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Inleiding
Na het eerste gedeelte, gepubliceerd in het
speciale nummer van Gens Nostra t.g.v/750
jaar Alkmaar-stad' volgen hier de oudere
generaties vanaf generatie VIL1

Op verzoek van de redactie zijn de ge-
gevens van de kinderen (buiten die van de
kwartierstaathouders) niet opgenomen.
Die zijn wel beschikbaar en zullen op de
CD-rom die de NGV-afdeling Hollands
Noorderkwartier in oktober 2005 ter ere
van haar veertig jarig bestaan uitgeeft, wel
worden opgenomen. In dit deel twee zijn
de generaties zeven, acht en negen ver-
meld. De bedoeling is dat de hogere gene-
raties later nog volgen. In deze (tweede) in-
leiding wordt achtereenvolgens aandacht
besteed aan de uitgebreidere stamboom
Geus, aan de vele korenmolenaars in de fa-
milie van Jo Geus (ook die van Koedijk) en
aan de bijzondere familie De Moor. Apart
in twee bijlagen volgen met een bijdrage
over Diepsmeer een voorbeeld van het be-
langstellingsterrein van Geus en een toe-
lichting op het Abram van der Meer fami-
liefonds, als één van de bronnen van deze

kwartierstaat. De nummers tussen haakjes verwijzen naar het bijbehorende
kwartierstaatnummer.

Genealogie van de familie Geus in relatie tot deze kwartierstaat
Nog in 1991 nam Jo Geus op grond van zijn toenmalige gegevens in de eerste
versie van de stamboom Geus 'voorlopig' aan dat Claas Jacobsz. Geus (in deze
kwartierstaat nummer 512, generatie X) de stamvader was van zijn geslacht. In

Op de kleine eiland-akkers van het Geestmeram-
bacht werd tot ongeveer 1570 nog met

het 'mensenbeultje'geëgd
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de laatste tien jaren van zijn leven verzamelde Jo nog zoveel bewijzen uit secundaire bronnen,
dat hij in het voorwoord bij zijn uitgewerkte stamboom ten slotte kon melden: 'Inmiddels
zijn er veel meer gegevens achterhaald en verwerkt in de jongere en oudere kwartierstaat-
nummers'. Daarmee beschouwde hij het kennelijk verantwoord Dirck (die) Geus, alias Dirck
Jacobs Gues2 aan te merken als stamvader. De stamboom, die weliswaar dus wat later begint
bij bovengenoemde Claas Geus, geeft meer details over de personen, die deels in deze kwar-
tierstaat zijn opgenomen en is bovendien door zijn uitgebreide behandeling van vier takken
Geus interessant. De plaatsing ervan in een boeiende historische context was mogelijk door
zijn grote kennis van de regionale geschiedenis en de gelukkige omstandigheid, dat Geus als
belastingsdeskundige doelgericht kon speuren in onder meer belastingregisters, grafelijke
rentmeesterrekeningen en polderleggers, die voor genealogen nogal eens gesloten boeken
blijven. De stamboom (genealogie) van de familie Geus, die hij zelf niet meer heeft kunnen
publiceren, is te vinden in de bibliotheek van de NGV-afdeling Hollands Noorderkwartier te
Alkmaar, als bijlage van de kwartierstaat (uitgebreid met de kinderen van de kwartierstaat-
houders).

Korenmolenaars-families in Geus' kwartierstaat
Tussen de voorouders van zijn grootmoeder Vrouwtje de Geus (zit nummer 5) zaten vele ver-
wante korenmolenaars. In 2002 schreef Jo Geus een artikel onder de titel 'De families Hilles,
De Geus en Tol, drie verwante korenmolenaars-geslachten uit Sint Maarten, de Zijpe en War-
menhuizen' het volgende:3

'Koren- of meelmolenaar is een vak dat terdege moet worden geleerd. Veel molens werden
soms generaties lang door dezelfde families in bedrijf gehouden en als er meerdere zoons
waren, werd getracht een molen in de omgeving te kopen. Zo konden in diverse dorpen mo-
lenaars met dezelfde familienaam voorkomen. Doordat molenaarszoons vaak'als knecht eerst
op een andere molen werkten en daar met molenaarsdochters in contact kwamen, raakten
meerdere families aan elkaar verwant. Zo komen de bovengenoemde families alle drie in mijn
kwartierstaat voor'.

In hetzelfde artikel wordt een zekere Pieter Hilles (nummer 652), voor 1692 overleden, als
eigenaar genoemd van de molen aan de oostzijde van Sint Maarten, volgens de kaart van Jan
Jansz. Dou uit 1680 staande op de Groenedijk aan de wielen (door dijkbreuk ontstane binnen-
dijkse meertjes). Volgens een testament van 16 augustus 1692 is hij getrouwd met Anna Jans en
hebben zij twee zonen gehad: Jan Pieters die in 1690 de helft in een Alkmaarse moutmolen ge-
legen bij de waterpoort kocht, en Hillebrant die in 1713 als meelmolenaar te Sint Maarten ver-
meld is en in 1717 de korenmolen van Warmenhuizen koopt van ReyerPietersz. Molenaar4. Vanaf
de eerstgenoemde molenaar (Jan Pieters Hilles, nummer 326) is een zogenaamd 'meelspoor'
van molenaars in de kwartierstaat te volgen via Tol/Hilles (nummer 152-153) naar de Geus/Tol
(nummer 80-81) en Tol/Wognum (nummer 82-83).

Een ander spoor begint in 1723 als schoolmeester Jan Dirksz. de Geus uit Schagen (nummer
320) voor zijn zoon Cornelis (nummer 150) een huis en molen te Oude Niedorp koopt. Deze
aankoop zou grote gevolgen hebben, want Jan de Geus' twee kleinzoons Jacob Czn. en Pieter
Czn. zouden later de molenmarkt in een groot deel van Westfriesland beheersen. Daarbij liet
Jacob de Geus (nummer 80) zich wat minder overtuigend gelden dan zij n j ongere broer Pieter de
Geus, die in 1751/1752 als molenaar te Oude Niedorp het halve aandeel in de molen van Jacob
overnam en later belangrijk is geweest in vele dorpen van Westfriesland. Pieter de Geus was na-
melijk de stamvader van een uitgebreid geslacht van korenmolenaars in Winkel, Hensbroek,
Benningbroek, Venhuizen, Sijbekarspel en Petten.
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Windrecht in Westfriesland en de windbriefvoor een molen op Koedijk
Bij Jan Pieters Hilles (nummer 326) is sprake van 'windrecht', waarvoor betaald moest worden
aan de rekenkamer van de Vroonlanden, onder gezag van de graven van Holland. Winkler
Prins geeft ongeveer de volgende definitie: 'Windrecht was vanouds het alleenrecht van de
landsheer tot het gebruik van windkracht voor onder andere het malen van graan. Wind-
brieven werden uitgegeven door de landsheer ofwel namens deze door de ambachtsheer of
het lokale gezag, waardoor de belening (erfpacht) van dit windrecht aan de molenbouwer of
-molenaar (tegen betaling) werd geregeld. Het windrecht verplichtte de inwoners van een
bepaald rechtsgebied (banne), zich uitsluitend van de ban- of dwangmolen te bedienen. Na de
revolutie van 1795 is dit windrecht in heel Nederland vervallen.'

Moge het voorstaande de algemene regel
zijn, in Westfriesland was volgens Geus al
sinds 1344 veelal sprake van opheffing van
deze zogenaamde molendwang door de
verkoop van bijna alle grafelijke molens
aan de bewoners van een groot aantal dor-
pen. Echter Koedijk, Oudorp, Oterleek,
Graft en Zuid-Schermer waren toen niet in
de gelegenheid een molen te kopen, maar
kregen tegen betaling van 20 tot 25 ponden
het recht om te gaan malen waar zij wilden.
In 1570 is het zelfs ook mogelijk in Koedijk
de eerste meelmolen op rekening van het
dorp te bouwen, want op 31 augustus 1570
wordt een windbrief afgegeven. Bij de
'trubel', het beleg van Alkmaar in 1573, zag
men op 1 oktober vanuit Alkmaar 'gedaan-
ten van mensen' hangen aan de hekken
van deze molen te Koedijk. Het dorp en de
nieuwe molen werden door de Spanjaar-
den op 4 en 5 oktober platgebrand.

In 1582 is de nieuwbouw van een mo-
len duidelijk, door de vermelding van zijn
bedieners: Cornelis en TheusMoller (mulder
of molenaar) Nadien zien we in Koedijk
ook weer het molenaarsgeslacht De Geus
opduiken: in 1799 wordt als molenaar ge-
noemd Cornelis Jacobsz. (de tweede zoon van Jacob de Geus, nummer 80) en in 1834 Jan Pietersz.
als eigenaar van de molen die hij in 1834 voor vierduizend gulden kocht. Deze meelmolen, ge-
naamd 'De Koe'werd op 30 januari 1847 verkocht aan Cornelis Bos, die in 1896 overleed en werd
opgevolgd door zijn kleinzoon Cornelis Bos. Diens weduwe Johanna Helder zette in 1919 met
haar zoons het bedrijf voort. In 1929 werd besloten wegens hoge onderhoudskosten de molen
te slopen en definitief over te gaan op mechanisch malen, waarmee men al vanaf 1865 in een
meelfabriekje naast de molen bescheiden was begonnen. De laatst overgebleven zoon Johan-
nes Bos overleed in 1997 op 89-jarige leeftijd, na liefst 76 jaar werkzaam te zijn geweest in het
mechanische maaibedrij f 'Firma Wed. C.Bos Czn.' Zijn nalatenschap heeft hij ondergebracht
in de stichting Johannes Bos, die tot dusverre de maalderij nog gaande houdt en het hele com-
plex met steun van de Historische Vereniging Koedijk een museale functie wil verlenen.5

De meelmolen van defamilieBos nog in welstand voor de sloop in 1930
(CollectieJ.P. Geus, Capelle een deIJssel)
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De Moor, een bijzondere familie: van turf drager/loodgieter in Amsterdam tot predikant/ boer en
schout/timmerman in W'armenhuizen
Jo Geus heeft nog in het laatste jaar van zijn leven in 'Zicht op Harencarspel' de levens van
de twee broers Marten (Martinus) enjohannesde Moor uitgebreid beschreven.6 Zij gelden in de
omgeving van Warmenhuizen als stamvaders van alle personen, die de naam De Moor dragen.
Martinus (nummer 88) werd na zijn theologische studie in Leiden in 1738 te Warmenhuizen als
predikant ingezegend door Ds. Hendrik Step uit Bergen in de Ursulakerk te Warmenhuizen,
de fraaie kerk met zijn beroemde plafondschilderingen, die nog steeds het pittoreske ter-
pendorp siert. Johannes, timmerman en veehouder, aanvaardde in 1748 in Warmenhuizen de
functie van schout en secretaris. Ze stamden uit een Amsterdamse loodgietersfamilie, waarbij
de naam De Moor voor het eerst genoemd werd in 1675, toen Jacob Bieders Aangeraakt het poor-
terschap verkreeg als schoonzoon van de turfdrager Bieder Hartens Moor.
Jo Geus schrijft voorzichtig: 'Of de naam (De) Moor ontstaan is als bijnaam, omdat BiederHar-
tens als turfdrager vaak zo zwart als een moor zag, blijft voorlopig een vraag'.

Noten
1. Voor deel één, zie: Gens Nostra 59 (2004), pag. 212-227.
2. Het betreft: Dirckjacobsz. de Geus, waard, tr. Aerian Claesdr., mogelijk kwartierstaatnummers 4096

en 4097.
Geus heeft over hem gevonden:
Dirck de Gues, Dirck die Gues en Dirckjacobsz. Gues. Deze namen komen vanaf 1581 verschillende
keren voor in de schepenrol van Koedijk. Vermoedelijk gaat het steeds om dezelfde persoon.
19 januari 1581 is Dirck de Gues voor schepenen gedaagd om betaling van ƒ 38,- wegens de koop
van een kalfkoe.
26 juli 1582 treedt Dirck de Gues op als eiser.
29 mei 1583 is Dirck d' Gues gedaagd om een briefte leveren betreffende het weeskind van hem en
zaliger Aerian Claesdr.
In 1583 is Dirk Jacobsz. Goes (Gues?), van het Noordeinde van Koedijk, pachter van ruim 2 morgen
Vroonland.
Volgens het transportregister van Koedijk, ORA 6218, pag. 29, verkoopt Dirck Jacobsz. (Jutlas?)
alias Gues in 1584 dertien snees zaadland in de banne van Oudkarspel. De naam 'Jutlas' is niet dui-
delijk, maar kan niet met de registers van Oudkarspel worden vergeleken, want die beginnen eerst

in 1597-
In 1584 verkoopt Dirckjacobsz. Gues ook zijn huis en erf te Koedijk. Vermoedelijk vertrok hij toen
naarHuiswaard.
30 mei 1585 Dirck de Gues, waard te Huiswaard, heeft blijkens een schepenrol zes schapen ge-
kocht.
25 januari 1587 Dirck de Gus genoemd als oom van zekere Luijtgin en zijn zuster. Het gaat vermoe-
delijk om de op 17 februari 1587 genoemde Jacob Cornelisz. alias Luijtgin.
23 september 1588, Dirck Jacobsz. Gues te Koedijk aangesteld tot substituut schout van Koedijk
en Sint Pancras (zie ARA, Rekenkamer Registers, nr. 511, fol. 48). In 1589 is Dirrick Jacobsz. Geus
genoemd als pachter van Vroonland.
Op 3 januari 1591 is Dirrick Jacobsz. Gues genoemd als eiser wegens verteerde kosten.
30 juli 1592 is hij als 'waert' vermeld.
Hij is in de periode 1582-1592 nog enkele keren in de schepenrol vermeld, zonder nadere familiege-
gevens.
Dirck de Geus is blijkens een schepenrol gehuwd geweest met Aerian Claesdr uit welk huwelijk
tenminste één kind is geboren.

3. J.P. Geus, De families Hilles, De Geus en Tol, drie verwante korenmolenaars-geslachten uit Sint Maarten,
de Zijpe en Warmenhuizen, in: Zicht op Haringcarspel, uitg. Historische Vereniging Harenkarspel (=
H.V. K.), 11 (2002), nummer 22, pag. 21-24.
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4. J.G. van Beek, Eigenaren en bewoners van de korenmolen te Warmenhuizen., in: Zicht op Haring-
carspel, uitg. H.V.H., 10 (2000), nummer 17, pag. 10-13. Hierin verwijzing naar Th. Molenaar: Reijer
Psz., Molenaar en andere molenaars in Westfriesland.

5. Bart Slooten, De maalderij der firma wed. C.Bos Czn. te Koedijk in 1998, in: De Gouden Engel, uitg.
Historische Vereniging Koedijk 2002, nummer 6, pag. 17-19.

6. J.P. Geus, DeFamilieDeMoor, in: Zicht op Haringcarspel, uitg. H.V.H., 10 (2001), nummer 20, pag. 14-15
en 11 (2002), nummer 21, pag. 13-17. •

kwartierstaat J.P. Geus (tweede deel)
GENERATIE VII

64. Claas Bouwensz. Geus, ged. Koedijk 15-12-1709, overl. vóór 8-2-1770, tr. Koedijk 8-2-1733
Hij kocht op 19 april 1736 voor 152 gulden een huis en erf op het Noordeinde van Koedijk; op 8 fe-
bruari 1770 is het huis eigendom van zijn weduwe.

65. MaartjeCornelisButter, ged. Koedijk 6-3-1707, overl. na 21-2-1778.
Op 21 februari 1778 woonde ze nog in het huis op het Noordeinde van Koedijk.

66. Jan Dirksz. Bouwman (Bouman), tr. Zijpe 5-8-1752 (impost drie gulden), tr. Zuid Zijpe 20-8-

1752
Hij woonde bij zijn huwelijk bij de Sint Maartensbrug in de Zijpe.
Van de kinderen uit het gemengde huwelijk (hij r.-k. en zij Nederlands gereformeerd) werden de
dochters in de Gereformeerde kerk in Zuid Zijpe gedoopt. Achter de naam van de vader van de do-
peling werd vermeld 'papist'. De zoons werden katholiek gedoopt, waarbij achter de naam van de
moeder werd vermeld 'acatholica'. Alleen bij de doop in 1758 wordt de moeder aangeduid met de
familienaam Bakker.

67. GuurtjeWillems Bakker.
68. Cornelisjansz. Hart, ged. Koedijk 22-2-1739, overl. Schermer Oudorp 28-5-1810, tr. Koedijk

20-12-1767
Samen met zijn vrouw ging hij met kerkelijke attestatie dd. 21 april 1807 van Koedijk naar Noord-
Schermer.

69. Stijntje Visser, ged. Koedijk 1-9-1743, overl. Schermer Oudorp 4-4-1815.
70. Jacobjansz. Boldewijn, ged. Koedijk 28-7-1743, veehouder, overl. vóór 26-8-1809, tr. Koedijk

8-1-1769
Als minderjarige had hij al geërfd van zijn grootvader Poulus Jacobsz. Boldewijn.
Tijdens de veepest periode 1769/1770 bezat hij 16 koeien waarvan er 14 ziek werden en 4 aan de
ziekte bezweken. Van zijn overschot gaf hij één koe aan zijn moeder omdat die nog zwaarder ge-
troffen was door vijf van haar acht koeien te verliezen.

Hij was in 1787 hoofdingeland van de Daalmeer en overleed vóór 26 augustus 1809, op welke
datum zijn erfgenamen bekenden aan de Regenten van Koedijk f 232-16-12 schuldig te wezen we-
gens achterstallige verponding en molengelden op de landerijen van wijlen Jacob Boldewijn. Zijn
nalatenschap was niet toereikend'.

71. Belijtjejacobs Hensbroek, overl. Koedijk 13-4-1801 (impost), tr. (1) Zuid-Scharwoude 5-5-1764
(impost) Jan Dirksz. Glasekas, overl. Zuid-Scharwoude 3-3-1766 (impost).

72. Jacob Pietersz. Butter, ged. Koedijk 30-5-1694, begr. ald. 28-9-1761 (impost), tr. Oudkarspel
28-6-1739
Jacob heeft waarschijnlijk lang op het bedrijf van zijn ouders gewerkt. In hun testament van 19
april 1725 bespreken ze met hem een prelegaat 'wegens van hem genoten diensten', bestaande uit
drie morgen weiland in de Mangelpolder, de helft van een houtbosje van 60 roeden (gemeen met
Cornelis Butter) liggende te Schoorl en een klokje gekocht uit het sterfhuis van Huijbert Slom-

Gens Nostra 60 (2005) 553



73- MaartjePieters, begr. Koedijk 20-12-1779 (impost).
74. PieterKuiper, zijn naam is alleen bekend uit de overlijdensakte van zijn dochter Neeltje.
76. PieterMadderom, overl. vóór 14-8-1763, overl. vóór 14-8-17632, tr. vóór 17523

77. NeeltjeKlaasPloeger, tr. (2) Broek op Langedijk 30-7-17704 Cornelisjansz. Slot(zic 206).
78. Pieter Bartholomeusz. (Miesz) Binks, ged. Schermerhorn 7-9-1721, schipper, overl. Broek op

Langedijk 22-1-1807, tr. vóór 1755
Pieter Miessen en zijn huisvrouw Neeltje Dirks wonen in 1755 te Broek op Langedijk en worden
dan voorgesteld om aldaar belijdenis te doen. In 1764 vermeld de lidmatenlijst van Broek op Lan-
gedijk: Pieter Bartholomeusz. Bink en zijn vrouw Neeltje Dirks Hensbroek. Het echtpaar testeert
13 september 1781 voor schepenen te Broek op Langedijk en herroept daarbij hun testament van
17 oktober 1767 voor de Alkmaarse notaris Adrianus Bolten. Zij legateren in 1781 hun schuit met
zeilen en treilen aan hun zoon Dirk. Zij testeren op 26 februari 1794 opnieuw y.oor schepenen6.

Pieter Bink is in de periode 1774-1792 meerdere malen schepen en lid van de vroedschap. Hij
overlijdt ten huize van zijn schoonzoon Cornelis Opdam. Op 28 januari 1807 is zijn nalatenschap
geïnventariseerd7. Het betrof 25 perceeltjes land met een totale oppervlakte van ruim 198 snees en
een volledige inboedel van meubels en aardewerk.

79. NeeltjeDirksz.Hensbroek, overl. vóór 1807.
80. Jacob de Geus, ged. Zuid Zijpe 23-2-1716, meelmolenaar, meelmolenaarsknecht, begr. Sint

Maarten 6-5-1782 (impost), tr. Zuid Zijpe 29-4-1742
Hij is aanvankelijk meelmolenaar aan de Grote Sloot in de Zijpe. Op 6 juli 1745 stellen zijn moeder
en schoonmoeder zich borg voor hem in verband met de impost op het gemaal8. In 1754 vertrekt
hij naar Sint Maarten. Daar wordt hij in 1767 nog genoemd als meelmolenaarsknecht. Hij zal via
de nalatenschap van zijn vader mede-eigenaar zijn geweest van de meelmolen bij Oude Niedorp.
Hij verkoopt in 1752 zijn halve aandeel aan zijn broer Pieter, meelmolenaar te Oude Niedorp.

81. Hilletje Cornelis Tol, ged. Tuitjenhorn 13-10-1720, overl. Sint Maarten 19-12-1786 (impost).
82. Pieter Cornelisz. Tol, ged. Warmenhuizen 12-7-1722, meelmolenaar, overl. ald. 25-2-1807, tr.

Warmenhuizen 5-6-1756
Hij is meelmolenaar te Warmenhuizen op de molen van zijn ouders. Eerst samen met zijn broer
Jan, die rond 1754 naar de molen in de Zijpe aan de Grote Sloot is gegaan. In 1767 wordt Reijer
Wognum genoemd als knecht op de molen te Warmenhuizen.

Pieter Tol is meerdere jaren burgemeester van Warmenhuizen. Bij zijn overlijden in 1807 in de
ouderdom van 85 jaar laat hij na: zes kinderen en vier kleinkinderen van een vooroverleden kind.

83. Antje Cornelis Wognum, ged. Warmenhuizen 3-10-1734, begr. ald. (impost) 1-4-1796.
84. Jan Klaasz. Kroon, vérm. geb. Noord-Scharwoude, kastelein, begr. Warmenhuizen 13-5-

1793 (impost), tr. Warmenhuizen 22-7-1769 (impost)
Hij koopt in mei 1768 een herberg met stal te Warmenhuizen, waar hij in 1771 genoemd wordt als
"casteleijn" in de Moriaan (een nog bestaand restaurant).

85. AaltjeSijmonsz. Kuiper, geb. Oudkarspel ca. 1744, herbergierster, overl. Warmenhuizen 7-8-
1826.

86. Jan Jacobsz. Sijpheer, grutter, begr. Noord-Scharwoude 29-11-1775 (impost), tr. (1) Noord-
Scharwoude 15-6-1770 (impost) Aechtje van Twuijver, ged. Zuid-Scharwoude 3-3-1748, begr.
Noord-Scharwoude 31-5-1771 (impost), dr. van Jacob van Twuijver en Antje Vroon; tr. (2)
Noord-Scharwoude 10-6-1773 (impost)
Hij zal te Noord-Scharwoude geboren zijn, maar wegens het verloren gaan van de registers is
de datum niet bekend. Aanvankelijk zal hij in de grutterij van zijn ouders hebben gewerkt. Zijn
moeder heeft in haar testament van 17 februari 1770 bepaald, dat hij na haar overlijden de grutterij
met huis, schuur en inventaris mocht overnemen. Zijn moeder overlijdt in 1770 en bij transport
van 7 mei 1770 nam hij 9/10 deel van de grutterij van zijn mede-erfgenamen over voor f4500,-.
Hij testeert op 16 november 1770 voor schepenen te Noord-Scharwoude. Na zijn overlijden in 1775
zet Vrouwtje Mul de grutterij voort, samen met haar zwager Jacob Sijpheer. Bij transportakte van
23 mei 1776 neemt hij het onroerend goed voor de helft over, nadat op 3 januari van dat jaar een
samenwerkingscontract is opgesteld. Zij zouden het bedrijf samen exploiteren en ook samen een

554 Gens Nostra 60 (2005)



huishouding voeren tot een van beiden zou gaan trouwen of bij onmin en overlijden. Nadat ze
hertrouwt met Reijer Roos is bij transport van 30 juni 1778 haar aandeel in de grutterij aan Jacob
Sijpheer overgedaan. Vrouwtje Mul en Reijer Roos maken te Tuitjehorn op 3 september 1778 een
testament waarbij als woonplaats wordt genoemd: 'Coud oven' (Koude Hoven is een in de oorlog
van 1799 afgebroken buurt ten noorden van Oudkarspel op de ambachtsdijk)'.

87. Vrouwtje Mul, ged. Nieuwe Niedorp 22-2-1749, begr. Harenkarspel 27-1-1783 (impost); tr.
(2) Harenkarspel 24-5-1778 Reijer Albertsz. Roos, wednr., ged. Harenkarspel 2-10-1746, overl.
Harenkarspel 27-11-1809, zn. van Albert Reijersz. Roos en Grietje Pieters Schrijver.

88. Martinus (Marteri) de Moor '", ged. Amsterdam 17-6-1714 (get. Johannes Kuijper, Hilletje
de Moor), predikant, overl./begr. Warmenhuizen 20/26-8-1784 (impost), otr./tr. (1) Am-
sterdam (Nieuwe Kerk) 14-8/1-9-1750 (impost Warmenhuizen 6-8-1750) Jacoba Margaretha
Sluijter, ged. verm. Amsterdam 3-8-1729, overl. Warmenhuizen 27-2-1752; tr. (2) Warmen-
huizen 24-1-1761 (impost)
Hij is gedoopt als Marten, doch krijgt op de Latijnse school de naam Martinus. Hij studeert te
Leiden en is van 1738 tot 1772 predikant te Warmenhuizen. Boedelscheiding 12 juni 1786 voor sche-
penen te Warmenhuizen.

89. ChristinaAlm, ged. Amsterdam (EL) 1-8-1727, overl. Warmenhuizen 31-1-1782 (impost).
90. Pieter Wognum, ged. Warmenhuizen 26-2-1736, boer, diaken en ouderling van de Gere-

formeerde kerk en molenmeester van Geestmerambacht, begr. Warmenhuizen 4-3-1782
(impost), tr. Warmenhuizen 24-4-1764 (impost)

91. Trijntje Koorn, ged. Warmenhuizen 16-10-1740, boerin, overl. ald. 10-5-1825.

»• • " I
T U'fl

s ^

Documentatiekaart van Geestmerambacht,
bijlage van Ir. P. duBurck, Bodemkarteringvan het tuinbouwdistrict Geestmerambacht,

uitg. Ministerie van Landbouw, Visserijen Voedselvoorziening, 's-Gravenhagei$s/
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92. Cornelis Cornelisz. Wonder, ged. Oude Niedorp 4-5-1738, schepen ald., overl. ald. 27-6-1799,
tr. Obdam 21-2-1762
Hij is meerdere jaren pachter van het Oude Niedorper Verlaat (kleine schutsluis).

93. Maartje van Twisk, ged. Obdam 7-5-1739, overl. Oude Niedorp 4-10-1828.
94. Jan Gerritsz. Kant, ged. Nieuwe Niedorp 12-12-1751, landman, overl. ald. 3-5-1822, tr. (2)

Nieuwe Niedorp 29-12-1816Jantj e Jeltus Dekker; tr. (1) Nieuwe Niedorp 26-2-1775
Jan is in 1773 aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde kerk te Nieuwe Niedorp.

95. MaartjePietersKampman (Overkamp), ged. Kolhorn 3-12-1747, overl. Nieuwe Niedorp 28-12-
1812.

96. [Ofte].
De familie Otto komt uit Hessen (Duitsland). In welke plaats deze familie heeft gewoond, is nog
niet duidelijk.

98. Jan Cornelisz. Hovenier, ged. Winkel 16-11-1698, boer, bouwer, overl. ald. 15-12-1780 (impost
ƒ3,-), tr. Winkel 1-4-1731
Hij is in 1750 boer en bouwer aan de Laagzijde te Winkel en is in 1742 genoemd als diaken en in 1753
als ouderling.

99. Jantjen CornelisLangereis, ged. Winkel 12-6-1707, overl. ald. 5-4-1781 (impost pro deo).
100. = 78. PieterBartholomeusz. (Miesz) Bink.
101. = 79. NeeltjeDirks Hensbroek.
102. JacobBartelmies Balder, overl. vóór 12-2-1770, tr.

Hij moet vóór 12 februari 1770 zijn overleden, omdat zijn ouders dan voogden aanstelden over zijn
nagelaten kinderen."

103. Bregje Cornelis Slot, geb. ca. 1740, overl. Broek op Langedijk 27-9-1819; tr. (2) Arij Cornelisz.

Nierop.
Na het overlijden van Jacob Balder, hertrouwt Bregje met Arij Nierop. Blijkens de kerkenraads-
notulen van Broek op Langedijk van 13 mei 1781 hebben Bregje en Ary verregaande onenigheid en
heeft hij bij haar het huis doen ontruimen. Op 3 februari 1782 wordt gemeld dat zij vrijwillig van
elkaar gescheiden zijn, terwijl op 4 augustus van datzelfde jaar geconstateerd wordt dat zij weer
verzoend zijn.

104. KlaasJansz. Kltffen, geb. ca. 1720, ged. Broek op Langedijk (doopsgezind) 2-10-1740, overl.
vóór 1784; tr. (2) GuurtjeKlaes, overl. vóór 10-11-1758; tr. (3) Maartje Frederikx van Saanen; tr.

W
Eerste echtgenote Ariaantje Jacobs is overleden vóór 25 oktober 1755, want op die datum zijn voog-
den over hun kinderen aangesteld.12 Tweede echtgenote Guurtje Klaas blijkt overleden vóór 10
november 1758 omdat dan de voogden over hun kind wordt aangesteld.13

Maartje Frederikx van Saanen werd in 1767 te Broek op Langedijk gereformeerd aangenomen.
105. Ariaantjejacobs, overl. vóór 25-10-1755.
106. Cornelis van Straten, tr.

De naam van Cornelis van Straten en de voornaam van zijn echtgenote zijn alleen bekend uit de
overlijdensakte van hun dochter Klaasje. Blijkbaar wisten de aangevers de achternaam van haar
moeder niet.

107. GrietjeNN.
108. PieterKorn, overl. vóór 25-1-1752, tr. (1) Maartje Cornelis, overl. vóór 30-10-1747, tr. (2) vóór

28-11-1747
Hij testeert op 9 december 1735 met zijn vrouw Maartje Cornelis voor schepenen te Broek op Lan-
gedijk.'4

Volgens het weesboek van Broek op Langedijk15 is hij voor 25 januari 1752 overleden. Maartje was
volgens dezelfde bron al vóór 30 oktober 1747 gestorven.

109. Trijntje Teunis, overl. vóór 31-12-1754.16
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ïio. Simon (SijmenjHendriksz. Ridder, overl. vóór 2-12-1778, tr. Zuid-Scharwoude 17-12-1757 (im-
post)
Hij trouwt als j.m. van Broek met Maartje Blom, j.d. van Zuid-Scharwoude. Hij overlijdt vóór 2 de-
cember 1778 op welke datum zijn kinderen genoemd worden als erfgenamen van Pieter Houwen.
Blijkens het weesboek van Broek op Langedijk zijn op 13 maart 1779 voogden aangesteld over zijn
kinderen.

111. MaartjeSijmonsBlom; tr. (2) TijsPietersz. Rapen, overl. vóór 1799.
Na het overlijden van Sijmon Ridder hertrouwt ze met Tijs Rapen, van wie ze in 1799 weduwe
blijkt te zijn. Zij bevindt zich dan in een zwakke toestand en is niet in staat haar tijdelijk onder-
houd te winnen.'7

112. ClaasDirksz.Houtkooper, ged. Noord-Scharwoude 11-1-1722, overl. na 1793, tr. Noord-Schar-
woude 10-4-1745 (impost)
Bij hun trouwen blijken beiden afkomstig uit Noord-Scharwoude.
Hij wordt in 1793 nog genoemd als lidmaat van de Gereformeerde kerk aldaar.

113. Neeltjejacobs Vrieskes, overl. 1782.
114. Pieter Pietersz. de Graaf (Graafje, hacker), verm. geb. Broek op Langedijk, bakker, begr.

Schoorldam 20-3-1797 (impost), otr./tr. Zuid-Scharwoude 25-11/10-12-1752 (impost)
Zijn vader koopt op 28 mei 1751 een bakkerij te Zuid-Scharwoude en verkoopt die op 7 juni 1753
door aan zijn zoon. De bakkerij ligt te Zuid-Scharwoude bij de "Cromme brug", aan de westzijde
van de weg. Drie jaar later op 4 juni 1756 verkoopt Pieter Pietersz. de bakkerij weer. Hij heeft in
1753 ook een aantal percelen bouw- en weiland verkregen uit de nalatenschap van zijn schoonou-
ders. In het tijdvak 1760-1763 verkoopt hij zijn land te Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk en
verhuist dan vermoedelijk naar Bergen waar in 1765 een kind van hem wordt gedoopt. In 1765 zij n
hij en zijn vrouw als lidmaten van de Gereformeerde kerk ingeschreven te Warmenhuizen. Ze wo-
nen dan te Schoorldam en zijn tijdelijk ook weer lidmaten te Schoorl. Hij is te Zuid-Scharwoude
enkele jaren schepen geweest (1758/1759 en 1761/1762) en overlijdt te Schoorldam onder Warmen-
huizen. Hij trouwt eind 1752 en op 7 december 1752 maakten ze hun huwelijksvoorwaarden voor
de schepenen. De ouders van Aaltje Oudes waren volgens het weesboek van Zuid-Scharwoude vóór
16 juni 1752 overleden.18 Haar overlijden is niet gevonden, maar op 8 mei 1796 is ze nog getuige bij
de doop van een kleinkind.

115. Aaltje Jam Oudes, overl. na 8-5-1796.
118. Joost Pietersz. Breker, ged. Den Hoorn (doopsgezind) 20-12-1739, timmerman, overl. Texel

april 1777, tr. {z)Antje]ansKnaap (doopsgezind); tr. (1) Texel 2-12-1761 (impost/6>)
Het Huijdecoperarchief vermeldt (waarschijnlijk 1747):19 een vrijer woont bij zijn moeder, die een
weduwe is. Is timmerman van zijn handwerk en vaart somtijds. Vaart voor timmerman en is thuis
zijnde een timmerman. Is een grauw jongeman en van goeden burgerhuize. Zijn moeder doet een
winkel. Aantekening op een los papiertje:19 Joost Pieters zijn moeder heeft een winkel van aller-
hande etenswaren en bont goed.

119. FrouwtjeAlbertsRemmers, ged. Den Hoorn (doopsgezind) 21-12-1755, overl. vóór 1770.
120. Pieter Cornelisz. Kooijman, begr. Bergen (NH) 19-3-1783 (impost ƒ 6,-), otr./tr. Obdam 10-1/8-

2-1739
Bij de geboorte van zoon Japik in 1739 woont het echtpaar in de vogelkooi onder Obdam. Pieter
vertrekt in 1747 van Hensbroek naar Bergen (NH). Hij maakte een testament voor notaris P. de
Lange te Alkmaar op 3 j uli 1779.20 Hij overlijdt in de Bergermeer.21

121. Grietje Jacobs Pels, ged. Hensbroek 15-10-1713, begr. Bergen (NH) 19-2-1779.
122. Joost de Wolf, geb. vóór 28-1-1733, kerkmeester en schepen te Egmond Binnen, overl. vóór

9-6-1761, tr. [i)LijsbetBoot, overl. vóór 10-11-1754; tr. [z)DieuwertjeJansLeecq, overl. vóór 11-4-
1755, dr. van Jan Pietersz. Leecq en Trijn Jacobs IJ ven; tr. (3)
Op 14 april 1757 verwerpt Joost de nalatenschap van zijn ouders."

Zijn eerste echtgenote Lijsbet Boot is overleden voor 10 november 1754. Hun kind krijgt begin
1755 voor moedersbewijs f 150,-.23 Met zijn tweede vrouw maakt hij op 10 november 1754 voor
schepenen te Egmond Binnen een testament op.22 Met zijn derde echtgenote laat hij huwelijks-
voorwaarden opmaken bij notaris A. Bolten te Alkmaar op 11 april 1755.24
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123. Aafje Cornelis Dalenbergh, geb. ca. 1728, overl. Egmond Binnen 1-3-1792 (impost); tr. (2) Jan
Aalbertsz. van den Berg.

124. Jan Gerritsz. deBoer, tr. Noord-Schermer (Stompetoren) 6-1-1732
Uit de doopgegevens van de kinderen kan worden afgeleid dat het echtpaar in 1733 in Schermer-
horn woonde, in 1734 en 1736 aan de Ursemmerweg en in 1742 aan de Noordervaart.

125. Maartj'e Roelof 's Zeeman.
Ze is in 1732 een j.d. uit de Schermeer en werd in 1729 als lidmaat aangenomen van de Gerefor-
meerde kerk te Oterleek.

126. Pieter Jansz. Han, overl. Heerhugowaard 22-8-1783 (lidmatenboek), tr. Schermeer 21-3-

1750
Hij is in 1743 reeds lidmaat van de Gereformeerde kerk van Oterleek en Oudorp en woont dan in
de Heerhugowaard aan de Middelweg. Zijn echtgenote komt uit de Schermeer. Bij de doop van de
kinderen heet ze Maartje Willems Punt. De kinderen worden gedoopt in Oterleek, doch ingeschre-
ven in het doopboek van Oudorp.

127. Maartje Willems Punt.

GENERATIE VIII

128. Bouwen Jacobsz. Geus, ged. Koedijk 5-9-1683, veehouder, overl. ald. 26-8-1718 (impost pro
deo), otr./tr. Koedijk 18-12-1806/2-1-1707 (impost onvermogend)
Hij zal veehouder zij n geweest want hij pachtte in 1716 het weiland te Oosterwael, bij de Harpedel,
groot ruim één morgen, behorende tot de Vroonlanden. Hij trouwt als Bouwen Jacobsz, j.m., met
Trijntje Dirks, j.d., beiden van Koedijk. Later wordt ze Trijntje Dirks Baenman genoemd.

Het echtpaar bezit een huis en erf te Koedijk dat op 11 mei 1724 door de voogden over hun kinde-
ren is verkocht. In de transportakte worden de namen van de ouders vermeld als Bouwen Jacobsz.
Geus en Trin Dircks Baenman.

129. Trijntje Dirks Baenman, ged. Koedijk 27-2-1684, overl. ald. 6-12-1723 (impost pro deo).
130. Cornelis Pietersz. Butter, ged. Koedijk 9-1-1678, begr. ald. 5-6-1729 (impost), tr. Oudkarspel

14-3-1706
Cornelis wordt in 1721 en 1722 genoemd als oud schepen van Oudkarspel.'5 Hij bezit een boerderij
op het Noordeinde van Koedijk onder de banne van Oudkarspel en overlijdt aldaar. Grietje Rus
doet haar kinderen Maartje, Jan, Aafje en Pieter, voor de weeskamer te Oudkarspel op 7 novem-
ber 1731 bewijs van hun vaders erfdeel. Behalve geld en land zou elk kind een stal (= twee) koeien
toebedeeld krijgen.*6 Voogden over de kinderen zijn hun volle ooms Jan en Jacob Pietersz. Butter,
die ook op het Noordeinde van Koedijk onder de Banne van Oudkarspel wonen. Tevens is bepaald
dat de grootvader en grootmoeder van de kinderen van vaderszijde, zonder huur te betalen, in
het huis mochten blijven inwonen. Ze moeten wel bijdragen in de kosten van reparatie en onder-
houd.

Op het Noordeinde, onder de banne van Oudkarspel, staan in 1731 negen huizen. Hiervan is er
één eigendom van de weduwe van Cornelis Butter.27

De kinderen uit het huwelijk van Cornelis Butter en Grietje Rus, Maartje, Jan, Aafje en Pieter,
tekenen op 29 december 1761 een verklaring dat zij hun vaders bewijs uit handen van hun stiefva-
der Pieter Hartog en hun overleden moeder Grietje Pieters, hebben ontvangen. Het bedraagt voor
ieder f 100,- aan geld, twee koeien of ook nog eens ƒ 100,-, voor ƒ 100,- aan land en een bed met
toebehoren.28

131. Grietje Pieters Rus (Stam), ged. Koedijk 4-1-1688, overl. ald. 4-11-1761 (impost); tr. (2) Oudkar-
spel 7-11-1731 (impost) Pieter Pietersz. Hartog, weduwnaar.

134. WillemBacker.
Woonde in 1752 te Sint Maarten en was op 5 augustus 1752 in de Zijpe aanwezig bij de aangifte
impost trouwen dochter Guurtje.
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136. ]anAlewijnsz. Hart, begr. Koedijk 14-6-1773 (impost), tr. Koedijk 20-7-1738
Jan Alewijns komt voor in de kohieren van de ïoo5 en 200' penning van Uitgeest in 1727,1731 en
1736 als wonende op de Oostergeest. Hij trouwt in 1738 te Koedijk als j.m.van Uitgeest, doch nu
wonende te Koedijk, met de weduwe Aegje Cornelis Swaan. Jan Hart en Aagje Swaan testeren 26
april 1763 voor schepenen te Koedijk. Zij was toen ziekelijk.29 De boedelscheiding vindt plaats op 1
maart 1771 voor notaris Andries Bootsman te Alkmaar.3"

137. Aagje Cornelis Swaan, begr. Koedijk 25-6-1763 (impost), tr. (1) Koedijk (schepenen) 20-1-1726
Albert Claasz. Blokdijk (doopsgezind), begr. Koedijk 5-7-1737 (impost).

138. Cornelis Pietersz. Visser, ged. Koedijk 2-3-1698, verm. landbouwer, begr. ald. 9-8-1776 (im-
post), tr. (1) Koedijk 31-3-1720 Maartje Arie'ns Volkers, ged. Koedijk 8-12-1697, overl. ald. 4-1-
1738 (impost), dr. van Arian Dirksen Volkers en Neeltje Willems; tr. (2) Koedijk 9-10-1740
Volgens een transportakte van 13 maart 1729 waarin Cornelis Pieters Visser genoemd wordt en dan
getrouwd is met Maartje Ariens, dochter van Arien Dirks Volkers."

Cornelis testeert samen met Trijntje Pieters op 10 juli 1741 voor schepenen te Broek op Lange-
dijk.32 In 1748 - kerkelijke attestatie 21 augustus - vertrekt hij met zijn gezin naar Limmen. Hij
woont later als regerend schepen later te Bergen (NH). Hij testeert daar met Trijntje Pieters op 5
januari 1759 voor schepenen.33 Later vertrekt hij weer naar Koedijk waar hij is overleden.

Trijntje Pieters familienaam wordt alleen genoemd in de overlijdensakte van haar dochter
Stijntje. Haar eerste man, Cornelis Admiraal, woont bij trouwen in de Woggelummerbuurt onder
Alkmaar.

139. Trijntje Pieters Olieweijer, ged. Koedijk 1-1-1709, begr. ald. 29-7-1780 (impost), tr. (1) 5-3-1730
Cornelis Claasz. Admiraal (Molenaar), overl. vóór 9-10-1740.

140. Jan Poulusz.Boldewijn, ged. Koedijk 23-10-1704, veehouder, begr. ald. 1-12-1747 (impost f6,-
), tr. Koedijk 15-10-1741
Hij koopt op 22 november 1742 een huis te Koedijk even benoorden de kerk. Hij is van 1745 tot zijn
overlijden hoofdingeland van de Daalmeer en is op 9 maart 1745 aangenomen als lidmaat van de
Gereformeerde kerk. Hij overlijdt volgens de lidmaten lijst aan 'de kinderpokjes'. Hij trouwt met
de Heerhugowaardse Guurtje Wijn. Ze maken een testament op 1 mei 1742 voor notaris Adrianus
Bolten te Alkmaar. Zij is dan 'ziekelijk en te bedde'. Haar moeder leeft dan nog. Indien Guurtje als
langstlevende kinderloos komt te overlijden, zal haar nalatenschap toch naar de familie van haar
man gaan, omdat alles daar vandaan komt.

Guurtje woont op 29 januari 1767 nog te Koedijk op welke datum ze haar huis, in 't midden van
het dorp, verkoopt aan haar zoon Jacob en van hem een huis koopt gelegen op Cunbuurt. Ze had in
1769 acht koeien, waarvan er vijf stierven aan de veepest. Van haar zoon Jacob heeft ze toen een koe
gekregen.

141. Guurtjejans Wijn, wrs. begr. Koedijk 15-7-1787 (impost).
142. Jacob Hensbroek.
144. PieterJansz.Butter (Botter), begr. Koedijk 23-2-1738 (impost), tr. Koedijk 31-1-1672

Hij bezit in 1731 een boerderij op het Noordeinde van Koedijk in de banne van Oudkarspel. Het
testament is van 19 april 1725 voor notaris Jan van Twuijver te Zuid-Scharwoude. Hij woont dan
met zijn vrouw op het Noordeinde van Koedijk in de banne van Oudkarspel.34 Op 29 april 1730
wordt hij genoemd als oud-schepen van Oudkarspel.35 Impost begraven wordt betaald door Pieter
Hartog, de tweede man van zijn schoondochter Grietje Pieters Rus, bij wie Pieter inwoonde.

145. Trijn Cornelis Volkers, begr. Koedijk 12-10-1728 (impost, betaald door P. Saskers).
152. Nanning Cornelisz. Madderom, ged. Broek op Langedijk 18-11-1672, tuinbouwer, tr.

Hij is tuinbouwer te Broek op Langedijk en in 1726 een van de gedupeerden die in dat voorjaar on-
deugdelijk bloemkoolzaad hebben gekocht van de Haarlemse zaadkoper Jan Koenisz.36 Hij koopt
in 1697 een huis te Broek op Langedijk en wordt in 1735 genoemd als weesmeester aldaar. Het tes-
tament van hem en zijn echtgenote Jantje Jans is van 7 oktober 1734. De twee jongste kinderen zijn
dan Jan en Pieter.37 In een akte betreffende de verkoop van land te Zuid-Scharwoude van 16 maart
1729 wordt hij genoemd als gehuwd met Jannitje Jans Bloem.38

153. JannetjeJansBloem.
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De Ursulakerk te ̂ armenhuizen in 1740,getekend en beschreven door G. Boomcamp
(Regionaal Archief Alkmaar, collectie aanwinsten nr.33)

154. Klaas Teeuwisz. Ploeger, weesmeester te Broek op Langedijk, overl. vóór 29-6-1747^, tr.

155. Neeltjejans.

156. Muus (Mies) Cornelisz. Bink, tr. Schermerhorn 12-12-1717
De naam van de moeder wordt bij de dopen niet vermeld.

157. NeeltjeAartes.
158. DirkPietersz. Hensbroek, overl. verm. Sint Pancras 1754, tr.

Hij is vermoedelijk een zoon van Pieter Ariensz. Hensbroek. Hij wordt met zijn vrouw in 1744
genoemd als lidmaat van de Gereformeerde kerk te Sint Pancras en overlijdt vermoedelijk aldaar
in 1754. Zijn echtgenote Aegje Baerts Hartog, woont op 8 april 1757 te Broek op Langedijk en ver-
kocht op die datum een stuk weiland aan haar zoon Jan Dirksz. Hensbroek.

159. AagjeBaerts Hartog, overl. na 8-4-1757.
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160. Cornelisjansz. de Geus, ged. Schagen 29-4-1691, meelmolenaar, overl. vóór 1731, tr. Schagen

30-4-1713
Hij is in 1714 meelmolenaar in de Zijpe als huurder van de molen in de bocht aan de Grote Sloot.
In 1720 is hij meelmolenaar te Sint Maarten.40 Op 31 mei 1723 koopt zijn vader, schoolmeester te
Schagen, een korenmolen met huis en land tussen Oude Niedorp en het Verlaat.41 Vermoedelijk
is Cornelis kort daarna meelmolenaar te Oude Niedorp. Op 16 februari 1727 wordt hij aldaar aan-
genomen als lidmaat van de Gereformeerde kerk. Hij zal voor 1731 overleden zijn, want in dat jaar
vermeldt het kohier van de verponding van Oude Niedorp: 'De meelmolen van de kinderen van
Cornelis de Geus, eigen gebruik'. Aeghtje woont in 1745 nog te Oude Niedorp en stelt zich dan
borg voor haar zoon Jacob ten behoeve van de impost op het gemaal.

161. Aeghtje Jacobs Kuijl, ged. Schagen 16-9-1691, overl. na 1745.
162. CornelisPietersz. Tolhuijs (Tol), ged. Oude Niedorp 2-3-1698, meelmolenaar, overl. Warmen-

huizen 1-5-1740 (impost), tr. Sint Maartensbrug 26-2-1719
Cornelis Tolhuijs alias Tol en later alleen bekend als Tol, is meelmolenaar te Warmenhuizen. Hij
koopt op 19 maart 1726 de korenmolen aldaar van Hillebrant Pietersz, meelmolenaar in de Oude
Zijp. Door zijn huwelijk met Anna Jans Hilles, is hij tevens mede-eigenaar van de molen in De Zij-
pe aan de Grote Sloot, die in 1726 blijkbaar bemalen werd door de oom van zijn vrouw: Hillebrant
Pietersz. Hilles, die ook haar voogd is geweest.

Anna Hilles testeert 26 oktober 1725 te Alkmaar voor notaris Adriaan van der Hoeve, welk tes-
tament ze op 11 januari 1727 herroept voor notaris Cornelis Coningh te Warmenhuizen. Later tes-
teert zij op 28 augustus 1754 voor schepenen te Warmenhuizen en vermaakt dan aan haar dochters
Hilletje en Neeltje al haar kleren en gouden en zilveren sieraden en aan haar zoons Pieter en Jan
alle inboedel en huisraad.

163. Anna Jans Hilles, overl. Warmenhuizen 7-7-1760 (impost).
164. = 162. Cornelis Pietersz. Tolhuijs (Tol).
165. = 163. Anna Jans Hilles.
166. Cornelis Reijersz. Wognum, ged. Warmenhuizen 24-5-1711, veehouder, begr. ald. 15-9-1746

(impost), tr. Warmenhuizen 12-7-1732 (impost)
167. Maartje Garbrants Smit, ged. Warmenhuizen 23-3-1710, begr. ald. 19-12-1757 (impost); tr. (2)

Warmenhuizen 6-9-1749 (impost) Cornelis Vader.
168. Klaas Adriaansz. Kroon, ged. Oudkarspel 4-1-1707, overl. Noord-Scharwoude 31-8-1750 (im-

post), tr. (2) Noord-Scharwoude 11-12-1744 (impost) Anna Sijmons, overl. verm. Noord-
Scharwoude 26-5-1750; tr. (1) Oudkarspel 27-3-1734 (impost)
Zijn vrouw en hij zijn op 23 september 1735 aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde kerk te
Noord-Scharwoude. Hij is in 1746 diaken aldaar.

169. Aagjejansjoosten, overl. Noord-Scharwoude 16-12-1743 (impost).
170. Sijmonjacobsz. Kuijper, ged. Noord-Scharwoude 22-1-1710, overl. 1751 (volgens lidmatenlijst

tussen september en november 1751), tr. Oudkarspel 23-8-1731 (impost)
Hij wordt samen met zijn vrouw op 7 maart 1734 aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde
kerk te Noord-Scharwoude. Bij huisbezoek op 12 augustus 1748 worden Sijmon Kuijper en zijn
vrouw aangesproken over het schenden van de dag des Heren met het tappen en te laten kaatsen
en wordt hen tot beterschap vermaand.

171. AntjeCornelisConing, begr. Oudkarspel 15-10-1751 (impost).
172. Jacobjacobsz. Sijpheer, overl. Noord-Scharwoude 24-5-1755, tr. De Rijp 30-6-1730 (impost)

Hij woont in 1730 te De Rijp. Zijn doop of voorgeslacht is aldaar niet gevonden. (Mogelijk is hij
afkomstig uit Nieuwe Niedorp, waar de naam Sijpheer meer voorkomt). In 1726 trouwt hij te De
Rijp Anna Sijmons Sijpheers uit Nieuwe Niedorp. Zij is doopsgezind en trouwde voor schout en
schepenen.

Jacobjacobsz. Sijpheer, wonende te De Rijp, koopt (transport op 17 mei 1732) van Jan Cornelisz.
Gorter een woonhuis, gorterij en schuur over de Westburgsloot te Noord-Scharwoude voor twee-
duizend gulden. Het gortersgereedschap en de paarden zijn afzonderlijk gekocht. Het gezin Sijp-
heer vertrekt daarna naar Noord-Scharwoude om aldaar het gruttersvak uit te oefenen. Hij wordt
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in september 1733 aldaar aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde kerk en was later ouder-
ling. Hij maakt op 27 juni 1730 voor notaris Pieter Schoolhouder huwelijkse voorwaarden met
de toen nog minderjarige Guurtje Dirks Bent. Haar voogden zijn Kornelis Groen en Dirk Jansz.
Bakker. Beide ouders van Guurtje zijn dan waarschijnlijk overleden. De impost is op 30 juni 1730
te De Rijp betaald met de aantekening dat het huwelijk voor schout en schepenen zou worden ge-
sloten. Dit zou er op kunnen wijzen dat Jacob Sijpheer niet tot de Gereformeerde kerk behoorde.
Het jonge paar testeert op 12 november 1730 voor notaris Pieter Schoolhouder te De Rijp. Guurtje
wordt in maart 1734 te Noord-Scharwoude aangenomen als lidmaat van de Gereformeerde kerk.

Guurtje Bent zet na het overlijden van haar man (in 1755) het gruttersbedrijf voort. In 1758 heeft
ze tien kinderen van wie er dan drie meerderjarig zijn. Zij is dan ziekelijk en stelt dan in een akte
voor schepenen te Noord-Scharwoude tot voogden over haar na te laten kinderen aan: Jan en Cor-
nelis Maches te Wormerveer. Op 21 juni 1769 passeert zij een akte voor schepenen te Noord-Schar-
woude betreffende de verkoop van een obligatie. Op 17 februari 1770 maakt zij een testament voor
schepenen. Ze approbeert daarbij haar testament van 27 april 1765. (Dat is niet bewaard gebleven).
Ze bepaalt nu dat de grutterij met het huis, schuur en erf, waar zij nu in woont, na haar overlijden
aan haar zoon Jan Sijpheer in eigendom zal overgaan met het recht om op het erf 'Het Cos' een
wagenhuis met berging te bouwen tot berging van een wagen en chees. Dat alles voor vijfduizend
gulden. Voor de grutterij inventaris bestaande uit paarden, wagen, chees(rijtuig), tuigen, schuitje,
kruiwagen en de laden, maten, zakken, kuipen en zeven en wat er verder toe behoort moet nog
eens duizend gulden worden betaald. Haar zoon Jacob krijgt vooraf voor zijn trouwe dienst dui-
zend gulden en twee stukjes weiland. Hij mag ook het huis 'Het Cos' met erf en tuin tegen taxatie-
waarde overnemen. Als Jan voor zijn moeder komt te overlijden, dan komt het eerder genoemde
prelegaat aan Jacob te vervallen en krijgt Jacob in plaats daarvan de grutterij.

Hun oudste kind is in De Rijp gedoopt; de andere negen zullen in Noord-Scharwoude geboren
zijn.

173. Guurtje Dirks Bent, ged. Graft 22-9-1709, overl. Noord-Scharwoude 14-3-1770.
174. Jan Lammertsz. Mul, overl. Nieuwe Niedorp 8-12-1753. Boerderij Koetenburgh, tr. (1) Nieu-

we Niedorp 27-11-1740 AntjeCornelis; tr. (2) Nieuwe Niedorp 20-2-1746
175. GeertjePietersHuijsman, ged. Nieuwe Niedorp 18-2-1720, overl. ald. 10-1-1763; tr. (2) Nieuwe

Niedorp 7-3-1756 Jan K<w,j.m. van Obdam.
Boedelscheiding in 1756 en 1763 te Nieuwe Niedorp.42

176. Pieter Martensz. de Moor, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 19-12-1685 (get. Lambert Pietersz.
Roose, Jannetje Pieters van Roose, Aeltje Jans van Roose), loodgieter, overl./begr. Amster-
dam 8/14-1-1744 (Nieuwe Kerk), otr./tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30-12-1713/14-1-1714
Pieter de Moor, van Amsterdam, loodgieter, 28 jaar, in de Oude Lelijstraat, geassisteerd met zijn
vader Marten de Moor. Sara Konijn, van Amsterdam, 22 jaar, woont als voren, haar vader Barent
Konijn tot Arnhem. De ondertrouw is ook te Arnhem ingeschreven in het gebedenboek van de
Grote Kerk. Boedelscheiding 21 mei 1744 voor notaris Hendrik van Aken.

177. Sara Konijn, geb. ca. 1691 (niet in Arnhem gevonden), begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 8-7-
1719.

178. Swerus Almoog (Alm, Almo, Allem, Almoeg, Almoegh), geb. ca. 1690, begr. Warmenhuizen
29-10-1761 (impost), otr. Amsterdam 25-4-1720
Swerus Almoegh, van Carelskroon, 30 jaar, op de Stroomarkt, ouders dood, geassisteerd met
Roelof Valk. Anna Vaaks, van Esens, 22 jaar, op de Roosgracht, geassisteerd met haar moeder Anna
Rave. Getekend: Sweeres Almoeg en Anna Fagts.

Hij is afkomstig van Karelskroon, dat wil zeggen Karlskrona op de zuidkust van Zweden. Op 2
maart 1718 is hij ingeschreven in het communicantenboek van de Evangelisch Lutherse Gemeente
te Amsterdam.

In het begraafregister van de Noorderkerk te Amsterdam is vermeld op 6-7-1734: 't Kind van As-
werus Almo, in 't Klijner Hemelrijk, klijn. Het is niet duidelijk om welk kind het gaat. In hetzelfde
begraafregister: 12-9-1739 Anna Barbers Voogts, huisvrouw van Sweeris Alm, Schipper om de West,
op 't Heekelvelt in de Swarte (blül)steeg. Blijven vier kinderen na.
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Swerus woont in 1760 nog te Amsterdam en is aanwezig bij het opmaken van de huwelijksvoor-
waarden tussen zijn dochter Christina en Martinus de Moor. Hij overlijdt in Warmenhuizen.

Indien Swerus Alm zeevaarder is geweest, zoals uit de aanduiding 'Schipper om de West' kan
worden verondersteld, dan is het niet onmogelijk dat de voorwerpen in de boedel van dominee De
Moor, die met de zeevaart te maken hebben, van hem afkomstig zijn.

Mogelijke familieleden die in dezelfde periode in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan:
21-9-1725: Swerus Pieterse Alm, van Maasterland, 27 jaar, in de Schipperstraat, ouders
dood, geassisteerd met Roelof Brink en Wijntje Willems, van Amsterdam, 32 jaar, in de
Jonkerstraat, geassisteerd met haar vader Willem Dekker.
13-8-1756: Swerus Alm, van Carelscroon, Luthers, 33 jaar, in de Ridderstraat, ouders dood,
geassisteerd met Hendrik Regters, Maria Luesink, van Amsterdam, Luthers, weduwe van
Hendrik Hop, woont als boven. Ze tekent: Maria Lusing.

179. Anna Fagts (Faags, Faagts, Vaaks, Voogt, Voght, Voogs), geb. ca. 1698, begr. Amsterdam 12-

9-1739-
Zij is afkomstig uit Esens, een dorp op de noordkust van Oostfriesland, tegenover het eiland Lange
Oog.

180. = 166. Cornelis Reijersz. Wognum.
181. = 167. Maartje Garbrants Smit.
182. Jacob Claasz. Koorn, verm. geb. Schagen ca. 1713, overl. Warmenhuizen 7-11-1764, tr. War-

menhuizen 14-8-1740
183. MaartjeJansSchipper, begr. Warmenhuizen 6-5-1749 (impost).
184. Cornelis Cornelisz. Wonder (de]ong), ged. Oude Niedorp 18-8-1697, marktschipper, overl.

vóór 1762, tr. Oude Niedorp 1-3-1722
Is ter onderscheiding van zijn vader Cornelis Cornelisz. Wonder de Jong genoemd. Hij is meerdere
jaren schepen van Oude Niedorp, woonde aan het Niedorper Verlaat en is marktschipper op Alk-
maar. Zowel Cornelis als zijn vrouw Trijntje, die afkomstig is van de Hoogwouder Gouw, zijn voor
1762 overleden.

WATXK 'POORT t* ALKMAAR

Waterpoort Alkmaar anno 1726, oostelijk van de Friese Poort
(ets naar een tekening van Cornelis Pronk)
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i85- TrijntjePietersEtz, overl. vóór 1762.
186. Jan Jansz. van Twisk, geb. ca. 1680, veehouder, overl. Obdam 4-1-1750, tr. (1) Obdam 21-12-

1721 Theodora Gerrits Velthuijs, j .d. Berkmeerdijk, overl. vóór 23-4-1724, dr. van Gerrit We-
ijers Velthuijs en Adriana Bloemendaal; tr. (2) Obdam 4-5-1732
Hij leent in 1735 vijfhonderd gulden van het Abram van der Meer fonds. Dat geld heeft hij nodig
wegens processen voor zijn dochters zaken. Hij heeft ook toezicht op de rekening van dit fonds en
krijgt in 1745 ƒ 330,- voor de aankoop van 22 melkschapen met de opdracht die te verdelen onder
de door de veepest getroffen familieleden. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote Theodora
Velthuijs, hertrouwt hij zijn dienstmaagd Dieuwer Schipper.

Hij woont aan de Berkmeerdijk onder Obdam en overlijdt daar begin 1750 op 70-jarige leeftijd.
187. DieuwertjeAriëns Schipper, geb. Oude Niedorp ca. 1709, ged. Obdam 20-4-1732, als volwas-

sene, was van oorsprong misschien Evangelisch-Luthers, overl. na 1774.
In het doopboek van de Gereformeerde kerk te Obdam is vermeld: '10 april 1732 zijn alhier in onse
kerk gedoopt twee vrouwspersonen, zijnde twee zusters van Oude Niedorp van geboorte, maer de
oudste de dienstmaagd van Jan van Twisk. En nu meteen de bruijd geworden van Jan van Twisk
genaemd Diewer Ariens, de ander is de huijsvrouw van Japik Met, getrout 6 jan. 1732 genaamt
Trijn Ariens. De oudste is genaamt Diewer, de jongste Trijn. Nadat zij alvorens belijdenis gedaen
hadden'.

Zij zet, na het overlijden van Jan, het boerenbedrijf voort en woont op 7 juni 1774 nog aan de
Berkmeerdijk onder Obdam (boedelscheiding tussen haar en de kinderen en kleinkinderen van
Jan van Twisk). De gehele boedel bestaat dan uit:43

1. Een boerenhuis, schuur en erf met ruim 26 morgen land, gelegen aan de Berkmeerdijk: ƒ 6395,-

2. Ruim tien morgen land in meerdere percelen onder Obdam aan de Spierdijk: ƒ 2705,-.
3. Nog één morgen 250 roeden onder Obdam: ƒ 600,-.
4. Nog vij f morgen 120 roeden aldaar: ƒ 1600,-.
5. Eén morgen rietland aldaar in de Braken: ƒ 150,-.
6. Nog in de Braken aldaar riet- en weiland samen 8 morgen 592 roeden:ff 1000,-.
7. Land in de Zuid-Schermer groot 22 ag'len 2 metjes: ƒ 750,-.
8. 41 geerzen 10 snees en 11 roeden land in Veenhuizen: ƒ 800,-.
9. Nog 4 morgen en 484 roeden land in de Berkmeer onder Obdam: ƒ 500,-.
10. Nog 5 geerzen en 9 snees land onder Schagen: ƒ 350,-.
11. De helft van een boerenhuis en erf met bijn 59 geerzen land op de Nes onder Schagen: ƒ 2000,-.
12. De helft in een boerenhuis, pakhuis en erf met bijna 57 geerzen land onder Oude Niedorp met

nog een hout- en rietbosje in de Heerhugowaard: ƒ 1500,-.
Voorts nog effecten tot een bedrag van ƒ 4350,-; 16 gebeterde kalfkoeien af 80,-: ƒ 1280,-; zes on-

gebeterde koeien en vier hokkelingen: ƒ 350,-; een paard: ƒ 60,-; veertig stuks wolvee: ƒ 200,-; een
zeug met negen biggen: ƒ 25,-; huisraad en inboedel.

188. Gerrit Jansz. Kant(Kwink), ged. Nieuwe Niedorp 3-10-1717, schepen en ouderling, overl. ald.
13-6-1771, tr.
Bij zijn huwelijk heet hij Kant, bij de doop van zijn eerste vier kinderen Kwink en daarna weer
Kant.

189. Dieuwertje WillemsBleeks, ged. Nieuwe Niedorp 3-10-1723.

190. PieterCornelisz. Kampman (Campman), tr.
Tijdens de grote brand te Kolhorn op 15 september 1788 is kennelijk ook het huis van Pieter Kamp-
man getroffen. Hij woont aan de Nieuwe Streek, vanuit het zuiden gerekend juist voorbij het
Menno-gezinde Preekhuis, en geeft dan op een schade van f 1600,- te hebben geleden.44

191. TeetjeJansBos, ged. Zuid Zijpe 28-1-1714.
196. Cornelis jansz. Hovenier, geb. ca. 1669, schepen, armenvoogd en ouderling te Winkel, overl.

Winkel 9-7-1735 (lidmatenlijst); tr. (2) Winkel 7-11-1723 Grietjejans Mooij, wed. uit de banne
van Nierop, overl. Winkel 29-5-1732 (lidmatenlijst); otr. (1) Winkel 11-10-1692
De kinderen Dirk en Aafje zijn op bijna volwassen leeftijd gedoopt.
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197- AnneDirks, j .d. van Aartswoud, overl. vóór 1723.
198. Cornelis Jacobsz. Langereis, geb. ca. 1673, diaken, ouderling, schepen en burgemeester te

Winkel, overl. Winkel 28-1-1741 (lidmatenlijst), tr.
Blijkens een getuigenverklaring is hij op 26 april 1734 61 jaar.4S

199. AntjeArijaans, overl. Winkel 5-121751 (lidmatenlijst).
200. = 156. Muus (Mies) Cornelis Bink.
201. = 157. NeeltjeAartes.
202. = 158. Dirk Pietersz. Hensbroek.
203. = 159. Aagje Baerts Hartog.
2O4.Bartelmies Balder, geb. ca 1703, overl. Broek op Langedijk 1-8-177846, tr.

Hij is op 10 januari 1721 nog geen 18 jaar. In 1750 en later is hij diaken te Broek op Langedijk en
vanaf 1764 ouderling. In 1775 is hij weesmeester en lid van de vroedschap.

Na het overlijden van Bartelmies en zijn echtgenote is op 8 maart 1787 een scheidingsakte van
hun nalatenschap opgemaakt.7 Het betreft een huis en erf, 43 perceeltjes land en zevenduizend
gulden aan obligaties.

205. GrietjeAarjensHillen, overl. Broek op Langedijk 17-10-1776.
206.Cornelis Jansz. Slot, overl. na 1770; tr. (2) Broek op Langedijk 30-7-17704 Neeltje Klaas Ploeger

(zie 77); tr.(i)
Hij testeert op 28 januari 1737 voor schepenen te Broek op Langedijk met zijn vrouw Antje Jans
Kaar.14 Hij is in 1749 schepen te Broek op Langedijk en wordt in 1770 nog genoemd als ouderling.

zo7.Antje]ansKaar(Slot), overl. vóór 30-7-1770.
Ze komt op de lidmatenlijst van Broek op Langedijk in 1752 voor als Antje en in 1764 als Antje Slot.

zo8.Jan Willemsz. Kliffen (Klijf), geb. ca. 1680, ged. Broek op Langedijk (doopsgezind) 29-9-1703,
overl. vóór 1732.
Als Jan Willemsz. Klijf koopt hij land te Broek op Langedijk op 5 januari 1707 en 8 juni 1715.47 Hij
moet voor 1732 overleden zijn, want het verpondingsregister van Broek op Langedijk noemt in
1731/1732 als eigenaresse van een huis 'Jan Klifs weduwe'. Haar naam is echter niet bekend.

216. PieterAelbertsz. Kom, overl. vóór 19-12-1721, tr.
Bij de huwelijksvoorwaarden van zoon Aalbert op 19 december 1721 wordt hij niet genoemd, om-
dat hij vermoedelijk toen al overleden was.

217. Trijntje Pieters, overl. na 11-6-1734.
Zij testeert als weduwe voor schepenen te Broek op Langedijk14 op 25 oktober 1725,29 november
1729 en 12 juni 1734 en op 11 juni 1734 voor notaris J. vanTwuijver te Zuid-Scharwoude.48

zzo.Hendrik Cornelisz. Ridder, overl. na 1759; tr. (2) vóór 14-7-1738 Lijsbetjans Kaar, dr. van Jan
Jacobsz. Kaar (zie 414) en Bregtje Bartelmies (zie 415); tr. (1)
Hij wordt in 1759 door de kerkenraad van Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude vermaand we-
gens gedurige dronkenschap. Lijsbet testeert op 14 juli 1738 voor schepenen.14

221. NeeltjeHouwens, overl. Broek op Langedijk vóór 17-3-1738.49

De boedelscheidingsakte is van 6 december 1754.50

222. Sijmon]ansz. Blom, begr. Zuid-Scharwoude 28-2-1782 (impost), tr.
Hij woont te Zuid-Scharwoude en testeert met zijn vrouw op 5 april 1767 en 12 oktober 1778 voor
schepenen aldaar.

De impost bij hun overlijden is betaald door zoon Jan.
223. Grietje)acobsBlom, overl. Zuid-Scharwoude 23-11-1779 (impost).
zz4.Dirk Louris Houtkooper, ged. Noord-Scharwoude 27-6-1688, is onder andere schepen te

Noord-Scharwoude, begr. Noord-Scharwoude 19-2-1725 (impost), tr. Noord-Scharwoude
17-1-1712

225. Grietje Claas; tr. (2) Noord-Scharwoude 9-12-1725 Ootjer Aarjensz, weduwnaar, Noord-Schar-
woude.

zzS.Jacob Maartens Vrieske, weesmeester te Noord-Scharwoude (1746).
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228. PieterDirksz. Backer, bakker, verm. overl. vóór 1771, tr.
Hij is bakker te Broek op Langedijk en koopt aldaar een huis met bakkerij en baknering en al het
gereedschap voor ƒ 588,-. Het transport vindt plaats op 15 april 1722, doch de rechten zijn al in-
gegaan op 1 januari 1721. Verkoper is Claas Tomasz, meelmolenaar te Noord-Scharwoude. Pieter
verkoopt het huis met de bakkerij van 'rogge- en tarwebrood' op het Noordeinde van Broek op
Langedijk met een pakhuis en alle gereedschappen op 27 mei 1757 voor tweeduizend gulden. Op
dezelfde dag koopt hij voor f80,- een huis met voor- en achtererfin 't midden van het dorp.

Pieter Dirksz. Bakker is ook schepen en enkele malen ouderling te Broek op Langedijk. In 1752
wordt hij als lidmaat genoemd samen met zijn vrouw Aaltje. De huwelijksdatum is niet gevonden.
Ze testeren op 14 april 1729 voor notaris Jan van Twuijver te Zuid-Scharwoude.5'

In 1771 verkoopt Pieter Pietersz. de Graaf, wonende te Schoorldam, enkele percelen land te
Broek op Langedijk. Wellicht is Pieter Dirksz. Bakker dan al overleden en zijn zoon enige erfge-
naam. Aaltje is vermoedelijk al eerder overleden. Ze wordt bij de opname van de lidmaten op 2 juli
1764 niet meer genoemd.

229. Aaltje Pieters, verm. overl. vóór 2-7-1764.
Z3o.jan Oudes, overl. vóór 16-6-1752", tr.

De scheiding van de nalatenschap van Jan Oudes en zijn vrouw is op 23 april 1753 voor schepenen
te Zuid-Scharwoude.15

231. JannetjeFredrixSwaag, begr. Zuid-Scharwoude 28-1-1752 (impost).
238. Albert Ariens Remmers, geb. ca. 1706, loods, begr. Texel (Walenburg) 18-2-1782 (im-
post).53

Albert Ariensz. kocht in 1745 voor f 205,- een huis en erf in Den Hoorn van Cornelis Harmensz.
Slot."

Albert deed loodsexamen in 1745." Hij is dan 39 jaar. Zijn naam komt op de loodslijsten voor tot
en met 1781.

Albert Ariensz. Remmers alias Boll (geb. ca. 1705) van oorsprong doopsgezind, zoon van Arien
Jacobs Boleter en Neeltje Cornelis, was loods in Den Hoorn. Hij huwde in 1751 als weduwnaar in
de Gereformeerde kerk van Den Hoorn met Jantje Jans (i727-i8n).5S In het midden van de i8e eeuw
leven in Den Burg enkele doopsgezinden die het patroniem Remmers voeren, onder andere de
kapitein Albert Remmers. Er zijn dus twee personen met de naam Albert Remmers in dezelfde tijd
in dezelfde omgeving.

24o.Cornelis (Kooijman), overl. na 1739.
Hij is alleen bekend als vader van Pieter Cornelis Kooijman die in 1739 in Obdam woont in de
vogelkooi. Hij zal dus kooiker of kooiman zijn geweest en het kan zijn dat pas met deze Pieter de
familienaam Kooijman is ontstaan. Pieter vestigde zich in Bergen.

Volgens het verpondingskohier van Bergen27 uit 1731 bezit de vrouw van Bergen in de Berger-
meer een boven kooijhuisje dat samen met één morgen land in huur was bij Cornelis Jacobsz. Is hij
misschien de vader van Pieter Kooijman?

Een zekere Jan Kooiman overlijdt te Bergen (NH) op Oostdorp, impost begraven 5 oktober 1805,
in de leeftijd van bijna 80 jaar. Aangifte door zijn schoonzoon Klaas Geersbergen. Een eventuele
familierelatie is nog niet aangetoond.

242.Jacob Cornelisz. Pels, hospes, diaken te Hensbroek.
Bij de doop van zoon Pieter wordt hij genoemd als hospes in de herberg alhier, dat wil zeggen
Hensbroek. Hij zal dat toen nog niet zo lang geweest zijn, want in 1709 is Jacob de Boer nog ge-
noemd als hospes. Jacob Crelisse Pels werd op 6 april 1719 gekozen tot diaken te Hensbroek. Bij de
doop van de kinderen wordt de moeder niet vermeld.

244. Willemjoosten de Wolf (Trompetter), kerkmeester en schepen te Egmond Binnen, overl. vóór
7-4-1751; tr. (2) Egmond Binnen 28-1-1733 (huwelijksvoorwaarden voor notaris Willem
Gerrevink) Geertje Pieters Koster, overl. Egmond Binnen 22-1-1757, dr. van Pieter Klaasz.
Koster en Guurtje Cornelis van der Hart; tr. (1)
Zijn testament is opgemaakt op 16 november 1733 voor notaris Willem Gerrevink in de Egmon-
den.57
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Haar voogden zijn Willem Klimmer en Gerrit Huijbertsz. Molenbeek. De inventaris van haar boe-
del is opgemaakt op 10 februari 1757.58

z^S.BeelietjeDeckers, overl. vóór 28-1-1733.
246. Cornelis Dalenberg.
248. Gerrit de Boer.
25o.RoelofCornelisz.Zeeman, tr.
251. Maartje]ans, overl. Oterleek 20-2-1706, begr. kerk Oterleek, zerk aldaar aanwezig.

GENERATIE IX

Z56.]acob Claasz. Geus, begr. Koedijk 14-7-1711, impost, aangifte door zwager Maerten Har-
mentsz, tr. Koedijk 20-5-1674 (j.g. en j.d., beiden van Koedijk)
Jacob wendde zich op 27 december 1696 tot de schepenbank van Koedijk met de eis om van Hil-
legont Dircxs te worden gescheiden en met een ander te mogen trouwen. Een tweede huwelijk van
hem is niet gevonden.

257. HillgontDircx, relatie (2) Cornelis Jacobsz.
Ze had circa 1684 haar man Jacob Geus heimelijk verlaten en vertrok met Cornelis Jacobsz, de zoon
van de biersteker in Koedijk, naar Leeuwarden, waar ze ongeveer een halfjaar verbleven. Daarna
vestigden ze zich in Beijerland waar ze ongeveer twee jaar woonden. Twee kinderen uit deze
relatie werden in Oud Beijerland gedoopt. Medio 1687 verscheen Hillegont weer in Koedijk waar
ze in hechtenis werd genomen en op 9 juni 1687 te Alkmaar door het Baljuwschap van Nijenburg
werd berecht wegens 'openbare schending van de wettige trouw en gans ergerlijk en onstichtelijk
leven'. Ze werd veroordeeld in de kosten van het proces en voor vijftig jaar uit de Baljuwage van de
Nijenburg verbannen.

258. Dirk Cornelissen Baenbaes, baanbaas, tr. (2) Koedijk 29-2-1688 Trijn Maertens; tr. (1) Koedijk
1-12-1675
Dirk was vermoedelijk als baas aangesteld in de omstreeks 1680/1683 teKoedijk in bedrijf genomen
spinbaan, waarin door gealimenteerde armen moest worden gewerkt. Op een verpondingslijst uit
1730, betreffende de huizen van Koedijk, staat bij het derde huis ten noorden van de Dorpsspin-
baan: 'Dirk Cornelisz. Baenman (afgebroken)'.

Hij trouwde in 1675 als j.g. van Graftdijk. Mogelijk heeft het echtpaar aanvankelijk te West-
Graftdijk gewoond en is pas omstreeks 1683 naar Koedijk gekomen. Als weduwnaar trouwde hij in
februari 1688 met Trijn Maertens, weduwe van Cornelis Maertens. In een schepenakte van 15 maart
1688 komt Dirk voor als Dirck Cornelis Baenbaes. Indien Dirk en zijn eerste vrouw eerst in West-
Graftdijk hebben gewoond, zijn daar mogelijk de kinderen geboren. Bij de doopinschrijvingen is
daar alleen de naam van de vader genoteerd.

Trijn Maertens had uit haar eerste huwelijk een zoon Maarten59.
259. DieuwerCornelis.
260. = 144 Pieterjansz. Butter/Botter.
261. = 145 Trijn Cornelis Volkers.
zóz.PieterArissenRus, overl. Koedijk 12-5-1700 (impost zes gulden aang. door Jacob Stammes,

'Pieter Aertsz. uit de banne van Oudkarspel'), tr. Koedijk 2-2-1687 (impost zes gulden op
8-1-1707 Koedijk voor hem, zes gulden op 6-1-1707 Oudkarspel voor haar)
Hij woonde op het Noordeinde van Koedijk onder de banne van Oudkarspel. Uit de verpondings-
lijst uit 1731 blijkt dat er toen op het Noordeinde in het rechtsgebied van Oudkarspel negen huizen
stonden. Een ervan was eigendom van Pieter Arisz. Rus' weduwe.

De kinderen Jan en Cornelis werden soms Rus alias Stam, doch meestal alleen Stam genoemd.
Dit geeft verwarring in latere akten. Bij het afhandelen van de nalatenschap van Jan Pietersz. Stam,
worden zijn zusters ook Stam genoemd.60 Terwijl bij de collaterale successie wegens het overlijden
van Aafje Pieters Rus dezelfde personen voorkomen met de achternaam Rus/1

Aafje Pieters Rus had in haar testament haar broer Jan Stam en haar zuster Trijntje Pieters Rus
en de kinderen van haar zuster Grietje Pieters Rus tot erfgenamen benoemd.
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263-ReijnouwJans Stam/Stammis, ged. Koedijk 25-12-1661, overl. Oudkarspel 21-9-1736 (impost
drie gulden aang. door Gerrit Diepsmeer); tr. (2) Koedijk 23-1-1707 Ariënjansz. Hoogeboom.
Als weduwnaar van Reijnouw, maakt hij op 4 december 1736 een testament voor notaris Jan van
Twuijver te Zuid-Scharwoude. Hij woont dan op het Noordeinde van Koedijk en benoemt tot zijn
enige erfgenamen Jan en Cornelis Pietersz. Rus, alias Stam, kinderen van zijn overleden vrouw.61

Z76.Pieter Visscher, tr. vóór 1698
277. Vroutjejans.
278.PieterJansz. Olieweijer(Holeweij, Holeweijer), verm. ged. Koedijk 26-3-1673, overl. Koedijk 30-

4-1715 (impost drie gld.), tr. Koedijk 11-4-1700 (impost 27-3-1700 Koedijk, samen zes gld.)
Hij woonde te Koedijk en was in de jaren 1704 en 1714 pachter van een perceel Vroonland. Kocht
in 1694 een stukje land achter het zuideinde van Koedijk. Hij maakt samen met zijn vrouw een
testament op 26 augustus 1713 voor notaris Cornelis van der Meer te Alkmaar, waarbij ze beiden
ondertekenen met een merk.

Slechts bij drie van de kinderen staat als vader genoemd Pieter Jansz. Oleweijer. De andere
kinderen zijn gedoopt als kind van Pieter Jansen en Maertje Pieters. De meeste kinderen zijn jong
overleden en bij de aangifte voor impost op begraven staat dan als vader Pieter Jansz. Oleweijer of
Holeweij, impost steeds drie gulden.

279.Maartje Pieters.
Als weduwe werd ze ook wel Maartje Pieters Olijweijer genoemd. Ze testeerde, ziek en te bed lig-
gende, op 28 april 1744 voor de Alkmaarse notaris Adriaan Bolten en woonde toen nog op het zuid-
einde van Koedijk. Haar zoon Cornelis wordt huis en erf met het daar benoorden gelegen stukje
land toebedacht met de verplichting de achterstallige lasten voor zijn rekening te nemen. Verder
mag hij het vee en de op de akkers staande vruchten tegen taxatiewaarde overnemen. Bovendien
krijgt hij ƒ 150,- van zijn vaders erfdeel, die zijn zusters Guurtje en Trijntje ook hebben gehad. Dit
alles voor de aan haar betoonde diensten. Mochten de andere erfgenamen hiermee niet akkoord
gaan dan moet hem voor tien jaar bijstand, vijftig gulden per jaar, worden uitbetaald.

zSo.PaulusJacobsz. Boldewijn (Poulus), ged. Oterleek 14-9-1681, veehouder, overl. Koedijk 26-5-
1759, tr.
Hij woonde als veehouder te Koedijk in het midden van het dorp. Was schepen van Koedijk van
1717 tot 1753 en weesmeester in 1740 en 1741. Hij maakte op 22 december 1750, ziekelijk en te bedde
liggend, voor de Alkmaarse notaris Adrianus Bolten zijn testament. Hij was toen al jaren weduw-
naar en zijn kinderen waren ook al overleden. Erfgenamen werden zijn kleinkinderen Jacob Jansz.
Boldewijn en Guurtje Pieters Diepsmeer, ieder voor de helft. Zijn schoonzoon Dirk Dirksz. Borse-
nius bedacht hij met een legaat bestaande uit drie morgen land in de Zuider Reker en zeven geers
land in de Daalmeer. Voor de collaterale successie werd dit naderhand geschat op een waarde van
f 650,-. Zijn dienstmaagd Aaltje Pieters bedacht hij met een levenslange uitkering van f 20,- per
jaar. Deze Aaltje Pieters testeerde op 18 januari 1765 ten gunste van de eerder genoemde kleinkin-
deren.

Tot zijn overlijden op 26 mei 1759 heeft hij het bedrijf van veehouder uitgeoefend. Op 12 en 13
juni van dat jaar werden zijn koeien, huisraad en inboedel publiek verkocht. Dat blijkt uit een
rekening die van de boedel bewaard is gebleven gedateerd 2 april 1760 fi Later werden nog zes
'wintervarkens' en een mestkalf verkocht. De hoeveelheid kaas ging voor ƒ 130-4-0 de deur uit en
16 schaar mest voor ƒ 68,-. Een schaar is hier bedoeld als de mestproductie van één koe gedurende
de stalperiode. Zijn huis en erf op Cunbuurt werden verkocht voor/315,-. Zijn schoonzoon Dirk
Borsenius, berekende voor visites en geleverde medicijnen ƒ 38-12-0.

Op 8 januari 1761 volgde de boedelscheiding en toedeling aan de kleinkinderen Jan Stam, als
gehuwd met Guurtje Pieters Diepsmeer, en de nog minderjarige Jacob Jansz. Boldewijn.64 Ieder
kreeg acht stukken wei- en zaadland aangevuld met contant geld. Ieders erfportie had een waarde
van ƒ 1662-10-1.

281. Maartje JansKuijper, ged. Koedijk 29-5-1672.
Haar grafzerk was in 1947 nog in de kerk in Koedijk aanwezig.

282.Jan]ansz. Wijn, overl. vóór 1-5-1742, tr. verm. Schermer ca. 1690
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283. Ariaantjejans.
Zij testeerde voor een Alkmaarse notaris 20 juli 1759.65

288 .Jan Hendriksz. Butter, overl. vóór 1658, tr.
Hij woonde vermoedelijk op het Noordeinde van Koedijk onder de banne van Oudkarspel.

289.Aecht Pieters Aengesz; tr. (2) Alkmaar 9-3-1658 Sijmon Pietersz. Meegh, in de huwelijksvoor-
waarden worden uit het vorige huwelijk vier kinderen genoemd.66

304. Cornelisjansz. Madderom, overl. vóór 1700, tr. Broek op Langedijk 9-12-1668
Tussen 1672 en 1695 kocht hij meerdere percelen land te Broek op Langedijk en in de periode 1678-
1696 was hij daar meerdere jaren schepen. Hij moet voor 7 april 1700 overleden zijn, want dan
verkoopt zijn weduwe een gedeelte van haar huis aan een van haar zoons.67

305. TrijnLouris.
3o8.Teuwis Claasz. Ploeger, wonende te Broek op Langedijk, ouderling (1715), kerkmeester

(1716), weesmeester (1719).
316? Pieter Ariënsz. Hensbroek.

Hij pachtte in 1679 en 1689 enkele perceeltjes Vroonland in de Achtergeest van Sint Pancras nabij
de Twuij verweg en de Oosterdijk en in de banne van Broek op Langedijk. Zijn kind is vermoedelijk
Dirk Pietersz. Hensbroek.

318. BaertJansz.Hartogh.
Hij was van 1700-1723 pachter van enkele stukjes Vroonland in de Achtergeest onder Sint Pancras
nabij de Oosterdijk en onder Broek op Langedijk met een 'kleen hoexken slobbig velt' aan de Oos-
terdijk nabij de grens tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk.

320.Jan Dirksz. de Geus, ged. Schagen 14-8-1661, schoolmeester, overl. ald. februari 1728, otr.
Alkmaar (Grote Kerk) 16-7-1684
Bij zijn doopinschrij ving is later bijgeschreven: 'is in zijn vader plaats schoolmr 18 december 1675'.
Ook vader was schoolmeester en organist te Schagen en de notities in het doopboek bij de doopin-
schrijving van hem en zijn vader zijn vermoedelijk door hem aangebracht omstreeks december
1692, toen hij tijdelijk het doopboek heeft bijgehouden.

Hij kocht op 31 mei 1723, vermoedelijk uitsluitend ten behoeve van zijn zoon Cornelis, een ko-
renmolen met huis te Oude Niedorp.
'Jan de Geus, j.m., orgelist en schoolmeester tot Schagen met Maartje Pieters j.d. van Alkmaar op
deMient'.

In het trouwboek van Schagen: 'Mr Jan Dircksen de Geus, organist tot Schagen en Maertje Pie-
ters j.d. van Alcmaer, attestatie gegeven om elders te trouwen'. Waar is onbekend.

321. Maartje Pieters Egmondt.
Bij de doop van haar tweede en derde kind (respectievelijk Pieter en Cornelis, zie 160) heet ze Eg-
monts.

322.Jacob Adriaansz. Kuijl, otr. Schagen 24-2-1685 (attestatie om elders te trouwen, beiden van
Schagen en wonende op de Loet)

323. VroutjenAriens, ged. Schagen 6-4-1664.
324. Pieter Tolhuijs, tr.

Pieter en zijn vrouw worden in 1695 genoemd als lidmaten van de Gereformerde kerk te Oude
Niedorp, wonende te Veenhuizen. Waarschijnlijk woonden ze daar in een tolhuis. In 1645 worden
te Oude Niedorp al een paar lidmaten genoemd, 'wonende onder Veenhuizen in het Tolhuys'.

325. WijntjePieters.
326.Jan Pietersz. Hilles, meelmolenaar, overl. vóór 1714, tr. (2) Zuid Zijpe 11-1-1711 Trijn Aarjens,

wed. te Schagen; tr. (1) Medemblik 14-5-1690
Hij kocht 14 april 1690, wonende te Sint Maarten, de helft in een Alkmaarse moutmolen staande
bij de Waterpoort voor/4100,-, waarvan duizend gulden contant en verder alle jaren tweehonderd
gulden68. Hij testeerde 16 augustus 1692 wonende te Alkmaar ten gunste van zijn moeder Anna
Jans, wonende te Sint Maarten.69 De voormalige eigenaar van de halve molen te Alkmaar verkocht
op 10 september 1697 de kustingbrief ten laste van Jan Pietersz. Hilles.70 Dit zou er op kunnen
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wijzen dat genoemde Jan Pietersz. zeker tot die datum nog eigenaar van de halve molen was. Een
verkoop werd niet gevonden, maar als Jan Pietersz. op 9 augustus 1709 de korenmolen in de Zijpe
koopt, is hij molenaar te Spanbroek, wonende te Opmeer. Hij kocht de molen in de polder H voor
negenduizend gulden met een windrecht van ƒ 2-10-0. De molen stond aan de Grote Sloot bij de
bocht.

Hij testeerde te Alkmaar op 10 december 171371 en benoemde als voogden over zijn kinderen zijn
broer Hillebrant Pietersz, meelmolenaar te Sint Maarten, en zijn zwager Claas Hensbergh te Me-
demblik. In februari 1714 werd de molen in de Zijpe als huurder bemalen door Cornelis Jansz. de
Geus. Jan Pietersz. Hilles was toen vermoedelijk reeds overleden.

In 1716 werd de erfpacht (windrecht) van de korenmolen in de Zijpe betaald door de minderja-
rige kinderen van Jan Pietersz. Hillis.72

Jan had in zijn testament bepaald dat zijn boedel na zijn overlijden niet gedeeld of gescheiden
mocht worden voordat het jongste kind getrouwd of meerderjarig zou zijn.

De doop van de kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn niet gevonden.73

327. Neeltje Hendriks Hensbergh, ged. Medemblik 6-8-1662 (get. Neeltje Claas van Alkmaar,
grootmoeder dopelinge), overl./begr. Alkmaar (Grote Kerk) 19/20-12-1709 (impost).
Als zij op 16 augustus 1692 samen met haar man testeert, is zij ziekelijk. Zij benoemt dan tot haar
erfgenamen haar broer en zuster Claes en Annetje Hensbergh. Op 19 december 1709 werd te Alk-
maar haar overlijden aangegeven met als vermelding 'op de Laat bij de brouwerij t Zwaart'. De
volgende dag werd ze begraven in de Grote Kerk in het familiegraf dat afkomstig was van haar
grootouders Hensbergh. Mogelijk verbleef ze in verband met ziekte tijdelijk bij haar familie in
Alkmaar. Haar neef, Isbrant Coenraets Watervliet, was medicinae doctor.

328. = 324 Pieter Tolhuijs.
329. = 325 WijntjePieters.
330. = 326 Jan Pietersz. Hilles.
331. = 327 NeeltjeHendriksHensbergh.
332. ReijerPietersz. Wognum (Raijer), ged. Warmenhuizen 9-5-1688, veehouder, overl./begr. ald.

9/15-5-1771 (impost), tr. (2) Warmenhuizen 24-7-1762 (impost) Elisabeth Muller, weduwe,
ged. Callantsoog 26-5-1729, overl. Zuid Zijpe 9-11-1799 (impost); tr. (1) Warmenhuizen
januari 1711 (huwelijksvoorwaarden). Elisabeth Muller tr. (1) Callantsoog 1-4-1753 Jan
Gertsz. Kater, j .m. van Abbestee; tr. (3) Warmenhuizen 14-12-1771 Johannes de Moor,
kleinzn. van Pieter Martensz. de Moor en Sara Konijn (zie 176-177).
Reijer was veehouder en meerdere jaren burgemeester van Warmenhuizen, tevens ouderling,
armmeester en weesmeester.

333. Guertje Cornelis Koeman, ged. Warmenhuizen 8-5-1689 (get. Griet Aris 'bestemoer', groot-
moeder van de dopelinge), overl. Warmenhuizen 25-7-1744.

334. GarbrantDirksz. Smit, smid te Warmenhuizen, overl. Warmenhuizen vóór 20-1-1732, tr. (2)
Reijnoutje Jans; tr. (1)

335. AntjeAdriaansMan, vermoedelijk geb. Dirkshorn, overl. ca. 1712.
336. Aarjen Cornelisz. Kroon, overl. Noord-Scharwoude 13-10-1719 (impost), tr. Noord-Scharwou-

de 28-12-1687
Scheiding van hun nalatenschap vond plaats op 17 januari 1737 voor notaris J. van Twuijver te
Zuid-Scharwoude.™

337. Grietje Cornelis.
34ojacobjansz. Kuijper, overl. Noord-Scharwoude 15-8-1731 (lidmatenregister) tr. Noord-Schar-

woude 11-5-1698
341. MaartjeSijmons, overl. Noord-Scharwoude 29-4-1728 (lidmatenregister).
342. Cornelis Coning.
343. Catrijn Claas.
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346.Dirk Lambertsz. Bent, verm. overl. vóór 1730, tr. (1) Schagen 2-1-1695, j-m. van De Rijp, wed.
te Schagen op de Plaets Susanne Sminckius (Smientjes); tr. (2) De Rijp 13-11-1706 (impost,
ingeschreven met patroniem Lambertsz. dat later is doorgehaald) NeeltjeLakermans, wed.
te Graft, begr. Graft 22-10-1707; tr. (3) Graft 31-8-1709 (intekening te Graft, huwelijk zou
voor schepenen plaatvinden)
Dirk is vermoedelijke een zoon van Lambert Jansz. Bent en Guurtje Dirks. Doop niet gevonden,
maar gezien de naam van een dochter Guurtje, die naar zijn moeder genoemd zal zijn, zeer aanne-
melijk Dirk Bent was te De Rijp lidmaat van de Gereformeerde kerk en werd op 2 september 1694
uitgeschreven naar Schagen als Dirk Lambertsz. Bent.

Waarschijnlijk na het overlijden van zijn eerste vrouw, gaat hij op 3 augustus 1705 met
attestatie terug naar De Rijp, waar hij een jaar later hertrouwt met een weduwe. Bij de
impost op dit trouwen is hij als Dirk Lambertsz. Bent geregistreerd, maar Lambertsz. is
later doorgehaald.

Op 19 december 1706 wordt hij als lidmaat overgeschreven van De Rijp naar Graft. Zijn tweede
echtgenote wordt nog geen jaar later in Graft begraven. Op 26 januari 1709 wordt Dirk Lambertsz.
Bent weer in De Rijp ingeschreven als lidmaat. Hij trouwt dat jaar voor de derde keer.

Dirk Lambertsz. Bent wordt in 1699" en 1721 genoemd in een transportakte: op 1 februari 1721
koopt hij een huis aan de Regtestraat.76

Susanne Sminckius was in 1678 als j.d. van Berkhout, doch wonende te Callantsoog aldaar ge-
trouwd met Thijs Cornelisz. Plaets, j.g. te Schagen.77 Bij de huwelijksintekening in De Rijp van
haar tweede huwelijk, werd zij Susanna Smientjes genoemd.

347. Maartjejans, verm. overl. vóór 1730.
350. PieterDirksz. Huijsman, van Niedorp, tr. Nieuwe Niedorp 9-4-1713
351. VrouwtjeSijmons, van Abbekerk.
352. Marten Pietersz. de Moor, ged. Amsterdam (Wester Kerk) 12-12-1660 (get. Reijmerich Cor-

nelis, Reijnier Martens, Jannetje Pieters), loodgieter, begr. Amsterdam ('Nieuwe Kerk')
4-9-1724 (Het graf werd op 19-9-1724 door zijn weduwe voor f375,- aangekocht), otr./tr.
Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26-7/10-8-1681
Marten Pieters de Moor, van Amsterdam, loodgieter, 21 jaar, in de Grootelijtsedwarsstraat, ouders
dood, geassisteerd met zijn zuster Trijntje Pieters de Moor. Hilletie Dircks van Bolswaer, van Am-
sterdam, 19 jaar, geassisteerd met haar moeder Marretie Pieters van Rossum, wonende op Ouwe
Fransepadt.

J.P. Geus heeft in 2001 een levenbeschrijving van Martinus de Moor en in 2002 een genealogie
De Moor gepubliceerd.78

Op 23 juli 1681 ingeschreven als poorter: Marten Pietersz. de Moor, loodgieter, zoon van Pieter
de Moor in zijn leven turfdrager en poorter alhier. Laatste woonadres Lijnbaanstraat.

353. HilletjeDircks van Bolswaer, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11-2-1739 (in haar eigen graf).
Ze testeerde op 6 juni 1736 voor notaris Hendrik van Aken en woonde toen in de Goudsbloem-
straat. Op die datum was alleen zoon Pieter nog in leven.

354. BarentKonijn, van Arnhem, wordt genoemd bij huwelijk dochter Sara.
359.Anna Rave, begr. Amsterdam (Westerkerk) 2-10-1734 (geregistreerd is op deze datum:

Anna Rave, in de Warmoesstraat. Waarschijnlijk gaat het om de moeder van Anna).
360. = 332 Reijer Pietersz. Wognum (Raijer).
361. = 333 Guurtje Cornelis Koeman.
362. = 334 GarbrantDirksz. Smit.
363. = 335 AntjeAdriaans Man.
364. C/aas Jansz. Koorn (Coorn), vermoedelijk geb. Barsingerhorn, veehouder, overl. ca. 1720, tr.

(2) Schagen 31-10-1717 (wednr. op de Nes en j.d. op de Cains (Keij ns) onder Schagen) Grietje
Pieters; tr. (1)
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365. Trijntjejacobs Vreelandt, geb. Barsingerhorn, overl. Schagen vóór eind 1717, op de Nes, tr. (1)
ca. 1700 Maartenjacobsz. Coijman, overl. Barsingerhorn ca. 1705.

S66.]an ]acobsz. Schipper, ged. Warmenhuizen 30-9-1691, landbouwer, molenmeester, heem-
raad, schepen en burgemeester te Warmenhuizen. overl. ald. 5-8-1767, tr.

367. ClaasjeClaas, overl. 1764.
368.Cornelis Cornelisz. Wonder (Snipman), schipper, overl. Oude Niedorp 23-10-1727 (lidmaten-

lijst), tr.
Hij wordt ook Cornelis Cornelisz. Snipman genoemd. Gezien deze benaming is het aan te nemen
dat hij schipper op het snipveer van het Verlaat op Alkmaar is geweest. Hij woonde aan het Verlaat
en was schepen van Oude Niedorp.

s6g.Aagt Cornelis, overl. Oude Niedorp 8-8-1723 (lidmatenlijst).
372. Jan van Twisk, geb. ca. 1660, veehouder, overl. vóór 1718 (waarschijnlijk Obdam), tr.

Dit echtpaar is ook vermeld in het 'geslagt-boek' van het Abram van der Meer fonds, opgesteld in
!773-Jan woonde vermoedelijk in Obdam en overleed voor 25 juli 1718, want op die datum bestem-
de Abram van der Meer een legaat van tweeduizend gulden voor zijn nicht 'Marritie', weduwe van
Jan van Twisk te Obdam.

373. Marijtje(Marritie)JansMaars, overl. na 1718.
374?'Ariën Schipper.
S76.Jan]acobsz. van de Wateringskant(Kant), overl. Nieuwe Niedorp 4-12-1774, tr.

De Wateringskant was een buurt onder Nieuwe Niedorp. Door inkorting zal hieruit de achter-
naam Kant zijn ontstaan. Zijn kinderen noemden zich Kant. Hij was vermoedelijk gehuwd met
zekere Jannetje, want de eerste twee dochtertjes van zijn zoon werden gedoopt als Jannetje.

377?JannetjeNN.
378. Willem Cornelisz. Bleek, woont in de Moerbeek (1721), tr. Nieuwe Niedorp 19-3-1719
Z79-ltnmetjeHillebrants, van Winkel.
382. Jan Fransz. Bos, begr. Zijpe (Burgerbrug) 5-4-1749 (impost), tr.
383. Jannetje Cornelis, begr. Zijpe (Burgerbrug) 25-6-1750 (impost)
39Z.Jan Cornelisz. Hovenier, geb. ca. 1639, hovenier en schepen te Winkel, overl. tussen 1692-

1695, tr.
Hij woonde in Winkel en was daar onder andere schepen.

393. Maartje Cornelis.
Ze testeerde op 26 september 1695 als weduwe voor Sijvert Schagen, notaris te Winkel en woonde
toen in 't oosteinde van Winkel en lag 'ziek te bedde'79. Zij had toen nog vier kinderen: Cornelis,
Claes, Maertien en Jan. Ze bepaalde dat haar zoon Claes zal genieten haar enterij met de plantagie
daar op, groot omtrent zes snees, gelegen benoordoosten aan de brijsloot te Winkel. Tot een re-
compens van 't profijt dat hij met zij n arbeid aan de gemene boedel gedaan heeft. Hij moet ook het
jongs te kind Jan Jansz. tot zijn 22e jaar onderhouden. Blijkbaar oefende Jan Cornelis Hovenier het
beroep hovenier uit en is daardoor de familienaam ontstaan.

396.Jacob Cornelisz. Langereis, schepen te Winkel (1688-1692), begr. Winkel 17-8-1710 (impost), tr.
vermoedelijk

397? AntjeAriaans.
404. = 316 PieterAriënsz. Hensbroek.
406. = 318 BaertJansz. Hartogh.
4o8.Jacob Klaasz. Balder, overl. Broek op Langedijk vóór 10-1-1721,80 tr.
4O9.FijtjeBartelmiesz, turftonster, overl. Broek op Langedijk vóór 10-1-1721.80

410. Aarjen Hillen.
412. Jan Willemsz. Slot, overl. vóór 27-7-1736, tr. (1) NN; tr. (2)

Hij was in 1709 diaken te Broek op Langedijk. De kinderen uit het tweede huwelijk blijken uit een
akte van 27 juli 1736.50

413. Maartje Simons Braak, overl. vóór 27-7-1736.
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414- Janjacobsz. Kaar, overl. vóór 3-7-1735, tr.
415. BregtjeBartelmies.

Ze is mogelijk een zus van Fijtje Bartelmies die met Jacob Balder was getrouwd. Zij testeerde als
weduwe op 3 juli 1735 voor schepenen te Broek op Langedijk.14

416. Willemjansz. Clifft(Klijf).
Het is niet duidelijk welke echtgenote de moeder was van Jan Willemsz. Kliff.

Op 22 september 1700 werd hij voor de schepenbank gedaagd wegens het deponeren van 'log-
tasch'. Het gaat waarschijnlijk om 'loogasch', een oude naam voor (het ten onrechte zo genoemde)
loogzout, de loogachtige stof die uit de as van onder andere loogkruid en zoutmelde werd verkre-
gen. De loogas van deze planten, die ook gebruikt worden bij de sodabereiding, werd ook alkali
genoemd (volgens sommige alchemisten de oorsprong aller dingen).

432. Aelbertjansz. Kom, overl. vóór 21-12-1697, «• (1) NN; tr. (2) NN.
Op 21 december 1696 verkochten de voogden van de kinderen van wijlen Aelbertjansz. Kom 29/36
ste deel in een huis en erf te Broek op Langedijk met een tuintje over sloot aan zij n voorzoon Pieter
Aelbertsz. Kom.81

440. Cornelis Hendriksz. R idder.
Hij werd op 29 oktober 1716 voor schepenen te Broek op Langedijk gedaagd wegens achterstallig
meel- en bakloon van twee zak rogge.82

442? Jan Comelisz. Houwen, ouderling te Zuid-Scharwoude (1715).
444 .Jan Sijmonsz. Blom, overl. vóór 14-4-1730, tr.

Jan Blom overleed voor 14 april 1730, omdat Neeltje Sijbrants, weduwe van Jan Sijmonsz. Blom te
Zuid-Scharwoude, toen een huis verkocht.38 Jan Sijmonsz. Blom te Zuid-Scharwoude wordt in een
getuigenverklaring dd. 20 december 1726 genoemd als enige nagelaten zoon van Sijmon Jansz.
Blom.83

Op 5 maart 1753 is impost begraven betaald voor Neeltje Jans Blom, door haar zoon Simon Blom.
Vermoedelijk was zij ter plaatse bekend als Neeltje van Jan Blom.

445.Nee/t/e Sijbrants, overl. Zuid-Scharwoude 5-3-1753 (impost).
446.Jacob Blom (Stip), ged. Noord-Scharwoude 25-7-1683, overl. vóór 11-6-1759, tr. Nieuwe Nie-

dorp 11-11-1708 (j .g. uit de Waart en j .d. van Niedorp)
Neeltje Ariaens testeerde op 11 juni 1759 voor de schepenen te Zuid-Scharwoude als zijn weduwe.
Ze is dan ziek en zwak. In het testament is alleen sprake van haar zoon Claas, er blijkt echter wel uit
dat er meer kinderen zij n.84

De drie zonen: Claas, Jan en Aarjen, werden bij de doop van hun kinderen ingeschreven als
Blom, Stip, Stip ook Blom, Blom ook Stip.

Op de lijst van lidmaten van de Gereformeerde kerk te Zuid-Scharwoude is in 1764 nog ge-
noemd: Neeltje Ariensdr, weduwe van Jacob Stip.

447. Neeltje Ariaens.
448. Lourisjacobsz. Houtkooper, overl. vóór 11-1717, tr. vóór 1681
449.Ariaantje Dirx, overl. Noord-Scharwoude 15-1-1729, tr. (2) Noord-Scharwoude 5-i2-i7i78s

ZeegerOotjers, wedr. van Maartje Jans, overl. Noord-Scharwoude 6-3-1726.
4-6z.Frederik Jansz. Swaag, ged. Koedijk 16-2-1661, overl. ca. 1740.

Zijn vader verhuisde in 1683 van Koedijk naar Zuid-Scharwoude en Frederik (Jansz) Swaag werd
aldaar in 1708 en 1716 genoemd als ouderling van de Gereformeerde kerk. Hij werd in 1725 ook
genoemd als regent aldaar.

Frederik werd op 2 februari 1739 nog genoemd als eigenaar van belendend land te Koedijk.86 Op
6 februari 1740 werden de erven van Frederik Swaag genoemd als eigenaars van belendend land te
Zuid-Scharwoude.87

484? Cornelis Pels.
Hij is vermoedelijk de vader geweest van Jacob en Jan.
Andere leden van de familie Pels zijn:
- Dirk Pels, op 8 april 1751 en 27 maart 1755 gekozen tot ouderling te Hensbroek.
- Trijntje Pels, aangenomen tot lidmaat te Hensbroek op 25 april 1752.
- Maartje Dirks Pels, aangenomen tot lidmaat te Hensbroek op 23 april 1753.
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488 Joost de Wolf, overl. vóór 6-11-1733, tr.
Antje Willems wordt op die datum genoemd in een testament van haar zoon Willem.90

489.Antje Willems, overl. na 6-11-1733.

500? Cornelis Jansz. Seeman, overl. Oterleek 7-9-1699, begr. Oterleek (grafzerk aldaar aanwe-

zig)-

Noten
1. RAA, ORA 6239.
2. RAA, Weesboek Broek op Langedijk ORA 6199, pag. 113,114,120.
3. Volgens het lidmatenregister van de Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk was hij in 1752

reeds getrouwd met Neeltje Klaasdr. Ploeger.
4. Huwelijksvoorwaarden schepenen, RAA, ORA 6194.
5. Zie voor de familie Bink ook: Westfriese Fami-

lies 1968, pag. 19.
6. RAA, ORA 6195.
7. RAA, ORA 6192.
8. RAA, ORA 6009 Warmenhuizen, schepen-

akte.
9. RAA, ORA 6071.

10. Zie ook: J.P. de Geus, Genealogie De Moor, in:
WestfrieseFamilies 29 (1988), pag. 39-62,65-97.

11. RAA, ORA 6199, fol. 129V.
12. RAA, ORA 6199, pag. 89.
13. RAA, ORA 6199, pag. 88.
14. RAA, ORA 6193.
15. RAA, ORA 6199.
16. RAA, ORA 6199, pag. 78.
17. RAA, ORA 6192 Broek op Langedijk, dd. 23

april 1799.
18. RAA, ORA 6177.
19. RAU Huijdecoperarchiefinv.nr. 418.
20. RAA, ONA 687, akte 95.
21. Zie ook Westfriese Families 1989, pag. 2.
22. RAA, ORA 2124.
23. ORA Egmond Binnen 2131 dd. 11 februari

1755-
24. RAA, ONA 575, akte 27.
25. RAA, ORA 6061, pag. 4 en 30.
26. RAA, ORA 6078 (weesboek), fol. 74.
27. ARA, Financie Holland, inv. nr. 516.
28. RAA, ORA 6078, los blad bij fol. 75.
29. RAA, ORA 6236.
30. RAA, ONA 704, nr. 858.
31. RAA, ORA Koedijk 6223, fol. 88v.

32. RAA, ORA 9194.

33- RAA, ORA 2181.
34- RAA, ONA 6576, akte 86.
35. RAA, ORA 6061, pag. 240.
36. Zie Westfriesland Ouden Nieuw 1976, pag. 83.
37. RAA, ONA 6578, akte 57, notaris J. van Twuij-

ver te Zuid-Scharwoude.
38. RAA, ORA 6159.
39. RAA, ORA 6199, fol. 64:29 j uni 1747: Barthel-

mies Balder en Cornelis Slot zijn aangesteld
als voogden over zijn kinderen. 40. RAA,
ONA 3904, akte dd 10 juni 1720.

41. RAA, ORA 5714, pag. 134.
42. Boedelbeschrijving: RAA, ORA Nieuwe Nie-

dorp 5735, dd. 26 februari 1756 en 27 augus-
tus 1763. Zie ook: WestfrieseFamilies 1965, pag.
38.

43. RAA, ORA 5724, Schepenakten Oude Nie-
dorp.

44. Zie: A. Wit, Niedorp in historisch perspectief, pag.
169.

45. RAA, ONA 6578, akte 43.
46. RAA, ORA 6180, aantekening bij 30-7-1774.
47. RAA, ORA 6185.
48. RAA, ONA 6578, akte 47.
49. RAA, ORA 6199, pag. 39: volgens het wees-

boek van Broek op Langedijk overleden voor
17 maart 1738.

50. RAA, ORA 6191.
51. RAA, ONA 6577.
52. RAA, ORA 6177: volgens het weesboek van

Zuid-Schermer overleden voor 16 juni 1752.
53. RAU Huydecoperarchief inv. nr 419: Volgens

het lidmatenregister van doopgsgezinde ge-
meente van Den Hoorn is Albert Ariens Rem-
mers overleden op 18 februari 1782.

54. RANH, ORA Texel, transportregister.
55. RANH, pilotagearchief.
56. Texelsegeslachten, deel 2, pagina 131.
57. RAA, ONA 805.
58. RAA,ORAEgmond Binnen 2124.
59. RAA, ORA 6221, pag. 365, d.d. 18 maart 1688.
60. RAA, ORA Oudkarspel 6063, fol. 54 en 6226,

fol. 28V.
61. RAA, ORA Koedijk 2od, fol. 19 en 23.
62. RAA, ONA 6578, akte 122.
63. RAA, ORA Koedijk 6247.
64. RAA, ORA 6236 akte 18.
65. Informatie met dank ontvangen van C.H.

Wijn te Arnhem.
66. RAA.ONAAlkmaarigo.fol.vo.
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67- Zie ook: J. P. Geus, Vijf eeuwen familie Madder-
om, in: Westfriese Families 33 (1992), pag. 1-17,

37-54-
68. RAA, ORA 164 Alkmaar, fol 140V.
69. RAA, ONA Alkmaar 423, akte 34.
70. RAA,ORAAlkmaan65,fol.i58.
71. RAA, ONA 434, akte 6.
72. RAA, Rek. Vroonlanden 1716, fol 477V.
73. Zie ook: J. P. de Geus, DefamiliesHilles.De Geus

en Tol, drie verwante korenmolenaars-geslachten
uit Sint Maarten, de Zijpe en Warmenhuizen, in:
Zicht op Haringcarspel, uitgave van de Histo-
rische Vereniging Harenkarspel, december
2002, pag. 21-24.

74. RAA, ONA 6578 akte 125.
75. RAA, ORA De Rij p 6378, fol. 32 dd. 2-3-1699.
76. RAA, ORA 6380, fol. 35 dd 1-2-1721.
77. Trouwboek Schagen.
78. J.P. Geus, De familie De Moor, in: Zicht op Ha-

ringcarspel, uitgave van de Historische Ver-
eniging Harenkarspel, respectievelijk no-
vember 2001, pag. 14-15, en april 2002, pag.

13-17-
79. RAA, ONA 5591.
80. RAA, ORA 6191, dd. 10 januari 1721. Ook de

namen van de kinderen blijken uit deze ak-
te.

81. RAA, ORA 6184, pag. 370.
82. RAA, ORA 6180.
83. RAA, ONA 6576, akte 122.
84. RAA, ORA 6169.
85. RAA, ONA 6575, huwelijksvoorwaarden.
86. RAA, ORA 6224, fol. 14.
87. RAA, OAKoedijknr2ob, pag. 25.
88. ONA 4845, huwelijksvoorwaarden.
89. RAA, ONA 4846.
90. RAA, ONA 805, Egmonden notaris Willem

van Gerrevink.

Feestelijke ingebruikname van de overhaal in deDiepsmeer, circa i$io
(foto C.J. Bakker)
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BIJLAGE 1
Er waren meerdere families Diepsmeer

Geus analyseerde meerdere malen in 'Westfriese Families' de familienaam Diepsmeer, die
ontleend is aan de droogmakerij de Diepsmeer in het Geestmerambacht in 1594/1595. In
de beginperiode was landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt medeopdrachtgever van de
droogmaking van de Diepsmeer en was hij voor een derde deel deelnemer in de onderneming.
Daardoor bezat hij dus ook een derde deel van de grond, waarop hij twee huizen liet bouwen.
Al een jaar voor Van Oldenbarnevelt door het godsdienstconflict met prins Maurits in Den
Haag op 13 mei 1619 werd onthoofd, waren zijn goederen in beslaggenomen. Als gevolg hier-
van kwam zijn ambtelijke, maar ook zijn persoonlijke archief in overheidshanden. Jo Geus
heeft in het Nationaal Archief te Den Haag uit deze rijke en unieke bron kunnen putten. Hij
kon bijvoorbeeld door de gedetailleerde rekeningen te weten te komen, hoe de droogmaking
tot stand kwam. Zo bleek dat er omstreeks 1620 tenminste vier gezinnen in waarschijnlijk vier
huizen in de Diepsmeer woonden. Daarbij de twee huizen van Johan van Oldenbarnevelt: een
huis bij de achtkantige Grote Molena in de zuidoosthoek en een huis bij de Kleine Molenb aan
de noordoostzijde van de polder.

In deze huizen woonden toen de molenaars Gerrit Pieters respectievelijk Jan Pieters. De
eerstgenoemde had een zoon Pieter Gerrits, die ook de Grote Molen bediende en zich in 1676
Diepsmeer ging noemen. Deze familie is een andere familie Diepsmeer dan de familie Jonge
Noomcke, die in 1685 deze naam aannam.0 Beide genealogieën heeft Geus uitgezocht en hij ont-
dekte later nog andere Diepsmeer-takken, waarvan aangenomen kon worden dat ze woonden
in de Diepsmeer.d In 'Westfriese Families' is zes keer gepubliceerd over deze vier families
Diepsmeer, de laatste drie keer door Geus als reactie op andere auteurs.

De geschiedenis van de droogmakerij de Diepsmeer
Door de naspeuringen van Geus is de Diepsmeer het beste bekend van alle droogmakerijen,
gelegen tussen Koedijk en Langedijk in de oude ingeklonken polder Geestmerambacht.' Een
droogmakerij ontstaat door een ringvaart met kade om een meer te leggen en dat na verkre-
gen toestemming (octrooi) droog te malen. Het octrooien werden aanvankelijk verleend door
Lamoraal van Egmond, Heer van Oudkarspel en Warmenhuizen, die in 1567 door de Bloed-
raad van Alva (Philips II) te Brussel zou worden onthoofd. Nadien moest de toestemming
door de Staten van Holland gegeven worden. In de eerste helft van de 16e eeuw voltooiden
verschillende leden van Alkmaarse regentengeslachten, zoals Egmond van den Nyenburg en Van
Teylingen met hulp van lokale bestuurders de droogmaking van de meren, al genoemd in onze
eerste inleiding: Dergmeer (voor 1542, mogelijk 1525) en Kerkmeer (1547)/

Het waren na de Achtermeer (1533) bij Alkmaar de vroegste droogmakerijen van Nederland.
Mogelijk van de wereld, omdat de windwatermolen een Nederlandse vinding zou zijn (Floris
van Alkemade en Jan Grietensz, Alkmaar ca.1408). Met de primitieve molens van toen was dat
misschien wel een even grote prestatie als de droogmaking van de Beemster (1612) en anderen,
die mede door de molenverbetering van Jan Adriaansz. Leegwater pas driekwart eeuw later rela-
tief veel aandacht opeisten. In de tweede helft van de 16e eeuw kreeg de grondspeculatie ook
aandacht van bijvoorbeeld Amsterdamse kooplieden. De Diepsmeer (1594/1595) waarin raads-
pensionaris Van Oldenbarnevelt (met machtiging van Sabina van Egmond, de gerehabiliteerde
dochter van Lamoraal) betrokken was, kwam wat laat aan de beurt na de Daalmeer (ca.1560),
Vroonermeer (1560/1562) en Kleimeren (ca.1568), alle in het Geestmerambacht gelegen. De
molenaars van de Kerkmeer en de Kleimeer droegen, net als die van de Diepsmeer, de naam
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van hun polder. De Moors- of Tjaarlinger-
meer werd gelijk met de Diepsmeer droog-
gemaakt en met een 'duiker' (een houten
verbindingskoker onder de ringvaarten van
beide polders) door de molens van de diepst
(2,36 meter onder NAP) gelegen Diepsmeer
bemalen. De Diepsmeer staat tegenwoordig
weer volop in de belangstelling, omdat het
nabijgelegen grote recreatiegebied Geest-
merambacht en het aangrenzende natuurre-
servaat de Kleimeer de komende jaren wor-
den verdubbeld.

Bij de zuidelijke ringvaart van de
Diepsmeer heeft bovendien een Zijtwinde
gelegen, een ongeveer vier kilometer lange
dwarsdijk, die in ongeveer 1200 na Chr. van-
af Koedijk naar het oosten liep en het grafe-
lijke gebied, het Vronlegeisterambacht (oud-
ste naam van het zuidelijke deel van Geest-
merambacht) tegen de overstromingen van
de Rekere beschermden Er zijn plannen om
deze Zijtwinde, die Jo Geus door zijn veld-
naamonderzoek al tot leven bracht, in het
landschap te herstellen.

Samen met de restauratie van het Kerk- en
Dergmeergemaaltje van de allereerste droog-
makerijen in Nederland11 zou het herstel van
de Zijtwinde een postume hulde zijn aan al
die hardwerkende Geestmannen, die in het
barre Geestm(ann)erambacht de strijd met water en 'prut' leverden. Die dankbetuiging gaat
dan ook postuum uit naar de heer J.P. Geus die deze strijd zelf ervaren heeft en er getrouw en
boeiend verslag van heeft gedaan.

BIJLAGE 2
Abram van der Meer en het door hem gestichte familiefonds

(zie: Jan van Twisk en Marijtje Jans Maars, nummers 373-374)

I. Ariën Gerritsz. Waardeman (zn. van Gerrit IJfz. en Aagt Luijtjes), tr. MarijtjePieters Schraap,
dr. van Pieter Jacobsz. Schraap en Dieuwer Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje van der Meer, overl. Amsterdam 1695, oudste kind, tr. Abraham Harmensz., overl. vóór
1694.

2. Abram van der Meer, volgt Ha.
3. Lucas van der Meer, volgt Ilb.
4. Marijtje van der Meer, geb. ca. 1648, overl./begr. Amsterdam/Hensbroek 11/18-10-1730 (82

jaar), tr.AdriaanBont, overl. voor 11-10-1730.
Ze testeerde op 9 juli 1728 voor notaris Schabaalje te Amsterdam.

Ö Hork

Het Vronkgeister Ambacht, omsteeks 1200
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Ha. Abram van der Meer, koopman, overl./begr. Amsterdam (Oude Kerk) 31-10/7-11-1718, otr.
Amsterdam 23-4-1683 Cathalina Lootsman, begr. Amsterdam 30-1-1708, wed. van Michiel de
Groot.

Abram was omstreeks 1637 geboren te Veenhuizen bij Obdam en woonde later te Amsterdam op de
Egelantiersgracht. Ging op 23 april 1683 op 46-jarige leeftijd te Amsterdam in ondertrouw met Cat-
halina Lootsman, weduwe van Michiel de Groot van de Nieuwe dijk. Zij overleed te Amsterdam en
werd op 30 januari 1708 aldaar in de Oude kerk begraven. Blijkens het familie register hebben Abram
van der Meer en Cathalina een zoon Adriaan gehad. Dit kind is vermoedelijk op jeugdige leeftijd
overleden.

Abram van der Meer heeft een familiefonds gesticht. Hij testeerde op 21 januari 1708 met zijn
vrouw voor de Amsterdamse notaris Laurens van Gangel. Het archief van deze notaris is gedeeltelijk
door brand verwoest en het register van januari 1708 is daardoor verloren gegaan. Hij maakte op 25
juli 1718 een testament dat verzegeld aan notaris Hendrik van Aken werd overhandigd. Op 28 okto-
ber 1718 was hij 'siek van lighaam' en stelde toen nog enkele legaten (Zie ONA Amsterdam 8079, akte
210). Hij overleed enkele dagen later en werd daarna in de Oude kerk begraven. Erfgenamen van zijn
overleden echtgenote Cathalina Lootsman, waren Anthonius Conijnenbergh, predikant te Loenen,
en Jacobus Conijnenbergh. Erfgename van Abraham van der Meer was zijn zuster Marretie, doch na
haar overlijden moest het vererven op zijn neef Jacob Benningbroek. Voorts had hij veel legaten be-
sproken aan familieleden en aan zijn dienstmaagden Giertje en Jacobje ieder duizend gulden en aan
zijn knecht Lambert van Benthem vijfhonderd gulden. De Gereformeerde kerk van Veenhuizen, zijn
geboorteplaats, had hij bedacht met tweeduizend gulden. De stichting van een familiefonds blijkt
uit de volgende passage van genoemd testament:
'Voorts begeere en bevele (ik) dat van mijn natelaten capitaal aanstonts na mijn dood zal moeten
werden affgenomen, in obligatien honderd ten honderd te rekenen, een somme van vijfftig duysent
guldens, welk capitaal ik begeere, dat voor altoos in mijn geslagt zal moeten werden geconserveerd,
in 't geheel om uyt de inkomsten te ondersteunen die geene die uyt den geslagte gesprooten in nood
off armoede moghten koomen te vervallen, en in cas niemand in den geslaghte noodlijdende wierd
off wierden bevonden, dat dan ymand uyt den geslaghte zal mogen studeeren in de theologie en
die studie en nodige kosten betaalt uyt het inkoomen van die voorsz. obligatien, en in gevale nogh
behoefftige nogh ymand lust hebbende tot studeeren in den geslaghte wierd bevonden, zal het
voorsz. inkoomen, besteed worden aan kerk, kerken, off armen, daar de administrateur van die goe-
deren zulks hoognodigh en dienstigh zal dunken en behooren te moeten geschieden, waar in altijd
requard zal moeten werden genomen op de kerk en armen van Veenhuijsen en Hensbroek, en zal de
administrateur van dat capitaal, en zijne successeurs, aan drie a vier van de oudste uyt den geslaghte
jaarlijks van 't gebruyk dier penningen rekening en verantwoordingh moeten en gehouden zijn te
doen etc.
Tot executeur van dit mijn testament en verdere uyterste dispositien, verzoeke, authoriseere en qua-
lifiseere (ik) meergemelte neef Jacob Benningbroek, welke ik om de hooge jaaren van mijn suster heb
goed gevonden daar toe te stellen en qualificeere bij dezen etc.
Ik authoriseere en qualificeere nogh bij dezen voorsz. Jacob Benningbroek tot de eerste admini-
strateur van de obligatien off't capitaal voorz. 't welk ik tot onderhoud van de noodlijdende in den
geslaghte, off ook wel tot studie van ymand uyt den geslaghte in de theologie hebbe gelegateert,
behoudens Jaarlijks van die administratie rekening doende als voor gemeld is, en zal gemelte Ben-
ningbroek, bij zijn leven ymand uyt den geslaghte gehouden zijn te nomineren tot zijn successeur
in die administratie, zullende de obligatien op dat dit ten allen tijden wel mogen wezen bewaart ten
nutte van diegeene, waar toe dezelve zijn geschikt en geordonneert, werden gebragt ter Weeskamer
binnen de stad Hoorn en aldaar moeten blijven berusten, enz. enz.
Aldus gedaan en met mijn handtekening bevestigt in Amsterdam den 35 July 1718 (w.g. Abram van
der Meer)'.

Daar Abram van der Meer, evenals zijn broer en zusters, kinderloos overleed, bestond zijn geslacht
uit de nazaten van zijn ooms en tantes van vaders en moeders zijde. Om te weten wie tot het geslacht
behoren werden door de opvolgende administrateurs geslachtsregisters bijgehouden, die nu een uit-
gebreide genealogische bron vormen. Volgens het geslachtsregister zou Abram van der Meer tijdens
de veepest in 1713 en volgende jaren, familieleden financieel hebben geholpen. Dit zou hem op het
idee gebracht hebben om voor dergelijke situaties een familielegaat te bestemmen.
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Uit dit huwelijk:

1. Adriaan van der Meer, verm. jong overl.

Ilb. Lucas van der Meer, geb. ca 1638, predikant, overl. 1717, otr. (1) Amsterdam 4-12-1677 Jo-
hanna vanDieu, geb. ca. 1648; relatie (2) Margaretha van Ingen.

Hij studeerde voor predikant. Hij kwam in 1668 als proponent te Benningbroek en Nibbixwoud,
werd in 1670 predikant te Hasselt en in 1675 te Kampen, waar hij in het laatst van 1717 overleed na een
ambtsperiode van meer dan vijftig jaar.

Zie voor de nalatenschap van Lucas van der Meer het archief van de Amsterdamse notaris Hendrik
van Aken, ONA1079, akten 167 van 19 augustus en 19 september 1718 met als erfgenaam Abram van
der Meer. Scheiding voor dezelfde notaris op 1 januari en 14 februari 1719.

Uit de tweede relatie:

1. Adriaan Abram van der Meer, jong overl.

Noten
a. J.P. Geus, De bouw van de eerste molen van de Diepsmeer, in: West- Friesland Oud en Nieuw, Hoorn, 54e

bundel 1986, pag. 41-46.
b. J. P. Geus, Iets over de Noordermolen der Diepsmeer, in: Molenpost, Alkmaar 1978,5/1.
c. J. P. Geus, Er waren meerdere families Diepsmeer, genealogie A , in: Westfriese Families 34 (1993), pag. 79-84.

Reactie en aanvulling op in 1972, pag. 45,1973, pag. 54, en 1975, pag. 20, verschenen artikelen van
Fr. Inniger Pzn.respectievelijkJ.W.Joosten.; J.P. Gc\xs,Erwaren meerderefamiliesDiepsmeerlï.genealo-
gieB, in: Westfriese Families 36 (1995), pag. 134-143. Betreft de Koedijker familie Jonge Noomke, later
genoemd Diepsmeer.

d. J.P. Geus,Erwaren meerdere familiesDiepsmeerlll, in: Westfriese Families 40 (1999), pag. 109-115. Betreft
families waarschijnlijk niet verwant aan genealogie A of B (zie noot c).

e. J. P. Geus, Het afpalen in 1590 van de meren in de heerlijkheden Warmenhuizen, Oudkarspel en Harenkarspel,
in: Holland, ui tg. Historische Vereniging Holland, Leiden 1977, pag. 49 e. v.; J. P. Geus, De sluis van de
Diepsmeer, in: Van Otterplaat tot Groenveldsweid, uitg. Stichting Langedijker Verleden, Zuid- Schar-
woude, 4 (1998), pag. 30-35-

f. G. Kalverdijk, Geschiedenis van de eerste droogmakerijen in Nederland, in: Zicht op Haringcarspel, Uitg.
H. V. H., 13 (2004), nummer 24.

g. J. P. Geus, Het Vronlegeister Ambacht, één der oudste bedijkingen van Holland, in: Alkmaarsjaarboekje, 1973,
pag. 58-79.

h. G. Kalverdijk en Drs. C. Rogge, Het behoud van het Kerk- en Dergmeercomplex, in: Coogblick, nieuwsbul-
letin van de Stichting COOG (Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht), 8 (2003), nummers
1 en 2, pag. 2-8 en 3-4.; G. Boekei e.a., Warmenhuizen, meer dan vier eeuwen veld- en waternamen, uitg.
Stichting COOG, Sint Pancras 2002. Met indexen, ook op de landeigenaars, 253 pag.
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het portret van...1

[Bastiaan Kemp]

Bastiaan Kemp, zn. van Dirk Kemp en Jacoba de Jong, geb. Houten 6-8-1795, overl. Zegveld 22-
12-1872, tr. Zegveld 14-1-1820 Lijntje Zaal, geb. Zegveld 6-12-1794, overl. Zegveld 19-3-1855,
dr. van Arie Zaal en Willempje de Jong. Jacoba en Willempje de Jong waren halfzusters. Bastiaan
was veehouder op boerderij 'Naamvrucht' in Zegveld, die hij kocht van zijn schoonvader. Van
1851-1871 was hij daarnaast wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand te Zegveld.

Bastiaan en Jacoba kregen binnen achtien jaar twaalf kinderen, van wie alleen Jacoba, Wil-
lempje, Arie en Dirk volwassen werden.

De foto komt uit het archief van grootvader Bastiaan Kemp (1891-1972), die een achterkleinkind
was van de Bastiaan op de foto. Grootvader heeft achterop genoteerd dat het om deze Bastiaan
gaat. Het is een vóór 1950 door fotoatelier Abstede te Utrecht gemaakte kopie van het origi-
neel, dat inmiddels zeer ernstig is verbleekt. Dit origineel is een 'carte de visite' van 9.3 x 6.2
cm en 3.1 gr., dus waarschijnlijk uit de periode 1864-1874 (zie: Het dateren van negentiende-eeuwse
foto's, in: Genealogie 10 (2004), pag. 20-23.

B.A.Kemp
Noot
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie GensNostra 59 (2004), pag. 14-15.
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genealogieën van twee
Zuid-Hollandse families 't Hart

en DNA
DOOR M. J. 'T HART (DEN HOORN TEXEL)

EN C. 'T HART (VEENENDAAL)

Inleiding
Vrij kort na het verschijnen van het boek Genealogie van het Westlandsegeslacht 't Hart in 1999,
verscheen in het blad 'Westlands Streekhistorie' van mei 2000 een interessant artikel van
A.F. Koppert-van den Berg. Zij vermeldde hierin de contacten van de studiegroep Genealogie
Westland met Dr. Peter de Knijff van het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek van
het Leids Universitair Medisch Centrum. In het onderzoek werd nagegaan of de families
Koppert van 's-Gravenzande en van Maasland één familie vormden. Via archiefonderzoek
had men dit niet kunnen vaststellen, maar met het specifieke Y-chromosoom dat van vader
op zoon wordt doorgegeven, kon men concluderen dat de twee families geen gemeenschap-
pelijke voorvader hebben.

In hetzelfde blad werd ook aangegeven dat Peter de Knijff op de 9e Delflanddag voor Gene-
alogie zijn onderzoek zou toelichten.

Aanvraag
Na het lezen van het artikel zocht Maarten 't Hart uit de Westlandse familie contact met Kees
't Hart uit Veenendaal, die samen met Jan 't Hart uit Pernis de stamboom van de Pernisser
familie 't Hart had uitgezocht: Genealogie van een geslacht 'tHart ajkomstigvan Rozenburg & Pernis,
afstammelingen van Bastiaan (2e editie augustus 2000). Voorts werden mede-commissieleden
van de Westlandse familie 't Hart, te weten Martin 't Hart uit Maasland, Fred 't Hart uit Uit-
hoorn en Kees van Veen uit Waddinxveen, op de hoogte gesteld.

Wat was namelijk het geval? Ondanks vele pogingen was het ons niet gelukt van beide
genoemde families 't Hart één familie te maken. Toch hadden wij het vermoeden dat deze
beide families één stamvader hebben. Dit vermoeden was gebaseerd op het voorkomen van de
vrij onbekende meisjesnaam Roockgen in beide genealogieën, namelijk Roockgen Pietersdochter
(geboren ca. 1570 en begraven te De Lier 31 januari 1633), gehuwd met Pieterjacobsz 't Hart in
de Westlandse familie, en Roockje Bastiaens 'tHart (geboren 1648 op Rozenburg) in de Pernisser
familie, van wie het tweede huwelijk in Maassluis werd gesloten. Het Westland is niet ver van
Pernis verwijderd.

Kees 't Hart toog op 7 oktober 2000 naar het Westland om de lezing van Peter de Knijff bij
te wonen. Na afloop werd met De Knijff gesproken en gevraagd of hij eventueel DNA-onder-
zoek wilde doen om er achter te komen of de twee families één familie vormden. Op 16 novem-
ber 2000 werden wij uitgenodigd om in Leiden onze onderzoeksvraag aan de hand van beide
stambomen toe te lichten.

Onderzoek
De Knijff vond de genealogieën van de beide families 't Hart van wetenschappelijk belang
voor hem als anthropogeneticus. Wij voorzagen hem van schema's van de beide families en hij
zegde toe de zaak in gang te zetten.

Nu begon het lange wachten. Door tijd- en geldgebrek sleepte deze periode zich van jaar tot
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jaar voort. Eindelijk, juli 2003, werd ons lange wachten beloond en werden we uitgenodigd
voor een volgend gesprek. Tijdens dit gesprek werd aangegeven uit welke takken van beide
families er personen gekozen dienden te worden: in de Pernisser familie 37 mannelijke nako-
melingen en in de Westlandse familie 26.

In december van hetzelfde jaar werd ons een concepttekst toegestuurd die als toelichting
zou moeten dienen voor de kandidaat-deelnemers, maar die ons minder geschikt leek om
zo zonder meer aan hun toe te sturen. Kees 't Hart heeft getracht 37 personen uit zijn familie
eerst telefonisch te benaderen, waarna begin december aan 27 personen met een begeleidende
brief setjes voor afname van wangslijmvlies voor DNA-onderzoek werden toegestuurd. Aan
de 26 Westlandse familieleden werden begin januari 2004 de setjes eveneens met een begelei-
dende brief toegezonden. Uiteindelijk werden in Leiden 26 monsters van de Pernisser familie
en 21 monsters van de Westlandse familie ontvangen. In totaal dus 47 monsters, waarmee dit
onderzoek behoort tot één van de vijf grootste op dit terrein door Peter de Knijff gehouden.

Resultaten
Over de rol van de chromosomen bij de voortplanting en het typisch van man op man door-
gegeven Y-chromosoom zij verwezen naar een heel duidelijk artikel op dit terrein, namelijk
het door J.F. Stoutjesdijk geschreven artikel in GensNostra 58 (2003), getiteld Het gebruik van het
menselijk Y-chromosoom bij het genealogisch onderzoek.

Het onderzoek bij de twee families 't Hart was voor ons kosteloos, daar Dr. Peter de Knijff
ook verder kijkt dan naar het feit of beide families één familie vormen. De resultaten van zijn
onderzoek, met andere onderzoeken samen, kunnen voor hem tot algemene resultaten lei-
den, die voor de wetenschap van belang zijn. Deze uitkomsten zulle wij niet snel vernemen en
als er uiteindelijk over gepubliceerd zal worden is het in termen van familie X en familie Y en
generatie II en generatie XII, dus volkomen anoniem.

De privacy van de deelnemers was gewaarborgd daar de onderzoeker slechts beschikte over
schema's met genearatienummer en voornaam.

De resultaten van ons verzoek van 16 november 2000 zijn door het Forensisch Laboratorium
voor DNA Onderzoek vermeld in een rapport gedateerd 29 juni 2004, met daarin samengevat
het volgende:

Van alle personen werd een DNA-profiel bestaande uit elf Y-chromosoom DNA-kenmerken
vastgesteld. Bij een chromosoom Y DNA-profiel heeft een zoon altijd een Y-profiel welke vol-
ledig overeenstemt met die van zijn biologische vader (en dus ook met het profiel van zijn
broers, zijn grootvader en alle andere in de mannelijke lijn verwante familieleden). Elk van de
twee families heeft een uniek chromosoom Y-profiel, het zogenaamde kern-haplotype.

Kern-haplotype Westlandse familie 't Hart
DYS19 DYS389 DYS389II DYS390 DYS391 DYS392 DYS393 DYS385 DYS437 DYS438 DYS439

14 13 28 25 11 13 13 11-14 15 12 12

Kern-haplotype Pernisser familie 't Hart
DYS19 DYS389IDYS389IIDYS390 DYS391 DYS392 DYS393 DYS385 DYS437 DYS438 DYS439

15 13 29 24 10 13 13 12-15 15 12 12
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Conclusies
Vijf van de elf chromosoom Y kenmerken, hierboven vet weergegeven, verschillen van elkaar.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de beide families niet aan elkaar zijn te knopen. Met
andere woorden: er is geen gemeenschappelijke stamvader, de twee families zijn niet één
familie.

Een tweede conclusie is dat de twee stambomen apart volledig kloppen, voor zover het de
onderzochte personen betreft.

Een derde conclusie is dat beide kern-haplotypen tot nog toe behoorlijk uniek zijn. Bij ver-
gelijking met 23.597 tot nu dan toe bekende haplotypes in de wereld bleek geen enkele daar-
van overeen te stemmen met die van de Pernisser familie 't Hart! De Westlandse familie 't Hart
heeft een haplotype dat op dit moment bij negen personen in de wereld hetzelfde is: twee in
de Verenigde Staten, één in Bulgarije, vier in Portugal, één in Duitsland en één in Nederland.

Voor Peter de Knijff was het onder meer interessant na te gaan bij een reach van negen tot elf
generaties óf en hoeveel spontane mutaties zouden hebben plaats gehad in het DNA-mate-
riaal. Op 47 monsters bleken voor vijf monsters één van de elf kenmerken met één cijfer (bij-
voorbeeld 14 in plaats van 13) van het kern-haplotype te verschillen.

De getallen 14 en 13 staan voor het aantal basenparen dat in een element te tellen is. Deze
basenparen zijn te vergelijken met de tussen de sporten van een ladder gelegen stukjes. Bij de
families 't Hart bleek dat spontane mutaties met één basenpaar méér, gemiddeld één keer op
de honderd vader-zoon reproducties voorkwam, en dat slechts voor één element.

Voorts kan hij weer een stukje van de regio-kaart van Nederland betreffende regio-bepaalde
kern-haplotypes invullen, namelijk deze families 't Hart voor het zuiden van Zuid-Holland.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt in ieder geval voorkomen dat één van de nazaten
van de Pernisser en Westlandse geslachten 't Hart zou trachten beide stambomen in elkaar te
schuiven.

—••er pen]
J I E J ; ; , o «.i®" VAN DIEPENBEEK

Amsterdam, ondertrouw 16 sept. 1600 (DTB 409/243); Claes [tekende: Niclaes] Heynrics van
Antwerpen, huystimmerman, wedr. van Janneken van Diepenbeek, a morte uxoris [= na het
overlijden van zijn vrouw] woonende op Jan Hanssenpadt, ende Heyltgen Barents van Meche-
len, wed. van Servaes Bastarts, verklarende 3 jaren weduwe geweest te hebben, a morte mariti
woonende op den Aemstel in de nieustadt.

Antwerpen, gehuwd [contraxerunt] 7 mei 1569; Niclaes Hendricx -Janneken van Diepen-
beeck. Getuigen [testes]: Egidius [= Gillis] van Diepenbeeck en Henricus Hendricx.
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het portret van...1

[het echtpaar Faber-van Dijk]

Tjalling Lijkles Faber, geb. Beetgum 21-10-1819, schipper (1853 en 1868), landbouwer (1856),
gardenier (1864,1865), tuinier (1875), arbeider/werkman (1859,1886), overl. New York Mills
(NY, USA) 26-10-1897, zn. van Lijkle Tjeerds Faber en Sijtske Tjallings Lijklema, tr. (1) Menalduma-
deel 22-5-1844 NeeltjeArjens Hulstra, geb. Oudebildtzijl 13-11-1817, overl. Beetgum 8-12-1854; tr.
(2) Het Bildt 15-5-1856 Maaike Willems Spanjer, geb. Vrouwenparochie 25-11-1822, overl. ald. 16-
4-1863; tr. (3) Menaldumadeel 7-11-1864 Bankje Baukes van Dijk, geb. Westernijkerk 19-1-1833,
koopvrouw (1864), overl. New York Mills 24-6-1900, dr. van BaukeMeinderts van Dijk en Dieuwke
Jans Wagenaar.

Tjalling en Baukje en vijf van hun kinderen emigreerden in 1886 met het S.S. 'Leerdam'
vanuit Rotterdam naar Amerika, arriveerden in New York op 17 november 1886 en gingen
vandaar uit door naar New York Mills, New York.

Uit het eerste huwelijk zijn vier kinderen geboren, uit het tweede huwelijk drie, en uit het
derde huwelijk vijf. Uit een eerder huwelijk van Baukje is in 1862 een dochter Zijlstra gebo-
ren.

Datering portret: een zogenaamde 'Kabinet foto' van 13 gr., waarschijnlijk vervaardigd ter
gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum d.d. 7 november 1889. Plaats van opname:
Utica, New York, U.S.A. Naam fotograaf: Geo. De Voll Photographer (achterop de foto) Cor.
Genesee and Fayette Sts. Utica, New York, U.S.A.

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

archiefnieuws
[De Zaak]

(- eenrubriek in het archievenblad -)

Over openbare burgerlijke stand
Ditmaal een speciaal verzoek van de redac-
tie van het Archievenblad. OfDeZaak eens zou
kunnen ingaan op de openbaarheid van de
burgerlijke stand. Daar lijkt inderdaad alle
reden voor. Op de DIVA-discussielijst waren
een maand geleden nogal uitgesproken en
uiteenlopende meningen te lezen. En, zoals
vaker het geval is, kwam men van het ene
probleem op het andere. Helaas kreeg nie-
mand het idee om eens in de beroepscode te
kijken.

Het eerste wat in de discussie duidelijk werd,
was (wat iedereen wel weet) dat de openbaar-
heid van de registers van de burgerlijke stand
niet in iedere archiefbewaarplaats hetzelfde
geregeld is. Huwelijksregisters die in Haar-
lem openbaar zijn tot en met 1924, zijn dat
in Apeldoorn al tot en met 1929. Overlijdens-
registers zijn in veel archieven openbaar tot
en met 1944, maar op andere plaatsen al tot
en met 1953. Registers uit 1955 kunnen in het
ene archief dit jaar al openbaar zijn en elders
pas in 2011. Waarop iemand opmerkte dat het
helemaal geen probleem is om dat gelijk te
trekken.

Dat is het natuurlijk wel. In het Burgerlijk
Wetboek is bepaald wanneer de gemeente-
lijke registers moeten worden overgedragen
naar de archiefbewaarplaats, en daardoor
dus openbaar worden: na respectievelijk 100
(geboorten), 75 (huwelijk) en 50 (overlijden)
jaar na het afsluiten van de registers. Voor
de serie dubbelen van de burgerlijke stand,
die door het Rijk wordt beheerd, geldt een
andere regeling. Die registers worden na 20

jaar overgedragen, met een beperking van
de openbaarheid. De registers worden open-
baar nadat het laatste register in een blok van
tien jaar 100, 75 dan wel 50 jaar oud is. De
voormalige rijksarchieven moeten de overlij-
densregisters uit 1955 dus tot 2011 gesloten
houden. Conform de formele regels, en ook
in overeenstemming met de beroepscode: De
archivaris dient alle afspraken die bij de acquisitie
werden gemaakt getrouw en onpartijdig na te ko-
men en toe te passen (artikel 6).

Maar helemaal bevredigend is deze situatie
niet. En voor de gebruikers ook niet te begrij-
pen. Zou er toch geen aanleiding zijn eens
opnieuw naar de openbaarheid te kijken?
Sinds de rijksarchieven zijn opgegaan in
RHC's *) is er een nieuwe situatie. De meeste
RHC's beheren nu identieke overheidsregis-
ters met verschillende regels voor openbaar-
heid. Zou het niet op de weg van het Rijk
liggen om met het Ministerie van Justitie te
onderhandelen over de vraag of de registers
niet per jaar, in plaats van per blok van tien
jaar tegelijk openbaar mogen worden? Onder
verwijzing naar de beroepscode: bij veranderde
omstandigheden dienen [archivarissen] evenwel, in
het belang van grotere openbaarheid, opnieuw over
de voorwaarden voor raadpleging te onderhandelen
(art. 6).

Of is dat helemaal niet zo hard meer no-
dig? Het RHC Eindhoven liet weten dat het
scans van alle genealogische bronnen op in-
ternet beschikbaar wil stellen. Ook van de
burgerlijke stand: geboorteregisters tot 1930
en overlijdensregisters tot 1955. Als dat bij
alle gemeentelijke registers zou gebeuren,
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is het probleem van de openbaarheid in een
klap opgelost.

Het bericht werd nog wel gevolgd door een
vraag: of het op deze manier aanbieden van
materiaal, die past binnen de termen van
openbaarheid, mogelijk in conflict komt met
de privacybescherming. Is het typisch Hol-
lands dat de meeste reacties niet gingen over
privacy, maar over de vraag of er voor deze
dienst wel of geen geld gevraagd zou moeten
worden? Met als een van de argumenten 'an-
ders kunnen we alles wel op straat gooien'.
Deze houding gaat in ieder geval in tegen de
beroepscode: archivarissen dienen een zo breed
mogelijk gebruik van archieven te bevorderen ...
(art. 7). Maar dit terzijde.

Aan privacy heeft niemand zich verder ge-
waagd. Privacybescherming brengt de ar-
chivaris in een spagaat: hij dient zowel de
openbaarheid als de persoonlijke levenssfeer te
respecteren en te handelen binnen de grenzen van
de relevante wetgeving (art. 7). Aan een heldere
definitie van persoonlijke levenssfeer ont-
breekt het nog steeds, aan heldere richtlij-
nen eveneens. In dit concrete geval lijkt het
probleem overigens behapbaar: het materi-
aal zal vrijwel uitsluitend betrekking hebben
[op] personen die al overleden zijn en privacy
dies with theperson. Op papier en digitaal.
*) Regionaal Historisch Centrum

Yvonne Bos-Rops
[Archievenblad, jg. 109,
nr.6,juli2oos,pag.32]

Nieuw adres site Brabants Heem

De stichting Brabants Heem heeft sinds kort
een nieuw adres voor de website:

www.brabantsheem.nl

[Noordbrabants Historisch Nieuwsblad,
jg. 19, nr. 2, juli 2005, pag. 15]

Almanak van het Nederlands Archiefwezen 2005

Uitgave van de Koninklijke Vereniging van
Archivarissen in Nederland (KVAN), € 29,50
(excl. verzendkosten) te bestellen bij Bureau
KVAN, Cruquiusweg 31,1019 AT Amsterdam;
e-mail:

bureau@kvan.nl
internet:

www.kvan.nl
De laatste - in boekvorm - uitgegeven Al-
manak verscheen in 2000. Het voorwoord
begint met 'De Koninklijke Vereniging van Ar-
chivarissen in Nederland presenteert met deze
almanak een product dat zeer in een behoefte
voorziet. Het bestuur van de vereniging is
dan ook verheugd haar leden opnieuw het
gemak van deze Almanak van het Nederlands
Archiefwezen te kunnen bieden'. Dit kan zeker
ook voor genealogen onderschreven worden.
Men kan zich bijvoorbeeld oriënteren op alle
veranderingen op organisatorisch gebied:

wat valt waaronder? Van het Nationaal Ar-
chief, de Regionaal Historische Centra met
hun provinciaal werkgebied, gemeente- en
streekarchieven (welke gemeenten vallen er
onder) worden opgegeven adressen, e-mails,
internet, openingstijden en eventueel doel-
stellingen, en bijvoorbeeld wie te benaderen
voor de PR> voor onze afdelingsbesturen van
interesse! Voorts informatie over Polder- en
Waterschapsarchieven, Bedrij fs- en Kerke-
lijke archieven, overige archiefbeherende in-
stellingen en documentatiecentra. In hoofd-
stuk 15 'Conservering en restauratie' kan men
zien waar men terecht kan voor zaken waar
ook genealogen wel mee te maken hebben
als zij een familiearchief en -materiaal behe-
ren. Het laatste hoofdstuk (16) heet Nuttige
Naslagwerken; het geeft ook internetadres-
sen. Indexen van instellingen, personen en
plaatsnamen sluiten dit boek af.
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DEN-beleidsplan 2006-2008

Op de website van DEN (Digitaal Erfgoed Ne-
derland) is het nieuwe beleidsplan voor de
periode 2006-2008 in te zien. Het beleidsplan
beschrijft de wijze waarop DEN inhoud zal
geven aan het dynamisch systeem van kwali-
teitsborging voor ICT in het erfgoed.

DEN maakt duidelijk wat de succescriteria
zijn bij de inzet van ICT in het erfgoed, toetst
de ICT-praktijk in het cultureelerfgoedveld

op effectiviteit, biedt een marktplaats voor
innovatie en eCulturele ontwikkeling en ver-
ankert het sectoroverstijgende perspectief in
de kwaliteitszorg.
U vindt het beleidsplan op:

www.den.nl/frames-alg-bel.html

[Archievenblad, jg. 109,
nr. 6, juli 2005, pag. 8]

Inventarisatie Historische Archieven Scherpenzeel

De archieven van het Gemeentebestuur van
Scherpenzeel zijn op dit moment slecht
toegankelijk. Bij het doen van onderzoek is
nu geen overzicht aanwezig van de diverse
stukken in het archief. Met name het archief
vanaf de achttiende eeuw tot 1939 is slechts
toegankelijk op basis van de omschrijving
die op de archiefdoos staat vermeld. Van het
archief vanaf 1940 is een kaartsysteem met
een korte dossieromschrijving aanwezig.
Kortom, deze manier van toegankelijkheid
voldoet absoluut niet aan de eisen die hier-
aan gesteld mogen en moeten worden.

Om meer onderzoeksmogelijkheden te
realiseren, heeft de gemeente Scherpenzeel
besloten om in de begroting een behoorlijk
bedrag hiervoor vrij te maken. Inmiddels
zijn enkele offertes aangevraagd en is de keus
gevallen op het bedrijf van Loek Nijholt. De-
ze firma heeft in de afgelopen jaren meerdere
gemeentearchieven geïnventariseerd en een
flinke ervaring op dit terrein opgebouwd.

In januari 2005 zijn twee medewerkers
van dit bedrijf begonnen met de inventari-
satie van de archieven. Dit gebeurt bij het Ge-
meentearchief Ede, waar de oude archieven
van Scherpenzeel sinds vorig jaar zijn onder-
gebracht. Naar we verwachten zal de totale
periode van toegankelijk maken ongeveer
een halfjaar in beslag nemen. Dit betekent
dat in de tweede helft van 2005 de archie-
ven van het Gemeentebestuur Scherpenzeel
tot en met 1985 toegankelijk en grotendeels
openbaar zullen zijn. De inventarissen zul-
len vanaf dat moment ook in te zien zijn op
deze website www.ede.nl/gemeentearchief.
Peter van Beek, gemeentearchivaris Scher-
penzeel, tel.: 0318-680359 of per mail:

peter, van.beek @ ede.nl

[Oud-Scherpenzeel, 17e jg.,
nr.2,juni2OO5,pag.35]

Stadsarchief Gent

Sedert dinsdag 17 mei (2005) is het Gentse
stadsarchief opnieuw geopend voor het pu-
bliek, maar dan wel op een nieuwe plaats.
Men kan terecht op het volgende adres:
Zwarte Doos - Stadsarchief, Dulle-Grietlaan
12,9050 Gentbrugge - 09 266 57 60.

Opgelet: gewijzigde openingstijden:
Van maandag tot vrijdag (doorlopend) vanaf
8.30 u. Op maandag tot 18 u, op vrijdag tot 15
u, dinsdag, woensdag en donderdag tot 16 u.

[Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen,
jg. 3, nr. 4, juli 2005, pag. 229]
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Brugge: Aanwinst

Op de veiling van 19 maart 2005 van Antiqua-
riaat Mare Van de Wiele verwierf het Stadsar-
chief het uitgeversexemplaar van het belang-
rijke werk van Jean-Jacques Gailliard, Bruges
et Ie Franc ou leur magistrature et leur noblesse
avec des données historiques et généalogiques de
chaque familie, 6 delen, verschenen te Brugge
van 1857 tot 1864. Dit zo goed als puntgave
exemplaar bevat niet alleen het gedrukte
werk van Gailliard maar ook nog een hand-
geschreven lijst met de handtekeningen van

de intekenaren, correspondentie in verband
met de verspreiding van het werk, allerlei
handgeschreven en gedrukte aanvullingen
van de gepubliceerde genealogieën en enkele
gedrukte stukken in verband met de familie
Gailliard. Het geheel is geklasseerd bij het
in 1984 verworven Archief Gailliard (reeksnr.
530 van het Oud Archief: Familiearchief).
Noël Geirnaert

[archief/even, jg. 12,
nr.3,juli2OO5,pag.8]

Digitaal kloosterarchief

Het project 'Monasterium.Net' beoogt een
digitale toegang tot kerk- en kloosterarchie-
ven uit de Middeleeuwen te bouwen, een vir-
tueel oorkondenarchief van kloosters en bis-
dommen in Midden-Europa (vooral het di-
ocees Passau had in dit gebied veel invloed).
In totaal zullen teksten en/of regesten met
afbeeldingen van ongeveer 30.000 oorkon-
den doorzoekbaar zijn. Kerkelijke archieven
in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Tsje-
chië werken in dit project - MOM - samen.

Inlichtingen bij Herrn Dr. Thomas Aigner,
Diözesanarchiv St. Pölten, A-3100 St. Pölten,
Domplatz 1.

www.monasterium.net

[Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft
ostdeutscher Familienforscher e.V., Sitz

Herne, Jahr 2005, Heft 2 von 4, pag. 20/21;
rubriek 'Aus den Forschungsgebieten']

[M.V-K]

Hantw
erpenl
i j z e r

V A N VLAENDEREN

Amsterdam, ondertrouw 5-3-1594; Willem Evertsz, bode op Hamborch, oudt omtrent xxx
jaren, wonende in de Pylsteech, geassisteert met Anna van derLeke syne moeder, ende Digna
van Vlaenderen van Antwerpen, oudt xix jaren, woonende op de Niesytsafterburghwal, ge-
assisteert met Engelbert van Vlaenderen hare vader ende Digna Keesmans hare moeder [DTB
406, f. 495] (Willem Evertsz Bitter otr. (2) 15-5-1604 Yda van dePerre)

Antwerpen, 2-2-1584; Engelbert van Vlaenderen, bakker, trad op i.v.m. de verkoop van de
helft van een windmolen, in naam van Digne Keesmans, zijn huisvrouw, als eigenares van een
vierendeel van een windmolen 'de Meermoelen', die in Sint Willeboortsveld stond, maar
'mits de swaericheyt van tijde' afgebroken en verplaatst werd binnen de stad op het bolwerk
waar eertijds het Pesthuis gestaan heeft [SA Antwerpen, Schepenregister 380, f. 72] [M.V-K]
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apenstaartjes en wwweetjes (3)

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

Andringa Staach Nijs [mei 2005; veranderd]:
andringastichting@hetnet.nl

Berichten van de Hoege Woeninck
[mei 2005]:

bv25@xs4all.nl
en

www.xs4all.nl/~bv25

Bij Uitstek [april 2005]:
www.heijstekfamilie.nl

C/Krapels-krabbels [mei 2005]:
info@krapels.nl

en
www.krapels.nl

Haselhoff Bulletin [1/05]:
www.haselhoffstichting.nl

Hettinga Stichting, nieuwsbrief [mei 2005]:
secr.:

eduard-hettinga@hotmail.com

Klooster-stam [april 2005], red.:
t.kloosterboer@hetnet.nl

Millenaars koerier [april 2005], secr.:
pieter@millenaar.org

Nijs fan'e Hoekema-Stifting [lente 2005],
secr.:

geartsjej @hotmail.com
en

archief: h.hoekema@planet.nl

Pors Post [mei 2005], secr.:
c.t.pors @ zonnet.nl

Commeneecatie [mei 2005]:
d.van.commenee@hetnet.nl

en
http://home.hetnet.nl/~v-commenee/

index.html
De Schildknaap (Van der Knaap) [april 2005]:

De Familie Band (Spanjers) [april 2005], secr.: deschildknaap@hotmail.com
m.v.d.sande® iae.nl

Stichting familiearchief en -collectie
Familiegemeenschap 'Ter Laeck' [mei 2005]: Wastijn, nieuwsbrief (Westijn, Wetstein e.d.)

christerlaak@zonnet.nl [mei 2005]:
info@wastijn.nl

Familiestichting Moret, nieuwsbrief [april
2005], secr.: Stichting Jacobus Lautenbach i53z'38 tot

elpi @ planet.nl 1611 [j uni 2005]:
jacobus.lautenbach@planet.nl

Groeneveld Contact [april 2005]:
www.naamsvereniging-groeneveld.nl
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boeken

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

Genealogie
D.E. Boekee, Familiekroniek Boekee, deel 5: het Rijn-
landse geslacht, Den Haag 2005,244 pp., index.

Al eerder werden de eerste vier delen met be-
trekking tot het geslacht Boekee in Gens Nostra be-
sproken. De vijfde (en zeker niet laatste) deel gaat
in op de vierde generatie. Stamvader voor wat be-
treft dit deel is Jan Theunisse Bouqué. Naast de
puur genealogische gegevens zijn ook veel trans-
cripties van akten vermeld. In dit deel komen ook
leden van de families Zwaan, Van Leeuwen en Van
Egmond, alle drie wel bekend in Rijnsburg, in
meer of mindere mate aan bod.

C. Huizinga, Cornelis Huizinga en Martha Fernanda
Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen
2004,220 pp. ill.

In 2003 overleed de samensteller voordat het
werk gedrukt kon worden, maar in 2004 is zijn
werk dan toch verschenen. Het boek is - in tegen-
stelling tot de meeste wat afstandig geschreven
genealogieën - op een heel persoonlijke manier
vanuit de auteur geschreven. Hierdoor lees je met
zijn overpeinzingen mee en wordt je meegeno-
men op zijn reis door zijn familie. Als buiten-
staander ken je ze niet en daardoor zijn de soms
snelle overgangen van het ene gezin naar het
andere een beetje lastig. Maar zeker niet onaan-
genaam. De auteur gaat in op vele zaken, die de
familieleden in hun tijd hebben meegemaakt: de
afscheiding, Domela Nieuwenhuis, gevolgen van
de doperse religie, enzovoorts. Stamouders van de
familie waren Derk Klazen, van Leegkerk, die in
1787 te Zuidhorn trouwde met Jantje Roelofs.

F.G.B.A. Roeloffzen, Achthonderd jaar in rechte lijn.
Genealogie Doys - Van Loil - Roeloffzen, Enschede
2003,208 pp., ill. + index; ISBN 90-77369-02-3.

Met een familienaam als Jansen, Hendriks en
Roeloffzen is niet echt te verwachten, dat men ver
terug in de tijd zal komen. Jan, Hendrik en Roe-
lof zullen spoedig als voornaam in de stamreeks
opduiken, zodat men verzandt in patroniemen.
De auteur probeert aan te tonen, dat dit voor zijn
familie Roeloffzen niet opgaat, maar dat er een
ononderbroken lijn via het versteende patroniem

Roeloffzen (en varianten), via Van Loil op Doys
terug te voeren is.

Eerlijk gezegd ben ik niet overtuigd. In ge-
neratie VIII wordt genoemd: Derick Roloeffz
van Loil, rentmeester, geb. Loil ca. 1407 en overl.
's-Heerenberg na 1465. In de begeleidende tekst
wordt aangegeven, dat deze persoon voor het
eerst in 1430 als rentmeester voorkomt onder de
naam Derick van Loei anders genaamd Beister. In
1446 komt dezelfde persoon onder dezelfde naam
en toenaam voor in een verkoopakte, waaraan het
zegel bewaard is gebleven: een door een schuin-
streep gebroken wapen Loil. In 1456 zouhij als De-
rick Loelenzoon met zijn vrouw Gadert vermeld
zijn in een verkoopakte. Volgens de auteur zou de
naam Loelenzoon er op duiden, dat de oorspron-
kelijke familienaam niet meer mocht worden
gebruikt, omdat hij niet meer op het oude stam-
goed woonachtig was. Negen jaar later werd de
bovenstaande verkoop bevestigd, waarbij Derick
als Van Loei wordt aangeduid, wat de eerdere be-
wering onderuit haalt. Eveneens in 1465 oorkond-
de Derick van Camphusen, dat Derick Roloeffsz
een rente verkocht aan Willem van den Bergh, ge-
vestigd op landerijen te Henforden en Stockum.
Volgens de auteur zijn de afspraken,over het niet
voeren van de familienaam Van Loil nu definitief.
In de lopende tekst van de auteur heet hij steeds
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Derick Roloeffsz van Loil. Zo komt hij echter in
de door de auteur vermelde bronnen nooit voor.
Het lijkt erop, dat twee verschillende personen
hier zijn samengesmolten tot één persoon: Een
Dirck van Loil anders gezegd Beister en een tijdge-
noot, genaamd Derick Roloeffsz. Het bewijs van
de auteur (zoals voorin vermeld) wordt gevormd
door goederen in het bezit van generatie VI, die
door generatie VIII in 1446 worden verkocht. Het
is waarschijnlijk, dat de door Derick van Loei an-
ders genaamd Beister verkochte goederen in 1446
gelijk zijn aan goederen in bezit van generatie VI
(Derick Doys van Loil). Daarnaast voerden beiden
het wapen Loil, zij het de jongere met de eerderge-
noemde breuk. Het is echter niet bewezen, dat de
Dirck van Loei uit 1446 identiek is aan de Derick
Roloeffsz uit 1465, temeer daar Derick van Loei
nooit met een patroniem wordt vermeld.

Ook het gebruik van wapens doet vermoeden
dat er hier en daar iets aan de hand is in de be-
wijsvoering. Voerden de eerste drie generaties het
familiewapen Doys, vanaf generatie IV voerde de
familie de naam Doys van Loil en het wapen Van
Loil. Generatie VIII voerde een gebroken wapen
(linkerschuinbalk), terwijl generatie IX als wa-
pen een droogscheerdersschaar gebruikte. Deze
persoon, genaamd Jan Roloffsz was volgens de
auteur bouwondernemer, hetgeen me op zich een
anachronisme lijkt. Diens zoon Henrick upten
Haitzhövell geheten Roloffsen zegelde met een
wapen met zeven aren (hij woonde te Zevenaar).
Diens zoon zou zijn Johan Roelofzen, koster te
's-Heerenberg. In de lopende tekst wordt echter
slechts gesproken van heer Johan dye Koster. Kos-
ters waren in de vroege 16e eeuw lage geestelijken
en werden derhalve aangeduid als 'heer'. Indien
ze geen wijding tot priester hadden genoten, kon-

den ze trouwen, maar voor de meesten zat een
huwelijk er niet in. Dat wil uiteraard nog niets
zeggen over de mogelijkheid, dat hij kinderen
kan hebben gehad. Het patroniem (al dan niet
versteend) Roelofs komt in die lopende tekst in
ieder geval niet voor. Kortom, er zijn twijfels over
de juistheid van de stamreeks rond de achtste,
negende en elfde generatie.

Voor het overige is het een mooi uitgegeven
boek met vele foto's.

CdG

J. Donker Czn, J.R. Deugd en A.G. de Vries-Lub,
De Westfriese Protestantse Familie Laan (stam Schel-
linkhout), Den Helder 2004, 204 pp., ill. + index
(verkrijgbaar voor € 43,00 + € 5,50 porto via bank-
rekening 43.60.56.186 t.n.v. J. Donker te Twisk).

In 1614 was Pieter Laan waard van een herberg
aan de Driesprong onder Westwoud. Zijn zoon
Jan Laan was bakker te Schellinkhout en achter-
kleinzoon Jan Laan had daar een herberg met de
naam 'De Groene Laan' en een schip, 'De Laan'
geheten. De familie komt nog in Schellinkhout
voor tot 1945, wanneer oud-burgemeester Dirk
Laan wordt begraven. De afstammelingen Laan
worden in XIV generaties beschreven.

M.C. Lammerts van Bueren en E.W.A. Elenbaas-
Bunschoten, Genealogie Lammerts van Bueren, een
diverse en ondernemende Utrechtse familie, Hilversum
2004,172 pp., ill. + index.

Stamvader Hermanus Lammerts van Bueren
werd in 1689 gedoopt in Mülheim bij Keulen.
Zijn ouders waren Jacobus Lammerts en Agnes
Buren. In 1723 werd Hermanus als rijglijfmaker
ingeschreven in het Burgerboek van Utrecht, met

aan
Genealogie

ammerts van Bueren
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als achternaam de gecombineerde familienamen
van zijn ouders. Zijn nakomelingen zijn zoveel
mogelijk in kaart gebracht, inclusief een Indische
tak.

Parenteel
A.J. Griens, Het voor- en nageslacht van Theodoor
Griens en Anna Maria van Kessel, Landgraaf 2004,
176 pp., ill. + index (verkrijgbaar voor € 24,- in-
clusief porto via girorekening 3403228 t.n.v. A.
Griens te Landgraaf).

Theodoor Griens, herbergier te Echt, en Anna
Maria van Kessel trouwden in 1824 en zijn de
voorouders van alle nu nog levende personen
met de familienaam Griens. Daarom zijn zij als
hoofdpersonen gekozen. Hun nakomelingen, zo-
wel in mannelijke als in vrouwelijke lijn, worden
beschreven en hun voorouders zijn in de vorm
van een kwartierstaat opgenomen. De eerste ver-
melding van een Griens is het huwelijk tussen
Joannes Greins (Griens) en Beatrix Paulissen te
Echt in 1704. Ten behoeve van de Amerikaanse tak
is het boek deels tweetalig.

ABB

Kwartierstaat
G.H.]. Kolker, Kwartierstaat van Herman, Ghita en
Anne-MarieKolker, Erica 2004,106 pp., ill. + index.

Een eenvoudig uitgegeven kwartierstaat met
een behoorlijk aantal oude foto's van voorou-
ders. Probandi zijn de kinderen van de auteur.
In de vierde generatie geeft dat de ouderparen:
Kolker/Wehkamp, Bladder/Sijbom, Van Os/Weh-
kamp, Assen/Wehkamp. Met een dergelijke reeks
is kwartierherhaling in de hogere generaties lo-
gisch. Alle kwartieren zijn dan rooms-katholiek
en afkomstig uit de driehoek Emmen-Emlich-
heim-Dedemsvaart. Uiteindelijk komen de mees-
te kwartieren uit Duitsland.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
G. L. de Boer, In het spoor van de Gooische tram, Laren
2004,304 pp. ill. + index; ISBN 90 77285 05 9.

De bijnaam van de Gooische tram is 'Gooische
moordenaar'. Dat gegeven intrigeerde de auteur
om onderzoek te doen naar de herkomst van die
bijnaam. Was die tram de veroorzaker van veel
leed? Jawel, dat was-ie. In 1882, toen de tram ei-
genlijk nog maar net reed, gebeurden niet minder
dan vier afzonderlijke dodelijke ongelukken. Het
jongste slachtoffer was vijf, de oudste 'bejaard'.
In de daaropvolgende jaren waren ongelukken,
al dan niet met fatale afloop, eerder regel dan uit-
zondering. Niet voor niets draagt de auteur dit
boek op aan alle slachtoffers van de 'Gooische
moordenaar'.

H. Feenstra en H.H. Oudman, Een vergeten platte-
landselite. Eigenerfden in het Groninger Westerkwartier
van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, Leeuwarden
2004,582 pp., ill. + index; ISBN 90-6171-948-8.

In het eerste deel van het boek wordt een beeld
geschetst van de periode waarin de personen uit
dit boek leefden, de rechterlijke en waterstaat-
kundige organisatie en de geografische toestand.
In het systematische deel worden niet minder dan
75 Groninger eigenerfde families ten tonele ge-
bracht. In al deze gevallen worden de gegevens
verhalenderwijs gepresenteerd, dus zonder de
voor genealogen zo prachtige schema's. In de
inleiding is aangegeven, dat het eerste instantie
een prosopografische studie betreft, maar enkele
schema's hadden de zaken wellicht hier en daar
kunnen verduidelijken. De onderlinge verwant-
schappen blijken slechts uit de teksten zelf. Het
staat er wel, maar het is moeilijk zoeken. Hele-
maal jammer is het, dat er geen index bij dit werk
is gemaakt. Deze wordt node gemist. Weliswaar
waren de genealogen niet de eerste doelgroep,
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Het dorp Eist Qn de Eister buurschappen

maar een index is tegenwoordig toch eigenlijk
standaard. Is het boek daardoor voor genealo-
gen waardeloos? Nee, natuurlijk niet. Het staat
boordevol gegevens (met bronvermelding) uit
verschillende archieven over meerdere eeuwen in
een gebied waar het niet altijd even gemakkelijk
zoeken is. Zelfs zonder index is het beter dan alles
zelf te moeten doen, maar toch...

J. S. van den Hof, Het dorp Eist en de Eister buurschap-
pen. Een bewoningsgeschiedenis, Eist 2004,132 pp. ill.
+ index; ISBN 90-9018677-8 (verkrijgbaar a € 15,95
ind. porto op giro 255592 t.n.v. Marithaime te
Eist o.v.v. Eister buurschappen).

De historische vereniging Marithaime gaf bij
de gelegenheid van haar 25-jarige jubileum een
bundel uit over het dorp Eist in Gelderland en
haar buurschappen. Buurtschapsgewijs worden
de gegevens erf voor erf gepresenteerd. Veelal be-
staat de bewoning uit boerderijen, maar er is ook
ruime aandacht voor de drie kastelen binnen het
grondgebied, alsmede voor de herbergen. Waar
mogelijk worden door middel van fragmentge-
nealogieën de verschillende families bij de betref-
fende erven besproken. In totaal zijn gegevens
over meer dan 1600 bewoners vermeld. Het geheel
is voorzien van vele fraaie foto's.

voorkomen. De gegevens zijn binnen één saté
contra-chronologisch beschreven, dat wil zeggen
de jongste gegevens (1698) eerst en dan terugwer-
kend naar de oudste gegevens uit 1511. Dankzij de
goede index zijn de familierelaties snel terug te
vinden.

J. Stads, P. Spapens, H. van Doremalen, Werken,
werken, werken! De geschiedenis van de gastarbeiders in
Tilburg en omstreken 1963-1975, Utrecht 2004, 176,
ill.; ISBN 90-71840-64-6.

Op 25 oktober 1963 werden de eerste elf gastar-
beiders met muziek op het station door de Tilbur-
gers begroet. Velen zouden volgen. De titel van
het boek is ontleend aan het eerste woordje Ne-
derlands, dat Huseyin Kayaalp leerde: 'werken'.
Zijn Nederlandse collega's herhaalden dit meest-
al tot 'werken, werken, werken', veelal gevolgd
door 'money, money, money'. Het boek bestaat
uit prachtige portretten (zowel in geschrift als in
beeld) van deze eerste groep gastarbeiders. Vele
foto's uit de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw variëren van de soms schrijnende gevallen
van huisvesting tot carnavalvierende Turken. Een
goede documentatie van een groep vrijwel verge-
ten medelanders.

CdG

DJ. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel
1511-1698, Leeuwarden 2004, 436 pp., ill. + index;
ISBN 90-6171-962-3.

Een prachtig werk van de in 2002 overleden
Friese onderzoeker DJ. van der Meer, uitgegeven
door de Fryske Akademy. Per plaats geeft de au-
teur de stemhebbende en de andere boerderijen
in Hennaarderadeel (omgeving Hidaard, Waak-
sens). Veel sates zijn meerdere generaties in be-
zit geweest van dezelfde familie, waardoor op
vele plaatsen in het boek fragment-genealogieën

N. Janssen en A. Lammers, Nootdorp, van veen tot
steen, de geografische geschiedenis van Nootdorp, Noot-
dorp 2004, 144 pp., ill. + index; uitgave van de
vereniging Noitdorpsche Historiën.

Het boek geeft een schets van veranderend
Nootdorp en haar omgeving over een periode van
10.000 jaar en richt zich daarbij op de geografi-
sche en topografische ontwikkeling van het ge-
bied. Daarnaast wordt verteld over de levenswijze
van de Nootdorpers in al die eeuwen. Het verhaal
is overzichtelijk en prettig leesbaar, terwijl de il-
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lustraties de tekst goed ondersteunen. In aparte
kaders worden tal van bijzonderheden gegeven.

ABB

Overig
R. van Drie en K. Noorda, Verre Verwanten. Familie-
geschiedenis dichterbij, Den Haag 2005,144 pp., ill.;
ISBN 90 215 4090 8.

In 2005 zond Teleac een serie programma's on-
der de titel Verre Verwanten uit. In de uitzending
waren twee gasten, een bekende en een onbekende
Nederlander, die respectievelijk in mannelijke en/
of vrouwelijke lijn van een bekende Nederlander
en een onbekende Nederlander afstamden. Aan
de hand van thema's werden telkens drie voor-
ouders geplaatst in hun tijd. Dit gebeurde door te
kijken naar huizen, eten, ziekte, werken, water en
land en godsdienst. Deze thema's zijn ook weer
terug te vinden in dit boek, waardoor het boek
ook na de uitzendingen hun waarde blijft behou-
den. De hoofdstukken zijn kort, waardoor er niet
heel diepop de stof ingegaan kan worden.

R. Vennik, Gids voor stamboomonderzoek, Rotterdam
2005,223 pp. ill.; ISBN 90 6100 5671 (€ 19,90).

In een algemeen werk over stamboomonder-
zoek valt voor de doorgewinterde genealoog niet
veel nieuws meer te halen. Voor de beginner zal
het echter veel nieuw licht werpen op problemen
die hij bij het onderzoek zal tegenkomen. Ach-

tereenvolgens komen onder meer de Burgerlijke
Stand, de DTB, archieven van notarissen, archie-
ven van de VOC, heraldiek en portretten aan bod
en wordt ingegaan op specifieke problemen rond
afstamming van militairen en specifieke bevol-
kingsgroepen. Na een algemene bijdrage over
computers en internet volgen literatuur en orga-
nisaties. Bij het boek hoort een CD-rom met een
demo van GensDataPro die bij de uitgever gratis
is te bestellen.
CdG

B. de Ligt, De Bosbooms en Loosdrecht, Loosdrecht
2004,72 pp., ill; uitgave van de Historische kring
Loosdrecht.

Tot de vaste gasten van Jan Conrad Hacke, de
stichter van de Loosdrechtse buitenplaats Ei-
kenrode, behoorden de bekende schilder Johan-
nes Bosboom en zijn vrouw, de romanschrijfster
Geertruide Bosboom-Toussaint. Uit erkentelijk-
heid schonk Bosboom in 1870 aan Hacke een por-
tefeuille met zeventien kleine aquarellen van Ei-
kenrode en omgeving. Deze aquarellen zijn in dit
boekje gereproduceerd en de tekst geeft informa-
tie over de omgeving en omstandigheden waarin
ze zijn ontstaan. Daarbij zijn zoveel mogelijk de
hoofdpersonen zelf aan het woord gelaten door
middel van citaten uit hun brieven.

ABB

S'IAM BOOMONIM H/OI

',„•!.A
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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
Amstelodamum. jg. 92, nr. 1, jan.-febr. 2005. N.E. Middelkoop: Nieuw leven voor Adriaen Backers Ana-
tomische les van Dr. Frederik Ruysch [geschilderd in 1670; chirurgijns Fruijt, Van Swieten, Ruysch, Hon-
dekoeter, de Coen, Van Loon, Brandt]; A. van der Vliet: De metamorfose aan het Oosterdok. Idem, nr.
2, maart-april 2005. A.Th. van Deursen: Kanttekeningen bij de nieuwe Geschiedenis van Amsterdam;
Th.H. von der Dunk: De zeven bogen van het Paleis op de Dam; In Memoria Richter Roegholt 1925-2005
en Geurt Brinkgreve 1917-2005. Idem, nr. 3, mei-juni 2005. H. Vreeken: Mietje, Simiertje en Figaro. De
luxe viervoeters van het echtpaar Willet-Holthuysen [Louisa Holthuysen (1824-1895, exm. Lepcltak)
tr. 1861 Abraham Willet (1825-1888)]; E. Spits: 'Dit nav skal vaere Oslofjord' [met deze woorden doopte de
Noorse kroonprinses Martha het passagierschip bij de te waterlating in 1949; ontwerp en bouw]; G. van
derPlas: Amsterdam van boven [luchtfoto's].

Archievenblad. jg. 109, nr. 4, mei 2005. R. Spork: Lokale en regionale geschiede-
nis, een veilige haven?; R. Zaat: Koninklijke Bibliotheek zet dagbladen online.
Kranten in Beeld [www.kb.nl/kranten biedt de mogelijkheid 76 jaargangen en
ongeveer 350.000 krantenpagina's full-text te doorzoeken, en een zoekvraag
te stellen op editie, datum of periode, ook met spellingsvarianten]; I. Zandhuis:
E-depot Rotterdam, een depot zonder stellingen; M. Noordman: Erfgoed Over-
ijssel: Woonomgevingsgeschiedenis in samenhang gepresenteerd [www.his-
torischcentrumoverijssel.nl; info@hcov.nl]; T. Kappelhof. De informatiewaarde
van E-mails.

Arneklanken (Historische Vereniging Arnemuiden), jg. 10, nr. 1, maart 2005. L. van Belzen: Het geslacht
Ventevogel (in Arnemuiden-Kleverskerke) [beknopte genealogie; i8e-2oe eeuw]; ]. Adriaanse: Pieter
van der Nol, licentmeester en rijkscommies te Arnemuiden (1707-1790) [de aan hem - als ouderling -
toevertrouwde kerkelijke notulenboeken bleken ernstig beschadigd en bladzijden waren uitgesneden,
vooral de jaren 1749-1762]; Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven in Arnemuiden (18).
De Mansfeldse soldaten (2); De zoutziederij van Arnemuiden (3) [activiteiten en sluipend verval in de
18e eeuw, grote brand in 1802]; P.J. Bos: Hervormde predikanten en kandidaten beroepen te Arnemuiden
in het derde kwart van de negentiende eeuw.

Baerne (Historische Kring Baerne; Postbus 326,3740 AH Baarn; contr. min. € 14,- p.j. + verzendkosten;
e-mail: hist.kringbaerne@zonnet.nl; www.home.zonnet.nl/hist.kringbaerne; Oudheidkamer, Hoofd-
straat 1, ingang via de bibliotheek), 29e jg., nr. 1, maart 2005. J. Kruidenier. Ruslui in Baarn [Hermannes
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Harmsen, geb. Vriezenveen 1850, overl. Baarn 1908, tr. (1893) Nanette Johanna Moorrees]; Verv. Abram
Stokhof de Jong, een geboren en getogen glazenier. Idem, nr. 2, juni 2005. W. Vedder: 'Ik ben bij een
aardige boer..." [geëvacueerde Baarnse kinderen in de hongerwinter te Holten en Mafkelo]; E. Vermeu-
len: Zeemanspot en het Nationaal Steunfonds [de oorlogsgeschiedenis achter de grafsteen te Baarn van
Herman Johan Visser (Amsterdam 1901-Sachsenhausen 1945) en Hermijntje Visser(-)Kroes (1901-1992);
Albertus Jullens (1901-1945) tr. Menje Lenting]; Ruslui in Baarn (deel 2) [familie Harmsen].

De Brabantse Leeuw, jg. 54 (2005), nr. 2. M.T. Sprangen: Van Tilborgh in de
Langstraat [oudst bekende: Claes Heijnen, te Capelle, overl. voor 1616]; L.F.W.
Adriaenssen: Verzetting van de wet in Grave, 1586. Betrouwbare katholieken
[naam, en evt. beroep en leeftijd van 54 personen]; Een welsprekend wapen (2)
[Schotelmans]; N. van Spaendonck/A. Pijnenburg: Hamers [de Bossche lakenver-
versfamilie Hamer (ise-i6e eeuw) en een uit de familie Glavimans stammende
plattelandsfamilie Hamers (te Helvoirt en Udenhout; He-i6e eeuw; Van Loen)];
L. van Dijck: De familie Alberts te Grave [17e eeuw]; J. van der Heijden: Een bas-
taardtak Van der Heijden. Dinther - Vorstenbosch - Uden [Willem, gedoopt
Dinther 1779, nat. zoon van Antonetta van Driel; volgens haar verklaring zoon
van Dirk Adriaens van der Heijden]; De sleutel op het graf [een weduwe deed
afstand van haar mans nalatenschap t.b.v. de schuldeisers]; L.F.W. Adriaenssen:
Cadeautjes en familierelaties van Adriaen Wijten ca. 1550 [priester, notaris te
Hilvarenbeek, geb. 1508/09 als bastaard van een kanunnik; de meeste personen
op zijn geschenkenlijstje konden worden geïdentificeerd]; H.F. van Molt De
familie Van Moll uit Hooge Mierde [oudst bekende: Geraert Adriaens van Mol, vermeld (1556-)
Corr. Kwst. Mrg. G. H. de Vet [Brab. Leeuw 1962: Kuypers], Broeken, De Leeuw.

1594];

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting (Zacharias Jansestraat 13,1097 CH Amsterdam; bij-
drage min. € 15,- p.j.), 30e jg., april 2005. F. den Tex: De Boissevains, een Hugenotenfamilie [vertaling
van een artikel uit 1963; refugié Lucas Bouyssavy, geb. Bergerac 1660, overl. Amsterdam 1705, tr. Mar-
the Roux]; R. Costedoat: Bergerac, Hugenoten en Boissevain; Jean Marteilhe, Bergerac en Amsterdam
[in 1713 bevrijde galeislaaf, overl. Culemborg 1777]; Dupeyrou, Bergerac en Amsterdam [overl. ald. ca.
1720/21].

Computergeneaal. 3e jg., nr. 2, april 2005. JW. Koten: Waarop moet je letten wanneer je een nieuw pro-
gramma aanschaft. Een handreiking voor dummy's; H. M. Lups: Nieuwe versie GensDataPro op komst; J.
Mulderij: Ellende door Windows Systeem 'herstel'; J. Diebrink: Haza-nieuws. Haza-21 - geneagrammen.
Haza-21 - thesaurus. Haza-21 - module Registratie.

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'; 2e secr.: C. van Ag-
gelen; e-mail: albertusperk@hilversum-historie.nl; www.hilversum-historie.
nl; lidm. min. € 15,- p.j.), 25e jg., nr. 1, maart 2005. E. Pelgrim: De laatste oorlogs-
winter in Hilversum; F. Repko: Herinneringen aan de hongerwinter; A. Boek-
schoten-van Pesch: Dagboek van een hongerwinter; Oorlogsverhalen. Idem, nr.
2, mei 2005. E. de Paepe: Plezante dolingen door Hilversum [met illustraties van
L.P. Versteeg]; E. Pelgrim: Surfen naar het verleden. Het internet als hulpmiddel
bij historisch onderzoek; K.Abrahamse: Een jong medium voor oude zaken [hoe
een archiefdienst en archiefstukken te vinden op internet; www.hilversum.
nl/streekarchief].

Genealogie (CBG), jg. 11, nr. 2, zomer 2005. A.C. van derSteur. Gedrukte gelegen-
heidsgedichten. Literaire bronnen voor biografisch onderzoek; P. Brood: Drie
eeuwen erfrecht. Rechtshistorisch congres op 17 september in Den Haag; A.
Lever. Centraal Bureau voor Genealogie 1945-2005.60 jaar in familiegeschiede-
nis; G. van den Eynde/Y. Prins: Archeologische vondsten in Breda. Voorwerpen van macht en gezag [o.a.
tinnen bord met het alliantiewapen van Charles de Héraugière en Maria van Groenevelt (tr. 1591)]; A.
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Lever: Afstammen van de Nachtwacht; Y. Prins: Crematie in Nederland. Een nieuwe vorm van lijkbezor-
ging in de negentiende eeuw.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 29e jg., nr. 2,
juni 2005. P. Sanders: Een lijst van gezinshoofden uit Waalwijk opgesteld in 1626; Verbeteringen/aanv.
Kwst. Frijters [ise-i6e eeuw te Etten]; A.M. Bosters: West-Brabantse molenaars (tot 1810) [alfabetische
naamlijst met plaats en jaartal(len)]; G. van Genderen: Genealogie Van Loon uit Wordragen en de Bom-
melerwaard [oudstbekende: HendrikHendriksz van Loon tr. LijskeHuiberts,begin 17eeeuw]; E.A.A.M,
de Swart: Corr. Kwst. De Vet i.z. Kuijpers; Afstammingsreeksen (Van) Giessendam - Van de Koppel
- Vos - Verschoor en Barend Adriaen Gerrits > Van de Koppel; Kwartierstaat van Bastiaan Wouters Ver-
hey [geb. Werkendam 1726; -, Pyper, Hoboken, Van Hemert]; P. Sanders: Antw. De Bie [te Vrijhoeve-Ca-
pelle e.o.; i6e-i7e eeuw]; Idem: Antw. Westerlaken; J. deKloe: Diakonierekeningen Andel 1722-1740.

's-Gravendeel (Historische Vereniging 's-Gravendeel; secr.: mevr. M.E. van Putten-Visser, Singel 21, 's-
Gravendeel; contr. € 12,- p.j.; e-mail: histver@tele2.nl), jg. 11, nr. 1, febr. 2005. De 'tribuun' en wat dies
meer zij. Ons vlasdorp geportretteerd. Dit fotoboek werd uitgegeven i.v.m. de tentoonstelling die op
Koninginnedag 2005 zal worden gehouden. Het Vlas [met een inleiding over teelt en bewerking, vlasaf-
val en verwante bedrijven, met o.a. een foto van het gezin van vlasboer Hendrik Antonij Visser x Anna
de Heer, en personeel van (o.a.) Janus van der Giessen, van Jaap en Jan de Koning, Gerrit de Man, en
van de Gebr. Visser]. Idem, nr. 2, mei 2005. De Meidagen van '40 in 's-Gravendeel; Het was zomaar een
Duitse soldaat [Paul Schlechter uit Luxemburg; ondergedoken deserteur]; Wat gebeurde er allemaal in
het jaar 1965?; Oud nieuws.

Gruoninga (abonnement voor jg. 49/2004 € 17,50; adm.: M.J. de Lange, Pasveerweg 34, 8934 BX Leeu-
warden), 48e jg. (2003) [2005]. P.J.C. Elema: Van Boldewijn(s) tot Bolwijn en Boudewijn [schippers-
familie uit Leerort en Winsum; oudst bekende: Niclaes Boldewijns tr. Gorinchem 1674 Ida Jacobs
(van der Mei)]; R.H. Alma: Een handschrift uit de familie Grelle [Helt, Doenga/Doinga, Westerwolt,
Praedinius, Hammonius, Van Deest/Van Diest]; A. Veldhuis: Schade in Beerta door de Munsterse troe-
pen [transcriptie van een verzoekschrift uit (waarschijnlijk) 1666 van ingezetenen met opgave van de
schade]; P.J.C. Elema: Uilersma te Oldehove/Noordhorn. De nakomelingen van Cornelis Gerkes en Anje
Pieters [wonende onder Kollum ca. 1645]; M. Glas: Landeigenaren en -gebruikers van Niehoofster uiter-
dijken (1566); Landgebruikers ten noorden van Noordhorn (1545); Th.H. Wildeman: Trouw en trouwbe-
lofte [processen, waarin de trouwbelofte een belangrijke rol speelde, 1659-1744]; R.H. Alma: Conscriptio
nobilium Groningensium. Het wapenboek van Rinnert van Solckema (ca. 1590) [met 92 wapenafbeel-
dingen en -beschrijvingen]; A. Veldhuis: Tiddo Huninga. Kapitein van een compagnie te voet [overl.
1666/67, tr. 1624 (scheiding 1660) Lamme Entens; echtbreuk met Anneke (O)udens; levensloop; namen
van soldaten, die bij hem in dienst waren]; P.J. C. Elema: Bodhuis (Oldenhove) [oudst bekende: Riender
Harkes tr. Oldenhove 1675 Wiske Peters]; R.H. Alma: Dijkrollen van de Nije Slachte bij Oxwerd (ca. 1492-
1549); P-J.C. Elema: Warmolts (Groningen) [herpublicatie van de genealogie in Gruoninga 13 (1967), nrs.
4-7]; Schotlijst van Ezinge (1579); A. van der Laan: Aanvulling op 'Smale, Smaal, Schmaal'; P.J.C. ElemafP.
Bos: Aanvullingen op 'Genealogie Moorlag'; P. Bos: Aanvullingen op 'Het nageslacht van Wessel Fec-
kens'; Idem: Enkele nabeschouwingen n.a.v. de parenteel van Ebbo Ebbels.

Hasselt Historiael. jg. 22 (2005), ie kw. W. Brandenburg: De Joodse begraafplaats in Hasselt; De Belevenis-
sen van de Familie Fix [verslag van een lezing]; Uit de Meppeler Courant van 1954; Verv. Zwartewaterk-
looster, deel 3; M. Montanje-Kramer. Ossenhandel: vetweiden en verhandelen; Randfiguren in de Mid-
deleeuwen, deel 4. Pelgrims. Idem, 2e kw. 2005. W. Brandenburg: De K. P. Groep van 'Ome Hein' [Willem J.
Gunnink uit Meppel]; Joodse graven in Hasselt [Annigke Keizer Bromet; Meijer Meijer Keizer]; Uit de
Meppeler Courant van 1954; Zwartewaterklooster, deel 4.

Historische Kring Eemnes. jg. 27, nr. i, maart 2005. J. Out: De hervorming in 1580 in Eemnes. Antwoor-
den en nieuwe vragen; W. van Ijken: Huisnummers in Eemnes. Een onderzoek naar de in Eemnes ge-
bruikte huisnummers in de periode 1813-1930; Interview met mevrouw Hermina Ruizendaal-Schots-
man [geb. Eemnes-Binnen 1930, dochter van Teunis Schotsman uit Nijkerkerveen en Teunisje van de
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Brug (tr. 1913); tr. 1956 Jan Ruizendaal]. Idem, nr. 2, juni 2005. H. van Hees: Van Aken (I), via Bunschoten
naar Laren en Eemnes [inleiding]; Historische Kringen Laren en Eemnes: Van Aken (II) [zie H.K. Laren, nr.
92,2005-2]; H. van Hees: Van Aken (III). Een familie in Eemnes; Idem: Van Aken (IV). Klompenmaker in
Eemnes; Visrechten en de pachters.

Historische Kring Laren (secr.: S. B. Dikstaal, Kopjeskampen 2,1251HX Laren; abonnement € 18,- p.j.; e-
mail: mail@historielaren.nl; www.historielaren.nl), nr. 91, jg. 24,2005-1.H.J. de Valk: Aantekeningen bij
de veilinghamer van Jan de Leeuw (1890-1973) [o.a. dorpsomroeper]; Oorlogsherinneringen van mevr.
J. Israël. Idem, nr. 92,2005-2. H. van Hees: Van Aken(:) naar Bunschoten naar Laren en Eemnes [genealo-
gie; nageslacht van Evert Reijersze van Aken otr./tr. (1) Bunschoten/Laren 1696 Grietjen Anthonisze, tr.
(2) Laren 1716 Emma Hendricksen].

Historische Kring Loosdrecht (secr.: mevr. A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57, 1231 TG Loosdrecht;
contr. min. € 11,- p.j.), nr. 147,32e jg., voorjaar 2005. R. Korpershoek: Het vliegveld van Hilversum tijdens
de Tweede Wereldoorlog; Dirk Lagerman (1913-1966);;. Mol: Het Jagdkommando Steinbach. Idem, nr.
148, zomer 2005. In Memoriam Dorothée Siepman van den Berg;].P. van derMeulen-Kuhn: Dirk Smo-
renberg, in de ban van de natuur; Verv. Vertrouwde zeilschepen. 12. De twaalfvoetsjol; Tijmen de Bree
[geb. Nieuw-Loosdrecht 1805].

Historische Kring West-Betuwe. Mededelingen, 33e jg., no. 1, maart 2005. A. Hanselman: Tussen stakers
en onderkruipers. De staking bij de Chamotte Unie (1930-1931) [te Geldermalsen]; J. Groenendijk: De
eerste generaties Pieck [de oorsprong, verschillende Herman's (Pieck van Enspijk, Pieck van Gameren);
schema I4e-(ise)-i8e eeuw]; R. van Maanen: Druiventeelt in Geldermalsen en Varik; G. deKruijff: Oud-ar-
chief Nutsspaarbank Beesd overgedragen aan Streekarchivariaat.

In de Gloriosa (Ankeveen.'s-Graveland.Kortenhoef; Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef; e-mail:
hkgloriosa@hetnet.nl; http://indegloriosa.geschiedenisbank-nh.nl), 22e jg., nr. 1, febr. 2005. Bijdragen
betr. de Vereniging Natuurmonumenten; In de maand July [schilderij van P.J.C. Gabriel (1828-1903)
en een antwoord op de vraag welke Kortenhoefse molen mogelijk daarop is afgebeeld]; De plaats van
de Ankeveense schuilkerk [buitenverblijf van Jan Ingel (overl. ca. 1637) en priester Barthelt Inghel];
Grenssteen in 's-Graveland; Een begrafenis per trekschuit [Johannes Brouwer, geb. Muiden 1845,
overl. 's-Graveland 1907, gehuwd met Aletta van Harten]. Idem, nr. 2, mei 2005.

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede; secr.: mevr. E. A. Doekes-van Driel, Postbus 24,8325
ZG Vollenhove; donatie min. € 9,- p.j.), 21e jg., nr. 1, maart 2005.]. Mooijweer: Weerzien met Vollenhoofs
erfgoed. 50 topstukken thuisgebracht [o.a. afbeeldingen van en voorwerpen uit kasteel Het Oldehuis,
dat in 1854 gesloopt werd]; Het bewijs voor muntslag in het 'Olde Huys' geleverd? Archeologische
vondsten op de bodem van de binnenhaven in Vollenhove; Sporen in het landschap (10). Idem, nr. 2,
juni 2005. H. Weijdema: 100 Jaar Vollenhoofs fanfare [initiatiefnemers E. baron Sloet van Oldruiten-
borgh, Frans van Berkum (dirigent) en J. Leeuw].

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort (red.: Museum Flehite, 't Zand 44, 3811 GC Amersfoort;
g.raven@museumflehite.nl), jg. 7, nr. 1, maart 2005. R. van derLinde-Beins: Willem van Dam. Schilder
van Amersfoort [geb. Montfoort 1895, overl. 1964, tr. Wrlly Stuivinga]; T. Reichgelt: Tafelmanieren in de
zestiende eeuw [in een boekje, afk. van de familie Van der Maeth, in het archief van de Stichting De
Armen de Poth]; A. van Engelenhoven: Ouderdom van de muurhuizen deel III. De historie van Tinnen-
burg, Muurhuizen 25 [vermeld in 1414, eigenaar Philips Lubbertsz van der Mathc]; De Oude Eem in
opgravingen.

Idem, nr. 2, juni 2005. A. van Engelenhoven: Coelhorsterweg 6. Boerderij in Hoogland wordt authen-
tiek hersteld [in 1819 kocht Cornelis Willem Kraaijkamp (x Grietje Bus) een boerderij op De Bik; zoon
Willem Cornelis bouwde op het achtererf een boerderij (in 1849 verkocht); de familie Van Weerhorst
hield het zo'n 150 jaar in eigendom]; Sportarchieven de moeite waard; P. van de Weijer: Een stad in steen.
De Utrechtse drukkerij Van de Weijer en haar Amersfoortse litho's [in 1834 opgericht door de 18 en 16
jaar oude broers Pieter Wilhelmus en Johannes Hermanus van de Weijer].
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Het Land van Herle. 16e jg., afl. 1, jan.-maart 1966. Heerlens officiële vlag; Heerlens nieuw gemeentewa-
pen; Bijdrage tot de geschiedenis van het huis Roebroeck (Rodenbroich) te Heerlerheide-Heerlen [lijst
leenverheffingen o.a. Huen van Rodenbroick (1383,1433), Van Rodenbroeck (1434,1518-61), Heutz
(1655-57) enz.; losse aantekeningen in chroniekvorm]; School en Onderwijs te Nieuwenhagen in de
vorige eeuw. Idem, afl. 2, april-juni 1966. Rolduc in de 16e en 17e eeuw; Historisch nieuws rond Heerlens
kerkplein. Idem, afl. 3, juli-sept. 1966. Uit de notulen der schepenbank der heerlijkheid Schaesberg
[1700; Keybetz, Poyck, Dautzenberg]; De gevangentoren van Heerlen. Aantekeningen betreffende
herstel en vernieuwing i6e-i9e eeuw; Verv. Rolduc in de 16e en 17e eeuw. Idem, afl. 4, okt.-dec. 1966.
Verv. Gevangentoren van Heerlen; Verv. Rolduc.

Idem. 17e jg., afl. 1, jan.-maart 1967. De hof 'Waalbroek' onder Simpelveld. Het personeel der
O.L.School te Heerlen in 1902 [met naamlijst en jaren onderwijzend personeel 1840-1921]. Idem, afl. 2,
april-juni 1967. Idem, afl. 3, juli-sept. 1967. Marginaliën, of kleine bijdrage tot de geschiedenis van het
Huis Roebroeck [Heutz, Vijgen, Van Rodenbroich]. Idem, afl. 4, okt.-dec. 1967. De familie Fabritius te
Kerkrade-Heerlen [17e eeuw]; Verv. Uit Schinveld's verleden.
Mars et Historia. 39e jg., nr. 1, jan./maart 2005. Afdelingsvlaggen bij de mariniersbrigade 1945-1949,
deel 2; De luchtsteun voor Doorman voorafgaand aan en tijdens de slag in de Javazee, deel 2; T. van
Middelkoop: Linies en stellingen en Het strategisch plan van Generaal Winkelman, 1940. Idem, nr. 2,
april/juni 2005. R. de Winter. Vlag en vaandel. Traditie in een 'jong' krijgsmachtdeel [Klu]; Op bezoek bij
... Piet Kamphuis [geb. Groningen 1953]; K. Schilt: Vanwaar toch die kam? De Geniehelm in cultuurhis-
torisch perspectief; D.F.C. Kuperus: Luitenant Ter Zee Tobias Tak Cuperus (1756-1790). De held van de
Marmietenoorlog, een historisch verhaal over de aanleiding en gevolg van een kort gevecht op de rivier
de Schelde [geb. Vlissingen, ged. Utrecht, zoon van Joannes Cuperus, doopsgezind predikant en Maria
Tak (zie GN 2005, pag. 85/87].

)L Molens Molens, nr. 78, mei 2005. B. Kloosterman: Negen molenaarsgeneraties Massier
[afk. uit Frankrijk, vestigde de koopmansfamilie Massier zich in de 17e eeuw
te Amsterdam; Peter (geb. Ommen 1741) werd de eerste molenaar; latere gene-
raties werkten o.a. te Meppel, Nieuwleusen, Koekange en Dalfsen]; K. Faber:
Historie. Een eeuw geleden... mochten molenaars best eens de hand in eigen
boezem steken.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXII, No. 2, april 2005. R.H. Alma: Alberda/
Aulsema/Fraylema [van het stamouderpaar Duert NN x Teteke NN, dat om-
streeks 1400 leefde, stammen af de takken Sluchtinge (uitgestorven 1505),
Fraylema (uitgestorven ca. 1580), Aulsema (uitgestorven ca. 1690) en Alberda
(met nageslacht tot op heden, w.o. één lijn via een dochter; aansluiting 18e
eeuw met Nederland's Adelsboek); door reconstructie van de relaties tussen de
erven van het echtpaar Jacob Grovens (overl. 1504) en Eteke Sluchtinge (overl.
1505) kon een gemeenschappelijke afstamming worden vastgesteld]; P.M.
Kernkamp: Paspoorten te Dordrecht? [bijlage bij het artikel over de familie
Paspoort in Delft; ise-i6e eeuw]; T. von Bönninghausen: Wapen voor prinses
Amalia; R.E.O.Ekkart: Hugo de Groot in Parijs geportretteerd [1629].

De Omroeper. Historisch Tijdschrift voor Naarden, jg. 18, nr. 1, maart 2005. De
geschiedenis van het Naardermeer in kort bestek; Herinneringen aan het oude
zwembad in de vestinggracht; H. Schaftenaar: Choquerend maar florerend. De
verplaatsing van de looierij van meester-schoenmaker Dirk Noyel in 1730 [de
stank van rottend vlas was te erg voor de buren Joosje Hoogstraate, Willem
van Stockum en Teunis van Balkenschoote]; E de Gooijer: Schaapherders in
de fout [1718; knechten van Willem Dirksz Smaldaat en Zeeger Hendriksz
Schouten op de Gooise heide]; Frederik protesteert [Dudok van Heel (1860-
1934) tegen de verbreding van de Amersfoortsestraatweg over zijn grond];
A. N. J. Fabius (1855-1921): Naarders met verzoekschrift naar koning Lodewijk
Napoleon. Verhoging landbouwproductiviteit bittere noodzaak.
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Idem, nr. 2, juni 2005. H. Schaftenaar: Uit de nadagen van de Eerste of Keverdijksche Watermolen
[bewoners: Veenhuizen (1737), Beitel (1806), Van Tweel (1811), Van Hemert (1829), De Bruin (i9e-2oe
eeuw)]; Verder onderzoek naar oude veldnamen in de Keverdijksche Overscheensche Polder; F. de Gooij-
er: Naarder Kraaien pikten kanonnen [1801: Cornelis van Voorthuijzen, Willem en Govert van den
Burg; Hendrik en Elbert Voogt, Gijsbert Hagedoorn].

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 13e jg., nr. 3, mei 2005. Verv. Van rakkers en gemeente-ezels
(6). De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief [o.a. nachtwacht, rijks-
veldwacht, politieblad, marechaussee]; Verv. Speurtocht naar de Middeleeuwen (8) [familie Wit te Har-
derwijk, 15e eeuw]; H.M. Lups: Het geheime of vormloze huwelijk; K.J. Slijkerman: Het geslacht Palsrock
uit Oost-Barendrecht (1) [i6e-i7e eeuw]; Beroepen van toen: Platwerker - Pokkenmeester; T. Hokken: In
gesprek met Piet Sanders; H.M. Lups: Stichting Familie Veerkamp; JW. Koten: Het menselijk genoom-
project in IJsland.

Oud Hoorn (Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22,1621GG Hoorn; e-mail: info® vereniging
oudhoorn.nl; www.verenigingoudhoorn.nl), 27e jg., nr. 1, maart 2005. F. Zack: Herinneringen aan een
woelige Nieuwstraat. Veel lief en ook ontstellend leed; L. Hoogeveen: Frisia Nora Bcnima, 1911-1943 [geb.
Amsterdam, dochter van Salomon Benima (geb. Winschoten) en Sara Duifje de Vries]. Idem, nr. 2, juni
2005. H. Overbeek: Fa. De Gruyter & Zoon, bloei en teloorgang [bedrijfsgeschiedenis; Piet de Gruijter
kocht in 1881 een grutterij in Den Bosch; De Hoornse vestiging]; Ambachtelijk werk bij Steenhouwerij
Vogelpoel [opgericht in 1911 door Leo Vogelpoel].

OudMeppel.jg. 27, nr. 1, maart 2005. Diverse bijdragen over W.O. II en de bevrijding [herinneringen van
Ben Smit, Nico van Dijk (geb. 1940), Rein Schut, Gerard de Groot, Albertine Kraal, Jenny Huberts-de
Boer, Hans Nieuwenhuis (geb. 1932), Sake Russchcn]; Th. Rinsema: Friedrich Wilhelm Schulte: spion
of handlanger? [geb. Plettenburg 1895 (exm. Philippine Vetter)]; Het verhaal van Bram Vuijsje over
'Max en Ina Klein'; Joodse brieven uit de oorlog; Schoolfoto's.

Idem, nr. 2, juni 2005. Hesselingen (deel 2) [buurtschap; o.a. bewoners (o.a. Meesters en Stoker);
Koedijkslanden, Stouwe en oeverlanden; watersnood in 1825]; Herinneringen aan mijn kindertijd
in Meppel (1947-1954) [Mijntje de Haan-van der Burg]; G. Grooters: Van mobilisatietijd tot en met de
bevrijding; E. Nip: Gedwongen dienst bij het Nationaal Arbeids Front; en andere bijdragen betr. herin-
neringen aan W. O. II.

Oud Nijkerk (Stichting 'Oud Nijkerk'; secr.: A. Kruithof, Valkenhof 121,3862 LM Nijkerk; e-mail: oud
nijkerk@hetnet.nl; www.nijkerk.com/oudnijkerk.htm), jg. 24, nr. 1, maart 2005. 20 april 1945, uit:
oorlogsdagboek F. Kragt Hzn.; Geschiedenis in steen gebeiteld (31) [stichtingssteen R.Bs 1881; Rijkje
Blokhuis Gijsbertsdr. kocht in 1881 twee woningen van de zusters Jannetje en Johanna van Veldhui-
zen (die kochten van Jacob Johan Schussler, 1873); Aanv. huis Weldam: Aalt van Sweden had drie kin-
deren, w.o. Stijntje die Aart van Koeverden trouwde]; F. Witzel: Het Apostolisch Genootschap 60 jaar in
Nijkerkerveen. Idem, nr. 2, juni 2005. L. de Boer. Tabakscultuur, planten met hallucinerende stoffen en
beroeringen in het Nijkerkse [ca. 1750, in de periode dat ds. Kuypers in Nijkerk preekte].

Oud-Scherpenzeel (Vereniging 'Oud-Scherpenzeel'; secr.: mevr. A. Schimmel-van de Bovenkamp, Hole-
voetplein 280,3925 CA Scherpenzeel; e-mail: a.schimmel@planet.nl; www.oudscherpenzeel.nl; contr.
€ 10,- p.j.), 17e jg., nr. 1, maart 2005. P. Valkenburg: Fragmenten uit een oorlogsdagboek [van Cornelia
Johanna Lagerweij, geb. Renswoude 1899, overl. 1993]; Genealogie Piet Veer [geb. Scherpenzeel 1933;
beknopte kwst. (4 gen.): -, Van Santen, Van Ginkel, Boom]. Idem, nr. 2, juni 2005. De naam Scherpen-
zeel; P. Valkenburg: Gevolgen van de watersnoodramp van 1855 voor Scherpenzeel.

PRO-GEN-eralia (PRO-GEN gebruikersgroep; secr.: P. Penning de Vries, Saturnusstraat 94,5345 LD Oss;
e-mail: secretaris@pggg.nl; http://www.pggg.nl), jg. 11, nr. 1, maart 2005. In Memoriam Frans Manche;
J. Mulderij: Ellende door Windows Systeem 'herstel'; R. Fransen: PARVAPAR (Partners van partners); F.
Manche: De nummers van de akten zichtbaar maken in het Relatieschema; W. Ne/w: Twee niveau's van
privacybescherming; F. Manche: Van een statisch digitaal familiearchief naar een dynamisch digitaal
familiedossier. Idem, nr. 2, juni 2005. J. Mulderij: PRO-GEN aanvulling 10 in de maak [downloaden van
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www.pro-gen.nl via 'laatste aanvulling']; W. Nelis: Twee niveau's van privacybescherming; Idem: Chan-
ge-Field versie 2.9; H. Feikema: Het digitale familiearchief. Een reactie; W. Nelis: Selectief onderdrukken
van automatische back-up.

De School Anno, jg. 19, nr. 1, lente zooi. Pieter Remery, een i9e-eeuwse schoolmeester [1789-1851, geb.
Kaprijke, onderwijzer te Bouchoute, Westdorpe/Z.Vl.; het bestaan van een dorpsschoolmeester; on-
derwijzersgezelschappen (bevorderd door H.A. Callenfels, burgemeester van Oostburg en schoolop-
ziener)]; Onderwijs in Rotterdam gedurende het interbellum. Het gemeentelijke schooltoezicht in de
twintiger jaren [eerste gemeentelijke schoolinspecteur Johannes Bitter, geb. Schiedam 1868]. Idem, nr.
2, zomer 2001. Verv. Onderwijs in Rotterdam; Het uitgeven van schoolboeken voor de jeugd (IX) [Wil-
lem van den Hoonaard, geb. Abbenbroek 1788, onderwijzer te Hillegersberg]. Idem, nr. 3, herfst 2001.
De Nederlandse wetgeving van 1806 en het joodse onderwijs; Verv. Onderwijs in Rotterdam; De Leidse
agent van nationale opvoeding: Johannes Henricus van der Palm [geb. Rotterdam 1763, predikant te
Maartensdijk, hoogleraar Oosterse talen in Leiden (1796); als Agent van Nationale Opvoeding (= minis-
ter van onderwijs) 1799-1805 bracht hij de onderwijswetten van 1801 en 1803 tot stand]. Idem, nr. 4, win-
ter 2001. Verv. Onderwijs in Rotterdam IV. Drie onderwijzers vertellen [Leen Klootwijk (geb. Hoeksche
Waard 1907), Arie Versluis (geb. 1906) en André Deckers]; Voor de jeugd (XI) [Johannes Hazeu Corne-
liszoon, geb. Schoonhoven 1754, boekdrukker en -handelaar, tr. 1791 Henrica Bakker uit Amsterdam].

n Sliepsteen (Enschede-Lonneker), nr. 79,20e jg., herfst 2004. A. Gellekink: jazz in Enschede (1945-1970).
Een korte schets in twee afleveringen (1) [o.a. Ben Volkers (1938 eerste bandje), Wim Lammerink, Henk
Bleumink, Bouke Batstra, Herman Joostens; met opgave van de samenstelling van bands en bandjes
in Enschede]; F. telintelo: Christiaan Frederik (C. F.) Klaar. Gemeentesecretaris van Enschede 1900-1936
[geb. Den Haag 1870, overl. 1950]; J. Meinema: Van borstelmakerij tot groothandel en hofleverancier; 110
jaar familiebedrijf Carel Lurvink [geb. Aalten 1868 (exm. Blomesath), tr. 1900 Hermina Ebberink]; T.
Wiegman: De annexatie van Lonneker door Enschede. 70 jaar 'Groot Enschede' (1934-2004).

Idem, nr. 80, winter 2004. H. Gieskes: Het 'Petit Trianon' van Enschede. Het Ludwig van Heek huis
aan de Hengelosestraat 40 [gebouwd in 1902 i.o.v. Ludwig van Heek (1871-1931)]; P. Spee/Grensstenencom-
missie: Langs de rijksgrens [een excursie]; Heeft de Twentse Schouwburg nog toekomst?; De aanloop
naar het Stadion Diekman [50 jaar geleden begon de bouw op het Erve Diekman]; Afscheid van een
pionier [Klaas Jan Uildriks, geb. Smilde 1911, onderwijzer, tr. (2) 1977 Elly Beerta].

Terebinth. Tijdschrift voor funeraire cultuur (Vereniging de Terebinth; hendrik.van.laar@hetnet.nl;
www.terebinth.nl; lidm. min. € 19,50 p.j.), jg. XIX, nr. 1, maart 2005. R. Schouten: Funeraire cultuur in
Italië. Historisch onderzoek ten behoeve van de actuele praktijk; Een oorlogsgraf [te Gorinchem van
Harold Cecil Magnusson, Canadees, 1922-1944]. Idem, nr. 2, juni 2005. L. Brama: Tussen bronnen en
beken [Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek; www.bronbeek.nl].

Tussen Vecht en Eem (Stichting Tussen Vecht en Eem, samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale
en regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied; secr.: mevr. drs. E.C. Schild-Schofaerts,
Huizerweg 9,1401 GD Bussum; donatie € 15,50 p.j.; e-mail: secretaris@tussenvechteneem.nl), 23e jg.,
nr. 1, maart 2005. De Tuinaanleg van het Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn; J.C. van der Wis: Bunscho-
ten, muntplaats in de Middeleeuwen; J. Groeneveld: Grensrelicten en oude wegen op De Vuursche. De
kaart van Lucas Jz. Sinck uit 1619; H. Michielse: Water door de tijd heen. Het belang van de waterschaps-
archieven [cd-rom 'Water door de tijd rond Amstel, Gooi en Vecht'; http://www.hhs-agv.nl/smartsite.
dws-id=i525- volg: Hoofdmenu > Nieuws en Informatie > Historisch Archief > Archievenoverzicht].

Idem, nr. 2, mei 2005. H. Michielse: Tussen nostalgie naar grootmoeders tijd en pure interesse. De op-
richting TVE in 1970; Interview met Jan Out [één van de oprichters]; Dr. A.C.J. de Vrankrijker, Gooier,
historicus en volksopvoeder [overl. 1995]; W. de Vries: Drie Nederlands-joodse componisten uit het
interbellum op het TVC-concert [Daniel Belinfante (1893-1945), Dick Kattenburg (1919-1944), Rosy
Wertheim (1888-1949)]; D. Veltman-Lubbers/J. Groeneveld: De joodse tragedie in het Gooi; R. Gortzak: Twee
Gooise oorlogsdoden. Schrijver A.M. de Jong en verzetstrijder Jan Thijssen; A.A. Manten: Bonifacius
en daarna. Middeleeuwse kerkstichtingen in en rond de Vechtstreek; T. Greven/I. Groeneveld: Hartenlust:
Met Van Loon naar buiten. Het Amsterdamse regentengeslacht Van Loon en drie eeuwen buitenplaats-
cultuur.
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Tweestromenland. nr. 123, 20-III-2005. R. van Maanen: Tuinbouw in Wamel tussen 1928 en 1944; H. van
Aerle: De triomftocht van de dijkgraaf [Nicolaas Hans Willem van Delen (1723-1793)]; A.Janssen: Een
zegelstempel met een persoonlijk wapen uit Deest [Gerardus van Deest rond 1300]; P. van der Heijde:
Geschiedenis van het veerhuis te Appeltern; Kwartierstaat (6 gen.) van Lambertha Gerarda Maria van
Gemert [geb. Nijmegen 1960; -, Van Kool wijk, Janssen (te Hees, Wijchen), Hulsman].

Idem, nr. 124,8-VI-2005. T. van Duifhuizen: Bijzondere Vrijwillige Landstorm; A.J.Janssen: De Bijzon-
dere Vrijwillige Landstorm en de Burgerwacht in Maas en Waal [1938]; Aanv. Glastuinbouw in Wamel;
A. Theunissen: Hobbels bij de bouw van Overasseltse parochiekerk; Uit het Watersnooddagboek van
pastoor Van Riel te Overasselt [1925-26]; Verv. Tabak, het vergeten goud van Maas en Waal; L. Peters-van
Gemert: Kwartierstaat (6 gen.) van Roland Gerardus P.M. Peters [geb. Wijchen 1959, tr. ald. 1986 Lam-
bertha G.M. van Gemert; -, Honing (te Leur), Thijssen (te Malden), Arts (te Ooij)].

Veluwse Geslachten, jg. 30 (2005), nr. 2. Scherpenzeelse archieven in Ede; Verv. Genealogie Ooster-
broek; B.J. van den Enk: Dopen in Apeldoorn in 1771 [okt.-dec; niet vermeld in het contra-doopboek in
het Apeldoornse Archief, en mede niet in V.G. Publicatie Nr. 64]; E. dejonge: Van Dompseler; een aanzet
voor een complete genealogie [extracten gerangschikt per plaats of provincie]; H.J. Zwart: Predikanten-
families op de Veluwe [onderzoek naar voor- en nageslacht van Isaac Balk, predikant in Monnicken-
dam en zijn vrouw Suzanne Hattcmius (geb. ca. 1635, vermoedelijk in Elburg, dochter van Albertus
Hattemius en Janneke Carels); Mulerius, correcties Balck, Verbruggen, Caroli(nus)]. Parenteel Hat-
temius-Balk [afstammingsreeks o.a. te Hattem, Kootwijk, Garderen, Schellinkhout; I7e-i8e eeuw].
Parenteel Verbruggen-Carolinus [afstammingsreeks]; A.J. van de Pol: Clara Jansdr. van Sparwoude
[Janna van Rotterdam (1869-1949), grootmoeder van de auteur, stamt af van de grootvader van Clara
van moederszijde]; De kadastrale atlas van Hattem.

Vittepraetje (Herderewich, Oudheidkundige Vereniging van Harderwijk en Hierden, Postbus 210,3840
AE Harderwijk; contr. € 16,- p.j.; www.herderewich.nl), 9e jg., nr. 1, 2005. W. van Wijk: Bootschuivers:
hun wereldje door de eeuwen heen [overslag van goederen van grotere schepen; regelgeving]; K.Chr.
Uittien: Rechtspraak in het Harderwijk van begin 1800 [Willem Roest (ged. Harderwijk 1754), hortula-
nus, verkocht in 1800 een gedeelte van het herbarium van prof. David de Gorter en van de verzameling
buitenlandse gedroogde planten van dr. Rhutström, alsmede diverse voorwerpen]; R. Uittien-Jacobs:
Harderwijkers en/of Hierders (22) Genealogie Hartz [vijf generaties; Levi Mozes Hartz (geb. Kettwig
1805) tr. Harderwijk 1836 Aaltje Abrahams van Mentzj; Wat Harderwijkse kranten precies 100 jaar
geleden schreven.

Idem, nr. 2, juni 2005. In Memoriam EJ. Feenstra [82 jaar]; P. Stellingwerf. Het ontstaan van Har-
derwijk (1); Het 25-jarig kroningjubileum van Koning Willem III. Festiviteiten in Harderwijk [1874];
B. Rugers: Harderwijkers en/of Hierders (23) [kwst. van Rende Poolen, geb. Hierden 1932; 127 kwn.: -,
Brouwer (te Harderwijk), Hop (te Ermelo), Kevelam/Cevelham (te Goor en Garderen)]; Verv. Harder-
wijkse kranten.

Vosholkroniek (Cultuur-historische Vereniging 'Ter Aar'; secr.: D.W. Bresters, Westkanaalweg 119,2461
GW Ter Aar; Historisch Museum, Westkanaalweg 118; wo, za, zo 14.00 tot 16.00 uur; tel. 0172-605852),
ie kw. 2005. L van Emmerik: Bevrijding; Oorlogsslachtoffers in Ter Aar [Van den Boogaard, Markman,
febr. 1945]; Verv. De Veense teelt (2). Idem, 2e kw. 2005. Terugkeer uit Duitsland [David Akerboom];
Brongas in Ter Aar; Aarlanderveen in oorlogstijd [met namen van onderduikers].

Werinon (Historische Kring Nederhorst den Berg; secr.: A.M.E. Baar, Torenweg 9,1394 EA NdB; lidm. €
12,50 p.j.; e-mail: bestuur@historischekring.nl; www.historischekring.nl), nr. 56, jg. 15, febr. 2005. De
grenswijziging tusschen Holland en Utrecht in het jaar 1819; Van Sint Jozefschool tot Zandberg. Een
stukje Dammerweg tussen 1945 en 1950 [herinneringen van Rob Stalenhoef (geb. 1941)]; Verv. Volks-
telling van 1829 [o.a. de huishouding van Jacob Vossepoel en Grietje Portengen, vrouw van de in 1811
vertrokken Jan Stokkcrs]. Idem, nr. 57, mei 2005. Zestig jaar bevrijding; Bijdragen met herinneringen
[o.a. van/over Gerritje van Huisstede (1910-1983), Jan Koorn (geb. Winkel 1876), Klaas Ootjers (geb.
1924), families Stijvers en Ruizendaal, Frits Smit, Jan Baar, Aagje Snel-Schenk (geb. Heerhugowaard
1914)].

602 Gens Nostra 60 (2005)



Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 31, jan. 1997. A.J. Olree: Kwartierstaat van Jan Olree [geb. Oosterland 1882,
tr. Klaaswaal 1909 Adriaantje Groenenberg; -, Tintel, Van der Linde (te Dreischor), Niekerk (te
Noordgouwe)]; Aanv. Kwst. Snoep [Van Rookveen, Van der Meer (te Noordgouwe)]; Aanv. Kwst. Van
Dijke-Jansen [Swager]; Aanv. Kwst. Meerman [Stoutjesdijk; Van den Berg, Van Hulle, Soeter; Van
(den) Houden]; Aanv. Kwst. Olree [Olree, Ockerse, Van Klincken, Bal, Stoutjesdijk, Priem].

Idem, nr. 32, maart 1997. Verv. Kwst. Olree; G. Caspers: 3 Deelkwartierstaten uit de Kwartierstaat
Caspers-Spies. [1). Pieter Pieterse, geb. Middelburg 1891; -, Van der Harst, Brakman, Van der Harst.
2). Neeltje van der Weele, geb. Aagtekerke 1868; -, Boogaert (te Koudekerke), Maljers, Meijer(s) (te
Serooskerke). 3). Neeltje Bibbe, ged. Zierikzee 1805; -, Hanna/Hane, Van der Wiele, Van den Berge];
J.C.M. Hoornick: Kwartierstaat Kroon [Pieternella Kroon, geb. Apeldoorn 1935; -, Slijkhuis, Hoornick,
Straaijer (te Noordgouwe)]; Aanv. Kwst. Snoep [o.a. Van Dussen, Batenburg, Men-/Mijnheere].

Idem, nr. 33, mei 1997. Verv. Kwst. Kroon; J.C.M. Hoornick: Kwartierstaat Wisse [Cornelis Wisse, geb.
Kapelle 1946; -, Lesierse/Lisiers, Van Loo (te Goes), Van Roozendaal, De Witte en Koster (te Yerseke)];
Aanv. Kwst. Van den Weele; Kwst. Janneken Abrams Filis [ged. Breskens 1760; stamreeks (3 gen.)]; A.M.
van Gessel: Kwartierstaat van Mirjam van Gessel [geb. Oostburg 1985; -, Verzeeuw, Van Eijkeren, Beu-
lens, Smits (o.a. te Halsteren), Vermu (2x), De Winter].

Zijper Historie Bladen (Historische Vereniging 'De Zijpe'; secr.: J. Rampen, Postbus 14,1750 AA Scha-
gerbrug; lidm. € 20,- p.j.; Zijper Museum, Schagerweg 97, Schagerbrug: wo. en zo. middag 13.00-17.00
uur), 23e jg., nr. 1, maart 2005. K. Numan: Schagerbrug tussen 1915 en 1933, deel 1. Dubbele Buurt Zuid-
zijde [herinneringen van Marie Geertje Swarthof (geb. 1911; exm. Rempje van Twisk); o.a. Boonacker,
Abbenes - Pontvuist, Kronenburg]; T. Paarlberg-Waiboer/M. Raat: Belkmerweg 37 te Burgervlotbrug,
stolp met historie [met eigenaren 1790-heden, o.a. Schravesand, Grin, Brouwer (1851), Brommer, Kos];
].T. Bremer: Een Van Foreest als landbouwpionier in de Anna Paulownapolder [en investeringen door
schoonfamilie Loopuyt (1847)].

Idem, nr. 2, mei 2005. L.F. van Loo: (Doen) overleven. De Zijpe en Petten tijdens de Tweede Wereldoor-
log (1940-1945) [mobilisatie, vluchtelingen en inkwartiering, Engelandvaarders, de ontruiming van
Petten en Callantsoog, het dagelijks leven, Arbeitseinsatz, razzia's en onderduikers, oorlogshandelin-
gen in De Zijpe en Petten, voedselvoorziening, het verzet].

Uit onze afdelingsbladen:
Amersfoort e.o..jg. 14, nr. 2, april 2005. H. Feikema: Een digitaal familiearchief [verslag van een lezing];
G.H. Paetzel-Veenstra: Genealogisch onderzoek in Duitsland [idem]; F. Manche (t): Van een statisch naar
een dynamisch digitaal familiedossier; A.C. Bousema-Valkema: Amersfoorters in het voetspoor van Wil-
lem Barentsz [de reis van Jan Cornelisz May 1611-1612 en een verklaring voor een Amersfoortse notaris
over (niet) gemaakte kosten, door Peter Wagenaer en Ernst van der Wal, chirurgijns; 1612]; Idem: Uit de
Werkgroep Notariële Aktes [in 1617 en 1627 verklaringen van Henrick Jansz Craen (geb. ca. 1575/76) en
Wilhem van Duverden t.b.v. Jan Benninck/Johan Banninck (koopman te Amsterdam, bewinthebber
Maggelanische Compagnie) over opium- en nagelhandel op Ternate]; A. van Nostrum: Thuis archivalia
bewerken. Documenten fotograferen.
Amstelland. nr. 58, mei 2005. Verv. Regesten van kwijtscheldingen [1587; o.a. Corver, Bontekoe, Has-
selaer, De Wael, Hooft]; L.A. Valkenburgh: Distributie van genealogische gebeurtenissen over het jaar; P.
Miebies: What's in a name?; Idem: Doodshooft gevonden [graf in NZkapel van Aef Pieters weduwe Gerrit
Dootshooft].
Apeldoorn e.o- 2005, no. 2. W. Bessem: Het bleef in de familie (Van Dok) [Frans van Dok tr. Den Helder
1870 zijn achternicht Wilhelmina Enters]; Vragen staat vrij: De veldnamen Bessem en Hemelrijck te
Brummen.
Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers. nr. 46,13e jg., febr. [=april] 2005-2. N.N.: Een stukje familie
Eppingbroek. Ook genaamd Eppen Brook - Eppenbrock - Eppingbrock - Eppingbroock [buurtschap
Nichtern (omg. Oeding), Lichtenvoorde; i8e-2oe eeuw].
11 en 30 (Friesland), afl. 38, jg. 10, nr. 2, april 2005. M. Bruining-Hoeksma: Geneagram Hoeksma - Postma
[afstamming van Jan Johannes Kasje tr. 1744 Riemke Heerkes]; J.A. Paasman: Hij wierd voor onwijs ge-
houden [Egbert Martens, geb. Staphorst 1782];/!. Westra: Wonderlijk gebruik van patroniem en familie-
naam [op zoek naar het overlijden van Eeke Bernardus (ged. Harlingen 1796), tr. Menaldum 1814 Johan-
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nes Cornelis Prozee; familienaam bleek Gros(s) te luiden]; G. Boeijinga: Een bijzondere aanleiding tot
genealogisch onderzoek [zilveren plaatje ter gedachtenis aan Grietje Boeijenga 1866-1882]; H. Faassen:
Buitenlandse voorouders [genealogisch onderzoek in Zuid-Afrika].
Genealogica (Flevoland), 21e jg., no. 1, april 2005. Afstammingsreeks Annemarie Jorritsma-Lebbink
[geb. Hengelo 1950; via Tulp en Huiskers van de Aalsmeerse familie Hofman]; Genealogie van Ruurd
Klases [tr. Akkerwoude 1735 Sepkje Jelkes; nageslacht Boonstra].
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 8, nr. 2, mei 2005. Naamverwantschap [Buijsers te Schinveld; i8e-i9e
eeuw]; F. Wetzels: Landmeters Gielen te Schaesberg [namen van erflaters in hun minuutakten 1796-
1802]; P.J. Orbons: Hoe men onverwacht gegevens kan vinden [familie Crijns]; T. van Reeken: Voorouders
uit het Akense [van Anna Elisabeth Peters/Petters (1699-1744) tr. 1729 Dionisius Hupkens; Peters/Pie-
rot (te Vaals), Wert(h)s/Wirtz; Schwartzen/Schwaertz (te Frankenthal/Pfalz), Le Monier (een 'publice-
rende kraai' vangt wel eens wat:): trouwboek Frankenthal/Hollandsekerk, otr./tr. 21 juli/23 aug. 1597
Jacqs le Monier W ende B {=wedr. en burger) ende Elisabeth Ackerman filia Lawreis B. alhier s. (=sa-
liger). Testes: Thomas Arondeaux, Baruch de Hase, Sr. Ev. van Orlej, Pieter van Roonen, Reinier ende
Hs. (=Hans) Ackerman; zou dochter Anna niet de in 1594 aldaar gedoopte Susanna kunnen zijn?)].
Koggenland. jg. 20, 2005/2. K. Bant: Rechtspraak in Haarlem [Reindert Bant (1857-1936); 1913]; Verv.
Overleden in gevangenschap (2). Bandoeng transport [1944; Albert en Jan Schrander].
Rijnland, afl. 28,10e jg., nr. 2, april 2005. In Memoriam P.W.C, van Kessel; H. Lodder: De Leidse burge-
meesters en wethouders, wat hadden B&W eigenlijk te zeggen [verslag van een lezing]; C. de Graaf. Het
belang van particuliere archieven voor de geschiedschrijving [idem]; W. van Zeeland: Genealogie Beek-
huizen, Zaltbommel-Leiden [fragment eerste helft 17e eeuw]; Familie(ver)leden als aanwinst - een
greep uit recent binnengekomen archieven in het Regionaal Archief Leiden.

Stichtse Heraut. 17e jg., nr. 2, april 2005. M. Lambermont: Impressies van de Landelijke Archievendag.
Streekarchief Wijk bij Duurstede; A. Hajenius: Het raadsel van de witte leeuw [overzicht van de eigena-
ren van Oudegracht 249; brouwerij De Witte Leeuw; 1607-1783 o.a. Van Bijlevelt, Houwert, De Rooy,
Boland]; ]. Verkroost: Zedeloosheid in huize Vollenhove [gelegen bij De Bildt-Zeist; notariële verklaring
te Rotterdam 1768 t.v.v. Nicolaes Ouwens, burgemeester te Gorinchem; Marigje en Gerigje Verkroost,
Dirk Viet, Jan de Zeeuw].
Twente Genealogisch. 21e jaar, no. 2, april 2005. Judex Project [transcriptie en indexering van het rech-
terlijk archief van Enschede en Lonneker]; B.J. van Wijhe: Parenteel van Jan van Wijhe [woonde Stad
Delden ca. 1680-1700, tr. Gesina te Lintelo; vijf generaties]; A. H. Boswerger. Genealogie (deel) van Joan-
nis Wergers [overl. Geesteren 1790, tr. Mette-Martha Krikhaar; zes kinderen gedoopt te Geesteren
1761-1781; nageslacht ging heten: Boswerger, Leussink, Leusman, Morshuis, Nooijtink/Neutink];
G.D. de Boer. Kwartierstaat Herman van der Genugten [geb. Losser 1900, overl. Enschede 1993; 6 gen.:
Van der Genugten (te Koudekerk, Leiderdorp), Wolberink, Bouwhuis (te Markelo), Wes].
Wij van Zeeland. 7e jg., nr. 2, april 2005. R.A.J. Dix: De vererving van familienamen via de vrouwelijke
lijn [verslag van een lezing].

Uit Familiebladen:
De Dobbel-beker, 35e jg., nr. 1, jan.-maa. 2005. Stamboom van Riek Dobbelaer (New York-New Jer-
sey) [geb. 1965, popmusicus > Frederick Dobbelaer (geb. Paterson 1888, slager), zoon van Henry D.];
Verv. Stamboom De Dobbeleer [te Gooik en Ninove; 20e eeuw]. Idem, nr. 2, apr.-jun., 2e trim. 2005. M.
Kusse: Krackeel ende gevecht in Bassevelde [1674; Everaert de Dobbelaere en Guilliame Cusse/Curse];
Fragment Dobbelaere uit Bassevelde [i7e-i8e eeuw]; F. Dobbelaer: Stamboom nr. 15: tak Lovendegem-...
-Armentières (Fr.) [i7e-begin 20e eeuw].
Genealogisch Taarblad Familievereniging Burgemeestre. deel 6 (1987). Poging tot reconstructie van de
genealogie van een familie van Rijnschippers met de naam Burgemeester of een variant daarop [oudst
bekende: Willem Burgemeester, overl. voor 28-11-1672, tr. Geertruijt Boonen; nageslacht o.a. gedoopt
te Amsterdam, Nijmegen, Dordrecht]; Kwst. (5 gen.) van Roland Doeve [geb. Emmahaven/Padang
1923; -, Boyer, Burgemeestre, Mac Lennan]; Aanv. Nakomelingen Brouwer-Burgemeestre; Kwartie-
ren Baggerman [Gerrit Johannes Baggerman tr. Djokjakarta 1913 Emma Josephina Brouwer; -, Van
Ellekom, -, Burgemeestre]; Genealogie van een familie Fransz in het voormalige Nederlandsch-Indië
[vermoedelijk oudst bekende: Nicolaas Cornelis Fransz, vermeld 1761-1786, tr. Maria Christina Phef-
ferkorn]. Idem, deel 7 (1988). Parenteelstaat van Christiaan George Burgemeestre (1777/82-1835) en
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zijn tweede echtgenote Maria Christina Fransz (1794-1854) [o.a. Deys, Bloch, Prager, Kiewit de Jonge,
Fesevur; Lans, Van Alphen, Haccou, Egeter, Goodsir, Sonntag].
Graafwerk. 7e jg., no. 1, jan. 2005. 'Op bezoek' in Denemarken [gebruiken rond geboorte en naamge-
ving n.a.v. de geboorte van Cecilia Kuijpers]; Oorlogsherinneringen van Barend de Graaff (1909-1988).
Idem, no. 2, april 2005. Levensverhaal van Casper Samuë'l de Graaff [1885-1967; exm. De Regt]; Verv.
Barend de Graaff.
Hamers Bulletin, jg. 21, nr. 1, jan./febr. 2005. N.A.Hamers: Een bevolkingslijst van de bank Simpelveld in
1694 (6) [Johannes Haemers tr. Catharina Peeters, ged. Simpelveld 1665; fragment Peeters; voorouders
en nakomelingen]; Idem: Hamers in de parochie Simpelveld van 1600-1650; Thans bekende stammen
Hamers te Simpelveld en Bocholtz; Vier schatplichtige Hamers te Simpelveld in 1638 [met lijst van
145 debiteuren van Herman Boisten]; Afstammingsreeks van Hubertus J.M. Pinxt [geb. Geleen 1935 >
Nicolaus Hamers, 1661 te Spaubeek]; Huwelijksdispensatie Herman Hamers (tr. Kerkrade 1787) Maria
Josepha Konsten; Overleden naamdragers in de Verenigde Staten (i992)-2002.
Het heden en verleden van de families Hollander, nr. 22,11e jg., febr. 2005. Cirkelkwartierstaat van
Boelo Hollander [geb. 1943; -, Zijl, Woltjer, Koning; zonder plaatsnamen]; Stamreeks van Inez Hollan-
der [geb. Santpoort 1965 (tr. Jonathan Luke, Amerikaan) > Jan Hieltjes Hollander (geb. Bolsward 1833)].
Idem, nr. 23,11e jg., nr. 2, juni 2005.
Herweijer Post, dec. 2004. Van Java naar Holland dwars door Azië [in 1932-33; Barthold J. A. Herweijer
en Ab AukesJ; Beroemde cartograaf Abraham Ortelius blijkt zoon van Anna Herwayers [geb. Antwer-
pen 1527].
Mant Verwanten, deel 5 (2005). A.A. Manten: De agrarische geschiedenis van de familie Manten; Govert
Willemsz Manten (geb. ca. 1647) zoon van Willem Gijsbertsz Manten en Grietje Corssen [testeerde
Naarden 1708]; De ouders en nakomelingen van Tijs Manten (geb. 1903.12.18); De nakomelingen van
Arend Man ten (geb. 1896.05.18) en Pietertje Feddema; Jan Tijmensz Manten (ca. 1595-1673), koopman
die eindigde in de Amsterdamse Oude Kerk; Twee akten van huwelijkse voorwaarden van Mantens uit
de late 17de eeuw; Rutger Tijmensz Manten (geb. 1654) en zijn dochters en kleinkinderen [otr. Amster-
dam 1676 Cornelia van der Beke; Boursse, Drever]; Onderzoek naar Geertje Adriaanse Manten (geb.
1729) en Jan Adriaanse Man ten (geb. 1732) bemoeilijkt door de kerkbrand in Tienhoven in 1812.
Studiegroep Geslachten Drost. Med. jg. 13, nr. 4, dec. 2004. Een Spookverhaal [uit Eist; de oplossing
van Gerrit Drost (geb. 1850) tegen het geplaag door jongens van zijn vijf schoolgaande jongedochters];
Reacties via internet. Idem, jg. 14, nr. 1, maart 2005. Fragmentgenealogieè'n Drost [te Schoonhoven;
i7e-i8e eeuw, en te Nunspeet; i7e-i8e eeuw]; Persoonskaart van Johannes Drost [1880 Rotterdam 1954].
Idem, nr. 2, juni 2005. Foto's kerkhof Sexbierum [grafschriften Drost]; B. Bolle: De Treinramp Van 1918
[bij Weesp; in de trein zat o.a. Johan Drost].
Uit welke beker, nr. 17,6e jg., febr. 2005. Anton Crusen [geb. Erkelenz, diende zes jaar in het leger van
de graaf van Bylandt; eervol ontslag in 1788]. Idem, nr. 18,6e jg., juni 2005. Hillegommers vertellen: An-
nie van der Zwet-Kroezen; Herinneringen van Rob Kroes Amersfoort tussen 1940-1945, Deel 5.
De Veerkamp Krant. 36e ed., jg. 10, nr. 3, sept. 2004; 37e ed., nr. 4, dec. 2004. Verv. 375 jaar Hoogezand
en Sappemeer (2); Nico Veerkamp sneuvelde op 10 mei 1940; Graven in Sappemeer. Idem, 38e ed., jg. 11,
nr. 1, april 2005. De Canadese Familie Veerkamp van de Zuid-Hollandse stamboom. Idem, 39e ed., nr. 2,
juni 2005. Verv. Hoogezand en Sappemeer (3) [o.a. Jacobus Veerkamp tr. Muntendam 1880 Elisabeth C.
Geling]; De onderwijzers in de familie Veerkamp.

Duitsland
Beitrage zur Westfalischen Familienforschung (gesellschaft@wggf.de: www.wggf.de; www.westfalen-
gen.de), Band 62 (2004). D. Aschoff. 'Clan-Denken' und 'Familienstrategie' bei westfalischen Juden in
Mittelalter und früher Neuzeit; C. Steinbicker: (von) Reine/Reine [von Reine in Ahlen i6e-i7e eeuw;
Reine i8e-i9e eeuw; Fragment von Reine te Stromberg 17e eeuw. Bijlagen: Honthumb, Lange(n), Nor-
thoff, Lenferdinck, Sprakel, Pröbsting, Gerbauletj; Idem: Wenner in Liinen - Kamen - Munster [eind
i6e-i9e eeuw. Bijlage: Brinkman (te Borken, 19e eeuw), Busch (te Burgsteinfurt, 19e eeuw)]; Chr. Loejke:
Neue Forschungen zur Ratsherren- und Pfarrerfamilie Moselage in Wiedenbrück [eind ise-i7e eeuw];
R. Bremme: Graf Johann von Holstein-Schaumburg - seine Frauen und seine Kinder (1512-1599) [con-
cubinaat met Anna Sobbe (bij haar twee zoons) en Dorothea von Sulingen (bij wie hij een dochter
Johan(na) von Schaumburg had, die huwde (1) 1560 met Engelbert Bessel, Amtmann te Petershagen
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en (2) Albert Koch]; K. Heil: Die Musterlisten der Fürstbischöflich-Münsterischen Truppe vom Juni 1765
[o.a. naam, geboortejaar en -plaats, jaar van intrede, leeftijd, beroep, geloof, aantal kinderen; register].

Deutsches Familienarchiv. Band 142 (2005). Die Familie Füge. Ein Beitrag zur Geschichte einer deut-
schen Familie in Europa [verspreiding, variaties en verklaring van de naam; stamreeksen te Bischheim,
Leipzig, in Zwitserland (Fuog; i6e-2oe eeuw), in Hongarije en Silezie']; Quester aus Schlesien [frag-
menten; doorlopende stamreeksen (i/e-)i8e-2oe eeuw]; E. Werndl v. Lehenstein: Von den Markwartingern
1125 in Böhmen bis zu den gegenwartigen Werndl v. Lehenstein aus Eger (Cheb) in Leipzig. Eine ge-
nealogische Verbindung über Tochternachkommen, Vorfahren, Nachkommen und Anverwandte, aus
der Ahnenliste der Werndl v. Lehenstein über die Hirschberg v. Ebnath, v. Schirnding, v. Waldenfels,
v. Schwarzenberg, v. Kolowrat, v. Schönburg-Glauchau, v. Wartenberg, v. Cosel-Schlesien, v. Polen
a.d.H. der Piasten, Herzoge v. Böhmen a.d.H. der Przemysliden, u.a. [Markwart heer van Ralsko, ver-
meld 1109-1125; zie ook E. Winkhaus, Ahnen zu Karl dem Grofien und Widukind, Bd. I (1950) en II (1953)
en Europaische Stammtafeln N. F. Bd. V, Taf. 172 en 186; Unserer Egerlander Adelheid von Sulzbach ist
eine Diepoldingerin; Afstammingsreeks Werndl v. Lehenstein > Karel de Grote via von Bourscheid,
von Schaesberg, von Eynatten, Merode, Petersheim, Boutersem, Polanen, Brabant, Hohenstaufen;
Afstammingsreeks naar keizer Otto]; Ahnenliste Faulde [met o.a. Blech, Hübel, Ni(e)ppert); Ahnenlis-
ten der Enkel des Ehepares Adalbert Frhr v. Pechmann und seiner Ehefrau Barbara Frfr v. Pechmann,
geb. v. Treuenfeld [tr. 1946; Teilliste v. Pechmann (met o.a. Erlenwein te Ürdingen, Honig in Anhalt,
Overbeck te Liibeck en Lüneburg), Teilahnenlisten Hecker, (von) Wesendonck (afk. van Xanten) en
(v.) Schubert (met o.a. Kellinghusen te Hamburg, Troost te Elberfeld, Schaaf te Frankfurt)].

Friedrichstadter Stadtgeschichte. 69. Mitteilungsblatt, Frühjahr 2005. Die Friedrichstadter Volks-
hochschule ... 1919; K. Michelson: Von den Verpachtungen; Auszug aus dem Friedrichstadter 11. Poli-
zey-Protokoll [1664; Barthold Witte, ds. Fabricius]; Protcollo By Myn gehouden als Worthoudende
Burgemeester. Die Aufzeichnungen des Jacob von Calis von 1680 bis 1687 [o.a. Rein Reintjes, van Mac-
kum, met een kaag in de haven liggend (21-7-1680); Wobke Gerbrants, van Ameland (24-8-1683); Antie
Severyns, 24 jaar, geboren in Saerdam, geast. met haar broer Hendrick Severyns, otr. 14-11-1685 Lorents
Olesen; voorts o.a. Pruys, Lakeman, Ben, Van Bebberen, von Holten, Schaelkens, Van Ree, Douw, Van
Rheenen, Dyckgreef/Dieckgreef, Pabst, Borremans x Groenhouts, Van Loon]; Johann Wulff und sei-
ne Vormünder [geb. 1676, als leerling-barbier had hij twee jaar in Hamburg doorgebracht, maar kwam
in 1699 terug naar Friedrichstadt omdat veel 'gezellen' uit Brabant en elders gekomen waren en de
meesters hen slechts tegen vergoeding van de dagelijkse kost lieten werken]; K. Michelson: Nachrichten
über unsere Stadtgründer aus niederlandischen Quellen [uit het Oud notarieel Archief van Rotterdam;
o.a. De Vosch, (Van) Groenhout, Verdam, Goulart; rond 1630].

Genealogie. Band XXVII, 54. Jg., Heft 3/4, Marz-April 2005. Themenheft: Familiengeschichtsforschung
in Mecklenburg. Die Volkszahlungen des Grofiherzogtums Mecklenburg-Schwerin in den Jahren 1819
und 1867 unter Mitberücksichtigung der Volkszahlung des Jahres 1866; Der Verein für mecklenburgi-
sche Geschichte und Altertumskunde und die Genealogie; E. Piersig: Genealogische Quellen in den Kir-
chenarchiven Mecklenburgs [Kirchenbücher, Kirchenrechnungen und Glockengeldregister, Kirchen-
bücher über Begrabnisse, Kirchenstuhlregister - Sammlungen; Martini- und Adventslisten, Pfarrchro-
niken, Quellen zur Auswanderung, Unterlagen zu den Amtshandlungen, Unterlagen über einzelne
Personengruppen im kirchlichen Dienst (o.a. kosters, schoolmeesters, organisten, kerkvoogden)]; B.
Steinbruch: Familiengeschichtliche Quellen im Landeshauptarchiv Schwerin [o.a. belastinglijsten met
voorbeelden]; K.-H. Steinbruch: Die Beichtkinderverzeichnisse Mecklenburg-Schwerins; Neuordnung
des Personenstandsrechts.

Hessische Familienkunde. Band 28, Heft 1/2005. R- Prager: Schafer und andere Zeitgenossen aus Wei-
terstadt mit Braunshard und Gehaborn vor 1722 [Weiterstadt was een trefpunt voor schaapherders, een
moeilijk terugvindbare beroepsgroep; transcripties uit doop-, trouw- en overlijdensregisters 1651-1722;
o.a. Halfmann, Becker, Rapp, Bergman, Dausch]; Die Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde
Messel [i6e-begin 20e eeuw]; E. Stein: Orth-Familien im Vogelsbergkreis [ise-i8e eeuw; te Butzbach,
Marburg, Romrod en Hainbach (o.a. Ludwig Orth, ca. 1460-1523, gehuwd met de bekende Contzel
Dietz), en te Helpershain (fragment eind i6e-i7e eeuw)]; Verv. Hessische Auswanderer im Temescher
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Banat [Pilger/Billger, Probst, Spath/Spaadt, Bangert; i6e-i8e eeuw]; Stammfolge Brandenstein in
Heimboldshausen [i7e-20 eeuw]; Hahnlein an der Bergstrafie [beknopte dorpsgeschiedenis, met naam-
lijst van bedeelden 1793]; Gabriele Kafer geb. Dittmar (1920-2005) [journaliste; stamreeks > Martin
Dittmar, rond 1600 te Breitenbrunn, tr. Barbara NN.]; Georg Lehn (1915-1996) [met stamreeks > Anton
Lehn, geb. Nieder-Weert/Brabant, tr. Habitzheim 1747 Elisabeth Kruse]; Stamreeks Richard Schwind
[geb. 1909 > Sebastian Schwind, overl. Gronau 1666]; Helmut Bickelhaupt [geb. 1920; kwst. (63 kwn.):
-, Becker (o.a. te Brensbach), Stork (o.a. te Darmstadt), Dietrich (te Melsungen)]; Theodor Niederquell
[1929-2004; 15 kwn.: -, Rummel, Spiekermann, Bunte]; Corr./aanv. Herkunft Valentin Hefi [Berchel-
mann, Mangold].

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins. Band 75 (2003) [2005]. H. Wilde: Waken und verwalten
fern der Obrigkeit. Selbstverwaltung in Kapellengemeinden und Bauernschaften des Fürstentums
Minden (1648-1843) [bouw en onderhoud van een eigen dorpskapel (in het Nederduits: Klus) ontsloeg
de ingezetenen niet van de gewone kerkdiensten in en betalingen aan de hoofdkerk van het kerspel.
Het was een bijkomende 'Belastung' om van wege de slechte wegen, het voor ouderen, gebrekkigen
en kinderen gemakkelijker te maken hun kerkelijke verplichtingen na te komen. De niet-ingezeten
dorpsbewoners (w.o. grote aantallen dagloners, maar ook reizigers en zwervers) konden gebruik maken
van de kapellen, betaalden er evenwel niet aan mee. Het dichte netwerk van kapellen ontstond waar-
schijnlijk aan het eind van de Middeleeuwen; 'Altarmanner' werden voor het leven gekozen door de
dorpsgemeenschappen om hun belangen te behartigen in de hoofdzetel van het kerspel; verplichtin-
gen van de schoolmeesters o.a. bij begrafenissen; de armenzorg enz.]; Der Nachlass des Schriftstellers
Martin Simon (1909-1942); D. Besserer: Das adlige Patronatsrecht an der Kirchspielschule in Preufiisch
Oldendorf ab 1584 [von dem Bussche; Johannes Alemeyer eerste schoolmeester (1584); Erdsieck
(1778), Schindeler]; Geschaftsstelle des Mindener Geschichtsvereins, c/o Kommunalarchiv Minden,
TonhallenstraSe 7,32423 Minden; E-mail: kommunalarchiv@minden.de.

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 49, Aug. 2001. Berufsbezeichnungen und Familiennamen; Ah-
nenliste Peter Scheer [geb. Haren/Ems. 1966; -, Eden, Iburg, Damaske]; Stammfolge von Heinrich
Stegmann [geb. Ebbendorf 1939 > Johann Hermann Stegmann (ged. Riemsloh 1697), zoon van Gerd en
Adelheid Stechmeyer]; Die Zivilstandsregister; Archive der Diözesen in Deutschland [adressen].

Osnabrücker Land. Heimat-Jahrbuch 2003. Der Badergarten des Osnabrücker Landes, o.a.: 100 Jahre
'Bad'- wie aus dem Ort Essen das staatlich annerkannte Thermalsole-Heilbad wurde; Mineralbad
Iburg; Bad Rothenfelde; Schloss Iburg; Archeologische bijdragen; Der ehemalige Forstort 'Rotte Hei-
de', in der Bersenbrücker Bauerschaft Hastrup - ein historischer Überblick; O. zu Hoene: Priggenhagen:
Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte der Stadt Bersenbrück [met beschrijving van Viertelerben en
Neubauerstellen]; R. Rottmann: Grofie Wördemann und Kleine Wördemann in der Gemeinde Hagen
a.T.W. Kurze Darstellung von Herkunft und Geschichte der Höfe [1359 Nikolaus von Holte beleend
met o.a. de Meierhof zu Holte en de Hof'domo to den Worden' in de parochie Hagen; met zijn bewo-
ners Wordeman, Wordtman, Grafie/Kleine Wördeman]; A. Himmermann: Von Borger zu Bossmeyer
[Markkotten; met stamreeks Borger (ca. 1580) > Borger > Borgesmeyer > Borsmeyer > Bossmeyer;
Die Wallfahrtskirche in Sankt Annen; Averbecks Speicher; Pfarrer Friedrich Gosmann [ged. Iburg 1717
(exm. Clara Elisabeth Pottenhoven)]; Ernst August der I. und Sophie von der Pfalz als 'Bischofspaar'
in Iburg und Osnabrück (1662-1679) [en de erfopvolging in het Huis Brunswijk-Lüneburg]; H.Jüger. Die
Pfarrarchive des Bistums Osnabrück und ihr Wert für die Regional- und Ortsgeschichte (V) - Das Pfar-
rarchiv Alfhausen.

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Band 24, Heft 5, Marz 2005. K. Huber. Der
Neuenbürger Amtsbürgermeister Johannes Schönthaler (1659-1731) und die Ursprünge seiner Familie
im Pforzheimer Raum; B.J.J. Krijbolder. Der Ursprung des niederlandischen Geschlechts Spindler in
Rotterdam [Johann Friedrich Spindler (geb. Finsterrot) verliet in 1768 Öhringen en werd in mei 1769
Luthers lidmaat in Rotterdam en tr. ald. 1775 Johanna Koedijk, zijn jongere broer Johann Michael
(ged. Wüstenrot 1749) volgde in oktober 1769]; Ermittlung der Identitat namensgleicher Personen in
der Umgebung von Haigerloch [Kefiler, Bieger, Stengel, Schneider, Lenz]; Veit Schmid in Biberach
[1560-1635].
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Frankrijk
Nord Genealogie. No. 189,2004/4. Verv. Les Dubois, de Marquillies [het nageslacht van Isabeau Dubois,
tr. ca. 1625 Hughes Leroy, met Debarge]; Les Gressier, de Coupelle-Vieille [17e eeuw]; Kwst. Matton
[met o.a. Rotsaert te Brugge]; Verv. Promenade a travers la ville [Lille; beschrijving van oude gebouwen
en vroegere situaties; afbeeldingen]; Étude d'une familie Chombart, originaire des Weppes [oudst
bekende: Roger Chombart tr. Marie Leblancq, in 1616 vermeld als weduwe; de naam Chombart komt
veel voor, o.a. in Tourcoing]; Lambersart [een bladzijde uit het doopboek van Lambersart 1611]; Verv.
Dispenses... de Boulogne-sur-Mer [1737-1742,1693-1740]; Une familie Doresmieux a Lille et a Herlies
[begin 17e eeuw]; Cisso-Registres Flandre Wallone-2oèmes de Wicres-20/6/1601 [o.a. de Beaussart,
Morel, Cuvelier, de Barges, Empis, Bocquet, de Milleville; land-taxaties]; Echevins, marguilliers,
pauvriseurs et 'ministres' des confréries d'Erquinghem-Lys aux 17e et 18e siècles [o.a. Coustenoble,
Hennion, Ie Leu, Ie Saffre, Lenglart]; Registres de l'église Walonne de Menin [alfabetisch per gezin,
o.a. Becart, Crucq, Heycoop, Huegenin, Leleu, Leplat; 17e eeuw; Issac Bertheux tr. leper 1734 Jeanne
Raoub, van Amsterdam; Aldegonde (1714) dochter van David Chabot, chirurgien de Bois Ie Duc, en Jac-
quemine Colin; Nicolas Droulle tr. 1725 Marie Madeleine Painte, de Groede Flandre Hollandaise; Jean
Piron, d'Alem (Harlem) en Hollande tr. 1712 Elisabeth Rhems, de Lewarde en Frise; Jacques Reinart,
de Terveer en Zeelande tr. 1737; Otho Rouls tr. 1709 Anne Brunen, de Leeuwarden en Frise; Abjurations
puis admitions a la communion].

Groot-Brittannië
The Coat of Arms (coatofarms@theheraldrysociety.com), Third Series Vol. I, Part I, No. 209, Spring
2005. M. Keen: Heraldry and the Medieval Gentlewoman; A. Kwan: John Dee's Crest, and Arms in his
'Mathematical Preface'; A. Ailes: Signets and Scutcheons: James I and the Union of the Crowns [James
VI van Schotland volgde in 1603 Elizabeth I op als James I van Engeland; nieuwe munten, zegels en
wapenschilden moesten gemaakt worden]; C. Cheesman: The Heraldic Legacy of Sir Isaac Heard [1730-
1822; schema's Ochterlony (18e eeuw) en Dyce]; The Brewers' Company Shield; J. hitten: The Heraldic
Funeral.

Genealogists' Magazine. Vol. 28, Nr. 5, March 2005. G. Swinfield: DNA Tests and Family History; Percival
Boyd (1868-1955) [Boyd's Marriage Index]; Reverend Joseph Hunter
[1783-1861; verzamelde o.a. stambomen]; H.V. Carter: Multiple Bap- — 3
tismsby aTravelier [het echtpaar Antonioen Elizabeth Nicholsliet «ENEALOGISTS
tussen 1831-1837 ruim zestig keer een dochter dopen (meestal Mary iVi A ( j A Z 1 IN b
genaamd) in even zovele locaties; de vader zou zeeman, overleden of •"*"
reiziger zijn, de moeder 'op doorreis', weduwe of bedelares]; Ch.E. j
Drake: The Origins of the Drakes of Devon: an Update; Barbara Wil-
berforce James [dochter van rector John James en Lizzie, dochter
van William Wilberforce (anti-slavernij-strijder), tr. 1860 Charles
ColquhounPye].

Idem. Nr. 6, June 2005. Georgian Shopkeepers; News and Views
from Salt Lake City; Sarah Bigg and Mary Carrol: Serendipity
again! [1787]; Tracing People and Premises in Pharmacy [Museum
of the Royal Pharmaceutical Society: www.rpsgb.org/members/
museum. The Worshipful Society of Apothecaries of London:
archivist@apothecaries.org]; Kinsmen in the Crimean War: the Fa-
milies of Lord and Lady Raglan [Somerset met o.a. Curzon, Wel-
lesley, Fane, Paget]; CD-ROMs in the Society's Collection; M.L. Bierbrier. New Developments in Medie-
val Genealogy [Royalty Remarried (Cecily, dochter van Edward IV), Mistress No More (Alice Fitzalan
en Catherine van Egmont géén moeders van illegitieme dochters van adellijke priesters), Medieval
Miscellanea (Foundation for Medieval Genealogy: http://fmg.ac)].
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Huguenot Families. Number Twelve, March 2005. The Lys Family from Plassac [oudst bekende: Isaac
Lys, geb. ca. 1537, vermeld 1575; tien generaties volgen]; Huguenot Wills in the Surrey Archdeaconry
Court [1609-1708]; Schema's Lepine [i7e-i8e eeuw] en Lamy/Lami [i8e-i9e eeuw]; Bequests to the
Westminster French Protestant School, 1758-1822 [naam en woonplaats van de testateuren/-trices, data;
w.o. Peter Huguetan van Vryhouven te Den Haag, Amsterdam, Covent Garden en Piccadilly 10 sept.
1789/10 juni 1791 (gewaarmerkt afschrift)]; Bijdragen betr. Guichenet (afk. van Bordeaux), Raby en
Flawn; Oproep bijdragen Hollandse Hugenotenfamilies; More Huguenot Marriages [18e eeuw].

The Scottish Genealogist (www.scotsgenealogy.com), Vol. LII, No. 1, March 2005. D. Morgan: Have the
MacFies got it wrong? [clan MacDuffie; gaat in op de naamgeving en de geschiedenis van Pieten, Ieren
en Schotten, kolonisten en een slavin; ne-i3e eeuw]; F. Harkness: A French Connection [Harkness, Har-
kins, Har quin, Harkiness; 15e eeuw]; A Family Historian's Alphabet (Part 4) [Dates t/m Excise Officers;
met o.a. Deeds, Directories, Divorce Records, Emblems and Badges, Estate Papers]; H. Crammond: The
Moffats [in vogelvlucht de geschiedenis van de familie Moffat]; R. Torrance: Farmers & Agricultural La-
bourers [o.a. informatie op internet gevonden: http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/library/psas/].

Idem. No. 2, June 2005. Elizabeth Hamilton of Finnart, wife of John Maxwell, 8th Laird of Calder-
wood [echtscheiding in 1563, waarbij kinderen en regelingen werden vermeld]; Emigration from St.
Martins Parish, Perthshire 1841-51; Behind the Gravestone. Robert Fergusson (1750-1774); Family Seats
Series: Bemersyde [te Mertoun in Berwickshire; familie de Haga/Haig; I3e-i8e eeuw]; The Forresters. A
Family? A Lowland Clan?; A Family Historian's Alphabet (Part 5) [F en G; o.a. Financial records, Fishing
licenses, Fornication, Funeral notices, Gifts & Deposits (www.nas.gov.uk), Goldsmiths & Silversmiths];
The Doigs of Menteith [Dog, Doig, Dogis, Doeg, Dogge; met wapens].

Italië
Nobilta. No. 59, Marzo-Aprile 2004. Vicissitudes d'une investigation généalogique fait des l'étrangère
[wederwaardigheden van een onderzoek in Spanje; archieven en adressen]; De familie Arthemalle; De
familie Jager/Jaeger [viervoudige emigratie in een eeuw]; La création d'une banque de données sur les
Francais et les Suisses francophones en Russie du Moyen Age au XXIe siècle; Les enfants abandonnés et
les enfants naturels: histoire, sources et methodes de recherche; Russian families of Italian origin [San-
ti, Cavos, Guizetti, Martino, Paulucci, Rizzoni, Dagnini]; Catalaanse en Spaanse families in Sardegna
[o.a. Amat, Canelles, Roich, Sanjust, Vacquer, Zapata, Zapato].

Idem. No. 60-61, Maggio-Agosto 2004. Heraldische bijdragen, o.a. Een Florentijns wapenboek
[Firenze, I3e-i6e eeuw, in privé-bezit te Parigi; met naamlijsten en jaartallen]; Het wapen van de familie
Challant [met schema, I4e-i8e eeuw]; Karel van Oostenrijk (1887-1922), keizer en koning; De Spfno-
la's [illustere familie uit Genua, in dienst van de Spaanse koningen; i6e-i8e eeuw]; Valquarnera [een
belangrijke Siciliaanse familie].

Idem. No. 62, Anno XII, Sett.-Ott. 2004. Proposta di modello di scheda araldica per Ie arti applicate:
l'esempio deH'arma Conti di Livorno; Heraldische bijdragen w.o. over de familiewapens Capocci en
della Sardegna; An Italian banker in XV century: Antonio della Casa [1405-1454]. Bijlage: Register of
Orders of Chivalry. Report of the International Commissjon for Orders of Chivalry (2003).

Idem, No. 63, Anno XII, Nov.-Dic. 2004. Uno stemmario [wapenboek] Bolognese del sette-
cento conservato in una collezione privata Parigina [met o.a. chronologische naamlijst van 'Pode-
sta's'(stadsbestuurders) van Bologna en hun wapens 1258-1532]; Araldica genetica: un nuovo sistema
d'araldica.

Idem. No. 64, Anno XII, Gen.-Feb. 2005. Het wapen Visconti [het gebruik van een mythe uit de oud-
heid]; Het wapen van de stad Rovigno; Verv. Nautische ceremoniële kwesties; In Memoriam Mario
Arcelli [1935-2004; econoom, minister, enz.]; Cleto Crosta (1894-1973); Het tragisch einde van een
hoofdrolspeler in de 'Risorgimento Siciliano' [een stijlperiode, het streven naar eenheid en bevrijding
in Italië in de 19e eeuw; Andrea D'Anna (1757-1828) stierfin een pistolen-duel]; Cangrande I della Scala
[de dood en de grafgiften van een vorst in het middeleeuwse Europa, 1329; de inhoud van zijn sarcofaag
en zijn mummie besproken]; De 'pax regia' [in het paleis van de Spaanse koning, van de koningen der
Visigoten tot de monarchie der Bourbons in de i6e-i7e eeuw].

Idem. No. 65, Anno XII, Marzo-Aprile 2005. Habemus Papam! Een bijzondere aflevering, geheel
gwijd aan pauzen. Het hoofdartikel, geschreven door Maurizio CA. Gorra, geeft de levensbeschrijvingen
van paus Bonifacius VIII (1294-1303) t/m Benedictus XVI (2005-) met hun wapens.
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Oostenrijk
Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Karnten, 194. Jg. (2004) [838 pagina's]. A.
Ogris: 100 Jahre Karntner Landesarchiv. Das Karntner Landesarchiv als moderner Informationsdienst-
leister; Der Geschichtsverein für Karnten und das Karntner Landesarchiv; W. Neumann: Mein Weg als
Landeshistoriker und Archivar [W. Neumann, geb. St. Johann im Pongau 1915 (exm. Lobenwein)];
Nachlasse im Karntner Landesarchiv [beschrijving; en lijst met namen, levensjaren, onderwerp en
omvang]; Th. Zeloth: Die Bedeutung von Wirtschaftsarchiven für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte
am Beispiel des Archivs der Bleiberger Bergwerksunion im Karntner Landesarchiv; J. Eichert: Fami-
liengeschichtliche Forschungen im Karntner Landesarchiv [genealogische verzamelingen en nalaten-
schappen, andere bestanden (o.a. Grundbücher), gedrukte ambtelijke bronnen. Als voorbeeld van het
gebruik van diverse bronnen dient de stamreeks met twaalf generaties Seebach/(von) Seepach/Seepa-
cher/Seebacher, 1488-1890 te Seebach bij Viktring]; Die römischen Akten zur Kultanerkennung des
Domitian von Millstatt; Th. Meyer/K. Karpf. Ein unbekannter Brixner Hochstiftsbesitz des 11. Jahrhun-
derts in Karnten [met schema's nageslacht van Albuin I (overl. voor 977) x Hildegard von Stein, w.o.
Aribo, Hartwig, Udalrich en Otto, en van Hartwig I Pfalzgraf von Bayern, Walpote in Karnten 953-985
x Wichburg NN.]; H. Krawarik: Die 'Judendörfer' österreichs; R.Jernej: Grabdenkmaler aus der Kirche
St. Bartholomaus in Friesach - Geschichte und Folgen einer Entdeckung [epitaaf van Georg Schaf-
mann 1572 en zijn tweede vrouw Judith (of Agnes) Minich en acht familiewapens; epitaaf van Johann
Jakob Basseyo (proost 1593/94, familie afk. van Venetië); epitaaf van proost Christophorus Pickel
(ca. 1530/40); grafsteen van Eva Maria Khrieglin (Eva Maria Niger = Schwarz, overl. 1681 als weduwe
van Christian Kriegl), voorts grafzerken Stickhelperger (1684), von und zu Aichelburg (1672-69);
plattegrond van 33 zerken in de kerk met namen]; Die Wallfahrtskirche Maria Hilf; J. Gaul: Quellen zu
Prozessen über Hexerei in Karnten (1465-1782) im Staatsarchiv Posen [het bestand 'Kartei der Prozesse
über Hexerei' betreft ook o.a. Tirol, Stiermarken en Salzburg. Deze verzameling is ontstaan in de jaren
!935-i944> toen het Hexen-Sonderkommando materiaal over processen in het verleden in midden-,
west- en zuid-Europa bijeen bracht voor gebruik door de SS en de politie. Het kaartsysteem omvat
30.000 kaarten voor ieder (uit de literatuur) bekend geval van hekserij en ieder proces, geordend naar
land en plaats. De meeste hebben betrekking op de Duitse gebieden, verder uit vrijwel alle landen in
Europa (w.o. Holland) en enige daarbuiten. Van 150 processen tegen inwoners van Karinthië is een
beknopte vermelding opgenomen]; Die Graffiti auf der Rückseite des Altares der Katharinenkirche
von Dornbach [enkele oude: Georgius Eberle 1558, Lazarus Lögkher 1563, Clemens Prantner 1563,
Sebastianus Salcher 1518, Michael Widter 1717]; Bartlma Firtaler- ein spatgotischer Architekt südlich
der Alpen [geb. ca. 1480, werkzaam 1505-1526]; Wilhelm Neumann, Handelsherr aus Villach und seine
Geschaftspartner aus Salzburg und Augsburg [tr. (2) 1528 Barbara Rumpf von Wullrofi, dochter van
de burggraaf van Klagenfurt: hun dochter Anna Neumannin tr. een graaf Schwarzenberg. Wilhelm
tr. (1) Praxdes Striegl: hun dochter Katharina tr. Augsburg 1527 Ambrosius Höchstetter, wiens familie
handelscontacten onderhield met Antwerpen. De grote luxe van deze huwelijkssluiting veroorzaakte
jalousie, en met dit huwelijk betraden de Hoechstetters de invloedsfeer van de Fuggers in Villach e.o.
(kwikzilverproductie). Maatregelen van de Fuggers veroorzaakten internationaal de ineenstorting van
de kwikzilvermarkt; financiële gevolgen o.a. voor de familie Pflügl te Salzburg]; Emil Lorenz (1889-
1962) [psychoanaliticus, pedagoog]; Petschaften von Bauern, Handwerkern, Pfarrherren und Dienern
in Urkunden der Herrschaft Landskron aus dem 17. Jahrhundert; Inschriftdenkmalern in Karnten II
[grafplaat van Matthias Raditschnig von Lerchenfeld, 1640-1718, tr. 1664 Johanna Elisabeth Niger;
Grafplaten familie Christallnigg].

Verder ontvingen wij:
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V.. Mitteilungsblatt Nr. 66,15. Jg., Marz 2005. Gelegen-
heitsfund aus dem 'Civilstandsregister Danzig 1809' [Johann Peter Galle, geb. Beuze/Besangon 1770, tr.
Danzig 1809 Christina F. D. Berthold, geb. Jena 1781]; Verv. Die Aufgaben der Reichsamter; Zur Heral-
dik der Reichsamter.
Der Archivar. 58. Jg., Heft 2, Mai 2005. Bewertung des Alterungsverhaltens von Papier [o.a. welke com-
ponenten beïnvloeden de veroudering van papier]; Der Nachlass Lindeck im Stadtarchiv Mannheim
[hierin o.a. brieven van de componist en dirigent Hermann Levi (Giefien 1839-1900)].
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Descent (Australië), Vol. 34, Part 1, March 2004. National Archives of Australia. Is your Family History
recorded in Maritime Records?; Part 2, June 2004; Part 3, Sept. 2004. Researching Chinese Australian
Family History; Prerogative Court of Canterbury - Wills 1384 to 1858 [uittreksels betr. inwoners van
Australië; 19e eeuw); Part 4, Dec. 2004. Australasian Genealogical Computer Index - AGCI.
Drents Archief, nieuwsbrief, voorjaar 2005. Middeleeuwen on line. Digitaal oorkondenboek maakt
Drenthes oudste geschiedenis toegankelijk.
Families (Ontario, Canada), Vol. 43, no. i, Febr. 2004; no. 2, May 2004; no. 3, Aug. 2004. New Sources of
Passenger Information, illustrated by three Vessels out of Limerick in 1819; no. 4, Nov. 2004. Edward
Marion Chadwick. Pioneer of Canadian Heraldry and Genealogy [1840-1921]; House Building in Rural
Canada West 1850. Newsleaf. Vol. 34 (2004), Nos. 1 t/m 4.
Genealogie & Computer (WF), jg. 22, nr. 2, maart 2005. Update van en nieuwe mogelijkheden met
REUNI0N8 [o.a. grafische overzichten]; J. Mulderij: PRO-GEN: dubbele gegevens samenvoegen en ver-
wijderen; Idem: Ellende door Windows Systeen 'herstel' in PRO-GEN; STAM: Recent gestelde en andere
vragen.
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. 3e jg., nr. 1, jan.-febr. 2005. Idem, nr. 2, maart-april 2005. Archie-
ven van registratie en domeinen in het Rijksarchief Beveren-Waas. Valorisatie en nieuwe aanpak; Het
provinciaal WF-Centrum voor Familiegeschiedenis te Oostende. Een beknopt overzicht.
Historische Kring Laren, nr. 90, 2004-4. G. de Boer: Naarderstraat 48 [villa gebouwd in 1885; bewoners
o.a. Anton Mauve, Willem A. Witsen, Anthonie J. Derkinderen (1893), Tony L.G. Offermans (1903),
Catharina G. Hannaart (1912), Hendrik W.E. Cramer (1917), Hendrik J. Rolf (1918), Joh. Bern. Majoor
(1924)].
Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 36,12e jg. [2005], no. 2.
DeLancier.jg. 5, nr. 1, mei 2005. Archief in een nieuw jasje; Website Regionaal Archief Tilburg; Archie-
ven van Waterschap De Dongestroom; Een bezoeker centraal... [Erik-Jan Broers].
Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde. Heft 53, Febr. 2004. U. Wekhert: Historische Be-
rufsbezeichnungen.
Michigana. Vol. 50, No. 1, Febr./March 2004. The Pennsylvania Railroad. Western Region. Seniority
Roster of Enginemen and Fireman as of January 1,1937; The Brechting Family History [afk. van Dor-
lar/Westfalen]; Verv. Wedding Anniversary Announcements - 1935 [Grand Rapids]; No. 2, May/June
2004; No. 3, Aug./Sept. 2004; No. 4, Nov./Dec. 2004. A Special Issue - Celebrating OurOwn Vifty Years of
History [met naamlijsten van functionarissen].
Slakt och Havd. Nr. 1-2002. Bijdragen betr. de familie Turdfjall en het archief van Fredrik M.A. La-
gerfeit [kabinetskamerheer, 1843-1918]. Idem, Nr. 2-2002. Schack, spetsar och vinkelsnitt [twee Sörm-
landse wapendragers in de 15e eeuw en hun familiekring); De oudste generaties van het geslacht Bat av
Billa [15e eeuw]; De verwanten van dominee Peder Nilsson Skarp [geb. Kalmar 1567, tr. Beata Svenske;
Bröms, Drake, Stenbock].
Stad & Ambt (Almelo). 9e jg., nr. 2, april 2002. Verv. Tuinstraat [Barneveld, Slettenhaar]; Verv. Geschie-
denis van Bornerbroek. Idem, 10e jg., nr. 3, juli 2002. De Aaboer [boerderij; familie Niphuis, i9e-2oe
eeuw]; Twee eeuwen Wegter in Almelo [Albertus Wegter, geb. Rotterdam 1802, tr. Stad Almelo 1827
Janna Gossclink; fragmentgenealogie]; De fabrikantenfamilie Ten Cate en het Dwarshuis. Idem, nr.
4, okt. 2002.
Zeeuws Erfgoed, jg. 4, nr. 1, maart 2005. Zeeuws Archief Nieuws, nr. 25, maart 2005. Sherlock Holmes
in een straaljager. Archiefinventarissen Zeeuws Archief digitaal te raadplegen; Genealogische verzame-
ling Moermond beschikbaar.

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
53I.WOLKE

Gaspar (Caspar) Wolke (Wolleke, Wolleken, Woelcke, Wolken, Wolkers, Woleke, Wolekers), overl. Box-
meer 12-6-1787, tr. (1) ald. 5-5-1737 Petronella Maes(en), overl. ald. 31-7-1746; tr. (2) ald. 24-4-1747 Sibilla
Hoebe; tr. (3) Beugen 12-5-1748 Gertrudis Bosch, geb. Beugen, overl. Boxmeer 28-4-1770. Uit ie huw. 4
kinderen, uit 2e huw. geen en uit 3e huw. 5 kinderen. Gevraagd: herkomst van Gaspar Wolke.

A. Wolke, Hoorn

532. LASSOO
Joris Lassoo, j.m. van Solder (thans Zolder) in Luijkerland, otr. Aagtekerke 17-10-1739 Pieternella de
Poorter, j .d. van Domburg. Gevraagd: geboortegegevens en voorouders van Joris.

D. G. Lazoe, Hilversum

533-VANKALKENSTEIN
Wilhelmina van Kalkenstein (Kalckensteijn), ged. Heerde 23-6-1743, dr. van Antony van Kalkenstein en
Geertruyd Jacobs van de Veen uit Ermelo, tr. Hierden 1-5-1763 Willem Bos(ch), ged. Harderwijk 22-9-
1741, overl. Amsterdam 17-2-1800. Gevraagd: overlijdensplaats en -datum van Wilhelmina, waarschijn-
lijk na 1800.

A. A. Bosch, Amstelveen

Aan dit nummer werkten mee:

H. Faber, Duifhuis 76-1,3862 JK Nijkerk.
C. en M. J. 't Hart, Prins Willem-Alexanderpark 311,3905 cj Veenendaal.
G. Kalverdijk, Van Merlenlaan 10,1852 CG Heiloo.
B. A. Kemp, Sweelincklaan 20,2394 GP Hazerswoude Rij ndijk.
M.C. Sluis, Hulstlaan 101,1702 VK Heerhugowaard.

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