jan Roelands, doctor in de medicijnen255.
Uit dit huwelijk:
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a. Mr. AdriaenAdriaensz. van Waveren, geb. Leiden ca. 1600, chirurgijn, otr. Leiden 15-9-1650Lydia van
den Ende, geb. Leiden.
Bij het huwelijk was Pieter Adriaensz. van Leeuwen, oom, als getuige aanwezig. Adriaen woon-
de toen aan de Hooigracht. Daar woonde hij ook enkele jaren eerder, toen hij in 1633 met zijn
beide ooms Pieter Adriaensz. van Leeuwen, mandenmaker op de Nieuwe Rijn, en Jan Cornelis
van Rowanen in de Nobelstraat werd vermeld266.

b. Jan van Waveren, chirurgijn, vermeld in 1654 in het testament van zijn oom Pieter Adriaensz. van
Leeuwen.

4. Dirckgen Adriaensdr. van Leeuwen, geb. ca. 1579, otr. Leiden 23-6-1600 Jan Cornelis van
Rowanen, lakenreder, zn. van Cornelis Cornelisz. van Rowanen en Ceeltje Gerritsdr267,
kleinzoon van Cornelis Jansz. van Rowaen, goudsmid, en Meynsgen Ruttendr.268

Dirckgen Adriaensdr. van Leeuwen was bij haar huwelijk vergezeld door haar stiefmoeder Meyns-
gen Cornelisdr.

Vd. Engel Adriaensz. van Leeuwen, geb. ca. 1550, mandenmaker, overl. Leiden na 1608, tr. Jan-

netje Pieters.
Engel Adriaensz., mandenmaker, woonde in 1581 aan de Nieuwe Rijn, samen met zijn vrouw Jan-
netje Pieters en de kinderen Jan, Pieterken en Jaepje*69. De jongste zoon zal derhalve na 1581 zijn
geboren. In ieder geval komt de familie rond 1607 voor onder de naam Van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Engelsz. van Leeuwen, volgt VIb.
2. Pieterken Engels, geb. ca. 1577, otr. Leiden 14-4-1593 Jan Jansz., geb. Steenwijk, mandenma-

ker.
3. JaapjeEngelsdr., geb. ca. 1580.
4. Adriaen Engelsz., volgt VIc.

VIb. Jan Engelsz. van Leeuwen, geb. Leiden ca. 1575, mandenmaker, overl. tussen 1628 en
1630, otr. (1) Leiden 14-7-1600 Dirckjejacobsdr., geb. Delft, overl. vóór 1607; otr. (2) Leiden 28-12-
1607 MagdaleentjePauwelsdr.

Bij het eerste huwelijk is Jan Engelsz. ingeschreven onder patroniem, bij zijn tweede huwelijk
gebruikte hij de familienaam Van Leeuwen. Hij werd vergezeld van zijn vader, die eveneens Van
Leeuwen werd genoemd. In verband met zijn tweede huwelijk werden op 10 februari 1614 Quirijn
Jansz. bierdrager (oudoom) en Jan Jacobs, timmerman te Delft (moederlijke oom) tot voogden aan-
gesteld over de kinderen Pieter (11 jaar), Pietertje (9), Jaapje (7) en Catharina (6)27°. Jan Engelsz. van
Leeuwen woonde in 1622 met zijn vrouw aan de westzijde van de Vliet271.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Jansz. van Leeuwen, geb. ca. 1601, mandenmaker, otr. Leiden 17-3-1627 Marijtge Ger-
ritsdr.
Pieter woonde bij zijn huwelijk aan de Delftse Vliet (tegenwoordig Vliet), waar zijn vader in 1612
ook werd vermeld. Zijn bruid woonde in een zijstraat van de Vliet: de Bakkersteeg. Pieter ver-
klaarde op 9 november 1626 voldaan te zijn van de hem toekomende gelden en goederen van de
Weeskamer271.

2. Pietertje Jans van Leeuwen, geb. ca. 1603, otr. Leiden 31-10-1625 DircPietersz., geb. Keulen, mo-
lenaar, wedr. van Robeyntgen Geleyns.
Dirc Pietersz. en Pietertje Jans verklaarden in 1628 door de weeskamer te zijn voldaan van de goe-
deren van Jan Engelsz. van Leeuwen en wijlen Dirckjejacobs273.

3. Jaapje Jans van Leeuwen, geb. ca. 1605, vermoedelijk overleden tussen 1614 en 1630.
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4. Catharina Jans van Leeuwen, geb. ca. 1606, otr. Leiden (1) 20-1-1632 Abraham van Samarien,
geb. Leiden, passementwerker, zn. van Andries van Samarien; otr. (2) Leiden 13-10-1636
Claes Claesz. Hogeveen, geb. Leiden, luitenant van de binnenwacht, wedr. van Clara Pou-
wels.
Bij beide huwelijken trad haar zuster Pietertje Jans van Leeuwen op als getuige. Catharina dechar-
geerde de weeskamer op 1 augustus 1630 voor het door hen gevoerde beleid ten aanzien van haar
erf portie"4.

VIc. Adriaen Engelsz. van Leeuwen, geb. ca. 1585, aanvankelijk mandenmaker, later werker bij
de Craen, overl. vóór 1625, otr. Leiden 8-4-1608 Marijtgen Thijssen, dr. van Thijs NN en Marijt-
genCornelisdr.

Over de kinderen werden op 2 juli 1625 voogden aangesteld: de mandenmakers Jan Engelsz. van
Leeuwen (oom) en Pieter Adriaensz. van Leeuwen (neef)2".

Uit dit huwelijk:

1. PietertjeAdriaens van Leeuwen, geb. ca. 1611, otr. Leiden 31-7-1640Jacob Cormlisz., geb. Leiden,
varensgezel.

2. Magdaleentje Adriaens van Leeuwen, geb. ca. 1616.
3. AnnetjeAdriaans van Leeuwen, geb. ca. 1618.
4. MarijtjeAdriaans van Leeuwen, geb. ca. 1622.
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Ve. Jan Adriaensz. van Leeuwen, geb. ca. 1560, mandenmaker, overl. Leiden 1638, otr. (1) Leiden
17-6-1595 Wyburchjans, geb. Nijmegen, overl. vóór 1626; otr. (2) Leiden 26-12-1626 AnnetjeBasti-
aans, geb. Gorinchem, wed. van Johannes de Roo.

Bij het eerste huwelijk nam Jan zijn broer Adriaen Adriaensz. als getuige mee. Bij het huwelijk van
zoon Adriaen Jansz. van Leeuwen was diens vader Jan Adriaensz. getuige.

Jan Adriaensz. van Leeuwen maakte, ziek op bed liggend, op 30 mei 1638 zijn testament voor
notaris Pieter van Leeuwen. Tot voogd over eventuele minderjarige erfgenamen benoemde hij zijn
zoon Gerrit Jansz. van Leeuwen en zijn neef Pieter Adriaensz. van Leeuwen276. Reeds op 23 augus-
tus 1638 werd het testament ingeschreven in de registers van de Weeskamer, zodat Jan tussen 30
mei en 23 augustus 1638 is overleden.

Op 22 april 1639 verkochten zijn erfgenamen Gerrit Jansz. van Leeuwen, Jan Claesz. Cool, ge-
huwd met Maritgen Jansdr. van Leeuwen, Gerrit Jansz. van Leeuwen voorn, als oom en Pieter Adri-
aensz. van Leeuwen, mandenmaker, neef (Vc-2) als testamentaire voogden over de beide kinderen
van wijlen Adriaen Jansz. van Leeuwen en zijn vrouw Maritgen Jacobsdr., aan Samuel Lourisz.,
scharenmaker een huis en erf aan de westzijde van de Sint Jorissteeg277.

Uit het eerste huwelijk:

1. Adriaenjansz. van Leeuwen, volgt VIc.
2. Gerrit Jansz. van Leeuwen, volgt VId.
3. Marijtjejans van Leeuwen, geb. ca. 1600, otr. Leiden 12-12-1626 Jan Claesz. (latergenaamd) Cool,

warmoesier, overl. na 1669.

VIc. Adriaenjansz. van Leeuwen, geb. Leiden ca. 1600, mandenmaker, overl. vóór 1639, otr. Lei-
den 7-11-1630 MarijtjeJacobs van deMortele, wed. van Jan Jans van Haarlem.

Uit dit huwelijk:

1. Wybrecht Adriaens van Leeuwen, ged. Leiden 8-1-1632 (get. Jan Arents en Marijtjejans).
2. NN, vermeld in 1639 als kind van wijlen Adriaen Jansz. van Leeuwen.

VId. Gerrit Jansz. van Leeuwen, geb. Leiden ca. 1600, vachtebloter, otr. (1) Leiden 3-3-1626 Susan-
najoosten de Norm, geb. Leiden, overl. vóór 1662; otr. (2) Leiden 15-9-1662 Josijntgen van deRoode,
wed. van Jan Rebaut, overl. vóór 1667; otr./tr. (3) Leiden/Oegstgeest 5/24-7-1667 Jannetje Pieters
van der Bijl, wed. van Joachim Snoek.

In 1659 en 1662 (respectievelijk huwelijk zoon en tweede huwelijk) woonde hij aan de Cellebroe-

dersgracht (tegenwoordig Kaiserstraat).

Uit het eerste huwelijk, ged. te Leiden:

1. Gerrit Gerritsz. van Leeuwen, volgt Vlld.

2. Elisabeth Gerrits van Leeuwen, ged. 10-10-1638 (get. Pieter de Norm, Sara de Norm, Lieven de
Keyser), overl. na 1662.

3. Rachel Gerrits van Leeuwen, ged. 28-11-1641 (get. Pieter de Norm, Maertie Jans, Maertie Gom-
mers).

4. Joost Gerritsz. van Leeuwen, ged. 4-12-1644 (get. Lieve de Keyser, Pieter de Norm, Maertie
Jans van Leeuwen, Sara de Norm).

Vlld. Gerrit Gerritsz. van Leeuwen, ged. Leiden 14-4-1630 (get. Jan Gerrits, Jacomij ntj e Joosten),
vachtebloter, otr./tr. Leiden/Voorschoten 8-8/5-9-1659 AnnetjeFrans, geb. Hamburg.

Uit dit huwelijk, ged. te Leiden:
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1. Frans Gerrits van Leeuwen, ged. 8-5-1661 (get. Geertien Pieters Hoogeveen).

2. Joost Gerrits van Leeuwen, ged. 22-6-1662 (get. Sijntje Rabons, Lisabeth Gerrits van Leeu-

wen).

3. Susanna Gerrits van Leeuwen, ged. 13-3-1664.

4. Dorothea Gerrits van Leeuwen, ged. 27-11-1665 (get. Gerrit Jansz. van Leeuwen, Trijntje Ja-

cobsdr., Agniete Jacobsdr).

5. Jannetje Gerrits van Leeuwen, ged. 22-12-1669 (get. Jan Claesz. Koel, Gerrit Jansz., Maertie

Jansdr).

Noten

1 Algemene informatie over de drie bekende landmeters Dou(w) is ruim beschikbaar, en bijvoor-
beeld te vinden via: C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en
zeekaarten en stadsplattegronden, Alphen aan de Rijn 1985, en zijn zes delen: Atlantes Neerlandici, bibli-
ography ofterrestrial, maritime andcelestialatlases andpilot books,published in the Netherlands to 1880, Am-
sterdam 1967-1985, P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), NieuwNederlandsch Biografisch Woordenboek, deel
II, Leiden 1912, kol. 405-409 (met zes personen Douw: Harmen (Vla): kol. 405; Jan (VIc): kol. 406-
408; Johannes (VIIc): kol. 408-409; Florentius (VIIc-2): kol. 405; Johannes (VIIIc): kol. 409; Jacob
(IX): kol. 405-406), H.C. Pouls, De landmeter van de Romeinse tot de Franse tijd. Inleiding in de geschiedenis
van de Nederlandse Landmeetkunde, Alphen aan den Rijn 1997.

2 J.W. Verburgt, Het leven van Jan Pietersz. Dou, in: Leidschjaarboekje 26 (1934), pag. 18-61 (Verburgt).
3 RAL, Familiearchief Douw, inv. nr. 2 (Douw).
4 Regionaal Archief Leiden (RAL), bibliotheek, handschrift G. van Rijkhuysen, Genealogieën deelA,

fol. 2 (Van Rijkhuysen).
5 RAL, Archief Weeskamer (Weeskamer), inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 41.
6 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 216.
7 Weeskamer, inv. nr. 106, Voogdenboek A, fol. 29.
8 Weeskamer, inv. nr. 1994W en 199411.
9 W. J.J.C. Bijleveld, Bijdrage tot de genealogie van het Leidsch geslachtVan Velden en aanverwante families, in:

De Nederlandsche Leeuw 42(1924), kol. 193-203, i.h.b.kol. 200.
10 Haar familienaam is Van Velden, zie noot 9
11 Weeskamet, inv. nr. 1994I1.
12 Weeskamer, inv. nr. 1994I.
13 Pilledochter = peetkind.
14 RAL, Oud Notarieel Archief (ONA), inv. nr. 387, nummer 73, afschrift in: Weeskamer, inv. nr. i994y.
15 Andere aanwijzingen zijn, dat het huwelijk met Reyer Camersvelt voor schepenen plaatsvond,

evenals de huwelijken van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk.
16 RAL, StadsarchiefII (SA II), inv. nr. 1289, fol. 256.
17 Weeskamer, inv. nr. 2622*a.
18 Weeskamer, inv. nr. 2622*b.
19 ONA, inv. nr. 7, fol. 73.
20 Weeskamer, inv. nr. 106, Voogdenboek A, fol. 29 en Weeskamer, inv. nr. 1, Comparitieboek 2, fol.

340.
21 Weeskamer, inv. nr. 1, deel 3, fol. 120; deel 4, fol. 56; deel 5a, fol. 31.
22 Weeskamer, inv. nr. 1, deel 4 fol. 56.
23 Weeskamer, inv. nr. 1, deel 5a, fol. 31. •
24 Weeskamer, inv. nr. 1994b.
25 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 216.
26 RAL, Archief Nederlands Hervormde Kerk Voogdij (NHKV), inv. nr. 761, fol. 44V.
27 Douw, inv. nr. 2, pag. 130.
28 Douw, inv. nr. 2, pag. 67 en 137.
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29 Hij dient niet verward te worden met zijn volledige naamgenoot Pieter Arentsz. kuiper. Deze
woonde volgens de volkstelling van 1574 in het bon Marendorp Landzijde. Daar woonde zijn
weduwe Aefgen Pieters volgens het Bevolkingsregister uit 1581 nog steeds [SA II, inv. nr. 1289, fol.
234V]. Vermeldingen na 1581 zijn dus altijd 'onze' Pieter. Voor die tijd komt men voornamelijk de
naamgenoot in de bronnen voor als koper en verkoper van onroerend goed. Op 15 januari 1563
stond de andere Pieter Arentsz. kuiper borg voor Jan Heyndricx van Weert, brouwersknecht.
Deze laatste verkocht toen twee kamers aan de Vliet te Leiden aan Arent Harmansz. [RAL, Rech-
terlijk Archief (RA), inv. nr. 67, deel B, fol. 157]. Enkele jaren in 1566 later herhaalde dit, toen Jan
Heyndricx van Weert een huis en erf aan de Vliet nabij de Willem Danelssteeg verkocht aan Arent
Harmansz.30 Twee jaar later -1568 - waren de rollen omgedraaid, toen Jan Heyndricx brouwers-
knecht borg was voor Pieter Arentsz. kuiper bij de verkoop van een huis in de Niclaessteeg [RA,
inv. nr. 67, deel D, fol. 31J. Dat huis had Pieter in eigendom verkregen in 1564 [RA, inv. nr. 67, deel
C, fol. 61], toen Philips Adriaensz. kuiper en Rut Jacobsz. lindewever, hun in totaal 2/3 aandeel in
het huis in de Claessteeg verkochten aan Pieter Adriaensz. kuiper. Hier lijkt sprake te zijn van een
in drie delen gesplitste erfenis van mogelijk de (schoon)vader van Pieter en Philips Adriaansz. en
Rut Jacobsz. Een laatste te noemen vermelding betreft de verkoop van een andere kamer in de St.
Nicolaassteeg in 1563 door Jacobje de Garensietster, weduwe van Pieter Jansz. aan haar zwager
Pieter Adriaensz. kuiper. Gezien de ligging van de kamers/huisjes van deze Pieter Arentsz. in de
(St.) (Ni)daessteeg, die zich in het bon Marendorp Landzijde bevond, lijken deze allemaal bij de
aldaar wonende 'andere' Pieter Arentsz. kuiper te gaan. Extra argument lijkt te zijn, dat het min-
der waarschijnlijk is, dat een nauwelijks meerderjarige kuiper al zo actiefin onroerend-goed bezig
was.

31 ONA, inv. nr. 2, pag. 7 (potloodnummering).
32 SA II, inv. nr. 1289, fol. 159V.
33 SA II, inv. nr. 6620, fol. 53.
34 RA, inv. nr. 48, deel B fol. 115.
35 RA, inv. nr. 48, deel C fol. 123.
36 SA II, inv. nr. 6620, fol. 53.
37 ONA, inv. nr. 97, d.d 30-4-1617.
38 ONA, inv. nr. 11, nr. 201.
39 Douw, inv. nr. 2.
40 VanRijkhuysen,deelA,fol.i5.
41 RA, inv. nr. 67, deel 67, deel EE (I), fol. 217.
42 RA, inv. nr. 67, deel 67, deel EE (I), fol. 218.
43 Van Rijkhuysen, deel A, fol. 2.
44 ONA, inv. nr. 50, pag. 161 (potloodnummering).
45 ONA, inv. nr.400, nr. 24.
46 A.F. de Graaff, Remonstranten uitleiden en omgeving, in: Rijnland 1966, pag. 246-264, i.h.b. p. 250 (De

Graaff, Remonstranten).
47 SA II, inv. nr. 6630, fol. 283.
48 Douw, inv. nr. 2, pag. 137.
49 Douw, inv. nr. 2, pag. 137.
50 Douw, inv. nr. 2, pag. 137.
51 Douw, inv. nr. 2, pag. 88.
52 Douw, inv. nr. 2, pag. 137.
53 RA, inv. nr. 67, deel CCC, fol. 277V. Zie ook SA II, inv. nr. 6603, fol. 313V.
54 SA II, inv. nr.6618, fol. 8.
55 RAL, FamiliearchiefHubrecht(Hubrecht), inv. nr. 1010.
56 De Graaff, 'Remonstranten, pag. 250.
57 Hubrecht, inv. nr. 1010.
58 Hubrecht, inv. nr. 1010, geeft als overlijdensdatum 14-9-1718!
59 Hubrecht, inv. nr. 1010.
60 Haar zuster Grietje van der Bange trouwde voor 1656 met Cornelis Francken Houttijn. Zij woon-

den volgens de Remonstrantse lidmatenlijst van 1656 aan de Oude Rijn, samen met Annetge (Ger-
rits) van Banchem, de schoonmoeder van Houttijn (De Graaff, 'Remonstranten').
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61 SAII, inv. nr. 6620, fol. 135V.
62 Zie protocol van Johannes Douw: ONA, inv. nr. 617, nr 171.
63 J. Tideman, De Remonstrantse Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en

proponenten, Amsterdam 1905.
64 Hubrecht, inv. nr. 1010.
65 Douw, inv. nr. 2, pag. 1-2.
66 Verburgt, Het leven van jan Pietersz. DOM, pag. 21.
67 Douw, inv. nr. 2, pag. 137.
68 Exacte overlijdensdatum in: Douw, inv. nr. 2, pag. 130; begraafdatum uit Begraafboek.
69 NHKV, inv. nr. 761, fol. 25,26 en 28.
70 Douw, inv. nr. 2, pag. 61.
71 Douw, inv. nr. 2, pag. 1-2.
72 Douw, inv. nr. 1; E. Muller en K. Zandvliet (red.), Admissies als landmeter. Bronnen voor de geschiedenis

van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouw-
kunde, Alphen aan den Rijn 1987(Admissies), pag. 165: nr. 18: Jan Pietersz. Douw, 27-11-1597.

73 vervallen.
74 Douw, inv. nr. 2, pag. 63.
75 SA II, inv. nr. 923, dienstboek B, fol. 289.
76 SA II, inv. nr. 924, dienstboek C, fol. 35V.
7j SA II, inv. nr. 924, dienstboek C, fol.142.
78 Douw, inv. nr. 2, pag. 67.
79 Douw, inv. nr. 2, pag. 61.
80 Douw, inv. nr. 2, pag. 65.
81 Douw, inv. nr. 2, pag. 64-66.
82 Douw, inv. nr. 2, pag. 70.
83 Douw, inv. nr. 2, pag. 72 en 97-100.
84 Douw, inv. nr. 2, pag. 105-113. In de protocollen van Van Tetrode is de akte echter niet te vinden. Het

laatste protocol, waarin zich 1635 bevindt, lijkt echter onvolledig te zijn.
85 Kinderen allen vermeld in Douw, inv. nr. 2, pag. 141-142.
86 Festus Hommius, geb. Jelsum (O-fr) 10-2-1576, predikant Warmond (onwettig) 1597-1598, Dokkum

1599» Leiden 1602-1619, regent Statencollege 1619-1641, overl. 5-7-1642, zie: RA. van Lieburg, Re-
pertorium van Nederlands Hervormde predikanten tot 1816, deel 1, Dordrecht 1996, pag. 102 (Van Lieburg,
Repertorium).

87 Adriaan van der Borre, geb. Geertruidenberg jan. 1565, predikant Geertruidenberg 1588, Sommels-
dijk 1589, Strijen 1590 (tijdelijk), Schoonhoven 1591, Leiden 1608 (bij lening Utrecht 1604-1608),
afgezet als remonstrant 1619, remonstrants predikant in algemene dienst, overl. Amsterdam 3-9-
1630), zie: Van Lieburg, Repertorium, pag. 30.

88 Johannes Arnoldus Corvinus (Ravens), geb. Leiden ca. 1582, predikant Leiden 1606, afgezet als
remonstrant 1619, advocaat 1628, te Amsterdam 1634, overl. 2-1-1650, zie: Van Lieburg, Repertorium,
pag. 134-

89 H. Grotefeld, Taschenbuch derZeitrechnung, Hannover 1991 (zie ook noot 13).
90 Bernard Arentsz. Dwinglo, geb. Delft ca. 1582, predikant Berkel 1608, Leiden 1615, afgezet als

remonstrant 1619, remonstrants predikant Leiden 1619, Haarlem 1621, predikant en notaris Gulik-
stad (Holstein) 1625-1648, overl. Haarlem 1652; zie: Van Lieburg, Repertorium, pag. 55.

91 M. Nijhoff, Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV, Den Haag 1875,
kol. 230 (Album Studiosorum).

92 Gemeentearchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief, inv. nr. 158, fol. 154.
93 Douw, inv. nr. 2, pag. 105 e.v.
94 Van Rijkhuysen, deel C, fol. 142V.
95 Douw, inv. nr. 2, pag. 83.
96 A.G. van der Steur, Aantekeningen betreffend ede Remonstrantse gemeente te Warmond, in: Rijnland 1966,

pag. 265-294, i.h.b. pag. 280.
97 ONA, inv. nr. 671, nr. 163.
98 Van Rijkhuysen, deel C, fol. 142V.
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99 Van Rijkhuysen, deel C, fol. 142V.
100 Van Rijkhuysen, deel C, fol. 142V.
101 Weeskamer, inv. nr. 3878: Rekening voor Albrecht Lucas Steveningh, 19 jaar, zoon van Lucas Al-

brechtsz. van Stevening en Annetje Dircxdr., 1655.
102 RA, inv. nr. 86, deel D, fol. 170.
103 RA, inv. nr. 86, deelA, fol. 402.
104 ONA, inv. nr. 1011, nr. 55, eerdere testamenten voor Johannes Douw d.d. 8-9-1669 en 23-8-1670:

ONA, inv. nr. 671, nrs. 164 en 166.
105 ONA, inv. nr. 1016, nr. 60.
106 Van Rijkhuysen, deel C, fol. 142V: geb. te Leiden.
107 W.H. Croockewit, Fragment-genealogie Verboom, in: De NederlandscheLeeuw 17 (1899), kol. 97-101 en

138-156, i.h.b. kol. 139.
108 ONA, inv. nr. 671, nr. 168.
109 RA, inv. nr. 150, deel 1, fol. 112.
110 RA, inv. nr. 150, deel 1, fol. 125V.
111 Zie voor haar in de genealogie Verboom: W. H. Croockewit, Fragment-genealogie Verboom, in: De Ne-

derlandsche Leeuw 17 (1899), kol. 97-101 en 138-156, i.h.b. kol. 149.
112 ONA, inv. nr. 1045,15-6-1665.
113 Helena Verboom, wed. van Jan Heyndricx Rotshoek is op 21-2-1666 te Hillegersberg getuige bij de

doop van Jakobus, zn. van Leonard Verboom en Anna Hodenpijl.
114 ONA, inv. nr. 671, nr. 159.
115 Volgens het begraafregister Rotterdam.
116 RA, inv. nr. 86, deel GG, fol. 12.
117 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Kwartierstaat Van Waalwijk-Zoutmaat, in: Kwartierstaten-

boek 2000, Rotterdam/Den Haag 2000, pag. 46-47.
118 Huwelijkscontract in ONA, inv. nr. 671, nr. 168.
119 Van Lieburg, Repertorium, pag. 26: Nieuwe Tonge 1641-1653, De Kaag 1653-1678.
120 ONA, inv. nr. 1114:27-12-1669.
121 ONA, inv. nr. 671, nr. 168.
122 RA 86, deel HH, fol. 149.
123 Van Lieburg, Repertorium, pag. 234.
124 ONA Rotterdam, inv. nr. 158, akte 38.
125 ONA Rotterdam, inv. nr. 264, fol. 529.
126 Album Studiosorum, kol. 261.
127 Admissies, pag. 167: nr. 117: JanJansz. Douw, 10-9-1635.
128 Douw, inv. nr. 2, pag. 143.
129 SA II, inv. nr. 6614, fol. 51.
130 De G raaff, 'Remonstranten', pag. 248.
131 SA II, inv. nr. 6624, fol. 462.
132 ONA, inv. nr. 1006, nr 86.
133 ONA, inv. nr. 886, nr 50.
134 Zij waren neef en nicht via hun moeders, die zusters waren. Via de Van Swietens is er eveneens een

relatie, maar die ligt een generatie verder, zie: R.C.J. van Maanen, Leidse Van Swietens, in: Gens
Nostra 32 (1977), pag. 105.

135 De verwantschap liep via Aaltje Florisdr., de vrouw van Hendrick Jansz. Thier. Zij had een broer dr.
Henricus Florentius, en een zuster, gehuwd met NN van Swieten.

136 ONA, inv. nr. 1011, nr. 19.
137 P. C. Molhuysen, P. J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, Leiden 1912, kol.

409 vermeldt Johannes Douw als zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader. Daar ik geen inschrij-
ving over zijn voogdij in het Weeskamer heb aangetroffen, maar ook omdat hij zijn broers en zus-
sen nooit halfbroers en halfzussen noemt, ga ik ervan uit dat hij een zoon is uit zijn vaders tweede
huwelijk.

138 Album Studiosorum, kol. 471.
139 P.C. Molhuysen,Brcnnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, deel III, Den Haag 1918, RGP Grote

serie deel 38, pag. 312.
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140 Album Studiosorum, kol. 598 en 643.
141 ONA, inv. nr. 1057.
142 ONA, inv. nr. 1015, nr. 30:15-3-1688.
143 ONA, inv. nr. 1017, nr. 50.
144 Jan Douw, van buiten. Dit betekent dat hij in de stad is begraven, maar elders is overleden.
145 Admissies, pag. 170: nr. 255: Johan Douw, 4-3-1664.
146 ONA, inv. nr. 1016, nr. 65. Hij had al eerder een testament gemaakt voor notaris Ghijsbert van Cam-

pen te Haarlem d.d. 9-2-1685.
147 Genealogie Rijckevorsel, in: Nederland's Patriciaat 62 (1976), pag. 282-360, i.h.b. pag. 290.
148 P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deelll, Leiden 1912, kol.

405-
149 Album Studiosorum, kol. 666.
150 P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis derLeidsche Universiteit, deel IV, Den Haag 1920, RGP Grote

serie deel 38, pag. 214.
151 Album Studiosorum, kol. 835.
152 ONA, inv. nr. 2386, nummer 367.
153 Album Studiosorum, kol. 1038 en 1170.
154 P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis derLeidsche Universiteit, deel V, Den Haag 1921, RGP Grote

serie deel 48, pag. 300.
155 ONA, inv. nr. 2382, nummer 93.
156 ONA, inv. nr. 2382, nummer 539.
157 Bijv. ONA, inv. nr. 2382, nummers 541 en 571.
158 ONA, inv. nr. 2382, nummer 565.
159 ONA, inv. nr. 2386, nummer 1285.
160 ONA, inv. nr. 2386, nummer 1378.
161 ONA, inv. nr. 2386, nummer 777.
162 Album Studiosorum, kol. 1143.
163 ONA, inv. nr. 2382; extract-afschrift in RAL, Archieven van de Gasthuizen, inv. nr. 413.
164 Weeskamer, inv. nr. 142, deel YY, fol. 80.
165 ONA, inv. nr. 2386, nummer 367.
166 ONA, inv. nr. 2386, nummer 777.
167 ONA, inv. nr. 2386, nummer 907.
168 ONA inv. nr. 1, fol. 172 d.d. 26-9-1567.
169 RA, inv. nr. 67, deel D, fol. 298V.
170 RA, inv. nr. 67, deel A, fol. 77V.
171 RA, inv. nr. 67, deel E, fol. 106.
172 SAII, inv. nr. 1289, fol. 175.
173 Van Rijkhuysen, deel B, fol. 2, zie ook IVc.
174 SA II, inv. nr. 1289 fol. 193.
175 ONA, inv. nr. 177, no 116 dd. 5-7-1615.
176 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 41.
177 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 216.
178 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 233V.
179 Uithethuwelijkjan Roeloefs van Warmond en Neeltgen Symonsdr:

1. Roelofjansz.
2. Cornelisjan Roelofsz., overl. vóór 2i-i-i547,[a] tr. NN.
Uit dit huwelijk:

a. PieterCornelis.
b. Maritgen Cornelisdr., geb. ca. 1530, tr. Cornelis Willemsz.
Uit dit huwelijk:
ba. Willem Cornelisz. Dedel andersgeseyt Thybault, geb. Leiden ca. 1550, schepen, overl. na 1608,

otr. Leiden 12-1-1577 Grietgen Huybrechtsdr., geb. Rotterdam.
Bij het huwelijk nam Willem zijn zwager Pieter Joosten mee als getuige. Wordt vermeld in
het Leidse bevolkingsregister van is8i.[b]
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Uit dit huwelijk:
baa. Grietje Willems, geb. ca. 1580, tr. PieterArents van Issendoorn.
bab. Cornelis Willemsz. Thybault, geb. Leiden na 1581, otr. Leiden 21-11-1608 EvaAdriaensz. van

der Werff, dr. van Adriaen Pietersz. van der Werff en Duyfje Oliviers (en kleindochter van
de bekende Leidse burgemeester tij dens het beleg Pieter Adriaensz. van der Werff).

bac. Huybert Willemsz. d'Edel, overl. voor 1651.
bb. Neeltje Cornelis Willemsz. in hetjopenvaths dochter. Woonde ten tijde van de volkstelling bij haar

broer Willem.
bc. Aeltjen Cornelis in hetjopenvat, tr. vóór 1575 Pieter Joosten Dedel, geb. Leiden 1547, zn. van Joost

Willemsz. Dedel alias Porsman, burgemeester van Leiden, en Marijtje Claesdr. van Leyden
van Leeuwen.[c]
Pieter Joosten in hetjopenvat en Aeltje Cornelisdr. woonden in 1581 met hun dochter Marit-
geninLeiden.[d]

Uit dit huwelijk:
bca. Maritgen Pieters Dedel, geb. ca. 1575, otr. Leiden 3-9-1597 CorsjansHasius [e], lakenkoper

in de 'Drie Mollen', zn. van Jan Willemsz.
c. Maritgen Cornelisdr., tr. ArentPietersz. Dou (IVa).

3. Jannetjejans.
4. Cornelisjansz., tr. NN.
Uit dit huwelijk:

a. Claes Cornelisz., tr. NN van Quieren.
Claes Cornelis Jan Roelofsz. wordt vermeld in 1556 als voogd over de kinderen van Vol-

brecht Bouwensz. en Barbara Geryt Pietersdr.[f]
Uit dit huwelijk:
aa. Daniel Claesz. Vergeyl, anders Van Warmondt.

5. Quirijnjansz.
6. Reympjenjans.

180 ONA, inv. nr. 5, fol. 284.
181 ONA, inv. nr. 1, fol. 172 d.d. 26-9-1567.
182 ONA, inv. nr. 17, fol. 191,1588.
183 Weeskamer, inv. nr. 326pp; Volgens Gijsbert van Rijkhuysen, de Leidse stadsbode en genealoog uit

de 18e eeuw, was zij een dochter van Andries Huygen en zijn eerste vrouw Catrijn Garbrantsdr. Uit
het weeskamerarchief blijkt echter, dat zij een dochter is geweest uit het tweede huwelijk. Zie: Van
Rijkhuysen, deel B, fol. 2.

184 SAI, inv. nr. 1336.
185 SA II, inv. nr. 1289, fol. 57.
186 SA II, inv. nr. 4988.
187 Weeskamer, inv. nr. 326a t/m pp.
188 SA II, inv. nr. 1289, fol. 193V.
189 Weeskamer, inv. nr. 118,5e penningboek, fol. 100.
190 Weeskamer, inv. nr. 106, Vgdb. D, 79V.
191 Weeskamer, inv. nr. 118,5e pb, fol. 100.
192 Weeskamer, inv. nr. 131, deel E, fol. 302V.
193 Weeskamer, inv. nr. 755b.
194 Weeskamer, inv. nr. 755c.
195 Weeskamer, inv. nr. 75sd.
196 Weeskamer, inv. nr. 142, seclusiën F, fol. 190V.
197 Weeskamer, inv. nr. 755a.
198 Afschrift in: Weeskamer, inv. nr. 142, seclusiën G, fol. 329V.
199 Weeskamer, inv. nr. 326.
200 Weeskamer, inv. nr. 1039I1.
201 Weeskamer, inv. nr. 1039.
202 Weeskamer, inv. nr. 1039b.
203 Weeskamer, inv. nr. 1039a.
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204 Weeskamer, inv. nr. i039f.
205 Weeskamer, inv. nr. 1039b.
206 Weeskamer, inv. nr. 1039L
207 Weeskamer, inv. nr. 1039J.
208 Zie onder meer Weeskamer, inv. nr. 211.
209 Weeskamer, inv. nr. 106, Voogdenboek A, fol. 12.
210 Weeskamer, inv. nr. 1039!.
211 Weeskamer, inv. nr. 1039I.
212 Weeskamer, inv. nr. 118, Penningboek 1604, fol. 8.
213 Weeskamer, inv. nr. i039k.
214 ONA, inv. nr. 79, no. 91 d.d. 10-9-1613.
215 SAII, inv. nr. 1289, fol. 175V.
216 SA II, inv. nr. 4988.
217 SA II, inv. nr. 6617, fol. 460V en 461.
218 RA, inv. nr. 67, deel BB, fol. 27V en 184V-185V.
219 SAII,inv.nr.6615,fol.232.
220 NHKV, inv. nr. 761, fol. 67V.
221 RA, inv. nr. 67, deel III, fol. 157V.
222 Volgens begraafboek Delft begraven in de Oude Kerk 8-7-1683.
223 Album Studiosorum, kol. 70.
224 P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, deel II, Den Haag 1916, RGP Grote

serie deel 20, pag. 36.
225 Weeskamer, inv. nr. 114, H, fol. 17.
226 ONA Rotterdam, inv. nr. 273, fol. 218.
227 ONA Rotterdam, inv. nr. 245, fol. 24.
228 Album Studiosorum, kol. 527.
229 ONA, inv. nr. 752, nr. 134 d.d. 7-6-1646.
230 ONA, inv. nr. 723, nr. 249, d.d. 10-5-1650.
231 ONA, inv. nr. 752, nr. 134 d.d. 7-6-1646.
232 Weeskamer, inv. nr. 1039J.
233 Weeskamer, inv. nr. 1039I.
234 Weeskamer, inv. nr. io39k.
235 Weeskamer, inv. nr. i039k.
236 Weeskamer, inv. nr. 10391T1.
237 Weeskamer, inv. nr. 118, Penningboek 1604, fol. 8.
238 Weeskamer, inv. nr. 106, Voogdenboek A, fol. 12 en Weeskamer, inv. nr. 1039P.
239 ONA, inv. nr. 79, nr. 158, d.d.5-5-1614.
240 Notarieel Archief Amsterdam, inv. nr. 193,3-12-1617 huwelijkse voorwaarden Gerrit Nitters (met

zijn vader Nittert Jacobs en oom Andries Jacobs) en Aeltjen Witten. Andries tekent als Andries Ja-
cobs Nitter.

241 Weeskamer, inv. nr. 1039J.
242 Weeskamer, inv. nr. 1039P.
243 Weeskamer, inv. nr. 131, deel A, fol. 30V.
244 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 41.
245 RA, inv. nr. 67 deel A, fol. 139V.
246 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 425.
247 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 456.
248 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 269.
249 Er is nog een andere gelijktijdige Adriaen Engelsz., die woonde aan de Nieuwe Rijn (Gansoort),

hoek Middelstegracht. Deze komt met vier verschillende beroepen voor. In 1551 komt hij (als
belender) voor als schrijnwerker, wonende aan de Middelstegracht. In 1556 werd hetzelfde buur-
huis verkocht, waarbij Adriaen Engelsz. vermeld werd als koopman. Op 29 oktober 1562 kocht hij
- inmiddels aangeduid als bakker - een huis aan de Middelstegracht van Joost Pietersz., bakker
[RA, inv. nr. 67, deel B, fol. 128]. Dit huis verkocht hij in 1565 weer aan Jan Govertsz. [RA, inv. nr.
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67, deel C, fol. 224.V], die in de jaren '60 van de zestiende eeuw diverse huizen aan de Middelste-
gracht opkocht. Daarnaast kocht en verkocht hij een ander huis aan de Middelstegracht in 1564
[RA, inv. nr.67, deel C 54V en 109]. Zijn laatste vermelding dateert - inmiddels verver - van 1575.
In het bevolkingsregister van 1581 komt hij niet voor, zodat hij wellicht voor dat jaar is overleden.
Deze Adriaen Engelsz. was gehuwd met Alijt Jansdr., die voor 14 april 1565 overleed. Op die dag
werden er voogden aangesteld (vermoedelijk beiden van moederszijde): Olivier Philipsz., drapier
(gehuwd met Maria Jansdr) en Symon Jansz. boomgaardman [Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewij-
zen B, inv. nr. 349V). Kinderen waren Engel, Cornelis, Govert, Neeltgen, Arijntje en Zyburch. Een
Adriaen Adriaensz. wordt hierbij niet vermeld. Bij de bezittingen behoort onder meer een huis en
erf op Gansoort op de hoek van de Middelstegracht naast Jan Govertsz., verver.

250 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 269.
251 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 355V.
252 SAII, inv. nr. 1289, fol. 213V.
253 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote bewijzen C, fol. 361, en Weeskamer, inv. nr. 1, deel 5a, fol. 543.
254 Douw geeft in zijn genealogie de familienaam Van Leeuwen niet, hoewel men juist rond 1600 deze

naam is gaan gebruiken.
255 Weeskamer, inv. nr. 131, deel B, fol. 2.
256 SA II, inv. nr. 6597, fol. 277V; SA II, inv. nr. 6622, fol. 194; RA, inv. nr. 67, deel GG, fol. 191V.
257 ONA, inv. nr. 194, fol. 174; Afschrift in Weeskamer, inv. nr. 113, deel K, fol. 211.
258 W. van Rhijn, De familie Van Duivenbode, in: Rijnland 1964, pag. 60-69.
259 ONA inv. nr. 189, akte 250:2-12-1629, gedeeltelijk afschrift in Weeskamer, inv. nr. 2531b.
260 Weeskamer, inv. nr. 2531c.
261 Weeskamer, inv. nr. 113, deel R fol. 124.
262 Alleen barbier genoemd in het bevolkingsregister van 1581: SA II, inv. nr. 1289, fol. 141.
263 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen D, fol. 225.
264 SAII.inv.nr. 6619, fol. 379V.
265 Weeskamer, inv. nr. 131, deel C, fol. 48V.
266 Weeskamer, inv. nr. 131, fol. 70V en 97.
267 ONA, inv. nr. 387, fol. 236: d.d. 28-12-1633.
268 SAII,inv.nr. 1289,fol. 10.
269 Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 325.
270 SAII,inv.nr. 1289,fol. 154.
271 Weeskamer, inv. nr. 113, deel E, fol. 49V.
272 SA II, INV. NR. 4021, fol. 1.
273 Weeskamer, inv. nr. 131, deel D, fol. 195V.
274 Weeskamer, inv. nr. 131, deel D, fol. 270V.
275 Weeskamer, inv. nr. 113, deel E, fol. 50.
276 Weeskamer, inv. nr. 106, deel C, fol. 209V.
277 Weeskamer, inv. nr. 113, deel K, fol. 193V.
278 RAL, Collectie charters F 22-4-1639 en RA, inv. nr. 67, deel NNN, fol. 346V.

a. RAL, Archieven van de gasthuizen, inv. nr. 302, deel 71, fol. 11 (volgens diens testament drie
rijnse guldens nagelaten aan het gasthuis).

b. SA II, inv. nr. 1289, fol. 7V.
c. Van Rijkhuysen, deel A, fol. 4.
d. SA II, inv. nr. 1289, fol. 9v.
e. Familienaam Hasius in: Van Rijkhuysen deel A, fol. 4.
f. Weeskamer, inv. nr. 113, Grote Bewijzen B, fol. 317.
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het portret van...1

[het echtpaar Hornsveld-de Ruig]

J. EBBENHORST & ZOON

Nicolaas Hornsveld (zn. van Hendrik Hornsveld en Fijtje Slechtenhorst), geb. Soest 18-9-1836,
aanvankelijk tuinder, later tuinbaas op buitenplaatsen te Soest en te Baarn, overl. Baarn 25-
11-1936, tr. Soest 9-11-1861 Maria de Ruig (dr. van Theunis deRuigen Wilhelmina Suyk), geb. Soest
7-6-1835, overl. Baarn 12-12-1913.
Uit het huwelijk zijn acht kinderen geboren; de oudste zoon Hendrik, (1863-1956) was de na-
tionaal en internationaal bekende nestor van de dahliacultuur in Nederland, hij verwierf in
binnen-en buitenland een groot aantal medailles, getuigschriften en plaquettes voor zijn, na
kruisingen, nieuw gewonnen dahlia-variëteiten en was Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Overige kinderen: Wilhelmina (1865), Sara Elisabeth (1867), Theunis (1868), Feitje (1870), Hen-
riëtte Maria (1872), Nicolaas (1874) en Jacob (1880). Henriëtte, Sara en Jacob emigreerden rond
1905 naar Zuid Afrika; aldaar wonen ruim honderd nakomelingen.

Nicolaas en Maria vierden op 9 november 1911 hun 50-jarig huwelijk in de tuinmanswoning van de
buitenplaats aan de Kerkstraat te Baarn in het bijzijn van een grote familieschare. Na het overlijden
van hun laatste broodheer moesten zij de tuinmanswoning - waaruit alle acht kinderen getrouwd
zijn - in 1912 verlaten en trok het echtpaar in bij hun zoon Hendrik in de bedrijfswoning 'Burbankia'
te Baarn. Nicolaas overleefde zijn vrouw drieëntwintig jaar; beiden werden begraven op de Algemene
Begraafplaats te Baarn.

Het afgebeelde portretje (6xiocm) is gemaakt op 9 november 1861 (huwelijksdag) door
J.Ebbenhorst & Zoon, hoffotografen te Soest.

D.H.Werner
Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Cens Nostra 59 (2004), pag. 14-15.
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Kaartje van het vroegere rechtsgebied
in Groningen

Inleiding
Dit artikel beperkt zich hoofdzakelijk tot het Groninger recht ten tijde van de Republiek
der Verenigde Nederlanden (1594-1795). Groningen kende voor 1811 verschillende rechts-
gebieden (zie het betreffende kaartje). Voor onderzoek in de rechterlijke archieven en
interpretatie van het gevonden materiaal is het vaak van belang te weten in welk rechtsge-
bied zich een en ander afspeelde.

enige aspecten van het personenrecht

1. RECHTSBEVOEGDHEID

In het personenrecht staat de individuele mens centraal als juridisch persoon, dat wil
zeggen iemand op wie burgerlijke rechten en plichten kunnen rusten. Dit betekent bij-
voorbeeld, dat men eigenaar van roerende, onroerende goederen en rechten kan zijn (of
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worden) met alle daaraan verbonden rechten en plichten, dat men kan trouwen of dat men
een erfenis kan aanvaarden.

Tegenwoordig heeft iedereen, die in ons land geboren is uit Nederlandse ouders of die
hier verblijft, in beginsel in gelijke mate rechtsbevoegdheid. Vóór 1795 was dat anders dan
nu. Er werd bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen burgers en niet-burgers.

Het klein en groot burgerrecht
Het burgerrecht speelde in de provincie Groningen alleen een rol in de stad Groningen
en in Appingedam. Het gaf de bezitters ervan het recht om een ambacht of bedrijf uit te
oefenen en om bepaalde hoge ambten te bekleden. Bovendien verschafte het de burgers bij
vroegtijdig overlijden het recht om hun nagelaten minderjarige kinderen ter opvoeding
en verzorging te laten opnemen in het Burgerweeshuis van de stad. Er waren echter ook
plichten: zo waren de mannelijke burgers mede verantwoordelijk voor de verdediging van
de stad. Het Groningse Stadboek uit 1425 bepaalde dat voor het burgerrecht een bedrag
van vier 'olde Fransche schilden' betaald moest worden aan de stad. Later werden de schil-
den omgerekend naar carolus guldens.

Was de nieuwe burger gehuwd op het moment dat hij het burgerrecht verwierf, dan was
zijn vrouw meteen ook burgeres, en de kinderen, die daarna werden geboren werden ook
burgers.

Iemand die al kinderen had voordat hij het burgerschap verwierf, moest voor zijn ge-
boren zoons het burgerschap 'winnen'. Anders waren deze geen burger. Buitenechtelijk
geboren kinderen van burgers hadden geen aanspraak op het burgerrecht op grond van
hun geboorte, maar zij konden het later wel zelfstandig verwerven.
In de Middeleeuwen was het zo dat wie onvrij of 'eigen' was, zich eerst moest vrij kopen
van zijn heer, voor hij burger kon worden. Wie zich niet eerst vrij gekocht had, verloor
het burgerrecht weer en kreeg ook zijn geld niet terug. Men kon het burgerrecht van de
stad Groningen verliezen, bijvoorbeeld door langer dan zes weken met vrouw en kinde-
ren buiten de stad te verblijven, tenzij het ging om turfgraverij. Ook het deelnemen aan
vetevoering* in de Ommelanden (de gebieden Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo)
betekende verlies van het burgerrecht. Wie het terug wilde hebben, moest opnieuw beta-
len. Het stadsbestuur had bovendien het recht burgers die zich onwaardig gedroegen, het
burgerrecht te ontnemen.

Tot 1666 was er in de stad Groningen slechts één soort burgerrecht. Bij resolutie van 14
maart 1666 werd naast en boven het 'gewone' of klein burgerrecht een groot of vol burger-
recht gecreëerd. Voortaan moest men om bepaalde hoge stedelijke ambten te bekleden dit
groot- of vol burgerrecht bezitten. Om het te verwerven moest men, als men van buiten

Iedere vrije man had in de Middeleeuwen het recht voor zijn belangen op te komen, waardoor
een vete (conflict) kon ontstaan. Een vete moest publiekelijk worden aangekondigd en de strijd
openlijk gevoerd. De partijen, meestal gegroepeerd rond een 'adellijke' familie, werden aange-
voerd door een veteleider die zijn verwanten en aanhangers verenigde (vetehelpers). Een vete
kwam tot een eind door verzoening (geldsom of huwelijk) tussen de strijdende partijen, deding
genaamd, die tot stand kwam door bemiddelaars (dedingsluiden).
Bron: Nieuwe Groninger Encyclopedie, dl. III.
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de stad kwam, afhankelijk van de plaats waar men geboren was, een bedrag van 75 (Old-
ambt, Gorecht, Sappemeer en Ommelanden), 100 (Westerwolde en Drenthe) of 300 (bui-
ten Groningen en Drenthe) carolus gulden betalen. Voor geboren Stadjers golden andere
bedragen. Ook ten aanzien van het Grootburgerrecht gold de regel dat het automatisch
overging op de wettige kinderen van degenen die het recht ooit gewonnen hadden en op
de kinderen van deze kinderen. Om grootburger te kunnen worden, moest men overigens
eerst, hetzij door verwerving, hetzij door geboorte, kleinburger zijn.

2. HANDELINGS-(ON)BEKW AAMHEID

Nauw verbonden aan het begrip rechtsbevoegdheid zijn de begrippen handelingsbe-
kwaamheid en onbekwaamheid. Daarbij gaat het om het al of niet zelf kunnen uitoefenen
van zijn rechtsbevoegdheid. In het oude Groninger recht golden evenals elders in die
tijd minderjarigen, gehuwde vrouwen en onder curatele gestelden als handelingsonbe-
kwaam.

In de provincie Groningen ook wel Stad en Lande genaamd, kende men geen algemeen
vrouwenvoogdij, zoals in Gelderland en Overijssel. Daar moesten alle meerderjarige vrou-
wen, ongeacht hun burgerlijke staat, bij het aangaan van een overeenkomst of het voeren
van een proces door een man worden bijgestaan. In de provincie van Stad en Lande waren
meerderjarige ongehuwde vrouwen en degenen die voor hun vijfentwintigste als weduwe
waren achtergebleven, even handelingsbekwaam of mondig als alle meerderjarige man-
nen, vooropgesteld dat zij niet wegens krankzinnigheid, dronkenschap of verkwisting
onder curatele waren gesteld.

a. minderjarigen
In de provincie van Stad en Lande was iedereen tot zijn 25e levensjaar minderjarig. Op zijn
25e werd men 'ipso iure' dat wil zeggen van rechtswege, zonder dat men er iets voor hoefde
te doen, mondig. Verder werden mannen die nog geen 25 jaar oud waren mondig door het
aangaan van een huwelijk. Voor een minderjarig meisje uit Groningen betekende het aan-
gaan van een huwelijk dat zij in plaats van onder de ouderlijke macht of onder de voogdij
van haar 'voorstanders' onder voogdij van haar man kwam te staan. Daarnaast konden
jonge mannen en vrouwen wier ouders niet meer in leven waren, mondig worden doordat
zij meerderjarig werden verklaard. Andere termen in dit verband zijn 'handlichting' of
verlening van 'venia aetatis' (ontheffing van leeftijd). Om meerderjarig verklaard te kun-
nen worden, moesten meisjes/jonge vrouwen 18 jaar oud zijn, jonge mannen 20 jaar. In
de stad Groningen moesten de minderjarigen die ontheffing van leeftijd wilden hebben,
zich middels een verzoekschrift richten tot het college van Burgermeesteren en Raad. In
de Ommelanden moesten zij zich wenden tot de redger onder wiens rechtsstoel men viel,
en in de stadsjurisdicties(Selwerd Gorecht en Sappemeer) tot degenen die ter plaatse de
rechtspraak uitoefenden.

Minderjarigen wier ouders nog wel in leven waren, konden geen veniam aetatis krijgen.
Wel gold de regel in het Ommelander Landrecht en Oldambster Landrecht dat zij, wanneer
zij met toestemming van hun ouders zelfstandig woonden en hun eigen zaken behartig-
den, op het punt van verbintenissen als mondig werden beschouwd.
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b. gehuwde vrouwen
Op het moment van de huwelijkssluiting kwam de vrouw onder de macht of voogdij
van haar echtgenoot. Deze maritale voogdij betekende o.a. dat de gehuwde vrouw niet
zonder toestemming of assistentie van haar man een overeenkomst, zoals een koop- of
huurcontract of een boedelscheiding kon aangaan en dat de man haar goederen beheer-
de. Deze situatie bleef tot in de 20e eeuw bestaan. Voor de Groningers was de maritale
voogdij zo gewoon, dat het in geen van de landrechten of in het Groninger stadboek
expliciet wordt genoemd. Pas in de Stads Nieuwe Constituties van 1689 wordt gesteld,
dat wanneer een huwelijk wettig voltrokken is, de vrouw onder de voogdij van haar man
wordt gesteld.

c. de onder curatele gestelden
Meerderjarigen die door geestesziekte getroffen waren, werden geacht hun wil niet te
kunnen uiten en dus hun goederen niet te kunnen beheren en geen enkele overeenkomst
te kunnen sluiten. Volgens het oude Groninger recht was hun positie gelijk aan die van
minderjarigen en moesten voorstanders (voogden) over hen aangesteld worden om voor
hen in rechte op te treden en hun goederen te besturen. Hetzelfde gold meestal voor an-
deren die om de een of andere reden gehandicapt waren in het uiten van hun wil, zoals
doven, stommen, blinden, ernstig zieken e.d. Het was eveneens van toepassing op verkwis-
ters of doorbrengers, zoals men ze vroeger ook wel noemde. Bij de gehandicapten en de
verkwisters ging het vooral om het niet zelf kunnen beheren van de eigen goederen, dus
een gedeeltelijke handelingsonbekwaamheid. Zij konden bijvoorbeeld wel trouwen, om-
dat zij wel in staat waren hun wil kenbaar te maken.

Huwelijks en echtscheidingsrecht
Aan de wieg van het moderne West-Europese huwelijksrecht staat de regelgeving van de
rooms-katholieke kerk, die vanuit een behoefte de seksualiteit van de gelovigen te regelen
en losbandigheid te bestrijden, gaandeweg meer en meer regels is gaan formuleren om-
trent huwelijkssluiting en dergelijke.

In het begin van de 13e eeuw leefden de gelovigen met betrekking tot het sluiten van
een huwelijk in het algemeen nog naar Germaans recht waarin het cruciale punt van de
huwelijkssluiting de bijslaap was. Op het Vierde Lateraans Concile (1215) werd vastgelegd
dat het huwelijk een sacrament was. Daarbij aansluitend probeerde de kerk het kerkelijk
(canonieke) huwelijksrecht ingang te doen vinden. De hoofdregel, ontleend aan het Ro-
meinse recht, was consensus facit nupitas dat wil zeggen de toestemming maakt het hu-
welijk. Met andere woorden de huwenden zijn met elkaar gehuwd op het moment dat zij
elkaar het jawoord geven. In het begin onthield de kerk zich van bepalingen over de vorm
van de huwelijkssluiting. Wel maakte het canonieke recht onderscheid tussen huwelijk en
verloving. De huwelijksbelofte duidde men aan als sponsalia de presentis, de belofte om in
de toekomst met elkaar te huwen ofwel de verloving als sponsalia de futuro. De verloving
werd gezien als contract en was dan ook voor de kerkelijke rechtbanken afdwingbaar.
Echtscheiding kende het kerkelijk recht niet. Was een huwelijk eenmaal door de bijslaap
geconsumeerd, dan was het onontbindbaar geworden. Men kon elkaar op elk moment
en op elke plaats het jawoord geven, zelfs zonder dat iemand anders het wist. Deze in het
verborgene gesloten huwelijken gaven regelmatig grote problemen (bigamie, niet in acht
nemen van de verboden graden van bloed- of aanverwantschap).

De wereldlijke overheid die niet in kon gaan tegen de leer van de kerk probeerde de
clandestiene huwelijken wel tegen te gaan. De stad Groningen beboette de clandestien
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gehuwden ieder met vijf marken en verbanning uit de stad. Verder werden degenen die het
huwelijk hadden bijgewoond ook beboet met eenzelfde bedrag en bovendien het verlies
van hun huis. Pas op het Concilie van Trente (1563) werd een kerkelijk decreet uitgevaar-
digd, waarin het kerkelijk huwelijksrecht voorgoed geregeld werd. Volgens dit decreet
zou een huwelijk voortaan alleen maar geldig zijn als het gesloten was ten overstaan van
de plaatselijke pastoor (of een andere priester) en in tegenwoordigheid van twee getuigen.
Bovendien moest het van te voren op drie achtereenvolgende zondagen officieel worden
afgekondigd (doel anderen in de gelegenheid stellen om huwelijksbeletselen bekend te
maken) en moest het in aparte huwelijksregisters geregistreerd worden. Omdat het huwe-
lijk beschouwd werd als een sacrament, achtte de kerk zich als enige bevoegd de vorm van
het huwelijk te regelen. De rooms-katholieke kerk huldigt dit standpunt overigens nog
steeds en erkende en erkent het burgerlijke huwelijk daarom niet.

In 1594 ging de provincie van Stad en Lande over naar de Staatse zijde. Dit betekende
dat de calvinistische Nederduits Gereformeerde kerk de heersende kerk werd tot aan de
Bataafs- Franse tijd. Zij huldigde een andere opvatting ten aanzien van het instituut hu-
welijk. Voor hen was het huwelijk geen sacrament maar een wereldlijke aangelegenheid,
waarover de wereldlijke overheid in het kader van de handhaving van de openbare orde het
voor het zeggen had.

In het huwelijks- en echtscheidingsrecht van de provincie Stad en Lande staan na de
reformatie de volgende begrippen centraal: de trouwbeloften, de huwelijksvoorwaarden,
het huwelijk zelf en de scheiding.

a. trouwbeloften
Trouwbeloften waren de wederzijdse toezegging van een toekomstig huwelijk. Man en
vrouw beloofden met elkaar te zullen trouwen, ten bewij ze waarvan een geschrift kon wor-
den opgesteld waarbij twee getuigen aanwezig waren. Protocollatie was niet verplicht: er
werd dus geen register van bijgehouden. Beiden konden de beloften ook weer vernietigen,
maar alleen met wederzijdse toestemming. Hield de ene partij zijn belofte niet, dan kon de
ander hem tot nakoming dwingen voor het gerecht. Het bewijs was bijvoorbeeld het tonen
van een schriftelijk stuk, een akte, waarin de trouwbelofte was verwoord, een trouwpen-
ning of een verklaring van twee getuigen.

In de praktijk gebeurde dit nog al eens, met name wanneer de vrouw zwanger was en de
man haar niet wilde trouwen. In de protocollen van civiele zaken van de stad en Ommelan-
den komen de kwesties om trouwbeloften regelmatig voor.

b. huwelijksvoorwaarden
Zo heet de overeenkomst tussen toekomstige echtgenoten en hun wederzijdse ouders en
verwanten, waarbij zij de 'hebbende en toekomende goederen der ehelieden' regelden en
vaak ook de vererving daarvan. De kring van betrokkenen bij zo'n huwelijkscontract, de
zogenaamde 'dedigeslieden', was destijds groter dan tegenwoordig. Minderjarigen (jon-
ger dan 25 jaar) moesten de huwelijksvoorwaarden mede door hun ouders en hun (an-
dere) naaste verwanten laten ondertekenen; meerderjarigen hadden de vrijheid hiertoe,
maar konden ook anderen dan dezen vragen bij de sluiting van het contract aanwezig
te zijn. Onder de naaste verwanten (vaak in de akten als 'vrienden' aangeduid) werden
begrepen ouders of voogden, grootouders, broers, zusters, ooms en neven. Om als be-
wijs van wat was afgesproken te kunnen dienen werden de huwelijksvoorwaarden op
schrift vastgelegd. Voorschrift was dat de huwelijksvoorwaarden binnen een jaar en zes
weken 'met segel ende brieven' van een daartoe bevoegde instantie bevestigd moesten
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worden. In de stad Groningen waren dat bijvoorbeeld een burgemeester en twee raads-
heren, in Selwerd de ambtman, maar in het Oldambt waren naast de drost ook pastor
en kerkvoogden van de respectievelijke kerspelen hiertoe bevoegd. Het bevoegde orgaan
maakte de acte, de 'verzegeling' op en liet deze door partijen ondertekenen. De protocol-
len waarin de akten verzameld staan, zijn over het algemeen vanaf circa 1750 bewaard
gebleven, maar met name in het Oldambt (verschillende plaatsen vanaf circa 1600) en
Westerwolde (soms vanaf ongeveer 1650) al eerder. De contractanten kregen een gezegeld
huwelijkscontract mee. In verschillende familiearchieven zijn voorbeelden hiervan terug
te vinden.

In de huwelijksvoorwaarden mochten partijen bepalingen maken over 'tegenwoordige
en toekomende goederen', dus over de goederen die op het moment van het huwelijk in
bezit waren zowel als goederen die de jonggehuwden in de toekomst nog zouden verwer-
ven, bijvoorbeeld door erfenis of door koop. Niet altijd week men in de akte van huwelijks-
voorwaarden af van het wettelijke huwelijksgoederenrecht. Vaak ging het vooral om de
erfrechtelijke bepalingen.

c. huwelijk

Gedefinieerd als een 'wettige samenvoeginge van een man ende een vrou bestaande in een
seer nauwe gemeenschap van lighaam en gemoed geduirende haar geheele leven'. Door
deze definitie werden 'hoererie' en 'concubinaatschap' als samenlevingvormen uitgeslo-
ten, omdat ze geen wettige samenvoeging waren. Verder was in deze terminologie polyga-
mie onmogelijk en waren homofiele relaties volstrekt uit den boze.

In de 18e eeuw was de minimumleeftijd om een huwelijk aan te gaan 14 jaar voor man-
nen en 12 jaar voor vrouwen (maar in de stad Groningen respectievelijk 18 en 14 jaar).

Huwelijkstoestemming van de naaste verwanten was altijd vereist. Wie minderjarig
was, had de toestemming nodig van de ouders of voogden en twee 'naaste bloedvrienden'
(grootouders, broers en zusters etc). De meerderjarigen behoefden slechts toestemming
van hun ouders. Aan die toestemming was gekoppeld dat bruid of bruidegom een aandeel
in de boedel meekregen 'na stants-gelegentheid'.

Evenals tegenwoordig was een aantal huwelijken verboden. Wanneer een man en een
vrouw elkaar te na in bloed - of aanverwantschap stonden, was een huwelijk tussen hen
niet toegestaan. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen verwantschap in neer- en op-
gaande lijn en in de zijlijn. In neergaande lijn was een huwelijk in elke graad verboden
(moeder-zoon, grootvader-kleindochter etc). Huwelijken in de zijlinie waren wel toege-
staan, mits er voldoende graden in verwantschap tussen de huwenden zaten. Over het alge-
meen waren huwelijken tussen verwanten in de vierde graad, neven en nichten toegestaan.
Huwelijken die in strijd met deze regels waren gesloten, werden nietig geacht. De daaruit
geboren kinderen waren dan ook onwettig. Een weduwe mocht niet hertrouwen binnen
de tijd dat zij van haar overleden man nog een kind zou kunnen krijgen. Het Ommelander
en het Oldambster landrecht noemden een periode van een jaar, in de stad Groningen werd
een periode van een jaar en zes weken aangehouden. Hertrouwde de weduwe toch binnen
het rouwjaar ('annus luctus'), dan verloor zij alle goederen die zij uit het door de dood ont-
bonden huwelijk had gekregen. De bedoeling van het rouwjaar was om te voorkomen dat
een man als tweede of volgende echtgenoot een erfgenaam zou hebben die hij niet verwekt
had. Officieel heette dat 'conturbatio sanguinis', dat wil zeggen vermenging van het bloed.
Het tijdstip van hertrouwen van een weduwnaar was niet wettelijk beperkt, maar werd aan
zijn discretie overgelaten. Vóór het volgende huwelijk moest de overgebleven partner de
voogdij van de kinderen uit het voorafgaande huwelijk regelen.
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Het huwelijk moest worden voltrokken door een predikant van de heersende, Ne-
derduits gereformeerde kerk. Voordien moest echter aan een aantal formaliteiten vol-
daan zijn. In elk geval moest op drie achtereenvolgende zondagen afkondiging van het
voorgenomen huwelijk in de kerk plaatsvinden. In de stad Groningen was een bijzondere
regeling van kracht, want daar moest ieder die in het huwelijk wilde treden, zich melden
bij de commissarissen voor de huwelijkse zaken. Deze commissarissen waren tevens de
administratoren van de stadsweeskamer. Zij onderzochten of er geen huwelijksbeletselen
waren en of de regels voor de proclamatie nageleefd werden. Met name wanneer de bruid
of bruidegom van buiten de stad kwam, moest de huwelijksafkondiging ook in diens
woonplaats geschieden. Werd het huwelijk buiten de stad Groningen voltrokken, dan
moest de secretaris van de weeskamer een attestatie verlenen. De commissarissen hielden
een ondertrouwboek bij.

Aan deze gang van zaken moest iedere inwoner van de stad Groningen zich onderwer-
pen, als hij of zij wettig getrouwd wilde zijn. Met dissenters of het nu rooms-katholieken,
doopsgezinden of lutheranen waren, werd, zeker in het begin geen rekening gehouden.

Doopsgezinden (vanaf circa 1620) en lutheranen (vanaf 1735) mochten een huwelijk door
een voorganger in hun eigen gemeente laten voltrekken, mits van het voornemen daarvan
drie zondagen afkondiging in de gereformeerde kerk had plaats gevonden. De predikan-
ten maakten aantekening hetzij van de afkondiging, hetzij van de sluiting van huwelij-
ken, hetzij van beide in een trouwregister en gaven de huwelijksvoltrekking door aan de
commissarissen voor de huwelijkse zaken.

d. de gevolgen van het huwelijk
Het huwelijk had twee belangrijke gevolgen. Ten eerste kwam de vrouw nu onder voogdij
van haar man en kon zij alleen met toestemming van haar echtgenoot rechtshandelingen
verrichten. Ten tweede was er een nieuwe situatie met betrekking tot de goederen van de
beide huwelijkspartners. In de stad Groningen trad 'na de egtelijke beslapinge' van rechts-
wege gemeenschap van goederen in. In het Gorecht was er alleen gemeenschap van goe-
deren, wanneer er kinderen werden geboren. In het Oldambt en Sappemeer was geen al-
gehele gemeenschap, maar was er slechts gemeenschap van winst en verlies gedurende de
echt. In de Ommelanden bleven onroerende goederen buiten de gemeenschap, maar vielen
roerende zaken alsmede winst en verlies er binnen. Volgens Westerwolds en Bellingwolder
landrecht behield de vrouw het door haar aangebrachte goed, maar kreeg de man de winst
of het verlies hieruit op zijn rekening. Dit alles gold wanneer er geen huwelijksvoorwaar-
den of andere afspraken waren gemaakt. Welk huwelijksgoederen regime de huwenden
ook kozen (dus met of zonder huwelijksvoorwaarden) het bepaalde hoe dan ook hoe hun
goederen later, na hun overlijden verdeeld werden.

e. het einde van het huwelijk
Het huwelijk werd ontbonden door de dood of door een rechterlijk vonnis. Overleed een
der huwelijkspartners, dan bepaalde het huwelijksgoederen regime waarvoor zij al of niet
bewust gekozen hadden, wat aan de overgebleven partner toekwam. Daarbij werd eerst ge-
keken naar de huwelijksvoorwaarden, zo die er waren. Soms bevatten deze ook bepalingen
van erfrechtelijke aard, zoals de wederzijdse vestiging van vruchtgebruik met betrekking
tot de goederen van de overleden partner of de vaststelling van een legaat. Daarna traden
de regels in werking die het land- of stadsrecht voorschreven. In geval van een echtschei-
dingsvonnis kreeg de onschuldige alle goederen van de veroordeelde partner, als er ten-
minste geen kinderen waren. Waren die er wel, dan moest de rechter hierin beslissen.
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Overspel en moedwillige verlating waren de twee enige redenen voor echtscheiding.
In het Oldambt werd scheiding van tafel en bed toegestaan, wanneer 'twee echteluyden
met malkanderen in doodt vyantschap leven, malkanderen nae 't leven staen, de man sijn
vrouw tot hoererye dringt'; van echtscheiding was dan echter geen sprake (Oldambster
landrecht, boek 4, artikel 37). De landrechten geven geen uitsluitsel of er grond tot echt-
scheiding is wanneer een echtpaar geen nakomelingen kon krijgen.

Voor de totstandkoming van dit artikel is gebruik gemaakt van de syllabus bij de cursus
'Genealogie en recht' van de Seniorenacademie te Groningen (1998). De docente mevrouw
Mr. Dr. B.S. Hempenius-van Dijk bedank ik voor haar kritische toetsing. Verder zijn passa-
ges uit de tekst van de lezing 'Aspecten van het Groninger recht', door Dr. P. Brood gehou-
den op 5 februari 2003 voor de NGV-afdeling Groningen benut. Voorts wordt verwezen
naar Mr. B.S. Hempenius-van Dijk, 'Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594
en 1811', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (1982) en Paulus Laman, 'Aanlei-
ding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis', Groningen 1778,3e druk.

J.W.H, van Campen
voorzitter NGV-afdeling Groningen

In 2002 (pag. 233) heeft in GensNostra een oproep gestaan om de afdelingen binnen
de NGV meer plaatsruimte te bieden. De nieuwe rubriek 'van de afdelingen' geeft
een afdeling de mogelijkheid om specifieke locale onderwerpen te vermelden,
bijvoorbeeld een speciale bron binnen de afdeling, of een (kleine) genealogie of
stamreeks van een aan de regio gebonden familie, of gewoon iets wat voor ruimere
verspreiding in aanmerking komt. De bijdragen vallen onder verantwoordelijk-
heid van de betreffende afdeling en kunnen na toestemming van de redactie van
Gens Nostra geplaatst worden.

Redactie

Hantw
erpen ~.
i izer1®' V A N E S S E N (l)ij zer

Amsterdam, ondertrouw 29 april 1604 (DTB 411/210); Arent Busman [tekende: Arnolt Bos-
man] van Wesel, wijnverlater, wedr. van Grietgen Wouters, woonende op de Zeedyk, ende
Ursselken van Essen Heynrixdr van Antwerpen, oudt 26 jaren, 16 annos [= jaren] woon-
ende opt Nieu Rockin, geast. met Heyndrick van Essen hare vader.

Antwerpen, gedoopt 11 juni 1577 (OLVkerk, PR 8, f. 39verso); Ursula - Hendrick van Essen
en Maria [NN]. Getuigen: Guiliam van Hoorne, Anna Ie Marty(n).
Antwerpen, 15 sept. 1584 (Schepenregister 378/185); Maria Stroopers, dochter van wijlen
Ursula Wouters, en gehuwd met Henrick van Essen, ontving renten van haar stiefvader
Jan (de) Wolff, moutmaker.

378 Gens Nostra 60 (2005)



wegwijs

archiefnieuws

Repertorium van Nederlandse kaartmakers

Onlangs is een repertorium van Nederlandse
kaartmakers, die werkzaam waren in de pe-
riode 1500 tot 1900, op internet gezet. Het is
samengesteld door Marijke Donkersloot-de
Vrij en te raadplegen op

http://www.maphist.nl/repertorium-
van-nederlandse-kaartmakers.pdf

In de afgelopen 35 jaar zijn door haar ge-
gevens verzameld over personen die een bij-
drage hebben geleverd aan de vervaardiging
van kaarten. In een korte toelichting bij dit
repertorium wordt uiteengezet welke bron-
nen zijn gebruikt en welke gegevens bij de

persoonsnamen te vinden zijn.
Dit repertorium, dat ruim 2000 personen be-
vat, kent zeker nog hiaten. Eind 2003 is Ma-
rijke Donkersloot gestopt met het verzame-
len van nog meer persoonsnamen. Zij hoopt
dat het bruikbaar zal zijn en anderen aan zal
zetten om met aanvullingen en correcties te
komen. Peter van der Krogt heeft zich bereid
verklaard de nieuwe gegevens te redigeren
en in te voeren. Per e-mail zijn aanvullingen
te sturen naar:

peter@vanderkrogt.net
[Caert-Thresoor, 23e jg. (2004), nr. 4]

Genealogisch Onderzoek in de Langstraat

Wilt u meer weten over uw voorouders en u
bent in het bezit van een computer dan kunt
u nu ook terecht op

www. Heusdenonline.nl
Als u op deze site bent klik dan op links op
de button recreatie & toerisme. Dan komt
u op de site voor genealogisch onderzoek in
de Langstraat.

Deze site is samengesteld door LHP de
Vaan uit Waalwijk en LAG van Baardwijk uit
Drunen en bevat gegevens van de burgerlijke
stand van een aantal plaatsen uit de Ooste-
lijke Langstraat. Beide samenstellers zijn

vanaf 1985 bezig met een onderzoek naar de
personen in het gebied tussen Waalwijk en
's-Hertogenbosch. Op de beginpagina kunt
u kiezen voor een dorp. U komt dan op een
pagina waar u weer kunt kiezen voor geboor-
ten, huwelijken en overlijden.

Ook kunt u op deze pagina terecht voor
oude aanzichtkaarten en foto's, Heusden
z'n straten en historie, en Heusden van oor-
sprong tot heden.

[Plekbord (Med. bij Met Gansen Trou,
jg. 55, nr. 2, febr. 2005), pag. 5]

Gemeentearchief Delft en Archeologie samen verder als RHC

Het Gemeentearchief Delft en het gemeen-
telijke vakteam Archeologie zijn per 1 janu-
ari 2005 officieel samengevoegd tot één or-
ganisatie: het Regionaal Historisch Centrum
Delft, afgekort RHC Delft. Op die datum is
ook Cees Vanweesenbeeck als nieuwe direc-
teur van het RHC aangetreden.

De archieven en het archeologische erfgoed
van Delft worden beheerd en voor het pu-
bliek toegankelijk gemaakt vanuit één orga-
nisatie: het RHC. Het woord 'regionaal' in de
nieuwe naam geeft al aan dat beide instellin-
gen een groter gebied bestrijken dan de ge-
meente Delft. Het gemeentearchief bedient
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ook Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland
en Rijswijk. Archeologie werkt behalve voor
Delft ook voor Midden-Delfland en er zijn
overeenkomsten in de maak met Pijnacker-
Nootdorp en Westland.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 1,
febr. 2005, pag. 9]

Genealogische verzameling Moermond beschikbaar

Er zijn veel liefhebbers van stamboomon-
derzoek, maar de manier waarop Dick Moer-
mond zijn hobby beoefende is bijzonder: zijn
onderzoek beperkte zich niet tot één of twee
families, maar omvatte alle familienamen op
Walcheren. Zijn werk is sinds kort te raadple-
gen in het Zeeuws Archief.

Dick Moermond uit Vrouwenpolder was
beëdigd makelaar in assurantiën en ont-
moette door zijn werk veel inwoners van
Walcheren. Zijn belangstelling ging vaak
verder dan het assurantiewerk en strekte
zich uit tot de familiegeschiedenis van zijn
klanten. Tot zijn overlijden in mei 2003
verrichtte Moermond meer dan twintig
jaar lang onderzoek naar Walcherse fami-
lienamen. Voor veel particulieren heeft hij
stamboomonderzoek gedaan en maakte hij
genealogieën en kwartierstaten.

Zijn verzameling bevat gegevens over hon-
derden familienamen vanaf het einde van
de zestiende eeuw tot aan het einde van de
twintigste eeuw. Daarnaast probeerde hij de
gegevens uit doop-, trouw- en begraafboeken
(van vóór 1811) die in de oorlog verloren zijn

gegaan te reconstrueren. Het was zijn ambi-
tie om een groot Walchers familieboek samen
te stellen. Als eerste proeve hiervan verscheen
in 1996 van zijn hand het Kwartierstatenboek
Veere - 700 met daarin 45 kwartierstaten van
inwoners van de toenmalige gemeente.

Moermonds verzameling bestaat kortom
uit bijna tweehonderd familiedossiers, enke-
le honderden kwartierstaten en de bovenge-
noemde reconstructies van doop-, trouw- en
begraafgegevens van de Walcherse dorpen.
Na zijn overlijden is zijn verzameling door
zijn weduwe geschonken aan het Zeeuws
Archief.

De verzameling Moermond is toegankelijk
gemaakt en is beschikbaar in de studiezaal.
Het digitale bestand dat Moermond heeft
aangelegd is daar te raadplegen op een SIS-
computer. Het overzicht van familiedossiers
en kwartierstaten is eveneens te raadplegen
op internet via de genealogische databank
Zeeuws Archief ISIS op

www.zeeuwsarchief.nl
[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 25,

maart 2005, pag. 3]

Streekarchief Eiland IJsselmonde

Aanwinsten
Indexen, in de computer opgenomen gege-
vens uit de burgerlijke stand:
Rhoon geboorten 1812-1910
Pernis overlijden 1871-1890
Kijfhoekgeboorten 1818-1855
Kijfhoekhuwelijken 1818-1855
Kijfhoeko verlij den 1818-1855

[Nieuwsbrief, lente 2005, pag. 4;
gevestigd in een schoolgebouw,

Hollands Tuin 77,3078 EE Rotterdam,
geopend: ma t/m vrij 9.00-15.00 uur;

tel.: 010-482.5757; buslijn 76]
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Archief oud-ADO-speler naar Haags Gemeentearchief

Aan de vooravond van het jubileum van ADO
heeft het Haags Gemeentearchief het voet-
balarchief verkregen van oud-ADO-speler
Bernard Philipsen. Op 2 februari 2005 be-
stond ADO honderd jaar. Bernard Philipsen
maakte vanaf begin jaren twintig tot 1928
deel uit van het eerste elftal van ADO. Hij
speelde op verschillende plaatsen in het elf-
tal, maar kreeg landelijke bekendheid als de
linkshalf van het eerste. In 1927 bij de promo-
tie van ADO tot de eerste klasse was Philipsen
een van de belangrijkste spelers. Dit team dat
ADO kampioen maakte, kende vele bekende
namen zoals de internationals Wim Tap, Ge-
rard Tap en keeper Kees Quax. In 1928 moest

Philipsen na een aantal ernstige knieblessu-
res zijn actieve voetballeven vaarwel zeggen.
Na zijn carrière als voetballer was Philipsen
vele jaren lid van het ADO-bestuur. In 1955
was hij medeorganisator van het gouden
jubileum van ADO. Met name de vele foto's
uit de jaren twintig van de vorige eeuw zijn
een belangrijke aanwinst voor de geschiede-
nis van ADO en de Haagse sportgeschiedenis.
Het archief van Philipsen beslaat de jaren
ca. 1915-ca. 1955. Het archief van ADO-speler
Bernard Philipsen is volledig openbaar.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 2,
maart 2005, pag. 7]

Archief Millingen 1811-1948 naar Nijmegen

Het archiefblok 1811-1948 van Millingen aan
de Rijn is onlangs verhuisd naar Het Archief,
Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nij-
megen. Het archief van Millingen wordt in
Nijmegen bewerkt als voorbereiding op de

formele overdracht. Vanwege de bewerking
is het archiefblok het komende halfjaar niet
toegankelijk.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 2,
maart 2005, pag. 11]

Alkmaars album amicorum digitaal beschikbaar

Een van de meest waardevolle bezittingen
van het Regionaal Archief te Alkmaar is het
album dat de in Alkmaar geboren schrijf-
ster A.L.G. Bosboom-Toussaint in 1882 ter
gelegenheid van haar zeventigste verjaardag
ontving. Het bevat vele tot dusver onbekende
aquarellen en tekeningen van kunstenaars
behorende tot de Haagse School. In het ka-
der van het programma Matamorfoze van

de Koninklijke Bibliotheek is het album
gedigitaliseerd. Het volledige album is sinds
kort voor iedereen te zien op de sites van het
Geheugen van Nederland:

www.geheugenvannederland.nl
en het Regionaal Archief te Alkmaar:

www.archiefalkmaar.nl
[Archievenblad, jg. 109, nr. 2,

maart 2005, pag. 11]

Oud-archief Nutsspaarbank Beesd overgedragen
aan Streekarchivariaat

De Historische Kring West-Betuwe heeft een
aantal oude en belangrijke archiefstukken
gekregen en overgedragen aan het Streek-
archivariaat West-Betuwe. Het gaat hier om
twee oude notulenboeken van het bestuur
van de Nutsspaarbank te Beesd (1866-1979).

De Nutsspaarbank werd opgericht in 1866,

mede op initiatief van ds. A. Kuyper, die op
dat moment predikant was te Beesd. Mede-
oprichters waren H. Rost, C.J.H, van Kessel,
D.C. van Leeuwen van Duivenbode en AJ.
van Buuren.

[Mededelingen Historische Kring West-
Betuwe, 33e jg., no. 1, maart 2005, pag. 34]
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Een bruidstaart voor de vrijwilligers:
alle Overijsselse huwelijken online

De laatste controle van de huwelijksgegevens
uit Lonneker zijn uitgevoerd. Eind febru-
ari zijn deze gegevens ook in de database
van Genlias ingevoerd. Dit betekent dat alle
huwelijken uit Overijssel van 1811 tot 1922 nu
online zijn te raadplegen, zowel via de web-
site van het Historisch Centrum Overijssel
als via GenLias.

Hiermee is een einde gekomen aan het
GiHu-project (GiHu = Generale index Hu-
welijken) in Overijssel waaraan vele vrijwil-
ligers hebben deelgenomen. Uiteraard zitten
de vrijwilligers vanaf nu niet stil. Ze werken
al weer hard aan de invoer van overlijdensge-
gevens. Er is begonnen met de periode 1932-
1952. Hiervan is nog helemaal geen index

gemaakt, ook niet op papier, omdat de gege-
vens van 1942 tot 1952 pas in 2002 archiefwet-
telijk openbaar zijn geworden.

De gegevens uit de overlijdensakten tussen
1811 en 1932 staan al op de HCO website en de
GenLias website. Echter, omdat de gegevens
minimaal zijn - alleen de naam van de over-
ledene, jaartal en plaats staan vermeld - gaat
het HCO die de komende tijd aanvullen met
de volgende gegevens: naam van [de] partner,
naam van de ouders en de exacte datum van
overlijden. Dat is weer een stevig project dat
een aantal jaren zal duren. Wordt vervolgd...

[Nieuwsbrief Historisch Centrum
Overijssel, maart 2005, pag. 1]

Presentatie inventaris kerkarchief Almelo

Op 8 februari jl heeft HCO-directeur Bert
Looper in het kerkelijk centrum 'de Schouw'
te Almelo het eerste exemplaar van de in-
ventaris van het archief van de hervormde
gemeente Almelo, 1950-1991, aangeboden
aan dhr. F. J. Olsman, scriba van de Algemene
Kerkenraad. Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst werd door dhr. J. J. Seekles, die namens
het HCO de projectregie voerde, voor een
gehoor van circa 30 genodigden een nadere
toelichting gegeven op het ontstaan en de
noodzaak van dit bijzondere inventarisa-

tieproject. Gedurende een periode van tien
jaar is door een groep van 10 vrijwilligers
gewerkt aan het nader toegankelijk maken
van het archief van de hervormde gemeente
Almelo vanaf 1682. Deze arbeid resulteerde
uiteindelijk in de vervaardiging van twee
inventarissen en de overdracht van 19 meter
kerkarchief aan het HCO, dat nu voor het his-
torisch onderzoek beschikbaar is gekomen.

[Nieuwsbrief Historisch Centrum
Overijssel, maart 2005, pag. 1,2]

Het Historisch Informatiepunt in de bibliotheek

In Overijssel is het afgelopen jaar een nieuw
samenwerkingsconcept voor archieven en
bibliotheken ontwikkeld: het historisch infor-
matiepunt (HIP). De vormgeving van dit zoge-
heten HIP maakte deel uit van een landelijke
pilot, waarin archieven en bibliotheken ge-
zamenlijk zoeken naar nieuwe methoden om
de persoonlijke en lokale geschiedenis beter
toegankelijk te maken. Geprofiteerd wordt
van de sterke kanten van zowel de archieven
als de bibliotheken.

382

De bibliotheken in Haaksbergen, Hengelo
en Zwolle hebben sinds kort als eersten hun
dienstverlening uitgebreid met een historisch
informatiepunt. Samen met het Historisch
Centrum Overijssel is een structuur gecre-
ëerd waarin een levendige uitwisseling van
historische informatie plaats heeft. Zo wor-
den er bijvoorbeeld diverse activiteiten rond
historische thema's voor een breed publiek
georganiseerd.

[Nieuwsbrief Historisch Centrum
Overijssel, maart 2005, pag. 3]
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Kijk nou! Zwolle: 10.000 foto's en prentbriefkaarten
van Zwolle online

Op de website van het Historisch Centrum
Overijssel zijn meer dan 10.000 historische
foto's en prentbriefkaarten van Zwolle van
1870 tot nu te bekijken. Het beeldmateriaal
geeft een prachtig overzicht van het verande-
rende stadsbeeld van Zwolle in de twintigste
eeuw. Op sommige foto's en prentbriefkaar-
ten staan allerlei zaken, die nu niet meer be-
staan. Of u ontdekt dat uw huis er nog net zo
bij staat als 100 jaar geleden!

Via een zoekprogramma kunt u zoeken
op elk willekeurig woord uit de beschrij-
ving (bijvoorbeeld markt, straatnaam, of
onderwerp bijvoorbeeld paardentram). Zo
vindt u gemakkelijk uw eigen Zwolle terug!
Behalve de plaatjes worden beschrijvingen
bij de foto's en prentbriefkaarten getoond.
U vindt o.a. informatie over wat er precies is
afgebeeld en van wanneer de afbeelding is,
over uitgevers van prentbriefkaarten en post-
stempels. Ook zijn er literatuurverwijzingen
te vinden over bepaalde onderwerpen. U

kunt de foto's en prentbriefkaarten gratis
bekijken. Wilt u een mooie reproductie van
uw huis in vroeger tijden? Dat kan, via de
website kunt u die bestellen als de auteurs-
rechten dat toelaten. -.

Het is mogelijk dat u uw eigen straat niet
kunt vinden in de database. Dat komt omdat
nog niet alle foto's in de collectie Zwolle (in
totaal zo'n 60.000 stuks) zij n gedigitaliseerd.
Het kan ook zijn dat er geen foto van uw
straat of huis aanwezig is. Globaal genomen
zijn de foto's van straten of wijken begin-
nend met een A tot in de B (Bilitonstraat) en
foto's van straten in het Veeralleekwartier
systematisch beschreven en gescand. Maar
u kunt ook foto's en dia's tegen komen die
buiten deze categorieëen vallen. Daarnaast
zijn er zo'n 3500 oude topografische prent-
briefkaarten van Zwolle te bekijken. -.

www.historischcentrumoverijssel.nl
[Nieuwsbrief Historisch Centrum

Overijssel, maart 2005, pag. 5,6]

HC Overijssel: Bouwnieuws

In week 16 (18-22 april) gaan depot 2 en 3 weer
open. Dit betekent dat alle archiefblokken,
inclusief de bouwtekeningen dan weer te
raadplegen zijn.

De verbouwing van de depots gaat echter
door. Vanaf deze week wordt een aantal de-
pots omgebouwd van statische stellingen (de
huidige situatie) naar rijdende stelling. De
opbergcapaciteit zal dan met ruim 50% stij-
gen. De depots die als eerste verbouwd gaan
worden zijn: depot 5, depot 4 en depot 7. De
gehele operatie duurt tot oktober.

Depot 5 wordt als eerste aangepakt. De
gehele linkerkant van dit depot wordt leeg
gemaakt. De archieven uit dit deel van het
depot staan gedurende de hele operatie
op rolcontainers. Dat betekent helaas dat
deze archieven voor een aantal maanden voor
raadpleging gesloten zijn.

Het gaat hierbij om de volgende archieven:

- Archiefblok 3.1: Ridderschap en Steden en
de Opvolgende Intermediaire Besturen tot
1811

- Archiefblok 1273: Familie Vervoort/ten
Harmsen

- Archiefblok 20.1: Prefect en Raad van de
Prefectuur van het Departement van de
Monden van de IJssel

- Archiefblok 21: Kwartierdrost en Onder-
prefect van Almelo

- Archiefblok 22.1: Onderprefect van Deven-
ter

- Archiefblok 23: Onderprefect van Zwolle
- Archiefblok 327: Statenstukken, Afkom-

stig uit het Huisarchief Mensinghe
- Archiefblok 2: Stadhouder, Kanselier en

Raden
- Archiefblok (diverse nummers): Provinci-

aal Bestuur Overijssel
Zodra deze archieven weer toegankelijk zijn,
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vermelden we dit op onze website.
De rolcontainers worden over de andere

depots verspreid om de stukken toch on-
der de juiste condities te kunnen bewaren.
Hierdoor is ook de kaartencollectie van het
Historisch Centrum Overijssel voor enkele
maanden ontoegankelijk. Onze excuses voor
het ongemak.

Om zeker te zijn dat u niet voor niets komt,
raden wij u aan om altijd voordat u ons komt
bezoeken even op onze website te kijken, of
even contact met ons op te nemen via 038-426
6300.

[Nieuwsbrief Historisch Centrum
Overijssel, april 2005, pag. 1,2]

Gratis prentbriefkaarten van Stork Hengelo

Het Historisch Centrum Overijssel heeft ter
voorbereiding op de tentoonstelling Stork
in het najaar van 2006 een set ansichtkaarten
uitgebracht uit onze collectie Storkfoto's.
Het setje bestaat uit foto's afkomstig uit
het fotoalbum dat dhr. D.W. Stork in 1912
ontving bij zijn veertigjarig jubileum als
fabrikant.

Als u gratis een setje ansichtkaarten toege-
stuurd wilt krijgen, kunt u een mailtje sturen
naar Frédérique te Dorsthorst. Vermeldt u in
dit mailtje duidelijk uw naam en adres, dan
krijgt u binnen vier weken het setje thuisge-
stuurd.

Het HCO beheert ca. 40.000 foto's van de
Machinefabriek Gebr. Stork uit Hengelo uit
de periode 1868-1968. Op het geheugen van
Nederland kunt u meer dan 10.000 foto's uit
de collectie thuis bekijken.

[Nieuwsbrief Historisch Centrum
Overijssel, april 2005, pag. 5]

De uitgebreide nieuwsbrief vindt u op

www.historischcentrumoverijssel.nl

inlichtingen bij mevr. F. te Dorsthorst-de
Muij, communicatie & pr

BELGIË
Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën

Reeds gedurende tien jaar bleven de door
het Rijksarchief gehanteerde tarieven onge-
wijzigd. Vanaf 1 januari 2005 worden in het
Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief
in de Provinciën evenwel nieuwe tarieven
toegepast.

Voor een toegangskaart geldig gedurende
één jaar in alle Belgische Rijksarchieven
betaalt men voortaan € 20,- (i.p.v. € 15,-).
Scholieren en studenten kunnen er een jaar
lang terecht voor € 10,- (i.p.v. € 7,50).

Nieuw is de invoering van een weekkaart
van € 5,-. Deze kaart verleent gedurende ze-
ven opeenvolgende kalenderdagen toegang
tot één Belgisch Rijksarchief. De tarieven
voor kopieën blijven ongewijzigd. Voor
kopieën van originele archiefbescheiden be-
taalt men € 0,30 (A4) en € 0,60 (A3). Kopieën
van drukwerken kosten € 0,25 (A4) en € 0,50
(A3).
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Ook afdrukken van een microfilm (gebruik
makend van een reader-printer) kosten € 0,25
per afdruk. De gebruiksvergoeding voor
een afdruk als illustratie in een publicatie
is enigszins verfijnd: € 15,- per zwart-wit
reproductie en € 62,- voor een kleurenrepro-
ductie. Per kleurenreproductie in een niet-
commerciële publicatie met een oplage van
minder dan 500 exemplaren, wordt slechts €
30,- aangerekend, bij een oplage van minder
dan 250 exemplaren € 15,-.
Voor verdere inlichtingen betreffende het
nieuwe tarief kan men terecht bij de repro-
grafische dienst van het Rijksarchief, Ruis-
broekstraat 2,1000 Brussel:

repro@arch.be
[Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen,

jg. 3, nr. 1, jan. 2005, pag. 9]
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apenstaartjes en wwweetjes

e-mail-adressen of websites van familiebladen [met de datering van het blad]:

Andringa Staach Nijs [jan. 2005]: andringa.stichting@chello.nl

Boissevain Bulletin [kerst 2004]: boissevain@wanadoo.nl

Casa Clutia (Kluit) [dec. 2004]: http://www.cluyt.nl
tijdelijk via http://chasy.bounceme.net/cluyt

Familieblad Sparreboom [dec. 2004]: joepdelaet@skynet.be
en genspar@tiscali.nl

Familiekrant Stam Joosten [jan. 2005]: jl.joosten@stamjoosten.be
http://www.stamjoosten.be

FamilienblattKockerols [kerst 2004]: ottenborgs@t-online.de

Hamers Bulletin [jan. 2005]: secr.: guus.hamers@gen.unimaas.nl
redactie: n.a.hamers@hetnet.nl

Idema kroniek [dec. 2004]: stevensfamilie@hotmail.com

De Kruijdboom [maart 2005]: ja.mi.kruit@wxs.nl
http://www.kruit.info

De Mare [dec. 2004]: p.maaren@wxs.nl

Olsthoorn kroniek [jan. 2005]: kroniek@familiestichting-olsthoorn

De Poortse Leeuw [dec. 2004]: poortpr.laan@freeler.nl

Thoentertijd (Thoen, ('t) Hoen) [dec. 2004]: thoenjan@hotmail.com

't Tij-schrift (Ten Tije) [maart 2005]: wim.hollander@zonnet.nl

Van Helden & Heldinnen [dec. 2004]: jvhelden® ncrvnet.nl

Willibrordi [dec. 2004]: luc.willebrords@pandora.be
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Dimphy van Gerwen en Mieke Gosselink:
winnaars van de

Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie
voor 2003

Op een feestelijke bijeenkomst in het Museum Kempenland te Eindhoven is op zaterdag 19
maart 2005 de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie voor 2003 uitgereikt. Het
Museum Kempenland opende in 1932 zijn deuren en beschikt over een grote verzameling
voorwerpen op allerlei terreinen. Het vcrzamelbeleid richt zich op drie sectoren, namelijk
de materiële cultuur van de stad Eindhoven en omgeving, de Brabantse schilder-, teken- en
grafische kunst (inclusief fotografie) en sinds 1995 ook de Nederlandse (Belgische) kleinsculp-
tuur uit de 19e en 20e eeuw. Op dit moment (tot en met 12 juni 2005) is in het museum een ten-
toonstelling te zien onder de titel Eindhoven Ondersteboven, 15 jaar archeologie van stad en
platteland. Deze tentoonstelling trok landelijke aandacht door de vondst van middeleeuwse
skeletten op het voorplein van de Catharinakerk, waardoor het onderzoek naar middeleeuws
DNA een nieuwe impuls gekregen heeft. Het museum is gevestigd in de zogenaamde Steen-
tjeskerk aan de St. Anthoniustraat 5-7 te Eindhoven*.

Onze gastheer was de directeur-conservator van dit museum, de heer Peter Thoben. Hij
heette alle aanwezigen in een afgeschermd deel van het museum welkom. Het eerste exem-
plaar van het winnende boek werd in augustus 2003 in dit museum uitgereikt aan de heer Wil
Wernink, voorzitter van de Henrï van Abbestichting. Geen toeval dus, dat voor de prijsuitrei-
king weer gastvrijheid werd verleend door dit museum, waarvoor de jury van de Nederlandse
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie de heer Thoben hartelijk dankt.
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De prijs, bestaande uit een bedrag van honderd Euro en een oorkonde, werd door de voor-
zitter van de jury, L.M. van der Hoeven, uitgereikt aan Dimphy van Gerwen en Mieke Gos-
selink, schrijvers van het boek 'Aan de tafel van...', waarin de geschiedenis van een zeer oude
straat in Eindhoven - de Heilige Geeststraat - beschreven wordt tot op de huidige dag. Het
voorlezen van het juryrapport (dat hieronder volledig gepubliceerd wordt) maakte duidelijk
waarom de jury tot bekroning van dit boek gekomen was. In haar dankwoord stak Dimphy
van Gerwen niet onder stoelen of banken dat zij en Mieke Gosselink dit omvangrijke werk
niet hadden kunnen voltooien zonder de medewerking van bewoners en oud-bewoners van
de Heilige Geeststraat, die gelukkig in ruime mate aanwezig waren bij de prijsuitreiking.

Aanleiding voor het onderzoek was de omnummering van het huis van tante Coba (van
nummer 1 naar 49). Was zij verhuisd van het begin naar het einde van de straat? Dat bleek niet
het geval: tante Coba is gewoon in hetzelfde huis blijven wonen, alleen de systematiek van de
nummering bleek op een gegeven moment veranderd te zijn. Een andere stimulans voor het
onderzoek vormde de vraag: wat gebeurde er met Jan Bogaars op 18 augustus 1944 (hij over-
leed als oorlogsslachtoffer op het Vliegveld Welschap). Deze Bogaars was boekbinder (bedrijf
aan huis in de Heilige Geeststraat nummer 46) en grootvader (van moederszijde) van Mieke
Gosselink.

Beide schrijvers hebben voor hun onderzoek veel tijd doorgebracht op het Gemeentear-
chief van Eindhoven, waar zij enthousiast geholpen werd door de heer Jan Spoorenburg,
inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds een gepassioneerd spreker, zoals later bleek, toen
hij de winnaars in een korte toespraak feliciteerde met de prijs. Hij benadrukte hoe belangrijk
het is om het archief, dat in de hoofden van mensen zit op de een of ander manier vast te leg-
gen. De papieren in het archief worden over het algemeen goed bewaard en zijn altijd nog
te raadplegen, maar het geheugen van ieder mens is vergankelijk. Daarna kwam de heer Wil
Wernink aan het woord. Aan hem was destijds als voorzitter van de Henri van Abbestichting
het eerste exemplaar uitgereikt van het bekroonde boek. De Henri van Abbestichting zet zich
in voor het behoud van monumenten en historisch erfgoed in Eindhoven. Hij bracht naar
voren dat de Heilige Geeststraat was voorgedragen als beschermd stadsgezicht als onderdeel
van de wijk De Bergen, een van de weinige buurten in Eindhoven waar Philips geen invloed
had. Met een gezellige nazit werd de bijeenkomst besloten.

Het heeft de jury goed gedaan te zien dat de prijs opnieuw bij de juiste mensen terecht is
gekomen. Beide auteurs, zoveel werd wel duidelijk, zijn onderzoekers van nature en het ont-
breekt hen in geen enkel opzicht aan enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Hetjuryrapport "
In de loop van 2004 werden enkele interessante monografieën van een kwalitatief hoog ni-
veau ingezonden en de jury is verheugd dat de auteurs de stap hebben durven zetten om hun
eersteling te laten meedingen naar bekroning met de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor
Genealogie voor 2003. Opvallend is evenwel dat dit keer geen enkele publicatie in een van de
genealogische bladen, die ons land rijk is, voor beoordeling werd ingezonden of voorgedra-
gen. Het kon toch niet zo zijn, dat in 2003 geen enkel artikel is verschenen van een auteur, die
voor het eerst de resultaten van zijn onderzoek in een genealogisch blad publiceert. De jury
moedigt een ieder aan die in aanmerking denkt te komen voor bekroning met de Nederlandse
Aanmoedigingsprijs voor genealogie voor 2004 zich te kandideren. Zij roept tevens redac-
ties van genealogische tijdschriften op om opvallende publicaties bij de jury aan te melden.
Het zal duidelijk zijn dat het gaat om eerste genealogische publicaties of bronnenstudies in
een regionaal of landelijk tijdschrift of zelfstandig verschenen eerste publicaties. Naar het
oordeel van de jury zijn publicaties via het internet moeilijker te beoordelen, gezien de mo-
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gelijkheid van wijzigingen, aanvullen en corrigeren. Bovendien is soms niet goed na te gaan
wanneer een elektronische publicatie voor het eerst verschenen is en kan de betrekkelijke
duurzaamheid problematisch zijn. De criteria waarop de jury haar keuze baseert, zijn origi-
naliteit, diepgang, visie en vernieuwing.

De jury is bijzonder verheugd, dat de prijs voor 2003 weer uitgereikt kan worden, in tegen-
stelling tot de prijs voor 2002, toen naar het oordeel van de jury geen van ingezonden publi-
caties in voldoende mate voldeed aan een of meerdere criteria, die bij de beoordeling gehan-
teerd worden, waarbij overigens de overige kwaliteiten van de inzendingen ruime erkenning
vonden in de ogen van de jury.

Zoals hierboven al opgemerkt is, waren alle inzendingen voor 2003 naar de mening van
de jury van kwalitatief hoog niveau en bovendien voldeden alle inzendingen wel aan een of
meerdere beoordelingscriteria. Na ampele overwegingen heeft de jury uiteindelijk besloten
om het boek 'Aan de tafel van ...' Deel 1 van J.M.B. Gosselink-Taphorn en D.M.C.G van Ger-
ven voor te dragen voor bekroning met de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie
2003***.

Het boek van Mieke en Dimphy beschrijft de geschiedenis van een van de oudste straten
van Eindhoven: de Heilige Geeststraat. De eerste auteur en haar moeder zijn in deze straat
geboren en daar ligt de aanleiding voor het schrijven van deze 'straatgeschiedenis'. In een
aantal inleidende hoofdstukken wordt de geschiedenis van de straat vanaf 1232 tot heden in
kaart gebracht en daarna volgen hoofdstukken over de bedrijven in de straat (hoofdstuk IV)
en de huizen in de straat (hoofdstuk V). Deze twee hoofdstukken vormen het grootse deel van
het boek en beslaan ruim driehonderd van de 424 bladzijden. Een reeks bijlagen besluit het
boek.

De jury is met name getroffen door het originele gebruik van de discipline genealogie in dit
boek. De genealogische data of familiegeschiedenis vormen geen doel op zich, maar zijn in-
gebed in een groter verband: dat van de sociale samenhang in een straat. Bovendien maken
de auteurs gebruik van schriftelijke en mondelinge mededelingen en visuele waarneming (of
om het in ïze-eeuwse bewoordingen te stellen 'oculaire visitatie') om de geschiedenis aan te
kleden, aangeduid met respectievelijk een afbeelding van een kroontjespen, een oor of een
oog. Daarnaast zijn allerhande archivistische bronnen geraadpleegd: kadaster, bouwtekenin-
gen, kranten. Ook de afbeeldingen vormen een essentieel en geïntegreerd onderdeel van de
geschiedschrijving van de Heilige Geeststraat in Eindhoven. Het collectieve geheugen van
deze straat is op deze wijze voorbeeldig vastgelegd. De genealogie heeft in deze opzet een
dienende en aanvullende rol. De genealogische gegevens over de bewoners (voornamelijk
ontleend aan Burgerlijke Stad en Bevolkingsregister, aangezien het accent toch op de 19e en
20e eeuw lig) zijn kapstokken waaraan anekdotische informatie over families, gezinnen en
individuele personen kan worden opgehangen. Volgens een vaste indeling wordt van ieder
huis een overzicht gegeven van nummering, bouwgeschiedenis, eigenaren en bewoners.

Het verdient bewondering, dat de auteurs in betrekkelijk korte tijd (drie jaar) zoveel in-
formatie hebben weten te verzamelen, waarbij de jury ook de vele informatieve afbeeldingen
betrekt. En dat niet alleen: ook de systematische verwerking van deze overvloed aan gegevens
dwingt respect af. Uiteraard hebben de auteurs veel medewerking ondervonden van bewo-
ners en oud-bewoners van de Heilige Geeststraat, maar dat doet niets af aan de prestatie, die
zij geleverd hebben. Daarbij komt dat de publicatie van een deel 2 in voorbereiding is.

De jury is van mening dat het boek 'Aan de tafel van..." voor menig genealoog en historicus
een inspiratiebron kan zijn voor het vinden van een originele invalshoek bij de presentatie
van eigen onderzoeksresultaten.
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Oproep voor inzending voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 2004
De Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie is de eerste landelijke prijs, die nadruk-
kelijk bedoeld is voor het stimuleren van beginnende genealogen. De prijs zal zo mogelijk
jaarlijks worden uitgereikt en bedraagt honderd Euro plus een oorkonde. Voor de uitreiking
zal een passende gelegenheid worden gezocht. De prijs werd in 2000 ingesteld en sindsdien
zijn drie publicaties (twee artikelen en één boek) bekroond.

Voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie komen in aanmerking:
a. een eerste genealogische publicatie of bronnenpublicatie in een regionaal of landelijk tijd-

schrift.
b. een genealogische publicatie (zelfstandig of in een tijdschrift), die om andere redenen naar

het oordeel van de jury bekroning verdient.
De publicaties moeten in 2004 zijn verschenen.

U kunt voor bekroning met de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie in aan-
merking komen door uw publicatie vóór 1 oktober 2005 op te sturen naar het secretariaat van
de jury: Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie, p/a Westduinweg 165, 2583 AA
's-Gravenhage. Bij de beoordeling zal de jury met name letten op originaliteit, diepgang, visie
en vernieuwing. De prijs wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door een onafhankelijke Stich-
ting.

Het oordeel van de jury** is bindend en over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

Museum Kempenland te Eindhoven is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Voor nadere informatie telefoon 040 2529093; www.museumkempenland.nl.
De jury van de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie bestaat uit B. van Dooren. L.M.
van der Hoeven en W. J. Spies.
Het bekroonde boek is te verkrijgen door overmaking van € 48,25 (incl. verzendkosten) op girore-
kening 5188148 van mevr. D.M. C. G. van Gerven te Eindhoven onder vermelding van 'Aan de tafel
van ...'. Verdere informatie is vinden op: www.hgeeststraat.dse.nl www.oud-eindhoven.dse.nl
www.eindhoven.favos.nl

Uit Antwerpse Bron (141)

7 nov. 1490; H. Jan Duernick priester, woenende tot Mechelen als gemechticht van Philips An-
nock en Jouffr. Marie Claus Colinssoensdochter synder huysvrouw om te vercoopen alsulcken deel
als toebehoert in de goede nabescreven, in by wezen van Willem wettich zone Claus Colensoens der
voers. Jouffr. Marien brueder, vercochten Cornelis Norijs Clausswylen, woenende tot Bergen
opten Zoom, tvyfthienste gedeel en daertoe noch tsestichste gedeel van eenre hoeve omtrent
Liiij gemeten geheeten de Neder Coeveringe [?], gelegen bynnen de lande van Steenbergen
in d oudelant, gelyc Boel Danckaerts die in huere besittende is en gelyc voers Jouffr. Marie dat
bleven is van Claus Colensone en Jouffr. Soeten Cornelis Janssdochter huer vader en moeder en oic
van Jouffr. Marien dejoncxte wettich dochter Claus Colensoens voers hueren suster.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 98, f. 8sverso] [M.V-K]
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boeken

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

Genealogie
A. Crans, Genealogie Crans, Breda 2004, 574 pp.
ill. + index; ISBN 90-6455-462-5 (verkrijgbaar
bij de auteur 076-5653059 a € 54.50, incl. ver-
zendkosten).

De stad Groningen is de bakermat van dit
geslacht Crans, afstammend van de brouwer
Johan Harmens Crans, die omstreeks 1593 over-
leed. De genealogie valt uiteen in drie delen.
Het Groninger deel (met uitstapjes naar Dren-
the) heeft nageslacht tot op de dag van vandaag.
De Fries-Hollandse tak, stammend van twee
broers die rond 1630 vanuit Groningen naar
Friesland gingen, van wie één telg naar Holland
trok. DeFriese tak is heden nog bloeiend, terwijl
de Hollandse zijtak in 1780 met de dood van Jan
Crans te Delft eindigde. Overigens is deze Jan
Crans een kleurrijke figuur geweest, die het
tot gouverneur van Malacca heeft geschopt en
geregeld in Japan is geweest. Uit zijn huwelijk
met Anna Margaretha Haselkamp werden geen
kinderen geboren, maar wel adopteerde hij een
slavenkind, dat op 29 december 1776 te Malacca
als Johanna Margaretha (Crans) werd gedoopt.

De derde tak ten slotte is de tak die zich Crans-
sen noemde, afstammend van Willem Cranssen
(1669-1735). Veel nakomelingen wonen later
in Indië. De laatste van deze tak was de in 1883
overleden Jan Willem Christiaan Adriaan von
Gagern Cranssen, die in 1854 in de Pruisische
adel was opgenomen. Als laatste worden ook
onverwante Cransen opgenomen. Kortom, een
boek met veel gegevens over vele, interessante
figuren.

J.A. Helfrich en A.C. Helfrich, Familieboek
Heljrich. Zes generaties Helfrich, Schoorl 2004,155

pp., ill. + index; ISBN 90 6455 452 8.
De naam Helfrich zal in Nederland verbon-

den zijn met de admiraal van die naam, die
namens Nederland de capitulatie van Japan
ondertekende. Hij blijkt de vader van de beide
auteurs te zijn. Het geslacht Helfrich is eerst
in het midden van de negentiende eeuw van-
uit Duitsland naar Nederland gekomen. De
stamreeks in Duitsland vangt aan met Conrad
Helf(e)rich (1718-1799). Zijn achterkleinzoon
Conrad (1824-1875) trok naar Nederland. Het
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boek bevat diverse wetenswaardigheden van
de leden van de familie, die in Nederland en
Nederlandsch-Indië diverse functies hebben
bekleed. Hoewel het primair voor de eigen fa-
milieleden is geschreven, kan het boek ook voor
anderen aardige informatie bevatten.

F. de Heus, M. Valk-de Heus, J. Coenen,
DeHeus, deel 2,1800-2000, Erichem (Buren) 2004,
624 pp., ill. + index; verkrijgbaar door overma-
king van € 60,- (incl. porto) op giro 420988 t.a.v.
Fam.ver. De Heus te 's-Gravendeel).

In 1994 verscheen deel I over de familie De
Heus. In dit tweede deel worden de gegevens
van de laatste twee eeuwen gepubliceerd. De
verschillende takken sluiten aan bij de takken,
zoals die in deel I zijn beschreven. In hoofdstuk
14 komen correcties en aanvullingen op het
eerste deel aan bod. Hieruit blijkt dat de familie
afstamt van Jan de Heus, koster en dagloner te
E richem in de tweede helft van de 16e eeuw.

H. van Kampen Az, De familie Van Kampen van

Oostwoud tussen 1550 en 2005, Schoorl 2005, 348

pp., ill. + index; ISBN 90-6455-458-7.

Hoewel een herkomst uit het Overijsselse
Kampen voor de hand ligt, is niet aantoonbaar
waarom de familie zich in de loop van de 17e
eeuw Van Kampen ging noemen. De stamreeks
gaat namelijk nog enkele generaties verder
terug tot een rond 1580 geboren Claas Corne-
lisz., alias Smetser. De plaats van handeling is

Oostwoud in West-Friesland. Deze rooms-ka-
tholieke familie is zeer honkvast gebleven. Op
twee na zijn alle personen in de elfde generatie
in West-Friesland geboren. Maar ook aan deze
familie Van Kampen ging de emigratiegolf niet
voorbij, zodat er tegenwoordig ook familie-
leden in Brazilië en Canada leven. Het boek is
rijkelijk voorzien van illustraties.

J. van Onna, Van Onna. Genealogie. Nederland.

Duitsland, Leende 2004, 456 pp. ill. + index;
verkrijgbaar door overmaking van € 76,- {incl.
porto) op rekening 1274.93.956 t.n.v. J.A. van
Onna te Leende.

Met een naam als Van Onna, denk je al snel
als herkomstplaats aan het gehucht Onna bij
Steenwijk. Het is echter ook mogelijk en wel-
licht waarschijnlijker dat de naam is ontleend
aan het Duitse stadje Unna. Hoe dan ook,
stamvader Harmen van Onna leefde in Etten in
de Achterhoek en wordt voor het eerst vermeld
in 1649. In de latere generaties splitsen verschil-
lende takken zich af. Interessant is ook de (niet
in te passen) Joannes van Onna te Amsterdam,
die in Suriname carrière maakte. Zijn vermoe-
delijke kind bij een slavin droeg eveneens de
naam Van Onna. Een zekere Jan Elias van Onna
had in 1820 32 plantages in Suriname onder zijn
hoede. Bijzonder aan dit boek is, dat het deels
in het Duits is geschreven: de gegevens over de
Duitse familieleden zijn ook in het Duits.
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G. Rinzema, Siebesma..., met iel De huidige Siebe-
ma'sen hun voorouders tot ongeveer1750, Eindhoven
2004,92 pp., index; verkrijgbaar door overma-
king van € 14,50 (incl. porto) op giro 1197401
t.a.v. G. Rinzema te Eindhoven.

Dat de familienaam Siebesma een Friese
oorsprong heeft, is voor de genealoog wel dui-
delijk. Uit de naamsaannemingsregisters van
Friesland blijkt, dat de naam door meerdere,
onderling niet verwante personen, is aange-
nomen. Daarnaast zijn er Sybesma's, die later
door verschrijvingen Siebesma zijn gaan heten.
Deze personen zijn in dit boek opgenomen. In
totaal worden vijf families uitgewerkt, met als
stamouders: a) Sybe Jans die tussen 1748 en 1778
drie maal trouwde en vele nakomelingen kreeg;
b) Durk Sybes, die in 1753 te Joure trouwde
met Akke Reitzes; c) Aebe Dirks, die in 1771 te
Pietersbierum trouwde met Lijsbet Sybes; d)
Arjen Jans, die in 1760 te Ferwerd trouwde met
Wyke Sybes en ten slotte e) Nammen Sybes, die
in 1790 te Vrouwenparochie trouwde met Aaltje
Douwes.

Kwartierstaat

M. Baltus en N. Baltus-Bulder, Het Bulder-
kwartier. Deel ia Van Gestel, Zeist 2004,452 pp.
ill. +index.

Uitgaande van de kwartieren van Joost
Bulder, komen in dit boek de kwartieren van
diens moeder Johanna Petronella Maria van
Gestel aan bod. In het eerste gedeelte wordt
de kwartierstaat in het kort weergegeven,
met zeer veel Brabantse, r.-k. kwartieren (Van
Gestel/Van Dooren, Van Steen/Bockx, Van
de Sande/Van de Wouw, De Kok/De Krom).
Vervolgens worden van de kwartieren uitge-
werkte stamreeksen weergegeven, waarbij
telkens wordt aangegeven waar deze kwar-
tieren in de kwartierstaat voorkomen. In
2006 kunnen we deel 2b verwachten met de
kwartieren Bulder.

G. Hesselink, Voorouders en verwanten van
Gezina Hesselink-Zwiers en beknopte genealogie
van het geslacht Zwiers te Magele, Assen 2004,
130 pp.; verkrijgbaar door overmaking van
€ 10,50 (incl. porto) op giro 766735 t.n.v. G.

Hesselink te Assen.
De voorouders van Gezina Zwiers zijn

vrijwel volledig afkomstig uit Overijssel. In
de vierde generatie van de kwartierstaat vin-
den we de volgende familienamen: Zwiers/
Paters, Luttikhof/Post, Jansen/Veldman,
Bloten/Boerman. Oudste voorvader in de
stamreeks Zwiers en daarmee stamvader in
de genealogie is Zwier Jannes, die met zijn
vrouw Hermentien Jans Cotten in 1740 te
Magele een kind lieten dopen.

T. Hoekstra, Klasgenoten lagere school Grouw ca.
1550 en hun voorouders in kwartierstaten, Ermelo
2004,340 pp., ill. + index.

Een uniek (?) idee om van alle klasgenoten
van een lagere schoolklas uit 1950 de kwar-
tierstaat uit te zoeken. In het eerste gedeelte
zijn de kwartierstaten met zes generaties vol-
ledig op een grafische manier weergegeven.
In het tweede gedeelte komen de complete
kwartierstaten aan bod, met geregeld kwar-
tieren tot in de zeventiende eeuw. Uiteraard
is er overlap, maar dat is niet verwonderlijk
als men ziet dat de eerste generaties vrijwel
geheel uit Friese voorouders bestaat. Een
aardig initiatief, dat navolging verdient.
Dankzij Genlias en aanverwante websites
komt dat steeds eenvoudiger in aanmerking.

Klasgenoten
Lagere schoot Grouw

ca «50

en hun

voorouders.

In kwartierstaten.

SananeMttl <bu Tlyim HotMM. Ernirto
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Parenteel
A. Middel, Op jacht naarjagt in woord en beeld, As-

sen 2003,430 pp. ill. + index.
A. Middel, Nyssinghe/Niezing. Een oud Drentse

geslacht van eigenerfden. Van de Suetesseche te Rune,

Assen 2004,368 pp. ill. + index.
A. Middel, Baakman, een Asser familie, Assen 2004,

184 pp., ill.-+• index.

Van de heer Middel ontvingen we driehoeken
diehij het licht heeft doen zien. Alledrie boeken
zijn via de M. F. Niezing-stichting gefinancierd.
Het geslacht Jagt is voornamelijk Drents, maar
heeft een Friese oorsprong. Stamouders zijn
Jacob Hendriks en Zwaantje Aalders, die in 1734
hun zoon Alert laten dopen in Haulerwijk. Ook
in vrouwelijke lijn worden diverse takken uit-
gewerkt, zij het niet consequent. Het is mij niet
duidelijk, waarom bijvoorbeeld de kinderen
van mijn voormocder Jentien Jagt x Roelof de
Graaf wel alle elf worden vermeld, maar dat van
slechts vijf kinderen de nakomelingen worden
beschreven, zij het ook weer onvolledig. En dat
terwijl de nakomelingen DeGraaf 473 personen
bevat!

Het geslacht Nyssinghe/Niezing betreft
een familie van eigenerfde boeren te Ruinen,
onverwant aan de eerder door Middel beschre-
ven familie Nysingh, een schuitenfamilie uit
Westerbork. Het geslacht uit Ruinen heeft als
stamvader Albert Geerts Nijsinge, overleden
voor 3 december 1678 te Ruinen. Deze familie
is erg honkvast gebleven in de Zuidwesthoek
van Drenthe. Ten slotte de familie Baakman. De

familie is plaatselijk bekend als fietsenhandel
(rond 1900) en autohandel. De oorsprong ligt
in Neuenhaus (D), waar in 1770 Hendrik Jan
Baakman werd gedoopt als zoon van Hindrik
Baakman. Hendrik Jan Baakmans zoon Harm
Hendrik (1798-1856) trok naar Assen. Eén van de
leden van deze familie is onder meer bekend als
mede-oprichter van een race in Drenthe, die la-
ter de TT zou worden. Het boek is voorzien van
vele illustraties van onder andere advertenties.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
R.G. Louw, Wie was wie in Watergang. Een Water-

landsdorp en zijn inwoners in dei/een 18e eeuw, Gou-

da 2004,1424 pp. in twee banden, ill. + index,
(verkrijgbaar door overmaking van € 125 (leden
van NGV en vrienden van CBG € 100,-) incl.
porto op giro 4821645, t.n.v. auteur te Gouda).

Gens Nostra 60 (2005) 393



Twee kloeke delen over Watergang en zijn
bewoners. De delen vallen uiteen in vier onder-
delen. In het eerste gedeelte wordt de algemene
geschiedenis geschetst met een overzicht van
de huizen in Waterland. In het tweede gedeelte
(pag. 111-386) worden de verschillende inwo-
ners alfabetisch behandeld. Hierbij is telkens
aangegeven in welke (fragment)genealogie
ze voorkomen, inclusief vermeldingen van
de bronnen. Vanaf pagina 387 komen 123
fragmentgenealogieën aan bod met families
uit Watergang en omliggende plaatsen zoals
Landsmeer en Purmerend. Zonder de andere
families tekort te doen een kleine selectie van
tien families: Abbring, Beers, Boon, Dik, Jan-
nevaers, Jerusalems, Molenaar, Roet, Stark en
Watergang. Het laatste gedeelte ten slotte fpag.
1201-1424) bevat naamlijsten van functionaris-
sen, bronnen, geografische namen en register
van persoonsnamen. Kortom, wie onderzoek
wil doen of doet in Watergang, kan niet om
deze bron heen.

Overig
De naam in de genealogie, z.pl. 2004,147 pp, ill.
+ index.

PRO-GEN-eralia
, PRO-GEN

Er-SHK : GebimfcersBroop

PGGG
De mum In de |;cneal»g>e

In verband met het 10-jarig bestaan van
de PRO-GEN gebruikersgroep verscheen
een speciale editie van de PRO-GEN-eralia
met als thema naamgenealogie. Een naam-
genealogie volgt in tegenstelling tot de
traditionele genealogie een bepaalde familie-
naam, onafhankelijk of deze in mannelijke
of vrouwelijke lijn wordt doorvererfd. In
deze bundel zijn artikelen opgenomen over
naamrecht, verklaringen van familienamen,
en naamgenealogieën Ponger(s), Vosskamp
(im Gehn), Lanfv)fermeijer, Bentvelsfz)en en
De Moet.

CdG

Hantw
erpen
i jzer

LEROULX-CASTELLAIN

Amsterdam, ondertrouw 29 aug. 1592 (DTB 406/228); Daniel Cambier van Doornik, woonen-
de in de Warmoestraet, oudt omtrent 26 jaren,geast. met syn broeder Jean Cambier, volmach-
ticht van syne moeder tot Colen woonachtich, ende Maria Le Roux [tekende: Ie Roulxj van
Wesel, oudt omtrent 23 jaren, wonende met mons. Taffin Dienaer der Franse gemeynte hare
schoonvader [= stiefvader], geast. met den selven ende met Nïcole Castelin hare moeder.

Antwerpen, 22 juni 1576 (Schepenregister 344/4i6verso; in de Franse taal); Mahieu Castellain,
Maximüien Castellain, Nicolas Parmentier, koopman te Antwerpen gehuwd met Marguerite
Castellain, Nicolle Castellain weduwe van Bauduin le Roulx, Michelle Castellain, Jehanne
Castellain en Madalaine Castellain, broers en zusters, kinderen van wijlen Guillaume Castel-
lain le josne en juffrouw Marie Deliot, erfgenamen van wijlen de eerzame Hubert Deliot, in
zijn leven burger en koopman te Lille, die hun grootvader was.
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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
Alledaagse Dingen, jg. 10, nr. 3, herfst 2004. M. Schrover: Beeldvorming over Duitse immigranten in de
negentiende eeuw; L. Lucassen: Een nieuwe blik op de Duitse immigrant in Utrecht; E.Duckwitz: De rela-
tie Nederland en Duitsland; Het verhaal van de Nationale Verteldag; Klassiek circus bij Herman Renz.
Idem, nr. 4, winter 2004. I. Strouken: Jubileum Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Eerste Mevrouw
Faber-Hornstra onderscheiding toegekend [aan Rob Smaling en Henk Krosenbrink]; Over de waarde
van volkscultuur; Migratiegeschiedenis geïntegreerd in de lokale geschiedenis; Onderzoek naar de ge-
schiedenis van de alledaagse historische cultuur in Nederland.

Angstelkroniek. nr. 13, maart 2003. Wegwijzers naar het verleden [de grafzerk van Willem Huibert
Koomans (1862-1958), arts (1893-1925) te Abcoude-Baambruggej; D.L.H.Slebos: Bergvliet. Een oude bui-
tenplaats die geheel verdwenen is [eigenaar in 1681 Frangois Oosdorp, uit Geertruidenberg, geh. met
Wilhelmina Schuyfhill, uit Den Haag; zij vermaakte het huis in 1734 aan haar neef Matthys van Son
(geh. met Anna Maria Abo); na 1743 eigenaren o.a. Ten Cate - van der Vogt, Pfeiffer, Van Wees]; In ge-
sprek met Mevrouw Ouwersloot [Fenna van der Roest, geb. Abcoude 1920, tr. 1941 Kees Ouwersloot].

Idem, nr. 14, juli 2003. G. van der Most: Willem Roelofs en Paul Gabriël, twee schilders van het Ab-
couse landschap uit de Haagse School; W.W. Timmer. Meer dan een eeuw grafische geschiedenis in Ab-
coude [Rijneveld (1894-1898), Renaud (1916-1918), Sprey (1922-2002), Hoogenhout (1979-heden].

Archievenblad.jg. 108, nr. 10, dec. 2004. Katholiek Documentatie Centrum blijft op Radboud Universi-
teit Nijmegen; Impressies van de Landelijke Archievendag; M. ten Hoedt: Digitalisering en audiovisuele
archieven. Documentalist wordt mediamanager [omroeparchieven en het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid]; J. Salverda: Zorg(en) voor en over een goed archiefbeheer. Een vergelijkend onderzoek
naar het onderscheid tussen archiefzorg en archiefbeheer bij archiefinspectie op het niveau van ge-
meenten; R. Spanings: Kanis & Gunnink ... méér dan gewoon koffie en thee. Gemeentearchief Kampen
inventariseert bedrijfsarchief [Hendrik Kanis en Frans Gunnink gingen op 1-1-1885 een vennootschap
aan; in 1969 overname door Douwe Egberts]; H. Strijkers: Voor het voetlicht: Regis de la Haye. Van archi-
varis tot diaken.

Arneklanken.jg. 9, nr. 4, dec. 2004. G. deNooijer: De oude garde van Arnemuiden (1936); L. vanBelzen: An-
dere 'de Nooijers' [Gillis Conelisse koos in 1812 voor de achternaam van zijn moeder; beknopte gene-
alogie; i7e-2oe eeuw]; J. Adriaanse: Ds. Balduinus Walaeus, predikant te Arnemuiden (1655-1666) [zoon
van Anton de Wale/Walaeus, geb. Gent 1573, o.a. hoogleraar te Leiden, en Paschasia van Isenhout];
Verv. Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden (17). De Mansfeldse sol-
daten (1) [o.a. mensen en middelen, ingezet t.b.v. de zieke militairen]; Verv. Uit de kerkenraadsnotulen
van Arnemuiden (5) [1582-83]; Verv. Zoutziederij van Arnemuiden (2); P.J. Bos m.m.v. RA. Baeijens: Be-
schrijving van enige grafzerken in de Hervormde Kerk en 't Stadhuys' (i6de/i7de eeuw). Bijlage: Inwo-
ners Arnemuiden 1890; L. van Belzen: Waar woonden onze (voor)ouders in 1890 (4) [bewoners, beroepen
en opmerkingen].
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Centraal Bureau voor Genealogie (Prins Willem-Alexanderhof 22, Postbus 11755, NL-2502 AT Den
Haag; internet: www.cbg.nl; 277 pag., ill., ISBN 90-5802-043-6; € 27,25, incl. verzendkosten), jaar-
boek deel 58 (2004). Thema 'vrouwen, familie en maatschappij'. £. Kloek De geschiedenis van een
stereotype. De bazigheid, ondernemingszin en zindelijkheid van vrouwen in Holland (1500-1800); A.
Schmidt: Vrouwen en het recht. De juridische status van vrouwen in Holland en de vroegmoderne tijd;
A.C.M. Kappelhof: Vrouwen buitenshuis in Breda en omgeving (1550-1650) [bron: de protocollen van
schepenen en notarissen]; M. Peters: VOC-vrouwen op de Kust van Coromandel [bron: o.a. epitafen op
grafmonumenten en inscripties op een tempeltje; huwelijkspolitiek onder de VOC, arbeidsmogelijk-
heden voor vrouwen in de Oost, het leven op een factorij, huwelijksleven (Adriana Appels tr. 1730 Jacob
Mossel), het graf van Ammarentia Blockhovius en haar zoon Pieter Hemsinck; Fragmentparenteel
Petrus Blockhovius - Maria Ens (tr. Hoorn 1634), met De Lange; Fragmentparenteel Gerard Hemsinck
- Fijtge Knol (tr. Delft 1633), met Wildelandt]; B. Sierman: De dames van de 'dubble vreugtkasteelen'.
De toneelactiviteiten van de familie Van Rijndorp [de weduwe Anna de Quintana en drie dochters van
toneeldirecteur Jacob van Rijndorp exploiteerden na zijn overlijden twee schouwburgen, 1720-1770;
fragment Van Rijndorp]; Y. Prins: Aafje Alberts. Een Overijsselse vroedvrouw aan het einde van de acht-
tiende eeuw [deed beleidenis te Lutjebroek 1761, tr. ald. (1) 1761 Pieter Gerrits, tr. (2) Ens 1790 Bernardus
Gertner; vroedvrouw te Oldemarkt, Steenwijk en Ens; met algemene inleiding gang van zaken rond
de bevalling, vroedvrouwen en vroedmeesters, reglementen, opleiding, examen en status; fragmentpa-
renteel Gerrit Alberts - Geertje Pietersdr (tr. Hoogkarspel 1737): Koolboer, Kooij, Pluijster; Fragment-
genealogie Gertner (te Harderwijk en Ens, 18e eeuw)]; O.S. Lankhorst: Ammetje Harting (1756-1801). Een
Haagse vrouw in het rijk van Catharina de Grote [o.a. gebaseerd op de briefwisseling tussen Amarentia
Wilhelmina Harting en haar man Jan Pieter van Suchtelen (tr. Den Haag 1779)]; W. Ruberg: 'De tribune
der vrouw'. Vrouwenbrieven 1750-1850 [brievenboeken, schrijfstijlen, wenselijke inhoud; 'culturele
codes']; M. van derBurg: 'We hadden altijd wat te doen'. Drie generaties boerendochters en hun leven op
de boerderij in de twintigste eeuw [gebaseerd op interviews]; K. Ribbens/G.J. Westerhof/C, van Halen: De
betekenis van het verleden. De beleving en waardering van geschiedenis bij Nederlandse genealogen
[onderzoek aan de Universiteit van Nijmegen; o.a. verslag van een enquête onder een aantal NGV-leden
(steekproef)]; Wapenregister.

Computergeneaal. 2e jg., nr. 6, nov.-dec. 2004. H.M. Lups: Genealogische computerprogramma's [sa-
menvatting van een lezing met demonstratie door W.J. Scholl; minimale eisen, bespreking van vier pro-
gramma's]; Tip inzake kalenderconversie; H.M. Lups: Digitalisering: een virtuele toekomst voor oude
rechtsbronnen; Idem: De HCC-dagen; JW. Koten: De ene HTML is niet altijd de andere HTML; CD-rom-
nieuws; A. van den Heuvel: Kopiëren van (genelaogische) cd's naar de harddisk; R. Camerlink: Lezen van
PDF-bestanden; Bidprentjes via het internet [collectie Jan van den Berg]; Nieuws van het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) [www.niod.nl/nl/archief_BibBuitenland.asp].

Gelders Erfgoed. 2004-2. Introductie van fotoproject Gelderland; De tegelcollectie van mevrouw
M.F.M. Manschot-van der Meij. Idem. 2004-3. Themanummer historisch kinderboek. Idem. 2004-4/
5. Het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging [te Zetten]; Publieksonderzoek in de praktijk; De
metamorfose van Huis Bergh; De Nederlandse Speelgoedroute [musea te Dieren, Brummen, Deventer
en Vorchten]; De onzichtbare bezoeker. Virtuele musea en hun bezoekers; P. van Beek: Publieksverbre-
ding bij archieven. Onderzoek, ervaringen en uitdagingen. Idem. 2004-6. Slot Loevestein en de (Nieu-
we) Hollandse Waterlinie; Menno van Coehoorn 1641-1704. Ook voor Gelderland een belangrijke ves-
tingbouwer; De belegering rond Groenlo uit 1627; Historische verenigingen en immaterieel erfgoed.

Genealogie zonder grenzen, nr. 64, dec. 2004. Verv. Huwelijksregisters Hervormde Gemeente Venlo
[1759-1763; militairen]; Bronnen: Andere parochieregisters dan die van DHB [necrologieën en kerke-
lijke renten; transcripties door CA. deBroich van een register uit Charneux (1567-1609); met naamregis-
ter: o.a. Beaurewar, Bouxmon, Cerfontaine, Ceronvaulx, de Charneur, Ie Cler, de Fauwe, de Halleur,
Keu(x), de Monthy, Renoupreit, Salvenir, Tempier, Wadeleur, del Xhocck. Transcriptie van jaargetijde
en kerkrente van Gemmenich (1551)]; Antw. Petermans [te Oud Valkenburg; 18e eeuw] en Cotzhausen
[17e eeuw].
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Gens Germana. jg. 30, nr. 4, dec. 2004. Themanummer Favorieten. J. Kaldenbach: Deutscher Genealo-
gentag in Leonberg [sept. 2004; verslag van een bezoek aan het Hauptstaatsarchiv Stuttgart; met een
naamlijst van de daar aanwezige genealogieën]; P.A.A. Klok: De familie Schabbing, 1360-2004, Van
Oost naar West en weer terug; T. Schönwetter. Een dorp vol favorieten [Brachelen in de 17e eeuw]; P. Hart-
hoorn: Favoriet, want moeilijk op te sporen [Johannes Hirdes (ca. 1743-1817) en zoon Willem Lodewijk
(1780-1844)]; G. Staa: Probleem opgelost! [transcriptieprobleem]; J. Kaldenbach: Mijn favoriete Duitsers
[pastoor Carl Ludwig Kaldenbach (1827) en onderwijzer/bioloog Johann Heinrich Kaltenbach (geb.
Keulen 1807)]; H. Pickhard: Anna [dochter van Curt Pickhard, stond in 1629 terecht als heks]; M.C.D. Me-
sander-Hout: Hermann Masander (ca. 1577-1640) [predikant o.a. te Wirdum/Oostfriesland en Norden,
rector Latijnse school]; M. van Tilburg-Thoms: Thoms [Franz H.W. Thomas kwam in 1855 naar Delft uit
'Wijhe/Pruissen'; dit bleek Wehe bij Rahden/Westfalen te zijn; de gewoonte in die streek de 'Hof-naam
aan te nemen leverde een puzzle op met Hencke, Hartau, Meier en Thomas zu Hartau]; Geëmigreerd
naar Wisconsin [een brief uit 1899 geschreven door Karl Ludwig Hackbarth, geb. 1819; beweegredenen
om te vertrekken, reis en verdere leven]; Nog een Schatzungsregister; A.G.J. Schröder: Joan Scrader (ca.
1642-1714) [nakomelingen heetten o.a. Speller en Horst/Hörsten; ontwikkelingen in de familie].

GMkwadraat. nr. 4, winter 2004. F. Vogelzang: Het landschap als geschiedenisboek. Landschapsont-
wikkelingsplannen; M. Breij: Muziekarchief Huis Amerongen naar Utrechts Archief; N. Stoppelenburg:
Bouwvergunningen naar de burger [waar vindt men oude bouwtekeningen?; die van Vleuten-De
Meern 1924-1953 op www.hetutrechtsarchief.nl]; S. van Dijk: Belle van Zuylen 1805-2005; E. Maas:
Herbestemming van een steenfabriek: de Bosscherwaarden [gesticht 1923]; De Middelste Molen bij
Cabauw [in 1454 werd de eerste molen in Lopik gebouwd; in 1532 stonden er drie windwatermolens; het
werk van de poldermolenaar]; Bouwhistorie en restauratie van De Vuylcop [woontoren, ridderhofstad,
gebouwd tussen 1200-1300].

Historisch Geografisch Tijdschrift. 22e jg. (2004), nr. 2. G.J. Borger: De Achtermeer bij Alkmaar, de oudste
droogmakerij?; K. Bouwer: Een belangenstrijd in het Nederrijkswald [bosgebruik t.Z. van Nijmegen in
de 17e en 18e eeuw]; Chr. Buiks: De oude lopenzaad van Gilze [oppervlaktemaat].

Idem. 2004, nr. 3. J.A. Mol: Het uithofsysteem van het koorherenklooster Bergum in Friesland; J.B.
Abrahamse: Stadsontwerp en verkeer in Amsterdam. Gebruik en inrichting van de buitenruimte in de
17e eeuw; E. Heere/M. Storms: Het Kadaster van 1832 op Internet [welke mogelijkheden biedt de website
'De woonomgeving'; www.dewoonomgeving.nl].

De Indische Navorscher. jg. 17 (2004), nr. 4. D. vanDuijn: Züchtige Ehren soll man mehren Freud nit weh-
ren. Von Hombracht [oorspr.: Humbracht, afk. van Soiers; te Frankfurt, Brussel, Asten > Indië; i4e-2oe
eeuw]; Aanvullingen en verbeteringen op eerder verschenen publicaties [o.a. In 't Veld/Intveld]; A.A.
tutter: Door Spanje gedecoreerden in Nederlands-Indië; L.M. van der Hoeven: Genealogische gegevens
van Europeanen uit, de Bataviaase Nouvelles (1745-1746); G.A. Musquetier: 'Van den militairen stand ver-
vallen verklaard' (II) 1840-1841; U. Kerrebijn: Uit de Indische bladen (I).

Het Land van Herle. jg. XI (1961). Jubileumboek 1950-1960. Hierin o.a. Hoensbroek. Beknopte verhan-
deling over de geschiedenis van deze gemeente [met namen van stadhouders van de Leenhof, de familie
Van Hoensbroek en haar bezit]; Bijdragen betr. Schaesberg, Voerendael, Nieuwenhagen, Brunssum,
Schinveld, Oirsbeek, Amstenrade [specificatie van het graafschap in 1778], Merkelbeek, Jabeek en
Ubach over Worms.

Idem, jg. XII (1962), afl. 1, jan.-febr. Afl. 2/3, maart/juni. Stadskenmerken in Heerlens vrijheidscharter
(i3e-i7e eeuw) [o.a. verschil tussen het stedelijk handvest en de plattelandsvrijheid, Heerlen als Vrij-
heid, definitie van een Vrijheid, verschil van maatschappelijk karakter tussen Stad en Vrijheid]; Heeft er
ooit een Graafschap Amstenrade bestaan?; H.W.J. Dohmen: Heerlense schouten. I. Diederik van Palant
[schout tussen 1486 en 1509]. Afl. 4, juli-aug. 'Dat Dorpe Inghenbroecke' en de Heren (van) Hoen [13e-
20e eeuw]; Het schutrecht in de 17e en 18e eeuw. Enige bijzonderheden over goederen in de Hoofdbank
Heerlen; Heerlense schouten. II. Diederik van der Hallen [vermeld 1512; fragment Hall/van der Hal-
len]. Afl. 5, sept.-okt. Drs. L. E. M. A. van Hommerich, zilveren stadsarchivaris 1937 -1 november -1962
[geb. Roozendaal en Nispen 1909]. Afl. 6, nov.-dec. Rond het nieuwe Gemeentewapen van Heerlen; Verv.
Schutrecht; Verv. Heren (van) Hoen.
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Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 32, nr. 4, dec. 2004. Brouwers en brouwerijen (2) [met achter-
namen van brouwers, die in de i7e-i8e eeuw voorkomen in de bieraccijnsregisters van Weert]; A.M.A.
Maassen: Godfried Hermens. Koopman, Maastrichts burger, rentmeester, gemeenteontvanger, raads-
lid en burgemeester van Geulle [ged. Nuth 1747, zoon van Joannes Hermens en Anna Elisabeth Habets;
van dit echtpaar stamt ook Martinus J.H.M. Hermens, burgemeester van Amby (1877-1965) af]; Verv.
Landverhuizers uit de voormalige gemeente Limbricht. De familie Duckers; R. de la Haye: Gebruik geen
klappers! [deze bijdrage werd geschreven n.a.v. een discussie met een bezoeker in de studiezaal over
fouten in de klappers; type- en leesfouten, onvolledigheid, (geen) vaste familienamen en spellingsva-
rianten, vertalingen van voor- en achternamen, voorvoegsels (los en vast), wijze van alfabetiseren, het
ontbreken van o.a. de historische context; voordeel digitale index; vijf gulden regels voor onderzoek
in kerkregisters]; H.J.O. Martens: Caelen of Kaaien? Een familienaam in een gezin, op tweeëerlei wijze
geschreven; M. Merckelbach-Hovens: Een doortastende dame op kasteel Wittem: Max Dechamps over Jo-
sepha Merckelbach-Claessen (1802-1882); Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. Kerkhof Breust-Eijsden
tot september 2000 [Rompelberg t/m Steins; met o.a. Rompen, Roosen, Rousch, Rozenhout, Sabel,
Schiepers, Schroen, Simons, Sipers, Slangen, Smeets, Spauwen, Spits]; Verv. Aufgebot aktes in het Ven-
loosch Weekblad en het Venloosch Nieuwsblad [sept. 1894 t/m 1-6-1897].

De Maasgouw. jg. 123 (2004), nr. 4. P. Geuskens: De laatste abdis van Dalheim en haar rentmeester in op-
spraak? [abdis Maria Anna van Oeyen, roddelpraatjes van kapelaan Lambertus Jos Dahmen; 1787-88,
rentmeester Quirin Gerard Reinhartz]; R. de la Haye: Een grafzerk bij stukken en beetjes [drie stuk-
ken van de zerk van Reinerus Gabriels van der Culen, kanunnik 1531, testeerde 1558, overl. 1560]; F.
Roebroeks: Lambertus Theodorus van Kleef (1846-1928): een geneeskundig pionier in Maastricht [geb.
's-Gravenhage; pionier in maagoperaties; eerste toepassing van röntgenstralen]; Een zegelmatrijs van
de schepenbank van Mesch; J.H.H. Hennissen: Muziek in Thorn vóór 1800.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXI, no. 9-12, sept.-dec. 2004. P. Brood: Drie eeuwen erfrecht. Woord
vooraf; C.M. Cappon: Begrensde autonomie: testamentair erfrecht in Holland, Zeeland en Utrecht in de
18de eeuw; R.C. Hol: De Memorie van Successie. Aspecten van de erfenisaangiften in de 19de en begin
20ste eeuw [belastingheffing en nalatenschappen, o.a. de waarde van de memories van aangifte als
bron voor (rechts-)historisch onderzoek; voorbeelden uit de praktijk: Willem Borski (overl. 1881) en
Cornelis Donker (overl. 1891)]; Th.], van Rensch: Leenakten met betrekking tot de heerlijkheid Horst in
het Overkwartier van Gelre. Voorbeelden van de leenrechtelijke praktijk (i6de-i8de eeuw) [met inlei-
ding leenstelsel; Van Wittenhorst]; F. KeverlingBuisman: Erfrechtelijke perikelen rondom herberg 'De
Dood' [Derkjen Jans tr. (1) Deventer 1657 Herman Jansz, tr. (2) 1664 Berend Warninck; Jacob Boerboom
gehuwd met dochter Joanna Hermans raakte ca. 1701/02 in conflict met Arend en Clara Warninck uit het
tweede huwelijk]; RA.], van de Ven: Het testament van IJsselmuiden, ofwel de legitieme portie volgens
Overijssels recht [uitgangspunt het juridisch advies uit 1779 n.a.v. het testament van Scipio Dominicus
van Loo, die zijn enig kind Dominica niet de legitieme portie naliet; behandeld worden rechtsbronnen
uit de 18e eeuw en vergelijking van het landrecht van Overijssel met het Rooms-Friese en het Rooms-
Hollandse recht]; P. Brood: 'Het naaste bloed erft het goed'. Een verkenning van het 'boerenerfrecht' in
Noordoost-Nederland; E. Schut: De toepassing van joods erfrecht in Groningen in de achttiende eeuw;
G. van Niekerken: Willem Goudt en zijn familie [te Dordrecht, 15e eeuw; Vlaardingen, ise-i7e eeuw.
Dammas Goudt, uit Den Haag (kolom 393) wedr. Katharina Spranger(s) otr. (2) Amsterdam 24-8-1613
(DTB 417/206) Trijntgen Wouters, 19 jaar, geast. met haar moeder Lysbet Pieters. Notaris Bruijningh nr.
i92> f- 55,4-9-1613: huwelijks voorwaarden van Dammas Goudt, geast. met Willem Willems Kick zijn
goede bekende, en Trijntgen Wouters, geast. met moeder (een Reijnst) en haar broer Melchior Bouwer
(Elias, Vroedschap van Amsterdam I, pag. 413); otr. (3) Amsterdam 20-5-1620 Catryna Cocqueel, van
Keulen, omtrent 30 jaar, geast. met Cornelis Cocque(e)l, die als wedr. van Maria Pellens en wonende
te Keulen otr. Amsterdam 15-3-1603 (DTB 665/261) Angeniet Ancelmy. Notaris Ruttens nr. 614B, 20-5-
1620: huwelijks voorwaarden van Damus Goudt, wedr. Catharina Wouters, geast. met Willem Kick zij n
bekende, en Catharina Cocqueel, geast. met vader Cornelis Cockeel en stiefmoeder Agneeta Anselmi,
en cosyn Jan Michiels van Varlaer. Notaris Ruttens nr. 614A, f. 119,11-4-1619: testament van Elizabeth
Pietersdr, weduwe van Wouter Thomasz, te voren getrouwd geweest met wijlen Hillebrant Bouwer,
poorterse van Amsterdam, zwak van lichaam; erfgenamen zijn Melchior Bouwer en Arent Bouwer haar
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twee zoons en Catharina Gouts, het nagelaten kind van Catharina Wouters haar overleden dochter bij
de voormelde haar laatste man, alle drie in gelijke porties, w.g. lysbet pietersj.

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 12e jg., nr. 6, nov.-dec. 2004. Verv. Politie in de loop der tijden
in een genealogisch perspectief. Van rakkers en gemeente-ezels (3); Verv. Speurtocht naar de Middel-
eeuwen (5) [Evert van Byssell (geb. ca. 1475) en zijn verwanten; moeizame maar interessante zoektocht
door de speciale naamgevingen]; H. Feikema: Had de maan zich nu maar netter geragen [Russische stu-
die over chronologie; er zou iets mis zijn met de datering van maansverduisteringen in de vroege mid-
deleeuwen]; H.M. Lups: Mediëvistiek [reactie op voorgaande bijdrage; methoden voor tijdsbepaling];
Idem: Een familiewapen laten registreren?; Verv. Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden (slot,
en aanv.) [17e eeuw].

Ons Voorgeslacht, no. 564, 59e jg., dec. 2004. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht
Kranenburg uit Strijen [eind i6e-i8e eeuw]; T. Hokken: De oudste generaties (van) Quawegen [i7e-i8e
eeuw]; Aanv./corr. De Baet, (Den) Boer [te Strijen], Groenewerf, Polderman, Kranenburg.

De School Anno, jg. 13, nr. 1, lente 1995. Het begin van de loopbaan van P.W. van Milaan 1850-1929
[Pieter Willem van Milaan, geb. Schiedam, overl. Leiden, onderwijzer te Waddinxveen, Schiedam,
Lekkerkerk en Middelburg]; C.P. Gunning en het Amsterdams Lyceum [Christiaan Pieter Gunning,
1886-1960, leraar klassieke talen, rector 1917-1952]. Nr. 2, zomer 1995. Nr. 3, herfst 1995. Willem Gehrels
en het muziekonderwijs [1885-1971]; Schoolmeester Lalleman uit Moordrecht [Gerrit Bernardus Lal-
leman protesteerde tegen kinderarbeid; 1855]. Nr. 4, winter 1995. Het begin van de loopbaan van 'Juf
Anema' Rauwerderhem 1953 [herinneringen van Ans Zwollo-Wol tering].

Idem, jg. 14, nr. 1, lente 1996. Gregoria zingen en 'kakenestdag' in het i8de-eeuwse Brabant [viering
school-heiligen Gregorius en Thomas]. Nr. 2, zomer 1996. Taman Siswa. Een onderwijsvernieuwings-
beweging onder Nederlands koloniaal bewind 1920-1940. Nr. 3, herfst 1996. 'Tussenscholen' in Rotter-
dam vóór 1857; De Latijnse School van Weesp (omstreeks 1550-1722 en 1756-1789). Nr. 4, winter '96-'97.
Ligthart, Scheepstra en Leopold en het voortgezet leesonderwijs rond 1900; De Sprekende Letter-
beelden van Johannes van Wulfen [1838-1912, onderwijzer te Hilversum en Laren].

Idem, jg. 15, nr. 1, lente 1997. De strijd rond de standenschool in het Katholieke onderwijs, 1920-1960;
De oude school in De Bilt [schoolmeesters Steven van Assche (1352), Jan Jansz (van) Leerhaef (1652)]. Nr.
2, zomer 1997. Herinneringen uit het begin van de loopbaan van onderwijzer Jan Stout (1865-1943) [geb.
Overschie]. Nr. 3, herfst 1997. Schrijfletters, schrijfmeesters en schrijfonderwijs. Nr. 4, winter 1997. De
voormalige joodse school in Leek.

Schvlge myn lantse (Terschelling; in alle afleveringen werden oude foto's opgenomen van o.a. dorpsge-
zichten en (groeps)portretten met zo veel mogelijk namen, die veelal in volgende rubrieken nog door
lezers werden aangevuld), jg. 5 N.R., no. 1, jan. 1984. Waar stond hij voor hij ommeviel? [de Brandaris];
De VOC en het eiland Terschelling. Idem, no. 2, maart 1984. Wie was 'De eerste schipper op de Newa'?
[Jan Hillebrantsz, van der Schelling; verklaring NA Amsterdam 1704]; Tjerk Berends de Haan [post-
schipper 1862-1883]; Terschellingers trouwen ook in Friesland [o.a. te Bolsward en Dokkum]; Lijst 1813
Westerschelling [van zeelieden]; Het loodsschippertje [Jan Cornelis Wever, geb. 1835, exm. Jantje Ro-
da]. Idem, no. 3, mei 1984. Wie en wie van lijst 1813 op West [gezinsgegevens]; De eerste stoombootdienst
Harlingen-Terschelling/Vlieland. Idem, no. 4, (juli) 1984. Brandaris II en III, hun bouwgeschiedenis;
Signalement weesjongens [1802-1810; o.a. Lieuwen, Groen, Ruyg]; Komen en gaan [lidmaten 1809-
1820]. Idem, no. 5, sept. 1984. A.J. Zwaai: Ooggetuigen in het Vlie 1666 [de Engelsen schoten oorlogssche-
pen en koopvaarders in brand; verklaringen van opvarenden en bevrachters]; H. van Dieren: Het vergaan
van de Octa [in 1871; Willem Frederik ter Meulen (geb. Bodegraven 1830), eigenaar van een bergings-
vaartuig en de berging van zink uit het wrak m.b.v. duiker Vrouwers]; Terschelling in de beeldende
kunst [August Jansz Oepkes (1880-1969; exm. Eschauzier)]; Jongelieden Vereeniging V.I.O.S. [met de
namen van de 35 leden in het oprichtingsjaar 1908]. Idem, no. 6, dec. 1984. De Brandaris in de 17e eeuw
[uit het archief van de Pilotage (opgericht 1605); Verv. Beeldende kunst [K.I. Sannes, Hendrik Kobell
(geb. Rotterdam 1751), e.a.]; Terschellingers trouwen ook in Friesland [Leeuwarden]; Huizen-situatie in
1830 van de Lange Buren [eigenaren, bewoners].
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Idem, jg. 6 N. R., no. 1, febr. 1985. Het weer in 1984. Herinnering aan Gerhard van Dieren [1908-1984];
Een jongetje, een grootman en een glop [o.a. Reinder Swart, Hannes Huizinga]; Het bezoek van de
Commissarissen van de Pilotage [1750-1778]. Idem, no. 2, april 1985. Interview met Rein Haan [zoon van
Jauk Haan, van Striep]; De oude zeilmakerij van Cornelis Bloem; Het verbranden van 150 koopvaarders
in het Vlie door de Engelsen in 1666; 1671 - Een grote beurt voor de Brandaris; Brand in Formerum anno
1845 [uitgebroken in de boerderij van Cornelis Jacobsz Hek (1779-1845)]; Cornelis Gijsbertsz Sorgdra-
ger [in 1690 eerste reis als kommandeur]. Idem, no. 3, juni 1985. Terschelling in oorlogstijd; De medaille
van Arie de Beer [1880]; Oppetrèt [Hendrik Duijf, eerste fotograaf op Terschelling; Eendekooien van
Terschelling; Terschelling en de watergeuzen. Idem, no. 4, aug. 1985. Afscheid van de Stortemelk [sleep-
boot van rederij G. Doeksen & Zn]; Wijp Kuijper, een Terschellinger zeeman. Idem, no. 5, okt. 1985.
D. Bos: Wie was Veldwachter Lubertus Vork? [grootvader Heinrich Forck (geb. Recke/Lingen ca. 1708)
kwam in 1728 naar Hillegom, tr. ald. 1736 Cathrina Elting; vader Jan tr. 1774 Barendje Horstink, van
Varseveld. Lubertus (ged. Hillegom 1777) otr. Amsterdam 1800 Johanna Catarina van Loo en verliet zijn
gezin in 1806; bij Geertje Kapitein kreeg hij op Terschelling vier kinderen 1820-1828, terwijl zijn vrouw
in Amsterdam woonde en daar in 1844 overleed]. Idem, no. 6, dec. 1985. Terschellingers trouwen ook in
Friesland.

De Sneuper. nr. 73,18e jg., nr. 4, dec. 2004. J. van Klaarbergen: Mijn favoriete voorouder [Grietje Wierstra
1853-1948, tr. 1874 Jilles Jacobs Bijlstra]; S. Wierstra: Wierstra in Westdongeradeel. Wierstra in Kol-
lumerland; J.A. Paasman: Feike van der Ploeg, doopsgezind predikant, literator en boekhandelaar te
Dokkum [geb. Franeker 1736 (exm. Wassenaar)]; Tj. de Jong: Trouwen zonder geboortebewijs [Pieter
Johannes de Jong, geb. Murmerwoude 1807; akte van bekendheid]; G. dejong: Mosterd' Maaike [Maaike
de Vries, 1821-1903, winkelierster, verkocht o.a. mosterd, tr. (1) 1866 Dirk A. Elzinga, tr. (2) 1884 Harmen
van Dijk]; Verv. Personen in 1810-1813 betrokken bij leger en marine onder Napoleon [Feenkamp t/m
Laan]; Wierum, in ald doarp oan see; Doopsgezinde Gemeente te Zwaagwesteinde.

'Strol Zaand'. De Ketsheuvel van vroeger (Stichting Strol Zaand te Kaatsheuvel; in alle afleveringen
(familie)portretten en andere onderwerpen, zoals oude straatbeelden, schoolfoto's en vrijetijdsbeste-
ding), jg. 8, nr. 1, febr. 1993. T. Ververs: Processen-verbaal Burgemeester Van den Hummel (vervolg)
[samenvattingen van processen-verbaal te Loon op Zand 1830-maart 1836; o.a. Ligtvoet, Sulsters,
Schalken weduwe de Genzer, Snaphaan, Van den Hout, Grootswagers, Van Wanrooij, Giezen, Verduin,
Van de Ven, Van Engelen, Netten, Oerlemans, Hulst, Moonen, De Vallee, Span, Kolb, Van Uithoven,
Hamers, Van Belsen, Verster, Kemmeren, Verboven, Van Bredenbenden, Couwenberg, Van der Schoot,
Kroot, Laros, Schijvens]; De declaratie van dorps-chirurgijn Jan Kloek uit 1789; De NSB in 1937; 40
Jaar geleden. 1953. Idem, nr. 2, april 1993. Crisistijd 1932-1939; Marechaussee-rapport 1875; Verv. 40 Jaar
geleden; Bijdr. betr. Landlopers. Idem, nr. 3, juni 1993. Verv. 40 Jaar geleden; De historie van het toren-
uurwerk ... te Kaatsheuvel [uit het archief van Koninklijke Eijsbouts, 1935]. Idem, nr. 4, aug. 1993. De
armendokter rond de eeuwwisseling; De schellebomen van de harmonie; Verv. 40 Jaar geleden. Idem.
nr. 5, okt. 1993. De konijnen- en hazenplaag(?), 1911; De N.S.B.-meeting bij de Roestelberg; Honderd
jaar geleden, 1893 [o.a. namen van personen, die ontheffing vroegen van de aanslag hoofdelijke omslag
1893]. Idem, nr. 6, dec. 1993. De politieverordening uit 1894; De historie van de panden Gasthuisstraat
61 en Zuidhollandsedijk 53 te Kaatsheuvel [Jacobs, Brands, Dalleu, Smit, Heezius; Van Tilborg(h),
Van den Hoek, Middelkoop, Crielaard, Bossers, Koenen, Zuiderduin, Kuijsters]; Verv. Landlopers [de
overval op molenaar Cornelis Dirksz Romeijn x Grietje IJsbrands Verduijn, 1725; lijst van bendeleden;
familieverhoudingen].

Tijdschrift voor Geschiedenis. 117e jg. (2004), nr. ï.J. vanEijnatten: Modestia, moderatio, mediocritas. De
protestantse geestelijkheid in Nederland en de regulering van het publieke debat (1670-1840); L.J. Gie-
bels: De Nederlandse oorlogsverklaring aan Japan en het Vredesverdrag van San Francisco. Idem. 2004,
nr. 2. Themanummer Historische beeldcultuur. Idem. 2004, nr. 3. J. van Leeuwen: Ritueel en publiek. De
rol van de toeschouwers bij de wetsvernieuwing in Gent, Brugge en leper in de vijftiende eeuw; R. van
derMaa: De Nederlandse regering en de Amerikaanse interventie in Vietnam, 1965-1973. Idem, 2004, nr.
4. K. Ribbens: De vaderlandse canon voorbij? Een multiculturele historische cultuur in wording; A. van
Stipriaan: Slavernij en de strijd om Afro-Surinaamse identiteit; A.J.C.M. Gabriëls: De commiezen van de
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Keizer. Over de invloed, trouw en talenten van Napoleons naaste medewerkers; H.W. Singor. Het nieuwe
beeld van Alexander de Grote.

Van Zeeuwse Stam, nr. 127, dec. 2004. M. VerhulstAzn: Kwartieren Verhulst [stamreeks te Biezelinge, Wis-
senkerke, Ellewoutsdijk; i/e-2oe eeuw]; A. Hoek van Dijke: Genealogie Hoek van Dijke [oudst bekende:
Cornelis Deumisse, te Vlake, tr. Magdalena Claes; hun vijf kinderen werden te Kapelle/Biezelinge
gedoopt 1603-1612]; B. Bajetto: Kwartierstaat van Govert Janse Jeronimus/Jeroenimus [geb. Middel-
burg 1764, tr. ald. 1786 Elisabeth van Genderen; kw. 32. Jeronimus Jonasse, te Vrouwenpolder, overl.
1666, was zoon van Jonas Mattheeusse Vereecke en Susanna Jeroense Hennennijaers (=? Henniaert);
met Perduijn (te Oostkapelle)]; N. Westdorp/J. Doornbosch: Stamreeks van Aria Meru Nijenhuis, langs
vrouwelijke lijn [geb. Wageningen 1994; Doornbosch, Westdorp, Van der Welle, Manteau, Brouw (2x),
Oostdijk, Westdorp, De Jonge (te Stavenisse), Kolle, (patr.)]; K.P. deBree: Een jongere tak van de familie
Bastert (een aanvulling op 'De Vroedschap van Zierikzee') [zie ook GN 1997, pag. 209; Basten gezegd
Herder, Herders, De Herder; 17e eeuw]; J.}ansen-van der Waals/L.K. Schipper: Aanv. Zeeuwse kwartieren
van Hendrikje van Andel-Schipper [o.a. Van de Kreeke, Hollestelle, Schipper]; Toevalsvondsten.

Veluwse Geslachten, jg. 29 (2004), nr. 5.K.C. van Ruler: Genealogie van de Lunterse familie van Ruler. De
'Rulder' tak [Hendrik Jansen van Rulder, ged. Ede 1724, zoon van Jan Hendrikse van Ruijler en Anna
Herms; nageslacht o.a. Van Malkenhorst, Ten Hove, Houtman, Vliek, Van Nunspeet, Kommer]; E. de
Jonge: Commentaar op 'Kwartierstaat Heintje Carelina Kersten' [i.z. Schut en Pannekoek]; Idem: On-
bekend archief: Kasteel Eerde [stukken over Barneveld]; BJ. van den Enk: Kwartierstaat Antje Brouwer
[1919 Apeldoorn 1967; Brouwer (te Elspeet), Van Ernst, Lokhorst (te Nunspeet), Franken (te Harder-
wijk)]; A.C. Zeven: 17e, 18e en 19e eeuwse muziekliefhebbers te Arnhem; J. van de Voort(t): Kwartierstaat
van Jan van de Voort [geb. Ede 1932; -, Van Essen, Nijburg/Van Nieburgh, Kelderman]; A.C. Zeven:
Soevenhoudt > Soevenhont > Soenenhoudt; Aanv. Genealogie Van den Enk; Namen in een proces:
Elburg contra Oldebroek 1680; Geld in de 17e en 18e eeuw; J. Drost/C, van Siljhout-van Ravenswaaij: Mon-
sterrol van de personen wonende in Veenendaal 1672 [namen, met opgave van wapenbezit, per buurt;
in GA Rheden inv.nr. 37]; W.J. Ouweneel: Een Zuid-Hollandse familie Jongeneel in Harderwijk [Rokus
Jongeneel, touwslager (overl. 1801) vestigde zich ca. 1768 in Harderwijk; met stamreeks Jongeneel te
Zevenhuizen, Oudewater, Maassluis; i6e-i8e eeuw].

Westerwolde.jg. 25, nr. 3 + 4, dec. 2004. R. Wegman: De 'missing link' van erve Heijes in Vriescheloo. Ge-
nealogie Haijes/Heijes [met de typerende voornamen Boelman en Olert; i6e-i8e eeuw]; De geheimzin-
nige Poaterbörg te Onstwedde (X); P. Scheper: Wie kent... De voorouders van Hindrik Jans en van Annigje
(Anke) Alberts [tr. Roswinkel 1755]; Kwartierstaat van Lubbertus T.W.H. Nieland [geb. Stadskanaal
1930; 6 gen.: -, Schoonbeek, Kunst, Landlust]; Het arbeidersleven in vroegere jaren; Kwartierstaat van
Harm Luring [geb. Wessinghuizen 1930; -, Hubbeling, Volders, Schuring]; J.S.A. Huizing: Een belang-
rijk testament uit 1590 [van Elisabeth Addinga, laatste van haar familie, weduwe Joest Le(e)uwen/
Lewe(tr.i538)].

Westfriese families. 45e jg., o. 4, dec. 2004. Verv. Boerenfamilie Posch/Post; E.S. de Ridder-Sevenhuysen:
Genealogie Zevenhuizen, Nieuwe Niedorp [oudst bekende: Cornelis Ariensz Bakker tr. (1) Obdam
1769 Guurtje Schoenmaeker (Nieuwboer). Bijlage: overzicht wie is met wie bezig.

Zeeuwse familiepraet. 19e jg., nr. 2, dec. 2004. K. de Bree: Genealogische aantekeningen 8. Problemen
rondom het gebruik van patroniemen; een gezin 'Olebrantssen' thuisgebracht. De nakomelingen van
Maerten Hollebrants en Martijnken Adriaens [te Gapinge, Meliskerke, Biggekerke; eind i6e-i7e eeuw];
P. Harthoorn: Levendale pakt uit... [uit een protocol van notaris Levendale 1598: o.a. Het testament van
Jan Fransen xjanneken Berghgrachts, De verkoop van huis en land te Ellewoutsdijk door Catharina
Boijs wed. Polderman en Jan Leunissen, De erfenis van Cornelis de Coninck geseijt Ossecop en zijn
zuster Maijken x Hans van Dorremael; De Huwelijks Voorwaarden van Jacques Buijs en Barbara
Kijckenpoest, de nalatenschap van Jan Foortsen ter Vesten (exm. Janne Cornelis Grieuwaert) o.a. te
Utrecht en Alkmaar, Christoffel en Sebastiaen van den Beugel, Petronella Crijns Piasmans x Pieter
Vitu].
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Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief, jg. 3, nr. 4, dec. 2004. Heemkundig rondje: Heemkundige Kring De Beve-
landen; Museum rondje [vrijwilligster bij Museum De Schotse Huizen in Veere mevrouw Maxi Joustra
(70)]; Oproep Dirk Jan Koets (1895-1961) [t.b.v. een tentoonstelling > schotsehuizen@zeeland-net.nl].
Zeeuws Archief Nieuws, nr. 24, dec. 2004. Waterschapsarchieven in het Zeeuws Archief.

Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad), nr. 21, mei 1995. Verv. Kwst. Hoekman; J.L. de Vos: Kwartierstaat
Marinus de Vos [van diens vader Jan Leendert de Vos (geb. Wissenkerke 1869); -, Tazelaar/Taselaar,
Van den Band, De Boo]; J.C.M. Hoornick: Kwartierstaat Mercy [Cathalijntje R.M. Mercy (geb. Nieuw-
poort 1907); -, Dierendonck, Hommers, Visser (o.a. te Koudekerke, Cadzand); Aanv. Kwst. Blok
[Pieper(s)]; Aanv. Kwst. Munter [o.a. Bouwense (te Kortgene), De Korte (te Ritthem)]; Aanv. Kwst.
Munter [Van Gilst, Koster (te Colijnsplaat), Kouwer (idem)]; Aanv. Kwst. Van Schaik-Schipper [Verlo-
rekost, Mejonx/Mejouck]; Aanv. Kwst. Fiere(n)s/Verseput.

Idem, nr. 22, juli 1995. Verv. Kwst. De Vos [o.a. Verschelling, Van der Weele, Ketelaer, Van Haver,
Van Meerenburgh]; J.C.M. Hoornick: Kwartierstaat Hoornick [Jacobus Chr.M. Hoornick tr. Goes 1979
Matty Kooman; -, Paauwe (2x), Walrave, -, Gillissen (te Vlissingen), Mersje, De Kraker]; Aanv. Kwst.
Hoekman [o.a. Calmijns/Calamein/Callemeys, Hoogesteger]; Aanv. Kwst. Den Rooijen [o.a. te Sprang,
Loon op Zand e.o.]; Aanv. Kwst. Vlieger [o.a. Moens].

Idem, nr. 23, sept. 1995. Verv. Kwst. Hoornick; G. Bitter-Dik: Kwartierstaat Van der Giezen [Arie van
der Giezen, geb. Wolphaartsdijk 1828, tr. Smilde 1854 Hilligje Pomper; -, Van Hoeve (te Axel), De Neef,
De Wolf (te Souburg)]; W.M. Kalmijn: Kwartierstaat Maria Kole [geb. Goes 1903, tr. Rotterdam 1934 Jo-
han Cornelis van der Lecq; Kole (o.a. te Kruiningen), Blankenburgh, Schouwenaar, Snoek]; J.H. van der
Boom: Kwartierstaat Van Oudenaarde - Labeur [Michiel van Oudenaarde tr. Sint Annaland 1769 Jacoba
Labeur; -, Braam, Overbeek, Nijsse/Niessen, -, Van Diest, Den Engelsman, Goedegebure]; Aanvullin-
gen, o.a. Kwstn. Van den Houte [Verseput], Mercy [Nortier], Hoekman.

Idem, nr. 24, nov. 1995. Verv. Kwst. Hoornick; E.R Visscher-Vleugels: Kwartierstaat Vleugels [Johannes
Vleugels tr. Zonnemaire 1889 Maatje Dekker; Vleugels (te Vlissingen), Hilberg, Zwemer, Andriessen
(te Middelburg), Dekker (te Noordgouwe), Abrahamse (te Ouwerkerk), De Lof, Wis(se)kerke; voorts
o.a. Swanenburg (te Gouda en Enkhuizen)]; Aanv. Kwst. Mercy [o.a. Van Houte en Cappon te Cadzand
en Marcq bij Calais]; Corr./aanv. Kwst. Marinus de Vos [o.a. Van Nerum].

Uit familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 162,48e jg., juni 2004. Idem, nr. 163,49e jg., sept. 2004. Herinneringen aan Christina
van Johannes van Rintje, deel 10 [Schotanus, 1909-1992]; Het verhaal van Frank Bodenner; Idem, nr.
164,49e jg., dec. 2004.
Bergsma Bulletin. 9e jg., nr. 1, pasen 2004. Stamlijn 8.1. Het nageslacht van Ferdinand Bergsma en Wil-
lemina Heijming [begin 20e eeuw te Makkum, later uitgewaaierd over Nederland]. Idem, nr. 2, zomer
2004. Idem, nr. 3, kerstmis 2004. Groeten uit Heinde en Verre, verzamelingen prentbriefkaarten in de
familie Bergsma [met fraaie kleurenreproducties].
Berichten van de Hoege Woeninck. nr. 21, mei 2004. Aanv./wijz. Familieboek [Hogewoning,
Hoogewoonink]. Idem, nr. 22, nov. 2004. Enkele wapenfeiten uit 10 jaar De Hoege Woeninck; Trots op
zijn krullen? [Johannes Jacobus Hogewoning, milicien; verloor in 1899 zijn muts; straf: hoofdhaar kort
knippen]; Oud Nieuws [Cornelia van de Peppel (1861-1909), tr. DesMoines/Iowa 1877 Abram Hoogewo-
ning]; Aanv. Familieboek.
Beukema/Buikema. Familiebrief nr. 76, jan. 2004. Inhoudsoverzicht nrs. 65 t/m 75. Idem, nr. 77, mei
2004. Verv. Vernieuwde stam h [Buikema te Grand Rapids]. Idem, nr. 78, sept. 2004. Boerderij Beusum
[eigenaren/bewoners o.a. Jan Boyckema (overl. 1696), Klaas Mennes Beukema (overl. 1831); Teenstra,
Dijkhuis, Loots]; Verv. Stam h.
Blanckensteijn Bulletin. 16e jg., nr. 1, zomer 2004. W. Spies: Cornelis Tijmensz uit Amerongen en zijn
voorouders (deel 1) [tr. Amerongen 1645 Maria Willems van Broeckhuysen]. Idem, nr. 2, herfst 2004.
Verv. Cornelis Tijmensz [1642]. Idem, nr. 3, winter 2004. Verv. Cornelis Tijmensz [zoon van Neeltje Jans
Quint, overl. vóór febr. 1642]; Verv. Den Dolder, van gehucht tot dorp.
Boissevain Bulletin, nr. 15, Kerstmis 2004. Nieuwe website [www.boissevain.org]; Aanv. Familieberich-
ten; H.Schaftenaar: Grootmeester Nederlandse journalistiek op 'Drafna' [Charles Boissevain].
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De Bothof-Bode, nr. 22/23, jg. 12> najaar 2004: laatste aflevering. Aanv./verb.: Dubbeldamse tak; Subtak
Arij Bothof (1868-1931) - Wilhelmina van Ham (1875-1966); Utrechtse, Ridderkerkse en Dordtse tak-
ken; Lucretia Bothof (1851-?) en Kornelis Adrianus Phaff (1849-1903).
Bulletin familie 'de Heus', jg. 18, nr. 1, maart en nr. 2, april 2004. Familiebulletin de Heus, jg. 18, nr. 3,
sept. en nr. 4, dec. 2004. Stamreeks van Kevin en Jamie de Heus [geb. Utrecht 1986 resp. 1989 > Baltus
Jansen de Heus te Erichem rond 1600]; Corr./Aanv. Genealogie.
Bij Uitstek, jg. 4, nr. 2, sept. 2004. Heistekverhalen uit de Zaanstreek. Deel 3. Lodewijk Verschoor [geb.
1827, zoon van Jan Heijstek en Cornelia Verschoor (tr. Emmikhoven 1828), huwde driemaal; nageslacht
Heistek]; Waar liggen onze roots? [te Uitwijk]; Naamgenoten in Dordrecht en omgeving; Mijn jeugd
op Noord-Beveland. Deel 4. Idem, nr. 3, dec. 2004.
'tCalcoentje. 23e jg., nr. 3, april-juni 2004. Calcoenen reders in de vissersvloot; nr. 4, juli-sept. 2004. Bij-
drage betr. Engelbertus Franciscus Calcoen [geb. Koksijde 1843, visser en landgebruiker; en zijn huwe-
lijk in 1869]; Verv. Reders in de vissersvloot (3). Idem. 24e jg./ise jg., nr. 1, okt.-dec. 2004. Familienieuws
Calcoen en Deprez; Verv. Lijst der reders Calcoen in 1953.
C/Krapels-krabbels. 24e jg., no. 2, nov. 2004. Joannes, de karottentrekker [Johannes Krapels vertrok
rond 1783 van Grevenbicht naar Rotterdam; werkzaam in de tabaksindustrie; tr. 1788 Anna Margaretha
Kitsen]; Nogmaals het huwelijk van Joannes (geb. 1700) [Zeverens, Lemmens, Schroers, Dillen]; C/
Krapels'en in het Napoleontische leger.
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele. nr. 43, mei 2004. Verv. Met wie trouwden de
Scheeledochters? Idem, nr. 44, nov. 2004. Stamreeks van Adri Scheel [Adriaan Scheele, geb. Terneuzen
1952 > Jan Scheele tr. Hoek 1722 Catherine Lippens]; Scheele en Van Nederveen [herinneringspennin-
gen huwelijk Dirk J.Chr. Scheele te Middelburg 1873 met Cornelia Johanna van Nederveen].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede. Merlevede. Merlevelde. jg. 13, nr. 2, juni 2004.
Kwst. (6 gen.) van Frans F.S.C. Dedrie [geb. Poperinge 1944; Dedrie (met Merlevede), Vitse, Dumortier,
Vieren]. Idem, nr. 3, sept. en nr. 4, dec. 2004. Zuster Marie-Berchmans: vergeten heldin van leper [Loui-
sa Merlevede, 1867-1916].
Faber. 24ste verantwoording [2003/2004]. Verv. Stamboom Faber [te Lutkewierum, Sneek, Minnertsga
enz.; i9e-2oe eeuw].
De Familieband. 26e jg., nr. 1, aug. 2004. Spanjersen in Groesbeek. Idem, nr. 2, dec. 2004. Elisabeth
Spanjers gevonden [te Den Bosch, tr. 1682 Arnoldus van den Biggelaar]; Recent familienieuws met
bijbehorende genealogische fragmenten.
Familieblad Sparreboom, jg. 15, afl. 1, april 2004. Persoonlijk verhaal van een Sparreboom [Abraham
Sparreboom, geb. Rotterdam 1940 (exm. Schoontje van der Sluis); Verv. Genealogie Sparreboom. Idem.
afl. 2, sept. en afl. 3, dec. 2004. Verv. Genealogie [te Ridderkerk, IJsselmonde; i8e-i9e eeuw].
Familieblad van de vereniging 'Het geslacht Voorspuij van Groot-Ammers'. no.i, ie jg. (1963) t/m no. 8,
8e jg. (1971). Symon Willemsz Voorspuij, de stamvader van ons geslacht. Een beschouwing over de oor-
sprong van de naam [in no. 1]; Geslachtsregister [in nos. 3 t/m 8]; De oudste geschiedenis [in nos. 4 t/m 8];
Het voorgeslacht van Merrigje Borst van Lomwei [1796-1836; Van Lommei, Van Loemel; in nos. 7,8].
Familiekroniek De Poortse Leeuw (Van der Poort), 10e jg., nr. 1, dec. 2004. Verv. Voorgeslacht van Hen-
drika Edelman, stammoeder van de Calandstraat-tak (III) (slot) [o.a. Dollee, Rossterk, Van Baten-
burg].
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart van 't Net, uitg. 21, ue jg., juni en uitg. 22,12e jg., dec.
2004. J. van deFliert: Ter overdenking... vroeger!; Familienieuws Van 't Net.
Familiestichting Huvser. nr. 61,15e jg., dec. 2004. De 16 generaties van familie Aad en Addy Huyser-
Soeters in vogelvlucht; Een album ter herinnering aan Dirk Huyser 1904-1981 [tr. Texel 1902 Maartje
Duinker; beknopte stamreeks Duijncker/Duinker]; Het bewogen levensverhaal van een 102-jarige
Huizer-loot in Australië [Anna Berlijn-Horde, geb. Rotterdam 1902 (exm. Gerritje Huizer), tr. Nathan
Levi Berlijn (1903-1999)].
Familiestichting Moret. nieuwsbrief 22, okt. 2004. De familiestichting Moret krijgt een website
[www.moret.info].
Familie Van der Eijk/Van der Eik. Nieuwsbrief nr. 3, juni 2004. Een uitgebreid en een beknopt overzicht
van enkele stammen Van der Eijck/Van der Eik te Schipluiden, Maasland, De Lier, Naaldwijk enz. eind
i7e-2oe eeuw.
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Festina Lente, nr. 35, sep.t 2004. T. Spaans-van der Bijl: Zoektocht naar een Joodse naamgenote [Van der
Bijl]; Het onbegrepen verleden van verzetsheld Leo.
Genealogisch Taarblad. Familievereniging Burgemeestre, deel 3 (1984). Verv. Genealogie Burgemeis-
ter; Nakomelingen Doeve-Burgemeestre; Kwst. van Claude Philip Burgemeestre [1848-1935; 5 gen.: -,
Burgemeestre, Mac Gillavry, De Chauvigny de Blot]; Nakomelingen Welter-Burgemeestre. Idem, deel
4 (1985). Adolf Burgemeester [Rijnschipper 1730-35]; Verv. Genealogie Burgemeister; Barkey [o.a. te
Semarang; I7e-i9e eeuw]; Burgemeester (Amsterdam) [i8e-i9e eeuw]. Idem, deel 5 (1986). Kwst. (6 gen.)
van Augustine Virginie Fransz [geb. Soekaboemi 1916; -, Langenberg, Burgemeestre, Westenberg];
Kwst. (6 gen.) van Levry en Michael Maitimo [geb. 1957 resp. 1960; -, Wijmer, Doeve, Burgemeestre];
Kwst. (6 gen.) van Roeland Gilles de Neve [geb. Soerabaja 1949; -, De Chauvigny de Blot, Burgemeestre,
Litan]; Kwst. (6 gen.) van Elvire en Alexander Burgemeestre [geb. Besoeki 1910 resp. Soekaboemi 1921;
-, Mac Lennan, Van Ossenbruggen, De Senerpont, Domis]; Nakomelingen Brouwer-Burgemeestre;
Van Bergen [te Breda en Wassenaar; I7e-i9e eeuw].
Groeneveld Contact, nr. 48, dec. 2004. Schematisch overzicht stam KX [Jan Leenderts Groenevelt tr.
1701 Ydichie Jans Freest; en nageslacht te Reeuwijk en Moordrecht, rond 1760 omgeving IJsselstein-
Vianen].
Hamers Bulletin, jg. 20, nr. 6, nov./dec. 2004. W.M.H. Brassé: Een huwelijksdispensatie te Guttecoven.
Joannes Mathias Custers tr. 1840 Maria Josepha Hamers ['Omdat de kerkregisters van Guttecoven van
vóór 1770 verloren zijn gegaan, zijn huwelijksdispensaties van deze parochie van bijzonder belang voor
genealogisch onderzoek'; voorouders van het bruidspaar, o.a. Salden, Nohlmans, Cörvers, Frencken];
Nog enige dispensaties te Guttecoven van en via leden van de Hoenen-stam (stam G); R. Lauwers: Hu-
welijkscontract te Hoengen (D) tussen Carolus Hamers (geb. 1708) en zijn tweede echtgenote Francisca
Dreissen [1765]; Bidprentjes (22); N.A. Hamers: Behoort Herman Hamers (overl. 1817 - tr. Maria Josepha
Konsten) tot de Heerlenstam I (stam C)?; Heerlense schepenakten (1685-1716) [met verwijzingen].
Hazelhoff Bulletin. 1/04. Folkert Hazelhoff, een korte levensschets [geb. Wedde 1916, tr. 1947 Els van
Hoorn]. Idem. 2/04. Onze boerderij, een hommage aan een familieplek [te Veendam; families Schu-
ring, Kanning, Hazelhoff].
Het heden en verleden van de families Hollander, nr. 21,10e jg., nr. 2, nov. 2004. Stammenlijst. Lijst met
door onze genealogen onderzochte families met de naam Hollander; Stamreeksen Hollander [3 gen.).
Helm-nieuws. 21e jg., nr. 1, winter 2004. Bij de Marine moetje zijn! Over Piet vdHelm [Petrus van der
Helm, geb. Den Haag 1905, overl. 1962, marinier]. Idem, no. 79, 20e jg., nr. 3, zomer 2004. Van der
Helm: pijpenmakers te Alphen [18e eeuw]. Idem, no. 80, 20e jg., no. 4, Herfstnummer 2004. Grutterij
V.d. Helm [te Schiedam; na het overlijden van Pieter Jansz van der Helm in 1655 verkocht aan Joris van
Vollenhove].
Hettinga Stichting, nieuwsbrief uitgave 7, nov. 2004. Kwst. (5 gen.) Jan Hettinga [tr. Boxtel 1939 Anna
Maria Verbunt; , Wiersma (te Wolsum), De Boer (te Workum, Bolsward), Ettema].
Huberiana. 19e jg., no. 1, april 2004. J.L. Huber en Dekemastate te Weidum [gekocht in nov. 1803, tr. (2)
dec. 1803 Eliza Pratje].
Idema. Familiekroniek nr. 41,36e jg., dec. 2004. A.A. Idema: Genealogisch onderzoek [in de notulen van
o.a. de classis Appingedam en de classis Hoorn naar predikanten Idema; I7e-i8e eeuw]; I. Schout-de Waal:
Elisabeth Cornelia Idema, onderwijzeres [1861-1923]; Het bewogen leven van Hijltje Albertus Idema
[overl. 1966, tr. 1914 Cornelia O.M. van Gaasbeek; o.a. voorzitter van de landraad op Ambon, hoogle-
raar te Leiden].
De Ielstekker. nov. 2004. Een verhaal bij een oude foto [van de negen kinderen van Rintje Elgersma en
Sjirkje Cnossen in 1928]; Fetze Annes Elgersma [1847-1922].
'IndeSmitse'. nr. 15 [aug. 2004]. Families Oorschot en Smit: ruim 50 jaar dubbel verbonden!; Wie was
Jansje Nies? [geb. Broek in Waterland 1866 (tr. Mijdrecht 1888 Gijsbertus Smit), dochter van Bernhard
Hille en Lisbetta Nies, die kinderen kregen te Zwolle, Kampen, Texel en Broek i/W 1848-1866]; De vee-
auto's van N.V. Stoomboot-dienst De Landbouw, deel II; De Tijgers van de familie Smit [voetballers bij
VVU/Uithoorn].
Koeckoek. uitgave 45 (2004). Stamhuis Koekkoek in de Vecht-Terwolde [Lambertus Koekkoek - eerst
molenaar te Vaassen - kocht de windkorenmolen in de Vecht, tr. 1884 Johanna IJsseldijk; dochter Riek
tr. 1926 bakker Willem Bouwmeester]; Het leven van een Koekkoek in Jemen. Idem, uitgave 46 (2004).
Verv. Jemen.
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Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nr. 53, sept. 2004. Recent familienieuws; In Memoriam Henri
Mees [Zeist 1911-2003, juridisch adviseur KLM).
De Kruijdboom (Kruit, Kruyt), jg. 20, nr. 2, april 2004. Alexander Cruyt, een geneesheer op lange vaart
1865-1904 [geb. Lokeren, overl. Da vos] .Idem, nrs. 3, sept. en 4, dec. 2004.
Het Le(e)ver orgaan, nr. 44, jg. 22 (2004), nr. 2. Albert Lever (1892-1980) en Lydia Adriana Lever-Brou-
wer (1893-1979) [VI]; H. Koot: In Holland stond een Leverhuis: weer een Le(e) op de kaart [bij Maassluis;
in 1612 toestemming voor de bouw van een lever- of traanhuis]; A.J. Lever: Het kistje van Zwaantje [Jans
Lever (1819-1896), tr. Wildervank 1845 Okke Jans Baas].
Loo-kroniek. no. 52, dec. 2004. H. Rodenberg: De bruidskist van Elisabeth van de Loo [1831]; G. van derLoo:
De afstamming van Jan en Petrus [Peter van de Loo, zoon van Jan van de Loo uit Cleef, tr. Gendringen
1764 Hendrina Elisabeth Möelemans; ged. Kleef 1734; schema nageslacht]; Wilhelm van de Loo [1873-
1941, ooggetuige van oorlogsgeweld in Kameroen 1914].
De Mare. 7e jg., nr. 1 [april 2004]. W. van Maren: Armenzorg in de 18e eeuw [Klaas van Maren, 1793 diaken
te Doorn; in 1800 een verzoek om bijstand van Grietje Jacobs weduwe Dirk Peters van Maaren (overl.
Leusden 1797)]. Idem, nr. 2, sept. 2004. K. van Maren: Familieherinneringen-i. De sabel van opa [Johan-
nes Marinus van Maren, geb. Rotterdam 1873]; D.G. van Maren: Nalatenschappen in de naaste familie-
kring van Gerrit Claessen van Maeren [weduwnaar van Marijke Pieters, tr. (2) Tricht 1682 Lijske Jans
(Verbeeck); dochter Feijke Gerrits tr. (1) voor 24-2-1687 Goosen Lodewijks de Bie, overl. voor aug. 1696];
W. van Maren: Wat kunnen we nog van onze voorouders zien? Zegels, handmerken en handtekeningen.
Idem, nr. 3, dec. 2004. Stand van zaken familieonderzoek [Taets van der Maern, de oudere generaties];
W. van Maren: Middeleeuwse voorouders in Amerongen.
Marsman, nr. 26 (2004). Verv. Stam nr. 9 [Ma(r)sman; te Amsterdam, i9e-2oe eeuw]; Stam nr. 16. Stam-
reeks van Hendrik Willem Jan Masman [geb. Ruurlo 1946, > Hendrik Willem Masman (geb. Deventer
1871)]; Voorts veel recent familienieuws.
Millenaers Koerier, nr. 29, jg. 13, okt. 2004. Idem, nr. 30, dec. 2004. In gesprek met bakker Gijs Mille-
naar [geb. Wijk en Aalburg 1934; tr. 1962 Jo Ammerlaan].
De Nijdamstra Tynge. 51e jg., nr. 1, nov. 2004. De Indische 'tak' van de Winia's [drie generaties 1855-
1948]; Bernarda Wynia [geb. 1920]; Eelke Wynia-Jorritsma [geb. Franeker 1885]; Meindert Foekes Wy-
nia [geb. Tzum 1836 en fragmentgenealogie, 4 gen.]; Genealogie van Luitzen Cornelis Nijdam [Ylst ca.
1746 - Sneek 1820; 5 gen.].
Olsthoorn kroniek. 18e jg., no. 2, april 2004. Op bezoek bij Jaap Olsthoorn [geb. 1918; groenteteelt,
veehouder, paardenliefhebberij]. Idem, no. 3, juli 2004. Bedrijfslogo's van Olsthoorns. Idem, no. 4, okt.
2004. Jo Olsthoorn - de fotograaf van de Transvaalbuurt [geb. Amsterdam 1915].
Het Patertje. 20e jg., sept. 2004. Verv. Genealogisch fragment uit de Stamboom Reestdal [Pater; 20e
eeuw]; Verv. Aanv. boek: Genealogie Pater; Oost-Groningen: De moord op Lijsje Pater, deel 6.
Pelgroms Bode, nr. 11, juni 2004. Reactie op de naamgeving Pelle(grom). Idem, nr. 12, dec. 2004. De
stamreeks van Megan Pellen [geb. Ede 2002 > Aart Aarts Pelle(grom), tr. Waardenburg 1749 Lijsbeth
van Rosmalen].
Poelgeest Familie Contacten. 24e jg., nr. 2, juni 2004. Idem, nr. 3, sept. 2004. Van Poelgeest-acten
in Linschoten (1569) en Montfoort (1495); Kapel voor heer van Oud Poelgeest [Constantin Sohier de
Vermandois, 1664]. Idem, nr. 4, dec. 2004. Poelgeest erfenis achterover gedrukt? [van Leenden Ta-
tickse Poelgeest en broer, in het weeshuis te Leiden, zoons van Aeghje Jans, die in 1707 te Amsterdam
woonde].
Pors Post, nr. 85,28e jg., april 2004. Lenaert Lenaerts de Jonge Pors geplaatst in de vaderlandse geschie-
denis van toen [16e eeuw]. Idem, nr. 86, aug. 2004. Jannetje Pors geboren Witte [overl. 1652; onterfde in
1649 haar zich misdragende zoon Bastiaen]. Idem, nr. 87, dec. 2004. Fotoparenteel van het nageslacht
van Leendert Pors [tr. (1) 1859 Adriana Riegman, tr. (2) 1872 Maria Verschoor]; De bruiloft van Jarig Pors
en Dirkje Wagter in 1926 [in de Zilk].
De Profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), nr. 68,19e jg., najaar 2003. Brieven uit Indië 1919-
1937 (afl. 10); Parenteel van George Frans Callenbach (1833-1916), deel 1. Idem, nr. 69,20e jg., voorjaar
2004. Verv. Parenteel. Idem, nr. 70, najaar 2004. Brieven uit Indië (afl. 12); Verv. Parenteel.
Het Scheepsjournaal, jg. 6, nr. 1, mei 2004. Familiehistorie [drie generaties Scheepbouwer te Dor-
drecht, 18e eeuw]. Idem, nr. 2, okt. 2004. Parenteel van Jan Caspersz Schopbouwer [Scheepbouwer].
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De Schildknaap (werkgroep), 10e jg., no. 4, okc. 2004. Stamreeks Westlandtak fam. Van der Knaap (tak
C)[i9e-2oeeeuw].
SconeThan. nr. 47, jg. 14, nr. 3, juli/sept. 2004. Arthur-Amand Schoonejans (1886-1945); Verv. Schoone-
jans van Sint-Pieters-Woluwe tot Parijs. Idem, nr. 48, jg. 14 (2004). Vervolg op onze zoektocht naar
hofschilder Anthoon Schoonjans [geb. ca. 1650/55]; De Schoonejans(en) van Sint-Pieters-Woluwe zijn
allemaal verwant.
Stichting Tacobus Lautenbach 1537/^8 tot 1611. familieblad nr. 31, nov. 2003. Ludzard Lautenbach
(1860-1947); Douwe Lautenbach (1876-1950). Idem, nr. 32, maart 2004. Jacobus Lautenbach (i537/*38
tot 1611) [aantekeningen over hem uit het dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius, en verdere
levensloop]. Idem, nr. 33, nov. 2004. Reacties en aanvullingen op het familieboek.
Studiegroep Geslachten Drost. Med., jg. 13, nr. i, maart 2004. Verborgen Archieven [fotoalbums, an-
sichtkaarten; informatie vastleggen en beheer]. Idem, nrs. 2, juni en 3, sept. 2004.
Thoentertijd. nr. 55, jg. 27, dec. 2004. W. 't Hoen: De parenteel van de Alblasserwaardse Thoen/'t Hoen
familie (1) [oudst bekende: Ariaen Jacobs Thoen, bouwman (1580), aannemer van dijkwerken (1615-
1619)]; P. Theeuwen: Pieter 't Hoen (1744-1828). Patriot en journalist [geb. Utrecht, overl. Amersfoort].
Timmers Koerier. 14e jg. (2004), nr. 1 en nr. 2. Uitgebreid en fraai verzorgd familienieuws Timmers en
Tummers [fragmenten Timmers o.a. te Haarlemmermeer, Oirsbeek, Schinnen, Sittard en Schimmert].
HetTreffertje.jg. 33, nr. 4, dec. 2004. V. Akkerman: Gesprek met de redacteur van Het Treffertje [Marius
van Loon]; Treffers van Nederland naar Nederlands-Indië en vise versa [de Nieuwe Rotterdamsche
Courant publiceerde naam en reisdoel van passagiers; 1921-1929].
't Tijschrift, nr. 24, dec. 2004. JW. Koten: Weer een geleerde ten Tije [Albert Jan ten Tije, geb. Enschede
1964, promoveerde in 2004; stamreeks met vier generaties]; Omschrijvingen van oorzaken van overlij-
den, aangetroffen in Den Haag ca. 1790; Parenteel van Engelina ten Thije of Boonkamp [1884-1962];
Het gezin van Johannes C. J. ten Thije tr. Denekamp 1923 Maria Johanna Bos.
Uit welke beker, nr. 15, 5e jg., sept. 2004. Korfbalvereniging De Regenboog. Familieband als leidraad
[te Dordrecht; Kroes, Willemsteijn]; Berichten betr. naamdragers Kroes(e/en), Kroeze(n). Idem, nr. 16,
dec. 2004. Berichten betr. De Croes.
Van Aggelen Kronieken, nr. 58, maart 2004. Idem, nr. 59, juli 2004. Genealogie van Adriaan Jansz van
Achelen [Van Aggele(n) te Amsterdam; i8e-2oe eeuw; afk. van Wageningen, waar Willem Arisz van
Achel(en) overleed in 1671, schipper en koopman van Antwerpen]. Idem, nr. 60, sept. 2004. Idem, nr. 61,
dec. 2004. M. Schuurmans: Twee retro-akten ontdekt [in het kerkarchief van Achel betr. het goed Gene-
broek en de familie Vandenbroeck; 1299 en 1309].
't Vandermeulenkrantje. nr. 52,26e jg., lente 2004. Verv. Parenteel Vandermeulen [met o.a. Drowaert].
Idem, nr. 53,27e jg., herfst 2004. Alfons Vandermeulen [1870 Sint-Niklaas 1947, tr. ald. 1897 Tecla-Elise
de Wilde; nageslacht].
Van Helden & Heldinnen. No. 63,22e jg., maart 2004. Stamboom onderzoek. Genealogie Van Helden
vanaf ca. 1570 [te Wijk en Delft; I7e-i8e eeuw]. Idem. No. 64, juni 2004. Notities Van Helden te Wijk,
Delft en Woudrichem. Idem. No. 65, sept. 2004. Waar komt de naam vandaan?; Verv. Genealogie Van
Helden [o.a. te Almkerk, Rotterdam; i8e-2oe eeuw]. Idem. No. 66,23e jg., dec. 2004. Verv. Genealogie.
Van Mecken tot Mekke, 21e jg., no. 1, april 2004. Gegevens over de familie van der Vlugt deel 2 [te Poor-
tugaal, Rozenburg, Maasland; i8e-2oe eeuw]. Idem, no. 2, aug. en no. 3, dec. 2004. Verv. Familie Van der
Vlugt.
De Veefkinderen Gazet 3, sept. 2003. Red.: A.H. Veefkind, Hulstlaan 11, 3852 GA Ermelo; e-mail:
a.h.veefkind@tip.nl. A.H. Veefkindfl.C. VeefkindfD.J. Veefkind: De familiestamboom [beknopt; oudst
bekende: Jan Passchiersz otr. (1) Leiden 1660 Machtelt Paulus, otr. (2) ald. 1680 Annetje Treurniet; het
eerste gebruik van de achternaam was bij de ondertrouw van Lijsbet Passchiers (1706-1737) in 1732 met
Mathijs Pruym]; Voorouders Veefkind; Schets over het begin van de naam Veefkind; Tijdsbeeld van
Leiden 1570-1850; Het ontstaan van het plaatsje Veefkind (Wisconsin; USA).

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)
Kommer Kommerse de Hoog tr. (2) 16-5-1808 niet met Adriaentje Gerritse, maar met Adriaantje Verné
(Fernee), dr. van Arnoldus Fernee en Lidewij Jabaij.

Ir. A. Zuiderent, Steinhausen (CH)

512. JANSEN-VAN HARDERWIJK (60 (2005), pag. 111)
Dirk Jansen is geb. ca. 1720 als zoon van Joust Janssen. Elisabeth van Harderwijk is ged. Wijk bij Duur-
stede 3-11-1720 als dochter van Joost Peterse van Harderwijk en Johanna van Lith; haar voorouders gaan
terug tot 1649 (zie www.familysearch.org).
513. REHORST-BRANDS (60 (2005), pag. 111)
Sybilla Brands is geb. Berkenwoude, ged. Gouderak 7-8-1701, als dr. van Jan Brandse en Christina Wil-
lems (zie eveneens www.familysearch.org).
514. WARTENA-HARWIG (60 (2005), pag. 111)
Joannes Wartena en Joanna Harwig otr./tr. Leeuwarden (Galileeër kerk) 11-4/4-5-1704. De bruid wordt
dan Harwighius genoemd.

J. H. N. Comissaris, Waddinxveen

VRAGEN

520. LEVASIER
Teuntje Levasier, geb. Gorinchem 18-1-1844, dr. van Pieter Levasier, geb. Sliedrecht 24-10-1810, overl. ald.
19-8-1847, zn. van Arie Pietersz Levasier en Cornelia (Teuntje) van Asperen, en Helena Pieternella Buite-
weg, geb. Dordrecht 1817, dr. van Arie Buiteweg en Johanna van Striemen. Helena krijgt attestatie 9-7-
1850 naar Nieuwenhoorn, maar is overl. Delft. De overgrootvader van Teuntje, Pieter Levasier, zou geb.
zijn november 1749 en tr. Sliedrecht 21-7-1786. Gevraagd: informatie over Teuntje Levasier en herkomst
van haar overgrootvader Pieter Levasier.

T. Rietveld, Leeuwarden

521. MICHELS-DENEKAS
Harm Harms Michels (Migg(h)els), 'landgebraucher' te Stapelmoor bij Weener (Oost- Friesland), tr.
Anna Fockens Denekas, geb. ca. 1770, mogelijk te Bingum, Weener of Holtgaste (O. F.). Uit dit huwelijk
twee kinderen: Harm Anna, geb. Stapelmoor 1801 en Hilcke, jong overl. Ene Focke Denekas (vader of
broer van Anna?) is landbouwer onder Holtgaste in 1802. Ene Harm Michels (vader van Harm?), geb.
Stapelmoor 1749, is 'landgebraucher' ald. Gevraagd: voorgeslacht van Harm en Anna.

F. Inniger PJJzn, Axel
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522. MEIJER
Joan Henricus Meijer, geb. ca. 1712, overl. Dohm (D) 30-5-1798, uit het jodendom bekeerd, tr. in de
parochiekerk van Sarresdorf (Gerolstein, D) Anna Maria Cremer, uit de burcht van Gerolstein, geb.
Gerolstein ca. 1726, overl. Blankenheim 3-7-1784. Gevraagd: geboortegegevens en voorouders van Joan
Henricus Meijer.

E.R. Meijer van Putten, Houten

523.COETS
Christoffel Coets (Koetz/Couds, Kutsch), jm van Kampen, otr./tr. Kampen/Hasselt 29/30-11-1703 Mar-
rigjen Derck van de Graaff, jd van Hasselt. Hieruit te Meppel o.m. Christoffel (ca. 1704) en Jan (dp
26-6-1709). In dit geslacht Coets veel hoedenmakers te Meppel, Steenwijk en Leeuwarden. Gevraagd:
geboortegegevens en voorouders van Christoffel.

H.E.Koke, Den Helder

524. FAHRENHORST/VARENHORST
Johannes Hermanus Fahrenhorst (Varenhorst/Farenhorst), ged. (kerk St. Johannes Baptist) Rietberg
(Westphalen, D) 28-11-1755, poorter van Amsterdam 6-5-1790, tr. Amsterdam april 1790 Maria Kuypers,
ged. ald. 20-9-1764, dr. van Franciscus Kuypers en Geertruy van der Meulen. Uit dit huwelijk Gertrudis
(1791-1794), Maria Bernardina (1792-1792), Antoni (1794), Wijnanda (1795-1796), Bernardus (1797), Anna
(1798-1798) en Johannes Bernardus (1802, nageslacht volledig bekend). Gevraagd: wat is er van de kinde-
ren Antoni en Bernardus geworden?

P. Farenhorst, Winnipeg, Canada

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

Oorkondenboeken
In diverse archieven trof ik deel I van het 'Urkundenbuch des Geschlechts Spede jetzt Spee', door A.
Fahne, Keulen 1874. In het voorwoord zegt de samensteller dat er nog twee delen zullen verschijnen.
Die heb ik echter niet kunnen vinden. Weet iemand of de twee volgende delen inderdaad zijn uitgeko-
men en waar die dan zijn te raadplegen?

J.T.L.Spée,Pijnacker

Aan dit nummer werkten mee:

A. Clobus, Bijdorpstraat 1,2241 NW Wassenaar.
C. de Graaf, Damloperwerf 29,2317 DT Leiden.
M. Roscam Abbing, Balistraat 107111,1094 JG Amsterdam.
D. H. Werner, Schubertstraat 36,4102 BN Culemborg.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 26,1380 AA Weesp.
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