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Van Dommelen
te Oudewater (eind 16e - begin 18e eeuw)

DOOR C.H. VAN WIJNGAARDEN

Inleiding
In het stadje Oudewater komen we de naam Van Dommelen voor het eerst
tegen in een akte van de weeskamer, gedateerd 27 maart 15901: Jan Paulusz. ver-
klaart dan uit naam van zijn vrouw Elisabeth Willemsdr. haar vaderlijke erfenis
te hebben ontvangen.

Gevelsteen in het huis Wijdstraat 28
ooit eigendom van Elisabeth van Dommelen (Ila-i)

In het oudst bewaard gebleven trouwboek vinden we als zevende inschrijving:
'yn den houwelicken staet zijn bevesticht binnen die stede Oudewater': Jan
Pauwels van Nuijen boven Den Bosch met Lizebet Willemsdr van Oudewater, getrouwd
17 augustus 1585. Jan verkrijgt het poorterschap van Oudewater op 22 mei 1587;
het poorterboek meldt dan: 'Jan Poulusz., van Nunen uuyt Brabant, Piet Vos-
sen swager, naedat hij alhier bij de vijff jaer gewoont heef. Het is duidelijk dat
Jan Paulusz. omstreeks 1582, zeven jaar na de inname van Oudewater door de
Spanjaarden, waarbij velen het leven lieten en velen de stad ontvlucht waren',
zich aldaar had gevestigd, komende uit Brabant.

Geus Nostra 60 {2005}! 4O9



In 1585, bij zijn huwelijk, wordt de herkomstplaats aangeduid als 'Nuijen boven Den
Bosch'. Bijna twee jaar later spreekt het poorterboek van 'Nunen uuyt Brabant'. Welke plaats
er nu precies wordt bedoeld, is onduidelijk. Afgaande op de familienaam en de genoemde
twee aantekeningen, kan veilig worden gesteld dat Jan Paulusz. uit Brabant kwam, maar
was dat uit een plaats noordelijk van Den Bosch, of was het uit Nuenen, dat echter 'boven
Eindhoven' is te vinden, zuidoost van Den Bosch. Zekere Lambert Laurisz. treedt in 1608 op
als 'momber en voocht' over de kinderen van Jan Paulusz. wanneer deze hen hun moederlijk
erfdeel bewijst. Lambert Laurisz., 'van Enthoven', die zich later inderdaad tooit met de familie-
naam Van Eijnthoven, trouwt te Oudewater op 14 juni 1587 met Gerritjen Woutersdr., weduwe
vanjan Cornelisz. Caen. Hij werd op 30 juli 1587 poorter van Oudewater. Hij kwam inderdaad
uit Eindhoven of uit de buurt daarvan, wellicht Nuenen, en wellicht kenden Jan en Lambert
elkaar al toen zij nog in Brabant woonden. Overigens zou Jan Paulusz. ook nog uit Dommelen
gekomen kunnen zijn, dat ten zuiden van Eindhoven ligt; dan zou hij zijn familienaam heb-
ben ontleend aan zijn plaats van herkomst.

Jans vrouw, Elisabeth Willemsdr., was een Oudewaterse. Haar vader was Willem Gerritsz. Haar
moeder was Christina Pietersdr. die kennelijk hertrouwde met PieterDircxzn. Vosch. Deze laatste
wordt in 1587 wanneer Jan Paulusz. het poorterschap verkrijgt, aangeduid als Jans 'swager'. In
de eerder genoemde weeskamerakte van 1590 noemt Jan Paulusz. hem 'mijn schoonvader'.

In 1623 en 1625 (zie hierna) wordt er gesproken over de nalatenschap van de grootvader van
de kinderen van Jan Paulusz. van Dommelen. De ene keer heet de grootvader Paulus van Domme-
len, de andere keer Paulus Jansz. van Dommelen. Of het patroniem 'Jansz.' in het tweede geval
correct is, valt vooralsnog niet te controleren.

Zegel/wapen
Of de stamvader Jan Paulusz. van Dommelen een (familie)wapen voerde, is niet bekend. Van zij n
zoon Willem (Ha) zijn drie schepenzegels bewaard gebleven, hangende aan charters die zich
bevinden in het Oudewaterse gemeentearchief. De oudste dateert van 25 augustus 1651, en
dan zijn er nog twee van resp. 7 april 1652 en 10 mei 16583. Het wapen vertoont drie bloemen,
gesteeld en gebladerd (twee bladeren, aan elke kant van de steel een), naast elkaar met de mid-
delste uitstekend boven de andere twee; het helmteken is een gesteelde en gebladerde bloem
uit het schild.
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Genealogie
I. Jan Paulusz. van Dommelen, afkomstig uit Brabant (Nuenen, of omgeving Den Bosch?),
poorter van Oudewater 22-5-1587, linnenwever, diaken (diverse jaren) te Oudewater, overl.
tussen 7-4 en 10-9-1608, tr. (1) Oudewater 17-8-1585 Elisabeth Willemsdr., van Oudewater, overl.
vóór 15-6-1607, dr. van Willem Gerritsz. en Christina Pietersdr.; tr. (2) ca. 1607 Geertruijt Wil-
lemsdr. Cock, overl. tussen 1-4-1621 en 1-4-1622, wed. van (1) Robert Vrij, (2) Pieter Evertsz., en (3)
Jan Jansz. van Texel den ouden (wedr. van Anna Rensen), dr. van Willem Jansz. Cock en Hil-
lichgen Gerritsdr. van Praet.

HandtekeningvanJanPaulusz. van Dommelen
onderde Weeskamerakte d.d. 27 maart 1590

Zoals in de inleiding gezegd, vestigde jan Paulusz. zich omstreeks 1582 in Oudewater, waar hij drie
jaar later een uit deze stad afkomstig meisje trouwde.

In de 'kerkenraadshandelingen' van Oudewater lezen we dat op Paasdag 1592 de afgetreden
diakenen Cornelis van Leeuwen en Jan Dircksz., schoenmaker, worden opgevolgd door DirckAriaensz.
Munterenjan Pauwelsz., beiden wonende in de Kapellestraat. Op 1 mei 1594 staan beiden hun plaats
af aan anderen. Jan is opnieuw diaken van 14 april 1599 tot 13 mei 1601 en van 27 maart 1606 tot 7
april 1608. Op 10 september 1608 is de kerkenraad in vergadering bijeen 'ende also Jan Paulssen in
den Heere gerustet was, so is in sijn plaetze verschenen Jacob Willemsen'. We weten hiermee dat
Jan tussen 7 april en 10 september 1608 moet zijn overleden; in de grafboeken komt zijn naam niet
voor.

Uit zojuist genoemde kerkenraadshandelingen blijkt al dat Jan Paulusz. in de Kapellestraat
woont. Uit latere akten (zie hierna) blijkt dat zijn huis, dat vererft op zijn kinderen, aan de oost-
zijde van de Kapellestraat ligt, met noordwaarts het huis van Mr. Roelof Snellius van Roijen. Dit huis
van Snellius van Roijen wordt in 16434 door zijn erfgenamen verkocht aan de secretaris Hugo de
Hoy. Als belenders worden opgegeven: ten zuiden de weduwe van GerritJansz. van Dommelen, en ten
noorden het Heilig Leven. Hiermee is de locatie van het Van Dommelenhuis vrij precies bekend;
op deze plaats vinden we heden ten dage de tuin van de pastorie van de rooms-katholieke kerk.

27-3-i59Os: Jan Paulusz. (die ondertekent met de familienaam Van Dommelen), verklaart namens
zijn vrouw Elisabeth Willemsdr. haar vaderlijk erfdeel te hebben ontvangen van haar stiefvader Pieter
Dircksz. Vosch en haar moeder Christina Pietersdr. Eenzelfde verklaring legt Jan Dircxz. van Doweert af,
als man van Merrichgen Pietersdr., maar hij doet dat met betrekking tot het moederlijk erfdeel van
zijn vrouw, hetgeen erop wijst dat Pieter Dircksz. Vosch bij zijn huwelijk met Christina Pietersdr. we-
duwnaar was.

15-6-16076: de linnenwever Jan Paulusz., weduwnaar van Elisabeth Willemsdr., bewijst zijn negen
onmondige kinderen hun moederlijk erfdeel. Daarbij zijn de 'geordonneerde' voogden (vermoe-
delijk geen familieleden) over de kinderen aanwezig, genaamd Lambert Laurisz. en Gerrit Isbrantsz.
Dat erfdeel bestaat uit twaalf gulden voor elk kind; zij zullen dit bedrag ontvangen zodra zij
meerderjarig zijn, of bij hun huwelijk. Jan belooft zijn kinderen te zullen 'alimenteren' (opvoe-
den, huisvesten enz.). Als onderpand stelt hij zijn huis op de oostzijde van de Kapellestraat dat
noordwaarts grenst aan Mr. RoelojfSnellius en zuidwaarts aan Geerte, de weduwe vanjanjansz. van
Texel den ouden. Hier worden de negen kinderen genoemd, namelijk de zonen Willem, Cornelis, Ger-
ritjacob en Pieter, en de dochters Barbara, Marritgen,Annitgen en keltgen. Boven het bewijselijk goed,
geeft Jan aan zijn zonen Willem en Cornelis elk een gouden ring, aan zijn zonen Gerrit en Pieter
tezamen een zilveren ketting, of elk een pond Vlaams aan geld. Zijn vier dochters mogen onder
elkaar de kleren van hun moeder verdelen; dat wil zeggen, Barbara en Maritgen krijgen hun deel,
maar omdat Ariaentgen en Aeltgen 'noch geheel cleyn zijn ende deselve clederen haer onnut is',
worden deze voor hen verkocht voor vijftig gulden.
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Handtekeningvan Jan Paulusz. van Dommelen
onder de Weeskamerakte d.d. 15 juni 1607

27-2-16087: Linnenwever Jan Paulusz. verklaart zes gulden schuldig te zijn aan zijn zoon Cor-
nelis, zijnde het legaat aan zijn zoon afkomstig van diens peter AnthonisPietersz. Gelijktijdig ver-
klaart Jan zijn minderjarige dochters Annitgen en Aeltgen nog vijftig gulden schuldig te zijn; dit
bedrag was de opbrengst van de verkoop van de kleren van wijlen hun moeder. Met toestemming
van de voogden over de meisjes, mag hun vader dit bedrag vooralsnog 'onderhouden', mids dat hij
jaarlijks rente betaalt 'jegens den penninck sestien'. Als onderpand stelt Jan zijn huis gelegen aan
de oostzijde van de Kapellestraat, alwaar noordwaarts Mr. RoeloffSnellius en zuidwaarts een huis
dat op naam staat van zijn (tweede) vrouw Geerde Willemsdr. In de marge van deze akte nog een aan-
tekening, gedateerd 21 mei 1625: LambertLaurensz. van Eijndhooven, de gewezen voogd over de kin-
deren, verklaart dat het geleende geld door de vader 'in zijn leven' aan zijn kinderen is uitbetaald.

15-4-16158: Als 'Geertruijd Willemsdr. weduwe wijlen Jan Paulusz.' komt Jans tweede echtge-
note voor op de eerste lijst van overlevenden uit 1575 van de z.g. Oudewaterse Moord. Ook op de
volgende lijsten komt zij voor, tot op die van 1622 wordt aangetekend dat zij (met enkele anderen)
is overleden 'vanden eersten aprilis anno 1621 totten eersten aprilis anno XVIC twee ende twintich'.
Aanvankelijk was zij de buurvrouw van Jan, woonde met haar gezin in het huis naast dat van hem.
Toen haar (derde) man Janjansz. van Texel overleed, trad Jan van Dommelen op als voogd over de kin-
deren van zijn buurvrouw, met wie hij een paar jaar later (ca. 1607) zou trouwen.

28-5-16259: Willem, Cornelis en Gerritjansz. van Dommelen, en de eerste twee ook als ooms en voog-
den over de nagelaten kinderen van Barbarjans van Dommelen, alsmede Lambert Laurens uit naam
van Aeltgejans van Dommelen, verkrijgen hun erfporties uit de nalatenschappen van hun grootva-
der, resp. overgrootvader, Paulusjansz. van Dommelen en hun broer, resp. oom Pieterjansz. van Dom-
melen.

Uit het eerste huwelijk (volgorde volgens weeskamerakte, zie noot 6):

1. Willem Jansz., volgt Ha.
2. Cornelis Jansz. van Dommelen, tussen 28-5-1625 en 29-1-1639, tr. NN.

6-4-160910: Secretaris SibertBonser leent 125 gulden van Cornelis Jansz. en Marritgenjansdr., de wees-
kinderen van linnenwever Jan Paulusz. en diens eveneens overleden vrouw Elisabet h Willemsdr. Op 5
oktober 1616 heefthij zijn schuld afbetaald.
Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
a. Jan Cornelisz. van Dommelen, te Rotterdam (1638).
b. Merritgen Cornelisdr. van Dommelen, te Amsterdam (1638), mogelijk begr. Amsterdam (Karthuizer

Kerkhof) 19-1-1681".
3. Gerritjansz., volgt Ilb.
4. Jacobjansz., overl. na 20-1-1608.
5. Pieterjansz.vanDommelen,overl.tussen 12-2-1620en28-5-1625.

12-2-1620": CarelDircxz., portier van de IJsselpoort, en zijn zoon Jacob lenen 192-19-4 gulden van
de weeskinderen Pieter, Marritge,Annitge en Aeltgejans (van Dommelen) tegen een jaarlijkse rente van
negen gulden dertien stuivers.

6. Barbara Jansdr. van Dommelen, tot lidmaat aangenomen ca. 1620 (als Barber Jan Pawls),
overl. (kort) vóór 30-4-1623, tr. Jacob Jacobsz. van Coninxvelt, linnenwever 'aen de Nieuwe-
poort', vermoedelijk identiek met 'Jan Jacobsz., linnewercker van der Goude' die op 30
april 1619 het poorterschap van Oudewater verwerft, ouderling (1636/38,1640/42), begr.
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Oudewater 10-7-1653. Hij tr. (2) Oudewater 30-4-1623 LijsbetLauwrensBosschem, op belijde-
nis tot lidmaat aangenomen 14-5-1622, dochter van Lauwrens Bosschem, linnenwever die
via Leiden afkomstig was van Gaveren in Vlaanderen, en Sara Adriaens de Hamer. Hij tr.
(3) Oudewater 23-11-1636 Aechiejansdr., wed. van Jan Willemsz. van Houten.
28-7-162313: Jacob Jacobsz. van Conincxvelt bewijst zijn zeven kinderen bij wijlen Barbarajansdr. van
Dommelen hun moederlijk erfdeel, zijnde acht gulden voor elk kind. Daarbij zijn de voogden over
de kinderen aanwezig, te weten hun ooms Willem en Cornelisjansz. van Dommelen. De kinderen wor-
den met naam genaamd: de zonen jan, Cornelis, Jacob en Arien, en de dochters Lijsbeth, Cathrijntge
en Sibrechge. In de marge van deze akte lezen we dat Jon Roeloffsz., de man van Lijsbethjacobsdr., op 9
maart 1628 van zij n schoonvader 28 gulden ontvangt. Op 10 februari 1638 verklaart Lijsbethjacobsdr.
van Conincxvelt van haar vader al de erfdelen van haar broers en zusters (die dus allen zijn overle-
den) te hebben ontvangen.

3-11-164014: de linnenwerkerJan Pietersz. stelt voor notaris Pons Pietersz. Jongsten zij n testament
op. Vermoedelijk is Jan een zoon van Peter die Pottere, uit Vlaanderen, die te Oudewater trouwt op 1
mei 1594 met Passchijntgen Bosschem. Jan legateert zes guldens aan zijn neef Lowijs Lauris Bosschem
en zes guldens aan zijn nicht Willempgen Lauris Bosschem. Tot zijn universeel erfgenaam benoemt
hij Jacob Jacobsen van Coninckxvelt, linnenwerker, 'sijnen gewesen oom als getrout gehadt hebbende
Lijsbet Lauris Bosschem sijn overleden moeye zaliger'. Mocht Jacob van Coninckxvelt vóór de testa-
teur komen te overlijden, dan gaat de erfenis naar Jacobs kinderen, zowel die uit zijn huwelijk met
Barberjans van Dommelen, als die uit zijn huwelijk met zijn tegenwoordige vrouw Aechgenjansdr.;
ook de voorkinderen van Aechgen, uit haar huwelijk met Jan Willemsz. van Houten, delen dan in de
erfenis!

7. Marrichgen Jansdr. van Dommelen, geb. ca. 1591/92, dienstmaagd te Rotterdam bij notaris
Jan van Aller (1627, en dan 35 jaar oud)'5, overl. (Rotterdam) tussen 11 en 18-10-1638, tr.
(huw. voorw. Rotterdam 2-7-1631)16 Jan Adriaensz. Valckenburch, stuurman, overl. na 18-10-
1638, wedr. van Merritgen Willemsdr.
31-7-1621'7: Ter weeskamer verschijnt Marrichge Jansdr. 'teegenwoordig woonende tot Rotteram
ende nu out ontrent dartich jaeren', de nagelaten dochter van wijlen Jan Paulusz. Zij ontvangt hier
het erfdeel van haar ouders.

11-10-1638'8: Merritgen Jansdr. van Dommelen, de vrouw van Jan Adriaensz. Valckenburch die stuurman
is bij kapitein Jan Woutersz. van der Schoot, testeert. Zij woont op dit moment ten huize van de kuiper
Dirckjanssen. Zij vermaakt haar man het vruchtgebruik van haar na te laten goederen, uitgezon-
derd haar kleding die zij aan haar bloedverwanten nalaat.

18-10-163819: De erfgenamen van Merritgen Jans van Dommelen (broers en zusters van haar, of hun
kinderen) compareren te Rotterdam voor de uit Oudewater afkomstige notaris Jan van Aller om
uit handen van Merritgens weduwnaar Jan Adriaensz. Valckenburch de hen toekomende goederen in
ontvangst te nemen. Het gaat hierbij voornamelijk om kleding, maar ook enkele zilveren voorwer-
pen, zoals een sleutelriem, een ketting, een onderriem, en een paar gouden ringetjes.

8. Annetgen Jansdr. van Dommelen, tr. (1) Oudewater 2-5-1625 ZachariasJanssen; tr. (2) Oudewa-
ter 18-5-1626 JonasJelissen, 'soldaet van de heer ridder Gipsen' (Gibson), tot lidmaat aange-
nomen 29-5-1632, wonende aan Goejanverwellesluis, wedr. van Grietgen Heijndricks (tr.
Oudewater 16-3-1621).
Annetgenjans en Zacharias Janssen zijn bij hun huwelijk resp. jongeman en jongedochter 'beide van
Oudewater'; bedoeld zal zijn dat zij al langere tijd in Oudewater woonden. Zacharias verzoekt op
18 juli 1621 om toelating tot het avondmaal20: 'Is oock den Brn. [broeders] voorgelesen een seker
getuychenisse aengaende Zacharias Janssen hem verleent bij de kercke van Gouda, waer op hij
versocht ten avontmael toegelaten te werden. De Brn. hebben door sij nen oom Adriaen de Visscher
hem laten aenseggen dat hijt tot de naeste reise soude uutstellen, dewijle men het oge op hem als
op andere aencomende mochte hebben, dewijl hij niet lange hier hadde gewoont'. Hij wordt dan
toch op Kerstavond 1621 tot het avondmaal toegelaten 'opt getuychenisse van der Goude'. Oom
Adriaen de Visscher is 'ouderlinck deser gemeynte' wanneer hij maart/april 1626 'met getuichenisse
op Leyden' trouwt met Celijntgen Teyerings, van Ronsse, weduwe van Pieter Moijaert te Leiden. Adri-
aen zelfwas ook 'van Ronsse'; hij is bij dit huwelijk weduwnaar van Tanneken Gijselings.
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Aeltgenjansdr. van Dommelen, geb. 1602/03, begr. Oudewater 10-12-1689, tr. (1) Oudewater
10-9-1622 Maerten Maertensz. van Arckelen, wedr. van Heijltgen Lambertsdr., metselaar wo-
nende te Purmerend (1623); otr. (2) Oudewater 8-2-1626 ]ohannes Ramsey, 'sergeant van
capiteyn Ramsey'; tr. (3) Oudewater 24-6-1626 AlantHendriksz. Spendel, 'soldaet onder capi-
tein Ramsy' (1626), later lijndraaier, op belijdenis lidmaat 30-5-1637 (als 'Alandt Spengel
int Clooster'), begr. Oudewater 3O-9-i64821; tr. (4) Oudewater 17-1-1652 Barentjansen Povel,
'van Enniger in het Sticht Munster', brouwersknecht, overl. tussen 9-6-1656 en 2-8-1660.

Handtekeningen van aanstaande bruidegom en bruid
Barentjansz. Povel en Aeltgenjansdr. van Dommelen
onder hun huwelijkse voorwaarden d.d. 27 dec. 1651

16-5-1609": Aeltgenjansdr. van Dommelen is als halfwees op ongeveer vijfjarige leeftijd opgenomen
in het huis van LambertLaurisz. Lambert vertelt dat hij bij het leven van de linnenwever)an Paulusz.
al was overeengekomen diens dochtertje Aeltgen in huis te nemen 'omme nae sijn goedtduncken
ende believen tselve te voeden ende alimenteren'. Nu ook Jan Paulusz. is overleden, zegt Lambert dat
hij het meisje wel wil blijven verzorgen, maar hij vraagt de stadsregeerders als tegenprestatie om
het vruchtgebruik van het ouderlijk erfdeel van Aeltgen. Zes jaar later, op 21 mei 161523, bepalen de
stadsregeerders dat het ouderlijk erfdeel van Aeltgejansdr., die door LambertLaurensz. van Eijndhoven
wordt onderhouden, 150 gulden bedraagt.

13-11-162324: Maerten Maertensz., metselaar wonende te Purmerend, had aldaar op 31 oktober
1623 notaris Jan Willemsz. opdracht gegeven een machtiging op schrift te stellen. De machtiging
werd verleend aan zijn te Oudewater woonachtige zwager Gerritjansz. van Dommelen. Zwager Ger-
rit neemt nu ter weeskamer voor zijn zuster Aeltgejans, de vrouw van Maerten, haar erfportie van
grootvader Paulus van Dommelen in ontvangst, bestaande uit een bedrag van 91-3-4 gulden.

29-1-163925: Voor notaris Pons Pietersz. Jongsten verschijnen Willemjans van Dommelen, Alandt
Spendel als man en voogd van Aeltgen Jans van Dommelen, en LijsbetJacobs van Conickxvelt weduwe van
Jan Roeien en geassisteerd met haar voogd de notaris zelf. Samen met de kinderen van Cornelisjans
van Dommelen, hun overleden broeder, zijn zij erfgenamen van Marrichgenjans van Dommelen, hun
overleden zuster en tante; zij machtigen hun mede-erfgenaam, hun resp. broeder, zwager en oom
Gerritjans van Dommelen, om driehonderd gulden te vorderen van notaris Johan van Aller.

31-1-164826: Vroedvrouw Jannichgen van Zuijlen oud 63 jaar, Cornelia Minnen (van Sinnema) oud 67
jaar, Willempgen Ariens oud 71 jaar, Marrichgen Cornelis oud 59 jaar, en tenslotte Aeltgen Jans van Dom-
melen oud 45 jaar27, leggen een door notaris Pons Pietersz. Jongsten vastgelegde verklaring af. Dat
gebeurt op verzoek van Marrichgenjans van derElborch. Zij verklaren dat zij de voorafgaande dag
waren ten huize van Gerrit Cornelisz., messenmaker en schoonvader van genoemde Marrichgen van
derElborch, die 'in arbeyt ende in barensnoot' verkeert. Zij vertelt de vroedvrouw en de andere aan-
wezige dames dat Gerrit van Everdingen de vader is van haar kind.
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24-8-165128: Weijntgen Leenderts en haar man schenken Aeltgenjans van Dommelen en haar broer Wil-
lem 'voor haer eygen graf het zevende graf, regel 13 'Middelkerk' in de Grote Kerk van Oudewater.
Samen met haar nichtje Elisabeth Willems van Dommelen verkoopt Aeltje dit graf op 17 februari 1681
aan de kerk.

27-12-165129: Voor notaris Jacob Jansz. Bijll leggen Barent Jansen Poogvelt (sic!) en Aeltge Jansdr.
van Dommelen, laatst weduwe van klant Spender, hun huwelijkse voorwaarden vast. Barent wordt
bij deze gelegenheid als brouwersknecht aangeduid, waarbij de aantekening dat hij is geboren
'te Enneger int Sticht van Munster'. Beiden brengen al hun roerende en onroerende goederen in
het huwelijk. Vastgelegd wordt dat wanneer de bruidegom overlijdt, zijn bruid alles zal krijgen,
uitgezonden vijftig gulden die bestemd zijn voor zijn 'vrunden en erfgenamen ab intestato'.
Overlijdt zij, dan krijgt hij van haar bezit een kindsdeel.

25-7-i6523o:JeremwjLüfeyn, 'gereformeerd lieutenant van capt. Morgan te Oudewater' verkoopt
al zijn roerende goederen en huisraad aan BarentJanszPovell. Dezelfde luitenant bekent op 25 juli
i.654Barent}ansz. Povell nog 406 gulden schuldig te zijn; hij verbindt daaraan zijn tractement31.

10-1-165332: Gerrit Eeuwoutsz. Honcoop verkoopt aan Aeltge Jansdr., weduwe van Alandt Spendel (er
wordt dus aan voorbij gegaan dat zij al een jaar lang is hertrouwd), een tuin of boomgaardje aan
de Lange Burgwal, ten noorden grenzend aan de bleker CornelisPietersz.Block ten zuiden aan Barent
Dijckman en achter aan Wouter Pietersz. Polder.

9-6-165633: Barent Pouwel (sic!) en Aeltge Jans van Dommelen, de gewezen vrouw van wijlen Alant
Spendel, verklaren nog driehonderd Car. gulden schuldig te zijn aan de predikant Casparus Velthuij-
sen, inzake geleend geld.

16-11-166534: Aeltje Jans van Dommelen, weduwe van Barent Pauwei, met assistentie van haar voogd
Jan Spender, verkoopt aan de te Amsterdam wonende IsackAbrahamsz. van Loij, een huis en erf gele-
gen op de westzijde van de IJssel, noortwaarts grenzend aan haar eigen huis, zuidwaarts aan de
weduwe en kinderen van Bartholomeus Versa. De koopprijs bedraagt vierhonderd gulden, boven
de belasting van driehonderd gulden die rusten op het huis ten behoeve van de erfgenamen van
Ariaentjen Gerrits en die door IsackAbrahamsz. reeds zijn afgelost.

13-12-168935: Aeltje van Dommelen, eerst weduwe van Alandt Spendel en nu weduwe van Barent Powel,
verkoopt voor 325 gulden aan de op Schoonhoven varende marktschipper Jan Doncker, een huis en
erf gelegen op de westzijde van de IJssel. Het huis grenst noordwaarts aan Ds. Abraham Bredius,
predikant te Pijnacker, zuidwaarts aan Philippus van Broeckhuijsen, strekkende voor uit de IJssel tot
achter aan de stadswal toe. Aeltje is drie dagen vóór dagtekening van deze akte in de kerk begra-
ven; de verkoop zal dan ook door haar erfgenamen zijn gedaan. Dat blijkt ook uit de direct hierop
volgende akte36, gedateerd 16 december van hetzelfde jaar. Jan Doncker bevestigt de koop, en staat
nu 325 gulden in het krijt bij haar kinderen en kindskinderen omdat 'Aeltye middelerwijle deser
werelt is komen te overlijden'.

Ha. Willem Jansz. van Dommelen, lakenkoper, raad in de vroedschap en schepen te Oudewater,
Heiligengeestmeester (1645), kerkmeester (1662), regent van het Weeshuis (1642,1664), begr.
Oudewater 21-1-1671, tr. (1) Maritgen Cornelisdr. van derHee; tr. (2) Oudewater 1-6-1636 Neeltgen
Dircksdr. van deHout, begr. aldaar 20-8-1636, dochter van Dirck Adriaansz. van de Hout, schoen-
maker, kerkmeester (1615), weesmeester, en Ariaentge Cornelisdr.; tr. (3) Oudewater 3-5-1637
Maritgen (Maria) Frederiksdr. Abbema, geb. ca. 1608, avondmaalgangster 24-12-1624, begr. Oude-
water 6-12-1691, wed. van de lakenkoper Hendrik Woutersz. Wiltvanck, dochter van Fredericus
Abbema, predikant te Oudewater (1619-1636), en Susanna Bultinghs37.

10-8-165138: Schepen Willem Jansz. van Dommelen leent 150 gulden aan Marrichgejans, de weduwe van
Jan Bronsen, tegen een jaarlijkse rente van 7 gulden 10 stuivers.

13-8-165339: Op verzoek van Ursela de Koordes [De Cordes], weduwe van Coenraetde Wilde, wonende
te Gouda, verklaren twee dames een bepaalde brief te bezitten, gedateerd 1 mei 1653, afkomstig
van wijlen Hartge van de Vliet die in Oudewater had gewoond. De dames die verklaren nog meer
brieven te hebben gezien, zijn de 45 jaar oude Marijtgen Abbema, echtgenote van regerend schepen
Willem van Dommelen, en de 33 jaar oude Willemtgen Adams. Wat de inhoud van de brieven is, wordt
niet verklaard.
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3-4-165540: Maria Abbama, lakenkoopster, vrouw van oud-schepen Willem van Dommelen, machtigt
de Goudse procureur Jacob van der Tocht, 72-4-8 gulden te vorderen van Cornelis Leendertsz Stolcker.
Cornelis was haar dit schuldig wegens geleverde winkelwaren.

26-8-165541: GielisSmidt bekent elfhonderd gulden schuldig te zijn aan schepen Willem Jansz. van
Dommelen, tegen vijf gulden jaarlijkse losrente. De schuld is ontstaan door geleverde, maar niet
betaalde lakenen.

25-5-165842: Zekere GrietgeDircx, wonende te Goejanverwellesluis, zou 'onlangs bevrucht ende
van kinde verlost sijn, jae dat meer ende schandelijcker is, dat sij haer kint van leven ter doot ge-
bracht [had], ende op maendach ofte dynsdaghen nacht in de Issel geworpen, ende alsoo vermoort
soude nebben'. Grietgen probeert deze beschuldiging te ontkennen en roept daartoe getuigen op.
Dat zijn AeltgenAerts de stadsvroedvrouw, Marrichgen FredericxAbbema de vrouw van schepen Willem
van Dommelen, Marrichgen Pietersdr. de vrouw van chirurgijn Cornelis Willemsz. Steeckelenburch, en de
te Goejanverwellesluis wonende Jannichge Reijers de vrouw van Dirck Theunisse van Hijselendoorn,
en Wijventge Goverts de vrouw vznJasperAriens. Vroedvrouw Aeltgen Aerts, met de andere dames als
getuigen, onderzoekt Grietgen en 'besichticht oock hare borsten' en stelt vast dat Grietgen 'noyt
bevrucht, gebaert, jae noch veel minder onlangs van kinde verlost soude sijn'.

Omstreeks 1660 kopen Willem Jansz. van Dommelen en Marritijen Fredricke 'sijn huysvrouw' in de
kerk van Oudewater het zevende graf in de eerste regel van het Lieve Vrouwenkoor. Het grafboek
meldt hierover 'eygen graff gecocht als op de legger is te sien'43. Zij zelf en diverse familieleden
zullen in dit familiegraf worden bijgezet, ook de drie juffrouwen Verwei)'die in Amsterdam wonen
(zie hierna).

Handtekeningen van Willem en GerritJansen van Dommelen,
alsmede het handmerken van Cornelisjansz. van Dommelen

en LambertLaurensz. (die optreedt voor Aeltgejans van Dommelen)
onder de Weeskamerakte d.d. 28 mei 1625
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12-11-166444: Voor driehonderd gulden koopt oud-schepen en raad Willem Jansz. van Dommelen
vanjflw Pietersz. Cassenaer twee huizen met de resp. erven en hooiberg, gelegen op de oostzijde van
de Wijngaardstraat, alwaar ten noorden Aefken Harbarts, weduwe van Cornelis Gielisz., ten zuiden de
kinderen vanJacob Schijf, strekkende voor van de straat tot achter aan de stadswal toe.

12-6-166545: Het in Willeskop wonende echtpaar Adriaen Pietersz. de Leeuw en Geertgen Reijers ver-
kopen aan Willem van Dommelen, oud-schepen, raad en vroedschap, een obligatie van tweehonderd
gulden ten behoeve van Willem Cornelisz. Kemper.

27-5-166646: Willem van Dommelen, raad in de vroedschap, testeert voor notaris Ewout Slappe-
coorn en vermaakt zijn vrouw Maria Abbema het vruchtgebruik van zijn na te laten bezit.

27-2-167647: Merritie Aerts, weduwe van de ex-schepen Gerrit Gijsbertsz. van Dam, is driehonderd
gulden schuldig aan Maria Abbama, weduwe van Willemjansz. van Dommelen, in zijn leven schepen,
raad en vroedschap. De schuld is ontstaan 'uyt te niet doeninge' van een obligatie d.d. 25 januari
1670. Als pand stelt zij haar huis en erf aan het kerkhof, alwaar noordwaarts de kinderen van Gijs-
bertEldertsz. Snellerwaerde, zuidwaarts Merritie Aerts zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan
de weduwe van Mr. Cornelis Stekelenborg.

12-8-168048: Maria Abbama, laatst weduwe van Willem van Dommelen die in leven schepen en raad
van Oudewater was, ligt 'eenigermate indispoot' te bed. Reden om notaris Willem Versluijs haar
testament te dicteren. Dochter Cornelia Wiltvanck krijgt, behalve wat haar nog toekomt van haar va-
der (Hendrick Woutersz. Wiltvanck) duizend gulden, plus het vruchtgebruik van het huis waarin
Ingen Alckemade woont, plus haar kleren. Het huis had Maria voor de helft geërfd van Gualtherus
(Wouter) Wiltvanck, predikant te Gouderak. De wederhelft krijgt Maria's dochter Elisabeth van Dom-
melen.

5-10-168549: Oud-burgemeester Mi.Johan deKoninck verkoopt aan juffrouw Maria Abbama, wedu-
we van Willemjansz. van Dommelen, een obligatie van driehonderd gulden met een jaarlijkse intrest
van twaalf gulden, die hij heeft ten laste van de schipper Gerrit Tonissen van der Veer als aandeel in
zijn schuit en veer op Utrecht, d.d. 11 juni 1667.

29-3-169150: Maria Abbema, weduwe van Willem Jansz. van Dommelen, verkoopt voor acht gulden
aan Goossen Moll een leeg erf waarop eerder twee huizen en een hooiberg stonden. Het erf ligt aan
de oostzijde van de Wijngaardstraat, alwaar ten noorden de erfgenamen van Thijs Thijsz. Versluijs en
Cornelis van Wijngaerden, ten zuiden de kinderen vanjacob Schijff. Vóór het erf ligt de straat, erachter
de stadswal.

2-9-169151: De dames Maria Abbama, laatst weduwe van Willem Jansz. van Dommelen, en Cornelia
Wiltvanck 'bejaerde jongedochter', herroepen al hun vorige testamenten. Maria Abbama laat notaris
Willem Versluijs nu vastleggen dat haar dochter Cornelia Wiltvanck als een legaat al haar kleren zal
krijgen. Haar kleinzoon Hendrick Wiltvanck legateert zij duizend gulden, te weten zevenhonderd
gulden uit twee rentebrieven ten laste van Hendrik Compeer te Polsbroek, en driehonderd gulden
ten laste van Gijsbert van Dam, gehypothekeerd op zijn huis bij het kerkhof. Er zijn twee erfgena-
men: haar dochters Cornelia Wiltvanck en Elisabeth van Dommelen die weduwe is van Cornelis Verweij.
Op haar beurt laat Cornelia Wiltvanck haar moeder alles erven, of als die is overleden, haar halfzus-
ter Elisabeth van Dommelen.

1-9-1692": Maria Abbama, weduwe van Hendrick Woutersz. Wiltvanck, en weduwe van Willemjansz.
van Dommelen, en haar beide dochters Cornelia Wiltvanck en Elisabeth van Dommelen verklaren met el-
kaar 'in alle minne ende vrintschap' de verdeling van de erfenis van der kinderen vaders te hebben
geregeld.

Uit het derde huwelijk (geen kinderen uit de andere huwelijken):

1. Elisabeth Willemsdr. van Dommelen, ged. Oudewater 14-11-1640, woont enige jaren (1708-

1712) te Amsterdam bij haar drie dochters, begr. Oudewater 13-6-1719, tr. Oudewater okt.

1665 Cornelis Adriaensz. Verweij, ged. Oudewater 21-5-1641, lakenkoper, raad in de vroed-

schap, schepen, begr. Oudewater 17-3-1675, zoon van Adriaen Dircksz. Verweij, lakenko-

per, kerkmeester, burgemeester, en Neeltje Cornelis Paluda.
3-8-1675": Cornelis Verweij's weduwe Elisabeth van Dommelen bewijst haar drie kinderen elk een-
derde deel van twee huizen, gelegen aan de IJsselpoort, alwaar aan een zijde de weduwe van bur-
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Wijdstraat 28 te Oudewater,
ooit eigendom van Elisabeth van Dommelen (lla-i)

gemeester Verweij en aan de andere zijde de erfgenamen van Gerrit Maertensz. Kopper. De kinderen
worden met naam en leeftijd genoemd: Maria oud zes jaar, Cecilia Elisabeth oud drie-en-eenhalf
j aar, en Geertruijt oud één j aar.

27-3-167954: Zekere Annitie Gerrits, huishoudster te Waarder ten huize van GerritRoelen, is vijftig
gulden schuldig aan juffrouw Elisabeth van Dommelen, weduwe van Cornelis Verweij, inzake gele-
verde kleding.

5-12-1681": Notaris Johan Maas, die volgens de akte van curatele d.d. 20 februari 1680 is aan-
gesteld tot curator over de verlaten boedel van Martinus Willemsen Kopper, verkoopt aan juffrouw
Elisabeth van Dommelen, weduwe van Cornelis Verweij 'in leven schepen en raedt', een huis en erf
in de Wijdstraat. Het kost haar 1425 gulden. De ligging ervan wordt beschreven als: 'alwaar ten
noorden de weduwe van Jacob Corsen van Rapenborgh, ten westen voor en ten midden de vern.
juffr. Verweij, en achter Jan Maartens Arendonck, strekkende voor van de straat tot achter vern.
Arendonck'.

9-6-169156: Elisabeth van Dommelen verleent een machtiging aan Johan van derHeeden, wonende te
Woerden, om wat haar inzake geleverde winkelwaren toekomt, te vorderen.

10-6-169557: De erfgenamen van Dirckjansz. Verweij verkopen voor 220 gulden een huis en erf aan
Leenden Centen. Het huis ligt in de IJsselstraat, alwaar westwaarts Leenden Pauw, oostwaarts Rut
Fransz. Boom, en strekkende voor van de straat tot achter aan de oliemolen van genoemde RutBoom.
De erfgenamen zijn: voor een derde deel Elisabetvan Dommelen, weduwe van de heer Cornelis Verweij,
in leven raad en schepen; voor een derde Johannes van der Lee, oud-schepen, getrouwd met Christina
Verweij; voor een derde de kinderen van Maria Verweij die zij had bij Gijsbertvan derLee, in leven sche-
pen.
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27-10-169658: Cornelia Wiltvanck testeert voor notaris Johan Maes. Zij herroept eerdere testamen-
ten en wijst nu twee erfgenamen aan: haar 'lieve suster' juffrouw Elisabeth van Dommelen, weduwe
van Cornelis Verweij, en haar neefje (broederszoon) Hendrick Wiltvanck. Wanneer de laatste de ouder-
dom van 25 jaar zal hebben bereikt, moeten Cornelia's erfgenamen hem geven: de helft van een
kapitaal van duizend gulden, en de helft van een losrentebrief van 850 gulden ten laste van de we-
duwe vanjanjansz. in Snelrewaard, waarvan de wederhelft eigendom is van de weduwe vanEwcut
Leendertsz. vanArp, steenbakker te Nieuwerkerk.

28-5-169759: Juffrouw Elisabeth van Dommelen, weduwe van Cornelis Verweij, is erfgename van haar
overleden zuster [lees: halfzuster] Cornelia Wiltvanck. In die hoedanigheid verkoopt zij voor 140
gulden aan Dirckjansz. van der Wiel een huis en erf, gelegen op de oostzij de van de Kapellestraat, ten
noorden grenzend aan het huis van Teunis Tielense Schone, ten zuiden aan de verkoopster zelf, strek-
kende voor van de straat tot achter het erf van het zuidwaarts gelegen huis toe.

19-7-169860: Op verzoek van juffrouw Elisabeth van Dommelen, weduwe van Cornelis Verweij die in
zij n leven raad en schepen was, leggen Jan Maertensz. Copper, oud ongeveer 74 j aar, en Aejjjejans Cop-
per, oud ongeveer 70 j aar, een verklaring af. Zij bevestigen dat achter het huis van Elisabeth, dat ooi t
eigendom was van Martinus Copper, zich een erf bevindt dat grenst aan het huis van de oud-schepen
Jan MaertenseArendonck. Zij verklaren dat al meer dan vijftig jaar daar een goot ligt 'tot lossinge vant
regen, vaet, zeepsop en andere diergelijcke wateren'. Zij hebben zich ervan overtuigd, in bijzijn
van notaris Johan Maes, dat die goot er nog steeds is, en dat deze loopt onder de vloer van het huis
van genoemde Arendonck, tot in de straat bij het kerkhof. Op het erf bevond zich ook een putje ter
grootte en diepte van ruim een voet in het vierkant 'waerinne de voorsz. wateren vallen'. En vóór
de goot is in dit putje een ijzeren traliewerk aangebracht. Alles bij elkaar zorgt dat voor een vrije en
'onbecommerde uytwateringe'. Jan Copper verklaart nog dat hij van jongs af aan in het huis heeft
gewoond; Aeffje Copper zegt dat zij er dagelijks kwam. Het huis waarom het hier gaat, bestaat nog
(Anno 2004); het is het pand Wijdstraat 28, met de gevelsteen 'Vrede is Rijckdom 1643'.

29-12-170061: Juffrouw Elisabeth van Dommelen is erfgename van haar halfzuster Cornelia Wilt-
vanck. Deze op haar beurt was erfgename van Maria Abbama, die een mede-erfgename was van haar
vader ds. Fredericus Abbema. Zo is Elisabeth in het bezit gekomen van een huis en erf gelegen op de
oostzijde van de Kapellestraat, ten noorden waarvan zij zelf woont. Het geërfde huis heeft nog een
klein huisje aan de straat met een gemeenschappelijke muur die achter doorloopt tot dwars achter
Elisabeth's eigen huis, en ook tot achter het huisje van de weduwe van Dirckjansz. van derWiel, nog
steeds doorlopende, nu tot Tonis Tielense Schone en vervolgens noordwaarts met een gemeenschap-
pelijke heining langs zijn erf, tot aan de weduwe van de heer Joost Witten. Er is ook nog een vrije in-
en uitgang van het laatstgenoemde erf door de gang en de poort tussen het huisje van genoemde
weduwe Van der Wiel en dat van genoemde Teunis Schone. De gang loopt zuidwaarts langs de stads
Schutters Doelen. Het geheel wordt voor 690 gulden verkocht aan CornelisDamen Outshoorn.

31-5-17O462: Te Amsterdam wonen de drie ongehuwde dochters van Cornelis Verweij en Elisabeth
van Dommelen; het zijn de juffrouwen Maria, Cecilia Elisabeth en Geertruida Verweij. Zij verkopen
voor 425 gulden aan de te Oudewater wonende Bastiaen Ouwerogge, een huis en erf, gelegen bij het
stadhuis. Het grenst ten noorden vóór aan Harmen Snoeck en achter aan de Oude Huygensteeg, ten
zuiden grenst het aan de erfgenamen van Catharina Velthuijsen. Vóór het huis ligt de Kapellestraat,
er achter het erf van de genoemde erfgenamen van Catharina Velthuijsen.

19-5-170863: Elisabeth van Dommelen blijkt nu in Amsterdam te wonen (bij haar dochters). Zij
machtigt Johan van Lexmondt de jonge, klerk ter secretarie van Oudewater, bij Dirck Ariensz. Cosijn
in Snelrewaard driehonderd gulden op te halen, waarvan een schuldbrief bestaat, gedateerd 20
maart 1686.

31-8-171264: Juffrouw Elisabet van Dommelen, weduwe van Cornelis Verweij, wonende te Amster-
dam, verkoopt voor vierhonderd gulden aan Dirk en Claas Huijgen Roest een tuin of boomgaard,
gelegen buiten de Nieuwe Waarderpoort in de vrijdomme van Oudewater, alwaar ten oosten ter
halver sloot de weduwe vunAertBastiaanse Vermont, lopende voorts westwaarts dood met een punt
'ofte sniep', strekkende van de Weerdsendijk tot aan de Burgwal toe.

Gens Nostra 60 (2005) 4*9



Ilb. Gerritjansz. van Dommelen, snijder (kleermaker), overl. tussen 9-1-1639 en 23-4-1643, tr.
Oudewater 7-11-1622 Emmerentiajelisdr. Spieringh, overl. na 23-11-1670.

8-11-162365: Gerritjansz. van Dommelen beheert voor zijn zuster keltgen haar erfdeel van grootvader
Paulus van Dommelen. Dat overhandigt hij nu aan Maerten Maertensz., wonende te Purmerend, de
man en voogd vanAeltgen.

2-9-165566: Emmerens Gielisdr. Spieringh, weduwe van Gerritjansz. van Dommelen, leent 225 gulden,
met een jaarlijkse rente van 11 gulden en 5 stuivers, van Claesjansz. Speijert. Bijna vijftien jaar later,
op 18 augustus 1669, lost zij de lening af.

22-8-166467: Op dezelfde dag waarop zij aan haar zoon een huis in de Kapellestraat verkoopt (zie
bij zoon Jan), koopt Emmerentiajelisdr. Spieringh een huisje met erf in de Oude Huygensteeg, voor
150 gulden. Ten oosten ervan een bezitting van Mr. Johan de Coningh, kanunnik van de Utrechtse
St. Mariekerk, ten westen Jan Evertsen, aan de voorzijde de straat en achter de stadssloot. Verkoper
is Jan Thonisz.Jentjens. Oorspronkelijk werd als verkoper genoemd Jacob den Bock, maar de volgende
aantekening bewijst dat dit op een misverstand berust: 'nota dat Jacob den Bock voor Jan Thonisz.
Jentjens eygenaar geweest is, volgens de eygendomsbrief in dato den 26en april 1659 daervan
sijnde, sodat de naem van Jacob den Bock in desen abusive gestelt was'.

23-11-167068: Emmerentia Spieringh, weduwe van Gerritjansz. van Dommelen, ligt ziek te bed. Zij
zegt dat zij van haar dochter Lijsbetvan Dommelen 185 gulden had geleend om haar huisje te kunnen
betalen en haar noodzakelijk onderhoud te kunnen bekostigen. Zij is haar dochter nog 135 gulden
schuldig en wanneer zij overlijdt, moet deze schuld worden afgelost door het huisje in de Oude
Huygensteeg, met de meubelen en het huisraad, aan haar dochter te geven.

Handtekening van Gerritjansz. van Dommelen
onderde Weeskamerakte d.d. 8 nov. 1623

Uit dit huwelijk (behalve enkele jong overleden kinderen):

1. Jelis, ged. Oudewater 3-2-1630.
2. Jan Gerritsz. van Dommelen, ged. Oudewater 25-1-1632, slotenmaker, begr. Oudewater 20-

10-1666, tr. aldaar 4-5-1659 Emmerentjejansdr. de Nijs, overl. tussen 24-6-1664 en 11-5-1667,
dr. van Jan Fransz. de Nijs en Marritjen Gerrits.
24-6-166469: De lijndraaier Jan Fransz. voor de helft, en Bastiaen Aelbertsz. getrouwd met Marritjen
Everts, Aert Abrahamsz. getrouwd met Niesken Gerrits, Jan van Dommelen getrouwd met Emmerentia
Jans, enjanjacobsz. de Haes getrouwd met Neeltjenjans, allen mede in naam van Pieter de Veltcater
getrouwd met Janneken Everts, gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Marritjen Gerrits voor de
andere helft, verkopen voor zeshonderd gulden aan de scheepmaker Pieter Cornelisz. Eijndhoven een
huis en erf op de westzijde van de IJssel. Het huis grenst noordwaarts aan de koper en zuidwaarts
aan Jan Woutersz. Wiltvanck, het strekt van voren tot aan de IJssel en van achteren tot aan de stads-
wal.

22-8-166470: De slotenmaker Jan Gerritsz. van Dommelen koopt voor vierhonderd gulden van zijn
moederEmmerercft'a Spieringh, weduwe van Gerritjansz. van Dommelen, een huis en erf op de oostzijde
van de Kapellestraat. Belending: ten noorden Boudewijn Rampensis, ten zuiden Hendrick Mijls, strek-
kende voor van de straat tot achter aan genoemde Rampensis toe. De erfgenamen van Jan en zijn
vrouw Emmerentia verkopen dit huis op 11 mei 1667 aan Jan Thonisz.Jentel7'.

12-5-166772: Pieter Gerritsz. van Dommelen wonende te Dordrecht, en Lijsbeth Gerrits van Dommelen
wonende te Oudewater, als erfgenamen van vaderszijde van Jan Gerritsz. van Dommelen, alsmede
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Bastiaen Aelbertsz. getrouwd met Marrkhien Evertsjannitjen Everts de weduwe van Cornelis de Goedere
[en inmiddels ook al enkele jaren weduwe van haar tweede man, Pieter Cornelisz. Veltcater, waaraan
in deze akte wordt voorbijgegaan] Janjacobsz. de Haes als man en voogd van Neeltienjans, de eerder
genoemde Bastiaen Aelbertsz. en Jan de Haes die mede optreden voor de uitlandige hert Abrahamsz als
man en voogd van Niesien Gerrits, die tezamen zwagers, halve zusters en erfgenamen zijn van Em-
merensiejans (Nijs) die met Jan van Dommelen was getrouwd geweest, machtigen Jan Spender om hun
toekomende geldbedragen te vorderen.
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit, ged. Oudewater 21-5-1660, begr. aldaar 29-6-1660.
b. Emmerentia, ged. Oudewater 18-12-1661, vermoedelijk jong overleden.
c. Marrkhien, ged. Oudewater 2-3-1664, begr. aldaar 4-3-1664.
d. Gerrit, ged. Oudewater 30-9-1665, overl. vóór 1667.

Pieter Gerritsz. van Dommelen, ged. Oudewater 8-1-1634, woont te Dordrecht, overl. tus-

sen 12-5-1667 en 1670, otr. Oudewater mei 1660 (att. op Dordrecht) Grietien Willems, van

Woudrichem.
Uit het testament van moeder Emmerentia Spieringh, d.d. juli 1670, blijkt dat zij toen een kind in
leven hadden.

Elisabeth Gerritsdr. van Dommelen, ged. Oudewater 7-10-1637, overl. na 16-9-1675, tr. Oude-
water 18-9-1674 de wedr Jan Claasz. Bombrij, soldaat bij majoor Van den Ende (1674).
24-3-167373: Lijsbet Gerrits van Dommelen krijgt het verzoek van de schaapherder Gerrit Theunisz. om
bepaalde goederen of geldbedragen te vorderen. Bij Abram Corsz. gaat het om 27 gulden. Bij Arien
Meeusz. Benschop, zwager van schaapherder Gerrit, gaat het om tien gulden en tien stuivers inzake
huishuur en geleverd brandhout. Wiggen de glasmaker die in Gouda woont, is Gerrit nog elf gulden
schuldig. Zo zijn er nog een paar schuldenaren. Gerrit bepaalt voorts dat Lijsbet zijn doodschulden
zal moeten betalen.

16-9-167574: Lijsbetvan Dommelen enjan Evertsz. van derRhijn die optreedt namens Lijsbets man Jan
Claessen Bombrie, verkopen voor tien gulden en vijftien stuivers een huis en erf in de Oudehuygen-
steeg aanAmbrosiusLodewijcksz.Brouman [lees: Bruyneman].Jan Evertsz. vertegenwoordigt Jan Bombrie
omdat deze het land dient in de compagnie van kapitein Rabenhaupt, in garnizoen te Hellevoet-
sluis.

Noten
GAO = gemeentearchief Oudewater; HUA = Het Utrechts Archief; 34-1 = notarieel archief van
Oudewater; 239-2 = rechterlijk archief Oude water; GAR=gemeentearchief Rotterdam.

1. GAO, Weeskamer inv. nr. 1, fol. 159-159V (potloodfol. 170-170V).
2. Zie o.a.J. G.M.Boon, 1570-1580 Oudewater, Vrijheid en Gezag, Oude water 1975.
3. GAO, oud arch. inv. nrs. 4X, 4V en 4W.
4. HUA, 239-2, inv. nr. 156, fol. 124.
5. GAO, Weeskamer inv. nr. 1, fol. 171-171V (later met potlood: fol. 169-169V).
6. GAO, Weeskamer inv. nr. 2, fol. 18-19.
7. GAO, Weeskamer inv. nr. 11, fol. 13-13V.
8. GAO, oud arch. inv. nr. 99.
9. GAO, Weeskamer inv. nr. 67, fol. 272.

10. GAO, Weeskamer inv. nr. 11, fol. 24v.
11. Met dank aan W. J. Spies te Amsterdam.
12. GAO, Weeskamer inv. nr. 11, fol. 107V-108.
13. GAO, Weeskamer, inv. nr. 2, fol. 124V-126.
14. HUA, 34-1, inv. nr. 1878, akte 139.
15. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), ONA, inv. nr. 140, akte/fol. 313/524.
16. GAR, ONA inv. nr. 79, akte/fol. 289/964.
17. GAO, Weeskamer inv. nr. 67, fol. 245.
18. GAR, ONA inv. nr. 81, akte/fol. 238/767.
19. GAR, ONA inv. nr. 86,122/219.
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20. HUA, Oudewater, Acten des Kerkenraads 1621-1656.
21. De genealogie Spendel (generaties te Oudewater) is in bewerking (CHvW).
22. GAO, Weeskamer, inv. nr. 2, fol. 32V.
23. GAO, Weeskamer inv. nr. 2, los briefje tussen fol. 33V en fol. 34.
24. GAO, Weeskamer inv. nr. 67, fol. 263-264.
25. HUA, 34-1, inv. nr. 1878, akte 86.
26. HUA, 34-1, inv. nr. 1879, fol. 146.
27. Een andere akte, d.d. 4 mei 1655, noemt haar 'out ca. 53 jaar'; de inhoud van deze akte komt t.z.t.

ter sprake in een publicatie in voorbereiding over de predikantenfamilie Abbema.
28. HUA, grafboeken Oudewater.
29. HUA, 34-1, inv. nr. 1880, fol. 114-116.
30. HUA, 34-1, inv. nr. 1880, fol. 237-238.
31. HUA, 34-1, inv. nr. 1881, akte 146 (oud nr. 74).
32. HUA, 239-2, inv. nr. 157, fol. 103V-104.
33. HUA, 34-1, inv. nr. 1884, akte 72.
34. HUA, 239-2, inv. nr. 159, fol. 18V-19.
35. HUA, 239-2, inv. nr. 161, fol. 293.
36. HUA, 239-2, inv. nr. 161, fol. 293V-294.
37. Zie voor wat betreft de predikantenfamilie Abbema, noot 27.
38. HUA, 239-2, inv. nr. 157, fol. 96-96V.
39. HUA, 34-1, inv. nr. 1880, fol. 308.
40. HUA, 34-1, inv. nr. 1884, akte 46.
41. HUA, 239-2, inv. nr. 157, fol. 217V-218V.
42. HUA, 34-1, inv. nr. 1884, akte 83.
43. De woorden 'als op de legger is te sien' suggereren dat er een zerk is in de kerk, waarop de nieuwe

eigenaar (en wellicht ook de oude) is vermeld; deze zerk is niet meer aanwezig; ook Bloys van Tres-
long Prins beschrijft deze zerk niet in zijn Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de
kerken van Nederland, maar heeft ook andere zerken niet beschreven, die er wel degelijk zijn; foto's
van alle zerken in mij n bezit (CHvW).

44. HUA, 239-2, inv. nr. 158, fol. 254V-255.
45. HUA, 34-1, inv. nr. 1887 (geen folio- ofaktennummering).
46. HUA, 34-1, inv. nr. 1888 (geen folio- of aktennummering).
47. HUA, 239-2, inv. nr. 160, fol. 97V-98.
48. HUA, 34-1, inv. nr. 1899 (geen folio- of aktennummering).
49. HUA, 239-2, inv. nr. 161, fol. 167V.
50. HUA, 239-2, inv. nr. 161, fol. 316.
51. HUA, 34-1, inv. nr. 1901 (geen folio- of aktennummering).
52. HUA, 34-1, inv. nr. 1901 (geen folio- of aktennummering).
53. GAO, Weeskamer inv. nr. 3, fol. 140V-141V en inv. nr. 5, fol. 23-23V.
54. HUA, 34-1, inv. nr. 1899 (geen folio- of aktennummering).
55. HUA, 239-2, inv. nr. 161, fol. 38-38V.
56. HUA, 34-1, inv. nr. 1895, akte 100.
57. HUA, 239-2, inv. nr. 162, fol. 6ov-6iv.
58. HUA, 34-1, inv. nr. 1913 (geen folio- of aktennummering).
59. HUA, 239-2, inv. nr. 162, fol. 103-103V.
60. HUA, 34-1, inv. nr. 1913 (geen folio- of aktennummering).
61. HUA, 239-2, inv. nr. 162, fol. 199V-200V.
62. HUA, 239-2, inv. nr. 162, fol. 278V-279.
63. HUA, 34-1, inv. nr. 1915 (geen folio- of aktennummering).
64. HUA, 239-2, inv. nr. 163, fol. 184V-185.
65. GAO, Weeskamer inv. nr. 1, fol. 263-264.
66. HUA, 239-2, inv. nr. 157, fol. 205-205V.
67. HUA, 239-2, inv. nr. 158, fol. 247V-248.
68. HUA, 34-1, inv. nr. 1890 (geen folio- of aktennummering).
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69. HUA, 239-2, inv. nr. 158, fol. 233-233V.
70. HUA, 239-2, inv. nr. 158, fol. 246V-247.
71. HUA, 239-2, inv. nr. 159, fol. 78.
72. HUA, 34-1, inv. nr. 1889 (geen folio- ofaktennummering).
73. HUA, 34-1, inv. nr. 1892 (geen folio- of aktennummering).
74. HUA, 239-2, inv. nr. 160, fol. 76V-77.

'nieuwe belastingwet' voor de Baronie van IJsselstein afgekondigd in 15571

Door het huwelijk van Anna van Buren met Willem I Prins van Oranje, in 1551, kwam het
bestuur van de Baronie van IJsselstein in handen van de prins. Enkele jaren na dit huwelijk
sloot de prins een overeenkomst met zijn 'ondersaeten' over een belastingheffing die met te-
rugwerkende kracht zou worden ingevoerd. De wet zou gelden voor de tijd van zestien jaren'.
Over 1558 en de elf jaren daarna zou iedere landeigenaar jaarlijks acht stuivers per morgen
betalen. De betaling moest plaatsvinden op St. Maarten. Over de vier voorafgaande jaren was
men per morgen zes stuivers verschuldigd. Het totale bedrag van deze vier jaren belasting
moest binnen één jaar in vier termijnen betaald worden, waarbij de laatste termijn verviel op
22 februari 1558.

Op huyden dach van desen hebben schouteth, borgemeesteren, scepenen, gerechte ende gemey-
nen ondersaeten van IJsselsteyn, Benschop ende Polsbroeck onsen Genadigen Heeren den Prince
van Oraengien zij[nde]. als Heere van IJsselsteijn, zijne Genade eendrachtelijck geaccordeert op
elcken mergen, onder Zijne Genade heerlicheyt van IJsselsteijn, Benscop ende Polsbroeck gele-
gen, zes stuvers opden mergen voorden tijt van vijer voorleden jaeren omme die op te brengen
ende te betaelen op vier termijnen, te weeten d'eerste in gerede gelde, tweede Assumptionis [15
augustus], derde Martini [11 november] ende tvierde Petri ad Cathedram [22 februari] nu naes-
tcomende. Ende daer beneffens noch acht stuvers op elcken mergen, twaelff jaeren lanck gedu-
rende. Beginnende loip te hebben Jacobi [1 mei] anno XVC acht ende vijftich ende men betaelen
sal Martini daer naestvolgende, teerste jaer ende zoe voort vervolgende van jaer tot jaere, desen
twaelff jaeren vuytgeduerende. Des toirconden hebben schouten, borgemeesteren, scepenen
ende gezwoorenen van IJsselsteijn, Benscop ende Polsbrouck dit onderteykent opden xvicn dach
july anno XVC zeven ende vijftien. Onderteyckent als hier nae volght:

Gherit Joestensz. schout
Gerrit Jansz. van Daelen
Christiaen Eelgijsz.
Jacop Woutersz.
Harman Reyersz. van Beusechum
Ariaen Ariaensz.
Willem van Rosmaelen
Albert van Someren
Claes van Losstadt, schout tot Benscop
Jan Langen

Noot
1. HUA, dorpsgerecht Benschop 206, fol. 6iv.

FranckDaemsz.
Gielis Hermansz.
Coen Jansz.
OlofCorsz.
Jan de Voocht
Andries Feijsz.
Sebastiaen Claessoen
Jan Martensz., schout in Polsbroeck
Henryck Gertsz.

T. Oskam

Gens Nostra 60 (2005) 423



letter voor letter
genealogie als hulpwetenschap bij

textielonaerzoek

DOOR MARTHA KIST '

Misschien heeft u er thuis ook nog wel centje aan de wand, een merklap gemaakt door uw
moeder of grootmoeder, vaak een vierkante lap met daarop een alfabet en sierrand gebor-
duurd met rode wol of zijde. Het Fries Museum te Leeuwarden beschikt over een grote collec-
tie merklappen (ook wel letterlappen genoemd), in totaal zo'n zeshonderd stuks, die deels uit
de achttiende eeuw stammen. Het was al jarenlang de wens van Gieneke Arnolli, conservator
textiel, om deze verzameling systematisch te beschrijven en de herkomst en achtergrond van
deze kleurige werkstukken te achterhalen.

Lettermerklap Ferwerd 1/46 van Antjejilderts van Egten
(collectie Fries Museum Leeuwarden.fotoJ. van der Veer, FMT1975-51)

Merklappen werden gemaakt door meisjes in de leeftijd van ongeveer tien tot dertien jaar.
Het waren in de eerste plaats werkstukken, bedoeld om kinderen te laten oefenen hoe ze later
als getrouwde vrouwen hun linnengoed van geborduurde merktekens moesten voorzien. De
meisjes leerden door merklappen te borduren tellen, combineren en ontwerpen. Onbedoeld
legden ze letter voor letter heel veel genealogische - maar ook andere - informatie over hun
familie vast. Mevrouw Arnolli vermoedde een verband tussen de plaats waar de merklap ge-
maakt was en de gebruikte motieven en kleuren. Verschillen tussen Friese merklappen en lap-
pen uit andere delen van Nederland waren al eerder vastgesteld. Zo borduurden Friese meis-
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Wiegenlakens en wastafelkleden met merklapmotteven, fragmenten ije tot 19e eeuw
(collectieFries Museum Leeuwarden)
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jes over het algemeen verschillende alfabetten op hun lap, maar met minder letters, zonder
de J, Q,, U, W, X, Y, Z. Binnen Friesland leken kleur- en motiefgebruik weer streekgebonden.
Gieneke Arnolli was ook geïnteresseerd in de sociale achtergrond van de jonge borduursters.
Woonden ze in een stad of dorp, wat was het beroep van hun vader?

Het grootste probleem bij het onderzoek vormde het identificeren van de maaksters. Met
name op de vroege achttiende-eeuwse lappen komen geen volledige namen voor. Wel jaartal-
len en vooral heel veel initialen, in de combinatie van voornaam met patroniem. Achterna-
men waren in het Friesland van voor de naamsaanneming van 1811 immers een uitzondering.
Er was dus wel veel onderzoeksmateriaal, maar het leek onbegonnen werk om de bijna ano-
nieme borduursters te traceren.

Tijdens de manifestatie 'Simmer 2000' had het Fries Museum onder andere een letterlap in
bruikleen gegeven voor een tentoonstelling over genealogie die ik had ingericht in de Provin-
ciale Bibliotheek te Leeuwarden (nu Tresoar, Historisch en Letterkundig Centrum). Zodoende
raakte ik in gesprek met Gieneke Arnolli over deze boeiende stof en wat er allemaal achter zou
kunnen zitten. Van de merklap die in de tentoonstelling kwam te liggen, was weinig meer be-
kend dan de naam van degene die hem destijds geschonken had en dat zij dit werkstuk weer
van haar grootmoeder uit Ferwerd had gekregen, zo vertelde ze me. Er waren twee combina-
ties initialen op de lap geborduurd, in het midden IV KI en rechts daarboven AVI.

Vanwege mijn persoonlijke interesse in merklappen en in genealogie bood ik aan een po-
ging te doen de maakster te achterhalen. Een speld in een hooiberg, maar ik slaagde erin haar

Lettcrmcrklap Wirdum 1863 van FetjeGjalp van der Hem, zestienjaar, 64 bij 50 cm
(collectie Fries Museum, bruikleen Ottema-Kingma StichtingLeeuwarden, FMT1957-142)
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te vinden! Eerst ging ik ervan uit dat de letters IKI de initialen van de maakster waren, maar
uiteindelijk bleek haar identiteit achter de letters AI schuil te gaan. Antjejilderts van Egten, een
meisje van tien jaar uit Ferwerd had de lettcrlap in 1746 gemaakt voor haar zuster Klaaskejüd-
erts, toen die in 1746 ging trouwen met Jacobjans, I ?K I. Ook het beroep van de vader van Antje
en Klaaske kon achterhaald worden, hij was schoolmeester in Ferwerd2. Nu werd ook een aan-
tal van de gebruikte motieven op de lap duidelijk: een gevleugeld hart, trouwhandschoentjes,
de kerk van Ferwerd en de initialen van het bruidspaar. Het was dus wel degelijk mogelijk met
behulp van genealogisch onderzoek een antwoord omtrent de herkomst van anonieme lap-
pen te vinden!

Aangemoedigd door dit resultaat schreef Gieneke Arnolli een onderzoeksvoorstel voor het
beschrijven van haar merklappencollectie. Met de hulp van kunsthistoricus en stagiaire Rosa-
lie Sloof, en een subsidie van de Mondriaan-stichting ging het project van start. In plaatselijke
dagbladen werd een oproep gedaan om foto's van letterlappen met zoveel mogelijk gegevens
over de herkomst beschikbaar te stellen voor het onderzoek. De beide onderzoeksters be-
schikten echter niet over genoeg ervaring met genealogisch onderzoek, dat voor dit project
bovendien een behoorlijke tijdsinvestering zou vergen.

Nadat mevrouw Arnolli een lezing voor de NGV-afdeling Friesland over haar onderzoek
had gegeven, besloten we als bestuur een oproep aan onze leden te doen om als vrijwilliger
mee te helpen met het genealogisch onderzoek naar deze merklappen. Een enthousiaste
groep van zeven dames verklaarde zich bereid mee te werken. Gedurende ruim twee jaar kwa-
men zij geregeld bijeen in het Fries Museum voor overleg. Ondanks veel graafwerk zijn som-
mige initialen een raadsel gebleven, maar in vele gevallen hebben onze leden de maaksters
kunnen achterhalen.

De werkgroep letterlappen, met van links naar rechts: Tineke Hartman-van der Meiden, Martha Kist, Rottie De
Haan-Klijnstra,RudiKoetje-van der Berg,TinekeSlof,GeesSalomons-Vos,Bouwe van der Meulen,SaarKok-Draijer

en vooraan Alice van der Meuten-van Wijk; Reid van der Leij ontbreekt op de foto
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Op 9 november 2004 is Letter voor letter. Merklappen in de opvoeding van Friese meisjes3 in het Fries
Museum feestelijk ten doop gehouden. Een schitterend vormgegeven boek, uitgegeven in
een royaal formaat en overvloedig geïllustreerd met prachtige kleurenfoto's uit de collectie
van het Museum. De leden van de werkgroep letterlappen waren natuurlijk ook bij de presen-
tatie aanwezig. Als dank voor hun inspanning kregen zij allen een gesigneerd exemplaar van
het boek. Met veel plezier kijken we als NGV-afdeling Friesland terug op onze samenwerking
met het Fries Museum. Misschien een idee voor andere afdelingen om ook eens bij een muse-
ale instelling in de buurt te informeren of er mogelijkheden bestaan om gezamenlijk aan een
onderzoek of tentoonstelling te werken.

Van 16 oktober 2005 tot 12 maart 2006 zal in het Fries Museum te Leeuwarden een tentoon-
stelling over merklappen te zien zijn onder de titel 'Letter voor letter. Merklappen van A tot
Z.'

Noten
1. De auteur is vice-voorzitter NGV-afdeling Friesland en vakreferent (kunst)geschiedenis bij Tre-

soar, Fries Letterkundig en Historisch Centrum te Leeuwarden.
2. jillert Clasen Egten, schoolmeester en organist te Ferwerd, circa 1719-1748. Opgenomen in deel twee

van de collectie schoolmeesters van wijlen heer Van Sint Maartensdijk, thans in beheer bij de
hoofdredacteur.

3. Gieneke Arnolli en Rosalie Sloof, Letter voor letter. Merklappen in de opvoeding van Friese meisjes, Zwolle:
Waanders/Leeuwarden: Fries Museum 2004,127 pp., ill., met index.

Uit Antwerpse Bron (142)

28-4-1607; Jan de la Faille Carelss, gemechticht yerst van Pieter Scholier borger der stede van
Deventer, Item van David Scholier des Pieterssone, van den welcke voors. Peeter vader was en
moeder Jouffr. Catherine de Decker, en Jouffr. AlytScholiers, zyn suster, met Jan van Gesscher, haar
man, en voor de onbejaarde kinderen huns vaders by twee diversche procuratien Deventer
27 dec. en 19 april lestl., Item van Jouffr. Janneken Scholiers met}acob van Eerde, haar man, ende
Lyntken Scholiers met jan Versmitten, haar man, zo voer hen selven als voor de onbejaarde kinde-
ren huns vaders Peeters Scholiers (by eenen procuratie van burgemeesteren van Wesel 13 febr.
oock lestl.) en van Willem Bruyn borger en inwoner der stad Franckfort aen de Mayn en Marie
Scholiers, zyn wettige huysvrouwe, dochter van Peeter Scholier (by procuratie Franckfort aen
de Mayn die men schrijft de xxviij.en meert naer den nyeuwe styl oock lestl.), vercochten Ni-
claes van den Broeck, coopman woonende tot Ceulen, de huysinge Blydenberch aan de Grootte
Merct, gelyk vercooperen bleven is eensdeels van Catharina de Decker hare grootmoeder en
eensdeels van voers. Peeters Scholiers heuren vader (hij de tocht, de kinderen de proprieteit).

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 465, f. 2overso] [M.V-K
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Uilersma te Oldehove/Middelstum
de nakomelingen van Derk Gerbrants en Trijntje Jans

DOOR PETRONELLA J. C. ELEMA

De bewoningsgeschiedenis van een boerderij
De boerderij op Barnwerd (een piepkleine behuisde wierde of terp gelegen onder Oldehove)
die voor de hier volgende generaties de leidraad zal vormen, wordt nooit bij name genoemd;
het is zelfs de vraag of het bedrijf een naam heeft gedragen, maar in elk geval is die in de bron-
nen niet aangetroffen. De bij de boerderij behorende grond was oorspronkelijk kloosterbezit
en is na de Reductie van 1594 in handen van de provincie gekomen; in hun administratie is
het geregistreerd onder 'Frantzummerlanden' (afkomstig van het klooster Aduard). Zulk
kloosterland werd veelal gehuurd door landbouwers die er hun eigen bedrijfsgebouwen op
neerzetten; de gronden waren op den duur 'onder de boerderij beklemd' en de bewoners
(de beklemde meijers) genoten een vergaande vorm van huurbescherming. Zij konden het
bedrijf ook gewoon zelf verkopen of op hun kinderen laten vererven, al moest er voor de o ver-
of inboeking van een huurder wel één of meer jaren huur aan de eigenaar worden voldaan,
als 'geschenk'. De huurovereenkomst werd iedere zes jaar vernieuwd (aanvankelijk kon dan
ook de pachtsom worden aangepast, later niet meer) waarbij dan ook weer een jaar huur als
geschenk werd verlangd. Het was een typisch Groninger juridische constructie die niet enkel
voor provincieland gold, maar ook anderszins vaak voorkwam.

Op het moment dat de geschiedenis voor de latere familie Uilersma begint, in 1616, was ei-
genaar Johan Melys te Hummerse [Humsterland]. Er bestaat dienaangaande enige verwarring:
in 1615 wordt hij nog zonder commentaar als huurder genoteerd'. In het jaar daarop - 1616
- eveneens, maar dan wordt in de marge bijgeschreven: nu Jan Wiersema2. In 1617 staat de
inschrijving op de naam van Jacob Melys weduwe [Jacob, niet Johan!], met in de marge alwéér
de kantmelding: 'nu Jan Wijrzema'...3. Maar dat is het laatste wat we van Melys genoteerd
vinden.

Het bedrijf was 54 grazen groot (een gras was ongeveer een halve hectare) en aanvankelijk
bedroeg de jaarlijkse huur/141.15.0 of zeven arendsgulden per gras. We mogen wel aannemen
dat Jan Wiersema (een bekende oud-Groninger familienaam) op dat moment aan het begin van
zijn loopbaan als landbouwer stond en mogelijk nog niet (of nog maar kort) was gehuwd; er is
in de inschrijvingen geen vermelding van zijn vrouw opgenomen. Echter, na beide bijschrif-
ten uit 1616 en 1617 is reeds in de provincierekening van 1618 boven de naam van Jan Wyrzema
bijgeschreven 'weduwe'...4. Het huwelijk zal dus maar kort geduurd hebben; van kinderen
vond ik geen melding gemaakt maar ze zullen er wel zijn geweest, omdat de nazaten uit het
tweede huwelijk van Jans weduwe zestig jaar later nog steeds nauwe connecties met een Jan
Wyrsema onderhielden.

Deze j onge weduwe, van wie geen naam wordt opgegeven, maakte geen haast met hertrou-
wen, óf ze maakte geen haast met het laten inboeken van haar nieuwe echtgenoot. Pas in de
rekening over 16235 staat iets naders: 'Jan Wiersemaas weduwe toe Barwert weder gehylickt
sijnde aan Derck Garbrants ende het recht van de provincie betaelt, gebruyckt 54 gr.'. Ze had
in dat jaar opnieuw voor zes jaar ingehuurd voor zeven arents gld. per gras, maakt f 141.15.0
met twee jaar geschenk, het ene voor het normale zesjaarlijkse geschenk, het andere voor het
inboeken van haar tweede man want ook daarvoor moest betaald worden.

In de daarop volgende jaren blijkt uit de rekeningen dat de weduwe Wiersema, nu de vrouw
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van Derck Garbrants, de voornaam Geese droeg. Zij huurden geregeld opnieuw in, ik volgde
niet elke overgang, maar in 1629 was het bedrag wat lager: twee daalder zes stuivers per gras,
maakt f 178.4.0.; en in 1641 was het f 1896. De laatste vermelding van Geese vond ik in de reke-
ning over 16577 maar zij kan al jaren eerder zijn overleden, want tenslotte had niemand er veel
belang bij om haar naam te laten annuleren in deze jaarlijkse inschrijving.

Hoeveel kinderen zij hebben gehad, is niet meer na te gaan. Er was denkelijk een zoon Gar-
brantDercks (die later nog ter sprake zal komen), en in elk geval één overlevende dochter, Aeltje
Derks, die althans met betrekking tot de boerderij op Barnwerd als erfdochter fungeerde en in
1657 of 1658 in het huwelijk trad. In 1658 namelijk stapte Derck Garbrants (toen zeker weduw-
naar, want de naam van zijn vrouw is vervallen) van de boerderij: 'dan nu door overdracht sijn
swager [= schoonzoon] ende dochter met namen Roeloff Driews ende Aeltien sijn vrouwe, vol-
gens apostille van Gedep. 15-7-1658, gebruiken 54 gr., hebben 1653 op Gregorij voor 6 jaar in-
gehuijrdt yder gras jaerlijcx voor f 3.10.0' (maakt f 189). Tevens voldeden zij voor overdracht
van ouder op kind f 189 geschenk8.

Met dit echtpaar begint de eigenlijke genealogie Uildersma, want RodofDrieuwes ofDrewes is
de oudst-bekende voorvader in mannelijke lijn. Zijn huwelijk heeft misschien tien of twaalf
jaar geduurd: in de rekening van 1670 kwamen ze nog tezamen voor9, in die van 1671 is ver-
meld 'Roeloff Drieuwes weduwe Aeltien tot Barnewerdt f 189' met als kantmelding 'Alsoo
Roelef Drewes verstorven en de weduwe weder getrout te besorgen dat de man te boecke
werde gebraght'10. Uiteraard kan Aaltje ook in 1670 - of zelfs nog eerder - weduwe zijn ge-
worden; het is niet gezegd dat zij iedere wijziging in haar burgerlijke status direct aan de
provincie doorgaf! In feite stond ze ondanks de kantmelding van 1671 in het volgende jaar,
1672, nog steeds te boek als 'Roeloff Drieuwes weduwe Aeltien tot Barnewert ghebruijckt 54
gr., gecontinueert anno 1671, geeft anderhalfjaar geschenk'". Pas in 1673 werd opgegeven dat
ze 'nu wederom getrouwtaenClaes Ities'is12.

Met haar eerste huwelijk, en waarschijnlijk ook haar eerste kind(eren), zaten we nog juist
voor de doop- en trouwboeken van Oldehove, die in 1661 beginnen. Het tweede huwelijk, met
Claaslttes, is daarin wel aangetekend: het werd gesloten op 28 januari 1672. Ik vond van hen
geen kinderen meer gedoopt. Wel, uit Aaltjes eerste huwelijk, enkele zoons. Daarvan treffen
we later maar één aan: de opvolger, Derck Garrempts of Garbrants, die dus niet zoals gebruikelijk
het patroniem Roelefs naar zijn vader droeg, maar voluit vernoemd was naar zijn grootvader,
Aaltje's vader. In deze contreien werden de namen Garmt en Garbrant door elkaar gebruikt:
we zullen in het hier volgende vaker zien dat dezelfde persoon met meer dan één naamsvorm
voorkomt.

Niet dat er vooreerst al sprake was van enigerlei opvolging. Moeder en stiefvader bleven op
de boerderij wonen, nog bijna vijftig jaar lang! De (voor zover ons bekend) enig overlevende
zoon uit Aaltje's eerste huwelijk, Derck Garmts dus, bleef klaarblijkelijk lang vrijgezel: hij
trouwde pas in 1705, royaal over de veertig jaar oud. Hij ging met zij n bruid in Noordhorn wo-
nen en moet daar landbouwer zijn geweest op één van de boerderijen met de naam Uilersma,
in de landstreek Oxwerd. Hoe hij daar terechtkwam, is niet bekend: door aankoop van een
boerenbedrijf met behulp van zijn vaderlijk erfdeel? Het is natuurlijk mogelijk dat hij bij zijn
vrouw introuwde, maar daartegen pleit dat bij het huwelijk beiden van Noordhorn afkomstig
waren. Derck zal er toen dus al enige tijd hebben gewoond - en zeker ook hebben geboerd.

Van zijn vrouw is eigenlijk uitsluitend haar naam bekend, Trijntjejans, en die is zo algemeen
dat we er weinig uit kunnen afleiden. Ze kregen maar twee kinderen, twee zoons die kort na
het huwelijk werden geboren: mogelijk was ook Trijntje toen al niet meer zo jong? De oudste
van deze kinderen heette, keurig volgens de regels der vernoeming, RoelofDerks. De tweede

430 Gens Nostra 60 (2005)



had Jan Derks kunnen heten, naar de grootvader van moederszijde, maar kreeg in plaats daar-
van de naam Gerbrant (of Garmt) Derks, waarmee in feite werd teruggegrepen op de voornaam
van een overgrootvader. Beiden bleven in leven, huwden, en kregen Uilersma-nageslacht.

In 1720 dan eindelijk maakten Claaslttes en AaltjeDercks (die toen hoogbejaard geweest moeten
zijn) de weg vrij voor hun (stief)zoon: 'Claas Itjens en Aaltje sijn vr. tot Barwerd gebr. vieren-
vijftig grasen, continueeren anno 1719 op Gregorij aanvangende ses jaar lang, ijder gras voor
f 3.10.0, bel. jaarl. f 189. Nu Derk Garmets, soon van Aaltje Derks, huisvrouw van Claas Itjes,
en Trijntje Jans sijn vrouw, geevende daarvoor eenjaar huijre geschenk f189'13.

Derk was toen bijna zestig en heeft er niet lang meer gewoond; in 1726 en 1727 stonden
hij en zijn vrouw nog samen te boek als huurders14, maar in 1728 was er al sprake van 'Derk
Garmbts weduwe Trijntje''s. Tijdens haar regime, namelijk bij de inhuring in 1731, werd de
huur iets verhoogd: tot het ronde bedrag van f 20016. Zij droeg op haar beurt in 1732 de staf
over aan haar jongste zoon: 'Derck Garmbt weduwe Trijntie tot Barnwerd gebruikt 54 gr.
aangevangen 1731 voor f 200. Nu Garmt Dirix geeft een halfjaar huire tot geschenck f 100,
rapport 11-2-1733, fol. 20, paragr. 3'17.

Garmt Derks was toen vrijgezel en een echtgenote werd niet ingeboekt. Dat betekende dat
een eventuele vrouw niet het recht had om de boerderij na zijn versterf op haar naam te krij-
gen: de regels van het beklemrecht dienaangaande waren behoorlijk strikt. Toch trouwde
Garmt, zij het mogelijk pas na het overlijden van zijn moeder: begin 1736 trad hij in het huwe-
lijk met Abeltje Meertens. Drie maanden na dit huwelijk werd hun oudste kind gedoopt: twee
jaar en acht maanden oud! Wat daar achter heeft gezeten, zal wel nooit meer te achterhalen
zij n. Maar normaal voor dit landbouwersmilieu was het zeker niet.

Er kwamen nadien nog verschillende kinderen, en in 1764 was er al sprake van 'wijlen'
Garmt Derks Uillersema. Toch bleef de jaarlijkse betaling van vaste huur aan de provincie op
zijn naam gehandhaafd. De reden daarvoor is duidelijk: zijn vrouw stond niet als mede-huur-
der ingeboekt en zij zag klaarblijkelijk geen redenen om het bedrijf meteen maar op de kinde-
ren te laten overschrijven. In 1772 echter hield de Provincie grote uitverkoop van landerijen,
en dan zien we prompt de volgende inschrijvingen in de provincierekeningen:

1772 54 grasen behuisde landen so Garmt Derks gebruikt, gekogt door Derk Uildrixma voor
de summa van f 8025. Rantcoengeld f 100.6.2; eerste termijn mei 1773 f4012.10.018.

1773 Voor de 54 grasen behuisde landen van Derk Uildrixma in qlte het 2de off laatste ter-
mijn nov. 1773 f4012.10.019.

Dat bleek dus de oplossing. Goedkoop was het niet, maar voor voor die acht mille was de fami-
lie niet alleen verlost van de jaarlijkse huurbetaling ad f 200 (gekapitaliseerd naar 2V2 %, heel
redelijk dus), maar ook van mogelijke onzekerheid over de erfopvolging.

Tevens zien we hier het ontstaan van de familienaam Uildersma. Beide zoons van Derk Gar-
brants, zowel Roelef Derks (lila) als Garmt Derks (Illb) droegen die naam, al zien we hem vaker
bij Roelef vermeld dan bij zijn jongere broer; in de provincierekeningen heette GarmtDercks
nu eenmaal Garmt Dercks, daar is dus nooit een familienaam aan toegevoegd. In de volgende
generaties van beide takken is het echter de gebruikelijke achternaam geworden, in diverse
spellingen. Ik heb het sterke vermoeden dat die naam is 'overgehouden' aan het verblijf van
hun vader, Derck Garbrants, in Noordhorn.
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Verantwoording
Voor deze genealogie is onder meer gebruik gemaakt van gegevens uit twee reeds gepubli-
ceerde genealogieën:
Egge Knol, De familie Vonck uitHumsterland, Groningen 1981, en: A. J. Mensema, Genealogie Men-
sema, Bedum 1968.

In deze genealogie Knol is een aparte bijlage (pag. 332-335) gewijd aan deze familie Uilersma.
In de hier volgende bijdrage zijn in principe ook alle daar vermelde gegevens opgenomen,
met instemming van deze auteur, die bovendien zo vriendelijk was de kopij van dit artikel
kritisch te bekijken. Ik heb getracht van dit geslacht Uilersma de gehele 17e- en 18e eeuw te
bestrijken, alsmede de overgang naar de negentiende. De toch nog 'meegenomen' gegevens
met betrekking tot de kleinkinderen van de vierde generatie moeten beschouwd worden als
een toegift en zijn niet volledig. De gegevens over de Ullersma-nazaten in Utrecht zijn gro-
tendeels afkomstig van de heer P. Uilersma te Driebergen-Rijsenburg, die hiervan - uiteraard
- zelf afstamt. Nog enkele andere bereidwillige helpers zochten voor mij naar aanvullingen
op deze tak, onder wie mevrouw B. Smiesing-Steenhuizen te Utrecht, en de heren drs. WJ.
Spies te Amsterdam en ir. J. Garama te Rotterdam. Ik was erg blij met hun hulp. Voor informa-
tie uit (voornamelijk maar niet uitsluitend) stukken uit de Groninger Hoge Justitiekamer ben
ik dank verschuldigd aan de heer W. G. Doornbos te Groningen.

Een genealogie Uilersma te Oldehove/Noordhorn, vanaf circa 1700, zal worden opgenomen
in Gruoninga. Daar zal de naam pas na 1811 zijn gevoerd en er is geen verwantschap gebleken
met het hier behandelde geslacht.

Genealogie
I. Roelof Dreuwes, landbouwer te Barnwerd (Oldehove), overl. Oldehove ca. 1670, tr. [Oldeho-
ve ca. 1658] Aaltjen Derks, overl. in of na 1720, dr. van Derk Garbrants [ook: Garmts], landbou-
wer te Barnwerd, en Geese N. (eerder gehuwd met Jan Wiersema); zij tr. (2) Oldehove 28-1-1672
Claes Ittes [ook: Ites, Itjes], van de Munnickedijk, overl. na 1719.

Reilen en zeilen van dit gezin en de voorouders van Aaltjen Derks zijn al behandeld in de inleiding;
die gegevens worden hier niet herhaald.

Toen Aaltje Derks in 1672 hertrouwde met Claes Ittes moesten er uiteraard voorstanderen aange-
steld over haar kinderen bij RoeleffDrewes. 'Voorstanderen' is de collectieve term: er waren normaal
gesproken drie voogden, te weten de voormond die de administratie voerde en in principe (er zijn
afwijkingen mogelijk) familie was van de overleden ouder, de sibbevoogd uit de familie van de nog
levende partner, en de vreemde voogd die als relatieve buitenstaander de zaak in evenwicht hield.
In theorie werden de voorstanderen aangezocht, gekozen, benoemd en aangezworen (dat wil zeg-
gen beëdigd) voordat het tweede huwelijk kon plaatsvinden, maar de natuur is wel eens sterker
dan de leer en zo vond het aanstellen van de voogden over Aaltjes voorkinderen pas plaats nadat zij
al ruim twee jaar was hertrouwd. In mei 1674 werd op verzoek van 'Claes Ites nomine uxoris' ofwel
namens zijn vrouw de eed afgelegd door Jan Wyrsema tot Feerwert als voormond en GarbrantDercks
als sibbevoogd20.

Jan Wyrsema had familie van vaderszijde moeten zijn (de overleden ouder was immers Roelef
Drewes) maar aangezien we van diens familierelaties niets afweten, kunnen we dat niet inschatten.
Veeleer echter is deze Jan een zoon of kleinzoon van Aaltje Derks moeder uit haar eerste huwelijk
geweest, want Aaltje werd later betiteld als zijn tante (of als tante van zijn kinderen?).

Garbrant Dercks, in ieder geval, moet haar (volle?) broer zijn geweest. Hij was, op zijn beurt,
als Garremt of Garbrant Dercks voormond over de kinderen van Jan Wyrsema, die dus in Feerwerd
woonde, en Grietien Tiaerts. In december 1680 werd door Claes Ytes een zekere Eenje Vlpherts te 'Gar-
werd' (Garnwerd?) voor de Hoge Justitiekamer gedaagd om aan te zweren als voormond in plaats
van Garremt Dercks, die dus kort tevoren zal zijn overleden21. Aangezien de voogdij, en vooral het
voormonderschap, een vrij zware belasting was, vocht Eenje Ulpherts die benoeming aan: hij was
slechts een oudoom, terwijl er een volle oom bestond en Claes Ytes zelf bovendien de man van een
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tante was. Bovendien was Eenje door een ziekte 'van sijn gesicht berooft'. De bedoelde (maar in
dit verband helaas naamloos blijvende) oom kon echter niet lezen en schrijven, en zo werd twee
weken later Claesltes als voormond aangezworen, terwijl Eenje Ulpherts - toch nog - als voogd werd
benoemd22.

Met het sterven van GarbrantDercks en mogelijk dus ook vanjan Wyrsema (er staat niet met zoveel
woorden wie er dood is: Jan Wyrsema, zij n vrouw, of beiden) moest opnieuw worden voorzien in
de voogdijschap over de kinderen van Aeltjen Dercks en RoelofDrewes. Een halfjaar na de zojuist ver-
melde gebeurtenissen werden aantgezworen Yte Garbrants op de Hoge Mieden als voormond (mo-
gelijk een zoon van Garbrant Dercks?) en Claes Ytes (de stiefvader dus) te Oldehove als sibbevoogd23.
Dat was de correcte taakverdeling: de tweede man van de moeder werd niet geacht zich al te zeer te
bemoeien met de erfenis van zijn stiefkinderen.

Claes Hes werd in 1692 nog een keer aangezworen als voogd, maar ditmaal is er geen relatie aan-
wijsbaar met de onderhavige genealogie24. Het betrof toen de kinderen van Pieter Writsers bij Trijn-
tjen Brongers in echte verwekt. ClaesIttes en Aaltjen Derks kwamen zelfs in 1720 nog voor als zijnde
in leven: dat is het moment dat zij de boerderij overlieten aan hun (stief)zoon Derck Garmts. Maar
althans één van beiden kan uiteraard eerder zijn overleden zonder dat dit in de provincierekenin-
gen was geregistreerd.

Uitdithuwelijk:2S

1. Derck Garrempts, volgt II.
2. JanRoelefs,ged.Oldehove 10-9-1665.
3. RoeleffCornelis, ged. Oldehove 3-5-1668.

II. Derk Garmts [ook: Gerbrants], ged. Oldehove 31-8-1662 (als Derck Garrempts), aanvankelijk
landbouwer op Ulersma (te Oxwert onder Noordhorn), vanaf 1720 op Barnwerd onder Olde-
hove, overl. Oldehove circa 1727, tr. (beide van Noordhorn) Noordhorn 5-4-1705 TrijntjeJans,
overl. na 1731.

Zoals gezegd zullen zij aanvankelijk op Ulersma hebben geboerd terwijl hun (schoon)ouders in
Oldehove op de boerderij bleven wonen. In 1720 moeten ze zelf daarheen zijn verhuisd.

Als Landdagcomparant komt de man niet voor en dat ligt wel voor de hand, want zij waren im-
mers beklemde meijers (zie de inleiding): geen eigenaar maar huurders van de provincie-boederij
te 'Baereweerd' of Barnwerd26. In 1731, aan het einde van de periode dat Derk en Trijntje er hun
huishouding voerden, werd het bedrijf opnieuw opgemeten. De beschrijving luidde, letterlijk:
'1731. Geemeeten met de roede van 15 v. 4 d. a 240, sulke roeden een graess als caarte nr. 1 Oldehove,
is na de roede van 14 voet 288 roeden een grass als volgt.
1.2.3.4.5 en 6 huijs hoff en annex, 7.8.9.io.n.i2.en 13., saame groot in de 58 graase.
Goet bouw en hoijlant, waerd vier gld. huyre ider grass'.

Uit dit huwelijk:

1. Roelof Derks, volgt lila.
2. GerbrandDerks, volgt Illb.

lila. Roelof Derks Ulersma, ged. Noordhorn 18-7-170627, landbouwer op Ritzemaheerd te Ken-
werd onder Oldehove, begr. Oldehove (als R.D. Uillersma) 6-9-1787, tr. Oldehove 1-5-1728
Ettien Franssen Vonck, geb./ged. Oldehove 3-5/10-5-1705, begr. Oldehove (R.D. Uildersma zijn
vrou) 6-1-1777, dr. van Frans Jacob Vonck en Claeske Pieters Siccama.

Roelf werd bij de taxatie van 1730/1731 aangeslagen voor twaalf gulden28. Dat was een hoog bedrag:
in Oldehove werd het alleen betaald door Roelef en door zijn broer Garbrand Uildersma, alsmede
door ene Claasjanssen. De rest van het dorp betaalde (veel) minder, met uitzondering van het kind
van de grietman Frans Vonk: dat werd voor f 14 aangeslagen.

Het dijkboek van Humsterland, uit 173229, sloeg hem aan voor vier heerden of delen ervan: de
Ritsema-, Rolsema-, Tiaertsema- en Deijckemaheerd. Ze waren afkomstig uit de boedel van zijn
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schoonvader. De Deikemaheerd te Kenwert had Roelf samen met Ripke Dercks (voor 17 gras) en
Wijtie Gouke (voor 13 gras); ook de Roelfsema- en Ritsemaheerd waren daar gelegen. Verder werd hij
nog aangesproken voor 'Aekoma bij de Dijck'. Onderdelen van de Tjaersemaheerd deelde hij soms
weer met 'consorten'.

De lasten moeten hem te zwaar zijn geworden, want in de zomer van 1734 werd er ter instantie
van Liefke Geuties weduwe van Uko Heeres een setma gedaan in de goederen van Roelf Dercks Uilersma
en nomine uxoris voor f 27.13.0 gemodereerde kosten 'en Roelf Dercks Uilersma afgeset vier rot
hemde melke koijen en Liefke Guetjes toegezet'30. Dat betrof alleen nog maar een vordering we-
gens rechtskosten. De eigenlijke vordering was veel hoger, f 1900 kapitaal met de rente; hierover
werd pas op 11 juni 1735 de executie verleend, en enkele maanden later werd er opnieuw een setma
gedaan31. Bij die gelegenheid werd beslag gelegd op '16 rootgrimde melck koejen, acht rootgrimde
enter veersen, vijf rootgrimde calver, twee olde peerden, te wieten swarte, drie jonge dito, een
eijcken caste, vier bedden met haer toebehoor, een groote cooperen ceesketel, vier emmers dito,
een speelwaagen, een cheese, drie gerieden, drie buire waagens, een ploeg, een eiede, een carré,
twee tij nen'.

Inmiddels had ook Isaak Hulshof [in qlte) al een beslag gelegd op goederen van Roelf Uilersma,
in dit geval drie 'root grimde koyen', en wel voor f 29.3.0 aan rechtskosten32. Er was 'afdrivenge
gedaan' op 5 februari 1735, hetgeen suggereert dat de koeien in kwestie letterlijk waren meegeno-
men!

Eind 1735 volgde, door de creditoren van Roelf Dercks Uildersma en zijn huisvrouw op Cenvert
onder de klokslag van Oldehove, een beschrijving van diens goederen33. Waarschijnlijk heeft dat
niet veel additionele vorderingen meer opgeleverd, en er werden bij die gelegenheid geen concrete
bedragen genoemd. De boerderijen werden verkocht.

Klaarblijkelijk woonden ze nadien in het dorp; Roelf zal geen boerderij meer beheerd hebben.
Wel werd hij rond 1750 genoemd als advocaat voor het gericht van Niehove en klaarblijkelijk ook
Ezinge en elders34 en in 1760 voor het gericht van Oldehove35. Ook andere half-officiële functies
vervulde hij in deze periode, zo was hij zijlschotgaarder of dijkbode die de polderlasten van de
ingelanden moest ophalen, tegen een vergoeding van zes gulden per jaar36. Verder werd in septem-
ber 1761R. D. Uillersma bij de plaatselijke kerkelijke gemeente weer in genade werd aangenomen,
na langdurig afblijven van het Heilig Avondmaal37.

De vrouw overleed rond de jaarwisseling 1776-1777; de collecte bij haar begrafenis, op 6 januari
1777, bedroeg f 10.6.5 en voor het zwarte laken werd f 1.2.0 voldaan. De man stierf meer dan tien
jaar later; op 6 september 1787 leverde de collecte bij zijn begrafenis {8.17.1 op en voor het gebruik
van het lijklaken betaalden de erfgenamen een gulden.

Nog geen maand na de begrafenis van Roelf werd door Derk Roelfs Uilersma en consorten (de
kinderen dus) de vrijwillige beschrijving verworven over de nalatenschap van wijlen Roelf Derks
Uilersma, 5 oktober 178738. Dr. R.T. Nauta vorderde toen een restant capitaal groot volgens verzege-
ling d.d. 11-2-1760 ad (413.5.1 waarvan nog resteerde f 70, en tevens bijna f 70 rente over de verlo-
pen 24 jaar, maar dat was alles. Deze ruim f 400 had Roelf indertijd 'volgens afrekening van 8 en 9
sept. 1759' van Dr. Nauta geleend39.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oldehove:

1. Claaske Roelofs Uildersma, ged. 14-2-1729, begr. Oldehove 27-4-1801, otr. Oldehove 28-6-
1749 Hendrik Lammerts [Stuit], ged. Oldehove 16-2-1727, begr. ald. 16-11-1788, zn. van Lam-
mert Hindriks en Itien Jacobs.
Zij waren in 1751 als broer en schoonzuster getuige bij het huwelijkscontract van Hindriks zuster
Rienje Lammerts met Willem Jannes4°. Ook zijzelf zullen wel huwelijkse voorwaarden hebben laten
opmaken, maar dat valt dan juist voor de aanvang van de protocollatie aldaar. In 1793, dus veel la-
ter, zien we de hele familie Lammerts - nog steeds zonder familienaam - bij een verkoop uit de ou-
derlijke boedel, maar toen was Hindrik Lammerts al dood en nam zijn weduwe Claaske Uillersma,
als boedelhoudster van haar overleden man, de honneurs waar41.

Hindrik Lammerts en Klaaske Uillersma kochten van de kerkvoogden te Oldehove op 4 juni 1784
voor f 927 het recht van beklemming van 6'/J grazen pastorieland te Oldehove, doende jaarlijks tot
vaste huur f 4 per gras42.

434 Gens Nostra 60 (2005)



Zeker hadden ze ook een perceel van acht grazen stadsland onder Oldehove in gebruik; in mei
1803 dienden Klaas Menses en Sara Thomas, echtelieden te Oldehove, een rekest bij het stadsbestuur
in43. Zij hadden deze acht grazen 'van Hindrik Laramerts en vr. Klaaske Uilersma' aangekocht
en verzochten als meijers te boek te worden gesteld. Aangezien de voorafgaande bezitters op dat
moment al dood waren (al werd het niet met zoveel woorden gezegd) werd het verzoek slechts
toegestaan op betaling van eenjaar huur tot geschenk wegens vererf op kinderen, eenjaar huur als
afgaande meijeren en eenjaar huur voor het inboeken.

In dezelfde maand verkochten Lambertus Stuit en Simon Thomas voor zichzelf en hun constitu-
anten, tezamen als erfgenamen ab intestato van Claaske Roelfs Uildersma weduwe Hendrik Lamberts
Stuit, anjacobjans en Kunje Eisses te Oldehove voor f 2500 de vaste beklemming van 14 grazen land
onder Oldehove, doende jaarlijks aan EvertEgberts f 50, nader beschreven in de conditie'n van 29
december 180144.

Claaske zelf, als weduwe van Lammert Stoijt woonachtig te Oldehove, had in januari 1801 (am-
per drie maanden voor haar dood) haar behuizing met de beklemming van het heem - doende
jaarlijks aan de heer J.A. Werndlij teGroningen f 3heemhuur-voor f 431 verkocht aan Karssejans
meester-stelmaker te Oldehove en Antjejans. Borg voor goede levering stelden zich Lammert H.
Stoijt als zoon en Sijmon Thomas als schoonzoon van de verkoperse45. Mogelijk heeft zij haar laatste
dagen gesleten bij één van haar kinderen.
Uit dit huwelijk:
a. Iettje [later meestal: Itje] Hendriks, ged. Oldehove 25-1-1750, tr. Oldehove 8-4-1770 Klaas Hendriks,

van Oldehove.
b. RoelofHendriks, ged. Oldehove 8-8-1751, overl. na 1783.
c. EttjeHendriks [Stuit], ged. Oldehove 7-12-1755, overl. ald. 16-7-1829, tr. (1) otr. Oldehove 24-4, otr.

Noordhorn 25-4, tr. Zuidhorn 23-5-1779 Kornellis Pieters, ged. Niekerk 19-2-1747, zn. van Pieter
Pieters en Anje Jans; otr./tr. (2) Warffum 25-12-1783/Oldehove 11-1-1784 RengerRijkels, van Warf-
fum; hij otr./tr. (1) Warffum/Garsthuizen 15/22-6-1777 (attestatie naar de Mennonieten Verma-
ninge) Grietje Pieters, weduwe van Leuje Derks, van Garsthuizen.

d. Heilina Hendriks [Stuit, Stoit, Steut], ged. Oldehove 23-10-1757, tr. (1) Oldehove 29-6-1783 Derk
Garmts Uilersema [zie IVc]; otr./tr. (2) Niehove/Oldehove 2/5-8-1798 Simen Thomas, van Grijpskerk
(in Niehove) en van Niehove (in Oldehove), doop niet gevonden, zn. van Thomas Jacobs en Ludje
Hindriks.
Huwelijkse voorwaarden van Sijmen Thomas en Heilyna Hindriks Stuit *s. Aan bruidegomszijde:
Ludje Hindriks volle moeder, Jacob Thomas volle broeder mede als voorstander over de minderja-
rige kinderen van Derk Theodorie en wijlen Gepke Thomas, Lammert Stuit en Trijntje Thomas zwager
en zuster, Hindrik Jans en Antje Thomas idem. Bruidszijde: Klaaske Uilersma als moeder, Lammert
Stuit en Trijntje Tomas broeder en schoonzuster, RengerRijkels en Ettje Stuit zwager en zuster, Pieter
Vonck, Lammert Stuit en Eije Klaassen voorstanderen over de minderjarige pupil van de bruid bij
wijlen Derk Uildersma.

e. Kornelia Hendriks, geb/ged. Oldehove 20-7-1760.
f. Lammert Hendriks [Stuit], geb./ged. Oldehove 2-8/11-8-1765, tr. Niehove 26-9-1790 Trijntje Thomas,

van Grijpskerk, doop niet gevonden, dr. van Thomas Jakobs en Lukje Hindriks.
De huwelijkse voorwaarden van Lammert Hindriks Steuit en Trijntje Thomas in 179047 gaven aan
bruidegomszijde: Claaske Roelfs Uillersma moeder, RengerRijkels en Etje Hindriks Steuit zwager en
zuster, Derk Garmts Uillersma en Haijelina Hindriks Steuit idem. Aan bruidszijde verschenen Cor-
nellis Fridzes en Lutje Hindriks stiefvader en volle moeder, Derk Theodorij en Gepke Thomas zwager
en zuster, Jacob Thomas volle broeder, Sytze Jacobs voormond, Alje Meints sibbe en Sytze Ritzema
vreemde voogd over haar minderjarige broer en zuster.
De juiste namen van de ouders van Simen en Trijntje Thomas (ik vond hun doop niet in Grijps-

kerk) blijken uit enkele andere bronnen. Hun zuster Antje Thomas trouwde met Hindrik Jans in
179648 en daaruit blijkt onder andere dat hun broer Jacob Thomas de naam Jacob de Waard had aange-
nomen. Zijn overlijden vond plaats op 10 juli 1825 te Zuidhorn en in die akte werd niet alleen zijn
geboorteplaats gegeven (De Waard, onder Grijpskerk) maar ook de namen van de ouders: Thomas
Jakobs de Waard en Lukkediena Hindriks, landbouwers op de Waard.
g. Kornellis Uillersma, geb./ged. Oldehove 9-6/12-6-1768, jong overleden,
h. Kornellis, geb./ged. Oldehove 12-4/22-4-1770.
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2. DerkRoelofs,volgtIVa.
3. TrijnjeRoelofs Uilersma, ged. 19-7-1733, lidmaat op belijdenis Heeg 25-12-1776, vroedvrouw,

overl. Heeg (Friesland, nalatende een zoon) 9-12-1813, tr. Oldehove 17-3-1754 Johannes
Schuirman, ged. Groningen M.K. 16-3-1728, chirurgijn, overl. voor 1814, zn. van Wolter
Schuirman en Elisabet Gros (aan 't Schuitendiep).
De huwelijkse voorwaarden49 gaven voor de bruidegom zijn stiefvader Daniel Timpinga en zijn
moeder Elisabeth Gros. Voor Trijntje getuigden eveneens haar beide ouders.

Johannes Schuurman werd op 8 januari 1761 te Oldehove tot diaken bevestigd. Zijn verhouding
met de plaatselijke kerk was overigens niet optimaal. De kerkenraadsvergadering van 10 juni 1763
meldde dat 'J. Schuurman' niet alleen al eerder was vermaand, maar zich opnieuw aan dronken-
schap had schuldig gemaakt. Volgens hemzelf had hij toen wel een glas wijn gedronken, maar
hadden de getuigen zich vergist: hij was slechts 'swaarlijck ontstelt' geweest. Op 9 september 1763
bleek de zaak met een sisser te zijn afgelopen; de getuigen waren wat teruggekrabbeld. Johannes
Schuurmans, meester chirurgijn, vertrok 28 mei 1772 van Leek naar Rottevalle, en op 24 maart 1773
van Rottevalle naar Heeg.
Uit dit huwelijk, ged. en geb. te Oldehove:
a. Wolter Schuurman, ged. 2-2-1755.
b. Ettje Schuurman, ged. 23-1-1757.
c. Eliesabeth Schuurman, ged. 20-5-1759, begr. Nieuwer-Amstel 28-5-1796, otr. Amsterdam 13-3-1789

Egbert Marquerink, van Nede bij Borculo; hij otr. Amstelveen 24-10-1806 Elisabeth Bierschenk,
weduwe van Hendrik Hense.
Bij haar huwelijk woonde Elizabeth al in de Warmoesstraat te Amsterdam; haar echtgenoot
woonde aldaar buiten de Raampoort. Tussen 1792 en 1800 werden er vier kinderen geboren.

d. RoelefSchuurman, geb./ged. 31-3/5-4-1761.
e. Johanna Schuurman, geb./ged. 8/10-6-1764.
f. Kornelia Schuurman, geb./ged. 8/10-6-1764.
g. Daniel Schuurman, geb./ged. 18/21-7-1765.
h. Kornelia Schuurman, geb./ged. 18/21-7-1765.
i. Daniel Schuurman, geb./ged. 26-8/7-9-1766, lidmaat op belijdenis Heeg 4-5-1795, scheepstimmer-

man te Sneek, overl. Sneek 28-12-1838, tr. Aafke Bijzitter.
4. Frans Roelof s Uilersma, volgt IVb.
5. KnellisRoelofs, ged. 16-2-1738.

Illb. Garmt [gedoopt als: Gerbrand] Derks (Uilersma), ged. Noordhorn 26-2-1708, landbouwer
op Barnwerd, overl. voor 23-6-1764, otr. Oldehove 2-12-1736 Abeltie Meertens, van Oldehove
(doop niet gevonden), begr. Oldehove (Garmd Dirks weduwe, in de becken f 13.7.0) 8-9-1774.

In 1756 was Garbrand Derks Uillersema (de gebruikelijke vorm van de familienaam in deze omge-
ving) vreemde voogd over de kinderen van wijlen PieterPieters en Riemke Claassen50. Een jaar later
vond ik hem genoemd als voormond, AlbertRoelfs sibbevoogd, HindrikEijses vreemde voogd gerech-
telijk gesteld over de onmondige zoon van Jan Harms bij WiekeEnnes in echte verwekt. Zij maakten
een afkoop met de vader, die toen hertrouwde met GepkeHarms5'.

Evenals zijn broer Roelef werd werd Garmt bij de taxatie van 1730/1731 aangeslagen voor het
(hoge) bedrag van twaalf gulden" Het Dijkboek van Humsterland53 anno 1732 vermeldde Garremt
Dercks Ulersma en consort met betrekking tot Suttemaheerd tot Barwert, het convent van Aduard,
de Fritsingaheerd, alsmede Retkemaheerdt tot Saaxum en Doemaheerd tot Selwerd (beide ver-
meld als Broersema-landen). Het dijkboek van 176754 sloeg hen aan voor drie heerden (Fritsinga,
Broersema en Suttema); er ligt waarschijnlijk een relatie met de oorspronkelijke borg Fritsinga
aldaar.

We zien GarbrantDerks in 1748 f32 'rest van meerder' invorderen bij PieterRompts te Noordhorn,
wegens geleverd en ontvangen koren55. En in 1748 - doorlopend tot in 1750 - speelt een zaak tegen
de dienstknecht Lammert Pop kens, die hem klaarblijkelijk had 'latten zitten' en zich had besteed bij
MetscheSjourts56.
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In 1772 vinden we Abeltje Meertens, weduwe Garmt Derkx Uildrixma, enkele malen zelfstandig
genoemd. Het is niet bekend hoe lang zij toen al weduwe was maar het zal zeker al verscheidene ja-
ren zijn geweest, want reeds in de zomer van 1764 kwamen de vier kinderen Trijntie, Dirk, Corne-
lis en Aaltie Garmts tezamen voor als meerderjarige kinderen van wijlen GarmtDerks Uilkrsema bij
Abeltie... (het patroniem van hun moeder hebben ze niet ingevuld!). Zij verkochten toen gevieren
hun halfscheid in een heemstede met een kamp land, tezamen plusminus twee grasen (mandelig
met de gesw. J. Wichers) aan het echtpaar Sijbrant Jannes en Femcke Claassen te Noordhorn voor f
225".

In mei 1772 daagde de weduwe in ieder geval HijneJacobs en vrouw te Oldehove om betaling van
f 400 met de rente vanaf 1770, haar volgens verzegeling schuldigs8 En in de herfst van 1772 kocht
zij, al dan niet samen met haar kinderen, van de provincie de eigendom van de ons inmiddels be-
kende 54 grazen behuisde landen, 'soo Garmt Derks gebruikt 's jaars voor f 200' voor het bedrag
van f802559.

De overlevende kinderen van GarmtDerks Uilersma en Abeltje Meertens (Trijntje, Derk, Kornelis
en Aaltje) deden tegelijkertijd belijdenis, namelijk Oldehove 1 december 1769. Zij waren normaal
gedoopt, behalve Trijntje die klaarblijkelijk zV-i jaar voor het huwelijk was geboren en pas nadien
werd gedoopt (enkele maanden na het huwelijk; zij trouwden dus niet 'met het kind op de arm').
Dat is in deze kringen nogal ongewoon; het lijkt mij niet onmogelijk dat hun moeder, Abeltje Meer-
tens, van doopsgezinde afkomst was (haar eigen doop is ook niet gevonden) en dat dit iets te maken
heeft met het late huwelijk. De kinderen deden allemaal tegelijk belijdenis, in 1769. Maar er zijn
ook andere redenen denkbaar, zoals standsverschil. Een naar Abeltjes vader vernoemde zoon, bij-
voorbeeld, trof ik niet aan.

Na de dood van Abeltje bleef de boerderij eigendom van de drie nog ongehuwde kinderen60.
Trijentje, Derk en Cornellis Garmts Uillersma kregen, met z'n drieën, de boerderij met volledig be-
slag en inboedel, en 75 grazen beklemd land. De gehuwde dochter Aaltje, die met Pieter Vonck was
getrouwd, kreeg de eigendom van 25 grazen land dat bij de boerderij werd gebruikt (de anderen
behielden de beklemming daarvan) tegen een jaarlijkse vaste huur van f 3.10.0 per gras, ofwel
f 87.10.0 per jaar. Tevens kreeg zij in contanten nog f 3459.7.2 toebedeeld. Amper acht jaar later
was de situatie weer gewijzigd: toen verklaarden Pieter Vonck onder Oldehove en Derk Uilersma 'ter
voorkominge van onderlinge geschillen over de nalatenschap van wijlen Cornellis en Trijntje
Uilersma" een erfscheiding en uitkoop te hebben "opgerigt'61, Derk, als enig overgeblevene op de
boerderij (Trijntje en Cornelis waren respectievelijk in 1778 en 1776 overleden), kreeg de gehele
boedel, zowel vaste als losse goederen. Speciaal werd genoemd de plaats met de eigendom van 75
grazen en de beklemming van 20 grazen land, inboedel en gereedschap, tegen betaling van f 5000.
Meteen werd voldaan f 1800, de rest bleef uitstaan tegen 3V2 % per jaar. Dat de situatie toen werd
geregulariseerd, had te maken met de trouwplannen van Derk: reeds een week nadien liet hij een
huwelijkscontract opmaken met zijn achternichtje Heilina Hindriks Stuit, een dochter van Claaske
Roelefs Uilersma en HindrikLammers (zie Illa-id).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oldehove:

1. Trijnje Garmts Uilersma, geb. medio 1734, ged. 3-2-1737 (bij de doop oud twee jaar, acht
maanden en dus klaarblijkelijk voor het huwelijk geboren), lidmaat op belijdenis Olde-
hove 1-12-1769, begr. Oldehove (Trijnje Garbrants Uildersma, in de bekken f 9.3.1, swart
laken (3)30-7-1776.

2. Derk, volgt IVc.
3. Cornelis Garmts Uilersma, ged. 19-6-1740, lidmaat op belijdenis Oldehove 1-12-1769, begr.

Oldehove (Cnels Garms Uildersma, in de bekken f 18.4.2, zwart laken f 3) 25-8-1778.
4. Aaltie, ged. 5-8-1742,jong overl.
5. Aeltie Garmts Uilersma, ged. 5-8-1742, lidmaat op belijdenis Oldehove 1-12-1769, begr. Ol-

dehove (Pieter Voncks vrou) 10-5-1779, tr. Oldehove 22-5-1774 Pieter Vonck, ged. Oldehove
4-10-1744, landbouwer op Ykemaheerd te Oldehove, later op Ritsemaheerd, vanaf 1801
bovendien op Hofmaheerd, overl. Oldehove 26-12-1818, zn. van Jacob Vonk en Hiltje
Pieters; hij hertr. Oldehove 14-4-1782 Folkje [ook: Faalkje] Jans Dijkema, ged. Zuidhorn
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4-5-1755. overl. Oldehove 8-11-1808, dr. van Jan Hindriks en Ecke Jans.
De huwelijkse voorwaarden van Pieter Vonck en Aaltjen Garmts Uillersema6' gaven aan bruidegoms-
zijde: HiltjePieters weduwe]acob Vonk volle moeder, Frans Vonk en Harm Vonk volle broeders. Voor de
bruid: AbeltjeMeertens weduwe GarmtDerks Uillersema volle moeder, Trientje Garmts Uillersema volle
zuster, Derk Garmts en Cornellis Garmts Uillersema volle broeders.

Bij Aaltjes begrafenis (als 'Pieter Voncks vrou') werd f 10.12.2 gecollecteerd en voor het zwarte la-
ken betaalde men f 2. Dat was respectabel, maar viel in het niet bij de begrafenis van Harm Voncks
vrouw, een week eerder (op 4 mei 1779). Daarbij werd niet minder dan f 31 opgehaald! Aaltje zal
allicht in de kraam zijn overleden, want Pieter Voncks kind (de op 16 april 1779 geboren Kornelis)
werd begraven Oldehove (in de bekken (3.3.4) op 27 mei 1779.

Voor het verdere leven van Pieter Jacobs Vonck mag verwezen worden naar de al genoemde gene-
alogie63. Het huwelijkscontract bij zijn tweede huwelijk dateert van 11 april 1782 en op dezelfde
dag werden zijn voorkinderen afgekocht met het hoge bedrag van f 5779.12.4 en elk bovendien
een gouden rijder64. Dat waren er toen nog twee: Jacob, geboren 1775 en Garbrand, geboren 1777
(hij zou op tienjarige leeftijd te Oldehove worden begraven d.d. 12 maart 1787). Hun voogden
waren Derk Garmts Uilersma als voormond, Harm Jacobs Vonck sibbevoogd en Frans Harmens Vonck als
vreemde voogd.

Jacob Vonck, de enige zoon van Aaltje Uilersma die volwassen werd, volgde zijn vader op als boer op
de Ikemaheerd. Hij was wel gehuwd maar liet geen kinderen na. Zij n vader had ook uit zij n tweede
huwelijk verscheidene zoons, die bijna allen huwden en nageslacht hadden.

Pieter Jacobs Vonck overleed op Ritsemaheerd, op tweede Kerstdag 1818. Zijn overlijdensadverten-
tie in de Provinciale Groninger Courant van dinsdag 29 december 1818 werd uit aller naam door
zijn oudste zoon Jacob P. Vonck ondertekend. Zij luidde als volgt: 'Heden overleed, tot onze innige
droefheid, onze teeder beminde vader Pieter Jacobs Vonck. Eene pijnlijke ziekte, gepaard met bij-
komende verzwakking maakte hedenavond omstreeks acht uren een einde aan zijn, voor ons als
voor de maatschappij, zoo nuttig leven, na de ouderdom van 74 jaren en drie maanden te hebben
bereikt. De godsdienst, welke hij beminde, en welke hij door leer en voorbeeld anderen heeft zoe-
ken aan te prijzen en zijn daar op gegrond vertrouwen op een beter leven, zijn alleen in staat om
onze smart te lenigen, en ons in de bestellingen Allerhoogsten, welke toch altijd wijs en goed zijn,
met stille onderworpenheid te doen berusten'.

IVa. Derk Roelofs Ulersma, ged. Oldehove 11-2-1731, landbouwer Oldehove, lidmaat op belij-
denis aldaar 1-12-1769, op 28-6-1759 met attestatie overgeschreven van Oldehove naar Mid-
delstum en aldaar woonachtig op de Rode Schole onder Middelstum, rekenmeester (1789),
diaken te Middelstum 179265, overl. 1793, tr. (1) Oldehove 16-7-1757 Baukjen (Bouwkje) Wijgers,
bij het huwelijk van Faan, ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 12-3-1730, overl. Middelstum 6-8-
1760, dr. van Wicher Douwes [en Jakopien Mentes]; tr. (2) Middelstum 11-10-1761 Anje Pieters,
ged. Middelstum 20-5-1736, overl. ald. 4-7-1779, dr. van Pieter Symens en Anje Alberts; tr. (3)
Middelstum 15-10-1780 Grietje Jans [in 1833 vermeld als Doornbos], van Middelstum, overl. tus-
sen 14-11-1796 en 7-9-179866, dr. van Jan Derks en Anj e Lippes Dorenbos.

Bij de doop van Baukjen Wijgers werd haar moeder niet genoemd. Wieger Douwes, van Midwolde,
tr. Midwolde 5 mei 1720 Jakopien Mentes, van Faan. Dat zal dus wel haar moeder zijn geweest, en
verklaart Wiegers verhuizing naar laatstgenoemde plaats. Derk en Boukje zijn maar enkele jaren
getrouwd geweest en werden dus niet vaak samen genoemd. Alleen is bekend dat zij in 1759, rond
het tijdstip van hun verhuizing naar Middelstum, een bedrag van f 500 leenden van Ds. J. Huysinga
en zijn vrouw Wyva AgnetaDriessen, te gebruiken voor de betaling van de eerste termijn van een van
Reinder Pieters aangekochte beklemming67.

De tekst van Baukjes grafzerk68 is, waarschijnlijk enigszins verbasterd, nog bekend en ik houd
die overlijdensdatum hier aan. De tekst luidt: 'Den 6 Aug. 1760 is Bouge Wygma, huisvrouw van
Derk Uillersma, in haar ouderdom van 36 jaar en 4 maanden in den Heere gerust in verwagting
van zaalige opstanding door Jesum Christum'. De leeftijd lijkt me niet juist: Bouke was niet 36
maar 30 jaar.

Na Baukjes overlijden werd een inventaris van de goederen opgemaakt 'als Derck Uildriksma
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[hij tekent: Derk Uillersma] met sijn minderjarige dogter is besittende bij wijlen Bauwtje Wijgers
in echte verwekt'69. Er was maar één dochtertje, over wie voorstanderen waren WijgerDouwes voor-
mond, RoelfDerx Uildriksma sibbevoogd,]acob Clasens vreemde voogd op de Rodeschool onder Mid-
delstum. De boerenplaats met de beklemming van 100 grazen land was getaxeerd op f 2450. Voor
de pupil resteerde uiteindelijk f 625.

Daarop volgden de huwelijkse voorwaarden van Derks tweede huwelijk70: het huwelijkscon-
tract van Derk Uillersma en de jongedochter Anje Pieters. Aan bruidegomszijde: RoelfDerx Uillersma
en Ettjen Voncks vader en moeder, tevens sibbevoogd over bruidegoms voordochtertje; Hindrick
Lammers en Klaaske Uildersma zwager en zuster, Johannes Schuirman en Trijntje Uildersma idem, Jacob
Clasens vreemde voogd over het kind. Aan bruidszijde: AnjeAlberts volle moeder, Albert Pieters broer,
Grietje Pieters zuster, EgbertAlberts oom, Grietje Albertsmoe.i,FrericSymonsoom,JantjeSymonsmt\xyt.

In 1768 trouwde een halfbroer van Anje Pieters71, namelijk de jongeling Claasjans; zijn bruid was
de jongedochter Aaltjen Freriks. Aan bruidegomszijde vinden we dan genoemd Albert Pieters half-
broeder, Derk Uillersma en Ekkejans halfzusters' echtgenoten. Bruidszijde, Frerikjans vader, Isebrand
Freriks volle broeder, Dietjen Freriks volle suster.

Anje werd evenmin heel oud: zij stierf in juli 1779, niet lang na de geboorte van haar achtste
kind. Ook haar grafzerk72 is nog bekend: 'Anno 1779, den 4 Juli, is de eerbare Anje Pieters, huis-
vrouw van Derk Uildersma, woonagtig op de Roodeschool, in den ouderdom van ruim 43 jaaren in
den Heere gerust, verwachtende een zalige opstandinge alleen door Jezus Christus'.

Aangezien tenminste vijf van haar kinderen de huwbare leeftijd zouden bereiken (nog afgezien
van de voordochter, die toen eenjaar of twintig was) waren er op dat moment nog verschillende
jonge kinderen in huis. Derk kon het dus het moeilijk zonder een huisvrouw stellen, en hij trouw-
de eenjaar later ten derden male. Opnieuw werd eerst een inventaris opgemaakt73:
'Staat en inventaris ten huize van Derk Uilersma wegens de goederen als bij dodelijk deces van
wijlen desselfs vrouw nagebleven, tot dusver met zijn kinderen is bezittende'. Tevens afkoop
tussen Derk R. Uildersma met Albert Pieters voormond, RoelefD. Uildersma sibbe en Claas Cornelis
vreemde voogden over de acht minderjarige kinderen bij wijlen Anje Pieters in echte verwekt. De
vader behield de boedel en zou de kinderen tot hun 18e jaar grootbrengen; hij voldeed aan de voor-
standeren als moederlijk goed f 5263.9.0 mitsgaders het lijfstoebehoren, goud, zilver, wollen en
inventaris; alleen behield de vader vijf zilveren lepels. Hij beloofde bovendien aan elk kind bij zijn
18e jaar een bijbel met zilveren krappen.
Boedel: 'de eigendom van 99V2 grazen land waarop de behuizing is staande, gelegen op de Rode-
school onder Middelstum, aangekocht volgens verzegeling van de provincie voor f 2350; de behui-
zing met de beklemming van plusminus 100 grazen land f 4000, enkele anonieme verzegelingen
en obligaties voor kleinere bedragen, inventaris en boerengerei. Levendige have: 22 schapen, 21
lammeren, twee veersen, acht enters, twee enter paarden, vier gebeterde koeien [koeien die de vee-
ziekte hadden overleefd en nu immuun waren, een waardevol bezit], negen ongebeterde koeien,
een ongebeterde bul, zes kalveren, een oud zwijn en drie jonge. Totale zuivere staat f 10526.18.0.
Moeders lijfstoebehoren, sieraden, goud en zilver, onder andere gouden slot met rode korallen,
paar gouden haak en oogen, paar gouden knopen an handschoenen; zilveren beugeltas, ket met
scheer, ket met kussen, een gesp van een zijriem, een vingerling, een vrouwenmes gemerkt A.P.,
vijf lepels gemerkt D.R.U. A.P., een lepel gemerkt D.E. J.D., een roomlepeltje gemerkt D.R., drie
paar haken en ogen met A.P. respectievelijk A.A.H, gemerkt. Elders in de inventaris was nog
sprake van een breidschede met zilver, en een zilveren kop'.

Met zoveel bezittingen was ook bij dit derde huwelijk een huwelijkscontract noodzakelijk; Derk
Uilersma en Grietje jans sloten dit in september 178074. Aan bruidegomszijde Roelef Derks Uilersma
vader en sibbevoogd, Ettjen Uilersma dochter, Hindrik Lammens Steut en Claaske Uilersma zwager
en zuster, Albert Pieterse zwager en voormond, Jantje Alberts zuster (kennelijk een echtpaar, maar
wie was Jantje?), Claas Cornellis vreemde voogd over de kinderen bij wijlen Anje Pieters. Aan bruids-
zijde: Jan Derks en AnjeLippes volle vader en moeder, AnjeJans weduwe Wybejacobs volle zuster, Wilte
Hindriks enjantjejans zwager en zuster, SwaantjeDerks weduwePiebeSijbrants volle moey.

De oudste dochter Ettje was misschien niet zo gelukkig in deze nieuwe situatie, en trad zelf een
jaar nadien in het huwelijk met een echtgenoot die de naam Uilersma ook zou gaan gebruiken. Zij
gingen in Zeerijp boeren. Haar stiefmoeder was toen al in verwachting: zij zou nog drie kinderen
krijgen voor haar echtgenoot in 1793 overleed.
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Eind 179675 blijkt uit een request van Grietje]ans weduwe Derk Uilersma dat zij - een datering
wordt niet gegeven - een heemstede te Middelstum gelegen had aangekocht voor f 280. Dit was
'door een goed vriend' aanstonds aangegeven ten collecte, doch door de collecteur verzui md aan te
tekenen. Toen zij te gelegener tijd het verplichte provinciale contingent wilde voldoen, werd van
haar een boete gevergd 'Nadat ruggespraak was gehouden met de ontvanger Wichers, werd Grietje
van de breuk 'gelibereert'76.

Zij zal zijn overleden niet lang voor september 1798, want aan het begin van die maand werd
de inventaris" opgemaakt van de bezittingen van wijlen Grietjejans weduwe Uilersma. Er was een
huis in de Zuiderstraat te Middelstum (Grietje zal dus niet op de boerderij zijn blijven wonen), en
een minderjarige dochter en zoon over wie Habbe Ottes voormond Jan Pieters Kraak sibbe, Hendery-
kusEisses vreemde voogd waren.

Onder de bezittingen vallen op een bijbel met zilveren krappen en beslag met de letters G.I.
[= Grietje Jans]; een zilveren kop met D.R. G.I.; en zeven zilveren lepels met D.R.U. en A.P. [Derk
Roelofs Uilersma en Anje Pieters]. Hieruit blijkt dat de naam Uilersma soms wel, soms niet werd
gebruikt! Tevens.was er een paar zilveren schoengespen met de letters E.B. en een dito lodder-
eindoos met dezelfde initialen, maar het is niet direct duidelijk welke vrouw deze artikelen had
bezeten. Een grootmoeder misschien? Tenslotte was er nog een 'borstbeelt van W.d.Vde', een
gedenkpenning van de belegering van Groningen, 1772, en een gedenkpenning met de inititalen
K.B.

Uit het eerste huwelijk:

1. EtjeDerks Uuldersma, ged. Oldehove 8-4-1759, overl. Saaxumhuizen (gem. Baflo) 29-9-1837,
tr. Middelstum 11-11-1781 Harm Willems [Uildersma of Uuldersma], volgens zijn overlijdens-
akte geb. Zeerijp circa 1755-1756, bij het huwelijk van Middelstum, dagloner te Saaxum-
huizen (1837), overl. Westeremden (gem. Stedum) 15-8-1839, ouders onbekend.
Het huwelijkscontract78 van Harm Willems en Ettjen Derks: bruidegomszijde: Jannes Willems en Sy-
wert Willems, volle broers. Bruidszijde: Derk Uillersma vader, Grietje Jans stedemoeder. Hieruit blijkt
dat Harm Willems (van Zeerijp) een broer is van Jannes Willems (van Westeremden), die in 1785 zou
huwen met Antje Derks. Hun broer Sywert Willems (van Zeerijp) trouwt Westeremden 18 april 1790
Hemke Harms, van Westeremden. In geen van deze plaatsen is hun doop gevonden: zij kunnen
doopsgezind zijn geweest, maar het is ook niet geheel onmogelijk dat zij kinderen waren van een
Willemjans, die te Zeerijp 22 september 1754 en 13 augustus 1758 naamloze kinderen liet dopen.

Harm Willems en Eitje Derks Uilersma kochten in 1783 voor f 2550 de boerderij Eelsema Heerd of
Eelsum te Zeerijp79; hun voorgangers waren Pieter Berends en Geertje Peters. Deze aankoop vond in-
derdaad in mei van dat jaar plaats80: verkopers waren LuirtHiddes en Aaltjen Friks gevolmachtigden
EgbertHarms en Geertjen Pieters, kopers Harm Willems enEtjeDerks Uilersma, echtelieden. Het ging om
een behuizing en schuur in de Zeerijp, met de beklemming van 30 grazen land buiten de cingels,
en de beklemming van het heem, cingels, gragten, appelhoven en tuinen, vrugt en onvrugtbaare
boomen, hegen en plantagien; verdedigd door aankomstbrief van 27 maart 1765. De jaarlijkse
huur aan Mr. Keiser raadsheer in Groningen bedroeg (125 en het bedrijf was reeds aanvaard
augustus 1782. De boerderij (dan met beklemming van 15 hectare, vaste huur f 124) werd op 29
december 1831 overgedaan aan Harm Klasen Glas, voor f 3200.
Uit dit huwelijk:
a. JannekeHarms Uildersma, geb./ged. Zeerijp 15-11/24-11-1782, overl. Warffum 23-2-1824, otr. Uithui-

zen 4-11-1810 Willem Mennes [later: van der Laan], geb./ged. Uithuizen 3/5-10-1787, dagloner, overl.
tussen 23-2-1843 en 21-3-1857, zn. van Menne Leujes [van der Laan] en Grietje Pieters [Smit]; hij
tr. (2) Eenrum 13-9-1827 Tietje Jans Smit, ged. Loppersum 6-2-1785, dagloonster, overl. Eenrum
20-5-1834, dr. van Jan Jakobs Smit en Martje Engbers (zij was toen weduwe van Sibrand Berends
Kwelder); tr. (3) Warffum 22-12-1838 Anje Jakobs Muizenga, ged. Warffum 2-6-1793, dienstmeid,
dr. van Jakob Geerts Muizenga en Anje Alles.
Het overlijden van Willem Mennes van der Laan is niet in Warffum aangetroffen. De genoemde
begrenzingen zijn de data van het huwelijk van zijn dochter Ettjen Willems van der Laan en haar
eigen overlijden, beide te Warffum.
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b. Derk Harms Uildersma, geb./ged. Zeerijp 25-7/31-7-1785, landbouwer te Solwerd, overl. Solwerd
(gem. Appingedam) 30-11-1821, tr. (attestatie ten huwelijk gegeven 24-8-1811) Arentje Gerrits Bos-
ker, overl. na 1845.
Derk Harms Uilersma, arbeider te Spijk (in de gemeente Bierum) en 29 jaar oud, kreeg aldaar op 30
januari 1812 een dochter uit zijn huwelijk met Arentje Gerrits. Klaarblijkelijk dezelfdeDer&Harmj
Uildersma, landbouwer te Spijk en 32 jaar oud, kreeg Spijk 25 januari 1814 een zoon uit een hu-
welijk met Anje Willemsl Beide aangiften ondertekende hij zelf, met zijn volledige naam, in een
klein en redelijk geroutineerd handschrift. Daarna verhuisde het gezin, weer als landbouwer,
naar Jukwerd in de gemeente Appingedam. Daar werden nog twee kinderen geboren, en aan-
sluitend in Solwerd (ook in de gemeente Appingedam) nog een laatste kind. In alle gevallen was
de moeder Arende Gerrits Bosker- en in alle gevallen verklaarde de vader dat hij niet kon schrij-
ven! Toen DerkHarms Uildersma twee maanden na deze laatste geboorte te Solwerd overleed, was
hij (nog steeds) man van Arentje Gerrits Bosker; een huwelijk met een Anje Willems heb ik niet kun-
nen achterhalen.

Uit dit huwelijk:
aa. Martha Derks Ulersma, geb. Spijk 30-1-1812, tr. Bierum 6-1-1842 PieterRijnjes Bos, geb. Godlinze

14-9-1807, boerenknecht, zn. van Reinje Jans en Trijntje Jans; hij was eerder gehuwd met Jan-
neke Roelfs Folkersma, overl. Holwierde 25-5-1841.

bb. Harm Uildersma, geb. Bierum 25-1-1814.
cc. Willem Uildersma, geb. Jukwerd (gem. Appingedam) 8-11-1816.
dd. Trijntje Uildersma, geb. Jukwerd (gem. Appingedam) 12-5-1819.
ee. Gerrit Uildersma, geb. Solwerd (gem. Appingedam) 21-9-1821.

c. Willem Harms Uildersma, geb./ged. Zeerijp 22-5/27-5-1787, landbouwer, overl. Zeerijp (gem. 't
Zandt, ongehuwd) 22-9-1816. Zijn overlijden werd aangegeven door de vader, die verklaarde
niet te kunnen schrijven.

d. Jannes, ged. Zeerijp 25-3-1792, jong overleden.
e. BoukeHarms Uuldersma, ged. Zeerijp 1-2-1795, tr. 't Zandt 20-8-1818 Willem Friks Moorlag, ged. Wes-

teremden 1-4-1792, boerenknecht te Eenum, zn. van Frik Willems [Moorlag, Molag] en Stijntje
Claasen [Koolma].
Bouke is klaarblijkelijk het enige kind uit dit gezin bij wie de spelling Uildersma niet wordt ge-
bruikt. In haar huwelijksakte wordt de naam Uuldersma gegeven en dat is ook de vorm waarin
haar vader ondertekende. Zijzelf schrijft zich Uilersma.

f. Janna, geb./ged. Zeerijp 12-8/19-8-1798.
g. Jannes Harms Uildersma, ged. Zeerij p 2-3-1800, 'boerenzoon' (1819), zonder beroep te Saaxumhui-

zen (1839), dagloner (1852), overl. Loppersum 21-7-1852, tr. Stedum 27-2-1839 Ykejohan Holken,
ged. Hoogezand 28-2-1790, overl. Loppersum 5-12-1872, dr. van Johan Holken en Jantje Fetzes;
zij was eerder gehuwd met Luurt Jans Rensema en hertr. Loppersum 2-7-1853 Willem Folkerts
van der Ploeg, ged. Tjamsweer 9-10-1796, zn. van Folkert Willems en Anje Jans (en weduwnaar
van Martje Omges Niehof).

Uit het tweede huwelijk, ged/geb. te Middelstum:

2. Antje Derks Uilersma/Uuldersma, ged. 30-10-1762, renteniersche (1827), overl. Middelstum
12-5-1827, otr. (1) Middelstum 5-5-1785 Janna Willems, van Westeremden; tr. (2) Westerem-
den 19-7-1789 Jan Pieters [Kraak], ged. Kantens 17-4-1763, landbouwer, overl. Middelstum
10-3-1813, zn. van Pieter Hindriks en Grietjen Derks.
Beide malen liet Antje een huwelijkscontract opmaken. Het huwelijkscontract van Jannes Willems
en Anje Derks Uildersma ": aan bruidegomszijde: Harm Willems en Sywert Willems, volle broers. Aan
bruidszijde: Derk Uillersma vader, Grietjejans stedemoeder.

Het huwelijkscontract van Jan Pieters en Antje Derks UilersmaS2: Aan bruidegomszijde: de advo-
caat J. Wiardij en wedman RoelfMindels als verzochte dedigslieden. Aan bruidszijde: provinciaal
rekenmeester DerkRoelfs Uilersma vadet,Albert Pieters volle oom en voormond over bruids minderja-
rige zusters en broeders.

Met haar tweede man leende zij in 1796 een vrij groot bedrag, f 1200, van Sirp Reinders Elema en
Fokeltjejans, echtelieden te Westeremden: zij droegen toen beiden reeds een familienaam en wer-
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den genoemd akJanPietersKraakenAntjeDerks Uilderksma, echtelieden te Middelstum83.
Geen van Antjes echtgenoten werd oud. Haar tweede man was begraven in Middelstum: 'Deze

steen bedekt het stoflyk deel van den eerzamen Jan Pieters Kraak, overleden den 10 maart 1813 op
de Rode School onder Middelstum in den ouderdom van bijna 50 jaren, nalatende vrouw en vijf
kinderen'84. Na haar eigen dood werden de bezittingen verkocht c.q. verhuurd85:
'Mr. H. van Marie, advocaat en notaris in het kanton Middelstum, gedenkt, ter instantie van wij-
len Antje Derks Uildersma, op maandag den 28 mei 1827, des avonds te 7 uren, ten huize van den
kastelein Jan H. Moorlag, in Het Wapen van Leijden te Middelstum, publiek bij strijkgeld te ver-
koopen, of (wat belangt de twee eerste percelen) voor de tijd van één jaar te verhuren:
I. ene behuizinge, geteekend met nr. 91, met diens heemstede en tuin, mitsgaders de vaste

beklemminge van één bunder, tien roeden en 45 ellen groenland, staande en gelegen te Mid-
delstum, doende tot eene vaste op St. Martini verschijnende hure van f 20.

II. de vaste beklemminge van één bunder, tien roeden en 45 ellen groenland, gelegen bij de zoog-
enaamde Pompster-weg onder Middelstum, zullende tot eene jaarlijksche hure doen (10.

III. den eigendom van laatstgemeld perceel'.
De advertentie werd opnieuw geplaatst86, nu echter ten huize van de kastelein T.J. Bakker te Mid-
delstum, met als verkoopdatum 2 januari 1828 om zes uur 's avonds.

3. Cornelske, geb./ged. 19-9/28-9-1764.
4. Pieterke Derks Uildersma, geb./ged. 8-10/12-10-1766, overl. ' t Zandt 18-10-1838, otr./tr. (1)

Middelstum/Zeerijp 17/30-10-1790 Willemjans, ged. Westerwijtwerd om Paschen 1743,
overl. voor 1800, zn. van Jan Harms [en mogelijk Trijntjen Alberts]; otr./tr. (2) Leermens/
Zeerijp 3/25-5-1800 Wolter Klaassens Fechter {Vegter, Vechter], ged. Kantens 6-10-1771, overl.
Zeerijp 19-3-1853, zn. van Claas Jans (Vegter) en Trientje Jans (Koster); hij hertr. Anje
Klaassens Veenkamp. Willem Jans tr. (1) Zeerijp 1-4-1771 Geeske Hindriks, weduwe Pieter
Arents.
Het huwelijkscontract87 van Willemjans en Pieterke Derks Ulersma. Bruidegomszijde: Harmjans volle
broeder en zijn huisvrouw Grietje Jacobs, tevens voormond over bruidegoms twee minderjarige
voorkinderen, Gerrit Pieters voormond, Luird Hiddes vreemde voogd. Bruidszijde: rekenmeester
Derk Ulersma vader, AlbertPieters volle oom en voormond over de bruid en haar broers en zusters bij
wijlen EinjePieters (sic).

Willemjans verkreeg de boerderij te Zeerijp88 door zijn eerste huwelijk met Geeske Hendriks, die
het tevoren met haar eerdere man Pieter Arents had bewoond. Samen met Pieterke Derks Uildersma
kocht Willemjans in 1790 de beklemming van tien grazen aldaar erbij voor f 542 (vaste huur f 40
(Ibid.). Pieterke hertrouwde op haar beurt in 1800, waardoor een inventarisatie89 van de goederen
noodzakelijk werd:
Inventaris van de boedel nagelaten door wijlen Willemjans, overgegeven door de weduwe Pieterke
Derks Uillersma, KlaasJansBoer voormond, Jan Pieters sibbe en Hindrik Pieters Pool vreemde voogd over
de vier kinderen. Er zijn ook nog twee 'stiefkinderen' of halfzusters, voordochters van de man. De
boerenplaats in de Zeerijp, onder de jurisdictie van Loppersum, met keuken, lugthuis en Vriesche
schuire, werd getaxeerd op f 7300. De profijtelijke staat bedroeg f 8698.3.3, voor de pupillen f
2899.8.0 en voor de twee andere kinderen f 1449.14.0. Het lijfstoebehoren bestond uit een zilveren
hegten mes en vork, gemerkt DR; een paar zilveren schoengespen en een dito kniegespen; een bij-
bel met zilveren krappen bij Janna Willems in gebruik en twaalf'manshembden', de rest was op 27
december 1799 te Loppersum uitgemijnd ofwel geveild.

Aansluitend volgde het huwelijkscontract90 tussen Wolter Klaassens Vegter en Pieterke Derks Uil-
derksmaa (sic!). Aan bruidegomszijde verschenen: de kerkvoogd Klaas Jans Vegter en Trijnjejans vader
en moeder, Jan Klasens Vegter broeder, Jan Klaassens en Trijnje Klasens Vegter zwager en zuster. Aan
bruidszijde: Klaas Jans [Boer] voormond, Jan Pieters sibbevoogd, Hindrik Pieters Pool vreemde voogd
over de vier onmondige voorkinderen bij wijlen Willemjans; Pieter Derks Uilderksma broeder, Tymen
Pieters en Roelfke Derks Uilderksma zwager en zuster, Jan Pieters en Anje Derks Uilderksma zwager en
zuster.

Uit de jaren daarna vond ik nog een losstaande vermelding, de aankoop van land betreffende":
de testamentaire executeurs der nalatenschap van de emeritus predikant Rudolphus Oosterveld ver-
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kochten toen, eind 1804, aan Wolter Klaassens en Pieterke Derks Uildersma de eigendom van plusmi-
nus acht grazen land in twee stukken tussen Ten Post en Wittewierum, tot dusver door de kopers
zelf gebruikt voor een jaarlijkse huur van f 30 onder vaste beklemming, tegen een prijs van f771.

Het echtpaar bleef op de boerderij wonen. Na de dood van Pieterke kwam die op naam van de
man, in 1853 aan Klaas Wolter Vegter.

5. Roelfke Derks Uilersma, geb./ged. 12-12/25-12-1768, overl. Ezinge (landbouwersvrouw) 4-
3-1819, tr. Feerwerd (als Roelfke Derks Oeldersma) 15-5-1796 Tymen Pieters Bos[ch], ged.
Ezinge 9-8-1772, landbouwer, overl. Ezinge 9-7-1834, zn. van Pieter Timens en Riemke
Eijes.

6. Grietie Derks Ulersma, geb./ged. 5-2/17-2-1771, overl. Middelstum 16-1-1845, otr. Mid-
delstum 29-11-1795, otr./tr. Middelstum/Noordwolde (gem. Bedum) 29-11/13-12-1795 Eil-
dertjans Mensema, ged. Noordwolde (gem. Bedum) 4-7-1773, landbouwer, overl. Noord-
wolde (gem. Bedum) 16-9-1827, zn. van Jan Eilders en Grietje Menses.
In de inleiding is al gemeld dat er kan worden gerefereerd aan de genealogie Mensema. Hierin is
onder andere opgenomen de afbeelding van een silhouet van Grietje Uilersma en haar man Eildert
Jans Mensema. De overlijdensadvertentie92 die Grietje in 1827 bij zijn overlijden liet plaatsen, was
bepaald welsprekend:
'Noordwolde den 15 September 1827. Het behaagde God, mijn waarde echtgenoot Eilerd Jans Men-
sema, oud ouderling en adm. kerkvoogd der hervormde gemeente te Noordwolde, heden nacht,
in den ouderdom van ruim 54 jaren, en het 30ste onzer echtvereeniging, door den dood van mij
weg te rukken. Door de zachtheid en nederigheid van zijn karakter, en door zijne liefde tot God en
zijnen dienst, had hij de achting en toegenegenheid van een ieder verworven. Bitter bedroefd, met
mijne twee kinderen en aangehuwden zoon, wensch ik Gode te zwijgen, en geloof, dat de dierbare
overleden ook bij velen, die hem gekend hebben, nog lang in een zegenend aandenken zal blijven.
G.D. Uilersma, wedw. E.J. Mensema'.

7. Bouwke, geb./ged. 31-12-1772/10-1-1773.
8. Pieter Derks Uildersma, geb./ged. 27-3/7-4-1775, landbouwer, overl. circa 1845 (niet gevon-

den in de gemeenten 't Zandt, Holwierde, Middelstum, Appingedam of Groningen), otr.
(1) Zeerijp 20-2-1803 Aafke Tjaards, ged. Zeerijp 28-2-1773, overl. ald. (nalatende vier kin-
deren) 12-11-1832, dr. van Tjaart Jans en Geertruidt Renses; tr. (2) Appingedam 19-4-1837
MartjeGerritsPost, ged. Holwierde 18-5-1772, overl. Groningen (Nieuwe Kijk in't Jatstr.) 4-
4-1854, dr. van Gerrit Geertz (Post) en Stijntje Harms; zij was eerder gehuwd met Reinder
Jans Bottema.
De opgave in het boerderijenboek 't Zandt93 correspondeert met de koopakte uit 180994: een boe-
renbehuizinge getekend A nr. 19 te Zeerijp, met de beklemming van 26 gras groen- en bouwland,
met nog de beklemming van een tuin over de weg, doende jaarlijks aan J. Wichers te Groningen
f 110, groot 26 grazen, aangekocht van de erven [de volwassen kinderen] van Hemme Alles. Kopers
waren Hindrik Hindriks en Hemke Jacobs, tezamen met Pieter Derks Uildersma en Aafke Tjaarts; prijs
f 3710. De grotere boerderij met een beklemming van 73 grazen was afkomstig van Aafke's ouders:
die werd op 14 mei 1803 aan hen overgedragen voor f 15280. Het bezit ging in 1832 over op Pieter
Derks Uildersma, na de dood van zijn vrouw, en in 1846 bij scheiding op DerkPieters Uildersma, in 1857
op Tjaart Pieters Uildersma.

De tweede vrouw werd bij het huwelijk opgegeven te zijn gedoopt te Holwierde op 27 juni 1779
als dochter van Gerrit Geerts Post en Tetjejans. Gezien de leeftijd bij overlijden (in deze akte werden
beide echtgenoten genoemd, dus de identiteit staat vast) zal zij veeleer zijn gedoopt Holwierde 18
mei 1772, als dochter van Gerrit Geerts (Post) en Stijntje Harms. De doop in 1779 was dan die van een
wat jonger maar gelijknamig halfzusje.
Uit dit huwelijk:
a. Derk, ged. Zeerijp 16-10-1803 (oud 14 dagen).
b. Geertruid, geb./ged. Zeerijp 12-7/28-7-1805, overl. Zeerijp (in de Noorderkluft) 16-6-1807.
c. Tjaard, geb./ged. Zeerijp 17-2/15-2-1807. 'Heden avond omstreeks 5 uur overleed onze geliefde

vader, Tjaard P. Uildersma, na eene smartelijke ziekte van 9 dagen, in den ouderdom van 49
jaren en 11 maanden, weduwenaar van Aszeltje H. van Dam; nalatende twee kinderen, die met
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de overgeblevene familie hem diep betreuren, hopende, dat hij de eeuwige ruste is ingegaan.
Uithuizermeden den 14 januarij 1858. H.T. Uildersma. G.T. Uildersma'9S.

d. Anje, geb./ged. Zeerijp 22-5/17-6-1810, overl. Zeerijp 20-8-1819. Volgens de successiememorie van
AnjePieters Uildersma, overl. Zeerijp 20-8-1819, liet zij haar ouders, PieterDerks Uildersma en Aajke
Tjaarts, met hun minderjarige kinderen Derk, Tjaart, Johannes en Truida na.

e. Johannes, geb. Zeerijp 11-5-1814.
f. Truda, geb. Zeerijp 14-6-1816.

9. Roelf, geb./ged. 25-5/30-5-1779.

Uit het derde huwelijk:

10. Jan, geb./ged. Middelstum 28-1/10-2-1782.
11. Anje Derks Uildersma, ged. Middelstum 14-3-1784, overl. Winschoten 15-1-1833 (bij deze

gelegenheid werd haar overleden moeder genoemd als Anje Jans Doornbos), otr./tr. Lop-
persum 28-5/15-4-1801 GerhardJacobs Eikema, ged. Loppersum 8-4-1772, korenmolenaar te
Winschoten (1833), overl. Winschoten 10-10-1858, zn. van Jacob C. Eikema en Aaltjen Sis-
sing.
Het huwelijkscontract96 van Gerhard Jacobs Eikema en Anje Derks Uildersma. Aan bruidegomszijde
de kerkvoogd J.C. Eikema en A. Sissing vader en moeder (alsmede enkele andere familieleden). Aan
bruidszijde Habbe Ottes voormond, Jan Pieters Kraak sibbevoogd, Hindrikus Eisses vreemde voogd
over de bruid en haar volle broeder Jan Derks Uildersma, verder Habbe Ottes en Anje Jans aangetrouw-
de oom en volle moey, W.H. Nannings enjantjejans, idem, PieterDerks Uildersma halfbroeder, Harm
Willems en Etje Derks Uildersma aangetrouwde halfbroer en halfzuster, Wolter Klaassen Vegter en Pie-
terke Derks Uildersma idem, Tymen Pieters en Roeljke Derks Uildersma idem, Aeildertjans en Grietje Derks
Uildersma idem. Bij het huwelijk werd in de collecteschaal het - relatief zeer hoge - bedrag van
(12.2.1 opgehaald97. Hieraan is ook de huwelijksdatum ontleend.

12. Jan Derks Uildersma, ged. Middelstum 1-7-1787, bij zijn huwelijk van Westerwijtwerd,
landbouwer te Kantens, overl. Kantens 18-1-1860, otr. Westerwijtwerd en Huizinge, tr.
Kantens 21-10-1810 Martje Valks Bolt, ged. Kantens 13-3-1791, overl. Kantens 5-4-1862, dr.
van Valk Harkes Bolt en Aafke Pieters Bolt.
Dit echtpaar kocht in 1811 de boerderij Sywertsmaheerd (nu Bredeweg 25) te Kantens van Tamme
Douwes '8. Hun zoon Harkejans Uildersma, gehuwd met AnjeRikkerts Wierenga, volgde hen in 1852
op. Een nazate van hen, mevrouw N.A.M. Wijchel, schreef later de streekroman 'Noem mij maar
Mara', uitgegeven te Baarn in 1951, die een beeld geeft van het bedrijf in de tweede helft van de
negentiende eeuw.

'Heden overleed, na eene ziekte van zes dagen, mijn waarde echtgenoot, J.D. Uuldersma, in den
ouderdom van bijna 73 jaren, na eene echtvereeniging van 49 jaren en 3 maanden, mij nalatende
zes kinderen en een aangehuwden zoon en dochter, die met mij het verlies betreuren.
Kantens den 18 j anuarij 1860. M.V. Bolt, wedw. J. D. Uuldersma'99.

'Heden nacht overleed tot onze bittere droefheid, na een langdurig, doch geduldig lijden, onze
geliefde zachtaardige en zorgdragende moeder en behuwd-moeder, Martje Valks Bolt, weduwe
Jan Derks Uuldersma, in den ouderdom van ruim 71 jaren. Zwaar valt ons dit verlies. Doch wij
hopen Gode te zwijgen, getroost door de gedachte, dat zij dit aardsche met een beter leven heeft
verwisseld.
Kantens den 5 april 1862. DJ. Uuldersma, namens mijne broeders en zusters'100.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Uuldersma, geb. Zandeweer 31-12-1812.
b. Gerhard Uuldersma, geb. Kantens 9-3-1815.
c. Martinus Uuldersma, geb. Kantens 13-6-1817, overl. ald. 14-8-1820.
d. Kornelisjans Uuldersma, geb. Kantens 19-1-1820, overl. ald. 17-11-1835.
e. Martinus Uuldersma, geb. Kantens 24-1-1822.
f. Grietje Uuldersma, geb. Kantens 5-5-1824.
g. Harke Uuldersma, geb. Kantens 15-2-1827. 'Getrouwd: H.J. Uuldersma en A. R. Wierenga. Kantens

den 8 mei 1858'101.
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IVb. Frans Roelofs Uilersma [later: Ullersma], ged. Oldehove 13-11-1735, lidmaat Utrecht 1760
(als Frans Ulersma, geboortig van Oldehove), poorter Utrecht 24-12-1761, overl. Utrecht 29-
9-1805 (begr. in de Nicolaikerk), tr. Utrecht (Catharijnekerk) 24-11-1761 Aaltje [ook: Alida] van
Holten, lidmaat Utrecht 1760, begr. Utrecht (Nicolaikerk) 1-9-1795.

Eind 1761 bleek het voornemen van Frans om definitief uit Oldehove te vertrekken; klaarblijke-
lijk was hij al (veel) eerder uit het dorp weggegaan, want hij was toen juist een maand tevoren te
Utrecht in het huwelijk getreden. Frans Uillersema 'zig te Utregt willende nedersetten, versogte
versekeringe van onderhout bij onverhoopte armoede, het welk onse kerkenraat, als hier geboren,
niet konnende weigeren...' Hij verkreeg toen dus akte van indemniteit1"2.

Over zijn vrouw is jammer genoeg helemaal niets bekend, afgezien van haar naam en haar over-
lijdensdatum; een doop is in Utrecht niet gevonden en de naam Van Holten kwam daar niet voor.
Hun adres in Utrecht was Schalksteeg (1767-1771), Buiten de Tolsteegpoort (1795), 't Glindt (hoek
Schoutensteeg en Neude (1800), op de Gansemarkt (1805).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Utrecht:

1. RoelofUllersma, ged. (geref., Domkerk) 20-1-1762, lidmaat op belijdenis Utrecht 1781, amb-
tenaar, overl. Utrecht 3-4-1840, tr. Utrecht (Geertekerk) 18-5-1802 Cornelia Kuiper, ged.
Utrecht (geref., Domkerk) 8-9-1773, lidmaat Utrecht 1790, overl. Utrecht 23-11-1857, dr.
van Hendrik Jan Kuiper en Cornelia Groenewoud.
Roelof woonde ten tijde van zijn overlijden Korte Nieuwstraat, wijk L, nr. 200. In 1832 had hij dit
pand waarschijnlijk al in eigendom (toen werd het aangeduid met Korte Nieuwstraat B 656), en
daarnaast bezat hij nog het huis van zijn schoonouders ('t Wed B 641) alsmede het perceel Zand-
straat C 48-C 49. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Arrisje Ullersma, ged. (Domkerk) 14-9-1763, lidmaat op belijdenis Utrecht 1782, overl.
Utrecht (Gaststeeg) 14-11-1827, tr. Utrecht (Nicolaikerk) 29-11-1790 IsaacBouvin, geb. Sluys
(Vlaanderen) 10-1-1756, bij zijn huwelijk afkomstig van Leiden, deurwaarder bij de dou-
ane, overl. Utrecht (Oudkerkhof) 23-1-1813, waarschijnlijk zn. van Philippe Bouvin en
Adriana Brouwers.

3. Etje Ullersma, ged. (Domkerk) 8-12-1765, lidmaat op belijdenis Utrecht 1782, overl. Utrecht
(Weerd) 8-11-1844, tr. Utrecht (Catharijnekerk) 11-2-1793 Meindert Corneliszn Janssen, geb.
circa 1758, lidmaat op belijdenis Zwolle (aan de Sassenpoort) 22-9-1777, koopman (1828),
overl. Utrecht (buiten de Weerdpoord, oud 70 jr.) 29-12-1828, zn. van Cornelis Janssen en
Clasina Meijer.

4. Cornelia Ullersma, ged. (Catharijnekerk) 22-9-1767, lidmaat op belijdenis Utrecht 1784,
overl. Utrecht (aan de Nieuwe Gracht A 88) 12-2-1857, tr. Utrecht (Nicolaikerk) 5-6-1797
Hermen [later: Hermanus] Kemelaar (ook: Keemelaar), ged. Zwolle 25-9-1755, overl. Utrecht
(aan de Nieuwe Kamp) 19-10-1832, zn. van Jan Herms Kemelaar en Aaltjen Vos.

5. Cornelis Ullersma, ged. (Domkerk) 15-11-1769, lidmaat op belijdenis Utrecht 1790, goud- en
zilversmid (rond 1800 korte tijd te Hilversum, verder te Utrecht), later leraar, ambtenaar,
overl. Utrecht 15-11-1839, otr./tr. (1) Zwolle (Bethlehemkerk, getuigen Sibrand Janssen en
Clasina Schuitevaar) 25-3/26-4-1796 Cornelia Janssen, ged. Zwolle 30-7-1772, lidmaat op

Meestertekens van Cornelis Ullersma (1769-1839), in Utrecht door hem gebruikt in ieder geval tussen 1812 en 1833
(uit: C.B. van Dongen, 'Nederlandse verantwoordelijkheidstekenssinds 1797', Gouda 1997)
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belijdenis Zwolle (in de Diezerstraat) 17-6-1793, attestatie naar Utrecht 15-10-1796, overl.
Hilversum 14-1-1803, dr. van Jan Cornelis Jans en Clasina Schuttevaer; tr. (2) Burgsteinfurt
(Westfalen, Evangelische Kirche) 9-12-1804 Betje [later: Elisabeth] vanArkel, ged. Zuylen 18-
8-1782, overl. Rotterdam (Nieuwe Markt) 1-2-1854, dr. van Schalk van Arkel en Anna Maria
Stekelenburg.
Cornelis Ullersma werd in 1782 leerling bij de goudsmid A. de Brieder. Zelf werd hij in 1797 meester.
Later was hij nog leraar, in 1823 commis en kastelijn buiten de Weerdpoort. Betje van Arkel verliet
Utrecht op 13 april 1853; zij stierf een jaar later in Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
a. Franciscusjohannes Ullersma, ged. Utrecht (Janskerk) 11-9-1796, begr. Utrecht (Nicolaikerk) 4-4-

1797-
b. Frans Ullersma, ged. Utrecht (Geertekerk) 23-12-1798, begr. Utrecht (Nicolaikerk) 8-9-1800.
c. Clasina Ullersma, ged. Utrecht (Janskerk) 15-10-1797, overl./begr. Utrecht/Nicolaikerk (datum

aangifte) 26-3/2-4-1798.
Uit het tweede huwelijk:
d. Anna Maria Ullersma, ged. Burgsteinfurt (Westfalen, Evangelische Kirche) 24-12-1804, jong over-

leden.
e. Anna Maria Ullersma, ged. Utrecht (Jacobikerk) 12-7-1807, overl. Rotterdam (Vogelsang) 24-11-

1857, tr. Zaandam 2-12-1838 Klaas Visscher, geb. Zaandam 27-11-1812, sjouwer, kruier, olieslager,
schippersknecht, overl. Rotterdam 6-6-1872, zn. van Dirk Jansz Visscher en Grietje Pieters Ze-
mel; hij hertr. Rotterdam 8-12-1858 Johanna Maria van Weenen.

f. Alida Ullersma, ged. Utrecht (Jacobikerk) 15-7-1810, overl. Rotterdam (in het ziekenhuis aan de
Coolsingel) 17-8-1855, tr. Utrecht 1-11-1843 Johannes Kipp, geb./ged. Den Haag (Kloosterkerk) 5-
4/7-4-1809, overl. Ommerschans (gem. Ommen) 24-2-1857, zn. van Antoni Kipp en Johanna de
Man.
Johannes Kipp vestigde zich op 28 november 1853 in Rotterdam, maar verbleef later in de kolo-
nie Ommerschans van de Maatschappij van Weldadigheid. Zijn overlijden werd in Rotterdam
geregistreerd op 6 april 1857. Ik kon zijn inschrijving in Ommerschans niet terugvinden; in de
klappers wordt verwezen naar R4793, maar onder dat nummer komt hij niet voor.

g. Aartje Ullersma, geb. Utrecht 29-12-1812, verder niet aangetroffen.
h. Rudolph Franciscus Ullersma, geb. Utrecht 11-9-1815, grutter, overl. ald. 14-12-1867, tr. Utrecht 17-4-

1844 Anna Beurmanjer, geb./ged. Stompwijk (Leidschendam) 11-3/31-3-1811, overl. Utrecht (Grut-
tersdijk) 10-6-1871, dr. van Antoni Beurmanjer en Jannetje Krabbendam,

i. Johannes Cornelis Ullersma, geb. Achttienhoven 22-8-1818, tr. Brielle 26-4-1855 Johanna Lijntje
Schuitman, geb. Brielle 8-11-1825, dr. van Cornelis Schuitman en Jacoba Ross.

j . Arnold Hendrik Ullersma, geb. Utrecht 1-10-1821, bakker (1852), matroos op het Nederlandse schip
St. Willibrordus (1856), overl. Antwerpen (akte ingeschreven te Amsterdam 9-8-1856) 2-2-1856,
tr. Amsterdam 21-1-1852 Catharina Petronella Busser, geb. Amsterdam 5-2-1827, werkster, overl.
Amsterdam (Buitengasthuis, Overtoom) 26-12-1857, dr. van Franciscus Busser en Anna Maria
van der Zijde [ook: Peters, Peeters].

k. Elisabeth Cornelia Ullersma, geb./ged. Utrecht 2/23-5-1823 (Geertekerk), tr. (vóór 1847) Gijsber-
tus Adrianus van Kiel, geb. Rotterdam 27-7-1812, kantoorbediende, zn. van Adrianus van Riel,
timmermansknecht, en Catharina van Langeveld. Zij kregen te Cardiff, Wales, drie kinderen
gedurende de periode 1846-1849 en kwamen met hun gezin op 31 december 1852 terug naar
Rotterdam. Hun voorafgaande woonplaats werd toen opgegeven als Delft. Wanneer zij weer
vertrokken, en waarheen, is niet opgegeven: er zijn drie relevante registers die in een cirkelrede-
nering naar elkaar verwijzen. Het echtpaar is echter niet te Rotterdam overleden.

1. Cornelis Ullersma, geb. Utrecht 8-10-1827, pakhuisknecht (1854), overl. Rotterdam (Schiedam-
schedijk) 25-3-1906, tr. Rotterdam 8-3-1854Jannetje Adriana Kloesman, geb. Rotterdam 23-6-1825,
tapster (1854), overl. Rotterdam (Schoolstraat) 24-1-1886, dr. van Aalbert Hendrik Kloesman en
Jannetje Adriana van Zuylekom; zij was eerder gehuwd met Gerrit Siermans. In mei 1852 werd
Cornelis Ullersma uit de militaire dienst ontslagen; op 1-4-1853 vertrok hij naar Rotterdam,

i. Frans Ullersma, ged. (Catharijnekerk) 19-11-1771, overl. Utrecht 29-8-1772, begr. Nicolai-
kerk.
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IVc. Derk Garmts Uillersma, ged. Oldehove 23-2-1738, begr. ald. (Derk Garmes Ulma) 24-3-
1797, tr. Oldehove 29-6-1783 Heilina Hendriks [Stuit, Stoit, Steut], ged. Oldehove 23-10-1757, overl.
ald. 16-7-1829, dr. van Hendrik Lammers en Claaske Roelofs Uildersma (zie Illa-i); zij otr./tr.
(2) Niehove/Oldehove 2/5-8-1798 Simen Thomas, van Grijpskerk (in Niehove) en van Niehove
(in Oldehove), zn. van Thomas Jacobs en Ludje Hindriks.

Derk Uilersma was onder de stemgerechtigde ingezetenen van het carspel Oldehove toen er in 1781
een collecteur verkozen moest worden103. In 1774 was hij dijkrechter van Humsterland.

Hij werd in het voorjaar van 1771 als diaken te Oldehove gekozen en enkele weken later als zo-
danig bevestigd104; zijn ambtstermijn liep af op 21 april 1771. Pas in het jaar voor zijn dood, op 3 juli
1796, kreeg hij de functie opnieuw. In zijn kwaliteit als kerkvoogd te Oldehove verkocht hij in mei
i78ilos verschillende percelen kosterijland en in 1784 ook het een en ander, q.q. 'als administree-
rende de kerkegoederen van Oldehove'106. In 1790 of 1791 daarentegen kocht hij van de diaconie
het huisje van de in mei 1790 overleden bedeelde Andriesjans; in juni 1791 voldeed hij de eerste helft
koopschat ad f 40 en in juni 1792 de tweede. Begin 1793 kocht het echtpaar (de kerkvoogd Derk G.
Uillersma en Hayelina H. Stoeyt) een huisje onder Oldehove, doende per jaar aan de diaconie f 6
grondpacht107. Ongetwijfeld was dit de reden dat hij later regelmatig f 6 grondpacht aan de diaco-
nie voldeed; kort na zijn dood, op 18 mei 1798, kocht 'Derk Garrems wed.' dit met f 57.10.0 af.

Blijkens de inscriptie in een luidbalk uit maart 1787 was D.C. Uildersma toen kerkvoogd te Olde-
hove108. Hij is dat nog jaren gebleven: in november 1797109 diende A.J. Muntinghe predikant te Olde-
hove een request bij de Staten in 'dat de kerk en pastorije deezer plaats zedert eenige tijd in zulk
eenen desolaten toestand zijn dat de eerste ten openbare godsdienstoefeningen en de laatste tot
eene veilige huisvesting ligtelijk onbruikbaar zullen worden, zo in denzelven noodzakelijkste be-
hoeften niet ten eersten voorzien worde'. Dat probleem moet toen al jarenlang gespeeld hebben,
want reeds 'in den voorzomer 1795' had de laatst overleden administrerend kerkvoogd Derk G.
Uilersma de ingezetenen van dit carspel bij kerkenkondiging opgeroepen om gelden te verwerven
voor dit doel. Inmiddels was hij gestorven, en de Staten authoriseerden zijn weduwe om als boe-
delhoudster 'de noodzakelijke reparatien aan de daken, deuren en vensters van de kerk, pastorij
en kosterij ter plaats ten spoedigsten te laten repareren'.

Deze weduwe was 'Heielina Hindriks' (zijn achternicht), met wie Derk Garmts Uilersma in ju-
ni 1783"0 een huwelijkscontract had laten opmaken. Bruidegomszijde: Harm Vonk sibbevoogd,
Frans Vonck vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Vonck bij wijlen Altjen Garmts
Uilersma. Bruidszijde: Hendrik Lammerts vader, Claaske Roelfs Uildersma moeder, Roelf'Hendriks volle
broeder, Klaas Hendriks en Itje Hendriks zwager en volle zuster, RoelfUilersma grootvader.

Op 2 mei 1775 leende het echtpaar f 800 a 3V2 % van A.H. van Swinderen; deze obligatie werd
acht jaar later onder het zegel gebracht1". Mogelijk moest hij toen nog een afbetaling doen op de
f 8025 die zijn moeder driejaar eerder had geïnvesteerd om de eigendom van de boerderij van de
provincie te kopen. (In 1797 zal blijken dat dit het behuisde land op Aalsum is geweest.) Vreemd
genoeg kwam Derk Garmts al in 1784 hier weer op (of van) terug: in november van dat jaar verkocht
Derk Garmts Uilersma te Oldehove (zonder vermelding van zijn vrouw) aan de heer G. Alberda van
Dijksterhuis de eigendom van een boereplaatse groot 54 grazen bestaande in een behuizing en
schuur met alles wat daarbij behoorde, bij de koper zelve gebruikt, voor f 6300. De verkoper zou
de gemelde landerijen in vaste en altoosdurende beklemminge gebruiken jaarlijks voor (2oom.

Vijfjaar later verkochten de kerkvoogd Derk Garmts Uillersma en 'Haijalina Hindriks Stoeit' aan
Aldert Claassen en Dieuwerkejans een behuizing en schuur met de vaste beklemming van 65 3/4 gra-
zen land onder Oldehove, doende jaarlijks aan de raadsheer H.W. Hoving en mons. R. Nienhuis tot
huur f 205; het bedrijf was door de kopers reeds aanvaard en de prijs ad f 2500 voldaan"3.

Derk Garmts Uillersma was in gemachtigde van Claas Hindriks en Ydje Hindriks, echtelieden"4. Als
voormond treffen wij hem aan (samen met Harm Jacobs sibbe en Frans Harms Vonck vreemde
voogd) over de kinderen van Pieter Vonck en wijlen Aaltjen Garbrants Uilersma "5.

Derk Garmts Uilersma en Derk Freriks als voormond en voogd over de minderjarige kinderen
van wijlen HeineJacobs en Loltjen Laurens verkochten in 1780 een behuizing, schuur en land voor
f 3300116. In 1793 vervulde hij deze functie nog steeds. Toen raakte Derk in de problemen omdat hij
zich als borg had verbonden voor f 900 kapitaal (met op dat moment f 36 rente) die de minderja-
rige kinderen van wijlen Heine Jacobs en Lolke Louwerens krachtens akte van executie d.d. 21-9-
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1793 schuldig waren aan de erven van W. Alberda douariere Lewe van Aduart"7. Hem werd 'afgezet'
een bruin eiken kabinet, twee bedden met desselvs toebehoren, twee paar groene gordijnen en
rabatten, vier tinnen koffijpotten, zes dito schotels, drie dito bierkannen, twaalf dito borden, één
zuiveren brandewijnskop, één zuiveren bierkannetje, twee dito roomlepels, twee dosijn sulveren
lepels, één eiken kastje, dito pultrum, één spigel, twee bedden met desselfs toebehoren en twee
paar gordijnen en rabatten, één dosijn stoelen, drie tafels, 17 melkkoejen, 13 paarden, 20 jonge
beesten.

Ruim een jaar later speelde een vergelijkbare zaak: toen deden de gerichtsdienaars van het
Westerkwartier ter instantie van D. ten Cate setma in de goederen van Derk Garms Uülersma in qlte
als kerkvoogt van Oldehove voor f 250 restante capitaal volgens obligatie met een jaar rente ad
f 10.12.4 kragt akte van executie d.d. 31-1-1795'". Op 11 april 1795 werd ten huize van betrokkene
beslag gelegd op een bruin eiken kabinet, dito kasje, twee bedden met desselfs toebehooren, twee
paar.groene gordinen en rabatten, vier tijnnen koffijpotten, ses dito schotels, drie dito bierkan-
nen, twalf dito borden, een zilveren brandewijnskop, een dito bierkannetie, twee dito roomlepels,
een piegel, twee bedden met desselfs toebehooren, twee paar groene gordinen en rabatten, een
doziend stoellen, drie tavels, een karn met ijzeren hoepen, vier bakemmers, twalf jonge en oude
paarden, tien zwartbonte koejen. Vreemd genoeg werd hij 29 mei 1796 toch weer als diaken geko-
zen'".

In juni 1797 tenslotte is er sprake van de eigendom van plusminus 54 grazen behuisde landen op
Aalsum onder Oldehove, bij Derk Garms Ulersma en vrouw onder vaste beklemming voor f 200 jaars
gebruikt, door professor Gadso Coopmans als leg.tut zijner kinderen bij wijlen Wilhelmina Catharina
Lewe voor f 6075 verkocht aan de heer H. L. Wijchel en vrouwu°. Maar toen was Derk al enkele maan-
den dood; de collecte bij de begrafenis, eind maart 1797, bracht een respectabele f 15.7.0 op en voor
het gebruik van het zwarte laken betaalde men nog eens een rijksdaalder.

Een jaar later stond zijn weduwe reeds op hertrouwen. Toen werd een inventaris van de goe-
deren opgemaakt als Hailyna Hindr. Stuit weduwe Derk Uildersma met haar overleden man in leven
heeft bezeten, overgegeven door de voormond en voogden van de onmondige pupil. Ondertekend
door Lina Hindriks [dat was dus Heilina's roepnaam], Pieter Vonk voormond, Lambert H. Steut sib-
bevoogd, EijeKlaasens vremde voogd121. Het betrof een boerenbehuizing met schuur en de beklem-
ming van plusminus 112 grazen bouw en weideland, getaxeerd f 12500; nog een huis op dit land,
f 150. Acht paarden, 46 runderen (kalveren en ossen inbegrepen), 20 schapen en 24 lammeren, een
paar zwijnen. Boerenbeslag en huisraad.

Schadelijke staat: aan Pieter Vonk een verzegeling f 1071.10.0, wed. Leeuwe [= Lewe] geb. Alberda
f600, Roelf Kuiter f 200, Pieter Uitjes f400, Kornelis Uitjes f 200, en diverse andere bedragen. Profij-
telijke staat f 16076.5.0, schadelijke staat f 4574.11.2, resteert f 11501.13.6. Het lijfstoebehoren om-
vatte onder andere een "horologie", zilveren schoengespen, zilveren broekgespen, zilveren pul,
zes zilveren lepels met gedraaide staalen, een zilveren snuifdoos en een eiken kabinet.

Op dezelfde dag volgde de afkoop1" tussen Heilina Hindriks Stuit weduwe Derk Uildriksma moeder
en afkoperse, en Pieter Vonk voormond, Lammert Stuit sibbe en Eye Klaasens vreemde voogd over haar
minderjarige dochter bij wijlen Derk Uildriksma. De moeder behield de door haar bewoonde boe-
renplaats met de beklemming der landerijen onder Oldehove, en de gehele mandelige boedel met
alle schulden en baten. Zij zou de dochter tot 18 jaar grootbrengen en dan betalen f 4313.2.5. Het
vaderlijk lijfstoebehoren bleef bij de moeder in bewaring ten voordele van de pupil.

Zoals gezegd was er toen één minderjarig kind. Dat is Abeltje geweest; haar oudere zusje moet
jong zijn overleden en dat zal dan zijn geweest als 'Derk Garrems dogter', voor wie bij de begrafe-
nis eind 1797 f 5.1.5 werd gecollecteerd (en een daalder voor het zwarte laken). Zij stierf dus slechts
acht maanden na haar vader.

Na deze inventarisatie en afkoop werd, nog steeds op dezelfde dag, een huwelijkscontract op-
gemaakt ten behoeve van het tweede huwelijk van Heilina. Daarvoor verwijs ik naar haar eigen
plaats in deze genealogie (Illa-id).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oldehove:

1. Hinderika, ged. 7-12-1783, begr. Oldehove (als Derk Garrems dogter) 22-11-1797.
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AbeltjeDerks Uilersma, ged. 11-5-1788, landbouwersche, overl. Niehove (nalatende zes kin-

deren) 20-1-1836, otr./tr. Noordhorn/Oldehove 10/31-5-1807 JacobusBennema, ged. Noord-

horn 19-8-1787, landbouwer, overl. Niehove (nalatende zeven kinderen) 11-10-1846, zn.

van Menno Bennema en Etje Schuiringa.
Het huwelijkscontract123 van JacobusBennema enAbeltje Uilema (sic). Bruidegomszijde: Etje Schuringa
weduwe M. Bennema moeder, Hendrik Bennema volle broeder, Garmt Willems aangetr. broeder, Trijn-
tje Bennema volle zuster, Jan Schuringa en Martje Folkers, Frans Schuringa en Anje Harms volle ooms en
aangetr. moeien, Arentjans en Aajke Schuringa aangetr. oom en volle moei. Aan bruidszijde: Helena
H. Stoit als moeder, Symen Thomas stedevader, Pieter Vonk voormond en aangetr. oom, Lammert H.
Stoit volle oom en sibbevoogd, Trijntje Tomes aangetr. moei, Eije Klaassen vreemde voogd, Renger
Rijkels en Etje H. Stoit aangetr. oom en volle moei, Jakob Vonk enjanke Geerts Sytzema volle neef en
aangetr. nicht.

Noten (GrA = Groninger Archieven)
1. GrA, SA 2318,1615, fol. 24. 32-
2. GrA, SA 2319, 1616, fol. 22V0, onder Frans- 33-

umer landen.
3. GrA, SA 2320,1617, fol. 27. 34-
4. GrA, SA 2321,1618, fol. 23.
5. GrA, SA 2326,1623, fol. 28.
6. GrA, SA 2342,1631, fol. 39, Fransumerlanden;

GrA, SA 2344,1632, fol. 409V0; GrA, SA 2362,
1641, fol. 297.

7. GrA, SA 2394,1657, fol. 313VO.
8. GrA, SA 2396,1658, fol. 308. 35-
9. GrA, SA 2420,1670, fol. 329.

10. GrA, SA 2422,1671, fol. 209VO. 36-
11. GrA, SA 2424,1672, fol. 321. 37-
12. GrA, SA 2426,1673, fol. 319VO. 38.
13. GrA, SA 2518,1720, vol. 204V0. 39-
14. GrA, SA 2530,1726, fol. 2iivo; SA 2532,1727,

fol. 211VO. 40-
15. GrA, SA 2534,1728, fol. 2i6vo.
16. GrA, SA 2540,1731, fol. 218. 4i-
17. GrA, SA 2542,1732, fol. 220.
18. GrA, SA 2622,1772, fol. 168. 42-
19. GrA, SA 2624,1773, fol. 190.
20. GrA, HJK 903, fol. 131VO, 9-5-1674. 43-
21. GrA, HJK 908, fol. 590VO, 4-12-1680. 44-
22. GrA, HJK 908, fol. 634VO, 18-12-1680.
23. GrA, HJK 909, fol. 279VO, 14-5-1681. 45-
24. GrA, HJK 920, fol. 120,30-4-1692.
25. Als eerste kind is te verwachten (doch niet 46-

aangetroffen): een zoon met name Drewes
Roelefs, geb. ca. 1660. 47-

26. GrA, SA 3168, provincielanden in 't Wester-
quartier, fol. 167, Oldehove. 48.

27. De datum opgegeven in de genealogie Vonck
is niet geheel juist, zie: Egge Knol, De familie 49-
Vonck uitHumsterland, Groningen 1981.

28. GrA, SA 2217, fol. 337VO. 50.
29. GrA, HJK 2567.
30. GrA,HJK, inv. nr. 1846,23-7-1734. 51-
31. GrA, HJK 1847,11-10-1735.

GrA, HJK, inv. nr. 1846,5-3-1735.
GrA, HJK, inv. nr. 1350,5-11-1735, gesloten 16-
4-1736.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 1, rechtdag
Oosterdeel Langewold, 21-11-1747, 5-12-1747,
12-5-1747, 19-12-1747, 16-1-1748, 22-10-1748,
29-10-1748, 12-11-1748, 20-1-1750, 3-2-1750,
17-2-1750, 3-3-1750; RA Westerkwartier, inv.
nr. 299, oud nr. LXIV d 1, pag. 4, 22-5-1750;
pag. 18,20-11-1750; fol. 32,20-11-1751.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 265, oud nr.
LXIV f 1,5-2-1760.
GrA, HJK 2507-2511.
GrA, Ned. Herv. Gem. Oldehove, 11-9-1761.
GrA, HJK, inv. nr. 1352, fol. 68.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 190, oud nr.
LXI d 10, pag. 180,11-2-1760.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 299, oud nr.
LXIV d l , fol. 30,26-6-1751.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 302, oud nr.
LXIV d 4, pag. 84, Oldehove 21-5-1793.
GrA, Ned. Herv. Gem. Oldehove, diaconie,
inv. nr. 7,4-6-1784.
GrA, mr 321, rekestboek, deel 84,30-5-1803.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 303, oud nr.
LXIV d 5, pag. 127, Oldehove 16-5-1803.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 303, oud nr.
LXIV d 5, pag. 17, Oldehove 25-1-1801.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 302, oud nr.
LXIV d 4, fol. 137, Oldehove 4-7-1798.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 397, oud nr.
LXVI c, Hoogkerk, fol. 87V0,4-9-1790.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 397, oud nr.
LXVI c, Noordhorn, fol. 118,30-3-1796.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 299, oud nr.
LXIV d 1, fol. 108,2-4-1754.
GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 299, oud nr.
LXIV d 1, fol. 141VO, 23-11-1756.
GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 343, oud nr. XLII e
1, fol. 78VO, 18-4-1757.
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52. GrA, SA 2217, fol. 337VO.

53. GrA, HJK 2567.
54- GrA, HJK 2552.
55. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 1, rechtdag

Oosterdeel Langewold, 16-1-1748.
56. GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 1, rechtdag

Oosterdeel Langewold, 11-6-1748, 8-10-1748,
15-10-1748,22-10-1748,20-10-1748,12-11-1748,
20-1-1750,3-2-1750,17-2-1750.

57. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 18, oud nr.
LXX c 5, fol. 78VO, Zuidhorn 23-6-1764.

58. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 260, oud nr.
LXIV a 2, fol. 265,19-5-1772.

59. GrA, SA 730,5-10/12-10-1772, fol. 36.
60. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 299, oud nr.

LXIV d 1, fol. 268,30-5-1775.
61. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.

LXIV d 3, pag. 173, Groningen 31-5-1783.
62. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 333, oud nr.

LXV b 22, fol. 53VO, Oldehove, 20-4-1774.
63. Egge Knol, De familie Vonck uit Humsterland,

Groningen 1981, pag. 138 e.v.
64. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.

LXIV d 3, pag. 157 en 158,11-4-1782.
65. GrA, S.A. 452,28-3-1792.
66. Vergelijk: GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 370,

oud nr. LVI e, fol. 43V-47V, 7-9-1798, waar
sprake is van wijlen Grietje Jans weduwe
Uilersma te Middelstum.

67. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 318, oud nr.
LXV b 14, fol. 128VO, 31-3-1759.

68. A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden: tek-
sten, wapens en huismerken van 1238-1814, Assen
1977, nr. 2630.

69. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 366, oud nr. LVI f
2,30-7-1761/31-7-1761.

70. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 376, oud nr. LVI d
3, Middelstum, fol. 81,25-9-1761.

71. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 553, oud nr. XL-
VIII b 1, pag. 108, Rasquert, 1-4-1768.

72. A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden: tek-
sten, wapens en huismerken van 1298-1814, Assen
1977, nr. 2641.

73. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 368, oud nr. LVI f
4, fol. 103VO-112,12-7/14-8-1780.

74. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 377, oud nr. LVI d
4, Middelstum, pag. 403,22-9-1780.

75. GrA, S.A.454,2-11-1796.
76. GrA, S.A.454,14-11-1796.
77. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 370, oud nr. LVI e,

fol. 43V-47V, 7-9-1798.
78. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 377, oud nr. LVI d

4, pag. 458, Middelstum, 26-10-1781.
79. Volgens het desbetreffende 'boerderijen-

boek': 't Zandt 1889-1989, ze druk 1989, no. 86.

80. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 548, oud nr. XXIV
d 2, fol. 95, Zeerijp 4-6-1783.

81. GrA, RA Hunsingo, inv. nr. 377, oud nr. LVI d
4, pag. 553, Middelstum, 29-5-1785.

82. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 796, oud nr. XXII
b 8, fol. i8vo, Stedum, 8-7-1789.

83. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 645, oud nr. XXIII
b 6, Wirdum, fol. 289,17-7-1796.

84. GDW2660.
85. Provinciale Groninger Courant, nr. 42, vrij-

dag 25-5-1827.
86. Provinciale Groninger Courant, nr. 103, dins-

dag 25-12-1827, en van nr. 1, dinsdag 1-1-1828.
87. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 645, oud nr. XXIII

b 6, Loppersum, fol. 40V0,13-10-1790.
88. 't Zandt 1889-1989, ze druk 1989, no. 90.
89. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 637, oud nr. XXIII

c 3, fol. 141, Loppersum, 25/26-4-1800.
90. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 646, oud nr. XXIII

b 7, Wirdum, fol. 52,10-5-1800.
91. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 1071, oud nr. XX-

VIII h 1,13-11-1804.
92. Provinciale Groninger Courant, nr. 75, dins-

dag 18-9-1827.
93. 't Zandt 1889-1989, ze druk 1989, no. 74, betr.

Ippingaheerd te Zeerijp.
94. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 1109, oud nr. XX-

VIIIR1, pag. 137,26 grasmaand 1809.
95. Provinciale Groninger Courant, nr. 8, dins-

dag 19-1-1858.
96. GrA, RA Fivelingo, inv. nr. 646, oud nr. XXIII

b 7, fol. 74-76, Loppersum, 15-4-1801.
97. GrA, Ned. Herv. Gem. Loppersum, inv. nr. 2,

15-4-1801.

98. Boerderijenboek Middelstum-Kantens, Bedum

1983. pag. 378-379-
99. Provinciale Groninger Courant, nr. 9, zater-

dag 21-1-1860.
100. Provinciale Groninger Courant, nr. 42, dins-

dag 8-4-1862.
101. Provinciale Groninger Courant, nr. 56. dins-

dag 11-5-1858.
102. GrA, Ned. Herv. Gem. Oldehove, inv. nr. 1,6-

12-1761.
103. GrA, S.A. 448,14-5-1781.
104. GrA, Ned. Herv. Gem. Oldehove, inv. nr. 1,1-

4-1771 en 21-4-1771.
105. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.

LXIV d 3, pag. 34,35,37,145,146,147,148,149,
steeds Oldehove 15-5-1781.

106. GrA, Ned. Herv. Gem. Oldehove, inv. nr. 7,
Aduard 4-6-1784.

107. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 302, oud nr.
LXIV d 4, pag. 67, Oldehove 27-2-1793.
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108. A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden: tek-
sten, wapens en huismerken van 1298-1814, Assen
1977. nr. 3008.

109. GrA,S.A. 455,28-11-1797.
110. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.

LXIV d 3, pag. 78, Oldehove, 6-6-1783.
111. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 227, oud nr.

LXII c 1, fol. 71V0,24-5-1783.
112. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.

LXIV d 3, pag. 106, Groningen 12-11-1784.
113. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 302, oud nr.

LXIV d 4, pag. 5, Groningen 18-6-1789.
114. GrA, RA Wcsterkwartier, inv. nr. 302, oud nr.

LXIV d 4, pag. 7b, Oldehove 24-3-1790.

115. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.
LXIV d 3, pag. 157,11-4-1782.

116. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 301, oud nr.
LXIV d 3, pag. 24, Oldehove 5-4-1780.

117. GrA, HJK, inv. nr. 1850, Gedaan ten huize van
Derk Garmts Uilersma te Oldehove 19-11-
1793.

118. GrA, HJK, inv. nr. 1850, gedaan Groningen

30-3-1795-
119. GrA, Ned. Herv. Gein. Oldehove, 29-5-1796,

3-7-1796.
120. GrA,RAFivelingo, inv. nr. 432,oud nr. XVII b

4, pag. 138,3-6-1797-

121. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 265, Olde-

hove 12-6/4-7-1798.
122. GrA, RA Westerkwarticr, inv. nr. 302, oud nr.

LXIV d 4, pag. 165, Oldehove 4-7-1798.
123. GrA, RA Westerkwartier, inv. nr. 644, oud nr.

LXXII i 1, fol. 173VO, Noordhorn, 4-5-1807.

Jan Pietersz. Tasman

Trof in de kloosteromgang van de Dom in Riga (Letland) veel overblijfselen uit de historie van
stad en kerk. Behalve de weerhaan van de Dom uit 1595 met op zijn kroon de graffiti:

Anno 1666
Matthias Kleppisch

macht mein Schwantz
gantz

een grafzerk met de tekst:
Hier leyt begraven / Jan Pieterz Tasman / van Schellinghout is / in den Heere gerust / den 3
novemb anno 1679
met als merk een M en een T, rustend midden op de M.
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wegwijs

archiefnieuws

Website Genealogie West-Brabant

www.genealogie-westbrabant.nl
Het doel van onze website is het gratis aan-
bieden van een startpunt voor historisch on-
derzoek in de regio West-Brabant. De website
bestaat uit een aantal onderdelen: het por-
taal, de net-ring en een aantal werkgroepen.
Meer informatie hierover kunt u lezen op de
startpagina van de website.

Een van de werkgroepen heeft een digitale
publicatie gepubliceerd genaamd: 'Bevol-

kingsreconstructie St. Willebrord' waarin tal
van onderwerpen worden behandeld m.b.t.
St. Willebrord, zoals Inwonersreconstructie,
Familiereconstructie, Toponymie, Topogra-
fie, Literatuurlijst etc. Deze publicatie vindt
uop:
www.genealogie-westbrabant.nl/heike

Mare Gabriels, webmaster
http://www.genealogie-westbrabant.nl/

[11 april 2005]

De collectie-Adolfs: heel Nederland op de film!

De Enschedese zakenman Adolfs filmde tus-
sen 1948 en 1970 het leven in zo'n 1500 Neder-
landse dorpen en steden tot 20.000 inwoners.
Dit heeft een belangwekkende collectie films
opgeleverd. 'Heel Nederland op de film!', zo
betitelde Johannes Willem Lambertus Adolfs
(1917-1977) zijn 'Landelijke Filmactie'. Adolfs
liet zijn cameramensen het dagelijks leven in
Nederlandse dorpen vastleggen. Doel was, re-
clame te maken voor de plaatselijke muziek-
verenigingen, en vanaf 1963 tevens voor de

lokale afdelingen van de Nederlandse Blin-
denbond. Dit heeft een unieke verzameling
filmbeelden van het Nederlandse platteland
opgeleverd, met name van de veranderingen
die zich daar tussen 1949 en 1970 afspeelden,
[historisch onderzoek naar de opname- en
vertoningspraktijken van Adolfs door E. Ap-
pels]

[Archievenblad, jg. 109, nr. 3,
april 2005, pag. 19]

Ontstaan der grondwet gedigitaliseerd

Het ING heeft de bijna honderd jaar oude
uitgave over het ontstaan van de grondwet op
internet gezet. Deze gedigitaliseerde editie is
gebaseerd op de uitgave van H. T. Colenbran-
der uit 1908. De uitgave behandelt het ont-
staan van de grondwetten van 1814 en 1815.
Op internet staan ruim vijfhonderd stukken,
variërend van schetsen voor de grondwet en
notulen van de vergaderingen van de grond-

wetcommissies tot correspondentie van
verschillende leden van de commissies en
de briefwisseling tussen Van Hogendorp en
Willem Frederik, later koning Willem I. De
documenten zijn gesteld in het Nederlands,
Frans en Engels.
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projec-
ten/Grondwet

[HG-Nieuws, jg. 12, nr. 1, maart 2005, pag. 6]
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Nu ook digitaal: brieven Huygens

Het ING heeft zes delen gedigitaliseerd met
de briefwisseling van Constantijn Huygens.
De briefwisseling geeft inzicht in talrijke be-
langrijke kwesties en invloedrijke personen
uit de zeventiende eeuw. De oorspronkelijke
delen, samengesteld door J.A. Worp versche-
nen tussen 1911 en 1917. De delen zijn gescand
zodat de originele bewerking zichtbaar blijft.
Een database ontsluit de pdf-documenten op
datum, correspondent en plaats van verzen-
ding. Ook is het beperkt mogelijk om in de

documenten zelf op woord te zoeken. Elk
deel bevat een register van brieven en perso-
nen.

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/
Huygens

ING = Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis,
Postbus 90755,2509 LT Den Haag;

e-mail: rgp@inghist.nl
[HG-Nieuws, jg. 12, nr. 1, maart 2005, pag. 6]

Het Haags Gemeentearchief

Uit de lijst van de belangrijkste - in 2003 bin-
nengekomen - archieven noemen we:
- Joodse instellingen en organisaties, 1837-

1943
- Remonstrantse kerk, 1825-1995
- N.V. De Nederlandsche Boek- en Steen-

drukkerij voorheen H. L. Smits, 1897-1998
- Dagboek van Maria Snoep (diacones), 1939-

1945
- Sportvereniging VODO, ca. 1947-ca. 1978

[Vereniging Opgericht Door Overbruggers,
leerlingen aan de Overbruggings-HBS in
Den Haag, sinds 1946 uit Indië terugge-
keerde scholieren, die in de kampen onder-
wijsachterstand hadden opgelopen]

- Stichting 'Sophia Stichting', 1876-1999
[zeehospitum voor tijdelijke verpleging
van arme Nederlandse kinderen, voor wie
zeelucht en het baden in zeewater noodza-
kelijk werd geacht]

- Distilleerderij De Ooievaar, ca. 1870-ca.
1964 [opgericht door W. F. G. L. Spaan]

- Parochie Heilige Familie, 1880-1999
- LithografischbedrijfGravuraB.V.,ca. 1925-

ca. 2000 [clichéfabriek, opgericht door
N.W.Schaaps]

• Haags Montessori Lyceum, 1950-ca. 1990
Fiets- en fotoclub Gedië, 1917-1921
Sijthoff N.V., 1458-1883 [eigendomsbe-
wijzen en retro-acta (waaronder laatmid-
deleeuwse) van de bedrijfspanden van de
Haagsche Courant aan de Wagenstraat]
IVO-school, 1959-1985 [Individueel Voort-
gezet Onderwijs]
Johan Chandoe, gemeenteraadslid voor de
PvdA, ca. 1975-ca. 2000 [geb. Maskitaboiti/
Suriname 1936]
Hervormde Gemeente, Johanneskapel
1944-1996, Thomaskerk 1942-1995, Laak-
kerk 1942-1995
Haagse Wandelsportvereniging 'De Vier-
daagsche', 1929-2000
Families Barsam, Boutelje en Hausmann,
ca. 1920-1942 [aangetroffen bij verbou-
wingswerkzaamheden]

[Die Haghe, jaarboek 2004, pag. 236-252]

Fusie Drents Archief en gemeentearchief Assen

De fusie tussen het Drents Archief en het
gemeentearchief Assen kan doorgaan. Dit
heeft de Asser gemeenteraad op 24 februari
besloten. De fusie moet nog worden goedge-

keurd door het parlement, omdat het Drents
Archief tot aan het moment van de fusie deel
uitmaakt van het ministerie van OCW. De
nieuwe organisatie, die Drents Archief blijft
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heten, wordt een zogeheten gemeenschap-
pelijke regeling. Naar verwachting vindt de
officiële oprichting medio 2005 plaats.

De fusie moet ertoe leiden dat de histori-
sche informatie van de archiefdiensten nog
beter een groot en gevarieerd publiek be-
reikt. De nieuwe instelling wil dat realiseren
door bijvoorbeeld cultuurtoeristische activi-
teiten te organiseren en een betere service te
bieden voor onderzoekers. Archiefbezoekers

kunnen rekenen op een forse uitbreiding van
het aantal openingsuren (naar 43,5 uren per
week), betere faciliteiten en de beschikbaar-
heid van digitale bronnen. Het Drents Ar-
chief heeft inmiddels een naam opgebouwd
in het ontwikkelen van publieksgerichte ac-
tiviteiten, zoals 'Geheugen in Beeld' en 'Het
Drents Verhalenkabinet'.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 3,
april 2005, pag. 6]

Middeleeuwen on line

Digitaal oorkondeboek maakt Drenthes oud-
ste geschiedenis toegankelijk

Vanaf 27 april wordt de middeleeuwse ge-
schiedenis van Drenthe en Groningen een
stuk toegankelijker. Dan komt namelijk de
site

www.cartago.nl
beschikbaar, waarin alle oorkonden (akten)
van beide provincies tot circa 1600 worden
opgenomen. Een innovatief en uniek ICT-
project: nog niet eerder waren de Middeleeu-
wen voor een breed publiek zo makkelijk be-
reikbaar. Reden voor de provinciale besturen
van Drenthe en Groningen, de Mondriaan
Stichting en andere fondsen het oorkonde-
boek financieel te ondersteunen. Het project
is een initiatief van de Stichting Digitaal
Oorkondeboek Groningen en Drenthe, waar-
in vertegenwoordigers van de Rijksuniver-
siteit Groningen, de Groninger Archieven,
het Drents Archief en Drents Plateau zitting
hebben.

Projectleider Redmer Alma: 'De oorkonden
vormen voor Groningen en Drenthe tot 1600
de voornaamste of soms de enige bronnen.
Dat is voor Nederland een uitzonderlijke si-
tuatie omdat elders meestal wel stadsreke-
ningen, protocollen en andere registers aan-
wezig zijn. Iedereen die onderzoek wil doen
naar de Drentse geschiedenis en cultuur vóór
1600 krijgt dus met de oorkonden te maken:
of je nu onderzoek doet naar een dorp, boer-
derij of familie. Globaal kun je een oorkonde

omschrijven als een schriftelijk stuk, meestal
op perkament, soms op papier, dat dient als
bewijs van een juridische handeling, zoals de
verkoop van een huis of van een stuk grond,
de pacht die jaarlijks betaald moest worden
of een huwelijkscontract. -. De site geeft
naast de afbeeldingen van de akten de volle-
dige transcriptie, dat wil zeggen dat de tekst
geheel is omgezet naar hedendaags schrift.
-. Ook het probleem van de vindbaarheid is
opgelost. De oorkonden die van belang zijn
voor Groningen en Drenthe liggen verspreid
in collecties van tal van archiefinstellingen
binnen en buiten Nederland. Het is ondoen-
lijk om al die collecties door te nemen, zelfs
voor professionals'.

Vanaf 27 april zijn de oorkonden van de
Cisterciënzer kloosters van Assen, Essen en
Aduard op de site te vinden. Komende maan-
den komt een aanvulling met de oorkonden
van de andere kloosterarchieven. In oktober
2007 zijn alle 15.000 Groningse en Drentse
oorkonden toegankelijk.

Bezoekers van de site kunnen onder meer
zoeken op achternaam, voornaam, toponiem,
trefwoord of in een chronologisch overzicht.
-. De zegels zijn in het oorkondeboek opge-
nomen en vormen nu een toegankelijke bron
voor heraldisch onderzoek.

[Drents Archief, Nieuwsbrief,
voorjaar 2005, pag. 1 en 2]
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Erfgoedhuis Zuid-Holland naar Delft

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft een
nieuwe behuizing betrokken in Delft. De ou-
de locatie, het Rij nlandhuis aan de Breestraat
in Leiden, voldeed niet meer aan de eisen.
Aan de Oude Delft is het gerenoveerde Meis-
jeshuis het brandpunt van Zuid-Hollands
erfgoed geworden. In het monumentale
complex beschikt het Erfgoedhuis niet al-
leen over een modern kantoor, maar tevens
over zalen voor congressen, cursussen en an-
dere bijeenkomsten. Van hieruit bedient het
Erfgoedhuis de gehele provincie Zuid-Hol-
land.-.

Musea, bezitters van monumenten, ge-
meenten, scholen, archieven, historische ver-
enigingen en talloze anderen maken in toe-
nemende mate gebruik van de expertise die
het Erfgoedhuis heeft. Een leger vakexperts,

van monumentenwachters tot en met muse-
umconsulenten, ondersteunt erfgoedbeheer-
ders door inspecties, adviezen, trainingen,
ICT en publicaties. In veel gevallen 'on the
spot', dus op de werkvloer, in de instelling of
op en aan het monument.

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is in Ne-
derland uniek: het verenigt praktisch alle
vormen van erfgoedexpertise in één provin-
ciaal huis. Onlangs nog werd het Erfgoedhuis
uitgebreid met het Provinciaal Historisch
Centrum Zuid-Holland, een afdeling die de
geschiedenis van Zuid-Holland samen met
de Zuid-Hollandse archieven voor een groot
publiek toegankelijk gaat maken.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 3,
april 2005, pag. 9]

Sherlock Holmes in een straaljager

Archiefinventarissen Zeeuws Archief di-
gitaal te raadplegen
De archiefinventarissen van het Zeeuws Ar-
chiefzijn voortaan digitaal te raadplegen via
de eigen website en via

www.archieven.nl
Met het invullen van één of meer trefwoor-
den en een muisklik doorzoekt de gebruiker
zo supersnel 250.000 beschrijvingen van ar-
chieven in het Zeeuws Archief. Als Sherlock
Holmes in een straaljager, alhoewel het 'ver-
grootglas' voor het betere speurwerk toch
nodig blijft.

Internetgebruik in optima forma, dat is
de website www.archieven.nl. De moge-
lijkheden van het net worden voor het eerst
volledig benut op deze website waarop een
groeiend aantal Nederlandse archiefdiensten
zijn archieven inhoudelijk presenteert. De
gebruiker doorzoekt zo razendsnel duizen-
den archiefinventarissen. Wanneer wordt ge-
zocht op 'Lillo' wordt in een paar muisklik-
ken duidelijk dat veel documenten bewaard
zijn gebleven in verschillende Zeeuwse ar-
chieven, maar bijvoorbeeld ook in die van

Brabant, Zuid-Holland en Friesland.
Alhoewel het digitale zoeken gemak-

kelijk en snel tot resultaten leidt, is zoeken
met kennis van de archieven toch onmisbaar.
Studiezaalmedewerker Suresh Kalloe licht
toe: 'Niet alle archiefinventarissen hebben
uitgebreide beschrijvingen van archiefstuk-
ken. Het trefwoord of de naam waarop wordt
gezocht, hoeft dus niet vermeld te zijn in de
beschrijving, terwijl er toch iets over het be-
treffende onderwerp of persoon te vinden is
in het archief. Zo vond een bezoeker gege-
vens over de Middelburgse hoedenmakerij
van zijn overgrootmoeder in het archief van
de Middelburgse Kamer van Koophandel,
terwijl dit archief niet naar boven kwam tij-
dens de digitale zoektocht'. Overigens zijn
van tweehonderd archieven alleen de archief-
titels beschikbaar, omdat de archiefinventa-
rissen nog niet gereed zijn. Kalloe: 'Op dit
moment zijn 250.000 archiefbeschrijvingen
en achthonderd archiefinventarissen digitaal
doorzoekbarr via de websites www.zeeuws-
archief.nl en www.archieven.nl'.

Bezoekers van het Zeeuws Archief kunnen
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de archiefinventarissen digitaal doorzoeken
in de studiezaal. En vindt u niet wat u zoekt?
Aarzel dan niet en leg uw vragen voor aan
de studiezaalmedewerkers. Sherlock Holmes

kon ook niet zonder Dr Watson.

[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 25,
maart 2005, pag. 2]

Adresboek en kadastrale kaart

Algemeen Adresboek van de Provincie Fries-
land ca. 1928 op internet te raadplegen op
elke plaatsnaam in Friesland:
www2.tresoar.nl/adresboek1928/index.

php

Het tiende deel in de serie Kadastrale Atlas
van Overijssel 1832 met de gegevens van de
voormalige gemeente Giethoorn verschijnt
in digitale vorm. Met deze uitgave op Cd-
rom heeft Giethoorn de primeur van de eer-
ste volledig digitaal gepubliceerde kadastra-
le atlas in Overijssel. Digitale bestanden zijn
gemakkelijk doorzoekbaar en als extra heeft
het Historisch Centrum Overijssel (HCO) de
scans in kleur van de originele kadastrale
kaarten (minuutplans) toegevoegd. Dit is be-
slist een verrijking ten opzichte van de papie-
ren atlas. Voor eigen gebruik kunnen altijd
nog afdrukken gemaakt worden.

De in 1832 ingevoerde kadastrale admini-
stratie is een rijke bron van gegevens over
de mensen die vroeger in Giethoorn leefden,

hun bezittingen, hun economische activitei-
ten en hun woonomgeving. Deze atlas is een
onmisbare bron voor de beoefening van de
Gieterse geschiedenis 'dicht bij huis'. Giet-
hoorn telde in 1832 circa 1340 inwoners op en
oppervlakte van iets meer dan 3900 hectaren,
verdeeld over zo'n 6600 percelen. Van elk
perceel zijn eigendom en eigenaar, ligging
en oppervlakte, grondgebruik en belastbare
waarde vastgelegd. Vergelijking met de situ-
atie anno 2005 laat zien hoe ingrijpend de
veranderingen in en om Giethoorn sinds 1832
zijn geweest.

Te koop in museumboerderij 't Olde Maat
Uus voor € 13,00; te bestellen bij Stichting 't
Olde Maat Uus, Postbus 2223, 8533 ZJ Giet-
hoorn of per e-mail:

oldemaatuus @ zonnet.nl
o.v.v. naam en adres en overmaking van
€15,00 (incl. verzendkosten) op Stichting
Olde Maat Uus, banknr. 361284500.
[Nieuwsbrief Historisch Centrum Overijssel,

april 2005, pag. 6]

Rijksarchief Antwerpen

Aanwinsten 2003-2004 o.a.:
- afdeling kloosterarchieven: archief van het

Dominicanenklooster van Lier, 1506-1951
- notariaatarchieven i9e-2oe eeuw
- archieven van diverse rechtbanken, 19e-

20e eeuw [bewaard in het Rijksarchief te
Beveren]

Nieuwe toegangen:
Karin Van Honacker publiceerde in 2004

een lijvige inventaris van het familiearchief
van de families Blommaert, Verachter, van
Beynstorp-van Tongeren en van Honsem
(met archief van N. en J.-B. vander Steene)
(1473-1871), een bestand dat al een halve
eeuw in het Rijksarchief Antwerpen wordt

bewaard onder de benaming 'familiearchief
Blommaert'.

Een grootscheeps project tot ontsluiting
van notariaatarchief leidde tot een eerste
resultaat: de samenwerking tussen Georges
Ceurvels en Gilbert De Lille (digitaliseren) en
Georges Küster (programmeren) resulteerde
in een databank waarin totnogtoe de mi-
nuutakten van ca. 40 notarissen werden inge-
voerd, met gegevens uit meer dan 80.000 ak-
ten, waarin naar ca. 220.000 personen wordt
verwezen. Niet alleen kan gezocht worden
per notaris, maar ook op een willekeurige
familienaam! Binnen afzienbare tijd zal per
notaris ook een overzicht van alle akten en
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een lijst van alle eron voorkomende familie-
namen worden gepubliceerd, voorzien van
een inleiding door Erik Houtman.

Ook het project 'Indexen op de namen
van erflaters en erfgenamen in boedelinven-
tarissen en aanverwante' werd voortgezet:
Dora Kennivé en Marthe Schilders zorgden
voor de ontsluiting van deze voor de genea-
loog belangrijke serie voor de heerlijkheden
Deurne en Borgerhout, Gierle, Broechem en
Oelegem, telkens voor grosso modo de 17e-
18e eeuw.

Een klapper op de schepenprotocollen van
Olmen 1524-1650 is te consulteren in de lees-
zaal van het Rijksarchief.
Rijksarchief Antwerpen, Door Verstraete-
plaats 5, B-2018 Antwerpen; website Alge-
meen rijksarchief:

http://arch.arch.be

[Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen,
jg. 3, nr. 1, jan. 2005, pag. 10/12]

Duitsland
Bad Langensalza is de tweede stad van de
Kreis Unstrut-Hainich, waar Hermann Gut-
bier (1842-1936), de nestor van de Thüringer
Genealogie van de 19e en 20e eeuw werkte.
Als gepensioneerd leraar leidde hij het Lan-
gensalzaer Archiv en deed hij heem- en fa-
miliekundig onderzoek. Zijn publicaties en
onderzoeksresultaten [een 'Fundgrube für
den Familienforscher'] zijn raadpleegbaar in
het Kreisarchiv Bad Langensalza. Telefonisch
aanmelden bij Fr. Henning, 03603/859320.
[Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin-
gen, Mitteilungsblatt, Nr. 66, 15. Jg., Marz
2005, S. 1]

Werkgroep Archiv Stadt und Kreis Lauban
Katholieke kerkboeken van de stad Marklissa
werden ontdekt, 13 evangelische kerkboeken
van Langenöls zijn gedigitaliseerd en in het
TsjechischeStaatsarchiefLeitmeritz(Litome-
ritz) kon een schepenregister van Gerlachs-
heim, Kreis Lauban, gedigitaliseerd worden.
De homepage

www.archiv-lauban.de
werd geactualiseerd.

Voor meer informatie over bronbewerkin-
gen en digitaliseringen in Oostduitsland zie
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ost-
deutscher Familienforscher, Jahr 2005, Heft 1
von 4, S. 8/15.

Langensalza, Marktstrafie
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apenstaartjes en wwweetjes

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

Afmanuscript [maart 2005]: Afman.Foundation@wanadoo.nl

Blanckensteijn bulletin [lente 2005]: www34.brinkster.com/blanckensteijn

Blokhuis-Blad [jan. 2005]: genealogie@Blokhuisstichting.nl
www. Blokhuisstichting.nl

Boukrant (Boumeester) [april 2005]: boumees@hetnet.nl

Brinkmania [mei 2005]: brinkman@wxs.nl

Brunja(Brongers) [maart 2005]: adsl5z56z3@tiscali.nl

De Dobbel-beker (Dobbelaar enz.) [ie trim. 2005]: geert.dedobbelaere@belgacom.net
http://users/belgacom.net/dobbel-beker

De Drudenvoet (Klapwijk) [maart-april 2005]: secr.: g.klapwijk@planet.nl

De Eendenkooi (Van der Kooij) [maart 2005): stichtingvanderkooij ©zonnet.nl
www.vanderkooij.org

De Engelenbrug [maart 2005]: www.vanengelenburg.nl

Familiebulletin de Heus [maart 2005]: frans@deheus.nu
www.deheus.nu

Familiestichting Van Dijke [april 2005]: www.genvandijke.nl

Festina lente (Van der Bijl) [april 2005]: festinalente@vanderbijlen.nl

Gens Dunia (Verduin/Verduyn) [maart 2005]: secretariaat@gensdunia.nl

Graafwerk(DeGraaff) [jan. 2005]: acdgraaff@prettel.nl
www.stichtingdegraaff.nl

Heden en verleden (De Graaf) [april 2005]: secr.: riadegraaf@planet.nl
http://home.wanadoo.nl/wdegraaf

Het heden en verleden van de families Hollander [febr. 2005]:
secr.: wim.hollander@zonnet.nl

www.naamvereniginghollander.nl

M.V-K
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boeken

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

Genealogie
J. en R. Overschie, Overschie, een naam, een
dorp, een wapen, een geslacht, een stamboom, een
parenteel, een familie, een verhaal, Oosterbeek
/Honselersdijk 2003, 157 pp., ill. + index
(verkrijgbaar voor € 25,- incl. CD-Rom via
j.goverschie@wol.nl).

EEN NAAM
EEN DORP

EEN WAPEN
EEN GESLACHT

EEN STAMBOOM
EEN PARENTEEL

EEN FAMILIE
EEN

Stamvader van het enige nog bestaande ge-
slacht Overschie is JacobArents,die rond 1605
geboren zal zijn. Halverwege de 18e eeuw
ontstaat een Delftse en een Westlandse tak.
Het boek geeft naast de genealogie ook ver-
halen, beschouwingen en anekdotes betref-
fende Overschie, zowel dorp als familie, en
afbeeldingen van alle nog levende personen
met de achternaam Overschie, 51 in totaal.
Op de bijgeleverde CD-Rom staan, behalve
de inhoud van het boek, ook de stambomen
van alle uitgestorven geslachten Overschie,
alsmede een persoonsregister.

P. Valkenburg, Genealogie en Geschiedenis fami-
lie (Van) Valkenburg, stam 's-Hertogenbosch, Vee-
nendaal 2003,360 pp., ill. + index.

Stamvader van dit geslacht (Van) Valken-
burg is Peter Peeterszn, die bij zijn huwelijk
in 1658 te 's-Hertogenbosch genoemd werd
als komende 'uit 't Land van Valckenburgh'.

Aangenomen wordt dat het hier het Lim-
burgse Valkenburg betreft. De vele bijzon-
derheden maken het een aardig boek, maar
jammer is dat de personen niet genummerd
zijn en een overzichtsschema ontbreekt.

Kwartierstaten
W. Dingemans en J. Groenendijk (red.), Zoek-
licht op Bommelerwaardse families, kwartiersta-
tenboek van Bommelerwaardse geslachten, Zalt-
bommel 2004, 352 pp., ill. + index; ISBN 90-
5994045-8, prijs €29,-.

Het boek geeft 57 korte (vijf generaties)
kwartierstaten van (reeds overleden) per-
sonen die, evenals een groot deel van hun
voorouders, in de Bommelerwaard woonden.
Getracht is uit iedere plaats in het gebied
tenminste één geslacht op te nemen en een
zo breed mogelijk scala te bieden wat betreft
welstand en beroepen. Daarnaast zijn tek-
sten opgenomen die een beeld schetsen van
de tijd waarin en de maatschappelijke om-
standigheden waaronderzij leefden.
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Onderdaan
in Oranje's
oorlog

Diversen
H. Ellenbroek, Van Smederij tot Handelshuis,
Reesink, nu ook onder de rook van Zutphen!, Zut-
phen 2004,144 pp., ill.; ISBN 90-9018653-0.

De bedrijfsgeschiedenis van de firma
Reesink BV begint met een stukje genealo-
gie vanaf ca. 1600 over de voorouders van Jan
Reesink, die omstreeks 1755 naar Amsterdam
trok om daar het smidsvak te leren. Zijn vader
woonde en werkte op boerderij Reesink in
't Gooij onder Hengelo, vandaar de familie-
naam. In 1760 vestigde Jan zich in Warnsveld
en trouwde daar met smidsdochter Gerredi-
na Nijland. Het was hun zoon Hendrik die
later naar Zutphen trok. Op 23 januari 1786
werd hij daar als meestersmid ingeschreven
in het smidsgilde en die datum wordt door
Reesink BV beschouwd als de oprichtings-
datum van het bedrijf. Behalve dat Hendrik
het smidsvak uitoefende, handelde hij ook
in ijzerwaren en smederijbenodigdhcden.
Van daaruit heeft de firma zich ontwikkeld
tot een belangrijke importeur en groothan-
del van onder andere landbouwmachines en
doe-het-zelfproducten.

H.Koo\wijk,Alkmaarse Brandweer 125jaar, Alk-
maar 2004, 96 pp., ill.; ISBN 90-9017923-2,
uitgave van de Historische Vereniging Alk-
maar.

In 1879 nam een aantal leden van de Alk-
maarse turnclub het besluit een vrijwillig
brandweerkorps op te richten. In 2004 vond

de fusie plaats tussen de drie regionale korp-
sen in Noord-Holland Noord. Alle reden
om een gedenkboek uit te geven. Begonnen
wordt met de oudste voorschriften met be-
trekking tot brandpreventie uit 1450. Daarna
volgt een beschrijving van het wel en wee van
Alkmaar op brandgebied tot heden toe, met
veel aandacht voor het persoonlijke, zowel
van de slachtoffers van brand als van de be-
strijders ervan, maar ook, in geval van opzet,
van de aanstichters. Geëindigd wordt met
een overzicht van de belangrijkste branden
sinds 1979 en een lijst van de commandanten,
eveneens sinds 1979.

I. Teunisse, Onderdaan in Oranje's oorlog, Dag-
boek van een Amsterdamse schutter ten tijde van
de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, 1830-1832,
Zutphen 2002,142 pp., ill. + index; ISBN 90-
5730198-9.

Winkelbediende Jan Teunisse f Amsterdam
1805-1851) was (verplicht) lid van de Amster-
damse schutterij en moest daarom deel-
nemen aan de oorlog tegen de Belgen. Hij
hield een dagboek bij, hetgeen tamelijk uit-
zonderlijk was voor een man van zijn status.
De meeste bewaard gebleven dagboeken zijn
van de hand van hogere legerfunctionaris-
sen. In dit dagboek van een 'gewone' partici-
pant worden de gebeurtenissen van onderaf
beschreven. Toch laten de als illustratie afge-
beelde fragmenten een geoefende hand zien.
Na een uitvoerige inleiding over de oorlog
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volgt het eigenlijke dagboek van Jan Teunisse
in transcriptie. Het is een interessant verhaal,
dat de reis beschrijft van Amsterdam naar de
garnizoensstad Nijmegen, de militaire trai-
ning aldaar en het daarop volgende kampe-
mentsleven op het Brabantse platteland. Het

tweede deel van het dagboek over de periode
daarna is helaas verloren geraakt. Een index
op de vele namen van genoemde personen is
toegevoegd.

ABB

Hantw j j ^ J ? BRINCKMAN
1 I u C 1

Amsterdam, ondertrouw 11 mei 1596 (DTB 408/22); Willem van Brouweson [= van Br(o)uhesen]
van Antwerpen, riemmaker, oudt omtrent 24 jaren, 1/2 anno [= jaar] woonende in de Warmoe-
strate, geast. met Phls [= Philips] Noblet de jonge syn swager, by eede hem daetl. [=dadelijk]
afgenomen, verclarende een vrye persoone te wesen, ende Maeyken Brinckmans van Ant-
werpen, oudt 23 jaren, woonende opt Pottebackerspadt, geast. met Jaques Brinckman ende
Dingenken syn huysfrouw, hare vader ende moeder.

Antwerpen, gehuwd [contraxerunt] 29 sept. 1567 (Sint Jacobskerk, PR 215, f. siverso); Jacus
Brinckman - Dingen de Voecht. Getuigen [testes]: M. Jacob Molemaicker, Willem de Cuyper.

Hantw
erpen
i j z e r ^ M A T O N

Amsterdam, ondertrouw 21 dec. 1596 (DTB 408/106); Jaques du Pire van Bailleul by Doornick,
caffatier, oudt omtrent 30 jaren, 6 annos [= jaren] woonende by Boerenverdriet, verclarende
geen ouders [in leven] te hebben, ende Jenne Maton van Antwerpen, oudt 16 jaren, 10 annos
woonende by de Verweryen in de nieuwe stadt, geast. met Alard Maton en Jenne Estienne,
hare vader ende moeder.

Antwerpen, poorter 2 maart 1576 (Vierschaar 151); Alaart Matton, zoon van Niklaas, van Door-
nik, satijnwerker.
Antwerpen, 15 mei 1584 (Schepenregister 380, f. 142); Alaert Matton, boratmaker, debet An-
thonis Lempereur, koopman. Zijn borg was Laureys Estienne zijn schoonvader.
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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
Archievenblad.jg. 109, nr. 1, febr. 2005. F. Schot: Archiefsites: de ontwikkeling van etalage tot zoekma-
chine; R. Blom/Th. Stelling: Niet voor God en niet voor het vaderland en nauwelijks in de archieven te
vinden! [onderzoek naar soldatenorganisaties); P. Böschen: Een toekomst voor het onderzoeksarchief
[wetenschappelijke archieven]; M. Holtman: Googelen door inventarissen ['De inhoud van alle online-
inventarissen van het Gemeentearchief Amsterdam is voor zoekmachines op internet doorzoekbaar
gemaakt'].

IV •-.... ' t

Idem, nr. 2, maart 2005. H. Strijkers: Een archiefcalamiteitenplan: géén ver-van-ons-bed-show!; Nut
en noodzaak van het nieuwe beroepsprofiel van de archivaris; M. Storms: Prekadastrale kaartboeken
in Nederlandse archieven; P. HorsmanfK. Pompe: Het project E-depot bij het Gemeentearchief Rotter-
dam.

Arent thoe Boecop. nr. 77, dec. 2004. J. ten Hoor-van Maren/B, de Waart-Ruijs: Elburg en Oranje. Het ver-
blijf van Willem van Oranje in Gelre's noordelijkste vestingstad in 1580 [o.a. politieke en godsdien-
stige ontwikkelingen in de Nederlanden en in Elburg, het waarom van Oranjes reis, zijn verblijf in
Elburg en een blik op de rekening, e.e.a. met veel achtergrond-informatie over het levensonderhoud
in die tijd].

De Asperensche Courant, volgnr. 96,25e jg., nr. 3, sept. 2004. R.H.C, van Maanen: Bijdendijks azijnmake-
rij 'De Linge' in Geldermalsen; Huwelijk van Lucas van Velzen en Alida van Alphen [1930; aanv.]; Het
nieuws van 70 jaar geleden. Idem, volgnr. 97, nr. 4, dec. 2004. R.H.C, van Maanen: Een moeizame vervul-
ling van de vacature van armengeneesheer in 1860 [benoeming van Adriaan Halffman (geb. Haamstede
1833), geneesheer te Sint Maartensdijk, ging niet door].

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: N. van den Hengel, Holleweg 27,3829 AE Hoog-
landerveen; lidm. € 12,50 p.j.; clubhuis: De Neng, Engweg 7, 3828 CJ Hoogland, geopend elke eerste
woensdag van de maand 19.30 - 22.00 uur; www.hoogland-dorp.nl), 10e jg., no. 3, dec. 2004. N. van Vul-
pen: Verkenners op Hoogland; J. Voorburg: Ruilverkaveling Beoosten de Eem; G. Raven: Hoogland in de
regionale geschiedenis.
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Idem, ne jg., no. 1, april 2005. G. Raven: Zorgelijke dagen of avontuurlijk vakantiereisje? Herinnerin-
gen aan de evacuatie van mei 1940 [opvang te Volendam en Edam]; J. Voorburg: Joden in Hoogland 1940-
1945; Ruilverkaveling, een reactie; J. Reeser: Anonieme briefschrijverij 1925-1934, een reactie [schrijfster
is enig kind van dominee Emile Reeser (1891-1970), die vals beschuldigd werd; omstandigheden en de
rol van eventueel betrokkenen als Albertus Sandbrink en Martha Wernsen].

De Brabantse Leeuw, jg. 54 (2005), nr. ï.L.F.W.Adriaenssen: In memoriam Kees van den Brekel. Aanvullin-
gen op de stamboom Pijnenburg [1942-2004; fragment Peynenborch; i6e-i7e eeuw]; Red.: Brabantse
bastaarden on line [http://www.erfgoedbrabant.nl > genealogie > De Brabantse Leeuw > hulp bij onder-
zoek > databases]; A. Schuttelaars: Het nageslacht van Henrick van Kuythem en Mechtelt van Gerwen.
Een Bossche familie Van Gerwen in de zestiende eeuw; Verv. Paralipomena Moonen. § 4. Moonen in de
grensstreek; Verv. Tien generaties Coenen (van Zegenwerp), i4e-i7e eeuw. Stamreeks Coenen; Verv. De
afstammelingen van Jan de Roy [ook: De Rooij]; G.C.M, van Dijck: Jheronimus Bosch van moederszijde.
Een lastige puzzel [jongste zoon van de schilder Anthonis Janszoon van Aken uit Nijmegen en van de
kleermakersdochter Aleid van der Mynnen; Coemptschier, Van Ysemborch, Van Veghel, Van Hyntham];
Verv. Van Ooien [o.a. te Halsteren, Steenbergen; 18e eeuw].

Burgerzaken & Recht. 12e jg., nr. 1, jan. 2005. G.R. de Groot: De naam: een kwestie van identiteit!; De
nationaliteit van het onwettige kind naar Marokkaans recht; Naamreeksen: stand van zaken. Idem, nr.
2, febr. 2005. Een gerechtelijke vaststelling vaderschap (gvv) na erkenning [d.m.v. schijnerkenningen
werd de Nederlandse nationaliteit verkregen]; W. Zondag: Afstamming en naamrecht [o.a. erkenning
vóór en na de geboorte]; J. Otten: De in het buitenland verkregen huwelijksnaam; H. Vat: Personen- en
familierecht in ontwikkeling. Drie 'nieuwigheidjes' [adoptie van een ongeboren vrucht; wat bij de
rechter niet kan, kan bij de abs; hoe komt een kind aan drie (juridische) ouders]. Idem, nr. 3, maart 2005.
J. M. Otten: De Dood. Een levende materie [administratieve dood, begraven, symbolen, wet op de lijkbe-
zorging enz.].

Buraerraken
(oRecnt

Caert-Thresoor. 23e jg. (2004), nr. 3. W.Ahlers: Jacob van Deventer, nieuwe ideeën en nieuwe vragen; P.
van derKrogt/G. Danku: De Andreas Nagy atlas: een atlas factice uit circa 1660 [met lijst van kaarten in de-
ze atlas]; G. Danku: Twaalf kaarten van Cornelis I Danckerts (1603-1656) in de Andreas Nagy atlas. Idem.
2004, nr. 4. L Ruitinga/M. Storms: Fantasia Cartographica: een fantastische wereld in kaart gebracht; M.
van den Broecke: De Utopia kaart van Ortelius [met los bijgesloten afbeelding].
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Checkpoint (Veteranen), 3e jg., nr. 8, nov. 2002. Oud-tolk Karel Heil speurt naar doodsoorzaak collega's
[78 jaar; o.a. Harry Cobben (1944), Dirk de Bruin (1945)]; Oud- tolken [Rijk de Gooyer (76) en prof. dr.
Wil Albeda (77)]; Ooggetuigen van de Geschiedenis: marineveteraan Harry Floor [geb. Amsterdam
1925]; Interviews met Piet Hopman [80 jaar, soldaat in Korea] en Koos Drost [37 jaar, meteoroloog in
Macedonië (1998) en Albanië (1999)]; Tolk Vithol Kéo [geb. Phnom Penh 1958].

Idem, nr. 9, dec. 2002. Verhalenwedstrijd [uitslag en publicatie); Ooggetuigen van de Geschiedenis
[Peter van der Wal {77), krijgsgevangene op Sumatra 1947]; Interviews met Jan Moederzoon [76 jaar;
Ned.-Indië 1946-49] en Ruurd van Driel [53 jaar; Rwanda en Bosnië 1994 en 1998].

Computergeneaal. 3e jg., nr. 1, febr. 2005. JW. Koten: Het internetadres familysearch.org [van de LDS-
kerk; een handige inleiding]; F. Manche (t):Van een statisch digitaal familiearchief naar een dynamisch
digitaal familiedossier. Op zoek naar een unieke genealogische persoonscode; H.M.Lups: Naschrift; JW.
Koten: Genlias, een vernieuwde website; H.M. Lups: Genlias Monitor; JW. Koten: Internet voor de genea-
loog; Idem: De geheugenstekker.

Cronicke van den lande van Philippuslandt. nr. 10,4e jg., nr. 3, dec. 2004. J. van Alphen: Winter aan het
Zijpe. Goed georganiseerde raid schudde Anna Jacobapolder wakker [1944-45]; J. Kempeneers: De ophef-
fing van een veerdienst [veerschippers Jacob en Nelis Maas met zwager Bram Westbroek (tr. 1915 Maria
Suzanna Maas)]; J.W. Kempeneers: Plichtsverzuim bij brand op Broedershof [vonken uit de stoomtram
veroorzaakten brand in stromijten; 1942; procesverbaal voor drie leden (Neele, Quist en Wolse) van de
'plichtbrandweer', die niet ter plaatse kwamen]; Zwarte handel in de polder [het winkeltje van Maatje
Wesdorp-Stoutjesdijk en een pak koffie in 1940].

Idem (Heemkundekring 'Philippuslandt'; secr.: C. Tichem, Krabbenkreekstraat 2,4675 AZ Sint Phi-
lipsland; E-mail: tibracom@zeelandnet.nl; website: http://www.sint-philipsland.nl), volgnr. 11, se jg.,
nr. 1, maart 2005. J. Kempeneers: Op weg naar de bevrijding. Aan de frontlinie - herinneringen - slachtof-
fers [namen met bijzonderheden]; Idem: Het gezin van Adriaan Kunst (1838-1901) [tr. 1863 Lij ntje Corne-
lia van Nieuwenhuizen].

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (los nummer € 3,40 p.st. op postbankgiro 577.99.25
t.n.v. Doe. Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem o.v.v. het gewenste nummer; red.: drs. Th.A. Fafié,
Kempen 80,2036 EM Haarlem), nr. 32 (2004). Th.A. Fafié: Conrad Willem Mönnich (1915-1994). Luthers
theoloog, cultuurhistoricus en auteur [geb. en overl. Amsterdam (exm. Rust), tr. 1943 Elisabeth Maartje
Wonder]; M.L. van Wijngaarden: Predikantengraven der Evangelisch-lutherse gemeente Rotterdam
(1735-1965) [o.a. Scheffer, Snabilié, Hollinghausen]; G. Fafié (t)/Tft.A. Fafié: P. Stegenga Azn. (1882-1953).
Zijn levensloop en arbeid [Popke Stegenga. geb. Koudum, overl. Ermelo (exm. Bajema), tr. Beuningen
i9O9jennaJ. Ru tgers].

Drents Genealogisch Taarboek (uitg. Drentse Historische Vereniging, Postbus 243, 9400 AE Assen;
dhv@dhv-drenthe.info; www.dhv.ontheweb.nl; lidm. € 25,- p.j.), jg. 11 (2004). A.Arends: Het Cluivinge
erf in Paterswolde [voortbouwend op onderzoek van AlbertHarms (overl. 2003); beschrijving en geschie-
denis van woonplaatsen van Cluivinges en drie fragmenten: I. Johanna Cluivinge (dochter van Laurens
Bommers en Sophia Berniers) tr. Groningen 1630 Derk Roelofs Dillinga. II. Reinder Jans Cluivinge
(zoon van Sophia Berniers) tr. Lambertien Lunsche) en broer Jacob Jans Cluivinge tr. Groningen 1633
Beertien Pieters: nageslacht Cluiving, Baving, Buiting, Hamming, Kluiving, Huising, Aling, Hoender-
ken, Prins. III. Hendrik en Abel Willems Cluivinge (zoons van Willem Hendriks en Sophia Berniers),
nageslacht: Gockinga, Kluiving(e)/Kluivingh, Harders, Meulman]; H.M. Luning: Eerste Oranjekanaal-
bloem in Schoonoord [Primus Florentius Tossanus Auransineus, geb. Schoonoord 1855, zoon van Yse-
brand Kremer en Johanna Mulder (tr. Willemsoord 1844)]; J.W. van Hoorn/R. Sanders: De geslachten
Sikkinge - Sikken uit Exloo en Zweeloo [A: Jan Sickinge te Exloo vermeld 1689-1705 > Sikken, Zikken;
B: Harm Sikking (geb. Gieten 1683, zoon van Lukas Sikking en Trijntje Maethuys) > Sikking(a), Sik-
kenga, Sikken]; S.G. Hovenkamp: Van de beddenplank en andere wetenswaardigheden [bevolkingson-
derzoek te Emmen 1674-1825; interpretatie van gegevens]; R. Alma: Drentse schultezegels 1595-1811.
3. Dingspel Noordenveld [bestond tussen 1595-1811 uit de vijf schuitenambten Eelde, Norg en Veen-
huizen, Peize, Roden en Roderwolde, en Vries; met afbeeldingen; o.a. Alting, Willinge, Ketel, Homan,
Wijnties, Luinge, Meseroy, Crijthe, Winsingh, Linthorst, Wolthers].
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Dwars op, nr. 21, jg. 7, winter 2004. Hooiberg of rietschelf? M.M.C. Tiel-vanBuul: Voorhoutse volksverha-
len. De periode Smolders [Paschalis M.F. Smolders (1910-1998, geb. Geertruidenberg) in 1956 opvolger
van burgemeester De Graaff, tr. 1951 Thea M.M. Nieuwerkerk, uit een suikerbakkersfamilie (Haagsche
Hopjes)]; E. van der Hoeven: Westerbeek aan de Jac [huis gebouwd in 1884 voor Cornelis Westerbeek tr.
Voorhout 1882 Grietje Hoogstraten; in 1903 verkoop aan Johannes W. van Reisen tr. ca. 1915 Johanna
Maria Verdegaal, in 1999 aan de familie Arentshorst]; Straatnaamgeving 1925-1940.

Eigen Perk. 24e jg., nr. 3, sept. 2004. Hilversum in de Eerste Wereldoorlog; Radio door een draadje. De
voorloper van de kabel; Radiodistributie in Hilversum; Foto's uit de oude doos. Idem, nr. 4, dec. 2004. A.
Kos: Waar komt de naam Kerkelanden vandaan? [gronden waarvan een godshuis de inkomsten ontving,
in 1481 door de Gooise marke geschonken voor de kerk van Naarden die afgebrand was; aan (Nieuw)
Loosdrechters verpacht]; K.Abmhamse: Kerkelanden, wat voorafging [de plannen die niet doorgingen];
Voorts diverse bijdragen over de Kerkelanden [o.a. politie, jongeren en buurthuiswerk, basisschool,
straatnaamgeving en winkelcentrum].

Genealogie (CBG), jg. 11, nr. 1, voorjaar 2005. R. Tax: Exlibris in Museum Meermanno-Westreenianum
[collecties van diverse verzamelaars; heraldisch exlibris, vroegste Nederlandse exlibris in de loop van
de 17e eeuw]; V. Roeper. In gesprek met Martine Letterie. Familiegeschiedenis als inspiratiebron voor
historische kinderboeken; R. Zaat: Historische kranten in beeld [digitaal toegankelijk maken]; J. van den
Borne: Verre verwanten. Teleac-familieprogramma met Jan Douwe Kroeske; Idem: De wapenboeken van
Vorsterman van Oyen en Rietstap. Negentiende-eeuwse genealogisch-heraldische standaardwerken
op cd-rom; C. Gietman: Genealogie met snoeimes en bijl. Autobiografische notities van D.G. van Epen
[1868-1930, beroepsgenealoog].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommerlerwaard. 29e jg., nr.
1, jan. 2005. De familie Hoogemoet uit de Westhoek [te Wouw; fragment 1:17e eeuw; fragment 2:18e
eeuw; losse gegevens]; J. Groenendijk: Het geslacht Slegh in Gameren [ook: Slijck, Slijgh, Slech en Rie-
mer; i6e-i9e eeuw]; C.P.H. Soetens/M. Soetens-Menage: De Hoeve Lindenburg in de polder van Kruisland
[pachters/eigenaren 1604-2004]; T. Frijters: Kwartierstaat van Maria Helena Dekkers [Princenhage 1908
- Breda 2003,tr-1935 Antonius van de Laar; Deckers (o.a. te Strijbeek, Ginneken), De Vries (te Princen-
hage), Van Halteren, Van Zundert, Van den Muijsenberg, Verdaasdonk, Van Nijnatten, Van Baal]; Verv.
Diakonierekeningen Andel 1700-1721; Verv. Genealogie (Van) Nieuwkoop uit Wijk; Verv. Genealogie
Branderhorst; G.A. Klein: Aanvullingen en correcties op kwartierstaat Frijters; Verv. Familie Verhoeven
uit Altena; Antw. Kwst. Gerrit Jansz de Feijter [ged. Andel 1737]; Antw. Boot.

Gens Data (afd. Computergenealogie), jg. 22, nr. 1, jan.-febr. 2005. Websites archieven voor publiek
onder de maat; Gens Digit@@l; Feestelijke Jaarlijkse Reunion-dag;J-W. Koten: Zou Wikipedia ook iets
voor de nederlandse genealogen zijn? [elektronische databank met de structuur van een encyclopdie,
waarin men aanvullende gegevens kan deponeren]; F. van Bodegom: Combinatie Macintosh en Reunion,
a winner; R. Keijzer: Tips en trucs;). Netelbeek: De digitale camera en het archief; Printen met Flash; Com-
putergenealogie in Frankrijk; Interview met Frank Lether; Meer filemanager voor je geld; DOS nog
steeds actueel; Converteren van PDF naar Word.

GENS
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Idem, nr. 2, maart-april 2005.B.T. Wilschut: Nieuw: GensDataPro 2.0; GendaLIMs onlangs verschenen
[voor Limburg en aangrenzende gebieden]; F. Lether. Programmeren in HTML-i; H. Hendriks: GDKW of
de Windowsversie van het zoekprogramma KLAPPER; A. Veldhuis: Gens digit@@l; Bescherm uw digi-
tale herinneringen; R. Kei[j]zer. Tips en trucs -2; F. van Bodegom: Is uw (genealogische) boekhouding op
orde?; JW. Koten: Stamboom DeLuxe 4.0; Interview met ir. H. Hendriks; Werkgroep Bronnen, Digitalise-
ring en Beheer.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 20, nr. 1, jan. 2005J. Geenen/G. Delen: Geenen uit Heeze
en Geenen uit Zesgehuchten [hernieuwd onderzoek sedert publicatie in de jaren zestig in De Brabantse
Leeuw]; Verv. Brabanders op het spoor (6) [regesten 1578-1582]; Verv. Hendrik Cost Otten uit Dinther
(1580-1650); Verv. Kwst. Strik; P. van derHeijde: Pachters van de martkttol en het veer in Megen [met lijst
1606-1986, o.a. Van der Heijde, Beckers, Van der Randen, Savelkouls]; Antw. Nouwens-van Noort [den
Ouden, den Ouwe, Nauwen, Van Oort] en Van den Hulsbeek [18e eeuw].

Gens Humana (HCC.Genealogie-Gebruikers-groep; secr.: F.M.P. Goedemondt, Stadskade 238,7311XV
Apeldoorn; E-mail: secr@genealogie-gg.hobby.nl; http://www.genealogie.hccnet.nl), jg. 18, nr. 1, dec.
2004. Het vroegere kwartaalblad is omgezet in een jaarlijks te verschijnen themanummer, voor 2004:
Genealogie van 1811 tot heden, een introductie van 60 pagina's voor beginnende genealogen. Op de eer-
ste bijdrage van F.M.P. Goedemondt: Genealogie vanuit de luie stoel, of: Hoe je met Google een vliegende
start kan maken?!, volgt een door Leonard van Kessel aangeboden cursus [www.groenehartgenealogie.nl].
Deze cursus is weliswaar opgezet voor gebruikers van het archief van Alphen aan den Rijn, maar heel
wel elders in Nederland te gebruiken. Op enthousiaste wijze biedt de auteur zoveel handvaten, dat een
beginner hier veel steun aan kan hebben. De informatie over de bidprentjes in de Achelse Kluis is verou-
derd: ze bevinden zich daar - helaas - niet meer.

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde (corr.: MJ. de Lange, Pasveerweg 34,
8934 BX Leeuwarden; abonnementsprijs voor de volgende - in 2005 verschijnende -jaargang € 17,50 op
bankrek. 32.51.80.903 van de RABO-bank te Groningen e.o., t.n.v. 'Jaarboek Gruoninga'), 47e jg. (2002)
[2004]. P.J.C. Elema: Hamhuis (Winschoten) [i7e-i9e eeuw]; H.Stuut: Het nageslacht van Tonko Ayolts en
Eetje Eenjes [speurtocht naar de herkomst van een familie Tonkes eindigde in eerste instantie bij Tonko
Jans Tonkes (1745-1815), ill. zoon van Anje Jans, die tr. Meeden 1752 Geert Klasens (Dodde/Doddema).
De vondst van een ruzie tussen Tonko Ayolts en Margaretha Tiliking, vrouw van de schoolmeester
Pieter Hagenus, in 1749 in de kerkeraadsnotulen aan de orde, brengt het onderzoek weer op gang. Een
tweede geval betrof Edzo Ebels (geb. 1889) en zijn ill. zoon Jan Klooster]; R.H. Alma: Landgebruikers te
Kloosterburen (1640); G.P. Verver/K.H, van Straten: Genealogie Schaaf (Ulrum). Van wedmannen, dag-
loners en schippers [oudst bekende: Hindrik Meertens, won. Zoutkamp, tr. ca. 1670 Geertien Jacobs.
Bijlage: fragmentgenealogie Schil(t), i8e-i9e eeuw]; P.J.C. Elema/D. Homkes/L. van Amsterdam: Homkes
(stad Groningen) [i7e-2oe eeuw]; R.H. Alma: Dekenlammeren, koeschot, schapenschot, weltplege en
dijkhaver in de Marne [fiscale bronnen, i6e-i8e eeuw; inleiding en transcripties]; Idem: Schotlijst van
Hoogemeeden (1566); A. van der Laan: Busscher [oudst bekende: Gerdt Jans Busscher, tr. (Huw. Contract)
Zuidbroek 1625 Lijsebeth Gerdts]; Th.W. Wildeman: Ds. Johannes Tiliking van Wagenborgen [in 1664
beschuldigd van het verwekken van een kind bij Engele Everts, die in de kraam gestorven was; het bleek
dat méér vrouwen dachten met de dominee ondertrouwd te zijn. Bijlage 1: Korte beschrijving van de
betrokken personen in het leven van Johannes Tiliking. Bijlage 2: Genealogie Tiliking (afk. van Min-
den; i7e-begin 18e eeuw)]; R.H. Alma: Landgebruikers in Den Ham (1517-1604); M. Glas: Landgebruikers
in Den Ham (1659-1717).

Hasselt Historiael. jg. 21,4e kw. 2004. Het 'geheime' schip bij het Zwartewater. Herinneringen aan de
Wereldoorlog 1940-1945 [van Herm Jan Snel (geb. Ruinerwold 1918) en een brief van Piet Stil uit 1945.
Slachtoffers in okt. 1944: Petrus de Valk (geb. Boekei 1920), Gerard Bouwmans (geb. Veghel 1922), Jo-
hannes Nicolaas Huiberts (geb. Beemster 1920)]; Uit de Meppeler Courant van 1954; Twee honderd jaar
geleden; Verv. Zwartewaterklooster, deel 2 [13e eeuw; Rudolf van Coevorden]; Verv. Randfiguren in de
Middeleeuwen (3).
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Heemtijdinghen. 40e jg. (2004), nr. 4. In memoriam Pieter Gerrit Knol (1936-2004); Huisarts in oor-
logstijd [ervaringen van H. Blijham]; N. Stoppelenburg: De inventaris van de hoeve van Gerrit Langerak,
Zuid-Linschoterzandweg 30 [overl. 1788, tr. (1) Baartje Willems van Hoof, tr. (2) 1765 Maria Bouwens
Meltland).

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 11, nr. 1, jan.-maart — r~ j ; :—
2005. O. van der Vliet: De legeszegels van de gemeente Winters- H6r3lClïSCn
wijk 1917-1977; H. de Vries: De wapenvoering van Hendrik VII, T"j J/-I cr\\ i-i ff-
hertog van Zwaben en Rooms koning [1211-1242, zoon van Fre- „.„„.L.™,,.»™,
derik II van Hohenstaufen en Constance van Aragon]; R. van ,•"..'"".!*""""*"" *" >;
Dijk: Heraldische filatelie. 3. Baden-Württemberg en Mayotte
r -ï ] • 1 T T ï ~ ï • • De tegesïegels van de

[eiland in de Indische OceaanJ; Wapenregistraties 2004; A.C. gemeente winterswijk 1917.1977

Zeven: Een gedigitaliseerd zegelbestand (sigilloscopie) of een
gezamenlijk menselijk geheugen [pleidooi voor een centraal
databestand t.b.v. verschillende wetenschappelijke disciplines;
de auteur is bereid e.e.a. te coördineren; hoe staat het met de
gedigitaliseerde zegelcollectie van ons Heraldisch Archief? -
zou dat niet als basis kunnen dienen?]; J.A. deBoo: Heraldische
curiosa. 8. Wapen- en geslachtkunde, heraldiek de schaamte
voorbij [genitaliën]; W. vanZon: Genealogisch en heraldisch con-
gres 2004 te Brugge.

Historische Kring Bussum. jg. 20, nr. 3, dec. 2004. H. Klein: Het melktransport in vroeger tijden; F. de
Gooijer: De meridiaan van de melkstraat [landelijke tijdsverschillen; tijdtabellen waren nodig om o.a.
lijndiensten op elkaar aan te laten sluiten; Zomertijd en Midden-Europese Tijd]; Idem: Messentrekkerij
op de Bussumse kermis [1770; soldaat Thomas Delva/Delvaart uit Naarden werd lastig gevallen]; Verv.
Geschiedenis van Bussum.

Historische Kring Eemnes. jg. 26, nr. 3, sept. 2004.25 jaar Historische Kring Eemnes [goede wensen en
opmerkingen, herinneringen en foto's]. Idem, nr. 4, dec. 2004. Familieverwantschap tussen de schilder
Jan Luif en de zouaaf Jan Luijf [geb. 1946 resp. 1847]; Expositie van foto's van Vermandel [van Eemnes
jaren 1950-70]. Levensverhaal van Charles Louis Vermandel [geb. Meester Cornelis 1899 (extn. Obdam),
tr. Batavia 1923 Louise M. M.Th. Wagenaar].

Historische Kring Loosdrecht. nr. H5,3iejg., najaar 2004. Interview met Wim Pijl [geb. Oud-Loosdrecht
1905, overl. 1995]; R. Loenen: Uit de Rechterlijke Archieven [Philip Stam (ged. Oud-Loosdrecht 1724), chi-
rurgijnsknecht, gedaagd in 1753 wegens wangedrag en zijn bezoeken aan Hendrikje Pos, vrouw van
Gerrit Gijsbertsz Bos]; Verv. Wetenswaardigheden over molens in Loosdrecht e.o.; C. Verbiest: De Trouwe
Wachter [molen vermeld sinds 1831]; Verv. Zeilmakerij Vreeken; Verv. Vertrouwde zeilschepen. De
Scheldejol; Verv. Brand in Loosdrecht: Brandmeesters [o.a. Van Zijtveld, Mus, Van Waveren, Freese, Van
Reenen, Manten, Hennipman]. Idem, nr. 146, winter 2004. B. deugt: Hacke:'... vertaalde Dante; platen
van Doré' [J.C. Hacke van Mijnden (1814-1873)].

Holland. 36e jg. (2004), nr. 4. K. van der Haven: Theatrale vieringen van de Vrede van Rijswijk (1697)
in Amsterdam en Hamburg; M. Schrevel: Rode luiers, Hollands fabrikaat. Communistische gezinnen
in de jaren vijftig [o.a. interviews met 'luierdragers' tussen 1937 en 1952, tieners of pubers tijdens de
Koude Oorlog]; Klimaat wereldzeeën in kaart met dank aan Hollandse zeevaarders [project afgerond
met weer- en klimaatgegevens 1750-1850 uit scheepsjournalen]; De archievenman [een bezoek aan het
gemeentearchief Katwijk]; K. van der Wiel: Had de burgemeester van Jan Steen een knallende ruzie met
zijn dochter? [het Rijksmuseum heeft een schilderij van Jan Steen aangekocht, 'de burgemeester van
Delft en zijn dochter' (1655), dat afgebeeld is op het boek 'Overspel en onbehagen' van Simon Schrama.
Mogelijk werd afgebeeld burgemeester Gerrit Cornelisz Welhoeck (tr. (1) 1620 Maria, tr. (2) Amsterdam
1627 Petronella Spiering; hun dochter Agatha (1637-1715) wilde in 1654 trouwen met de drieentwintig
jaar oudere weduwnaar dominee Arnoldus Bornius; na jarenlange tegenwerking en ruzies trouwden
zij alsnog in Schermerhorn in 1670]. Idem. 36e jg. (2004). Archeologische Kroniek.
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De Indische Navorscher. jg. 18 (2005), nr. 1. P.A. Christiaans: Genealogie van de familie Rambaldo [Joan-
nes Rambaldo (geb. Amsterdam 1790; exm. Rietman), tr. Soerabaja 1825 Maria Clara Moorrees; nage-
slacht]; Uit de Indische bladen (II) [met namen van leerlingen Gymnasium Willem III te Batavia 1869-
70]; Leden keuringscommissie vallen zelf in de prijzen [voor vee of pluimdieren; 1864]; Grafschriften in
de Oost (IV) [begraafplaats Kembang Koening te Soerabaja]; Verv. Doopboek der Protestantse gemeente
van Djokjakarta 1906-1926.

De Kleine Meijerij. jg. 55 (2004), nr. 4.]. Ketelaars: Cia van Boort (1904-1983). Een beknopte terugblik
op haar leven, in het jaar waarin zij honderd zou zijn geworden [Maria Clasina van Boort, geb. Zalt-
bommel; trad op met haar poppentheater, verhuisde in 1950 naar Oisterwijk]; De Nicolaaskerk in
Helvoirt [bouwpastoor Eduard Blomjous (benoemd 1895), architect J.H.H(ubertus) van Groendael
(1868-1942)].

Het Kromme-Rijngebied. jg. 38, nr. 4, dec. 2004. A.A.B, van Bemmel: Licht op stenen kamers in het
Kromme-Rijngebied ['een 'stenen kamer' op het platteland mag worden opgevat als een boerderijtype
met een L-vormige plattegrond'; in archieven werden er vijf in dit gebied gevonden]; De sloop van het
kasteel Schonauwen in 1813 [gekocht in 1812 door Hendrik Ravee (overl. 1833)]; T. Marseille: Iets over
Wijkse schippers rond 1580.

Millings Taarboek (Stichting Millings Jaarboek; secr.: Postbus 50, 6566 ZJ Millingen aan de Rijn;
16,50), deel 9 (2004). N. Heil: De Gramatter. Een geweldige persoonlijkheid, doch de gulheid en vriende-
lijkheid zelve [bijnaam van Hendrik Deeken, 1879-1967; Millingse bijnamen]; W. Oteman: De Millingse
kerk. De verbouwing in het midden van de negentiende eeuw; N. Heil: Steven Arntz en de mannenzang-
vereniging Crescendo [kroniek op rijm 1891]; B. van der Hoeven: Grensoverschrijdend drankmisbruik
[veldwachter Schoonakker stelde een rapport op in 1922 over drankmisbruik onder Millingenaren; bier
en foezel waren in Duitsland goedkoper]; W. Oteman: Eregalerij van de allersterksten. Vijfentwintig
Millingenaren die de leeftijd van negenennegentig jaar of ouder bereikten [levensbeschrijvingen]; W.
Spann: Op zoek naar het Millingse jaag- of lijnpad [de jagerij, de scheepvaart, het beroep van paarden-
jager]; B. van der Hoeven: Kees van Raaij. De mytische zoektocht van een sferoloog [geb. Ginneken 1946,
schilder, beeldhouwer, graficus]; H., M. en N. Awater: Annie Lem 100 jaar [Johanna Theodora Petronella
Lem, geb. Millingen 1904, onderwijzeres; haar zuster Truus huwde Gerrit Awater (overl. 1945)]; W. Ote-
man: Schijt aan de veldwachter [Johannes Heesenman; herbergier Gerrit de Wildt hield zich niet aan de
sluitingstijden; 1843; tijdens kerkdiensten was de gelagkamer vol en werd er hoorbaar gespeeld op de
beugelbaan; desgevraagd beloofden de spelers op te houden zodra de kerkdienst zou zijn afgelopen!];
J. van Eck/B. Koenders: Historie van de voetveren op Millings territorium [o.a. de veren van Wim van
Ophuizen (1878-1956), Wim van Wijck (1917-1956), firma Eerden-Janssen, Gertje Bom, Jan Lemmens
(1947-1999), Bruno Kievits (1965), Arnold Giebels (1939)]; G.J. Griepsma: 100 jaar Bakkerij Selten op de
Pais [Theodorus Selten (1879-1941) begon in 1904, tr. 1902 Catharina van Ophuizen]; W. Oteman: De Mil-
lingse bevolking in 1822 [naamlijst hoofdbewoners en aantal gezinsleden, o.a. Arntz, Pilder, Rijmens,
Van Wijk]; W. Spann: Millingse schippers en scheepseigenaren in 1878.

Molens, nr. 75, aug. 2004. Idem, nr. 76, dec. 2004. Verplaatsing poldermolen van Wadenoijen; Molen
De Vriendschap te Bleskensgraaf [eigenaren Jan Dorresteijn en Mary de Klerk]; Molens in Rusland;
Belvedereproject Apeldoorn brengt molens terug in beeld; Een eeuw geleden... werd er alom geknoeid
[Lucas Manders, schorsmolenaar te Drunen, maakte zich sterk voor de oprichting van de Algemeene
Molenaarsbond rond 1900; kwaliteit van de grondstoffen en vervalsing van het eindproduct in binnen-
en buitenland; bestrijding in Nederland].

Idem, nr. 77, febr. 2005. Interview met Arie de Koning [83 jaar; begon 60 jaar geleden zijn 'molencar-
rière' met De Eersteling te Hoofddorp]; Een monument van valstroom [de Oude Molen te Valkenburg];
Historie, deel 5: Een eeuw geleden... viel er in het molenaarsvak veel te verbeteren.
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Nationaal Archief Magazine. 2004/4. Project 'Afscheid van Indië' brengt geallieerde bronnen in kaart
[1940-49]; S. de Leeuw. 'Het is zaliger te zenden dan te ontvangen'. Hoe televisiepionier Erik de Vries
(1912-2004) zijn persoonlijke lijfspreuk trachtte te realiseren [zijn privéarchief is overgedragen aan het
Nationaal Archief]; Bevrijdingskinderen op zoek naar hun biologische vader; J. Jansen van Galen: Om
erger te voorkomen; Drees en de dekolonisatie van Nederlands-Indië; Op bezoek [bij romanschrijfster
Rosita Steenbeek (1959)].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXII, No. 1, febr. 2005. P.M. Kernkamp: Tussen Reformatie en Revolutie.
De familie Paspoort te Delft [eind 16e eeuw te Dordrecht; acht generaties]; Verv. Het Wijkse geslacht
Stneets - Van Coddenoerde - Van Schuylenburch [i6e-i7e eeuw; Bijlage 1: Getuigenverklaringen
over het gedrag van Aert van Schuylenburch te Antwerpen e.o. (1612). Bijlage 2: Fragmentgenealogie
van het geadelde geslacht Van Schuylenburch].

De N S) iL- II li ̂  LU (& (S lui w

't Onderschoen jg. 26, nr. 4, winter 2004. Denekamp toen, Denekamp nu (8); H. Boink: Explosie buskruid
zette huis winkelier Viskorf te Denekamp in 1846 in brand; Kijken bij de oosterburen. Veldhausen met
zijn dominante kerktoren [met beknopte geschiedenis van het dorp]; Uit de gemeenteraad van 1929;
Inwoners gemeente Denekamp medio 19e eeuw voor Kantongerecht in Ootmarsum (III) [Weenders,
Hulst, Koopman, Hulsmeiers, Broekhuis, Haneveld, Kuiper, Ottenjan, Lusthuis, Fisscher, Poppink];
Luisteren naar kloosterverhalen van 60 jaar geleden.

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 13e jg., nr. 1, jan.-febr. 2005. Verv. De politie in de loop der tij-
den (1400-1940) in een genealogisch perspectief (4); Verv. Speurtocht naar de Middeleeuwen (6) [te Har-
derwijk; Van Byssell, Wit(te), Van Hulzen, Feyt/Feyct; 16e eeuw]; Beroepen van toen: pijpenmaker (2)
- plaatsnijder; A. Meddens-van Borselen: De vredegerechten in Noord-Holland, 1811-1838 [o.a. Pabst, Van
den Ende, Stavering, Van Wickevoort Crommelin, Wittebol]; K.J. Slijkerman: Een geslacht Molenaer uit
Rhoon [oudst bekende: Jacob Pietersz tr. ca. 1660 Grietje Dircks Sloof ]; A. C. Zeven: Zegels van dertiende-
en veertiende-eeuwse schepenen van Arnhem; JW. Koten: Ziek van je voorouders [erfelijke ziekten]; Idem:
De risico's van genealogisch DNA onderzoek.

<d rfgoed
Ons Voorgeslacht, no. 565,60e jg., jan. 2005. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Droo-
gendijck alias De Licht uit Charlois [eind i6e-i8e eeuw]; A.B. den Haan: Kohier van de 1000e penning
van Barendrecht 1626; A.B. Maliepaard: De oudste generaties van de familie Nouwe(n) te Ridderkerk en
Hendrik-Ido-Ambacht [i7e-i8e eeuw].

Idem, no. 566, febr. 2005. L. Baerts-Oskam (t)/H.M. Kuypers/G. Oskam/F.H.J. vanAesch: Kwartierstaat van
mevrouw L. Baerts-Oskam, Deel 1 [1918-2000; kwn. vooral in de Krimpenerwaard; Oskam, Blanken,
Van der Graaf, De Jager, Stuurman, Burger, Ooms, Bode]; K.J. Slijkerman: Vermogenden in Crom-
strijen anno 1631 en 1638; T. van der Vorm: Begravenen te Berkel uit de Kerkrekeningen; R.F. van Dijk:
Antwoord Van der Hoef alias Van der Graft [te Gorinchem, I7e-i8e eeuw].
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VOORGESLACHT
Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Idem, no. 567, maart 2005. Verv. Kwst. Bacrts-Oskam [kwn. 512 t/m 1023]; K.J. Slijkermam De weerbare
mannen van Oost-IJsselmonde anno 1672; A. Sloo tweg/T.van der Vorm: AriacntjeJansdr:Cock of Roets? [ant-
woord op vraag2OO4.O3i;stamreeksAriaentjeJansdrRoetstr.Berkel 1648 CornelisPouwelszBuijtewcg;
stamreeksAriaentjeJansdrCock tr.Delft i656CornelisDirckszBuijtewech(ncef van voorgaande)].

Oostgcldcrs Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek (Oostgelderse Stichting voor Genea-
logie en Boerderijonderzoek; abonnement € 14,- p.j.; adm.: Bloemendalswcg 6, 7429 AL Colmschate;
e-mail: z.hissink@12move.nl), jg. 22, nr. 1, ïekw. 2005. Verv. Genealogie Bieleman/Bielderman; 4. W.A.
Bruins: Havezate-boerderij Pioen te Duiven [regesten van voluntaire- en tinsprotocollcn betreffende de
havczate 1637-1711,1810; Genealogische aantekeningen van de bewoners Cloeck, Smullingh/Schmul-
ling, Haeghdorn, Aleve, Klein, Nooy, Rademaker, Van Voorts tot Voorst, Peters, Verhoeven]; J. Renema:
'Onze Wassings' [commentaar op de inhoud van een Cd-rom; Wassing/Wassink]; G.J. Goorman: Gene-
alogie Lubbert op Naberhuis [tr. ca. 1600 Heiltje Dirks; Overvelt, Geltink, Plaggert, Heetbrink/Hiet-
brink, Fox/Focks, Siberink, Scheuter/Schutter, Noevcr]; G. Kind-Renskers: Kwartierstaat van Grada Ca-
tharina Renskers [geb. Winterwijk 1944; Renschers/Rensgers, Te Kronnie, Ter Weeme, Wolfs, Schreurs,
Nijenhuis; voornl. te Winterswijk]; E.A.N, van der Kuip-Zilvold: Verbetering artikel op Internet [welk
artikel?, en waar op internet?; Van Silvolden, 15e eeuw]; Aanv. Valkuilen [Pasman].

Oud Alkmaar. 28e jg. (2004), nr. 2. Een interview met Paulïne Bakker, schilderes van een nieuw drieluik
voor de Grote Kerk [geb. Amersfoort 1966]; H. de Raad: De viering van het 700-jarig jubileum van de stad
Alkmaar in 1954. Idem. 2004, nr. 3J. Cox: Het zwaard van Cabeliau is bewaard! [jhr. Jacob Cabeliau (afk.
van Gent), gouverneur van Alkmaar (1573)); T. Gras: Het zickenvervoer van Pouwels te Alkmaar [J.C.
Pouwcls (1901) uit Amsterdam kocht autobedrijf en garage in 1924/25]; E. Hattuma; Arie Johan Stikkel jr.
Altijd aan het uitvinden [Crossley-importeur]; J. Drewes: Rugnummer 2004, doctor Valk, 50 jaar weten-
schappelijk voetbal in Alkmaar [het proefschrift en de promotie van Gerrit Valk].

De Ratel (Historische Kring Huizen), 25e jg., nr. 1, febr. 2004. Verv. Terug in de tijd (3). Idem, nr. 2, mei
2004. D. Schaap: Jacob Prins en zijn 'aantekeningen' (deel 1) [1793-1870, eerste havenmeester van Hui-
zen]; K. Westland: Scheepsongevallen in Huizen [voorlopige lijst van scheepsrampen 1719-1943]-

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder-Amstel, jg. 20, nr. 3, dec. 2004. R.P. Siekermam De Kleine
Saet > Meerzigt > Mecrzicht 1616-2000. Deel 1:1616-1806 [huurders en eigenaren van de boerderij op
de hoek van het Abcoudermeer en de Holendrecht, huurprijzen, grondoppcrvlakte en verdere bijzon-
derheden; o.a. Pijl (1639-1673), Buijs (1684-89), Visch (1690-1716); Veenderij in de 19e eeuw: Van Cranen-
burgh, Mahne en Wijthoff ]; M. van Dijk: De brandweer van Ouder-Amstcl.

Stad en Lande (Schouwen-Duiveland), no. 111, 41e jg., nov. 2004. J.H. Midavaine: 'Toverheks op het
boerenland'. De gevolgen van een buitenechtelijke relatie in negentiende-eeuws Nieuwerkerk [Pieter
Goudzwaard (geb. 1835, zoon van Johanna Tuynman) verwondde Hubrecht Bal (1831-1888, zoon van
Johannis Bal) om diens aanhoudend gescheld i.z. de verhouding van Pieters moeder met Hubrechts
vader; met fragmenten Goudzwaard en Bal];/, en M. van Damme: Verhaal van Jan Zoeter en Pieternella
van Sas in Kerkwerve [beiden geboren 1819, tr. Bruinisse 1845].
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De Stelling, nr. 90, jg. 23, sept. 2004. Weststellingwerf en haar buren. De Sint Lambertus-markt; Wa-
tersnood 1825 [ten gevolge van een dijkdoorbraak spoelde o.a. het huis van Jan Theunis Dragt weg drie
gezinsleden kwamen om; tr. 1797 Roelofje Alberts weduwe Heijne Anders; haar dochter Jantje Heines
Beekhaus tr. 1817 Egbert Koenders Dijkstra]; Lijst van eind 1814 nog vermiste personen, wonende in de
Stellingwerven en dienst doende in leger of marine van Napoleon.

Idem (Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.; secr.: I. Naafs-Loman, p/a Gracht 15, 8485 KN
Munnekeburen; e-mail: ikenaafs@xs4all.nl; www.home.zonnet.nl/destelling), nr. 91, jg. 24, jan. 2005.
B. Dragtsma: Joodse families in Noordwolde [o.a. Woudstra]; Y. Duursma: Het vergeten kerkhof van
Oldeholtwolde; Meten met oude maten; Een bisschoppelijke akte uit 1478 [benoeming van Peter van
Uuterwijk tot kastelein van K\iinre];K. Kerkstra-Ernst: Matriarchale reeks van Anna Marije Kerkstra [geb.
Biddinghuizen 2004; Van der Wey, Roorda, Hettinga, Galema, Van der Werf (te Hichtum), Engwerda,
Teppema, (zx patr.)].

Strol Zaand (Kaatsheuvel), jg. 9 (1994). Zes afleveringen met artikelen Herdenking 1940-1945, gevuld
met herinneringen. Nr. 1, febr. De Ketsheuvel in oorlogstijd; De crisisjaren [Verhiel, Muskens, Roozen-
brand, Kops, Ypelaar, Damen, Ververs, Klis]; Schoen- en lederwarenfabrieken, toeleveringsbedrijven;
De luchtbeschermingsdienst. Idem, nr. 2, april. De verhalen van Kaatsheuvelse militairen [Broeken,
Damen, Van Nieuwstadt, Van Heesch]; Gerardus (Gerrit) Wilhelmus Jansen [1919-1940]; Belevenissen
van Kaatsheuvelse mensen tijdens de Meidagen 1940. Idem, nr. 3, juni. De gesneuvelden in de Meidagen
1940; Het eerste bezettingsjaar. Idem, nr. 4, aug. Winterhulp Nederland; De dagelijkse gebeurtenissen.
Idem, nr. 5, okt. De tijd van verduisteren; Distributie; Het persoonsbewijs; Inkwartiering. Idem, nr. 6,
dec. Het Nederlands Arbeids Front; Pierre van Boxtel, sergeant-pilot van de R.A.F, [overl. bij Chester/
Engeland 1941]; De plaatselijke NSB-ers of collaborateurs.

Terugblik 'AO-'AS. 42e jg., nr. 10 (436), okt. 2004. W. Oldenburg: De Rotterdamse haven in de Tweede We-
reldoorlog; R.E. Taselaar. De belevenissen van Baron W.J.S.A. van Nagell voor, tijdens en na de Tweede
WO. Idem, nr. 11 (437), nov. 2004. W. Gieling: Ziekenhuis en zusters in oorlogstijd; W. Oldenburg: Het be-
drij fsleven in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog; A. Monfrooij: Angstige dagen in Almkerk [1944-45] •
Idem, nr. 12 (438), dec. 2004. C. Tinschert: Drie maart 1945 - Het bombardement op het Bezuidenhout;
Verv. Grootvader; Zeventigers vertellen [G.W. van Silfhout over zijn belevenissen in 1940-1945 te Wage-
ningen.

Tussen de Voorn en Loevestein. nr. 123, jg. 40, dec. 2004. P.F. Elbers: Zaltbommels scheepvaart in de 19e
eeuw [o.a. verzanding van de haven, riviercommissies, scheepswerf J. Meijer (produceerde in 35 jaar
465 schepen), de schepen]; J. terHeege: Weldra sloegen de vuurpijlen door de lucht [t.g.v. het 40-jarig
ambtsjubileum van hoofdonderwijzer Gerrit Hendrikus van Horten in 1868 in Rossum (geb. ald. 1807,
tr. Heerwaarden 1839 Anna Hendrika Vermeulen)]; De restauratie van kasteel Nederhemert. Interview
met uitvoerder Adrie van Mook; Nieuws van het Streekarchief Bommelerwaard.

Tweestromenland. nr. 122,24-XII-2004. M. van Oss-van Dinteren: De honingbij en de imkerij in het land
van Maas en Waal [ontwikkeling van de bijenhouderij in deze streek; ledenlijst bijenhoudersvereni-
ging Leeuwen 1951]; E. Brons: 225 Jaar brandweerzorg in het land van Maas en Waal, deel 1; H. van Capel-
leveen: Van pastorie tot Capelhof (deel 1) [verkoopakte uit 1689]; Kwartierstaat (6 gen.) van Wilhelmus
Antonius van Mulukom [1868-1954; —, De Haardt, Van der Wielen, Briehl]; Dispensatieschema van
Joannes van Mulukom en Joanna Frederika de Kadt [tr. Afferden 1793].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 13e jg., nr. 2, dec. 2004. M. van Tielhofi Eendenkooien in Rijn-
land in de vroegmoderne tijd; M.-L. ten Horn-van Nispen: Hendrik Wortman [Amersfoort 1859 - Den
Haag 1939; 'kreeg bekendheid door havens en de Zuiderzeewerken']; Bibliografie Nederlandse Water-
staatsgeschiedenis [literatuuroverzicht 2003, met aanvullingen uit 2001 en 2002].

Van 't Erf van Ermel (secr.: DJ. van Wijngaarden, Kleine Bosweg 11,3853 EX Ermelo; lidm. € 12,- p.j. op
postbanknr. 565.9825 t.n.v. penningmeester Oudheidkundige Vereniging te Ermelo), nr. 36, jan. 2005.
Speciale uitgave i.v.m. de komende vieringen van het 1150 jarig bestaan van Ermelo. P. Yska: Ermelo 1150
jaar (855-2005). Maar wat gaan we in 2005 eigenlijk herdenken? Over de ouderdom van Ermelo en de
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betekenis van haar naam; T. Loggers: Bouwbureau Arti [wie waren de architecten?: Louis Alexander van
Essen (geb. Den Haag 1871), Hendrikus Hermanus van Zeggeren (1882 Velp 1974)]; H. van Dijk: Boerde-
rijen in en om Ermelo. De Birkeboomen [bouwhof, ook genaamd Brinkhorst; eigenaren de ambtsjon-
kers Van Wijnbergen tot de verkoop in 1725 aan Anna Nuck weduwe Sibrandus Brantsen te Harderwijk
> vererfde op aangetrouwde families Van Westervelt; Van der Meen (1832), Van Meurs, Van Strijland
(1908); bewoners o.a. Van de Pels, Van Malestein, Van Veldhuizen]; T. Hazeu-van Veldhuizen/T. Hoekstra:
Genealogie, een antwoord op de vraag: 'wie ben ik en waar kom ik vandaan?' [met als onderzoeksvoor-
beeld het Huis van Barmhartigheid en zijn bouwer dominee H.W. Witteveen; kwst. van zijn dochterJo-
hanna Catharina, geb. Ermelo, overl. ald. 1846; Witteveen (te Lemmer), Dermont/Dermout (uit Leiden),
Volten (te Harderwijk), Bronsveld (idem)]; P. Yska: Een vliegtuig stort neer op Veldwijk in 1943; 'Het
weitje', hart van 't ouwe darp [met oude foto's]; P. Yska: De ontwikkeling van de korfbalsport in Ermelo.

Veluwse Geslachten, jg. 30 (2005), nr. 1. A. Tanke-Oosterbroek: Genealogie Oosterbroek [oudst bekende:
Heijmen Hendriks Oosterbroek tr. Epe 1716 Margarita Jans Borgondij; met veel vondsten uit Rechter-
lijke Archieven]; E. de Jonge: Waar ligt de bakermat van de familie ten Holthe?; C.B. van derBurgh: Kwar-
tierstaat Maria van de Vlasakker (1785-1852) [geb. Scherpenzeel/ged. Amersfoort, tr. Woudenberg 1803
Willem Hendriksz Brom; —, Verschuer (te Amersfoort), Van Broeckhuysen, Van Wolfswinckel]; E. de
Jonge: Grafzerken in de NH-kerk, Ermelo [van Cornelis van Coet/van Cooth, overl. 1604; en van Weima-
rus Seypelius, predikant, overl. 1604; de heren zouden met elkaar geduelleerd hebben]; B.J. van den Enk:
Kwartierstaat Tonia Gerritsen [geb. Beekbergen 1925, tr. Apeldoorn 1948 Jan Reinders; —, Van Boven,
Van Beek (te Loenen), Pothoven]; G. Kouwenhoven: Tien kinderen van één ongehuwde moeder [Gerrit-
dina van Rijssen (geb. Heerde 1865)]; T. van den Brink: Genealogie Luitjes [i6e-i9e eeuw; te Beekbergen];
A. Oosterbroek: Civiele rechtzaken op de Veluwe. Enige opmerkingen bij de archivering gedurende het
ancien regime; B.J. van den Enk: Genealogie Wolven [oudst bekende: Berend Jansen Wolven tr. (1) Hall
1698 Armgardt de Heuvenaar]; Namen in een proces: Elburg contra Oldebroek, 1680.

Verslagen en Mededeelingen. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 59e stuk, ze reeks, 35e stuk (1943).
Naamlijst der leden; G.J. terKuilejr.: Representatie in het Overijsselsche erfrecht van de 15e eeuw [ver-
schil van mening tussen de (klein)kinderen van Gerrit van Buckhorst en Alijt van Hoenlo over de
interpretatie van de boedelscheiding in 1460; uitspraak in 1479 en 1489; schema nageslacht Johan I van
Buckhorst, 1356/57 richter op de Veluwe, overl. 1361]; Verv. Pieter Remmers; Over eenige goederen van
het Huis Ootmarsum [i4e-i8e eeuw]; Neercassel's dood. Waeyer's laatste levensjaren. Een carton tot ge-
schiedenis van het aartspriesterschap van Salland [Johannes van Neercassel, Joh. Waeyer; 17e eeuw]; De
eerste boekdrukkers van Kampen in hun dagelijksche omgeving en het 'Kamper' liedboek; Van oude
Twentsche uurwerkmakers [o.a. Gramm van Heilbrun, Van Heylbron, Jaring, Sprakel, Van Oonk, Wen-
nink, Knoef ]; Aanv. Holterdijksgeld.

Idem. 60e stuk, 2e reeks, 36e stuk (1945). Drosten van Salland en IJsselmuiden [i3e-i6e eeuw; namen,
jaren en bijzonderheden; o.a. Van Voorst, Van Heeckeren, Stelling, Van Tybencamp, Endenich, De
Zure, Uytencampe, Van Criekenbeke, Van Appeltern, Essching, Mulert, Ripperda, Bierman, Mossi-
aen, Kamferbeke, Van Ittersum]; Gildenwoelingen en Interdict te Zwolle 1413-1416. Een bijdrage tot de
kennis van het anticlericalisme in de middeleeuwen; Orgel St. Michielskerk te Zwolle [met fragment
Slegel; i6e-i7e eeuw]; De windhandel van 1720 in Overijssel; Mr. Jacobus Scheltema (Korte grepen uit
zijn leven ...) [1767-1835, geb. Franeker]; Hendrik Carel Lazonder en het onderwijs te Denekamp in de
negentiende eeuw [de opvolging van schoolmeester Gerrit Bonke (overl. 1829), zoon van schoolmeester
Hermen Bonke, die schoonzoon was van zijn voorganger Joachim Adolf Broese (1723); Lazonder (geb.
Enschede 1815; exm. Pennink) tr. Veghel 1844 Johanne Gerbrands (exm. De Gans)]; Uit de kerkelijke
registers van Wesepe [1744-1857].

Zicht op Haringcarspel. nr. 26,13e jg., nov. 2004. De middenstand van Sint Maarten tussen 1930 en 2000
[herinneringen van Jan Jonker (zoon van Klaas); met lijst bewoners van de Hereweg en Hoge Buurt];
Jeugdherinneringen van Klaas Vlam wonende in Warmenhuizen van 1923 tot 1947; R. Posthuma: De
verdwijning van het Bevolkingsregister van Warmenhuizen [1944]; Schansen te Schoorldam en Krab-
bendam [1573-74].
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Zijper Historie Bladen. 22e jg., nr. 4, dec. 2004. De Allerheiligenvloed 1570 in kaart; K. Olieman: De
R.K.Landarbeidersbond St. Deusdedit afd. 't Zand, 1929-1992 [met lijst bestuursleden]; W. Siewertsen:
Een middeleeuwse vuurboet bij Petten; Jochem Post (1927-1975) [kwam om tijdens een reddingspo-
ging; had toen al 228 reddingen achter de rug].

Uit onze afdelingsbladen:
Amersfoort e.o.. jg. 14, nr. 1, jan. 2005. H. Bousema: Over lichaamsgebreken bij militairen; A. van Nostrum:
Zo print u een kwartierstaat [PRO-GEN en WORD]; H. Bousema: De waarde van een koe [te vinden via de
website van het Nederlands Economisch-Historisch Archiefwww.neha.nl]; Uit de Werkgroep Notari-
ële Aktes [o.a. Cornelisgen Pelen weduwe Meus Gerrits (1607), steekpartij in Soest (1607), huwelijksbe-
loftejan Thonisz en Susanna Gommers van Roomen (1614), Gijsbertgen Elbert Gorisdr en jr. Adolf van
Raesvelt(i6i6)].
Amstelland. nr. 57, febr. 2005. H. van der Linden-Schadd: Het motorschip Jan Nieveen teruggrvonden in
de Finse wateren [de broers Geert, Reint en Jan Nieveen richtten in 1870 de Groningen-Lemmer Stoom-
boot Maatschappij op; de 'levensloop' van het vlaggeschip Jan Nieveen]; Verv. Regesten van Kwijtschel-
dingen [o.a. Van Blocklandt, Karel, Goyer, Rauwert, Banninck]; R.A. Valkenburgh: Bigamie? [Johanna
Elisabeth Valkenburg/-berg; Veenneman -1848-].
Apeldoorn e.o.. 2005, no. 1. B.D.B. Korte: Roeloffzen/Roelofs(en): ambtelijke vergissingen en de gevolgen
daarvan [drie zoons van Antonius Roeloffzen en Johanna Brom (tr. Apeldoorn 1844) werden met ver-
schillend gespelde achternamen in het geboorteregister ingeschreven, met blijvend gevolg voor hun
nazaten]; Van krantenartikel via Canada naar Der Nederlanden op de Veluwezoom [reactie vanj. der Ne-
derlanden; liet met drie andere vermeende 'bastaard-van-Oranje'-nazaten een DNA-test doen: de uitslag
was negatief]; De Franse Tijd in Brabant [verslag van een lezing].
Aqua Vitae (Betuwe), 8e jg. (2005), nr. 1. S. deKlerk: Familie(s) de Klerk (1) [met korte kenschets van enkele
stammen De Clercq/De Kler(c)k, en andere spellingen]; S.E.M, van Doornmalen: Nieuwe digitale toegan-
gen Streekarchief Bommelerwaard.
Delfland, jg. 14, no. 1, maart 2005. P. van der Kruk: Nicolaas van der
Kruk - gesneuveld op 10 mei 1940 tijdens de slag om Ypenburg [met
kwartierstaat (5 gen.): —, Van den Ende (te 's-Gravenzande), Roo-
zenburg (te Loosduinen), Van Zon (te Delft)].
n4Q (Rotterdam e.o.), jg. 19, no. 1, maart 2005. E.R. van Doorema-
len: i7e-eeuwse Dubbeldammers: nakomelingen van Lauwens An-
driesz [huisman te Giessendam, tr. Dordrecht 1594 Mariken Gel-
den Thoenis; Koijman/Coyman, (de) Kievit].
11 en -to (Friesland), afl. 37, jg. 10, nr. 1, jan. 2005. Thema: Buiten-
landse voorouders. Bijdragen betr. o.a. Jan Nicolson (1636), Johan-
nes Reichle (1684), Benjamin Dunand (1761-1811), Schelhaas (uit
Hessen ca. 1756/77), Leblan/Le Blan (Doornik ca. 1759), Thomas
Menagé (1774-1846), Sternsdorff, Wessel Gerrits Hamburg (1819),
Caspar Fahner (geb. ca. 1725), Lenes (Lienesch), Steneker (Steinke),
Kruis (Krüshegge) en Houben (uit Overpelt/B), Geert Willem Nie-
haus (geb. Recke 1782), Christian F.W. Lehmann (geb. Erfurt 1794,
tr. Nijmegen 1828; met ouders en grootouders).
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 8, nr. 1, febr. 2005. Verv. Voorou-
ders uit het Akense die kerkten in Vaals [en naar Frankenthal bij
Mannheim gevluchte gereformeerden; literatuuropgave betr. de
religieuze ontwikkelingen in de i6e-i7e eeuw in Aken e.o.]; Th.
Maes: Verslag van een lezing gehouden doorj. Kaldenbach over gene-
alogisch onderzoek in Duitsland.
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Gens Propria (Kennemerland), nr. 41, maart 2005-1. D.F. Goudriaan: De snuifdoos [damessnuifdoos een
familiestuk; Ketelaar]; Het Vredegerecht in Haarlem -1811-1813 [index gereed; www.noordhollandsar-
chief.org> onderzoek > online personen zoeken].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 25, jg. 7, maart 2005. J.S. Trommelen: Genealogie en
Heemkunde: Boxtel [(kerkelijke) geschiedenis, heemkunde kring]; S. Trommelen: Kwartierstaat van Nell
Trommelen-van Mierlo [geb. Loon op Zand 1935; Van Mierlo, Lijtens, Klijberg, Menke, Van der Velden,
Ligtenberg, Kooijmans/Coomans, Verhoeven; voornl. te Loon op Zand en Baardwijk]; Verv. Naar Indië.
Hoe pak ik dit aan (deel 2) [Van Bijlevelt]; Verv. Dorpsrekeningen van Loon op Zand en Tilburg (deel 2)
[korte inhoud uit rekeningen van 1603,1632-37,1643]; Verv. Veldtocht naar Leipzig (deel 3); W. Kafoe: Pa-
renteel Jan Adriaan Dingeman Vermolen [in de 17e eeuw te Gilze; Vermeulen; genealogie (8 gen.)].
Hollands Noorderkwartier, afl. 61, jg. 19, nr. 1, maart 2005. Stamreeks van Truus de Vries [geb. Tiel
1941, dochter van Harmen (geb. Dokkum 1904) > Pieter Eelkens tr. Harlingen 1727 Lijsbeth Lieuwes]; A.
Stierp-Impink: Twee eeuwen Alkmaars familie Impink (deel 1); Verv. Latijnse uitdrukkingen; P. Hollander:
Christenslaven. Historische achtergrond.
HuppelDePup (Groningen), jg. 12, nr. i,jan. 2005. W.G. Doornbos: Naamlijsten. VII.Turfschippers Pekela
1765,1767,1768; Verv. Verzameling Hiske's; P.J.C. Elema: Jeremias/Meijer [Jeremias Harms, 1739 Mid-
delstum 1808; zijn kinderen droegen de achternaam Meijer; zijn twee jaar oudere broer werd 'Herman
Meijer' gedoopt]; R. Wobbes: Kerkhoven en begraafplaatsen [samenvatting van een lezing];J. van Campen:
Op zoek naar Groningse militairen in het Staatse leger vóór 1795 [o.a. Tuin, Sluiter, Boerma, Strank-
man, Voorsmit]; A. Veldhuis: Allem® @1 digit® @1 (14).
Kempen- en Peelland. jg. 13, nr. 1, maart 2005. Karel Rethans, marechaussee te paard [1849-1929; extract
uit het strafregister 1867-1879]; T. van Gestel: Stamt koningin Paola af van Gijsbrecht van Amstel? Voor-
ouders die je deelt met anderen.
Koggenland. 2005/1, jg. 20. G. Schrander. Overleden in gevangenschap [Jan Symons Schrander, ged. Den
Helder 1755, o.a. harpoenier, in 1798 door de Engelsen gevangen genomen met nog ongeveer tweehon-
derd anderen]. Albert Schrander [KNIL-militair, 1878-1945, tr. Soerakarta 1909 Anna Paulina Ladenius].
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 19e jg., nr. 2, maart 2005. J. Booij: Waar leden mee bezig zijn [Booij,
Hop, De Jong (uit Oldeboorn)]; M. Feenstra: Archief. Heeft u dat nou ook wel eens? [ervaringen in Antil-
liaanse archieven]; J. van Kuier: Van dochter naar moeder: stamreeks van Jannetje Hemelrijk [1896 Texel
1986, tr. (1) Duinker, tr. (2) Van der Sterre; Schagen, Veen, Zegel, Hollander, Platvoet, Vlas, Buijsekool,
Bakker); A. Kramer: Urker fam. die verhuisden van Urk naar Den Helder [voornl. Kramer; 19e eeuw].
Stichtse Heraut. 17e jg., nr. 1, febr. 2005. D. Bamouw: Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumenta-
tie [samenvatting van een lezing]; D. Hiemstra: Zelf een boek uitgeven, wat komt daar bij kijken?; Verv.
Register van bedeelden [1747-1794]; K. Rasch: Regimenten van Waldeck [site-adressen]; Idem: De militie-
maat; L. Nuijs: Over: Oude maten en gewichten.
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Threant (Drenthe). 16e jg. (2005), nr. 1. Verv. Genealogie Ottens [o.a. te Emmen, Wieringen, Medemblik];
Matriarchale stamreeks van Evelien A. Zwanenburg [geb. Singapore 1995; Hoving, Evenhuis, Alferink,
Komduur, Huizing (te Borger), Meijer (te Bronneger), (zx patr.)]; A. Stiksma: Genealogie Rabs, afstam-
melingen van Arent Grellen te Noordbarge [tr. Emmen 1686 Jantje Jansen, van erve Rabbers]; J. Pol:
Matrilineaire reeks van Wilhelmine Prent [geb. Hoogeveen 1965; Pol, Den Hertog, Wolters (te Leiden),
Boot, Van der Meel, Kortekaas (te Noordwijk), Van den Bosch]; Kwartierstaat van Homme Martinus
[geb. Hengelo 1961; Martinus (te Hoogeveen), Stoter, Bruinenberg, Blokzijl].
Twente Genealogisch. 21e jaar, no. 1, jan. 2005. P. Hoogendoorn: Singraven [geschiedenis in vogelvlucht];
E. Krouwel: Emigratie en Immigratie [verslag van een lezing]; A.L. Hottenhuis: Dialect en familienamen
[idem]; H.C.A. ten Cate: Genealogie van Hendrik Ypkemeule [ook: Eelkink; te Losser, eind ize-i8e eeuw];
H. Boom: De man uit De Lutte die genoeg had van zijn dienstplicht [Hermanus Gerink, geb. Losser 1808];
E. Ooink: Hokken en fokken is van alle tijden (2) [een reactie; plaatselijke gebruiken o.a. te Haaksbergen
19e eeuw]; NGV Twente op internet [http://ngv.twente.nl; e-mail-adressen].
West Noord-Brabant. jg. 15, nr. 1, maart 2005. Kwartierstaat van Antonius van Haperen [Princenhagen
1887 - Breda 1959; —, Lips, Maas, Van Beek; voornl. te Princenhagen]; Van surprise naar genealogie (deel
3) [Johanna Ligtenberg en Cornelius Broeders (1825), Cornelis Broeders pastoor (1895) en meer nieuws
betr. de familie Broeders]; F. Buijs: Fragment Deckers, Bredase olieslagers-familie uit de zestiende en
zeventiende eeuw; A.van Meer: Stamboom Van Meer [te Breda; 15e eeuw].
Zaanstreek-Waterland, nr. 60, maart 2005. Verv. Kwst. Van
Gelderen [veel kwn. te Assendelft]; R. van der Roest: De verras-
sende vondst van een passievrucht in Edam [Aagje van der
Roest, geb. 1813, dochter van Marijtje Rietmeijer]; Kwartier-
staat van Aloysius Engelbertus Klos [geb. Jisp 1949; —, Kruij-
ver, Kramer (te Assendelft), Meijer (te Jisp), Clij nk/Clingh, Van
den Broek (te Zeeland/NB, Velp, St. Oedenrode), Van Straaten
(te Den Haag, Leiden), Vonk (te Zoetermeer)]; J.P. Huigen: Om-
zwervingen van een schout in de 16e eeuw [Pieter Huygensz].

60

Uit familiebladen:
De Wagenschouw. nr. 36, mei 2004. Verv. Stamboom. Idem, nr. 37, nov. 2004. In Memoriam mr. dr.
Herman Wagenvoort (1917-2004); Boppemaster in Minnertsga (Fr) [hoofd der school in 1885 werd H.
Wagenvoort uit Arnhem]; Verv. Stamboom Wagenvoort.
Wiarda Nachrichten. Heft 21, Aug. 2004. Een gesprek met: Jan H. Wiarda [geb. Nijland 1940, hoofd-
commissaris van politie, projectleider politiezaken].
Willibrordi. nr. 25, dec. 2004. Stamboomgegevens. De afstammelingen Hoogers-Wilbers [Maria Anna
Wilbers, ged. Vessem 1748, dochter van Steven Wilborts/Willibrordi, tr. Hoogeloon 1777 Jacobus Hoo-
gers].

België
Bijdragen tot de geschiedenis. 84e jg. (2001), afl. 4. Thema: Het verbruik in de Brabantse steden. Hierin
o.a. Th. de Jong: Afgekloven en weggeworpen. Vleesconsumptie in de laat-middeleeuwse stad [de vul-
lingen van water- en beerputten, greppels en grachten zijn belangrijke informatiebronnen. De gegeven
voorbeelden van dierlijke overblijfselen zijn afgeleid van opgravingen uit m.n. Eindhoven, Breda en
Helmond]; A.C.M. Kappelhof: Het verbruik na de dood. De laatste wil in 's-Hertogenbosch (1331-1424)
[104 testamenten werden onderzocht met als uitgangspunt de testator/testatrix]; G. van Tussenbroek:
Brood uit stenen. De veranderende sociaal-economische positie van steenhouwers in de Vroegmoderne
Tijd: werken voor de kerk en werken voor de stad. Het voorbeeld van Jan Darkennes (1487-1572) [ge-
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bruik en bewerking van natuursteen in 's-Hertogenbosch; de werkzaamheden van aannemers, hande-
laren, steenhouwers enz., stapelmarkt, organisatie, verbruikers en leveranciers, kerkelijke bouwloods,
particuliere ateliers]; B. Blonde: Indicatoren van het luxeverbruik? Paardenbezit en conspkuous consump-
tion te Antwerpen (zeventiende-achttiende eeuw); J. Materné: Brabantse boekdistributie en contrarefor-
matorische conjunctuur. Kostbare drukken en het gewestelijke boekhandelscircuit van de Antwerpse
Officina Plantiniana, einde i6de-midden 17de eeuw; J.-P. Sosson: La consommation: pierre angulaire des
finances communales au Moyen Age? Le cas de Bruxelles aux confins des XVe et XVIe sièdes [de indi-
recte belastingen op de comsumptie vormde een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten; was
deze financiële reserve voldoende voor openbare investeringen en het aangaan van leningen?].

Idem, 85e jg. (2002), afl. 1-2. L. Adriaenssen: Hoe Tilburg in de Opstand goed garen spon. De opkomst
van Tilburg als lakencentrum; E. Roobaert: Goudsmeden te Brussel in de 16de eeuw en hun opdracht-
gevers, in het bijzonder de clerus van de stad [velen met name genoemd; in Bijlage I een inventarisatie
van vermeldingen en verkopen met jaar, handeling, naam goudsmeden en juweliers, vindplaats in
nalatenschappen, enz., o.a. Alio, De Brievere, Colet, Van Hoelaer, Horrion, Van de Perre, De Roover, De
Winter; Bijlage XIX: Naamlijst van Brusselse goudsmeden].

Idem. 85e jg. (2002), afl. 3-4. D. Vanysacker: Een Antwerps vlugschrift uit 1589 over Duitse heksenpro-
cessen en weerwolf Peter Stump: van duivelse trawanten en de beestachtige duivel in persoon [met
voorbeelden van processen in Zuid- en Noord-Nederland; S. Bussels: Hoe de hoogste machthebber in de
Nederlanden een stroman wordt. De Brusselse intocht van aartshertog Mathias in 1578; J. Briels: Zuid-
Nederlandse predikanten in de republiek 1572-1621. Een bijdrage tot de kennis van de Zuid-Nederland-
se immigratie [in Bijlage 1 per stad of dorp de namen en dienstjaren van predikanten; voornl. Holland
en Zeeland; in Bijlage 2 biografische notities, alfabetisch op predikant; twaalf portretten].

Genealogie & Computer (VVF), jg. 21, nr. 4, juli 204. P. Donche: Tree Draw versie 3; I. Lefevere: STAM, Her-
installatie, wat nu...? Idem, nr. 5, sept. 2004. H. Goegebeur: The Master Genealogist 5.15 [wijzigingen in
het programma: nieuw, verbeterd, opgeloste bugs]; W. Depuydt: Directory Printer 4.3 [gratis van www.
karenware.com/powertools]; L. Lefevere: STAM, Mijn gegevens veilig op CD's bewaren? Idem, nr. 6, nov.
2004. H. Goegebeur: TMG. Taaklijst of Research log; L. Lefevere: STAM, Recent gestelde vragen; H. Goege-
beur. PDA en genealogie [Personal Digital Assistent].

Le Heraut, No. 91, ie trim. 2005. B. Maus
deRolley: Le doublé nom, oligatoire pour
tous? [consequenties van de veranderen-
de namenwetgeving met als voorbeeld
acht mogelijkheden voor de kinderen
van kroonprins Philippe, hertog van Bra-
bant].

L'Intermédiaire/De Middelaar. No. 354, Ao. LIX, nov.-déc, 6/2004. L. Lindemans: Genealogie Boote
(te Brussel) [i4e-i6e eeuw]; Verv. Une familie Delvaux; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales pour
l'archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle); Les families-souches [klapper op achternamen DTB van Hu-
main, Roy en Erezée; I7e-i8e eeuw].

Idem, No. 355, Ao. LX, janv.-févr. 1/2005. Ch. Dubois/G. Waltenier: Contribution a une histoire de la
familie Marousé [o.a. te Brussel en Soignies; I7e-i9e eeuw]; Verv. Delvaux [met fragmenten Bare, Lam-
bert, Coquelet/Coclet, Gustin, Migeotte, Mousty, Polomé, Tondus, Wauthier, Thiry, Demanet, Roselle,
Dono(t)]; Verv. Dispenses matrimoniales pour l'archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [o.a. Tahon,
Daivier, Massart, Navez].
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Le Parchemin. No. 354, 69e année, nov.-déc. 2004. Guillaume Caulier, abbé de Brogne et de Lobbes
[1470-1550]; Verv. Les Walcourt [i2e-i3e eeuw; met schema; uitvoerige documentatie en behandeling
van tijd en streek]; Hcraldique vivante: Dehaybe, Leone, Waterkeyn; Antw. o.a. Van Wevelickhoven,
Massange, Storms, Van de Vyvere [stamreeks te Thiclt; 17C-20C eeuw]. Idem, No. 354bis, nov.-dcc.
2004. In Memoriam Le chevalier [Jean] le Pas de Sécheval (1929-2002) [met zijn kwartierstaat van vijf
generaties, met o.a. de la Haye en Offermans (te Kerkrade) en Hauzeur fte Verviers); Bibliographie met
index]; Fonds chevalier le Pas de Sécheval [beschrijving en lijst van onderzochte families in de streek
Luik-Outremeuse, w.o. Limbourg, Herve en Franchimont, in de ïse-ióe eeuw]; Fonds La Fontaine [met
naamlijst]; Fonds divers.

Idem. No. 355, 70e année, janv.-févr. 2005. Marquis de Trazegnies: Les barons de Geer en Suède; F. de
Meuknaere: La familie de Prcssy (XIVc-XVIIc siècle) [met in de noten fragmenten du Pctit-Cambrai en
de Marquais]; E. deRiddere (t)/D. deBournonvüle/R Lambert: La familie de la Burnenville en principauté de
Stavelot-Malmedy [oorspr. du Mont (14e eeuw) en de Jcvofossc (16C-17C eeuw)].

De Rode Leeuw fVVF-Limburg), jg. 36, feb.-april 2005. Het Heraldisch College van de Vlaamse Ver-
eniging voor Familiekunde; De schutterijen van Limburg. 4. Sint Sebastïaanschutterij van Bommers-
hoven; j . Maaien: Prosopografische benadering van drie religieuzen uit Lanaken die als missionaris
stierven in China [Caubergh, Kallen, Vrancken; fragment Caubergh, ige-2oe eeuw]; Lambert Mathieu
Scheepers, een Belgisch-Nederlands-Limburgse jongen uit Marie, gesneuveld voor Frankrijk op 14 mei
1915.

Van Mensen en Dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, jg. II (2004)-3&4. Zelfmoord
in Zuid-Nederlandse wereldlijke volksliederen, i7de-i8de eeuw; Het lattenklieversbedrijf David te
Poperinge in 1903 [opgericht door Amand R. David (geb. 1840), tr. 1871 Louise Philomène Meneboo;
voorts lattenklievers o.a. Bonduelle, Beddeleem, Battheu, Mahieu, Pareyn]; L Devriese/E. Verrotten: Een
zonderling gerechtelijk duel als late uitloper van de Gentse AHjn-Rijmvete [het (godshuis, nu een
bekend museum) Huis van Alijn werd opgericht als boetedoening door de broers Goessin en Symoen
Rym (Rim), die in 1354 de moordenaars waren van schepen Heinric Alijn (Alin, Halin), diens broer
Zeger en hun dienaar. Dertig jaar later werd Jan van der Zickelen (in het Frans: de le Faucïlle) - mee-
gesleept in de Alijn-Rijm familievete tijdens de Gentse opstand - in een duel te Rijssel (1384) gedood
door een Symoen Rijm; omstandigheden en gebruiken die aan de basis lagen van deze geschiedenis
- die ook een zekere legendevorming kende - worden belicht; met fragment Van der Zickelen, 14e-
begin 15e eeuw].

Vlaamse Stam. 41e jg., nr. 1, jan.-febr. 2005. W. van Hoorick: De familie Voet
in Oost- en Zccuws-Vlaandcren [17e-20c eeuw]; P. Donche: Het vijfde pen-
ningkohier van de heerlijkheden Diepeseele en Eversam in Krombeke en
Stavelc uit 157S; W. Alenus: 'Lumey', de meest beruchte Limburger aller
tijden (Willem van der Marck jr.) [1542-1578; speurtocht naar de lijkkist
van hem en zijn familie]; Vormelingen in Wespclaar [1686-1752]; Gere-
gistreerde familiewapens [o.a. Crombecq; met stamreeks te Leuven, afk.
van Oudenaarde]; R. deForche: Het gerechtelijk arrondissement Mechelen
van 1795-1830. Nieuwe administratieve en gerechtelijke indelingen; R
Huys: Vorstelijk pardon bij de inauguratie van keizerin Marïa-Thcresia
als souvercin der Zuidelijke Nederlanden (1744); Verv. 'Antwerpenaren'
van waar kwamen zij en waar gingen zij heen? [1588]; D. Notredame: Sol-
daten van Napoleon overleden in het voorlopig militair hospitaal te
Vlierbeek en ingeschreven in het overlïjdensrcgister van Pcllenbcrg.

Volkskundige Kroniek, jg. 12, nr. i,jan.-maart 2004. Met hond en hondenkar terug naar het verleden.
Historische beelden van een verdwenen transportmiddel. Idem, nr. 2, april-juni 2004. Voedingsge-
woonten in het Interbellum in Assc; Bijentradities in Vlaanderen. Idem, nr. 3, juli-sept. 2004. Vreugde
en verdriet in het zeemanslied; Zilvermuseum Sterckshof Prov. Antwerpen [tentoonstelling over leven
en werk van Joseph Germain Dutalis (1780-1852), edelsmid van koning Willem Ij.Idcm, nr. 4, okt.-dcc.
2004. Maritieme volkskunde: een systematische benadering.
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Duitsland
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V- Sitz Herne, IV. Quartal
2003,10-7. Idem. I. Quartal 2004,10-8. Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG). Idem. II. Quartal
2004,10-9/10/10. Idem. Jahr 2004, Heft 3. Idem. 2004, Heft 4. E. Bruhn: Kurzer Abrifi der Pommerschen
Genealogie [mogelijkheden voor onderzoek); Voorts bijdragen betr. onderzoek in Grofi Strehlitz, Sude-
tenland, Neumark (Ostbrandenburg), Wolhynien (nu in het noordwesten van Oekraine)]; P. Düsterdieck:
Die Familiengeschichtliche Literaturdatenbank der DAGV im Internet [http://famlit.genealogy.net;
E-mail: DU buch.biblio.etc.tu-bs.de).

Der Archivar. 58. Jg., Heft 1, Febr. 2005. Notariatsakten als Quelle historischer Forschung; Eröffnung
des Stadtarchivs Halle (Saaie) in der Rathausstrafie 1; Auslandberichterstattung: Museum und Archiv
der niederlandischen Literatur: das Letterkundig Museum in Den Haag.

Archiv für Familiengeschichtsforschung. 8. Jg. (2004), Heft 4. G. Krüse: Die Familie des lübecker Kanz-
lers und Bürgermeisters Albert von Bardewik. Mit einer Deszendenz bis Wladimir I. Uljanow (Lenin)
[keert zich tegen het kritiekloos overnemen van gegevens zonder bronvermelding, speciaal i.z. de
vader van Gertrud von Bardewik, gehuwd met Hinrich Pleskow, begin 14e eeuw; afstammingslijn van
Arnold Pleskow (overl. 1363) naar Lenin via Bascdow, Kruselmann, Granzin, Kruse, Becker, Höfer,
Schering, Grosschopff, Blank; met wapens in kleur); H.-C. Sarnighausen: Zum lübecker Bürgermeister
Nicolaus von Bardewick (1506-1560) - Eine lüneburger Sülfmeisterfamilie seit 1292 [met kwartier-
staat en wapens in kleur: Langen, Töbing, Stöterogge, Endewat, Schellepeper, Hoijeman, Schomaker,
Duckel en Springintgut); H.F. Nagel: Die verbindende Kraft eines alten Freihofes. Stammfolge Nagel
-Grofimühlingen/Eggersdorf [i5e-i8eeeuw].

Beitrage zur Geschichte des Dürener Landes. Band 24 (2004). C. Wendels: Die Bevölkerungs- und Sozi-
alstruktur der Stad Duren im Jahre 1799. Wiedergabe und Auswertung einer Bevölkerungsliste aus
französischer Zeit [in deze lijst worden vermeld alle personen van 12 jaar en ouder, beroep en leeftijd,
verblijfsduur, adres, en het aantal kinderen onder de 12 jaar. Analyse van het bronmateriaal, w.o.
de voornamen, namen van kloosterlingen, en van studenten te Keulen. Alfabetisch persoonsregister,
veel voorkomende namen: Adeler, Baur, Becker, Bindels, Blatzheim, Breuer, Broill, Commer, Cremer,
Dahmen, Daniels, Daubgen, Dedy, Deutgen, Dre(e)ssen, Duren, Effertz, Esser, Förster, Froitzheim,
Gerber, Gierssen, Hagen, Heek, Hellekessel, Hergarden, Hermans, Heyder, Hoesch, Horst, Hunerbein,
Ingerman, Jordan, Kals, Katterbach, Kemmerich, Kemmerling, Kerres, Kleefisch, Klein, Koll, Konen,
Kratz, Kuckertz, Kyrio, Lamberz, Lang(en), Lennar(t)z, Levi, Lunenschloss, Macherey, Maubach, Mers-
heim, Michels, Milo(t), Moedersheim, Mohren, Muller, Neuchelman, Nolden, Offergeld, Ohligschla-
ger, Pangh, Peiffer, Pel(t)zer, Peters, Phennings, Pohl, Pönsgen, Porschen, Putz, Quast, Ra(der)macher,
Rauman, Reuther, Ricker, Rommelsheim, Schaefer, Schall, Schenkel, Schlechter, Schleicher, Schloemer,
Schmitt, Schnitz(e)ler, Scholl, Scholier, Schumacher, Schwartz, Servais, Sieger, Siep, Simons, Sö(h)ngen,
Steffani, Stern, Thumm, Tillman, Urlichs, Voissem, Wahl, Weck, Weker, Wilkoms, Wirtz, Zander, Zilc-
ken,Zollmeyer).

Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde. 67. Jg. (2004). Auswanderung aus Bayern
- eine kleine Literaturzusammenstellung; M.J. Kram: Die Familie Seiler. Eine Auswanderung aus dem
UnterersaS in das Königreich Bayern [nageslacht van Ignaz Seiler (geb. Schwabweiler 1797, tr. Geisen-
feld 1823 Katharina Schwaiger) en kwartierstaat: Seyler, Carius, Siffert, Grauel); Der Wolfenbauernhof
Nr. 118 in Steinheim und die Familie Birzele [eigenaren o.a. Kircher (1439), Scherer (1548-78), Gerstmayr
(1578-1625), Rupp (1625-37), Link (1650-61), Sager (1662-1818), Birzele (1819-heden); Stamreeks Birzele
(afk. van Bergheim, te Unterfinningen, Hausen e.e. i7e-2oe eeuw; Nageslacht van Maria Anna Bir-
zele (1827-1900): Muller, Rottenfufier, Haider, Steiner, Dobmeier enz.]; J. Feneberg:'... pudica virgo ..."
Betrachtungen über (ent-)ehrende Beifügungen in den Kirchenbüchern; H. Narcifi: Die Prechtl, eine
Müllerfamilie aus dem Rupertiwinkel [met kwst. van Jacob Prechtl, 1835-1904; —, Walder, Waldherr,
Stadier, Reit(h)er, Ellespeck, Winckler, Walch; Nageslacht van Adam Prechtl (geb. ws. Leustetten 1625)].
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Computergenealogie. 19. Jg., 3/2004. Stadt - Land - Fluss digital und online. Historische Karten und
Stadtplane sind auch für Familienforscher eine interessante Quelle; 'Visitenkarten' genealogischer
Vereine: Arbeitsgruppe Familienkunde Börm, Arbeitskreis Volkszahl-Register Schleswig-Holstein.
Idem. 4/2004. Die 'virtuelle Spurensuche' des Volksbundes Deutsche Kriegsgraberfürsorge; Family-
Search-Datenbank. In den Tieren der Datenbank; Bürgerort und Heimatschein. Die Schweiz und ihre
Genealogischen Besonderheiten [http://swiss.genealogy.net]; Passauer Bevölkerungsdatenbank [bijna
alle huwelijken en ca. 25% van de dopen van het diocees zijn ingevoerd]; Neue Werkzeuge für den 'Al-
leskönner' [enige onvolkomenheden in Gedcom verholpen]; Neue digitalisierte Kirchenbücher aus
Brühl [www.ptverlag.de/PSABruehl_KBDigit010904.pdf]; Ein Bliek ins Testlabor der Computergenealo-
gie [criteria, welke functies zijn van belang, verwachtingen; http://www.genealogie-software.de]; XML
in der Genealogie - ein Fortschritt?; Verslag 56. Genealogentag in Leonberg.

Donauschwa'bische Familienkundliche Forschungsblatter. Nr. 133,30. Jg., Sept. 2004. Die Familie Putz/
Butz/Buz aus Forchen (Forchheim); Ursprung der Familie Koller/Schaller [te Rahlingen en Bischofs-
drohn; 18e eeuw]; Die Brick/Brück-Familie aus dem Morbacher Grofiraum im Temescher Banat.

Idem. Band 8,30. Jg., Folge 4, Dez. 2004. Wo sind sie geblieben? 2. Folge [notities uit de r.k.parochie
Lauschied, bisdom Trier; o.a. Hebel, Re(i)denbach); Urbarium der Cameral Ortschaft Glogovacz von
1771; Ahnenforschung in Bulkes [overwegend protestants; o.a. Burckhardt, Enzminger, Gollmann,
Hoffmann, Schwalm,Zeh];MilitarischeArchivalien -eine Fundgrube für Familienforscher; D.Dreyer/A.
Kramer: Die Besiedlung der Banater Militargrenze mit deutschen Kolonisten im Bereich des Deutsch-
Banater Grenzregiments. Auszüge aus den Musterungslisten [jaren 1770-73, zgn. boerensoldaten (ook
vrouwen en kinderen) voornamelijk gerecruteerd uit de Breisgau en de Elzas]; Ahnenforschung Holub
aus Sarwasch/Slawonien; PC und Internet [internetadressen die van belang zijn voor Donauschwabisch
onderzoek].

Der Eisenbahner-Genealoge. Band 6, Jg. 31, Folge 2, Okt. 2004. Kartographische Darstellung der abso-
luten und relativen Haufigkeit von Familiennamen in Deutschland; Stadtrechnungen als Geschichtli-
che Quellen?; Die Ehestiftungen des Kirchspiels Ilten [Borchers t/m Brandes].

Familienforschung in Mitteldeutschland. 45. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2004. Sicherung von genealogi-
schen Nachlassen [bijv. Konrad-Handel-Sammlung]; In Memoriam Konrad Handel (1909-2003); A.
Leser-Deuschle: Meuchen und die Familien Bühlich (Bülich, Bühlig, Bilich, Pillich u.a.), Teil I [dorp in
de Landkreis Weilïenfels (Saksen-Anhalt); i6e-i8e eeuw]; K. Bethge: Cantoren und Rectoren in Ixbus im
18. Jahrhundert [Lehmann, Kortum, Seufi(ius), Gebauer, Schröer, Gratz, Reichenbach, Schubart]; K.
Weidenbruch: Die Nachfahren des Pfarrers Kröhne im Altenburger Land [Christian August Kröhne, geb.
Zwickau 1750]; W. Billig: Das Leben der Engula Funcke (1557-1648) und ihre Herkunft aus bedeutenden
Erfurter Familien [tr. (1) ca. 1575/77 Jeremias Kirchner (uit dit huwelijk nageslacht tot op heden); voor-
geslacht Funcke bekend sedert eind 14e eeuw]; Aanv. Foman (1520,1541); W. Uhlig: Zwölf Generationen
der Familie Bluhme aus Windischleuba [v.a. 16e eeuw].

FAMILIENFORSCHUNG

IN MITTELDEUTSCHLAND
Familienforschung in und um Osnabrück. Heft 13, 4. Jg., Juli-Sept. 2004. M.G. Arenhövel: Das digitale
Desaster; Vorfahrenliste Hachfeld [Robert F.Chr. Hachfeld tr. Osnabrück 1885 Johanna A.H.A. Lodt-
mann; —, Rudow, —, Greiff ].
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Familienkundliches Tahrbuch Schleswig-Holstein. Jg. 43 (2004). G. Asmussen: Die Familie Stahl in der
Seestermüher Marsch [ook: Stahel, Staill, Stael, Stahelius; i6e-i8e eeuw]; A.-H. Nissen: Johann Rhode
Friderich Augustiny. Das Lebensbild eines Pastors des 19. Jahrhunderts [geb. Missunde 1803 (exm.
Krabbe)]; P. Doding: Amtsakten erganzen Kirchenbücher, oder: die Freude an der Zuchthaus-Gebühr
[de auteur heeft ervaren, dat het Landesarchiv Schleswig-Holstein in Schleswig een rijke bron is. Adres:
Prinzenpalais, 24837 Schleswig; tel. 04621/86.1800. In deze bijdrage worden rekeningen en belastingen
behandeld. Bewerkt werden de toestemmingen voor huwelijken en testamenten (1746-1771) voor het
Amt Tremsbüttel, en vult bijv. hiermee het hiaat in de kerkboeken van Bargteheide op. Amt Tremsbüt-
tel. Consens-Gebühren für Trauungen und Testamente zu Gunsten des Zuchthauses in Neumünster,
sogenannte Zuchthaushebühr: data, namen en evt. woonplaatsen]; C.H. Bill: Schleswig-Holsteinische
Verbrecherlisten 1800-1860. Eine Einführung zur charakteristik der Quellengattung; W.G.C. Smidt: Die
Offiziersfamilie von Zeska im Herzogtum Schleswig und ihre Ursprünge; Chronik der Familie von
Zeska. Flensburg 1917 [ook: Ziska, Zeszke, Zeschka, te Liegnitz, Glückstadt en Kopenhagen; eind 17e-
19e eeuw]; S. Bandholt: Privilegium der Familie Stephans in Eilsdorf.

Familie und Geschichte. lfd.Nr. 51, Band V, 13. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2004. W. Nebe: Carl Zeifê in Jena
und seine verwandtschaftlichen Beziehungen in Thüringen [afk. van Rastenberg; Hecker, Vulpius (x
Goethe), Nietzsche, Schatter]; B. Haube: Postbaurat Geh. Postrat Hermann Schmedding [1845-1911,
zoon van Julia A.M.Th. Hummels (geb. Oldenzaal 1820); met stamreeks > Christoph Schmeddinck
(geb. 1552)]; K. Hawlitschek: Die sudeten Grofimutter des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad [Franziska
(Fanny) Schön, 1869-1945]; K. Weidenbruch: Die Familie Planert aus dem Raum Eisleben [stamreeks 17e-
20e eeuw]; W. Uhlig: Acht Generationen Muller in Treben nach 1650; M. Küsel: Lebenslaufe sachsischer
Soldaten zwischen Siebenjahrigem und Napoleonischem Krieg [Johann Adam Kayser (geb. Schleu-
singen 1744, tr. 1768 Maria Elisabeth Grauschupp), Christian Gottfried Rauprecht/Raubericht (geb.
Dresden ca. 1749/50, tr. 1775 Johanne Charlotte Görner), Johann Christoph Stutzer (1745-1808); gege-
vens uit monsterrollen in het Sachsischen Heeresarchiv in Dresden]; Ortsfremde in Kirchenbüchern;
Curiosa. Der 'verfluchte ehebrecheriche Umgang' [Esche, Wagner, Muller, Kluge; 1770 te Buchholz];
Lexikon Genealogie.

Friedrichstadter Stadtgeschichte. Mitteilungen 68, Herbst 2004. K. Michelson: Kosaken in Friedrich-
stadt [1813]; Idem: Ein altes Geschaftsbuch als stadtgeschichtliche Quelle.

Friedrichstadter Zeitung. Nr. 38 (2004); Nr. 39 (2005). Gesucht: Spuren des Malers und Erfinders Ben-
jamin Calau [1724-1785]; Vor 100 Jahren im Februar 1905 [Wilhelm Plump, havenmeester, overleden; de
begrafenis van Anna Margaretha Eggers geb. Hagemann]; Wer... [de havenregisters van Friedrichstadt
gingen in 1850 verloren; de Eiderstedter Landrechnungen blijken een verrassend aanvullende bron].

Die Funzel (Bergisch Land), Heft 68, Juni 2004. Verv. Begrabnisregister der ref. Gemeinde Cronenberg
[1705]. Idem. Heft 69, Dez. 2004. Wie es zu dem Namen Hoppenau kam [18e eeuw]; Nachkommen von
Bernhard Prüsener [ca. 1877-1942 Chigago]; Verv. Begrabnissen [1706-07; o.a. Hartkopff, Muschenborn,
Evertsbusch, Hamman, Piekert].

Genealogie. Band XXVII, 53. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 2004. G. Kruse: Wandel und Anpassung am
Beispiel einer spathansischen Fernhandlerfamilie im 16. Jahrhundert: Die Becker in Reval und ihre
Abwanderung nach Lübeck [16e eeuw]; H. Verdonk: Graf Gerhard der Lange von Geldern [het gene-
raties-lang gebruiken van dezelfde voornaam maakt onderzoek naar middeleeuwse families en het
onderscheiden van personen (extra) moeilijk; bespreking van bronnen, identiteit van graaf Gerhard,
Vlaamse connectie; schema]; P. Düsterdieck: Die Familiengeschichtliche Literaturdatenbank der DAGV
im Internet http://famlit.genealogy.net; Verv. Münchener Gymnasium (1600-1799) [Kalchgruber t/m
Zwoeghamer]; Verv. Ferdinand Kosmack (1806-1813).

Idem. Band XXVII, 54. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 2005. K. Huber: Von Stein am Rhein nach Stein im Enz-
kreis [de emigrant Jakob Brütsch uit Ramsen en de herkomst van de familie Britsch, omg. Pforzheim,
tegen de achtergrond van het migratieproject Zwitsers in de Kraichgau e.o. na de 30-jarige oorlog (1618-
1648); fragment Brütsch/Britsch, 17e eeuw]; E. Scherer: Beitrag zur Geschichte einer sachsischen Kom-
munalgarde in den Jahren 1830 und 1831 [Leipzig]; Verv. Die lübecker Geschwister Becker [de handel op
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Spanje en Italië i6e-i7e eeuw; levensloop van Volmar Becker (geb. ca. 1545/50, tr. Lübeck 1588 Salome
Timmermann), Hieronymus Becker (o.a. te Reval) en Christoffer Becker, hun zwagers Hans Hackhusen
en Claus Hinrichsen, Hein Becker (o.a. te Danzig, tr. 1574 Gertrud Tonagel)].

Der Herold. N.F. Band 16, Heft 16,47. Jg. (2004), IV. Quartal.K.-D. "Wille: Conrad von Rappard. Lebens-
stationen eines westfalischen Adligen zwischen Brandenburg und der Schweiz [geb. Unna 1805, overl.
1881; kleinzoon van Margarete Brinkmann (geb. Rotterdam 1748)].

Hessische Familienkunde. Band 27, Heft 4/2004.80 Jahre Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen
und Waldeck; Die Grabplatte des Johannes von Berlepsch aus der Leipziger Universitatskirche; Der
Lindenholzhauser Schultheifi Paulus Hahn und seine Nachkommen [overl. 1593; Wenzel, Brender,
Löw, Heuser, Dornuff, Flick, Ambruster, Seublin, Weisenstein, Bach, Pfitzner]; Die Stadtrechnung
von Wolfhagen aus dem Jahre 1563; Bergleute und Handwerker im Habichtswald und auf dem Winter-
kasten [o.a. Brand, Jung, Pitsch, Stirn, Züchterling]; Bürgereide in Melsungen 1598-1731; Der waldec-
kische Kanzier und Priester Volmar Löske [1450-1518, levensbeschrijving; bij Conne Gissel, te Menge-
ringhausen, had hij zeven kinderen w.o. Adelheid die tr. Konrad Kortheur, waaruit nageslacht]; Caspar
d.J. Cruziger, Lehrer von Landgraf Moritz von Hessen [1525-1597, tr. Wittenberg 1561 Elsa Fröschel;
met verwantschapstabel Cruziger - Alnpeck - luther - v. Günterode]; Nachlass von E. Grimmell [met
kwst. (31 kwn.): —, Gille, Bed, von Bodenhausen].

Hessische Familienkunde
Hugenotten. 68. Jg., Nr. 3/2004. Das Französische Waisenhaus zu Berlin und sein Förderkreis im eu-
ropaischen Refuge (1718-1725); Ehe und konfessionelle Identitat. Die reformierten Metzer Familien zur
Zeit der Glaubensspaltung [eind i6e-i7e eeuw; gemengde huwelijken te Metz; opvoeding van de kinde-
ren; huwelijksstrategie; verwantschapsschema's o.a. Braconnier, Saint-Aubin, Ferry, Jassoy, Ancillon].

Idem. Nr. 4/2004. Y. Krumenacker. Unterdrückung, Flucht und Zuflucht: das Tagebuch des Emder
Schulmeisters Jean Migault [geb. 1644]; P. Benz: Giacomo Meyerbeer, der komponist der Oper Die Huge-
notten [Jakob Liebmann Meyer Beer, geb. Tasdorf/Berlin 1791].

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde. 73. Band (2004). R. Linde/N. Rügge/H. Stiewe:
Adelsgüter und Domanen in Lippe. Anmerkungen und Fragen zu einem brach liegenden Forschungs-
feld [o.a. Begriffs- und rechtgeschichtliche Entwicklung. Die Domanen (Meiereien), schriftsassige und
landtagsfahige Güter; Leenrecht, boerenprotesten in de 16e eeuw tegen het stichten van landgoederen,
die de ordening van de boerengemeenschappen verstoorden. Bijlagen: Bedeutende lippische (Adels-
)Güter im Überblick. Die lippischen Meiereien (Domanen) im Überblick; literatuur); G. Rhiemeier: Das
adelige Gut Leese [gemeente Lemgo; familie Gevekot (1562-1656), afk. van Minden, met schema; Familie
Tilhen (1656-1837) met schema i6e-i9e eeuw]; D. vonReden: Das Gut Wendlinghausen im 18. Jahrhundert
zur Zeit des Kammerjunkers Johann Friedrich von Reden [1731-1791, zoon van Claus Friedrich von Re-
den (exm. von Münchhausen) en Hedwig von Gustedt; dit echtpaar heeft Nederlandse nakomelingen];
W. Gerking: Zur Geschichte der Meierei Biesterfeld; Idem: Die landesherrliche Meierei Falkenhagen;
Datierung, Interpretation und Edition der Urkunde LI 1446 VIII22 [Detmold]; Engelbert Kaempfer
(1651-1716); Das Astrolabium des Elias van Lennep [1637/38-1692, graveur].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde. Band 41, Jg. 92, Heft 7, Juli-Sept.
2004. E. Kroth/H Dickmann: Ein Eupener an der Mosel - der erste Kroth in Briedel [i7e-i8e eeuw]; R. von
der Bank: Anmerkungen zum Patriziergeschlecht 'v.d. Bank' aus der Freien Reichsstadt Aachen - Eine
erste Bestandsaufnahme zur Familiengeschichte [i6e-i9e eeuw]; S. Frühauf: Nachfahrentafel der brasili-
anischen Frühauf (Teil 2); Antw. o.a. Strick [te Linzenich].

Idem. Heft 8, Okt.-Dez. 2004. H.L Becker: Die Burgherren von Hostaden in Wickrath im Mittelalter
und ihre Nachfahren. Ein Beitrag zur Genealogie europaïscher Adelsgeschlechter [geeft een globaal
overzicht van de afstamming van de bekende vorstenhuizen uit Margarethe von Hostaden, de laatste
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van haar familie, tr. vóór 1244 Adolf IV graaf van Berg; schema's]; H. Schönewald: Neubürger und Aus-
wartige in Ahrweiler 1750-1799. Teil I [Abfalter t/m Gütten]; M. Degenhard: Akten des Hauptgerichts
Jülich als genealogische Quellen für die Herkunft der Familie Köpgen aus Boslar.

Idem. Band 42, Jg. 93, Heft 1, Jan.-Marz 2005. A.M.Zander. Eine Ofenplatte als Ahnenprobe der Fami-
lie Schlabarth-Grüntinger aus Trier-Wittlich [met wapens: von Kintzweiler genannt Schlabarth, Meyfi,
Bohlen, von Hosingen genannt Beuch]; L. Müller-Westphal: Wappen und Hausmarken bürgerlicher
und bauerlicher Familien nach Originalquellen, Teil VIII [met aanvullende gegevens, o.a. Byn/Binius,
Bollenrath, Claessen (te Keyenberg), Gohr, Van der Kuylen/von der Kulen, Maissen (te Roermond),
Stöckeler, Zilcken, Weitz]; I. Löhken: Ein Hypothekenbuch für das Dorf Duissern als genealogischer
Hilfsquelle; Verv. Neubürger und Auswartige in Ahrweiler 1750-1799, Teil II [Haan t/m Muntzenbach].

Mosaik. Heft 3-4/2004. B. Tophofen-Singendonk Ahnentafel von Jakob Singendonk [1901-1965; , Würf-
fel, Angenheister, Reuvers/Dickmann/Smalen]; P.-J. Heister: Kranenburger Soldaten in den Kriegen
1866 und 1870/71; Minoriten im Minoritenkloster von 1446-1795;/. Stinnee: 200 Jahre St. Markus Bed-
burg - zur Gründung der Pfarre im Jahr 1804; Ahnentafel von Lodewijk Hubertus Herlé [Venlo 1846
- Geldern 1925; 15 kwn.].

Idem. Heft 1/2005. E- Perau: Nachfahrentafel der Familie Rouenhoff aus Uedem über 4 Generationen
[oudst bekende: Elbertus Rouwenhoff, vermeld te Uedem vanaf 1690, tr. Maria Ingendaal; ook: Ruhen-
hoff, met Gerlichs, Keysers, Bremers, Hoffmann, Van Meegen]; L. Pijper. Ahnentafel von Tilman Bosch
[geb. Straelen 1895; Bos(ch) (uit Nieukerk), Hegmans, Gubbels, Pellender, Taxen, Straeten, Pasch/Paes,
Tekook/tho Kouck].

Oldenburgische Familienkunde. Jg. 46, Heft 4, Dez. 2004. J. Schrape: Bürgerliste der Stadt Oldenburg
aus der französischen Besatzungszeit im Jahre 1812 [naam, beroep, geboortedatum, opmerkingen van
ruim 700 personen; naamregister]. Idem. Jg. 47, Heft 1, Febr. 2005. G. Schmidt: Die neue Familienge-
schichte der oldenburgisch-vareler Kartographenfamilie Behrens als methodisches Lehrbeispiel für
biographisch-genealogische Recherche in Oldenburg; Die Vortrage der Oldenburgischen Gesellschaft
für Familienkunde e.V. im Jahre 2004 [samenvattingen, o.a. betr. Schulhalter und Geometer Hinrich
Carsten Behrens (1742-1816), Familie Hachmöller, Heinrich Wilhelm Hayen (1791-1854), Ortsfamilien-
buch Waddens]. Idem. Heft 2, Marz 2005. H. Stöver: Wilhelm Friedrich Wulff (1811-1880). Landwirt und
Gemeindevorsteher im Oldenburger Stadland.

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 61/62, Juli 2004 - Jan. 2005. F. Walter: Geschichte der Familie
Johannsmeyer aus dem Hause Ratmar in Rattinghausen; F. Otto-Witte: Der Hof Siefker [bewoners: Si-
veker, Siefker]; W. Komber. Einige Auüergewöhnlichkeiten aus den Kirchenbüchern in (Bad) Essen; Die
Bauernhöfe im Kirchspiel Bad Essen nach der Du Platschen Landesvermessung 1772; A. Himmermann:
'Tolspen'-Volk von Hagen [Ortsfremde im Kirchspiel Hagen; 47 voorbeelden]; Idem: Die Bauern auf
dem Vollerbe Luhrman, Bauernschaft Schinkel, Kirchspiel Dom [Vollmer, Luhrmann, Bolte]; Aufge-
bote von Artlandern in Amsterdam, Teil II. Emigranten aus dem Kirchspiel Menslage; Zufallsfunde
von Osnabrückern in Nordholland (II).

Ostdeutsche Familienkunde. Band XVII, 52. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2004. G. Kruse: Die St. Petersburger
Familie Grosschopff und ihre deutschbaltischen Angehörigen und Verwandten. Zum 80. Todestag
von Wladimir Iljitsch Uljanov, genannt Lenin [de familie van zijn moeders moeder]; Familiendaten
Wolfer(t) [i8e-2oe eeuw]; Die deutschen Inschriften auf dem Friedhof in Wscherau (V eruly) bei Pilsen.
Idem. Heft 2, April-Juni 2004. Im Katnpf gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Das Tagebuch
eines Soldaten der Schlesischen Armee aus den Befreiungskriegen (1813/1814); Die Bruderschaft des
heiligsten und unbefleck(t)en Herzens Mariae in Pfraumberg im Egerland 1858-1948. Mitglieder in
alphabetischen Reihenfolge; 300 Jahre im Kulmer Land. Aus der Familiengeschichte der Scherer; Die
deutschen Inschriften auf den beiden Friedhöfen von Weberschan bei Saaz.

Idem. Heft 3, Juli-Sept. 2004. V. Dönninghaus: Auf den Spuren der Moskauer Deutschen: zu den Ak-
tenbestanden der Zentralen Archive in Moskau; Lierse in Freystadt/Niederschlesien vor 1800; Verv.
Tagebuch eines Soldaten; Verv. Bruderschaft; Deutsche Graber auf dem Friedhof von Pernau (Estland);
Deutsche Graber in ehemalig Deutsch-Koschmin (östl. Koschmin), Provinz Posen. Idem. Heft 4, Okt.-
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Dez. 2004. Ein Hofübergabevertrag von 1751 aus Pilz, Kr. Frankenstein in Schlesien [Teichgraber,
Hannig; transcriptie en verklaring, o.a. van 'Erbkauf ]; Verv. Bruderschaft... in Pfraumberg; Die deut-
schen Inschriften auf dem ehemaligen Friedhof um die Kirche von Modschiedl (Mocidlec) bei Luditz.

Ostfriesischen Ahnenlisten. Band 10,4. Lieferung [2005]. C.Jürgensen: Ahnenliste Rittberg [Claas Siebels
Rittberg tr. Bant 1896 Friederike Auguste Franzen; voornamelijk (versteende) patroniemen; voorts o.a.
Specht (te Osnabrück en Leerhafe), Balma, Potinius; vermoedde afstamming van (von) Ritberg/Retber-
ger uit de graven von Rietberg].

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde. Band XV, Heft 9,53. Jg. (2004). H. Thomas: Der Strassburger Am-
meister Franciscus Reisseissen und seine Herkunft [(gewezen) raadslid; 1631 Strafiburg 1710 (exm. Bit-
tlinger); stamreeks i6e-i7e eeuw, te Neustadt a.d. Weinstrafie en Gebweiler]; H.R. Wittner. Was man in
Briefprotokollen so alles findet. Ein Sterberegister von 1594 bis 1598 aus Offenbach bei Landau [trans-
criptie]; A.H. Kuby: 'Bankier' Martin Eisenmann in Dürkheim [vermeld vanaf 1587]; F. Schmidt: Einejü-
dische Familie im Edenkoben des 18. Jahrhunderts [sluitsteen met tekst 'Schenel. Hertz 1754'; Schenel =
Schönel of Schonk (geb. 1731, dochter van Aaron Isaacs) tr. 1747 Hersch Collin; hun verwanten]; Pfalzer
im lutherischen Kirchenbuch Wintersburg/Lothringen; Jacob Frey 1813-1871. Küfer und Bierbrauerei-
besitzer in Germersheim; Der Familiennachlass des Politikers Herbert Muller [1900-1994]; Ein Besuch
in den Archives Départementales du Bas-Rhin in StraSbourg.

Sachsische Heimatblatter. 50. Jg., Heft 4/2004. Das Heilige Grab in Görlitz; Adam Friedrich Oeser
(1717-1799) [eerste directeur Leipziger Kunstakademie]; Friedrich Albert Fallou (1794-1877) [geb. Des-
sau, jurist, bodemkundige]; Hans Breuer [geb. Gröbels 1883, arts, stelde een bundel volksliederen
samen]; Julius Reinhold Hofmann (1855-1917) [historicus]; 150 Jahre Stadt- und Heimatmuseen in
Sachsen.

Spuren (Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung; Red.: A. Schmieszchala, Redigerstr. 31, D-48149
Munster), Band 4, Heft 5,18. Jg., Jan.-Marz 2004. Zur Geschichte der Herzfelder 'Wiedemstedden' [een
gezin Aldehoff/Althoff op de kotte (Wiedemstatte) Aldehoff, i7e-i8e eeuw]; Kirchspiel Liesborn, Bau-
ernschaft Suderlage Nr. 12. Familie Schnitker auf der Drieft [i8e-2oe eeuw]; Verv. Verlauteregister der
Alten Kirche in Warendorf [1620; o.a. Hefielinck, Averhagen, tho Brinck, Gunneweg]; Notariatssignete.

Idem. Heft 6, April-Juni 2004. J. Gojny: Adolf Spelmeyer. Hintergrunde eines evangelischen Seels-
orgers [1890-1959; tr. 1927 Adda Reinecke]; Fragment Topheide [te Westbevern, 19e eeuw]; Naamreeks
Sorich [te Wadersloh; I7e-i9e eeuw]; Verv. Verlauteregister [1621]; Belgische Familie mit Lippborger Vor-
fahren, Spurensuche [familie Haemers te Neerpelt stamt af van Franz Wilhelm Hamers (geb. Lippborg
1765, werkte te Leiden), zoon van Joseph Hamers en Elisabeth Catharina Varwick]; Verv. Notariatssig-
nete [Höbing, Middendorff, Rühelmann].

Idem. Heft 7, Juli-Sept. 2004. A. Schmieszchala: Schulze Wettendorf [te Alverskirchen; eind i8e-2oe
eeuw]; J. Gojny: De Familie Alsberg [in Sendenhorst]; Verv. Verlauteregister [1625]; Grabsteine auf dem
Sendenhorster'Judenfriedhof [o.a. Löwenstein, Stern, Alsberg].

Idem. Okt.-Dez. 2004. Verv. Verlauteregister (Teil 11) [de kerkrekening van 1626 ontbreekt; 1627]; J.
Gojny: Wie aus einem Niederlander ein Deutscher wurde oder Beutegermanen für die Wehrmacht [Go-
defridus Reynaerts, geb. Belfeld/Limburg 1914, kapper]; Die Familie Alsberg [te Sendenhorst; 19e eeuw;
met plattegrond van het Joodse kerkhof aldaar]; Wieck [in Status animarum van Beelen, 1771].

Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend. Nr. 100 (2001), 2 delen. Te-
vens verschenen in de serie Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfa-
len, Reihe D, Band 30.
Teil 1: Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern. Red.: johannes
Stinner en Karl-Heinz Tekath.
Teil 2: Katalog. Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15.
und 16. Jahrhundert.
Deel 1. Een groot aantal auteurs (meer dan 40) heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze
prachtig uitgevoerde 'opstellenbundel'. Een keur van Duitse en Nederlandse auteurs behandelt - in
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beide banden - een groot aantal aspecten van de geschiedenis van Gelre. Om een zestal onderwerpen
gegroepeerd, wordt de geschiedenis belicht van het hertogdom Gelre tot het einde van de 16e eeuw. De
onderverdeling is als volgt: Die Geschichte des Herzogtums Geldern bis zum Ende des 16. Jahrhun-
derts; Die historische Entwicklung in den Quartieren des Herzogtums Geldern nach 1543; Das Her-
zogtum Geldern im Spannungsfeld von Bündnis und Konkurrenz an Maas, Rhein und Yssel; Verfas-
sung, Verwaltung, Wirtschaft und soziale Verhaltnisse; Kunst und Kultur; 'Gelderland' - Identitat und
historisches Bewusstsein. Een keuze uit het rijke aanbod: R.G.Jahn: Die Genealogie der Vögte, Grafen
und Herzöge von Geldern [ioe-i6e eeuw, inclusief bastaarden; 5 schema's]; H. Tummers: Die Grabstatten
und Grabmonumenten der Grafen und Herzöge von Geldern; L. van Hout: Arnold von Egmond und
die Erbfolge in Geldern; J.M. van Winter: Das Bistum Utrecht zwischen Geldern und Holland; R.C.M.
Wientjes: Der Herzog von Geldern, sein Rat und seine Beamten um 1350; L. van Hout: Herzog Arnold
und seine Rate (1423-1465); J.M. van Winter: Die geldrische Ritterschaft; W. Frijhoff: Die protestantische
Reformation in den Niederquartieren; B.M.J. Speet: Juden im Herzogtum Geldern; M.Flokstra/R.G.Jahn:
Der 'Herold Gelre', das mittelalterliche Heroldswesen und der geldrische Adel im 'Codex Gelre' [met
afbeeldingen in kleur en de namen van 99 vazallen]; T. Diederich: Grafschaft und Herzogtum Geldern in
der Blütezeit des abendlandischen Siegelwesens; Chronik der Grafschaft und des Herzogtums Geldern
[878-1886].
Deel 2 is niet zo maar een catalogus ... niet een paar verklarende regels en de rest zie je wel op de ten-
toonstelling ... Dit deel is in vier hoofdstukken ingedeeld, die achtereenvolgens behandelen I. het her-
togdom tot de 80-jarige oorlog, II. burchten en wooncultuur, steden en handel, III. Gelria sacra (kerken,
kloosters en religieuze cultuur, w.o. memorietafels) en IV. handschriften en drukwerken. De werkelijk
schitterende foto's tonen o.a. een juwelenkistje met acht wapens, portretten, maquettes, zegelstem-
pels, kaarten, munten en beelden, steeds vergezeld van uitvoerige tekst.

Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe A: Inventare Staat-
licher Archive. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestande, Band 9: Reichskammergericht.
Teil 5: Reichskammergericht I-L (Siegburg 1991) [samenvattingen van procesacten met de namen van
partijen (klagers en beklaagden), strijdpunt(en), bewijsmiddelen (w.o. huwelijks voorwaarden, testa-
menten, leenverhoudingen, pachten (inbeslagname van 106 ossen van Gotthard Kirberg te Hamm 1626,
pag. 224); vaak met verderteruggaande familieverhoudingen onenigheid om nalatenschappen levert
familierelaties en data op!; ise-i8e eeuw; veel interessante gegevens; helaas geen register, maar zeer de
moeite waard om door te nemen. Partijen ook uit de Nederlanden, bijv. nr. 2921/2922: Gerhard Jelis/Gil-
lis, burger van Goch contra Heinrich Jelis, burger van Haarlem, zijn broer (1619); nr. 2967: de kinderen
van Heinrich von Isendoorn gen. Blois en Sophia von Stommel contra de familie Raitz von Frentz (1613);
nr. 2999: Moses en zijn zoon Salomon, joden te Sittard contra Christian Hontumb, burger te Sittard c.s.
(1629); nr. 3185: Herman Kimp te Gennep (vanaf 1625 zijn weduwe Spohia Poelmans) contra Matthias
de Putt c.s. te Venlo i.z. de erfenis van Johann Schwen x Margarethe Kimp (1617-26); nr. 3393: Johann
Lestievenon, burger van Wesel, wedr. van Petronella Jüngling ook: Juvenauw contra zijn zwager Ja-
kob Jüngling jr. te Antwerpen (1567-1595). Jan les Stievenon otr. Antwerpen (Walburgkerk 23i/i89verso)
28-7-1564 Peternelle Juvenu; nr. 3550/3551: o.a. Maria Adriana von Poelgeest weduwe Adolph von Lüt-
zerode (tr. 1651) in 1660 en 1663; Joodse acten nrs. 2991-3012 o.a. te Worms, Aken, Koblenz, Keulen, Linz,
Frankfort, Berlijn, Kiel].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 79. Jg., Heft 4,4. Quartal 2004. K. Gröwer: Wilde Ehen
in den norddeutschen Hansestadten des 19. Jahrhunderts [wat bracht vrouwen en mannen er toe i.p.v.
een rechtsgeldig huwelijk te sluiten, ongehuwd samen te leven; hoe keek men ertegen aan]; P. Düster-
dieck: Die Familiengeschichtliche Literaturdatenbank der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogi-
scher Verbande e.V. (DAGV) im Internet unter: http://famlit.genealogy.net; C. Stern: Knop-Archiv und
Knop-Kartei [in de bibliotheek van de Genealogische Gesellschaft te Hamburg]; Einquartierungen in
Bremer Dörfern [t.b.v. het onderbrengen van Deense troepen in 1736 werden per kerspel eigenaren van
boerderijen en de gesteldheid (dwz. Bauleute, Kötner, Brinksitzer) daarvan genoteerd; Hier vermeld:
Kirchspiel Wasserhorst, Goh Niedervieland, Woltermshausen, Rablinghausen, Strom, Lankenau, Ha-
senbüren en Seehausen]; Ortsfremde in den Trauregistern des Kirchspiels Eppendorf 1662 bis 1665 [o.a.
Clafi von Toll, Hollander, tr. 1-11-1663 Cath. Lammermöle]; Ableben und Testament des Postmeisters
Christoph Philipp Mylius Lüneburg 1807.
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Italië
Nobilta. Anno V, No. 21, nov.-dic. 1997. Ordini Pontifici [in 1996 verleend, de Orde Sint Gregorius de
Grote aan o.a. Casparus L.M. de Quay ('s-Hertogenbosch), Bernardus A. Schmitz (Haarlem), Mathieu
A. H. Giesberts (Rotterdam); de Orde Sint Silvester aan Bernardus L. P. Stadelmaier ('s-Hertogenbosch),
Marius J.A. Albers (Utrecht), Henricus A.G. Peters (Utrecht), Henricus van den Born (Roermond), Joan-
nes C.M. de Beer ('s-Hertogenbosch), Wilhelmus Th.M. van den Velden (Rotterdam), Hendrikus F.M.
van de Kroon (Haarlem)]; Koninklijke Deense en Noorse heraldiek; Wapens te Garfagnana [blazoene-
ring]; Bijdragen betr. de families Perusio [ook: Perusso, Peruzzi; te Fiaccone; i7e-2oe eeuw], Pironti [te
Ravellesi] en Fransoni [te Genua].

Idem. Anno V, No. 22, genn.-febb. 1998. Genealogisch onderzoek in Engeland; Namen van gesneuvel-
den bij Crimea 1855-1856; Bijdrage betr. de Orde van het Gulden Vlies. Idem. No. 23, marzo-aprile 1998.
De familie Garbarino [(ise)-i7e-2oe eeuw]; De Romanov's [stamreeks I3e-i7e eeuw en i7e-2oe eeuw].
Idem. No. 24-25, maggio-agosto 1998. Onuitgegeven documenten betr. de familie Bettini; Bronnen
voor de Engelse ridderschap.

Idem. Anno VI, No. 26, sett.-ott. 1998. Het familiewapen Collalto; Wapens in de regio Campania; Bij-
dragen betr. de families Viozzi [met stamreeks], Cassani, Alsona/Alzona [uit Monferrato] en Aldrig-
hetti [teTavodo en Chioggia; met stamreeks ise-2oe eeuw]. Idem, No. 27, nov.-dic. 1998. Bijdragen betr.
de families Caire [i4e-2oe eeuw] en Magnara [ook: Manara; te Sevilla; i6e-i8e eeuw]; Elisabeth Far-
nese, koningin van Spanje [tr. 1714]. Idem, No. 28, genn.-febb. 1999. De Napolitaanse adel [herkomst,
traditie]; De Orde van Malta en het Russische keizerrijk. Idem. No. 29, marzo-aprile 1999. Diverse heral-
dische bijdragen o.a. over de karbonkel; Bijdragen betr. de Zouaven, en de familie della Signora. Idem.
No. 30-31, maggio-agosto 1999. De familie Dijust [inleiding].

Verder ontvingen wij:
Andringa Staach Nijs. nr. 39, april 2004; nr. 40, jan. 2005. Errata in Andringa boeken I en II.
Arbeitsgemeinschaft für Saarla'ndische Familienkunde e.V.. Informationsdienst Nr. 150, Febr. t/m 153,
Nov. 2004.
Bachten de Kupe. 46e jg. (2004), nr. 2, april-juni; nr. 3, juli-sept.: Sint Antonius-special; nr. 4, okt.-dec./
Die Chronvcke Bachten de Kupe. 37e jg. (2004), nrs. 2 en 4.
Boukrant (Boumeester), no. 77,19e jg., april 2004; no. 79, okt. 2004.
The British Columbia Genealogist (http://www.bcgs.ca), Vol. 33 (2004), Nos. 1, March t/m 4, Dec. [Ex-
change Journals in the Waker Draycott Library].
Brunja (Brongers), nr. 58, dec. 2004.
Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers. nr. 45,13e jg., febr. 2005-1. Verv. Nominative staat 'van de
Grensjagers'.
Casa Clutia (Kluit), nr. 57, juni en nr. 58, dec. 2004.
De Craecken. deel 37, okt. 2004. Genealogisch onderzoek Kraak(e), Kraeck.
De Drudenvoet (Klapwijk). 13e jg., nr. 1, maart; nr. 2, sept.; nr. 3, dec. 2004.
De Eendenkooi (Van der Kooij), nr. 105,31e jg., juni; nr. 106, aug.; nr. 107, nov. 2004. Raadsel eenden-
kooi opgelost [te Boskoop].
Emsla'ndische und Bentheimer Familienforschung (E-mail Emslandischer Heimatbund: EHB.
Buecherei@t-oneline.de; http://www.emslaendischer-Heimatbund.de), Heft 77, Band 15, Nov. 2004.
Ahnenliste Hermann Brill [geb. Laar 1899; Kelder, Stroeve, Meijergeert, Brill]. Idem. Heft 78, Band 16,
Jan. 2005. K.-L. Galle: Computer und Internet.
Familiekrant Stam Toosten (Toosten), jg. 15, nrs. 57,8-4-2004 t/m 60,8-1-2005.
Familienblatt Kockerols (Kockerol), Nr. 101, Weihnachten 2004.
Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt e.V.. Mitt. Nr. 27, Okt. 2004.
Familievereniging Van Wermeskerken (Van Wermeskerken), nieuwsbrief, dec. 2004.
Gens-Dunia. 41e jg., nrs. 2, juni, 3, sept. en 4, dec. 2004. Verv. Haagse tak Verduijn.
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V.. Mitt. Nr. 30, Dez. 2004.
Graafwerk (De Graaff), 6e jg., nos. 2, april, 3, juli en 4, okt. 2004. A.C. de Graaff: Eén en dezelfde of twee
neven [De Graef te Dussen, 17e eeuw].
Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, jg. 4, winter 2004.
Here Nicolaas III (Gen. Ver. 'Ruwaard van Putten'), Med., jg. 5, nr. 3-2004. Woord vooraf [herinneringen
van Neeltje Waleboer]; K. Wakboer: Oud rechterlijke archieven [inleiding].
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Historische Kring 'tussen Rijn en Lek', nieuwsbrief nr. 5, maart 2004; aug. 2004.
Horizontaal (afd. Familieorganisaties), nr. 35, febr. 2005. Enkele impressies Themadag Familieboek.
Huguenot Heritage. Issue 13 (2004).
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert (Kikkert). 53e jg., nr. 2, nov. 2004.
Kloosterstam. 20e jg., mei 2004. Kloosterboeren en hun vrije tijd.
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland; secr.: J. Smit, Lies 73, 8895 KS Terschelling; E-mail:
sjoekedam@planet.nl), jg. 43, no. 163, april 2004; no. 163 [=164], aug.; no. 163 [=165], nov. 2004.
Niet zo benauwd (Van der Linden), nr. 47, kerstmis 2004.
Onder de Iep (Van Yperen, Van Iperen), jg. 12, nr. 1, april 2004.
Ouia nominor Viromandua (Vermant), nr. 20,11e jg., dec. 2004. Molens te Boom (B.).
Rijnland, afl. 27,10e jg., nr. 1, jan. 2005.
Stichting Familiearchief en -collectie Wastijn, nieuwsbrief nr. 8, nov. 2004. Berichten betr. naamdra-
gers Wes(t)steijn, Wetsteijn, Hoestijn.
Streekmuseum Hoeksche Waard, bulletin 96, dec. 2004. Wat de kranten zeggen [1929]; Genealogie:
nieuwe bewerkte bronnen.
Toen en nu (Smakman), jg. 17, nr. 1, mei 2004.
Toe Prees (Deprez). 14e jg., nrs. 1, okt.-dec. 2003 t/m nr. 3, apr.-juni 2004.
Tijdschrift familievereniging Vanden Bempt (Van den Bem(p)t), jg. 20, nr. 1, jan. 2004 [Het Familie-
boek]; nr. 4, nov. 2004.
UtdeSmidte. 38e jg., nr. 4, des. 2004.
Van Yperen (Van Yperen), nrs. 44 en 45,23e jg. (2004) [nieuwe website: http://vanyperen.dk].
Vereniging Oud Leiden. Mededelingen, jg. 26 (2004), nr. 1, jan./maart; nr. 2, april/juni; nr. 3, juli/sept.:
Familie(ver)leden als aanwinst. Tentoonstelling met materiaal uit recent binnengekomen familiear-
chieven in het gemeentearchief/reg.hist.centrum [o.a. Van Rhijn, Cunaeus, Van Lelyveld, Hubrecht];
nr. 4, okt./dec: Gesprek met Ingrid Moerman.
Verenigingsblad van Van Hiltens (Van Hilten), blad 52 t/m 54, jg. 14 (2004), nrs. 2 t/m 4.
't Vierkant (Westfries Genootschap), 2e jg., nr. 3, okt. 2002; 3e jg., nr. 2, juli 2003; 4e jg., nr. 1, april 2004.
Werk Rietschoof terug in Hoorn [zeeschilder Jan Claesz Rietschoof, 1652-1719]; nr. 3, okt. 2004. In me-
moriam Arnold Lantman.
Vis A Vis, nr. 44, nov. 2004. Miniatuurzilver; Gerlag Jan Vis (1909-2004).
Volkscultuurberichten (www.volkscultuur.nl), jg. i, nr. 1, voorjaar 2004. Nationale Verteldag [6 juni];
Reizende tentoonstellingen te huur; Wat doet het Nederlands Centrum voor Volkscultuur [immateri-
eel erfgoed: gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen]; nr. 2, najaar 2004.
Vreugdeschakel (Vreugdenhil). nr. 56,22e jg., maart en nr. 57, juni 2004.
Wij van Zeeland. 7e jg., nr. 1, jan. 2005. A. deKlerk: De dorpen in Zeeland [samenvatting van een lezing].
ITsseldelta. 19e jg., nr. 1, febr. 2005. W.D. Zondag: De Burgerlijke Stand en het naamrecht vroeger en nu
[samenvatting van een lezing].

M. Vulsma-Kappers

uit Antwerpse Bron (143)

22 dec. 1470; Cornelysjanss, cruydenier, woonende tot Bergen opten Zoem, vercocht meester
Jacope van Parijs oic cruydenier, t Antwerpen, tsjaers erflic xxxii groten brabants op zyn huys
met hove plaetse geheeten den Thuijn van Hollant, gestaen te Bergen opte zoem in Onser
Vrouwen strate tusschen Peteren Coelgenenzone huys geheeten den Gruenen Schilt ex una aen
de oestzyde ende GielysMatheeusfihuys geheeten de Voetboge aen de westzyde.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 77, f. 316] [M. V-K]
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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

515. VAN DER LOUW-VAN ALPHEN (60 (2005, pag. 163)
Kwartierstaat:

1. Gijsbertus van der Louw, ged. (r.-k.) Utrecht 23-4-1737.
2. Frederick Gijsberts van der Louw, tr. (r.-k.) Utrecht 22-1-1732/gerecht Veldhuizen 1732 (jm aan de

Meern onder Vleuten)
3. Maria Joosten van Alphen.
4. Gijsbert Fredericks van der Louw, tr. gerecht Utrecht 2-5-1696 (jm alhier)
5. GeertjeJurriens van Schaijck (jd alhier).
6. Joost Bernts 'van Alpen prope (=dichtbij) Paderborn', leeft nog 7-2-1743, tr. (r.-k.) Werkhoven 11-10-

1700

7. Maria Goij erts.
dr. ir. T.F. Verhoef, Linschoten

VRAGEN

525. VAN HALTEREN-BOUWE
Johanna Elisabeth van Halteren, oud 9 jaar, wordt 2-3-1814 aangegeven bij het Aalmoezeniersweeshuis
te Amsterdam. Geen ouders vermeld. Zij is waarschijnlijk Ev. Luth. ged. Amsterdam 8-9-1803 als doch-
ter van Albartus van Halteren en Johanna Frederieka Bouwe. Gevraagd: nadere gegevens over deze
Albartus en Johanna.

C.P. Scholten, Leusden

526.RAUCH
Henrich Rauch was doopgetuige in Echzell (Hessen, D) op 19-2-1773 als 'Kaufmann im Hollandischen'.
Waarschijnlijk is hij identiek aan Henrich Thomas Rauch, geb. 23-8-1731 in Eberstadt bij Darmstadt.
Gevraagd: nadere informatie over Henrich.

L. Clotz, Giessen (D)
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

MurkDEJONG
In 1921 verscheen een boek van M. de Jong Hzn: Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit de
wordingstijd van de moderne democratie, Groningen/Den Haag 1921 (dissertatie, toenmalige Gemeente Uni-
versiteit Amsterdam, handelseditie 1922). Mijn belangstelling gaat uit naar de auteur, Murk de Jong,
geb. Ferwerderadeel 14-3-1883, overl. Amsterdam 21-10-1939, zn. van Hendrik Murks de Jong en Antje
Bernardus Gelders, tr. Amsterdam 30-7-1914 Guurtje Prins, geb. Zijpe 22-6-1889. Laatst bekende adres:
Overtoom 458III, Amsterdam. Uit het huwelijk geb. Amsterdam twee dochters en vier zoons 1915-1925.
Alle gegevens via persoonskaart CBG. Graag kom ik in contact met informanten, al dan niet uit de fa-
milie van De Jong.

dr. C.M. Hogenstijn, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek,
Klooster 12, Postbus 351,7400 AJ Deventer, 0570-693306 (overdag) en 616307 (buiten werktijd),

c.m.hogenstijn@saxion.nl

JAGER-SCHMÖLDER
Wij hebben uit een nalatenschap een zilveren plaatje, ca 9,5 bij 4 cm groot, dat ergens opgeplakt is ge-
weest, en willen er graag iemand blij mee maken.
Tekst op het plaatje: 18 november 1845/1870, Julius Jager en Henriette Schmölder
Wie heeft deze personen in zijn kwartierstaat en wil dit plaatje graag hebben tegen portokosten?

mw.S.P.M.vanWesterop-Beurze, Pcppelhan6B, 2251AN Voorschoten, fien.wb@12move.nl

BABUREN
Dir(c)k van Baburen (1594 Wijk bij Duurstede -1624 Utrecht) was een zeer beroemd kunstschilder. Zijn
werken zijn over de gehele wereld verspreid en in Nederland te zien in het Centraal Museum in Utrecht.
Hij schilderde ook in Rome en was een volgeling van de Italiaanse licht-donker specialist Caravaggio.
Baburen (in 't Fries: Beabuorren) is ook de naam van cen verzameling boerderijen nabij het dorp Tjerk-
werd bij Bolsward. Is er een link tussen deze Baburens? Behalve één vage mogelijke aanduiding in Wijk
bij Duurstede is daarvan tot nu toe niets gevonden.

G.H. van der Wal, Beatrixweg 24,7957 AC De Wijk, 0522-441717, vanderwal.zoon@wanadoo.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. P.J.C. Elema, Peizerweg 70/14,9726 JN Groningen.
Mevr. M. Kist, De Tjonger 25,8939 BV Leeuwarden.
T. Oskam, Rosanderwaard 6,2904 SM Capelle aan den IJssel.
C. H. van Wijngaarden, Sterrebos 224,4817 SM Breda.

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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