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Van Bergeijk 
(Wijk en Aalburg en Waalwijk) 

tot begin negentiende eeuw 
DOOR ARIE JAN STASSE 

1. Inleiding 
In het tweelingdorp Wijk en Aalburg gelegen 
in het Land van Heusden en Altena treffen 
we in de tweede helft van de 17dc eeuw 
de eerste naamdrager van een familie 
Van Bergeijk aan. Het hoeft mijn in
ziens geen betoog dat verschillende 
schrijfwijzen van de familienaam 
mogelijk zijn. Op 1 mei 1694 com
pareren te Heusden' de broers Meer
ten Jacobs Bergijk (Ia) en Arien Jacobse 
van Berg(h)ei_jk (Ib). Waarschijnlijk zijn 
Lijntje Jacobs van Bergeijk, op 2 mei 1661 ge
trouwd met Bastiaen Adriaensz Bax,' en Aertje 
Jacobse van Bergeck,3 vermeld op 11 januari 1689 te 
Wijk, hun zussen. De nakomelingen van deze twee 
broers presenteer ik hier in een fragmentgenea
logie in twee takken: voor beide broers één. 
Leden van deze familie Van Bergeijk 
zijn voornamelijk werkzaam geweest 
als landbouwer, schoolmeester en 
schoenmaker. Tijdens het onder
zoek is hinder ondervonden van het 
ontbreken van veel doop-, trouw-en 
begraafregisters van zowel Wijk als 
Waalwijk: volledigheid is dus niet 
mogelijk. Een relatie met het Brabantse 
dorp Bergeijk heb ik vooralsnog nog niet 
kunnen aantonen, evenmin verwantschap 
met families Van Bergeijk te Strijen en Dinteloord 
en elders. 

Aalburg 

Wijk 

Met dank aan mevrouw M.J. Platt-de Kiewit voor gegevens uit het Gemeente
archief Dordrecht. 
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2. Fragmentgenealogie twee families Van Bergeijk 

Familie I Maerten Jacobs van Bergijk (Wijk en Aalburg, Waalwijk) 

Ia. Maerten Jacobs Bergijk, j.m. van Aalburg, doet belijdenis ald. 8-10-1690, diaken van Aal
burg 1662-1664 en 1692-1694, ouderling 1669 en 1676, overl. april 1694 (volgens lidmatenre
gister in combinatie met kerkenraadshandelingen), tr. (1) Aalburg 20-5-1674 Mecheltje Everts, 
j .d. van Eethen, dr. van Evert Laurense en Maijke Cornelis; tr. ( 2) circa 1690 Adriaentje Robberts 
van Kerkwijk, lidmaat te Aalburg met attestatie van Wijk 1690, over 1. na 14-5-1718,4 dr. van Rob
bert Adriaensz van Kerckwijk en Geertruij Maes. Zij otr. (2) Aalburg 3-12-1694 Arie Cornelis 

Ver hagen. 
Op 1 mei 1694 compareerde Adriaantje Robberts van Kerckwijck, wonende Aalburg, weduwe van 
MertenJacobze van Bergeijk, ter eenre, en Arien Jacobse van Bergeijk, wonende tot Wijk, en Adriaen 
Evertse, wonende tot Eethen als voogden over de nagelaten kinderen van wijlen Maerten Jacobse 
van Bergeijk, waarvan zeven kinderen heeft verwekt bij zijn eerste vrouw Mechel Evertse, ter andere 
zijde. Adriaentje krijgt het hele bezit.' 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Aalburg: 

1. Jacob, ged. 23-5-1675. 
2. Marie Meertens van Bergijk, ged. 21-3-1677, otr. Aalburg 12-11-1701 Wouter Peterse van Gamme

ren, j.m. wonende Aalburg, ruiter onder het regiment van generaal Obdam (1702), zn. van 
Pieter Wouterse van Gammeren en Dingetje Aarse. 

3. Evert, volgt Ila. 
4. Cornelis, volgt IIb. 
5. Laurens, volgt lic. 
6 . Jenneken Bergeijk, ged. 30-6-1686, otr./tr. Heusden 7-3/maart 1710 Jacobus Tharp, soldaat 

onder de compagnie van kapitein Brouws in regiment van "melord Orranijs" . 
7. Anneke Maartense (van) Bergijk, ged. maart 1689, tr. voor 12-12-1723 (doop kind) Dirk 

T(h)omasse deRui(j)ter, zn. van Thomas de Ruijter. 
Beiden testeren 28 november 1767.s 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Aalburg: 

8. Jan, ged. 21-1-1691. 
9. Dirk, ged. 25-1-1693. 

Ila. Evert Meertenzvan Bergeijk, ged. Aalburg 12-2-1679, doet belijdenis ald. Pasen 1712, diaken 
van Aalburg 1720, zetmeester ald. 1753-1754,saoverl. Aalburg 21-7-1768, tr. Aalburg 21-11-1706 
Agniet I]vens van Gammeren, ged. Genderen 7-6-1682, overl. na 13-10-1741,6 dr. van !ven Matijs

sen van Gammeren en Willemijntje Tijssen. 
Evert Mertense van Bergheijck, wonende Aalburg, verkoopt op 29 november 1712 land te Genderen 
aan Matthijs van Ganuncrcn, wonende G e n.dcrcn. 7 E v ert v:tn Bergeijk en Angenie t van Gam m e re n" 

echtelieden te Aalburg, testeren op de langstlevende 13 oktober 1741. Na hun dood erft hun nog 
ongehuwde dochter Lijsbeth Bergeijk. Haar voogden zijn hun oudste zonen Maarten en Ivo (Iven) 
van Bergeijk.6 Evert en Ivo van Bergeijk, grootvader en oom van Jacoba Mans, minderjarige dochter, 
wonende alhier, 21 december 1766. 8 

Uit dit huwelijk, ged. te Aalburg: 

1. Maarten van Bergeijk, ged. Aalburg 20-7-1707, borgemeester van Aalburg 1753-1754, zet
meester ald. 1755 en 1763-1773,S'overl. Aalburg (impost aang. f 3,- 25-8-1773), tr.Johanna 
van der Pol, ged. Aalburg 18-12-1712, overl. Aalburg 13/14-5-1775 (impost aang. f 6,- 19-5-
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1775 ), dr. van Jan Rochusz van der Pol en Melsken Goosens Kameraar. 
Beiden testeren 23 oktober 1752,9 zij als weduwe 13 mei 1775.'° Beiden overleden zonder wettige 
erfgenamen." 

2. Mechtelt (Magtelt) van Bergijck, ged. Aalburg 22-12-1709, j .d wonende Aalburg, belijdenis 
ald. 1732, tr. Heusden 19-11-1739 (otr. Aalburg) Floris (Floor) van He(e)r(e)waarden, j .m. wo
nende Heusden, marktschipper van Heusden op Gorinchem en 's-Hertogenbosch, overl. 
Heusen, begr. Aalburg (impost pro deo) 17-9-1777. Hij otr./ tr. (2) Heusden 8/28-12-1756 

(He)lena Fok (Focx). 

3. Willemijn Evertze van Bergijk, ged. Aalburg 22-11-1711, j.d., belijdenis Aalburg Pasen 1734, 

overl. voor 25-4-1750, 12 tr. voor 15-3-1744 (doop kind) Cornelis Pietersz Haspels, overl. Aal
burg (impost aang. pro deo 13-2-1788), zn. van Peter Jansen van Haspels en Gijsbertje 
Cornelisse van Triest. Hij hertr. voor 4-2-1751 (doopkind) Michieltje Mans. 

4. Ivo, volgt Illa. 
5. Jakob, ged. Aalburg 6-2-1718. 

6 . Maijken van Bergei(j)k, ged. Aalburg 1-1-1721, overl. ald. (impost aang. pro deo 6-9-1782); tr. 
(1) voor 16-3-1742 (doop kind)Jacob Mans, ged. Aalburg 22-7-1714, zn. van Casper Jacobsz 
Mans en Maria Henderikus Verdoorn; tr. (2) voor 2-11-1763 (doopkind) Daniel Quinant/Gi
nant, sergeant in de compagnie van kapitein Chambrier, over 1. Aalburg (impost aang. pro 
deo 19-3-1792). 

7. Li.fsken vanBergijk, ged. Aalburg 25-6-1724, doet belijdenis te Wijk 2-4-1748, overl. voor 3-

12-1758, otr. Wijk 25-2-1752'' Gerrit Vogelenzang, ged. Aalburg 8-2-1722, overl. na 4-4-1771,14 

zn. van Bastiaan Gijsberts van Vogelenzang en Jannetje Roelfse. Hij hertr. voor 3-12-1758 

(doopkind) Antonia de Poorter. 
8. Jan, volgt IIIb. 

lib. Cornelis van Berg(e)(h)ijk, ged. Aalburg 24-8-1681, ruiter in het regiment van graaf en 
baron Van Opdam (1712), wonende in de Stoofstraat te 's-Hertogenbosch (1727, 1730), doet 
belijdenis ald. april 1727, otr./tr. (1) 's-Hertogenbosch/Vught 19-11/4-12-1712 Willemijn (van) de(n) 
Bleijck ( ook van Bergeijk), geb. van Gouda, wonende 's-Hertogenbosch aan de Markt, weduwe 
van Cornelis Dooremans (Dielmans); otr./tr. (2) 's-Hertogenbosch 18-10/2-11-1727 Hendrina 
Neerbeeck (Meerbeek, Verbeeck), j.d., geb. Nijmegen, wonende Achter 't Wild Verken; otr. (3) 's
Hertogenbosch 15-4-1730 Anna van Vuere, j.d., geb. Baardwijk, wonende Berlicum. 

Cornelis van Bergeijk en Wilhelmina van den Bleijck, weduwe van Cornelis Dielmans, te 's-Herto
genbosch, testeren 21 augustus 1726.'5 

Uit het eerste huwelijk, ged. te 's-Hertogenbosch: 

1. Leendert, volgt Illc. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te 's-Hertogenbosch: 

2. Martinus, ged. (Grote Kerk) 13-7-1728. 

lic. Lau(we)rens Maertensz van Bergijk, ged. Aalburg 17-10-1683, schepen van Wijk 1718-1719, 

1727-1728, ouderling 1723-1725, burgemeester van Wijk 1747, overl. tussen 20-2-1762'6 en 9-2-

1765", tr. voor 21-3-171518 Le(ij)ske Cornelis Bouwman, over 1. na 28-12-173219, dr. van Cornelis Claes 
Bouman en SijkeJans van Rijswijck. 

Laurens Bergeijk en Lijsbeth Cornelis Bouman, echtelieden te Wijk, testeren 28 december 1732 op 
de langstlevende. Tot regerend voogd wordt benoemd Evert Maartense van Bergeijk en tot toeziend 
voogd Jan Cornelisse Bouman.'9 

Op 9 februari 1765 vond de deling en kaveling plaats tussen de erfgenamen van Laurens van Berge
ijk en Leske Bouman van de nagelaten boedel." 
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Uit dit huwelijk (volgorde deels onzeker): 

1. Meggel(ina) van Bergijk, tr. Leendert van Bergijk ( zie Illc, volgt). 
2. Sijken (van)Berg(e)ijk,j.d. van Wijk, doet belijdenis te Wijk 23-3-1730, lidmaat te Gorinchem 

met attestatie van Wijk 1730, overl. ald. 16-12-1793, begr. kerkhof, otr. /tr. (1) Gorinchem 
17-4/3-5-1739 Jan Hendriksz. Vervoorn, j.m. van Arkel, lidmaat te Gorinchem met attestatie 
van Arkel 1738; otr. /tr. (2) Gorinchem 4/21-1-1748 CornelisJanse van Gorp/van Gurp, j.m. van 
Schelluinen, begr. Gorinchem (kerkhof) 27-5-1799, verm. ged. Schelluinen 10-12-1724 als 
zn. van Johannes Claasse van Gurp en Pietertje Cornelisse Ouwerkerk. 

3. Cornelia Lauwrensse van Bergijk, over 1. tussen 5-2-175820 en 9-2-1765", otr./tr. Wijk 14-4 /6-5-

17 42 Cornelis Jorisse van Wijk, geb. ca. 1708 ( 25 jaar in 1733 )21, j .m., wonende Wijk, metselaar, 
diaken van Wijk 1754-1755, ouderling 1762-1763, kerkmeester, president-schepen 1783, 

overl. na 14-4-1783,22 zn. van Joris Cornelisz van Wijk en Aartje Bax. Hij otr. (1) Wijk 10-6-

1734 Maijken Fransen van Gammeren. 
4. Maarten, volgt IIId. 
5. Maeijken van Bergeijk, j.d. van Wijk, overl. voor 20-2-1762,16 otr./tr. Wijk 14-4/10-5-1744 

Jakob deRuijter,j .m. van Wijk, over!. voor 20-2-1762,16 zn. van Dirk Thomasse de Ruijter en 
J enneke de Reus. 

6. Cornelis, volgt IIIe. 
7. Jakomijntje, ged. Wijk 9-6-1724. 
8. Jakomijntje van Bergijk, ged. Wijk 9-9-1725, doet belijdenis te Wijk 8-3-1743, lidmaat te 

Heusden met attestatie van Wijk 29-1-1753, begr. Heusden 15-9-1772, otr./tr. Wijk 9/24-
12-1752 Willem Hoboken, ged. Heusden 10-2-1726, marktschipper op Rotterdam, zn. van 
Paulus van Hoboque (Hoboken) en Elisabeth van de Laar. 
Hij otr./tr. (2) Heusden 17-9/2-10-1774 Willemijntje Vos. 

Illa. Yvo (Ivo) Evertzn. van Bergeijk, ged. Aalburg 24-3-1715, lidmaat van Aalburg met attestatie 
van Oudheusden 4-2-1737, schoolmeester van Oudheusden onder andere 1736 en 1739, overl. 
voor 29-1-1781, 23 tr. Aalburg 5-6-1735 Kornelia van Vugt, j.d., wonende 's-Gravenhage, over 1. tus
sen 29-1-178123 en 6-8-179324• 

De echtelieden Ivo van Bergijk en Cornelia van Vugt testeren op de langstlevende 8 augustus 1765. Zij 
legateren aan: 

a. neef Evert van Bergijk, zoon van Jan van Bergijk; 
b. broer Jan van Bergijk; 
c. zuster Maaijke van Bergijk; 
d. broer Maarten van Bergijk; 

Groote Straat te Waalwijk. 
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e. haar zuster Maria van Vugt, huisvrouw van Ivo Fraterman, wonende Den Haag; 
f. haar zuster Catharina van Vugt, huisvrouw van Meuwis Klomp, wonende Vlijmen. 

Tot voogden worden aangesteld: Jan van Bergijk, wonende in de Elshout, en Ivo Frater
man, wonende Den Haag. 2s 

Cornelia van Vugt, weduwe van Ivo van Bergeijk, testeert 29 januari 1781. 23 Staat en inven
taris van de boedel van Cornelia van Vugt, weduwe van Ivo van Bergeyk, opgemaakt op 6 
augustus 1793 door Evert van Bergeijk, wonende Elshout, Jan Sonnevel t gehuwd met Ma
ria Haspels, wonende Veen en Aart Teunisse Nieuwkoop gehuwd met Cilia van Bergeijk, 
wonende Wijk. 24 

Uit dit huwelijk, ged. te Oudheusden: 

1. Angeniet, ged. 19-1-1736. 
2. Maria, ged. 19-1-1736. 

Illb. Jan van Bergeyck, doet belijdenis Aalburg Pasen 1741, vertrokken naar Elshout met attes
tatie 21-4-1743, ald. lidmaat bevonden met zijn vrouw 1746, schoolmeester van Elshout 1759,26 

lidmaat te Gemonde met attestatie van Elshout 11-4-1784, begr. Gemonde 18-7-1789, tr. Frenske 
(Francijn) de Reus, ged. Aalburg 28-4-1709, overl. Oudheusden (impost aang. f 6,- 3-12-1782), dr. 
van Jacob Bastiaansz de Reus en Cecilia van Santen. 

Tijdens een handgemeen in 1759 tussen Jan van Bergeijk, schoolmeester te Elshout, en Jan Muskens 
liep laatstgenoemde verwondingen op. ' 6 

Uit dit huwelijk, ged. te Baardwijk: 

1. Agnieta van Bergeijk, ged. 29-10-1741, j .d., wonende Wijk, lidmaat te Gorinchem met at
testatie van Baardwijk 1767, overl. Baardwijk (impost aang. f 3,- 17-2-1777), tr. Aalburg 
(impost aang. f 3,- voor de bruidegom) 17-5-1774 Jacob de Reus, ged. Aalburg 13-8-1746, 
schoolmeester, overl. Waterlandkerkje 28-1-1818, zn. van Adam de Reus en Zijken Nieuw
koop. Hij otr./ tr. (2) Baardwijk/Drunen 30-4/14-5-1780 Allegonda de Groot; tr. (3) Water
landkerkje 12-4-1815 Ma tie (Maatje) Perduijn. 

2. Cicilia van Bergyk, ged. 18-8-1743, lidmaat te Wijk met attestatie van Baardwijk 1768, 
overl./begr. Wijk 15/22-9-1808 (nalatende vijf kinderen), otr./tr. Wijk 29-1/13-2-1774 Aart 
Teunüz Nieuwkoop, ged. Wijk 5-6-1735, overl. tussen 1793 en 25-5-1803,27 zn. van Teunis 
Aartsze Nieuwkoop enJudikJacobsze van Rijswijk. 

3. Jacoba van Berg(e)i.Jk, ged. 15-11-1744, j.d., wonende in de Elshout, lidmaat te Gorinchem 
met attestatie van Baardwijk 1767, keert weer terug met attestatie van Gorinchem zonder 
datum, lidmaat te Gemonde met attestatie van Elshout 11-5-1783, overl./begr. Gemonde 
19/24-6-1802, otr./tr. Baardwijk en Elshout 11/28-10-1782 Salomon Bel/, ged. Erp 28-8-1718, 
koster en schoolmeester van Gemonde sedert 21-5-1767, lidmaat ald. 1763, overl. na 25-5-
1803, 27 zn. van David Bellen Maria (van) Kelkhoven (Kilkhoven). 

4 . Anna_. ged. 15-5-1746. 
5. Evert, volgt IVa. 

Illc. Leonardus (Leendert) van Berg(e)ij(c)k, ged. 's-Hertogenbosch (Grote Kerk) 18-9-1710, di
aken van Waalwijk 1757, schepen 1742-1760, doet belijdenis te 's-Hertogenbosch juli 1730, 
vertrekt met attestatie naar Waalwijk 15-5-1731, lidmaat bevonden ald. 1733, lidmaat te Veen 
met attestatie van Wijk 18-4-1734, naar Gorinchem 7-4-1737, lidmaat aldaar van Veen 1737, 
lidmaat Waalwijk en Hagoort okt.1742, begr. Waalwijk (kerkhof) 6-5-1780, otr./tr. Gorinchem 
13-4/1-5-1735 Meggel(ina) van Bergijk, j.d . te Gorinchem, doet belijdenis te Wijk 4-4-1726, met 
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attestatie van Wijk naar Rotterdam 29-10-1726, lidmaat te Gorinchem met attestatie van Rot
terdam 1733, lidmaat te Waalwijk met attestatie van Gorinchem 1-8-1735, lidmaat bevonden te 
Waalwijk okt.1742, lidmaat Waalwijk/Hagoort met attestatie van Gorinchem 1-8-1753, dr. van 
Lauwerens Maertense van Bergijk en Leijske Cornelis Bouwman (zie He). 

Uit dit huwelijk (mogelijk meer): 

1. Willemina van Bergeijk, doet belijdenis als j.d. te Waalwijk april 1753, overl. Besoijen (im
post aang. pro deo 20-4-1775), tr. voor april 1764 (doop kind) Peter van de Kamer, verm. zn. 
van Hendrick van de Kamer en Antonette van Heijst. 

2. Susanna van Bergei(j)k, doet belijdenis te Waalwijk 1757, met attestatie naar Gorinchem, 
met attestatie ingekomen ald. 1763, te Waalwijk met attestatie van Gorinchem 1764, te 
Waalwijk met attestatie van Dordrecht 1768, begr. Waalwijk 31-5-1770, tr. Gerardus van der 
Ploeg junior, over 1. na 31-5-1770, verm. over 1. Baardwijk (impost aang. pro deo 24-10-1790), 
verm. zn. van Gerardus Ver ploeg senior. Hij hertr. mogelijk Elizabeth Heuser. 28 

3. Cornelis, begr. Waalwijk (kerkhof) 25-6-1761. 
4. Louwerina van Bergeij'k, ged. Baardwijk 11-9-1740, doet belijdenis Waalwijk 1-4-1767, begr. 

Waalwijk (kerkhof) 2-4-1776, tr. Fredericus Wilthuijs, doet belijdenis te Waalwijk 9-3-1767, 
ingekomen met attestatie ald. van Bergen op Zoom 1769, overl. in garnizoen28 na 2-4-
1776. 

5. Elisabeth van Bergeij'k, j.d., geb. Waalwijk, wonende in de Voorstraat bij de Pelsebrug, otr./ 
tr. Dordrecht 30-10/16-11-1766 ( met schriftelijk consent van haar vader Leo nardus van Ber
geijk en geassisteerd met zijn vader Pieter Stok) Pleun Stok, j.m., geb. en wonende op de 
grond van de Mijl, ged. Dordrecht 20-9-1738, zn. van Pieter Stok en Cornelia Bootsman. 

6. Laurens, volgt IVc. 
7. Leendert, volgt IVb. 

Illd. Maarten van Bergeijk, j.m. van Wijk, diaken ald. 1740-1742, ouderling 1747-1748, overl. 
na 21-4-178229

, otr./tr. Wijk 10-4/4-5-1738 Maria van Bergeijk, j.d. van Wijk, over 1. na 21-4-1782, 29 

dr. van Jacob van Bergeijk en Maria van Helden (zie !Id). 
Maarten van Bergeijk en Maria van Bergeijk, echtelieden te Wijk, testeren 21 april 1782. Tot voogden 
worden aangesteld] acob van Bergeijk en Leendert van Bergeijk. 29 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijl<: 

1. Lijs ken, ged. 4-2-1739. 
2. Marie, ged. 28-8-1740. 
3. Jacob, volgt IVd. 
4. Lauwerens, ged. 2-4-1744. 
5. Leendert, volgtIVe. 
6. Aaltje van Bergeik, ged. 13-9-1745, doet belijdenis te Wijk 21-3-1768, lidmaat te Andel met 

attestatie van Wijk 12-12-1777, over 1. tussen 1777 en 1779, otr./tr. Wijl< 15-5/ 1-6-1777 Jan Wil

lemse Tiel, ged. Andel 31-1-1740, zn. van Willem J anse van Tiel en Aaltje Govertse ( Geurtse) 
van Andel. Hij otr./tr. ( 2) Andel 14/30-5-1779 Anneke J anse van Andel. 

7. Maria van Bergeijk, ged. 28-8-1749, overl. Wijk 14-12-1816, otr./tr. ald. 6/25-1-1764 Gijsbert 
Sluimers, j.m., wonende Wijk, heemraad van de Hoge Maasdijk 1779-1780, schepen van 
Wijk 1766-1788, overl. 1788/1789, zn. van Arien Meeuwisz Sluimers en Aaltje Leenderts 
van Helden. 

8. Leske van Bergeijk, ged. 23-8-1750, over 1. Wijk 1-12-1823, otr./tr. Wijk 15-4/2-5-1773 Arie van 
Veen, ged. Wijk 9-2-1749, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 3-3-1828, zn. van Bastiaan 
Dirkze van Veen en Anneken Arieze Bax. 
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9. Jakomijntje, ged. 23-8-1750. 

Ille. Cornelis van Bergeijk, j.m., geb. en wonende Wijk, doet belijdenis te Wijk 15-3-1742, 
diaken van Wijk 1753-1755, ouderling 1760-1761, overl. na 7-5-179030, otr./tr. Heusden/Wijk 15-
5/ 7-6-1750 Anneke van de Wetering, j .d. geb. Wijk, laatst wonende Heusden, over 1. na 7-5-179030• 

Cornelis van Bergeijk en Anneke van de Weetering, echtelieden wonende Wijk, testeren op 
de langstlevende 22 januari 1783. Hun zoon Jan van Bergeijk krijgt een legaat. Tot voogden 
worden aangesteld Jacob van Bergeijk en Adrianus van Dijk, beiden wonende Wijk. Verder 
wordt er nog verwezen naar een eerder testament van 25 oktober 1775 verleden voor notaris 
J. H. Rietveld te Heusden.3' Hernieuwde testamenten dateren van 11 september 178732 en 7 mei 
179030

• 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijk: 

1. Lizebeth, ged. 24-12-1752. 
2. LijskevanBergijk, ged. 4-3-1756, wonende Wijk 1810,33 over 1. ald. 9-7-1816, otr./tr. (1) Wijk 10-

10/4-11-1781 WillemJohannesse Vos, j.m., wonende Wijk, overl. 179634/1800; otr./ tr. (2) Wijk 
(schepenen) 19-4/9-5-1800 Cornelis Peeterse van Gammeren, ged. Wijk 23-1-1774, koopman, 
bouwman, over 1. Wijk en Aalburg 13-4-1849, zn. van Peter van Gammeren en Anneke van 
Rijswijk. Hij tr. (2) Wijk en Aalburg 8-5-1818 Cornelia Vos; tr. (3) Wijk en Aalburg 20-9-1838 
SijkeVos. 

3. Jan, volgt IVf. 

IVa. Evert van Bergeijk, ged. Baardwijk 25-12-1748, j.m., wonende Wijk, schoolmeester van 
Wijk, lidmaat ald. met attestatie van Baardwijk 1768, lidmaat te Baardwijk met attestatie van 
Wijk 11-8-1783, gaarder van de onbeschreven collectieve middelen in Elshout 1783,35 overl. 
21-5-1795, begr. Oudheusden 23-5-1795 (impost aang. f 6,-), tr. Aalburg (impost aang. f 3,-) 7-
8-1776 Jenneke de Reus, ged. Aalburg 23-5-1749, lidmaat van Baardwijk met attestatie naar Wijk 
4-7-1796, over 1. Wijk en Aalburg 5-4-1816, dr. van Adam de Reus en Zij ken Nieuwkoop. 
Beiden vertrokken met attestatie van Wijk naar de Elshout op 11 augustus 1783. 

Uit dit huwelijk: 

1. Agniet, ged. Wijk 14-9-1777. 
2. Zijke (Sijke) van Bergeijk, ged. Wijk 11-4-1779, overl. Oudheusden (impost aang. f 6,- 30-11-

1791). 
3. Jan, ged. Wijk 20-1-1782. 
4. Angenita Francijna van Bergeijk, ged. Baardwijk-Elshout 19-12-1784, over 1. Wijk en Aalburg 

30-1-1817, otr./ tr. Aalburg (schepenen) 13-3/2-4-1802 Antonie Nieuwkoop, ged. Heesbeen 
27-7-1783, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 12-12-1859, zn. van Cornelis Nieuwkoop en 
Adriana van Wijk. Hij tr. (2) Wijk en Aalburg 13-6-1821 Huibertje de Waal. 

5. Adam van Berge ijl<, j.m., geb. Oudheusden, ged. Baardw ijk 27-5-1787, lidmaat van Heusden 
met attestatie van Andel 20-4-1808, met attestatie naar Oudheusden 14-4-1811, schoolon
derwijzer, over 1. Dussen 20-10-1843, otr./ tr. Wijk (schepenen) 23-9/12-10-1809 Meggeltjevan 
Bergeij'k (zie IVd-6, volgt). 

6. Johanna, ged. Baardwijk 6-9-1789, over 1. Aalburg (impost aang. f 3,- 23-11-1799). 

IVb. Leendert (Leonardus) van Bergeijk (de jonge), j .m. van Waalwijk, doet belijdenis ald. 9-3-
1767, wonende Sprang (1773), begr. Waalwijk (kerkhof) 12-4-1780, otr./tr. Sprang 20-2/7-3-1773 
Anna MariaDaeme/Damen, ged. Vessem 24-12-1741, lidmaat te Waalwijk 1769, vertrekt van Veg
hel naar Eethen, over 1. Waalwijk 17-7-1806, dr. van Isack Damen en Kristina de Vries. 
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Uit dit huwelijk bekend: 

1. (He)lena van Bergeijk, ged. Sprang 2-1-1774, over 1. Gorinchem 3-8-1824, tr. Bleskensgraaf 15-
10-1815 Laurens van Bergeij'k (zie IVc-5, volgt). 

2. Christina van Bergeijk, geb. Sprang ca. 1775, lidmaat te Waalwijk van Dordrecht 1797, te 
Gorinchem met attestatie van Waalwijk 1801 en 1831, overl. Gorinchem 5-6-1850, tr. Go
rinchem 25-10-1807 Dirk van Eck, ged. Gorinchem 24-3-1773, overl. ald. 30-5-1851, zn. van 
Klaas van Eck en Petronella de Hoog. 

3. Annetie, begr. Waalwijk (kerkhof) 13-3-1780. 
4. Cornelis van Bergeijk, geb. Waal wijk ca. 1779, schoenmaker te Gorinchem, doet belij <lenis te 

Waalwijk 29-8-1798, lidmaat te Gorinchem met attestatie van Waalwijk 1816, overl. ald. 2-
8-1845, tr. (1) voor 12-12-1804 (doopkind te Waalwijk) Ge/ia (Gilia) Lawendel (Laffendel), geb. 

Waalwijk ca.1780, doet belijdenis ald. 22-3-1799, overl. Waalwijk 2-1-1816, dr. van Jacobus 
Laffen del en Elisabeth de Pender; tr. ( 2) Teuntje van Eck. 

5. Isa(a)c van Berg(e)ij'k, geb. Waalwijk 27-2-1780, schoenmaker, doet belijdenis te Waalwijk 
29-8-1798, met attestatie van Waalwijk naar Besoijen 17-2-1823, lidmaat te Gorinchem met 
attestatie van Besoijen 1833, vertrekt met attestatie naar elders 4-8-1835, tr. (1) Besoijen 17-
11-1806 Antonia Sprank, ged. Maasbommel 29-10-1782, wonende Waalwijk, overl. Besoijen 
2-10-1830, dr. van Willem Sprank en Pietronella Goedhart; tr. (2) Besoijen 16-8-1831 Corne
lia Helena Dekkers, ged. Besoijen 2-1-1791, dr. van Dingeman Dekkers en Teuntje Dolle 

IVc. Laurens van Bergeijk, j .m. van Waalwijk, doet belijdenis ald. 1-4-1767, schoolmeester van 
Brandwijk en Gijbeland 1779-1800, vertr. naar Bleskensgraaf, overl. Gorinchem 30-4-1830,36 

otr./ tr. Waalwijk (volgens trouwboek Dordrecht)/Loon op Zand 5/29-5-1774Arijaantjevan Uijt
hoven, j.d., geb. Sprang, laatst wonende Dordrecht, nu wonende Waalwijk, ged. Eethen 27-5-
1742, doet belijdenis te Waalwijk 31-3-1774, overl. Bleskensgraaf 4-4-1808, dr. van Jan Jansz 
van Uijthoven de jonge en Gerdijna van der Horst. 

Beiden vertrokken na oktober 1774 met attestatie naar Eethen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Petrus, ged. Eethen 17-11-1776. 
2. Mechelina, ged. Eethen 22-2-1778, overl. Eethen (impost aang. f 3,-13-3-1778). 
3. Mechelina van Bergeijk, geb./ged. Brandwijk 18/21-5-1780 (get. Petronella Gouda, laatst 

huisvrouw van Kornelis Verbeek), overl. Bleskensgraaf 2-9-1860, tr. Bleskensgraaf 27-12-
1823 Willem den Dunnen, geb./ged. Hoornaar 26/28-3-1762, werkman, over 1. Bleskensgraaf 
27-10-1846, zn. van Teunis den Dunne en Baartje Wil(d)schut. Hij otr./tr. (1) Goudriaan 
18/26-2-1786 Pietertje Gerritze Vonk. 

4. Jan van Bergeij'k, geb./ged. Brandwijk 14/17-2-1782 (get. de vader), overl. Brandwijk 13-2-
1870, tr. Bleskensgraaf 14-4-1811 Hendrikje Koorevaar, geb./ged. Hofwegen/Bleskensgraaf 
27-5/3-6-1792, over!. Brandwijk 9-2-1875, dr. van Jan Korevaar en Hendrikje de Ruijter. 

5. Laurens van Bergeij'k, geb./ged. Brandwijk 16/20-4-1783 (get. de vader), lidmaat te Gorin
chem met attestatie van Bleskensgraaf 1816 en 1827, vertrok in 1838 naar Dordrecht, koop
man, winkelier te Gorinchem (1824-1825), commissionair te Utrecht (1846), overl. Pella 
(Iowa, V.S.) 12-4-1871, tr. (1) Bleskensgraaf 15-10-1815 Helena (Lena) van Bergeijk (zie IVb-1); tr. 
(2)Jobje Koejemans, geb./ged. Delft 29-8/3-9-1786, dr. van Anthony Corstiaan Koejemans en 
Cornelia van der Vaart. Laurens en zijn tweede vrouw waren volgelingen van Ds. Scholte 
en vertrokken in het voorjaar van 1847 met geloofsgenoten met het schip Catharina Jack
son naar Amerika." 

6. Adrianus, geb./ged. Brandwijk 22/26-6-1785 (get. de vader). 

8 Gens Nostra 61 (2006) 



7. Petrus, geb./ged. Brandwijk 26/30-12-1787 (get. de vader), begr. Brandwijk (in de kerk) 29-
2-1788. 

IVd. Jakob (Japik) Maartenze van Bergeijk, ged. Wijk 25-3-1742, doet belijdenis te Wijk 15-3-
1761 of 28-3-1763, bouwman, diaken van Wijk 1791-1793, 1799, overl. Wijk 23-8-1828, otr./tr. 
Wijk 17-11/7-12-1769 Gijsbertje van Veen, ged. Wijk 12-6-1746, over 1. 1810/1811,38 dr. van Bastiaan 
Dirkze van Veen en Anneken Arieze Bax. 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijle 

1. Maeijken van Bergeijk, ged. 12-4-1770, over 1. Wijk en Aalburg 8-3-1845, otr./ tr. Wijk 12-3/6-

5-1792 Cornelis Laurensz van Wijk, ged. ald. 10-1-1768, metselaar, overl. Wijk 13-12-1819, zn. 
van Lauwrens van Wijk en Heiltje van den Heuvel. 

2. Bastiaan van Bergeijk, ged. 25-2-1773, doet belijdenis te Wijk 12-4-1797, landbouwer, over 1. 
Wijk en Aalburg 5-12-1854, otr./tr. Wijk 27-10/18-11-1808 Jenneke Bouwman, ged. Wijk 17-
12-1780, overl. Wijk en Aalburg 27-12-1859, dr. van Sweer Johannesz Bouman en Neeltje 
Nieuwkoop. 

3. Anna (Eintje,Antje) van Bergeijk, ged. 2-12-1775, doet belijdenis te Wijk 12-4-1797, over 1. Wijk 
en Aalburg 25-12-1864, otr./tr. Wijk 13-9/4-10-1800 Gijsbert Nieuwkoop, bouwman, ged. Aal
burg 28-4-1776, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 8-10-1858, zn. van Cornelis van Nieuw
koop en Adriana van Wijl<. 

4. Martinus, ged. 5-7-1778. 
5. Martinus van Bergijk, ged. 14-10-1781 (get. Lijske van Bergeijk), doet belijdenis te Wijk 3-

7-1806, over 1. Wijk en Aalburg 16-8-1811, tr. Wijk (schepenen) 10-5-1809 Johanna van Wijk, 
ged. Wijk 8-7-1787, over 1. Wijk en Aalburg 14-9-1869, dr. van Antonie van Wijk en Adriana 
Brander horst. Zij tr. (2) Meeuwis Blij en berg. 

6. Meggeltje van Berge9·k, ged. 24-7-1785 (get. Jenneke Koolhaas), doet belijdenis te Wijk 3-7-
1806, over 1. Dussen 23-7-1842, otr./tr. Wijk 23-9/12-10-1809 Adam van Bergeijk (zie IVa-5,). 

7. Aaltje van Bergeijk, ged. 16-12-1787 (get. Maike van Bergijk), doet belijdenis te Wijk 12-4-
1811, over 1. Heusden 8-11-1828, tr. Wijk 17-12-1810 Johannes van Heerewaarden, j .m. van Heus
den, schipper, over 1. na 8-11-1828. Beiden vertrokken naar Heusden. 

8. Jacoba Gijsberdina van Bergeijk, geb./ged. 10/11-3-1792 (get. Maike van Bergeijk), doet belij
denis te Wijk als Koos je 13-4-1813, over 1. Wijk en Aalburg 17-9-1870, tr. Govert de Waal, ged. 
Wijk 17-10-1790, over 1. Wijk en Aalburg 1-2-1860, zn. van Kornelis de Waal en Janneke van 
Rijswijk. 

IVe. Leendert van Bergeijk, ged. Wijk 26-9-1746, diaken van Wijk 1800-1802, 1804, landbouwer, 
over 1. Wijk en Aalburg 30-5-1816, tr. Aalburg (impost aang. f 6,-) 5-4-1786 Johanna van Wij(c)k, 
ged. Aalburg 10-2-1755, overl. /begr. Wijk 16/22-6-1809, dr. van Andries van Wijk en Kuinira 
Vogelenzang. 

Leendert van Bergeijk en Johanna van Wijck testeren op de langstlevende op 17 november 1789. Tot 
voogden over hun minderjarige na te laten kinderen worden benoemd J a cob Maartensc van Berge

ijk, te Wijk, en Antonij van Wijk, te Aalburg.'• 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijle 

1. Martinus van Bergeijk, ged. 14-1-1787 (get. Maaike Sluimers), doet belijdenis te Wijk 20-3-
1812, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 30-11-1865, tr. Wijk en Aalburg 6-3-1811 Seijke van 
Wijk, geb./ged. Wijk 2/8-7-1792, overl. Wijk en Aalburg 4-3-1865, dr. van Anthonie van 
Wijk en Adriana Branderhorst. 

2. Andries, ged. 7-9-1788 (get. Gijsberthe van der Pol). 

Gens Nostra 61 (2006) 9 



IVf. Jan van Bergeik, ged. Wijk 11-1-1761, bouwman, overl. Wijk en Aalburg 3-4-1840, tr. Wijk 
(schepenen) 23-10-1804 Anneke van der Flier, ged. Wijk 18-7-1773, overl. Wijk en Aalburg 31-3-
1852, dr. van Lauwerens van der Flier en Ariaantje de Ruiter. 

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

1. Anneken van Bergeijk, geb./ged. 26/30-3-1806 (get. Lijske van Gammeren), overl. Wijk en 
Aalburg 28-4-1898, tr. Wijk en Aalburg 2-4-1834 Marcelis Marinus van Drunen, ged. Vlijmen 
9-2-1809, landbouwer, overl. Wijk en Aalburg 31-5-1881, zn. van Francis van Drunen en 
Susanna Regina Staudniz. Hij tr. (1) Wijk en Aalburg 31-12-1832J ohanna de Bruijn. 

2. Adrianus van Bergeijk, geb./ged. 5/13-5-1810 (get. Jesijntje Versteeg), landbouwer, overl. 
Wijk en Aalburg 23-2-1875, tr. Wijk en Aalburg 25-4-1834Hendrina Wilhelmina van den Heu
vel, geb. Genderen 11-11-1811, over 1. Wijk en Aalburg 16-1-1887, dr. van Arie van den Heuvel 
en Teuntje van der Beek. 

Familie II Arien J acobse van Berg(h)eijk (Wijk en Aalburg) 

Ib. Arien Jacobse van Berg(h)eijk, wonende 
1 mei 16941 en 6 december 169840. 

Mogelijk identiek met: Arien Jacobse, j.m., tr. (1) Hedikhuizen 
(met attestatie van Wijk) 16-10-1664 Jemzeke Wouterse; tr. (2) (als 
van Wijk te) Veen 8-5-1667 Lijsbet Laurenssen, j .d. van Pelt. 

Arien Jacobsen van Bergeyck, wonende Wijk, en Jan Roggen, 
wonende Aalburg, voogden van Arien 

Corn. Verhaegen, nog minderjarig, verklaren op 12 september 
1684 schuld te hebben.•• 

Ariens Jacobsz van Bergheijk, wonende in de ambachtsheer
lijkheid van Wijk, is in 1695 geld schuldig aan Huberta van 
Guldenhoek, weduwe van Willem van Strijp, burgmeester van 
Heusden.•' 

ArienJ acobse van Bergeijck, wonende Wijk, koperop 10 maart 
1695 van onroerend goed. 43 

Arien Jacobsen van Bercheijck, wonende Wijk, machtigt op 
6 december 1698 Franchois van Walraven, procureur te Heus
den.40 

Kind bekend: 

1. Jacob, volgt Hd. 

Wijk, vermeld tussen 

St.-Antoniuskerk te Waalwijk. 

Ild. Jacob van Bergijk, over 1. voor 23-2-1731, 44 tr. Maria van Helden, wonende Wijk, over 1. tussen 
23-2-173144 en 4-4-175745, dr. van Leendert Fransz van Helden en Catharina Jans van Wijde 

Cornelis Guilhelmus Verkamp, te 's-Hertogenbosch, verkoopt op 23 februari 1731 anderhalf morgen 
weiland te Aalburg aan Maria van Helden, weduwe van Jacob van Bergheijk, te Wijk.44 

Arien van Bergijk, Leendert van Bergijk, Gerrid van Bergijk en Jan Blij en berg als in huwelijk heb
bende Anne van Bergijk, Maarten van Bergijk, als in huwelijk hebbende Maeken van Bergijk, Leen
dert van Helden als in huwelijk hebbende Grietje van Bergijk en Jenneke van Bergijk, alle kinderen 
en erfgenamen van wijlen Jacob van Bergijk en Maria van Helden, allen te Wijk, verkopen op 4 april 
1757.45 

Akte van voogdij van Leendert en J enneke van Bergeijk op Jacob M. van Bergeyk en J enneke van 
Bergeijk op Jacob M. van Bergeyk en Jacob A. van Bergeyk, 6 december 1778. '' 
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Uit dit huwelijk(volgorde onbekend): 

1. ArienvanBergi.jk, volgtIIIf. 
2. LeendertJacobsen van Berg(e)ijk, doet belijdenis te Wijk 12/13-3-1731, diaken van Wijk 1758-

1759, ouderling 1765, schepen van Wijk onder andere 1762 en 1779, overl. Wijk 27-6-
1783. 46 

3. Gerrit, volgt IIIg. 

4. AnnekeJacobze van Bergeijk, j .d ., geb. Wijk, overl. na 4-4-1757,45 otr. Wijk 19-4-173213 Jan Blij
enberg, j .m., geb. Wijk, over 1. na 4-4-1757. 45 

5. Maeiken, j.d., geb. Wijk, over 1. na 21-4-1782, 29 otr./tr. Wijk 10-4/4-5-1738 Maarten van Bergijk 
(zie IIId). 

6. Grietje Jacobze van Bergijk, j .d . van Wijk, doet belijdenis te Wijk 30-3-1727, overl. na 4-3-
1769,47 otr./tr. Wijk 12-5/5-6-1735 LeendertJanze van Helden, j.m. van Wijk, overl. tussen 20-
9-176848 en 4-3-176947, zn. van Jan Leenderts van Helden en Lijntje Willems Bouman. 

7. Jenneke van Bergijk, vermeld 4-4-1757. 45 

8. Jacob, geb. Wijk, ged. Veen 29-11-1722, waarsch. jong overl. 

lllf. ArienJacobsevanBergijk,j .m. van Wijk, diaken van Wijki733-1735,schepen van Wijki739, 
ouderling ald. 1743, overl. tussen 19-5-176349 en 19-2-178350, otr./tr. ald. 24-4/15-5-1740 Cornelia 
Sweeren Bouman, j.d. van Wijk, over 1. tussen 19-2-178350 en 3-3-17875', dr. van Sweer Bouman en 
Lysbet van Helden. 

Volgens het testament van 18 augustus 1741 van Sweer Bouman en Lysbet van Helden, echtelieden te 
Wijk, woonden hun dochter Cornelis Bouman en hun schoonzoon Arien Jacobse van Bergijk bij hen 
in.s1 

Arien Jacobs van Bergeijk en Cornelia Zweeren Bouwman testeren 19 mei 1763. Voogden worden 
de langs tlevende, GerritJacobse van Bergeijk en Johannes Zweers Bouman als regerende voogden en 
Maarten Laurents van Bergeijk enJ an Jans Bleijenberg als toeziende voogden. 49 

Cornelia Bouwman, weduwe van Arien Bergeijk, wonende Wijk, testeert 19 februari 1783. Zij lega
teert aan: 
a. Arij van Drongelen, enig nagelaten kind van wijlen haar dochter Maria van Bergeijk verwekt bij 

Anthonij van Drongelen, een perceel bouwland onder Wijk in de Veldstraat; 
b. aan haar zoon Jacob van Bergeijk een stuk land genaamd De Beijl gelegen te Wijk in de Veldstraat. 

Tot enige erfgenamen worden benoemd haar zoon Sweer van Bergeijk en haar dochter Elisabeth 
van Bergeijk. Tot administrateurs worden benoemd haar zoon Sweer en haar neef Aart J ohannisse 
Bouman, beiden wonende Wijlc 50 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijle 

1. Jakob, volgtIVg. 
2. Leij'sbeth (Elisabeth) van Bergeijk, ged. 3-6-1742, overl. 5-9-1795,53 otr./tr. Wijk 16-4/2-5-1790 

Johannes Willems Vos, ged. Wijk 6-12-1759, over 1. Wijk 18-3-1836, zn. van Willem Jans Vos en 
Arieaantje de Kok. Hij otr./tr. (2) Wijk 6/23-4-1799 Elisabeth van der Steenoven, weduwe 
van Adriaan Bax. 
Elisabeth van Bergeijk testeert mee haar broer Sweer 25 juli 1786." Johannes Vos en Elisabeth van 

Bergeyk testeren 6 december 1794. ' 4 

3. SweervanBerg(e)ijk, ged.10-10-1745, doet belijdenis te Wijk 1-4-1765, overl. Wijk 5-8-1786.55 

4. Maria van Bergijk, ged. 1-1-1749, begr. Heusden 18-10-1773, otr. /tr. Wijk 23-4/11-5-1767 An
thony van Drongelen, ged. Heusden 27-11-1742, mr. metselaar, begr. Heusden 29-7-1795, 
zn. van Jan van Drongelen en Beatrix van de Griend. Hij otr./tr. (2) Heusden 1/23-8-1777 
Hendrina Elizabeth van Sprang. 
Beiden aangekomen in Heusden met attestatie van Wijk op 6 juli 1767. 
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Illg. Gerrit Jacobse van Bergijk, j.m. van Wijk, doet belijdenis te Wijk 10-4-1737, diaken van 
Wijk 1746-1748, ouderling 1757-1758, overl. voor 10-4-1793,24 otr./tr. Aalburg 20-4/11-5-1743 

Eiltje Verhagen, ged. Aalburg 2-7-1724, doet belijdenis te Wijk 5-4-1745, overl. voor 10-4-1793, 24 

dr. van Gijsbert Rochus Verhagen en Piternella Smits. 
Gerrit van Bergijk en Eijltje Verhaagen, echtelieden te Wijk, testeren op de langstlevende 6 november 
1767. Tot voogden worden aangesteld: Maarten van Bergijck en Leendert van Bergeijck, wonende 
Wijk.56 

Bastiaan de Haan gehuwd met Maria van Bergeijk en Maria van Bergeijk, Hendrik Boon gehuwd 
met Aeltje van Bergeijk en Aeltje van Bergeijk en Geertrui Bouman, weduwe van Gijsbert van Ber
geijk, enige nagelaten kinderen en universele erfgenamen van wijlen Gerrit van Bergeijk en Eijltje 
Verhagen, in leven echtelieden, wonende en overleden te Wijk. De eerste comparant woont in Dron
gelen, de overigen in Wijk. Zij delen de nalatenschap van hun (schoon)ouders op 10 april 1793.24 

Verdeling van een perceel land tussen Jenneke van Bergeyk, ter eenre, en de kinderen van Gerrit van 
Bergeyk, ter andere zijde, 10 april 1793. '' 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijle 

1. Jakob, ged. 22-4-1744, te Aalburg. 
2. Pieternella vanBergyk, ged. 1-10-1747, doet belijdenis te Wijk 16-4-1767. 

3. Maria van Bergeij·k, ged. 6-7-1749, doet belijdenis te Wijk 16-4-1767, met attestatie van Wijk 
naar Drongelen 1774, overl. Drongelen 2-7-1813, tr. circa 1773 Bastiaan de Haan, ged. ald. 
30-3-1738, overl. Drongelen 3-7-1815, zn. van Peter Jansz. de Haan en Lijsbeth Frans Co
lijn. 

4. Aaltje vanBergeij'k, ged. 18-6-1752, doet belijdenis te Wijk 2-1-1771, over 1. voor 9-6-1819, otr./ 
tr. Wijk 27-4/14-5-1786 HenderikBoon, ged. Wijk 6-7-1749, over 1. Wijk en Aalburg 9-6-1819, 

zn. van Dirk Boon en Hendrika Bastiaense Pullen. 
5. Gijsbert, volgt IVh. 

IVg. Jacob van Bergeijk, ged. Wijk 11-12-1740, doet belijdenis te Wijk 15-3-1761 of 28-3-1763, 

lidmaat te Aalburg met attestatie van Wijk 24-9-1773, keur- en ijkmeester van Aalburg 1780-

1781,s• verm. overl. Aalburg (impost aang. pro deo 23-8-1786, aang. door Jan van Kuijk), tr. 
Aalburg (impost aang. f 3,-) 14-4-1773 Lijntje de Jong, ged. Aalburg 27-4-1738, over 1. Wijk en Aal
burg 22-4-1824, dr. van AntoniJ oosten deJongh en Lijntje Ariens Verhaegen. 

Lijntje de Jong, weduwe van Jacob van Bergeijk heeft schuld s mei 1788.'7 

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

1. Cornelia, geb./ged. 16/17-10-1773, over 1. Aalburg (impost aang. 8-1-1774). 

2. Lijntje van Bergijk, geb./ged. 28-11/4-12-1773!, lidmaat te Wijk met attestatie van Aalburg 
1-10-1798, overl. Wijk en Aalburg 26-8-1865, otr./tr. Wijk (schepenen) 18-4/7-5-1798 Dirk 
Willemse Vos, ged. Wijk 22-5-1763, bouwman, overl. Aalburg 19-8-1844, zn. van Willem 
Johannesse Vos en Ariaentje de Kok. 

3. Cornelia van Bergeijk, geb./ged. 25-12-1774, over 1. Poederoijen 9-1-1854, tr. Peter van Giessen, 
geb/ged. Poederoijen 27-3/2-4-1775, dagloner, overl. Poederoijen 18-12-1846, zn. van Ger
rit van Giessen en Gijsbertje Haspels. 

4. Adriana van Bergeijk, geb./ged. 26-12-1775/1-1-1776, over 1. Wijk en Aalburg 11-3-1856, otr./tr. 
Aalburg 18-8/7-9-1802 Cornelis Sonneveld, ged. Veen 5-11-1769, schipper, overl. Aalburg 4-6-

1835, zn. vanJ ohannes Gerritse Sonneveldt en Maria Haspels. 
5. Anthonia, overl. Aalburg (impost aang. pro deo 14-1-1777). 

6. Anton ia, ged. 7-12-1779, over 1. ald. (impost aang. pro deo 16-12-1779). 
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IVh. Gy'sbert van Bergeijk, ged. Wijk 6-1-1754, doet belijdenis te Wijk 13-4-1775, overl. 1792,58 

otr./ tr. Wijk 14/29-4-1787 GeertruiBouman, ged. Wijk 4-4-1756, over 1. Wijk en Aalburg 11-7-1821, 
dr. van Wouter Bouman en Maeijken Pullen. Zij otr./ tr. (2) Wijk (schepenen) 13-12-1797/ 3-1-
1798 Jan Kup ( Cub ). 

Gijsbert van Bergeijk en Geertrui Bouman testeren in 1792.59 

Uit dit huwelijk, ged. te Wijle 

1. Gerrit van Bergeijk, ged.10-4-1788 (get. Aaltje Boon), bouwman, doet belijdenis te Wijk 22-
2-1813, ongehuwd over 1. Wijk en Aalburg 27-1-1823. 

2. Maaike van Bergeijk, ged. 27-12-1789 (get. Pieternella Pulle), doet belijdenis te Wijk 13-
4-1813, overl. Wijk en Aalburg 17-4-1862, tr. Wijk en Aalburg 1-5-1823 Abraham van Bal
legooy·en, geb./ged. Gameren 7/10-6-1787, bouwman, diaken van Wijk 1826, 1828, 1830, 
overl. Wijk en Aalburg 5-11-1858, zn. van Teunis Evertse van Ballegooijen en Antonia van 
Vuren. 

3. Eiltje van Bergeijk, geb./ged. 20/21-12-1791 (get. Aantje Boon), doet belijdenis te Wijk 22-2-
1813, overl. Wijk en Aalburg 3-9-1882, tr. Wijk en Aalburg 30-4-1817 Laurens van Veen, ged. 
Wijk 17-6-1787, landbouwer, overl. Wijk en Aalburg 1-5-1865, zn. van Arie van Veen en 
Lijske van Bergeijk (zie Illd-8). 

4. Gijsbert van Bergeijk, geb./ged. 4/5-5-1793 (get. Aaltje Boon), doet belijdenis te Wijk 18-2-
1818, bouw man, ongehuwd over 1. Wijk en Aalburg 3-4-1826. 

3. Personen met de naam Van Bergeijk die niet ingepast konden worden: 
In chronologische volgorde: 
- Mayke Berg(e)ij(c)k, belijdenis te Wijk 26-3-1733, met attestatie van Wijk naar Gorinchem 

1734, lidmaat aldaar met attestatie van Wijk 1735, lidmaat te Veen met attestatie van Gorin
chem 16-12-1737, lidmaat te Wijk met attestatie van Veen 1743. 

- Leendert van Bergeyk, lidmaat te Wijk met attestatie van Den Haag 1740. 
- GoverdinaElisabetvanBergeik, doet belijdenis te Waalwijk 1754. 
- Lijsken van Bergijk, overl. voor 13-10-1815, otr./ tr. Wijk 28-4/18-5-1777 Gerrit Hagoort, ged. 

Meeuwen 24-1-1751, overl. Wijk en Aalburg 13-10-1815, zn. van Jan Janse Hagoort en Maria 
(Mieke) van Kooten. 

- Meggelina van Bergeijk, doet belij <lenis te Waal wijk 16-3-1796. 
- Jacoba van Bergeyk, over 1. Waalwijk 8-10-1810. 

Noten 
Indien niet anders vermeld, zijn de bronnen te vinden bij het Streekarchief Land van Heus
den en Altena. 
Betekenis afäortingen: GAG= Gemeentearchief Gorinchem, GAH = Gemeentearchief's-Her
togenbosch, GTMWB = Genealogisch Tijdschrift voor Midden-en West-Noord-Brabant en de 
Bommelerwaard, HGA = Haags Gemeentearchief, ONA = Oud notarieël achief; RA= Rechter
lijk archief. 

1. ONA Heusden 4062. Zie ook: GTMWB 16 
(1992), pag. 258. 

2. Lijntje Jacobs van Bergeijk, j.d. van Wijk, over!. 
vóór 14-1-1694 (RA Heusden 525, folio 60), 
otr./ tr. (1) Heusden/elders 17-4/2-5-1661 Bas
ti:aen Adriaensz Bax, j .m. van Wijk, zn. van 
Adriaen Jans Bax en Sijke Pauwels; tr. (2) 
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Dirck]an Woutersz. 
3. RA Wijk 57. 
4. ONAHeusden4128. 

sa. BRIC (Brabants Historisch Informatie Cen
trum) toegangsnr. 745, Schouten, 1500-1825, 
inv.nr.90. 

5. RA Wijk 371. 
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6. RA Aalburg 273. 34. RA Wijk 431. 
7. RA Heusden 538. 35. RA Wijk 290. 
8. RA Aalburg 1, f. 6v-8. 36. Algemeen Nederlandsch Familieblad, 6 (1888), 
9. RA Aalburg 289. pag. 277-

10. RA Aalburg 301. 37. C. Smits, De Afscheiding van 1834. Eerste deel. 
11. RA Aalburg 1, f. 9-10. Gorinchem en "Beneden-Gelderland", Oud-
12. RA Aalburg 434. karspel, De Nijverheid, 1971, bijlage I (pag. 
13. Bij het ondertrouwen is aangegeven "ge- 400-401). 

huwd tot Aalburg". In de doop-, trouw- en 38. Etat de population Wijk 1810, no. 65. 
begraafboeken van Aalburg zitten veel hia- 39. RA Wijk 420. 
ten: hun huwelijksinschrijving te Aalburg is 40. RA Wijk 746. 
niet aangetroffen. 41. RA Heusden 516, f. 69. 

14. Het overlijden van zijn tweede vrouw werd 42. HGA, ONA 1669. 
toen impost aangegeven te Aalburg. 43. RA Heusden 526, f. 62v. 

15. GAH ONA3016, f. 295. 44. RA Heusden 522. Waarschijnlijk na 1740, 
16. RAWijk108. want toen verdronken er een paard en veulen 
17. RA Wijk 713. van de weduwe van Jacob van Bergeijk. 
18. RA Heusden 540. 45. RA Heusden 566. Zie ook: GTMWB 20 (1996), 
19. RAWijk328. pag.380. 
20. RA Wijk 352. 46. RA Wijk 575. 
21. RAWijk8. 47. GTMWB 14 (1990), pag. 304, en 15 (1991), pag. 
22. GTMWB 16 (1992), pag.141. 42. 
23. ONA Heusden 4194. 48. RA Wijk 373. 
24. ONAHeusden4197. 49. ONAHeusden4174. 
25. RA Oudheusden, Elshout en Hulten 518. 50. RA Wijk 403. 
26. RA Oudheusden, Elshout en Hulten 88, 149, 51. RA Wijk 164. 

150. 52. GAGONA4148. 
27. RA Veen 301. 53. RA Wijk 611. 
28. Volgens lidmatenregister Waalwijk. 54. RA Wijk 412. 
29. RA Veen 260. 55. RA Wijk 585. 
30. ONA Heusden 4196. 56. RAWijk370. 
31. RA Veen 261. Het testament uit 1775 is te vin- 57. RA Aalburg 1, f.16. 

den in: ONA Heusden 4193. 58. RA Wijk 254. 
32. ONAHeusden4195. 59. RA Wijk 425. 
33. RA Wijk 740. 

uit Antwerpse bron (145) 
18 dec. 1584; Ten versuecke van Henrick Wou
ters, wesende nu ter tyt tot Rotterdam. Hans 

Heyen vischcooper alhier, out xxij jaren, poir-
ter der selver stadt juravit (verldaart onder 

ede] warachtich ende hem kennelick te zyne, 

dat de voorgenoemde Henrick Wouters anno 

LXXXJ lestleden met Hans Terwoert ende Ni

claes Mandekens hebben geweyt gemeyn de 

nombre van sevenenviertich ossen op zeker 

parcheelen van lande gelegen int Maeslant 
tegens over Den Briel in Hollant, ende dat 

alzoe hy affirmant int midden van den somer 

14 

anno LXXXJ by den voirs Henrick Wouters 

vuyt desen stadt gesonden is geweest na de 

voirs. weye, daer als voor de ossen waren gae
nde, omn~e dat te besichtigen, dat hy a ldaer 

comende heeft bevonden datter opt voirs. 

lant onder de voirs. gemeyne ossen mede wa

ren gaende weyende drye ofte vier peerden, 
vier coeyen ende oick wat schapen, sonder 

den nombre van dyen te weten. 

[Stadsarchief Antwerpen, 

Schepenregister 379, f. 196verso-197] 
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De vicarieën van Mr. MatthijsJansz van Delft 
pastoor te Voorhout, overleden 29 september 1477 en 

de parenteel van zijn vaaer 
DR.IR. A.J. VAN DER ZEEUW 

Inleiding 
Bij een eerder gepubliceerd onderzoek' naar het geslacht Cuyper, alias Steur, alias Brontgeest 
en de daaruit voortkomende geslachten Bronsgeest en Brondgeest vond ik, dat leden van het 
stamgeslacht gedurende enige generaties het patronaat hebben gevoerd over een aantal vi
carieën, die waren gesticht door Mr. Matthijs J ansz van Delft, pastoor van de parochiekerk in 
Voorhout, overleden op 29 september 1477, en door zijn executeurs-testamentair uit zijn na
latenschap. Mr. Matthijs had bepaald, dat het patronaat zou vererven volgens parenteellijnen 
uitgaande van zijn vader' . In de loop der tijd zijn rond deze vicarieën enige civiele procedures 
gevoerd, en sommige (niet alle) vonnissen zijn bewaard gebleven. Daarin kwamen enkele 
namen voor die mij niets zeiden, behalve dat het 'verwanten' van de pastoor moesten zijn. 
Ik besloot toen een poging te wagen om een parenteel van Mr. Matthijs' vader samen te stel
len. Veel hoop op succes kon ik natuurlijk niet koesteren, immers het ontbreken van doop-, 
trouw- en begraafgegevens uit de voor-reformatorische tijd maakt het overbruggen van de 
periode van circa 1400 tot circa 1600 bij voorbaat tot een bijkans onmogelijke taak. Vooral 
dankzij twee gelukkige vondsten3•4 en belangrijke informatie verkregen van mevrouw C.E. 
de Heer te Berkel-Rodenrijs en de heer S. P. M. Hiep te Voorschoten ben ik er toch in geslaagd 
een redelijk samenhangend beeld te ontwerpen. Vooral voor de beginfase van de parenteel 
moet ik mij enige malen bedienen van veronderstellingen die weliswaar plausibel zijn en 
met argumenten te steunen, maar zeker niet hard bewezen. Wat de toenamen van de verschil
lende personen uit het geslacht Cuyper/Steur/van Brontgeest betreft: in de geraadpleegde 
bronnen worden deze namen vaai<: door elkaar en soms zelfs naast elkaar gebruikt, zodat er 
geen logisch systeem valt te ontdekken. Om verwarring te voorkomen zal ik in de tekst alle 
personen uit dit geslacht aanduiden als 'Van Brontgeest' 5• In het genealogische gedeelte ge
bruik ik de versie die in het van toepassing zijnde stuk gebruikt is. In één geval is verwarring 
mogelijk wegens identieke voornaam en patroniem. Het betreft hier twee personen Michiel 
Jansz, grootvader en kleinzoon. Hier krijgt de grootvader de toevoeging 'Sr', de kleinzoon 
'Jr'. Veel van de informatie betreffende de broers en zuster(s) van Mr. Matthijs en veel kopieën 
van moeilijk vindbare maar onmisbare bronnen kreeg ik van de genoemde heer Hiep, die ik 
daarvoor zeer erkentelijk ben. 

Vicarieën 
Voor een uitgebreid overzicht van de aard en betekenis van vicarieën verwijs ik naar het eer
dere artikel, en vooral naar de boeken van Van Bcuningen6 ·7• Enige tijd geleden verscheen nog 

een artikel in het blad Genealogie van het CBG, dat tamelijk specifiek over enige Gelderse 
vicarieën handelt8• Hier volgt slechts een globaal overzicht, dat zich bovendien beperkt tot 
vicarieën onder lekenrecht9 in Holland. Vicarieën waren private stichtingen, waarin laat-mid
deleeuwse vermogende gelovigen (een deel van) hun vermogen in land en onroerend goed 
onderbrachten. De vicarieën werden meestal 'voor eeuwig' gesticht. De huur of pacht kwam 
ten goede aan een priester, de vicaris, die als tegenprestatie regelmatig missen moest lezen 
voor het zieleheil van de stichter en zijn naaste verwanten. De vicarie had ook een collator of 
patroon die ervoor zorgdroeg dat na de dood van de vicaris een candidaat werd voorgedragen 
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aan de bisschop, die doorgaans de voordracht omzette in een benoeming. De patroon had het 
blote eigendom van de vicarie, dus zonder recht van vruchtgebruik. De manier waarop het 
patronaat vererfde kon nogal verschillend zijn, en werd door de stichter in de stichtingsakte 
bepaald. Mr. Matthijs Jansz had bepaald, dat het patronaat vererfde langs parenteellijnen 
uitgaande van zijn vader, en wel in rechte nederdalende lijn, met dien verstande dat een 
man, ook als hij jonger was, altijd voorrang had op een vrouw'0-' 3• Op de vererving van het 
patronaat had de bisschop geen invloed. In de Reformatie vervielen de clerikale rechten en 
plichten. De patroon diende nog wel een vicaris aan te wijzen (de vicarie te 'begeven'), maar 
koos daarvoor meestal een naaste verwant. Niet in alle gevallen profiteerde de vicaris van de 
'vruchten', maar gingen deze een deel vormen van het inkomen van de patroon'•. Voor wat de 
vicarieën van Mr. Matthijs betreft, lijkt soms een jongere persoon een patronaat te erven, ter
wijl er ook oudere in aanmerking komende parenteellaaggenoten in leven waren'' · Ook heb 
ik enkele malen gevonden, dat het patronaat binnen een parenteeletage werd overgedragen. 
Tenminste tweemaal sprong het door een gerechtelijk vonnis zelfs een etage terug. Ook het 
oorspronkelijke principe, dat vicarieën ondeelbaar en on verhandelbaar waren, werd verlaten. 
Patroons mochten na verkregen toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland 
de vicariegoederen verkopen, mits zij de opbrengsten omzetten in onlosbare rentebrieven, 
belegd bij de Ontvanger-Generaal16 • De ondeelbaarheid werd dan omzeild, doordat uit de 
opbrengst van een vicarie meerdere rentebrieven konden worden gekocht, die dan afzon
derlijk aan begunstigden werden 'begeven'. Ook blijkt dat vicarissen zich soms als patroon 
gingen gedragen '7, en daarmee ook voor het Hof 'wegkwamen'. Of al deze afwijkingen van 
de oorspronkelijke regels op jurisprudentie gebaseerd waren, of zich ontwikkelden als 'ge
woonterecht' is mij onbekend. De vicarieën waarvan in dit stuk sprake is zijn alle verkocht 

Abdij van Leeuwen horst ( afgebroken voor 1600) met op de achtergrond Noordwijkerhout, árca 1650-1700. 
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en elk in een of meer rentebrieven omgezet'. Ik heb geen poging gedaan het lot daarvan tot in 
de moderne tijd te volgen. Het moet zeker niet uitgesloten worden geacht, dat rentebrieven 
verloren zijn gegaan, of nog ergens in oude sokken of dozen onbenut liggen te zijn. De in de 
jaren twintig van de vorige eeuw nog bestaande en teruggevonden brieven zijn omgezet in 
obligaties op initiatief van het Ministerie van Financiën, dat verlost wenste te worden van de 
administratieve rompslomp. 

Mr. Matthijs Jansz van Delft en zijn vader,Jan van Delft 
Veel gegevens omtrent Mr. Matthijs heb ik ontleend aan het werk van dr. Geertruida de 
Moor'8

• Mr. Matthijs Jansz van Delft behaalt in 1434 het baccalaureaat aan de Universiteit van 
Leuven, en korte tijd later het licentiaat in de kanonieke rechten. Omdat aankomende studen
ten in die tijd jong waren en de studies relatief kort, is een redelijke schatting dat hij in 1434 

ongeveer 20 jaar oud was, en dus rond 1415 is geboren. In 1445 is hij pastoor van Voorhout, een 
functie die hij tot zijn dood op 29 september 1477 bekleedt. Hij is ook kapelaan in de Hippoly
tuskerk (Oude Kerk) in Delft, en sinds 1452 ook op het Maria-altaar in de kerk in Vlaardingen. 
In 1451 wordt hij bovendien door de abdis van het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst'9 

benoemd tot kapelaan van het Gasthuis in Noordwijk. Daarnaast treedt hij ook op als notaris 
voor de instellingen waaraan hij is verbonden. Hij is welgesteld en heeft een uitgebreid net
werk van invloedrijke relaties, onder wie de adellijke abdis van het klooster Leeuwenhorst, 
haar familie Van Noortich tot Noortigerhout en haar geestelijke superieur de Abt van Kamp 
(Duitsland). Mogelijk bestaan er ook familierelaties met lokale notabelen, met name de fami
lies Van Treslong en Van den Bouchorst20

• Feitelijk is zijn invloed zeer veel groter dan die van 
een 'gewone' dorpspastoor. Voor meer bijzonderheden omtrent de bemoeienissen van Mr. 
Matthijs met de Abdij Leeuwenhorst wordt naar het werk van dr. De Moor verwezen. Voor 
zijn overlijden benoemt Mr. Matthijs een drietal personen als zijn executeurs-testamentair2 1

: 

zijn oomzegger Mr. Johannes Dircxz van Delft (priester), Heer Cornelys Bectens, rentmeester 
van het St.-Barbarazusterhuis in Delft, en Theobatent Willems, rentmeester van de Abdij 
Leeuwenhorst.Johannes Dircxz is waarschijnlijk identiek met de in 1486 overleden kapelaan/ 
vertrouwensman van de Abdis van Rijnsburg, en bekleedde daar dus een positie vergelijkbaar 
met die van zijn oom Mr. Matthijs op Leeuwenhorst20

• 

De vader van Mr. Matthijs is uiteraard een Jan van Delft. Wie zijn moeder was is niet bekend. 
In de bewaard gebleven stichtingsakte van de Nicasiusvicarie in de Oude Kerk van Delft, ge
sticht 10 juli 1479 door de executeurs-testamentair van de erflater21

, worden de missen op dit 
altaar uitdrukkelijk bestemd voor Mr. Matthijs zelf, en zijn vader en diens weldoeners22

• In 
diezelfde akte vinden we ook een aanwijzing, dat Jan van Delft wellicht meermalen getrouwd 
is geweest. Enige malen wordt naar Mr. Matthijs en onder andere naar zijn broer Jacob Jansz, 
verwezen als 'malkanderen van vader en moederzijde bestaande'. Aangezien dan zowel Mr. 
Matthijs als zijn ouders zijn overleden, is deze passage alleen zinvol als er een tweede huwe
lijk met nakomelingschap heeft bestaan van zijn vader of moeder. Dat laatste kan op grond 
van wat bekend is over de patronaatsovergangen worden uitgesloten. Een verdere aanwij
zing voor een tweede huwelijk vinden we in de collectie-Oosterbaan2 1 en in een boek van Van 
Beuningen6

• Omstreeks 1500 wordt door een zekere 'Arent Janszoon tot Delft' een tweetal 
vicarieën gesticht, namelijk op het 'St.-Anna ende Loeyenoutaer' in de Oude Kerk en het 'St.
Erasmus endeJeronimusoutaer' in de Nieuwe Kerk". Merkwaardig is nu, dat we als patroons 
van deze vicarieën alleen leden van de Delftse familie Van Uytwijck tegenkomen6•2 1

• Leden 
van deze familie vinden we ook terug in conflicten met de familie Van Brontgeest om het 
patronaat van de vicarieën van Mr. Matthijs. De Brontgeesten c.s. zijn echter niet betrokken 
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Plattegrond van de Oude ofHippolytuskerk te Delft; ingetekend 
de plattegrond van de kerk zoals die was in 1386. 

bij de vicarieën van Arent J ansz. Dit is gemakkelijk verklaarbaar als Arent Janszoon een spruit 
is uit een tweede huwelijk van Matthijs' vader: zijn afstammelingen23 hebben dan gezien de 
bepalingen van Mr. Matthijs wel toegang tot het patronaat van diens vicarieën, terwijl ander
zijds de afstammelingen uit het eerste huwelijk niet persé in aanmerking komen voor het 
patronaat van de vicarieën van Arent Jansz2

• . Ik roep in dit verband ook in herinnering, dat 
bij het stellen van de verervingsvoorwaarden Mr. Matthijs zijn moeder niet noemde, daarmee 
impliciet dus nakomelingen van eventuele halfbroers en/of -zusters toegang gevende tot het 
patronaat van zijn vicarieën. In het vervolg zal ik uitgaan van de veronderstelling dat zo'n 
tweede huwelijk van Mr. Matthijs' vader er inderdaad is geweest. 

Het lot van de vicarieën van Mr. Matthijs enArent]ansz. 
Voor een goed begrip van de hieronder volgende tekstgedeelten, waarop het parenteelon
derzoek is gebaseerd, is het belangrijk te weten, dat van geen van de vicarieën een ononder
broken lijst van patroons en vicarissen te geven is, zodat er soms tamelijk grote gaten vallen. 
Voor zover bekend zijn door of namens Mr. Matthijs of met inbreng uit zijn nalatenschap de 
volgende vicarieën gesticht: 
- op het St.-Anna-altaar in de Oude ofHippolytuskerk in Delft. Deze is door Mr. Matthijs zelf 

kort voor zijn overlijden gesticht, en werd door hem beschouwd als de belangrijkste'°, en 
richtinggevend voor het patronaat van de andere vicarieën; 

- op het St.-Erasmusaltaar in de Oude Kerk. Ook deze is door Mr. Matthijs zelf gesticht in 
147521

• Deze vicarie wordt soms 'Erasmi Hippolytus' genoemd; 
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- op het St.-Erasmusaltaar in de Nieuwe Kerk van Delft, gesticht door de executeurs op 28 

april 147825
; 

- op het St.-Nicasiusaltaar in de Oude Kerk van Delft, gesticht 10 juli 1479 21
; 

- op het Heilige-Geestaltaar in de parochiekerk van St.-Jeroen in Noordwijk. In één stuk, 
waarschijnlijk abusievelijk, Heilig-Kruisaltaar genoemd26; beide altaren bestonden, maar 
uit Grijpink27 blijkt, dat de verwanten van Mr. Matthijs met de Heilig-Kruisvicarie niets te 
maken hadden; 

- op het St.-Anna-altaar in de parochiekerk van Noordwijk. Deze vicarie, die pas in 1509 werd 
gesticht door Pieter de Bastaard van Treslong' 8

, was een complex geheel, en de merkwaar
dige constructie leidde later tot problemen, die te bestemder plaatse zullen worden behan
deld; 

- op het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in de kerk van Voorhout. In een zeer laat stadium bleek, 
dat deze vicarie onder kerkelijk recht stond 2 9• Zij speelt in het volgende een ondergeschikte 
rol. 

Zoals al vermeld, stichtte Arent J ansz omstreeks 1500 twee vicarieën, namelijk: 
- op het St.-Anna- en St.-Eloyaltaar in de Oude Kerk van Delft, en 
- op het St.-Erasmus-en St.-Jeronimusaltaar in de Nieuwe Kerk. 

Van de St.-Annavicarie in de Oude Kerk van Delft is Mr. Matthijs zowel stichter, eerste patroon, 
als eerste vicaris. Als zijn opvolgers als patroon wijst hij een driemanschap aan, namelijk de 
fungerend prior van het Bernardijner klooster in Warmond, de fungerend rector van het St.
Barbaraklooster in Delft, en een verwant volgens de eerder genoemde parenteelregels". Zijn 
opvolger als vicaris, en wellicht ook als patroon-verwant, is zijn al eerder genoemde oomzeg
ger Johannes Dircxz' 7, priester" en zoon van zijn broer DirckJansz van Delft. Na de dood van 
Johannes Dircxz in 1486 wordt als vicaris benoemd27 de priester Philip Jacobsz, zoon van een 
andere broer van Matthijs, Jacob Jansz van Delft. Mogelijk is Philip tevens patroon-verwant. 
Daarna is de patroonsopvolging enige decennia duister. In 1569 'heerst' nog steeds het drie
manschap als patroons, zij het natuurlijk in een andere personele samenstelling. Over de 
opvolgers als vicaris bestaan iets meer gegevens'7• Philip Jacobsz wordt in 1518 opgevolgd door 
Cornelis Kerstenszoen (Crispijnsz)'7. Na diens dood in 1535 volgt Adriaen Jansz op30

• In 1559 

tenslotte, dus kort voor de Reformatie, wordtJoostJorisz vicaris. Of de eerste twee verwanten 
van Mr. Matthijs zijn, is onzeker3'. Joost Jorisz is waarschijnlijk dezelfde als Joost Jorisz Key
ser, die later nog ter sprake komt en is mijns inziens wel verwant, afstammeling uit het tweede 
huwelijk van Mr. Matthijs' vader. Zeer waarschijnlijk is hij ook patroon geworden. In elk 
geval is zijn verwant DirckJorisz van Uytwijck patroon geweest, want door diens dood in 1632 

komt het patronaat aan Cornelis Michielsz van Brontgeest3' . Nadat hij patroon is geworden, 
wijst Cornelis Michielsz op 3 juni 1632 Pieter Jansz Uyterschout, zoon van zijn aangetrouwde 
neef Jan Pietersz Uyterschout aan als vicaris33, waarna hij dat op 9 augustus 1634 wijzigt ten 
gunste van zijn eigen zoon Jan Cornelisz. Op 26 augustus 1637 neemt hij ook dit terug, mo
gelijk gedwongen, ten gunste van voornoemde Pieter Jansz3'·34• Cornelis gaat echter door mee 
het incasseren van de pachtpenningen, en bij zijn dood in 1644 blijkt dat hij bij (niet gevon
den) gerechtelijk vonnis veroordeeld is tot het terugbetalen aan Jan Pietersz Uyterschout van 
364 gulden aan ten onrechte geïnde pachten35• Jan Pietersz gedraagt zich dan als patroon36 en 
verkoopt de goederen 'naar stylo' 10 met goedkeuring van de Staten en belegt de opbrengst in 
drie rentebrieven. In 1676 echter moeten de erven Uyterschout het patronaat weer afstaan, nu 
aan Wouter Fransz van Buyren'0

, de zoon van Geertge Michiels• en oomzegger van Cornelis 
Michielsz van Brontgeest. Op deze overdracht kom ik nog terug in de paragraaf over de Anna-
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vicarie in de kerk van Noordwijk, en nogmaals in de parenteel onder Geertge Michiels Cuyper 
(VIIIc). Wouter Fransz van Buyren overleed in 1679, en is de laatste in de literatuur genoemde 
patroon van de Anna-vicarie. 

De Erasmusvicarieën in de Oude en Nieuwe Kerk worden hier samen behandeld, omdat de 
mij bekende bronnen geen eenduidige scheiding toelaten. Tot zijn dood is de al eerder ge
noemde Johannes Dircxz vicaris in de Nieuwe Kerk, en in 1486 wordt hij opgevolgd door Tho
mas Dircxz, een zoon van een zuster van Mr. Matthijs ' 7•37• Dit is in overeenstemming met de 
wil van de erflater en beschreven in de stichtingsakte van de Nicasiusvicarie in de Oude Kerk". 
Thomas heeft het vicariaat bijna een kwart eeuw genoten 38

, en sterft in 151127• Dan blijkt de ook 
al eerder genoemde Philip Jacobsz tot zijn dood in 1518 vicaris te zijn'7,39• Na enige onduide
lijke vicariaatswisselingen40•4' volgt in 1559 Adriaan Jansz de vrijwillig teruggetreden Michiel 
Jansz op4' . Pas in de Reformatie ontstaat weer enige duidelijkheid omtrent het patronaat. In 
1603 blijkt Cornelis Michielsz van Brontgeest patroon te zijn van de Erasmusvicarie in de Ou
de Kerk43, en in 1605 is JoostJorisz Keyser patroon van de Erasmusvicarie in de Nieuwe Kerk. 
Vicaris daarvan is op dat moment de minderjarige Dirck J orisz van Uytwijck. Joost J orisz en 
de vader van Dirck, Joris Dircxz van Uytwijck, worden voor het Hof van Holland gedaagd 
door Cornelis Michielsz van Brontgeest, die ook beweert patroon te zijn en optreedt ten 
faveure van zijn zoon Hendrick Cornelisz44• Het proces wordt niet beslist en voor arbitrage 
verwezen'. De afloop is onbekend, maar in 1633,Joris Dircxz en DirckJorisz van Uytwijck zijn 
dan overleden45 , evenals ongetwijfeld Joost Jorisz Keyser, is Cornelis Michielsz toch patroon 
van beide vicarieën' 7• Hij verkoopt de landerijen, en zet de opbrengst om in drie rentebrieven, 
samen ter waarde van f. 2399:13:0, die aan rente samen per jaar f. 108:15:0 opbrengen. Hij heeft 
inmiddels zijn oudste kleinzoon Urbanus aangewezen als vicaris. Na Urbanus' dood in 1693 
gedraagt diens volle broer Michiel Jansz van Brontgeest Jr. zich als patroon, en schrijft met 
schriftelijke toestemming van de Staten beide vicarieën over op zijn zoon Floris, maar al gauw 
worden beiden voor het Hof gedaagd door hun verre verwant Nicolaas Jansz Vettekeucken 
alias Vinckesteyn'5•'8• Ook deze toont aan toestemming tot begeving te hebben van de Staten, 
en wint zijn zaak: voorbeeld van gerechtelijk afgedwongen terugspringen van het patronaat, 
want Nicolaas is een parenteellaaggenoot van Michiels vader Jan Cornelisz van Brontgeest46 • 

In 1783 stelt een verre afstammeling van Mr. Matthijs' vader, Johanna van Es, zich na de 
dood van haar man Commer Burger (die vicaris was, als zodanig aangewezen door Johanna's 
moeder Neeltje Bruinis) op als patrones47 en schrijft de vicarie over op haar 'zoon' Johannes 
Burger, een zoon uit Commer Burgers eerste huwelijk (Johanna heeft zelf geen kinderen). Op 
30 augustus 1848 worden beide Erasmusvicarieën, met daarbij die in de kerken van Noord
wijk en Voorhout (!), door Anna Maria van der Brugghen, weduwe van Henri Guillaume 
Wijckerheld Bisdom en wettig voogdes van de patroon (haar minderjarige zoon Rudolph 
Henri Chretien Wijckerheld Bisdom), geconfereerd op haar dochter Johanna Maria Henrietta 
Wijckerheld Bisdom. De laatste, dan echtgenote van Egbert Willem Justinus baron Six van 
Oterleek . begeeft ten slotte op 27 j anuari 1862 'de' (alle vier?) v ica ri eën aan h aa r mind erj a ri ge 
dochter Jkvr. Elisabeth Judith Six6

• Het is opvallend, dat de vicarie in Voorhout, waarvan was 
vastgesteld dat deze 'kerkelijk' was' 9, kennelijk weer in handen van de 'verwanten' was geko
men. Hoe en wanneer dat is gebeurd, is mij onbekend. 

Van de Nicasiusvicarie in de Oude Kerk is tot zijn dood in 1511 Thomas Dircxz, Mr. Matthijs' 
oomzegger via een zuster, vicaris'7.48• Na enige onduidelijke opvolgingen treedt in 1567 Adri
aan Jansz terug als vicaris, waarschijnlijk dezelfde die ook al in de Erasmusvicarie een rol 
speelde. Zijn opvolger is Hendrick Michielsz. Deze, van wie verder niets bekend is, is mogelijk 
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identiek met de oudste zoon van Michiel Jansz van Brontgeest Sr.', en is in dat geval een oom
zegger van de teruggetreden Adriaan} ansz. Van het patronaat is pas in 1606 iets duidelijk. Dan 
wijstJoostJ orisz Keyser, die dus patroon is, de oudste zoon van Cornelis Michielsz van Bront
geest, Heyndrick Cornelisz, aan als vicaris27. Op 16 juli 1627 benoemt de inmiddels patroon 
geworden Cornelis Michielsz49 zijn kleinzoon Jacob Hendriksz tot vicaris, na het overlijden 
van diens vader Heyndrick Cornelisz. In 1634 en 1636 zet Cornelis de vicarie om in twee rente
brieven van respectievelijk 3937 en 1480 ponden 26, waarvan de grootste op naam komt van Ja
cob Hendriksz en de kleinste op naam van de Regenten van het Weeshuis van Schiedam1•26. Op 
1 oktober 1639 schrijft Cornelis Michielsz de vicarie nogmaals over, nu op LodewijckJansz van 
Brontgeest, de oudste zoon uit het tweede huwelijk van zijn zoon Jan Cornelisz21•50, hoewel 
volgens mijn gegevens Jacob Hendriksz dan nog in leven is34. Na het overlijden van zijn half
broer LodewijckJansz in 1686 stelt Cornelis Michielsz' oudste kleinzoon Urbanus Jansz van 
Brontgeest zich op als patroon (hun beider vader Jan Cornelisz is dan reeds lang overleden) en 
schrijft met toestemming van de Staten dd. 15 juli 1686 de vicarie over op zijn neef Salomon 
Mesdag, zoon van zijn volle zuster Catharina 21. Twee dagen eerder, op 13 juli 1686, heeft Claas 
(Nicolaas) Jansz Vettekeucken, ook genoemd Vinckesteyn, een deel(!) van dezelfde vicarie21•51 

eveneens met toestemming van de Staten overgeschreven op zijn kleinzoon Hendrick van 
der Heym. Uit het testament van Urbanus dd. 1 mei 168852 blijkt dat hierover een conflict is 
ontstaan, dat op die datum nog niet is beslist. De uitkomst is niet gevonden, maar in 1724 is 
Joan van Twedde (Jan Dircxz van 't Wedde, zoon van een zuster van Vettekeucken) patroon 
van de gehele vicarie, en begiftigt zijn verwant in de zevende graad Nicolaas Slegt met beide 
rentebrieven53. In 1736 overlijdt Van Twedde, en zijn verwanten Neeltje Bruinis en Job van 
Aken verdelen in een schikking' 6 een viertal rentebrieven, waaronder de twee bekostigd uit de 
opbrengst van de verkoop van de Nicasiusvicarie, tussen hun zoons54 Cornelis van Es en Pieter 
van Aken. Hierna wordt van de Nicasiusvicarie, waarvan de rentebrieven aan Pieter van Aken 
komen, niets meer vernomen. Cornelis van Es 'erft' de Erasmusvicarie, die na zijn dood in 1768 

aan Commer Burger komt, de man van zijn zuster Johanna. Zie verder de vorige paragraaf. 

Rondom de Heilige-Geestvicarie in Noordwijk speelt zich het vroegst bekende patronaats- en 
vicariaatsconflict af. In 1539/40 wordt Jan Jansz Mager, wellicht op eigen voordracht, door de 
bisschop van Utrecht benoemd als vicaris op het Heilige-Geestaltaar in de kerk van Noord
wijk27. Hij is daarvan op dat moment tevens patroon. De benoeming en het patronaat worden 
betwist door DirckJorysz uit Delft, die aanvoert rechtmatig patroon en vicaris te zijn. Mager 
stelt, dat hij zelf patroon en vicaris is, dat Dirck nooit de vereiste missen heeft laten lezen, en 
dat hijzelf dat wel heeft laten doen en er ook voor heeft betaald. Op 14 juni 1543 beslist het Hof 
van Holland ten gunste van DirckJorysz55. Dit is een vroeg voorbeeld van de mogelijkheid dat 
een leek vicaris kon zijn (Mager was boer3 en gehuwd, DirckJorysz was zeer waarschijnlijk 
gehuwd en bezat grond in Noordwijk56), mits hij een priester inhuurde voor de verplichte 
missen. DirckJorysz is mijns inziens een afstammeling van het tweede huwelijk van Mr. Mat
thijs' vader. Jan Jansz Mager is de broer van Geertruyd Jans, de stammoeder van het geslacht 
Cuyper/Steur/Brontgeest3. Dat Mager het proces verliest, is verklaarbaar als hij (zoals in deze 
parenteel aangenomen) op een lagere parenteeletage stond dan Dirck Jorysz. Maar het kan 
ook zijn dat hij alleen maar jonger was, en daardoor niet rechthebbend. Zeker tot 1602 blijft 
de vicarie dan in het bezit van de familie van DirckJ orysz. In dat jaar brengen Joost J orisz Key
ser als patroon, en Joris Dircxz van Uytwijck als vader en voogd van de vicaris DirckJorisz van 
Uytwijck de vicarie aan57. Later blijkt Cornelis Michielsz van Brontgeest patroon te zijn, en hij 
zet de vicarie in 1634 om in rentebrieven' 6• In 1848 blijkt deze vicarie door een lid van de fami
lie Wijckerheld Bisdom te worden begeven. Zie de paragraaf over de Erasmusvicarieën. 
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Zoals al geschreven, zorgt de St.-Annavicarie in de kerk van Noordwijk voor problemen. De 
vicarie is gesticht in 1509 door Pieter de Bastaard van Treslong'8, schout van Noordwijk8 • 

Behalve een relatief kleine bijdrage van Pieter zelf, omvat zij op verzoek van de 'rechte erven' 
van Mr. Matthijs een zeer belangrijk restant van diens goederen, en een testamentaire gift 
van zekere Antonis Alberts. Deze is waarschijnlijk te identificeren als Anthonis Aelbrechtsz 
de Viselaer, schout van Schoorl20 en zwager van Mr. Matthijs18

• Deze constructie, en vooral 
de grootte van Matthijs' bijdrage (bijna tweemaal zo groot als het gezamenlijk aandeel van 
de beide anderen!), doet vermoeden dat ook tussen Mr. Matthijs en de familie Van Treslong 
familiebanden bestaan. De stichter en eerste patroon is uitdrukkelijk Pieter zelf28

• Hij bepaalt 
dat na zijn dood het patronaat zal worden gevoerd door zijn vrouw (indien nog in leven) 
en daarna door zijn wettige afstammelingen (m/v)58, met dien verstande dat de man voor 
de vrouw zal gaan, en dat bij uitsterven van zijn lijn het patronaat zal overgaan op de kerk
meesters van de kerk van Noordwijk. In 1627 is het zover. Pieter van Treslong, burgemeester 
van Den Haag en laatste afstammeling van Pieter de Bastaard, sterft kinderloos. Een verre 
verwant, Pieter Claesz van Treslong, vraagt aan de kerkmeesters van Noordwijk toestemming 
om de inkomsten van de vicarie te mogen genieten, waarmee hij dus het patronaat van de 
kerkmeesters erkent. Met enige restricties wordt hem dit toegestaan59• In 1641 is ook Pieter 
Claesz overleden, en zijn dochter Belitgen Pieters van Treslong, die ook haar moeder ('een be
droefde en behoeftige weduwe') moet onderhouden, vraagt toestemming aan de Staten om de 
vicariegoederen te verkopen. Ondanks een protest van de kerkmeesters van Noordwijk wordt 
die toestemming verleend59, waarmee dus in feite Belitgen het patronaat in handen krijgt. 
Hierna ontstaat kennelijk verwarring rond de Anna-vicarieën in Noordwijk en Delft en beide 
raken op merkwaardige wijze gekoppeld. Belitgen sluit op 21 mei 1642 een overeenkomst om 
tot verkoop van de vicariegoederen in Noordwijk over te gaan60 met Jan Jansz Clemhuysen61 

(vertegenwoordigd door zijn broer Dirck Jansz Vettekeucken), Samuel Pietersz Vlamingh, 
Claes Claesz, Jan Pietersz Uytterschout, Cornelis Bouwensz en Pieter Jansz Gouwenaer. Dit 
zijn allen 'verwanten' of echtgenoten van 'verwanten' van Mr. Matthijs, die met deze vicarie 
echter volgens de bepalingen van Pieter de Bastaard niets te maken hebben6

' . Op 22 februari 
1644 verkoopt Belitgen de goederen, mede namens Dirck Jansz Vette(keucken), Claes Claesz 
de Jonge en Neeltje Stevens, 'alle vrienden de naeste maegde van Matthijs Jansz'59•

6
'•63• In een 

nadere overeenkomst tussen Jan Davidsz van Groenen als man en voogd van Belitgen en Jan 
Pietersz Uyterschout als gemachtigde van de vicarie-erfgenamen van Mr. Matthijs, gesloten 
op 8 september 184664, wordt de waarde van de bijdrage van de erven-Mr.Matthijs bepaald 
op 2800 guldens. Daarvoor zal een rentebrief worden gekocht op naam Uyterschout en diens 
opvolgers. Deze zal, respectievelijk zullen aan Van Groenen gedurende het leven van Belitge 
jaarlijks 40 guldens uitkeren. De verwarring wordt bestendigd door een verklaring die Be
litge een aantal jaren later aflegt65 : 

- lek ondergeschr. Belitgen Pietersdr. van Treslong, nu weduwe van Jan Davidtsz van Groe
nen, verklare bij desen van de vicarye hier voren gemelt (dat is de vicarie op het St.-Anna
altaar in Noordwijk), niet meer te genieten als de vruchten van den Rentebrief hier voren 
gecopieert in dato de iie Juny ao xvi' ende 45 ofte xxiiii september xvi' ende 46, houdende 
twaelf hondert tien ponden capitaels, ende dat na mijne beste kennisse de andere inkom
sten van de selve vicarye nu genoten werden bij Pieter Jansz Uytterschout (dat is de zoon 
van de inmiddels overleden Jan Pietersz), chirurgijn wonende tot Rotterdam op de Wijnha
ven. Belove ick mij nevens andere vicarissen ook voortaen te reguleren naer 't placcaet van 
haer ed:gr:mo:, gedaen in Delft de xi Juny ao xvi' ende 5966

• 

- Als de erven Uyterschout in 1676 door Wouter Fransz van Buyren, zoon van Geertge Mi
chiels en oomzegger van Cornelis Michielsz, voor het Hof worden gedaagd met onder 
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andere als eis67 het overleveren van de rentebrieven bekostigd uit de opbrengst van de 
Annavicarie in Delfr0

, voeren zij in hun verdediging onder meer aan, dat zij een van de 
rentebrieven, ter waarde van 2800 gulden niet kunnen overleveren. Zij hebben die na een 
eerder proces en na gijzeling van Pieter Jansz Uyterschouts weduwe CatarinaJorisdr de Bye 
moeten afstaan aan Geertruyd Pieters van Treslong, zuster van de overleden Belitge. In dat 
proces heeft Geertruyd aangevoerd, dat deze rentebrief bekostigd is uit de opbrengst van 
de Annavicarie in Noordwijk (wat dus ook juist was!), en dat de erven-Mr. Matthijs daarmee 
niets van doen hadden. Kennelijk heeft de rechtbank haar hierin gevolgd, en daarmee de 
koppeling van de beide Anna-vicarieën ongedaan gemaakt. 

Over de beide vicarieën die gesticht werden door Arent J ansz tenslotte is veel minder bekend. 
Grijpink27 noemt de vicarie op het altaar van St.-Anna en St.-Eloy in de Oude Kerk helemaal 
niet, en die op het altaar van St.-Erasmus en St.-Jeronimus in de Nieuwe Kerk maar eenmaal. 
Deze passage slaat bovendien op een periode ruim vóór de stichting door Arent Jansz, en 
betreft dus een andere vicarie op hetzelfde altaar. We moeten het dus doen met de schaarse 
aanduidingen door Oosterbaan21

• Tot zijn dood op of kort voor 28 januari 1632 is DirckJorisz 
van Uytwijck patroon van beide vicarieën. Zijn moeder Jan Yeffgen Jansdr stelt zich dan als 
patrones op68 en confereert de Anna- en Eloyvicarie op Lucretia Pieters, dochter van haar 
dochter Annitgen Joris. De Erasmus- en Jeronimusvicarie schrijft zij over op Aechgen Dircx, 
dochter van haar overleden zoon Dirck. In 1643 blijkt Lucretia overleden te zijn, en haar vica
rie wordt door Jan Yeffgen Jansdr overgeschreven op Lucretia's zuster Elisabeth Pieters. De 
laatste brengt de vicarie aan op 15 september 1643. Op 20 maart 1659 brengt Johan Smits, chi
rurgijn te Maassluis, beide vicarieën aan namens de vicaressen, zijn vrouw Aechgen Dircx en 
zijn (aangetrouwde) nicht Isabella(= Elisabeth) Pieters. De gronden zijn inmiddels verkocht 
en de opbrengst omgezet in een rentebrief die per jaar 120 ponden opbrengt. De laatste infor
matie dateert van 28 december 1666, als aan Jan Alderts Couwenhoven, administrerend voogd 
van de enige dochter van wijlen Johan Smits, 160 pond wordt terugbetaald, destijds afgestaan 
voor het onderhoud van predikanten9, dat is een derde deel van de inkomsten over vier jaren. 
Deze dochter is dan kennelijk enig vicaresse. 

De parenteel van Jan van Delft 

Uit de voor-reformatorische tijd en het begin van de reformatie ontbreken in het algemeen 
betrouwbare doop-, trouw- en begraafgegevens. Die periode moet dus overbrugd worden met 
behulp van enkele plausibele maar niet keihard bewijsbare veronderstellingen. Deze zijn, in 
volgorde van verschijning: 
- Jan van Delft, vader van Mr. Matthijs Jansz en anderen, is tweemaal getrouwd geweest. Uit 

zijn tweede huwelijk acht ik een zoon Arent Jansz bekend. De redenen voor deze veronder
stelling z ijn in de tekst uiteengezet; 

- De leden van de (Delftse) familie Van Uytwijck stammen uit het tweede huwelijk van Jan 
van Delft, en zijn waarschijnlijk nazaten van ArentJansz; 

- Er bestond vermoedelijk een behoorlijk leeftijdsverschil tussen ArentJansz en zijn oudere 
halfbroers en -zuster(s). Ik postuleer daarom tussen Jan van Delft en het vroegst bekende lid 
van de familie Van Uytwijck (Dirck Jorysz, leeft 1543) twee generaties (Arent Jansz, en een 
zoon of dochter van hem). Tussen Jan van Delft en Geertruyd Jans, de stammoeder van het 
geslacht Cuyper/Steur/Brontgeest, postuleer ik drie generaties. In overeenstemming met 
deze postulaten geef ik DirckJorysz generatienummer IV en GeertruydJans generatienum-
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mer V. Men kan overigens ook gemakkelijk verdedigen, dat beide generatienummers nog 
een eenheid hoger gekozen moeten worden. 

In de volgende parenteelfragmenten zijn de 'verwanten' van Mr. Matthijs Jansz bij huwe
lijken steeds als eersten genoemd. Aangezien een flink deel van de geschiedenis van de be
handelde families zich afspeelt in Delft en Rotterdam, kunnen de Digitale Stambomen van 
die steden bij verder onderzoek goede diensten bewijzen. De Delftse Digitale Stamboom 
is gereed en in zijn geheel te raadplegen, inclusief de openbare gegevens uit de Burgerlijke 
Stand, die van Rotterdam is nog in opbouw en gedeeltelijk te raadplegen. Voor de adellijke en 
patricische parenteelgenoten heb ik uiteraard Nederland's Adelsboek en Nederland's Patrici
aat geraadpleegd, inclusief recente 'états présents', voor zover voorhanden. Indien daarin van 
een echtpaar of persoon geen afstammelingen worden genoemd, heb ik aangenomen dat die 
er ook niet waren, tenzij ik bewijs voor het tegendeel vond. Ook komen enkele personen die in 
de parenteel figureren niet in deze werken voor. Verder heb ik veelvuldig met succes gebruik 
gemaakt van de CD-rom uitgaven van enkele belangrijke genealogische periodieken. Van zes 
nog steeds bestaande namen staat vast, dat de dragers en draagsters uit heden en verleden en 
hun afstammelingen in mannelijke EN vrouwelijke lijnen 'verwanten' zijn of waren van Mr. 
Matthijs. Dit zijn, in volgorde van anciënniteit: 

1. Bronsgeest. Het betreft hier Jan Cornelisz van Brontgeest' en alle afstammelingen in beide 
lijnen uit zijn eerste huwelijk. De uit Noordwijk en omgeving stammende roomskatho
lieke geslachten Bronsgeest, waarover ik enige tijd geleden publiceerde in dit blad69, 

behoren hier dus NIET toe; 
2. Brondgeest. Alle dragers en draagsters van die naam en hun nakomelingen in mannelijke 

en vrouwelijke lijn stammen uit het tweede huwelijk van Jan Cornelisz van Brontgeest'; 
3. WijckerheldBisdom. Het betreft hier alle afstammelingen van de eerste drager van die naam 

Mr. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom, dus niet hijzelf, via diens echtgenote Digna Wen
dilia Meyners; 

4. Gevers Deynoot(adellijk). Het betreft hier alle afstammelingen van de eerste drager van het 
predikaat, Jhr. Mr. Abraham Gevers Deynoot, dus niet hijzelf, via diens echtgenote Mar
garetha Catharina Wijckerheld Bisdom; 

5. Snellen van Vollenhoven. Het betreft Jan Snellen, de oudste zoon van het echtpaar François 
van Vollenhoven en Margarita Kornelia Snellen, en zijn afstammelingen in beide lijnen; 

6 . Maas Geesteranus. Het betreft hier alle afstammelingen van de eerste drager van die naam 
Mr. Adriaan Jan Cornelis Maas Geesteranus, dus niet hijzelf, via diens echtgenote Jkvr. 
Catharina Anna Caan. 

Parenteel van Jan van Delft, geb. ca. 1380, over[. ca. 1440. 

Afkortingen: NK = Nieuwe Kerk Delft, OK = Oude Kerk Delft, r.-k.= rooms-katholiek, NG 
- Nederduits - Get·eforrneerd, ren,.. - ren:1011.s trants , ELu - Evangelis ch-Luthers , Hoogdu -

Hoogduits, SB = schepenbank, otr. = ondertrouw, tr. = trouw, geb./ged. = geboren/gedoopt, 
begr. = begraven, over 1. = overleden, verm. = vermoedelijk/waarschijnlijk, mog. = mogelijk. 

Behalve de literatuur waarnaar wordt verwezen, zijn geraadpleegd: de bestanden in de Ge
meentearchieven van Delft, Rotterdam ( en hun Digitale Stambomen), Den Haag en Leiden en 
het Rijksarchief in Zuid-Holland. Van het Gelders Archief en het Gemeentearchief Nijmegen 
werd schriftelijke informatie op specifieke vragen verkregen. Dopen waarbij niets wordt 
vermeld zijn volgens de NG rite verricht. 'NG' wordt wel vermeld, als dat in die kringen (of 
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in die familie) uitzonderlijk was. Als de volgorde van kinderen onbekend is, is dit vermeld. 
Wanneer een lijn ogenschijnlijk doodloopt, dat is als van alle kinderen uit een gezin alleen 
een geboorte- of doopdatum bekend is, kan dit betekenen dat inderdaad alle kinderen voor de 
volwassenheid zijn overleden, en/of ongehuwd zijn gebleven, maar is het zeker ook mogelijk 
dat één of meer kinderen (of het hele gezin) naar elders zijn verhuisd. Zeker voor de invoering 
van de Burgerlijke Stand zijn verhuisgegevens schaars. 

I Jan van Delft, ca.1380- ca.1440, tr. (1)NN; tr. (2)NN. 

Uit het eerste huwelijk bekend (volgorde onbekend): 

1. Matth9·s Jansz van Delft, ca. 1415 - 29-9-1477, licentiaat in de kanonieke rechten (1434), ka
pelaan van het gasthuis in Noordwijk (1451), pastoor van Voorhout (1451-1477), notaris18

, 

stichter, eerste patroon en eerste vicaris van een vicarie op het St Anna-altaar in de Oude 
Kerk van Delft, stichter/erflater van nog zes andere vicarieën. 

2. Jacob]anszvanDelft, volgtlla. 
3. Dirk]anszvanDelft, volgtllb. 
4. NN Jansdr. van Delft, volgt IIc. 
5. NN-- > --> --> Geertruyd]ansdr, volgt Vb. 

Niet uit te sluiten valt, dat de voorouder 'NN' van GeertruydJansdr identiek is met een van de eer
der genoemden. 

Uit het tweede huwelijk wellicht: 

5. Arent]ansz, volgt IId. 

Ila Jacob]anszvanDelft, tr.NN. 

Uit dit huwelijk: 

1. Philippus Jacobsz van Delft, over 1. 1519, priester, kapelaan in het klooster Rijnsburg18 en op 
het St Nicasiusaltaar in de Oude Kerk van Delft (1488 -1519 )". 

Ilb Dirk Jansz van Delft, geb. ca. 1410, leeft nog 1486, rentmeester van het klooster Mariën
have in Warmond, onderrentmeester van de abdij Leeuwenhorst te Noordwijk (1481)18

, tr. NN. 

Uit dit huwelijk: 

1. JohanDirksz vanDelft(ca.1430-1486/1487), licentiaat in de kanonieke rechten, tweede (ver
wante) patroon en (tweede) vicaris (1477-1486)12

•
28 op het Sint Anna-altaar in de Oude Kerk 

van Delft, (verwante) executeur van de wil van Mr. Matthijs, eerste (verwante) patroon 
van een vicarie op het St Nicasiusaltaar" in de Oude Kerk. 

llc NN Jans dr. van Delft, tr. Dirk NN. 
Een zuster van Mr. Matthijs Jansz van Delft was gehuwd met Anthonis Aelbrechtsz de Viselaer, schout 
van Schoorl'' . Indien dit dezelfde 'NN Jansdr' betreft, moet zij dus tweemaal gehuwd zijn geweest, 
Maar natuurlijk kunnen er meer dochters zijn geweest, 

Uit dit huwelijk: 

1. Thomas Dircksz, priester, overl. 1511/1512, kapelaan op het Nicasiusaltaar in de Oude Kerk 
van Delft2

7,37• 

Ild Arent]anszvanDelft, geb. ca. 1430, verm. over 1. kort na 1500, tr. NN. 
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Rechtstreekse nazaten van ArentJansz in de derde (of wellicht vierde) generatie zijn zeer waarschijn
lijk: 

1. DirckJorisz, volgt !Va. 
2 . JoostJorisz. 

In 1542 is JoostJorisz te Delft eigenaar van een morgen twee hont land in Noordwijk56• 

Zonder nummer.Jan Mager, eigenaar en boer op de Hoeve Bronsgeest in Noordwijk, tr. NN. 
Het is onzeker of Jan Mager in de parenteel thuishoort (zelf 'verwant' was) of gehuwd was 
met een 'verwante'. Zijn kinderen zijn in elk geval 'verwanten' . 

Uit dit huwelijk bekend3, volgorde onbekend: 

1. JanJanszMager, eigenaar en boer op de Hoeve Bronsgeest in Noordwijk, overl. kort voor 7-
5-1577 (ca. 90 jaar, kinderloos), tr. (1) Annetgen Cornelis; tr. (2) MarytgenJansd1; alias Vrou van 
Schagen. 

2. Geertruyd (Geertgen), volgt Vb. 
3. Nelletgen, on geh. over 1. voor 7-5-1577 ( ca. 70 jaar oud). 
4. Steffenij, on geh. over 1. voor 7-5-1577 ( ca. 70 jaar oud). 
5. Jannetgen, weduwe geworden en overl. voor 7-5-1577 (kinderloos). 

De drie laatste dames woonden in bij hun broer Jan Jansz Mager op de Hoeve Brons geest, en zijn 
daar ook gestorven' . De eerste echtgenote van Jan Jansz Mager was vermoedelijk een dochter van 
Cornelis van der Bouchorst, schout van Voorhout. Bij het huwelijk wilde Cornelis hem een bruid
schat van 1200 Carolus guldens geven, maar Jan zag daarvan af, en fourneerde de som zelf op naam 
van zijn vrouw3• Jan Jansz, die aanvankelijk dus niet onbemiddeld was, werd door zijn tweede 
vrouw en haar zoons nagenoeg kaalgeplukt3• 

!Va DirckJorysz, geb. ca.1490, overl. na 14-6-1543ss, tr. NN. 
Dirck Jorysz' vooralsnog gepostuleerde zoon en kleinzoon Joris Dircxz (Va) en Dirck Jorisz (Vla) 
moeten wel worden ingevoegd, omdat de eerste Joris Dircxz van Uytwijck (VIIa) van wie iets bekend 
is wel niet veel eerder dan 1565 geboren zal zijn. 
In 1542 is DirckJorisz te Delft eigenaar van acht morgen land in Noordwijk56• 

Uit dit huwelijk gepostuleerd: 

1. Joris Dircxz, volgt Va. 

Va Joris Dircxz, verm. geb. Delft ca. 1515, tr. NN. 

Uit dit huwelijk verondersteld: 

1. JoostJoriszKeyser. 
Aangezien Joost Jorisz Keyser nog leeft in 1606, is het niet waarschijnlijk dat hij gezien moet wor
den als de gepostuleerde kleinzoon van ArentJ ansz onder !Id. 

z. DirckJorisz, volgr Vla. 

Vb GeertruydJansdr(Mage1), verm. geb. Noordwijk ca.1490, overl. geruime tijd voor 5-7-15773, 

tr. Michiel NN. 
In een vrij late bron'' wordt Geertruyd Jansdr als eerste patroon in de familie Van Brontgeest ge
noemd. Zie ook mijn eerdere publicatie uit 2000'. Ik twijfel er nu aan of Geertruyd wel patrones is 
geweest. Zij had, als zuster van JanJansz Mager en bovendien eerder dan hij overleden, zeker lagere 
rechten dan haar broer. Mijns inziens was Geertruyds zoon Jan Michielsz de eerste patroon in het 
geslacht Cuyper/Steur/Brontgeest, als erfgenaam van zijn oom Jan Jansz Mager. Een iets vroegere 
bron'0 noemt Geertruyd dan ook niet als patrones, maar begint met Jan Michielsz. 
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Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend3: 

1. Jan, volgt VIb. 

z. Marytgen Michiels, woont 1577 in Maastricht. 

Vla DirckJorisz (van Uytwijck), geb. Delft ca. 1540, tr. NN. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joris Dircxz, volgt VIIa. 
Op 12 december 1602 brengt JoostJorisz Keyser als patroon en ( ... onleesbaar) van Joris Dircxz van 
Uytwijck als voogd van Dirck Jorisz van Uytwijck de Heilige-Geestvicarie in de kerk van Noord
wijk aan 57. Deze JoostJorisz Keyser schrijft bovendien op 8 maart 1606 de St.-Nicasiusvicarie in de 
Oude Kerk van Delft over op Heyndrick Cornelisz te Delft, de oudste zoon van Cornelis Michielsz 
van Brontgeest" . 

Vlb Jan Michielsz Cuyper, geb. ca. 1515, kuiper op de Mollaan te Delft3, over 1. na 5 juli 15773, tr. 
NN. 

Uit dit huwelijk bekend, volgorde onbekend': 

1. Michiel, volgtVIIb. 

2. Adriaen, volgt VIIc. 

3. Neeltge, volgt VIId. 

4. Trijntge, volgt VIIe. 

5. Pietertge, volgt VIIf. 

[vanaf generatie VII, volgt] 

Noten 

Afkortingen: 
GAD = Gemeentearchief Delft; GADH = Gemeentearchief Den Haag; GAR = Gemeentearchief Rot
terdam; NA= Nationaal Archief te Den Haag (voorheen Algemeen Rijksarchief); ONA = Oud Notarieel 
Archief; RAL= Regionaal Archief Leiden 

1. A.J. van der Zeeuw, 'Het geslacht Van Brontgeest, later Bronsgeest en Brondgeest, afstammende 
van Cornelis Michielsz Cuyper, alias Steur, alias Brontgeest', in: Gens Nostra 55 (2000), pag. 537 e.v. 

2. Dat de stichter priester was, was eerder uitzondering dan regel. De meeste stichters waren leek. 
Hier valt overigens al op, dat de moeder van de stichter niet wordt genoemd in de verervingsvoor
waarden. 

3. RAL, Verklaring afgelegd voor Notaris Willem Claesz Oudevliet op 7-5-1577 op verzoek van Jan 
Michielsz, kuiper te Delft, door verschillende getuigen, waaruit blijkt dat Jans moeder Geercge 
Jans een zuster was van Jan J ansz Mager, boer en eigenaar op de Hoeve Brontgeest in Noordwijk. 

4. GAR, ONA 150/69 dd. 14-3-1634, overeenkomst tussen de 'vicarie-erfgenamen' van Cornelis Mi
chielsz van Brontgeest ('Steur') voor notaris Adriaan Kieboom. De overeenkomst werd gesloten 
door of in ""nwezigheid van Jan Jans:z Clem huysen , Di rek J ansz Vettekeucken, Claes Claesz Vet
tekeucken, Hillegont Claes (Vettekeucken) geassisteerd door haar man Samuel Pietersz Vlaming, 
en Marytge Gevers geassisteerd door haar man Jan Pietersz Uyterschout, die tevens de belangen 
waarnam van Frederickge en Gerritge Michiels en van de kinderen van Trijntge Adriaens. De over
eenkomst behelsde, datJanJansz Clemhuysen eerstvolgend pretendent was voor de opvolging na 
de dood van Cornelis Michielsz, 'en sec voorcgaende'. Men mag aannemen, dat de 'erfgenamen' in 
volgorde van prioriteit zijn gegeven. 

5. De herkomst van het alias Van Brontgeest is inmiddels duidelijk, en daarover heb ik in dit blad 
gepubliceerd: in: Gens Nostra 57 (2002), pag. 344-345. Het alias Steur is af4:omstig van het huis 'De 
Steur' in Delft, waar Cornelis Michielsz' vader Michiel Jansz het kuipersvak uitoefende: GAR, 
ONA, inv.nr.198, folio 25/33 dd. 9-4-1638. 
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6. Bibliotheek NA: W. van Beuningen, Rapport over de Vicariegoederen in hun verband tot andere 
kerkelijke goederen. Bd. I waarin ( onder andere) de Vicariegoederen in Holland, z.j. (vermoedelijk 
ca. 1880), z.pl.. (N.B. Volgens de auteur van referentie 8 is dit rapport niet officieel gepubliceerd). 

7. Bibliotheek NA: W. van Beuningen, Het Geestelijk kantoor van Delft, Arnhem 1870. 
8. Conrad Grietman, "Vicarieën, genealogie en familiebesef', in: Genealogie 8 (2002), nr.1, pag. 8-11. 
9. Daarnaast bestonden er ook vicarieën onder kerkelijk recht. Daarvan werd de vicaris direct be

noemd door de bisschop of een andere hoge geestelijke, bijvoorbeeld de abt van een klooster. 
In de Reformatie viel het patronaat van vicarieën onder kerkelijk recht toe aan de Staten, die de 
opbrengsten gebruikten voor aanvulling van de traktementen van de gereformeerde predikanten. 
Patroons en vicarissen van lekenvicarieën moesten in de Reformatie hun bezit aanmelden ('aan
brengen') bij de autoriteiten. In principe moesten zij nl. een derde van de opbrengsten afdragen 
voor het onderhoud van predikanten. Deze bepaling werd op alle mogelijke manieren gesabo
teerd, (met name door de adel, die de gelden liever aan verarmde standsgenoten zag besteed) en in 
1666 werd zij door Staten ingetrokken en al betaalde afdrachten werden teruggegeven•. 

10. NA, Civiele sententies van het Hof van Holland, ingang 3.03.01.01, inv.nr. 801, Sent. 154 dd. 29-7-
1676. Citaat: 'Ende rotte respective vicarien, alle de goederen, soo roerende als onroerende, bij de 
voornoemde Mr. Matthijs metter doot ontruymt ende naegelaten, hebbende geassigneert, hadden 
voorts begeert dat soo dickwels alle de respective vicaryen souden comen te vaceren, patroon van 
deselve soude sijn de naeste (dat is de volgende) van de vicarie van St.-Anna in de Oude Kerck van 
Delft, bij den voornoemden Mr. Matthijs Jansz in sijn leven gesticht, te weten de naeste man off 
vrouw van de linie van svaderssijde van de voornoemde MathijsJansz, de outs te van de rechte ende 
nedergaende linie, prefererende de naeste man voor de vrou, hoewel in gelijcke grade, ingevolge 
van de respective fundatiebrieven, soo bij den voornoemden Matthijs Jansz selfts, als de execu
teurs van desselfs testamentaire dispositie gepasseert waren.' De onderstreepte passage, die ook 
voorkomt in de stichtingsakte van de Nicasiusvicarie", is uiterst belangrijk. Deze houdt nl. in, dat 
niet de nog levende patroon van de St.-Annavicarie een openvallend patronaat zou erven, maar 
zijn beoogde opvolger. Wel kon de patroon van de St.-Annavicarie nog andere patronaten hebben, 
die hij had verworven vóór dat van de St.-Annavicarie. Daardoor konden dus de patronaten van de 
vicarieën tussen de verschillende parenteel takken heen en weer gaan. 

11. Volgens de verervingsbepalingen van Mr. Matthijs was het zeer wel mogelijk dat het patronaat aan 
een priester in de volgende parenceellaag toeviel. Er zijn inderdaad aanwijzingen, dat in aanmer
king komende leken ( dus oudste man of vrouw in de volgende paren teellaag) de eerste generaties 
nauwelijks voorhanden waren. 

12. GAD, typoscript collectie Oosterbaan, stichtingsakte van de St.-Nicasiusvicarie in de Oude Kerk. 
13. In het hiervoor genoemde artikel in Genealogie8 wordt een geval behandeld, waarin het patronaat 

uitsluitend in de mannelijke rechte lijn blijkt te vererven. 
14. In een request van 162459 beroepen kerkmeesters van Noordwijk zich op een eerder besluit van Sta

ten, dat patroons indien zij behoeftig waren de inkomsten van de vicarieën mochten behouden. 
In dit licht wordt ook verklaarbaar, dat Cornelis Michielsz Steur, die tot armoede was vervallen', 
enige familierelaties 'begeeft' met rentebrieven, maar daarbij de aantekening maakt 'ten behoeve 
van Cornelis Michielsz Steur''•. 

15. Dit betekent niet noodzakelijk, dat dit onjuist was. Zoals hierboven gesteld•0
, was het patronaat 

van de Anna-vicarie in Delft richtinggevend. De laatste bekende patroon van deze vicarie was 
Wouter Fransz van Buyren, een oomzegger van Jan Cornelisz van Brontgeest, die in 1676 het pa
tronaat in handen had gekregen. Daarna raakt het zicht op deze vicarie verloren. 

16. Deze rentebrieven traden in de plaats van de vicarieën, hadden dus een 'patroon' en een 'vicaris' , 
en volgden ook het desbetreffende verervingsrecht, al of niet gewijzigd door jurisprudentie of 
'gewoonte'. De rente bedroeg meestal 4 of 41/2 %. Deze rente is door mij berekend uit bekende 
opbrengsten en waarden van rentebrieven. 

17. Als de rechtmatige opvolgend patroon onbekend was, mocht de vicaris de vicarie 'reassigneren', 
dat is zijn eigen opvolger benoemen. Zie referentie 6, pag. 11 e.v. 
Ik heb de indruk dat in het geval van de vicarieën van Mr. Matthijs van deze bepaling regelmatig 
gebruik is gemaakt, vooral in de late 17" en de 18' eeuw, en niet altijd te goeder trouw. 

18. Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen, Uitg. Verloren, Hilversum 1994, ISBN 90-6550-266-1. 
19. Dit klooster gaf onderdak aan meisjes van adellijke of in ieder geval zeer aanzienlijke afkomst. 
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Via de families van die meisjes hadden het klooster, de Abdis, en haar adviseurs (onder wie ook Mr. 
Matthijs) nogal wat invloed. 

20. Mededeling van de heer S.P.M. Hiep te Voorschoten. 
21. GAD, typoscript Collectie Oosterbaan, inv.nr. 22-25. Dit typoscript is door dr. J. Oosterbaan (bij 

leven Gemeentearchivaris van Delft) gebruikt als basis voor zijn boek over de Oude Kerk van Delft. 
Er is weinig informatie in te vinden over vicarieën in de Nieuwe Kerk. 

22. Naast de verbindingen die er bestonden tussen Mr. Matthijs zelf en verschillende belangrijke per
sonen in en rond Noordwijk, is het zeer waarschijnlijk dat ook veel van zijn familieleden, onder 
wie zijn vader, daar belangrijke zaken deden. Zie het boek van dr. De Moor (referentie 18). Daar
naast persoonlijke mededeling van dr. De Moor aan auteur. 

23. Er is geen reden aan te nemen dat Arent Jansz priester was. In feite waren de meeste goede gevers 
leek. ArentJansz kan zeer wel zijn eigen parenteel of rechtelijnsafstammelingen als basis voor de 
vererving van het patronaat hebben genomen. 

24. De bepalingen van ArentJansz ten aanzien van de vererving van het patronaat zijn onbekend. 
25. NA, Civiele sententies van het Hof van Holland, ingang 3.03.01.01, inv.nr. 864, Sent. 50 dd. 19-3-

1697. 
26. GAR, ONA 2026/85.92, dd.13-2-1736. 
27. P.M. Grijpink, 'Register op de Parochiën, Altaren, Vicarieën en de Bedienaars, zoals die voorkomen 

in de Middeleeuwse Rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtsen Dom'. 
Het boek, in zeven delen, is onder andere aanwezig bij het CBG. Bij het gebruik van dit register 
valt op, dat kennelijk verschillende stichters vicarieën op een en hetzelfde altaar gevestigd konden 
hebben, waarvan dus ook de vicarissen door andere patroons werden aangewezen. Men moet op
passen voor verwarring. Door de opzet van de zeven delen zijn wel veel gegevens over de vicarissen 
beschikbaar ( dat was tenslotte een kerkelijk belang), maar slechts weinig over de patronaten. 

28. Eerste vicaris is Pieters natuurlijke zoon Hendrick Pietersz, priester van het bisdom Utrecht. 
Stichtingsbrief dd. 17-1-1509, gecopieerd door notaris}. van Ulenbroek te Den Haag op 24-3-1670. 

29. NA, Blaffert op de Ontvangers Geestelijke Kantoren van Delft, Brielle en Leiden, ingang 3.01.34, 
inv.nr. 586, folio 519, luidende: 
Dese vicarye is bevonden geestel. ofkerckel. te wesen. Ziet in de oude bondels van de vicarie Bond.9 
No. 10, ende daarom bij Dirk Crabe in den jare 1654 geapplict. aan dit comptoir generael volgens 
resolutie oflast van haar Ed.Ma., welcke last bij de selve haar Ed.Ma. is vernieuwt aan de Ontfr. 
Bleiswijk bij appostille in dato 26 July 1658 gestelt op de Requeste van Geertge Mighiels Steur. 
Zedert hebben verscheijde pretendenten te vergeefs gesoliciteert om in de possessie te geraken van 
deze goederen, welcke door octroij in dato 21 september 1633 bij verkoopinghe in Rentebrieven 
opt gemene land sij n verandert. Siet onder deses comptoirs renten. De rentebrief ge? No. 109. Nota 
op dese vicarie zijn de Ed. Mo. Heeren gecod. Raden gedient van Berigt ende Advis door de Ontfr. 
Bleiswijk 1. in Mey 1658, 2. in Maart 1663, ter. 3. 9 aug.1677. Einde citaat. 
De uit de opbrengst bekostigde rentebrief bedroeg 3873 gulden, per jaar brengende f. 154:18:-, 
ofwel 4 %. Overigens is in een (veel?) later stadium deze vicarie toch weer in handen gekomen van 
de 'vicarie-erfgenamen'. Zie hiervoor het tekstgedeelte over de Erasmusvicarieën. Hoe en wanneer 
dit gebeurd is, is mij onbekend, en de boeken van Van Beuningen geven hierover geen uitsluitsel. 

30. Deze Adriaan Jansz, die in 1558 of 1559 overleed17 is niet dezelfde als de Adriaan Jansz die in 1559 
vicaris wordt van de Erasmusvicarie en in 1567 terugtreedt als vicaris van de Nicasiusvicarie. 

31. De eisen die Mr. Matthijs had gesteld aan het vicariaat waren iets soepeler dan aan het patronaat. 
De vicaris moest bij voorkeur een wettig verwekte verwant zijn, mits priester of bereid dat te wor
den. Indien niet beschikbaar, kwam een niet-wettig-verwekte verwante priester in aanmerking. 
Die ook niet beschikbaar zijnde, mochten de patroons 'buiten de deur' zoeken. Ik betwijfel of dit 
vaak gedaan werd. Er zijn aanwijzingen dat in sommige gevallen een verwant niet-priester tot vi
caris werd benoemd, die dan uiteraard een priester moest inhuren voor de priesterlijke diensten. 

32. NA, Blaffert op de Ontvangers Geestelijke Kantoren van Delft, Brielle en Leiden, ingang 3.01.34, 
inv.nr. 586, folio 193. Dat Dirck Jorisz van Uytwijck patroon was vóór Cornelis Michielsz van 
Brontgeest is merkwaardig. De laatste was zeker aanmerkelijk ouder. Te overwegen valt, dat Dirck 
tot een hogere parenteellaag hoorde, maar dat is moeilijk te verenigen met de parenteel zoals ik 
die heb opgesteld. Het is ook mogelijk dat de versoepeling van de toepassing van de verervingsre
gels onder invloed van de Reformatie hier een rol speelde. 
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33. GAR, ONA, inv.nr. 198, akte 182, folio 265 dd. 16-12-1638. Hierin wordt als datum van deze donatie 
vermeld 3 juni 1632. 

34. Zowel patronaat als vicariaat waren in principe levenslange posities. Er zijn echter veel aanwij
zingen dat vooral na de Reformatie hieraan nogal eens werd voorbijgegaan. Hoewel de patroon in 
principe vrij was zijn vicaris te kiezen, lijkt zich hier een soort voorrangsrecht te hebben ontwik
keld, waar de patroon niet zonder meer van kon afwijken. Zie ook noot" . 

35. GAD, ONA 1977/55 dd. 26-9-1644, boedelbeschrijving van Cornelis Michielsz Steur. Dat het hier 
de St.-Annavicarie in de Oude Kerk betreft wordt niet vermeld, maar blijkt uit het feit dat Uyter
schout deze vicarie in drie rentebrieven heeft omgezet'0

• 

36. Jan Pietersz Uyterschout, zelf geen 'verwant', trad hier op als de wettige vertegenwoordiger van 
zijn vrouw. Vrouwen waren in die tijd 'handelingsonbekwaam'. Uyterschouts vrouw Marytge 
Goverts was een volle nicht van Cornelis Michielsz. In het licht van de oorspronkelijke bepalingen 
van Mr. Matthijs (man gaat voor vrouw in dezelfde paren teellaag) was dit dus onjuist. 

37. Een zuster van Mr. Matthijs is gehuwd geweest met Anthonis Aelbrechtsz de Viselaer, schout van 
Schoorl'°. Het is onduidelijk of het de moeder van Thomas Dircxz betreft (die dan meermalen ge
huwd moet zijn geweest) of een andere zuster. 

38. Zie de paragraaf over de Nicasiusvicarie. 
39. Dit was in feite in strijd met de uitdrukkelijke wens van Mr. Matthijs, die gesteld had dat geen 

vicaris ooit meer dan een vicariaat kon bekleden". Een dergelijke restrictie gold niet voor het pa
tronaat. Waarschijnlijk was Philip Jacobsz dus patroon-verwant van beide vicarieën en hield hij, 
tegen de voorschriften, ook beide vicariaten in eigen hand. Priester-verwanten waren vermoede
lijk in die periode te schaars voor een al te formalistische benadering. 

40. In 1519/1520, dus als opvolger van Philip Jacobsz, verschijnt Lambert Willems; in 1549/50 volgt 
JoostJacobsz zijn kennelijk permanent afwezige voorganger Johannes Pancrasz op, en in 1554/1555 
volgt WolfardJacobsz zekere Symon Godfriedsz op. Het is echter zeer wel mogelijk, dat hier spra
ke is van twee verschillende vicarieën op hetzelfde altaar. Zie ook Grijpink". 

41. Onder de term 'onduidelijk' versta ik in dit verband wisselingen van of naar personen, van wie het 
familieverband met het geslacht van Mr. Matthijs onbekend is. 

42. Het is mogelijk (maar allesbehalve zeker!) dat het hier respectievelijk de tweede en oudste zoon 
betreft van Jan Michielsz van Brontgeest'. Beiden waren leek en gehuwd•·••, en zouden dus voor de 
waarneming van de priesterdiensten een priester hebben moeten 'inhuren'. Dit was echter geen 
noviteit" , en het was wellicht niet eens zo zeldzaam. 

43. NA, Blaffen op de Ontvangers Geestelijke Kantoren van Delft, Brielle en Leiden, ingang 3.01.34, 

inv.nr. 586, folio 217. 

44. NA, Civiele sententies van het Hof van Holland, ingang 3.03.01.01, inv.nr. 610, Sent. 119, dd. 28-9-

1605. 
45. Zie de parenteel. 
46. Een eerdere afgedwongen ' terugsprong' vindt plaats in 1654, als na de dood van Jan Cornelisz van 

Brontgeest zijn tante Geertge Michiels met succes het patronaat opeist van alle vicarieën'0 die onder 
Jans vader Cornelis Michielsz van Brontgeest hadden berust. Het is echter mogelijk, datJan Corne
lisz al geen patroon meer was, maar 'slechts' vicaris. Deze bron'0 is hierover niet duidelijk, maar 
ook een ander stuk• suggereert dat Cornelis Michielsz de laatste terechte patroon uit de familie Van 
Brontgeest was. Dan zou het hier een patroonsoverdracht in dezelfde paren teellaag betreffen. 

47. Zowel Johanna van Es als haar moeder Neeltje Bruinis handelden formeel onjuist door zich als 
patronessen op te stellen. Voor beiden geldt, dat in dezelfde paren teellaag mannen aanwezig wa
ren. Neeltje had in 1736 met haar parenteellaaggenootJob van Aken een schikking getroffen' 6 over 
de verdeling van een viertal rentebrieven, waarbij zij expliciet Job van Aken als patroon erkende. 
Niettemin handelde zij met de haar (ofliever haar zoon Cornelis) toebedeelde rentebrieven alsof 
zij daarvan patrones was. 

48. Weer een voorbeeld van strijdigheid met Mr. Matthijs' regels. Zie ook noot 39. 
49. Dit is een interessant voorbeeld van het effect van de opvolgingsregels die Mr. Matthijs had ge

steld. In 1627 was kennelijk de patroon van de Nicasiusvicarie (en misschien ook van de Annavi
carie), Joost Jorisz Keyser, overleden. Patroon van de Annavicarie was inmiddels Dirck Jorisz van 
Uytwijck, die daarom niet de Nicasiusvicarie kon erven! De laatste ging dus naar Dircks gedood
verfde opvolger Cornelis Michielsz, die later ook patroon werd van de Annavicarie, want dat kon 
dus weer wel! 
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Eindredacteur Van Wijngaarden 

Per 1 januari 2006 heeft C.H. van Wijngaarden om hem moverende redenen zijn functie van eindredac
teur van Gens Nostra neergelegd. Hij heeft twee perioden meegewerkt in de redactie van ons maand
blad, eerst als hoofdredacteur, daarna als eindredacteur, samen 15 jaren. De redactie dankt hem voor de 
prettige samenwerking en wenst hem rustiger tijden toe. 

Bevolkingsregisters makkelijker in te zien 

De oude bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Emmen, Meppel, Norg, Nijeveen en Peize 
zijn vanaf 09-11-2005 op microfiche te bekijken. Dat is een verbetering voor mensen die familieon
derzoek willen doen. De registers op microfiche zijn nu zowel bij de gemeenten Emmen, Meppel en 
Noordenveld (op afspraak) als in het Drents Archief te raadplegen. Een printje maken vanaf microfiche 
kan ook. Dat was bij de originele bevolkingsregisters niet mogelijk vanwege de kwetsbaarheid van de 
band. De gemeenten hebben de registers over het algemeen vanaf 1850 tot in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw bijgehouden. 

Het overzetten van de bevolkingsregisters op microfiche is het resultaat van de samenwerking van de 
gemeenten Emmen, Meppel en Noordenveld met het Drents Archief. 

Alle bewoners bij elkaar 

In de registers zijn van elk adres de volgende gegevens vermeld: van alle bewoners.(jnclusief dienst
boden, inwonende oma's of kostgangers) de voor- en achternamen, het geslacht, de geboortedatum 
en -plaats, de kerkelijke gezindheid, de burgerlijke staat en het beroep, de relatie van elke bewoner tot 
het gezinshoofd, de datum waarop men op een adres is komen wonen, de verhuisdatum en het nieuwe 
adres en soms de overlijdensdata van de bewoners. 
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De bevolkingsregisters zijn vooral nuttig voor het achterhalen van geboortedata na 1902 en verhuizin
gen. Vaak zijn er aparte registers aangelegd voor dienstboden of bijvoorbeeld schippers (in Meppel). 

Meer bevolkingsregisters 

De bevolkingsregisters van bijna alle Drentse (voormalige) gemeenten zijn nu zowel in het Drents Ar
chief als bij de gemeenten op microfiche beschikbaar. Een uitzondering vormen de registers van Anloo, 
Gasselte, Gieten (gemeente Aa en Hunze) en Ruinen, Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde (gemeente De 
Wolden). Deze registers zijn op afspraak in origineel bij de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden te 
raadplegen. 
Meer informatie over de bevolkingsregisters is te vinden op de website van het Drents Archief: www. 
drentsarchief.nl 

Utrechts Archief wint kort geding Zaterdagsluiting 

In juni 2005 besloot het bestuur van Het Utrechts Archief de studiezalen op zaterdagachtend te slui
ten in de maanden september en oktober. Na uitgebreid onderzoek naar de kosten en baten van de 
zaterdagopenstelling besloot het bestuur de studiezalen de sluiting op de zaterdagochtenden voort te 
zetten. Enkele bezoekers vochten deze beslissing in een kort geding aan. Op 1 november 2005 heeft de 
rechter de volgende uitspraak gedaan: 

Het bestuur van Het Utrechts Archief is in redelijkheid tot haar beslissinggekomen dat de zaterdagopening niet 
langer gehandhaafd kan worden; dit oordeelede de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht in zijn vonnis 
van vandaag naar aanleiding van het kort geding dat een aantal bezoekers tegen de zaterdagsluiting aanhangig 
had gemaakt. De bezoekers hadden gevorderd dat het bestuur van Het Utrechts Archief gedwongen zou worden de 

zaterdags/uiting ongedaan te maken op straffe van een dwangsom. Deze vordering is door de voorzieningenrechter 
afgewezen, waarbij. de betreffende bezoekers zy·n veroordeeld in de proceskosten. 

Vierde Duits landdag in Verenigingscentrum 

Op zaterdag 4 februari 2006 zal voor de vierde maal in het Verenigingscentrum van de NGV de "Duits
landdag" worden gehouden. 
Er zullen experts aanwezig zijn uit o.m. het Artland, het Bentheimer- en Emsland, Hessen, Osnabrück 
en de Werkgroep Geneaologisch Onderzoek Duitsland. 
Iedereen, ook niet-leden, zijn van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur aan de 
Papelaan 6 te Weesp. 

Haags Gemeentearchief zoekt vrijwilligers voor de Virtuele Studiezaal 

Het Haags Gemeentearchief heeft in 2005 het project De Virtuele Studiezaal gelanceerd. Met dit project 
wil het gemeentearchief komen tot een on-line versie van de gewone studiezaal. In de Virtuele Studie
zaal zullen de ca. 2.5 miljoen microfichebeeldjes, die nu op de studiezaal van het Haags Gemeentear
chief geraadpleegd kunnen worden, via het internet beschikbaar worden gesteld. 

Een begin is gcmaalct 1nct het beschikbaar s te llen van akten van de Burgerlijke Stand; hie rn a z ullen be

volkingsregisters, doop-, trouw- en begraafregisters en bij voorbeeld bevolkingsregisters en notariële 
archieven gaan volgen. 

De op deze manier beschikbaar gestelde bestanden kunnen via de internet applicatie ook nader worden 
ontsloten. S~~s enkele weken worden de huwelijksakten geïndiceerd op de namen van bruid en brui
degom, ouders, getuigen, beroepen en leefiiJden. Deze gegevens worden ' toegevoegd' aan de afbeeldin
gen van de originele akten, zodat die bestanden op al deze gegevens kunnen worden doorzocht. Het 
zoekresultaat presenteert niet alleen - zoals in een aantal andere zoekprogramma's het geval is - de 
aldus geïndiceerde informatie, maar daarnaast ook een afbeelding van de originele akte. 
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Dit werk gebeurt nu door amateur-genealogen thuis, achter de pc, tot zelfs ver in het buitenland. Bin
nenkort gaat een groep van enthousiaste vrijwilligers van start om samen met medewerkers van het 
gemeentearchief dit project nader vorm en vaart te geven en ervoor zorgen dat het werk van de indivi
duele genealogen wordt gecontroleerd en aangevuld. Een geheel nieuwe werkruimte is hiervoor gerea
liseerd in de Haagse Tramtunnel aan het Spui (kruising Grote Marktstraat), achter 'De Affiche Galerij' . 
Hier zullen de vrijwilligers in een ontspannen sfeer en met deskundige begeleiding dit belangrijke 
project gaan uitvoeren. 

Bent U geïnteresseerd en vindt U het leuk om samen met anderen en in nauwe samenwerking met 
medewerkers van het Haags Gemeentearchief een bijdrage te leveren aan de Virtuele Studiezaal en ~ 
heeft U hiervoo~ n in de week beschikbaar, meldt U dan bij het Haags Gemeentearchief. Het 
telefoonnummer van het HGA is 070-3537013. Aanmelden per email kan ook: postbus hga.denhaag.nl. 
Belangstellenden zullen worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking en voor uitleg over het 
project. 

Frans van Rooijen 
Coördinator vrijwilligers Haags Gemeentearchief 

Landsarchief Suriname 

Het Landsarchief van Suriname is de bewaarplaats voor archieven van overheids-
instellingen en particulieren. Bij de Landsarchiefdienst kunt u archieven raadplegen vanaf de periode 
1846. Op deze website kunt u de inventarissen van de archieven raadplegen.Voor nadere info raadpleeg: 
www.landsarchief.sr 

Nieuwe leden 
Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 

130703 
130728 
130700 
130701 
130702 
130704 
130705 
130706 

130707 
130708 
130709 
130710 
130711 
130712 
130713 
130714 
130715 
130716 
108388 
130731 
130717 

130718 
130719 
130720 
130721 
130722 
130723 
130724 
130725 
130726 
130727 
130729 

Dhr.J.M.A. Houd ijk Cervanteslaan 87 3533 HTUtrecht 
Mw.T.Jongbloed-Barrelds Van Ostadelaan 721701 LK Heerhugowaard 
Dhr.J. Woldringh Voorstraat 13 4054 MV Echteld 
Dhr. H.B. Haaijer Oude eegserweg 17 9471 PT Zuidlaren 
Dhr.J. Kleinhuis Tjalling H Haismastraat 8 9251 A v Bergum 
Dhr. S.F. Mal tha Koudelaan 3 3723 ME Bilthoven 
Dhr.J. Tolsma Elskamp 5 3984 NB Odijk 
Dhr.T.A.M. van den Mosselaar Shakespearezijde 46 2725 NN Zoetermeer 
Dhr. P. Hoogendoorn Assinklanden 69 7542 BB Enschede 
Mw.J. Hiemstra-OtterHegedijk 6 9089 BN Wijtgaard 
Dhr. F. Zwerver Eenhoorn 13 1188 BH Amstelveen 
Dhr.W. op den Buysch Weetterbeekweg 9 6001 VH Weert 
Dhr.J.C. Vlijm Brucknerlaan 2 2253 es Voorschoten 
Dhr.P. B. Lijnkamp Castricumhoeve 14 3137 RN Vlaardingen 
Mw.A. Broekmans Keijzersdijk 62 4941 GG Raamsdonksveer 
Dhr.drT.A. Wouters Beethoven laan 4 5242 HL Rosmalen 
Dhr.C.J. M. WolffRhij ngeesterstraatweg 79 2341 BR Oegstgeest 
Dhr.J. P. Huigen ProfKouwerstraat 52 2035 CD Haarlem 
Vereniging Veluwsw Geslachten Lange Vore 32 3902 GP Veenendaal 
Dhr.W.J.J.M. Diemel De Geerkamp 13-20 6545 HJ Nijmegen 
Dhr. B.C.F. Schoon:i.crt :Ebstroom 88 3 224 CG Hellevoetsluis 
Mw.W. Bunnik-Nederpel Burgvd Voortv Zij plaan 47 3571 VT Utrecht 
Dhr.H.M. Vroomans Schutterslaan 10 5708 EB HELMOND 
Dhr.A.C. van der WolffDe Kam pen 172 7943 HT MEPPEL 
Dhr.A.J. BirkhoffWissekerkestraat 6 3086 JW Rotterdam 
Dhr. T. Kouwenhoven Nudestraat 14 6701 CE Wageningen 
Mw.H.M.P. Bierens-Florisse Hertgang 17 5508 Le Veldhoven 
Mw.A.G. Mooij Boonackers 8 7824 PW EMMEN 
Mw.H.H.PH.A. Manten-Dingemans F Koolhovenstraat 105 3555 VH Utrecht 
Dhr.C.J. Rijnders Aziëlaan 434 3526 SN UTRECHT 
Mw.M.J. van derTak-Vermaseren Groenhoven 6091103 LS Amsterdam Zuidoost 
Dhr.J. B. M. Wind Elzen weg 13 9603 DJ Hoogezand 
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130730 
130732 
130733 
130734 
130735 
130736 
130737 
130739 
130740 
108389 
130738 
130741 
130742 
130743 
130744 
130745 
130746 
130747 
130748 
130749 

Dhr.L.A.F. Schoffelen Irenestraat 546336 T Z Hulsberg 
Dhr.J.H. van Meenen Dotterlei 651 2906 BN Capelle a/d IJssel 
Dhr.T. Doren bos 4, Chemin Taverny ctt-1218 Le Grand-Saconnex Suisse 
Mw.G.J. de Beer-van Asselt Mycene 73823 KS Amersfoort 
Mw. T. Ligt Ganzewei 38 6662 RS Elst GLD 

Dhr.T.C. Haslam-Jones 56 Fernhill Drive, Stacksteads QQ204 OLl 3 8Js Bacup, Lancashire u .K. 

Dhr.R. Tjerks Havikskruid 27 3892 AA Zeewolde 
Dhr.A.J. Schutten Patrijsstraat 9 7557 PB Hengelo ov 
Dhr.C.J. den Dopper Jupiterlaan 18 3318 Je Dordrecht 
St Van Vuijlturv tot Ve(e)lenturfVlamingstraat 52 2713 RS ZOETERMEER 
Dhr.H. van de Beek Florijn 318253 DL Dronten 
Mw.A. M. Chapelier-Blaakman Statenstraat 37 4551 vv Sas van Gent 
Mw.C.M. Stroop-Weiman Langetuin 1361689 JH Zwaag 
Dhr. K. Kruk Mincl< 13 1602 DE Enkhuizen 
Dhr.C. GrootAbbert33 1274 Enhuizen 
Dhr.dr J.G. N. Swart Aleyda van Raephorstlaan 133 3054 CR Rotterdam 
Mw.C. Steffens Hyacinthenstraat 30 2071 PV Santpoort Noord 
Mw.L. van de Braak Hollywoodlaan 2221325 GS Almere 
Dhr.J.F.J. Mols Pieter Breugellaan 5 5056 CB Berkel Enschot 
Dhr.L. Hoexum Randweg 142 7944 BP Meppel 

Agenda 

14 feb 20.00 uur.Afd.Kempen enPeelland 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgieplein zo, 5628 XJ Eindhoven. Spreker: Jean Coenen. 
Onderwerp: "Soldaten van Napoleon" 

14 feb 20.00 uur.Afd. West Noord-Brabant 
De Wegwijzer, Steendorpstraat z, Breda. Spreker: Mevr.Mr.Beatrix van Erp-Jacobs. Onder
werp: "Nalatenschappen en conflicten" 

15 feb 19.00 uur. Afd. Zuid-Limburg 
"Trefcentrum", Wilhelminastraat 3, Nuth. Spreker: M.Bruls. Onderwerp: "Nuth: do1p van ver
rassende verhalen" 

16 feb 20.00 uur.Afd.LandvanCuijkenRavenstein 
Zaal Amanshof, Weth.Linderstraat 68, 5455 BM Wilbertsoord. Spreker: Dhr.H.Beijers. On
derwerp: "Regesten m.b.t. Land van Cuijk,gevonden in het Brusselse Archief'. 

18 feb 13.30 uur. Afd. Friesland 
Restaurant Onder de Luifel, Stationsweg 6, Leeuwarden. Spreker: dhr.A.Cuperus. Onder
werp: "Ontstaan en geschiedenis van Het Bildt". 

zo feb 20.00 uur. Afd. Kwartier van Nijmegen 
Oud Burgeren Gasthuis, Prof.Cornelissenstraat 2, Nijmegen. Spreker: Dhr.R.F.Vulsma. On
derwerp: "Enkele grepen uit het oudvaderlandse familierecht" 

21 feb 20.00 uur. Afd. Betuwe 
Streekmuseum, Plein 46-48, Tiel. Spreker: Dhr.G.B.Janssen. Onderwerp: "19e eeuwse steen
bakkers en hun familierelaties". 

11 mar 14.00 uur. Afd.Achterhoek en Liemers 
Boerderij 'Boldiek' , Boldijk 6, Halle. Spreker: dhr. B. Eenink. Onderwerp: "Um Halle hen ... " 
Van de Kappe naor de Radstake em van deTolhutte tot de Spekvoshutte. 

14 mar 20.00 uur. Afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg 
Café "t Oude Nest", Jan Lenartzstraat z, Oisterwijk. Spreker: dhr. F.C.Kluit. Onderwerp: "Ge
nealogische vondsten in boeken" 

25 mar 13.30 uur tot 16.00.Afd.Zaanstreek-Waterland 
De Zoeker, openbare Basisschool, Fortuinweg 12, Zaandijk. Introductie Gensdata Pro en 
workshop 

19 apr 20.00 uur. Afd. Zaanstreek-Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend. Ledenvergadering, aansluitend lezing 
door dhr. H. Rijswijk 

31 mei 20.00 uur. Afd. Zaanstreek-Waterland 
Ev.Luth.gemeente, Vinkenstraat 36, Zaandam. Spreker C.Heijstek. Onderwerp:"Heraldiek" 
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50. GAD, ONA 1739/140. 
51. Het betreft hier waarschijnlijk de kleinste rentebrief van 1480 ponden. Het hierop volgende con

flict ging zeker over de rechtmatigheid van de begeving door UrbanusJansz van de grootste brief. 
52. GAD, ONA 2368/136. 
53. Joan van Twedde zocht dus zeer ver weg. Eerder, in 1697, had Nicolaas Jansz Vettekeucken alias 

Vinckesteyn {IXg) ook al ver gezocht, toen hij Johan Slecht (XIm-1), zoon van zijn kleindochter 
Margareta van de Heym, met een vicariaat bedacht''· 

54. In veel gevallen blijkt het vicariaat in strijd met de regels te eindigen met de dood van de patroon, 
en blijkt de nieuwe patroon een andere vicaris te benoemen (Nicolaas Sleght was nog in leven45) . 

Zie ook noot34• Of de afgezette vicaris zich hier altijd voetstoots bij neerlegde is niet duidelijk. 
55. NA, Civiele sententies van het Hof van Holland, ingang 3.03.01.01, inv.nr. 514, folio 47 dd. 14-6-

1543. In de parenteel is aangenomen dat Dirck Jorysz behoorde tot een hogere paren teellaag. Hij 
zou ook ouder kunnen zijn geweest, maar dat kan nooit veel zijn: Mager was bij zijn overlijden in 
1577 'omtrent 90 jaar oud'. 

56. Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Morgenboek 1542 van Noordwijk/Noordwijkerhout. 
57. NA, Blaffert op de Ontvangers Geestelijke Kantoren van Delft, Brielle en Leiden, ingang 3.01.34, 

inv.nr. 586, 'los stuk, niet opgenomen in de Blaffen'. 
58. Als eerste vicaris wijst hij zijn bastaardzoon Hendrick Pietersz aan, priester van het bisdom 

Utrecht. 
59. Bronnen met dit nummer zijn copieën uit het Manuscript-Kloos, ontvangen van de heer S.P.M. 

Hiep. De auteur J. Kloos schreef de bronnen die hij gebruikte letterlijk over, helaas zonder de oor
spronkelijke vindplaats aan te geven. Het manuscript was de basis voor zijn boek 'Noordwijk in 
den loop der eeuwen', uitgegeven bij A. Dorsman, Noordwijk 1928. Het manuscript bevindt zich 
bij de gemeente Noordwijk. 

60. GAR, ONA 203/183 (folio 286), dd. 21-5-1642. Van de in deze akte genoemde 'bloedverwanten van 
Mr. Matthijs' zijn alleen Dirck Jansz Vettekeucken, Jan Jansz Clemhuysen en Claes Claesz wer
kelijke afstammelingen van de vader van Mr. Matthijs. De andere genoemden zijn echtgenoten 
(en daardoor in die tijd wettelijke vertegenwoordigers) van vrouwelijke bloedverwanten van de 
pastoor. De tekst van de akte lijkt wel aan te tonen, dat Belitge Pietersdr. van Treslong zelf geen 
bloedverwante van Mr. Matthijs was. Zie echter ook noot 64. 

61. De naam Clemhuysen wordt ook wel gespeld Cleynhuysen of Cleinhuisen. Gegevens over de fami
lie in Delft zijn gevonden onder alle varianten. Oorzaak van de verwarring is vermoedelijk een uit 
de oorspronkelijke inschrijvingen goed te verklaren interpretatieverschil van het oude schrift. 

62. De bijdrage vanuit de nalatenschap van Mr. Matthijs aan de vicarie was zeer belangrijk, en bedroeg 
veel meer dan de helft van de totale waarde' 8•64 • Maar dan nog is niet in te zien, waarom Belitgen 
deze overeenkomst sloot. De bepalingen van Pieter de Bastaard waren glashelder; niets in de 
stichtingsbrief wijst erop, dat door of namens de 'vicarie-erfgenamen' van Mr. Matthijs enigerlei 
voorwaarde was gesteld. 

63. Jan Jansz Clemhuysen is in of voor 1643 overleden. Neeltje Stevens is de vrouw van Pieter Jansz 
Gouwenaer, en als afstammelinge van Mr. Matthijs' vader feitelijk partij. 

64. GADH, ONA, inv.nr. 76, folio 220 dd. 8-9-1646. Ook deze tekst suggereert, dat Belitge Pietersdr van 
Treslong niet in de parenteel van Mr. Matthijs' vader past. Volgens nog lopend onderzoek van de 
heer S.P.M. Hiep te Voorschoten met als kernthema 'Van Treslong' valt niet uit te sluiten, dat via 
een tweetal 'onechte' geboortes er toch banden tussen de families van Mr. Matthijs en Belitgen (i.c. 
de Van Treslongs) bestaan. 

65. NA, Blafferc op de Ontvang ers Gees telijke Kantore n v a n Delft, Brielle en Leiden, ingang 3.01.34, 
inv.nr. 592, stukken betreffende de vicarieën. 

66. De laatste zin slaat vermoedelijk op het bevel van Staten aan houders van lekenvicarieën om deze 
'aan te brengen' . Zie ook noten 9 en 57. 

67. De eis was uitgebreider, zie hiervoor de parenteel onder Geertge Michiels Cuyper {Vlllc). Ik heb 
de indruk, dat de breedte van de eis hoofdzakelijk door Van Buyren bedoeld was om erkenning 
van zijn brede patronaatsrechten te verkrijgen. Ten slotte waren alleen de papieren betreffende de 
Anna-vicarie in Delft in Uyterschouts bezit, en Van Buy rens moeder had al enige patronaten op de 
erven van haar tantezegger Jan Cornelisz van Brontgeest 'veroverd'. 

[wordt vervolgd] 
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het portret van ... 1 

[Johannes van Gorkum] 

Johannes van Gorkum, ged. Leeuwarden 21-2-1790, lintwever, koordenmaker, over 1. Sneek 13-10-

1871, zn. van Dirk van Gorkum en Antje Johannes Frank, tr. (1) Bolsward 17-8-1817 GrietjeFeddes 
Weidema, ged. Bolsward 20-2-1797, overl. Bolsward 20-2-1822, dr. van Fedde Ruurds Weidema 
en Lolkje Annes Heijstra; tr. (2) Sneek 28-1-1838 Maria Petronella Hendrica Spoor, geb. 's-Graven
hage 25-10-1807, overl. Sneek 2-5-1840, dr. van Rijk Rijkers Spoor en Elisabeth van Gent; tr. (3) 

Sneek 25-12-1842AnnaBoomsma, geb. Berlikum 21-11-1801, over 1. Sneek 12-9-1871, dr. van Benja
min Boomsma en Reinou Plet. 

Het afgebeelde portret is gemaakt ter gelegenheid van de 79' verjaardag van Johannes van 
Gorkum op 21 februari 1869. De fotograaf is niet bekend. 

Johannes noemde zich ook: Johannes Frank van Gorkum, naar zijn moeder Antje Johannes 
Frank. De vader van Johannes, Dirk van Gorkum, overleed begin 1795 in het tuchthuis te 
Leeuwarden.2 Daar zat hij samen met zijn vrouw, nadat zij in 1794 voor twee jaar waren ver
oordeeld wegens het verpanden van gehuurde spullen.3 Johannes is de achterkleinzoon van 
Jan Dirks van Gorkum (1659-1726), scherprechter te Leeuwarden en Groningen, gehuwd met 
Anna Margaretha Snijder.4 

Mevr. drs. l.J. van Bekkum 
Noten 

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag.14-15. 
2. Begraven Leeuwarden 10 januari 1795. 
3. Rijksarchief Leeuwarden, toegang 14. Hof van Friesland, Criminele Sententie, dossier nr. 4806, 3 

juni 1794. Dirk van Gorkum. 
4. C. R.H. Snijder, Het scherprechtersgeslacht Snijder/Schneider te Kampen (1687-1791), in: Gens Nos

tra 51 ( 1996), pag. 317-348. 
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het portret van ... 1 

[Bartle Faber] 

Bartle Faber, geb. Akkrum 8-8-1815, hoofdonderwijzer in Nuis (gem. Marum), overl. Gronin
gen 6-5-1893, zn. van Eeltje Wiebrens Faber, grofsmid, en Antje Pieters Dijkstra, tr. (1) Ma
rum 14-10-1848 Geertruida Damsté, geb. Nuis 29-4-1823, overl. Nuis 23-4-1863, dr. van Reinder 
Damsté, dominee, en Baukje Wilhelmij; tr. (z) Nuis 1-5-1864PetronellaBrongers, geb. Groningen 
22-2-1827, onderwijzeres, overl. Groningen 1-9-1896, dr. van Roelf Brongers, schoolmeester, 
en Elizabeth van Beek. 

Uit het eerste en tweede huwelijk zijn te Nuis acht kinderen geboren. 

Na het overlijden van zijn beide ouders verbleefBartle Faber van z juli 1825 tot zijn ontslag op 
29 maart 1836 in de kolonie Veenhuizen in Drenthe (afdeling arbeidersgezinnen en wezen). 

Het portret is circa 1885 gemaakt door fotograaf Godfried de Jong, Heerestraat te Groningen. 

P. Ruijsch van Dugteren 
Noten 

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie Gens Nostra 59 (2004), pag. 14-15. 
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Het Internet Adresboek 
Eind juni [ 2005] is het Internet Adresboek on 
line gegaan in Nederland. Zoals er een tele
foonboek is voor het opzoeken van telefoon
nummers is er dus nu het Internet Adresboek 
voor het opzoeken van internetadressen. 

Meld uw e-mailadres en/of website nu aan. 
Iedereen die beschikt over een e-mailadres 
en/of internetadres kan zich bij het Internet 
Adresboek laten registreren. Door u aan te 
melden verzekert u uzelf ervan dat uw gege-

e-mail-adressen en/of websites van 
familiebladen: 

Aldfaers Erf [ sept. 2005] : 

www.schotanus-stichting.com 

Beukema/Buikema familiebrief [sept. 2005]: 

http://home-3.tiscali.nl~mwfaha70 

Boukrant [okt. 2005] : 

e-mail: 
j.boumeester@hetnet.nl 

Bij Uitstek [sept. 2005]: 

www.heijstekfamilie.nl; 
e-mail: 

administratie@heijstekfamilie.nl 

't Duikertje [sept. 2005 ]: e-mail voorzitter: 
pietduijkcrs @homc.nl 

Familiestichting Moret [okt. 2005]: 
www.moret.info 
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apenstaartjes en 
wwweefjes 

vens eenvoudig en direct gevonden kunnen 
worden door zakelijke relaties, nieuwe ldan
ten en bekenden. 

Voorheen was het zoeken van een internet
adres vooral een kwestie van het raadplegen 
van zoekmachines: een tijdrovende en lang 
niet altijd succesvolle procedure. Het Inter
net Adresboek biedt daarvoor nu een eenvou
dig en snel alternatief. U vindt de site op: 

www.internetadresboek.nl. 

Festina lente [sept. 2005 ]: 

http://www.vanderbijlen.nl/ 

Hamers Bulletin [nov./dec. 2005]: 

www.hamers.tk 

Heden en verleden [okt. 2005]: 
www.hedenenverleden.nl; 

e-mail secr.: 
riadegraaf@planet.nl 

Helm-Nieuws [herfst zoos]: 
e-mail: 

helmhuis@wanadoo.nl 

HetLe(e)verOrgaan [juli zoos]: 
e-mail secr.: 

arjan.inge@planet.nl 

Olschoo rn kroniek [okt. 2005]: 

e-mail: )4 

kroniek@familiestichting-olsthoorn.nl 

Gens Nostra 61 (2006) 



)<J 

archiefnieuws 
Nieuws van de Groninger Archieven 

Over de geschiedenis van joodse gemeenschap
pen in Groningen 
De site www.jodeningroningen.nl biedt over 
alle gemeentes een historische inleiding en 
een paar afbeeldingen. Verder kan gezocht 
worden naar genealogische gegevens en is 
er een uitgebreide literatuurlijst. Op www. 
joods-leven.net is het mogelijk de geschiede
nis van de gemeenschappen in de regio Gro
ningen te vergelijken met die in Westfalen 
(Duitsland) en Lublin (Polen). Over die drie 
gebieden worden verhalen verteld over per
sonen, gebouwen of buurten en maatschap
pelijke verschijnselen. Centrale thema's 
zijn: religie, juridische positie en beroepen, 
dagelijks leven en cultuur, mobiliteit en zelf
beeld. U kunt zoeken via deze thema's of via 
de regio's. De site heeft ook een tijdbalk, een 
woordenlijst en een literatuurlijst. Ter illu
stratie zijn er naast plaatjes ook film- en ge
luidsfragmenten. Op vele manieren ziet u zo 
de overeenkomsten en verschillen tussen het 
joodse leven in Europese gebieden buiten de 
grote steden. 

Onderzoeksgids voor archieven van lagere over
heden in Drenthe, Friesland en Groningen 
Er komen steeds meer inventarissen be
schikbaar van archieven van gemeenten en 
waterschappen en een groeiend aantal _men
sen zoekt in die archieven. Daarom stelden 
archivarissen ui t de drie noordelijke provin
cies een gids samen voor onderzoek in deze 
archieven, die bij de gemeenten en water
schappen ter inzage zijn. De auteurs geven 
een overzicht van de soorten stukken in deze 
archieven, verdeeld naar onderzoeksthema's 
en schetsen de bestuurlijke achtergronden. 
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Ook worden voorbeeldonderzoeken uit
gewerkt, bijvoorbeeld naar het bezoek van 
Koning Willem III in 1873 aan de provincie 
Groningen. 
Deze gids is te koop bij boekhandel Godert 
Walter te Groningen en bij de Groninger Ar
chieven (82 pp. -€ 8,-). 

Studiezaal 
Nieuwe toegangen beschikbaar 
661 Verzameling J. Kuipers, 1681-1864 (her

zien) 
665 Collectie J.S. van Weerden, 1739-1963 

(aangevuld en herzien) 
87 4 Baukumaheerd te Zeerijp, 1666-1915 

1165 Afdeling Kabinet van de Commissaris 
van de prov. Groningen, 1942-1945 

1342 Sint Annen- of Mepschen-gasthuis, 
1479-1980 (herzien) 

1776 Provinciaal bestuur van Groningen 
(Prov. Staten, Gedep. Staten en C.d.K), 
1942-1976 

2202 Bondsspaarbank te Winsum met rechts
voorgangers, 1854-1983 

2203 Departement Middelstum van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, 1823-

2002 

2204 Commissie van Toezicht op het zee
vaart-onderwijs te Groningen, 1923-

1972 
2210 Rijkswaterstaat in Groningen, 1945-

1980. Deel 2, dienstkringen Baflo, Delf
zijl en Groningen en studiedienst Delf

zijl. 
[Groningen, 

Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, 
jg. 5, herfst 2005, pag. 10] 
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Stadsarchief Breda op weg naar een Virtueel Loket 

Per dag bezoeken gemiddeld 106 personen 
onze website: www.stadsarchief.breda.nl. 
Deze website is sterk verouderd, maar de 
voorbereidingen voor een totaal nieuwe web
site zijn bijna afgerond. De nieuwe website 
krijgt dan ook een geheel nieuw jasje, aan
gepast aan de eisen van de Bredase gemeen
telijke huisstijl. Via de huidige website (but
ton Catalogi) heeft u nu drie databases tot 
uw beschikking: THA Atlantis als beeldbank 
voor het bekijken van afbeeldingen; ISIS (In
ternet Studiezaal Informatie Systeem) voor 
persoonsgegevens vóór de invoering van de 
Burgerlijke Stand; Vubis Sm@rt voor boe
ken, tijdschriften en kranten. In 2006 hoopt 
het Stadsarchief zo ver te zijn, dat ook de ak
ten van de Burgerlijke Stand voor u beschik-

baar zijn op internet. De akte is dan als een 
digitale bijlage gratis te bekijken. 

Het programma ISIS krijgt een opvolger, 
Nadere Toegangen, genaamd. De belangrijk
ste reden hiervoor is, dat we in de toekomst 
de bijbehorende akten uit Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken digitaal willen aanbieden. 
Nieuw is Atlantis Archief- en inventarisbe
heer, een programma dat de gegevens uit 
de ruim 600 archiefinventarissen verwerkt. 
Hiermee zijn we onlangs begonnen. Het is 
nu nog onbekend wanneer u via internet in 
de eerste archiefinventarissen kunt zoeken. 
We houden u op de hoogte via Archivaria. 

[Archivaria, nr.13, oktober 2005, pag.19] 

Herlevend regionaal verleden 

De conservering van Nederlandse regionale 
dagbladen 
[Metamorfoze > nationaal programma voor 
het behoud van het papieren erfgoed] 

De conservering van kranten is altijd één 
van de speerpunten van Matamorfoze ge
weest. In de jaren 1998-2001 zijn 48 lande
lijke dagbladen geconserveerd. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn 
opgedaan in een pilotproject dat de KB [Ko
ninklijke Bibliotheek] tussen 1994 en 1996 
heeft uitgevoerd. Daarin werden 35 kranten 
uit de Haagse regio geconserveerd. Dit jaar 
start het derde project. 

Belangrijke bmn 
Regionale kranten zijn een belangrijke bron 
v an inforn-1.atie v oor genealogen en v oor d e 

bestudering van de regionale geschiedenis 
van Nederland. Daarom zijn veel instellin
gen er in het verleden al toe overgegaan om 
deze dagbladen op microfilm te zetten. In 
2004 heeft het Ministerie van OCW middelen 
beschikbaar gesteld voor de conservering van 
regionale dagbladen. 

Inventarisatie 
In 2005 is een inventariserend onderzoek 
uitgevoerd om vast te stellen welke regionale 
kranten er al gedigitaliseerd of op microfilm 
gezet waren. 
Tussen 1840 en 1950 zijn in totaal 479 regio
nale dagbladen verschenen. Uit deze groep 
is een selectie gemaakt van regionale dag
bladen die verschenen tussen 1869-1939 en 
die langer hebben bestaan dan twee jaar. Dit 
leverde een lijst van 190 titels op. Voor elke ti
tel is vervolgens via een vragenlijst nagegaan 
of deze verfilmd of mogelijk gedigitaliseerd 
was. Van de 190 onderzochte titels bleken er 
121 op microfilm gezet. Dat was veel meer dan 
verwacht. 

Prioritering 

Het onderzoek heeft geleid tot een lijst van 
28 belangrijke regionale dagbladen die ge
conserveerd moeten worden. Omdat het niet 
zeker is of alle titels met het beschikbare 
budget verfilmd kunnen worden, is er aan 
de hand van criteria als looptijd en oplage 
een prioritering aangebracht in deze lijst. In 
augustus wordt een begin gemaakt met de 
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conservering van deze titels. De looptijd van 
het project is ongeveer een jaar. 

De resultaten van het onderzoek zijn vast
gelegd in het rapport Herlevend regionaal verle
den: Conservering van Nederlandse regionale dag
bladen. Inventarisatie, selectie en prioritering. Het 
rapport is binnenkort gratis te bestellen bij 
Bureau Metamorfoze. 

Gert-Jan van Velzen, Koninklijke Biblio
theek, Bureau Metamorfoze, Postbus 90407, 
2509 LK Den Haag; 

www.metamorfoze.nl 

[Metamorfoze Nieuws, 
9e jg. (zoos), nr. z, pag. 4/s] 

Nieuw-Archief Huis Bergh gedeeltelijk op microfilm 

Toen de textielfabrikant Jan Herman van 
Heek (1873-1957) het kasteel Huis Bergh in 
1912 kocht van de vorst Wilhlem von Hohen
zollern, nam hij behalve het kasteel te's-Hee
renberg en de bossen van het Montferland 
ook het omvangrijke huisarchief over. 

Gewestelijhe grootmacht 
De nieuwe eigenaar richtte zich niet alleen 
op het herstel van de kasteelgebouwen en de 
overige onroerende bezittingen, maar ook 
op het archief. Het huisarchief uit de peri
ode 1227-1842 (130 meter) werd geordend en 
geïnventariseerd. Dit archief vertelt het ver
haal van de kasteelbewoners, de familie Van 
den Bergh. In de loop der eeuwen groeide de 
familie uit tot een gewestelijke grootmacht. 
De kanselarij hield nauwkeurig het beheer 
van de vele bezittingen en de uitoefening 
van de heerlijke rechten (de rechten die een 
heer heeft) bij . In 1712 stierf de familie Van 
den Bergh uit. Het bezit werd geërfd door 
het Duitse geslacht Von Hohenzollern-Sig
maringen. 

Teloorgang 
In 1842 werd door de vorstelijke Hojkammer 
te Sigmaringen een Registraturordnung in
gevoerd, een vastomschreven rubriekensy
steem. Ook de administratie werd volgens 
deze voorschriften ingericht. Het jaar 1842 
markeert dan ook de overgang van het oude 
naar het nieuwe archief. Het nieuw-archief 
zou uitgroeien tot een 80 meter lang bestand. 

Het archief illustreert de teloorgang van 
de heerlijke rechten en de afbrokkeling van 
goederenbezit door de vele verkopen van na 
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1850. De rubrieken over de marken en geërf
den (de niet-verdeelde of 'woeste' gronden 
en de eigenaren of gebruikers daarvan) geven 
een beeld van de negentiende-eeuwse voort
zetting van een eeuwenoude bestuursvorm. 
De bouwdossiers met bijbehorende tekenin
gen bevatten veel unieke technische infor
matie. 

Negentiende-eeuwse huishouding 
Uit het nieuw-archief van het Huis Bergh 
werden diverse rubrieken in het kader van 
Metamorfoze op microfilm gezet. De ver
filmde rubrieken dragen de door de Hojkam
mer voorgeschreven duidingen in de Duitse 
taal als Armensachen, Bausachen, Fischerei, Kauf 
Verkauf-Tausch, Kirchensachen en Marken . Op 
grond van historisch belang is een aantal 
rubrieken geselecteerd voor de verfilming. 
Deze geven een beeld van de negentiende
eeuwse huishouding van het kasteel, het be
heer van de eigendommen en de uitoefening 
van heerlijke rechten. De materiële toestand 
van het gehele nieuw-archief is sterk verbe
terd door het ompakken in zuurvrije omsla
gen, portefeuilles en archiefdozen. 

Sinds 1946 is het Berghse bezit van Van 
Heek ondergebracht in de Stichting tot in
standhouding der goederen en rechten van 
het Huis Bergh, die zich ten doel stelt het 
kasteel met het daarin ondergebrachte cul
tuurgoed (de kunstcollectie en het archief) 
voor de gemeenschap te bewaren en toegan
kelijk te houden. 

Peter Bresser 
[Metamorfoze Nieuws, 

9e jg. (zoos), nr. z, pag. 6/7] 
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ING-nieuws {Instituut voor Nederlandse Geschiedenis] 

Nieuwe biografieën nu al op internet 
Wat hebben journalist Nico Scheepmaker, il
lustrator Rien Poortvliet en natuurkundige 
George Uhlenbeck met elkaar gemeen? Hun 
korte levensbeschrijvingen komen ooit in 
het Biografisch Woordenboek van Nederland en 
zijn nu reeds via internet te raadplegen. 

Het Biografisch Woordenboek van Nederland 
is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin 
staan korte levensbeschrijvingen van perso
nen die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland 
of in de Nederlandse overzeese gebiedsde
len een rol van enige betekenis speelden. De 
biografieën in miniformaat zijn geschreven 
door een groot aantal deskundige auteurs. 
Tussen 1979 en 2001 verschenen vijf gedrukte 
delen met in totaal 1863 minibiografieën. De 
boeken kunnen bij het ING worden besteld. 
De beschrijvingen staan ook op internet. 

Op dit moment werken onderzoekers aan 
de levensbeschrijvingen van deel 6 . De eerste 
lichting nieuwe levensbeschrijvingen bevat 
onder meer die van Eurocommissaris en mi
nister van landbouw Sicco Mansholt, blij
spelacteur Johan Kaart jr., natuurkundige 
George Uhlenbeck, de Amsterdamse burge
meester Wim Polak, illustrator Rien Poort
vliet, internationaal voetbalscheidsrechter 
Leo Horn, psychiater Jan Bastiaans en jour
nalist Nico Scheepmaker. 

Onlangs zijn elf nieuwe biografieën op de 
site van het ING gepubliceerd. Het betreft de 
volgende personen: 
-Aarden, Jacobus Maria (1914-1997), politi

cus; 
- Lennep, jhr. Emile van (1915-1996), departe-

1n e nraal e n inte rnationaal ambtena ar; 

-Mertens, Petrus Joseph Johannus (1916-

2000), vakbondsbestuurder en politicus; 

- Mönnich, Conrad Willem (1915-1994), lu
thers theoloog en cultuurhistoricus; 

-Mouton, Willem Anne (1856-1946), marine
officier en werktuigbouwkundige; 

-Nieuwenhuijs, Robert (1908-1999), schrij
ver; 

-Polak, Benjamin Sally (1913-1993), medicus 
en politicus; 

-Rees, Catharina Felicia van (1831-1915), 

schrijfster, componiste en feministe; 
-Soetendorp, Jacob (1914-1976), rabbijn en 

journalist; 
- Visscher, Jacobina Berendina (1935-1912), 

schrijfster, vertaalster en feministe; 
- Wielen, Hendrik Gerardus Wilhelmus van 

der (1903-1990), sociaal-geograaf en sociaal 
werker. 

www.inghist.nl/Onderzoek/ 
Projecten/BWN 

Repertorium egodocumenten 19e eeuw 
ING-onderzoekers hebben de titels verza
meld van bijna vijfduizend dagboeken, au
tobiografieën, memories en reisverslagen in 
een internetdatabank. Daarmee is het project 
'Repertorium van in druk verschenen Neder
landse egodocumenten, 1813-1914' voltooid. 
In de database kan onder andere gezocht 
worden op auteur, soort tekst, geografische 
bestemming en periode. In veel gevallen 
zijn de titels van nadere gegevens voorzien. 
Ook geven de samenstellers bij elke tekst een 
waardering aan. De gebruiker krijgt zo een 
idee van het belang van de tekst. 

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/ 
Egodocumenten 

[HG-Nieuws, 
jg. 12, nr. 3, sept. 2005, pag. 6] 

Werknemers Vlissingse Marinewerf 1815-1868 

De namen van 1.608 personen die in de jaren 
1815-1868 werkten bij de marinewerf in Vlis
singen zijn onlangs toegevoegd aan Zeeuws 

Archief ISIS, de genealogische databank van 
het Zeeuws Archief. Per werknemer zijn vele 
gegevens vermeld, terwijl meer bijzonderhe-
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den te lezen zijn in de bijbehorende scriptie 
van Wilbert Weber. 

Vlissingen bezat sinds het einde van de 
zestiende eeuw de scheepswerf van de Ad
miraliteit van Zeeland (de marine). In 1814 

kwam hiervoor het marine-etablissement in 
de plaats. Onder leiding van de 'directeur en 
commandant der marine' werd er gewerkt 
op de 'werf van aanbouw' en de 'werf van 
uitrusting'. De scheepswerf vormde tot aan 
de opheffing in 1868 een wereld op zich, met 
eigen werkplaatsen, keukens, bakkerijen en 
politie. 

De meeste personeelsleden waren burgers. 
Er werkten equipagemeesters, constructeurs 
(na 1844 ingenieurs genoemd), sjouwers, ta
kelaars, blok- en zeilmakers, kuipers, teke
naars, model- en mallenmakers, houtzagers, 
scheeps- en huistimmerlieden, mastenma
kers, schilders, metselaars, beeldhouwers, 
smeden, koper- en blikslagers en loodgieters. 
Er was slechts één vrouwelijke medewerker: 
de vlaggennaaister (vanaf 1845). Driekwart 

van het burgerpersoneel was aflcomstig van 
Walcheren, waarvan het merendeel uit Vlis
singen. Van buiten Zeeland kwamen veel 
werknemers uit Zuid-en Noord-Holland. 

In Zeeuws Archief ISIS vindt u per werkne
mer: geboortedatum en -plaats, datum en 
functie bij indiensttreding, datum en func
tie bij uitdiensttreding en de reden (bijvoor
beeld pensionering of overplaatsing). De 
gegevens komen uit de stamboeken met de 
namen van de 'minder geëmployeerden en 
werkvolk' uit het archief van de marinewerf, 
dat zich bevindt in het Zeeuws Archief. Wil
bert Weber deed hierin onderzoek naar de ja
ren 1815-1868 voor zijn afstudeerscriptie over 
de invloed van de marinewerf op de negen
tiende-eeuwse samenleving in Vlissingen. In 
de scriptie, te raadplegen in het Zeeuws Ar
chief, vindt u nog veel meer bijzonderheden 
over het personeel, zoals hun salaris. 

[ZeeuwsArchiefNieuws, 
nr. 27, september 2005, pag. 2, 3] 

Dorps archief Oosterhout 

Een zeer rijke bron voor onderzoek vormt 
het recent beschreven dorpsarchief van Oos
terhout. Dit archiefbestrijkt de periode 1500-

1810 met daarnaast enkele oudere stukken, 
die teruggaan tot 1328! 

Oosterhout was een dorp en hoge heer
lijkheid in de Baronie van Breda, waarvan 
het Huis van Oranje, de heren van Breda, de 
rechten bezaten. Het dorpsarchief bevat een 
diversiteit aan onderwerpen, die te vergelij
ken is met de veelheid van zaken, waar een 
tegenwoordig gemeentebestuur zich ook 
voor geplaatst weet. De notulen en resoluties 
van het dorpsbestuur vormen de rode draad 
in de geschiedenis van het dorp. Van de in 
deze notulen beschreven onderwerpen vindt 
u veelal andere stukken in het archief, zoals 
bestekken, processen-verbaal, rekeningen, 
correspondentie, taxaties, lijsten enzovoort. 

Een belangrijk onderdeel vormen de plaat
selijke belastingen, zoals de verpondingko
hieren en kohieren van hoofd- en gemaal-
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geld. Kohier is een ander woord voor een 
belastingregister. Hoe onaangenaam belas
tingen ook zijn en waren, belastingkohieren 
bieden veel informatie. In verpondingkohie
ren vindt u de belasting van alle landerijen, 
over de tienden, huizen en molens. Voor hui
zen- en grondonderzoek vormen deze kohie
ren een unieke bron. 

Gemaalgeld was een belasting op graan, 
dat gemalen werd voor menselijke con
sumptie. Later ging deze belasting over in 
hoofdgeld. Het hoofdgeld werd betaald per 
huishouden bestaande uit ouders, kinde
ren, inwonende familieleden en ook inwo
nend personeel. Het is daardoor een bron van 
vroege bevolkingsadministratie. Ook de ar
menzorg, waaronder borgbrieven en onder
wijs, vormt een belangrijk onderdeel van het 
dorpsarchief. 

Tenslotte bieden de stukken betreffende 
landsverdediging, zoals inkwartiering en 
levering van goederen en diensten aan de 
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legers, een indringend beeld van de lasten 
en ellende die de dorpelingen te verduren 
kregen van de voortdurend rondtrekkende 
legertroepen. Omdat het Oranjehuis de rech
ten over Oosterhout bezat, kunt u ook veel 
historische informatie over Oosterhout vin-

den bij het Nationaal Archief in Den Haag, in 
het archief van de Nassause Domeinraad. 

[De Lancier, Nieuwsbrief van het 
Regionaal Archief Tilburg, 

jg. 5, nr. 2, nov. 2005, pag. 2] 

Archieftchat Goirle 

Een heel bijzondere aanwinst ontving het 
Regionaal ArchiefTilburg: een poëzie-album 
van de Joodse Karoline Dasché, zus van Erik 
Dasché (1898-1943). In het album schreven 
familieleden (neven, nichten, oom, tante) en 

vriendinnetjes van Karoline. Karoline Dasché 
is geboren op 5 juli 1908 in Hohenau en heeft 
met haar zoontje het concentratiekamp niet 
overleefd. 

[De Lancier, jg. 5, nr. 2, nov. 2005, pag. 3] 

Regionaal Archief Tilburg- Kort Nieuws 

- Bij het verschijnen van deze De Lancier 
zijn er meer dan 50.000 foto's beschreven in 
de beeldbank. Op dit moment wordt hard 
gewerkt aan het beschrijven van Tilburgse 
personen, onderwijs, sport en de nieuwe 
aanwinsten. Naast Tilburg komen ook an
dere plaatsen aan bod. Al eerder zijn foto's 
van Goirle en Udenhout beschikbaar geko
men. Nu beschrijven leden van de Heem
kundekring Des Graven Moer foto's van de 
plaats 's Gravenmoer. Er zijn ook foto 's van 
Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Berkel-En
schot, Biest-Houtakkker, Chaam, Diessen, 
Dongen, Esbeek, Geertruidenberg, Gilze en 
Rijen, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk 
en Riel. Ook staan verschillende historische 
kaarten van Tilburg en kadasterkaarten van 
Geertruidenberg online 

[http://regionaalarchief.tilburg.nl]. 

-Er zijn enkele nieuwe archieven binnen
gekomen: Vrouwenraad Oosterhout, Stich
ting Katholieke Katecheze Oisterwijk, Ma
nufacturenhandel Van den Noort (Made en 
Drimmelen), politieke partij P.S.P. afdeling 
Goirle. 

- Een deel van het notarieel archief van Hil
varenbeek is verfilmd, evenals het archief 
van het Venerabele Gilde Hilvarenbeek. 

- De adresboeken van Tilburg zijn gescand 
en kunnen op een stand-alone pc in het On
derzoekerscentrum worden geraadpleegd. 

-Van het Stadsarchief Breda ontving het Re
gionaal Archief Tilburg een serie microfi
ches van De Bredasche Courant. De fiches 
zijn (met hiaten) aanwezig over de jaren 
1791-1966. 

[De Lancier, jg. 5, nr. 2, nov. 2005, pag. 6] 

DrenLias Plus 

Populaire database hrijgt uitbreiding 

Op 12 oktober [2005] gaat de nieuwe versie 
van de genealogische database DrenLias on 
line. De database is aangepast om te zoeken 
in een groot aantal verschillende digitale 
bronnen. Bezoekers van de vernieuwde site 
vinden behalve de akten van de burgerlijke 
stand en de successie-memories nu ook in
formatie uit de kerkelijke doop- en trouw-
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boe l.een en uit not~ris ~l<:ten. 

DrenLias is bijna twee jaar geleden als in
ternetsite gelanceerd. Voor het Drents Ar
chief is dit aanleiding om het programma 
eens opnieuw onder handen te nemen en op 
een aantal belangrijke punten aan te passen. 
Bij de ontwikkeling van DrenLias was slechts 
een deel van de Drentse burgerlijke stand in
gevoerd door onze vrijwilligers. Inmiddels 
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zijn alle kerkelijke doop-, trouw- en begraaf
boeken tot 1811 verwerkt. 

Daarnaast voeren de vrijwilligers gegevens 
in uit diverse andere historische bronnen, 
die telkens aan de database toegevoegd wor
den. Dat heeft geleid tot de nieuwe versie van 
DrenLias. 

Wat kunnen genealogen van de nieuwe da
tabase verwachten? 

In oktober zijn in ieder geval de kerkelijke 
doop- en huwelijksgegevens tot 1811 digitaal 
beschikbaar. De ingevoerde begraafregisters 
worden, na controle, op een later tijdstip 
opgenomen. In totaal gaat het om 120.000 

doopgegevens en 35.000 huwelijken, waarin 
gezamenlijk ruim 400.000 persoonsnamen 
voorkomen. In de vernieuwde database is 
ook informatie uit de Drentse notarisakten 

van de periode 1811-1915 opgenomen. De ak
ten zijn afgelopen jaren ingevoerd en gecon
troleerd door vrijwilligers van het Drents Ar
chief en historische verenigingen. Met de ge
gevens uit de notarisakten in DrenLias kun
nen onderzoekers makkelijk vinden of een 
voorouder bijvoorbeeld een testament heeft 
laten opmaken, of onroerend goed heeft aan
gekocht. Op het moment bevat de database 
ruim 22.000 notarisakten met 85.000 per
soonsnamen, maar dit zal de komende jaren 
uitgroeien tot het tienvoudige. De zoekmo
gelijkheid via DrenLias zal een stimulans be
tekenen voor onderzoek in deze interessante 
bronnen, die voorheen moeilijk toegankelijk 
waren. 

[Drents Archief, Nieuwsbrief, 
najaar 2005, pag. 2] 

Streekmuseum Hoeksche Waard 

Genealogie 
Het aantal bestanden, gemaakt na bewerking 
van de originele bronnen en op de compu
ter te raadplegen, is in de afgelopen periode 
enigszins uitgebreid. Nieuw zijn: 
- Strijen, Burgerlijke Stand, overlijden 1900-

1939 en geboorten 1811-1842 

Op papier onder SG 253 zijn nieuw: 
- Mijnsheerenland, Rechterlijk Archief: inv. 

nr. 1, 1532-1552; inv.nr. 2, 1553-1567; inv.nr. 
3, 1606-1617 

'Papieren' streekgenealogieën: 
- aanvullingen: Van der Giesen, Van der 

Schoor, Van Belle, Graeuw, Van Gelder, Ba
rendrecht, Vlasblom, De Raat, Coenradie, 

Van Putten, Nieuwlichters, Burgers, Kroef, 
De Vos, Brussaart en Holleman 

- nieuw: Budding, Swank, Koojer, Van der 
Mast en Van Riemsdijk en de kwartierstaat 
van Mattheus L.C. Melissant. 

[Streekmuseum Hoeksche Waard, 
Bulletin nr. 98, sept. 2005, pag. 6; 

www.streekmuseumhw.nl; 
email: 

genealogie@streekmuseumhw.nl; 
P.W. van Hulst, 

Ruigoord 133, 

3079 XP Rotterdam 
a.u.b. antwoordpostzegel bijsluiten] 

Tijdschriftencollectie Zeeuws Documentatiecentrum 

Bij het Zeeuws Documentatiecentrum in de 
Zeeuwse Bibliotheek is een reeks aan tijd
schriften aanwezig. Bijna alle historische, 
natuurkundige, economische, culturele en 
andere tijdschriften die verschijnen, zijn hier 
in te zien. De lopende jaargangen van tijd
schriften als Arneklanken tot en met 't Zwelm
pje staan in de wandkasten achter de exposi
tiewand. Oude jaargangen van bekende pe-
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riodieken zoals Zeeuws Tijdschrift, Kroniek van 
het land van de zeemeermin, De Wete enzovoort 
staan ook in de open opstelling en kunnen 
zelfs worden geleend. Wat veel mensen ech
ter niet weten of beseffen is dat er ook nog 
tal van tijdschriften van oude jaargangen in 
het magazijn staan. Daarnaast staan er tal
loze periodieken die al lang niet meer ver
schijnen. 
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Het documentatiecentrum bezit wel 1793 
verschillende tijdschriften, kranten en club
bladen. Daar bevinden zich ook zeer kleine 
of zeer tijdelijke tijdschriften en bladen on
der, zoals bijvoorbeeld de BKC-weekpost van 
de Breskense Korfbal Club, Kernachtig van de 
Commissie Borssele ad hoc, dat slechts van 
1975 tot 1978 verscheen, of De Landstand, een 
landbouwtijdschrift dat alleen gedurende de 
oorlogsjaren verscheen. 

In het Domburgs Badnieuws en vreemdelingen
/ijst van rond de Eerste Wereldoorlog kun je 
zien welke kunstenaars en beroemdheden er 
allemaal op bezoek kwamen in de badplaats. 
Een van de oudste tijdschriften is Archief, me
dedelingen van het Koninkly·k Zeeuwsch Genoot
schap der Wetenschappen . Alle afleveringen van
af 1769 daarvan zijn aanwezig en te bekijken. 

U kunt de Zeeuwse tijdschriften vinden 

door op internet in de catalogus van de bibli
otheek te zoeken (www.zeeuwsebibliotheek. 
nl). Weet u de titel niet meer precies? Vul dan 
in het eerste veld 'tijdschriften' in en selec
teer op de zoekterm 'zeelandtrefwoord' in 
het rechtervenster. Op het tweede veld doet u 
precies hetzelfde, alleen vult u daar bijvoor
beeld de naam in van het dorp of de stad waar 
het tijdschrift vandaan komt, een onderwerp 
waar u naar op zoek bent of een woord uit de 
tijdschrifttitel. Zo kunt u snel vinden wat u 
zoekt. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Zeeuws Documentatiecen
trum van de Zeeuwse Bibliotheek, telefoon 
0118-654285; ook kunt u een e-mail sturen 
naar: zbdoc@zeeuwsebibliotheek.nl 

[Zeeuws Erfgoed, 
jg. 4, nr. 3, sept. 2005, pag.13] 

Middeleeuwse Haagse elite online 

Genealogische gegevens van de Haagse be
stuurselite tot 1572 zijn nu online beschik
baar via de internettoepassing 'Middeleeuw
se Haagse elite'. Deze internettoepassing is 
gemaakt door Rinus Vrind en gebaseerd op 
literatuur- en bronnenonderzoek dat is uit
gevoerd door Fred van Kan. Het onderzoek 
strekt zich uit tot in 1572, het jaar waarin de 
opstand tegen de Spanjaarden leidde tot een 
leegloop van Den Haag en tot een wijziging 
van de bestuurssamenstelling. De vele na
men die in 'Middeleeuwse Haagse elite' wor
den gepresenteerd zijn alfabetisch geordend, 
en daardoor gemakkelijk te vinden. De 'Mid
deleeuwse Haagse elite' is ook te vinden via 
het zoekvenster op de website van het Haags 
Gemeentearchief www. gemeentearchief. 
d e nhaa g .nl. In het d a tabestand z ijn proso

pografische gegevens opgenomen van de le
den van de Haagse lokale bestuurselite in de 
Middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als 
het geheel van functionarissen in het bestuur 
van Haagambacht en in de colleges die op la
ger niveau functioneerden, zoals de Heilige 
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Geestmeesters. Ten behoeve van het onder
zoek is allereerst geput uit de regeringslijs
ten die Mensonides, de vroegere gemeentear
chivaris van Den Haag, opstelde. Deze bevat
ten de namen van schepenen, burgemeesters, 
vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand 
van bronnenonderzoek is dit namenbestand 
uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten 
opgesteld van de schouten, de gasthuismees
ters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, 
de H. Geestmeesters en de weesmeesters. De
ze bestuurders waren vervolgens onderwerp 
van genealogisch-biografisch onderzoek. De 
baljuws zijn niet tot de bestuurselite gere
kend. Zij kwamen van buiten Den Haag en 
bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsver
vangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan 
ooi< tot de bes tuu rselite ger el, end . Overigens 

zijn wel summiere gegevens betreffende de 
baljuws aan het databestand toegevoegd. 

[Archieven blad, jg. 109, 
nr. 8, okt. 2005, pag. 8] 
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Nieuwe website Stadsarchief Brugge 

In de maand september [2005] werd de web
site van de stad Brugge grondig vernieuwd 
met o.m. een nieuwe navigatiestructuur en 
moderne lay-out. Dit betekent dat ook de 
pagina's van het Stadsarchief in een nieuw 
kleedje zijn gestopt. Grotendeels bieden we 
dezelfde informatie aan, maar deze is enigs
zins anders gestructureerd. De interactiviteit 
is verhoogd. Zo bijvoorbeeld kan elke 'digi
tale' bezoeker voortaan zijn 'fysisch' bezoek 

aan onze leeszaal aankondigen en bepaalde 
archiefstukken laten klaarleggen. Ook onze 
vriendenkring en zijn werkgroepen worden 
er voorgesteld. Je vindt er een overzicht van 
de activiteiten, de publicaties en de inhoud 
van Archief/even. 

www.brugge.be/archief 

JanD'hondt 
[Archiefleven,jg.12, nr. 4, okt. 2005, pag. 2] 

Stadsarchief Antwerpen 

NB: sluiting wegens verhuizing! 
Tijdelijk voert het stadsarchief geen betaalde 
opzoekingen meer uit. De opzoekingen voor 
derden worden stopgezet om meer tijd vrij 
te maken voor de verhuisvoorbereidingen. 
Nog tot 1 mei 2006 kan u van dinsdag tot en 
met vrijdag, telkens van 8.30 uur tot 16.30 
uur terecht in de leeszaal van het stadsarchief 
om zelf opzoekingen te verrichten. Let wel, 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur en na 15.30 wor-

den geen archiefstukken uit de magazijnen 
gehaald. Vanaf 1 mei 2006 sluit het stadsar
chief voor de effectieve verhuizing. Begin 
academiejaar 2006-2007 heten we u welkom 
in het Sint-Felixpakhuis aan het Willemdok. 
Tijdens de sluitingsperiode is het helaas niet 
mogelijk om archiefstukken te raadplegen. 

[Stadsarchief Antwerpen, 
Nieuwsbrief nr. 10, nov. 2005] 

uit Antwerpse bron (146) 
11 augusti 1584; Aerdt Aertss van den Hove, 
woonende tot Ghemaert by tLandt van Ra
vensteyn in den name ende als momboir met
ten rechte tot Ghestel, Stryp ende Stratum 
gelevert, van Aerdt sone wylen Jan Henrick 
Ghoossens, verweekt by Margriete doch
ter wylen Aerts van Hove, ende voorts in den 
name ende als volcomelicken ende specialic
ken ge1nechticht van Everaerc Syn1ons van 

den Broecke synre mede momboir omme on
der anderen ... des nabescreven is te mogen 
doene, breeder blyckende by eenre procura
tie in pampiere gescreven, besegelt metten 
segelen van Matheeus Joosten van den Sande 
ende Leo nart Diericxs scepenen van Ghestel, 
Stryp ende Stratum van der daten den xix 
junij anno LXXX nu lestleden , ... , Bekende 
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hem in den name als voer volcomelick ende al 
vernuecht, gepaeyt, gecontenteert ende wel 
voldaen te zynne van Everaert van der Voort als 
beschadicht borghe voer Lynken van de Voort 
van alsulcken eenhondert ende vyvenseven
tich Carolusguldens eens metten costen van 
xxxviij Carolusguldens .. . daerinne de voers. 
Lynken by vonnisse van den wethouders al
hie op ten xxix july anno LXXXj les tleden 

geduempt ende gecondemneert is nae luyt 
van den acte ende bescheete daeraff zyn, daer 
mids deen dat de voers. Everaert hem com
parant de voers twee somme den lesten pen
ningen metten ierste deuchdelick opgeleeth 
ende betaelt heeft. 

[Satdsarchief Antwerpen, 
Schepenregister 379, f. 118] 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
F. Barends jr, Genealogie Van Deursen, Den Haag 
2005, 63 pp., ill. + index. 

Een eenvoudig uitgegeven genealogie van een 
Haags rooms-katholiek geslacht Van Deursen. 
Als stamvader wordt opgegeven Josephus van 
Deursen (1749-1834). Echter de doopdatum en 
de namen van zijn ouders zijn bekend, zodat de 
stamreeks eigenlijk vroeger aanvangt en wel met 
Johannes Jans van Deursen en Helena Aerts. In
dien bekend zijn bij de betrokken familieleden 
alle woonadressen vermeld. 

H. Beens, Genealogie Beens en Beins, sporen van één 
famihe, Schoorl 2004, 207 pp., il!.+ index; ISBN 90 
6455 4595. 

De wortels van het geslacht Beins/Beens lig
gen in het Duitse Versmald, waar op 12 mei 1729 
het huwelijk gesloten werd tussen Johann Jürgen 
Beins en Margarethe Elsabein Flottman. Johann 
Jürgen oefende het beroep van molenaar uit, wat 
ook door vele nakomelingen in de vier generaties 
na hem is uitgeoefend. Zijn zoon Johann Heinrich 
vertrok naar Emmen, waar hij zich als molenaar 
vestigde. Zijn naam wijzigde in de Nederlandse 
periode in Beens. Twee neefjes (oomzeggers) van 
deze Hendrik Beens vertrokken eveneens naar 
Drenthe. Tot op heden worden beide schrijfwij
zen van de familienaam gebruikt. 

Drie maal Gerrit Beins 
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B.E.A. Calon, Cammaert UitgeCamd, Eindhoven 
2004, 380 pp. ill. + index; ISBN 90-9018947-5. 

Al tweehonderd jaar bewonen leden van de 
familie Cammaert de boerderij De Kienstee te 
Schoondijke. Dat was voor de familie het uitgele
zen moment om een reünie te houden en een boek 
te presenreren. Hoewel de naam in België reeds in 
de veertiende eeuw wordt vermeld, vangt de stam
reeks aan met een zekere Paschasius Cammaert, 
die omstreeks 1620 te Lokeren het levenslicht aan
schouwde. Bij vele personen is veel extra informa
tie opgenomen. Sympathiek is, dat beschrijvingen 
van Amerikaanse en Canadese familieleden in het 
engels zijn beschreven. Naast de 'hoofdfamilie' 
zijn aan het eind van het boek enige andere fami
lies Cammaert uitgewerkt, waaronder de afstam
melingen van Judocus Cammaert, die in Lokeren 
(!) in 1640 op ongeveer 80-jarige leeftijd overleed. 
Het geheel ziet er - mede door de vele prachtige 
zwart/wit en kleurenfoto's - degelijk en verzorgd 
uit. 

C. Korstanje, Korstanje Corstan_je Karstan_je. Een ge
nealogie over boeren, burgers en buitenlui van eind 1500 

tot 2004, Goes 2005, 229 pp. ill. + index; ISBN 90-
90155551-1. 

Claes Claesse Cristaenge is de stamvader van 
de familie ( C)Korstanje. Hij moet in het laatste 
kwart van de 16' eeuw gehuwd zijn met Mayke 
Willems, bij wie hij voor zover bekend vier kinde
ren kreeg. Van drie van deze kinderen is de doop 
gevonden in Kapelle (Zeeland), zodat daar de ba
kermat van dit geslacht ligt. Ook latere generaties 
blijven Zeeland veelal trouw. Maar ook in deze 
familie zijn in de 19' en 20' eeuw leden vertrok
ken naar andere oorden, waaronder Australië, 
Argentinië en de Verenigde Staten. De nakome
lingen van Jan Korstanje die in 1891 naar de VS 
trokken, leven daar tegenwoordig onder de naam 
Korstange. Een wel heel bijzondere verschrijving 
betreft de geboorteakte van Heinrich Peter in het 
Duitse Meiderich, waar hij ingeschreven wordt 
als Korstanije. Deze naam blijft ook nog steeds be
staan in diens nakomelingen, zij het dat een zoon 
zich later, na zijn vestiging in Engeland, Holland 
noemde. 
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H. van Wijngaarden, Famûiekroniek Van Wijngaar
den. Verslag van een genealogisch onderzoek naar het ge
slacht Van Wijngaarden, Emmeloord 2005, 263 pp. 
ill.+index. 

Stamplaats van deze familie Van Wijngaarden 
is Montfoort, waar de eerste generaties overigens 
onder de naam Van Rijsenburg door het leven 
gingen. De stamreeks wordt opgevoerd tot een 
zekere Hendrik Jacobs (Rijsenburg), die tussen 
ongeveer 1510 en 1544 te Montfoort leefde. Vanaf 
1703 gebruikte de familie de naam Van Wijngaar
den. In het eerste deel van het boek worden de 
gegevens in verhalende vorm beschreven, terwijl 
het tweede deel de eigenlijke genealogie bevat. 

FAMILIEKRONIEK 
VAN WIJNGAARDEN 

\fflll;YMffll~hOPlkr,od:.1A&rhtlgalaciw 
VMWi~ólWtl'I 
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J. Th. Gantvoort, Een Schiedams geslacht Weber uit 
Seebe1g, Kanton Bern, Rotterdam 2004, 36 pp. + bij
lagen, ill. + index. 

Jacob Weber trouwde in 1789 te Dordrecht met 
Barbara Müller. Beiden waren afkomstig uit het 
Zwitserse Seeberg, maar gezien het veelvuldig 
voorkomen van de familienamen in die streek is 
hun voorgeslacht nog niet in kaart gebracht. Het 
echtpaar had een logement in de Schiedamse Pan
nekoekstraat (de tegenwoordige Herenstraat) en 
kreeg maar liefst 17 kinderen, waarvan er nog zes 
in leven waren toen de moeder als weduwe op 
57-jarige leeftijd (1829) stierf. De afstammelingen 
van zoon Pieter vormen de Rotterdamse tak en 
die van zoon Jacobus de Schiedamse tak. 

F. N. Heinsius, Geschiedenis van het Groninger geslacht 
Elze1; Militairen onder Lewe van Aduard, Amersfoort 
2005, 35 pp., ill. + index. 

De familienaam Elzer (Eiser) komt in Neder
land voornamelijk in de Noordelijke provincies 
voor, maar is mogelijk van Zwitserse oorsprong. 
Begonnen wordt met een beschrijving van bijzon
dere naamgenoten, daarna volgt een genealogie 
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van vijf generaties Elzer in Groningen, aangevuld 
met twee fragmenten Elzer in Friesland, alles 18e 
en 19e eeuw. Besloten wordt met kopieën van de 
belangrijkste akten. 

E.A.J. van de Ven, Een honkvaste familie van de Ven, 
Liempde, Oirschot, Noord Brabant, Nederland (1600-he
den), Zutphen 2004, z.p., ill . + index. 

De genealogie van de r.-k. familie Van de Ven 
omvat twaalf generaties, waarbij de naam van de 
oudste voorvader is afgeleid uit het patroniem 
van zijn zoon, Petrus Godefridus. Deze laat
ste staat vermeld in het verpondingsboek van 
Liempde als eigenaar en huurder in de periode 
1642-1658. Vanaf 1659 wordt zijn zoon Godefridus 
Petrus (gedoopt 1629) met de achternaam Van de 
Ven genoteerd als eigenaar van het duifhuis te 
Liempde. In generatie VII splitst de familie zich 
in twee takken, de Johannestak en de Petrustak. 
Ook de jongste generatie is nog praktisch geheel 
Noord-Brabants. 

R. van der Zee, Kroniek van de familie Van der Zee, 
Helvoirt 2004, ca. 300 pp., ill. + index. 

De familiekroniek bestaat uit twee gedeelten. 
In het eerste deel behandelt de auteur de families 
van zijn vader Rommert van der Zee en van zijn 
moeder Maria Christina Kuhne, via kwartiersta
ten van beiden en stamreeksen van de vier groot
ouders. De familie Van der Zee is geheel Fries, 
de familie Kuhne Noord-Hollands. In het tweede 
deel worden de afstammelingen van Simen Ates 
van der Zee behandeld. Deze Simen (1763-1837) 
woonde te Warga en kwam uit een groot schip
persgezin. In tegenstelling tot zijn broers koos 
hij niet voor de zee, maar werd hij bakker en kaas
koopman in het nabijgelegen Wytgaard. Het ge
heel is verhalend geschreven met verduidelijken
de schema's en biedt veel achtergrondinformatie 
over de betreffende tijd en streek. 
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Kwartierstaten 
G.J. Loose, Loose's kwartieren, een familie-boek, deel 
4-2, Zaandijk 2004, 172 pp., ill. + index. 

De samensteller van deze kwartieren streeft 
naar 17 delen. Dit deel is als derde verschenen 
en heeft als kwartierdraagster Antonia Hermina 
Houthuijsen (1834-1925), echtgenote van George 
Maximiliaan Loose. De oudste voorvader Hout
huijzen kwam uit Nedersaksen en werd in 1701 

poorter van Amsterdam. Van alle beschreven per
sonen worden bijzonderheden gegeven. 

LOOSE'S 
KWARTIEREN 

A.P.N. Slootweg, Kwartierstaat Slootweg/Knijnen
burg, Acht delen ( deel 8 t/m 15), deel 11A en B, Maria 
Jozina Goedemans (1872-1955), Ooij 2004, 303 pp., ill. 
+index. 

Met dit nieuwe deel is de samensteller op de 
helft van wat hij nastreeft: acht kwartierstaten 
van zijn grootouders en van die van zijn echt
genote, Johanna Maria Knijnenburg. Het voor
geslacht was deze keer zo uitgebreid dat in een 
deel A en een deel B moest worden gesplitst. Alle 
acht grootouders leefden in Zuid-Holland, Maria 
Jozina Goedemans werd geboren in Zoeterwou
de. Haar voorouders kwamen onder andere uit 
Zeeuws-Vlaanderen, België, Duitsland, Engeland 
en Frankrijk. 

ABB 

M. Kist, B. van der Meulen en J. Smink, Friese 
kwartieren, kwartierstaten uitgegeven door leden van de 
NG V afdeling Fries land, Lccuwat"dcn 2 005, 359 pp., 
index; ISBN 90-809541-1-X (verkrijgbaar door 
overmaking van € 37,50 incl. porto op giro 564267 
t.n.v. NGVafd. Friesland te Goutum). 

Reeds in 2000 zijn de voorbereidingen begon
nen voor dit kwartierstatenboek. Uitgangspunt is 
geweest, dat de inzenders lid moesten zijn van de 
NGV. Het was geen verplichting dat de kwartie
ren (overwegend) uit Friesland afkomstig moes-

ten zijn. Hierdoor komen er wat vreemd ogende 
kwartierstaten voor, zoals bijvoorbeeld Bolder
man-Van Maanen. Deze kwartierstaat is geheel 
Veenendaals, terwijl in de kwartierstaat van ons 
hoofdbestuurslid Menno de Lange alleen hij
zelf geboren is in Friesland. De rest is Gronings, 
Drents en Zaans. Het was een keuze van de redac
tie en dat zullen we respecteren. Gelukkig zijn de 
meeste personen vermeld in Friese kwartieren ook 
daadwerkelijk Friese kwartieren. Aangezien alle 
kwartieren in staatvorm zijn uitgebracht, is het 
geheel zeer overzichtelijk. De eerste 30 kwartie
ren vanaf de probandus zijn volledig uitgewerkt, 
terwijl van de bovengelegen parentatie wel de na
mens van de ouders zijn meegenomen. Al met al 
een degelijk stuk werk. 

Bronnenuitgaven 
E.K. Kam, Nota Bene. Nijmeegse bijdragen no 1, Nij
megen 2005, 60 pp., index; E. K. Kam, Nota Bene. 
Nijmeegse bijdragen no 2, Nijmegen 2005, 45 pp., in
dex; E.K. Kam, Nota Bene. Nijmeegse bijdragen no 3, 
Nijmegen 2005, 60 pp., index. 

In een serie van tot nog toe drie delen wordt 
ingegaan op diverse raadssignaten ofwel wetten 
en keuren van Nijmegen, met name met betrek
king tot bestuursfuncties en hun invloed op de 
sociale en maatschappelijke situatie van de inwo
ners. Van elke keur is de vindplaats in het archief 
van Nijmegen aangegeven. De raadssignaten zijn 
allemaal afgeschreven en op deze manier voor 
alle geïnteresseerden toegankelijk gemaakt. Een 
kleine keur uit de keuren: rentmeester, architect 
kleppermannen (deel 1); dokters, apothekers, zak
kendrager, hellebaardiers (deel 2) en brandver
ordeningen, dienstboden en verkeersproblemen 
(deel 3). Een goed initiatief. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
G. van den Beidt, Het land rond de Stompe Toren. De 
geschiedenis van Spaarnwoude, Spaarndam 2005, 160 
pp.ill. 
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Bij het horen van de naam Spaar(n)woude, den
ken de meeste genealogen aan Clara van Spaarn
woude. En inderdaad wordt zij in een hoofdstuk 
van dit boek besproken. Een ander hoofdstuk 
gaat over de adellijke familie Van Spaernwoude. 
Minder bekend zal zijn: Claes van Kieren, een reus 
van 2 meter 69 uit de 14e eeuw. Andere hoofdstuk
ken gaan in op minder genealogische zaken zoals 
stormen, het rechthuis en de Stompe Toren. Een 
goed leesbaar boek. 

A. Gunst-Jonkers, Hoogstraten tussen vrede en oorlog. 
Het dagelijks bestaan 1648-1748, Hoogstraten 2004, 
264 pp. ill. + index. 

Het Belgische Hoogstraten (in de Antwerpse 
Kempen) is de bakermat van de familie Jonkers, 
waarover in 1989 al eens een publicatie verscheen. 
Dit boek is echter geen genealogisch boek over de 
familie Jonkers, maar een boek over het dagelijkse 
leven in de periode 1648-1748, waarbij de familie
leden Jon(c)kers regelmatig figureren. Alledaagse 
zaken worden in korte hoofdstukken beschreven. 
Naast dit onderdeel bevat het boek vanaf pagina 
145 een transcript van J.C. Lievens (1803-1865) ge
titeld Het hertogdom van Hoogstraten. 

R. Poortier, Nagelaten sporen. Honderd jaar protes
tants-christelijk basisonderwijs in Rijswijk ZH, 1904-
2004, Rijswijk 2004, 146 pp. ill. 
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Reeds in 1886 zijn er dolerenden en christelijk 
afgescheidenen in Rijswijk, die nadenken over 
een christelijke school (dus niet-openbaar). Op 
dat moment is de tijd er nog niet rijp voor, maar 
in 1902 wordt er wel degelijk een 'Vereeniging 
tot oprichting en instandhouding eener vrije 
school' opgericht. In 1904 is het dan zo ver en 
wordt de Prins Mauricsschool gesticht. De school 
is genoemd naar de zoon van Willem van Oranje. 
Reeds in 1929 wordt een tweede school gesticht: 
de Koningin Wilhelmina School. Door de groei 
van Rijswijk na WO II zijn er uiteindelijk acht 
scholen in de laatste 100 jaar gesticht. 

C.J. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit van 
1568 tot 1829. Het klooster Ter Apel, Wierden 2005, 208 
pp. il!.+ index; ISBN 90-804595-8-5. 

Reeds eerder zijn delen in de serie Westerwolders 
en hun woningbezit in Gens Nostra besproken. Ook 
dit deel voldoet aan de verwachtingen. Het bevat 
zeer veel gegevens betreffende de bewoners van 
Ter Apel, waarvan de geschiedenis als dorp rond 
1637 begon, toen de stad Groningen de klooster
gebouwen ging verpachten. Door de ligging van 
Ter Apel komen ook veel personen uit het Drentse 
Emmen en Roswinkel in dit deel voor. In de toe
komst zullen nog enkele delen in de serie ver
schijnen. 

CdG 
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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
s~ellingen, 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 g~bruikte afkortingen: aan v.= aanvulling( en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. 
~ correcue(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
pargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstelodamum, jaarboek 96 (2004).J.A.A.M. Bie
mans: Boekschilderkunst in laat-middeleeuwse 
handschriften van Amsterdamse origine? De 
aankoop van een getijdenboek voor de Univer
siteitsbibliotheek Amsterdam [met illustraties in 
kleur]; N.P. van den Berg: De twee eerste Huizen 
van de Maatschappij Felix Meritis: 'Gelukkig door 
Verdiensten' [o.a. oprichter Willem Writs (over!. 
1786), Hendrik Spille (geb. Noord-Waddinxveen 
1731)]; Th. von der Dunk: Zes katholieke kerken in 
Amsterdam uit de dageraad der emancipatie; A. 

Pollmer: Relaties, passie en succes: schilderijen in 
opdracht van Adriaan van der Hoop (1778-1854); 
G. Hoogewoud: Het uitbreidingsplan Van Niftrik. 
Van plan tot utopie [1866; Jacobus Gerhardus 
van Niftrik (1833-1907), stadsingenieur (1864 be
noemd)]; J. Jonker: Roeien tegen de stroom, 1813-
1860. De geschiedenis van Insinger & Co, deel 2; 
]. Molema: Cineac Handelsblad te Amsterdam [ar
chitect-ingenieur Johannes Duiker]; H. Zijlstra: 
Het stationspostkantoor in Amsterdam; Kroniek 
2003. 

Bussums Historisch Tijdschrift (secr.: H. Jonker, 
p/a Huizerweg 54, 1402 AD Bussum; E-mail: hist. 
kring.bussum@planet.nl; www.histkringbus
sum.nl; contr. € 19,10 p.j.), jg. 21, nr. 1, april 2005. 
L. Wieringa: Beelden van de bevrijding van Bus
sum, 60 jaar geleden; H.Jonker: Graaf Charles von 
Oberndorff[1906-1998; een rechtzetting]; De ge
schiedenis van Bussum, deel 3 [16-19e eeuw]; H. 
Michielse: Tussen Vecht & Eem 35 jaar. Idem, nr. 2, 
sept. 2005. E. de Ruijter: Een overzicht van de ker
kelijke gebouwen in Bussum; C. van de Ree-Vlijm: 
De Bussumse kerkgenootschappen in de 19e en 
2oste eeuw; Het Olavshuis: een Noors missiehuis 
in Bussum; De oude synagoge in Bussum. 

Genealogie (CBG), jg. 11, nr. 3, najaar 2005. A. Le
ver: Blij met een moord? [op Fokke Jans Dijkstra 
(Leeuwarden 1824-Dordrecht 1868)]; C.P. Mulder: 
Mensenredders geboekt. De Erepenning voor 
Menslievend Hulpbetoon; G. Arnolli: Letter voor 
letter. Merklappen als geheugen van de familie; 
M. van Hattem/M. Pool: Hollanders in oorlogstijd 
1792-1815. Voor Napoleon; H. Nagtegaal: Aanspraak 
op een voorname afstamming. Familiewapens 
van het Delftse geslacht Van der Dussen. 

Genealogie zonder grenzen. nr. 65, maart 2005. 
Bronnen: andere parochieregisters dan die van 
DHB. Il. Pfarrarchiv von Gemmenich. Buch der 
Jahrgedächtnisse und Register der Kirchenren
ten (vervolg) [o.a. Clynckenberg, Reyspenning, 
In den Hof~; Antw. o.a. De Root, Fraipont (Fre
pont),Jaack, Stijlen. Idem, nr. 66, juni 2005. Verv. 
Pfarrarchiv von Gemmenich. Namenindex; III. 
Archives de la cure de Montzen [jaargetijden en 
kerkelijke renten; 17e eeuw]; Antw. o.a. Born, 
Dobbelstein. 

Gens Data (afd. Computergenealogie), jg. 22, nr. 
4, juli-aug. 2005. Introductie van GensDataPro 
2.o;J-W. Koten: Uitwisselen van genealogische da
ta; Genealogische websites populair in Amerika; 
GEDCOM Viewers & Converters; GedView; een 
Windows progra 111111a 0111 in GedC01n files re na

vigeren; Mailbox schoonmaken; Update Family 
Tree Maker: FTM 11; Programmeren in HTML-3; 
Geus Digit @@l; Tips en trucs; GEDCOMPare: een 
nieuwe lootAldfaer; Scanners; Zoekmachines. 

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 11, nr. 
2, april-juni 2005. H. Mouw: Het wapen van de Re
publiek der Zuid-Molukken en van de provincie 
Maluku; D. van Hooren: Ambtsjonkers 'op het kus-
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Heraldisch 
Tii~;-~rift 
H et W> pt,, v,n 
dt R"l"'bl",.kdff Z11kl•MoMken 
t11v.,. ffPNMIICM M1l~\u 

sen' [ wapens op stoelkussens];J.A. de Boo: Heraldi
sche curiosa (9). Drie zwaarden; Twee heraldische 
musea. A.C. Zeven: Museum Heraldiek Benelux te 
Temse (B); P. de Losada: Een museum van wapen
schilden midden in de Cevennen (F); H. de Vries: 
Nieuw wapen van de republiek Georgië; Idem: Een 
'wapen' voor de Amsterdamse Bijlmermeer. 

Met Gansen Trou (Onsenoorc), 55e jg., nr. 6, juni 
2005. Gesprek mee twee oprichters van de Heem
kundekring [in 1943; Toon Mostermans (geb. 
1923) en Nol van Baardwijk (geb. 1924)]; In me
moriam Piet Papenburg uit Vlijmen [geb. Hilver
sum 1928]; M. van Loon: Het duistere Valkenvoorc 
[heerlijkheid, begin 16e eeuw vermeld als leenhof; 
Van Heukelum, Pijlijser (14e-15e eeuw), Moniek, 
Van Bruheze,DeJonghe (Voorts), Van Wissekerc
ke (17e eeuw), d'Overschie] . Plekbord, 26e jg., juni 
2005. 

Nederland's Patriciaat (uitgave Centraal Bureau 
voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT 's-Gra
venhage; cel. 070-31.50.500), 86e jg. (2005). De 
Gruijter [oudste vermelding: te 's-Hertogen
bosch; 16e eeuw]; Gunning [te Rheda; 17e eeuw]; 
Hintzen [te Jeringhave/Oldenburg; 17e eeuw]; 
Hulshoff [te Zenderen; 17e eeuw]; Van Hul
ten [te Breugel; eind 15e eeuw]; Koole/Van der 
Boor Koele [re Zierikzee; 17e eeuw]; Ter Kuile/ 
Ter Kuile Lemker [te Buurse, Haaksbergen; 17e 
eeuw]; Nieuwenkamp/Kits Nieuwenkamp [te 
Heino; 18e eeuw]; Van Outeren [Van Oeceren; te 
Diest; 1Ge eeuw·]; Risselada [te Lollum.: 16e eeuw]; 

Van Stockum/Van Stokkum [te Gorinchem; 17e 
eeuw]; Van Waning [Waninck; te Goor; eind 16e 
eeuw]. 

Old Senders Ni-js. Periodiek voor Babberich, Ooy, 
Oud-Zevenaar en Zevenaar, 2003, nr. 3. G. Wil
lemsen: Rijwielzaak Pelgrom Zevenaar 75 jaar [rij
wielhersteller Johannes Pelgrom werd geboren 
te Dieren 1883 als Jan Brugman, zoon van Aleida 
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Brugman, erkend in 1893; geschiedenis vier ge
neraties familiebedrijf] . Idem, 2003, nr. 4. Th.J.G. 
Goossen: Een fataal geweerschot op de Zwanepol 
te Zevenaar in 1814 [trof Onno van Hugenpoth 
(4 jaar)]. Idem, 2003, nr. 5. A. Driessen: Marie Ruijs
Verhallen, 1904-1993, overwegwachteres [Johanna 
Maria Verhallen, geb. Vinkel/Nuland (exm. Van 
den Akker)]; Th.J.G. Goossen: Een aanranding te 
Ooy in juni 1814 [Hendrina van Aalst door Willem 
van Grönningen]; H.J. de Blécourt: Huzaar van 
Napoleon [Jan de Blécourt, geb.1794 (exm. Bod
dendijk); kleding, militaire situatie; o.a. naar een 
dagboek van D.H. van der Scheer]. 

Idem, 2004, nr. 1. Henk Hermsen t onderge
doken in Dinxperlo [over!. 2003]; De slag bij Ro
sorum [boerderij; 1941; met namen en data van 
gedagvaardigden 1942]. Idem, 2004, nr. 2. Cana
dese soldaat sneuvelde bij Zevenaarse spoorweg
overgang [Ken Ferguson, 19 jaar; zijn familie]. 

Oud Alkmaar (Historische Vereniging Alkmaar, 
Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar; http://www. 
historischeverenigingalkmaar.nl), 29e jg. (2005), 
nr. 1. H. de Visser: De Schelphoek. Een stuk bin
nenstad met een rijke cultuurhistorie; Belevenis
sen in de Meidagen van 1940. Idem, 2005, nr. 2. F. 
van Wijk: De orgelhistorie van de Kapelkerk [or
ganisten o.a. Crabbe, Backerus, Van der With, 
Van Herk, Kempher, De Jeugd, Veldcamp, Ha
vingha; orgelbouwers o.a. Schnitger en Müller]; 
Langs de deur op de Houcweg. 

Oud Bathmen (Oudheidkundige Kring Bath
men; secr.: H. Jonker-Bronzewijker, De Kuiperij 
15, 7437 CW Bathmen; contr. € 16,50 p.j.), 25e jg., 
nr. 1, maart 2005. In gesprek met: Dikie Pakkert 
[geb. 1933, dochter van Derk Willem Markvoort 
en Gerricjen Kloosterboer, er. 1952 Engberc Pak
ken]; Corpora! J.W. Campbell, Ridder Militaire 
Willemsorde [1921-1945]. Idem, nr. 2, juni 2005. 
Bathmen 25 jaar geleden: Kroniek van 1980; Uit 
ons fotoarchief. 

Oud Rhenen (Historische Vereniging Oudheidka
mer Rhenen e.O.; secr.: ing. H.B. Gieszen, Bruine 
Engseweg 40, 3911 CL Rhenen; www.oudrhenen. 
nl), 24e jg., no. 1, jan. 2005. In Memoriam Jhr. mr. 
L. H. N. F. M. Bosch van Rosenthal; D. en G. Laheij: 
De ontstaansgeschiedenis van Hotel 'Hee Wapen 
van Hardenbroek' te Rhenen [herbouwd in 1943 
in opdracht van Hendrik Laheij]; Het Patershuis; 
Militairen en prentbriefkaarten te Rhenen. 

Overijsselse Historische Bijdragen, 94e stuk 
(1979). J.W.M. Peijnenburg: De kroniek van het 
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klooster St. Agnietenberg 1398-1477 [auteur: 
Thomas Hemerken alias van Kempen (a Kern
pis ); o.a. herkomst kloosterlingen, verschillende 
groeperingen in het klooster]; W: Enterman: Het 
borgmannengeslacht Van den Damme te Goor 
[alias Blaffert, Dollart en Hagedoorn; 14e eeuw]; 
C.A . van Kalveen: De Deventer gemeente tijdens 
oorlog en burgeroproer, 1482-1528. Bijlage: Lijst 
van Deventer meenslieden, 1511;]. Fortuyn Drooglee
ver: De driesteden-muntslag, een merkwaaridge 
Overijsselse overeenkomst in de XVde en XVIde 
eeuw; A.L. Hulshojf Meindert Hobbema en het 
huis Ootmarsum. 

Stichting Oud Woudenberg. Mededelingen
blad, nrs. 1 (juni 1982) t/m 69 (nov. 2001) [nr. 5 
ontbreekt]. A. van Gent: De Sint Anna Broeder
schap van Woudenberg (in nr. 20); In 1874 - 60 
jaar getrouwd [Andries van Dijk x Cornelia van 
Lunteren] (nr. 21); A. van Gent: De zorg voor twee 
Woudenbergse wezen in de eerste helft van de 19e 
eeuw [Jannetje (geb. 1831) en Gijsbertje (geb. 1834), 
dochters van Johannes Langelaar en Anna Looij
en] (nr. 26); H.M. van Woudenberg: Huurcontract 
van de boerderij het erf op Voskuilen, 1554 [voor 
Thoenis Thoenisz en Gijsbertgen zijn huisvrouw] 
(nr. 28); W:H.M. Nieuwenhuis: De ligging van de ou
de hofstede Henschoten (nr. 38); H. Schouten: Ver
koop van de Ambachtsheerlijkheid Woudenberg 
in 1754 (nr. 40); Idem: Verkoop huis 'Laanzicht' en 
een bank van acht zitplaatsen met recht van plaats 
in de kerk van Woudenberg in 1837 [door de kin
deren van Matthijs van Geijtenbeek en Gijsberta 
van Maanen als mede-erfgenamen van Teuntje 
Lagerweij] (nr. 40); G.D. Marringa: Ruzie over 
salaris gemeente-opzichter [1932] (nr. 41); G.D. 
Marringa (1905): Johanna Philippina Dorrestein 
[ 1882-1975, secretarie-ambtenares, gemeente-ont
vanger (1932)] (nr. 45); A. van Gent: Boerderijen en 
streeknamen (nr. 56); A.F.M. Reichgelt: Lijst van 
huisgezinnen 1783 (nr. 56). 

Het Schokker Erf (Schokkervereniging; secr.: I. 
Koridon-Ritsema, De Boei 19, 7325 NJ Apeldoorn; 
contr. min.€ 12,50 p.j.; http://www.schokkerver
e nig ing.nl), .n1·. 59, n1e i 200 5. P.E. I<orvcr: D e cali

cotsweverij van Schokland [tussen 1838 en 1857]; 
B. Klappe: De brief van Dirk Willems en Cornelis 
Jans Bien [in 1780 over de drie wezen van Wil
lem Dircks Ouderling (over!. 1780) en Petronella 
Jansen Bien ( over!. 1777)]; E. Bootsman: Oorsprong 
families Schokker en Stroek ligt op Schokland 
[ met fragment Schokker te Ens en Volendam; eind 
17e-18e eeuw]; W. Veer: Bartholomeus Dooren
weerd (1) [pastoor op Schokland (benoemd 1796), 
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later van de Buitenkerk te Kampen]; B. Klappe: Ru
zie om huis en haard [Pieter Herms Sul en zijn 
vrouw Maria Willems Bappe (tr. 1763) klaagden 
in 1803 over hun inwonende zoons]; De fotogale
rij: Aleida Kok (1852-1939) en Johannes Diender 
(1882-1943); Schokland [J.P. Mellegers, opzichter 
Zuiderzeewerken beschreef in 1941 zijn verblijf 
op een verlaten Schokland]; De turftellers van 
Emmeloord [Hermen Croese, handelaar in 1802, 
en turfkopers Tijmen C. de Boer,Jan Alberts Ka
rel, Jan W. Ouderling]. Idem, nr. 59a, juni 2005. 

Idem, nr. 60, sept. 2005. Oude Schokker her
inneringen [1949]; Bartholomeus Doorenweerd 
(2); De fotogalerij: Remmelt Mastebroek (1851-
1931) en Geesje Hammer (1858-1925); Schokker 
grafmonumenten (6); De stem van het water 
[Maste(n)broek]; Schokland in de krant (3 en 4) 
[1914]; J. Spitse: De schout van Urk vervulde dat 
ambt na 1795 niet steeds ook op Emmeloord 
[Klappe]. 

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder
Amstel (werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel' i.s.m. 
het Gemeentelijk Historisch Museum Ouder-Am
stel, Kerkstraat 5, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel; 
abonnement€ 9,00 p.j.), jg. 21, nr. 1, april 2005. 
Verv. Brandweer van Ouder-Amstel (2); Verv. De 
Kleine Saet - Meerzicht, deel 2 (1806-2004) [ei
genaren Maximiliaan A.H. Mahne (over!. 1832), 
Arend Pieterse Wijthoff (gehuwd met Louisa 
Mahne), Pieter Kleijn (1845), Van den Hoek, Van 
der Lee; huurders Maria Martens wed. Roelof 
Tiggelaar, Hendrik Krijgsman (1827), Lempke, 
Spijker, De Jager, Rozenboom, Den Hartogh, 
Griffioen]. 

Idem, nr. 2, aug. 2005. Verv. Brandweer van Ou
der-Amstel [met o.a. de namen van brandweer
lieden, die vrijgesteld waren van de burgerwacht 
(1704)]; P. vanSchaik: De kerk in dienst van de over
heid (1750-1850); Idem: Kerkenraad in de fout? [in 
zake vergoeding van de verpleegkosten voor Jan 
Schut (28 jaar); 1841/42] . 

Stad & Ambt, 13e jg., nr. 3, juli 2005. G. de Voer: 
Hanna van de Blikslager [Johanna Hermanna de 
Voet· (1871-1957 ), tr. Almelo 1892 Joz ef Holunan 

'de blikslager';JohannaDufour (1853-1931), tr. Al
melo 1877 Everhardus Buis (1839-1913), blikslager; 
hun familierelatie];]. van Kooij: Cabaret in Almelo 
was vele jaren in handen van begaafde amateurs 
(1); H.J. Versfelt: De Huguenin-kaarten van Over
ijssel; H. Holtmann: Drie eeuwen joods leven in 
Almelo; De Sint Jozefkerk en Joseph Krautwald 
[beeldhouwer, geb. Borkendorf/Silesië 1914]. 
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Stad en Lande (Vereniging Stad en Lande van 
Schouwen-Duiveland; secr.: R. Keizer, p/a Postbus 
70, 4300 AB Zierikzee; contr. € 15,00 p.j.; www. 
stad-en-lande.nl), no. 112, 42e jg., april 2005. J.A. 
Deij: Silhouetten als kinderboekillustratie; Praet 
... een gesprek met Janet Timofei, beheerder van 
het Museum de Burghse Schoole; Archiefbronnen 
over het dagelijks leven op Schouwen-Duiveland 
[Jacobus Waegenaer, pachter van de stellingmo
len De Hoop te Zierikzee, verzocht in 1888 de kap 
van bomen]. 

Idem, 110.113, aug. 2005. Folklore rondom vrije
rij op Schouwen-Duiveland. Een zomers uitstapje 
naar Westenschouwen in 1770; Een Schouwens 
duinreisje in ouden tijd; Een gesprek met Peter 
Vleugel [geb. Goes 1952]; S. den Haan: Volkskun
stenaarsJan en Piet Hoek te Bruinisse [Johan Chr. 
A.W. Hoek (geb. Leiden 1860; exm. Gaykema) tr. 
Bruinisse 1888 Pieternella van Gilst (exm. Beek
man)]. 

De Stelling (Weststellingwerf), nrs. 92/93, jg. 24, 
juni 2005. In Memoriam Gerrit A. de Vries [uit O 1-
deholtpade ]; Bisschoppelijk hof van Paasloo; De 
molens van de Groote Veenpolder; Een terugblik 
op de Dwarsvaartweg [de weduwe Jonkman]; 
Waterleiding bij Oldeholtpade; J. Greven: Familie 
Outjes [te Kuinre en Spanga; eind 18e-begin zoe 
eeuw]; Matriarchale stamreeksen van Martine Eu
phemia Bos [geb. Blesdijke 1981; Eilers, Maatje, 
Schulte, Feringa, Thole, Rusken] en van Antje 
Loek [geb. Nijetrijne 1936; Brandsma, De Jong, 
Schokker, Wagenmaker, Bron, (patr.)]; Aanvul
lingen Kwartierstaten boek [o.a. Bles, Poorte]. 

Streekmuseum Hoeksche Waard (Stichting 
Vriendenkring van het Streekmuseum Hoeksche 
Waard; Hof van Assendelft, Hofweg 13, 3274 BK 
Heinenoord; leeszaal open: wo 9.00-13.00 uur en 
za 10.00-17.00 uur), Bulletin 97, april 2005. P.J. Pot: 
Wat de kranten zeggen: '75 jaar waterleiding in 
Oud-Beijerland'; Genealogie [bewerkte bronnen]; 
J.P. Bijl: Klaaswaal, beeld van een verdwenen we
reld. 

Tussen de Voorn en Loeveste in (Historische Kring 
Bommelerwaard, Postbus 113, 5300 AC Zaltbom
mel; contr. € 16,00 p.j), nr. 124, jg. 41, april 2005.J. 
Groenendijk: De bewoningsgeschiedenis van Markt 
2 tot en met (10) [vanaf ongeveer 1650; o.a. Pril
levitz, Van der Vegte, Vervoorn, Van Weerden, 
Van Kessel, Oosterman];J. ter Heege: Een verzoek 
aan de Raad van Rossum uit 1826 [Hendrika Jan
sen weduwe Leopold M.B. Fraunderka (afk. uit 
Bohemen, tr. Rheden 1803) verzocht groot verlof 
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voor haar zoon met zwakke gezondheid]; De res
tauratie van kasteel Nederhemert. Interview met 
Walter Kramer [architect]. 

Idem, nr. 125, sept. 2005. G. van Genderen: De 
Prins van Marl burg. De geschiedenis van een eeu
wen oude herberg te Well [de familie Cray 17e-
18e eeuw; Timmermans (1793), Van Run (1800), 
Van Genderen (1803), Van Duijnen (1841)]; S. van 
Doornmalen: An Englishman abroad. De onbe
kende auteur van 'The Chronicles of the castle of 
Amelroy'; In Memoriam Corry Frankenhuis-van 
Scheijen. 

Urker Volksleven, ,ze jg., nr. 3, juli 2005 . Verha
len van de zee ... [Henk Ekkelenkamp, machi
nist; 1967]; Ter gedachtenis 1883-1908, Deel I [het 
Weduwen- en wezenfonds]; Th. Wielstra: Urker 
vreemden [Urkers die van Urk weg gegaan zijn; 
Pietje Bakker-Romkes, over!. Zaandam 2003, 
geb. Den Helder 1906, begraven aldaar (exm. We
zelman)]; In gevaren op de zee (15). UK41 gestrand 
(1931) [schipper-eigenaar Evert Hoefnagel]; Idem 
(16). KW144 ramt UK41 (1932). 

Van ' t Erf van Ermel (Oudheidkundige Vereni
ging 'Ermeloo', Kleine Bosweg 11, 3853 EX Erme
lo; lidm. € 12,00 p.j.; www.hpveluwe.nl), nr. 37, 
april 2005. Herinneringen aan de Meidagen van 
1940; 7 November 1944, een impressie; Verscho
len oorlogsmonumentje aan de Schapendrift; 
Ook in Ermelo lieten de Duitsers bij de bevrijding 
omgekomen militairen achter; Ermelo en het En
glandspiel; T. van Diest: De 'Boerenbond Ermelo' 
van 1914 tot 1966 (I); Zestig jaar geleden: Canadese 
tanks [herinneringen aan oorlog en bevrijding]. 
Idem, nr. 38, aug. 2005. P. Yska: Het Romeinse 
marskamp op de Ermelose heide bekeken door 
een militaire bril; Verv. Boerenbond (II) [1931-38]; 
Ermelo en Folckerus ( 6). 

Westfriese families, 46e jg., no. 1, maart 2005. A. 

Tas-Sluis: Familie Jonker [nageslacht van Gerrit 
Sieuwertsz Jonker tr. Sint Maarten 1762 Neeltje 
Cornelis Preeker; o.a. te Nieuwe Niedorp, Winkel, 
Schoorl, Amsterdam, in Canada en Duitsland]; S. 

Messchaert-Heeri11g: Een familie Langedijk in Enk
huizen [ 18e-2oe eeuw]; Corr./ Aan v. Posch/Post. 

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging 
Harenkarspel; secr.: P. Kruijer, 't Skutje 3, 1747TM 
Tuitjenhorn; E-mail: pc.kruijer@hccnet.nl; ha
renkarspel.geschiedenisbank-nh.nl; contr. € 7,00 
p.j.), nr. 27, 14e jg., mei 2005. W. Siewertsen: Her
inneringen uit het verleden, oorlog 1940-1945; 
Dienstplicht P.C. Hoogenboom in Indonesië; S. 
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Schipper: De vroegste geschiedenis van het Friese 
koningsgoed Wannenhuizen; Geschiedenis van 
het landschap in West-Friesland; De Middenstand 
van Sint Maarten tussen 1930 en zooo (deel z) . 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 59, aug. zoos . Verv. Regesten van 
Kwijtscheldingen [1587: o.a. Roswinckel, Steen
huys, Corver, Van Halewyn, Van Marcken, Oom, 
Abinga,Heemskerck, VanHanswijck];J.G. Voort
man: Onderzoek Artland breidt zich uit. Trou
wen in de Evangelisch Lutherse kerk Amsterdam 
[1604, 1651-1698, 1750-1796; namen en herkomst
plaatsen]. 

Apeldoorn e.o. , zoos, no. 3. W. Bessem: Moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder op één prentje 
[ca. 1911 te Den Helder; Van Dok, Otto, Van der 
Pot]; Willem Bessem koopt hout in 171z [te Oe
ken]. 
Delfland, jg.14, no. z, juni/juli zoos. P. van der Kruk: 
Genealogie van Martinus Mol [drie generaties te 
Den Haag, Loosduinen, Stompwijk; 19e eeuw]. 
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GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 8, nr. 3, aug. 2005. 
S.].H. Vrancken: Betaling in boter [Paulus Merck
steen; 1712]; Akten van landmeter Hans Peter 
Mertens 1801-1810; C. van Heel: De genealogische 
nawerking van de Franse revolutie(II) [o.a. organi
satie Bataafse republiek, Invoering Franse wetge
ving, notariaat];]. Cuperus: Reactie op Voorouders 
uit het Akense [o.a. artikelen in de jaarboekjes 
van de Limburgse Protestanten Vereniging 1915-
1930]; Naamverwantschap II [Huijnen]; Idem III 
[Crijns] . 

GeneVer 

Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 40, sept. zoos. 
Tolpalen in Land van Cuijk; C. Verberk: Parochie
geschiedenis (14). De Petruskerk van Boxmeer 
[met namen van pastoors]; Verv. Rechtbank van 
eerste aanleg (13) [1822-24]. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 16, nr. 1/2, aug. zoos. 
Een aantal opmerkelijke misdaden in Huizen, in 
de jaren 1716-1720; W.]. Willard: Uit het weesboek 
der stad Naarden. Boedel van wij len Jan Hendrik 
van den Berg, wedr. Marritje Claaszen Fokker 
[1808]; W.J. van Grondelle: Waarom verhuisde Cor
nelis van Grondelle in 1792 naar Naarden [geb. 
Geertruidenberg, otr. Amsterdam 1784 Helena 
Bettink]; M.J.M. Weber: Moederreeks van M.J.M. 
Weber [geb. Amsterdam 1944; Rotgans, Pais, Kui
per, Hakvoort, Stam, Reus, (Bakker), Reneman, 
Focluna, (patr.); g rotcndcc:ls op Terschelling ]. 

Stichtse Heraut, 17e jg., nr. 3, aug. zoos. Verv. Re
gister van bedeelden 1747-1794 [1750-56]; M. Lam
bermont: Oude munten en de waarde van het geld 
in vroeger tijd. 
Twente Genealogisch. 21e jaar, no. 3, juli zoos. 
Verv. Genealogie Ypkemeule; H.D.J. Krikke: Moe
derreeks Elsbeth Verburg [geb. Brasil 1985; Krik
ke, Holsbrink, Wassink, Slaghuis, Koenderink, 
Boom, Letteboer, Van het Robbenhaar, (patr.); 
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voornl. te Almelo];J.G.H. Oude Munnink: Wie was 
dan wel Hermanus Gering? [ged. Rossum 1803, 
zoon van Joanna Elshof alias Olde Duivelsho~. 

KWARTAAl.al.,U> 11 ' JA.Ut N6.J JULI JOl5 

West Noord-Brabant, jg. 15, nr. 3, aug. 2005. M. 
Kusse: Margriet van Mer, dochter van Gielis van 
Meren Catharina NN [tr. Peter van (de) Buiten, 
o.a. schepen van Breda 1457, 1460, 1463; stamreeks 
(4 gen.) Van Buijten - grotendeels ontleend aan 
De Nederlandsche Leeuw, jg. 100 (1983)]; Verv. Van 
Surprise naar genealogie (deel 5 en slot) [Blanc
kaerts; Broeders]; F. Roe/vink: Kwartierstaat (5 
gen.) van Josephus A.J. Ooms [Steenbergen 1921-
Breda 2000, priester;-, De Wit, Van der Riet, Van 
Doormael; kwn. voornl. te Steenbergen]; Verv. 
Kwst. Trommelen; F. Buijs: Fragment Stouts te 
Chaam [16e-begin 18e eeuw]; Kwartierstaat van 
Petrus Raats [Wouw 1884 - Halsteren 1953; -, 
Doggen, Van Aarden, Goossens]. 
Wij van Zeeland, 7e jg., nr. 3, aug. 2005. Verslag 
van een lezing over de website Geneaknowhow. 
net, gehouden door H. de Wit. 
ITsseldelta, 19e jg., nr. 3, aug. 2005. In Memoriam 
Theo van Reijn; Verslag van een lezing over de 
oorsprong van namen op de Noord-Veluwe, ge
houden door D. Otten; Verv. Kwst. Van der Horst. 
Zaanstreek-Waterland, afl. 62, sept. 2005. Verv. 
Genealogie Hop uit Warder; Verv. Kwst. De Wit 
[o.a. Lieshout, Anthof, Ykel, Klinkenberg, Mid
delkamp]; C. Boschma-Aa.rnoudse: Pracht en praal 
in de Purmer [Van Davilaer, Van Erpecum, Dael
der]. 

België 
Bijdragen tot de Geschiedenis (UFSIA), 73 (1990), 
afl . 1/2. De oudste afbeeldingen van de St.-Mi
chielsabdij te Antwerpen; B. Blondé/H. Vlieghe: De 
sociale achtergrond van Jheronimus Bosch; W. 
Verleyen: Dom Odo Cambier (1614-1651), geschied
schrijver van de abdij Affligem. Idem, 1990, afl. 
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3/4. Teksten en verslag van het negende colloqui
um De Brabantse Stad. Economische herorienta
tie en reorganisatie in de Brabantse steden tijdens 
de scheiding der Nederlanden (1550-1650) [Ant
werpen, Maastricht, Tilburg, Turnhout, Eindho
ven, Diest, Nivelles, Bergen op Zoom, Brussel, 's
Hertogenbosch en Breda]. Idem, 74 (1991), afl. 1/2. 
W. Verleyen : Dom Hubertus Phalesius (1585-1638), 
sub prior en historiograaf van Affligem; P. Lenders: 
Afkomst en vormingsjaren van burggraaf Vilain 
XIIII [1712-1777]; H. Deceulaer: Een 'Siroopoorlog' 
in de tweede helft van de 18de eeuw? Commerciële 
conflicten rond een vergeten ersatzprodukt uit de 
volksvoeding. Idem, 1991, afl. 3/4. Historisch on
derzoek m.b.t. het hertogdom Brabant. Een kri
tisch overzicht 1989-1990. 

Idem (UFSIA), 80° jg. (1997), afl. 1-3. Historisch 
onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een 
kritisch overzicht 1993-1995 [meer dan dertig au
teurs hebben bijgedragen aan deze zesde editie; 
bekommentarieerde bibliografie, besprekingen 
van boeken en tijdschriftartikelen die getuigen 
van een wetenschappelijke aanpak en/of een ver
antwoorde bijdrage leveren tot de historische 
kennis van een bepaalde plaats, regio of provin
cie; index op auteurs] . 

Idem, 80• jg. (1997), afl. 4. P. Avonds: Moeder
trots, ho nor ducatus en legalisme in historiografie 
en literatuur. De opvolging van Hendrik III door 
Jan Ivan Brabant (1261-1267); K. Haemers: 'Wilt de 
goede gevers lonen' . Studie van de inkomsten uit 
privé-liefdadigheid van de Kamer van de Huisar
men te Antwerpen (1550-1650); De voorgeschiede
nis van de Antwerpse Handelshogeschool. 

Idem, 81e jg. (1998), afl. 4.J. van Gerven: De Bra
bantse steden: één groep? Belangentegenstellin
gen en -conflicten tussen de steden onderling van 
de dertiende tot de vijftiende eeuw [heerlijke en 
hertogelijke steden, stedelijke verbonden]; G.J. 
van Gu1p: De ontvolking van 's-Hertogenbosch 
tussen 1579 en 1629 [onderzocht zijn de aantal
len nieuwe poorters, de doopsbedieningen, ge
registreerde tellingen van huishoudens, huizen, 
schouwen en personen, alsmede betaalde accijn
zen van broodgraan en bier]. 

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 356, Ao. LX, 
mars-avril, 2/2005. L. Lindemans: Genealogisch 
fragment Gerardi (te Antwerpen) [16e-17e eeuw]; 
W. Mouvet: Compléments à la généalogie Mouvet 
[18e-2oe eeuw]; M.P. Vanwelkenhuyzen: Mariages 
à Bruxelles antérieurs à 1696 - Paroisse Notre
Dame du Finistère [namen bruidspaar, andere pa
rochie of herkomst, datum; (Belgisch) alfabetisch 
op naam/patroniem bruidegom: A t/m Dj; Verv. 
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Dispenses matrimoniales pour l' Archidiaconé de 
Hainaut (XVIIIe siècle). 

Idem. No. 357. Ao. LX. mai-juin, 3/2005.J. en]. 
Gabant-Fottrmanoir: Les Fourmanoit d'Ellezelles 
[18e-2oe eeuw]; L. Lindemans: Genealogie van den 
Broecke (te Antwerpen) [14e-begin 17e eeuw; sa
mengesteld met gegevens uit handschriften en 
(ver)oude(rde) literatuur, helaas zonder toetsing 
aan de originele bronnen. Als gen. XI wordt ge
noemd Jan van den Broecke gehuwd (zonder da
tum) met Ursula de Keyser; hun zoon Cornelis 
van den Broecke huwde (zonder datum) Marga
retha Musch. Cornelis ondertrouwde te Antwer
pen (Walburgkerk, PR 231, f. 126verso) 2-8-1550 
Margriete Musch. Jan ondertrouwde te Antwer
pen (Walburgkerk. PR 231, f. 171) 15-8-1560 Ursula 
sKeysers, waardoor Ursula niet de moeder van 
Cornelis kan zijn. Een zoon van Jan en Ursula 
- Lucas - werd ged. OLVkerk 10-7-1577 met als 
doopgetuigen Gijsbrecht van den Broecke en 
Anna Gijsbrechts. Voogden over de kinderen 
van wijlen Cornelis van den Broecke en Mar
griete Musch (dan in leven) waren op 3-12-1573 
(SR 335, f. 664verso) Jan van den Broeck en Jan 
Ghysbrechts. Op 11-5-1527 ondertrouwde (Wal
burgkerk. PR 231, f. 2) Lucas van den Broeke met 
Cornelia Ghijsbrechs. Wellicht zijn dit de ouders 
van zowel Jan als Cornelis. Margriete Musch was 
de dochter van Adriaen Musch uit zijn tweede hu
welijk met Anna Martens (niet 'Nepens'), dochter 
van Jan Martens en Katline Schats (SR 177, f. 231, 
15-3-1530). Voor de familie Musch zie SR 245, f. 
391. 23-6-1552. 
Als generaties IX en X worden opgevoerd Jan 
gehuwd met Maria van de Wouwe en zoons Jan 
-gehuwd met Petronelle de Vos- en Hendrick. 
Jan, Kerstiaen, Henrick, Anna en de kinderen van 
wijlen Adriana bij Jan de la Flye, (klein)kinderen 
van wijlen Jan van den Broecke en wijlen Marie 
van de Wouwere, bewezen op 23-6-1542 hun 
stiefvader Gommaer Ghoos (huw. voorw. 11-9-
1535) een lijfrente (SR 206, f. 133); hun oom (en 
voogd van Henrick en Anna) was Joos van den 
Wouwere alias Claes (SR 205, f. 141verso, 2-9-1541). 
Marie van den Wouwere weduwe van Jan van den 
Broecke, suikerbakker, kocht diverse renten (SR 
181,f. 25, 22-6-1532; SR 183, f. 224verso, 14-5-1533; 
SR 187, f. 286, 30-8-1535). Jan de la Flie Janss, Ma
rie van Wesenbeke (dochter van Jacob en Anna 
van den Broecke), Christiaen en broer Hans van 
den Broecke Christiaens zonen en de voogden van 
de kinderen van wijlen Jan van den Broecke des 
jongen bij Beatrix de Smit (dus niet P. de Vos) 
zijn te vinden in SR 380, f. 122, 22-11-1584. Deze 
familie wordt ook genoemd in het recent versche-
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nen indrukwekkende werk van G. Asaert, Honderd 
huizen aan de Grote Markt van Antwerpen, Zwolle 
2005, pag. 394, waar geen relatie wordt gelegd 
met de latere generaties van de hier behandelde 
genealogie]; Verv. Mariages à Bruxelles ancérieurs 
à 1696, paroisse Notre-Dame du Finistère [D t/m 
L; 17e eeuw]; Verv. Dispenses matrimoniales pour 
l'archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [Bruy
ère, Bernier, Jeronnez, Joly, Danhier]; A. Bou
langé: Actes de mariages et de décès de Belges et 
quelques Luxembourgeois à Villerupt (Meurthe
et-Moselle) [19e eeuw]. 

Limburg/Het Oude Land van Loon (www.limbur
gloon.be), jg. 83 (2004), nr. 4. F. Decat: Een poli
tieke geschiedenis van Limburg van de late 18de 
eeuw tot de Tweede wereldoorlog [o.a. ontstaan 
en groei van het liberalisme in Limburg, de eerste 
schoolstrijd in Limburg, katholiek Limburg in de 
tegenaanval, parlementsverkiezingen 1919-1939 
(met de namen van de Limburgse verkozenen)]. 

Idem. jg. 84 (2005), nr. 1. K. Verhelst: Rundvee
handel vóór de Tweede Wereldoorlog te Halen: 
het verhaal van Isidoor Dendas [1881-1963]; R. 
Nouwen: De exploitatie van de heide. De turfwerk
tuigen uit de verzameling van het Provinciaal 
Openluchtmuseum Bokrijk; R. Nijssen: De Keuren 
van Wimmertingen, 1793; R. Driessen: Over bran
drampen en het versteningsproces in het Maas
land (17de-18de eeuw) [o.a. 1651 te Maaseik brand 
begonnen in het huis van Lambert Schutgens]; 
In Memoriam Dr.Juul Stinissen (1921-2005). 

De Mechelse Genealoog (VVF), XXIXe jg., mei-ju
ni 2005. Het Rijksarchief te Anderlecht [bewaart 
het archief van de instellingen van het arrondis
sement Brabant (administratie van het Dijlede
partement de Dijleprefectuur) en van de provin
cie Brabant tot haar opdeling; o.a. rechtshoven en 
-banken, notariaat, microfilms van de parochie
registers vóór 1795, registers van de burgerlijke 
stand (1796-1890) van de Brusselse gemeente, de 
provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Namen 
en Luik] . 

Le Parchemin, No. 356, 7oe année, mars-avril 
2005. Pierre tombale de Jean IV de la Kethule 
et de son épouse Anne de Loueuses; M. Belvaux: 
Généalogie de la familie de Herlenvaulx [ te Huy, 
Luik, Biesme, Mornimont enz.; 14e-19e eeuw; in 
de noten o.a. fragmenten De Barsile (noot 39), 
De Voroux (50). Bosset (54), De Souxhon (71), 
Jamart (81), Jacquet (117), Herbecq (136)]; Verv. 
La familie de la Burnenville [Bijlage I: Laurent 
(15e-17e eeuw); Bijlage II: de Meis (16e eeuw); Bij-
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lage III: Libert (16e-begin 17e eeuw)]; Antw. o.a. 
Roelants [te Hasselt; gen. V: Pierre-Arnold Roe
lants er. (1) Maastricht 1706 Aldegonde Pleugma
kers, tr. (2) Hasselt 1723 Marie-Elisabeth Wyden
horst, ged. Sittard 1685; Gen. VI:Jacques Roelancs 
er. Nijmegen 1749 Jeanne-Marie Royers]; Héral
dique vivante: Urbin Choffray. 

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 36, mei-juli 
2005. Verv. Prosografische benadering van drie re
ligieuzen uit Lanaken die als missionaris stierven 
in China, deel 2 [Sistermans, Caubergh, Kallen]; 
Th. Wieërs: Waarom heet 'De Rode Leeuw' 'De rode 
Leeuw'?; Verv. Lambert Mathieu Scheepers ... ge
sneuveld 1915, deel 2; Kind van een onbekende va
der [Joannes Gielissen bij Elisabeth Sleven, 1825 
te Ophoven]; Cirkelkwartierstaat van Pierre M.G. 
Severijns [geb. Lanaken 1931; 6 gen.: ?, Peeters, 
Jacobs, Moors; voorn!. te Dilsen]. 

Taxandria (Antwerpse Kempen), Jaarboek LXXVI 
(2004). N. Pa epen: De Aard van de Zes Dorpen 1332-
1822. Casus onderzoek naar een Kempense geme
ne heide (deel 1) [Beerse, Vorsselaar, Vlimmeren, 
Lille, Gierle, Wechele; 'De Aard werd gezamen
lijk verworven, moest door alle partners beheerd 
en verdedigd worden ... '; Wat zijn gemene gron
den?; De rol van de hertogen van Brabant bij het 
verwerven van zeggenschap over woest land (on
ontgonnen gronden; 'wildere'); Verschil tussen 
gemeynt, parochie, dorp en gericht; De inhoud 
van de Aard brief; De grenzen van de Aard; cijnsen 
enz.]; B. Cambre: Schets van het molenaarsbestaan 
in het Land van Turnhout tijdens het Ancien Ré
gime [met o.a. klachten over molenaars (kwaliteit, 
maalloon, bediening) en processen tegen mole
naars, familiebanden, rondreizende molenaars 
(o.a. Van Broeckhoven en Casteleyns), prijzen, 
verpakkingen enz.]; G. Gielis: Protestanten in de 
Lage Landen, het graafschap Vlaanderen en de 
Kempen. Recensieartikel naar aanleiding van het 
jongste boek van Johan Decavele; H. Geybels: Een 
apostel voor Mongolië. Het leven van Monseig
neur Jacques Bax CICM (1824-1895): eerste apos
tolische vicaris van Mongolië; Colloquium ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 'Taxan
dria'. De Kempen en de eeuwwende van 1900; Turn
hout honderd jaar geleden; Het politieke leven 
in Turnhout tijdens de eeuwwende van 1900; Het 
onderwijs in de Antwerpse Kempen omstreeks 
1900. 

Vlaamse Stam, 41e jg., nr. 3, mei-juni 2005. P. 
Crombecq: Louis Crombecq {Oudenaarde 1670-
Leuven 1739). Stamvader van alle nog levende 
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Crombecq's in België [nageslacht van zijn broer 
Georgius {Gent 1667-Den Haag 1714) draagt de 
naam Cromberge]; H. Lambrechts-Augustijns: De 
verlovings- en trouwring in Europa [met voor
beelden uit inventarissen van sterfhuizen, waarin 
ringen en andere sieraden werden aangetroffen; 
18e eeuw]; E. Ossieur: Zevende zoon Stuertewa
gen in Gent (1715); Add./Corr. Kwst. Boussema
re; Vertaling beroepen uit het Frans; De markies 
van Louvignie; Geregistreerde familiewapens: 
Schippers, Pauwels, Nelissen, Vandergeeten, 
Cammaert, Vandenborre, Dumolein, Van Langen
hove [met beknopte stamreeks terug tot Pieter 
van Langenhove Pieterss, over!. Dendermonde 
1581, er. Anna de Clercq, over!. 1566]; P. Donche: De 
wapenborden Baudequin in de documentatie
centra van het SVVF [te Handzame; familie in de 
14e eeuw afk. uit Dij on in Bourgondië]; W. Alenus: 
Willem van der Marck Il, bijgenaamd 'Lumey', 
heer van Lummen, admiraal van de watergeuzen, 
stadhouder en kapitein-generaal (1542-1578) [o.a. 
familie en afstamming, (leen)goederen, De geu
zen in Maastricht (1566), Hasselt (1566-67), De 
martelaren van Gorcum (1578) en de eenzijdige 
belichting van het gebeuren bij Den Briel]; Verv. 
Soldaten van Napoleon overleden ... te Vlierbeek 
[1809; o.a. Gerard Wolders, geb. Remund/dep. de 
la Meuse ca.1787]. 

Westhoek, jg. 19 (2003), nrs. 1-4 [2005]. Liber 
amicorum Jaak Decaestecker. L. Vandamme: Jaak 
Decaestecker (1948-2003) [gedreven onderzoe
ker, organisator, initiator en inspirator op het 
gebied van geschiedenis en familiekunde van de 
Westhoek, met speciale belangstelling voor de 
16e-eeuwse opstand tegen Spanje en de daaruit 
voortvloeiende migratie vanuit de Westhoek naar 
Engeland (o.a. het Sandwich-project 1988)]; He
raldiek: het wapen De Caestecker; Vriendengroe
ten; W: Beele: De familienaam Decaestecker; Idem: 
De familienaam Houwen; A.R. Bauwens: Een 
rekening van de proosdij van Lo en het klooster 
van Roesbrugge, 1580-1581 [met transcriptie]; W. 
Beele: Twee remissiebrieven op de naam Decaes
tecker [kwijtschelding van straf aan een veroor
deelde); W. Beele/S. Lazore; Gedwonge n onderhoud 

van Spaanse troepen in Ieper in de late zestiende 
eeuw [met de namen van 306 Ieperse ingezete
nen]; N. Boussemaere: Een geanimeerde boottocht 
op maandag 30 mei [verhoren van vijf personen 
juni 1569 in Sint-Winoksbergen en Duinkerke]; 
Idem: Een pardoenbrief anno 1602 [genadebrief 
voor Jan Michiel(s)];J. Caüliau: Voor het eeuwige 
zielenheil. Begrafenisrituelen en gebruiken bij 
het overlijden van Gilles Ternync {Veurne ca. 
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15 23 ); P. Donche: Het Vlaamse leenerfrech t toege
past in een feodaal proces uit 1579 [Charles Vas
quez (exm. Bladelin) contra Martina Donche 
weduwe Jacob Schynckele; met fragmenten Bla
delin, Donche, Van Schoore, Verdebout]; Idem: 
Anna Verdebout, geloofsvluchtelinge (1568-1577) 
[tr. Ieper 1557 Pieter de Wulf; in 1568 naar Nor
wich gevlucht]; K. Papin: De laatste rekening van 
het aartsdiaconaat Vlaanderen van het bisdom 
Terwaan (1554-1555) [met huwelijksdispensaties 
febr. 1554 - sept. 1555]; M. Pattyn: De bezittingen 
van Karel van Sint-Omaars (1533-1569) in het 
Westkwartier [heer van Dranouter en Moerkerke; 
ook genaamd: Karel van Mo(e)rbeke]; A. Preneel: 
Interdiocesane huwelijken in de dekenij van Roe
selare anno 1566-67; Idem: Doodhalmen in de kas
selrij Ieper in 1582; G. Schoonaert: Een Poperingse 
saye voor mijn heerevanMaroilles (1577-1580}; L. Van
damme: De religieuze kaart van Zillebeke in de 
kasselrij Ieper (1566-1568) [met naamlijst]; Los bij
blad: Kwartierstaat (6 gen.) vanJaak Decaestecker 
[ -, Loyson, Houwen, Defrancq]. 

Duitsland 
Altpreulsische Geschlechterkunde. Familienar
chiv, Band 26 (2004). Die Wienholt im Gebiet 
der unteren Weichsel [Winholdt, Weinholt; eind 
16e-18e eeuw]; Die ostpreufsische Familie Kas
teil [kwst.; kwn. in (Kreis) Gumbinnen, o.a. Ke
ding, Adomszentis, Girod, Sellin, Ehmer, Best]; 
Niclaufs Erdt aus Nordeck in Hessen und seine 
Nachkommen aus Barannen/Keipern, Kreis Lyck, 
Ostpreufsen [18e-2oe eeuw; parenteel]; Ahnen
liste der ostpreulsischen Vorfahren des Richard 
Scheffler aus Danzig [1875-1928; -, Eggert, Ge
hrmann, Neuber]; Nachfahrenliste und Chronik 
der Familie Ganswind aus Natangen und Erm
land [oudst bekende: Mathäus Ganswint, boer 
te Liebenthal 1671-78]; Doepner/Döpner, Teil II 
[o.a. nageslacht van Christoph Töpffner (1677-
Landsberg 1746)]; Reu8 in Briensdorf, Taulen 
und Deutschendorf [Reifs, Reihs, Reuhs; 17e-20e 
eeuw]; Nachfahrenliste des Jahn Ulonska [geb. 
ca. 1595]; Aus der Ahnenliste des Guido Kerin
nes (t) [1935-1997]; Nachkommen des Janus Bert
scheit [tr. Dt. Crottingen 1837 Annike Jonauskis]; 
Aus dem Nachlafs Quassowski. Ahnenlisten und 
Stammfolgen [Segers, uit Tangermünde, te Ko
ningsbergen; 15e-2oe eeuw]. 

Bentheimer Tahrbuch, 2005. Das Bentheime,· Land, 
Band 170. Der Nordhorner Hafen; G. Aschmann: 
Brauchtumspflege auf dem Land: Backhaus. Bac
ken von Bauernbroten im alten Steinofen auf 
dem Hofe Weusmann in Hestrup; H. Voort: Von 
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Vierteln, Rotten und Hausnummern in Nordhorn 
[met naamlijsten, 1707]; Die Grenzen des Oster
waldes und der Gemeinde Osterwald; Die katho
lischen Kirchen in Nordhorn (VII). B; Veränderun
gen der Bentheimer Kirchenordnung im 19. Jah
rhundert. Ein Spiegel des Lebens und Denkens 
in den reformierten Gemeinden der Grafschaft 
Bentheim; G. Plasger: Freikauf vom Militärdienst; 
Mahnmale öffentlichen Totengedenkens in den 
Gemeinden des Kirchspiels Gildehaus; Zwangs
arbeiter und Kriegsgefangene in der Grafschaft 
Bentheim; Der Grabstein einer Schüttorfer Schar
frichterfamilie [Anna Margred Bröckers, 1697; 
geb. Osnabrück 1635, tr. Hans Jürgen Schneider, 
scherprechter van Bentheim en Steinfurt sedert 
1657]; Der Leinenhändler Frederik Smit als Kom
munalpolitiker [1839-1918]. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Nr. 115, 31. Jg., März 2005. Ster
befälle von Neukolonisten als Durchwanderer in 
Apatin 1785-1787; Musterungslisten [aanv. op Nr. 
114]; Ansiedlerverzeichnis von 1790 [emigranten, 
die in Wenen om toestemming vroegen zich in 
de Banat of Servië te mogen vestigen]; Ansied
lung von deutschen Protestanten in Ungarn urn 
1720 und ihre frühen Wanderungsbewegungen; 
Reformierte-Deutsche Ansiedler in 'Ujvaros' vor 
dem Toleranzedikt; Wo sind sie geblieben? [noti
ties uit trouwboeken van Kallstadt/Pfalz, Riegel/ 
Zwarte Woud, Trochtelfingen/Hohenzollern ( drie 
gezinnen Wolfer), Wenen (reispassen), Dettingen 
(o.a. Bossenmayer)]; A. Seifert: Die Affäre Anton 
T.: Die Geschichte vom König der Raubkopierer, 
von 'Möchte gern und habe nichts', von Tricksen, 
Hütchenspielern, Downloadern, Daten-Schma
rotzern und Internet-Dödeln; Auswanderungen 
von Irndorf/TUT, Bärenthal/BL, Schwenningen/ 
SIG ... [o.a. Schwank, Wachter, Sigrist, Stöhr, 
Greiner, Göttlinger, Teufel, Grimm, Mattes, 
Weg(ge)mann/Weck(en)mann/Veg(i)mon, Dobel
mann, Vatter, Riedgasser, Breinlinger/Prenlin
ger]; J. Neumayer: Ortsfamilienbücher-Traum(a) 
[kritische opmerkingen; pleidooi voor hogere 
standaard van dit genre publicaties]; Funde zur 
Binnenwanderung in Budapest - Ferencváros 
(III), ... in Tolna/Komitat Tolna (IV); Genealogie 
im Internet: Die Galizien Liste; Arbeitsgemein
schaft für Veröffentlichung Banater Familien
bücher AVBF [www.Rudolfsgnad.com]. 

Idem, Nr. 116, 31. Jg., Juni 2005. Verv. Binnen
wanderung ... Ruma/Syrmien 1746-71 (5) [o.a. 
Habenschuss]; Nachkommen der Familie Fre8 
... ; Aussiedler aus dem Morbacher Grofsraum [ 
> Roemenië]; Todesfälle von Nicht-Bulgaren im 
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Kirchenbuch von Alt-Beschenowa 1800-1825, 
1841-1853; G. Hochstrasser: 'Jede Abweichung vom 
Original ist Fälschung' und historische Vorschrif
ten zur Übersetzung von Auszügen aus den Ma
trikelbüchern. 

Dürener Geschichtsblätter, Nr. 86 (2004). W. 
Schal/: Molbach - Maubach. Die Grafschaft - Das 
Geschlecht - Die Burg [het graafschap in de 12e 
eeuw, o.a. de visie van eerdere geschiedschrijvers; 
Het geslacht von Molbach/von Nörvenich-Mol
bach en graaf Willem Il van Gulik, 12e-13 eeuw; 
de ligging van de burcht, enz.]; P. Staatz: Peter Jo
sef Schmitz. Bürgermeister in Düren 1933-1942. 
Eine biographische Skizze [1879-1944, een van de 
meest omstreden persoonlijkheden van de jon
gere Dürener geschiedenis]; M. Lenzen: Zur Ab
stammung der Pierer Familie Capitaine [vijf ge
neraties te Pier, 18e-19e eeuw; drie generaties van 
een Luxemburgse familie, 18e eeuw]; H.J. Domsta: 
Legendenbildung und Quellenforschung: Die 
'jüdische Herkunft' der Dürener Schauspielerin 
Elisabeth Samblowsky (1899-1985) [Florentine 
Augustine Samblowsky, geb. Brussel 1899 als il!. 
dochter van Elise Samblowsky (geb. Keulen 1876) 
en gedoopt te Keulen 1908 als Elisabeth Marga
rete]; K.H. Tiirk: Müller und Mühlen in Nörvenich 
[Johann Meutten (1551/56), Peter Dorfsfeldt/ 
Dur8feldt/Türsfeldt (ze helft 17e eeuw), Gerhard 
Müllenmeister (over!. 1726) tr. Hochkirchen 
1692 Girt Hommelsheim; zoon Theodor tr. 1731 
Gertrud Pütz/Bütz/Buz; hun dochter Catharina 
tr. 1767 Reiner Badenheuser > vijf generaties Ba
denheuser molenaars; Arnoldus Strack molenaar 
'obere Mühle' over!. 1660; Wilhelm Stupp (over!. 
1719, driemaal gehuwd); Schweinen, Ervens, Wi
nandts, Kerp, Bergerhausen]. 

Di.isseldorfer Familienkunde, 41. Jg., Heft 1/2005. 
Das 'Medizinalpersonal der Mairie Ratingen urn 
1810; A. Blömer: Die Familien Saur und zu Klop
hausen in Bilden [17e eeuw]; Verv. Neubürger 
in Kaiserswerth 1700-1720 [A t/m G]; Verv. Tau
fregister Neukirchen-Hülchrath [o.a. Schalck, 
Schilber(g)s, Schillings, Schmit(z)]; Lateinische 
Zeitbezeichnungen; Verv. Bruderschaftsbuch 
.. . Heerdt [o.a. Plenkers, Postal, Pullen, Puim, 
Putz]. 

Idem, Heft 2/2005. St. Lambertus in Düssel
dorf als Begräbnisstätte. Eau eines Totenkellers 
und Aufstellung der darin beigesetzten Toten; 
Verv. Neubürger in Kaiserswerth [H t/m N]; Verv. 
Bruderschaftsbuch [o.a. Putz, Reinartz, Renne
feld, Reusch]; Verv. Taufregister [o.a. Schmitz, 
Schn(e)ider, Schomecher, Schragen, Spelter]; 
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Die Familie Cliff {Kliff) zu Bilden. 
Idem, Heft 3/2005. Verv. St. Lambertus in Düs

seldorf. Liste der im Totenkeller bestattenen Per
sonen; Verv. Neubürger in Kaiserswerth [N t/m z]; 
Verv. Taufregister [o.a. Steinbach, Steins, Teufs, 
Türck(en), Urbans, Velten, Vetten, Weber] . 

Der Eisenbahner-Genealoge, Band 6, Jg. 32, Folge 
2, April 2005. S. Peters-Schildgen: 'Schmelztiegel' 
Ruhrgebiet - Die Zuwanderung ins Ruhrgebiet 
vom Kaiserreich bis zur Weimarer Republik; Wie 
man früher reiste. Bericht über die Reise der Erz
herzogin Maria Anna und des Prinzen Karl von 
Lothringen von Wien nach Brüssel [1744]; Die 
Ehestiftungen des Kirchspiels Il ten [o.a. Brandes, 
Bremer, Brehmer, Bruns, Buchholz, Busch(en), 
Dävesen, Devesen, Dankwert, Denecke, Depe
nau, Doesen]. Tagungsschrift wr 32. Jahrestagung in 
Bochum, Jan. 2005. Kurzgefasste Geschichte der 
Stadt Bochum; R. Swoboda: Die Geschichte der Ei
senbahn in Bochum. 

Familienforschung in und urn Osnabrück. Heft 
2, 4. Jg., Apr.-Juni 2004. Westfälisches Archivamt 
in Münster rettet Grimmaer Kirchendokumente; 
Stammtafel Jünger [met Determann]. Idem, 
Heft 13, Juli-Sept. 2004. M.G. Arenhövel: Das di
gitale Desaster; Vorfahrenliste Elisabeth T.M. 
Hachfeld [7 gen.:-, Lodtmann (te Osnabrück), 
Roland, Grofser]. Idem, Heft 14, Okt.-Dez. 2004. 
Zuzugsgenehmigung nach Westkirchen-Holtrup 
vor 150 Jahren; Fragment Pelke [19e eeuw]; Verv. 
Kwst. Hachfeld [met o.a. Klövekorn en Block te 
Osnabrück]. Idem, Heft 15, 5. Jg., Jan.-März 2005. 
Vorfahrenliste Carl Droop [geb. Osnabrück 1889; 
-, Prasse, Gruner(t), Schwartze]. Idem, Heft 
16, April-Juni 2005. Verv. Kwst. Droop [met o.a. 
Gösling, Krochman (te Hamburg), Wördemann 
( te Wildeshausen)]. 

Herold-Tahrbuch, N.F. 9. Bd (2004). M. Göbl: Die 
Wappenmaler an den Wiener Hofkanzleien von 
1700 bis zum Ende der Monarchie [o.a. briefadel, 
wapenbrieven en hun 'Ausfertigung', de wapen
boeken van de Reichskanzlei, stilistische ontwik
keling, wapenschilders; illustraties in ]deur); G. 

Hiifènreuter: Der 'Semi-Gotha' (1912-1919). Entste
hung und Geschichte ei nes antisemitischen Adel
shandbuchs; L. v. Lehsten: Die Zentralstelle für Per
sonen- und Familiengeschichte in Berlin 1950 bis 
1960; D. Schulle: Das Gesamtarchiv der deutschen 
Juden und die Zentralstelle für jüdische Perso
nenstandsregister [Centrum Judaicum: www. 
cjudaicum.de]; I. Schumann: Scharfrichter- und 
Abdeckerfamilien in der Niederlausitz [o.a. Ac-
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kermann, Hellriegel, Grielsbach]; W. Schupp: Zur 
Gründungs- und Wirkungsgeschichte der Zen
tralstelle für deutsche Personen- und Familienge
schichte in Leipzig. Mit einer Personaldokumen
tation [bijlage II: Verzeichnis der Vorstandsmit
glieder, Beamten, Redakteure, wissenschaftliche 
Hilfskräfte, Ehren- und Korrespondierenden Mit
glieder (1904-1950)]; G. Seibold: Johann Florentz 
Sattler. Das Leben eines württembergischen Be
amten des frühen 17. Jahrhunderts im Spiegel sei
nes Stammbuches. Chronologisches Verzeichnis 
der Inskriptionen [met afbeeldingen van familie
wapens in kleur]; K.-H. Steinbruch: Zur Geschichte 
der Staatsheraldik der Vorgängerterritorien der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland. Teil 3: 
Bremen und Hamburg; Idem: Mecklenburgische 
Kommunalheraldik im Nationalsozialismus. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für 
Familienkunde, Band 42,Jg. 93, Heft 2, April-Juni 
2005. A. Hackhausen: Heinrich Joseph Faensen 
(1888-1954), seine Lebenserinnerungen und seine 
Vorfahren [geb. Gressenich]; F. Lumbeck: Die Na
men-Inschriften in den Kirchenbänken der Alten 
Kirche zu Langenberg (Rhld.); Verv. Neubürger 
und Auswärtige in Ahrweiler 1750-1799, Teil III 
(Schlufs) [Naumann t/m Zincken]; Das verlorene 
Kirchenbuch von Üxheim wird rekonstruiert; 
Stammtafel der Familie Dreymüller/Dreimüller 
von der Lommersdorfer Mühle bei Ahrhütte bis 
1900 [schema 17e-19e eeuw]. 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVII, 53. Jg., 
Heft 1, Jan.-März 2005. Kriegstagebuch des Paul 
von Collas und Brief an seine Eltern aus dem 
Deutschen Krieg des Jahres 1866 gegen Öster
reich; D. Kühn: Die Ahnfrau Collins in Riga. Vor
fahren und familiäres Umfeld der Dorothea Stee
ket verehelichte Collins (1729-1780} [kwst.: Stee
ket (te Libau) met o.a. Reimer (te Mi tau), Mörlin 
(te Wittenberg), Bi(e)selstein]; D.-G. E1penbeck: 
William Kettlewell (1651-1732) aus England und 
seine Familie im Baltikum; Die noch erhaltenen 
deutschen Inschriften auf dem Friedhof in Ra
benstein (Rabstej n) (Böhmen). 

Idem, Heft z, April-Juni 2005. I. Schumann: Die 
Scharfrichter der Stadt Preufsisch Holland in Os
tpreufsen; Verv. Paul von Collas [1866]; Auswär
tige Brautleute im ev. Kirchenbuch Zippnow, Kr. 
Deutsch Krone, von 1861 bis 1870; Die deutschen 
Inschriften auf dem Friedhof von Waltsch (Valec) 
inBöhmen. 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, Band XV, 
54. Jg. (2005), Doppelheft 10/11. G.F. Anthes: Orts-
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fremde im Kirchenbuch der reformierten Pfar
rei Odenbach am Glan 1556-1714 [o.a. Hans Ber
tram, schoenmaker 'aus den Niederlanden', begr. 
ald. 1583, tr. ald. 1581 Elisabeth Zimmer; Angel 
Vorbracht 'aus Flandern' x Barbara N.N. lieten 
dochter Anna Maria dopen in 1675]; V. Weichert: 
Von Langenkandel nach Sandhofen - Flucht vor 
den französischen Revolutionstruppen [familie 
Hanhausen];J.Johann/F. Krumm: Der Wirt Geörg 
Michael Hoffmann aus Kandel und die Kriegs
wirren von 1793; M. Fuchs: Neues zur Herkunft 
der Familie Stegmüller; G. Stüber: Das Archiv 
der Herzog-Wolfgang-Stiftung in Zweibrücken 
[beheert een groot deel van de archivalia van het 
vroegere hertogdom Zweibrücken; bestanden; 
betekenis voor onderzoek]; Hermann Hollerith 
1860-1929. Der Begründer der Datenverarbeitung 
harte pfälzische Wurzeln [Holderiet, afk. uit 
Zuid-Tirol]; Der vergessene Dow-Jones-Gründer 
Charles M. Bergstresser [stamt af van Johann 
Georg Bergsträsser, die in 1731 uit Worms naar 
de USA emigreerde]; M.]. Matheis: 'Mit Schipp 
und Bickel' zu Fuss nach Frankreich. Rodalber 
Gastarbeiter in Paris [2e helft 19e eeuw; de familie 
Schmitt]; Der Dudenhofener Lothar Tretter be
richter 1853 aus Indiana. 

Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milien- und Wappenkunde (Upstalsboom-Gesell
schaft@t-online.de), 54. Jg. (zoos), Heft 1. G.-F. 
Schaaf: Sibodus de Grimersum, t 1462 in Italien, 
Pfarrer zu Marienhafe [en zijn zegels]; C.Jürgen
sen: Erläuterungen zur Ahnenliste Rittberg. Das 
Haus Rietberg [familiegeschiedenis; Potinius, 
Bracht von Kessel, Elsenius, Bohlcken, Specht]. 
Idem, Heft 2/2005. W.G.C. Smidt: Die Ahnen des 
Superintendenten Reemt Peters Smidt in Ween er 
(1840-1927) [met een inleiding 'Zur Namensge
bung in Ostfriesland'; stamreeks Smid/Smit, Dö
ling/Dohling(s}/Doellinck/Doeling enz, Noor
man; voorts patroniemen; Der Name Wolbert in 
Ostfriesland]. 

Sächsische Heimatblätter, 51. Jg., Heft 1/2005. 
Das Museum der bildende Künste Leipzig [o.a. 
verzamelingen voor 1837, oprichting Kunstverein 
1837, museumbouw 1848-58]; Der 'Märzbund' 
- eine vergessene Dresdner Künstlergemein
schaft; Johann August Gotsch und sein Institut 
für angehende Forstleute in Düben/Mulde [geb. 
Meifsen 1764, zoon van Johann Gottlieb Gotsch, 
porseleinschilder, en Rosina Dorothea Ott]; Zum 
100. Geburtstag des Stadarchivdirektors Rudolph 
Strau8 [te Chemnitz]; H. Bminer: Todesmärsche 
über sächsische Strafsen. Evakuierung nieder-
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schlesischer Aulsenlager des KZ Grols-Rosen [be
schrijving van de dodenmars van ca. 1300 joodse 
vrouwen en meisjes van de omgeving van Breslau 
800 km. verder naar Wallern (Volary, Sudeten
land), waarvan ca. 150 overlevenden door de Ame
rikanen bevrijd werden] . 

Idem, Heft 2/2005. Der Hainichener Bildhau
er Johann Gottfried Stecher (1718-1776) [geb. te 
Ehrenberg (exm. Pachtmann), tr. (1) Beata Sibylla 
Zehl, tr. (2) 1760 Johanna Dorothea Müller ( doch
ter van beeldhouwer Andreas Müller); vijf zoons 
werden eveneens beeldhouwer]; Die Freiberger 
Spielkarten aus den Jahren 1584 und 1587; Zwei
hundert Jahre Brockhaus-Verlag 1805-2005. Der 
Verleger Heinrich Brockhaus aus seinen Tage
büchern [geb. Amsterdam 1804, over!. 1874]; 'Der 
Altenburger Prinzenraub' - Mentalitäten eines 
spätmittelalterlichen Konflikts [1455; Amtmann 
Kunz von Kaufungen, die jarenlang in rechts
strijd met de Wettiners gewikkeld was, ontvoerde 
Ernst en Albrecht, zoons van keurvorst Friedrich 
II]; Rückblick auf die wissenschaftliche Tagung 
vom 2. bis 4. Juni 2005; Steinmetzzeichen zur 
Baugeschichte [in Mittweida en Rochlitz]; Das 
spätgotische Schloss in Wurzen - Residenz und 
Herrschaftssymbol der Bischöfe von Meilsen. 

Spuren, Band 4, 19. Jg., Heft 9, Jan.-März 2005. 
K. Erdmann: Grundbesitzer aus der Liesborner 
Flurkarte von 1880; Verv. Verläureregister ... Wa
rendorf [1629]; A. Smieszchala: Hausstandlisten 

und Wohnungswechsel; Kurzgenealogie Fischer 
[te Oelde, 19e eeuw]; Notizen zur Geschichte der 
Familie Dufhues in Freckenhorst-Fintrup [1704-
1868]. Idem, Heft 10, April-Juni 2005. Verv. Ver
läuteregister der Alten Kirche (St. Laurentius) 
in Warendorf [1630]; Vorfahrenliste Tarversini 
- Schwering; Verv. Familie Dufhues [1873-1930; 
Rickmeyer genannt Dufhues]. 

Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
Geldern und Umgegend, Nr.102 (2002). H. Beckers: 
Das Herzogtum Geldern - Het hertogdom Gelre. 
Een grensoverschrijdend geschiedenisboek voor 
scholen, musea en archieven [tweetalig; met bij
dragen van W. Nilwlay, K.-H. Tekath en G. Halmanns; 
territoriale ontwikkeling, de standen, handel en 
steden, religieuze en wooncultuur, aanschouwe
lijk gemaakt door veel illustraties]. 

Verder ontvingen wij: 
Historisch Nieuwsblad, 2000, nrs. 8 t/m 10; 2001, 
nrs. 1 t/m 9/10. 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 17, nr. 
4, dec. 2003; jg. 18 (2004), nrs. 1 t/m 4; jg. 19, nr. 1, 
mei 2005. 
Spiegel Historiael. Magazine voor geschiedenis 
en archeologie, jg. 34 (1999), nrs. 2/3 t/m 11/12; jg. 
35 (2000), nrs. 1 t/m 11/12; jg. 36 (2001), nrs. 1 t/m 
4/5. 

M. Vulsma-Kappers 

uit Antwerpse bron (147) 
s febr. 1584; Peeter Janss bekende alsoe Goy
aert Wouterss van den Berghe, woonende tot 

Leeghemierde in den name ende als ge
mechticht van Peeter Everaerts Moeren op ten 
xiiij decembris anno LXXXII} lestleden voer 
scepenen deser stade bekent heeft schuldich 
te syne Willem Mertens, Lenaert Maes ende 
Quiryn Janss als momboren en tot behoeff 
van de kinderen wylen Hans Willem Witte
mans, de somme van vyfbondert ende vyftich 
carolus guldens eens. nae luyt van den be
schede daeraff zijnde. Ende want de voers. 
mom boren beduchten dat de voers. kinderen 
metten pande voer de voers. vC en L gulden 
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hen verbonden nijet en wel versekert oft be
taelt en zyne, soe eest dat hy comparant in 
den name ende als volcomelick ende onwe

derroepelick gemechticht vanMaurus Corne
liss, Frans Aertss ende Ghoris HenrickMoors, 
ingesecenen van den Vryheyc van Mierde 

omme t gene des naebescreven is te mogen 
<loene, breeder blyckende by eenen procu
ratien in pampiere gescreven, besegelt met
ten segele der voers. heerlicheyt van Mierde 
in date den xxen decembris anno LXXXII} 
lestleden, .. . , totten voers. pande tot meerder 
sekeringe van de voers. kinderen noch ver

bonden en pan de geweest, 
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vragen 
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 één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 
mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 

Vragen 
538. MAATHUIS 
Johannes (Jannes/Jan) Maathuis {"Moatjans"), geb. Geesteren (gem. Tubbergen) 8-11-1788, over!. ald. 
12-7~1850, tr. ca. 1810-1815 Johanna (Janna) Rotgers/Rötgers/Rutgers/Rothuis, ook genaamd Bus(s)cher/ 
Büs(s)cher, geb. (wrs.) Tubbergen 8-10-1795, over!. Geesteren (gem. Tubbergen) 20-5-1877, De eerste vijf 
kinderen uit dit huwelijk worden geboren te Hesepe en Frensdorf {Nordhorn, D), latere kinderen te 
Geesteren (gem. Tubbergen). Gevraagd: gegevens huwelijk en voorgeslacht van Johannes. 

F.J. Maathuis, Losser 

539. DORPMANS 
Petrus {Pieter) Dorpmans, j.m. van Geldere, over!. Dordrecht 31-5-1732, otr./tr. Dordrecht 24-10/9-11-
1726 Elisabeth {Lysbeth)Jansdr. Verhagen, j.d. van Dordrecht, dr. van Jan Fransen Ver hagen enJannetje 
Gerritsen van Vleuden. Beiden zijn dan 23 jaar. Uit dit huwelijk ged. Dordrecht (Oud-Kath.): Maria 
20-8-1727 (get. Gerrit Dorpmans),Joannes 4-11-1728 (get. Margaretha Dorp mans) en Egbertus 26-2-1730 
(get. Gerardus op de Vorsem en Johanna Verhagen). Elisabeth Verhagen otr./tr. (2) 21-5 /6-6-1733 Pieter 
Os ter, j .m. van Dordrecht. Gevraagd: doop gegevens en voorouders van Petrus Dorp mans. 

P.S. Dorpmans, Oldenzaal 

540. JACOBS/ERNST 
Jacob Jacobs en Veronica {Frouke) Arens, joodse kooplieden, woonden van circa 1767 tot hun dood in 
Pekela. Zowel bij het over!. van Jacob in 1814 als bij dat van Frouke in 1811 (beide in Oude Pekela), wordt 
vermeld dat zij twee kinderen nalieten. Het ene is Aron Jacobs, geb. ca. 1775 in (wrs.) Beneden Pekela. 
Hij liet zich in 1801, enkele weken voordat hij in Meppen {D) trouwde met Elisabeth Rust, katholiek 
dopen en nam bij die gelegenheid de namen Joannes (Joes) Lambertus Ernst aan. Van het andere kind 
ontbreekt elk spoor. Onbekend is of het een zoon of een dochter is en evenmin of hij /zij Jacobs is blijven 
heten. Gevraagd: informatie over dit tweede kind. 

Hoofdredacteur L. F. van der Unden, postbus 26, 1380 AA Weesp, info @ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 

Mevr. drs. I.J. van Bekkum, Anna Paulownalaan 124, 3708 HN Zeist 
P. Ruijsch van Dugteren, Noord.es 21, 9531 HR Borger 
Arie Jan Stasse, St. J osephlaan 47, 3551 VB Utrecht 
dr.ir. A.J. van der Zeeuw, Op de Klucht16, 1422 KTUithoorn 

J. B. M. Wind, Hoogezand 

i 
1 

! 
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 Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

60 

ISSN 0016-6936 

Gens Nostra 61 (2.006) 


