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gevallen in Brazilië
in dienst van de WIC

DOOR ANTONIA VELDHUIS

De slagbij Guararapes links van het gevallen paard is, met helm, een Hollandse piekenier
rechts ervan een gevelde Portugees H

(detail van een schilderij vanVitor Meireles in het MuseuNaciona! de Belas Artes teRio de Janeiro)

Nederland (eigenlijk de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) voerde
in 1648 en 1649 in Brazilië twee korte, doch hevige veldslagen tegen de daar
aanwezige Portugezen. Beide gevechten kostten honderden mensen het leven,
onder wie mijn voorouder Onno Lijphart (overl.1649), mijn kwartier nummer
2000. Lange tijd wist ik niet wanneer hij overleden was. Wel was mij bekend
dat hij in de rang van kapitein in Brazilië was overleden, maar in mij bekende
literatuur' kwam ik zijn naam niet tegen. Vooralsnog nam ik gemakshalve aan
dat hij in een plaatselijk of onbekend gevecht stierf, waarop mijn onderzoek
enige tijd stil lag.

De 'kenners' vertelden me dat er over de West-Indische Compagnie, die deze
oorlogen voerde, weinig te vinden was. Twee uitgaande brieven, gevonden
in de Groninger Archieven, brachten het onderzoek weer op gang. In de ene
(3 september 1649)2 vroeg Claasje Langstraet, de weduwe van de in Brazilië in
de 'jongste bataille doot gebleven' kapitein Onno Lijphart, het geld terug van
de overtocht van Brazilië naar Nederland. Ze ging naar Nederland aan boord
van het schip 'De Gouden Leeuw' van de kamer van Groningen en wilde nu
restitutie van de Bewindhebbers der Geoctrooide WIC in Middelburg (kamer
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van Zeeland), de werkgever van haar echtgenoot. De andere brief is geschreven op 8 december
1649 aan de Raad van State der Verenigde Nederlanden in Den Haag met het advies haar het
geld te geven.

De West-Indische Compagnie en Brazilië
De West-Indische Compagnie (WIC) is opgericht in 1621, dreef handel in Amerika, West-
Afrika en de eilanden tussen Amerika en Nieuw-Guinea en haalde winst uit slavenhandel en
kaperschepen. De eerste WIC (ook wel oude genoemd) hield op te bestaan in 1674, de tweede
WIC (oftewel nieuwe) beslaat de periode 1675 tot 1792. In 1791 volgt de ontbinding van de al
jaren bankroete WIC. Sinds 1627 verblijft de WIC in Brazilië, waarvan ze delen op de Portuge-
zen (probeert te) veroveren3. Enige jaren na de twee oorlogen van 1648 en 1649 moet Neder-
land Brazilië opgeven. Evenals de Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft de WIC diverse
kamers gehad: Amsterdam, de Maas, Noorderkwartier, Stad en Lande en Zeeland.

De archieven van de WIC berusten in het Nationaal Archief in Den Haag. Alleen al over de
voor mij interessante jaren 1648 en 1649 zijn enige honderden getuigenverslagen, verhoren
van gevangenen en lijsten van regimenten, schepen en gesneuvelden in het archief van de
Oude Westindische Compagnie te vinden4.

In de literatuur over Brazilië mis ik te veel de 'gewone' man. In deze bijdrage wil ik probe-
ren die naar voren te halen en waar mogelijk van namen te voorzien. Een groot aantal mannen
was betrokken bij de gevechten van 1648 en 1649, velen sneuvelden; de kans dat onder hen
mogelijke voorouders of verwanten van de lezers te vinden zijn, is niet ondenkbaar.

Het troepen transport van 1647
In 1647 is er een groot troepentransport vanuit Nederland naar Brazilië ter versterking van
het daar al aanwezige leger. Een uitgebreid verslag over de bijna drie maanden durende tocht
is geschreven door Hendrik Haecxs, lid van de Hoge Raad van Brazilië. Van 1645 tot 16546 hield
hij een dagboek bij, waarin veel aardige bijzonderheden te lezen zijn over de matrozen en
soldaten, helaas meestal zonder naam. Haecxs zit aan boord van het admiraalsschip 'De Bre-
derode', een schip met 25 ijzeren stukken en 276 zielen aan boord.

Uit dit dagboek: Op 13 december 1647 licht de vloot het anker vanuit Zeeland, op 16 de-
cember gaat er een klachtenlijst van de Bewindhebbers van de Compagnie naar de Staten
Generaal in Den Haag over de troepenschepen. Op het schip de 'Eyckelenboom' (onder de
kapiteins Ispen en Coster) bevinden zich tien zieken maar geen barbier (tevens chirurgijn), op
de 'Steenhoven' 167 man zonder barbier en zonder kruit of lood, op de 'Castanjeboom' (ka-
piteins Liesma en Lambert Lamberti) 150 soldaten met oude musketten. 'Het Schaep' (kapiteins
Panhusen en Mortier) heeft 142 man aan boord en slechte musketten, 'Abbekerken' (kapiteins
Van Ommeren en Van Hem) heeft 150 koppen aan boord met niet meer dan honderd musketten
van slechte kwaliteit, en op 'de Jager' (kapiteins Lefevre en Swefke) bevinden zich 150 man met
slechte geweren en veel zieken. Alleen op 'de Oliphant' schijnen de 157 man van de kapiteins
Uijtenhoven en Liesman gezond te zijn en voldoende van alles te hebben. Bij een test barsten er
vele musketten.

Op 26 december 's avonds vertrekken er negen fluitschepen, twee fregatten en een galjoot
die de 28e Dover en Calais zien en op 3 januari 1648 in een vliegende zuidwester storm terecht
komen. Op 7 januari 1648 klagen diverse officieren dat op veel van de schepen het volk 'subiet
sterft' (op 'De Trouwe Herder' zijn al 28 van de zestig soldaten overleden), op de 8e komt het
bevel aan de schippers en officieren om alle schepen om de drie dagen te spoelen en met azijn te
besprenkelen.
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Op 13 januari schrijft Haecxs dat de - helaas niet met naam genoemde - stuurman van het
fregat 'Drenthe' wegens begane delicten drie maal van de ra moet lopen, honderd slagen
krijgt voor de natte broek, een boete van tien gulden en ontheffing van zijn stuurmansplaats.

Er komen veel klachten binnen over gebrek aan medicijnen en stinkend eten en water. Aan
boord van de schepen 'De Steenoven', 'Eyckenboom' en 'Trouwen Herder' zijn al diverse do-
den gevallen en er zijn 91 zieken. Op 16 januari is het 'fraai weder', op de 17e 'lieffelijc' weer
met een frisse koelte en noordooster wind. De 20e slaat het weer om. Het wordt mistig, vuil
weer op de 26e, gevolgd door een vliegende storm. Het noodweer houdt aan tot de 5e februari.
Op 16 februari heeft Haecxs zware hoofdpijn, de 19e ziet men land en valt men tegen de mid-
dag recht tussen St. Vincent en St. Antonio binnen.
Aan land wordt een inventaris opgemaakt van het aantal doden en zieken op de aangekomen
schepen. Dat zijn: 'De Blauwe Leeuw' met 31 doden (onder wie kapitein Valbuycker), 36 zieken
(de chirurgijn is doodziek) en geen medicamenten aan boord. 'De Jager' heeft twee doden en
veertig zieken, 'Het Wijnvat' heeft twaalf doden (onder wie de chirurgijn) en 24 zieken, 'Den
Oranjeboom' twaalf doden en acht a negen zieken, 'De Leyden' heeft twee doden en veertien
zieken. Maar er is ook goed nieuws: op het schip 'De Bonte Koe' is alles wel en de vrouw van
een sergeant heeft een zoon gekregen: Vincent.

Op 23 februari is er een preek aan de wal en de 24e vertrekt men weer met meegekregen zure
'orangeappels'. De 'Leyden' raakt op een klip, maar komt met wassend water en de hulp van
de andere schepen weer los. 28 Februari heeft Haecxs opnieuw hoofdpijn, hij werkt overigens
wel 'gewoon' door.

Op 2 maart komt het bericht dat schipper Cramer van de 'Blauwen Leeuw' (een voormalige
walvisvaarder) is overleden en dat van de 38 soldaten er vijftien doodziek zijn. De 7e wordt
vernomen dat er aan boord van dat schip geen gezonde matroos meer is. Intussen is ook de
timmerman van 'Het Wijnvat' overleden en de schipper en stuurman zijn doodziek. Maar het
is wel aangenaam weer als er land in zicht is op de 17e maart 1648. De bestemming Reciffe (Re-
cife, het Recief) is bereikt en de volgende dag gaat men voor anker.

Wie waren op de schepen7

Ruim dertig zeilen vertrekken uit Goeree, Texel en Zeeland onder leiding van Witte Cornelisz.
de With. Op deze schepen bevindt zich het troepenkonvooi met de vijf regimenten (tachtig
compagnieën van het Staatse leger, ongeveer 2.500 man) van Carpenter, Van den Brande, Van Eist,
Hautain en Van den Brinck ter versterking van de troepen in Brazilië. Het logies aan boord was
slecht, zoals hierboven al vermeld. Op schepen die geschikt waren voor honderd man zaten er
vaak honderdvijftig en er was te weinig medische zorg, medicijnen en munitie.

In Duins (het Engelse Downs3) krijgen de bevelhebbers opdracht het volk zo veel mogelijk
aan land te laten 'om siecte voor te comen, die Godt betert in onse schepen seer graseert'. Het
troepentransport is 'vuyl en confuselijck'. Na tien weken is het bier op en er wordt over be-
dorven voedsel en water geklaagd. Na de januaristorm, als de vloot bij de Portugese kust ver-
strooid is, heeft men dagen geen droge draad aan het lijf en krijgt men geen warm voedsel. Be-
halve de vele zieken en doden is er een 'dol' man aan boord. Veel mensen vinden op weg naar
Brazilië hun zeemansgraf: hun lichaam wordt in een doek gewikkeld, verzwaard en vanaf een
plank de zee in geschoven. Het volk is 'miserabel aengecomen ende vande langdurige reyse
geharasseert'.

Niet alle schepen komen tegelijk aan. Te laat voor de strijd van 19 april 1648 zijn de 'Leeu-
warden' van Barend Cramer (20 april), 'Het Wapen van Nassau' van Lieven de Zeeuw (3 mei), 'De
Coninck David' van Willem Claesz. Ham (25 mei, volgens een andere bron juni) en 'De Een-
dracht' van Paulus Coolen (26 augustus).
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Cornelis van den Brande'!

Hoe was het leven aan boord?

Behalve de hoofdpijn/migraine van Haecxs (waaraan ongetwijfeld ook anderen leden) heeft
men aan boord zeker ook last gehad van scheurbuik (vitaminegebrek), verkoudheid en long-
ontsteking (klimaatverandering), voedselvergiftiging (bedorven eten), koorts en andere
besmettelijke ziekten. Ook bedrijfsongevallen zoals vallen uit de mast, gewond raken door
vallende voorwerpen en bij storm van het schip slaan, zullen hun tol hebben geëist. Dat zal
ook het geval zij n geweest met vechtpartijen.

Ongetwijfeld zorgden ratten, muizen, luizen, maden en kakkerlakken voor de nodige over-
last, evenals wormen in het eten en drinken en gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Het voedsel aan boord bestond uit hard brood, vlees, spek, gort met pruimen of rozijnen,
gekookte bonen en erwten, stokvis, spek, gepekeld vlees, boter, kaas en olie. Er was wij n, bran-
dewijn en bier. Verder waren er: peper, gember, kaneel, noten, look, foelie, nagelen en suiker.
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Het was gebruikelijk dat er (klein) levend vee mee ging voor de slacht en er werd gegeten in
'bakken' van zes of zeven personen. Voor de officieren waren er grotere en betere porties. Dat
was ook het geval met de slaapplaatsen. Soldaten en matrozen sliepen in het ruim in hang-
matten, voor passagiers en officieren waren er hutten.

Vergrijpen aan boord werden streng gestraft. Ik noemde al de straf van de stuurman. Bijna
dezelfde straf krijgt op 10 februari 1649 een (niet met naam genoemde) matroos, die een sol-
datenkist openbrak en het rantsoen brood had gestolen. Bij hem worden de boete en onthef-
fing vervangen door enige dagen in de ketting. Op 14 maart is er krijgsraad over twee soldaten
'daer wel vier uren mede heneliepen'. Hoewel Haecxs geen andere vergrijpen noemt, zal men
aan boord van de schepen hebben gevloekt, geklaagd over het eten of dronken zijn geweest.
Alles goed voor inlevering van gage. Dobbelen en kaartspelen leverde acht dagen in de boeien
op water en brood op; vechtpartijen en belediging van de leiding werden nog zwaarder ge-
straft. De soldaten assisteerden tijdens de reis de matrozen bij het wachtlopen en het doen van
reparaties. In de vrije tijd deed men aan toneelspel, muziek maken, dansen, zingen, vissen en
werd er geschaakt en gedamd.

De veldslag van 15 april 1648
Een maand later, 17 april 1648, moeten de ongeveer 4.500 man ten strijde en volgt de grote
nederlaag van 1648 bij Pernambuco. Hierover schrijft Haecxs (omgezet naar hedendaags Ne-
derlands): 'Ons gehele leger is op 18 april naar de bergen van Guararapes getrokken om de
vijand te ontmoeten. Op 19 april is de droevige nederlaag, die voornamelijk komt doordat er
tussen de troepen van Marten van Eist, die samen met Van Schoppe en Haus de voorhoede
vormden, en de achterste troepen (Van den Brande en Hautain) meer dan een uur verschil
zat." Hij noemt een verlies van vijftienhonderd doden en vijfhonderd gewonden. Het blijken
er minder te zijn, zoals tabel 1 toont8.

Tabel 1
Het aantal gesneuvelden en gewonden per regiment in de veldslag van 19 april 1648
Regiment Van Schoppe Haus VandenBrinck Van den Brande Van Els Hautain Carpenter totaal
doden 135 92 31 27 157 14 59 515
gewond 99 85 54 57 104 73 51 523

Van Hoboken1 meldt over deze veldslag: 'Het oorspronkelijke plan om meteen bij aankomst
aan te vallen kon niet doorgaan vanwege de slechte staat van het leger, het niet gewend zijn
aan het klimaat en het feit dat goederen in de andere haven lagen. Verder was de bij het ver-
trek beloofde twee maanden soldij alleen aan de officieren uitbetaald, wat bij de soldaten niet
goed viel. De voorhoede wachtte deze 19e april niet op de rest van het leger en begon de Por-
tugezen aan te vallen, waarbij een deel van de soldaten sneuvelde of in het moeras verdronk.
De kreet 'laet se vechten, die geit ontvangen hebben' klonk terwijl men de bossen in vluchtte.
Van den Brande en Hautain, die 'buyten asems gemarcheert' de bergen op kwamen, dreven de
vijand terug. Er volgden tegenstrijdige bevelen en desertie en de Portugezen en Nederlanders
wachtten op elkaar. De 20e werd de terugtocht door het Nederlanderse leger aanvaard.'

Een stukje uit een missieve van 78 bladzijden van de Hoge Raad aan de Heren Negentien
(Heren XIX), geschreven op 9 juli 16489: 'Omtrent desen optocht tegens den vijand, hadden
verhoopt betere successen te erlangen, als Godt Almachtich heeft gelieven te verkenen: sijnde
veroorsaeckt, soo wij alsnu bemercken ende oordelen moeten door de disordre ende confusie
soo aldaer is bevonden, meerder als door des vijants macht'. Het stuk is ondertekend door Van
Goch, Haecxs, Van Beaumont en Schonenborch. Onder de 515 doden waren 48 officieren, van de 523
gewonden hadden dertig mannen die rang.
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In de lijsten van de doden en 'gequetsten' van 19 april 16488 in het archief van de Oude
West-Indische Compagnie 64 (nummers 14 en 15) worden de doden en gewonden per regi-
ment genoemd. Tot en met de rang van vaandrig worden ze per naam genoemd, bij sergeant
wordt alleen het aantal vermeld (totaal vijftig man). Korporaal, lanspassaat (vice-korporaal),
adelborst en soldaat (rangen genoemd van hoog naar laag) vallen onder het kopje 'gemeen
soldaat', waarvan slechts het totale verlies wordt genoemd. In tabel 2 zijn te zien de aantallen
en verdeling per regiment van de officieren, de namen zijn opgenomen in bijlage 1.

Tabel 2

Het aantal gesneuvelden en gewonden per regiment van de officieren in de veldslag van 19 april 1648

Regiment

hog. off.

kapitein

luitenant

vaandrig

Van Schoppe

dood/gewond

1 / 1

4 / 0

4 / 1

4 / 0

Haus

d/g

1 / 0

5 / 0

2 / 2

2 / 3

VandenBrinck

d/g

0 / 2

Van den Brande

d/g

1/1

1 / 0

0 / 1

1/3

Van Els

d/g
2 / 1

S / i

3/o

4 / 1

Hautain

d/g

0 / 1

1 / 1

0 / 3

0 / 2

Carpenter

d/g

2 / 1

0 / 1

2 / 2

totaal

d/g

9 / 2

10/7

9/10

7/8

Bij Van Els is geschreven: 'wert vermist, sonder te connen weten off leeft oft doot is, doch stelle
hem onder de dooden' en Hautain is 'gequetst'. Bij Haus zijn twee doden en drie gewonden
zonder rang vermeld. Omdat ze onder de luitenants staan, op de plaats waar bij de andere
regimenten de vaandrigs staan, heb ik ze daar geplaatst.

Ook van de 'gewone man' zijn er namen bekend. Zo is er in 1648 een lijst van 'avancementen'
(bevorderingen)10 opgemaakt van dienaren van de Kamer van Zeeland. In deze lijsten zijn,
evenals op vele andere, veel buitenlanders vermeld. Niet alle kolommen zijn steeds ingevuld.
Zo ontbreekt bij velen de plaats van herkomst en ook beroepen zijn niet altijd vermeld. Ik
haalde de Nederlanders eruit, ze staan achteraan dit artikel als bijlage 2.

Voorbereidingen voor de tweede strijd binnen eenjaar
In augustus 1648 wordt er een 'staet ende sterckte' van de militie opgemaakt". Per regiment
en per kapitein zijn de bekwame en 'gequetste' mannen vermeld, evenals de Brazilianen en
negros. Op de lijsten staat een totaal van 6.598 personen, onder wie ook 'siecke, gequeste,
onbequame tot marcheren en onmachtige om dienst te doen'. Uiteindelijk trekken er op 17
februari 1649 maar 3.510 mannen ter strijde, hiervan zullen 1.048 sneuvelen. De bevelhebbers
van deze militie worden in bijlage 3 genoemd. Op 14 februari 1649 wordt een nieuwe lijst van
de sterkte, verordonneert tot de uittocht van februari 1649 opgemaakt. Deze is als bijlage 4
opgenomen.

19februari 1649
Hoe de strijd is verlopen, kunnen we lezen in Van Hoboken1 en uit de diverse verslagen12 die
door bevelhebbers zijn opgesteld.

Michiel van Goch, Guillaume de Houthain en Nicolaes Clasen, majoor-generaal M. Hertzberger,
de officieren van het regiment Van den Brinck, de sergeanten in het regiment van Carpenter,
kolonel Van den Brande, officieren uit het regiment van Marten Els, de kapiteins Otto van Ijlen en
Allebert du Pont en commissaris der artillerie Abraham van Stricht verklaren hoe de terugtocht bij
Guararapes op de 19e februari in hun regiment gegaan is.
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Vrij naar van Hoboken: De afmars naar de vijand ging in zuidelijke richting, langs het
strand tot het Melckhuis en daarna landinwaarts naar het Guararapes gebergte. Beide legers
namen een afwachtende houding aan. Nadat het Nederlandse leger zich de 19e begon terug te
trekken en de achterhoede onder leiding van Van den Brande de berg zolang mogelijk bezette,
viel de vijand aan. Het was nog een geluk dat de Portugezen begonnen met plunderen, anders
waren er nog veel meer slachtoffers geweest.

Cornelis van den Brande zelf schrijft hierover: 'Verhaal van het gene ick weet toe te brengen
aengaende de attacque gehouden tusschen ons, ende des vijands trouppes t welck geschiet
sij op den i9den feb: 1649'. Hij zegt in zijn verslag 'ick hadde het gaerne gesien dat wij al stil-
lekens bij avont souden hebben afgetrocken'. Hij vertelt dat de avant garde met de bataille
vertrok en dat hij met het regiment van Van Els zaliger op de andere berg zat. Hij ziet ruiters
naderen en herkent hierin de vijand. Hij gelast het regiment van Van Els met hem terug te
marcheren, maar ontdekt dat de berg al door de vijand bezet is. Die valt hem aan, maar hij
vecht dapper terug. Toch moeten ze terugwijken. Als de vijand zijn leger heeft omsingeld en
soldaten vluchten, verliest ook zijn volk de moed. Het meeste kruit is verschoten en ze zijn
gedwongen een goed heenkomen te zoeken. Intussen zijn er al veel gevlucht, onder andere
naar het strand. Als hij daar komt beschrijft hij dat: 'niet wetende dat ick daer soo veel soude
vinden' en 'onder 't gemelte volck hebbe ick al sulcken schrick gespeurt, dat wij ons schamen
om 't selve te schrijven'.

Hij eindigt met: 'Dit is alsoo 't gene ick diesaengaende weet te seggen, alsoo mij het doen
van d'andere regimenten onbekent is, was geteykent C. van den Brande'.

Hertsbergen zegt dat Van den Brande dapper met de Portugezen 'schermutserende' was. Hij
vertelt over de Franse kapitein Mouris die met enige andere officieren vlucht en die hij 'da-
telijck gecommandeert hebbe rechts om te willen keeren, ende bij mijn aende slincker sijde
staen te blijven, neffens het canon waertoe ick hem ende sijn officieren met mijn degen met
houwen ende slaen daer toe hebbe moeten brengen'. Hij vervolgt dat het volk van Van Els in
confusie op de loop gaat en ook Van den Brande zich terugtrekt. Even laten ziet Hertsbergen zich
omsingeld door de vijand, maar hij weet zich schietend een weg daaruit te banen. Hij komt er
af met een schampschot in de rechter arm.

Michiel van Goch heeft een uitgebreid verslag, ruim tien geschreven bladen. Hij begint zijn
verhaal op de 17e, beschrijft de route waarlangs men loopt, noemt dat men de 18e de vijand
niet heeft gezien en dat men de 19e tevergeefs probeert deze in het veld te krijgen. Ze blijven
echter in de bossen en achter het moeras. Hij noemt dat het door hitte afgematte volk om drie
uur in de middag vertrekt, de aanval en omsingeling van de vijand en de bataille van de pie-
ken die door de Portugezen onder de voet worden gelopen. Het volk raakt in confusie en in
'totale disordre' en vlucht de bossen in en het strand op. Velen zijn onderweg door flauwheid
en vermoeidheid blijven liggen en worden doodgeslagen. Van Goch noemt de vijand 'licht en
veerdig' van natuur en noemt de veldstukken die de Nederlanders meebrachten een last voor
het leger.

Na de tweede nederlaag binnen één jaar wordt de balans opgemaakt: ruim een derde deel van
het leger is omgekomen. De grootste verliezen zitten bij de regimenten van Cerweer en Van den
Brande, respectievelijk 58,37 en 57,92% van hun mannen zijn gesneuveld. Hautain heeft het
laagste percentage doden, namelijk 14,48%. Op de verlieslijsten worden per regiment het aan-
tal overleden personen genoemd, boven de rang van sergeant is de naam genoteerd. Aantallen
en verdeling per regiment volgen in tabel 3.
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Tabel 3
Het aantal gesneuvelden per regiment in de veldslag van 19 februari 1649

Regimenten

lt.gen. Van Schoppe

Van den Brinck

Hautain

Van Els

Van den Brande

Cerweer

totaal

hogere
officieren

1

2

2

1

2

1

9

kapiteins

4

7

5

7

8

5

36

luitenants

7

5

3

4

6

7

32

vaandrigs

3

4

0

4

6

9

26

sergeants

11

8

3

9

7

12

50

'gemene
soldaten

123

125

63

154

225

2 0 2

892

tota;

149

151

76

179

254

236

1045

In het archief van de WIC-OC 65 is een lijst van de (ongeveer) honderd gesneuvelde officieren.
Deze is als bijlage 5 opgenomen.

Van de overleden personen in de regimenten van de kolonels Van den Brande, Van den Brinck
en Van Els, totaal zeshonderd personen, zijn de namen ook genoteerd. De inventaris van WIC-
OC 65 noemt onder nummer 187 een lijst van de gesneuvelden opgesteld door de Rekenkamer,
gepagineerd 95-107. Er zou dus een deel van de mensen ontbreken. Hierbij ongeveer een hon-
derd Nederlanders, verder Duitsers, Belgen, Schotten, Engelsen, Zwitsers, Denen en iemand
uit Kieff (Kiev?). De Nederlanders haalde ik eruit en volgen eronder. Vermeld zijn naam, toe-
naam, geboorteplaats, kwaliteit, schip en beroep. Tenminste als alles is ingevuld, wat niet bij
iedereen het geval is. Ook ontbreekt van veel personen de plaats van herkomst: deze zijn niet
in mijn lijst vermeld. De lijst van gesneuvelde Nederlanders is terug te vinden in bijlage 6.

'Opa' Lijphart en de andere officieren
Onno Lijphart zat in het regiment van Van den Brande, dat op 19 februari 1649 achterbleef om de
berg te verdedigen. Mogelijk of waarschijnlijk was hij één van de officieren die Van Hoboken1

noemt. Ik citeer: 'Het baatte niet, of de officieren de wijkenden door overreding of geweld tot
standhouden trachtten te bewegen; aan alle kanten drongen de Portugezen op' en 'Velen, die
door vermoeidheid achterbleven, werden door hun achtervolgers gedood: dit lot trof ook ver-
scheidene officieren, die tot het laatste tevergeefs poogden de orde in de gelederen te herstel-
len'. Kapitein Toelast, die met twee kannonnen op de berg in stelling stond, sneuvelde, evenals
Matthijs Gillessen en Van den Brinck. De majoors Hertsbergen en Van Lobbrechtkonden ontsnappen.
Het regiment van Van den Brande had veel slachtoffers, onder wie Onno Lijphart. In 1648 was
Onno nog luitenant (hij raakte op 19 april 1648 gewond), deze strijd was zijn eerste en laatste
optreden als kapitein. Schrale troost: de weduwe krijgt later jaarlijks een bepaalde som geld
omdat haar echtgenoot in dienst van het vaderland sneuvelde. Ook de zoons krijgen geld voor
studie.

De terugtocht van 'oma'
In september 1649 vraagt Claesjen Langstraet, de weduwe van Onno Lijphart,1 het geld terug van
de overtocht die zij maakte op het Groningse schip 'De Gouden Leeuw', terug naar het vader-
land. Gezien de duur van de reis (bijna drie maanden) zal ze begin juli of ervoor uit Brazilië
vertrokken zijn, evenals veel andere weduwen, hun kinderen en verarmde kolonisten. Tege-
lijk of vlak erna vertrokken ook commies/kroniekschrijver Johannes Nieuhof, commandeur
CasperGovertseCop,CornelisvandenBrande,SimondeBeaumontenHautain'.

Hoewel bij Onno als plaats van herkomst Groningen staat, gaat Claesjen waarschijnlijk met
de vier kinderen in Drenthe wonen. Daar bracht Onno zijn jeugd door, was zijn vader jaren-
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lang landschrijver en ook Onno's broers Johannes en Berent wonen daar. Ik kom haar voor
het laatst op 20 februari 1655 tegen, als ze een jaarlijkse subsidie aanvraagt voor haar oudste
zoontje'3.

Verklaring van enige woorden en termen
bakken = kommen waaruit men met meerdere personen at
grasseren = woeden
landschrijver = hoge ambtenaar
lansmissaat = lanspassaat
musket = vuurwapen
piekenier = soldaat die vecht met een lange puntige lans
rasseren = vernielen, afschrijven
van de ra lopen/vallen = in geboeide toestand van grote hoogte in het water laten vallen.

Het doopboek van Reciffe is in druk verschenen en op internet te downloaden.

Toelichting op de bijlagen
De namen zijn geschreven zoals ze in de originele lijsten voorkomen. Geen van de lijsten was
alfabetisch, ik maakte enkelen zo vanwege de leesbaarheid.
Bijlage 1 De originele lijsten zijn per bevelhebber opgemaakt. Abraham Boda, Mercus Nicolaes,

Van deRijcke, Wouter Carpenter en Jan Pietersen werden zonder rang vermeld. Omdat ze
na de luitenants komen, op de plaats waar bij de andere regimenten de vaandrigs
staan, heb ik ze daar geplaatst.

Bijlage 2 Originele lijsten zijn per regiment opgemaakt. Voor de duidelijkheid voegde ik ze
samen en wel alfabetisch.

Bijlage 3 Onderaan de lijst is te vinden: Nog vergeten te vermelden door de schrijver: Van het
regiment van kolonel Haus 64 koppen, bij kapitein Van der Pol onder kolonel Van Els
51 bekwame mannen en op de forten omtrent driehonderd man. Daarbij komen
Brazilianen, mulaten en negros, ter oorlog bekwaam 576 personen. Samen met de
aankomende militairen, oude personen, vrouwen en kinderen telt hij 6.598 koppen.

Bijlage 4 Lijsten waren per regiment, ik voegde ze samen. Mannen met een * raakten bij de strijd
in 1648 gewond, een + betekent dat hij in 1649 zal sneuvelen.

Bijlage 5 Lijsten 22 tot 27 zijn door mij samengevoegd. Onder lijst 27 is weergegeven: 'Nota
dat in dese lijsten niet en sijn gebracht den vise admirael Mathijs Gillesen, capt:
Toelasst, capt. Cornelis Jacob Calckback, beneftens enige (twee doorgehaalde woorden)
Scheepsleutenanten, Stierl(ui) Scheeps Officieren beneftens noch eenige matroosen
Silvester Suantman comis vande artellerije is oock gebleven'. Suantman is mogelijk:
Snantman of Snautman.

Bijlage 6Tientallen personen zijn vermeld zonder plaats van geboorte. Deze heb ik niet ver-
werkt.

Met dank aan Klaas Bijsterveld die de brieven gaf die de aanzet tot dit artikel waren, Toos
Stijl-Piersma, Henk Hartog en Gosta Jellema die het artikel kritisch doorlazen. Henk contro-
leerde tevens de bijlagen. Thijs van Gunst, Joke Sibrandi-Brak en Johanna Wierema testten
het artikel op leesbaarheid voor de 'leek'. De medewerkers van de Groninger Archieven en die
van het Nationaal Archief beantwoordden behulpzaam al mijn vragen.
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Bijlage 1
Lijst van dode en gewonde officieren bij de veldslag bij Guarapes op 19 april 1648
(WIC OC 64 volgnummers 14 en 15)

GESNEUVELDEN
KOLONEL:
(Marten) Els, van *
Hendrick Haus
SERG. MAJ.
Taco Broersma

MAJOOR:
Clair

KAPITEINS:
Herman
Willem
Adriaen
Lattring
Rutger
Johan
Anton •
Jacob
Claude
Jacob
Jan
Cornelis
Willem
Arenaut
Philips
Anton
Wessel
Harmen Jansen

Beekman
Beijer
Bergen,van
Bonnema, van
Bransma, van
Catneu
Heijdenrijk
Lijseman
Prowa
Oijens
Parant
Pol, vander
Robbertsen
Salies, de
Schacht
UijtenHove
Voos
Zuerlant, van

LUITENANTS:
Pieter
Jan
Carel
Charles
Jan
Wouter
Hans Pieter
Nicolaes
Jan

Boesant**
Hanau
Hendrick
Moor, de
Procheron
Rutgers
Schut
Sergiant
Villieurs, de

VAANDRIGS:
Abraham
Bartel
Otto
Harman
Willem
Mourits
Pieter
Var
Roelant
Johan
Jan
Jan
Otto
Willem

Boda
Casser
Jansen
Kassenborch
Klot
Mahon
Mockerst
Motte, de la
Namij
Oor, van
Pietersen
Rezant, van
Vreeswijck, van
Winteroij,van

GEWONDEN
LUIT. GEN.:
Sigusmundes
LUIT. KOL.:
Frederick

LUITENANTS:

KAP. LUIT.:
Claes
van
KAPITEINS:
Remond ***
S.D.

Schoppe, van

Pistor
Hautain
Santvoort

Udensheijm, van

Griffid
Havart

Willem
Jan
Marten
Coenraed
Cornelis
Hans
Henrick

Onne
Pieter
Lenert

Aertsen
Arent, van
Barents
Boshot, van
Buijk
Carel
Koerten

Lijphart
Rouse, Ie
Wiltschut

VAANDRIGS:
Jan
Willem
Wouter
Arent
(Wolf)
Joris
Adriaen

Mercus
Thomas

Barent

Alberts
Bratselaer
Carpenter
Holler.de
Itterson
Keppel, van
Meelckassel,

Niclaes
Paulus
Rijcke, van de
Samuels

Pieter Keerweer is vermeld bij de doden, is gevangen genomen.
* Van Els wordt vermist, bij doden geteld.

"ofBorlant.
*** kan ook Gemond zij n.
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Bijlage 2

Lijst van 'avancementen' voor de Kamer Zeeland, opgemaakt 1648
(WIC OC 64, bladnummer 49)

Naam:
Pijr
Michiel
Marten
Evert
Willem
Pieter
Pieter
Hans
Nicolaes
Floris
Pax
Remens
Thomas
Anthonij
Christiaen
Christiaen
Willem
Gerrit
Jan
Anthonij
Jan

Toenaam:
Alles
Anderiessen
Baecx
Beeck
Bergen,ten
Blaeubeecq
Blaeubeecq
Bosschen.vd
Claessen
Lodde
Cornelissen
Cornelissen
Daritss
Dingmans
Eeijsenaer
Eeijsenaer
Gerritssen
Gerritse
Gerrits
Grieck
Hamsnich

Henderick Hendericks
Jan
Frans
Henderick
Pieter
Jan
Jan Pieter
Josue
Marten
Andries
Lovies
Anthonij
Dirrick
Gerrit
Claes
Jan
Marten
Pieter
Sacharis **

Henderickss
Huijbertssen
Janssen
Laeweecq
Lens
Moll
Pelsse
Pieterssen
Piggeth
Potre
Pottre
Pruijt
Suijlen, van
Turck,den
Wassingh
Wildere
Willems
Willems

Geboorte:
Harlingen
(den?) Bosch
Vlissingen
Doesburg
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Heusden
Amsterdam
Middelburg
Vosmeer
Vlissingen
Heusden
Rosendaal
Friesland
Friesland
Haarlem
Oldenzaal
Groningen
Roermond
Oldenzaal
Groningen
Dord(recht)
Middelburg
Friesland
Vlissingen
Maastricht
Amsterdam
's-Gravenhage
Rossum
Tiel
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Maastricht
Bergen op Zoom
Brouwershaven
Bre(de)voort
Axel
Zandvoort
's-Gravenhage

Kwaliteit:

adelborst
gemeen
vaandrig
luitenant
adelborst
korporaal
soldaat
kapitein
chirurgijn
lansmissaat
stuurman
korporaal
soldaat
soldaat
landmissaat
lansmissaat
gemeen
adelborst
gemeen
soldaat
soldaat
soldaat
soldaat
adelborst
adelborst

adelborst
gemeen
adelborst
gemeen
vaandrig
gemeen

lansmissaat
lansmissaat
lansmissaat
schrijver
schrijver

Schip:
t Vergat Rh...
in dienst
GoudeSon
GoudeSon

Swaen
Swaen
Trouw
in dienst
Middelburg
Trouw
Ringh
Ter Veer
Moriaen
Middelburg
Middelburg
St.Jacob
Oliphant
Haes
GoudeSon
Terveer
in dienst
Hasewint
Trou
in dienst
Swaen

Eendracht
Terveer
Regenboog
Terveer

GoudeSon
Ringh
GoudeSon
Leeuwinne
Eendracht
Morgenster
Middelburg

Datum:
20-11-1646

10-6-1648

31-3-1648

6-6-1648

9-11-1646

juni 1647
27-2-1648

3-11-1646

17-4-1648

9-6-1648

28-2-1648

4-10-1647

januari 1647
7-10-1647

januari 1647
12-10-1647

januari 1647
15-6-1647

15-6-1648

3-6-1648

januari 1647
10-1-1647

7-10-1647

11-9-1647

12-8-1646

juni 1647
10-5-1647

2-11-1647

13-9-1646

11-11-1647

19-6-1647

8-1-1647

31-3-1648

17-9-1646 *

15-3-1647

28-5-1647

maart 1648
januari 1647
22-1-1648

31-3-1648

busschieter
verbetert
adelborst
luitenant
kapitein
korp. adelborsten
kap. d'arms
lansmissaat
sergeant majoor
verbetert
korporaal
schipper jacht Argijn
sergeant
lansmissaat
lansmissaat
korporaal
korporaal
adelborst
lansmissaat
trompetter
lansmissaat
adelborst
korporaal
adelborst
schrijver
korp. adelborsten
korporaal
schrijver
schrijver
lansmissaat
korp. adelborsten
kapitein
adelborst
kleinsmid
korp. adelborsten
korporaal
korporaal
korporaal
verbetert
kapt. arms

* Bij Dirrick Pruijt staat bij de datum 1646 en 1647 door elkaar heen geschreven.
** Mogelijk Sacharis Michiels, kan ook uit Haegen komen.
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Bijlage 3
Staat van de sterkte van de militie, opgemaakt augustus 1648
(WIC OC 64, volgnummer 73)

Comp. Von Schoppe

606+125-

Kapiteins:

Somcr

Wolfraet

Orierkamp

Scholier

Lodewijck

Maijer

Caron

Schrickenberg

vlacs Kapiteins:

Tijnt.de

Hubbeldinck

Hamelijn

Bergen, ten

479+126-

Comp. kol. Hinderson

508+132-

Majoors:

Baijcr

Andries

Nicolaes

Kapiteins:

Eijck, van

Sigen, van

Morich

Westervoort

Bij sterman

[anson
Milot

Koeck

Potre

Blaubeck

Comp. kap. Tismar:

303+ 74-
Kapireins:

HansCarel

Koster

Roer, van der

Grol

Slijter

Comp. Guardes

86+10-

Fallo

Hik

Weideren, van

Reg. kol.Haus:

Maj.Klocck

Kapiteins:

Moucheron

Hanckama

Bima

Hem inga

Luit. kol. Stachouwcr

40+15-

+ bekwaam

-onbekwaam

Comp. kol. Haultin
611+140-

Maj.Bochtel

Kapiteins:

Schrieck

Maus

Lijseman

Ylen, van

Pon, du

Griffit

Spandou

Karst

Comp. kol. Van Els

449+139-
Luit.kol.EntËS

Kapiteins:

Eynsidcl

Stockheym

Bautem

Bertemvan

Kroesbceck

Vorst

Bochman

Lamcijn

* *

Heg. kol. V.d. Brincken:

517+196-
Luit.kol. Bcvynckhuysen

Maj.VanderWal

Kapiteins:

Joost Coster

Palten

Swaesken

Dript.van

Nispen

Lambcrti

Lcscbrc

Comp. V.d. Brandc

573+ 232-

Maj.Dclian

Kapiteins:

Wees

Rijmels

Nicolaes

Gendercn,van

Outhcckel

Cappelier

Mil.vander

Re ede, van

Kanselaer

"•O * * * . * • * * ^
* * a b * • ' " ' ' " i ' ' •

LUT**^

Comp. kol. Kcrwcr:

642+163-

Gen.Lobbrecht

Maj.Hartsbergen

Kapiteins:

Kripart

Haven

Lintelo

Brevoort

Dasson

Schoor

Brirgende

Comp. kap. Sickma

PI K-I (.1 II \U

. ( . „ h - v . , . , , , . . .

BMOTK

Kaartjes van de beginopstelhngen eindopstel-

ling van de legers in de strijd te Guararapes 1649

blauw is Portugal; rood is Nederland'6
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Bijlage4
Lijst van de sterkte Verordonnert' tot de uittocht, 19 februari 1649; opgemaakt op 14 februari
(WICOC65nr.i2)

Reg.luit.generaal
817(149)

Kolonel Haus *
Luit. kol. Niclaes Claesen
Kapiteins:
Bergen, ten
Bijsterman
Bima*
Coeck +
Harckema* +
Hubbelding
Huninga
Jonses
Maes* +
Milot,du +
Roek, de
Rogierjonses
Schrickenberch
Scholier * +
Sickema
Tijntde*
Weideren, van
Westervoordt* +

Lijfkart=Lijphart

Reg. Carpenter:
406 (237)
Luit.gen. Lobberecht
Majoor Hartsbergen
Kapiteins:
Brevoort+
Burgende
Hacket* +
Havart +
Kuper +
Lintelo +

Matrozen trein 250
Brazilianen 200
Negros comp.

Tezamen 3.510 koppen

Reg. kol. Van de Brinck:
411(151)

Luit.kol. Bevinckhuijses * +
Maj.VandeWalle*
Kapiteins:
Baroskij * +
Coster +
Driptvan* +
Palton +
Swaeskes* +
Walde +

Reg. kol. Van Eist:
459 (179)
Majoor Clouck*
Kapiteins:
Benthem*
Bouchman*
Holst vander * +
Insedel* +
Lennis van Bertem * +
Mouris* +
Stockeim +

Reg. kol. Van den Brande:
442(256)
Reg. luit.kol. Dilliaens +
Kapiteins:
Cappelier +
Genderen, van +
Lijfkart* +
Myl, vander+
Nickles +
OutArchel +
Post*
Reede +
Rijmels
Wees +

Reg. kol. Houtain:
525(76)
Luit.kol. Houterive * +
Maj.Boxel* +
Kapiteins
Fallo *
Griffit* +
Hen, van*
Liseman * +
Maus +
Pon, du*
Schrieck* +

Onder het regiment het aantal personen waaruit dit bestaat, tussen () het aantal dat zal sneuvelen,
"gewond in 1648.
+ sneuvelt in 1649.

Een Nederlandse(links) en een Portugese (rechts) soldaat
(uit: HaraldS. van derStraaten, Hollandse pioniers in Brazilië)
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Bijlages
Lijst van de gesneuvelde officieren in de strijd van 19 februari 1649 in Guararapes
(WIC OC 65 bladnummers. 22 t/m 27)

KOLONEL:

LUIT. KOL.:
Jacob

Jan
Louijs

KAPITEINS:
Jan

Hendrik Leunis
Hendrik
Johan

Joest

(Adriaen)
(Jan)
Edmunt
Philips
Ludolf
Samuel
Aernout
Cristiaen
Mauris
(Onno)
Lodewijk
Evert Dirck
(Johan)
Adriaen
Johan

(Frederick)
Pieter
Adolf
Jan
(Johannes)
Cornelis

Brincke, van

Deliaen
Bevinchuijse
Cloeck
Hauterive, d'

Alderdis
Baroski
Bertem, van
Brevoort
Bucham
Cappelier
Coeck
Cos ter
Dript, van
Genderen, van
Griffit
Hacquet
Harccama
Havart, d'
Holst, van
Insiedel
Lauraine
Lijffkart*
Lijseman
Lintelo, van
Mijl, van
Millot,d'
Maus
Nicquels
OutErckel
Palten
Reede
Scholier
Schrieck, van
Stockem, van
Swaesken
Vervooren
Walda

LUITENANTS:
Willem
Jurrien
Cornelis
Niclaes
Marten
Benjemin
Jan Hendrik
Frederick
Pieter
Jacob
Rudolf
Lambert
Adrijaen
Johan
'tjade
Moijse
Hermen
Arent
Willem
Hans
Louijs
Pieter
Willem
Vitius
Romein
Berent
Hendrick
Joris
Tomas
Reijnier
Jochum

MAJOORS:
Elias
Christoffel

SERG.MAJ.:
Herman
KAP. LUIT.:

Georg

VAANDRIGS:
Aerse
Albrecht
Ancker, vande
Barnier
Berents
Bevering
Bilderheijn, van
Borger
Boudri
Bouljer
Coenders
Colet
Croeser
Eijsenberg
Geerts
Gurijn
Haming
Hollaert
Jachens
Jaers
Lequire
Loon,van
Moixnel
Planck
Romeins
Samuel ***
Steenblat
Stuaert
Tenhave
Vermeren
Verster

Boxel
Wees,d:
Cuper

Westervoort

Juiosa
Voort, van

Niclaes

Walraven
Jan
Matijs
Cornelis
Willem
Jacob
Reijnier
Tomas
Adam
Rogier
Laurens
Christoffel
J: Nicla
Wolf
Jan
Piere
Adriaen
Jan
Jan
Dirck
Nicolaes
Gerrebrant
Hendrick
Otto

GEVANGEN
Wouter

• Niclaes

Blanckert
Bornje,la
Broucken,van
Burion
Coeto
Coorn
Eek, van
Eijerschotel
Eijst.van
Fevere.le
Feern
Glossier
Hanstra
Hering
Hoend:o
Iterson, van
Lorant
Monconduij
Neercassel, van'
Oliviers
Outgers
Oor, van
Ploos
Sas
Sonnerin
Sovin.van

Carpenter(luit.)
Verschoor (kap.)

* Lijfkart moet Lijphart zijn.
** Neercassel is Meercassel.

*** Bij Berent Samuel staat rechts in kleine letters v. Heijde.
Voorts sneuvelden de opperchirurgijn en de oud-barbier van Van den Brande.
De chirurgijn van kolonel Hautain is ook gesneuveld, evenals de regiment-kwartiermeester Van Lobberecht.
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Bijlage 6
Lijst van gesneuvelden in de strijd van 19 februari 1649 in de regimenten van Van den Brande,
Brinck en Kerweer(WIC OC 65, nr. 187)

Naam: Toenaam:
Onder Van den Brande:

Geboorte Qualiteit: Schip:

Hendrick
Jan
Pieter
Fredrick
Cornelis
Hendrick
Jan
Pieter
Jan
Niclaes
Jan
Evert
Pieter
Davidt
Jan
Jan
Christoffel
Willem
Matthijs
Cornelis
Frans
Evert
Joost
Onno
Wolff
JanWillems
Gerridt
Maties
Joost
Robbert
Jeroen
Reijnier
Dirrick
Pieter
Daniel
Jan
Franchois
Joris
David
Willem
Jan
Nicolaes
Jochem
Willem
Willem
Govert
Jacob
Cornelis
Frederick
Jacob
Hendrick

Laborne
Franse
Pietersen
Hendricks
Aberhamss
Corneliss
Berents
Formeij
Creijn
Tomassen
Fredricks
Gestunis
Loon, van
Daniels
Gerrits
Lishout
Wees
Jacheus
Jochems
Brouwer
Lambertsz
Willemss
Boote, de
Oliphart"
Eijttersum.van
Graeff.de
Theuniss
Marinus
Janss
Alderdeijts
Korneliss
Verdonck
Hellewech
Gissel
Tomass
Verdonck
Badelier
Tomas
Jacobss
Stielwaert
Harmens
Bastiaens
Smulder
Martensen
Everts
Neeff
Jacobs
Cornelissen
Reede, de
Baljot
Mesen

Utrecht
Bergen op Zoom
Amsterdam
Leiden
Leiden
Rotterdam
Doesburg *
Vlissingen
's-Gravenhage
Utrecht
's-Gravenhage
Amsterdam
Groningen
Zwolle
Arnhem
Amsterdam
Gelderland
Leiden
Rijsendael
Gorkum
Breda
Gorkum
Gorkum
Groningen
Zwolle
Delft
Ter Goes (Goes?)
Tertoolen (Tholen?)
Utrecht
Dordrecht
's-Gravenhage***
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Leiden
Harderwijk
Bergen op Zoom
Middelburg
Terveer (Veere?)
Bergen op Zoom
Dordrecht
Den Bosch
Gorkum
St.Martensdijk
Sluis
Zwolle
Maastricht
Leeuwarden
Sluis
Utrecht
Bergen ****
Amersfoort

vaandrig
korporaal
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen
korp. adelb.
tamboer
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen
luitenant
tamboer
korporaal
schrijver
kapitein
luitenant
adelborst
adelborst
adelborst
adelborst
korporaal
kapitein
vaandrig
kapitein d'armis
adelborst
gemeen
gemeen
sergeant
korporaal
korporaal
korporaal
lanspassaat
adelborst
adelborst
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen
gemeen
gemeen
schrijver
korporaal
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen
kapitein
luitenant
adelborst

Mauritius
Rinck
Rinck
Rinck
Rinck
Haes
Gelderlant
Gelderlant
Gelderlant
Gelderlant
Gelderlant
Gelderlant
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Postpaert
Postpaert
Postpaert
Postpaert
Postpaert
Postpaert
Postpaert
Tortelduijf
Tortelduijf
Tortelduijf
Hoop
Tortelduijf
Trouwe
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Eenhoorn
Trouw
Trouw
Trouw
Postpaert
Trouwe
Bontekoe
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Willem
Jan
Tomas
Frans
Pieter
Cornelis
Harmen
Harmen
Jan
Marten
Jacob
Jan
Pieter
Jan
Gerbrant
Jan
Wijcla
Jan
Gerrit

Breth
Gindiaen
Samuels
Jans
Jans
Bee.le
Jans
Gerrits
Geenderen, van
Coster
Snoeck
Hoos, van
Lichtevelt
Outerckel, van
Sas
Westerburch
Vijanen
Pietersen
Jans

Onder Van den Brinck:

Nuland
Haarlem
(den) Bosch
Utrecht
Woerden
Utrecht
Dord(recht)
Delfzijl
Heusden
Delft
Gorkum
Vooren
Luchteveld
Vianen
Utrecht
Deventer
Vianen
Utrecht
Weert

Ruim 30 mannen zonder plaats herkomst.
Daniel
Jan
Peter
Jan
Andreas
Jan
Johannes
Jan
Anthonij
Poulus
Leenard
Jan
Jan
Cornelis
Jan
Adriaen
Louwies
Harmen
Willem
Jan
Jan
Cornelis
Elijas
Marten
Mathijs
Coenraet
Dirck
Jan
Gerrit
Franchoijs
Theunis
Jan

Graeff
Paulus
Luijcas
Burten
Dirrickss
Gerritss
Swaesken
Corneliss
France
Cornelis
Harmens
Harmenss
Janss
Hendricks
Simpson
Dript, van
Lequeere
Berents
Oldenburch
Harmenss
Davids
Haen, de
Fadijs
Slesinger
Tijsenest
Brantstijn
Jochems
Jaspers
Janss
Tour, la
Nickingh
Janss

Vlissingen
Amsterdam
Middelburg
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Doesburg
Amsterdam
Arnhem
Utrecht
Amsterdam
Groningen
Haarlem
Zwartsluis
's-Gravenhage***
Doesburg
's-Gravenhage ***
Groningen
Maastricht
Leiden
Willemstad
Dordrecht
Leiden
Bergen op Zoom
Gorkum
Harsveld
Leiden
Leiden
Groeneveld
's-Gravenhage***
Deventer
Oldenzaal

adelborst
adelborst
tamboer
gemeen
gemeen
gemeen
gemeen
gemeen
kapitein
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen
kapitein
vaandrig
korporaal

gemeen
gemeen

lanspassaat
gemeen
schrijver
adelborst
gemeen
korporaal
kapitein
schrijver
korporaal

kapitein
luitenant
adelborst
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen
gemeen
adelborst
sergeant
korporaal
adelborst
adelborst
adelborst
gemeen
gemeen
gemeen

Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe

Tortelduijf
Tortelduijf
Tortelduijf
Tortelduijf
Tortelduijf
Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe
Bontekoe

Crabbe
Crabbe

Jaager

Crabbe

Tobijas
Steenhoven
Steenhoven
Steenhoven
Steenhoven
Steenhoven
Steenhoven
Steenhoven
Steenhoven
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Onder Kerweer:
Een 110 tal zonder geboorteplaats.
Jan Janss
Rudolff Coenders
Andries Pieterss
Jan Bosch,van der

Beek
Steenwijk
(den)Bosch
Middelburg

adelborst
luitenant
korporaal
gemeen

Nog een aantal tientallen zonder geboorteplaats.

Aan het eind van de opsomming is vermeld:Actum ter reekckencamer den 15 april 1649.
Ter ordt: vanden selve A: de 1: Hommel

* Oliphart is Lijphart. *** Kan ook Hagen zijn.
** Er staat Deusburg, kan ook Duisburg(Dld.) zijn. ****Bergen zou ookde plaats in Noorwegen kunnen zijn.

Noten
1. Een paar titels:

- Willem Johannes van Hoboken, Witte de With in Brazilië, 1648-1649, Noord-Hollandse Uitgevers
Mij, Amsterdam 1995

- Charles R. Boxer, De Nederlanders in Brazilië 1624-1654, Sij thoff, Alphen aan de Rij n 1977
- Jhr. dr. P.J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, Nijhof, 's Gravenhage

1978
en na de wetenschap dat 'opa' voor de Kamer van Zeeland werkte, kwam daar nog bij:
- Doeke Roos, Zeeuwen en de Westindische Compagnie, Van Geyt productions, Hulst 1992

2. Groninger Archieven, Statenarchief, toegang 1, uitgaande brieven, inv. nr. 400.
3. Zie: Paul Brood, Het Vaderlandse Geschiedenisboek, uitg. Nationaal Archief, Den Haag 2003, ISBN 90

40088888.
4. Het archief van de Oude West-Indische Compagnie (WIC-OC, toegang nummer 1.05.01.01) is op

het Nationaal Archief in Den Haag (= NA). Stukken betreffende de jaren 1648 en 1649 zijn te vinden
in de inv. nrs. 64 en 65.

5. Homepages gevonden via www.google.nl na het intypen van de woorden Guararapes en 1649. Dit
gaf, evenals met het jaartal 1648, honderden treffers. Het merendeel was in het Portugees. Aanvin-
ken van alleen de Nederlandse taal leverde slechts één hit op.

6. Het dagboek van Hendrik Haecxs is in druk verschenen in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap 46 (Utrecht 1925).

7. Gegevens ontleend aan W. J. van Hoboken, Een troepen transport naar Brazilië in 1647, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis 62 (1949), pag. 100-109 en het Dagboek van Haecxs (zie noot 6). Aanvullende info over
het leven aan boord van VOC en WIC schepen in de 17e eeuw is van internet gehaald (zoeken via
www.google.nl en intypen van trefwoorden zoals WIC, 17e eeuw enz.) van o.a. de homepages www.
kenniscentrum.nl en http://stuyvesant.library.uu.nL/kaarten/overtocht.htm.
Zie ook het artikel over wat u over de VOC en de WIC op internet kunt vinden, elders in dit blad.

8. NA, WIC-OC inv. nr. 64, bladnummers 14 en 15.
9. NA, WIC-OC inv. nr. 64, bladnummer 53.

10. NA, WIC-OC inv. nr. 64, bladnummer 49.
11. NA, WIC-OC inv. nr. 64, bladnummer 73.
12. NA, WIC-OC inv. nr. 65, bladnummers 13 (Michiel van Goch), 14 (Guillatne de Houthain en Nico-

laes Clasen), 15 (M. Hertsberger), 16 (officieren regiment van Van den Brinck), 17 (Carpentier), 18
(Van den Brande), 19 (officieren regiment van Van Els), 20 (Otto van Ijlen en Allebert du Pont) en 21
(Abraham van Stricht).

13. Drents Archief, Oude Staten Archieven, OSA 6, IV 62/62, landdagen financiën.
14. Het schilderij is ook te zien op de homepage http://www.sobral.ce.gov.br/boletim/b_abril2002/i9.

htm.5 De homepages spreken elkaar voor wat betreft het jaartal, 1648 of 1649, tegen.
15. Illustratie Van den Brande uit: W.J. van Hoboken, Witte de With in Brazilië 1648-1649, die verwijst

naar Atlas Zeeu wsch Genootschappen der Wetenschappen te Middelburg.
16. De kaartjes staan op: http://www.resenet.c0m.br/ahimtb/3d.htm.
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Digitaal Album Promotorum (DAP)
gegevens alle Utrechtse gepromoveerden (1636-heden) online

In februari 2005 is aan de Universiteit Utrecht het project Digitaal Album Promotorum (DAP)
van start gegaan. DAP is een database die informatie ontsluit van alle Utrechtse gepromoveer-
den vanaf 1636, het stichtingsjaar van de Universiteit Utrecht.

Uiteindelijk zijn in DAP gedetailleerde gegevens van ongeveer twintigduizend Utrechtse
gepromoveerden te raadplegen. Het gaat daarbij niet alleen om naam, levensjaren en de ge-
boorteplaats, maar ook om gegevens die samenhangen met de promotie, zoals de naam van
de promotor, de datum, de promotievorm, de titel van het proefschrift en welk doctoraat er is
toegekend. Tevens wordt bij veel gepromoveerden aanvullende informatie verstrekt over de
verdere levensloop en carrière. In de toekomst is het de bedoeling dat de proefschriften van
de gepromoveerden die later in Utrecht hoogleraar werden, digitaal beschikbaar komen en
wordt de database uitgebreid met statistische bewerkingsmogelijkheden.

DAP is momenteel nog volop in ontwikkeling. Er is begonnen met invoeren vanaf 1815, het
jaar waarin de Utrechtse universiteit een rijksuniversiteit werd. De database zal jaar voorjaar
worden aangevuld en is nu gereed tot 1845. Naar verwachting zal het project over drie jaar
zijn afgerond.

Het project wordt, met dank aan het K.F. Heinfonds, uitgevoerd door Igitur (de elektroni-
sche publicatiedienst van de Universiteitsbibliotheek Utrecht) en staat onder auspiciën van
prof. dr. Leen Dorsman namens de Commissie Geschiedschrijving UU. De invoer van de gege-
vens wordt verzorgd door Annemarieke Blankesteij n.

De Universiteit Utrecht is de eerste universiteit in Nederland die de gegevens van haar
gepromoveerden digitaal ter beschikking stelt. Bij universiteitshistorisch, genealogisch en
sociaal-historisch onderzoek kan het een nuttig hulpmiddel zijn. Er zijn, naast DAP, ook an-
dere projecten die zich op de digitale ontsluiting van de Utrechtse universiteitsgeschiedenis
richten. Het is reeds mogelijk om een virtuele rondgang langs de hooglerarenportretten in
het Academiegebouw te maken en om full-text publicaties van bepaalde Utrechtse hooglera-
ren te bekijken. Op de site van het Universiteitsmuseum, dat de collectie hooglerarenportret-
ten beheert, zijn biografieën en portretten van veel hoogleraren te vinden. Voor aanvullende
informatie over de geschiedenis van de Universiteit Utrecht is er BiGUU, een bibliografisch
gegevensbestand waarin titels van boeken en artikelen over de geschiedenis van de Universi-
teit Utrecht zijn opgenomen. Bovenstaande projecten richten zich vooral op de hoogleraren.
Met DAP komt nu tevens een ander, niet onbelangrijk deel van de universitaire populatie aan
bod.

Het Digitaal Album Promotorum vindt u op:

http://dap.library.uu.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. L. J. Dorsman, e-mail:

Leen.Dorsman@let.uu.nl

Annemarieke Blankesteijn, BA
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bij de kwartierstaat van Jopie de Nigtere

Bekende persoonlijkheden danken hun bekendheid meestal aan prestaties, kwaliteiten, hoe-
danigheden, die bij anderen, bij velen een zeker respect afdwingen. Er zijn echter ook men-
sen, die hun bekendheid niet direct door eigen toedoen verdienen, maar meer door wat hun is
overkomen, het noodlot. Daarvan is Jopie de Nigtere een wel bijna historisch voorbeeld.

Onder de jongere lezers zal haar naam geen herinneringen meer oproepen, maar bij som-
mige ouderen vermoedelijk nog wel. Jopie de Nigtere ging op 18 november 1939 in Amsterdam
solliciteren op een kantoorbetrekking bij een confectie-atelier. Het was zaterdagmiddag en
omstreeks 17.00 uur moest zij zich melden aan het adres Singel 23 voor een gesprek. Dat was
het laatste. Nadien is zij verdwenen. Nooit is er meer iets van haar vernomen. Dat er niets van
haar werd vernomen, betekende niet dat er niets meer over haar werd vernomen. Maanden-
lang waren er berichten in de media, toen nog voornamelijk de kranten. De politie toonde een
enorme inzet om haar te vinden, ook nog jaren later, naar mij werd gezegd nog tot in de jaren
tachtig. In onze dagen zijn we er aan gewend geraakt dat zo nu en dan medeburgers spoorloos
verdwijnen, maar eindjaren dertig was het een unicum, een gebeurtenis die eigenlijk nauwe-
lijks een vorige editie kende.

Na deze inleidende alinea zal het u duidelijk zijn, dat in de bijgaande kwartierstaat de over-
lijdensdatum van de probant ontbreekt. Voor het overige zijn de meeste gegevens gevonden.
Wel past hier nog een opmerking bij. Hendrina Claassen (no. 7) is op 14 april 1862 als natuurlijke
dochter van Gijsbert(h)a Claassen (no. 15) geboren. Een vader wordt in de geboorteakte niet ge-
noemd. Niettemin voer ik de Amsterdamse sigarenmaker Johannes Wilhelmus Jansen als (zeer
waarschijnlijke) vader op. Dat vaderschap dien ik aannemelijk te maken. In het bevolkings-
register van Amsterdam (FF 356/1234) vinden we Gijsbertha met haar dochter Hendrina en
de tweelingbroer van Hendrina, Johannes Wilhelmus Claassen. Die heeft dus de voornaam van
Jansen. Jansen woont ook samen met Gijsberta en haar kinderen in de Jordaan, in de Elands-
straat, meer in het bijzonder in de inpandige behuizing in de Kaatsbalgang. Oorspronkelijk
is Jansen als 'hoofd' van het gezin ingeschreven. Later is dat doorgehaald en gaat die hoeda-
nigheid over op Gijsberta. Ook de 'H' van huwelijk is doorgestreept. De ambtenaar die het al-
lemaal inschreef was er blijkbaar eerst van uitgegaan, dat Gijsberta met Jansen getrouwd was.
Het samenstel van gegevens wijst sterk in de richting dat Johannes Wilhelmus Jansen in deze
kwartierstaat op de hem toegewezen plaats thuis hoort. Of ik mijzelf met deze vaststelling
een dienst heb bewezen, laat ik aan het oordeel van de lezer over. Om het overlijden van Jan
Jansen (no. 28) te vinden, moest ik eerst tweeëntwintig naamgenoten in de registers nalopen!
De drieëntwintigste was eindelijk de gezochte!

Moge Johanna Elisabeth de Nigtere, zoals zij eigenlijk heette, het enige kind van haar ouders,
die tot in hun hoge ouderdom het grote gemis hebben moeten betreuren, met deze kwartier-
staatpublicatie ook genealogisch aan de vergetelheid worden ontrukt.

R.F.Vulsma

Litt. o.a.:
- Bob Wallagh, Verdacht...,veroordeeld...!,Amsterdam 1955,pag. 13-23.
- Eric Slot, Voorgoed verdwenen: Johanna E. de Nigtere. In 'Ons Amsterdam', 44e jaargang, fe-

bruari 1992, pag. 47 e.v.
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JOHANNES

DE NIGTERE

zn.vanWillem

de Nigtcre en

HcndrikaWilhelmina

Boekloon

timmcrmansknecht

poffcrtjesbakker

gcd. Utrecht

24-1-1790

ovcrl. Utrecht

16-9-1862

JOHANNA MARIA

PENNING

dr.vanGijsbertus

Penningen

Jannigje Voorburg

ged. Utrecht

30-6-1790

overl. Utrecht

7-10-1877

tr. Utrecht 25-9-1811

MARCHIENJANS

RAIJERS

dr. van Jan Jacobs

Raijersen

Idajans

FRANS WOLFFER

zn.vanFranciscus

Wolfïeren
AngenietNN

tapper, wafelbakkcr

geb. Venlo ged. Groningen

ca. 1780 3-5-1784

overl. Den Bosch overl. na 1852

20-12-1834

otr./tr. Groningen 19-7/10-8-1806

PETRUS LAMBER-

TUS LUIJTERS

zn. van Hendrik

Luijtcrscn

Geertrui] Nooteboom

sjouwerman, kramer

wafelbakker

ged. Amsterdam

22-3-1795

over]. Amsterdam

22-9-1840

CATHARINA

MAURIK

dr. vanCornelis

Mauriken

Maria Gis

geb./ged. Hoorn

24/29-1-1797

overl. Amsterdam

18-11-1859

PIETERSAMUEL

KOPPEN

in. van Paulus Koppen

en Johanna Elisaberh

van Doorn

koopman

ged. Utrecht

19-11-1797

over). Amsterdam

14-12-1862

tr.Amsterdam 18-9-1816

CONSTANTIA

JOHANNA

BLEKKENHORST

dr.van Adrianus

Blekkenhorsten

Jacoba Gomet

ged. Amsterdam

3-12-1797

ovcrl. Amsterdam

17-6-1857

tr. Amsterdam 26-8-1829

JOHANNES
DE NIGTERE

geb. Utrecht
4-11-1822

overl. Utrecht
25-4-1865

IDA WOLFFER

wafelbakster

geb. Groningen
2-4-1820

overl. Amsterdam
28-3-1880

PETRUS LAMBERTUS
LUIJTERS

schipper

geb. Utrecht
14-7-1822

overl. Amsterdam

3-4-1895

JOHANNA ELISABETH
KOPPEN

ventster

geb. Amsterdam
13-9-1819

overl. Amsterdam
22-3-1861

tr. Utrecht 1-5-1852 tr. Amsterdam 1-4-1846

JOHANNES DE NIGTERE

tapper

JOHANNA ELISABETH LUIJTERS

geb. Utrecht 11-7-1852
overl. Amsterdam 13-3-1893

tr. Rotterdam 11-2-1880

tr. Rotterdam 11-2-1880

geb. Amsterdam 29-12-1859
overl. Amsterdam 5-10-1892

BERNARD DE NIGTERE

loodgieter

geb. Amsterdam 31-7-1890
overl. Amsterdam 28-2-1985

tr. Amsterdam

JOHANNA ELISA
geb. Amsterdam

overl. ?, verdwenen te

R.F.Vulsma
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RUDOLPH

LOBBES

zn.vanjohan

Ernst Lobbcs en

LouisavanStrijen

werkman

schoenmaker

geb./gcd. Amsterdam

14-7/30-9-1807

overl. Amsterdam

9-10-1873

JOHANNACATHA-

RINAHENDRIKSEN

dr.vanjohannes

Hcndriksen

enJohannaCatharina

Schetter

ged. Utrecht

26-1-1806

overl. Amsterdam

3-6-1891

tr. Amsterdam 29-6-1836

MARCUS PIETERS

zn.vanMarcus

Willem Pieters

en Maria Francisca

van Veen

kuipersknecht

kuiper, kruier

geb. Amsterdam

27-12-1817

ovcrl. Amsterdam

7-4-1882

WILLEMINA

KNOOPERT

dr. van Jan Knoopert

en Geziena Biel

schoonmaakster

geb. Wij he

14-2-1814

overl. Amsterdam

15-6-1881

JAN JANSEN

zn. vanjohannes

Jansen en Maria

Vieregge

hoedenmakersknecht

geb./ged. Amsterdam

24-6/2-7-1797

overl. Amsterdam

26-12-1864

tr. Amsterdam 25-11-1841

KAATJE

HUIJERMAN

dr.vanDirkHuijer-

man en Kaatje ZopfT

gcb./ged. Amsterdam

12/20-3-1793

overl. Amsterdam

25-12-1848

MATTHIJS

CLAASSEN

zn. vanCornelis

Claassen en Lena

Scheepmaker

zadelmakersknecht

;eb./ged. Baambrugge

20/28-9-1806

overl. Weesp

6-4-1885

tr. Amsterdam 22-11-1815

HENDIUNAVAN

LOVEREN

dr. van NN en

Hendrinavan

Lo(o)veren

geb./ged. Naarden

16/26-4-1805

overl. Weesp

24-9-1849

tr. Muiden 4-1-1830

JOHAN ERNST
LOBBES

zijdeverwer

geb. Amsterdam
10-4-1841

overl. Amsterdam
3-6-1881

MARIA GESINA
ELISABETH PIETERS

winkelierster

geb. Amsterdam
20-4-1843

overl. Amsterdam
1-5-1926

JOHANNES WILHEL-
MUS JANSEN

sigarenmaker

geb. Amsterdam
11-3-1828

overl. Amsterdam
5-5-1864

GIJSBERTA
CLAASSEN

werkster, dienstbode

geb. Weesp
21-2-1837

overl. Amsterdam
17-3-1923

tr. Amsterdam 30-4-1862 bij

JOHAN HENDRICUS RUDOLPH LOBBES

bediende

geb. Amsterdam 5-6-1862
overl. Amsterdam 23-2-1900

HENDRINA CLAASSEN

geb. Amsterdam 14-4-1862
overl. Bennebroek 5-12-1940

tr. Amsterdam 24-8-1881

HENRIËTTE WILHELMINA LOBBES

geb. Amsterdam 12-7-1891
overl. Amsterdam 8-4-1986

22-5-1918

BETHDENIGTERE
5-12-1920
Amsterdam op 18-11-1939
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zakboekjes
van overleden matrozen uit Amsterdam (1808-1810)

DOOR DRS. L. M. VAN DER HOEVEN

In het archief van het Nieuw Stedelijk Bestuur van Amsterdam (periode 1795-1813) bevinden
zich onder de inventarisnummers 886 en 887 een vijftigtal zakboekjes van overleden matro-
zen uit Amsterdam. De reden waarom deze boekjes bewaard zijn gebleven, is een financiële.
Achter in de zakboekjes lezen we waarom:
Waarschuwing. Daar zal geene betaling mogen geschieden, dan aan de man zelven, aan zijne vrouw of
wettige erven en niet anders dan op vertoon en tegen intrekking van dit boekje.

Aan de hand van de informatie uit deze kleine geschriften krijgen we een beeld hoe het lagere
marinepersoneel eruit zag. Bijzonder is dat van de betreffende persoon de lengte en 'wezens-
trek' ofwel signalement wordt vermeld. In die laatste rubriek komt de gelaatskleur aan de
orde. Deze loopt nogal uiteen: van bleek, blozend, 'blotend' naar 'geel'. Dit doet de vraag
rijzen of het leven als matroos bij de marine wel zo heilzaam was.

Verder is natuurlijk de naam van de zeevarende vermeld, de functie, die hij aan boord had,
op welk schip hij diende, wanneer hij was aangenomen, wat zijn inkomen ('gage') per maand
was, wanneer hij overleden is en in de meeste gevallen is ook genoteerd waar en wanneer hij
geboren werd en wie zijn vader is. Een dergelijke uitgebreide beschrijving, zeker van het
gewone volk, kennen we uit een latere periode wel van de Nationale Militie, maar daarvóór is
zij spaarzaam. In deze publicatie is de volgorde aangehouden van de inliggende lijst, waarin
de overleden matrozen per schip worden opgesomd. In een aantal gevallen is het zakboekje
ingeleverd en is er slechts een verklaring betreffende de erfgenamen opgemaakt. De numme-
ring is van mijn hand.

De volgende afkortingen zijn gebruikt: sign. voor signalement, vk: voor voorkomende te-
kenenen en aang. voor aangenomen.

Koninklijke Hollander
1. Hendrik Visser, teruggegeven blijkens de volgende verklaring: Regenten van het Rooms-

Katholiek Jongensweeshuis bekennen ontvangen te hebben twee zakboekjes van over-
leden zeelieden, als van F.J. Mekelingkof en H. Visser, beiden in het voornoemde weeshuis
gealimenteerd geweest, Amsterdam 25 juli 1811. (inv. nr. 886).

2. Barend Blok, matroos ic klasse, aang. 4-12-1806, gage 14 gld., overl. hospitaal 7-9-1809, geb.
Amsterdam (geen bijzonderheden), (inv. nr. 886).

3. FransJoseph Mekelinghof, teruggeven blijkens verklaring, zie onder 1.
4. Jacobus Eesing (Bezing), matroos 2C klasse op de 'Koninglijke Hollander', aang. 10-6-1808,

overl. 3-4-1809, geb. Amsterdam 22-8-1787, zn. van HarmanusEesing., lengte: 5 voet 3 duim
1 streek; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen, brede neus, gewone mond, spitse kin, bleek
van kleur, blond haar en blonde wenkbrauwen (inv. nr. 886).

5. CornelisSouverijn, matroos 2eklasse, aang. 6-5-1808,gage 13 gld., overl. 27-4-1809, geb.Am-
sterdam 19-9-1759, zn. van Barend Souverijn, lengte: 5 voet 6 duim; sign.: rond voorhoofd,
lichtblauwe ogen, kleine en platte neus, gewone mond, ronde kin, rode kleur, bruin haar
en bruine wenkbrauwen, vk: litteken op de linkerwang, (inv. nr. 887).

6. Jacob Klein, matroos 2e klasse, aang. 11-4-1808, gage 13 gld., overl. 10-3-1809, geb. Amster-
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dam 4-1-1788, zn van Teunis Klein, lengte: 5 voet 4 duim 2 streek; sign.: rond voorhoofd,
blauwe ogen, lange neus, meer groot dan kleine mond, langronde kin, bleke kleur, licht-
bruin haar en lichtbruine wenkbrauwen, vk: heeft aan de linkerwang een lidteken van
een val (inv. nr. 887).

7. Hermanus Code, matroos 2e klasse, aang. 27-6-1808, gage 13 gld., overl. hospitaal 31-10-
1808, geb. Amsterdam 1788, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: matig voorhoofd, blauwe ogen,
grote neus, matige mond, spitse kin, blotende kleur, bruin haar en bruine wenkbrauwen,
voorkomende tekenen: geen (inv. nr. 886).

8. ]ozeph (Joseph) Vermoor, matroos ic klasse, aang. 7-5-1808, overl. hospitaal 14-8-1808, geb.
Amsterdam 1768, vader niet vermeld, lengte: 5 voet 3 duim; sign.: voorhoofd -, blauwe
ogen, grote neus, brede mond, bruin haar en bruine wenkbrauwen, (inv. nr. 887).

Armade voor Amsterdam (= De Hoofdstad)
1. Jan Petit (Petiet), matroos, aang. 10-4-1809,15 gld., overl. 6-12-1809, geb. Amsterdam 5-12-

1779 (vader niet vermeld), lengte: 5 voet 4 duim 1 streek.; sign.: breed voorhoofd, blauwe
ogen, gewone neus en mond, spitse kin, blozende kleur, blond haar en blonde wenkbrau-
wen, vk: geen. (inv. nr. 887).

2. Nicolaas Jansen, matroos 2e klasse, aang. 17-8-1809, overl. 24-12-1809, geb. Amsterdam 18
februari 1782, geen vader vermeld, lengte: 5 voet 3 duim 2 streek; sign.: plat voorhoofd,
bruine ogen, spitse neus, grote mond, spitse kin, rode kleur, bruin haar en bruine wenk-
brauwen, vk: geen. (inv. nr. 887).
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3. Johannes Baptisma Hoefnagel, matroos ie klasse, aang. 12-8-1809, gage 15 gld., overl. 15-8-
1809, geb. Amsterdam 12-1-1778, zn. van Jan Bap. Hoefnagel, sign.: breed voorhoofd,
blauwe ogen, gewone neus en mond, spitse kin, blozende kleur, bruin haar en bruine
wenkbrauwen, (inv. nr. 887).

4. Christiaan Otto, matroos 2e klasse, aang. 29-9-1809, gage 13 gld., overl. 7-3-1810 aan boord
van het fregat Dageraard (blijkens inliggend overlijdensbericht), geen verdere bijzonder-
heden vermeld, (inv. nr. 887).

5. Jacob Zwart, matroos 3e klasse, aang. 19-2-1810, gage 11 gld., overl. aan boord van het fregat
Dageraad 25-3-1810 (inliggend formulier), geb. Amsterdam, geen verdere bijzonderhe-
den vermeld (inv. nr. 887).

6. DavidMijnhard Clodius, zie onder schip Zoutman.
7. Frederik Croese, matroos ie klasse, 15 gld., aang. 29-8-1809, overl. 2-2-1810 aan boord van het

fregat Dageraad, geb. Amsterdam; geen verdere bijzonderheden vermeld (inliggend een
overlijdensverklaring) (inv. nr. 886).

(De) Kroonprins
1. Adrianus Barend Hendrik Vraam, matroos, aang. 29-5-1806, overl. 19-9-1809, geb. Amster-

dam 16-9-1781, zn. van Jac. Hendrikus, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: rond voorhoofd,
blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin en bleke kleur, zwart haar en zwarte
wenkbrauwen (inliggend een zakboekje als matroos ie klasse op de Admiraal Zoutmans,
aang. 29-5-1806). (inv. nr. 887).

2. Pieter Bunder, matroos, aang. 18-7-1806, gage 13 gld., overl. Enkhuizen hospitaal 14-11-
1809, geb. Amsterdam jan. 1778, zn. van Pieter Bunder, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: rond
voorhoofd, bruine ogen, redelijke neus, ronde kin, gewone kleur, donkerbruin haar en
donkerbruine wenkbrauwen, (inv. nr. 886).

3. Dirk van der Linden, matroos, aang. 14-3-1808, overl. 20-9-1809, geb. Amsterdam 12-12-1787,
zn. van Willem van der Linden, lengte: 5 voet 2 duim; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen,
spitse neus en kleine mond, spitse kin en ordinaire kleur, donkerbruin haar en donker-
bruine wenkbrauwen, (inv. nr. 887).

4. Johan(nes) Hend(ri)k Martens, jongen, aang. 17-10-1810, gage 8 gld., overl. 13-12-1810, geb.
Amsterdam, geen verdere bijzonderheden, (inv. nr. 887).

Iris
1. Gijsbert van Bart, matroos 2e klasse, overl. hospitaal Veere 10-5-1809, verder geen bijzon-

derheden vermeld, (inv. nr. 886).

Escadrille Ma/c & Zeeland
1. GerritDuim (Duijm); nalatenschap: Wij ondergetekenden verklaren bij deze als dat Geer-

trui Dambrink, weduwe van Diedrich Hendrik Duijm, gerechtigd is in de nalatenschap van
haar zoon Gerrit Duijm en also ook deszelfs zakboekjes zich (mag) toe-eigenen, Amster-
dam 18 mei 1811; FerdinandStolk (?), op de Leliegracht tussen de Heren en Keizersgracht,
BernardusPelk, Haarlemmerplein in het Haarlemmer Veerhuis, CasperPeters, won. Nieuwe
Lelijstraat tussen de eerste en tweede dw(ars)straat. Geertruij verklaart ontvangen te
hebben twee zakboekjes van haar overleden zoon GerritDuijm, benevens deszelfs doodce-
dulle, Amsterdam 18 mei 1811. (inv. nr. 886).

2. Abraham Visch, matroos 3e klasse, gage 11 gld., overl. hospitaal 29-10-1810, geb. Amsterdam
25-12-1768, zn. van Abraham, lengte: 5 voet 5 duim 2 streek; sign.: rond voorhoofd, bruine
ogen, grote neus en mond, ronde kin, blozende kleur, donkerbruin haar en donkerbruine
wenkbrauwen, vk: geen, postuur matig. (inv. nr. 887).
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Friesland
1. Antonievan Groenekam(p), matroos zc klasse, aang. 1-5-1809, vermist 2-12-1810, geb. Amster-

dam 14-1-1787, zn. van Johannes van Groenekam, lengte: 5 voet 2 duim; sign.: rond glad voor-
hoofd, blauwe ogen, matige neus, gewone mond, spitse kin, bruine kleur, donkerbruin
haar en donkerbruine wenkbrauwen, vk: geen (inv. nr. 886). (Inliggend zijn zakboekje
van het fregat Euridice, afgegaan 30 april 1809).

2. Noel Fere Rogier. Nalatenschap: Maria Bijlo, huisvrouw van Noel Fijere Rogier, verklaart ont-
vangen te hebben twee zakboekjes van haar overleden zoon NoelFijereRogier, Amsterdam
7 juni 1811 (getuigen:Ja« Lassen, won. Gelderse Kade bij de Schreijertoren no. 74, en Gerrit
van den Kerkhoven, dito Graft no. 72 en Arie van Halen (zet merk) op de Zeedijk no. 57. (inv.
nr. 886).

Euridice
1. Jan Bekker, matroos 3C klasse, aang. primo juli 1808, overl. hospitaal Veere 11-5-1809, geb.

Amsterdam 2-1-1789, zn. van B. Bekker, lengte: 5 voet 3 duim 2 streek; sign.: plat en 'vol
van weesen' voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, matige mond, ronde kin, blozende
kleur, donkerbruin haar en donkerbruine wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 886).

Escadrile van Oorlog Texel
1. Jan Hartman, matroos ic klasse op het schip Eskradrille, gage 14 gld., aang. 1-1-1810, overl.

Enkhuizen 14-4-1810, geb. Amsterdam 6-2-1786, zn. van Jan, lengte: 5 voet 4 duim, 2
streek; sign.: rond voorhoofd, lichtbruine ogen, kleine neus en mond, ronde kin, rode
kleur, bruin haar en bruine wenkbrauwen, vk: geen (inliggend zijn zakboekje als ma-
troos van het schip de Kroonprins, (inv. nr. 886).

2. AntonieKleijn, matroos 3° klasse, gage 11 gld., overl. hospitaal Enkhuizen 31-3-1810 (inlig-
gend extract), geb. Amsterdam 13-7-1785, zn. van Hendrik, lengte: 5 voet 3 duim 2 streek;
sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire mond, ronde kin en blozende kleur, bruin
haar en bruine wenkbrauwen, postuur knap (inliggend zakboekje De Kroonprins), (inv.
nr. 887).

3. Hendrik Hofman, matroos op de Texel, overl. Enkhuizen 12-1-1810 (extract uit het register
der overleden in 's-Konings hospitaal Marine te Enkhuizen), geb. Amsterdam 26-8-1774,
zn. van Hendrik Hoffman (!), lengte: 5 voet 5 duim 2 streek; sign.: gewoon voorhoofd,
bruine ogen, gewone neus, matige mond, ronde kin, blozende kleur, bruin haar en wenk-
brauwen, vk: geen. (inliggend: zijn zakboekje als matroos 2C klasse op het schip Rotter-
damse Handel, gage 13 gld.). (inv. nr. 886).

4. Johannes Molemart, matroos 2e klasse, aang. 1-4-1810, gage 13 gld., overl. 30-6-1810, geb.
Amsterdam 31-12-1788, zn. van Johannes, lengte: 5 voet 1 duim; sign.: plat voorhoofd,
donkerblauwe ogen, platte en brede neus, kleine mond, spitse kin, blozende kleur, blond
haar en blonde wenkbrauwen, vk: geen, postuur gewoon, (inv. nr. 887).

5. Jan Lelieveld, matroos, van het esquadron Wadden, geplaatst per september 1808 op Texel,
gage 11 gld., overl. hospitaal 7-11-1808, geb. Amsterdam 10-4-1770, zn. van Klaas, lengte:
5 voet 3 duim; sign.: rond voorhoofd, bruine ogen, gewone neus en mond, ronde kin, en
blozende kleur, blond haar en blonde wenkbrauwen, (inv. nr. 887).

6. Gerrit van Dijk, matroos op Texel, aang. 11 gld. per maand, van de Wadden geplaatst per
september 1808, aang. september 1808, overl. hospitaal 7-10-1808, geb. Amsterdam 20-
2-1777,zn-van Gerrit, lengte: 5 voet 2 duim 1 streek; sign.: rond voorhoofd, bruine ogen,
gewone neus en mond, ronde kin, bleke kleur, blond haar en blonde wenkbrauwen, vk:
geen. (inv. nr. 886).
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7. Johan(nes) Albertus de Bruin, matroos, aang. 10-5-1808, gage 11 gld., overl. hospitaal 10-1-
1809, geb. Amsterdam 12-5-1777, zn. van Albertus deBruijn (!), lengte: 5 voet 2 duim; sign.:
plat voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, bleke kleur, bruin haar
en bruine wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 886).

8. CoenraadNentwig, adsistent(matroos doorgehaald),Texel, aang. Wadden 1-9-1808, gage 20
st., overl. 11-10-1808, geb. Amsterdam 12-5-1785, zn. van Coenraad, lengte: 5 voet 1 duim;
'wezenstrek': plat voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, blozende
kleur, lichtblond haar en lichtblonde wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 887).

9. CarelAugustEberhardAchilles, jongen op het konings esquadron van oorlog Wadden, aang.
20-4-1806, geplaatst september 1808 op dit schip, gage 6 gld., overl. 16-11-1808, geb. niet
vermeld, zn. van August, lengte: 4 voet 1 duim 1 streek; sign.: plat voorhoofd, blauwe
ogen, gewone neus en mond, spitse kin, bleke kleur, blond haar en wenkbrauwen, vk:
geen. (inv. nr. 886)

Rotterdamsche Handel
1. Anthonij Pieterzen, derde timmerman, aang. 1-7-1808, gage 20 gld., overl. hospitaal 19-10-

1808, geb. en vader niet ingevuld, lengte: 5 voet 2 duim; sign.: voorhoofd-, bruine ogen,
brede neus, matige mond, spitse kin, kleur -, zwart haar en wenkbrauwen, (inv. nr. 887).

2. Jan ten Holder, tweede smid, gage ƒ 16,- (juli 1808 uit de oude rol, f. 52), overl. 15 hooimand
1809, geb. Amsterdam 1776, zn. van Gerret, lengte: 5 voet 7 duim; sign.: plat voorhoofd,
blauwe ogen, spitse neus, matige mond, ronde kin, redelijke kleur, bruin haar en bruine
wenkbrauwen, vk: doof. (inv. nr. 886).

3. Pieter Kegel, matroos ic klasse gage 15 gld., aang. juli 1808, overl. hospitaal 17-12-1808, geb.
Amsterdam (geen vader vermeld), lengte: 5 voet 4 duim; sign.: bruine ogen, redelijke
neus, matige mond en kin (voorhoofd en kleur niet ingevuld), bruine haar en bruine
wenkbrauwen, (inv. nr. 887)

4. Mattheus Meijburg, matroos ie klasse gage, aang. oktober 1808,15 gld., overl. (n?)-i2-i8o8,
geb. Amsterdam 10-2-1787, zn. van Asmus, lengte: 5 voet 7 duim; sign.: plat voorhoofd,
blauwe ogen, grote neus, matige mond, ronde kin, bleke kleur, bruin haar en bruine
wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 887).

5. Adam Herfst, matroos 2e klasse, aang. 25-6-1805, komt van de Kroonprins den 1-1-1809,
gage 12 gld., overl. hospitaal Enkhuizen 23-12-1809, geb. Amsterdam 1784, zn. van Jacobus
Herfst, lengte: 5 voet 2 duim; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond,
ronde kin, bleke kleur, bruin haar en bruine wenkbrauwen (inliggend zijn zakboekje van
de Kroonprins), (inv. nr. 887).

6. Willem Boal, matroos 2e klasse, gage 13 gld., komt van 'Braband' 1-9-1808 of 1-1-1809 (beide
vermeld), overl. 3-9-1809, geb. Amsterdam 28-12-1784, zn. van NicolaasBoal, lengte: 5 voet
1 duim 1 streek; sign.: klein voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, kleine kin,
blozende kleur, blond haar en blonde wenkbrauwen (inliggend: boekje van het schip
Braband). (inv. nr. 886).

7. Pieter van der Gilde, matroos, aang. 19-3-1805, overl. Enkhuizen 16-11-1809 (hospitaal), geb.
Amsterdam 1782, zn. van Matthijs, lengte: 5 voet 1 duim; sign.: rond voorhoofd, licht-
blauwe ogen, redelijke neus, gewone mond, ronde kin, blozende kin, vk: geen (inliggend
zijn zakboekje van het schip De Kroonprins), (inv. nr. 886).

8. Arnold Hooghard, matroos 2e klasse, gage 13 gld., aang. 4-7-1808, overl. 16-11-1808, geb.
Amsterdam oktober 1785, zn. van Johannes, lengte: 5 voet 6 duim 2 streek; sign.: rond
voorhoofd, bruine ogen, spitse neus, matige mond, ronde kin, blozende kleur, rood haar
en rode wenkbrauwen, vk: onder de neus een rode vlek. (inv. nr. 886).
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9. Jan Bonje (Bouje), matroos 2e klasse 13 gld., aang. 21-7-1808, overl. hospitaal 9-12-1808, geb.
Amsterdam 22-9-1778, zn. van Pieter, lengte: 5 voet 5 duim 2 streek; sign.: 'gerimpt'voor-
hoofd, blauwe ogen, verheven en dikke neus, matige mond, ronde kin, blozende kleur,
bruine haar en wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 886).

10. Jan Bos, matroos 2C klasse, aang. 25-7-1808, gage 13 gld., overl. 1-3-1809, geb. Amsterdam
1783, zn. van [niet ingevuld], lengte: 5 voet 4 duim; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen,
matige neus, kleine mond, matige kin, redelijke kleur, bruin haar en wenkbrauwen,
voorhoofd, glad van weezen, (inv. nr. 886).

11. Albert Kaarthuijzen, matroos 2e klasse, aang. 18-7-1808, overl. hospitaal 19-11-1808, geb.
Amsterdam september 1778, zn. van Jan, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: gewoon voorhoofd,
blauwe ogen, ronde neus, matige mond, ronde kin, bleke kleur, bruin haar en bruine
wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 886).

Heijena
1. Andries Arentsen. Nalatenschap: C.M. Arntzen verklaart het zakboekje van haar overleden

broeder AndriesArntzen, gediend hebbende op het schip De Heijena als matroos, te hebben
ingeleverd, Amsterdam 5 november 1811. Akte van 30 oktober 1811 voor het vredegerecht
van Amsterdam Abraham Boom, kleermakersknecht, won. Angelierstraat no. 6,26 jaar en
Arnoldus Bartman, tapper, won. in de Jonkerstraat 10,44 jaar, verklaren ten verzoeke van
Christiana Maria Arntzen, meerderjarige en ongehuwde dochter won. Haarlemmerdijk bij
de binnen Oranjestraat no. 248, dat zij zeer wel gekend hebben nu wijlen Everhardus Arn-
tzen en mede wijlen Geertruijda Vink, indertijd echtelieden en overleden binnen deze stad
en dat zij nalieten drie kinderen Henrietta, Christina Maria en Andries Arntzen en dat
HenrietteArntzen, in leven huisvrouw van TeunisJansen, notaris op het Rokin, en dat geen
kinderen heeft nagelaten, (inv. nr. 886).

Admiraal Zoutman
1. Dirk Fluijter, matroos 2e klasse, overl. 17 hooimaand (juli)i8o8, geb. Amsterdam 1-2-1771,

zn. van Jan Fluijter, lengte: 5 voet 7 duim; sign.: rond voorhoofd, bruine ogen, grote neus
en mond, ronde kin en bleke kleur, zwarte haar en wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 887).

2. Martha Vasterman. Nalatenschap: Barende Vasterman als enige dochter van Marta (!) Vaster-
man, alzoo ook gerechtigd is om de nalatenschap van dezelfs zakboekje toe te eigenen,
Amsterdam 8 juli 1811 (getuigen PetrusHendrikus van Oest, won. in de Acoleyestraat bij de
Blomstraat no. 6, Hendk. C. Bangert, won. op het Singel naast het Utrechtse verhuis enJ.Hk.
Bangert, in de Korte Koningstraat bij de Oude Schans no. 50. (inv. nr. 886).

3. Gerrit de Vries, matroos 2e klasse, overl. 18-10-1808 (hospitaal), geb. Amsterdam 13-8-1784,
zn van Jan, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en
mond, ronde kin, blozend van kleur, bruin haar en bruine wenkbrauwen, vk: geen. (inv.
nr. 887).

4. Johs. ter Horst, matroos 3e klasse, aang. juli 1808, overl. 3 herfstmaand (september) 1808 ('s-
Konings hospitaal), geb. Amsterdam 11-10-1781, zn van Jan, lengte: 5 voet 6 duim 2 streek;
sign.: rond voorhoofd , blauwe ogen, matige neus en mond, ronde kin en bleke kleur,
bruin haar en bruine wenkbrauwen, (inv. nr. 887).

5. Hendrik Woutman, matroos ie klasse, aang.juli 1808, overl. 27-12-1808, geb. Amsterdam 12-
11-1782, zn. van Pieter, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen, matige
neus, kleine mond, ronde kin en blozend van kleur, bruin haar en bruine wenkbrauwen,
(inv. nr. 887).
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6. Hendrik van Wijk, matroos ie klasse, aang. juli 1808, overl. Enkhuizen 30-10-1808 (hospi-
taal), geb. Amsterdam 10-4-1782, zn. van Jan van Wijk, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: rond
voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin en blozende kleur, bruin haar
en bruine wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 887).

7. David Mijnhaard Clodius, matroos 2e klasse, overl. 18-3-1810, geb. 14-9-1784, zn. van Hen-
drik, lengte: 5 voet 5 duim; sign.: rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond,
ronde kin en bleke kleur, blond haar en wenkbrauwen, vk: pokdalig (ook nog een zak-
boekje van de Hofstad, waarop hij op 29 november 1809 is aang.). (inv. nr. 886).

Wadden
1. Jacobus Woestemeijer, matroos, gage ƒ 15,-, aang. 23-11-1804, overl. 9-2-1809, lengte: en sig-

nalement niet ingevuld, (inv. nr. 886).
2. Dirk Jan Kroeze, matroos, aang. 11-4-1806, gage 14 gld., overl. 18-1-1809, geen verdere gege-

vens vermeld, (inv. nr. 887).
3. Jan Lindeman, schieman, aang. 17-3-1808, gage 24 gld., overl. 7-9-1808, geb. Amsterdam,

verder niet ingevuld, lengte: 4 voet 2 duim; sign.: voorhoofd -, blauwe ogen, kleine neus,
matige mond, ronde kin en kleur -, bruin haar en bruine wenkbrauwen, vk: glad aange-
zicht en postuur knap. (inv. nr. 887).

4. Jacobus Brugman, constapelsmaat, gage 20 gld., aang. 7-5-1808, overl. 22-10-1808, geb. Am-
sterdam, geen verdere bijzonderheden vermeld, (inv. nr. 886).

5. Gerardus Leons. Hallers, matroos, aang. 8-3-1805, gage 11 gld., overl. 4-1-1809, geb. Amster-
dam 20-12-1807 (sic!), zn. van Harme, lengte: 5 voet 4 duim 6 streek; sign.: gewoon voor-
hoofd, blauwe ogen, gewone neus, wijde monde, gewone kin, gele kleur, blond haar en
blonde wenkbrauwen, postuur knap. (inv. nr. 886).

6. Hermannus Meijer, matroos 3e klasse, aang. 27-7-1808, gage 11 gld., overl. 17-1-1810, geb.
Amsterdam, verder geen bijzonderheden, opgemaakt in de raad van Administratie te
Harlingen 1 april 1810. (inv. nr. 887).

7. Jan van Thiel, matroos, aang. 15-6-1808, gage 15 gld., overl. 18-12-1809, geb. Amsterdam,
verder niet ingevuld, lengte: 6 voet 1 duim; sign.: voorhoofd -, blauwe ogen, lange neus,
matige mond, ronde kin, bleke kleur, bruin haar en bruine wenkbrauwen, vk: pokdalig
postuur knap. (inv. nr. 887).

Chattam
1. Sjoerd Egbert de Vries, matroos ie klasse, aang. 1-7-1808, gage 14 gld., verdronken 31 louw-

maand (januari) 1809, geb. Amsterdam 1-1-1784, zn. van Egbert Sjoerds de Vries, lengte: 5
voet 3 duim; sign.: plat voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, matige mond, ronde kin,
blozende, bruin haar en bruine wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 887).

De Havik
1. Pieter Boezeé, matroos 2e klasse, aang. 14-9-1804, ontslagen 19-12-1808, overl. 'na het ont-

slag aldaar' in het hospitaal, geb. Amsterdam 3-7-1776, zn. van Jan Boezée, lengte: 5 voet 1
duim; sign.: bruin voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, redelijke mond, kleine kin, rode
kleur, bruin haar en wenkbrauwen, vk: geen. (inv. nr. 886).
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wegwijs

archiefnieuws
Het Utrechts Archief

tijdelijke sluiting studiezalen op zaterdaochtend
[persbericht]

Het bestuur van Het Utrechts Archief heeft
onlangs besloten de studiezalen op zater-
dagochtend twee extra maanden te sluiten,
volgend op de gebruikelijke sluiting in de
maanden juli en augustus. Dit betekent dat
ook in de maanden september en oktober
de studiezalen op zaterdagochtend gesloten
zullen zijn.

De sluiting in de maanden september en
oktober is een proefperiode in het perspectief
van de verhuizing van het frontoffice naar de
Hamburgerstraat en de herijking van de ope-
ningstijden in zijn totaliteit.

Het bestuur zal in de loop van het jaar deze
proefperiode evalueren en nadere beluiten
nemen.

Archieven en Kastelen in Het Utrechts Archief

Op
www.hetutrechtsarchief.nl

treft u in de rubriek webexposities een digi-
tale tentoonstelling aan over het landleven
op een aantal buitenplaatsen op de Utrechtse
Heuvelrug in de negentiende en begin twin-
tigste eeuw. U ziet foto's van de buitenplaats
Schaerweyde in Zeist, huis Eyckenstein bij
De Bilt, huis Den Treek en huis Amerongen.
Als u toch in het Utrechts Archief bent, loopt
u dan eens langs de vitrines met een kleine
expositie van tekeningen uit het Ridder-

hofstedenboek van het Sticht [vermoedelijk
tot in begin oktober]. Deze tekeningen in
Oost-Indische inkt werden rond 1650 ge-
maakt door een onbekende kunstenaar. Op
deze expositie zijn de tekeningen te zien
van het Huys te Jutfaes, Drakenburgh, Den
Ham, Hindersteyn, Oudaen, Amelisweert,
Mijdrecht, Moersbergen, Drakesteyn, het
Huys te Nesche, Montfoort en een panorama
van stad en kasteel Wijck te Duerstede.

[GMkwadraat, nr. 2, zomer 2005, pag. 15]

Regionaal Archief Nijmegen

Het gemeentebestuur van Nijmegen heeft
onlangs besloten de naam van 'Het Archief.
Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nij-
megen' te veranderen. De nieuwe naam luidt:
Regionaal Archief Nijmegen. Deze nieuwe
naam geeft duidelijk aan dat het archief in
Nijmegen is gevestigd en ook diensten ver-

richt voor (inwoners van) een aantal andere
gemeenten en voor het Waterschap Rivieren-
land. Bovendien is de naam goed herkenbaar
voor (potentiële) klanten en makkelijk te vin-
den op internet.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 5,
juni 2005, pag. 7]
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Streekarchief Eiland IJsselmonde

Aanwinsten - Indexen
Nieuwe in de computer opgenomen gege-
vens uit de burgerlijke stand:
Meerdervoort: geboorten, huwelijken en

overlijden 1818-1855

Rhoon: overlijden 1812-1940
Rijsoord: huwelijken 1812-1855
Albrandswaard: geboorten, huwelijken en

overlijden 1818-1841
[SEIJ-Nieuwsbrief, zomer 2005, pag. 7]

Streekarchivariaat Regio Achterhoek

In de Achterhoek is er een en ander veran-
derd door de gemeentelijke herindeling.
Deze is per 1 januari 2005 een feit. De archie-
ven van Steenderen en Gendringen werden
ondergebracht in Doetinchem. De archieven
van Dinxperlo werden in Aalten geplaatst.
Van de zeventien voormalige gemeenten die
hun archieven door het streekarchivariaat la-
ten beheren, hebben twaalf nu een plekje in
Doetinchem gevonden. Alleen in Aalten (met
Dinxperlo), 's Heerenberg (Bergh), Lichten-

voorde en Varsseveld (Wisch) zijn de archie-
ven nu nog decentraal opgeslagen. Binnen
vijfjaar zal een nieuwe centrale archiefbe-
waarplaats gereed zijn, waarna alle archieven
daar zullen worden beheerd.

De openstelling in Doetinchem is per 1
januari 2005 uitgebreid. Op dinsdagen kan
men er van 9.00 tot 21.00 uur terecht, uitge-
zonderd de zomermaanden.

[Gelders Erfgoed, 2005-2, pag. 24]

Nieuwe website 'Gelderland 1940-1945'

Sinds kort is de nieuwe website 'Gelderland
1940-1945' op het internet te vinden. Deze is
het resultaat van een samenwerkingsverband
van de Gelderland Bibliotheek, onderdeel
van de Bibliotheek Arnhem, en het Gelders
Archief, beide gevestigd te Arnhem. De site
heeft in eerste instantie als doel geïnteres-
seerden in de Tweede Wereldoorlog wegwijs
te maken in de inhoud van de archieven en
collecties die de aangesloten instanties behe-
ren.

De Gelderland Bibliotheek is in het bezit
van een grote en waardevolle verzameling li-
teratuur over steden en dorpen in Gelderland
in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen,

en de operatie Market-Garden (september
1944) in het bijzonder.

Het Gelders Archief beheert een reeks ar-
chieven en verzamelingen waarin informatie
is te vinden over het reilen en zeilen van men-
sen en organisaties in de provincie Gelder-
land gedurende de periode 1940-1945. Met
name gaat het dan om provinciale instanties
en functionarissen, én om (inwoners van de)
gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en
Rozendaal. Speciale aandacht gaat daarbij uit
naar de Slag om Arnhem. Indien u geïnteres-
seerd bent: neem een kijkje op

www.gelderland1940-1945.nl
[Gelders Erfgoed, 2005-2, pag. 25]

Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven

Sinds 1 juni 2005 hanteert het RHC Gronin-
ger Archieven nieuwe tarieven. Sommige
prijzen zijn verhoogd. Er zijn twee belangrij-
ke wijzigingen: voortaan leveren wij digitale
fotografie als standaard en wij berekenen in
bepaalde gevallen gebruiksvergoeding voor

de publicatie van afbeeldingen van materi-
alen uit onze collectie. Het volledige over-
zicht van onze diensten en tarieven en de
daarvoor geldende voorwaarden vindt u op
onze website > Over Groninger Archieven >
studiezaal.
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Studiezaal
Nieuwe toegangen beschikbaar o.a.:
1085 Remonstrants gasthuis te Groningen,
1890-1990
-1133 Familie Evenhuis te Woltersum, 1864-

1956
-1341 Cremersgasthuis te Groningen, 1676-

1914
-1460 Procedure van de gemeente Gronin-

gen contra de N.V.'De Groninger Waterlei-
ding', 1875-1918

- 2146 Grossier en kruidenier W. Jager te
Winschoten, 1912-1921

- 2184 Industrieschool voor meisjes te Gro-
ningen, 1914-1987

- 2185 Revue- en Cabaretgezelschap Muza-
danto, voorheen Helpman, 1939-1962

- 2190 Harmannus Simon Kammingafonds,
1933-1980

- 2195 Gedrukte besluiten van het provin-
ciaal bestuur van Groningen, 1802-1976

zie ook de website
www.archieven.nl

[Groningen. Nieuwsbrief Cultureel
Erfgoed, jg. 5, zomer 2005, pag. 10]

Streekmuseum Hoeksche Waard
Genealogie. Het aantal bestanden, gemaakt
na bewerking van de originele bronnen en op
de computer te raadplegen, is in de afgelopen
periode weer uitgebreid. Nieuw zijn:
Strijen, Polder Kooiland inv.nr. 79, rekenin-

gen 1678-1761
Strijen, Polder Kooiland inv.nr. 80, rekenin-

gen 1762-1803
Strijen, Polder Kooiland inv.nr. 81, rekenin-

gen 1804-1842
Rechterlijk Archief Goudswaard inv.nr. 70,

samenvatting decreten, aanwijzingen
1806-1813

Rechterlijk Archief Goudswaard inv.nr. 71,

inventaris secretarie Goudswaard 1811
Rechterlijk Archief Goudswaard inv.nr. 72,

rekening, vonnis, procuratie 1668
Rechterlijk Archief Goudswaard inv.nr. 26,

1681-1690
Rechterlijk Archief Strijen inv.nr. 46, reke-

ningen 1720-1749
Rechterlijk Archief Strijen inv.nr. 47, reke-

ningen 1751-1810
Rechterlijk Archief Maasdam inv.nr. 7,1651-

1667
Familieadvertenties Kompas 2004
Familieadvertenties diverse andere kranten

[Bulletin nr. 97, april 2005, pag. 10]

'Baltic Connections' verbindt tien Europese archieven

De nationale archieven uit tien West- en
Oost-Europese landen gaan vanaf 1 septem-
ber 2005 samenwerken in het project 'Baltic
Connections'. Ze hebben afgesproken de om-
vangrijke Oostzeehandel tussen 1500 en 1800
èn de wederzijdse culturele beïnvloeding
die daarvan een gevolg was, beter in kaart
te gaan brengen. Amsterdam en Nederland
hebben aan de handel met het Oostzeege-
bied, de moedernegotie, veel van haar macht
en rijkdom te danken. Het Nationaal Archief
coördineert het project. De ministeries van
Buitenlandse Zaken en OCW financieren ge-
zamenlijk veertig procent van de kosten uit
het HGIS-fonds. Drie vragen hierover aan

Frans van Dijk, buitenlandcoördinator van
het Nationaal Archief.

Is 'Baltic Connections' met recht een Europees
project te noemen?
Een project waar tien Europese landen aan
meedoen, namelijk: Denemarken, Zweden,
Finland, Estland, Letland, Litouwen, Rus-
land, Polen, Duitsland en Nederland, draagt
terecht het etiket Europees lijkt me! Het is
voor het eerst in de geschiedenis dat de nati-
onale archieven van zoveel landen met elkaar
samenwerken. Voor de archiefinstellingen
van de landen die in 2004 zijn toegetreden
tot de EU (Estland, Letland, Litouwen, Polen)
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is het van groot belang dat op deze wijze op
professioneel niveau kan worden samenge-
werkt met die van de 'oude' landen. Alle Eu-
ropese burgers moeten zich bewust worden
van het feit dat de banden tussen de oude en
nieuwe landen binnen de EU niet van deze
tijd zijn, maar een historie hebben die ruim
zevenhonderd jaar teruggaat.

Wat houdt het project in7
Eén van de activiteiten van het project is het
per land samenstellen van een archiefgids.
De archiefgids geeft een overzicht van alle
relevante archiefinformatie met betrekking
tot het thema. De verzamelde gegevens wor-
den opgenomen in een gemeenschappelijke
database die voor onderzoekers en andere be-
langstellenden beschikbaar wordt gesteld op
de website van het project

www.balticconnections.net
Met behulp van de database kan op eenvou-
dige wijze gezocht worden naar de aard en

vindplaats van allerlei archiefmateriaal dat
niet alleen betrekking heeft op bijvoorbeeld
de relatie tussen Nederland en Estland, maar
ook die tussen Litouwen en Polen.

Wat zijn de verwachtingen van 'Baltic Connec-
tions'?
Het is een wetenschappelijk project. De re-
sultaten van het project zijn daarom in de
eerste plaats van belang voor historici in de
verschillende landen. De verwachting is dat
een van de resultaten van dit project zal zijn,
dat onbekend archiefmateriaal boven water
komt. Dit kan van groot belang zijn voor
nieuw historisch onderzoek naar dit thema.
Een succesvolle samenwerking tussen de in-
ternationale archiefinstellingen in dit pro-
ject zal echter zeker een positieve uitstraling
hebben op andere terreinen van samenwer-
king.

[Nationaal Archief Magazine,
2005/2, pag. 3]

Digitaal Genootschap van het verleden

Terwijl hard gewerkt wordt aan de ontwik-
keling van gebruikersvriendelijke software
voor het Digitaal Genootschap kon dit voor-
jaar de eerste pilot gelanceerd worden. De
pilot van het Regionaal Archief Nijmegen,
die bij oplevering de titel Historische @tlas
Nijmegen kreeg, richt zich op het ontslui-

ten van historische informatie van verschil-
lende erfgoed-instellingen door middel van
de kaart van de stad Nijmegen. Het resultaat
is te zien via de site van het Regionaal Archief
Nijmegen of:

www.nijmegen.nl/imap
[Diversa, 6e jg. (2005), nr. 1, pag. 2]

De toekomst van De Woonomgeving in kaart gebracht

De Beheergroep van De Woonomgeving
heeft zich 3 mei jongstleden gebogen over
de (nabije) toekomst van www.dewoonomge-
ving.nl. Tijdens deze bijeenkomst is de vol-
gendelijn uitgezet.

www.dewoonomgeving.nl
biedt straks iedereen die historisch-geografi-
sche informatie zoekt en instituten die histo-
risch-geografische informatie willen aanbie-
den een landelijke infrastructuur in de vorm
van kaartlagen, kortom een GIS-applicatie.

De basis van deze infrastructuur wordt ge-

vormd door een actuele basiskaart van Neder-
land en de kadastrale administratie van 1832.
Hiervoor is de beschikking over deze gege-
vens en de gevectoriseerde kaarten nodig. De
actuele basiskaart van Nederland dient met
name als hulpmiddel voor de gebruiker bij
de navigatie naar de historische kaartlagen.
De gevectoriseerde minuutplans bieden de
mogelijkheid om (pre)kadastrale informatie
in de vorm van databases aan de basiskaart te
koppelen.

De Woonomgeving is verantwoordelijk
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voor het beheer van deze basis infrastruc-
tuur. Lokale en regionale data kunnen aan de
basiskaart gekoppeld worden op voorwaarde
dat zij geografische coördinaten, zoals bij-
voorbeeld postcodes bevatten. -.

Depraktijk
De Fryske Akademy was al vanaf ongeveer
1985 bezig met het maken van (pre)kadastrale
atlassen van Friesland. Een deel van de infor-
matie die daarvoor gebruikt werd, werd so-
wieso al in een digitale database opgeslagen.
Het lag dan ook voor de hand de rest van de
gegevens te digitaliseren. Aangezien het ge-
ografische informatie betrof is er daarbij ge-
bruik gemaakt van een GIS applicatie. Deze
applicatie was eerst alleen bedoeld voor on-
derzoekers binnen de Fryske Akademy. Van
on-line publicatie was toen nog geen sprake.
In 2002 bood DIVA de mogelijkheid een pilot
project op te zetten voor het publiceren van
kadastrale informatie op het internet. Voor
de Fryske Akademy bleek dit een mooie ge-
legenheid om samen met Tresoar de gege-
vens voor een breed publiek beschikbaar te
maken.

Het vervolg...
De verdieping in de pilot van De WoonOmge-
ving bestond uit een verkenning van de mo-
gelijkheden van een geografische infrastruc-

tuur. Deze infrastructuur was in dit geval de
kadastrale kaart van 1832. Aan deze basis zij n
twee andere kaartlagen toegevoegd die van-
uit de kaart van 1832 te bereiken zijn. Het
betreft een kaartlaag met de belastingadmi-
nistratie van 1700 en een kaartlaag met de po-
litieke stemadministratie uit 1640. Op basis
van deze kaarten is een reconstructie en een
vergelijking gemaakt van het middeleeuws
grondbezit van adel, kerk en kloosters.-.

De toekomst...
Ongeveer 50% van de kadastrale administra-
tie van 1832 van de provincie Friesland staat
nu on-line in een GIS applicatie. Deze appli-
catie is als test versie te bekijken op

www.historischgisfryslan.nl
Deze zomer wordt de overige kadastrale
informatie aan deze site toegevoegd. In het
voorjaar van 2006 zou de belastingadmini-
stratie op de site moeten staan. De Fryske
Akademy zou graag samenwerken met de
provinciesGroningen,Noord-Holland,Dren-
the en Overijssel.

[Diversa, 6e jg. (2005), nr. 1,
pag. 7,8; www.divakoepel.nl]

(zie ook Archievenblad, jg. 109, nr. 4, mei 2005,
pag. 16,17 voor het project Erfgoed Overijssel met
de pilot Denekamp; www.erfgoeddenekamp.nl)

Personendossiers Zeeuws Documentatiecentrum

Het Zeeuws Documentatiecentrum bezit en-
kele collecties waarvan slechts weinig men-
sen weet hebben. Eén daarvan is de collectie
personendossiers: van kunstschilder Harry
van der Aa tot zakenman R. Zwolsman; de af-
gelopen tientallen jaren zijn van enkele dui-
zenden bekende en minder bekende Zeeu-
wen biografische gegevens verzameld. Dit
heeft geleid tot een nog steeds groeiend aan-
tal dossierkasten met mappen bol van gege-
vens over Zeeuwen die eeuwen terug leefden,
zoals Willem Beukelszoon, de 'uitvinder'
van het haringkaken of van de Terneuzense
first lady van Georgië, Sandra Roelofs. Iedere

Zeeuw die iets bijzonders verricht, en in het
nieuws komt, wordt gedocumenteerd. Niet
alleen politici en bestuurders, maar ook kun-
stenaars, profvoetballers, schrijvers, koks en
zakenliedne, van Annie M.G. Schmidt tot Jan
Peter Balkenende en van Betje Wolff tot Peter
van Vossen. De inmiddels circa 8.450 verza-
melde dossiers bevatten allerlei kranten- en
tijdschriftartikelen die zijn verschenen over
een bepaald persoon. Er kunnen echter ook
handschriften van de betreffende personen
inzitten, net zo goed als foto's, begrafenisge-
dichten, pamfletten, affiches of biografische
aantekeningen. Een waardevolle databank
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dus, die u beslist eens moet raadplegen als
u iets over een Zeeuw wilt weten. Tijdens
de openingsuren van de bibliotheek kunt u
de dossiers inzien. Ze zijn niet uitleenbaar,
maar u kunt er wel uit kopiëren. Wilt u een
dossier bekijken? Meldt u dan bij de balie op
de tweede verdieping.

De Zeeuwse Bibliotheek is geopend op

dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00
uur, op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en op
maandag van 17.30 tot 21.00 uur;

www.zeeuwsebibliotheek.nl
zbdoc® zeeuwsebibliotheek.nl

[Zeeuws Erfgoed, jg. 4,
nr. 2, juni 2005, pag. 9]

Tresoar (Friesland)

Op de studiezaal en op onze website
www.tresoar.nl

is een groot aantal nieuwe inventarissen be-
schikbaar gekomen. Dit betreft onder meer
een aantal familiearchieven, namelijk de ar-
chieven van de families De Crane, Telting,
Van Slooten en Van Sminia (van de tak van
De Klinze te Oudkerk). Daarnaast is er een
nieuwe toegang op het archief van de familie

Calkoen-Vegelin van Claerbergen. Ook de in-
ventaris van het huisarchief Dekemastate is
nu online te raadplegen.

[Letterhoeke, jg. 1, nr. 1,2005, pag. 22]

(nieuw periodiek van Tresoar, is te beschouwen
als de opvolger van Op 'e hidite, De oanbring en Ut 'e

hoeke, de tijdschriften van de fusiepartners die in
Tresoar zijn opgegaan)

Repertorium van Nederlandse kaartmakers

Het adres van de in Caert-Thresoor (23e jg.,
nr. 4, 2004, pag. 105) vermelde site blijkt niet
geheel juist en moet luiden:

http://www.maphist.nl/Repertorium
_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf

[let a.u.b. op de hoofdletters en de undersco-
re-streepjes!]

Historisch Loon op Zand en Kaatsheuvel heel dichtbij

Vanaf nu kan iedereen die geïnteresseerd is in
de historie van Loon op Zand en Kaatsheuvel
terecht op de site van het Regionaal Archief
Tilburg. Alle foto's die het archief van Loon
op Zand beheert, zijn op internet te zien. Be-
zoekers van

http://regionaalarchief.tilburg.nl
kunnen met een klik op de knop 'Beeldon-
line' precies zien wat er beschikbaar is.

[Persbericht, 1 juli 2005]

Website Regionaal Archief Tilburg gaat op de schop

Het Regionaal Archief Tilburg staat aan de
vooravond van een nieuwe digitale revolu-
tie. Om het up-to-date houden van de web-
site en de verwerking van gegevens door de
medewerkers beter op elkaar af te stemmen
zijn we een hele nieuwe weg ingeslagen. Dit
proces is eigenlijk al twee jaar aan de gang,
maar door de komst van de archieven uit de
nieuwe DVO gemeenten van het voormalige

streekarchief Oosterhout in 2004, heeft het
een aanzienlijke vertraging opgelopen. -. De
toevloed van digitale bestanden liep in toe-
nemende mate vast op verwerking door de
webmaster. -. Door voor een nieuwe aanpak
te kiezen komen de meeste bestanden nu di-
rect nadat de bewerking is afgerond beschik-
baar via de website.

BeeldOnline, het programma om foto's
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te zoeken en te bekijken, blijft grotendeels
hetzelfde. -. Het zoeken in archiefgidsen en
inventarissen gaat veranderen. De beschrij-
ving van allerlei gegevens en archieven (hoe-
veel meter, welke periode e.d.) vindt voort-
aan plaats in een database. De bezoeker zoekt
straks zelf in die database dor de archieftitels
maar kan ook alle archieven uit één plaats of
rubriek overzichtelijk onder elkaar krijgen.
Eventuele beschikbare inventarissen kunt u
dan meteen inzien. Die inventarissen krijgt
u in een Word-bestand (de tekstverwerker
van Microsoft) op uw pc thuis. Het doorzoe-
ken van alle inventarissen tegelijkertijd blijft
mogelijk. U krijgt ook dan als resultaat een

lijst met archiefnamen en inventarissen in
Word. Het zoeken in de zogenaamde nadere
toegangen zal op een identieke wijze kunnen
gebeuren.

ISIS gaat verdwij nen. We stappen over naar
hetzelfde systeem dat het Regionaal Archief
West-Brabant gebruikt. Dit nieuwe systeem
heeft voor ons als groot voordeel dat we de
invoer direct in de database kunnen doen.
In de oude situatie was het verwerken van
de bestanden heel bewerkelijk waardoor er
nogal wat tijd lag tussen het moment dat een
vrijwilliger een bestand klaar had en het mo-
ment waarop dat via ISIS beschikbaar kwam.

[DeLancier,jg. 5, nr. 1, mei 2005, pag. 2,3]

Tilburg - kort nieuws

- Het secretariearchief van de gemeente
Loon op Zand van 1937 tot 1980 is te raad-
plegen in het Onderzoekers-centrum van het
Regionaal Archief Tilburg. Ook is er aanvul-
ling ontvangen op de hinderwetvergunnin-
gen van Loon op Zand.
- Delen van het schepenbankarchief Ter-

heijden, die u op dit moment wegens de
slechte materiële toestand niet kunt raadple-
gen worden in 2005 gerestaureerd. We ver-
wachten dat vanaf september verschillende
delen weer voor het publiek ter beschikking
komen.

[De Lancier, jg. 5, nr. 1, mei 2005, pag. 6]

Archieven van Waterschap De Dongestroom

Op 1 januari 2004 fuseerden vijf West-Bra-
bantse waterschappen, te weten Mark en
Weerij s, Land van Nassau, Hoogheemraad-
schap van West-Brabant, De Dongestroom
en Het Scheldekwartier tot een Waterschap
Brabantse Delta.

Op advies van de Provinciale Archiefin-
spectie besloot het bestuur september 2004
de archieven van het voormalige waterschap
De Dongestroom onder te brengen bij het Re-

gionaal Archief Tilburg. De archieven weer-
spiegelen 4 eeuwen waterstaatsgeschiedenis
en bevatten in totaal 41 verschillende water-
schapsarchieven. Een grote aanwinst voor
het Regionaal Archief Tilburg. Meer infor-
matie over de nieuwe archieven kunt u vanaf
september 2005 op de site lezen.

[De Lancier, jg. 5, nr. 1, mei 2005,
pag. 3; http://regionaalarchief.tilburg.nl]

Website The European Library gelanceerd

In maart is de eerste versie van The European
Library-website (TEL) gelanceerd. TEL bevat
een portal waarmee in meer dan 120 collec-
ties van Europese nationale bibliotheken ge-
zocht kan worden in ruim elf miljoen records
en 500.000 gedigitaliseerde objecten. Ook de
voorganger Gabriel, met praktische informa-

tie over de 43 deelnemende bibliotheken, is
in de TEL-site opgenomen.

Het doel van TEL is om zo breed mogelijk
toegang te verlenen en zo wereldwijd het in-
zicht in de rijkdom en variëteit van de Eu-
ropse wetenschap en cultuur te bevorderen.
Momenteel bieden al negen nationale biblio-
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theken hun catalogi en collecties via de TEL-
portal aan, in acht talen. In de komende jaren
zal het aantal bibliotheken en talen groeien.

De projectleiding, technische ontwikke-
ling en het dagelijks beheer worden uitge-
voerd door een internationaal team van vijf

mensen in de KB. Dit team werkt er hard aan
om de site zijn uiteindelijke functionaliteit
te geven:

www.theeuropeanlibrary.orgi

[KB.nl, jg. 4, nr. 2, juli 2005, pag. 5]

Kennisbank op www.divakoepel.nl

DIVA werkt continu aan de verbetering van
haar website

www.divakoepel.nl
Naast informatie over de vereniging en haar
activiteiten is op de site ook een Kennisbank
te raadplegen. Via

www.divakoepel.nl/kennisbank.html
heeft de gebruiker toegang tot een schat aan
nieuws en informatie over het di v- en archief-
vak. Vanaf juni krijgt de Kennisbank het ka-
rakter van een kwartaalmagazine: elke drie
maanden verschijnt een volledig vernieuwde
Kennisbank met nieuwe achtergrondin-
formatie en vakkennis. Op de Kennisbank
leest u onder meer over de competentie- en

beroepsprofielen, archiefrecht, beheer en be-
houd en bijvoorbeeld fondsenwerving. Ook
kunt u beleidsplannen van DIVA en andere
instellingen lezen om zo te 'spieken' bij an-
dere instellingen. Soms vindt u uitgebreide
achtergrondinformatie, soms ook een link of
verwijzing naar deskundigen op een bepaald
terrein. Het is de bedoeling dat de Kennis-
bank op www.divakoepel.nl uitgroeit tot hét
naslagwerk voor mensen die werkzaam zijn
in de documentaire informatievoorziening
en het archiefwezen.

[Archievenblad, jg. 109, nr. 5,
juni 2005, pag. 7]

België - Stadsarchief Brugge

Het archief van de Gemene en Loweiden uit
Assebroek en Oedelem werd onlangs in be-
waring gegeven aan het stadsarchief. Het is
beperkt in omvang (ca. 1,5 meter) maar is van
onschatbare waarde voor de studie van de ge-
mene gronden in Vlaanderen.

Ook het archief van de brouwerij 't Hamer-
ken werd in bewaring gegeven. Het betreft
de periodei872-i982 en bevat zowat 50 strek-
kende meter archief.

De Brugse VVF-afdeling werkte meer dan
tien jaar aan het project 'Doop-, trouw- en

begraafboeken'. Hierin zijn alle namen op-
genomen uit de oude klappers: 233879 dope-
lingen, 145183 gehuwden en 144483 overlede-
nen. Een gigantisch werk waarvan het resul-
taat nu ook op de computer in de leeszaal kan
worden opgevraagd.
Stadsarchief Brugge, Burg 11A, 8000 Brugge;
tel. 050 44 82 60; e-mail:

stadsarchief@brugge.be

[Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen,
jg. 3, nr. 3, mei 2005, pag. 153,154]
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Allem@@ldigit@@l
de Compagnieën - personeel en bestemmingen

Wie van u geen voorouders heeft die in dienst
zijn geweest van de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (VOC, opgericht in 1602) of
van de Verenigde West-Indische Compagnie
(WIC, 1621-1793), of die op een schip van een
van beide zijn uitgevaren, en niet geïnteres-
seerd is in de scheepvaart of de voormalige
Nederlandse koloniën, kunnen nu stoppen
met lezen.

Voor de overblijvende lezers: ik heb voor
u op internet gesurft om te zien wat er over
genoemde items te vinden is. Met behulp van
enige voorbeelden geef ik die informatie. Op
de link:

http://voc.websilon.nl
staan voor de Republiek voor de VOC uit-
gevaren personen tussen 1700 en 1794. Nog
niet alle kamers zijn ingevoerd. Zoeken op
'Lijphart' en 'Lijphard' leverde mij geen tref-
fers op. Wel staan er, momenteel, meer dan
250 Groningers in het bestand en door ze per
groepje van tien te lezen, vond ik Onno Lip-
hard. Het is dus zaak alert te wezen op alle
mogelijke spellingswijzen en de lijst eens
door te nemen door bij Herkomst 'Groningen'
(of een andere plaats) in te vullen.

Gegevens persoon VOC

Onno Liphard, afkomstig van Groningen,
vertrekt als soldaat met het schip Nieuwstad
van de Kamer van Hoorn op 18 januari 1790
vanuit Texel. Hij sterft 'elders' op 22 janu-
ari 1790 met als bestemming Batavia. Verder
worden inventarisnummer en folionummer
genoemd van het originele boek waaruit de
gegevens komen. Deze info is nodig om meer

te vinden op het Nationaal Archief in Den
Haag, waar deze boeken worden bewaard.
Met wat geluk vindt u daarin een contact-
persoon en het salaris. Ik had dat geluk trou-
wens niet, slechts één regel met de ook al op
de homepage genoemde informatie. Ik blijf
nu met de vraag zitten wie van mijn drie mo-
gelijke Onno Lijphart's dit is.

Het schip en zijn bemanning

http://www.inghist.nl/Onderzoek/
Proj ecten/D AS/search

geeft o.a. de mogelijkheid te zoeken op de
naam van een schip. 'Nieuwstad' intikken
dus. Resultaat: een lijst met schepen met die
naam. Staan op details (rechtse kolom) van
ons schip levert de volgende gegevens op: Ka-
pitein is Jan Olhof, het schip heeft een tonna-
ge van 880, type schip is niet ingevoerd, maar
het is gebouwd in 1787 in Hoorn. Aan boord
zijn 178 'seafarers', van wie er onderweg naar
De Kaap 36 overlijden en 19 van boord gaan.
Bij aankomst in Azië zijn er 149 aan boord (ja
inderdaad, er zijn er dus ook bijgekomen).
Van de 67 van Texel vertrokken soldaten ko-
men er 36 op de eindbestemming, er zijn ze-
ven 'craftsmen'.

Met de muis over de Romeinse cijfers gaan
geeft een verklaring van de betreffende ko-
lom. De aankomst op De Kaap is op 29 april,
men vertrekt daar op 13 mei en is op 26 juli
1790 (zonder Onno dus) in Batavia. Soms
worden er nog meer gegevens genoemd, zo-
als aantal personen dat op De Kaap van het
schip is gegaan, aantal daar aan boord geko-
men en het totaal aantal overleden personen.
Aantikken van de kapitein geeft de reizen die
hij maakte.

Het schip gaat op 22 oktober 1792 terug
naar Nederland, nu is Kornelis van Deventer
kapitein. Dit kunt u zien door op 'next ho-
meward voyage' te klikken. Bij 'particulars'
(bijna onderaan) staan (soms) bijzonderhe-
den. De pagina is in het Engels. Wilt u meer
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over (de opbouw van) het bestand weten, ga
dan naar 'Projectmenu' (op tekentje erachter
klikken), links onderaan in het midden op
deze pagina. Geen criterium opgeven bij het

zoeken, geeft de vermelding dat er (momen-
teel) 8194 reizen in het bestand zitten, begin-
nend vanaf 2 april 1595. Het is ook mogelijk
op jaar of kamer te zoeken.

VOC schepen en

Meer over de schepen van de VOC kunnen we
vinden op:

http://www.vocsite.nl
in de uitgebreide databank met gegevens
van bijna tweeduizend schepen. Zoeken op
'Nieuwstad' levert op: In gebruik bij de VOC
vanaf 1787 tot na 1790 (na 1792 dus, want dan
vaart het schip terug), gebouwd voor de Ka-
mer van Hoorn op de werf te Hoorn, lengte
140 voet en laadvermogen 880 ton. Eronder

staan nog de twee reizen die het schip voor de
Kamer van Hoorn maakte.

Helaas wordt het scheepstype niet ge-
noemd, anders had u een tekening (met be-
schrijving) ervan kunnen vinden op

http://www.vocsite.nl
'de schepen van de VOC' (gele vlak, tweede
item), scheepstypen. Hieronder ook een da-
tabase van vergane en vermiste VOC schepen.

Afbeeldingen bestemming

En nu wilt u natuurlijk zien hoe De Kaap
(Kaap de Goede Hoop) er uitzag en waar het
lag. Dat kan op de Atlas Mutual Heritage, een
groeiende database waar op dit moment ruim
tweehonderd afbeeldingen van De Kaap in
staan. Het adres is:

http://www.atlasofmutualheritage.nl/
Zoekmogelijkheid op VOC, WIC (nog niet
compleet) en gecombineerd. Er kan ook per
plaats, gebied of land worden gezocht. Voor
Kaap kiest u b.v. 'VOC, Uitgebreid Zoeken,
Gecombineerd zoeken op afbeeldingen'. Se-

lecteer in de lijst Kaap de Goede Hoop, daar-
onder 'selecteer' aanklikken, daarna (rechts)
'toon resultaat'. Meer informatie over de
afbeelding, zoals de maker, het formaat, bij
welke instelling het origineel is en onder
welk nummer, staat links onder 'toon gege-
vens'. Ook via

http://www.google.nl
'afbeeldingen' (boven zoekscherm) kan men
plaatjes vinden over deze onderwerpen. Zo
levert zoeken op VOC 157 treffers, op WIC is
het aantal treffers 3.

Algemeen VOC en WIC homepages

Algemene informatie en achtergrondgege-
vens zijn o.a. te vinden op de homepages:

http://stuyvesant.library.uu.nl/
kaarten/wichtm

(artikel over de WIC van 1621-1664 over de
oprichting, dreigende faillissementen en be-
langen in Nieuw-Nederland, met noten),
http://www.suriname.nu/index.htm
(linker kolom 6e item 'submenu/lijst' onder
'geschiedenis', daarna 'slavernij' en 'onder-
delen slavernij' staan diverse WIC onderde-
len), en

http://batavia.rug.ac.De/B @ tavia.htm

(o.a. doorverwijzingen naar documentaires
over de WIC en VOC.doorverwijzingen naar
documentaires over de WIC en VOC, infor-
matie over dienaren van de VOC, de VOC als
werkgever en Kaap de Goede Hoop).

Over schepen van de WIC en zijn perso-
neel heb ik tot nu toe niet veel gevonden,
alleen een 40-tal schepen dat ingezet werd op
de tocht naar New York tussen 1606 en 1660.
Deze was te vinden op

http://olivetreegenealogy.com/
nn/nm-shipnyam.shtml

(deze link is intussen vervallen, werkte zelfs
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niet meer met de onderaan dit artikel ge-
noemdelink).
Opvallend weinig schepen van de WIC wa-
ren er tussen 1645 en 1651, waarschijnlijk had
men toen elk schip nodig voor de oorlog in
Brazilië. Bepaalde periodes leende/huurde
de WIC schepen van de VOC. Weet u de naam
van een WIC schip, dan loont het de moeite in
de database van de VOC te zoeken.
http://www.londoh.com/voc-links.htm
lijkt me een aardige afsluiting voor deze
allem® @1 digit® @1. Meer dan 250 links over
de VOC (en twee over de WIC) over geschie-
denis, schepen, nederzettingen, bestuur,

musea, munten, archieven, documentatie,
kamers, kaarten, handel, ontdekkingen, ge-
bouwen en boeken, met elk onderwerp weer
onderverdeeld.

Is intussen een van de homepages verval-
len, tik dan:

http://www.archive.org
in op de adresbalk, zet de naam van de verval-
len link die niet meer werkt in het venster
van de bladzijde die dan verschijnt (achter
http:) en druk daarna op 'Take Me Back'.

Antonia Veldhuis
[homepages gecontroleerd

door Bert Kranenborg]

uit Antwerpse Bron (144)

xv juny 1470; Adriaen Willemssone, maerscalc,
wonende tot Utrecht, pro se ende in den na-
me van alle den grienen die aencleven mogen,
bekende hem volcomelic ende al vernuecht
ende wel voldaen [te zijn] van Henrick van der
Moeien, maerscalc van Molle, nu tot Heren-
tals geseten, van allen alsulken zoenpennin-
gen ende andere beternissen daer toe behoe-
rende ende aencleven als in der wtspraken
van der zoenen van den ongevalle ende doot-
slage Willetn Aertssoens des voirs. Adriaens va-
der wilen, die de selve Henric omtrent over
xij [12] jaer geleden tot Utrecht van sinen[?]
live ter doot bracht, gedaen, geseyt ende wt-
gesproken syn de voors. Henrick te moeten
voldoene, overmids dat de selve Henric hem
Adriane voirs. de selve zoenpenningen ge-
heel ende al opgeleyt ende wel betaelt ende
ooc van alle der anderen beternisse diet meer
aencleven, deuchdelic voldaen heeft.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister
77, f. uverso][M. V-K]
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apenstaartjes en ww weetjes

Helm-nieuws (Van der Helm) [lente 2005]: helmhuis@wanadoo.nl

Huberiana (Huber) [maart 2005]: axel—rosendahl@hotmail.com
www.go.to/Huber

Huisorgaan van de familievereniging Kikkert [maart 2005]:
secr.: hnieman@solcon.nl

www.solcon.nl/nieman/kikkert.htm

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje (Schuit/Schuijt) [maart 2005]:
www.schuit.info

Loo-kroniek (Van (der) Loo) [dec. 2004]: www.loo-archief.nl

Het Patertje (Pater) [maart 2005]: www.fam-org-pater.nl

Poelgeest Familie Contacten [maart 2005]: poelgeeststichting@quicknet.nl
www. StichtingPoelgeest.nl

Ruychrock Fragmentaria [2005, nr. 1]: vereniging@ruychrockhistory.nl
www.ruychrockhistory.nl

Het Scheepsjournaal (Scheepbouwer) [jan. 2005]: hoesch@wanadoo.nl

SconeJhan(Schoonjans) [dec. 2004]: remy@skynet.be

Studiegroep Geslachten Drost, Med. [maart 2005]: jspdrost@hetnet.nl

Toen en Nu (Smakman) [maart 2005]: jaap.nel.smakman@planet.nl

Het Treffertje (Treffers) [maart 2005]: marius2000@hetnet.nl

Tijdschrift van de Familievereniging Vanden Bempt [april 2005]:
familievereniging@vandenbempt.be

Uit welke beker (Kroes/Kroeze e.d.) [febr. 2005]: info@uitwelkebeker.nl
www.uitwelkebeker.nl

Van Aggelen Kronieken [maart 2005]: secr.: hwdezwart@hetnet.nl
www.vanaggele.nl

De Veerkamp Krant [april 2005]: herman@familieveerkamp.nl
www.familieveerkamp.nl

M.V-K
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boeken

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

Genealogie
B. Hogervorst, De Ho(o)gervorsten, Deel W, Noord-
wijkerhout 2003,531 pp., ill. + index (verkrijgbaar
voor € 25,- bij de auteur, Westeindc 18, 2211 XP
Noordwijkerhout).

De auteur srrcefde er naar alle in akten van
de Burgerlijke Stand en in DTB-bockcn voorko-
mende Hogervorsten te registreren. Om de even-
tuele onderlinge verwantschappen vast te kun-
nen stellen zijn tevens veel secondaire bronnen
geraadpleegd. Dit heeft geresulteerd in een aantal
verschillende, onderling niet-verwante families
Hogervorst. Om de diverse stammen uit elkaar
te houden, heeft hij ze een kleur gegeven. In dit
derde en laatste Hogervorstcn-dccl worden vijf
stammen (rose, groen, oranje, lila en oker) behan-
deld, die alle op een Zuid-Hollandse voorvader
uit de 16c of 17e eeuw terug te voeren zijn.

G.J.A. Raven, Parentee! van Gerrit Raven en AnnaOos-
termeijer, Hoogland 2004,37 pp., ill.

Gerardus Anthonius (Gerrit) Raven (1897-1955)
en Anna (Anne) Oostcrmcijer (1898-1962) had-
den een melkslijtcrij, later een kappers- en siga-
renzaak in Lutjebroek. Al hun afstammelingen
worden beschreven, inmiddels vier generaties.
Daarna is in gekopieerde vorm de Kwartierstaat
Raven opgenomen uitgaande van genoemde Ger-
rit Raven, zoals gepubliceerd in Kwartierstatenboek

Koggcnland (NGV [Hoorn] 1994) en tot slot volgt
de kopie van een artikel uit Gens Nostra 43 (1988),
getiteld Oostermeijer, Een voorbeeld van Mettinger
manufacturenhandel die leidde tot migratie naar West-
Friesland 1600-18/0. De auteur heeft op deze wijze
al zijn publicaties over zijn voorouders in één
handig bockwerkje bijeengebracht.

P. D. Tack (m.m.v. H.J. Plankcel), De Zeeuwse familie
Taek, Tak, de Maret Tak, 1562-2000; de nakomelingen
van Abraham Janse Tack, geboren Zienkzce 1562, Lei-
den 2004,601 pp., ill. + index; ISBN 90-804246-2-5
(verkrijgbaar voor € 59,- bij de auteur, tel. 0180-
462087).

Veertien generaties afstammelingen van de
doopsgezinde houtkoper Abraham Jansc Tack
worden in dit boek besproken. Deze stamvader
(Zierikzce 1562-Vlissingcn 1645) was mogelijk een
zoon van Jan Pieterse Tack en een kleinzoon van
Pieter Cornelisz Hoogenboom. Veel over Abra-
hamenzijn vroegste nakomelingen is bekend uit
een door zijn zoon Elias opgestelde en in 1662 ge-
drukte "Geslacht-Boom". Het fraai vormgegeven
bock biedt veel bijzonderheden over de bespro-
ken personen, geeft heldere overzichten en daar-
naast ook uitgebreide achtergrondinformatie.

ABB

'./Je „fcimtxp/imti/ic s/at
,%}/-, t/t-, //,„•(•/.W/A
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E. Stapelveld, Drie eeuwen Kmtivers. Over een familie
uit Winterswijk, Heino 2004,440 pp. ill. + index.

Zoals bij vele families in de Achterhoek is het
moeilijk zoeken. Familienamen zijn maar betrek-
kelijk en de namen van boerderijen lijken veel
belangrijker. Ook de familie Knuivers is daarop
geen uitzondering. Stamvader is een zekere Geert
Knuijvcrs uk Ra turn, die voor 1705 is overleden.
Weliswaar zijn er oudere gegevens die veelbelo-
vend zijn voor de voortzetting van de stamrecks,
maar vooralsnog zijn de bewijzen niet hard ge-
noeg om de stamrecks verder op te voeren. Naast
de eigenlijke genealogie worden ook hoofdstuk-
ken gewijd aan aanverwante families in de vor-
men van kwartierstaten en parcntelen. Hierdoor
krijg je in écn boek een groot aantal gegevens over
zeer verschillende families. Jammer dat de kwar-
tierstaten afgekapt zijn, maar ja, anders was her
boek nog dikker geworden.

W.Th. Verheesen, Genefl/ogie van het Nederlands Lim-
burgse geslacht Extra van Jan Meichior Extra, soldaat
uit de PhalzofKeizerlijk soldaat en Anna CatharinaBot-
teliers, Sittard 2004, 270 pp., ill. + index.

Op 24 januari 1764 schreef de pastoor van Schïn-
nen ondersteboven in het doopboek de doopin-
schrijving van Jan Philip Extra, onechte zoon van
Anna Catharina Bocteliers uit Nagelbeek en de
- naar haar zeggen - soldaat Jan Meichior Extra.
Het ondersteboven inschrijven van de doop deed
de betreffende pastoor overigens met alle illegi-
tieme kinderen. Op zich is een afstamming van
een buitenechtelijk kind niet eens zo bijzonder,
aangezien het vele genealogcn overkomt. En dat
er verder niets van Jan Meichior Extra is gevon-
den, hoeft ook niet als vreemd te worden gezien,
Wel frappant is, dat de auteur bij het onderzoek

Genealogie vati trol Nederlands Limburgse geslacht Extra
van

Jan Meichior Extra
Soldaat uil de Phall
olKaizerlIjk soldaat

en

Anna Catharina Botteliers

naar Anna Catharina Botteliers ontdekte, dat zij
(of eventueel haar gelijknamige zuster) zo'n tien
jaar eerder al twee buitenechtelijke kinderen had
laten dopen, die kinderen bleken te zijn van haar
oom Mathias Ramaeckcrs. Nog bijzonderder is,
dat oom Mathias ook nog drie kinderen verwekte
bij een ander oomzeggertje. Voor deze al te fami-
liaire omgang met zijn twee nichtjes werd hij dan
ook vervolgd in de periode 1754-1758. Was Anna
Catharina in 1764 wederom gevallen voor de char-
mes van oomlief of moeten er nog onbekende ge-
gevens te vinden zijn over de soldaat Jan Meichior
Extra. Hoe dan ook, via Jan Philip Extra uit 1764,
hebben vele Limburgers bijzondere voorouders.

C.H. van Wijngaarden, "Vraagt steeds Christen".
Het nageslacht van de uit Emmerik afkomstige Hen-
drik Christen (ca. 16/5-1748), Breda 2004, 351 pp.,
ill. + indexen; ISBN 90 76472 03 3 (verkrijgbaar a
€ 60,- nel. porto op giro 1591737 t.n.v. de auteur
te Breda).

De verwachtingen zijn hooggespannen als je
als eenvoudig redacteur een boek te recenseren
krijgt dat is geschreven door voormalig hoofdre-
dacteur en huidige eindredacteur Coen van Wijn-
gaarden. Zal hij door de mand (en van zijn voet-
stuk) vallen of ... Maar nee, het voldoet aan alle
verwachtingen. Helder, goed gedocumenteerd en
rijkelijk voorzien van illustraties en begeleidende
teksten. De titel van dit bock dat de schoonfamilie
van de auccur beschrijft, is ontleend aan de recla-
metekst op zijn ijscokar (ca. 1930) van een lid van
de Dclfshavensc tak. Stamvader van de familie
Christen is Hendrik Christen van Emmerik, die
in 1698 te Gorinchem trouwde met Willemijntje
van der Graft. In de periode dat Hendrik in Em-
merik gedoopt moet zijn, zijn er maar liefst drie
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kandidaten. De auteur kiest op - mijns inziens
- duidelijke gronden voor de Hendrik, gedoopt
in 1675. Waarom dan in de titel 'ca.' geplaatst voor
het jaartal? Hoewel het harde bewijs wellicht ont-
breekt, lijkt de auteur hier misschien te voorzich-
tig te zijn. De genealogie is deels internationaal,
aangezien er familieleden naar de West (Curagao)
zijn getrokken, met alle gevolgen van dien. Zo
liet Jacobus Kristen in 1862 drie slaven vrij, die
bij die gelegenheid allen de familienaam Netsirk
(oftewel Kristen omgekeerd) kregen. Het geeft te
denken wie de vader is geweest. Kortom, een boek
dat aan de verwachtingen voldoet.

Kwartierstaat
H. Oosterhof, Kwartierstaat Oosterhof Muurling Van
der Linde Kooi, Almelo 2004,108 + xxvii pp., 111. +
index.

De namen in de titel verwijzen naar de vier
grootouders van de kwartierdragers, de kinderen
van de auteur. In de vierde generatie gaat het om
de familienamen Oosterhof/Van den Berg, Muur-
ling/Slump, Van der Linde/Prins, Kooij/Pals. Veel
voorouders zitten in de streek rond Steenwijk en
steken daarbij regelmatig de grens tussen Over-
ijssel en Friesland over. Van de kwartieren zijn
veelal alle kinderen opgenomen, alsmede diverse
andere gegevens.

Stamreeks
A. Duijf, Familie Duijf, Haps-Velden 1600-2000, stam-
reeks en genealogie van Gerardus Cornelus Duijf (1891-
1986), Udenhout 2004,68 pp., ill.

Een eenvoudig uitgegeven werk, waarin de
familie Duijf uit Haps centraal staat. Stamvader

is Godefridus Theodori (t 1672). Bij diens klein-
zoon in de stamreeks begint de naam Duijf op te
treden. De familie is rooms-katholiek in woont
voornamelijk in Limburg. De stamreeks wordt
vervolgd met een parenteel in elf generaties tot
circa 1930, wat echter bij nadere beschouwing een
genealogie Duijf is met een uitwerking van één
generatie van de dochters.

CdG

Diversen
D. Verheyden-Lels en T. de Bruyn-Lelsz, Des Hemels
Zegen, scheefsbrieven van Murk Lelsz 1803-1819, Breda
2004,79 pp., ill.; ISBN 90-80828629, prijs € 15,-.

Murk Lelsz (1749-1843) was afkomstig uit het
Friese Koudum. Hij is opgeklommen van jongste
matroos tot kapitein in de koopvaardij. In de tijd
dat de VOC floreerde heeft hij fortuinen verdiend,
waardoor hij tot de notabelen van zijn woonplaats
behoorde, maar toen de oorlogen tussen Frank-
rijk en Engeland het voor Hollandse koopvaar-
ders vrijwel onmogelijk maakten om uit te varen,
had hij het financieel gezien moeilijk. Van hem is
in zijn familie een kopieboek bewaard gebleven
met daarin ruim tweehonderd brieven die hij in
de periode 1803-1819 aan zijn patroon, aan zaken-
relaties, aan vrienden en aan familieleden heeft
geschreven. Te lezen valt hoe het hem verging tij-
dens zijn tochten over de oceanen, waarom hij
gevangen werd gezet in Kaapstad, hoe hij schip-
breuk leed voor de kust van Denemarken en hoe
hij na een periode van gedwongen thuiszitten in
1814 met het fregat 'De Onderneming' toch weer
een reis naar Batavia ondernam.

ABB

AANWINSTEN
J. Hekkenberg, KwartierstaatJohannes Hekkenberg, Naarden 2001.

steeds vaker claims in de gezondheidszorg

Op 24 juni 1623 verklaart Cornelis Cornelis Smetser, gewond in bed liggend, dat als hij komt te
overlijden niet Adriaen Tecken, die hem gewond had, schuldig zou zijn aan zijn dood, maar
mr. Vinck chirurgijn, die had aangenomen hem te genezen, maar niet naar hem omzag en
'hem grotelijks verzuimde'

(NA, ora Lexmond 3, fol. 105)
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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. 3, april 2005. De archiefschat van P. Schoen [de boekhouding van Jan Rienstra,
zilversmid te Sneek, 1746-1832]; A. in 't Hout: Tsjechië en de nieuwe archiefwet van 1 januari 2005; Ma
Oeh Pe: Taskforce Digitale Toegankelijkheid Archieven [heeft als taak 'het ontwikkelen van een dyna-
misch en zelfregulerend kwaliteitssyteem voor digitale toegankelijkheid in de archiefsector']; E. Appels:
De collectie-Adolfs: heel Nederland op de film!; A.Jongstra: De dichter Fix te Hasselt (1825) [en zijn
leerdicht t.g.v. de watersnood]; H. Heskes/M. Koomen: Digitaal en papier: Tweestromenland leidt tot ge-
heugenverlies [een praktijkonderzoek in 2003 en 2004 naar welke digitale verantwoordingsinformatie
door overheidsorganisaties wordt beheerd en hoe dit gebeurt. 'Een van de hoofdconclusies van het rap-
port Een dementerende overheid? is dat er in sneltreinvaart een gat ontstaat in ons digitale geheugen']; E.
Ketelaar: Digitaal mensenwerk; Y. Bos-Rops: [De Zaak:] Over bemoeizucht van de archivaris [hoever gaat
de persoonlijke levenssfeer; hoe gaat de archivaris om met openbare registers; drempelloos op inter-
net?]; Voor het voetlicht: Jan Bos, adjunct-directeur Drents Archief [geb. Naaldwijk 1953 uit Drentse
ouders].

Bie t Schildt
TijAdwia «u de hawrbdie «Etcmpas

weide dopen
•m— auj c 1 Trri—

Bie 't Schildt (Historische Vereniging voor de dorpen Helium,
Siddeburen, Steendam en Tjuchem; secr.: R. Bosma, Hoofdweg
45, 9628 CK Siddeburen; lidm. € 16,-), jg. 5, nr. 1, april 2005.
Reint Dijkema - verzetsheld 1920-1944 (deel III); Oorlogsherin-
neringen uit Tjuchem [vraaggesprek met Geertje Bouwman-
Boersma, geb. 1923, tr. Reinder Bouwman]; Oude munten ge-
vonden in onze omgeving; E. Jager: De schoolmeestersrapporten
van Helium en Siddeburen uit 1828 (deel I) [de schrijvers van de-
ze rapporten waren Berent Lubberts Schetsberg (1789-1869) en
Theodoricus Fokkes Wildeman (1768-1852), beiden uit school-
meestersfamilies].

Bijdragen en Mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland, deel XCV (2004). A. Noordzij: Ge-
schiedschrijving en nationale identiteit. Gelre in de vijftiende en zestiende eeuw; J.A. de Jong: De Zut-
phense ambachtsgilden in revolutionair vaarwater. De strijd tussen de bestuursoligarchie en de gilden
in de periode 1538-1543 [leiders waren Jan Pelser (bontwerkersgilde), Jan Jolinck (goud- en tingieters-
gilde) en Jan Sgraven (smedengilde). De gilden 'wisten het gesloten bestuurscircuit te doorbreken,
omdat hun vertegenwoordigend lichaam, het college van gemeenslieden, het recht verkreeg de nomi-
natie op te stellen waaruit het stadsbestuur de nieuwe schepenen en raden moest kiezen'. Het resultaat
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was te merken aan de samenstelling van het stadsbestuur in 1543, waarvan bijna 40% genomineerd
was door het college van gemeenslieden. Bijlage 1: Samenvatting van Zutphense gildenbrieven uit de
veertiende en vijftiende eeuw. Bijlage 2: Lijst van schepenen, raden, rentmeesters en secretarissen van
het Zutphense stadsbestuur (1530-1550). Bijlage 3: Samenvatting eisen gilden en burgerij en de reactie
van het stadsbestuur. Bijlage 4: Lijst van personen en hun achtergrond, voorkomend in de Memorie
van Johan van Voorthuizen]; Chr.M. Klinkert: Krant, kaart en kunst. Nieuwsprenten van de Spaanse
veldtocht langs Maas en Waal in 1599; M. Potjer. Voor sijn genaden, de reeckeninghe. Het jaarlijks
onderhoud en de achteruitgang van Huis ter Lede in de Nederbetuwe, 1580-1697 [per beroepsgroep
wordt bekeken wat de bijdrage aan de inrichting van het Huis was: de leidekkers, timmerlieden,
metselaars, smeden, steenbakkers, glazenmakers en strodekkers; niet alle namen uit de rekeningen
worden vermeld 'maar wel voldoende om genealogen ervan te overtuigen dat deze rekeningen een
Fundgrube voor hen vormen...']; M. Verheij: 'Gij ziet ik ben een man van orde'. Jan Frederik Oltmans
(1806-1854) [schrijver van historische romans, ged. Den Haag (exm. Van der Kloot), verhuisde in 1847
van Amsterdam naar Steenderen/Gld. i.v.m. zijn gezondheid; De inhoud van De schaapherder (1838), de
Hunnenschans en Barneveld; relatie met de werkelijkheid, visie van de auteur, en de locaties]; T.C. Bolt:
Arnhem en Thorbeckes grondwet. Het politieke leven in Arnhem tussen 1848 en 1870; R.J.A. Crols: De
-verburgerlijking- van het buiten wonen in de tweede helft van de negentiende eeuw in Gelderland;
A.F. C.M. Wolf: De volksweerbaarheid en het Nijmeegs Vrijwilligers Korps [in bijlagen bestuuren kader,
donateurs, kandidaat-leden van het Muziekkorps]; D.Jansen: Zowel pelgrim als harpenaar. Uit het le-
ven van Hilbrandt Boschma: de evangelist van Ruurlo [geb. Kubaart 1869, onderwijzer te Ouddorp en
Meppel, overl. Hilversum 1954]; J. Vredenberg: Scherpenzeel 1939-1942. Verwoesting en wederopbouw;
Geschiedenis van Gelderland op internet. Signalementen van websites over Gelderse geschiedenis
[www.geschiedenisgelderland.nl].

Caert-Thresoor.jg. 24,2005-1. Themanummer: Koloniale Karto-
grafie. P. van derKrogt: J.V. D. Werbata, een topograaf uit Oost-In-
dië karteert in West-Indië. De eerste topografische kaarten van
de Nederlandse Antillen, 1911-1915 [Johannes Vallentin Domini-
cus Werbata, geb. Padang 1866]; P. Hooghoff/F. Ormeling: Wilhelm
Linnemann: ervaringen bij het karteren van Nederlands-Indië,
1926-1936. Wilhelm Linnemann (1895-1968): achtergronden bij
de memoires van een Indisch topograaf [geb. Soerakarta]; @ la
Carte: Oude stafkaarten verzamelen; Varia Cartographia [reac-
ties op o.a. het artikel van W.Ahlers over Jacob van Deventer].

The Caledonian Society (www.caledonian.nl), Mededelingenblad, 29e jg., no. 1, maart 2005. In Memo-
riam Jean Vaissier, 1914-2004; D.J.J. Sutherland: James Ferguson's papers illustrating the history of
the Scots Brigade in the service of the United Netherlands 1572-1782; Verv. Op zoek naar William Hen-
derson [tr. Breda 1752]; R.K. Vennik: Recrutering van militairen voor de Schotse Brigade in de laat 17e
en 18e eeuw [in de gevangenis van Edinburgh; namen en omstandigheden]; R.F. Witte: Schot 'ontdekt'
tsunami [ir. John ScottRussell, 1834].

Checkpoint. Tijdschrift voor oude en jonge veteranen, 4e jg., nr. 1, jan./febr. 2003. Molukse veteranen
[Ewe H. Pical (geb. Saparua 1922), Frans Lekranty (76)]; Ooggetuigen van de geschiedenis [Gerben
Veltman (76), 1947-50 in Indië]; Interviews met Jan Andersen [76, marine-ziekenverpleger in Indié] en
Mare Matitaputtij [41, radiotelefonist,Noorwegen, Sinaï]; Partner Bosnië-veteraan [Ada Verhaar(35)].
Idem, nr. 3, april/mei 2003. Indië-monument in Appingedam [voor vier Damster militairen die niet uit
Indië terugkeerden: Herman Waterbolk, Willy Broekema, Jan Haan en Anne Veemtjer]; Ooggetui-
gen van de geschiedenis [Demian Prawar, Nieuw-Guinea 1960]; Golfoorlogveteraan Gregor van der
Sluijs [41, verpleegkundige]; Interviews met Klaas Wouter Jager [76, Ned.-Indië 1947-59] en Pierre Oud
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[38, Noord-Irak 1991J. Idem, nr. 4, juni 2003. Ooggetuigen van de geschiedenis [Bert Visch (83), prinses
Irenebrigade en Karea]; Interviews met Willem A. Hage [84, stuurman/kanonnier koopvaardij 1939-46]
en David Kodde [29, Bosnië 1995].

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26,3255
VJ Oude Tonge; e-mail: elassing@tiscali.nl; donatie min. € 11,00), 10e jg., nr. 1, maart 2005. T.N.Schel-
haas: De pachtcontracten van Willem Janse Cardux [bouwman op een boerderij in de' Oud Kraaiers-
polder 1745 en 1753]; J. Grinwis: Internet en software [http://www.aldfaer.nl en www.dumont-andre.
nl]; M.J. van der Valk: Gerechtelijke archieven van Sommelsdijk en Middelharnis [uittreksels 1732-1750;
o.a. Breeman, Gaveel, De Graaff, Hartevelt, Hartigsvelt, De Krijger, De Ridder, Sprinkvloet, Van der
Valk, Vroegindeweij].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (www.gtob.nl), jg. 20, nr. 2, april 2005. J. Veekens: Notaris
Peter Reynen, een Wanroyse zoon [1759-1817; zes generaties genealogie, met uitgewerkte gezinnen van
dochters; oudst bekende: Thijs Hendriks Thijssen, tr. (1) ca. 1670 Peerken Jans, tr. (2) Wanroij 1714 Petro-
nella Jans van Dommelen]; L.M. van der Hoeven: Begraven Nieuwkuijk en Onsenoort (1718-1743); Verv.
Brabanders op het spoor (7) [eind 16e eeuw]; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle. 31. Wachtelaars;
Verv. Kwst. Strik; J.A. van derHeijden: De familie Van Druenen (Drunen) molenaars in het noordoosten
van de Meierij [oudst bekende: Willem Peters, molenaar te Heesch, vermeld 1654,1655, tr. (2) 1663 Lijs-
ken Jan Weiten weduwe Thomas Dielissen Clingh].

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland -WG0D-; secr.: dr. W.R. Wybrands
Marcussen, Rooseveltlaan 191,1079 AP Amsterdam; www.wgod.nl), jg. 31, nr. 1, maart 2005. A.M. Schó'n-
wetter: Horig in het Artland [onderzoekservaringen en collectie van vader en zoon Voortman]; E. Grund:
Genealogische verbindingen Nassau-Nederland [jonge en gezonde Nassause mannen moesten enkele
jaren dienen in de Landmilitie in Hessen, maar konden dat compenseren door Nederlandse militaire
dienst; na zes jaar gingen ze weer terug. De auteur doet onderzoek naar de bevolking van het dorp
Ohren; uit Ohren weggebleven: Dauster, Göbel, Kaltwasser, Leukel, Muller, Storck]; A.M. Schönwet-
ter: Lingen, een stukje Duits Nederland [het voormalige graafschap maakte in de 17e eeuw deel uit van
de Republiek; verslag van een lezing door A. Eiynck]; G.H. Paetzel-Veenstra: De ouders van Maria Agnes
Flamm [ged. Gressenich 1766, dochter van Peter Bock en Agnes Flamm; kwst. met gegevens uit de Ge-
nealogische Datenbank Schevenhütte (www.schevenhuette.com); met o.a. Hackhausen en Meessen];
Deutscher Genealogentag 2004 (2); Internetadressen.

GMkwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 1, lente 2005. Th. Stelling/R. Blom: Revolutionaire soldaten in
Utrecht in 1918; M. Laméris: Oude boerderijen, nieuwe functies; W. Landman: www.erfgoed-utrecht.nl.
Startpagina voor provinciale cultuurgeschiedenis. Webportal gelanceerd; K. van Vliet: Archief kasteel
De Haar naar Het Utrechts Archief [het grootste deel van het archief heeft betrekking op de rechten en
bezittingen van de kasteelheren uit de families Van de Haar, Van Zuylen, Van Renesse, Van Stembor,
Van Zuylen van Nyevelt en o.a. een bijna complete serie leenregisters 1420-1799 (Repertorium gepu-
bliceerd door J.C. Kort in Ons Voorgeslacht 52 (1997), pag. 459-511); Herziene inventaris beschikbaar in
de studiezaal en via www.hetutrechtsarchief.nl].

Die Haghe. jaarboek 2004.1. Maier/R. Vos: Van oude couranten de dingen die opduiken. Nieuw licht op
de Haagse pers in de zeventiende eeuw [in buitenlandse collecties blijken méér en oudere Nederlandse
kranten bewaard te zijn dan in Nederland; door deze vondsten kunnen gaten in de pershistoriografie
opgevuld worden. Dat bepaalde berichten niet naar de zin van de overheid waren, merkten Johannes
Rammazeyn, Adriaan Vlack (uit Gouda), Willem Breeckevelt en Gerard Lodewijk van der Macht/de
Maght (uit Gent)]; R. Vos: De leeuw en de ooievaar. De journalist Izaak Jacob Lion en de Haagse pers
(1850-1873) [geb. Amersfoort 1821 (exm. Van Rheenen), groeide op in Leeuwarden, tr. Brielle 1846 Ka-
tje van den Berg]; H. van Rheeden: De lotgevallen van het Gipsmuseum (1920-1960). Een persoonlijke
onderneming van de verzamelaar en classicus Constant Willem Lunsingh Scheurleer (1881-1941); H.
Pars: De start van de medezeggenschap bij de gemeente Den Haag; P. Terwen: G.A. Graffin de Haagse
wereld van beeldhouwers [George Adam Graff (1900-1976), tr. 1926 Johanna E. P. Pauli (1901-1977); Nij-
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verheidsmuseum wordt in honderd jaar Museon; Monumentenzorg in Den Haag in 2003; In Memoria
Henk Happel (1924-2003), Hans Sicman-Hardeman (1920-2003), Jaap Vegter (1932-2003), Svend E.
Veldhuizen (1940-2003); Overleden Hagenaars in 2003; Nieuwe Haagse archieven in 2003.

Jaargang 23 ƒ nummar 3 / mai 200!

e H e r a u t G e l r e

De Heraut Gelre. jg. 22, nr. 2, mei 2005. P.G. Aalbers: De Winterswijkse scholtengoederen [vinden hun
oorsprong in de hofhorigheid; In het Ambt Bredevoort (Winterswijk, Aalten, Dinxperlo), sedert 1612
in bezit van de Oranjes, bleef de oorspronkelijke toestand tot 1792 bewaard; beknopte schets van de
geschiedenis]; W. Scholtz: Scholten rond Winterswijk [het begrip scholte is in de loop der eeuwen inhou-
delijk veranderd].

Historische Kring Diemen (secr.: H. Teiwes, Rode Kruislaan 145,1111NH Diemen; teiwes@ncrvnet.nl;
www.historischekringdiemen.nl), jg. 15, nr. 1-2005. W. Knok: De oudste Diemense prentbriefkaarten.
Een herinnering uit 1900; T. ten Dam/W. Krook: Uitgevers en verkopers van Diemense prentbriefkaarten
[Nicolaas Boon (1862-1921), Johan Marius Schalekamp (rond 1900); Dorresteijn, Baars, Nuss, Nauta,
Boverhoff, Diebrink, Diefenthal, Simon Bakker, De Wild, Van Paddenburg, Cor Smit, Dijkman,
Vanderhoef]; W. Krook/H. Teiwes: De prentbiefkaarten van Jan Goedhart en Chris Kok [Jan Goedhart
(1851-1926) en Chris Kok trouwden twee dochters van de weduwe Maria Mess-Hilders, die een krui-
denierswinkel dreef]; W. van Koningsbrugge: De postdistributiepunten in Diemen; Idem: Poststempels
in Nederland door de eeuwen heen; T. ten Dam: Gerrit Renema, postbesteller in Diemen van 1939-1975
[geb.Oudegaigio].

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring Weesp; secr.: mevr. H.E. Eringaard, Ingelandenstraat
427,1382 CM Weesp; e-mail: r.eringaard@hetnet.nl), 20e jg., no. 2, maart 2005. Herinneringen van Piet
Grootendorst [geb. Weesp 1920]; Nieuws van de Weesper Synagoge in het Nieuw Israëlitisch Weekblad
(viering 90-jarig bestaan Weesper synagoge 1930); Hoedemakershofje [eigenaar in 1845 Laurens Hoe-
demaker].

Historisch Geografisch Tijdschrift, 23e jg. (2005), nr. 1. Chr.M.
Klinken: Een nieuwsprent van de belegering van Coevorden in
1592. Onbetrouwbaar of creatief? ['De Opstand van de Neder-
landers tegen de Spaanse overheerser (1568-1648) wordt wel
een papieren oorlog genoemd, vanwege de vele pamfletten die
gedurende de strijd geschreven werden door de partijen. Be-
halve deze tekstberichten werden er echter ook beeldberichten
geproduceerd en verspreid, de zogenaamde nieuwsprenten ...';
de meeste historische gegevens in dit artikel zijn ontleend aan
het Journaal van Anthonis Duyck, een ambtenaar in dienst van
de Raad van State, die met het Staatse leger mee reisde]; De
suburbane zone rond Breda tussen 1870 en 1920; Wildparken in
Nederland.

Holland. 37e jg. (2005), nr. ï.A. vanSteensel: Giften aan vrienden en invloedrijken. Schenkgewoonten van
de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en Habsburgse periode [aan ambtenaren van overheids-
instellingen, stadsdienaren en geestelijke instellingen om contacten in stand te houden, voorts aan
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bezoekers en ingezetenen als tekens van de stedelijke politieke macht, gastvrijheid en goedwilligheid,
en als beloning voor een dienst]; A. Kloos-Frölich: Kunst en Getal. De berekening van de schilderijenpro-
ductie in het gewest Holland ten tijde van de Republiek; Interview met Marita Mathijsen over Holland
[prof.dr. Marita Theodora Catharina Mathijsen-Verkooijen, neerlandica, geb. Belfeld/Limburg].

De Kleine Meijerij (Heemkundekring voor Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt,
Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout; secr.: H. van Helvert, Plataanlaan 6,5076 ED Haaren;
e-mail: helverth@hetnet.nl; www.do.nl/heemkunde; heemkunde30@zonnet.nl), 56e jg. (2005), nr. 1. N.
Smits: Een merkwaardige Marokkaanse bodemvondst achter De Keizerin te Moergestel. Bewonings- en
gebruiksgeschiedenis van het pand St.-Jansplein 3a [het pand van de broers Reijnen in 1922 verkocht
aan Cornelis de Veer x Johanna Bierkens (tr. 1878); in 1974 verkocht aan Theo van Logten; in 2004 wer-
den in de tuin een schaal met drie kruikjes gevonden, mogelijk in mei 1940 achtergelaten door Marok-
kaanse soldaten in Franse krijgsdienst]; F.Jespers: Bouwde orgelmaker Heyneman het orgel van Esch?;
P.Jacobs: Liefdesaffaire brengt correcties aan in biografie Adriaen Poirters (1605-1674) [geb. Oisterwijk,
priester]; F. van lersel: Een ziekenhuis te Helvoirt.

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap Crommenie; secr.: R. Wasscher, Busch 1, 1562 HH
Krommenie; e-mail: r@wasscher.nl en crommenie@planet.nl; contr. € 17,- p.j.), no. 37, maart 2005. Een
veelzijdig man: Dries Landsman [interview]; De Gasfabriek in 1929; Veranderd dorpsgezicht [station];
W. Dijkstra: Nooitgedagt [in 1893 opgerichte ijsvereniging]; G. Palmboom: De erfgenamen van Grietje
Cornelis Keijsers [afk. van Oostzaan, testeerde in 1740, overleed 1746; erfgenamen de kinderen van
haar zuster, Duijfje en Simon Willems Ouijn; Simon (overl. 1762) tr. (2) Gijsje Pieters Rijsenberg, die
hertr. 1763 Claas Claasz Palmboom]; C.Smit: Het Padlaan [bewoning].

Het Kromme-Rijngebied. jg. 39, nr. 1/2, maart-juni 2005. J. Al-
berts: Een Langbroeks gezin in oorlogstijd [Dirk Antonie Al-
berts (geb. Leersum 1892; exm. Van Swieten) tr. 1920 Marrigje
van Cooten (geb. Langbroek 1891; exm. De Kruijf) werden post-
huum geëerd door de staat Israël; wie waren zij]; K. Vernooy: Het
verloop van Dolle Dinsdag in Wijk bij Duurstede: een recon-
structie (o.a. Van der Beke Callenfels, Lington, Van Bemmel,
Van Sprundel, Blom, Van Schaik, Van Laar]; P. Tammes/V. Bril-
leman: In Memoriam: Joodse slachtoffers (1940-1945), geboren
in Wijk bij Duurstede [Engelsman, Frijda, Goudsmit, Hildes-
heim, Hij mans, Salomon, Van Straten, De Vries].

Het Land van Herle, 13e jg., afl. 1, jan.-febr. 1963. Verdwijnende boerderijen; De internationale handel
in zuidvruchten van de Nieuwenhaagse koopman P. Kochs van 1783-1806. Idem, afl. 2, maart-april
1963. Imstenrade en het geslacht Scavendriesch [Schaeffdriessche, Schaefdries, Schaifdreische; 15e
eeuw]; Verv. Joodse Begraafplaatsen te Heerlen; De Bongard. Het vergeten Kasteel. Eens de zetel der
Heerlijkheid Simpelveld en Bocholtz [kroniek Van der Leyen]. Bijlage: Stadhouders en laten van de
laathof van kasteel Bongard van 1647 tot 1710. Idem, afl. 3, mei-juni 1963. Idem, afl. 4, juli-aug. 1963. Jan
Michiel Dautzenberg. Een herinnering aan een Heerlense dichter en letterkundige [1808-1869]; Verv.
Het goed De Lirp te Weiten. Idem, afl. 5, sept.-okt. 1963. Over het ontstaan en de ontwikkeling van het
Nijverheidsonderwijs in het oostelijk mijngebied. De lagere technische school 1913-1963. Idem, afl. 6,
nov.-dec. 1963. Van Oppen-nieuws; De naam Eygelshoven; De invoeging van het historisch Heerlener
Land binnen het Nederlands staatsverband 1813-1815.

Idem. 14e jg., afl. 1 t/m 6, jan.-dec. 1964. Voornamelijk bijdragen betreffende de Romeinse tijd.
Idem. 15e jg., afl. 1, jan.-febr. 1965. De Kerkraadse steenkolenmijnen in de Franse Tijd (1794-1814); Het

536 Gens Nostra 60 (2005)



Adellijk Leengoed Passart Nieuwenhagen en zijn bewoners in de loop der tijden. Idem, afl. 2/3, maart-
juni 1965. Een St Vincentiusvereniging te Schaesberg vóór 100 jaar; Verv. Leengoed Passart Nieuwen-
hagen; Laarhoven te Voerendaal in het algemeen en enige bijzonderheden over de Laathof Puth; Verv.
Kerkraadse steenkolenmijnen. Idem, afl. 4/6, juli-dec. 1965. Een verweerschrift van de abt van Rolduc [in
1790 door abt Chaineux]; Schenking van het houten Hoogaltaar in de Sint Pancratiuskerk te Heerlen
250 jaar geleden [in 1715 gaf het echtpaar Reinier Roosbaum, bierbrouwer en Helena Muijters/Mut-
ters (tr. 1672) opdracht tot vervaardiging].

Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop; secr.: L. P. Kleppe, Nieuwe
Rijksweg 64,4128 BN Lexmond; e-mail: l.p.kleppe@planet.nl; contr. € 19,- p.j.), 7e jg., nr. 1, febr. 2005.
Verv. Hei- en Boeicop, brand en brandweer (deel 2, slot); Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; Lex-
mond in 1954. Idem, nr. 2, mei 2005. De Tweede Wereldoorlog, Deel 1.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 33, nr. 1, maart 2005. J.J.Th. Wijnhoven: Het inschrijvingsre-
gister (de matrikel) van de oude universiteit Duisburg [met leerzame inleiding, o.a. betr. de herkomst-
aanduiding die meestal de woonplaats was op het moment van inschrijving, zo leerde nader onderzoek;
per plaats summiere biografische gegevens]; S. Maas: Posma: een belangrijke mijnbouwersfamilie in
Limburg [Jouke Bonnes Posma, geb. Oldeholtwolde 1855, tr. Annigje Knol (1859-1936); hun drie zoons
en twee kleinzonen]; D. Kranen: Een onjuistheid rechtgezet, + een scheiding van tafel en bed in het jaar
1716 [tussen Paulus de Paderborn en Maria Catharina Craen (tr. Venlo 1713)]; W. Nolten: Het testament
van Peter Caspar Poyck en Aldegunda Jacobina Grupello [tr. Kerkrade 1725; testeerden 1777; de erfe-
nis omvatte o.a. kasteel Ehrenstein ca. en de pachthof Nieuw Ehrenstein; dertien kinderen geb./ged.
Kerkrade 1726-1744]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg: Breust-Eijsden [Stessen t/m Voncken; met
o.a. Stevens, Straet, Theelen, Theunissen, Tossings, Vliegen].

De Maasgouw, jg. 124 (2005), nr. 1. Kerkhistorisch themanummer, gewijd aan de geschiedenis van het
bisdom Aken. De bijdragen zijn bewerkte versies van voordrachten in november 2003. W. Löhr. Mare
Antoine Berdolet, de eerste bisschop van Aken [geb. Rougemont-le-Chateau bij Belfort 1740]; D.P.J.
Wynands: Congregatiestichtingen in het negentiende-eeuwse Aken [o.a. Leonhard Alois Nellessen
(1783-1859, Clara Fey (1815-1894), Philipp Höver (1816-1864), Franziska Schervier (1819-1876), Elisabeth
Josephine Koch (1815-1899), Theresia von Wüllenweber (1833-1907), Heinrich Hahn, arts (1800-1882),
Pauline Jaricot, Auguste von Sartorius, Helena Stollenwerk (1852-1900), Josephina Emunds (1865-
1948), Sophia Altenkamp (1894-1953)]; P. Dohms: Rijnlandse bedevaarten ten tijde van het nationaal-
socialisme.

Met Gansen Trou (Onsenoort), 55e jg. nr. 1, jan. 2005. Chr. Thijssen: Het Land van Heusdenals grensge-
bied (1) [werd in 1334 Brabants]. Idem, nr. 2, febr. 2005. Verv. Land van Heusden (2); Brand in Hedikhui-
zen [bij Hendrik van Schaften, 1822]; Berichten uit onze streek uit 1900. Idem, nr. 3, maart 2005. Chr.
Thijssen: De Wijkse poort in Heusden en de waard Donk; G. Mommersteeg: Serie ongelukken op 't Hoog [1.
Martinus van Beurden 1938; 2. Piet Pullen 1927]; Drunen in oude krantenberichten. Idem, nr. 4, april
2005. De Vrijwillige Landstorm; Elshout in oude krantenberichten. Idem, nr. 5, mei 2005. B. Meijs: De
moord op Mathijs Jansen van de Heuvel [te Nieuwkuijk in 1695 door Willem Gijsberts Mimp (exm.
Maria Meijs); stamreeks Mimpen, i7e-2oe eeuw].

Misjpoge, 18e jg. (2005), nr. 1. J.B. van Creveld (f): Amuletten [het joodse gebruik van amuletten, w.o. de
besnijdenisamulet]; Verv. Joodse leerlingen op een openbare school in Amsterdam in 1823 (4) [Isak David
Gertner (1780-1861), geb. Kempen in Polen; met opgave van zijn leerlingen op 1-12-1823]; Verv. Bronnen
voor joodse genealogie en familiegeschiedenis in Nederland in de Bibliotheca Rosenthaliana (2) [het
huwelijksalbum van Philip Joachim Gobits en Vrouwke Konijn, Amsterdam 1900];S. van Son: Armoede
en rijkdom van onze voorouders [de kiezerslijsten van Amsterdam v.a. 1853; voorbeeld: Rozelaar].

Idem. 2005-2. In Memoriam les van Creveld [1921 (niet i924)-2oo4J; J.B. van Creveld (f): Belinfante
in Den Haag [Jozef Cohen Belinfante vluchtte in 1526 met zijn gezin uit Lissabon naar de Balkan; de
familie kwam in 1688 naar Amsterdam en trok een eeuw later naar Den Haag; verhalenderwijs worden
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de levens van leden van de familie Belinfante en hun verwanten beschreven; schema's]; D.M. Metz: Een
historisch overzicht van acht joodse weeshuizen in Nederland [te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en Leiden].

't Onderschoer (Stichting Heemkunde Denekamp; secr.: H. Boink, Diepengoor 16, 7591 BW Dene-
kamp; e-mail: h.boink@zonnet.nl; http://home.introweb.nl/~shd/; donatie min. € 14,- p.j. plus ver-
zendkosten; 't Heemhoes, Kerkplein 4, Denekamp, open ma t/m do 9-12 en 13.30-16.30 uur; e-mail:
shd@introweb.nl), jg. 27, nr. 1, lente 2005. Denekamp toen, Denekamp nu (9); H. Asma: Vijf moeilijke
jaren op het gemeentehuis [herinneringen aan WOU van Truus de Leeuw-Morsink]; G.J.F. Gortemaker:
Van adeldom naar gewone burger en de genealogie van Tharner [Louisa Geertruijda M. A. de Thouars
(geb. Huis Singraven 1788) werd in 1809 ongehuwde moeder van Johanna CE., die huwde Denekamp
1829 met Jan Hendrik Muistegen (vijf kinderen); Louisa tr. ald. 1823 Friedrich Wilhelm Tharner, land-
bouwer (vijf kinderen; nageslacht)]; Sj. Wynia: Andries de Maaker architect van Singraven [geb. Zuid-
Beveland, overl. Haarlem 1964; verbouwing/restauratie voor de eigenaren Jan Adriaan Laan (overl.
1918) en zoon Willem Frederik Jan Laan]; Erf Roepe in Breklenkamp [verteld door Gerard Hulsmeijer
(geb. 1941), achterkleinzoon van Johanna Roepe (overl. 1874)]; Inwoners gemeente Denekamp medio
19e eeuw voor Kantongerecht in Ootmarsum (IV) [1858, o.a. Bolhaar en Borghuis, Senger, Wassink,
Veldscholten en Veldhuis, Bonke, Steenbeek, Beumkes, Borgert, Borggreve, Eertman, Kok]; J. Knip-
pers: De omvangrijke joodse familie van Samuel Isaak ten Brink. Wisselende familienamen [de vrouw
van Samuel was Charlotte (Lotje) Herz alias Rosenthal alias Neter; zij woonden omstreeks 1806-08 in
Nordhorn]; H. Boink: Op stap bij onze oosterburen... Van Gravesdorp tot Grasdorp [geschiedenis in kort
bestek].

Ons Erfgoed i.s.m. Genealogische Vereniging Prometheus. 13e jg., nr. 2, maart 2005. Verv. Van rakkers
en gemeente-ezels (5); Verv. Speurtocht naar de Middeleeuwen (7) [bron: de recognitieboeken van Har-
derwijk uit de 15e en 16e eeuw; Witt(e), Van Wyck, Van Hulzen, Van Nulde, Van Gorcum]; H.M. Lups:
In gesprek met Kees-Jan Slijkerman [met tips voor onderzoek]; B. deKeijzer: Genealogie Van der Meer
(Van Gijsen en Casius) [de in het programma 'Verre Verwanten' gestelde afstamming van de schilder
Johannes Vermeer bleek niet juist; Adriaen van Gijsen (ook: van Giesen) otr. Delft 1688 Catharina van
der Meer, geb. Nijmegen, dochter van Arnoud/Arnoldus van der Meer; haar zuster Maria tr. Delft 1705
Nicolaas Casius (kinderen gedoopt te Utrecht 1706-1712)]; Verv. Beroepen van toen: Plateelbakker - pla-
tijnmaker; H.M. Lups: Het Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. van der Aa [Abraham Jacob van der
Aa, geb. Amsterdam 1792]; K.J. Slijkerman: Zwanger van de baas anno 1670 [Aerjaentje Aerts (dochter van
Aert Aerijens Corendijcker), in 1670 bevallen van een kind van Willem Dircxen Oostende].

Ons Voorgeslacht. No. 568, 59e jg., april-mei 2005. Genealogie uit de
Hoekse Waard. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht
met de naamdragers Verweel, Verwael, Van der Wael, Hoogewerff
en Meerenburgh uit Strijen [ise-i7e eeuw; oudst bewezene: Andries
Claesz, schepen van Strijen (1488,1492); met uitvoerige verantwoor-
ding, zoals we van deze auteur gewend zijn!]; A.B. de Haan: Kohier van
de 1000e penning van Puttershoek, Maasdam, Cillaarshoek en Sint-
Anthoniepolder 1626; K.J. Slijkerman: Een geslacht Van Es uit Strijen
[oudst bekende: Jan Aertsz Essche tr. ca. 1605 Aeriaentgen Claes];
Antw. Weeda.

Oud-Utrecht (www.oud-utrecht.nl), 78e jg., nr. 1, febr. 2005. L. Schoemaker. De laatste toren van Utrecht
[waltoren tussen het Paardenveld en de Weerdpoort; situatie 16e eeuw]; R.P.M. Rhoen: De herberg Lon-
den in Zeist [geopend ca. 1830-35 door Juliana Riether-Steinmann; de grond waarop de herberg stond
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werd in 1837 gekocht door haar dochter Juliana Maier, die tr. 1838 Gerardus Nieuwenhuijzen; over-
dracht in 1880 aan Jan de Sain (tr. 1870 haar nicht Juliana Care)]; M. Langenbach: De nalatenschap van
Maria Duyst van Voorhout. De Fundatie van Renswoude, een parel in een arme buurt - deel 1.

Idem, nr. 2, april 2005. M. van lieshout: Het oorlogsdagboek van Jopie van der Veen [1942-44; Johanna
Ria van der Veen, geb. 1926]; J. van Vliet: Het verhaal van de vermiste Canadezen in Jaarsveld [juni 1943];
F. Broeyer: Activiteit van Utrechtse studenten in de illegale pers.

Idem, nr. 3, juni 2005. M. Langenbach: Het Stads Ambachts kinderhuis en de Fundatie van Renswoude,
een bijzondere relatie [de knapste jongens uit het kinderhuis konden élève worden van de Fundatie,
dankzij het testament van Maria Duyst van Voorhout in 1756]; R. Loenen: Hotel-Café De Pyramide van
Austerlitz [in de 19e eeuw; Van Lit (1804), Van Asch van Wijck (1830), Van Haeften (1845), De Beau-
fort; pachters: Willem van Garderen, Dirk van Kolfschoten (1847-1939)]; V. van der Burg: Op zoek naar
de Utrechtse stedelijke en provinciale elite. De Hoogstaangeslagenen in de provincie Utrecht 1848-
1917.

Oud-Wageningen(secr.: H. A. Schols.Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen; e-mail: henkschols@tiscali.
nl; www.oudwageningen.nl; lidm. min. € 13,- p.j), jg. 33, nr. 1, febr. 2005. P.Aben: De bijbel van Lubbert
Adolph baron Torck (1687-1758). Topstukken van de Casteelse Poort (4); A.C. Zeven: De geantedateerde
afbeeldingen van gebouwen in Wageningen [vergelijking van tekeningen van Berkhuys (1611) en Van
Geelkercken (ca. 1650)]; Waterrecht uit 1715 (2); A.G. Steenbergen: Een portret van Henri Sanders [geb.
Gouda 1861 (exm. Van Dantzig), schrijnwerker, tr. 1895 Maria van de Peppel (exm. Van Dreeven)]; H.
Slotboom: Slachtoffers 1940-1945 [namen; informatie aanwezig bij de Werkgroep Genealogie van de His-
torische Vereniging Oud-Wageningen, Casteelse Poort, Bowlespark ia, dinsdagmorgen 9.30-11.30 uur].

Overijsselse Historische Bijdragen. 88e stuk (1973). Een Deventer kanunnik secretaris van de Oosterlin-
gen te Brugge in Vlaanderen [Gerard Bruyns/Bruens studeerde waarschijlijk te Keulen 1454/1456, trad
op als secretaris v.a. 1462, overl. ca. 1502]; De erven Bruggink en No(e)rtende in Mander, gemeente Tub-
bergen [Jannes Bruggink (overl. 1817); dochter Gertrui tr. 1818 Stephanus Engbers: zes kinderen w.o.
dochter Joanna Engbers alias Bruggink, tr. 1848 Gerardus Hannink (op Bruggink). Erve No(e)rtende:
bewoningsgeschiedenis i6e-i7e eeuw]; Bartholomeus Breenbergh. Aanvullende gegevens betreffende
zijn ouders [vader Jan Bredenberch was apotheker en handelaar in specerijen, thee, koffie en tabak];
De Almelose doopsgezinden en het beginsel der weerloosheid in de patriottentijd; Waarom Thorbec-
ke in 1822 geen professor in Deventer werd; De Latijnse scholen in Overijssel tussen 1817 en 1850 [met
lijst (con)rectors en preceptores]; Grafschriften te Hardenberg [o.a. Van Riemsdijk, Crull, Van Borne;
i7e-i9eeeuw].

De Proosdijkoerier (Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'; secr.: H. Strubbe, p/a Postbus 65,3648
ZH Wilnis; e-mail: info@histver-pl.nl; www.histver-pl.nl; contr. € 15,- p.j.), jg. 21, nr. 1, maart 2005. J.
Rouwenhorst: Vinkenveen 5 mei 1945 [poging tot reconstructie van de gebeurtenissen; zes leden van de
Binnenlandse Strijdkrachten verloren het leven); September 1944, Stationslaan i, Mijdrecht (deel 1)
[herinneringen van Piet Kooi, geb. ca. 1929]; Verv. 700 jaar proosten van Sint Jan (deel 2) [Johan Albert
graaf van Solms (1599-1648)]; J. Frankenhuizen: Een brug te ver [C. Knigge (1854-1941), lid Tweede Ka-
mer, lid Provinciale Staten, raadslid en wethouder van Wilnis; 1939]; Oorlogsherinnering. Verliefdheid
op evacué kost Jan Bakker in hongerwinter bijna zijn leven [evacué Tony Lamers uit Gennep]; Veepest
in de Veenen [rond 1866].

Het Schokker Erf, nr. 57a, nov. 2004. Portret van een Schokker fanaat nr. 26 [William Vercraeije]; On-
derzoek naar erfelijke ziekte onder enkele Schokker nazaten [dystonie; AMC-project o.a. kenmerken
van families in kaartbrengen]. Idem (http://www.schokkervereniging.nl; secr.: I. Koridon-Ritsema,
De Boei 19,7325 NJ Apeldoorn; e-mail: secretaris@schokkervereniging.nl; lidm. min. € 12,50 p.j.), nr.
58, jan. 2005. H. Kouwenhoven: De laatste lichtwachter van Schokland nam wraak ... [Pieter Verschoor,
geb. Den Helder 1874, lichtwachter 1917-22, daarna hoofd van de kustwacht te Staveren]; De fotogalerij:
Aleida Johanna Koridon [geb. IJsselmuiden 1872, tr. Willem Hendrik van Westhreenen]; W. Veer: Boe-
ren op Emmeloord [1802: het innen van de jaarlijkse pachtsom; sinds 1778 onbetaald gebleven; buiten-
dijks land verdween door het stijgen van de zeespiegel]; B. Klappe: Jansje Sul opgepakt wegens diefstal
[in 1858; geb. Kampen 1842, tr. 1866 Hendrik van der Klip; benadeelde partij: Eva Brandenburg,
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eerst verdacht: Rijntje Immeker]; De schouten van Emmeloord (3) [Klaas Dubbels de Baas, schout van
1795-1798 en 1798-1801, Grabbelt Brands in 1798]; Engelsen en Fransen kopen vis van Schokkers [1837].
Idem, nr. 58a, maart 2005. Portret van Willem Spinczyk nr. 28 [te Almelo].

De School Anno, jg. 16, nr. 1, lente 1998. Jan Geluk (1835-1919) een beroemde dorpsschoolmeester uit
Dinteloord [geb. Oud-Vossemeer (Tholen), zoon van Catalina van Poortvliet]; De Alkmaarse rector
Joannes Murmellius [geb. Roermond 1480]. Idem, nr. 2, zomer 1998. S. Boef-van derMeulen: Flink leren
om later zelf haar brood te verdienen. Nannie van Wehl/Susanna Lugten-Reys (1880-1944). Idem, nr.
3, herfst 1998. De Franse school voor jongens in IJsselstein in de negentiende eeuw; Johann Friedrich
Herbart (1776-1841) en zijn geboorteplaats Oldenburg [pedagoog, filosoof]; Popko Dijksterhuis, een
volksopvoeder uit Grijpskerk [1820-1899, tr. Sytske van Dellen]. Idem, nr. 4, winter 1998.

Idem, jg. 17, nr. 1, lente 1999. Gerrit Bernardus Lalleman (1820-1901)... schoolmeester van Moor-
drecht. Idem, nr. 2, zomer 1999. Het Stanislas. School- en jeugdcultuur op een katholiek college te Delft,
1948-1998. Idem, nr. 3, herfst 1999. De teloorgang van joodse scholen in het midden van de negentiende
eeuw. Idem, nr. 4, winter 1999. Het Hebreeuwse leesplankje [gemaakt door Schoontje Hartog Isabelle
Engelsman, geb. Wijk bij Duurstede 1886, overl. Sobibor 1943, dochter van Judith Frijda, onderwij-
zeres te Groningen]; Rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw; 100 jaar Christelijk Onderwijs
Putten, 1899-1999; Schoolplaten van Carl Wilke.

Idem, jg. 18, nr. 1, lente 2000. Schoolverzuim in Kapelle omstreeks 1873 [J.H. de Laat de Kanter deed
voorstellen tot terugdringen daarvan]. Idem, nr. 2, zomer 2000. Pieter Nicolaas Muyt 1785-1824. Onder-
wijzer te Delfshaven en auteur van schoolboeken [tr. 1807 Elisabeth van der Kouwen, uit Schiedam].
Idem, nr. 3, herfst 2000. Idem, nr. 4, winter 2000. Straatnamen en jaartallen in Nijkerkerveen [o.a. Levy
Witsteijn (1849), J. van Noort, Jacob de Boer (1830-1906)].

Schylge myn lantse. jg. 7 N.R., No. 1, febr. 1986. Was Paulus Biman een zoon van Adrianus Biman?
[notitie Biman; 18e eeuw]; Het weer in 1985; Over luchtalarm... en de reizen met [schipper] Borsch; De
laatste roeireddingbootschipper [Albert Cornelis Kooijman, 1895-1985]; In Memoria Cornelis Roggen
en Jelle Cupido. Idem, No. 2, april 1986. Aanv. Biman; Het notariaat [met namen en jaren van Terschel-
linger notarissen]; Honderd jaar geleden. Lijst met namen van overleden kinderen [dec. 1885-dec. 1886;
ouders, leeftijd]. Idem, No. 3, juni 1986. Benarde tijden voor Terschellingers in de Oost [Dirkje Bloem
x Jacob Bokma (1940), Jan Sieben, Jan Hage e.a.]. Idem, No. 4, aug. 1986. Na de brand [in 1666, die ca.
400 huizen verwoestte; hulpaktie en herstel]; Antropologie op Terschelling [onderzoek in 1912 door dr.
J. Sasse Azn.; met oude portretfoto's]; Meester Zwaai [herinneringen van Anna Beeking-Bakker, geb.
Den Helder 1879]. Idem, No. 5, okt. 1986. Verv. Na de brand II - de doopsgezinden [1667-1702]; Jan Sie-
ben en zijn schip [getorpedeerd in 1942]. Idem, No. 6, dec. 1986. De Karakterkoppen van Oost Ter Schel-
ling [foto's uit 1913]; ]. Belonje: Een scheepsramp op de Abt in 1807 [commandant was George Samuel
Rabc van Wezel; zijn weduwe Johanna van Seppenwolde overleed Leiden 1826].

Idem, jg. 8 N.R., No. 1, febr. 1987. Het weer in 1986; Rond de molens van West-Terschelling; Gort-
makerijen te Oostterschelling [o.a. Enne Ennes Wijga (1770)]; Oude stukken en akten [o.a. Albert Jan
Roos verkocht huis en erf, land enz. in 1877 aan C.C. Zorgdrager; Neeke Kooijman (1892)]; Amerika,
het nieuwe land [namen van Terschellingers die van 1870 tot 1890 naar Amerika emigreerden en hun
huizen of landerijen verkochten of verhuurden; uit het notarieel archief]. Idem, No. 2, april 1987. De
Brandaris 1835-1864; De complimenten van de familie. Begrafenisgebruiken op het oostelijk deel van
Terschelling; De zuivelfabrieken van Terschelling [eerste directeur: Laas Doeke Roos (1895)]. Idem, No.
3, juni 1987. Meester Teekele Reynsz Zwaai [geb. Lange Buren 1799]; Familie Wouters [19e eeuw]; De
familie Pais [i9e-2oe eeuw] en Israël Garf [geb. Amsterdam 1876, tr. 1923 Hendrina Wortel]. Idem, No.
4, aug. 1987. Verv. Begrafenisgebruiken; Amerika, het nieuwe land... [drie kinderen van Cornelis Jansz
Schaap en Maria Ages Boot emigreerden, evenals Jacob Arends Roos met zijn tweede vrouw en hun
kinderen]; Verv. Zuivelfabrieken; Het winkeltje van Tut [eigenaren uit kadastrale gegevens; tevoren
de familie Schroor]; Molens op Terschelling [1748-1898]; De winkels van Duijf. Idem, No. 5, okt. 1987.
West-Terschelling. Begraafplaatsen en begraven [drie rekeningen betr. begrafenissen in 1770,1786 en
1793 als voorbeeld]; Begrafeniskosten [voor Iemke Willem Kooyman, 1862]; Een leuk erfenisje [van Al-
bert Jansen Roos, 1860; met opgave van de herkomst van het bezit]; Verv. Zuivelfabrieken; De winkels
van Duijf. Idem, No. 6, dec. 1987. J. Belonje: Een wapenbord uit Midsland [1788, in het polderhuis; o.a.
Van der Willige]; De oliehandel van Kaale [Albert Kaale (geb. 1897)].
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n Sliepsteen (Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker; secr.: Eulebrink 2,7544 MJ Enschede;
abonnement € 8,50 p.j.), nr. 77, 20e jg., voorjaar 2004. De Zuidwand van de Ripperdastraat; De paar-
denkop bij smid Efftink; F. teLintelo: 'Hennik' Aldenkamp, een leven lang links [geb. 1895 (exm. Vos-
kamp)]; Koninklijke bezoeken aan Enschede (3): 1929; ]. Hemken: Uit de geschiedenis van de Enschedese
horeca: Het Parkhotel (1) [geopend 1931; de voormalige slachterij met bouwgrond gekocht in 1914 door
aannemer Jan Hemken (1877-1936) > werd een café, enz.].

Idem, nr. 78, zomer 2004. S. Sanders: Sanders Ijzergieterij en Machinefabriek. Het naderende ver-
trek van Enschedees oudste machinefabriek [in 1846 kocht Albertus Sanders (1818-1883) een dubbele
woning te Haaksbergen, waarin hij een smederij vestigde, tr. Johanna Effting; 1868 verhuizing naar
Enschede]; Bouwvereniging 'Het Woonhuis' [bewoners van 24 panden in 1926]; Het Parkhotel (2) [1922
caféuitbater Johannes A. Traas; in 1930 verbouwing (tesamen met de winkelpanden van Schukking en
Huisman) tot hotel; exploitatie ging in 1949 over op de familie Mandemaker, en later op de familie
Reinders]; T. Wiegman: J.C. Manssen, de laatste burgemeester van Lonneker [1930-34].

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost Friesland; e-mail: sneuperdokkum yahoo.com; www.
angelfire.com/vt/sneuper; lidm. € 15,- p.j.; secr.: L. Meerema, p/a Streekarchivariaat N.O. Friesland;
bezoekadres: Rondweg Noord 26, Dokkum; postadres: Postbus 369,9100 AJ Dokkum; e-mail: streekar-
chief@dongeradeel.nl; www.friesarchiefnet.nl), nr. 74, 19e jg., nr. 1, maart 2005. Kwartierstaat (van/
door) Nienke Zwart [geb. Aalten 1935; Zwart (te Oosternijkerk), Weidenaar, Jousma, Van der Velde
(o.a. te Hantum), De Jong (te Dronrijp), Sinnema, Haitsma, Meyer (te Noorderdrachten, Baardera-
deel)]; G. de Weger. Mijn favoriete voorouder [ds. dr. Henricus Johannes Schregardus, geb. Franeker
1636 (exm. Elgersma)]; Verv. Personen (...) in 1810-1813 betrokken bij leger en marine onder Napoleon,
dl. 3 [Van Laar t/m Van der Woude]; P.R. van der Ploeg: De her-
komst van familienamen in Noordoost-Friesland: Pettertilla, een
voorbeeld uit Holwerd [aldaar liet Hidde Yetses P. in 1671 en 1673
twee kinderen dopen; onderzoek naar zijn herkomst; nageslacht
noemde zich Posthumus en De Jong(e)];J.BJ. Witst: Wie zijn de
man en vrouw op deze foto?! [Bernard Woltring (1828-1867) en
Jacoba FlierI (1830-1858)]; A. Musquetier: Toevalsvondsten in het
Bestuurlijk Provinciaalarchief van Friesland [1814,1840; handge-
schreven brieven]; H. Zijlstra: Geert Jogchums Zijlstra legt verkla-
ring over dorpsgenoten af in 1814; R. Tolsma: Besmettelijke ziekte
in Nes, 1816; D.R. Wildehoer: Op pad met een schoolopziener door
Dantumadeel omstreeks 1842 [Horatius Nieubuur Ferf (geb. Leeu-
warden 1776), tevens predikant te Burgum; beoordelingen van de
onderwijzers Sybolt Douwes Feenstra te Akkerwoude (1842-43),
Klaas Alberts Kuipers te Dantumawoude (1841-43), Taeke Reints
Beerda te Driesum (1841-44)]; J. Roosma: Ouwe Syl (Oude Bildt-
zijl) [geschiedenis van de doopsgezinde gemeente, i7e-begin 20e
eeuw]; Verkiezingen Oostdongeradeel 1931; G.B.M. Delahaye: Bo-
nifatius en Dokkum.

Stad & Ambt (Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo), 13e jg., nr. 1, jan. 2005. H. Hagens: Van
Molenbeek tot Passage. Hoe de Molenbeek verdween uit het Almelose stadsbeeld (1800-2000) [o.a. ge-
schil over eigendom van het water (1886) met de graaf van Rechteren Limpurg; bewoners van het ou-
de molengebouw Hermina Selhorst-Scholten (geb. 1818), Jurriaan Pies (geb. Dalfsen 1842), August L.
Lüdeking (1871)]; H. Boom: Een andere Ten Cate in Almelo [Isaac ten Cate (1829-1894; exm. Lankamp),
grofsmid, tr. Geesje Boom; ijzergieterij, waar tot in 1956 Ten Cate's aan verbonden waren]; Naar wij
vernemen 6. Opmerkelijke krantenartikelen [1895-1902].

Idem, nr. 2, april 2005. Van molenbeek tot Passage (2) [de veranderende situatie rondom de Almelose
watermolens];}. van Kooij: De 'prehistorie' van de 75-jarige Almelose Wielervereniging de Zwaluwen
[o.a. uit geschreven herinneringen van Harry Letteboer; H. Holtmann: Vijf- en -tachtig jaar bioscoophis-
torie [drie generaties Hartgers in de leiding van bioscoop Varossieau, de familienaam van de vrouw
van A. Hartgers sr. (1934)]; Historisch documentatiecentrum Almelo - een historische ontwikkeling; De
nalatenschap van postmeester Jacob Reinhard van Heek uit Almelo, anno 1812.
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De Stamboom (Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserwaard e.o.; secr.: C. Sluimer-
de Groot, Oranjestraat 52, 3361 HS Sliedrecht; e-mail: a.sluimeri@chello.nl; comtr. € 10,- p.j.; www.
destamboom.myweb.nl), jg. 7, no. 1, maart 2005. Wist u? [wat er te vinden is in het Stadsarchief Dor-
drecht]; Stamlijn Lijntje Alblas [1901 Sliedrecht 1963 > Sebastiaen Cornelisz Alblas, te Langerak, sche-
pen 1596-97, waarsman 1598].

Idem, no. 2, juni 2005. Reacties en vragen van lezers [o.a. aanv. Boer te Sliedrecht en Delft]; Onze
nieuwe verenigingsruimte [Industrieweg 13,3361HJ Sliedrecht]; M. Mulder-Faassen: Een Goeree-Over-
flakkee's verhaaltje met een Sliedrechts tintje [fragment De Leeuw te Klundert, Oude Tonge, Stad;
I9e-2oe eeuw]; Stamlijn van Rokus Blokland [1895 Sliedrecht 1964 > Herben Elias Blokland (1734 Har-
dinxveldi8oi)].

Streekarchief Eiland ITsselmonde. nieuwsbrief, winter 2004. Glasblazen [vensterglasfabriek te Zwijn-
drecht]; Herinneringen van Piet van der Giessen; Huwelijksbijlagen [Cornelis Lagendijk (exm. Bar-
bara Legestee) tr. Ridderkerk 1815 Grietje Jans Bakker].

Idem (Hollands tuin 77, 3078 EE Rotterdam; tel.: 010-482.5758), nieuwsbrief lente 2005. Er is een
drieling geboren... [gedoopt te Heer Oudelands Ambacht 6-12-1722, kinderen van Bastiaen Jansz Vlieg
en Maike Tobiasdr Vlasbloem]; Verv. Geschiedenis van glasblazerij en glasfabriek te Zwijndrecht; Uit
de archieven [overlijdensakte van Cornelis Bakker, geb. Meerdervoort (exm. Houwelinge), overl. 's-
Gravenhage (Garnizoenziekenzaal) 1823].

Strol Zaand (Kaatsheuvel), jg. 10 (1995): vervolg Herdenking 1940-1945 (6 afleveringen), nr. 1, febr.
Kaatsheuvelse mensen vertellen over vrijetijdsbesteding, en over hun verenigingen; De schoenindu-
strie in 1940 en 1941; De Arbeidsdienst [rapport over niet-opgekomen candidaten april 1944; namen
en gegevens uit het rapport]. Idem, nr. 2, april 1995. De zwarte handel; Arbeitseinsatz [vijf dwangar-
beiders uit Kaatsheuvel in Duitsland overleden: Van Es, Roelofs, Van Gulik, Hamers, Van Berkel];
De onderduikers; Het studentenverzet [André de Bruin (geb. 1921) vertelt]. Idem, nr. 3, juni 1995. De
Joden; De middenstand; De lokale politie; De razzia's; Schooljeugd in oorlogstijd. Idem, nr. 4, sept.
1995- Pilotenhulp [o.a. door onderduiker Piet Felix alias Pieter Johan Oskam]. Idem, nr. 5, nov. 1995.
Kappelaan Sleegers [benoemd 1943, later bouwpastoor te Stratum]; De luchtoorlog; Schooljeugd in
oorlogstijd. Gebrekkig onderwijs; Hugo Esch [geb. 1909, overl. Mauthausen 1945, slager, leerhande-
laar, tr. 1936 Lina de Gouw]; Het drama vader en zoon Van Es [gefusilleerd Vught aug. 1944]. Idem, nr.
6, dec. 1995. Dagboekje Harry van Dun [geb. 1923]; Kaatsheuvel Vrijdag 29 oktober 1944; De getuigenis-
sen van Kaatsheuvelse mensen [o.a. Van der Linden, Muizelaar, Van de Wouw, Ververs, Van den Assem,
Broeken, Van Dun, Tolboom, Van Boxtel, Van Heesch, Verhiel, Van den Oord, Van Noije, Van Gastel,
Wellens, Bisselink, Muskens, Damen, Roozenbrand, Ypelaar, Klis, Opperman, Dingemans, Kamp];
De doden bij de bevrijding [met foto]; Het verslag van de E.H.B.O.; De doden bij onze bevrijders.

terugblik
'40-45

maandblad van de
docunenHagmgp S O U

Terugblik '4o-'45,43e jg., nr. 1 (439), jan. 2005. Zeventigers ver-
tellen. Herinneringen [door J. van Saagsvelt]. Idem, nr. 2 (440),
febr. 2005. R.E. Taselaar: Een unieke briefkaart naar het kamp
Westerbork in 1941 [gericht aan Hedwig Kornfein-Heller]; W.
Gieling: Schiermonnikoog in de oorlogsjaren; Zeventigers ver-
tellen: Vier dagen in april (1) [1945, door H. Dijkman]. Idem
(www.documentatiegroep4o-45.nl), nr. 3 (441), maart 2005. R.E.
Taselaar. Rijksarchiefbewaarplaats 'De Cannenburgh' te Vaassen
vanaf maart 1944 [de Centrale Dienst voor Sibbekunde (opgehe-
ven sept. 1944) wilde begin 1944 i.v.m. invasie-dreiging archi-
valia uit West-Nederland en de verzamelingen van deze dienst
overbrengen en daar op 35 mm. film overzetten]; Zeventigers
vertellen [Henk Dijkman (exm. Gotink), april 1945]. Idem, nr.
4 (442), april 2005. R.E. Taselaar. Kunstbescherming in de rijksar-
chiefbewaarplaats 'De Cannenburgh' te Vaassen vanaf oktober
1944; Verv. Zeventigers [H. Dijkman over april 1945 te Leesten].
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Urker Volksleven. 31e jg., nr. 6, kerstbijlage 2004. Special over de winter van 1939-1940. Reproductie van
de 'Oprechte Urker, eenigt nieuws en advertentieblad' [met o.a. kerknieuws en Burgerlijke Stand (ge-
boorten, huwelijken en overlijdens)]; Hoe koud het was en hoe ver... [verslag van de 211/2 uur durende
barre tocht van Albert van Dokkum (53 jaar) - die in Andijk woonde - naar Urk, waar zijn vader Frede-
rik (84) overleden was. De zee was dichtgevroren, de boot voer niet, en het ijs was onbetrouwbaar. Via de
Afsluitdijk op de fiets naar Kornwerderzand om zoon Jan (soldaat) op te halen, naar Sneek en dan 21/2
uur met de tram (waarin nog acht Urker militairen zaten) naar Lemmer; met zijn tienen 's nachts in een
Zuid-Westerstorm en sneeuwjacht over de nieuwe dijk naar Urk (29 december). Op 3 januari 1940 aan-
vaardde Albert de terugtocht... tot Lemmer op de schaats; indrukwekkend!]; Een droevig verhaal [Jan
Kaptein (1917) en zijn gelijknamige neef (1912) schaatsten in een wak en verdronken]; Vier predikanten
uit 1939-1940 [Doorenbos, Du Marchie, Zijlstra, Van Wieringen]; De ondergang van het s.s. 'Friesland'
[door kruiend ijs ingedrukt; één van de drie schepen van rederij Koppe probeerde de verbinding Am-
sterdam-Kampen te herstellen]; Autosnelwegen op het IJsselmeer.

Van Zeeuwse Stam, nr. 128, maart 2005. J.M.G. Leune: Het schoolmeestersgeslacht Van der Bel [oudst
bekende: Cornelis Hermans van der Bel tr. Maritgen Dircks van Leeuwen, weduwe te Rotterdam 1627];
H. de Korte: Parenteel van Jacob Adriaans Corten (Coppens) per generatie [overl. 27-5-1603; De Corte, De
Korte; pas in de tweede helft van de 19e eeuw worden de gezinnen van enkele dochters vermeld];J.C. de
Wilde: Genealogie De Wilde [nageslacht van Jan de Wilde tr. Sint Maartensdijk 1740 Jacomina Uyl]; AS.
Flikweert: De familie Schiettekatte (ook Schietekatte) op Schouwen-Duiveland [i7e-i9e eeuw]; Vraag
Remijnse.

De Vriendenkring. Cultuurhistorisch Tijdschrift voor Flevoland (Vereniging Vrienden van Schokland;
secr.: G. C. Jensma-van der Veen, Veneweg 4,8313 PE Rutten; e-mail: bjensma@yahoo.com; contr. €12,50
p.j.), 45e jg., nr. 1, lente 2005. W. van Norel: Schipbreuk nabij Doornspijk in 1807 [verklaring in 1822 voor
een notaris te Elburg over een verdronken opvarende Jakob Jansen Coridon; uit het dagboek van
pastoor Barth. Doorenweerd]; K. Draaisma: Zuiderzeesteun [na het gereedkomen van de Afsluitdijk
in 1932; in 1921 werd een Kredietvereniging opgericht om de kredietprobelemen van vissers en toeleve-
ringsbedrijven op te vangen; Waddenzeevissers, wiermaaiers]; J.D. Wildeboer: 'Het nieuwe land schept
een nieuwe geest'. Kolonisatie en selectie in de Zuiderzeepolders.

Vrienden van het Gooi (Vereniging; secr.: drs. J.L. Vollers, Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden; e-
mail: jvollers@wanadoo.nl; contr. min. € 12,50 p.j.), 2004, nr. 1. B. Geul: De geschiedenis van de kalk-
zandsteenfabriek Rijsbergen [oprichters de gebroeders Van den Brink, aannemers te Laren; 1925]; C.
Bosmanm Dreigende sloop van woningen K.P.C, de Bazel in het Godelindekwartier van Bussum. Idem,
2004, nr. 3. Landgoed De Monnikenberg, een verscholen natuurgebied. Idem, 2004, nr. 4. £. Klomp:
Honderd jaar natuurbescherming in Nederland en het Gooi.

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 27, mei 1996. Verv. Kwst. Eckhart; Aanv. Kwst. Oggel [Van Schelven]; Verv.
Kwst. Nuyten; M. Rombouts: Kwartierstaat Rombouts [eigenlijk stamreeks; te Loenhout, Halsteren,
Zierikzee, Rotterdam; eind i6e-2oe eeuw]; Aanv. Kwst. Nuyten [Dekker te Westkappelle, i7e-i8e eeuw];
Aanv. Kwst. Van Kleunen [Op 't Hof, Kelle]; LA. Bekkens/G. Wubben: Kwartierstaat Wubben-Bekkens
[gen. I ontbreekt; Gerardus A.H.A. Wubben tr. 1992 Christina H. Remijn; kwn. 24-27 te Wissenkerke
en IJzendijke: Remijn, Van Halst, Bekkens. Voornl. Zuid-Holland: Reuther, Lemkes, Hinfelaar, Van
Santen, Zoons, Rotteveel, Versluis].

Idem, nr. 28, juli 1996. Verv. Kwst. Wubben-Bekkens; I. Baxjzn: Kwartierstaat Bax-Stofregen [Izak
Bax tr. Rotterdam 1973 Hendrika Maria Stofregen; ?, Resoort, ?, Leeuw; kwn. in Holland, Brabant,
Wissenkerke en op Tholen]; M. Rombouts: Kwartierstaat Van Velthoven [stamreeks te Zierikzee, Hoge-
Zwaluwe, Breda]; Aanv./corr. Kwst. Kole - Schouwenaar; Aanv. Kwst. Nuyten.

Idem, nr. 29, sept. 1996. Verv. Kwst. Wubben-Bekkens; W.M. Kalmijn: Kwartierstaat Heblij [Hendrik
J. Heblij (geb. Middelburg 1855); Aebli/Ebbely (enz.), Joosse (o.a. te Ritthem), Walrave(n) (te Veere),
Kruijsse]; Aanv. Kwst. Nuyten; H.W.J.G. Rolvink: Kwartierstaat Snoep [Leendert Snoep tr. Benthuizen
1949 Stoffelina P. Deurloo; ?, Hage, Van den Boogaard (te St. Annaland), Van der Jagt, ?, Moeliker,
Hageman, Jasperse (te St. Maartensdijk)].
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Idem, nr. 30, nov. 1996. A.W. Slager: Kwartierstaat van Hillegonda Marina Meerman [geb. Oosterland
1948, tr. Elburg 1989 Alexander W. Slager; ?, Wesdorp, Van Dijke, Otte, Kloote, Meerman, Van 't Hoff,
Dorst]; Aanv. Kwst. Kole-Schouwenaar [Braber]; Verb./aanv. Kwst. Van Kleunen [Velius, Filius, Felius];
Corr. Kwst. Rombouts.

België
Bijdragen tot de geschiedenis (Universiteit Antwerpen/UFSIA), 82e jg. (1999), afl. 1-2. W. Verleyen: De Af-
fligemse refuge en het legendarisch}?) klooster van de H. Maurus in Antwerpen; B. Ballaux: De Mechelse
huidenvetterij in het Ancien Régime: van exportindustrie tot nijverheid van regionaal belang [op- en
neergang van de lederproductie in diverse provincies; ontwikkelde zich in de 17e en 18e eeuw tot een
luxe-industrie van goudleermakerij]; B. Willems: Loon naar werken? Sociale mobiliteit in het Antwerpse
kuipersambacht (1585-1793); A.Janssens: Een calcoetschen haen, sucolaet en suyckervlaikens. De opkomst en
verspreiding van nieuwe voedingswaren in Antwerpen in de zeventiende eeuw [chocolade, kalkoenen,
suiker en citrusvruchten; gegevens werden gehaald uit het archief van de familie Moretus en uit 17e-
eeuwse boedelinventarissen].

Idem. 82e jg. (1999), afl. 3-4. Thema: Het transport en het stedelijke netwerk in de Zuidelijke Ne-
derlanden. B. Blondé/R. van Uytven: Langs land- en waterwegen in de Zuidelijke Nederlanden. Lopend
onderzoek naar het preïndustriële transport; P. Stabek Schippers, wagenvoerders en kruiers. De orga-
nisatie van de stedelijke vervoersector in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen; A. Maesschahk/J. Viaene:
Het vervoer van de natuursteen op de binnenwateren van het Scheldebekken in het midden van de
15de eeuw met het oog op de bouw van het Leuvense stadhuis; M. Lintberger: De prijs van het water- en
wegtransport in de vijftiende en zestiende eeuw. Het vervoer van molenstenen in de rekeningen van
het hertogelijke domein Tervuren-Vilvoorde (1450-1572) [steenhandelaren o.a. Godevaert de Bossere
de Oude (1469/70) en de Jonge (1471/72) te Brussel, en Goessen Rydans (1491/92) uit Dordrecht]; Voorts
bijdragen betr. transportkosten.

Idem. 83e jg. (2000), afl. 1-2. B. Timmermans: Een elite als actor op de kunstscène. Patronen van het me-
cenaat in het zeventiende-eeuwse Antwerpen; G. Renkin: De organisatie van de klein- en groothandel in
vis en aanverwante producten door het Mechels visverkopersambacht tijdens de 18de eeuw.

Idem. 83e jg. (2000), afl. 3-4. Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch
overzicht, 1996-1997 ['bespreking van artikelen, die betrekking hebben op plaatsen gelegen binnen de
grenzen van het oude hertogdom Brabant (Ancien Régime) en binnen de provincies Vlaams en Waals
Brabant, het gewest Brussel, Antwerpen en Noord- Brabant voor de hedendaagse periode, en die getui-
gen van een wetenschappelijke aanpak en/of een verantwoorde bijdrage leveren aan de historische ken-
nis van een bepaalde plaats, regio of provincie' > oftewel een heel dubbelnummer met een Brabantse
periodiekenrubriek].

Idem. 86e jg. (2003), afl. 3-4. De Brabantse stad. Dertiende colloquium, Leuven 18-19 oktober 2002.
Th. Coomans: 'Brabantse gotiek' of 'Gotiek in Brabant? Ontstaan van een architectuurschool, status
queestionis en onderzoeksperspectieven [o.a. Jan van Osy (Jehan d'Oisy) spilfiguur in het ontstaan
van de Brabantse hooggotiek (14e eeuw)]; J. Halflants: Nouvelle analyse du vaisseau de la cathédrale de
Bruxelles; A. Maesschalckfl. Viaene: Het Leuvense stadhuis en de Brusselse Aula Magna, Brabantse gotiek
of niet?; F. Verleysen: De bouw van een laatgotisch stadhuis: Zoutleeuw (1530-1539). Financiële, sociaal-
economische en materiële aspecten [de natuursteen werd grotendeels geleverd door twee steenhouwer-
ondernemers uit Gobertange, Jan Gielson/Ghiels en Reyson Mottar; met namen van aannemers (o.a.
Peter Hollants) en hun werkzaamheden]; F. Doperé: Het gebruik van kalkzandsteen en ijzerzandsteen
als technische basis voor het ontstaan en de ontwikkeling van de gotische architectuur in het hertog-
dom Brabant; G. van Tussenbroek: De familie Van Neurenberg: bouwpraktijk en vormexport naar
Brabants voorbeeld (1500-1565) [Maaslandse steenhandelaarsfamilie; o.a. levering aan Amsterdam t.b.v.
de Oude Kerkstoren (stadssteenhouwer Joost Jansz Bilhamer)]; K. de Jonge: Brabant en de adelsarchi-
tectuur van de Lage Landen (1450-1530);}.-?. Sosson: 'L'artiste entrepreneur'. Une notion provocante?
Quelques réflexions a propos de la production artistique dans les villes brabangonnes au XVe et XVIe
siècles; J. Koldeweij: Schilderkunst ten tijde van de 'Brabantse gotiek' in het hertogdom Brabant; W. van
Leeuwen: De herleving van de 'Brabantse' gotiek in de negentiende en vroege twintigste eeuw.
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Land van Nevele.jg. XXXVI, afl. 1, maart 2005. A. Bollaert: De geschiedenis van de kerk van Poesele [o.a.
inkomsten, onderhoud]; S. deGroote: Sporen van tempeliers in het Land van Nevele; Idem: Marcel Claeys
overleefde op 27 mei 1940 in Vinkt tweemaal een executie; Voorouderreeks van Maria Julia Verstraete
[Deinze 1874-Gent 1929 > Joannes Verstraeten tr. Hansbeke 1699 Elisabeth Van Hijfte].

De Mechelse Genealoog (www.vvfmechelen.be: vvf.mechelen@pandora.be). XXIXe jg.. jan.-febr. 2005.
Eén erflater, vier testamenten, veel gegevens [Philippus Fr.Alb. Baert de Berentrode, domproost St
Rumolt, overl. 1728]; Cronycke van de families Wijns en Van Ourshaegen uit het Heiste [rond 1800];
Bibliografie voor genealogen. Idem, maart-april 2005. Wie bewerkt wat: Meerle bij Hoogstraten [be-
schrijving archieven]; Het Rijksarchief te Anderlecht [met beknopt overzicht van bestanden en verza-
melingen].

Vlaamse Stam. 41e jg., nr. 2, maart-april 2005. W. Devoldere: Onze Kwartierstaat. Constant Lievens
-Jezuïet en India missionaris [Moorslede 1856-Leuven 1893; Lievens (te Torhout, Roeselare), Vanden-
bussche (idem), Depuydt/de Puyt (te Beveren), Tange (te Lendelede)]; W. Steeghers: Gentse poorters uit
Harelbeke (1542-1796); H. Lievens: Dode hand [onroerend goed, dat toebehoorde aan bepaalde instel-
lingen, was vrijgesteld van alle lasten jegens de staat ('in de dode hand zijn')]; Akten van bekendheid
te Pittem 1808-1812; J. Roelstrate: De familie Tack. Aanvullingen en rechtzettingen bij het artikel over
de voorouders van Joos van Outryve [in Vlaamse Stam, 39 (2003), pag. 505-528; voorouders van prinses
Mathilde; genealogie Tack, i6e-i8e eeuw]; G. Geerken: Magistraat in de Mandevallei. Machteloos tussen
volk en vorst [de aanloop naar de beeldenstorm ca. 1500-1565, het jaar 1566, reacties op de beeldenstorm
1567-1578, leegloop 1578-82, nasleep 1582-1621. De lotgevallen van Pauwei Seeuws (of Seaux), overl.
1574 en zijn weduwe Janneke Nieulaet. Zij hertrouwde o.a. Jan Hooreman; hun zoon Wouter zou
ca. 1600 van Brugge naar Holland zijn gevlucht; onderzoek in Zantingen - hoe voor te bereiden]; P.
Donche: Het vijfde penningkohier van de heerlijkheid van Berde te Sint-Katharinakapelle (Pervijze)
uit 1578 [transcriptie]; N. Boussemaere: Vader en zoon Boussemaere in dienst van koning en vaderland
[Filip-Jaak (1865-1914) en Paul (1908-1990, lui tenant-generaal met zijn kwst.): ?, Verstraete (te Leffinge),
Mostrey (te Zerkegem), Declercq (te Leffinge, Mariakerke)]; Verv. Onbekende genealogische bronnen
in het Stadsarchief van Brugge. 2. De Burgerlijke procesdossiers [als voorbeeld namen uit dossiers uit
1504,1563-1794]; G. Menu: De oliemolen van Gillebert bij het Helletje aan de Wulvergemstraat te Wijt-
schate (Heuvelland) [Ferdinand Gillebert erfde in 1778 van zijn vader Lucas Gillebert].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung. 9. Jg., Heft 1/2005.
H.C. Sarnighausen: Biographien namhafter Richter am Oberver-
waltungsgericht Lüneburg nach 1949; H. Bruscha: Das Neuman-
n'sche Haus in Böhmen und die Familien Balling, Ebenhöch,
Neumann, Reising von Reisinger, Haslinger und Rosenauer
[i7e-i9e eeuw]; J. Hollebec: Adelige aus den katholischen Matri-
keln der Verstorbenen in Karlsbad/Karlovy Vary, Tschechien
[1794-1862]; R. Graf Schrachwitz: Die Stiftung des Barons von
Brukenthal; L. v. Lehsten: Ahnenliste Breckner von Brukenthal
[stamreeks Brekner; 1762 opgenomen in de Freiherrenstand
met de naam 'von Brukenthal'].

Archiv ostdeutscher Familienforscher. Band 16, Lieferung 5, Jan. 2005. Bijdragen betr. Müllenheim,
Gossow, Jamrowski, Grodde, Liedtke, Schwart/Schwarz [te Abtshagen], Henlein.

Idem, Lief. 6, Febr. 2005. Bijdragen betr. (Stenke) von Modrczewski/Moddrow, Ziehl/Ziel, Nering
en Wienka; Voorouders van de cartograaf Julius Schmidt (1909-1981) uit Tachau; Ziebell; Die Konfir-
manden der evangelischen Kirche Krockow 1742-1781.
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Idem. Arbeitsbericht, Jahr 2005, Heft 1. Mededelingen betr. Stadt und Kreis Lauban [katholieke kerk-
boeken van Marklissa ontdekt; 13 evang. kerkboeken van Langenöls werden gedigitaliseerd; In het
Tsjechische Staatsarchiv Leitmeritz kon een 'Schöppenbuch' van Gerlachsheim gedigitaliseerd wor-
den; www.archiv-lauban.de]; Mededeling betr. het graafschap Glatz [o.a. opgave van DTB's op CD-rom,
en andere DTB-bewerkingen].

Computergenealogie. 20. Jg., 1/2005. Jubilaumsausgabe. G.Junkers: Die Anfange der Computergenea-
logie; Test Family Tree Maker 2005; The Master Genealogist (TMG) Version 6.0 wartet mit neuen Funktio-
nen auf; Firefox - ein schlauer Browser; Viele neue online-Ortsfamilienbücher [http://www.ortsfami-
lienbuecher.de]; Familienverband Ohly [aohly@web.de]; Familienverband Borck/Bork [http://www.
borck-bork.de]; Jagd auf das menschliche Genom - in Island [bevolkingsonderzoek in IJsland; http://
www.decodegenetics.com; http://sunsite.berkeley.edu/biotech/iceland; European Molecular Biology
Laboratory in Heidelberg: http://www.embl.org; Nationaal Archief IJsland: http://www.archives.is];
'Visitenkarten' genealogischer Vereine: Freundeskreis lebendige Grafschaft, Arbeitsgemeinschaft Fa-
miliengeschichtsforschung im Jeverland, AG Bavaria.

Deutsches Familienarchiv. Band 146 (2005) [423 pagina's]. M.Sandig: Die Liebermanns. Ein biographis-
ches Zeit- und Kulturbild der preufiisch-jüdischen Familie und Verwantschaft von Max Liebermann
[1847-1935, schilder; met een hoofdstuk over zijn verblijf in Nederland, waar hij o.a. Jozef Israels leerde
kennen; Familie afkomstig uit Markisch Friedland; voorouders en familie van moeders kant Lands-
berger, Haller, Dahlheim. Bijlagen: in 8 verwantschapsschema's het nageslacht van Liebermann Ben-
dix (ca. 1748-ca. 1815) en Voegelchen Meyer (1750-1828), en Landsberger - Marckwald - Pringsheim
-Mann].

FAMILIENFORSCHUNG

IN MITTELDEUTSCHLAND

Familienforschung in Mitteldeutschland. 46. Jg., Heft 1, Jan.-
Mïrz 2005. W. Billig: Vierzehn Generationen der Erfurter Patri-
zierfamilie von der Sachsen. Vorfahren der ab 1508 mit Adola-
rius Huttener verheirateten Margaretha [stamreeks von der
Sachsen, i2e-i6e eeuw]; E.-W. Paasch: Joachim Pascha, der Hof-
prediger des Kurfürsten und seine Nachkommen [1527-1578,
tr. 1557 Elisabeth Sydo; zeven kinderen; wapenafbeeldingen];
Die Familien Feustel in Büna im Vogtland; Eine Geisterschei-
nung 1581 in Dittelstedt bei Erfurt und sich daraus ergebende
familiengeschichtliche Aspekte [de boerenfamilie Schiel met
o.a. stenen en huisraad bekogeld; met afstammingsreeks]; Verv.
Familie Bühlich (Bilich, Pillich) [i7e-i8e eeuw].

Idem. Heft 2, April-Juni 2005. W. Uhlig: Zur Genealogie der
Familie Parade im Raum Halle [i8e-2oe eeuw]; Zur Etymologie
des Familiennamens Engelhardt; Datum und Kalender; W. Bil-
lig: Heinrich Billig, von 1545 bis 1585 in Sangerhausen und zehn
Generationen seiner Nachfahren; Das Testament des Schafmeis-

ters Henrich Eichentopf. Die Familie des Heinrich Eichentopf in Hayn und Dietersdorf in der Graf-
schaft Stolberg im Harz 1677-1719.

Familie und Geschichte. lfd.Nr. 52, Band V, 14. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 2005. Geschichte und Rechtstel-
lung des Küchenmeister- und Lietzo'schen Familienstipendiums in Zerbst, Sachsen-Anhalt [verkla-
ring van begrippen, die gebruikt werden in stichtingsdocumenten en 'Satzungen']; Die ratsfahigen
Huter in Leipzig und ihre dortigen Anfange [corr./aanv.; schema Huter, ise-i6e eeuw]; Noch einmal:
Die Familie Planert in Esperstedt, Schraplau und Stedten [i7e-i8e eeuw]; Familiennamen in Büna
nach der Herkunft; Neues von Georg Meiner zu Venusberg [ook: Jorge Möhner, overl. 'Fenichsbergk'
1653; Ulich, Winckler]; Unsere Ilmenauer Ahnen [kwst. van Friederike Chr.M. Merten, tr. Ilmenau
1890 Hilmar Bauer, predikant; met o.a. Kessler, Höhn, Mampel, Hartleb, Völcker, Grimm, Schnaufi,
Blumröder].

M. Vulsma-Kappers
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vragenrubriek

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

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

VRAGEN
527. NICOLAI-VAN DER DONCK
Pieter Nicolai (Nicolay), ordinaris bode van de Raad van State (van de Generaliteit) te 's-Gravenhage,
koopt in 1599 een huis aldaar, testeert 1603, vermeld in het kohier van het klapwakergeld 1605, overl.
tussen 14-5-1624 en sept. 1628, tr. Elisabeth van der Donck, overl. na 20-1-1641. Zij hadden een doch-
ter Erickgen (Aechje, Adriana) die tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 11-5-1631 Adam van Gils(t), palfre-
nier van prins Frederik Hendrik 1631. Gevraagd: voorgeslacht van Pieter Nicolai en Elisabeth van der
Donck.

T. J. de Koning, Nieuwkoop

528.FRANCKEN
Zagharias Adolphus Francken, wonende Delfshaven, tr. ald. 30-8-1694 Cornelia Jacobse den Bloem,
geb./ged. (geref.) ald. 4-12-1672. Zagharias had een broer, Hermannus Adolphs; beiden zijn waarsch.
geb. te Amsterdam. Gevraagd: geboortegegevens en voorgeslacht van Zagharias.
WATERBEEK-BARENDS
Ernst Waterbeek, geb. ca. 1645, tr. Amsterdam ca. 1671 Sibilla Barends. Hun zoon Hendrik, geb/ged. Am-
sterdam 26-12-1671. De Waterbeeks woonden oorspronkelijk in Buiksloot en waren Ev. Luth. Gevraagd:
gegevens over Ernst en Sibilla en hun voorgeslacht.

J. van der Knokke, Oberhausen (D)

529. BRAAKHAAN VAN DER VALK
CatharinaJacobaBraakhaan, geb./ged. Amsterdam 23/26-9-1802, dr. vanJacobusBraakhaanenJohanna
van der Valk, werd 14-5-1806 opgenomen in het Aalmoezeniers weeshuis van Amsterdam. Bij haar huw.
Amsterdam 30-11-1825 met Wouter van Schouten overlegt zij een verklaring van de regenten van het
weeshuis waarin staat dat haar ouders onbekend zijn, hoewel die bij de inschrijving in het weeshuis wel
werden vermeld. Van deze ouders zijn verder geen gegevens te Amsterdan gevonden, zodat waarsch.
is dat zij 'van elders' zijn gekomen en slechts enkele jaren, rond de geboorte, in Amsterdam verbleven.
Gevraagd: informatie over het echtpaar Braakhaan-van der Valk.

O. Brunsting, De Rijp

530. HAMEL-BORGONJON
Frederick Hamel, wedr. van Maijke Anthoenisse, soldaat in de compagnie colonelle van de heer van Bre-
derode en wonend bij de Cleijne Heeck, otr. 's-Hertogenbosch 3-6-1656 Sijmetien Trienisse, wed. van
Jan Danen, wonend op het Sint Janskerkhof. Op 29-10-1698 maakt Sijmken Borgonjon te Breda haar
testament. Zij was wed. van achtereenvolgens Jan Damen en Frederick Hamel. Frederick had uit een
eerder huweijk een dochter Jenneke. Sijmetien Trienisse en Sijmken Borgonjon zullen één en dezelfde
persoon zijn. Gevraagd: voorgeslacht van Frederick en Sijmetien/Sijmken.

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

Carmelietenkloosters
Augustinus Josephus van Cauwenberghe, ged. (r.-k.) Velden bij Oudenaarde 1-4-1745 werd op 9-10-1763
geprofest tot frater, kloosternaam 'Frater Clemens, a Sancte Joanne Baptiste', in een Carmelietenkloos-
ter van de broeders van OLV van Liefde. In 1777/78 duikt hij op te Middelburg en huwt daar rond die
tijd. Volgens familieoverlevering zou hij uit het klooster weggelopen zijn, waarom is niet bekend. Ik
zoek het klooster waar hij was, mogelijk in Vlaanderen, Belgisch Brabant of Henegouwen, om de reden
tot uittreding te vinden. Waar waren in die gebieden in de betreffende periode Carmelietenkloosters?
Was 'Sancte Joanne Baptiste' misschien de naam van het klooster?

F. Inniger PJJzn, Sint Maartenlaan 38,4571CT Axel, 0115-565436

H!antw VAN MOUDEN (5)
[tevens aanv./corr. op Gens Nostra 54 (1999), pag. 471,472]

Amsterdam, 9-3-1602; Hans Karstiaensz van Middelborgh, kommemaker, oudt xxij jaren, 5
ans (annos = jaren) woonende int Wyngaertstraetgen, geassisteert met Styntgen Dierksdr zyn
moeder, ende Lysbet van Mauden van Antwerpen, oudt xx jaren, 5 ans woonende in Sint An-
nenstrate, geassisteert met Maeyken Engels hare moeder [DTB 410, f. 41]
Amsterdam, 8-4-1595; Antoine van Mauden (tekende: Antonie van Mouden) van Antwer-
pen, yvoorenkammaker, oudt xxvj jaren, woonende int Keyserryk, geassisteert met Maeijken
Engels syne moeder, ende Pieryntgen Knuddens (tekende: Perynken Cnuddens) van Antwerpen,
oudt omtrent xxvij jaren, woonende op den Nieuwendijk, geassisteert met Martha vanAsperen
hare nichte ende Phls [= Philips] Noblet dewelke verclaerde dat Willem Willems in den Hamer
hem verclaert heeft dat haer moeder in desen geconsenteert heeft,
(hij ondertrouwde (2) 3-11-1616 Maeijken van Geesberge) [DTB 407, f. 172]

Antwerpen, ondertrouw 18-10-1565; Thomas van Mouden - Maria Engels - nostri (= beho-
rend tot 'onze' parochie = St. Walburgis) [SA Antwerpen, Walburgkerk, PR 231, f. 195 verso]
Antwerpen, ondertrouw/trouw 1/15-5-1569; Henrick van Roije - Janneken van Mouden -
nostri. Getuigen: mr. Thomas van Mouden en David van Mouden [PR 231, f. 212] [M.V-K]

Aan dit nummer werkten mee:

Annemarieke Blankesteijn, p/a prof. dr. L. Dorsman, Inst. Geschiedenis, Kromme Nieuwegracht 66,
3512 HL Utrecht.

Drs. L. M. van der Hoeven, Westduin weg 165,2583 AA Den Haag.
Antonia Velduis, Plesmanlaan 75,9269 pj Veenwouden.
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