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De kerkelijke geschiedenis van Dubbeldam begint in 1630 als het kerkje van 
het nieuwe Dubbeldam in gebruik wordt genomen. Het oude Dubbeldam van 
voor de Sint Elisabeth-vloed (1421) lag ten opzichte van het nieuwe Dubbeldam 
meer naar het noordwesten toe; daar waar er een dam in het riviertje de Dub
bel was gelegd. Tegenwoordig is het nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de 
rivieren rond de stad Dordrecht (onder andere de Maas, de Dubbel, de Devel) 
vóór 1421 stroomden.' Eén van de recente verklaringen met betrekking tot het 
Dordtse vraagstuk, staat in een mededelingenblad van de vereniging Oud-Dor
drecht. Hierin wordt onder meer een verklaring gegeven over het ontstaan van 
het water tussen Dordrecht en Zwijndrecht. ' 

In dit artikel staan de inkomsten van de diaconie van Dubbeldam in de 
beginperiode 1631-1641. Heel vaak komt er in het archiefstuk voor de notitie 

Aart Schouman, Kerk, pastorie en school van Dubbeldam, aan de noordzijde van 'den 
Straetwegh naar Dubbeldam', 1745. 
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'ontfangen in de kercke' met daarachter het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte. Deze 
notities heb ik in de onderstaande transcriptie weggelaten, omdat die gegevens minder nut
tig zijn voor genealogisch onderzoek. Veel personen die genoemd worden in dit archiefstuk 
zijn diaken geweest. Zij verzorgden uit naam van de kerk in een bepaalde periode voor de 
plaatselijke armen en weduwen. Deze namen komen dan ook verschillende keren voor. 3 

De kas van de diaconie werd vooral gevuld door de collectes, giften, nalatenschappen, het 
armengeld (percentage van de verpachting van land), het uitlenen van het doodskleed bij een 
begrafenis, de interest op obligaties etc. Soms kon de diaconie echter ook de kas op een andere 
manier vullen: '12Julij 1648. Gevonden in den sack van den verdroncken gevisten man 0-2-10'. Giften 
aan de diaconie konden ook gedaan worden door een bedrag in de armenbus ('armebos') te 
gooien. In heel Dubbeldam hingen circa drie tot zes van deze armbussen; één in de kerk, een 
aantal bij mensen aan hun huis (meestal bij de schout en de diakenen) en in herbergen. Regel
matig moesten deze armenbussen (incl. het slotje en sleutel) gerepareerd worden. Zo staat er 
in de diaconieuitgaven van 1649: '21 augusti. Betaelt aen Pieter J acobsen van Leur voor het maken van 
een tafelken ende armbos 5-15-0. Noch betaelt aen Maerten van Asperen voor het ijserwerck tot het voor
schreven tafelken ende armbos 6-o-o. 26 september. Betaelt voor een arm-bos 1-1-0' .4 Op 7 augustus 1667 
worden er zes stuivers betaald voor een sleutel voor een armenbus. 5 

Het geld dat de diaconie ontving werd besteed aan armen en weduwen. Maar vonden de ar
men mensen het wel zo leuk om bedeeld te worden? Het antwoord op deze vraag heeft Ingrid 
van der Vlis gepoogd te geven in haar artikel 'Bedeelden over armenzorg in 17e-eeuws Delft'. 6 

Met behulp van de inkomsten en uitgaven van de diaconie geef ik hier twee Dubbeldamse 
voorbeelden. Gillis Jansse, diaken te Dubbeldam 1631-1634, wordt volgens de uitgave van 19 
oktober 1638 bedeeld in zijn nood en ziekte met in totaal 17 guldens 8 stuivers en 10 pennin
gen. Zijn zoon Jan Gillissen7 (tevens uit naam van zijn broer en zusters) geeft op 24 oktober 
1638 aan de diaconie het bedrag van 11-8-10 terug. De resterende zes gulden wordt op 29 mei 
1639 teruggegeven. Zijn vader is dan ondertussen al overleden. Waarschijnlijk hebben hij en 
zijn familie zelf het onderhoud van Gillis Jansse op zich genomen. 

Ook Willem Janssen Visscher geeft de bedeling terug die hij op eigen verzoek op verscheide
ne tijden heeft ontvangen. Op 8 januari 1640 staat er als ontvangst genoteerd 62-5-0. Volgens 
de uitgaven 4 heeft hij van de diaconie gehad: 

28 december 1633 
14 en 21 januari 1634 
3, 5, 13, 20 en 26 februari 1634 
6, 12, 20 en 26 maart 1634 
3, 12, 19 en 25 april 1634 
2, 9 en 19 mei 1634 
10, 16, 23 en 28 november 1634 
6, 13, 19 en 27 december 1634 
2, 9, 17, 21 en 27 januari 1635 
3, 11, 18 en 25 februari 1635 
4, 11, 21, en 25 maart 1635 
1 en 8 april 1635 

5-0-0 
2 X 2-10-0 = 5-0-0 
4 X 2-0-0 + 2-10-0 = 10-10-0 
3 X 1-10-0 + 2-0-0 = 6-10-0 
4 x 1-10-0 = 6-o-o 
2 X 1-0-0 + 1-10-0 =3-10-0 
2 X 1-0-0 + 2 X 1-10-0 = 5-0-0 
4 X 1-0-0 = 4-0-0 
2 X 1-0-0 + 3 X l-5-0 = 5-15-0 
4 X l-5-0 = 5-0-0 
4 X 1-0-0 = 4-0-0 
2 X 1-0-0 = 2-0-0. 

In totaal is dit precies het bedrag dat hij teruggeeft (62-5-0). Op deze manier heeft Willem 
Janssen Visscher willen breken met het bedelingsverleden. Na 1635 komt hij niet meer als 
bedeelde voor. Wel noteert de diaconie op 16 februari 1644 de ontvangst van twaalf stuivers 
ontvangen van zijn weduwe voor het lenen van het rouwkleed. Dit rouwkleed is in februari 
gebruikt bij de begrafenis van Willem Janssen Visscher. 8 
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Op 17 november 1647 staat er als ontvangst vermeld: 'Ontfangen van boeten verbuert bij eenige 
schieters aen de koijen van Dubbeldam 10-0-0' 4 en in december 1660: "Ontfangen van boeten van wegen 
de vogelkoije aen den armen vereert 12-0-0" 5• Dit heeft alles te maken met de eendenkooien op het 
eiland van Dordrecht. Op de kaart van het eiland van Dordrecht van circa 1565 (Jacob van De
venter) staan vier eendenkooien getekend. Op een kaart uit circa 1592 van Symon en Cornelis 
Jans2 Indervelde staan meerdere eendenkooien afgebeeld waarbij als kooimannen worden 
genoemd: Jacob Arenssen (Arendsz), Adriaen Jansz Bo(e)skoop,9 Geerit Tonisz, Ares Aressen, 
JanJacobsz en Geerit Pieterssen. Als naam voor één van de kooien wordt gegeven de Boene Coij. 
Eendenkooien waren vooral gelegen in het buitendijkse gebied en werden steeds verder van 
de stad, naar het zuiden, verplaatst, toen de inpolderingen op het eiland van Dordrecht vor
derden. Veel van de latere buitenplaatsen ontstonden op plaatsten waar vroeger eendenkooi
en gesitueerd waren.'0 Het is dan ook niet zo gek dat de naam Koijman regelmatig opduikt in 
Dubbeldamse bronnen. Zouden latere personen met de naam Koijman nog afstammelingen 
kunnen zijn van de bovengenoemde zes kooikers? Zij waren immers toch samen met de be
woners van "t Huis te Dubbeldam' ( of de Blaukamer) de eerste Dubbeldammers, nog voordat 
boeren in hun bedijkte polders landbouw konden gaan bedrijven? 

Hier onder volgt de transcriptie van de inkomsten 1631 tot en met 1641 en een alfabetische 
lijst met namen die voorkomen in de periode 1642-1656. 

Inkomsten 1631-16414 

1631 

[3 mrt] VooreerstworthierinnegebrachtdesommevanP[onden]51S[tuivers]14P[enningen]4 
bij Herman Adriaenssen en[de] Gillis Janssen ontf[angen] van den schout van Dubbel
dam Dirck Lenaertsen Cappendijck, als reste van P[onden]107 S[tuivers]- P[enningen]4 
die in de kercke ten profijte van den armen ontfangen waeren, eer darter diaconen 
sijn vercoren en[de] bevesticht geweest, de reste van de voors[chreven] P[onden]107 
S[tuivers]- P[enningen]4 bedragende P[onden]55 S[tuivers]6 heeft de schout aen 
eenige armen uijtgegeven, volgens de rekeninge daer van bij hem gedaen. Coemt 
dan hier als vooren de somme van 51-14-4. 

[23 mrt] Ontf[angen] bij Gillis Janssen 1-16-0. 
[30 mrt] Van den predicant Bocardus bij hem voor den armen besproken in het maken van een 

accoort, ontfangen 5-0-0. 
[16 nov] Ontv[angen] bij Gillis Janssen en[de] uijt de bos bij hem gehaelt 2-0-0. 

1632 
[2 mei] Ontv[angen] van Cornelis Lenaertssen Cappendijck bij hem gemaekt in sijn erfhuijs de 

somme 5-12-0. 
[28 nov] Ontv[angen] van Herman Adriaenssen bij hem in eenen coop voor den armen te Dub-

beldam besproken 2-10-0. 
1033 

[ 26 juni] Ontv[angen] van HermanAdriaenssen bij hem bedongen in sekeren coop 2-10-0. 
[8 aug] Ontv[angen] bij HermanAdriaenssen over eenen godspenninck o-6-o. 
[ 18 sept] Ontv[angen] van HermanAdriaenssen bij hem bedongen in sekeren coop 0-10-0. 
[ 16 okt] Ontv[ an gen] van Isbrant Hermans sen 0-10-0. Noch ontv[ an gen] van Herman Adriaenssen 

bij hem bedongen in sekeren coop 1-0-0. 
[ 22 okt] De bos geopent ten huijze van den schout Dirck Lenaerts Cappendijck en[de] daerinne 

bevonden 5-9-4. 
[ 23 okt] Ontv[angen] uijt de bos tot d' oude schoutinne o-6-o. 
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1634 

[5mrt] 
[9 juli] 

[10dec] 

1635 

Ontv[angen] van Cornelis Cornelissen diacon bij hem bedongen in sekeren coop 1-5-0. 
Ontv[angen] van Jacob Stoop hem den 28 novemb[er] 1633 bij diaconen op interest 
gegeven tegens den penninck sestien in 't jaer 116-0-0. Item noch van den selffden 
ontfangen over interest van de boven gemelde partije van den 28 novemb[er] 1633 tot 
8 Julij 1634 tegens den penninck sestien in 't jaer 4-4-0. 
Ontv[angen] van Jan Geenen bij hem ontv[angen] als bedongen in sekeren coop 
0-12-0. 

[4 mrt] Ontv[angen] vanJan Geenen bij hem ontv[angen] over sekeren coop o-8-o. 
[18 mrt] Ontv[angen] vanAdriaenAdriaenssen bij hem bedongen over sekeren coop 2-2-0. Item 

ontv[angen] van WillemDircksen bij hem bedongen over sekeren coop o-6-o. 
[ 25 mrt] Ontv[angen] van Jacob Bastiaenssen bij hem bedongen over sekeren coop 0-10-0. 
[ 29 juli] Ontv[angen] van Jacob Bastiaenssen bij hem bedongen in sekeren coop 1-0-0. 
[19 aug] Ontv[angen] vanJan Geenen over boeten gevallen op het waken 3-6-8. 
[30 sept] Ontv[angen] van Jacob Bastiaenssen bij hem ontv[angen] van seker persoon den armen 

dat gunnende ende gecomen uijt sekeren coop 1-0-0. 
[ 28 okt] Ontv[angen] van Jan Geenen bij hem ontfangen over boeten van de wacht 4-9-0. 
[16 dec] Ontv[angen] van AdriaenAdriaenssen de jonge bij hem ontv[angen] van Willem Dircksen 

over sekeren coop 1-0-0. Item ontv[angen] van Jacob Stoop over 12 maenden interest 
van 80 guldens capitael tegens den penninck sestien in 't jaer vervallen 23 octob[er] 
1635 de somme van 5-0-0. 

[23 dec] Ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonge bij hem bedongen in sekeren coop 
0-12-0. 

1636 

[20 jan] Ontv[angen] van AdriaenAdriaenssen de jonge bij hem ontv[angen] van Willem Dircksen 
over sekeren coop 0-10-0. 

[3 febr] Ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonge bij hem bedongen in sekeren coop 
2-10-0. 

[15 juni] Ontv[angen] op sekere vercoopinge gedaen bij d'Heere RentmeesterOversteegh 2-9-0. 
[6 juli] Ontv[angen] vanRobertCleijssen 0-12-0. 
[3 aug] Ontv[angen] van seker persoon ten behoeve van den armen o-6-o. 
[14 sept] Ontv[angen] van Jacob Stoop over twaelff maenden interest van een honden en[de] 

vijftien carolus guldens vervallen 27 augusti 1636 tegens den penninck sestiene in 't 
jaer 9-7-8. 

[28 sept] Ontv[angen] van onsen predicant bij ontv[angen] ter oorsake van seker accoort, ten 
sijnen overstaen gemaeckt 10-0-0. 

[19 okt] Ontv[angen] van onsen predicant ter oorsake van seker accoort ten sijnen overstaen 
gemaeckt 6-6-o. 

(30 nov] 

[3 dec] 
[21 dec] 
[25 dec] 

1637 

[8 febr] 
[15 febr] 
[1mrt] 

124 

On.tv[angen] over het l een.en. van het dooccleet ontv[angen) 0 - 18- 0. 

Ontv[angen] over het leenen van het dootcleet ontv[angen] 0-9-0. 
Item over het leenen van het dootcleet ontv[angen] 0-12-0. 
Item over het leenen van het dootcleet ontv[angen] 0-12-0. 

Ontv[angen] over 't leenen van het dootcleet o-6-o. 
Ontv[angen] van den armen vanJan Cornelis bode 3-0-0. 
Item over 't leenen van het dootcleet ontv[angen] o-6-o. 
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[8 mrt] Ontv[angen] van Jacob Stoop over 12 maenden interest van P[onden]8 capitael te
gens den penninck sestiene vervallen 23 octob[er] 1636 de somme van 5-0-0. Noch 
ontv[angen] van Jacob Stoop over ses maenden interest van P[onden]116 capitael mede 
tegens den penninck sestiene in 't jaer vervallen 8 Martij 1637 de somme van 3-12-8. 

[1 juni] Ontfangen over 't leenen van 't dootcleet 0-12-0. Noch ontv[angen] over 't leenen van 
't dootcleet 0-12-0. 

[15 juni] Ontv[angen] over 't leenen van het dootcleet 0-12-0. 
[ 22 juni] Ontv[angen] van Wouter Huijgen over seker accoort tusschen hem en[de] Jan Dircksen 

gemaeckt 0-10-0. 
[2 aug] Ontv[angen] van Cornelis Lenaerts Cappendijck bij hem ontfangen voor den armen 

0-10-0. 
[23 aug] Ontv[angen] over 't leenen van 't dootcleet 0-12-0. 
[6 sept] Ontv[angen] over 't leenen van 't dootcleet o-8-o. 
[ 27 sept] Item van seker persoon ontv[angen] voor den armen 1-0-0. 
[18 okt] Ontv[angen] van Matthij's Berck bij hem bedongen over seker accoort 3-0-0. Item 

ontv[angen] van de huijsvrouwe van Wouter Martens 0-2-0. 
[25 okt] Ontv[angen] van Willem Dircksen over accoort van lant huijze gemaeckt met Cornelis 

Janssen van der Grient 2-10-0. 
[1 nov] Ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonghe bij hem bedongen in sekeren coop 0-

12-8. Noch ontfangen van onsen predicant ter oorsake voor seker accoort ter sijnen 
overstaen gemaeckt 5-0-0. 

[8 nov] Ontv[angen] van Willem Dircksen besproken in eenen coop 0-10-0. Noch van Lambert 
Lambertssen " bij hem belooft aen den armen ter oorsake van het sterfhuijs van sijn 
schoonvader Lenaert Cornelissen eenen sack terwe vercocht voor P[onden]8. Coemt dan 
hier 8-o-o. 

[15 nov] 

[29 nov] 
[6 dec] 
[26 dec] 

1638 

Ontv[angen] van den predicant uijt seker accoordt ten sijnen overstaen gemaeckt 
0-19-8. Item ontv[angen] vanJacob Stoop P[onden]9 S[tuivers]7 P[enningen]8 over[ ... ] 
maenden interest tegens den penningh sesthieme in 't jaer van P[onden]150 capitael 
vervallen 27 augusti 1637 en[de] noch P[onden]6 S[tuivers]5 over ses maenden inte
rest van P[onden]200 capitael vervallen 8 septemb[er] 1637. Item noch P[onden]5 over 
12 maenden interest van P[onden]8o capitael vervallen 23 octob[er] 1637. Maekt 't 
samen 20-12-8. 
Ontv[angen] van HermanAdriaenssen over 't leenen van het dootcleet 0-12-0. 
Ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonge bij hem bedongen in sekeren coop 1-5-0. 
Noch ontv[angen] bij HermanAdriaensse bij hem bedongen in sekeren coop 0-12-0. 

[14 febr] Ontv[angen] van Jan Geenen en[de] JanAdriaenssen Bosch bij haer bedongen in sekeren 
coop 0-12-0. 

[28 febr] Ontv(angen] van Lamberc Lambercssen bij hem bedongen in sekeren coop 0-12-0. Item 
ontv[ an gen] van de wede wijten d'Heere Barthout van Slingelant bij hem in sij n leven be
dongen in sekeren coop 2-10-0. 

[28 mrt] Ontv[angen] van Cornelis Michielssen aen den armen gegeven tot aelmoesse 7-13-0. 
Item vanJan Geenen ontv[angen] bij hem bedongen in sekeren coop 2-10-0. 

[25 apr] Ontv[angen] over eenen sack terwe bij Cornelis Lenaerts Koijman, uijt het sterfhuijs van 
sijn vader, voor sijn gedeelte, aen den armen geschoncken, en[de] bij de diaconen ver
cocht 8-o-o. 

[16 mei] Ontfangen van Jan Geenen bij Adriaen Adriaenssen de jonge en[de] Wouter Huijgen den 
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armen geschoncken tot een aelmoesse over seker accoort met elcanderen gemaekt 
2-10-0. Ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen IJescoot bij voor den armen bedongen in 
seker accoort 1-0-0. Item ontv[angen] van Jacob Stoop over 8 maenden interest van 
P[onden]200 capitael à 61/4 percento in 't jaer P[onden]8 S[tuivers]u. Item over 6 
manden interest van P[onden]8o mede als vooren à 61/4 percento in 't jaer P[onden]2 
S[ tuivers]15 P[enningen]2. Noch over interest van P[onden]150 van acht maenden me
de à 61/4 percento in 't jaer P[onden]6 S[tuivers]5. Noch over interest van 7 maenden 
van P[onden]100 mede als vooren à 61/4 percento in 't jaer P[onden]3 S[tuivers]12, 
maeckt 't samen 21-3-12. 

[9 juni] Ontv[angen] van Robert Cleijssen bij hem bedongen in sekeren coop 1-16-8. 
[20 juni] Ontv[angen] uijt handen van HermanAdriaenssen bij d'Heere Berck bedongen in 't ver

coopen van sijn saet 1-4-0. Item ontv[angen] van Robert Cleijsen bij hem bedongen in 
sekeren coop 5-0-0. 

[4 juli] Ontv[angen] van Willem Dircksen bij hem bedongen in sekeren coop o-6-o. Item 
ontv[angen] Frans Cornelissen bij hem bedongen in sekeren coop 0-10-0. Item 
ontv[angen] van Cornelis AdriaenssenJescoot bij hem bedongen in sekeren coop 0-10-0. 

[ 25 juli] Ontv[ an gen] Cornelis Dircksen Clootwijck bij hem bedongen in sekeren coop 0-12-0. 
[22 okt] Ontv[angen] vanJacobStoop over ses maenden interestvanP[onden]700 capitael à 51/2 

percento in 't jaer vervallende 15 novemb[er] 1638 de somme van 19-5-0. 
[24 okt] Al soo Gillis Janssen in sijnen noot en[de] subsidie tot verscheijdene reijsen wat is ver

streckt geworden, bedraegende P[onden]17 S[tuivers]8 P[enningen]10. Gelijk in den 
uijtgeeff blijckt, soo wort hier ingebracht, bij Jan Gillissen van wegen sijn broeder, 
hem selven en[de] sijnen susters aen de diaconen op rekeninge van de voorgaende 
somme betaelt 11-8-10. Ende alsoo Jan Gillissen belooft heeft de resterende ses gul
dens, met den eersten te sullen geven, soo wort dit hier aengeteeckent per memorie. 

[7 nov] Ontv[angen] van CornelisAdriaenssenPater bij hem bedongen in sekeren coop 0-4-0. 
[19 dec] Ontv[angen] van onsen predicant, bij hem bedongen in seker accoort ten sijnen over

staen gemaeckt 5-0-0. 
[25 dec] Ontv[angen] van WillemDircksen bij hem bedongen insekerencoop 0-10-0. 

1639 
[13 jan] 

[6mrt] 
[3apr] 

[22 mei] 

Ontv[angen] van Teunis Spruijt door handen van sijn broeder bij hem bedongen in 
sekeren coop 2-10-0. 
Ontv[ angen] van Cornelis Adriaenssen Pater bij hem bedongen in sekeren coop o-6-o. 
Ontv[angen] van onsen predicant bij hem bedongen over seker accoort ten sijnen 
overstaen gemaeckt 21-16-0. 
Ontv[angen] van Jan Geenen en[de] Clootwijck bij haer bedongen over seker accoort 
1-8-0. 

[29 mei] Ontv[angen] van Jan Gillissen als reste van 't gene hij hadde belooft te geven tot 
voldoenin.ge en.(de] volle bctaclingc van soodacnigc penningen die sijn vader Gillis 

Janssen in sijn leven en[de] noot van de diaconen hadde genoten de somme van 6-o
o. Item ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonge P[onden]4 en[de] P[onden]4 van 
Adriaen CornelissenAriemaet makende P[onden]8 bij haer gegeven tot verlichtinge van 
het gene de diaconen voor reijsgelt hebben gegeven aen de Engelsche vrouwe Anne
ken Carels. Coemt dan hier 8-o-o. 

[ 2 juni] Ontv[angen] van LambrechtLambrechtsen bij hem bedongen over seker accoort off door 
oorsake van sijn erfhuijs 0-15-0. Item ontv[angen] van Cornelis Lenaertssen Koijman 
en[de] Ariaen Cornelissen bij haer in sekeren coop bedongen 0-12-0. 
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[5 juni] Ontv[angen] van Lambrecht Lambrechts en bij hem bedongen in seker accoort 0-14-0. 
[3 juli] Ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonge bij hem bedongen in seker accoort 

[10 juli] 
[7aug] 

[21aug] 
[4sept] 
[90kt] 

[30 okt] 

0-12-8. 
Ontv[angen] van Wouter Hu ij gen bij hem bedongen in seker accoort 0-12-8. 
Ontv[ an gen] Willem Dircksen en[ de] Wouter Hu[jgen bij haer bedongen in seker accoort 
1-14-0. Item ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen Pater bij hem bedongen in seker ac-
coort 0-15-0. 
Ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen I]escoot bij hem bedongen in seker accoort 4-1-8. 
Ontv[angen] van wegend' eifgenaemen vanAdriaen Huijgenssen 0-7-0. 
Ontv[angen] van onsen predicant, aen hem gegeven voor den armen, bij d'Heere 
Burghmeester Cornelis van Beveren Jacobs Heere van Barendrecht ter oorsake van seker 
accoort off coop gemaeckt ten overstaen van onsen predicant de somme van vijftich 
guldens, coemt hier dan 50-0-0. Item noch ontv[angen] van onsen predicant aen 
hem gegeven van d'Heere]acob Gooll professor tot Leijden mede ook den armen over 
seker accoort off coop ten overstaen van onsen predicant gemaeckt de somme van 3-
3-0. Item ontv[angen] van]acob Stoop over interest van eenige partijekens gelts, die de 
voornoemde Stoop onder hem heeft, ten proffijte van den armen vervallen in october 
deses loopende jaers 1639 de somme van 36-7-8. 
Ontfangen voor den armen in de kercke, in 't sackjen 2-14-4. Item ontv[angen] van 
Willem Dircksen bij hem bedongen over sekeren coop o-8-o. Item ontv[angen] van 
Lenaert Adriaenssen Sprui:ft hem gegeven bij d'Heere Oversteegh gecomen van schutgelt 
1-12-8. 

[ 27 nov] Ontv[ an gen] van Pieter Anteunissen over 't leen en van het dootcleet 0-12-0. Ontv[ an gen] 
van Willem Dirckse van der Linden van wegen sij nen sone Dirck Willemssen van der Linden 
0-10-0. 

[18 dec] 

[25 dec] 

1640 

[8 jan] 

[15jan] 
[12febr] 

Ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen I]escoot en[de] Willem Claessen beenhacker over 
seker accoort tusschen haer gemaeckt 0-12-0. Item 18 decemb[er] ontv[angen] van 
Willem Dirckssen van der Linde en[de] van Cornelis van Nispen over sekeren coop bij haer 
bedongen 0-10-0. 
Ontv[angen] van Cornelis AdriaenssenPater over 't leenen van het dootcleet 0-12-8. 

Ontv[angen] van Willem Janssen Visscher, restituerende het gene hem voor desen, in 
sijnen noodt, op sijn versoeck, bij de diaconen op verscheijde tijden is gedaen, be
loopende in allen 't saemen gerekent de somme van 62-5-0. 
Ontv[angen] van Cornelis Lenaertssen over het leenen van het dootcleet 0-12-0. 
Ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen Pater over 't legaet bij sijn huijsvrouwe Marij
ken Stevens sal: den armen van dese kercke bij testamente gemaeckt de somme van 
50-0-0. 

[18 mrt] Ontv[angen] van wegen Lenaert]acobsen de Zeeuw sal: over 't leenen van het dootcleet 
0-12-0. 

[25 mrt] Ontv[angen] van Willem Dirckssen over seker accoort bij hem gemaeckt met Cornelis 
Adriaenssen Kievit en[de] voor den armen bedongen 5-0-0. 

[22 apr] Ontv[angen] in het houden van 't erffhuijs tot Cornelis Adriaenssen Pater, naest overlij
den van sijne huijsvrouw, tot opset gelt voor den armen bedongen 5-15-0. 

[29 apr] Ontv[angen] van d'Heere]acob Stoop de somme van elffhondert carolus guldens, hem 
soa vele ten proffijte van den armen, 15 octobris 1639, tegens vijfftien honden in 't 
jaer, gegeven op interest. Item nochP[onden]27 S[tuivers]10 en[de] dat over ses maen-
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[3juni] 
[1juli] 

den interest van de voors. capitale somme [ver]vallen 15 aprilis 1640. Coemt hier 't 
samen de somme van 1127-10-0. 
Ontv[angen] van Willem Dirckssen en[de] Pater bij haer bedongen over seker accoort 
0-12-0. 
Ontv[angen] van wegen Cornelis Adriaens I]escoot en[de] Cornelis van Nispen bij haer be
dongen over seker accoort 0-10-0. 
Ontv[angen] vanJan Geenen bij hem bedongen over seker accoort 0-12-0. 
Ontv[angen] van Lenaert Adriaenssen Spruijt bij hem bedongen over seker accoort 
o-6-o. 

[15 juli] Ontv[angen] van Lambert Lambertssen ende Cornelis Lenaertssen Koijman bij haer bedon
gen over seker accoort 0-12-0. Item 15 jul ij ontfangen van den jongen Patero-16-0. 

[5 aug] Ontv[angen] van Willem Dircksen en[de] Teunis Adriaens Spruijt bij haer bedongen over 
seker accoort gemaeckt met Goris]acobsenRonaer 2-10-0. 

[19 aug] Ontv[angen] van Jan Dircksen bij hem bedongen over seker accoort o-6-o. 
[ 2 sept] Ontv[angen] van onsen predicant bij hem bedongen over seker sake ten proffijte van 

den armen van AdriaenAbrahamssen 1-13-0. 
[19 sept] Ontfangen van Lambert Lambertssen bij hem bedongen voor den armen in het ver

coopen van eenige roers 0-18-0. 
[30 sept] Ontv[angen] van Goris Jacobsen Ronaer bedongen bij Abraham ick wil seggen Adriaen 

Abrahamsen over sekeren coop tusschen haer beijden gemaeckt 2-10-0. 
[11 nov] Ontfangen van onse predicant aen hem gegeven voor den armen bij Wouter de Ge/der, 

ter oorsake van seker accoort off coop gemaeckt, ten overstaen van onse predicant, 
de somme van 7-10-0. Item ontfangen van Jan Geenen bij hem bedongen over seker 
accoort 0-10-0. 

[25 nov] Ontv[angen] van Lenaert Adriaenssen Spruijt bij hem bedongen over seker accoort 
2-10-0. 

[2 dec] Ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen Pater gecomen uijt de busse die tot sijnen huijse 
hanght 0-9-8. 

[29 dec] Ontv[angen] van Lambert Lambertssen over seker accoort gemaeckt met Goris]acobsen 
Roonaer 0-13-0. 

1641 

[20 jan] Ontv[angen] van Willem Dircksen bij hem bedongen over seker accoort 0-10-0. 
[3 febr] Noch ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen I]escoot bij hem over seker accoort en[de] 

vercoopinge van landt 8-o-o. 
[17 febr] Ontv[angen] van Cornelis Adriaenssen I]escoot bij hem bedongen over seker accoort 

3-3-0. 
[24 mrt] Ontv[angen] van CornelisAdriaenssenI]escoot bij hem bedongen over seker coop o-6-o. 
[1 apr] Ontv[angen] vanArien CornelissenArijmaet bij hem bedongen in seker accoort 2-10-0. 
[8 apr] Ontv[angen] van Lambert Lambertssen bedongen in ' t erffhuijs voor den armen van de 

oude schoutinne Luijkyen Willems " 10-11-10. Noch ontfangen van HenrijckArijaenssen 
bij hem bedongen in sekere huijre van landt 1-10-8. 

[21 apr] Ontv[angen] van Jan Dircksen en[ de] Cornelis van Nispen bij haer bedongen in seker ac
coort 0-10-0. 

[28 apr] Item van Jacob Jacobsen en[de] Cornelis Lenaertssen bij haer bedongen in seker accoort 
0:18:0. 

[5 mei] Ontv[angen] van CornelisAdriaenssen Pater en[de] Aert Teunissen uijt de Leegewaert over 
sekeren coop van een paert 1:0:0. Noch ontv[angen] van Lambert Lambertssen en[de] 
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AdriaentjenAdriaens bij haer bedongen in seker accoort 1-10-0. 
[9 mei] Ontv[angen] van Cornelis Janssen van Grient en[ de] Wouter Huijgen bij haeren bedongen 

in sekeren coop 0-12-0. 
[12 mei] Ontv[angen] door onsen predicant van Goris Jacobsen Roonaer bij hem bedongen in 

seker accoort gemaeckt met Cornelis van Nispen 1-0-0. 
[26mei] Ontv[angen] vanCornelisAdriaenssenI]escootoff OttoCornelissen bij hem bedongeninse

keren coop 1-0-0. Noch ontv[ an gen] van] an Geenen bij bedongen insekeren coop 0-10-0. 
[3 juni] Ontfangen van Jacob Stoop over ses maenden interest van een honden guldens capi

tael hem gegeven op deposito tot vijer guldens thien stuijvers ten honden in 't jaer 
vervallen 28 meije 1641 de somme van 2-5-0. Item ontv[angen] van Cornelis Cornelissen 
Koijman tot een gifte voor de armen 1-5-0. Noch ontv[angen] van Cornelis Lenaertssen 
Clootwijck tot een vereeringe voor den armen 1-3-0. Noch ontv[angen] van Jan Reijnen 
ontv[angen] over sekeren coop o-6-o. 

[3 juni] Noch ontv(angen] van Arijaen Arijaenssen de jonge bij hem bedongen in seker accoort 
0-12-0. 

(14 juli] Noch ontv[angen] van Willem Dirckse bij hem bedongen in sekere coop 0-15-0. Item 
ontv(angen] van Lambert Lambertsen over het gene bedongen is in het vercoopen van 
het co ren van de weduwe Cotermans 1-10-0. 

[28 juli] Ontv(angen] van Cornelis Adriaenssen I]escoot en(de] LambertLambertsen bij haer bedon
gen in sekeren coop 1-5-0. Dito ontv[angen] van Willem Dircksen bij hem bedongen in 
sekeren coop 0-15-0. Item ontv(angen] van Goossen Adriaenssen bij hem bedongen in 
sekeren coop o-6-o. 

(4 aug] Noch ontfangen van Cornelis Hermanssen bij hem bedongen in seker accoort 0-10-0. 
[4 aug] Ontv(angen] van de wede van CornelisAdriaens over het leenen van het dootcleet 0-12-0. 

Noch ontv(angen] van Cornelis Cornelissen over het leenen van het dootcleet 0-12-0. 
[ 28 aug] Ontv( an gen] van Lambert Lamberts ende Robert Cleijs bij haer bedongen in sekeren coop 

1-14-0. 
[1 sept] Ontv[angen] van onsen predicant bij AdriaenAbrahamssen Bramen, den armen, om se

kere redenen, gegunt de somme van 5-0-0. 
[6 okt] Ontv[angen] van]an Geenen bij hem den armen gegunt, ter oorsake van seker accoort 

gemaeckt in het overnemen van seker landen en[de] hoffstede daer hij tegenwoor
dich op woont, de somme van 6-o-8. 

[13 okt] Ontv[angen] van Willem Lodewijckx 13 bij hem bedongen voor den armen 0-18-0. Noch 
ontv[angen] van de pachters van 't hoorne gelt hr. Wens en[de] Bonckelweert 1-4-0. Item 
ontv[angen] van WillemDircksen van der Linde, over ' t leenen van 't doot cleet 0-12-0. 

[27 okt] Ontv[angen] van Adriaen Adriaenssen de jonghe over sekeren coop bij hem gemaeckt 0-
5-0. 

(3 nov] Ontfangh van Adriaen Cornelissen Arijemaet, bij hem gegeven aen den armen tot een 
vereeringe, om sekere redenen de somme van 2-10-0. Noch ontfangen van Lambert 
Lambertssen bij hem bedongen in seker accoort 0-12-0. 

(10 nov] Ontfangen van 't erfhuijs van Grietjen weduwe van Cornelis Adriaenssen 2-15-0. 
[24 nov] Ontv(angen] vanJanDircksen en(de] CornelisLenaertssen Clootwijck bij haer bedongen in 

sekeren coop 0-10-0. 
[ 8 dec] Ontv[ an gen] van Cornelis Adriaenssen Pater en[ de] Clootwijck bij haer bedongen in seke

ren coop 0-12-0. 
[ 11 dec] Ontv[angen] van Corn: Adriaenssen Pater en[de] Lambert Lambertssen bij hem bedongen 

in sekeren coop o-8-o. 
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Personen voorkomend in de inkomsten van de diaconie van Dubbeldam 1642-1656 (met achter 

de naam de data) 

Abrahamssen, Adriaen; 6-3-1644; 1-5-1644 

Adriaenssen, Abraham; 12-7-1643; 29-11-1643 

Adriaenssen, Adriaen; 14-12-1642 
Adriaenssen, Adriaen (de jonghe); 6-9-1642; 11-12-1644 

Adriaens, Eldert; 7-12-1642; 21-2-1644; 10-7-1644; 11-12-1644 

Adriaenssen, Goossen; 4-10-1643 
Adriaenssen, Herman (zaliger); 14-9-1642 
Adriaenssen, Jacob; 19-6-1644 

Anteunissen, Marten; 29-5-1644; 5-6-1644 

Ariaenssen, Ariaen; 11-12-1644 

Ariaenssen, Ariaen (jong he schout); 11-12-1644 
Arijenmaet, Arijen/Adriaen Cornelissen; 26-4-1643; 18-12-1644; 16-7-1645; 25-8-1647 

Arijensen, Henrick; 26-7-1648 
Baen, (erfgen. van) de Heer Ocker; 25-6-1645; 16-9-1646; 12-1-1648; 26-12-1649 

Backer, Cornelis Cornelisse; 29-5-1644 
Baronij, capiteijn van de; 26-1-1648; 16-2-1648; 21-5-1648; 26-7-1648; 23-8-1648; 13-12-1648; 7-2-1649; 9-5-

1649; 3-10-1649; 31-10-1649; 22-5-1650; 11-9-1650 

Bastijaensen, Claes; 14-8-1644; 26-12-1649 
Bastijaenssen, Cornelis; 21-9-1653 
Berck, E. Heere Dijcgraef; 5-6-1644; 25-8-1647; 4-8-1648; 14-11-1649 
Boer, Arijen Cornelissen; 20-9-1648; 9-2-1650; 19-3-1651; 10-3-1652 

Bocardus, wijlen D.; 6-1-1647 

Bocardus,Juffrou Machelt; 6-1-1647 

Bosch, wed. van Adriaen Cornelissen; 16-2-1644 

Bosch, Cornelis Adriaenssen; 22-5-1644 

Braem, saliger Arijen Abrahamse; 1-1-1649 
Braem,Jan Arijensen; 16-10-1650; 1-1-1651; 29-1-1651; 1-1-1652; 8-12-1652 

Dirxen, Goossen; 16-3-1653 
Dircks, Jacob; 31-8-1642 

Dircks,Jan; 23-8-1643; 18-12-1644 
Dronckert, Arijen Pieterse; 21-9-1653 
Feltrom, Heer Ontfanger; 29-12-1652; 16-3-1653; 14-5-1654; 22-11-1654; 7-2-1655; 5-9-1655; 21-11-1655; 28-

11-1655; 3-12-1656 
Franssen,Jan; 31-8-1642 
Geenen,Jan; 23-2-1642; 6-4-1642; 1-6-1642; 6-9-1642; 15-2-1643 

Geenen, wede van Jan; 17-1-1644 
Ge/der, Cornelis Hermanssen; 30-3-1642; 10-4-1644; 14-5-1645 

Geleijnen, Neeltien; 26-12-1649 
Geruicken; 11-8-1652 

Gillisse, Cornelis; 24-5-1643 

Graeff, commijs Cornelis van de; 2-5-1642 
Hallingh, heer; 9-4-1645 
Heer,Jacob Cornelissen d'; 30-10-1644 
Henrickse,Jan (schoolmeester); 26-10-1642 

Hermensen, Cornelis; 29-6-1642; 14-9-1642; 11-12-1644; 27-5-1648 
Herwijnen, Mons. (van); 26-12-1650; 17-12-1651; 1-1-1652; 9-7-1656 
Hofman; 27-1-1647; 17-2-1647 
Hofman, Adriaen Adriaenssen; 6-12-1643 
Hojfman, wed' van Adriaen Adriaenssen; 23-4-1645 
Ho(o)geveen, heer Ontfanger; 16-11-1642; 11-1-1643; 17-7-1643; 18-10-1643; 6-3-1644; 30-10-1644; 15-1-1645; 

24-9-1645; 25-2-1646; 6-1-1647; 24-11-1647; 27-12-1648; 26-12-1649; 16-2-1653; 14-5-1654; 11-6-1656 
Hordijck, Eldert Arijensen; 21-8-1644; 7-4-1647 
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Huigen,Jan; 16-10-1650 
Huigen, Cleijs; 12-5-1652; 23-2-1653 

Huigen, Cornelis; 18-6-1645; 5-4-1648; 14-5-1654 

Huigen, Wouter; 4-10-1643; 23-10-1644; 11-12-1644; 16-7-1645; 11-1-1654 
Humans, Abraham; 13-10-1647 

Ingenssen, Bastiaen; 24-5-1643 
Jans, Maria (op de Naedorst); 31-8-1642 

Jacobsen, Gerrit; 16-11-1642; 14-6-1643; 15-12-1647; 26-6-1650 

Jacobsen,Jacob; 16-7-1645 

Jacobsen, Cornelis; 18-2-1652 

Jeijscoot (IJeskoot), Cornelis Arijensen/Adriaenssen; 31-8-1642; 28-9-1642; 8-6-1644; 11-12-1644; 2-6-1647; 

26-12-1649; 30-4-1651; 20-4-1653 

Joppen, Willem; 10-5-1650; 20-8-1656 

Cappendijck, Cornelis Leendertsen; 29-8-1649; 9-2-1650; 19-3-1651 

Cleijssen, Gerrit '4; 1-7-1646 
Cleijssen, Leendert; 15-12-1647; 1-1-1649; 24-8-1653 
Cleijssen, (wed) Robbert; 31-8-1642; 7-8-1644; 11-12-1644; 16-7-1645; 19-11-1645 

Clootwijck, Cornelis Leendertsen/Lenaerts; 2-3-1642; 6-4-1642; 18-5-1642; 25-5-1642; 29-6-1642; 27-7-

1642; 3-8-1642; 24-5-1643; 19-7-1643; 23-8-1643; 6-12-1643; 16-5-1644; 19-6-1644; 9-10-1644; 11-12-1644; 

14-5-1645; 20-8-1645; 17-6-1646; 27-1-1647; 24-5-1648; 23-5-1649; 12-9-1649; 26-5-1650; 21-8-1650; 4-6-
1651; 5-7-1654; 28-3-1655 

Koijman, Cornelis Adriaenssen; 9-6-1642 
Koi(j)man, Cornelis Leendertse/Lenaertssen; 12-1-1642; 4-1-1643; 20-8-1645; 28-4-1652 

Koijman (Coijman), Cornelis Cornelissen; 9-2-1642; 25-5-1642; 26-1-1648; 31-5-1648; 13-9-1651; 22-1-1654 
Cornelis, Lijsbeth (wed. van Lenaert Adriaenssen Spruijt); 6-4-1642; 13-4-1642; 21-8-1644; 9-10-1644 

Cornelissen,Jan (in den Vijgenboom); 7-2-1649; 19-5-1652 
Cornelissen, Cornelis; 2-3-1642; 7-2-1644; 21-5-1645; 21-5-1646; 5-4-1648; 24-3-1652; 2-6-1652 
Cornelissen, Meuws; 22-5-1650 

Cornehssen, Otto; 26-7-1648 

Cornelissen, wde van Teunis; 10-9-1645 
Cors,Jan (meulenaer); 26-5-1647 
Coterman, David; 3-2-1647; 23-8-1648 

Lambertssen, Lambert (Schaep); 21-4-1642; 18-5-1642; 9-6-1642; 20-7-1642; 3-8-1642; 31-8-1642; 14-12-1642; 

4-1-1643; 26-4-1643; 9-10-1644; 16-7-1645; 5-5-1652; 30-3-1653 

Leendertsen, Frederijck; 4-7-1646 

Leendertsen, Cornelis; 30-5-1649 

Linden, Willem Dirxen van der; 27-7-1642; 3-8-1642; 5-10-1642; 23-11-642; 8-3-1643; 29-11-1643; 27-3-1644; 

28-3-1644; 5-6-1644; 14-8-1644; 4-2-1646 
Lodewijckx, Lambert'' ; 14-6-1643 

Lodewijxen, Willem; 31-8-1642; 28-6-1643; 27-9-1643; 2-8-1643; 7-8-1644; 14-8-1644; 11-12-1644; 6-8-1645; 

7-4-1647 
Lydius, predicant Samuel; 10-7-1644; 27-12-1648; 26-12-1649; 26-12-1650; 31-12-1651; 29-12-1652 

Onderwaeter, Boudewijn Janssen (brouwer in Dordrecht); 2-6-1645 

Overstege (rentmeester Oversteegh); 5-6-1644; 27-1-1647; 17-2-1647; 25-8-1647; 10-8-1655 
Mantenach, Heer Bastijaen; 16-11-1642; 19-7-1643; 26-12-1649 
Macrkc;rkc, Corn. Jacobs; z z -1-1645 

Naektgeboren, Cornelis Michielsen; 3-8-1642; 25-6-1645 
Nee/man, Cornelis; 31-8-1642 
Paets, Meester Willem; 11-12-1644; 18-12-1644; 27-1-1647; 17-2-1647; 26-12-1649 
Pater; 16-2-1653; 26-12-1654 

Pater, Arijen Corn.; 3-2-1647; 7-1-1652 
Pater, Henrick Ar.; 21-8-1652 
Pater, Cornelis Arijense; 6-4-1642; 20-7-1642; 21-6-1643; 28-6-1643; 29-11-1643; 1-5-1644; 19-6-1644; 11-

12-1644; 21-5-1645; 28-5-1645; 21-5-1646; 7-10-1646; 13-10-1647; 26-1-1648; 31-5-1648; 18-4-1649; 12-9-
1649; 26-12-1649; 26-5-1650; 2-7-1651 
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Pater, Cornelis Adriaenssen jonge; 31-5-1643 
Paulussen, Claes; 16-10-1644 
Pietersen, Gerrit; 29-8-1649 
Ravesteijn; 30-8-1643 
Ronaer, GorisJacobs; 23-8-1643 
Roosboom, Mons.; 16-2-1653; 11-6-1656 
Rijcken, Pieter; 2-8-1643; 10-1-1644 
Rijsoort, Cornelis van; 15-2-1643 
Schoormans,Joh.; 26-12-1650; 18-2-1652, 16-3-1653; 24-8-1653; 14-5-1654; 28-11-1655 
Slingelant, Heer Dijcgraef/Schout; 18-5-1642; 24-8-1642; 21-6-1643; 5-6-1644; 2-6-1645; 6-1-1647; 27-1-

1647; 17-2-1647; 24-11-1647; 15-12-1647; 27-12-1647; 26-12-1649; 26-12-1650; 31-12-1651; 29-12-1652; 
24-8-1653; 25-6-1656; 3-12-1656 

Sluisdam, de vrouw op; 25-2-1646 
Sperrewer; 30-8-1643 
Spruit, kerckmeester Antonij Adrijaenssen; 3-12-1656 
Spruijt, wed van Lenaert Adriaenssen; 13-4-1642 
Spruijt, Teunis Arijensen; 13-12-1648; 27-6-1649; 14-11-1649; 9-2-1650 
Stevensen, Joris; 24-9-1656 
Stevense, Cors; 17-2-1647 
Stoop,Jacob; 8-12-1642; 8-11-1643; 22-5-1644; 4-12-1644; 2-6-1645; 6-1-1647; 24-11-1647 
Teunissen, Ma(e)rten; 31-8-1642; 19-8-1646; 7-10-1646; 26-5-1647; 26-12-1649 
Teunissen, Pr.; 31-8-1642 
Vercoij, Huig Adr.; 20-9-1648 
Visscher,Jan Willemssen; 1-1-1648 
Visscher, weduwe van Willem Janssen; 16-2-1644 
Vries, Heer Joh. de Vries; 26-12-1650; 13-2-1656 
Weda, HenrickAriaenssen; 7-2-1644; 10-7-1644; 11-12-1644 
Willems, Luijckjen; 2-6-1645 
Willemsen,Jan; 2-6-1652; 23-2-1653; 21-5-1656 
Willemsen, weduwe vanJan; 21-5-1656 
Willemsen, Geleijn Willemsen; 16-2-1653; 26-12-1654; 21-5-1656 
Willemsen, Cornelis; 21-5-1656 
Wouters, Grietjen; 9-4-1645 
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5. SAD, archief 295, inv.nr. 21, Rekenboeck der diaconie van Dubbeldam beginnende met het jaer 
1657 en eindigende met het jaar 1786. 

6. Ingrid van der Vlis, 'Bedeelden over armenzorg in 17'-eeuws Delft' , in: Historisch tijdschrift Holland 
29 (1997), pag. 161-174. (http://www.verenigingholland.nl). 

7. Jan Gillissen, jonckgeselle van Dubbeldam, wonende te Dubbeldam (1635), over!. ald. 1681, otr./ tr. 
Dubbeldam 17-6/8-7-1635 NeeltjenReij'ers,j.d. van de Linde, wonende te Dubbeldam (1635). 

8. Neeltjen Geleij·nen, van Dordrecht, weduwe van Willem Janssen Visscher, wonende te Dubbeldam 
(1644), otr./tr. Dubbeldam 14-8/4-9-1644 Cornelis Hermanssen (Ge/der), van Dubbeldam, wedn. van 
Neeltjen Adriaans en van Anneken Pieters, over!. Dubbeldam 1645, zn. van Herman Adriaenssen 
(diaken te Dubbeldam 1631-1633, over!. ald. 1642). Uit zijn eerste huwelijk heeft Cornelis Hermans-
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sen in ieder geval een dochter: Aeltie Cornelis de Ge/der, ged. Dubbeldam 1-10-1634, over!. (aangifte) 
ald. 10-10-1718, tr. Dubbeldam 28-5-1656 Cornelis Dirks Molendijk, diaken te Dubbeldam 1658-1659, 
ouderling 1663-1664, over!. vóór 19-1-1693, zn. van Dirck Goossense Molendijken Ichje Pieters. 

9. SAD, archief 3, inv.nr. 2056 (akte waarbij door C. van Boetzelaer enA. Boskoop het leggen van twee 
eendenkooien in en het in erfpacht geven van een deel van de heerlijkheid wordt geregeld 1578, 
authentiek afschrift 1633) en 2059 (akte van verpachting door R. van Boetzelaer aan A. Jansz. van 
twee eendenkooien 1589, authentiek afschrift 1633). Inventaris van onder andere het stadsarchief 
Dordrecht/DiEP online op: www.archieven.nl. 

10. Rob Haan,Eendenkooienop het eiland van Dordrecht, Stichting Natuur-en Vogelwacht Dordrecht uitg. 
e.g. v. de expositie 'Eendenkooien en kooilieden', Dordrecht 1999. 

11. [noot te vinden bij ontvangst 8-11-1637] Lambert Lambertssen (Schaep), geb. Baarn, bouwman (1622), 
landman (1624), van Baren in 't Sticht van Utrecht, wonende op Dubbeldam (1622, 1624), diaken 
te Dubbeldam 1640-1642 en 1644-1648, over!. vóór 29-5-1671, otr./tr. (1) Dordrecht/Papendrecht 
9-1/6-2-1622 MarikeAndries Ariens, van Dubbeldam, wonende op Dubbeldam (1622); otr./ tr. (2) Dor
drecht 20-10/19-11-1624 Anneken Lenaerts Cornelis, van Dubbeldam, wonende op Dubbeldam (1624), 
verkoopt 1/4 part van een dijketting (1671), over!. na 29-5-1671. Uit het tweede huwelijk, ged. te 
Dordrecht: Pieterke, september 1625, Lambrecht, april 1628 en Lambert, februari 1629. 

12. [noot te vinden bij ontvangst 8-4-1641] Andries Adriaensen, wonende op Dubbeldam (1584), schout 
van Dubbeldam (vóór 1631), over!. vóór 1644, otr./tr. Dordrecht 29-1/7-2-1584 Peterken]ansen, wed. 
van Cornelis Jansen; tr. (2) ca.1599 Luijckje Willems, oude schoutinne (1633, 1641), over!. na 1644. Uit 
het tweede huwelijk (kinderen ongenoemd), ged. te Dordrecht: juni 1600, juni 1603, april 1605 en 
april 1608. 

13. [noot te vinden bij ontvangst 13-10-1641] WillemLodewijxen,jonckgeselle van Middelcoop, wonende 
te Dubbeldam (1639), otr./ tr. Dubbeldam/Dordrecht 27-11/12-12-1639 Leentjen Cornelis, van Rhoon, 
wed. van Jacob Bastiaenssen (ouderling 1635), wonende te Dubbeldam (1639). 

14. Gerrit(Geeraert) Cleijssen, geb. in de Linde, bouwman, wonende op Dubbeldam (1622), bedeeld door 
de diaconie van Dubbeldam januari - mei 1649, otr./tr. Dordrecht 9/27-1-1622 Trij.nken(I'eunjen 
A(d)riaens Ariaens, van Dubbeldam, wonende op Dubbeldam (1622). Uit dit huwelijk, ged. te Dub
beldam: Geertjen, 19-9-1632, Adriaen, 30-7-1634, Pieter, 29-6-1636, Lijsbeth, 12-9-1638 en Cornelis, 13-4-
1642. 

15. Lambert Lodewijxen, j.m. van Middelcop, bouwman, wonende op Dubbeldam (1629, 1640), onder
houdtWijve Willems (dochtertje van Willem Gerritsen) april 1655 - april 1659, otr./tr. (1) Dordrecht 
20-5/12-6-1629 wij·ve Adriaens/Ariens (Wijventgen Arent Ariens), van Dubbeldam, wonende op Dub
beldam (1629); otr./ tr. (2) Dubbeldam/Sliedrecht 19-2/16-3-1640 Teunjen Adriaens, van Slijdrecht, 
wed. van Reijer Claessen, wonende te Slijdrecht (1640). Uit het eerste huwelijk, ged. te Dubbeldam: 
Lodewijck, 27-7-1631 en]anneken, 1-1-1636. Uit het tweede huwelijk: Adriaen, ged. Dubbeldam 10-2-
1641, wij·ve, ged. Dubbeldam 29-3-1643, Wijken, ged. Dordrecht 5-5-1645 en Reijert, ged. Dordrecht 

14-6-1648. 

hantwi_jzer (19) 
Van der Beeck 

Amsterdam, gedoopt 2-11-1591 Hendrick, zoon van Hans van der Beeck en Maeicke van der 
Put. Getuige: FranscyntgenJans 

[Gemeentearchief Amsterdam, Nieuwe Kerk, DTB 38, f. 215] 

Antwerpen, contraxerunt [= zijn getrouwd] 6-7-1572: Hans van der Beeck- Maijken van der 
Put. Coram testibus [waren getuigen] Joanne Bruynincx et Gerardo van Oppen [= Jan Bruynincx 
en Geraert van Op pen] 

[Stadsarchief Antwerpen, Sint Jacob, PR 215, f.129] [M.V-K] 

Gens Nostra 62 (2007) 133 



Het geslacht Groote(n) alias De Groot uit Strijen 
DOOR K.J. SLIJKERMAN 

Inleiding 
Het hier te behandelen geslacht Groote(n), van wie sommige leden zich later ook wel De Groot 
noemden, is bij mijn weten in het begin van de achttiende eeuw in De Hoeksche Waard uitge
storven. Van verschillende vrouwelijke telgen is heden ten dage wel nageslacht in leven. 
Van deze familie van polderwerkers, boeren en schoenmakers heb ik geen wapen aangetrof
fen. 

Genealogie 
I. waarschijnlijk: Cornelis Jans Groote(n), pachter van gorzen en aannemer van grondwerk
zaamheden te Strijen, over 1. na 1571, tr. N.N. 
Blijkens het kohier van de 10' penning van Strijen over 1557 gebruikte een Cornelis Jans Neeffie - de 
naam 'Neefke' is doorgestreept - tezamen met Meeus Cornelis 'die Buytendijcxse Clemmen' ter groot
te van 29 morgen in pacht.' In het kohier der 10' penning van Strijen over 1561 werd Cornelis Janssoon 
Groote geboekt voor de pacht van 'die buytendijcxe Ryetclemme'. ' In hetzelfde kohier komt ook een 
Cornelis Jans voor als pachter van diverse percelen ter grootte van 23 morgen in het Oudeland van 
Strijen, maar blijkens het voorgaande kohier over 1557 gebruikte deze man de naam Mager. Het is nu de 
vraag of Cornelis Jans Neeffie en Cornelis Jans Groote identiek waren. Het is mogelijk dat hier sprake 
was van een fout en dat ten rechte de naam Groote geschreven had moeten worden. Volgens het kohier 
van 1544 was een Jacob Cornelis in 1542 gebruiker van deze gors.' 

Op 24 mei 1567 huurde Cornelis Jans Grooten voor vier jaren de vierde dijk 'van de jonge Pieterwech 
af tot de Waelewech toe met de leste Campgorssen', groot 9 morgen 224 roeden en gelegen in het Oude 
Land van Strijen. 4 

Cornelis Jans Groote, Henrick den Engelsman, Dammis Thonis en Adriaen Jans Duymelaer met hun 
knechts werkten in 1571 aan 'den Oude Dijck' van het Oude Land van Strijen.• 

Er is geen akte aan het licht gekomen waaruit zijn echtgenote en kinderen blijken, maar er is in de 
zes tiende eeuw te Strijen maar een persoon gevonden die als vader van de navolgende kinderen in aan
merking komt. Bovendien waren deze veronderstelde zonen eveneens aannemer van grondwerkzaam
heden en pachter van onder andere gorzen in hetzelfde gebied. 

Kinderen (volgorde onbekend): 

1. Arien Cornelis Grooten, landpachter en aannemer van grondwerkzaamheden te Strijen, 
over 1. tussen 7-2-1619 en 1623, tr. PleuntgeAntonis, over 1. voor 3-12-1623. 
Sedert 1597 pachtte Ary Cornelis Groote voor vijf jaar een stuk dijk in de polder de Oude Klem on
der Strijen. ' Hij komt daarmee nog als pachter voor in 1615.5 

In 1599 en 1601 nam hij grondwerkzaamheden aan in de polder het Oude Land van Strijen• en in 
1606 en 1610 in de polder de Oude Klem.' Arien Cornelis Grooten is genoemd in het huizenkohier 
van Strijen van 1601.7 

Op 3 december 1623 deed de collecteur van de erfhuiscedule van Pleuntge Antonnis, weduwe 
v~ n Arien Cornelis Grooten_. rel<ening voor de weesl<:amer te Strijen. Er is daarbij onder andere 
sprake van betaling voor landpacht.' Er was kennelijk geen nageslacht. 

2. Stoffel Cornelis Grooten, volgt Ila. "' 
3. Gijsbrecht Cornelis Grooten, volgt lib. 
4. Leentge Cornelis, tr. voor 3-2-1613 Hendrick Huygen van der Linde, boer in Nieuw-Bonaven

tura onder Strijen, heemraad van de Oude Klem (1616-1623, 1625, 1627), overl. tussen 20-5-

1645 en 1647. 
Hij hertr. ca. 1635 GeertruytJacobs Esse boom, over!. tussen 4-2 en 28-4-1665, dr. van Jacob Cornelis 
Esse boom, boer, schepen van Strijen, dijkgraaf van de Oude- en Nieuwe Noordkavel van de Broek, 
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en Adriaentie Ariens. Zij hertr. Bartholomeus (Meus) Dircks Cranenburgh, boer in Nieuw-Bona
ventura, schepen, ouderling van Strijen, dijkgraaf van de Broek. 

In 1601 werd Hendrick Huygen aangeslagen in het huizenkohier van Strijen7 en op 19 januari 
dat jaar kreeg hij grondwerkzaamheden in de polder het Oude Land van Strijen aanbesteed.• In 
1606 pachtte hij in de polder de Oude Klem een gors en een rietveld. 5 In een akte van 7 juli 1610 is 
de in Bonaventura wonende Heyndrick Huygen met zijn zusterTheuntgen genoemd als landeige
naar in Oud-Beyerland. '" Op zo december 1621 stelde de in de jurisdictie van Strijen woonachtige 
Hendrick Huygen zich als borg voor de op het dorp Strijen wonende Willem Corssen Wagemacker 
voor diens schuld van 250 Carolus gulden." Henrick Huygens werd in het kohier der 1000' pen
ning van Strijen over 1626 aangeslagen voor een vermogen van 8000 gulden." Op 20 mei 1645 

is hij als inwoner van de jurisdictie van Strijen nog op een openbare verkoping te 's-Gravendeel 
genoemd'' , maar in 1647 ontving zijn weduwe een betaling door de waarsman (de persoon die de 
administratie van een polder behartigde, penningmeester) van de polder Oud-Bonaventura voor 
de levering van reuzel. '4 Uit Hendrick stamt een geslacht Van der Linden in de Hoeksche Waard. 
Over hem en zijn beide echtgenoten is vrij recent gepubliceerd. '5 

Ila. Stoffel Cornelis Grooten, boer aan de Strijense Westdijk, overl. tussen 1614 en 9-10-1616, tr. 

(1) voor 1593 MarykenLenaerts, over!. voor 3-2-1613; tr. (2) 1613 /1614BarbaraFais. 
Barbara hertr. voor 12-10-1625 Arien Willems, woonde te Strijen, aldaar in 1626 aangeslagen voor vermo
gen van 1000 gulden." 

Op 14 juni 1593 nam Stoffel Cornelis Grooten grondwerkzaamheden aan in de polder het Oude Land 
van Strijen. '6 Ook in 1599'7, 1600•• en 1610'9 is hij als zodanig vermeld gevonden. 

Op 11 februari 1599 pachtte hij gorzen van die polder,'7 terwijl hij in 1611 het gorsje en rietveld ge
naamd 'den Meentenbrouck' van de polder de Oude Klem huurde. Voor het jaar 1610 staat zijn naam 
doorgestreept en is die van (zijn zwager) Hendrick Huygen genoteerd.' In 1601 is hij genoemd in het 
huizenkohier van Strijen.7 

Stoffel Cornelis Grooten, wonende 'aen den Strijenschen Westdijck', kwam op 3 februari 1613 met 
Thonis Tonis, wonende in Sliedrecht, en Hendrick Dircx, wonende aan de voornoemde dijk, als bloed
voogden van de drie onmondige weeskinderen van Stoffel bij zaliger Maryken Lenarts, tot akkoord 
vanwege hun moederlijke erfenis. Vader Stoffel zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit onder 
andere een huis, land en 'haefflijcke goederen' en daarvoor zou hij de tweeling Lenart en Cornelis Stof
fels, oud circa 20 jaar, en de ongeveer negen jaar oude Adriaen Stoffels, tot mondigheid opvoeden en 
hen vervolgens elk 50 Carolus gulden uitreiken. Hiervoor stelde hij zijn huis aan de voornoemde dijk 
als borg. Als zijn borgen stelden zich (zijn broer) Gijsbert Cornelis Grooten en (zijn zwager) Hendrick 
Huygen.'° Kennelijk was Stoffel zelf voor 9 oktober 1616 al gestorven, als er op die datum in de weeska
mer te Strijen melding werd gemaakt van de cedule van zijn goederen." Echter stond hij voor het jaar 
1617 nog geboekt als huurder van grond in het Land van Essche onder Strijen, waarbij Adriaen Claesse 
van Driel zich voor hem als borg stelde." In ieder geval was hij op 17 maart 1618 niet meer in leven. Toen 
compareerden ter weeskamer enerzijds Barbara Fais, weduwe laatst van Stoffel Cornelis Grooten, in 
leven gewoond hebbende 'aen den Strijensen Westdijck', geassisteerd met haar voor de gelegenheid 
gekoren voogden Jacob Gijs Decker en Jan Joostens, en anderzijds Arien en Gijs Corneliszoons Groo
ten en Hendrick Huygen, als getrouwd hebbende Leentge Cornelis, ooms en voogden van vaderszijde 
van de circa 14 jaar oude Arien Stoffels, kind uit Stoffels eerste huwelijk met Maritge Lenaerts (de akte 
meldt dat hij meer kinderen uit zijn eerste huwelijk had), en van de drie jaar oude Dirck Stoffels, kind 
van Stoffel uit zijn hu wel ijl{ met Barbara Fais . Tevens compareerden Antonis Antonis~ wonende te Slie
drecht, en Dirck Pieters, wonende te Werkendam, als voogden van moederszijde van de voornoemde 
Arien Stoffels. Zij kwamen tot akkoord aangaande de vaderlijke erfenis der weeskinderen. Barbara zou 
in de boedel blijven zitten, bestaande uit onder andere een 'huys, schuyer, berch', gelegen aan 'en Strij
ensen Westdijck' met landerijen, en daarvoor zou zij haar zoon en stiefzoon tot de leeftijd van 18 jaar 
moeten opvoeden etc. en vervolgens aan hen tezamen 531 gulden uitreiken, welk bedrag zij tot die tijd 
tegen een jaarlijks interest onder zich zou mogen houden. De opbrengst van de verkochte kleding van 
Stoffel zou aan de twee weeskinderen komen. Tot zekerheid van deze alimentatie stelde Barbara twee 
morgen in het Oude Land van Strijen, oostelijk belend door' den Oudelantschen Dijck'. In de marge van 
deze akte werd op 12 oktober 1625 genoteerd dat Gijsbert Cornelis Grooten, als voogd van Arien Stoffels 
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en Dirck Stoffels, door Arien Willems, als getrouwd hebbende Barbara Fais, voldaan was van de voor
noemde 531 gulden. Gijsbert plaatste een handmerkje onder deze bijschrijving.'' 

Op 7 februari 1619 deed Jan Heynrickx Romeyn als collecteur van de erfhuiscedule van zaliger Stof
fel Cornelis Grooten rekening voor de weeskamer te Strijen. De verkoop van diens goederen had op 25 

maart 1618 plaats gevonden. Aryen Cornelis Grooten verklaarde aan de weeskinderen van zijn broeder 
Stoffel Cornelis Grooten 43 gulden 15 stuivers schuldig te zijn, welke hij binnen een jaar met interest 
zou terugbetalen en waarvoor Heynrick Huygen zich als zijn borg stelde. 2• 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Lenart Stoffels Grooten (tweeling met Cornelis), geb. ca.1592, overl. na 3-2-1613.2° 
Een Leendert Stoffels verrichtte met Adriaen Matthijsse en Jan Faes van Oosterhout (mogelijk een 
broer van zijn stiefmoeder) in 1642 grondwerkzaamheden in Numanspolder.'' 

2. Cornelis Stoffels Grooten, (tweeling met Lenart), geb. ca. 1592, over 1. na 3-2-1613. ' 0 

3. Adriaen Stoffels Grooten, geb. ca. 1603, over 1. na 12-10-1625. 22 

Een Adriaen Stoffels verkocht in 1671 te Heinenoord met Cornelis Eliassen 128 zeeuwse lamme
ren. 26 

Uit het tweede huwelijk: 

4. DirckStoffels Grooten, volgt Illa. 

llla. Dirck Stoffels Grooten, boer in het Land van Essche onder Strijen, sedert ca. 1641 te Put
tershoek, over 1. na 3-11-1642, tr. tussen 20-3-1639 en 15-10-1641 Grietge Wouters. 
Zij tr. (1) voor 1634 Cornelis Aerts Keth, wonende aan de dijk van het Land van Essche.'7 

Over de jaren 1638-1642 is Dirck Stoffels in de verpondingskohieren aangeslagen voor een huis in het 
Land van Essche onder Strijen. 28 

Op 15 oktober en 10 november 1641 was Dirck Stoffels getuige voor (zijn zwager) Arye Wouters, uit 
Strijen, weduwnaar van Lijntien Jans, bij diens huwelijk te Puttershoek met Neeltien Cornelis. Voor 
genoemde datum zal Dirck reeds met Grietie Wouters zijn getrouwd. Dit huwelijk zal na 20 maart 1639 
hebben plaatsgevonden, toen Grietge Wouters, weduwe van Cornelis Aerts Keth, te Strijen tot verrich
ting kwam met Frants Aerts Keth en Aryen Aerts Keth, ooms en voogden van haar ongeveer vijf jaar 
oude kind Lijsbeth Cornelis Keth. 29 

De te Puttershoek wonende Willem tie Ariens, weduwe van Pieter Wouters, transporteerde op 16 juni 
1641 aan Dirck Stoffels, mede wonende te Puttershoek, een huis met beterschap van erf op het dorp 
aldaar, zuidelijk belend door 'sHeerenstraet' en noordelijk door de griend van Moerkerken.30 Dezelfde 
dag werd er ten behoeve van de verkoopster en laste van Dirck Stoffels een schuldbrief van 1540 Caro
lus gulden opgemaakt vanwege de overdracht van het genoemde huis, alsmede van circa tien morgen 
zaai- en weideland in het Oostzomerland onder de banne van Heinenoord, welke Dirck verklaarde aan 
te zullen nemen. Voor hem stelde de te 's-Gravendeel wonende Sebastiaen Hendericks Speckmes zich 
als borg.' ' 

Uit dit huwelijk: 

1. Barbar Dircks, ged. Puttershoek 30-11-1642 (get. Sijgien Ariens, Arye Willemse, Cors Jansen). 

Vertichten is tot uitkoop van weeskinderen komen met doorgaans hun vaderlijke of 
moederlijke erfportie 

Ilb. Gijsbrecht (Gijs) Cornelis Groote(n) alias de Groot, boer op het dorp Strijen, overl. tussen 
9-9-1632 en 1634, tr. (1) voor 1604 Truytge Cornelis, overl. tussen 12-3-1614 en 12-1-1620; tr. (2) 
Aechje Centen, uit Strijen, overl. tussen 9-9-1632 en 25-11-1634, dr. van Sent Dircx, inwoner van 
Strijen, en Bastiaen tgen Jans. 
Truytge tr. (1) voor 1596 Dirck Ariens Streeffkerck, pachter van rietbossen en aannemer van grondwerk
zaamheden te Strijen. 
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In de omslag op de huizen te Strijen van 1601 is Gijsbert Cornelis vermeld.' Op 19 januari 1601 werd 
Gijs Grooten aangeslagen wegens het maken van de Schenkeldijk en de te openen nieuwen haven van 
Strijen.9 

In de jaren 1608-1613 en 1617-1622 is Groote vermeld als pachter van (riet)bossen in het Oude Land van 
Strijen; eerst gelegen aan de noordzijde van de 'Waelwech' en later in 'de Keene' ." Hij kocht ook riet 
aan; in 1619 en 1624 bijvoorbeeld 100 schoven van de polder de Oude Klem. 33 

Bij akte van 12 maart 1614 verklaarde Maritge Jans, weduwe van Arien Dircxs Streeffkerck, geas
sisteerd met haar gekoren voogden Stoffel Cornelis Grooten en Hendrick Huygen, dat Gijs Cornelis 
Grooten tijdens het leven van Arien Dircxs. Streeffkerck 300 Carolus gulden aan hem betaald had en dat 
vanwege hetgeen hij tegoed had van zijn vaders- en moeders erfenis.34 Dezelfde dag kwamen enerzijds 
MaritgeJans en anderzijds Gijsbrecht Cornelis Grooten, getrouwd met Truytge Cornelis, vanwege zijn 
huisvrouwen kinderen, en Crijn Pieters, getrouwd met Bastiaentge Dircx, als voogden van Geertge 
Ariens, circa vijf jaar oud, en Arien Ariens, circa twee jaar oud, nagelaten kinderen van Arien Dircxs 
Streeffkerck bij Maritge Jans, tot akkoord vanwege de vaderlijke erfenis der kinderen. Stoffel Corne
lis Grooten, Gijs Cornelis Grooten en Hendrick Huygens stelden zich hierbij als borgen voor de door 
Maritge te verrichten alimentatie en ook voor die voor ene Bastiaen Teeuwen, nagelaten 'soonken' van 
Bastiaen Teeuwen (!).35 

In 1617 huurde Ghijs Cornelisse Groote grond in het Land van Essche onder Strijen. Zijn borgen wa
ren hierbij HendrickAriens van Driel en Jacob Esseboom." 

Op 12 januari 1620 kwamen enerzijds Ghijsbrecht Cornelis Grooten, getrouwd metTruytge Cornelis, 
te voren weduwe van Dirck Ariens Streeffkerck, en anderzijds Crijn Pieters Snaeyers, getrouwd met 
Bastiaentge Dirx, Cornelis Antonis de Rucht, getrouwd met Neeltge Dirx, en Pietertge Dirx, weduwe 
van Cornelis Claes, geassisteerd met Jan Henrixs Romeyn, haar voor de gelegenheid gekoren voogd, 
allen kinderen van Dirck Ariens Streeffkerck bij Truytge Cornelis, alsmede Heyman Lenerts van Wil!, 
als oom en bloed voogd van de 16 jaar oude Cornelis Gijsbrechts, zoon van Truytge bij Grooten, tot een 
akkoord aangaande de moederlijke successie der kinderen. Ghijsbrecht zou in de boedel blijven zitten, 
bestaande uit onder andere een huis met gewassen bebouwde eigen- en bruiklanden en 'haeffelijke' 
goederen, waartegen hij de kinderen in termijnen 1890 gulden zou uitkeren en tevens zijn zoon Corne-

Het dorp Strijen in 1618 volgens een detail van een kaart door de landmeter Jan Pieters Dou 
(NationaalArchiif teDen Haag, collectie Hingman 2151 B). 
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lis Gijsbrechts zou opvoeden. Als zekerheid voor dit alles stelde hij zijn 'huys, berch en de erve' op circa 
één morgen in het dorp Strijen, westelijk belend door 'den gemeenl(an)ts kay' en noordelijk en ooste
lijk door de haven. Tevens nog één morgen 450 roeden in Oud-Strijen, in twee partijen in drie morgen 
gemeen liggend met Cornelis de Rucht en de weduwe van Cornelis Claes.36 

Bij akte van 17 november 1621 beloofde Ghijsbrecht Cornelis Grooten, weduwnaar van Truytge Cor
nelis, 'uyt goede affectie liberaliteyt ende omme redens hem daer toe moverende', aan zijn zoon Cor
nelis Gijsbrechts bij het bereiken van de leeftijd van 25 jaar of eerder huwelijk met vaderlijke toestem
ming, 140 Carolus gulden te schenken en dat boven de 460 gulden die hij bij de uitkoop van 12 januari 
1620 toebedeeld had gekregen. Bij eerder overlijden van de zoon zouden deze 140 gulden komen aan 
zijn vader of diens erfgenamen.37 

Op 26 april 1622 verklaarde Gijsbrecht Cornelis Grooten, inwoner van het dorp Strijen, 200 Carolus 
gulden schuldig te zijn aan Aechie en Neeltge, weeskinderen van Neeltge Ingens bij Arien Aerts. Voor 
deze lening stelde Grooten zijn goederen als zekerheid en Jan Henricxs Romeyn, oudraad in wette van 
de heerlijkheid Strijen, stelde zich als zijn borg.'" 

In het in 1626 opgestelde kohier der 1000' penning over Strijen is Ghijsbert Groote aangeslagen voor 
een vermogen van 1000 gulden." 

Een akte gedateerd 21 februari 1626 maakt melding van de op het dorp Strijen wonende Gijsbrecht 
Cornelis Groote met een schuld van 400 Carolus gulden aan Ecbert Jan Bartsoon. Voor deze lening 
stelde Cornelis Cornelis Spruyt, wonende opt buitenste einde van het dorp Strijen, zich als zijn borg.39 

Bij akte van 14 maart 1628 verklaarde de in Strijen wonende Gijsbrecht aan Maritge Cornelis, nagelaten 
weeskind van Cornelis Claes Coyman bij (Groote's stiefdochter) Pietertge Dirx, 143 gulden schuldig 
te zijn vanwege gekochte kleding van Coyman. Cent Gobels, inwoner van het dorp Strijen, stelde zich 
hiervoor als borg. •0 

Op 9 september 1632 transporteerde de in het dorp Strijen woonachtige Ghijsbrecht Cornelis de 
Grooten uit naam van zijn huisvrouwen moeder Bastiaentgen Jans, weduwe van Sent Dircxs, een 
perceeltje land in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van 's-Gravendeel.•• Deze akte is tevens 
zijn laatste mij bekende levensteken. Voor 25 november 1634 waren hij en zijn vrouw gestorven. Toen 
immers deed de secretaris van Strijen als collecteur van de cedule van de verkochte kleding van Aeghge 
Centen, weduwe van wijlen Gijsbert Cornelis Grooten, rekening voor de weeskamer. Genoemd zijn 
onder andere Cornelis Gijsen Grooten, broeder van de nagelaten kinderen van Gijsbert Cornelis Groo
ten, en Cornelis' (half)zuster Bastiaentgen Dircks, die kleding gekocht hadden. 4' In 1638 werd er nog 
gesproken van de werf van Gijs Groote te Strijen,•' terwijl hij toen al jaren tevoren gestorven was. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelis Gijsberts Grooten alias de Groot, volgt IIIb. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Geertruyt (Geertje) Gijsberts ( de) Groote, woonde als een arme weduwe in de Langestraat re's
Gravendeel (1680), begr. Numansdorp 10-5-1707 (overleden te Klaaswaal), tr. (1) Cornelis 
Gielen Houck, administrerend-diaken te Klaaswaal, zn. van Michiel Adriaens Houck ('t 
Houcken, Waterhouck) en Ingetie Pleunen, weduwnaar van Fransie Cornelis Duymelaer; 
tr. (2) HuychAerts Clootwijck, geb. Kleine Lindt ca. 1617, boer onder 's-Gravendeel, overl. 
kort na 30-3-1674, zn. van Aert Quirijns, boer te Kleine Lindt, schout, heemraad van 
Kleine Lindt, heilige-geest armmeester van I-Ieerjansdam en I{leine Lindt, en Maria Jans; 

tr. (3) Adriaen Cornelis Weeda, wellicht boer in Cromstrijen, overl. voor mei 1707, zn. van 
Cornelis Hendricks Weeda en Maeycke Dircks van der Stee.44 

Illb. Cornelis Gijsberts Grooten alias de Groot, schoenmaker te Strijen, overl. voor 2-1-1665, tr. 
Neeltje Leenderts (Clootwijck), uit 's-Gravendeel, overl. na 2-1-1665, dr. van Leendert Huygen 
Clootwijck alias van Saerloos alias den ouden, waard, koopman, buurmeester, armmeester, 
pachter der dorpsaccijns, schepen, kerkenraadslid, diaken, stedehouder te 's-Gravendeel, en 
(diens laatste vrouw) N.N., waardin te 's-Gravendeel.45 
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De in het dorp Strijen woonachtige schoenmaker Cornelis Ghijsbrechtsen de Groot had zich in 1653 
schriftelijk als mede-borg gesteld voor de in Nieuw-Cromstrijen onder Klaaswaal gedomicilieerde Jan 
Ariensen Roos vanwege diens schuld van 600 Carolus gulden aan de kinderen en erfgenamen van Jacob 
Pietersen van der Bom op Westmaas. 46 

In een boedelrekening gedateerd 26 mei 1655 kreeg de Groot betaald voor de levering van schoe
nen .47 

Tussen 1635 en 1665 werd Cornelis Gijsen Grooten in verpondingskohieren aangeslagen voor een 
huis te Strijen.•• Zijn huis telde blijkens het haardstedenkohier over 1648 twee haardsteden.•• Volgens 
hetzelfde kohier over 1665 stond het huis van (de dan inmiddels gestorven) Cornelis Gij se Groote aan de 
Weel te Strijen.s0 

In datzelfde jaar verklaarde zoon Gijsbert dat zijn moeders huis in Strijen drie haardsteden telt.•• Op 
3 maart dat jaar stond zijn huis te Strijen nog op zijn naam geboekt in het klapwakersgelds• en een jaar 
later in het haardstedenkohier,48 terwijl hij toen aantoonbaar niet meer tot de levenden behoorde! 

Neeltie Leenderts, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Gijsbrechts Groote, transporteerde op 2 

januari 1665 voor 150 Carolus gulden aan haar zoon Gijsbert Cornelis Groote een 'huyssie ende meljora
tie van erve' groot 100 roeden in Nieuw-Bonaventura. Noordelijk werd dit door 'den outbonaventuyr
schendijck' belend. Tot dat tijdstip was de huur aan de verkoopster voldaan. '' 

Uit dit huwelijk: 

1. Gijsbert (Ghijs, Gijsbrecht) Cornelis Groot(e) alias de Groot, schoenmaker te Strijen, over 1. na 6-
7-1671. 
Omstreeks 1655 is er te Strijen sprake van betaling vanwege het nachtwakers geld voor het huis van 
Gijsbert Groote. 53 In 1660 kocht hij drie huiden uit een boedel." 

Bij akte van 24 februari 1662 leende Gijsbrecht Cornelis de Groot, schoenmaker wonende te 
Strijen, van de weeskinderen van het in Cromstrijen gestorven echtpaar Cornelis Cornelis Verkooy 
en Aerjaentgen Jans 200 Carolus gulden. Als borg voor de Groot stelde zich één van de voogden der 
kinderen, namelijk de op Puttershoek woonachtige Wouter Leenderts Treck. 55 

Gijsbert Cornelis Groote, 'jonghman van competenten ouderdom' en wonende in het dorp 
Strijen, legde voor schout en schepenen aldaar op 1 april 1662 de verklaring af dat hij er van werd 
beschuldigd op de derde nacht van de bruiloft van Antonis Cornelis Buyrt en Marytgie Jacobs 
Gastdijck te hebben gezien en gehoord hoe dat voornoemde Marytgie aan Cornelis Willems de 
Jonge een zeker stuk gouds zou hebben teruggegeven, waarop de Jonge twee gouden ringen aan 
Marytgie zou hebben geretourneerd en dat vanwege eerder gedane trouwbeloften. Groote ont
kende echter hier iets van te weten. 56 

Op 7 april 1664 legde de te Klaaswaal wonende Cornelis Adriaens Duymelaer op verzoek van de 
te Strijen gedomicilieerde Gijsbrecht Cornelis de Groot een verklaring af over een op 15 oktober 
1663 in de herberg waar uithing 'de Broestall' (?) aan de Turfmarckt te Middelburg door Johan 
Beerttholdt Sousius geschreven attestatie, waaruit bleek dat Neeltien Huybrechts, jonge dochter 
wonende te Strijen, een rekening van zekere, inmiddels overleden, Geerit A. Duymelaer uit han
den van ene Abraham Pieters had gelicht." 

Op 20 april 1664 legden Aryen Lauweris Zevenberge, Inge lauweris Zevenberge en Aryen Hen
dricks Stolcq voor de vierschaar te Strijen verklaringen af over Gijsbert Cornelis Groote. Eerstge
noemde verhaalde dat hij , toen hij als dienstknecht woonde bij de heer Van den Houck, Groote 
verscheidene malen 's avonds en 's nachts het huis in Strijen had bezocht waar Neeltie Huybrechts 
- in de voorgaan.de al<te van 7 april dat jaar al genoe 1nd - woonde. D e twee andere comparanten 

verklaarden dat Groote ten tijde van de eerste predikatie ongenood in genoemd huis was geko
men, alwaar zij allen enige 'groene kransen off hoede' maakten voor bruidegom Johannes Salo
mons Hoecxewegh. Nadat zij waren weggegaan was Groote bij Neeltie gebleven.'' 

Op 2 maart 1665 legdenJannitgie Hendricx, huisvrouw vanAntony Coenen, wonende in Strijen, 
en Jop Cornelis de Rucht, jongman van competenten ouderdom en wonende te Westmaas, ten 
verzoeke van de in Strijen woonachtige Gijsbert Cornelis Groote verklaringen af over het huurver
leden van het huisje 'aen den dijck van Outbonaventuyra' (dat Groote dat jaar van zijn moeder ge
kocht had). Jannitgie en haar man hadden tien achtereenvolgende jaren in het huisje gewoond en 
de eerste vijf jaren de huur voldaan aan Bastiaentgie Dircx, weduwe van Jacob Pieters. Genoemde 
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Bastiaentgie was de moeder van Anniggie Crijnen, dan huisvrouw van Leendert Cornelis Mick. De 
volgende vijf jaren was de huur van jaarlijks zo gulden door Jannitgie en haar man voldaan aan 
Cornelis Cornelis Verkoey, in leven schoenmaker op de Middelsluis van Klaaswaal, en dat voor het 
gebruik van de helft van het huisje. De Rucht verklaarde dat op Kerstdag 1664 Groote met Wouter 
Leenderts Treek 'discours' had. Treek zou geld voor huur van het huisje hebben ontvangen voor de 
weeskinderen van voornoemde Verkoey.59 

De in Nieuw-Bonaventura wonende Cent Cornelis Boer stelde zich bij akte van 30 september 
1665 borg voor de restitutie van zoo gulden met interesten sedert 24 febrnari 1662 welke Hendrik 
Egberts te vorderen had van Gijsbert Cornelis Groote vanwege zekere 'provisonele condemnatie' 
bij schepenen van Strijen gedateerd 17 februari 1665.•0 

Op zo juli 1667 stelde Gijsbert Cornelis Groote zich borg voor de betaling van huurpenningen 
voor vlas- en hennep land, welke Pieter A(riens) Verweel, tezamen met Jan Dammis Oude Clem, in 
huur had van Bastiaen A(riens) van der Jacht.•• 

Op 8 januari 1671 verklaarde de in Strijen wonende Gijsbert Cornelis de Groot een zekere obli
gatie van 4000 Carolus gulden ten laste van Paulus van Russel, in leven stadhouder van het rich
terambt van Doesburg en gepasseerd op 11 april 1663 voor notaris Arent van Neten te Dordrecht, 
in handen te hebben gegeven aan een advocaat voor het Hof van Utrecht om dit bedrag met de 
sedertdien verlopen interesten van diens weduwe en kinderen en hun voogden in te vorderen. De 
helft van deze 4000 gulden had reeds vier maanden na het passeren van de akte ingelost moeten 
worden en het restant binnen een jaar. Hij tekende 'Gijsbrecht Corn(elis) de Groote'.6' Een akte 
met dezelfde inhoud werd op z6 maart 1671 voor schout en schepenen van Strijen gepasseerd.63 

In een op 6 juli 1671 opgemaakte akte legden Gijsbert Cornelis Groote en Joost de Cruys, beiden 
inwoners van Strijen, ten verzoeke van de heer officier van het land van Strijen verklaringen af 
over hoe zij in de avond van de 27" juli waren uitgevaren om enige fuiken te gaan zetten in de vis
serij van de Keenen, die de heer Pieter Beelaerts van de Grafelijkheid van Holland in pacht had. Zij 
hadden daar twee vreemde fuiken aangetroffen en waren die nacht blijven waken om te zien van 
wie deze waren. De volgende ochtend was dit uitgelopen op ruzie en messentrekkenrij met ene 
Teunis A. Stouwt.64 

Wellicht was Gijsbert op 18 mei 1677 niet meer in leven, dan wel moet hij Strijen voordien verla
ten hebben. Hij komt in ieder geval niet voor op de die datum opgestelde lijst van contribuanten 
tot reparatie van de toren en kerk ter Strijen.65 Van een echtgenote en kinderen is geen spoor aange
troffen. 

2. Geertruyt (Truigie) Cornelis Groottens alias de Groot, woonde te Strijen (1679), overl. tussen 
1679 en 1685, tr. 1675/1676 Wouter Pieters Spruyt, weduwnaar wonende Strijen (1686), 

schoenmaker en looier te Strijen (sedert voor 1660 ), over 1. tussen 25-2-1686 en 14-6-1688, 

wellicht zn. van Pieter Wouters Spruyt, pachter van het beestiaal te Strijen, en Maritge 
Willems.66 

Hij tr. (1) voor 16-12-167167 Catarintgie Lijssen (Leyssen), over!. na 19-9-1674, dr. van Matthijs Hen
dricks Leyssen, schoenmaker en schepen, president-schepen te Strijen, en Martijntje Maertens••; 
tr. (3) Heerjansdam 6-2-1686 Jannigje Ariens Cleyn, ged. Heerjansdam 26-1-1653, j.d. van en wo
nende Heerjansdam, dr. van Ary Abraham Cleyn enJosijntjeJans Vincken. 

Het bewijs dat Geertruyt een zuster was van Gijsbert Cornelis de Groot moet wel blijken uit de 
vermelding van Truychie Cornelis de Groot en Gijsbert Cornelis de Groot, die achter elkaar zijn 
vermeld op een in augustus 1664 aangelegd register van kinderen van Strijense lidmaten die een 
geldelijl<e bijdrage leverd e n voor de vernie u vvin g van de preeks toel, tel<en. en. l<ron.e n in d e lcerl< 

aldaar.•• 
Op 23 augustus 1676 compareerden voor notaris Pieter van Lancker te Den Briel de erfgenamen 

van de heer Scipio Orinda om 'te geven en vereeren' aan de te Strijen wonende Geertruyt Cornelis 
de Groot het huis en erf aldaar waarin zij dan woonachtig is. Op 10 januari 1679 vond het transport 
hiervan plaats voor schout en schepenen van Strijen op verzoek van Wouter Pieterse Spruyt, als 
getrouwd hebbende Geertruyt Cornelis de Groot. De waarde van dit huis werd getaxeerd op 300 
Carolus gulden.7° Deze donatie roept vragen op. Het kan zijn dat Geertruyt van de heer Orinda in 
blijde verwachting was ofwel dat zij aan andere omstandigheden - al of niet binnen de toen heer
sende fatsoensnormen - deze donatie te danken had. 
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Op 18 mei 1677 droeg Wouter Pieters Spruyt vijf gulden bij tot reparatie van de toren en kerk te 
Strijen. Hij woonde daar 'van de Weel aff aen' .7' 

Wouter Pieters Spruyt en Hendrick Leyssen, schoenmakers en looiers, legden in een akte geda
teerd 4 december 1680 onder andere de verklaring af dat zij meer dan 20 jaren 'de loyery hebben 
bij de hant gehadt' . Hij tekende 'Wouter Pieterse Spruyt' .7' Op 25 februari 1686 bezwaarde de te 
Strijen wonende Wouter Pieters Spruyt zijn huis aldaar, noordelijk belend aan 'den buyrenstraet', 
met een schuld van 250 Carolus gulden ten behoeve van Neeltie Reyerde van der Linde,73 maar 
reeds op 14 juni 1688 werd dit huis uit zijn nagelaten en geabandonneerde boedel voor 320 gulden 
verkocht aan Willem Reyers van der Linde.74 

Uit het huwelijk Spruyt-de Groot werd te Strijen op 15 november 1676 een dochter Neeltge ge
doopt. 

Afkortingen: 
GAD = Gemeentearchief Dordrecht, NA= Nationaal Archief te Den Haag, OLVS = Archief 
Polder Oude Land van Strijen, ONA = Oud Notarieel Archief, ORA = Oud Rechterlijk Archief, 
WGW = Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, WKA= Weeskamerarchief. 
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Gestikt in een ruw vat in branderij De Hoop 
Een onbekende en unieke bron op het Nationaal Archief ontsloten 

B. VANDOORENENL.M. VAN DER HOEVEN 

'De heer ambtenaar van de Burgerlijke Stand alhier, wordt gemachtigd in de Registers in te schrijven Hen
drick Coert, geboren te Leijden, den 16 September 1825 en aldaar gehuwd in de maand maart 1857 met Eliza
beth Lepelaar en alhier ten gevolge van verstikking in een ruw vat in de branderij "De Hoop" aan de Vest op 
den 24e April 1867 des morgens tusschen vijf en zes ure overleden. 

Voorts zoekende orders te willen geven tot de ter aarde bestelling van het lijk thans liggende in de loods 
voor drenkelingen aan de Rotte alhier, als zijnde de vrouw onvermogende te betalen de daarop vallende 
kosten, Rotterdam 25 April 1867-

De Commissaris van Politie'. 

Dit is een voorbeeld van een van de akten uit de bijlagen van de Burgerlijke Stand van Rotter
dam. Onlangs werd dit archiefbestand over de periode 1843-1893 toegankelijk gemaakt door 
een aantal medewerkers van het Nationaal Archief. We spraken hierover met degene onder 
wier bezielende leiding dit project werd uitgevoerd: Ingrid Koolhoven, voor bezoekers van 
de genealogische leeszaal op het Nationaal Archief te 's-Gravenhage een bekend gezicht. 

Wat is het precies voor een bron die nu toegankelijk is gemaakt? Zijn het alleen bijïagen bij overlijdensak
ten? 
Nee, het zijn bijlagen bij alle soorten akten uit de Burgerlijke Stand, dus ook bij geboorteak
ten en huwelijksakten. Maar de stukken betreffende overlijden zijn wel het grootst in aantal. 
Het archiefbestand heet "Diverse stukken van Rotterdam". Het betreft eigenlijk de corres
pondentie met de ambtenaar van Burgerlijke Stand van Rotterdam, over personen die in de 
havenstad woonden of er uit afkomstig waren. 

Bij overlijdens kunnen we ons wel iets voorstellen, maar wat staat er in bijlagen bij geboorten en huwelij
ken? 
Bij geboortes gaat het bijvoorbeeld om geboortes op schepen. De ambtenaar van de Burger
lijke Stand krijgt dan een verzoek om zo'n geboorte in de Burgerlijke Stand van Rotterdam 
in te schrijven. En bij huwelijken om een partner die niet uit Rotterdam komt en waarvan de 
huwelijksafkondigingen uit de plaats van herkomst moesten worden overlegd. Kijk bijvoor
beeld naar deze akte: 
Op heden 10 december 1865 zeilende met het Nederlandse barkschip Henriette Gerardina Suzanna in de 
Zuider Atlantische Oceaan op 240 34 zuiderbreedte en 20 35 oosterlengte verklaarden Pieter Dorus Lusink, 

Nationaal Archief, Burgelijke Stand Rotterdam, 
bijlagen 1866-1867 
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officier van gezondheid, tevens verloskundige, en 
I-fendrikArnoldus Hcijnians, eerste stu-unnan, dat 

op die dag op de gemelde bodem is bevallen Johanna 
Wilhelmina Damen, geboren Vorstman, en echtge
note van Pieter opten Dam, van een kind van het 
vrouwelij'k geslacht Henriette Gerardina Suzanna. 
Bijzonder is dat het kind de naam van het 
schip heeft gekregen. Op de akte prijkt het 
stempel van het Nederlandse consulaat op 
St.Helena. 
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Nationaal Archief, Burgelijke Stand Rotterdam, 
bijlagen oktober 1858 

Vervolgens laat Ingrid ons een voorbeeld zien 
van een bijlage van een huwelijk. Het betreft 
een verklaring van Joseph van Tijn, onderwij
zer, oud 25 jaar, wonende te Londen, maar hier 
verblijfhoudende [dat wil zeggen Rotterdam], 
en Franciska Olman, onderwijzeres, oud 28 

jaar, wonende in Rotterdam, die aan de amb
tenaar van Burgerlijke Stand kenbaar maken 
dat zij het voornemen hebben een wettig hu
welijk aan te gaan en hem verzoeken de nodige 
aantekening om de bij wet gevorderde afkon
digingen te laten plaatshebben, Rotterdam 23 

oktober 1867. Beide aanstaande echtelieden on
dertekenden de akte.' 

Er was dus altijd een relatie met Rotterdam? 
Ja, daarvan mogen we wel uitgaan, hoewel de 
relatie niet altijd duidelijk is. Zo zijn de bijla
gen niet altijd terug te vinden in de akten van 
de burgerlijke stand. Van sommige overlijdens 

lukte het me niet ze te vinden tussen de officiële overlijdensaktes. 

Kijk deze akte eens: Adrianus de Gast is overleden op 16 januari oude stijl, zijnde de 28ste in 
de nieuwe stijl van het jaar 1861, oud 59 jaar, 9 maanden en 15 dagen, en de 19de oude stijl en 31 

nieuwe stijl ' op het nabij de stad gelegen kerkhof Smolensk christelijk begraven. Het betreft 
hier een uittreksel uit het register van de Nederlands-Hervormde gemeente te St. Petersburg, 
opgemaakt door predikant W. L. Wel ter, 20 maart 1866. 

Nu is er dus een klapper. Wat staat daarin? 
De klapper is - uiteraard - alfabetisch op 
achternaam gerangschikt. Naast de voorna
men en de data zijn ook de namen van de 
schepen opgenomen als dat aan de orde was, 
de plaats van geboorte of overlijden, de regi
stratiedatum van de akte, om welk soort akte 
het ging, wat het bijbehorende inventaris
nummer is en "opmerkingen". Het is altijd 
nuttig de originele akte te bekijken. Daar 
kunnen meer bijzonderheden instaan, zoals 
hiervoor al bleek. 

Was het geen saai werk om zo'n klapper te maken? 
Nee, integendeel. Kijk eerst maar eens in de 
klapper onder "opmerkingen". Behalve be
roepen staan daar bijvoorbeeld ook overlij
densoorzaken in. Voor de personen om wie 
het ging niet leuk, want men vindt er zelfdo
ding, verhanging, verbranding enzovoorts. 
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En uit de bijlagen blijkt ook hoe interna
tionaal zo'n havenstad was. De akten hebben 
betrekking op mensen uit de hele wereld: 
uit de voormalige koloniën, Zuid-Afrika, El
mina (nu Ghana), Brazilië, maar ook uit Bel
gië, Frankrijk en Duitsland. Vaak worden de 
akten dan vergezeld van een vertaling. 

Bij de "opmerkingen" was maar weinig 
plaats voor volledige vermeldingen van ge
beurtenissen, maar de akten hebben wat dat 
betreft veel te bieden. Er zijn politierappor
ten met overlijdensoorzaken zoals moord, 
executie, allerlei ongelukken, of het aan
treffen van vondelingen. 

Ingrid toont ons de volgende akte, die we 
vanwege zijn interessante inhoud hier let
terlijk weergeven: 

Nationaal Archief, Burgelijke Stand Rotterdam, 
extract Gouda 17 oktober 1857 

Op 22 juni 1814 'des avonds ten zeven uuren compareerde voor ons Jeremias Hendrik Frescarode, commis
saris van politie te Rotterdam, Jacob van Mechelen, matroos, Johannes Wedde, jonge, en Leendert Altena, 
kajuitswachter, varende op het schip Cornelia Lucia, gevoert bij schipper Jacob Altena, thans liggende in de 
Wijnhaven alhier, te kennen gevende dat zij lieden heden namiddag zich met een schuijtje bevindende op 
de hoogte van Charlois, in het water hebben zien drijven het lijk van een manspersoon en het zelve dadelijk 
hebben aangehouden, en met een touw achter aan met het schuijtje voorn. hebben vastgemaakt en naar deze 
stad opgevaren zijnde tot aan het Oude Hoofd, het lijk voorn. aan ons hebben komen aangeven waarna wij 
ons naar het Oude Hoofd voorn. hebben begeven en bevonden dat in zijne kleederen zich bevonden de twee 
nevens gaande papieren, zijnde de een dezelve een acte van repuditie gepasseert voor weesmeesteren der stad 
Leijden in dato den 14 jun ij 1776 ten name van Bernhard Boerhave van Alto na, en een zijnde een trouwcedul 
afgegeven te Ankeveen in dato den 7 meij 177 4 ten name van Bernardus Burhave van A ltona en Magdalena 
Maria Elizabeth de Zwager. 
Hebbende het voorn. lijk doen transporteren naar de loots achter de Groote Kerk en het zelve doen inspecte
ren door den Heere Donkers loot mr chirurgijn, ingevolge nevens gaande certificaat'. 

Nationaal Archief, Burgelijke Stand Rotterdam, 
extract overlijdensakte 6 oktober 1866 
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Ze vervolgt: 
Ook kom je allerlei soorten ziektes tegen 
waaraan men was overleden: leverziekte, 
zenuwzinking, rotkoorts, "koudvuur in den 
balzak". Dirk Storin, oud 35 jaar, geboren in 
Vlaardingen en woonachtig te Rotterdam, 
kok op het schip Nederlandse barkschip 
'Neptunes', overleed op 25 september 1866 

aan "zenuw zinking rotkoorts", op de rede 
van Batavia, zo verklaarden eerste stuurman 
Gerardus Jacobus Goekoop en tweede stuur
man Hendrik Jan Bosscher. Of schepelingen 
verdronken "in een geweldige stormzee" of 
na een val uit de ra. 
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Is deze klapper ook voor andere doeleinden dan de genealogie interessant? 
Ja, het geeft een beeld van een stad als Rotterdam, zijn internationale contacten, hoe bepaalde 
zaken waren geregeld en werden afgehandeld. Kortom, een doorsnede van Rotterdam in het 
klein. 

Zijn deze bijlagen overal in het land te vinden? 
Dat is heel goed mogelijk. Ze zijn er in ieder geval ooit geweest. Soms zijn ze als losse stukken 
ingevoegd bij de Burgerlijke Stand, soms is het een apart archief zoals in dit geval. Wie inte
resse heeft, zal ter plaatse navraag moeten doen. 

Op het Nationaal Archief zijn er nu uit de periode 1843-1893 ruim 15.000 aktes verwerkt en 
geklapperd. Het betreft personen met als gemeenschappelijk kenmerk Rotterdam als laatste 
woon- of verblijfplaats. De klapper zal binnen niet al te lange tijd ook via de site van het Na
tionaal Archief op de Afdeling Genealogie te raadplegen zijn en heet "Diverse Stukken van 
Rotterdam". Echter om de originele akten in te zien zal toch een bezoekje moeten worden 
afgelegd aan het Nationaal Archief. 

Noten 
1. L.M. van der Hoeven en H.M. Morien, 'Genealogie van het joodse geslacht Olman', in: Gens Nostra 

61 (2006), pag. 461. Het huwelijk blijkt op 18-12-1867 te Rotterdam voltrokken te zijn. 
2. Rusland voerde destijds nog de Juliaanse jaartelling en niet de Gregoriaanse jaartelling. 
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De Herwijnse Ro(o)sa's en de herkomst van hun familienaam 
DOOR ENGEL RozA 

1. Verscheidenheid in de naam Rosa 
Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen' waren er in Nederland op 31 mei 
1947, toen er een volkstelling werd gehouden, 551 personen die de naam Roza droegen. Daar
naast waren er ook nog 34 personen met de naam Roosa, 22 met de naam Rosa en ook waren 
er nog 12 die Rooza heetten. In hoeverre zijn deze mensen met elkaar verwant? De oudst 
bekende Rosa in de Nederlanden is Jan Rosa, die van 1428 tot 1447 secretaris was van het 'Hof 
van Holland'. Hij wordt geacht de stamvader te zijn van een magistratenfamilie in Holland 
en Zeeland, waaruit burgemeesters, notarissen, rechters, advocaten en andere hoogwaardig
heidsbekleders zijn voortgekomen.' In Gelre komt de naam voor in het begin van de zeven
tiende eeuw, soms geschreven als Roosa, dan weer als Rosa. De eerste die daar de naam draagt, 
is Abraham Gijsbertsz Ro(o)sa, die als schepen zijn woonplaats Herwijnen in de Tielerwaard 
vertegenwoordigt bij de 'Hoge Bank van Tuil'. De aanstellingsakte, waarin hij voorkomt als 
Roosa, dateert uit 1636.3 Abraham is een telg van een, in die dagen als 'rijk' bekend staande, 
boerenfamilie. De vermoedelijke stamvader van deze familie, genaamd Go(v)ert, moet om
streeks 1500 geboren zijn, maar voert, net zo min als zijn nazaten een familienaam, totdat 
Abraham en na hem al diens nakomelingen en die van zijn broers dat wel gaan doen. Van deze 
familie is bekend dat er geen verwantschap bestaat met de eerder genoemde magistraten
familie. Een derde familie Rosa komt oorspronkelijk uit Thussis in Zwitserland. Het is een 
familie van edelsmeden, die zich in Nederland vestigt met de komst van August Johann Rosa, 
die in 1791 Nijmeegs burger wordt.4 Daarnaast is er in Amsterdam in de zeventiende eeuw 
een evenmin verwante Rosa-familie die tot de Portugees-Joodse gemeenschap behoort. ' Ver
der zijn er ook mensen die zich Rosa noemen, maar die eigenlijk uit families Roos, Roose of 
Roosen voortkomen, bijvoorbeeld na studie. Bekend is de Rotterdamse notaris Bartholomeus 
Rosa, die uit de Rotterdamse burgemeesterfamilie Roos stamde.6 Uit een vergelijking van de 
gegevens op beschikbare persoonslijsten met de ontwikkelde genealogie van het Herwijnse 
Ro(o)sa-geslacht is vast komen te staan dat alle Roza's van 1947 uit het Herwijnse geslacht ko
men. Dat geldt ook voor de spellingvormen Roosa en Rooza, maar voor de 22 Rosa's uit 1947 is 
een andere herkomst niet uit te sluiten. 

2. De Herwijnse Rosa' s 
Over het Herwijnse Ro( o )sa-geslacht zijn in de loop van de tijd een aantal publikaties versche
nen. De moeder van Gijsbert van Rijckhuijsen/ één van de eerste Nederlandse genealogen, 
is een Herwijnse Rosa en het is dus niet verwonderlijk dat in Gijsberts omvangrijke hand
geschreven 'Geslacht- en Copia Missive-boek', dat uit zeven delen bestaat, en dat hij in 1740 
begon te schrijven, veel familiegegevens en anecdotes uit de zeventiende en achttiende eeuw 
te vinden zijn. De eerste tijdschriftartikelen over de familie zijn in Amerika geschreven.• De 
Amerikaanse belangstelling is een gevolg van de emigratie van een vroeg familielid. In 1660 
vertrekt Aeldert Heymensz Roosa met vrouw en acht kinderen met het schip 'de Bontekoe' om 
zich als kolonist te vestigen in Nieuw Nederland. Hij is daar de stamvader van een omvang
rijke Roosa-tak. De bekendste nazaat van hem is Stuart Allen Roosa, die tijdens de Apollo-14 
expeditie het ruimteschip "Kitty Hawk" bestuurt bij de tweede bemande ruimtevlucht naar 
de maan. 

Omdat het Van Rijckhuijsen-manuscript met geen woord over deze emigrant rept, lijken 
de Van Rijckhuijsens van zijn bestaan of die van zijn vader geen weet gehad te hebben. En dat 
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terwijl deze Aeldert Heymensz, buurmeester in Herwijnen,9 nota bene via zijn vrouw Wijntje 
Ariens de Jongh een dubbele verwantschap met de familie had. 

In Nederland zijn tot dusverre een drietal tijdschrift-artikelen over de familie geschreven. 
De eerste daarvan is van de hand van ds. Evert van Alphen, die in 1965 een verband weet te leg
gen tussen de Herwijnse Ro(o)sa's en die uit Andel. '° Andel is na Herwijnen de tweede baker
mat van het Ro( o )sa-geslacht en is dat geworden doordatHeymen Gij.sbertsz ( die overigens, voor 
zover bekend, zelf nooit de familienaam gevoerd heeft), de vader van de hiervoor genoemde 
Aeldert Heymensz Roosa, uit Herwijnen vertrekt en zich in Andel vestigt. Dit is, zoals enkele 
jaren geleden duidelijk is geworden, het gevolg van zijn huwelijk met Eyke Jans Kuyst. Over 
de identiteit van Heymens vrouw is, vooral in Amerika, enigszins gevoed door vage toespe
lingen in het Van Rijckhuijsen-manuscript, veel gespeculeerd. Het was Jos de Kloe, die uitge
breid studie maakt van Andel, die in 1998 opheldering verschaft. Daarover later meer. Behalve 
Heymens zoon Aeldert, die aanvankelijk, ook weer als gevolg van zijn huwelijk, naar Herwij
nen gaat, blijven Heymens andere zonen in Andel en zorgen daar voor een groot nageslacht. 
Piet Sanders heeft van de Andelse Ro( o )sa's in 1981 een genealogie gemaakt, voornamelijk ont
leend aan gegevens uit de DTB-boeken en de in Andel bewaard gebleven impostregisters." De 
uit Andel vertrokken familieleden ontbreken hierin. De documenten, waaruit Piet Sanders 
kon putten, zijn voor de zeventiende eeuwse gegevens ook verre van compleet. Dat betekent 
dat de Sanders' genealogie inmiddels substantieel bijgesteld is. De laatste publicatie over het 
Ro(o)sa-geslacht dateert uit 1982. Daarin beschrijft E.W. Treffers een genealogie die hij had 
aangetroffen in een oud familieboekje, dat oorspronkelijk is samengesteld door Gijsbert van 
Rijckhuijsen. 12 Gijsbert heeft dat in 1738 cadeau gedaan aan zijn oom Geurt Ariensz Rosa, die 
dat vervolgens keurig heeft bijgehouden en doorgegeven heeft. Daar waar de Sanders' genea
logie betrekking heeft op het nageslacht van Heymen Gijsbertsz, heeft de Treffers' genealogie 
betrekking op het nageslacht vanAlertGijsbertsz, broer van Heymen, en met name op de genea
logie van zijn zoon GeurtAlertszRosa. Ook hier geldt, dat de genealogie van deze Geurt Alertsz 
Rosa aangepast kan worden met nieuwe gegevens. Omdat Van Rijckhuijsen geen weet heeft 
gehad van het bestaan van Heymen Gijsbertsz, legt hij in zijn omvangrijk manuscript met 
hem geen verband. Wel komt in dit manuscript de naam voor van Abraham Gijsbertsz, maar, 
vreemd genoeg, hebben Gijsbert van Rijckhuijsen noch zijn vader Arien van Rijckhuijsen, die 
hem van zoveel informatie voorzag, in Abraham Gijsbertsz een broer gezien van Alert Gijs
bertsz. Toch hadden ze wel het vermoeden van enige verwantschap, te meer, omdat ze wisten 
( en dat ook opschreven) dat deze Abraham Gijsbertsz 'de Roos' genoemd werd. Maar ze zagen 
in deze Abraham eerder een zwager van Alert Gijsbertsz, dat wil zeggen een 'moederlijke' 
oom van Geurt Alertsz Rosa in plaats van de 'vaderlijke' oom die hij was. Vanwege die ver
wantschap heeft Gijsbert van Rijckhuijsen in zijn manuscript aantekeningen gemaakt over 
nakomelingen van Abraham Gijsbertsz. Bij het samenstellen van een Abraham-genealogie als 
aanvulling op de gepubliceerde Heymen- en Alert-genealogie zijn deze aantekeningen nuttig 
gebleken, omdat de Herwijnse DTB-boeken nogal wat lacunes vertonen. 

In bovengenoemde publikaties wordt niet gerept over de vader van de drie broers Heymen, 
Alert en Abraham Gijsbertsz, zij het dat op enkele plaatsen in het Van Rijckhuijsen-manus
cript de naam Gijsbert Goertzen voorkomt, zonder dat enig verband met de familie gelegd 
wordt. Hij zal de vader blijken te zijn van de drie broers. In het vervolg zal ik eerst wat nader 
ingaan op Gijsbert Goertzen en zijn drie zoons. Daarna zullen de resultaten worden bespro
ken van intensief speurwerk dat verricht is naar zijn (voor)ouders. Deze resultaten mogen 
verrassend genoemd worden, omdat niet-vermoede verbanden konden worden gelegd met 
de adellijke geslachten Van Arkel en Van Culemborg. De meest plezierige verrassing is even-
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wel dat terloops ook de herkomst van de familienaam Ro(o)sa gevonden is en daardoor afge
rekend kon worden met alle gissingen daarover die in de loop der tijd gemaakt zijn. Bij het 
onderzoek is de steun van drs P. Nouwt te Waalre, die op ons verzoek in het Oud Rechterlijk 
Archief van de Hoge Bank van Tuil en in een aantal andere bronnen naar relevante stukken 
heeft gezocht, onontbeerlijk geweest. 

2.1 GijsbertGoertzen 
Van Gijsbert Goertzen (Geurtsz, Goirts, Goirtsen, Goorits) staan meer dan veertig vermeldin
gen in het Oud Rechterlijk Archief van de Hoge Bank van Tuil(= HET), met datering tussen 
1579 en 1630. In geen van de akten wordt van hem een familienaam genoemd. We vinden 
onder meer: 

20 juli 1630 (HBT no.1246, fol.330 vso) 13 

Abraham en Heymen Gijsbertsen, de laatstgenoemde mede namens de kinderen van wijïen zijn broer 
Alert Gijsbertsen, gezamenlijk als erfgenamen van hun vader en grootvader Gijsbert Goirtsen, verkopen 
aan Henderick Dircksen Feyter: de eigendomsakte van een erf en een boomgaard in Herwijnen, genaamd 
Beyerslant, die op 11 juli 1610 door de heer van Oyen was overgedragen aan Gijsbert Goirtsen. 

Hieruit stellen we niet alleen vast dat Heymen Gijsbertsz en Abraham Gijsbertsz beiden 
zoons zijn van Gijsbert Goertzen, maar ook dat hun broer Alert overleden is en dat Heymen de 
belangen behartigt van diens kinderen. Andere erfgenamen van Gijsbert Goertzen lijken er 
niet te zijn. Mocht Gijsbert al dochters hebben gehad, dan hadden zij geen kinderen en zijn ze 
op de genoemde datum al overleden. Ook vinden we: 

28 april 1615 (HBT no.1246, fol.12 vso) 13 

Ghij.sbert Goirtsen en Maria, getrouwd paar, maken hun testament op met de betrekking tot de nalaten
schap die de vier minderjarige kinderen vanAlart Ghij.sbertsen zullen erven in plaats van hun vader. In 
het geval dat een van de kinderen overlijdt zonder wettig nageslacht zal zijn deel worden geerfd door de 
andere kinderen of anders door de familie van hun vader. 

Gijsberts echtgenote heet dus Maria. Zijn zoon Alert, die in 1615 reeds overleden is, heeft vier 
minderjarige kinderen. Over echtgenote Maria leren we meer in de volgende akte: 

10 oktober 1630 (HBT no.9,fol. 316) 13 

Jonkvrouw Maria van Herwijnen, weduwe van Heer Walraven van Hemert, 72 jaar oud, Merten Jan
sen Sterck, Bo jaar oud, en Wouter Otten, 74 jaar oud, getuigen op verzoek van Abraham Gijsbertsen, 
inwoner van Herwijnen, dat Marije Alarts, vrouw van Gijsbert Goirtsen, Bruysten Alarts, tijdens zijn 
leven woonachtig in Rumpt, DirckAlarts, tijäens zijn leven woonachtig in Gorinchem, en BeertAlarts, de 
voormalige echtgenote van Aert Anthonissen, waren vier broers en zusters, kinderen van Alert Dircxsen 
en zijn vrouw Aricken. De vier kinderen zijn allen geboren in Herwijnen en opgevoed in de hofstede van 
hun ouders, die nu eigendom is van Abraham Gijs bertsen. 

Gijsberts vrouw heet dus Maria (Marije) Alarts. Zij heeft haar zoon Alert naar haar vader 
genoemd. Haar zus Beert is getrouwd geweest met Aert Thonissen. Abraham Gijsbertsz be
woont in 1630 een hoeve, die vroeger van zijn grootvader aan moeders kant was. Dat Gijsbert 
Goerczen in het bezit is geko1nen van eigendom1nen van de farnilie van zijn vrouw lezen we 
uit de volgende akte: 

11 mei 1591 (HBTno.1244,fol.57) 13 

Aert Thonissen overhandigt aan Ghijsbert Goirtsen: het eigendom en de rechten die hij en zijn vrouw 
Bertken gee1fd hebben van zijn zwagers Bruysten en Goosen Alartsen. 

De meeste van de meer dan veertig aktes in de dossiers van de Hoge Bank van Tuil die betrek
king hebben op Gijsberts Goertzen gaan over aankoop en verkoop van onroerend goed en op 
het verstrekken van leningen. Gezien de latere welstand van zijn nakomelingen heeft dat de 
familie geen windeieren gelegd. Hij is ook kerkmeester. Dat blijkt uit het volgende: 
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13juni 1615 (HBT no.1246,fol.126) 13 

Jan Hoen overhandigt aan Ghijsbert Goertsen: 400 gulden, zijnde het saldo van zijn administratie over 
het kerkelijk eigendom van Herwijnen. 

Samen met zijn vrouw staat hij bovenaan de lijst van kerklidmaten anno 25 december 1612. 

Daarop komt ook zijn zoon Alert voor met zijn vrouw Metken. Heymen en Abraham komen 
er niet op voor.14 Abraham, die op een latere lijst (uit 1645) wel voorkomt, is er vermoedelijk te 
jong voor. Dat zou ook voor Heymen kunnen gelden, maar het zou ook kunnen zijn dat die 
inmiddels al naar Andel vertrokken is. 

2.2 Alert Gijsbertsz 
Het eerst bekende optreden van Alert (Alart) Gijsbertsz dateert uit 1605: 

20 september 1605 (HBT no.1245,fol.111 vso) 
Alart Ghijsbertsen en Philips Gompertsen verkopen aan Gerit Va/eken: hun aandeel van de eigendoms
akte van negen morgen land in Hellouw, genaamd Dalemslant. 

In dat jaar moet Alert dus reeds meerderjarig zijn, omdat alleen meerderjarigen handelings
bekwaam werden geacht. Zijn vrouw heet Merken, zoals we al eerder hebben gezien op de 
kerklidmatenlijst van 25 december 1612. De volgende akte onthult de naam van haar vader en 
moeder: 

27 juni 1611 (HBT no.1246,Jol. 1246,Jol.40 vso) 
Alart Ghijsbertsen, als echtgenootvanMetken Walravens, verkoopt aan CorstenAriaensen: 16 kont land 
in Haaften, genaamd Hoornick, grenzend ten oosten, zuiden en noorden aan de straat, en, ten westen aan 
Joest Rutgersen. Zekerheid: het landgoed en de nalatenschap van Walraven Hermensen en zijn vrouw 
Lysken. 

We hebben reeds eerder gezien dat Alert Ghijsbertsen voor 1615 overleden is. Dat zijn dood 
gewelddadig was, blijkt uit het volgende: 

Archief Provinciaal Hof van Gelre, no.4830 
Extract uit het registers van doodslag van de Bank van Tuil en de Bank van Deil, samengesteld door Udo 
Verstege, rechter in de Tielerwaard (1615) 
Alart Ghijsbertssen in Herwijnen is gedood door iemand met de naam Jan Be lissen. 

Jan Eelissen zal zeker geen vreemde voor Alert geweest zijn, gezien de transacties van Alert 
met de familie Elisen. 

1 december 1606 (HBT 1245,fol.133) '3 

Gerit Elisen verkoopt aan Aellert Ghijsbertsen: 7 hont in Herwijnen, aan de overkant van de Broock
graeff, een derde uitmakend van 3 1/2 morgen, genaamd Claes Lucas Camp, aangrenzend boven: Jan 
Ariensen, onder: de erven van Claes Vijgh, aan de noordkant: WillemkenJans de Rou en aan de zuidkant: 
de Broeckgraeff. 
9 oktober1609 (HBT 1245,fol. 184) 13 

Dirck Elisen belooft te betalen aanAlart Ghijsbertsen: 154 guldens op 24 juni 1610. Deze overeenkomst is 
te niet gedaan op 22 januari 1639. 

De Eliscns zijn vroegere buren van Alerts vader Gijsbert Goertzen, zoals blijkt uit het vol

gende: 
25 november1581 (HBT 1243,fol. 61) 13 

Gijsbert Goertsen verkoopt aan Gerit Sandersen het recht van overpad dat hij heeft op een eif in Herwij
nen, bewoond door Gerit Sandersen, aangrenzend: boven Mechtelt, de weduwe van Aert Willemsen, en 
de erven van Gerit Jansen; en onder de erven van Melis Jansen. Zekerheid: het eif in Herwijnen, dat door 
hem wordt bewoond, aangrenzend: boven de weduwe van Weyntken Elis en haar kinderen; en onder de 
erven van Gijsbert Bruystensen. 
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Na de doodslag op Alert Gijsbertsz, blijft Metken Walravens met vier kleine kinderen achter. 
Zij hertrouwt op 26 februari 1615 met Otto Harberens. Dat houdt dus in dat de doodslag in 
1613 of 1614 moet hebben plaatsgevonden. Alerts vader is, zoals we eerder hebben vastgesteld, 
voogd over de kinderen en hij sluit de volgende overeenkomst'' af met Otto Harberens: 

27 februari 1619 

So heeft den eersamen Ghijsbrecht Goevertsz als principael voogt, en momboirvan de nagelaten Kijnde
ren zal(iger) Alaert Gijsbertsz ...... 0th Herberensz tot Herwijnen verhuurt ...... onder Conditie toegedaen 
dat voorn. Pachter gehouden zal zijn: Maeijken het jongste kint van alaert zal(iger) agtergelaten, deze 
Pacht-:jaren gedurende, in goede kost klederen etc. onderhouden zal ende vervolgens ( ook) de twee kinde
ren of Soontgens Alaertsz voorz met namen Cornelis, en Geurt Alertsz gebroeders, ook te onderhouden, 
deze jaren uijt etc. was getekent(mijpresentAertvanSchijck, Secret. in Herwijnen) 

Gijsbert Goevertsz 0th van Herberensz 
Walraven vanHemert Anthonus]anszHol 

Abraham Gijsbertsz 
Met deze overeenkomst leren we en passant drie van de vier kinderen van Alert en Metken 
kennen. Voor het vierde kind, waarvan we de naam vooralsnog niet kennen, wordt kennelijk 
al gezorgd of het is overleden. Later zal blijken dat het eerste het geval is. Dat Walraven van 
Hemert, wiens vrouw Maria van Herwijnen de kasteelvrouwe is van de Drakenburg,16 aan de 
kant van Gijsbert Goertzen mede ondertekent, kan er op duiden dat het betreffende perceel 
tot het leen behoort van de Draken burg. Abraham Gijsbertsz tekent aan de kant van Otto Har
berens, mogelijk namens zijn schoonzuster. Anthonus Jansz Hol tekent ook. Hij is de schout 
van Herwijnen.'7 

Verdere familierelaties worden duidelijk uit de ondertekening van het huwelijkscontract 
van Al erts zoon Geurt Alertsz en Engelken Ariens de J ongh op 3 juni 1638. Het bestaan van dit 
contract is onthuld in het Van Rijckhuijsen-manuscript. Van Rijckhuijsen citeert de onderte
kening en geeft daarbij wat commentaar'8 (we zullen later wat uitgebreider op dit huwelijks
contract terugkomen): 

GeurtAlaertsz 
Abraham Gijsbertsz 
Geurt]ansz 
]. Groenen 
Govert Henderiksz 

EngelkenAriaens 
MertenAriaensz de]ongh 

want]. Groenen en Govert Henderiksz (van Holten) hadde doen elk een Sustervan den Bruijdegom. 
Waarom Geurt Jansz mede tekent wordt duidelijk uit de DBT-boeken van Herwijnen, die 
aangeven dat Geurt Jansz uit Poederoijen op 1 januari 1615 is getrouwd met Griet Walravens. 
Bij de ondertekening van het huwelijkscontract nam hij kennelijk de belangen waar van zijn 
schoonzuster Metken Walravens. Over Geurt Alertsz broer Cornelis wordt niet meer gerept: 
die is kennelijk inmiddels overleden. We leren hieruit ook de namen kennen van de echtgeno
ten van de beide zusters van Alert. 

2.3 Heymen Gijsbertsz 
De eerst bekende vermelding van Heymen Gijsbertsz dateert uit 1608, wanneer hij een tiend 
pacht te NeerAndel.19 Op zich is dat geen bewijs dat het hier Heymen Gijsbertsz betreft, die 
de zoon is van Gijsbert Goertzen. De definitieve bevestiging zal later volgen via vrouw en 
kinderen. Op 29 januari 1623 maakt Mariken Aert Willems, wonende te Andel, weduwe van 
Jan Anthonisz Kuyst haar testament op. ' 0 Haar kinderen erven, en daaronder ook IJken Jan 
Kuystendr, gehuwd met Heymen Gijsbertsz. Heymen Gijsbertsz is in 1623 collecteur der ver
pondingen." Hij is nog in leven op 24 mei 163722 en hij overlijdt voor 1651, want dan worden 
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zijn erfgenamen genoemd in een belending te OpAndel.23 Eyke was een Andelse vrouw en 
vrij welgesteld. Van haar ouders is bekend dat ze vrij veel onroerend goed hadden in het dorp. 
Waarschijnlijk is Heymen van Herwijnen naar Andel verhuisd toen hij met Eyke trouwde. 
Sanders maakt melding van Jan Heymanse en Govert Heymanse als zoons van Heymen Gijs
bertsz. Zoals we zullen zien, staat van Jan en Govert vast dat ze de naam Ro(o)sa zijn gaan 
voeren. Sanders rept niet over Aeldert Heymensz, de derde zoon, die in 1660 met vrouw en 
acht kinderen uit Herwijnen met het schip "Bontekoe" naar Amerika vertrok. Hij maakte nl. 
uitsluitend gebruik van gegevens uit de Andelse DTB-boeken en impostregisters en daarin 
trof hij de naam van Aeldert Heymensz, die naar Herwijnen was vertrokken, niet aan. De oud
ste vermelding van Jan Heymensz uit Andel, alleen met patroniem, dateert uit 1637, wanneer 
hij een tiend pacht te Woudrichem. 24 De eerste vermelding van hem met familienaam dateert 
uit 1654, 25 wanneer hij borg en tiend pachter is te Andel. Govert Heymensz, wordt het eerst, 
ook zonder familienaam, genoemd in 1635. 26 Met familienaam wordt hij het eerst genoemd in 
1656, als Govert Hijmanse de Roos, op een lidmatenlijst van deAndelse kerk (samen met 'sijne 
huisvrouw').'7 In datzelfde jaar wordt hij ook Govert Heymans Rosa genoemd.'8 A(e)l(d)ert 
Heymensz wordt het eerst genoemd in de doopakte van zijn dochter Neelke in 1655, waar we 
ook in lezen dat zijn vrouw Wijlke Ariens deJ ongh heet. De eerste aanwijzing dat ook Aeldert 
de familienaam gaat voeren wordt gevonden in de volgende akte: 

3 maart 1660 (HBT no.1252) 
Alen Heymensz Roosa nabuer tot Herwijnen heeft vercoft en opgedragen voor de helfte van vier mergen 
lants onverscheijden end onverdeijlt met de erven van Govert A riensz de]ongh inne den gerichte van Hel
louw binnen den paelgraeft gelegen tusschen Zant van Jasper Geritz oost en Gerardt Falcken west strec
kende tenzuijden aen lantvan willem]ansz cum suis end ten noorden< ... > off soo wie en met laste van 
acht voeten schoordi_jcks gelegen inne den gerichte van Herwijnen beneden het middel van elk hoeft ende 
met de helfte van eens thijns van acht gulden _jaerlicxs d' erven van Govert Ariens de Jongh voorschreven 
in eenen eygendom erffiick te hebben en te besitten ende comparant voornoemd verteech daer op en hij ge
loofde en ende ten waervanne den boedel vanArien Meertens en borders van sijnen wegh t' onzen lanrecht 
actum iii martii <1660>. 

Er is enige reden om aan te nemen dat er nog een vierde zoon geweest moet zijn. Bij één van 
zijn eerste optredens als schepen bij de Bank van Tuil, behandelt Abraham Gijsbertsz Roosa 
een zaak van Gijsbert Hijmensz: 

12 augustus 1638 (HBT 110.1242, fol.38) 
Schepenen: Goirt Janssoon, Roosa 
IckRoosa heb be gelooft Imbert]anssoon ent Gijsbert Hijmensz als man ende momboir sijn der huijsvrou
we Dirksken]ans op meydach in den toecomende_jaere 1639 te betalen hondertvierentwintich gulden acht 
stuivers als reste van coop penningen van achtalf hont lants mijns soon Gijsbert als huijden opgedragen 
daervoorverbindende mijn persoon ende alle mijne hebbende ende vercrijgene guederen t onsen lantrecht 
den xii augusti <1638>. 

Het zou heel aannemelijk zijn dat Heymen een oudste zoon Gijsbert gehad heeft (zijn broer 
Abraham had ook een z oon Gij s bert, z oals uit bove n s taand c itaat blijlct) . Tn d e DTB-boe k e n 

van Andel en Herwijnen zijn echter geen gegevens over het echtpaar Gijsbert Hijmensz en 
Dirksen Jans aangetroffen. Ze zouden gevestigd geweest kunnen zijn in een andere plaats 
en als ze kinderen gehad hebben, hebben die misschien niet, in tegenstelling tot alle andere 
generatiegenoten van het geslacht, de naam Ro(o)sa gevoerd. Ze komen ook niet voor in het 
interessante dossier dat bewaard is gebleven van een proces dat de erfgenamen van Heymen 
Gijsbertsz gevoerd hebben met de erfgenamen van Abraham Gijsbertsz Roosa. In dat dossier 
komen we namelijk nog iets meer te weten over de samenstelling van het gezin van Heymen 
Gijsbertsz. Het proces diende in 1670 toen Heymen en Abraham al lang overleden waren. Bij 
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dit proces, op de inhoud waarvan we hier niet zullen ingaan, overlegden de erfgenamen van 
Abraham Gijsbertsz een bewijsstuk met aaantekeningen van Abraham Gijsbertsz over beta
lingen die deze gedaan heeft aan kinderen van zijn broer. 

(HBT, civiel proces-dossierno.144) 
In den saecken heb ick aen mijn broeder Heimen Ghijsbert op de coop vande gheertshoeff betaelt twe on
dert ende vijftich gulden: 250: o: o 

noch coempt mijn van mijn broeder van een peert ende verschoten geit ... anno 1637 den 26 october heb ick 
aen Guert Heymen mij·n neeff getelt twee hondert en vijftich gulden hiertegen heeft Anneken nicht mijn 
wijf! weder gegeven negen ende tsestich gulden en 11 stuivers: 69:11:0 ... noch heb ick aen Cornelis Jansz tot 
veen betaelt dat mijn broeder halff aen ging twee hondert tsestich gulden ... noch coempt mij·n van de sas 
van twee jaeren pachten hondert ende twintich gulden ... noch coempt mijn van Jan neven van haver die 
hij. van mijn gecoft heeft vieren tachentich ... noch coemptvanAelbertneven van den mergen afterGhies
sen dertich gulden. 

In deze notitie noemt Abraham zijn broer Heymen, alsmede zijn neven Guert, Jan en Aelbert 
en zijn nicht Anneken. Het gaat hier kennelijk om het hele gezin van broer Heymen en 'nicht' 
Anneken is dus waaschijnlijk een dochter van Heyman. Guert is een spellingvariant van Go
vert. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat het gezin van Heymen, behalve een dochter 
Anneke, nog een tweede dochter telde. Het dossier over het geschil tussen de erfgenamen van 
Heymen Gijsbertsz en Abraham Gijsbertsz, bevat namelijk de volgende paragraaf: 

Item dat Abram Gijsbertsen voornoemt als insgelij.ckx gecocht can hebben gehadt van Jan Geurtsen ende 
Alert Heymansen voor haerselven ende haer sterck maeckende voor haer twee susters kinderen en eifge
namen vanHijman Gijsbertsen tien hont lants gelegen in de Wayense Weerden tot Herwijnen voorschre
ven. 

We moeten hier wel aannemen dat bij het neerschrijven van Jan Geurtsen ende Alert Heyman
sen bedoeld is: Jan, Geurt en Alert Heymansen. Omdat Gijsbert Heymensz hierbij niet wordt 
genoemd en er ook geen sprake is van zijn kinderen, moet hij, als hij al een volwassen zoon 
van Heymen Gijsbertsz is geweest, bij de bewuste verkoop, reeds overleden zijn geweest. Men 
zou kunnen veronderstellen dat met 'twee susters kinderen', 'zusterskinderen' in de zin van 
'moederskindje' kan zijn bedoeld. In dat geval zou ook Anneke reeds bij de verkoop overleden 
zijn geweest. Het bestaan van een tweede dochter lijkt echter waarschijnlijker. Van haar is ech
ter vooralsnog geen verder spoor gevonden. 

Volgens een aantekening van Bastiaan van Wijk in 1991' 9 was Anneken gehuwd met Joost 
Asserensse (Sweers) de Koek, schout te Wijle Bij haar overlijden op 6 januari 1661 had zij drie 
onmondige kinderen, respectievelijk Aaswerens, Heyman en Adriaen. Haar broer Jan wordt 
voogd.30 Joost Asswerensse de Koek was eerder gehuwd met Adriaentjen Willems de Poorter 
en had van haar twee kinderen die op s augustus 1653 nog niet mondig waren.3' 

2.4 Abraham Gijsberts Ro( o )sa 
In november 1612 trouwt Abraham Gijsbertsz, 'jongeman tot Herwijnen' met Maijke Cornelis 
'jonge dochter tot Poederoijen·. zoals we hiervoor hebben gezien, werd hij in 1636 schepen bij 
de Hoge Bank van Tuil.3' Hij wordt zonder familienaam vermeld in 161633 en als waardsman34 

in 161835 en 163236, eveneens zonder familienaam. Hij was in 1647 samen met Cornelis Mertens 
(de Jongh) buurmeester van Herwijnen, toen Wouter Ariens de Gier daar schout was.37 Hij 
trouwt later voor de tweede maal, want in boek 189 van de Hoge Bank van Tuil komt een akte 
voor, waarin melding gemaakt wordt van 'Jenneke Teunis, weduwe en boede/houdster van Saliger 
Abraham Gijsberts Rosa'.38 Verder volgt uit deze akte dat Johan Abrahams een zoon was van 
zijn eerste vrouw Mericke Cornelis en dat Geurt Abrahams en Aert Abrahams zoons waren 
van Jenneke Teunis, die tevoren gehuwd was geweest met Aert Keustens, bij wie ze een doch-
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ter Grietje Keustens had. Van Mergeriten (Grietje) Aert Keustens, jonge dochter uit Andel, 
is bekend dat zij op 28 maart 1647 te Herwijnen trouwde met Stheeven Huughen van den 
Bosch, jonge man uit Herwijnen. Later wordt Aart Abrahams, als oom, 'bloed voogd' van de 
twee nagelaten kinderen van Steven Huijgen van den Bosch en Grietje Aarts Kuyst zaliger.39 

JohanAbrahamsz is op 16 mei 1658 getuige bij de doop van een van hun kinderen (Maria). Aert 
Keustens (Kuyst) was dus waarschijnlijk een broer van EykeJans Kuyst, de vrouw van Heymen 
Gijsbertsz. Abrahams tweede vrouw was derhalve de weduwe van de broer van zijn broers 
vrouw. 

Net als zijn broer Heymen noemt Abraham zijn zoons Gijsbert (die we eerder zijn tegenge
komen), Geurt en Aert respektievelijk naar zijn vader, grootvader en overleden broer Alert. 
Maar naar wie noemt hij Johan? En hoe zit het met eventuele dochters? Gijsbert van Rijckhuij
sen heeft daarover een herinnering van zijn vader Arien opgetekend. Hij schrijft:40 

Ik heb in de winter van 1686in Driel op school gezeten bij NoachBellegam, die toen al weduwnaar was. 
Zijn dochter, die toen al overleden was, was de vrouw geweest van Henricus van Holten, de broer van mijn 
moeder. En de tweede vrouw van mijn oom was ook al dood, want hij hield het met een meid, die bij hem 
woonde. Op 20 augustus 1742 hebben Do Elsen en ik het Doop-en-Trouw boek gezien vanaf het jaar 1607. 
Daar stonden Gijsbert Geurtz enAlertGijsberts en meerdere anderen in de gemeente als communicanten 
aangetekend in moeilijk oud schrift zoals in die tijd werd geschreven. Ik meen dat dat opgeschreven was 
door ouderlingen. Ik heb niet het begin van het Trouwboek gezien. 

Van Rijckhuijsen laat op deze passage het volgende volgen, waarbij het onduidelijk blijft of 
hij hier een direkt verband met het doop- en trouwboek legt: 

Abraham Gijsberts Roosa laat na 
Jan, Gijsbert en GeurtAbrahamszRoosa 
AertAbrahamszRoosa 
MaeijkeAbrahamse, in 1642 te Driel getrouwd met Noach Bellegam, schoolmeester in Frans en Duits 
MariekeAbrahamse, inHeijcoop getrouwd met Do Langenholt. Deze laat een zoon na,genaamdAhaswi
rus Langenholt, doctor in de medicijnen. 

Omdat Arien van Rijckhuijsen alles uit herinnering optekende, mogen we zijn citaten alleen 
als eventuele bevestiging gebruiken van aanwijzingen die elders gevonden zijn of als nieuwe 
aanwijzingen waarvoor bevestiging nodig is. Dat Gijsbert Goertzen en Alert Gijsberts com
municant geweest zijn, verbaast ons niet omdat we ze op de kerklidmatenlijst van 1612 zijn 
tegengekomen. Dat Abraham zonen heeft met de namen Jan, Gijsbert, Geurt en Aert hebben 
we eerder vastgesteld. Ons vermoeden dat hij ook wel dochters gehad zal hebben wordt beves
tigd in de namen Maijke en Marike. 

We kunnen dit citaat niet gebruiken voor de datering van de familienaam, hetgeen jammer is, 
want ook bij het gezin van Abraham zijn we benieuwd naar het tijdstip waarop dat gebeurde. 
In 1642 vinden we in een akte uit het archief van de Hoge Bank van Tuil: 'Jan Roosa, soon van 
Abraham Gijsberts Roosa·.•• Uit de DTB-boeken van Herwijnen vinden we dar Aerc Abramse 
Rosa (mondig) op 25 oktober 1656 trouwt met Anneke Ariens (de Jongh, volgens Van Rijck
huijsen42) en dat op 12 juli 1668 GovertAbrahamse Rosa, jonge man uit Herwijnen, trouwt met 
Hendrikske Jans Brouwer, jonge dochter uit Vuren. Van zoon Gijsbert is in de DTB-boeken 
niets terug te vinden. Omdat Johan na de dood van zijn vader optreedt als erfgenaam van zijn 
vader en moeder en als hoofd van de familie is Gijsbert mogelijk op jonge leeftijd overleden. 
Abraham Gijsbertsz zelf is in het jaar 1651 overleden. Dat blijkt uit het volgende document, 
dat overigens ook interessant is omdat het inzicht geeft over de gang van zaken bij de verer
ving van een leenroerig goed. Ook dit document is trouwens aangetroffen in het dossier van 
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het eerder genoemde proces in 1670 tussen de erfgenamen van Heymen Gijsbertsz en Abra
ham Gijsbertsz Roosa. 

Spetifiatie van de heergewaden ende holfrechten die moeten werden betaelt van de achterste helfte van 
sestalf hont lants gelegen binnen de in Geertgenshoeff aen den huij·se Herwijnen leenroerich 
Den 15 martii 1572 is daermede verlijt 43 Aert Thon is tot Braekel 
ende nae des selfs doot anno ... gecomen op 
comt doorversuijm dubbelde holfrechten 22: 8:o 44 

des ... staet deselve alf Gijsbrecht Geurtsz ontfangt 
comt alsvooren doorversuij·m 44:16:0 
naer doot van deselve comt op sij·n zoon 
Heymen Gij'sbrechtsz comt 22: 8:o 
noch met de ledige kant 45 naer heer Walraven 
van Haeften overlijden op graafRijnhoutvanBrederode 2:10:0 
ende naer affsterven van deselve op heer Wolfertvan 
Brederode met ledige hant 2:10:0 
Den ... anno 1636 Heyman Gijsbrechtsz staet alf ende 
Abraham Gijsbrechtsz Rosa ontfanght comt 44:16:0 
Den ... anno 1651 deselve overlijt op JohanAbrahamsz 
Rosa sijn leenvolger te verheffen sijnde comt 22: 8:o 
1656 met de ledige hant hat moeten eedt gedaen sijn aen 2:10:0 
GraalfHendrick van Brederode comt 
1657weder naer desselfs overlijden op zijne excellentie 2:10:0 
Wolphert van Brederode comt 

166:16:0 

3. De familienaam 
In het voorgaande hebben we al de aandacht gevestigd op het merkwaardige feit dat Abra
ham Gijsbertsz op zeker moment, namelijk vanaf 1636, de familienaam Ro(o)sa is gaan voe
ren, terwijl noch zijn vader noch zijn broers of zusters dat ooit hebben gedaan. Alsof er een 
afspraak gemaakt is, beginnen vanaf ongeveer 1651, toen de drie broers al overleden waren, 
alle familieleden van de volgende generatie de familienaam te voeren, in Herwijnen, in An
del, en alle andere plaatsen waarnaar ze vertrokken, inclusief degenen die naar Amerika 
(Nieuw Nederland) gingen. Over het ontstaan van de familienaam is veel gespeculeerd. In zijn 
voortreffelijke boek 'Over heren, weiden en kastelen', waarin een aantal Roza's voorkomen, 
schrijft Aart Bijl:46 'Onder de Spaanse soldaten waren er in dat jaar (rond 1600) veel deserteurs. Het is heel 
waarschij'nlijk dat de familie Roza van een van die deserteurs afstamt' . Omdat we de geschiedenis van 
de familie tot ver voor die tijd kennen en alleen voorouders aantreffen met oer-Nederlandse 
namen, moeten we dat nu zeer onwaarschijnlijk achten. Zelfs Gijsbert van Rijckhuijsen heeft 
de oorsprong van de familienaam niet kunnen achterhalen. Hij schrijft tenslotte:" 

De voornoemdeAeldert Roosa of zijne voorouderen, zij·n om de vervolginge over de religie gevlucht uij teen 
stadt Roosa geheeten ( of zo anderen willen Rosa, Roses, ofRose etc.), gelegen in 't koningrijk Spangienin 't 
oosterdeel van 't noorden des landschaps Catalonie, in 't landschap ( of in de provintie) Amurdam. 

In werkelijkheid heeft Van Rijckhuijsen met het achterhalen van de familienaam geworsteld, 
zoals in het volgende zal blijken. Hij schrijft naar Abraham Geurts Rosa in Vuren, wiens be
staan hij kent, maar niet diens relatie tot de familie: 42 
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Nu weet ik dat Geurt Aeldertsz Roosa ( die een broer was van Cornelis Aeldertsz Roosa) op grond van het 
voorgaande mijn overgrootvader is geweest. En mogelijk is deze Cornelis Aeldertsz Roosa uw grootvader 
geweest. Anders moet gij, naar ik veronderstel, afstammen van deze Abraham Gijsbertsz (Roos), die de 
huurovereenkomst mede heeft ondertekend (Van Rijckhuijsen verwijst hier naar een bijgevoegde akte 

die wij eerder hebben besproken. Merk op dat Gijsbert op grond van die overeenkomst heeft kunnen 

vast stellen dat Gijsbert Goevertsz de grootvader is van Geurt Aeldertsz Roosa en Alaert Gijsbertsz 

zijn vader, maar hij ziet geen familienamen). Daarmee zou ik kunnen bepalen hoe na wij tot elkaar 
staan. Ik verzoek u hierbij mijn brief te beantwoorden, want ik denk dat u wel zult weten wie uw groot- of 
overgrootvader geweest zal zijn. Voornoemde Abraham Gij.sbertsz (Roos) is op 3 juni 1638 mede aanwezig 
geweest toen de huwelij.kse voorwaarde bekend werd gemaakt van mijn overgrootvader en -moeder Geurt 
Aeldertsz (Roosa) met Engelken Ariensdr. de Jongh, zodat ik stellig geloof dat deze Abraham Gijsbertsz 
(Roos) de moederlijke oom is geweest van Geurt Alertsz (Roosa), want hij heeft getekend aan de kant van 
de bruidegom, aldus: 

Geurt A laertsz 
Abraham Gijsbertsz 
Geurt]ansz 
].Groenen 
Govert Henderiksz 

EngelkenAriaens 
MertenAriaensz de]ongh 

want]. Groenen en Govert Henderiksz (van Holten) waren elk gehuwd met een zuster van de bruidegom 
en zijn moeder was een zuster van Abraham Gijsbertsz (Roos), ergo een moederlijke oom. 

In dit citaat is Gijsbert van Rijckhuijsen niet volledig. Er blijken meer handtekeningen onder 
het contract te staan, met name aan de kant van Engelken. Aan haar kant tekenen ook: Adri
aen Arieansz de Jongh, Huijbert Handriksz, Cornelis Mertensz de Jongh en Vranck Mertensz 
de Jongh. Uit hoofde van hun functie tekenen ook: Boudewijn van de Velde (vermoedelijk 
secretaris) en Johan Holl ( vermoedelijk schout). 48 

Gijsbert veronderstelt dus in deze brief dat Abraham Gijsberts (Roos) een 'moederlijke' 
oom is van Geurt A( e)l( d)ertsz, terwijl wij inmiddels weten dat Abraham een 'vaderlijke' oom 
is. Omdat hij de familienaam bij Geurt Alertsz' grootvader en vader mist, veronderstelt hij 
dat de familienaam volgens de vrouwelijke lijn is ingevoerd. Hij zoekt die bij Abraham Gijs
berts (Roos), van wie hij kennelijk de familienaam uit andere bronnen kent, en die volgens de 
ondertekening een naaste verwante is. Abraham moet volgens hem een broer van Geurt Aeld
ertsz moeder zijn. 

Dat Gijsbert van Rijckhuijsen veronderstelde dat de familienaam volgens de vrouwelijke lijn 
kon zijn ingevoerd, blijkt ook uit de volgende briefwisseling. In september 1741 vraagt hij per 
brief aan zijn vader Arien een aantal vragen te stellen aan Lijsbeth Falcken. Zoals zal blijken, 
is zij een kleindochter van Geurt Jans, de man die, als zwager van moeder Metken, in 1638 

medeondertekenaar was van het besproken huwelijkscontract. Op het ogenblik dat Arien de 
vragen aan haar 5tclde, wa5 zij een oude vrouw van ongeveer vijfenzeventig tot tachtig jaar, 

zoals vastgesteld kan worden met behulp van de DTB-boeken van Herwijnen.49 Arien stelt 
zijn vraag beslist niet aan een vreemde! 
Gijsbert schrijft over zijn briefwisseling met zijn vader: 50 

Ten eerste wil ik vragen om niet te vergeten hoe eerder hoe liever bij Lijsbet Valken langs te gaan en haar 
nauwgezet te vragen of zij· niet weet of de moeder van GeurtAelderts een van der Valken was. Ten tweede 
wil ik vragen of zij ook weet hoe de moeder van Enge/ken A riens de J ongh of de vrouw van Arien de J ongh 
heette. Misschien heette haar moeder Roosa of de Jongh, of mogelijk heeft Alart Roosa een vrouw gehad 
die Valken heette. Ten derde wil ik vragen om aan haar te vragen hoe haar grootvader en -moeder en haar 
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vader en moeder geheten hebben. Teken dit netjes op. Misschien heeft zij wel een Psalmboek of een Bijbel, 
waargeslachtsaantekeningen in geschreven staan. 

Nu volgt hier het antwoord op de vragen van mijn vader Arien Gijsbertsz van Rijckhuijsen aan Lijsbeth 
Falcken: 

Zij heeft geen Bijbel met geslachtsaantekeningen, maar zij· heeft op diverse reizen haar ouders horen 
zeggen dat Aeldert Roosa een eigen neef van haar was. Haar moeder kwam uit Bommel en als zij met 
haar moeder in Bommel kwam, werd haar altijd gevraagd hoe het in Herwijnen met Geurt Aeldertsz 
en zijn vrienden 5' ging. Haar grootvader heette Geurt Jans en grootmoeder .... en haar vader heette Ger
rit Geurtsz Valken (Aeldert Roosa en Gerrit Geurtsz Valken waren bloedneven) en haar moeder heette 
Marie V alcken. Haar moeder was een Vale ken, maar haar vader was geen echte Valken: zijn eerste vrouw 
was van den Oven. Zij had horen zeggen dat er drie zusters trouwden, een met iemand uit Bommel, 
een met iemand uit Herwijnen en een met iemand uit Hellouw. Ik heb nog enige mensen uit Bommel 
gekend, die nu al lang dood zijn, die op de bruiloft van mij·n vader en moeder in Deijl waren geweest. 
(Merk op dat hier Arien van Rijckhuijsen aan het woord is, want zijn vader en moeder zijn 
in Deil getrouwd). Ik heb muyken. van Wel horen zeggen dat er drie zusters trouwden, met iemand uit 
Bommel, iemand uit Herwijnen, en iemand uit Hellouw. Ik heb van mijn moeder een verhaal gehoord 
over twee Roosa' s, of dat broers of neven waren ben ik vergeten. De een wedde dat de Prins die in 1629 

's-Hertogenbosch had belegerd niet zou winnen en de andere, broer of neef, wedde van wel. Waar er twee 
wedden, moet er een verliezen. De weddenschap ging om zestien of zeventien honderd gulden en werd ge
wonnen door de ouders van Geurt Aeldertsz Roosa. Op de lange duur moest dat geld er komen en, nadat 
al een gedeelte betaald was, kwam de ene vrouw de andere manen. De andere vrouw, die het niet leuk 
vond om te worden gemaand, gaat naar de voorzaat van de Heer van Varick, en haalt daar de rest, op en
kele honderde guldens na. Dit geld werd geleend op een onderpand van Abraham Gijsbertsz de Roos, dat 
mooie uiterwaardje voor het huis van Ballegoijen, dat strekt tot aan Maerten Gerritsz van Arendonck. 
De Roosis behoorden in die tijd tot de rijksten van het dorp. Dit had mijn moeder van haar moeder ... 
etc. 

Laten we deze tekst nog eens nalopen. Het begin illustreert de worsteling van Gijsbert van 
Rijckhuijsen met de familienaam. Hier introduceert hij de hypothese dat de schoonmoeder 
van Alert Geurtsz, dat wil zeggen de moeder van Engel ken Ariens de J ongh, Roosa geheten 
heeft en hij vraagt Lijsbeth of zij dat kan bevestigen. Bovendien denkt hij hier dat Geurt 
Alertsz' moeder Valken heet, terwijl hij in zijn brief aan Abraham Geurtsz Rosa te Vuren 
veronderstelt dat Geurt Alertsz' moeder een zuster is van Abraham Gijsbertsz (Roos). Bij de 
veronderstelling dat de familienaam volgens de vrouwelijke lijn is ingevoerd, heeft hij kenne
lijk met de gedachte gespeeld dat dat zowel gebeurd kan zijn via de moeder van Geurt Alertsz 
Rosa als via diens schoonmoeder. 

Uit h et antwoord van Lijsbeth Falcken is hij niet w ij z er geworden. Het is ons duidelijk dat 

Lijsbeths vader, die volgens haar verklaring geen echte Valken was, een neef was van Geurt 
Aelderts. Haar grootvader (Geurt Jans) was immers getrouwd met een zuster (Grietje Walra
vens) van Geurt Aelderts' moeder (Merken Walravens). 

4. (Voo1jouders van Gijsbert Goetzen 
In de akten van de Bank van Tuil zijn, ondanks intensief onderzoek, tot op heden geen echte 
bewijzen aangetroffen die kunnen leiden tot het identificeren van (voor)ouders van Gijsbert 
Goertzen. Toch zijn er enige vermoedens naar voren gekomen. De aanzet tot het vermoeden 
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is gegeven door drs P. Nouwt te Waalre, die Goert Reyersen heeft genoemd als kandidaat-vader 
voor Gijsbert Goertzen. Hij heeft dat gedaan op basis van de volgende overwegingen: 

a. In 1580 is er sprake van eigendom in Herwijnen dat toebehoort aan de erfgenamen van 
Goirt Reyersen en in 1570 wordt er melding gemaakt van 'de zoon van Goirt Reyersen'. Er zijn 
in het dossier van de Bank van Tuil weinig of geen andere personen gevonden met voornaam 
Goirt, of daarop lijkend, met bezit en passend qua tijd en plaats. 

7 juni 1580 (HBT, nr.1243,fol.33) '3 

Willem Jansen, belooft, als voogd van NeelkenJansdr., aan Marcel is Marcelissen in Gorinchem een jaar
lijkse rente van 9 gulden, vanaf 24 juni 1581. Onderpand: een huis en hof in Herwijnen, stroomopwaarts 
grenzend aan de e,fgenamen van Derck Jansen en stroomafwaarts aan de erven van Goirt Reyersen. 
23 mei1570 (HBT, nr.1242,fol.153 vso) 13 

De rechter beticht Bruyn die Snijder er van dat hij de zoon van Goert Reyersz met geweld heeft aangeval
len en verwond; waardoor hij strafbaar is aan lijf en goederen of zodanig als de schepenen zullen vaststel
len. 
b. Behalve de naam Goirt Reyersen zijn in hetzelfde tijdsbestek in dezelfde regio de namen 

gevonden van Gijsbert Reyersen en Abraham Reyersen, die aan elkaar verwant waren en mo
gelijk broers van elkaar waren. De naam Abraham was in die dagen in die regio een weinig 
voorkomende naam. Gijsbert Goertzen zou zijn zoon Abraham mogelijk vernoemd kunnen 
hebben naar deze Abraham Reyersen. 

29juli1579 (HBT, nr.1243,fol.21 vso) '3 

Namens zijn vrouwverkooptGhijsbertGoirtsen aan Ghij.sbertReyersen de helft van 19 hont land in Her
wijnen, in Gheentenkenshoeff, stroomopwaarts grenzend aan de e,fgenamen van Goesen van Oenzelaar 
en stroomafwaarts aan engbert Claesen, dat zich uitstrekt van de Broickgraeff tot de Middels loet. De 
andere helft is eigendom vanAmt Thonisen. Onderpand: zij huis en hofstede in Herwij·nen. 
6 november 1577 (HBT, nr. 1243,fal.1) '3 

Gij"sbert Reyerse, Snoeck genaamd, overhandigt aan Jan Roe/ofte een huis en hof in Est dat achtergelaten 
is door Abraham Reyerse, aan de noorkant grenzend aan de Custerie, aan de zuid en westkant grenzend 
aan de straat. 

Hoewel in de dossiers van de Bank van Tuil een tiental akten zijn gevonden die betrekking 
hebben op Goirt Reyersen konden aanvankelijk geen nieuwe argumenten gevonden worden 
die de hypothese konden ondersteunen. Daarom is ook in andere archieven gezocht. Daaruit 
zijn nieuwe gegevens naar voren gekomen, die weliswaar niet bewijzen dat Goert Reyersen 
de vader is van Gijsbert Goertzen, maar die, als dat wel zo is, belangrijke nieuwe elementen 
toevoegen aan de stamreeks van Gijsbert Goertzen. Dat zijn, 

c. een akte uit het archief van de leenkamer van Gelre en Zutphen, dd. 29 mei 1549, waar
uit de identiteit blijkt van de vrouw van Goert Reyersen. Dat is Jutta van Hoiclum, dochter 
van Otto Ottensz van Hoiclum en kleindochter van Ott van Hoiclum. Deze Ott had ooit een 
hofstede en boomgaarden in het kerspel Herwijnen in leen ontvangen. In de betreffende akte 
doet Jutta, samen met haar zuster Rutgera en haar broer Jan afstand van hun rechten daarop, 
ten behoeve van hun oudste broer Ott. DezeJutta zou dus de moeder kunnen zijn van Gijsbert 
Goertzen. Bovendien blijkt uit de akte dat Goert Reyersen de naam Sterck droeg. Dat laatste 
was ook al eerder in een akte van de Bank van Tuil gevonden. 

ArchieJLeenkamervan Gelre en Zutphen, nr.18, leenakteboek 1547-1552 '3 

29mei1549 
Jan van Hoicklum, Gairdt Reynersen Sterck als man en momber van zijn huisvrouw Jutta van Hoick
lum, en Rutgera van Huecklum, jonge(re) broer en zusters van Ott van Hoecklum Ottensoon, doen ten 
behoeve van hun oudste broer Ott van Hoicklum afstand van een derde deel van een huis met de hofstede 
en boomgaarden in het kerspel Herwijnen in het ambt Tielerwaard, welk goed hun grootvader Ott van 
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Hoicklum met nog7 morgen land ten Zutphense rechte in leen had ontvangen. 
29 juli 1550 (HBT, nr.1240,fol.268) '3 

Goirt Reyers Sterck belooft Alart van Haefften een jaarrente van drie gulden, vanaf 22 februari aan
staande. Onderpand: een huis en hofstede waar hij woont. Deze rente is af te lossen met 50 gulden. 
d. een 'dijkgave-document', waaruit de identiteit blijkt van de vader en moeder van Goert 

Reyersen, alsmede die van zijn grootvader en grootmoeder. Dit document is aangetroffen 
in het archief van de St. Paulusabdij te Utrecht. Het gaat om een dijkgave, dat wil zeggen op 
het aanwijzen van onroerende goederen waarop kosten kunnen worden verhaald voor het 
onderhoud een verlaten dijkvak. Het betreffende document is opgemaakt bij een dijkgave die 
in het jaar 1602/1603 plaatsvond in Ophemert, waarbij teruggegrepen werd op een soortgelijk 
geval in Vuren in het jaar 1582/ 1583. Daarbij waren erfenissen in het geding van tientallen 
jaren daarvoor. De historische waarde van dit document gaat ver uit boven de waarde van 
het onderzoek ten behoeve van de Ro(o)sa- genealogie. In dit document komen namelijk een 
aantal aspekten van het historische dijkrecht aan de orde. Het gaat in feite om een stuk juris
prudentie. Omdat het nogal een omvangrijk stuk is, verwijzen wij voor de inhoud ervan naar 
de appendix van dit artikel. De belangrijkste conclusie die wij voor ons doel uit dit document 
kunnen trekken is, dat de vader van Goert Reyersen, Reyer Goertsz, gehuwd was met Lysbeth 
Jansdr Sterck. Eén van hun kinderen was Goert Reyersen Sterck. 

e. Aan deze lijst kon nog een nieuw argument toegevoegd worden. Het stuk land dat in 1580 

toebehoorde aan de ergenamen van Goert Reyersen behoorde in 1588 vermoedelijk toe aan 
Gerit Sandersen. Gerit Sandersen wordt daarmee een verwante van Goert Reyersen, moge
lijk een schoonzoon. Dat laatste vermoeden wordt versterkt door het feit dat hij een dochter 
Judith had, mogelijk dus genoemd naar schoonmoeder Jutta van Hoiclum. Jutta en Judith 
(soms ookJudick) mogen als synoniem worden beschouwd. Interessant is nu verder dat, 

f. Alert Gijsbertsz, zoon van Gijsbert Goertzen, in 1615 mede-ondertekenaar was van het hu
welijkscontract van Judith, dochter van Gerit Sandersen, met Ghijsbert Ariens. Dat wijst op 
een familierelatie tussen Gerit Sandersen en Gijsbert Goertsz. Mogelijk waren zij zwagers van 
elkaar. Het zoeken is naar een bewijs daarvoor, omdat de bewijsvoering dat Goert Reyersen 
(Sterck) de vader is van Gijsbert Goertzen dan vrijwel rond is. 

20 augustus 1588 (HBT, nr.1244,fol. wvso)'3 

Jan Geritsen en Mechtelt Willems, de laatste mede namens haar kinderen van Ghijsbert Aertsen, ver
kopen aan Ghijsbert Goirtsen een hofstede in Herwijnen die strekt van de straat naar de rivier en die 
stroomopwaarts grenst aan Peter Dircksen en Jan Dircksen en stroomafwaarts aan Gerit Sandersen met 
een rente van 15 stuivers die verschuldigd is aan de Vrouwe Van Gameren. 
10 juli 1612 (HBT, nr.1246,fol.64) '3 

Alert Ghijsbertsen is medeondertekenaar van het huwelijkscontract van Ghijsbert Arien
sen en Judith, dochter van Gerit Sandersen. Het huwelijk heeft de instemming van Goosen en 
Gerit Dircksen, kinderen van Judith. Behalve Ghijsbert Ariensen en Judith Geritsdr. en Alert 
tekenen verder ook Anthonis Jansen Holl (schout te Herwijnen), Michiel Petersen, Sander 
Geritsen (broer van Judith) en Boudewijn van den Velde [vermoedelijk secretaris]. 

g. In elk geval bestaat er een akte van de Bank van Tuil, waarin Gerit Sandersen en Gijsbert 
Goertzen gezamenlijk financieel aangesproken worden, mogelijk als konsekwentie van een 
gedeelde erfenis. 

9 maart 1585 (HBT, nq,fol.13ovso) '3 

De schepenen wijzen aan Jan Willemsen, als gevolmachtigde van Gerit Geritsen, de beslaglegging (koop) 
toe op de goederen van Gijsbert Goertsen en Gerit Sandersen. Uitstel totJohannis midzomer,Jacobi wel
betaald. Afkondiging te Herwijnen. Koopman is (Willem) Pels. 

Gens Nostra 62 (2007) 159 



Het voornaamste tegenargument bij deze analyse is het ontbreken van de naam Judith of 
Jutta in het nageslacht van Gijsbert Goertzen. Niettemin draagt een achterkleindochter van 
Gijsbert Goertzen deze weinig voorkomende naam. Zij is een kleindochter van Heymen Gijs
bertsz. Men zou kunnen speculeren dat zij genoemd zou kunnen zijn naar een vroeg gestor
ven dochter van Heymen, of zelfs naar de 'zoekgeraakte' dochter, van wie hier eerder sprake 
was. 

Uit het dijkgave-document blijkt dat Goert Reyersen ook aangeduid werd met de familie
naam Sterck, die afkomstig was van zijn moeder. Gijsbert Goertzen en zijn zoons hebben daar 
geen gebruik ( meer?) van gemaakt. 

Uit bovenstaande gegevens kan worden afgeleid wie de vermoedelijke voorouders waren 
van Gijsbert Goertzen. Via zijn veronderstelde moeder Jutta van Heuckelum is hij verwant 
met de adellijke families Van Hoeckelum en Van Culemborgh, van wie via de boeken van de 
diverse leenkamers de genealogie nog verder kan worden nagegaan. Een leenakte uit 1474 
beschrijft dat de grootmoeder vanJutta van Heuckelum, dieJutta van Culemborgh heette, het 
Herwijnse leen van haar vader Johan van Culemborgh heeft geerfd. Het (vrij vertaalde) trans
cript van deze leenakte, die afgebeeld is in figuur 1, luidt als volgt: 

Fig.1. Leenakte uit 1474 van de leenkamervan Gelre en Zutphen waarinJuttevan Culemborg beleend 
wordt met bezittingen in Herwijnen 

ArchiefLeenkamervan Gelre en Zutphen, nr. 4, Leenaktenboek 13 
Sjuli1474 
Jutte van Culenborch, huisvrouw van Otte van Hoekelem, ontvangt een huisje met de hofstede en zeven 
morgen land in het gericht Herwijnen, tussen enerzijds Johan van Herwijnen Janssoen en anderzijds de 
gemene steeg van Herwijnen, grenzend aan het land van de Karthuizers van Geertruidenberg; zoals zij 
dit (leen) van haar vader Johan van Culenborch ten Zutphense rechte heeft geërfd. Haar man Otte doet 
voor Jutte hulde en eed (van trouw). 
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Figuur 2 is een schematisch overzicht van de vermoedelijke verwantschap. Het blijkt mogelijk 
te zijn om langs de vrouwelijke lijn, dat wil zeggen via Jutta van Hoeckelum, in het bijzonder 
via haar grootouders Jutte van Culemborg en Ot van Hoeckelum, verder terug te gaan in de 
geschiedenis. Blijkens de akte van 8 juli 1474 heet Jutte van Culemborg's vader Johan. Nu zijn 
er nog al wat telgen in het geslacht Van Culemborg (Culenborch) geweest die de naamJ(oh)an 
droegen. Hen te onderscheiden is niet altijd even eenvoudig. In dit geval worden we geholpen 
door enige zinsneden in het boek 'Over heren, weiden en kastelen' van Aart Bijl. Op pagina 
48 staat dat in 1431 Johan van Culemborg Wolfertsz een stuk grond verkocht aan Walraven 
van Haaften, kasteelheer van Frissestein. Hij zal dus wel de vader van Jutte van Culemborg 
zijn geweest. Ook lezen we op pagina 46, dat Wolfert van Culemborg, Johans vader dus, Fris
sestein vanaf 1421 tijdelijk in leen heeft gehad van Otto van Haaften, vader van Walraven en 
kasteelheer van Wayestein. Deze Wolfert was al op 29 april 1358, net als zijn broer Jan, beleend 
met land in Herwijnen. Hij moet toen nog minderjarig geweest zijn. Johan en zijn zuster 
Jutte werden beleend in 1424 met Herwijnse gronden. Tot hun bezittingen behoorde onder 
andere de Koxhoeve met 26 morgen land.Jacoba van Beieren had de hoeve verbeurd verklaard 
en haar ontnomen van Dirk van Herwijnen, heer van Frissestein, en in leen gegeven aan Johan 
enJutte.5' 

Johan van Culemborgh 
1 

Jutte van Culemborgh x Ot van Hoeckelum Jan Sterck 

Ot van Hoeckelum x ? 

Ott van Hoeckelum 
Jan van Hoeckel urn 
Jutta van Hoeckelum - -
Rutgera van Hoeckelum 

~ 
Reyer Goertsz x LysbethJansz Sterck 

Goert Reyersz Sterck 
Jan Reyerssen de Oude 
Jan Reyerssen de Jon gen x jonkvr. van Avesaath 

? Abraham Reyersen 
?Gijsbert Reyersen 

Gijsbert Goertsz x Maria Allarts ROOSA-geslacht 

Fig. 2 . Voo rouders van Gijsbert Goertzen, stamvader van de Ro( o )safamilie 

Uiteindelijk heeft Johan het grootste deel van zijn Herwijnse bezit weer overgedragen en 
werd hij ambachtsheer van West-Barendrecht. Dit alles als uitvloeisel van de Hoekse en Kabel
jouwse twisten. De geslachten Van Culemborg en Van Heukelom zijn uitgebreid beschreven 
in het tijdschrift "De Nederlandsche Leeuw". In figuur 3 en figuur 4 is aangegeven welke 
plaats Jutta van Culemborg en Otto van Heukelom daarin innemen. In beide gevallen is er 
sprake van een zijtak. De hoofdtak van de Van Culemborgs, waarin de heerlijkheid Culem
borg werd overgedragen, heeft zich ontwikkeld via Hubert II. De tak van het van Arkel-ge
slacht (waartoe de Van Heukeloms behoorden), waarin de heerlijkheid van Heukelom werd 
overgedragen, heeft zich ontwikkeld via Jan II van Heukelom. Otto van Heuckelum, echtge-
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Jan van Bosichem (abt1277->1321) 

Margaretta van Maurik( ... . -1307) 1 Peuoo,11, "" Abroud, 

Hubert van Bosinchem 

Margaretha van Arkel 

Hubert II van Culemborgh (abt 1307-1347) 

Jutte van der Lecke 

Jan van Culemborg(abt 1308->1358) 

Sybelia van Borsselen 

Arend (abt 1310-

Zweder 

Mechteld 

Jan 

Peter 

Jolanthe 

Gerrit 

Maria 

Judith 

Mathilde 

Hendrika 

dochter 

JJohan Wolfertsz van Culemborg 

Jan van Culemborg (abt1330->1394) Jnkvr. Aernt van Rosendaele l 
Wolfert van Culemborg (abt 1345 - >142 Jutte van Culemborg 

Henrica Reinoud van Culemborg 

Fig.3. Plaats van]utta van Culemborg in het Van Culemborg-geslacht 

Herbaren II van der Lede (1205-

Her baren van den Berghe (1233-

Hugo Botter van Arkel (1247-1284) 

Mabelia 

Johannes van Heukelom 

Arnt van Heukelom 

Jan Ivan Arkel Otto van Heukelom 
--l 

Agatha Gijsberts van der Lecke 

Otto van Heukelom 

Otto van Heukelom 

Jan Ivan Heukelom 

Arnold van Heukelom 

Her beren van Heukelom 

Bertha van Arkel van Heukelom 

Mabelia van Heukelom Otto 
Agnes La1nbccchts 

Millincx ( 1415) 

Fig. 4. Plaats van Otto vanHeuckelum in het geslacht Van Heukelom 

Jutta van Culemborg 
Ot van Heuckel urn 

Jan II van Heukelom 

dochter 

Gijsbrecht 

Hendrik 

Elisabeth 

Otto 

Adam 
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In de figuren 2, 3 en 4 zijn in roodbruin de aangetrouwden aangegeven en geeft vet de meest 
relevante familielijn binnen het schema. 
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noot van Jutta van Culemborg, was ook schepen in Tuil (vermeld in 1460 ). Voordat Abraham 
Gijsbertsz schepen in Tuil werd, hadden dus al twee (vermoedelijke) over-overgrootvaders, 
dat wil zeggen Jan Sterck en Otto van Heuckelum, die functie bekleed.53 

Opvallend is nog dat Johan Wolfertsz van Culemborg gehuwd was met jonkvrouw Aernt 
van Rosendaele. Het zou kunnen zijn dat de naam Van Rosendaele overgedragen is naar Jutta 
van Heukelom. Als dat zo is, zou Abraham Gijsbertsz, toen hij de naam Roosa aannam, zich 
mogelijk gerealiseerd kunnen hebben dat zijn vaders moeder zich Van Rosendaele noemde. 
Daarop wordt ingegaan in het volgende hoofdstuk. 

Als de vader-zoon hypothese voor Goirt Reyersen-Gijsbert Goertzen juist is, kan de familie
geschiedenis van het Ro(o)sa-geslacht, zij het via een uitstapje langs de vrouwelijke lijn, dus 
tot ongeveer het jaar 1200 nagegaan worden. 

5. Opnieuw: de familienaam 
In paragraaf 3 hebben we gezien hoe de Van Rijckhuijsens zich hebben ingespannen om de 
oorsprong van de familienaam Ro(o)sa te achterhalen. Uiteindelijk heeft Gijsbert van Rijck
huijsen er een slag naar geslagen en een Spaanse afkomst verzonnen. Vast staat dat Abraham 
Gijsbertsz een naam en een zegel nodig had toen hij schepen bij de Hoge Bank van Tuil werd. 
Vader Gijsbert Goertzen voerde geen familienaam en diens veronderstelde vader noemde zich 
Sterck, omdat zijn moeder zo heette. Wij hebben ook gezien dat Gijsbert Goertzens vermoede
lijke moeder, Jutta van Heukelum, uit een respektabel geslacht stamde. Abraham Gijsbertsz 
koos geen van die namen, maar noemde zich Roosa. Jutta van Heukelums overgrootmoeder 
was dan wel ene jonkvrouw Aernt van Rosendael, maar het is toch moeilijk aan te nemen dat 
Abraham dat na zo'n honderdvijftig jaar kon weten en zich bewust was van die verwantschap. 
Dat wordt anders als de Van Heukelum-tak waaruitJutta kwam die afstamming heeft gekoes
terd en mede de naam Van Rosendael is gaan voeren. Als Abrahams grootmoeder behalve Van 
Heukelum ook Van Rosendael zou heten, zou hij zich daardoor best hebben kunnen laten 
inspireren en zou de keuze voor de naam Roosa niet vreemd zijn. Dit lijkt een boude veron
derstelling. Niettemin, en dat kan best verrassend worden genoemd, is daarvoor een bewijs 
aan te voeren. Dat bewijs is gevonden in de bewaard gebleven familie-aantekeningen van 
Walraven van Arkel, heer van Waardenburg, Ammerzoden en Heukelom. Deze Walraven was 
afstammeling van Jan II van Heukelum (de Van Heukelums waren na het uitsterven van de 
Van Arkels de naam Van Arkel gaan voeren). Walraven was gehuwd met Catharina van Gelre, 
een bastaarddochter van de hertog. Hij heeft aantekeningen gemaakt van de doop van zijn 
kinderen (zie figuur 5). Hij schrijft bij de doop van Otto, zijn tweede zoon:54 

Item Ott mijnre twesten zoen is gebaren op Dynsdach den XXVII dach van April/ ind was sunt Anasta
sius' dach des heiligen biscops ts' avonts tuschen achten ind negenen. Sijn gevaderling waren Ott van 
Herwijnen, Henrick van Vorstenburch ind joffer Jut van Huekelum genant Rosendaell, ind waren all 
mijns selffs gesyn, ende was ao 40. 
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We lezen hier dus dat Jut van Huekelum, genaamd Rosendaell, op 27 april 1540 getuige was 
bij de doop van Otto, zoon van Walraven van Arkel en Catharina van Gelre. Gezien de datum 
en de naam Rosendaell, moet het hier wel gaan om Jutta van Heukelum, de vermoedelijke 
grootmoeder van Abraham Gijsbertsz. Het is wonderlijk hoe alles dan in elkaar past en hoe de 
indirekte bewijsvoering met betrekking tot de vermoedelijke voorouders van Gijsbert Goert
zen een sluitstuk krijgt met de verklaring voor het ontstaan van de naam Ro( o )sa! 

Het moet dus wel jonkvrouw Aernt van Rosendael, echtgenote van Johan Wolfertsz van Cu
lemborg, zijn die de naam in de familie heeft gebracht. Wat weten we van haar? Haar bestaan 
is ontleend aan een akte uit het register van de Hollandse leenkamer,55 gedateerd op 18 april 
1433, waarin zij beleend wordt met vijf morgen land in Zwijndrecht (zie figuur 6) en waarin 
ook staat dat zij de vrouw is van Jan van Culemborg en bij hem een dochter Jutte heeft ( deze 
Jutte is de grootmoeder van de hierboven genoemdeJutta van Heukelum). 

Fig 6. Leenakte van de Hollandse leenkameruit 1433, waarin jonkvrouw Aerntvan Rosendael 
beleend wordt met bezittingen in Zwijndrecht 

Zij was een telg uit het geslacht Van Rosendael. De stamvader daarvan is Jan, heer Gillisz.56 

Deze was knape (in 1325), ridder (in 1341), poorter, koopman en schepen in Dordrecht. Hij 
wordt vermeld als rentmeester van Zuid-Holland van 24 april 1320 tot 4 april 1333 en als bal
juw van Zuid-I-Iolland in 13z.1. Hij koopt, onder goedkeuring van graaf Willen~ III, gedateerd 

op 6 augustus 1311, het ambacht van Oost-Barendrecht van Gerard, Heer van Voorne. Hij bezat 
Huis Rosendael in Dordrecht dat hij opdraagt aan Heer Nicolaes van Putten en Strijen en 
dat hij op 3 februari 1311 van deze weer in erfleen ontvangt. Hij geeft Rosendael als lijftocht 
aan zijn tweede echtgenote, Lizebette, hetgeen op 6 februari 1311 door Heer Nicolaes in een 
oorkonde werd bekrachtigd. Hij is tussen 28 oktober 1338 en 24 september 1341 overleden. 
Zijn vrouw Lizebette was vermoedelijk een kleindochter van Willem III van Strijen. Haar 
kinderen en hun nazaten noemden zich Van Rosendael, naar het huis dat zij van haar echtge
noot gekregen had. In 1677 was dit in Dordrecht nog een 'voornaam Huys' en werd "Kleyn en 
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Groot Rosendael" genoemd.57 Jonkvrouw Aernt is een dochter van ridder Jan, heer Jansz van 
Rosendael. Deze edelman behoorde tot degenen die op 3 mei 1398 gehoor gaven aan de oproep 
van hertog Aelbrecht om ten strijde te trekken tegen de Friezen. Hij was ook onder de edelen 
die aanwezig waren op 13 februari 1419 toen er in Woudrichem een accoord werd gesloten tus
sen Jan van Brabant en Jan van Beieren. Hij heeft belangrijke bestuurlijke functies bekleed. 
Zo was hij onder andere schepen en schout van Dordrecht en dijkgraaf van Zwijndrecht. 
Zijn vader, grootvader van jonkvrouw Aernt, was eveneens ridder. Hij noemde zich Jan van 
Rosendael, maar ontleende zijn naam aan die van zijn vrouw, die een dochter was Jan, heer 
Gillisz.58 Zijn vader was Aernd van Krayesteyn, zodat deze ridder Jan van Rosendael ook wel 
Jan Aerndsz van Krayesteyn werd genoemd. Omdat hij geen erfzoon was, werd het kasteel 
Crayesteyn, dat in Sliedrecht stond, aanvankelijk door zijn halfbroer Herbaren geërfd en na 
diens kinderloos overlijden door zijn halfzuster Sophia.59 Jonkvrouw Aernt was, voordat zij 
met Jan van Culemborg trouwde eerder gehuwd met Philips van der Does, met wie zij op 7 
oktober 1413 een huwelijkscontract had gesloten.60 De meeste van haar bezittingen werden 
geërfd door haar zoon Bartholomeus van der Does en slechts een klein deel kwam terecht bij 
haar dochter Jutte. 61 

6. Het familiewapen 
Hoewel Abraham Gijsbertsz bij het kiezen van een familienaam zich heeft laten inspireren 
door de naam die zijn grootmoeder gebruikte, heeft hij bij het ontwerp van zijn schepenze
gel vermoedelijk geen gebruik gemaakt van het wapen van het geslacht Van Rosendael. Er 
zijn namelijk van dat geslacht twee wapens bekend, die echter geen gelijkenis vertonen met 
het zegel van Abraham Gijsbertsz Roosa. Zoals figuur 7 laat zien, heeft het schepenzegel de 
beeltenis van drie 'gesteelde' rozen. Mogelijk dat Abraham hierbij symbolisch de familie
verbondenheid van de drie broers heeft willen uitdrukken. Geurt Alertsz Rosa, de zoon van 
Abrahams broer Alert, heeft na de bouw van het zogenaamde "Pannen Huys" in 1657 daarin 
in 1660 geschilderde ramen laten aanbrengen met familiewapens. Daar is uiteraard het wapen 
bij van de familie Ro(o)sa, dat door Gijsbert van Rijckhuijsen is getekend (zie figuur 8) en als 
volgt wordt beschreven:6 ' 

'Het wapen van de familie Roosa zijnde drie roode roosen op een goud veld mitsgaders een roos van boven 
uit den helm komende gelijk het origineele te Herwijnen op glas geschildert is in 't stamhuys Rosa. En 
waarvan een nette copie berust bij Jacob Jansz Rosa, poortier van de Mare-poort te Leyden met de naam 
van Cornelis Roosa daaronder.' 

Fig.7. Zegel van Abraham GijsbertszRoosa 
uit1638 
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Dit wapen lijkt niet op de twee wapens die bekend zijn van het Van Rosendael-geslacht. Dat 
er daarvan twee wapens zijn is niet zo gek omdat er een vroege splitsing is geweest tussen de 
'Dordtse' Van Rosendaels en de 'Goudse' Van Rosendaels. Het oudste Van Rosendael-wapen, 
dat als beeltenis een rad met spaken heeft, is dat van de eerder genoemde ridder Jan van Ro
sendael (1364). Zijn dochter Beatrix van Rosendael trouwde met Gerrit Koevoet, vazal van de 
heer van Arkel. Hun zoon was Wouter Gerritsz Koevoet van Bonendael, die zich - naar zijn 
moeder- ook Van Rosendael liet noemen.63 Zijn wapen had een beeltenis met drie bonen. Zijn 
nazaten, die in Gouda woonachtig waren, lieten zich Van Rosendael noemen, maar voerden 
als wapen het schild met de drie bonen. 

7, Genealogie 
Reeds in de inleiding is aangegeven dat tot dusverre alleen de genealogie van de Alert-tak en 
van de Heymen-tak gepubliceerd zijn, maar dat die van de Abraham-tak ontbreekt. Ook is 
opgemerkt dat er inmiddels nieuwe gegevens van de Alert-tak en de Heymen-tak beschikbaar 
gekomen zijn. In het bestek van dit artikel voert het wat ver om al deze nieuwe feiten uitvoe
rig te bespreken, hoe belangwekkend een aantal daarvan ook zijn. Aan de andere kant zou 
het ook jammer zijn om, nu een volledig overzicht beschikbaar is, daar niets van te laten zien. 
Daarom is in de Appendix van dit artikel een korte samenvatting van de genealogie opgeno
men. Om het overzicht te behouden hebben we de genealogie opgesplitst in drie afzonder
lijke takken, waarbij de Abraham-tak nieuw is, en waarbij in de Alert-tak en de Heymen-tak 
is aangegeven waar de aanvullingen en verbeteringen zijn aangebracht ten opzichte van de 
Treffers' genealogie (Alert) en de Sanders' genealogie (Heymen). Dit genealogisch overzicht 
dekt alleen de periode vanaf de stamvader tot de invoering van de Burgerlijke Stand. 

s. Dankwoord 
Dat dit artikel geschreven kon worden, is het resultaat van een stuk werk dat in retrospect als 
een project betiteld mag worden. Zoals reeds in de inleiding gemeld, heeft drs P. Nouwt te 
Waalre daarin een groot aandeel gehad. Daarnaast hebben nog vele anderen er aan bijgedra
gen en de auteur prijst zich gelukkig dat hij de boodschapper mag zijn over dit werk. Aan het 
project waren ook kosten verbonden, die gedekt zijn door het zogenaamde "Ro(o)sa-fonds", 
waaraan velen, van wie de meesten woonachtig zijn in de Verenigde Staten, hebben bijgedra
gen. Daarvoor onze hartelijke dank. Het initiatief om te zoeken naar de vroege voorouders 
van het Ro( o )sa-geslacht is genomen door Valentine van Zee te Atlanta (GA, USA). Haar gege
vens zijn de basis geweest voor voortgezet onderzoek, zij heeft de projectresultaten deskun
dig becommentariëerd en enige malen op openingen gewezen wanneer het onderzoek op een 
dood punt dreigde te komen. Aan Cor Selders te Haarlem, wiens moeder een Roza was, dank 
ik vele gegevens over de Abraham-tak. Hij heeft ook zijn copie beschikbaar gesteld van dat 
deel van het Van Rijckhuijsen-manuscript waaruit zovele gegevens over het Ro( o )sa-geslacht 
geput konden worden. Wil Keulemans te Amersfoort heeft mij geholpen aan gegevens over de 
Heymen-tak. Zij heeft ook met heel veel geduld geassisteerd bij het literatuur-onderzoek en 
meegezocht naar de niet-vermoede verbanden met de geslachten Van Arkel/Van Heukelom, 
Van Culemborg en Van Rosendael. Veel heb ik ook te danken aan Jos de Kloe te Zaltbommel, 
de genealogische expert van Andel. Hij heeft Wil en mij geholpen met een groot aantal vragen 
die wij over de Andelse Ro(o)sa's hadden. Bovendien is hij behulpzaam geweest bij het maken 
van een groot aantal transcripts uit oude documenten. Tenslotte gaat mijn dank uit naar 
Marco Schelling te Zennewijnen, die de auteur op weg heeft geholpen bij zijn eerste schreden 
in het genealogie-gebied en kritische noten plaatste wanneer deze hem te snel getrokken 
conclusies voorlegde. 
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131281 Dhr.J. Bruins Slot, Meentweg 81b, 1406 KE Bussum 
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131282 Mw. M.J.A.A. Simons-van Leeuwen, Molenveldweg 6a, 6114 G G Susteren 
131283 Dhr.M. Veldhuizen, Distelvink 34, 3738 SK Maartensdijk 
131284 Mw. R. Borger-Wings, Dorpsstraat 5B, 6444 AK Brunssum 
131285 Dhr.J. de Vries, Noorderend 40, 9207 AL Drachten 
131286 Mw.M.Jöris-van der Mark, Simon van Haarlemstraat 32, 4003 xG Tiel 
131287 Dhr.P. Popescu,Juliana v Stolberglaan 253, 2595 CG Den Haag 
131288 Dhr. P.M. Op den Velde Boots, Zeezigt 32, 1111 TL Diemen 
131289 Dhr.J. Hendrix, Raadhuisstraat 53, 6129 CB Urmond 
131290 Mw.R. Sauer, Graan voor Visch 16207, 2132 XK Hoofddorp 
131291 Dhr. T. Malestein, Piano hof 79, 4876 VL Etten-Leur 
131292 Dhr.C.D.J. van Eijden, Wittezeestraat 46, 8226 BK Lelystad 
131293 Mw.M.C. Braam-Hetem, Dorpsstraat 4, 6691 Ax Gendt 
131294 Dhr.K. Hunderman, Solwerderstraat 32, 9909 BE Spyk 
131295 Mw. G.M. Messick, Po Box 431, Cibolo Texas 78108-0431, usA 
131296 Dhr.J.M.P. Cuijpers, Kesselseweg 26, 5988 cc Helden 
131297 Dhr.A. G. Anderson, Hamersveldseweg 112a, 3833 GT Leusden 
131298 Mw.A.M. Wessels, Pekelharinghaven 37, 1671 HM Medemblik 
131299 Dhr.D. Waal boer, Oosterstraat 56, 1654JM Benningbroek 
131300 Dhr.M. Germann, Nooitgedacht 78, 3701 AP Zeist 
131301 Dhr.A.S. Leeuwendal, In de Wolken 268, 1186 BRAmstelveen 
131302 Dhr.M.A. Groothelm, Torenstraat 13b, 9711JK Groningen 
131303 Dhr.A.J. Boerema, Zavelvennestraat 157B, B-3500 Hasselt, België 
131304 Dhr.E. Visser, Burg deRaadtsingel 15, 1398 BE Muiden 
131305 Dhr.H. van Twillert, Komeet baan 11, 8802 BK Franeker 
131306 Dhr.H. Fix, Westenbergstraat 39, 8274A NWilsum 
131307 Dhr.J.J.H. Stouthart, Koraal 2, 5502 DE Veldhoven 
131308 Dhr.R.H.L. Kremer, Siersteen laan 335, 9743 ER Groningen 
131309 Mw.C. van Zuthem, Wichard van Pontlaan 78, 5302 x c Zaltbommel 
131310 Dhr.H.A.M. Welkers,Bobeldijk 128, 1647 CM Berkhout 
131311 Mw.J. M.E. Blickman-Lette, Koningslaan 51a, 1406 KG Bussum 
131312 Dhr.R. van Os, Ten Boomstraat 35, 1222 cv Hilversum 
131313 Dhr.P. B. M. Holtus, Polderland 35, 1112 RG Diemen 
131314 Mw.P.H. Holtus, Polderland 35, 1112 RG Diemen 
131315 Mw.W.Jansen, Wellinkhofweg 7, 7396 NM Terwolde 
131316 Dhr.W. K. Broekhuizen, De Bunder 33, 8252 JK Dronten 
131317 Dhr.F.A. Doth, Kwintlaan 29, 3832 AE Leusden 
131318 Dhr.drs R. Berner, Wilgenlaan 6, 2231 XB Rijnsburg 
131319 Dhr. E. Knollaert, Haarmos 21, 2811 GT Reeuwijk 
131320 Dhr.G. van Oosterhout, De Genestetstraat 15, 2032 ZJ Haarlem 
131321 Mw.E. de la Combé-Greven,Heufkestraat 164, 6444 Gv Brunssum 
131322 Mw. C. Robert-de Zwart, Scarlet Ducstraat 3, 1619 VM Andijk 
131323 Dhr.T. Woudstra, Heren weg 223, 3648 CG Wilnis 
131324 Dhr.J.C.G. van Kampen, Molenstraat 35, 5373 AM Herpen 
131325 Mw.A.A. Koopman, Molenstraat 35, 5373 AM Herpen 
131326 Dhr.W. Aarts, Piersonstraat 35, 6511 GJ Nijmegen 
131327 Dhr.T.W. Berg, Lisdodde 27, 9207 AR Drachten 
131328 Mw.S. Kleinveld-Blijleven, Klijne Meer 77, 3645 ws Vinkeveen 
131329 Dhr. N. P. van der Horst, Munt 50, 8446 AH Heerenveen 
131330 Dhr.J.K. Aal dijk, Willem Bartiusstraat 29, 1816 He Alkmaar 
131331 Dhr. D. Brouwer, Watermuntstraat 68, 1531 TR Wormer 
131332 Mw. I.J. M. C. Schepers, Burg v Hou tl aan 145, 5701 GE Helmond 
131333 Dhr.J. Linden berg, Zwanenoord 16, 3281 JJ Numansdorp 
131334 Mw.E. de Jong, Schudegge 13, 3224 BP Hellevoetsluis 
131335 Dhr.W.A.F. Broeken, Willems bos 17, 2134EA Hoofddorp 
131336 Dhr.A.J. Keijser,Johan Winklerwei 26, 8915 GA Leeuwarden 
131337 Dhr.S. Katlijk, Krabbelaar 41, 3362 WG Sliedrecht 
131338 Mw. E.J. B. Meijssen-Anink, Beatrix laan 27, 2851 XA Haastrecht 
131339 Dhr. A.M. Roepius, Maas boulevard 227, 3207 RN Spijkenisse 
131340 Dhr. R.J. M. Slijfer, Gen broekstraat 54, 5912 EG Venlo 
131341 Mw.W.J.W. van der Meiden-Deijs, Berkstraat 30, 3434 cc Nieuwegein 
131342 Dhr.P.A. van der Meiden, Berkstraat 30, 3434 cc Nieuwegein 
131343 Dhr. G. B. Crans, Haaglaan 8, 5707 XT Helmond 
131344 Dhr.P.E. van Nes,Jhr van Karnebeekweg 94, 2982 VM Ridderkerk 
131345 Mw.W.H. Rap, Watermolen 6, 3833 ZG Leusden 
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Agenda 
3 april 19.30 uur. Afd. Groningen 

RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. 
Afdelingsleden vergadering. 

4 april 20.00 uur. Afd. Zaanstreek-Waterland 
Ev. L. kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam. 
Afdelingsleden vergadering met lezing door de heer H. Rijswijk. 

10 april 19.30 uur.Afd.Apeldoorne.o. 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn (de Maten). 
Afdelingsledenvergadering en kwartierstatenavond. 

11 april 20.00 uur. Afd. Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar. 
Afdelingsleden vergadering en info genealogische computerprogramma's. 

11 april 20.00 uur.Afd. Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof.Suringarlaan 1, Utrecht. 
Spreker: de heer Ir. W. v.d. Westeringh. Onderwerp: "De krant en genealogie". 

12 april 19.30 uur.Afd.Delfiand 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw. 
Afdelingsleden vergadering en spreker: de heer H. Tetteroo. Onderwerp: "Streektaal". 

14 april 13.30 uur. Afd. Twente 
Parkhotel Enschede, Hengelosestraat 200, Enschede. 
Afdelingsleden vergadering en contactmiddag. 

14 april 13.30 uur. Afd. Groningen 
RHC Groninger Arch ieven, Cascadeplein 4, Groningen. 
Spreker: de heer R. F. Vulsma. Onderwerp: "Het naamrecht in Nederland sinds 1998 en wat daaraan voorafging". 

17april 19.45 uur.Afd.Koggenland 
Berkhouter Kerk, Kerke buurt 172, Berkhout. 
Jaarvergadering. 

17 april 20.00 uur. Afd. Betuwe 
Waterpoort, Plein 46-48, Tiel. 
Afdelingsjaarvergadering en historische beelden uit de streek. 

17 april 20.00 uur. Afd. Kempen-en Peel/and 
Gemeenschapshuis 'tTrefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven. 
Afdelingsjaarvergadering. 

17 april 20.00 uur. Afd. Rijnland 
Regionaal archief Leiden, Boisotkade 2a, Leiden. 
Afdelingsleden vergadering en korte ledenlezingen. 

17 april 20.00 uur.Afd. West Noord-Brabant 
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 
Afdelingsleden vergadering plus tien-minuten-praatjes. 

18 april 20.00 uur.Afd.Amsterdame.o. 
Pelgrimskerk, van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam 
Spreker: de heer E. Raap. Onderwerp: "Cultuurhistorie in stadsranden". 

19 april 20.00 uur.Afd. 's-Hertogenbosch Tilburg 
Cafe-Rest. Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg 
Afdelingsjaarvergadering en bestuursverkiezing. Daarna "praatjes vullen wel gaatjes" . 

19 april 20.00 uur. Afd. Land van Cuijk en Ravenstein 
't Lagerhuis, Beerseweg 9, Mill. 
Sprekers: de heren W. Rovers en W. I<:ccris. Onderwerp: "Ernigratic vanuit Oost-Brabant en Noo,·d-Lirnburg naar 

USA". 
21 april 13.30 uur. Afd. Friesland 

Zalencentrum Intermezzo, Stationsweg 6, Leeuwarden. 
Afdelingsvergadering en spreker: de heer Du Cor bier. Onderwerp: "Hugenoten". 

21 april 13.30 uur.Afd. Drenthe 
Zaal Nijmeijer, Marktstraat 43, Meppel. 
Spreker: de heer W. Kerkmeijer. Onderwerp: "Scheepvaart in Drenthe/DeDrentsche Stoomboot Maatschappij". 

12 mei 13.30 uur. Afd. Twente 
Parkhotel Enschede, Hengelosestraat 200, Enschede. 
Spreker: David Barnouw. Onderwerp: "Nederlands Instituut vooroorlogs Documentatie (voormaligNIOD)". 
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Appendix I: Het 'dijkgave-document' 
TRANSCRIPT13 

Archief St. Paulus abdij te Utrecht, nr. 369,fol. 33vso-36 
verslag van een dijkgave te Ophemert, 1602/03 

Seeckere dubia, den geveren des itsigen questieusen di_jcks voorgevallen tot Vuyren annis (15)82 ende 
(15)83. 

Ie. Het bevyndt sich datten dij'ck in questie uuyten bosem van Reyer Goirtssen gevallen ende geë1ft is op Jan 
Reyerssen den _jongen, genaempt Sterck, sijnen zoen. Desen Reyer Goertssen heeft ten echte wijve gehadt 
Lysbeth SterckJ ansdochter. Begeeft sich nu dubium off denselven dijck, Reyervoors. van sijnen vader zaliger 
beë1ft off mit sijn huysfrouwe voors. behijlict heeft? Die redenen, die moveren dat hij metter huysfrouwe 
aengecomen is, zij·n, dat men bij. de signaten nyet bevynden en kan, dat Reyers vader grootlijck geëift is ge
weest. Daarom oick nyet te presumeren, dat sooveel dijcx, te weten thien royen met het lengsel, Reyer voors. 
in sijns vaders bosem cleyn sijnde, gevonden soude hebben. 

!Ie. Ter contrarie wordt bij de signa ten claerlijck bewesen, dat de bosem van Jan Sterck, Lysbeth voors. va
der ( die oick lang schepen in der Banck van Tuyl geweest is) rijcker ende grooter is geweest, te meer dat die 
goederen in ende uuyten bosem van Jan die Sterck voirs. gecomen met dijcken belabbert ende metter voete 
gestooten sijn geweest. 

IIIe. Item, soe sommige vernemen laten datter sijn geweest tot Herwijnen Stercken van Avesaet, die de voirs. 
Lysbet Stercken nyet en zoude belencklijck geweest zijn, ende bij den signate nyet bevonden wordt datter 
eenige Stercken Avesaet genoempt sij·n geweest, dan dat de _jonge Jan Sterck als erffgenaem Jans van Avesaet 
genaempt is, als momber sijnre huysfrouwe; waeruut te spueren, dat sijn huysfrouwe _joffer Henrick den 
van Avesaet belenckelick ende daarom den _jofferen naem geveurt heeft. Oick dat Reyer Goirtssen ende Jan 
Sterck de _jonge off sijn huysfrouwe _joffer Henrick metten anderen verscheyden beseten hebben seeckere Zant, 
bij den alden Jan Sterck van die van Vuyren aengecoft; neffens oick dat Reyer Goertssen nae 't affsterven van 
den _jongen Jan Sterck mitte weduwe _joffer Hen riek Sterck 't goet,Jan de Sterck voors. mitter doot geruymt 
hadde, in allen dien rechte als Jan voirs. 't2elve beseten hadde, metten anderen vercoft hebben, sulcx dat 
desen volgens te beduchten ende seeckerlijck te presumeren, dat Jan Sterck, die man van _joffer Hen riek, ende 
Reyer Goertssen des alde Jan Stercks erffgenamen geweest zijn.Jae oick dat Reyer Goertssen des _jonge Jan de 
Sterx met de huysfrouwe _joffrouw Hen riek naevolger geweest is. Is daerom die vrage, off dese Stercken aen 
die vanAvesaet gehijïict tot eenen bosem nyet gehorich sijn metten anderen? 

IIIIe. Staet oick te vragen, soo bij der conschappe bevonden wordt datter sommige sijn geweest in den bosem 
ende volgens in den questieusen dijck verplichtet, die den dijck in questie drie _jaren continueliken ende eens 
's nachts ter bede (so sij seggen) gemaect hebben. Off die voor de leste heerbrengers sullen gehalden worden, 
off d a t 111,en stracx totten bosen1, treden z all? 

Ve. Insgelijcke wordt gevraecht off die goederen, die Jan Reyerssen den alden ende Goirt Reyerssen kynderen 
aengehijlict sijn, doen den questieusen dijck noch bij Jan Reyerssen den _jongen ende sijne naevolgers ge
heerdt was, aleer sij haer alderen erffgenamen geweest sij·n, besmet sijn ofte nyet; insonderheyt die bij haer 
alleen vercocht sijn aleer sij erffgenamen geweest sijn. 
VIe. Ingelijcken te bedencken off der kynderen aengehijlicte goederen, naedat sij hares vader erffgenamen 
geweest sij·n, daermede besmet sijn worden off nyet? 
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VIIe. Item wes daer recht off wesen zal! off yemants dijckplechtich goet met thijns op gewonnen hadde, off 
sijne goederen daermede besmettinge gedaen? 

VIII. Item opgenomen hebbende die reale possessie genomen haddde? 

IXe. Item die principale goederen in den dijck in questie directelijck ve1plicht uuytgebosempt, off men dan 
treden zal/ totte goederen aen de besmette goederen angehilct off totten boesemen daer eenich besmeth goet 
met dijck met recht ingefuyrt ende gecomen is? 

Xe. Item wat men ha/den sal van bosemen die eenich besmeth goet sonder dijck aengeworven hebben? 

Appendix II: Genealogie 

[De toevoegingen ten opzichte van eerdere publikaties zijn cursief aangegeven. De doopdata zijn ont
leend aan de DTB-boeken. De geboortedata zijn voor het merendeel ontleend aan het Van Rijckhuij
sen-manuscript of aan diens familieboekje. De genealogie is beschreven tot en met stamhouders die 
geboren zijn voor 1811 en daarna afgebroken volgens de gebruikelijke code. De voortzetting van de 
genealogie tot aan de volkstelling van 1947 is te vinden in mijn boek 'De Ro(o)sa's van Herwijnen'.64] 

Gijsbert Goertzen, kerkmeester, leeft 1615, tr. Maria Alerts Dircxsen, geb Herwijnen voor 1630, dr. van 
Alert Dircxsen en Aricken. 

Uit dit huwelijk: 

1. Alert Gijsbertsz, volgt A. 
2. Heymen Gijsbertz, volgt B. 
3. Abraham Gijsbertz Roosa, volgt C. 

A. De Alert-tak 

I. Alert Gijsbertsz, over/. voor 26-2-1615, tr. Metken Walravens. 

Uit dit huwelij'k: 

1. ElisabethAlerts Rosa, tr.Jacob Groenen, secretaris en leenschrijver van Soelen. 
2. Cornelis A lertsz Rosa, jong overleden. 
3. GeurtAlertszRosa, volgtIIa. 
4. Mariken Alerts Rosa, over/. 23-7-1681, tr. Deil 1630 Govert Hendriks van Holten, kleermaker, schoolmeester en 

secretaris van Deil. 

na. Geurt Alertsz Rosa, geb. Herwijnen, schepen Tuil, tr. 3-6-1638 Engeltjen Ariens de J ongh. 

Uit dit huwelijk: 

1. Alert Geurtsz Rosa, geb. 23-3-1639, overl.1-4-1671, ongehuwd. 
2. Arien Geurtsz Rosa, volgt IIIa. 
3. Maria Geurts Rosa, geb. 19-12-1643, tr. (1) Herwijnen 22-10-1670 Hendrik de Rouw, schepen Tuil, 

secretaris van Hellouw; tr. (2) 1680 Gerrit Maertensz Arendonck. 
4. Cornelis Geurtsz. Rosa, kassier wisselbank Rotterdam, geb. 30-12-1645, over!. Rotterdam 1710, tr. 

Rotterdam Sophia Vonck, geen kinderen. 
5. Metje Geurts Rosa, geb. Herwijnen 29-12-1647, over!. 16-3-1703, tr. Zoelen 10-12-1671 Jacob van 

Utrecht, schoolmeester, secretaris en leenschrijver van Soelen. 
6. Jan Geurtsz Rosa, volgt IIIb. 
7. Neelken Geurts Rosa, geb. Herwijnen 28-3-1654, over!. 4-9-1721, tr. Anthonie van Ballegoyen, ros

kamme1; commissaris artillerie-wagens. 
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Illa. Arien Geurtsz Rosa, geb. Herwijnen 19-9-1641, waardsman (1685), over!. 1690, tr. Herwijnen 24-3-
1678 Arike Maertens Sterck. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jenneke Ariens Rosa, geb. 13-1-1679, ged. Herwijnen 19-1-1679, over!. 7-9-1728, tr. Herwijnen 8-6-
1706 Arien Gijsbertsz van Rijckhuijsen, artillerie-commandant, kerkmeester. 

2. Aeltje Ariens Rosa, geb. 17-6-1680, overl.1714. 
3. Geurt Ariensz Rosa, volgt IVa. 
4. Maerten Ariensz Rosa, geb. 3-10-1687,ged. Herwijnen 9-10-1689, over!. 2-2-1693. 

IVa. Geurt (Govert) Ariensz Rosa, geb. Herwijnen 3-5-1683, waardsman (1716-1718, 1736-1738, 1740-1742), 
schepen Tuil (1718), overl.10-11-1772, tr. Herwijnen 16-11-1722 Govertje Aerts van Dusseldorp. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aeltje Geurts Rosa, volgt Va. 
2. Arien Geurtsz Rosa, volgt Vb. 
3. Aert Geurts Rosa,ged. Herwijnen 11-2-1726, over!. 26-5-1810, tr.1758 Engeltje Goverts Brandt. 
4. Neeltje Geurts Rosa, geb. 5-2-1728, ged. Herwijnen 8-2-1728, over!. 1814, tr. Herwijnen 23-3-1755 Ary 

Zwakhals. 
5. Jenneke Geurts Rosa, geb. 11-10-1730,ged. Herwijnen 15-10-1730, over!. 24-1-1780, tr. Herwijnen25-3-1759 

Walraven Vroegh. 
6. Hendrik Geurtsz Rosa, geb.17-12-1731,ged. Herwijnen22-12-1731, over!. 2-4-1732. 
7. Hendrica Geurts Rosa, geb. 25-2-1733,ged. Herwijnen 1-3-1733, over!. 24-2-1734. 
8. Arike Geurts Rosa, geb. 30-7-1734,ged.Herwijnen 1-8-1734, over!. 16-1-1798, er. 14-6-1772Jan deJoode. 
9. Hendrica Geurts Rosa, geb.19-2-1736,ged. Herwijnen 23-2-1736, overl.12-7-1736. 

10. Govert Geurtsz Rosa, geb.13-4-1737,ged.Herwijnen 14-4-1737, over!. 28-5-1740. 
11. Hendrick Geurtsz Roosa, volgt Vc. 

Va. Aeltje Geurts Rosa, geb. Herwijnen 6-9-1723,ged. Herwijnen 14-9-1723, tr. Herwijnen30-9-1759 Pieter 
Scheffer. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aalbert Roosa, volgt VIa. (voorechtelijke zoon). 
2. Bastiaan, geb. 25-10-1759. 
3. Govert, geb. 31-1-1763. 
4. Geurtje Scheffer, geb.13-3-1765. 

Vla. Aalbert Roosa, geb. Herwijnen 1751, beurtschippe1; over/. Haarlem 3-9-1834, tr. (1) Haarlem 16-5-1779 Anna de 
Leeuw; tr. (2) Geertruy van der Horst, tr. (3) 1793 Gerritje van Braken [de gegevens van Aalbert en zijn nakome
lingen zijn ontleend aan zijn familiebijbel]. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Maria Elisabeth Roosa, geb. Haarlem, ged. Haarlem 8-6-1781, over/. Haarlem 3-8-1781. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Gerrit Roosa, geb. Haarlem 26-2-1784, over/. Amsterdam 4-4-1834. 
3. Govert Roosa, geb.jged. Haarlem/Leiden 19/21-6-1786, over/. Leiden 24-6-1786. 
4. GovcrtRoosa,gcb.19-6-1788, tr. Sassenheim 1-5 -1825 Trijntje Nieuwen boom. 

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen Roosa geboren. 
5. doodgeboren kind, geb./overl. 31-3-1792. 

Vb. Arien Geurtsz Rosa, geb./ged. Herwijnen 24/27-8-1724, over!. 23-1-1787, er. Dordrecht 10-11-1765 
Geertruy Ridderhoff. 

Uit dit huwelijk: 

1. Govert Ariensz Roosa, geb.14-8-1768, over!. 8-1-1826, tr. Dordrecht 24-10-1803 Mayke van der Kaa. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen Roosa geboren. 
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Vc. Hendrick Geurtsz Roosa, geb./ged. Herwijnen 29-2/3-3-1740, over!. 28-4-1804,.tr. Dordrecht 15-12-
1776 Cornelia Ver heul. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gooverdina Roosa, geb. 24-11-1778. 
2. Cornelis Roosa, geb. 21-9-1781, overl.14-2-1831, tr. Dordrecht 3-2-1806 Dirkje Reus. 

Uit dit huwelijk is een Cornelia Hendrika Roosa (1806-1866) geboren. 
3. GovertRoosa, volgtVIb. 

Vlb. Govert Roosa, geb. 23-11-1785, overl.14-2-1831, tr. 2-1-1808 Johanna Wilhelmina van Straaten. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Cornelis Roosa, geb. Dordrecht 5-11-1808, over!. ald. 6-12-1839, tr. Meyntje Velds. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen Roosa geboren. 

2. Jannetje Roosa, geb. 3-10-1810, tr. 6-5-1829 Hendrik Vermeulen. 
3. Cornelia Roosa, geb. 28-4-1812, begr. 1894, tr. 7-5-1834 Adrianus de Haas. 
4. Willemiena Adriana, geb. 19-1-1815. 
5. Aart Adrianus, geb. 26-3-1816, over!. 5-1-1820. 
6. Goverdina Roosa, geb. 29-9-1817, over!. Amersfoort 5-6-1883, tr. Hermanus van Ze ben. 
7. Johannes, geb. 21-9-1817, over!. 29-12-1819. 
8. Aart Adrianus Roosa, geb. 9-4-1821, over/. Dordrecht 4-5-1895, tr. Dordrecht 26-11-1851 Adriana Gregoor. 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen Roosa geboren. 
9. Johannes, geb. 23-5-1823, over!. 5-6-1823. 

10. Johanna Margriete, geb. 28-8-1824, over!. 14-9-1824. 
11. Gijsbertie, geb. 9-11-1825. 

IIIb. Jan Geurtsz Rosa, geb. Herwijnen 12-5-1651, buurmeester(1692-1693), waardsman (1696-1698), schepen 

Tuil (1700-1702), over!. 23-1-1703, zn. van Engeltjen Ariens de Jongh en Geurt Alertsz Rosa, tr. 1680 Neel
tje de Vos. 

Uit dit huwelijk: 

1. GeurtJansz Rosa, volgt IVb. 
2. Jacob Jansz Rosa, volgt IVc. 
3. AeldertJansz Rosa, volgt IVd. 
4. Gerrit Jansz Rosa, geb./ged. Herwijnen 22-1/5-2-1690, buurmeester (1714-1715, 1720-1721, 1734-1736, 1748-

1749), schepen Tuil (1730-1734, 1742, 1748-1750), ongehuwd. 
5. Engelken Maria Jans Rosa, geb. 1-3-1693, ged. Herwijnen 4-3-1693, tr. Herwijnen 1-7-1718 Frederik 

Leendersz van Zee, timmerman. 
6. ArienJansz Rosa, geb./ged. Herwijnen 31-8/6-9-1696, over!. Herwijnen 6-4-1747, tr. Herwijne1125-1-

1739, Govertje Paulusse Schalck,geen kinderen. 

IVb. Geurt J ansz Rosa, geb. 23-7-1681, ged. Herwijnen 24-7-1681, buurmeester (1714-1716, 1720-1722), schepen 
Tuil (1716-1718, 1722), over!. 10-4-1727, tr. 1-4-1713 Grietje Maertens Nooteboom. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Geurtsz Rosa,ged.Herwijnen 15-11-1716, over!. ongetrouwd. 

IVc. Jacob Jansz Rosa, geb. 4-9-1684, ged. Herwijnen 7-9-1684, poortwachter Mare-poort (1719), over!. 
Leiden, tr. Leiden 3-11-1709 Helena Hendriks van Strijp. 

Uit dit huwelijk: 

1. NN, over!. als kind. 
z. NN, over!. als kind. 
3. Maria Jacobs Rosa, over!. als kind. 
4. AbrahamJacobsz Rosa, over!. als kind. 
5. JanJacobszRosa, volgtVd. 
6. AbrahamJacobsz Rosa, over!. als kind. 
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7. Abraham J acobsz Rosa, over!. als kind. 
8. Abraham J acobsz Rosa, over!. als kind. 
9. AbrahamJacobsz Rosa, over!. als kind. 

Vd. Jan Jacobsz Rosa, geb. Leiden 11-10-1713, schoolmeester, zeevarend ziekenverzo1ger (1743), tr. 15-5-1735 

Magdalena Jans Dilllie. 

Uit dit huwelijk: 

1. Helena Jans Rosa, geb. 27-4-1736,ged. Leiden 29-4-1736. 
2. Johannes Jansz Rosa, geb. 4-10-1737, ged. Leiden 6-10-1737, over!. 14-12-1737. 

3. Johannes Jansz Rosa,geb. Leiden4-7-1739, tr. Henderina Verbeek. 
Uit dit huwelijk is een dochter (Helena Rosa) geboren. 

4. Margaretha Jans Rosa,ged. Leiden 14-5-1742. 

IVd. Aeldert Jansz Rosa, geb. 2-3-1687, ged. Herwijnen 6-3-1687, bierdrager, koetsier, tr. 1717 Hendrina 
Albers Grutters. 

Uit dit huwelijk: 

1. Engelken Aelderts Rosa, geb. 9-7-1718. 

2. Helena Aelderts Rosa, geb. 18-6-1720. 

3. JanAeldertsz Rosa, geb. Leiden 18-7-1722, overl.Leiden 1741. 
4 . Aelbert Aeldertsz Rosa, geb. Leiden 27-9-1724, over/. Leiden 1748. 
5. Neeltje Aelderts Rosa, geb. 16-9-1726. 
6. MargritaAelderts Rosa, geb. 8-12-1729. 

B. De Heymen-tak 

I. Heymen Gijsbertz, geb. Herwijnen, collecteur van verpondingen, tr. EykeJans Kuyst. 

Uit dit huwelijk: 

1. AeldertHeymenszRosa, volgtIIa. 
2. Govert Heymensz Rosa, volgt Ilb. 
3. GijsbertHeymensz, tr.Dirksken]ans, niet zeker, nakomelingen onbekend. 
4. Jan Heymensz Rosa, volgt !Ic. 
5. Anneke Heymens, over/. voor 1661, tr.Joost Sweers de Koek. 
6. onbekende dochter. 

IIa. Aeldert Heymensz Roosa, geb. Herwijnen 1621, kolonist in Nieuw Nederland, over/. 27-2-1670, begr. Ulster Co 
(NY), tr. Wijntje (Wijlke) A riens de J ongh. 

Uit dit huwelijk: 

1. ArienAlerts Roosa, geb. Herwijnen 3-6-1645, tr. 1670, Maria Pels. 
2. HeymanAlderts Roosa, ged. Nederland4-1-1645, over/. Hurley 9-11-1708, tr. Kingston Anna Margaret Roosevelt. 
3. JanAlderts Roosa, geb. Herwijnen 15-4-1646, tr. 1675 Hillegondt Willems van Boerum. 
4. EykeAlderts Roosa,ged. He1wijnen 2/6-4-1651, tr. Nieuw Amsterdam 1670 RoelofKierstede. 
5. MaartjeAlderts Roosa,geb. Herwijnen 1652, tr. 1-11-1672 Lauren Jansen. 
6. Neelke A lderts Roosa.ged. Herwijnen 5-11-1655, otr. Kingston3-11-1676HendrickPawling. 
7- JannetjeAlderts Roosa, geb. He1wijnen 1656, over/. Hurley 23-6-1726, tr. 16-11-1679 Matthijs Ten Eyck. 
8. AertAlderts Roosa,geb. Herwijnen 1658, over/. Kingston. 
9. AnnetjeAlderts Roosa, geb. Wiltwijck, over/. Kingston 1662. 

10. GerritAlderts Roosa, geb. Kingston 15-6-1664, over/. Kingston 15-6-1664. 

lib. Govert Heymensz Rosa, geb. Andel 1622, over!. 1677, tr. 1640 AriaentjeJans. 

Uit dit huwelijk: 

1. Trijntje Goverts Rosa, begr. Veen 23-3-1703, otr./tr. Veen 29-3/14-5-1663 Joost Jans Spieringh. 
2. Jan Goverts Rosa, volgt IIIa. 
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3. Heyman Goverrs Rosa, over!. voor 28-11-1688, tr.Jeffken Govaerts Pulle. 
4. Aert Goverts Rosa, volgt IIIb. 
5. Anthonij Goverts Rosa, volgt IIIc. 
6. Ike Goverrs Rosa, begr. Andel 6-7-1733, tr. 1680 Jan Gijsberts van Andel. 

llla. Jan Goverts Rosa, over!. voor 7-3-1696, tr. Hedikhuizen 5-3-1672 Maria Peters van As, begr. Andel 
15-2-1710. 

Uit dit huwelijk: 

1. Peter Jans Rosa, volgt IVa. 
2. Govert Jans Rosa, volgt IVb. 

IVa. Peter Jans Rosa, begr. Andel 30-12-1729, otr. Andel 26-2-1701 Maria Ariens Kuipers. 

Uit dit huwelijk, ged. te Andel: 

1. Jan Pieters Rosa, ged. 17-4-1702. 
2. Adriaan Pieters Rosa, volgt Va. 
3. Lijsbeth Pieters Rosa, ged. 6-12-1705, over!. voor 26-9-1738 (hij herrr. GijsbertjeJacobs de Veerman) 

otr./tr. Andel 11-10-1727/18-1-1728 GerritJanse van Andel, ged. Andel 13-8-1702, zn. van Jan Govaert
sen van Andel en Hendrikjen Jans Vermeer. 

4 . Anneken Pieters Rosa, ged. 6-2-1707, begr. Andel 19-1-1742, otr./tr. Andel 26-12-1733/10-1-1734 Jan 
Ariens van Andel, ged. Andel 1-4-1708, begr. Andel 28-8-1776, zn. van Arien Jans van Andel en Ag
nietaJans Hoogland. 

Va. Adriaan Pieters Rosa, ged. Andel 17-10-1703, begr. Andel 20-9-1732, otr./tr. (1) Babyloniënbroek 
18-4/1-5-1727 Helena Isaks van der Beek, ged. Babyloniënbroek 7-10-1696, dr. van Isaack Hermans van 
der Beek en Cornelia Peters de Haan; otr./tr. (2) Almkerk 23-7/14-8-1729 Maijke Anthonis Keijser, begr. 
Andel 28-1-1758. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Theunis Ariens Rosa, ged. Almkerk 22-5-1729. 

2. Anna Ariens Rosa, ged. Andel 3-12-1730. 

3. Maria Ariens Rosa, ged. Andel 4-5-1732, otr./tr. (1) Andel 7/30-5-1756 Willem Willems van Brakel, 
ged. Andel 31-12-1724, zn. van Willem Willems van Brakel en Anneken Anthonisse van Andel, begr. 
Andel 9-2-1767; otr./tr. (2) Andel 2/18-11-1770 Bastiaan Jans Straver, ged. Andel 27-12-1724, begr. 
Andel 28-9-1804, zn. van Jan Straver en Maria de Roij. 

IVb. Govert Jans Rosa, otr./tr. Andel 19-4/11-5-1704 LijsbethJans van Rijswijk, ged. Veen 22-1-1677, dr. 
van Jan Jansen van Rijswijk en Willemke Adriaens van den Biesheuvel. 

Uit dit huwelijk, ged. te Andel: 

1. Jan Goverts Rosa, ged. 10-4-1705. 
2. Willemken Goverts Rosa, ged. 12-9-1706, begr. Andel 19-10-1780, otr./tr. 1/18-5-1750 Jan Jansz. Ou-

werkerk, ged. Almkerk 28-4-1720, zn. van Jan Cornelissen Ouwerkerk en LijsbetJans Ouwerkerk. 
3. Anthonij Goverts Rosa, volgt Vb. 
4. Cornelis Goverts Rosa, volgt Vc. 
5. Arien Goverts Rosa, volgt Vd. 
6. Basriaen Goverts Rosa, ged. 30-8-1716, begr. Andel 14-6-1781, otr./tr. Andel 28-9/20-10-1748 Ariaan

tje Joost van Triest, ged. Andel 17-1-1723, dr. van Joost Cornelisse van Triest en Lijsbeth Janse van 
Velsen. 

7. Maria Goverts Rosa, ged. 9-10-1718. 

Vb. Anthonij Goverrs Rosa, ged. Andel 10-10-1708, begr. Andel 1-7-1786, otr./tr. (1) Andel 22-10/20-11-

1740 Elisabeth Dirks van Wijk, ged. Andel 25-11-1708, begr. Andel 18-7-1742, dr. van Dirk van Wijk en 
Marijtje Dircks; otr./tr. (2) Uitwijk/Andel 24-4 /17-5-1744 Neeltje Verzijl, begr. Andel 13-8-1793. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Andel: 
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1. Maaicke Anthonis Rosa, ged. 30-8-1744, tr. Brakel 6-5-1768 Theunis van Wijngaarden. 
2. Govert Anthonis Rosa, ged. 3-7-1746. 
3. Elisabeth Anthonis Rosa, ged. 3-12-1747, begr. Andel 15-5-1766. 
4. Govert Anthonis Rosa, ged. 1-11-1750, tr. Maria van der Vliet, ged. Andel 1-9-1782, dr. van Jan van der Vliet 

en Wilhelmina Bastiana Herwijnen. 
Uit dit huwelij"k zijn drie kinderen Roza geboren. 

5. Klasina Anthonis Rosa, ged. 16-12-1753, over!. Brakel 14-8-1829, tr. 21-6-1778 Adriaan Hermse van 
derMeyden. 

6. Maria Anthonis Rosa, ged. 9-5-1756. 
7. Klaas Anthonis Rosa, ged. 15-10-1758, begr. Andel 3-5-1766. 
8. Jan Anthonis Rosa, ged. 20-9-1761, begr. Andel 16-1-1781. 
9. doodgeboren kind, begr. Andel 6-9-1764. 

Vc. Cornelis Goverts Rosa, ged. Andel 24-5-1711, begr. Andel 21-5-1784, otr./tr. Andel 14-4/6-5-1742 
Trijntje Sweers Bouman, ged. Andel 16-10-1718, begr. Andel 5-3-1804, dr. van Sweer Joosten Bouman en 
Maria Dirkse Vermeulen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Andel: 

1. Govert Cornelis Rosa, ged. 18-11-1742. 
2. Sweer Cornelis Rosa, volgt VIa. 
3. Jan Cornelis Rosa, volgt VIb. 
4. Jacob Cornelis Rosa, ged. augustus 1749, begr. Andel 6-3-1790. 
5. Peter Cornelis Rosa, geb. 3-10-1751, over!. Andel 23-10-1820. 
6. Maria Rosa, ged. 20-1-1757, over!. Andel 30-12-1815, otr./tr. Andel 25-5/16-6-1782 Anthonij Kie

boom. 
7. Govert Cornelis Rosa, volgt Vlc. 

Vla. Sweer Cornelis Rosa, ged. Andel 5-4-1744, begr. Andel 30-12-1803, otr./tr. Andel 8/28-5-1778 Cor
nelia Cuup, ged. Andel 28-1-1759, dr. van Corstiaan Cuup enAdriaantje van Rijswijk. 

Uit dit huwelijk, (geb. en) ged. te Andel: 

1. Trijntje Sweers Rosa, ged. 27-1-1780, tr. Gerrit Mathijsz Verwijs, ged. Andel 13-2-1777, zn. van Ma
thijs Verwijs en Pieternella van Andel. 

2. Adriaantje Sweers Rosa, ged. 10-6-1781, tr. Anthonij Bastiaans Straver, ged. Andel 4-2-1773, zn. van 
Bastiaan Jans S tra ver en Maria Ariens Rosa ( zie B, Va-3 ). 

3. Maria Sweers Rosa, ged. 15-2-1784, tr. Arent Arentse. 
4. Corstiaan Roza, geb./ged. 25 /25-6-1786, tr.Andel 13-11-1812 Eeltje Kamerman. 

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen Roza geboren. 
5. Cornelis Roza, geb./ged. 29-4/5-5-1789, tr.Ande/4-9-1811 Teuntje Naijen. 

Uit dit huwelij.kzijn tien kinderen Roza geboren. 
6. Jan Sweers Rosa, geb./ged. 13/16-10-1791, begr. Andel 8-5-1794 (is verdronken). 
7. Johanna Roza, geb./ged. 17/20-7-1794, tr. Andel 11-6-1817 Corstiaan Naaijen. 
8. Lena Roza, geb./ged.17-2/10-3-1799, tr. Andel 11-10-1836 Giliam Smits. 
9. Cornelia Sweers Rosa, geb./ged. 28-1/5-2-1804, over!. Andel 18-6-1842, tr. Andel 24-12-1829 Antonie 

Smits, geb./ged. Giessen 16/23-10-1803, vlasboer, later bouman, over!. na 1-5-1862. 

VIb. Jan Cornelis Rosa, ged. Andel 25-12-1746, otr./tr. Andel 24-7/16-8-1778 Cornelia Anthonis de 
Raade, ged. Andel 31-10-1745, dr. van Antonij J anse de Rade en Anneken J oosten van Triest. 

Uit dit huwelijk, ged. te Andel: 

1. Cornelis Roza, ged. 22-8-1779, overl.Ande/22-11-1831, tr.Andel23-2-1814Jacoba de Rade. 
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen Roza geboren. 

2. Anthonij Roza, ged. 16-9-1781, over/. Andel 8-12-1831, tr. Andel 28-2-1812Jannigje van Andel. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen Rozageboren. 
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Vlc. Govert Cornelis Rosa, ged. Andel 9-8-1761, over!. Andel 22-11-1831, otr. Andel 8-2-1793 Anneke van 
Andel, ged. Andel 1-3-1759, dr. van Jan Dirkse van Andel en Johanna Cuypers. 

Uit dit huwelijk, geb. en ged. te Andel: 

1. Cornelis Goverts Rosa, geb./ged. 13/16-6-1793, tr. (1) Brakel 26-3-1819 Berbere de Vries; tr. (2) Andel 16-6-

1849 Aaltje van Zon. 
Uit het eerste huwelijk zijn twaalfkinderenRoza en uit het tweede huwelijk zijn drie kinderen Roza te Andel geboren. 

2. Jan Goverts Rosa, geb./ged. 12/13-7-1794. 
3. Trijntje Goverts Rosa, geb./ged. 4/6-9-1795. 
4. Jacob Roza, geb./ged. 17/20-10-1799, tr. Andel 18-7-1834Jannigje van Andel. 
5. Johanna Goverts Rosa, geb./ged. 20/27-9-1801. 
6. Judith Goverts Rosa, geb./ged. 6/10-4-1803, tr. (1) Cornelis van Wijnen; tr. (2) Wijk en Aalburg 17-2-

1844 Daniel Vos. 
7. Zweerus Goverts Rosa, geb./ged.17/26-10-1806. 

Vd. Arien Goverts Rosa, ged. Andel 11-2-1714, begr. Andel 25-9-1770, tr. Andel 17-4-1737 Maria Jans van 
Ouwerkerk, ged. Almkerk 9-7-1713, begr. Andel 28-6-1759, dr. van Jan Cornelis Ouwerkerk en Lijsbeth 
Jans Ouwerkerk. 

Uit dit huwelijk, ged. te Andel: 

1. Johannis Ariens Rosa, ged. 8-9-1737, begr. Andel 4-12-1748. 
2. Lijsbeth Ariens Rosa, ged.14-6-1739, begr. Andel 17-8-1790, otr./tr. Andel 28-4/15-5-1769 Joost Wil

lems van Haaften, ged. Almkerk 29-10-1740, over!. na 1795, zn. van Willem van Haaften en Lena 
van Tilburg. 

3. Govert Ariens Rosa, volgt VId. 
4. Fijke Ariens Rosa, ged. 5-5-1743, otr./tr. Poederoijen 10/31-10-1762 Gijsbert van Veen. 
5. Arien Ariens Rosa, volgt VIe. 

Vid. GovertAriens Rosa, ged. Andel 1-3-1742, over!. Andel 11-8-1816, otr./ tr.Andel 12-6/5-7-1772 Theun
tje Huiberts van Andel, ged. Andel 26-12-1748, dr. van HuijbertJanse van Andel en Anna van Beest. 

Uit dit huwelijk ged. te Andel: 

1. Arien Goverts Rosa, ged. 27-6-1773, begr. Andel 21-8-1829, tr. Maria Elisabeth Hartman. 
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen Rosa(Roza geboren. 

2. Huibert Goverts Rosa, ged. 30-10-1774, begr. Andel 8-12-1775. 
3. Maria Goverts Rosa, ged. 1-9-1776. 
4. Huibert Roza, ged. 2-8-1778, tr. Andel 30-6-1829 (nicht) Maria Roza, geb./ged. Andel 6/21-2-1788 

(zie B, Vle-1). 
Uit dit huwelijk is te Andel een dochter Teuntje Roza (1813-1878) geboren. 

5. Jan Goverts Rosa, ged. 17-12-1780, koopman, tr. MerekeHak. 
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen Rosa(Roza geboren. 

6. Adrianus (Arij) Goverts Rosa, ged. 16-3-1783. 
7. Anneke Goverts Rosa, ged.1-8-1784, begr. Andel 11-4-1787. 
8. Adrianus (Arij) Goverts Rosa, geb./ged. Andel 23/25-6-1786, over/. 24-5-1845, tr. Leerdam 28-5-1820 Pe

tronellaHartman. 
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen Roza geboren. 

9. Peter Covcrts Ros:l, geb. / ged. Andel 21/25- 5 - 1788. 

Vle. Arien Ariens Rosa, ged. Andel 2-10-1746, over!. Andel 23-7-1827, otr./tr. Andel 16-2/6-3-1788 Jo
hannaJanssen Naai jen, ged. Andel 7-1-1748, dr. van Jan AriensJajen en Teuntje Vers teeg. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Roza, geb./ged. Andel 6/21-2-1788, overl. Andel 9-9-1834, tr. Andel 30-6-1829 Huibert Roza (zie B, 
VId-4). 

2. Jan Ariens Rosa, geb./ged. Andel 6/13-12-1789, kastelein, over!. Giessen 3-10-1828, tr. Giessen 22-2-
1821 Elizabeth Elshout. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen Roza geboren. 
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IIIb. Aert Goverts Rosa, begr. Andel 26-6-1711, oer. Andel 9-6-1697 Pieternella Klaesse. 

Uit dit huwelijk: 

1. Lijsbeth Aerts Rosa, ged. Andel 23-3-1698, begr. Andel 19-11-1711. 

2. Cornelis Aerts Rosa, ged. Andel 9-10-1701, begr. Andel 28-11-1701. 

3. Geertruij Aerts Rosa, ged. Andel 3-9-1702, begr. Andel 5-1-1748, otr./tr. Andel 30-10/21-11-1734Jan Straver(s), 
ged. Babyloniënbroek 16-5-1683, begr. Andel 29-4-1750, weduwnaar Maria de Roij, zn. van Thony Hendricksen 
Straveren]anneke]ans Herwijnen. 
Uit deze relatie is een dochte1; Geertjen Rosa, geboren (ged. Andel 25-12-1727). 

4. Adriaentje Aerts Rosa, ged. Andel 17-9-1704, begr. Andel 19-12-1705. 

5. Gijsbert Aerts Rosa, volgt IVc. 
6. Adriana Aerts Rosa, ged. Andel 3-3-1709. 

7. Leendert Aerts Rosa, begr. Andel 1-2-1757, otr./tr. Andel 11-8/5-9-1743 Janna Boeijen, weduwe van 
Jan Vink. 

IVc. Gijsbert Aerts Rosa, ged. Andel 27-2-1707, begr. Andel 30-3-1754, otr./ tr. Andel 26-3/19-4-1745 

Anthonetta Stevens van Vu uren, ged. Andel 26-11-1673, begr. Andel 11-2-1774, dr. van Steven Jans van 
Vu uren en LijsbethJooste Bouman. 

Uit dit huwelijk, ged. te Andel: 

1. Lijsbeth Gijsberts Rosa, ged. 22-8-1745, tr. Dordrecht 10-5-1778 Abraham Nunninkhoven. 
2. Aert Gijsberts Rosa, volgt Ve. 
3. Pieternel Gijsberts Rosa, ged. 8-1-1747. 

Ve. Aert Gijsberts Rosa, ged. Andel 7-1-1748, tr. Ooltgensplaat 5-3-1780 Teuntje Kleinjan. 

Uit dit huwelijk, geb. te Ooltgensplaat: 

1. Anthonetta Rosa, geb.30-6-1780. 
2 . Geert(Gerrit) Rosa, geb.11-9-1785, tr. Ooltgensplaat 2-11-1809 Elisabeth Dirks Visscher. 

Uit dit huwelijk is te Ooltgensplaat een zoon Aart Rosa geboren. 
3. Anthonetta Rosa, geb.19-7-1786. 
4. Gijsbertus Rosa, geb.12-3-1790, over/. Ooltgensplaat 8-12-1832, tr. Ooltgensplaat 30-4-1810 Maria van Veggelen. 

Uit dit huwelijk zijn te Ooltgensplaat vijf kinderen Ro( o )sa geboren. 
5. Jannetje Rosa, geb. 15-8-1792, over/. Ooltgensplaat 27-1-1861. 

Uit dit huwelijk zijn te Ooltgensplaat twee zonen Ro(o)sageboren. 
6. JanRosa,geb.28-8-1795. 

Illc. Anthonij Goverts Roosa, tr. Katharina van Diepenbeek ( alias van Kas beek). 
Anthonij is vermoedelijk van Andel naar Den Haag vertrokken. 

Vooral de naam van het eerste kind wettigt het vermoeden dat diens vader de Ande/se Anthonij Goverts is. Ook Johannes Govert 
(1694 -1764) die in 1720 h11wde met Anna Catharina Kramers (Cmmers) zo11 een zoon vanAnthonij en Katharina k11nnen zy·n. Dit 
zou mogelijk een verklaring kunnen zijn voor hier volgende 'Haagse Ro(o)sa-tak', niet te verwarren met andere Haagse Rosa's uit 
het niet-verwante Zeeuws-Hollandse magistraten geslacht. 

Uit dit huwelijk: 

1. Govert Hijmans Roosa,ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 14-5-1683. 
2. Anthonis Roosa, volgt IVe. 
Mogelijk: 3.Johannes Govert Roosa, volgt IVj 

IVe. Anthonis Roosa, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 27-5-1688. 

Uit dit huwelijk: 

Mogelijk: 1.Johannes An toni Roosa, volgt Vj 

Vj Johannes Antoni Roosa, tr. Huybertina de Bus. 
De vader-zoon verwantschap is niet bewezen, maar aangenomen op grond van naamsovereenkomst. 

uit dit huwelijk: 
1. An toni Roosa, ged. 's-Gravenhage (Gro te Kerk) 23-11-1791. 
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IVj Johannes Govert Roosa, tr. 's-Gravenhage 14-4-1720 Anna Katharina Kramers. 
De vader-zoon verwantschap is niet bewezen, maar is slechts gebaseerd op de naamovereenkomst. De doopaantekeningen van 
Susan na en Johanna zijn nog niet gevonden. 

Uit dit huwelijk: 

1. Theodorus Roosa, volgt Vg. 
2. Elizabeth Roosa, ged. 's-Gravenhage ( Grote Kerk) 12-10-1727. 
3. Susanna Rooza, geb.1740, over/. 1803, tr. 's-Gravenhage 3-12-1769Johannes Christiaan Welling. 
Mogelijk 4.Johanna Roosa, volgt Vh. 

Vg. Theodorus Roosa, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 24-10-1725, tr. Willemijntje Tili. 

Uit dit huwelijk: 
1. MariaRoosa, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 4-12-1765, tr. CoenraadHasselman. 

Vh. JohannaRoosa, begr. 's-Gravenhage7-3-1796. 
Over Johanna is niet veel bekend. Het staat niet vast wie haar vader is. 
Haar zoon uiteen onbekende relatie is: 

1. FerdinandRoosa,ged. 's-Gravenhage 12-2-1777, over/. ald. 29-6-1855, tr. (1) 's-Gravenhage 10-5-1801 Wilhelmina 
van den Berg; tr. ( 2) 's-Gravenhage 30-8-1820 Johanna Mulder. 65 

Uit beide huwelijken zijn te' s-Gravenhage elk zes kinderen Roosa geboren. 

IIc. JanHeymenszRosa. 

Kinderen: 

1. Maria Jans Rosa, begr.Andel 24-5-1714, tr. WillemAriens Naaijen. 
2. JacomijneJans Rosa, overl.Andel 23-12-1720, tr. Rijswijk 18-5-1664 Jan Bastiaans Crullardt. 
3. Heymen Jans Rosa, schepen te Andel (1692-1712), begr. Andel 13-6-1719, tr. Giessen 15-2-1688 Maria Janse de 

Man. 
4. EykenJansRosa, tr.AnthonieAriensvanAndel. 
5. Judith Jans Rosa, tr. Gorinchem 8-5-1661 Lambert de Rotarie. 

C. De Abraham-tak 

I. Abraham Gijsbertz Roosa, geb. Herwijnen 1587, waardsman (1618, 1632), buurmeester (1623, 1647), 

schepen Tuil (vanaf 1636), over!. 1651, tr. (1) Herwijnen november 1612 Maijke Cornelisse van Weelt; tr. 
(2) J enneke Teunisse, weduwe Kuyst. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Gijsbert Abrahamsz, geen nakomelingen bekend. 
2. Mayke Abrahams, tr. Driel 1642 Noel Bellingam, schoolmeester Frans en Duits te Driel. 
3. Marike Abrahams Rosa, tr. Heijcoop Ds. Langenholt. 
4 . Johan Abrahamsz Rosa, geb. Herwijnen, secretaris (1648-1679), schepen Tuil, kerkmeester, rent

meester, ongehuwd, over!. Herwijnen. 

Uit het tweede huwelijk: 
5. Aert Abraharnsz Rosa_, volgt IIa. 

6. Govert ( Geurt) Abrahamsz Rosa, volgt Ilb. 

Ila. Aert Abrahamsz Rosa, geb. Herwijnen, tr. (1) Herwijnen 25-11-1656 Anneke Ariens deJongh; tr. (2) 
Herwijnen 31-7-1670 Cornelia Adriaans Brandt. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Abraham Aertsz Rosa, volgt Illa. 
2. Jenneke Aerts Rosa, ged. Herwijnen 29-4-1660, begr. Andel 9-1-1738, otr. Andel 4-5-1692 Gerrit Bas

tiaensen Hollander, weduwnaar van Geertruy Gijsberts. 
3. Aert Aertsz Rosa, volgt Illb. 
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4. Maria Al erts Rosa, ged. Herwijnen 4-5-1665, tr. Herwijnen 29-4-1687Wouter Nooteboom. 

Uit het tweede huwelijk: 

5. Gijsbert Aertsz Rosa, volgt IIIc. 

Illa. Abraham Aertsz Rosa, geb. Herwijnen 1657, schepen Tuil (1716-1718, 1726), begr. Herwijnen 12-5-
1744, tr. Herwijnen 18-4-1686 Lijntje Aarts van de Grient, weduwe van Cornelis deJongh. 

Uit dit huwelijk, ged. te Herwijnen: 

1. Geurt Abrahamsz Rosa, ged. 25-12-1686. 
2. EngelkeAbrahams Rosa, ged. 15-1-1688. 
3. Anneken Abrahams Rosa, ged. 18-12-1689, over!. 1694. 
4. AertAbrahamsz Rosa, ged. 20-12-1691,jong overleden. 
5. Anneken Abrahams Rosa, geb./ged. 1/6-4-1694, tr. Herwijnen 4-5-1723 Cornelis Peters van Diest, 

wagenmaker. 
6. Aert Abrahamsz Rosa, ged. Herwijnen 29-5-1698, schepen Tuil (1732-1734), waarschijnlijk onge

huwd overleden. 

Illb. AertAertsz Rosa, ged. Herwijnen 26-10-1662, tr. Rotterdam 21-5-1690 JannetjeJans van de Haspel. 

Uit dit huwelijk:•• 

1. Jan Ariensz Roosa, jong overleden. 
2. Maria Ariens Roosa. 
3. Jan Ariensz Roosa. 
4. AnnetjeAriens Roosa, ged. Rotterdam 18-11-1691. 
5. Maria Ariens Roosa. 
6. Annetje Ariens Roosa, geb. 1695, tr. Rotterdam 22-10-1730 Jan Cornelisz de Geus. 
7. Fijtje Ariens Roosa, geb. 1698, tr. Rotterdam 30-3-1739 Willem Arnoutsz Riethooven. 
8. Maria (Marijtie) Ariens Roosa, ged. Rotterdam 5-4-1699, otr. Rotterdam 16-10-1737 Aert Aertsz 

Weuijster. 
9. Neeltje Ariens Roosa, ged. Rotterdam 2-10-1701, tr. Rotterdam 21-5-1725 Frans Pieters Kap, over!. 

10-2-1741. 
10. Cornelia Ariens Roosa, ged. Rotterdam 27-3-1705. 

Illc. Gijsbert Aertsz Rosa, geb. juli 1672, tr. Herwijnen 18-3-1734 Geertruy Aerts Nout. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aert Gijsbertsz Rosa, tr. Herwijnen 6-12-1767 Marike Roijens. 

Ub. Govert (Geurt) Abrahamsz Rosa, geb. Herwijnen, tr. Herwijnen 12-7-1668 HendrikskeJans Brou
wer. 

Uit dit huwelijk: 

1. Abraham Geurtsz Rosa, volgt IIId. 
2. Jenneke Geurts Rosa, geb. 26-4-1673, over!. 12-6-1729, otr. Vuren 11-8-1795, tr. Brakel Herman 

Theunisse Smith, j.m. uit Vuren. 

llld. Abraham Geurrsz Rosa, otr./ tr. vuren 29-10/20-11-1701 Otje Tielen,j.d. uit Opijnen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Vuren 

1. Hendrikske Abrahams Rosa, ged. 13-8-1702, otr./tr. Vuren 1/22-6-1727 Willem Gijsbertsz van der 
Vliet,j.m. uit Vuren. 

2. Neelke Abrahams Rosa, ged. 26-10-1704, otr./tr. Vuren 24-4/17-5-1734 Gijsbert van den Berg, j.m. 
uit Vuren. 

3. Maria Abrahams Rosa, ged. 22-2-1708, otr./tr. Vuren 17-11/10-12-1730 Jacob Aaldersz. Nout,j.m. 
4. Geurt Abrahamsz Rosa, volgt IV. 
5. TeuntjeAbrahams Rosa, ged. 30-11-1712, otr./tr. Vuren 19-4/17-5-1744 Cornelis van derVliet, j.m. uit 

Vuren. 
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6. Mayke Abrahams Rosa, ged. 28-4-1715. 
7. Willem Abrahamsz Rosa, ged. 23-8-1716. 
8. Nieske Abrahams Rosa, ged. 25-12-1717. 

IV. Geurt Abrahamsz Rosa, ged. Vuren 2-2-1710, otr. Vuren 26-5-1739, tr. Herwijnen 14-6-1739 Maria 
Schouwenburg. 

Uit dit huwelijk, ged. te Vuren: 

1. Abraham Geurtsz Rosa, volgt Va. 
2. Sandrijntje Geurts Rosa, ged.17-11-1743. 
3. Otje Geurts Rosa, ged.19-1-1746, otr. Vuren Dirk van Ringelenstein, j.m. uit Deil. 
4. Hermke Geurts Rosa, ged.13-11-1748, begr. Vuren 16-7-1806. 
5. Hermanus Geurtsz Rosa, ged. 14-3-1751. 
6. Teunis Rosa, volgt Vb. 

Va. Abraham Geurtsz Rosa, ged. Vuren 27-10-1740, over!. 1-6-1828, otr./tr. Vuren 29-3/15-4-1781 Caatje 
deBruijn. 

Uit dit huwelijk, geb. en ged. te Vuren: 

1. Geurt Rosa, geb./ged. 18/23-2-1783, over!. Vuren 6-2-1842. 
2. Dingena Rosa, geb./ged. 18/24-4-1785, over!. Vuren 30-9-1862, tr. Dalem 9-11-1817 Jan Schouwen

burg. 
3. Jacob Rosa, ged. 5-11-1787, boerenknecht, over!. 30-1-1847, tr. (1) Vuren 17-11-1821 Petertje van Wijk, 

ged. Vuren 5-11-1796; tr. (2) 15-1-1836 Jenneke van Tuyl, ged. Nieuwaal 21-3-1809, over!. 18-3-1843. 
Uit het eerste huwelijk is één dochter (Kaatje Roza) en uit het tweede huwelijk zijn vijf kinderen 
Roza geboren. 

4. Martinus Rosa, geb./ged. 15/22-2-1789, over!. Vuren 26-9-1850, tr. Dalem 2-9-1815 Geertrui van Wil
ligenstein. 
Uit dit huwelijk zijn te Vuren zes kinderen Roza geboren. 

5. Maria Rosa, geb./ged.19/21-8-1791, tr. Dalem 4-12-1811 Peter den Adel, ged. 24-12-1782, bouwman. 
6. Abraham Rosa, geb./ged. 7/23-10-1794, landarbeider, tr. Vuren 9-4-1825 Jantje van Herp, ged. Bra

kel 6-3-1802. 
Uit dit huwelijk zijn te Vuren zes kinderen Roza geboren. 

Vb. Teunis Rosa, ged. Vuren 4-7-1756, over!. Vuren 28-8-1850, otr./tr. (1) Vuren 5-4/2-5-1784 Neeltje 
Smits; tr. (2) 1791 Metje van Diejen. 

Uit het eerste huwelijk, geb. en ged. te Vuren: 

1. Geurt Rosa, geb./ged. 10/14-11-1784. 
2. Jan Rosa, geb./ged. 5/13-11-1785. 

Uit het tweede huwelijk, geb. en ged. te Vuren: 

3. Neeltje Rosa, geb./ged. 12/13-3-1791, over!. Vuren 13-5-1840, tr. Vuren 9-5-1813 Joost van der Sloot. 
4. Geurt Rosa, geb./ged. 3/7-10-1792. 
5. Anneke Rosa, geb.19/27-10-1793, over!. 12-1-1801. 
6. Maria Rosa, geb,/ged. 31-8/6-9-1795, over!. 11-2-1801. 
7. Cornelis Rosa, geb./ged. 29-11/9-12-1798, landarbeider, over!. Vuren 19-1-1879, tr. Vuren 1-4-1824 

Pietertje Slijkoord, ged. 1-2-1801. 
Uit dit huwelijk zijn te Vuren tien kinderen Roza geboren. 

8. Geurt Rosa, geb./ged. 23-1/7-2-1802, landarbeider, over!. Vuren 3-6-1882, tr. (1) Vuren 24-3-1829 
Dirkje Slijkoord; tr. (2) 24-3-1842 Areke van Hees. 
Uit het eerste huwelijk zijn te Vuren vijf kinderen Roza en uit het tweede huwelijk zijn te Vuren 
tien kinderen Roza geboren. 

9. Anna Maria Rosa, geb./ged. 31-7/5-8-1804. 
10. Jan Rosa, geb./ged. 31-10/19-11-1806, landbouwer, tr. Vuren 6-6-1834 Willemke van Weelden, geb. 

Haaften 10-8-1812. 
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen Roza te Haaften en Vuren geboren. 
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11. Teunis Rosa, geb./ged. 2/16-7-1809, landarbeider, overl. Vuren 2-9-1870, tr. Vuren 10-6-1837 Wil
lemken van den Berg, geb. Vuren 5-1-1815. 
Uit dit huwelijk is te Vuren een dochter Metje Roza (1837-1838) geboren. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Woelinga-Wiersma] 
DOOR P. HEIJBLOK 

Douwe Harmens Woelinga, geb. Dantumawoude 16-2-1844, koopman, overl. Dantumawoude 
4-6-1903, zn. van Harmen Douwes Woelinga en Maaike Gerrits van der Veen, tr. Dantumadeel 
14-5-1868 Antje Siedses Wiersma, geb. Driesum 21-8-1839, overl. Dantumawoude 25-1-1910, dr. 
van SiedsJohannes Wiersma en Sjoukje Durks van Assen. 

Uit het huwelijk zijn vier dochters en twee zonen geboren. 

De foto is gemaakt door L. van der Feer, Nieuwe Kade 58, te Sneek. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 ( 2006), pag. 644. 
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Gackstätter 
DOOR MR. 0. SCHUTTE 

Enige tijd geleden vond ik in mijn boekenkast een ongelezen boek, getiteld 'De stins Voërst. 
Historisch romantisch tafereel uit de Zwolse geschiedenis (1362)', twee delen, eerste deel 341 pagina's, 
tweede deel 298 pagina's, uitgegeven bij A. ter Gunne te Deventer in 1844. De schrijver dient 
zich aan onder de initialen W. A. G" In zo'n geval gaat men te rade bij Mr. J. I. van Doorninck, 
archivaris in Overijssel, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche 
en Vlaamsche letteren, Leiden (E. J. Brill) 1883. Daar vindt men in kolom 643 onder W. A.G.: Gack
stätter met als enige werk het boven aangehaalde boek. Ik heb het boek met smaak gelezen en 
het intrigeerde me wie die schrijver met een voor mij onbekende naam wel was. Het onder
staande is het resultaat van dit onderzoek. Omtrent de herkomst van de familie is niet meer 
bekend, dan wat hieronder vermeld staat, hoewel men op grond van de naam mag aannemen 
dat de familie uit Duitsland stamt. De enige naamgenoot, die ik vond, maar die niet in de ge
nealogie past, is Friedrich Gackstätter, geboren Grub (Duitsland) 4 oktober 1876, monteur, die 
uit Neuerenberg in het Bevolkingsregister van Amsterdam wordt ingeschreven op 1 juli 1914 
en weer naar Duitsland vertrekt op 11 april 1916. 

Genealogie Gackstätter 
I. Jo(h)an Leonard Gacksteter(Gaksteder), te.Johanna (Janna) Ottink (Otten). 

Uit dit huwelijk, ged. te Ootmarsum: 

1. Johanna Christina Gackstätter, ged. 15-8-1758, overl. Deventer 3-8-1847. 
2. Aleid Gacksteter, ged. 17-12-1760. 
3. Aleida, ged. 6-6-1762. 
4. Lodewijk, volgt II. 
5. Gerrit Hendrik Coenraad Gaksteder, ged. 13-9-1767. 
6. Aleida Gacksteder, ged. juni 1770. 
7. Johan Coen raadt Gaksteder, ged. 1-4-1774. 

II. Lodewijk Gackstätter, geb. Ootmarsum in februari 1765, lidmaat te Dalfsen op attestatie 
van Ootmarsum 14/28 juni 1785, jonge man in Rechteren (1789), koopman (1813), landscom
mis (= commies der convooien en licenten) te Dalfsen (1818), commies bij de directe belasting, 
in- en uitgaande regten en accijnzen te Bergentheim (1823), commies der Rijksbelastingen te 
Deventer (1838), gepensioneerd Rijksambtenaar (1853), overl. Deventer 12-10-1853, tr. Dalfsen 
10-4-1789 Willemina Ophof, geb. Dalfsen, ged. ald. 13-11-1763, lidmate te Dalfsen op attestatie 
van Nieuwleusen 10/16 augustus 1785, overl. Dalfsen 14-10-1813, dr. van Harmen Ophoff en 
Hendrikjen Middendorp. 

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

1. Hendrikje Gackstätter, geb./ged. -/30-8-1789. 
2. Jan, volgt IIIa. 
3. Johanna Gackstätter, geb./ged. 19/22-5-1796, overl. Deventer 11-9-1879, tr. Deventer 26-4-

1838 Jacobus van Apeldoorn, geb. Heerde 17-12-1786, bakker te Deventer, overl. ald. 26-
1-1864, zn. van Jacobus van Apeldoorn, schoenmaker te Heerde, en Gargjen (Gerritien) 
Floors. 
Jacobus tr. (1) Deventer 16-5-1817 Berendina Cornelia van Sichem. 

4. Herm, volgt IIIb. 
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5. Gerrit Jan Gackstätter, geb./ged.19/24-10-1802. 
6. Hermannus Gackstätter, geb./ged. 17/21-7-1805, officier van gezondheid derde klasse bij de 

achtste afdeling infanterie, overl. Groningen 15-12-1827. 

lila. Jan Gackstätter, geb./ged. Dalfsen 2/7-10-1792, koopman (1818-1825), schipper te Dalfsen 
(1827) en te Zwolle (1834), overl. Zwolle 24-11-1834, tr. Dalfsen 13-6-1818 Hendrika van Enst, 
geb./ged. Dalfsen -/9-1-1791, overl. Zwolle 31-8-1883, dr. van Gerrit Jan van Enst en Gergjen 
Hendriks, winkelierse te Dalfsen (1818). 

Uit dit huwelijk: 

1. Wilhelmus Adriaan, volgt !Va. 
2. Gerrigjen Gackstätter, geb. Dalfsen 10-9-1820, over 1. na 1892, tr. Zwolle 16-9-1847 Berend Jan 

Overweg, geb. Zwolle 1-12-1817, koopman (1847), winkelier (1853), kantoorbediende (1892), 
overl. ald.17-1-1892, zn. van Willem Overweg, grutter te Zwolle, enJanna de Wilde. 

3. Louisa Johanna Gackstätter, geb. Dalfsen 16-3-1823, overl. Zwolle 12-4-1900. 
4. GerritJan, volgtIVb. 
5. Hermanus Gackstätter, geb. Dalfsen 4-12-1827, horlogemaker, over 1. ald. 22-6-1857. 
6. Johanna Hendrieka Gackstätter, geb. Zwolle 26-12-1831, te Amsterdam ( oktober 1890 ), naar 

Nieuwer-Amstel (21-12-1894), overl. vóór 1905, tr. Zwolle 8-12-1853Jan Voogt, geb. Zwolle 
7-9-1825, kleermaker (1853), zn. van Jan Evert Voogt, kleermaker te Zwolle, en Jantien 
Sterken. 

IVa. Wilhelmus Adriaan Gackstätter, geb. Dalfsen 6-9-1818, kantoorbediende te Leeuwarden 
(1847), commies bij de directie (1852), eerste commies ter Provinciale Directie van 's Rijks 
belastingen in Zuid-Holland (1861), schrijver, overl. Rotterdam 17-2-1861, tr. Rotterdam 12-5-
1852 Maria Elisabeth Meyer, geb. Wijk bij Duurstede 2-1-1819, overl. Rotterdam 15-7-1894, dr. 
van Jacob Meyer en Geertruida Hamers. 

Uit dit huwelijk, geb. en over 1. te Rotterdam: 

1. doodgeboren zoon, geb./overl. 27-6-1853. 
2. Maria Geertruida Gackstätter, geb. 2-10-1854, overl. 26-9-1874. 
3. Hendrika Louisa Gackstätter, geb. 26-3-1856, overl. 3-6-1859. 
4. Jan Wilhelmus Adriaan Gackstätter, geb. 23-10-1858, overl. 8-1-1862. 

IVb. Gerrit Jan Gackstätter, geb. Dalfsen 14-11-1825, schipper, overl. Diemen 24-9-1886, tr. 
Zwolle 15-11-1860Johanna Margaretha Hagedoorn, geb. Meppel 29-1-1837, overl. Zwolle 18-1-
1898, dr. van Gerrit Jan Hagedoorn en Klaasje van der Veen. 

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle: 

1. Jan Willem Gackstätter. geb. 6-12-1861. schipper te Zwolle (1892-1909). over!. ald. 18-12-1936. 

tr. Amsterdam 15-2-1905 Johanna Magrieta Voogt, geb. Zwolle 9-1-1862, over 1. vóór 1936, 
dr. van Jan Voogt en Johanna Hendrieka Gackstätter (IIIa, 6). 
Uit dit huwelijk: kind, levenloos geb. Amsterdam 3-12-1905. 

2. Gerrit Jan, volgt Va. 
3. HendrikLodewijk Gackstätter, geb. 27-5-1866, over 1. Zwolle 14-8-1869. 
4. Klaas Sjoerd Gackstätter, geb. 13-10-1868, schippersknecht te Zwolle (1892), schipper te Am

sterdam (1909), overl. Amsterdam 22-1-1930, tr. Amsterdam 21-1-1909 Roelojje Blanken, 
geb. Hoogeveen 19-8-1876, overl. Amsterdam 26-3-1962, dr. van Cornelis Blanken, schip
per, en Hendrikje Gort. 
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Zij hem. Amsterdam 2-9-1948 Tjibbe Vlieger. 
5. HermannaJohanna Gackstätter, geb. 1-10-1871, overl. Zwolle 2-6-1946, tr. Rotterdam 24-5-

1899 Christiaan Gerard van Dongen, geb. ald. 31-5-1875, huisknecht te Zwolle (1899 ), bode, 
conciërge provinciaal bestuur, overl. Zwolle 1-11-1947, zn. van Pieter Markus van Dongen, 
timmerman te Rotterdam, en Wilhelmina Maria den Hollander. 

6. Johanna Peterdina Gackstätter, geb. 30-12-1873, tapster (1933), overl. Zwolle 31-5-1933, tr. 
Zwolle 3-2-1898 Genit Willem Sterken, geb. Oene 11-12-1872, bakker (1898), bierhandelaar 
(1915), overl. Zwolle 7-8-1915, zn. van Berend Jan Sterken, landbouwer te Oene, en Weijn
tje Steen voort. 

7. Gerard, volgt Vb. 

Va. Gerrit Jan Gackstätter, geb. Zwolle 17-10-1863, metaaldraaier (1892-1905), overl. 22-9-1944, 
tr. Zwolle 5-11-1891 Gerritdina Derks, geb. Den Ham 16-7-1866, over!. Zwolle 22-2-1944, dr. van 
Karel Derks en Johanna Weber. 

Uit dit huwelijk, geb. te Zwolle: 

1. Johanna Margaretha Gackstätter, geb.13-9-1892, over 1. Zwolle 19-10-1915. 
2. Karel Gackstätter, geb. 30-11-1893, over 1. Zwolle 13-12-1913. 
3. GerritdinaJohanna Gackstätter, geb.10-1-1895, onderwijzeres, overl. Wageningen 24-2-1972, 

tr. Hellendoorn 17-10-1929 Herman Adolf te Wechel, geb. ald. 28-2-1901, zn. van Willem 
Antoni Te Wechel, zuivelbereider te Hellendoorn, en Hermina ter Haar. 

4. Johanna Gackstätter, geb. 22-3-1896, over 1. Zwolle 2-3-1918. 
5. HermannaJohanna Gackstätter, geb. 28-5-1897, overl. Utrecht 20-5-1969, tr. Zwolle 1-5-1934 

Hendrik Thorbecke, geb. Zwartsluis 21-2-1902, hoofdambtenaar P.T.T. te Utrecht, over!. 
Zeist 31-3-1993, zn. van Hendrik Thorbecke, grossier en winkelier in koloniale waren te 
Zwartsluis, en GeertruidaJennetta Slot. 

6. Elisabeth Gackstätter, geb. 18-9-1898, overl. Zwolle 17-4-1982, tr. Zwolle 22-4-1930 Antonij 
Beijer, geb. Zwolle 2-11-1902, kantoorbediende bij een uitgeversmaatschappij, over!. ald. 
30-4-1984, zn. vanJ ohannes Beijer en Gooitske Westra. 

7. Johanna Peterdina Gackstätter, geb. 10-5-1900, kantoorbediende, over 1. Zwolle 21-6-1977. 
8. Gerrit Gackstätter, geb. 22-10-1901, onderwijzer te Deventer, overl. Deventer 2-6-1971, tr. 

Rotterdam 18-7-1935Johanna Maria Dina de Kat, geb. Middelburg 7-9-1903, over 1. Deven
ter 21-4-1976, dr. van Pa ui us de Kat en Anna Johanna Wilhelmina Steij n. 

9. Jan Willem Gackstätter, geb. Zwolle 6-1-1904, adjunct-commies bij de Directe Belastingen 
te Kampen, over!. Utrecht 25-1-1970, tr. Zwolle 20-9-1932 Ienske Everaarts, geb. Zwolle 11-
10-1903, over!. Doorwerth 30-3-1977, dr. van Pieter Everaarts en Lamberdina Schuurman. 
Uit dit huwelijk zijn te Kampen twee kinderen geboren. ' 

Vb. Gerard Gackstätter, geb. Zwolle 21-6-1876, petroleumventer, over!. ald. 30-12-1946, tr. 
Zwolle 2-7-1907 Hendrika ter Horst, geb. Zwolle 12-8-1878, pensionhoudster te Wijk aan Zee 
en Duin en Beverwijk, over!. Zaltbommel 3-6-1948, dr. vanJurrianus ter Horst en Johanna van 
der Gronde. 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit Jan Gackstätter, geb. Zwolle 24-8-1908, werktuigkundige, overl. S. Burneby (Canada) 
18-3-1962, tr. Alida Maria Haan, geb. Koog aan de Zaan 29-7-1908, dr. van N.N. en M. C. 
Brouwer. 
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen Gackstätter geboren. ' 
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Illb. Herm (Herman, Harmen) Gackstätter, geb./ged. Dalfsen 11/15-9-1799, schipper te Dalfsen 
(1823), koopman te Deventer (1829-1837), overl. (niet in Overijssel) in 1849, tr. Groningen 7-8-

1823 Berentjen (Berendje, Berendina) Gerbers, ged. Groningen (A-k.) 1-6-1803, schipperse (1854), 

overl. ald. 19-8-1854, dr. van Johannes Gerbers, veerschipper (1823), schipper, en Hendrikje 
Willems. 

Uit dit huwelijk: 

1. WilleminaHendrika Gackstätter, geb. Dalfsen 16-11-1823, over 1. Deventer 14-8-1896. 

2. Johannes, volgt IVc. 
3. Hendrika Wilhelmina Gackstätter, geb. Deventer 26-4-1830, naaister te Rotterdam (tot 1895), 

over 1. Deventer 12-11-1917. 

4. Lodewijk Gackstätter, geb. Deventer 30-6-1831, over 1. ald. 23-3-1832. 

5. LodewijkHermanus Gackstätter, geb. Deventer 2-5-1833, over 1. ald. 20-8-1834. 

6. Jacobus Hermanus Gackstätter, geb. Deventer 12-4-1837, schipper ald. (1863), groenteverko-
per te Rotterdam, over 1. Rotterdam 26-2-1895. 

IVc. Johannes Gackstätter, geb. Deventer 5-1-1829, schipper (1863), overl. Groningen 1-4-1866, 

tr. Groningen 19-7-1863 FelienaBakker, geb. Veendam 9-3-1836, over 1. Rotterdam 20-1-1901, dr. 
van Wolter Lammerts Bakker, schuitevoerder, en Els jen Deddes van Wijk. 

Uit dit huwelijk: 

1. Harm, volgt Vc. 

Vc. Harm Gackstätter, geb. Groningen 25-3-1865, koffiehuisbediende (1884), kelner, over!. 
Amsterdam 12-9-1943, tr. Rotterdam 31-12-1884 Elizabeth Klatten, geb. ald. 23-11-1867, over!. 
Amsterdam 16-6-1946, dr. van Johannes Rudolphus Klatten, sjouwer (1867), schilder (1884) te 
Rotterdam, en Antje van Diem. 

Uit dit huwelijk: 

1. Feliena Gackstätter, geb. Rotterdam 20-4-1885, over!. ald. 2-5-1885. 

2. Antje Gackstätter, geb. Rotterdam 20-4-1885 (tweeling met Feliena), overl. ald. 1-5-1885. 

3. Johannes Gackstätter, geb. Rotterdam 24-3-1886, elektricien, chauffeur, conciërge, over!. 
ald. 16-4-1968, tr. (1) Amsterdam 3-3-1909 Maartje Maria Dorothea Veul, geb. ald. 5-5-1888, 

overl. ald. 21-2-1915, dr. van Jacob Veul, broodbakker te Amsterdam, en Geertruij Keijzer; 
tr. (2) Amsterdam 7-12-1916 Maria Margaretha de Boer, geb. ald. 30-12-1896, over 1. Rotter
dam 1-10-1968, dr. van Andries de Boer, schrijver bij een spoorwegmaatschappij, en Maria 
Margaretha Scheelbeek. 
Uit beide huwelijken is een dochter geboren.' 

Noten 
1. Het zijn: Gerrit Jan Gackstätter, geb. Kampen 9-7-1936, vertrok naar Hilversum 10 september 1954; 

en Pieter Willem Gackstätter, geb. Kampen 25-6-1948, over!. ald. 20-1-1949. 

2. Het zijn: Jan Gackstätter, geb. Rijswijk 12-10-1939, over!. Zaltbommel 25-7-1946; Riet Gackstätter; 
Guus Gackstätter; en Ingrid Gackstätter. 

3. Het zijn: Elisabeth Gackstätter, geb. Amsterdam 8-3-1910, over!. St. Michielsgestel 22-4-1998, er. 
Hilversum 25-7-1934 Paulus Christoffel Sanders, geb. Amsterdam 23-8-1907, assuradeur, over!. Rot
terdam 28-5-1980, zn. van Frans Hendrik Sanders en Johanna Wilhelmina Hendrika de Kok; en 
Johanna Hermina Gackstätter, geb. Hilversum 8-8-1925, kantoorbediende, over!. Bloemendaal 21-6-

1978, er. Zeist 12-10-1948 Gerrit]oan de Vries, geb. Amersfoort 13-8-1926, kantoorbediende, zn. van 
Adrianus Sjoerd de Vries en Tienna Burgman. 
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archiefnieuws 
Archieven gemeente Leudal verhuizen naar gemeentearchief Roermond 

Momenteel [dec. 2006] is de verhuizing van 
ruim 600 meter oud-archief van de gemeen
ten die opgaan in de nieuwe gemeente Leu
dal, naar het Roermondse gemeentearchief, 
in volle gang. Het betreft de oude archieven 
van de gemeenten Heythuysen, Haelen, Hun
sel en Roggel en Neer. De archieven zijn vanaf 
2 januari 2007 gratis te raadplegen in de goed 
uitgeruste studiezaal van het gemeentear
chiefRoermond. De studiezaal is 36 uur in de 
week geopend. 

Volgens de gemeentearchivaris Dr. Hans 
van de Mortel, zal het gemeentearchief de 
dienstverlening voor een periode van voorlo
pig drie jaar verzorgen. Hij is van mening dat 
hiermee mogelijk de kiem gelegd is voor een 
streekarchief in de regio Midden-Limburg. 
Volgens hem zal met de hiermee gepaard 
gaande algehele stijging van de kwaliteit van 
beheer en dienstverlening op archiefgebied 
uiteindelijk de Midden-Limburgse burger 
baat hebben. 

De archieven omvatten globaal de peri
ode 1600-1990. Iedere inwoner van Leudal 
die geïnteresseerd is in de geschiedenis van 

zijn of haar gemeente, straat of huis kan op 
het archief terecht. Wilt u meer weten over 
gemeentelijke herindelingen? Herindelings
plannen zijn niet alleen van deze tijd. Reeds 
in 1828 werd gesproken over het samenvoe
gen van Ittervoort en Hunsel. Uiteindelijk 
werden deze gemeenten, samen met Neerit
ter, de nu opgeheven nieuwe gemeente Hun
sel. Wilt u weten of het dorp Neeritter, even
als Baexem, deel uit maakte van het vorsten
dom Thorn of van een ander territoir? Een 
archiefstuk uit 167 2 geeft antwoord op deze 
vraag. Uiteraard zijn familievorsers ook van 
harte welkom op het gemeentearchief. De 
meeste akten van de burgerlijke stand zijn op 
de studiezaal beschikbaar op microfiche. De 
oudste akten Leudal dateren van 1797. Ze zijn 
geschreven in het Frans en volgens de Franse 
jaartelling opgemaakt. Voor de ervaren on
derzoeker geen probleem en voor de begin
ner zijn er altijd medewerkers aanwezig die 
u op weg kunnen helpen. 

[Bericht Gemeente Roermond, 
7 -12-2006; Archiefforum] 

Mijlpaal voor DrenLias 

Miljoen akten in genealogische database 
Begin november [2006] is DrenLias, de gene
alogische database van het Drents Archief, 
aangevuld n~ct akte n van notaris Witsenborg 

uit Hoogeveen. Daarmee bereikte de site de 
mijlpaal van meer dan één miljoen akten! TV 
Drenthe besteedde aandacht aan dit feit met 
een nieuwsreportage. 

DrenLias bevat niet alleen gegevens uit no
tariële akten, maar ook uit akten van de bur
gerlijke stand, kerkelijke inschrijvingen van 
vóór 1811 en aangiften van nalatenschappen. 
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Daarin is te vinden waar en wanneer meer 
dan drie miljoen Drenten leefden. Bovendien 
worden onderzoekers op het spoor gezet van 
bronnen die ie ts vertelle n ove r hoe men leef

de, zoals notariële akten waarin de inboedel 
van een huis is beschreven. Komende jaren 
zullen nog meer gegevens beschikbaar ko
men uit de periode vóór 1811, zoals begraafre
gisters en belastingbronnen. 

[Drents Archief, Nieuwsbrief, 
winter 2006-2007] 



Tresoar- Fries Historisch en Letterkundig Centrum 

Vanaf 14-12-2006 zijn op de website van Tre
soar bij na 95.000 gegevens over begraven voor 
1811 beschikbaar. Voor het invoeren van de 
Burgerlijke Stand werden er door de overheid 
geen gegevens over overlijden van personen 
vastgelegd. Om een overlijdensdatum voor 
1811 te vinden is men dan ook op andere, voor
namelijk kerkelijke bronnen aangewezen. 

In de database vindt u gegevens over over
lijden en begraven, afkomstig uit diverse 
bronnen. Dat kunnen 'begraafboeken' zijn, 
maar ook 'registers van overledenen', een 're
gister van impost op begraven', diaconiere
keningboeken, enz. Al deze gegevens worden 
hier samengevoegd in één database, kortweg 
'begraven' genoemd. 

Het plaatsen van de database 'begraven' is 
de aanleiding om het zoeken naar persoons
gegevens op de website van Tresoar enigszins 
te herstructureren. Er kan nu gezocht wor
den in de gegevens van de Burgerlijke Stand 
onder de titel 'Zoeken na 1811', terwijl het 
zoeken in de doop-, trouw- en begraafboeken 
(DTB) onder de titel 'Zoeken voor 1811' is sa
mengevat. 

Wat voor de dopen geldt, geldt ook voor 
de database 'begraven'. Ook deze database is 
nog niet volledig en niet gecorrigeerd. Ook 
de koppeling met de thesaurus is nog niet 
optimaal. 

Let op: in de database met begraafgegevens 
vindt u ook incidenteel gegevens van na 1812. 
Van het kerkhof Seerijp op Terschelling is er 
zelfs nog een begrafenis in 1911 opgenomen. 

[http://www.tresoar.nl/] 

Nieuwe toegangen 
Van e e n a antal archieven die al eerde r in d e 

collectie zijn opgenomen, zijn inventaris
sen beschikbaar gekomen. Bijvoorbeeld van 
de familie Van Slooten en hun bedrijven 
(18e eeuw-1992) en van de familie Calkoen
Vegelin van Claerbergen (1574-1983). Verder 
zijn kleinere archieven beschreven, zoals It 

Boun 'De Blauwe Seilbokse' (1937-2000), de 
Christelijke Kruideniersbond (1948-1998) 
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en uitgeverij en boekhandel Van der Velde. 
Ook zijn toegangen beschikbaar gekomen op 
de archieven van Sjoerd van der Schaaf en 
Sjoerd Wendelaar Bonga. 

[Letterhoeke, jg. z (2006), nr. 3, pag. 25] 

Ruim 40.000 foto's in archief 
Tresoar beschikt over een grote en groei
ende collectie beeldmateriaal. Dat materiaal 
bestaat vooral uit foto's, (glas)negatieven, 
dia's, prentbriefkaarten en tekeningen. Een 
aanzienlijk deel van dit waardevolle Friese 
visuele erfgoed is door de inzet van mede
werkers en vrijwilligers op internet toegan
kelijk gemaakt voor een breed publiek. De 
digitale beeldbank - het Fries Fotoarchief 
- bevat niet alleen materiaal uit de eigen col
lectie. Ook gemeenten, de provincie en par
ticulieren hebben foto's aan de beeldbank 
toegevoegd. Van Tonnie Siemonsma kregen 
we dit jaar ruim 260 afbeeldingen van de 
stad Bolsward. Onlangs hebben ook de ge
meenten Boarnsterhim en Menaldumadeel 
in nauwe samenwerking met Tresoar hun 
fotocollecties gedigitaliseerd en beschreven. 
De bijna twaalfhonderd afbeeldingen uit die 
gemeentelijke collecties zijn met andere aan
vullingen in november tijdens een feestelijk 
presentatie virtueel beschikbaar gesteld. Er 
zijn nu ruim 40.000 'plaatjes' in het archief. 
Kijk op www.friesfotoarchief.nl. 

[Letterhoeke, jg. z (2006), nr. 3, pag. 18] 

De almanak als bedrijfsarchief 
In het eerste nummer van Letterhoeke van 2006 
is aandacht besteed aan de Sneker zilversmid 
Jan Rienstra en de almanakken waarin hij 
z ijn b e drij fsadn-:i.inis tra tie bijhield. Tre

SOar heeft ook een collectie almanakken van 
Rienstra's tijdgenoot, de Leeuwarder zil
versmid Hermanus Smeding, met daarin 
waardevolle aantekeningen over zijn werk 
[gedoopt Leeuwarden 1755; exm. Borgrink; 
tr. (1) Wirdum 1781 Gerritje Koumans]. 

[zie verder Letterhoeke, 
jg. z (2006), nr. 3, pag. 16] 
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Zoeken en ontdekken met de Aquabrowser 
Toegang tot de Aquabrowser wordt verkre
gen via de zoekfunctie links bovenaan op de 
startpagina van de website (daarnaast kan 
ook de link 

http://zoek.tresoar.nl 
worden gebruikt). 

De grote kracht van Aquabrowser is dat 
een groot aantal bronnen tegelijk doorzocht 
wordt: 
• Bibliotheekcatalogus 
• Archiefinventarissen 
• Beeldbank 
• Website 
• Friese Toneel Catalogus 
• Krantenbank 
• Bibliotheek Rechtbank 

• (nu nog een beperkt aantal) Burgerlijke 
Stand bestanden 

• Publiekwijzer 
Resultaten uit verschillende bronnen wor
den door elkaar getoond. Door middel van de 
lijst rechts, de zogenaamde verfijningslijst, 
kunnen de zoekresultaten worden beperkt 
tot één bron. 

Door middel van de woordenwolk links 
worden 'associaties' van de zoekterm gege
ven, woorden die samen met de zoekterm in 
de bestanden voorkomen. Door het gelijktij
dig doorzoeken van vele bronnen en door de 
associaties zijn verrassende en onverwachte 
resultaten mogelijk.-. 

[Letterhoeke, 
jg. 2 (2006), nr. 3, pag. 12] 

Archieven van deStichtingNederlandsePapiergeschiedenis geconserveerd 

De opkomst en ondergang van een belangrijke 
industrietak 
De laatste tijd heerst grote onrust in het 
Gelderse dorp Wapenveld. De Berghuizer 
papierfabriek, die daar al sinds mensenheu
genis staat, wordt volgend jaar door de Fins
Zweedse eigenaar Stora Enso gesloten. Daar
mee komt een eind aan een lange traditie. Op 
zijn hoogtepunt telde de fabriek maar dan 
duizend werknemers en nu zijn het er nog 
altijd zo'n driehonderd. 

Ontelbare papiermolens 
De opkomst en nu blijkbaar onvermijdelijke 
ondergang van de Berghuizer papierfabriek, 
vroeger ook bekend als Cramer, is typerend 
voor de ontwikkeling van de eeuwenoude 
papierindustrie aan de randen van de Ve
luwe. Vanaf het eind van de zestiende eeuw 
ont5tonden hier lang5 de beken en 5prengen 

ontelbare papiermolens die met lompen als 
grondstof ambachtelijk papier produceer
den. Tussen de papiermolenaars bestonden 
talloze familiebanden. In de loop van de ne
gentiende eeuw leidde dat toto een toene
mende concentratie. Enkele bekende fami
lies, zoals Pannekoek, Van Houtum en Cra-

Gens Nostra 62 (2007) 

mer, industrialiseerden verder en bouwden 
regionale papierimperiumpjes op. De meeste 
kleinere papiermolens legden in de concur
rentieslag het loodje en werden omgezet in 
wasserijen. Vervolgens gingen na de Tweede 
Wereldoorlog ook veel grotere familiebedrij
ven te gronde en bleef slechts een handjevol 
bedrijven over, die meestal in handen kwa
men van (buitenlandse) multinationals. 

Dit alles is goed te volgen in de collectie 
van de Stichting Nederlandse Papiergeschie
denis, die is ondergebracht bij CODA Archief 
in Apeldoorn. Deze collectie bestaat deels 
uit archieven van een aantal papierfabrie
ken, die door heel Nederland verspreid zijn. 
Zo vinden we er het oudste archief van de 
Berghuizer Papierfabriek, maar ook dat van 
strokartonfabriek Beukema in Hoogezand 
en van papierfabriek Maasmond in Dussen. 
Gezamenlijk geven zij een goed beeld van 

de opkomst en naoorlogse teloorgang van 
een van de belangrijkste industrietakken in 
Nederland in de negentiende en twintigste 
eeuw.-. (Vincent Sleebe) 

[Metamorfoze Nieuws, 
9e jg. ( 2006), nr. 3, pag. 4, 5] 
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rt boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
M. Boersen-Bron, Boersen, het begon op Texel, 
Hippolytushoef 2006, 256 pp., ill. + index; 
ISBN 90-6455-5117 (verkrijgbaar voor €45,
bij M.L. Boersen, Kerkplein 26, 1777 CD Hip
polytushoef). 

,., n--
., .. .:- ., r r- . 

Onderscheiden worden twee takken Boersen, 
die volgens de auteur zeker verwant zullen 
zijn, maar op welke wijze is nog onduidelijk. 
De Texelse tak stamt af van Cornelis Gerritsz 
Boersen, die in 1696 trouwde met Geertje 
Cornelis Wildeboer. Zijn nakomelingen wor
den eerst beschreven als stamreeks, vanaf 
generatie 8 als genealogie, maar dan zitten 
we al in het begin van de 2oe eeuw. Deze tak 
blijft Texel trouw en oefent beroepen uit als 
schipper en landbouwer. Van de ca. 1642 ook 
op Texel geboren Jan Willemsz Boersen, die 
trouwde met Bijtje Gerrits, stamt de Wierin
ger/ Alkmaarder tak af. Deze tak is geheel op
genomen als genealogie. Beide takken zijn 
roorns-katholick. 

D. Bom en C. Drub@rs, Het geslacht Bom, baker
mat in het Westland, Houten 2006, 403 pp., il!. 
+ index (verkrijgbaar voor € 45,- exclusief 
verzendkosten bij D. Bom, Koningin Emma
weg 2a, 3991 BK Houten, 030-2937328, Diny. 
Bom@wanadoo.nl). 

De rooms-katholieke familie Bom stamt 
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af van de rond 1547 geboren Willem Jacobs; 
diens zoon Jacob Willemsz Bom was bouw
man en kocht in 1598 een boerderij in de Seg
broekpolder. In tien hoofdstukken worden 
twaalf generaties beschreven, waarbij telkens 
begonnen wordt met een beschrijving van de 
tijd waarin de betreffende generatie leefde 
en van belangrijke gebeurtenissen die toen 
plaatsvonden. Van alle op de oudere genera
ties betrekking hebbende akten zij n trans
cripties opgenomen. 

HET GESLACHT BOM, 

BAKERMAT IN HET WESTLANO 

G. Hesselink, Hesselink: eif en familie. Deel 2, 

Assen 2006, 166 pp. (verkrijgbaar voor€ 10,

exclusief verzendkosten bij G. Hesselink, 
Amelterhout 142, 9403 EJ Assen). 
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Deel 2 van de beschrijving van de familie 
Hesselink is een herziene versie van het in 
1990 onder dezelfde titel verschenen boek. 
Veel nieuwe gegevens betreffende de voorou
ders zijn aan het licht gekomen, verscheidene 
voor-en nazaten konden worden toegevoegd. 
Het geheel is ook duidelijker geworden door 
meer algemeen gangbare nummeringssyste
men toe te passen en overzichtsschema's toe 
te voegen. De familienaam is ontleend aan 
het erfHesselink in de buurtschap Beerze in 
de gemeente Ommen. In dit boek is te vinden 
de kwartierstaat van Frederik Jan Hesselink 
(1874-1949), landbouwer te Beerze. Daarna 
komt een genealogie Hesselink met stamva
der Lefert Gerrits, vanaf Frederik Jan Hesse
link (generatie 6) als parenteel voortgezet. 

J. Lohmeijer, 326 jaar Lohmei(j)er 1680-2006, 

Supplement(Ergänzungsband, Naarden 2006, 

221 pp., ill. + index. 

De genealogie Lohmeijer is in 2001 versche
nen. Dit supplement begint dan ook met fo
to's van de officiële uitreiking van die gene
alog ie op een fa1niliedag, Sindsdien is er veel 

informatie bijgekomen, vooral van recentere 
generaties, reden om deze aanvulling uit te 
geven. Telkens wordt verwezen naar deel 1, 

de oorspronkelijke genealogie, en met sche
ma's wordt het de lezer vergemakkelijkt de 
beschreven personen te plaatsen in het ge-
heel. · 
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P. Orbons, 400 jaar Baggen uit Schinnen, z.pl. 
2005, 239 pp., ill. + index. 

400 jaar BAGGEN u.it SCH INJ\1EN 

In het Limburgse Schinnen werd rond 1600 

Eustachius Baggen geboren. Hij was zoon 
van Janis en trouwde met Catharina Pesch 
of Busch. Zo'n 25 jaar later werd in Schin
nen Sebastiaan Janis Baggen geboren. Hij 
was een zoon van Paulus Baggen en trouwde 
eerst met Maria Wijnen, daarna met Catha
rina Scheffeners. Eustachius en Sebastiaan 
worden beschouwd als de stamvaders van 
twee takken van de rooms-katholieke familie 
Baggen. Aangenomen wordt dat zij onder
ling wel verwant zullen zijn. De takken zijn 
eerst in blokschema en daarna in tekstvorm 
beschreven. Van beide takken wonen ook nu 
nog afstammelingen in Schinnen en omge
ving. 

N. Rooker en I. Rooker-van Marle, De West
friese familie Rooker, Alkmaar 2006, 240 pp., 
ill. + index; ISBN 90-6455-5141 (verkrijgbaar 
voor € 34,- bij N. Rooker, Honthorstlaan 43, 

1816 TAAlkmaar, 072-5156858). 

Als stamvader van het geslacht wordt Jan 
Rooker beschouwd, die ca. 1580 geboren zal 
zijn in het Westfriese plaatsje Twisk, gelegen 
tussen Medemblik en Ab beker k. Zoon Teun is 
was burgemeester van Twisk, zijn grafsteen 
is nog in de dorpskerk te vinden. Hoewel niet 
alle takken aan elkaar gekoppeld konden 
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worden, gaan de schrijvers er, waarschijnlijk 
terecht, vanuit dat alle vroeg-zeventiende 
eeuwse Rookers in Twisk en omgeving tot 
dezelfde familie behoren. In totaal worden 
elf generaties beschreven. 

J. Visser, Familiealbum Visser, Heiloo 2006, 113 

pp., ill.; ISBN 90-6455-5206 (verkrijgbaar 
voor€ 40,- bij uitgeverij Pirola, Postbus 62, 

1870 AB Schoorl). 

FAMILIEA LB Ul-,·1 
V l SS E R 

De Urker familie Visser stamt af van Claas 
Roelofsz en zijn echtgenote Jannetje Pieters
dr, die in 1720 trouwden. Hun beide klein
kinderen noemden zich De Visscher, volgen
de generaties gingen de familienaam Visser 
voeren. Via een stamreeks wordt uitgekomen 
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bij drie broers Visser, namelijk Riekelt (1882-

1970), Jan (1884-1961) en Jelle (1886-1976), al
len te Urk geboren. Alle afstammelingen van 
deze broers worden beschreven. Via een vrou
welijke lijn is er een familierelatie met de 
16' -18' eeuwse Duitse scherprechtersfamilie 
Schneider. Leden van deze familie oefenden 
ook in Nederland dit beroep uit, met name in 
Kampen. Hendrik Snijder vestigde zich van
daaruit rond 1730 op het eiland Urk. 

M. en F. Weiffenbach, De Geschiedenis van acht 
eeuwen Weiffenbach, Heemstede 2004, 129 pp., 
ill. 

Het verhaal begint bij voorvader Heinrich 
von Weifenbach, die in de 13' eeuw te Batten
berg in het Duitse Hessen woonde en geboren 
zal zijn in het dorpje Weifenbach. Er worden 
vier lijnen onderscheiden: de Battenberger, 
de Hersfelder, de Marburger en de Helmars
hauser linie. Hoewel nog niet bewezen, ver
onderstellen de auteurs dat de vier linies alle 
teruggaan op de genoemde Heinrich. Aardig 
is d e v e rhandeling over de =ereldlijlce en 

geestelijke organisatie van de Middeleeuwse 
maatschappij, waarbij aangegeven wordt 
welke Weiffenbachs een beschreven functie 
uitgeoefend hebben. 

ABB 
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Stamreeks 
H. van Eijk, De wortels van de eeuwenoude Eijck. 
De levensverhalen van mijn voorvaders van Poppel 
1600 tot Den Haag 1980, Schoorl 2006, 306 pp. 
ill.+index. 

De Wortels 
van de 

eeuwenoude Eijck 

De l<:wnsn·rhalcn \"an mijn VOOl'\'a<len; 
,•an Poppel J600M Den fl "ag 1980 

De auteur vermeldt in een stamreeks Van Eijk 
van elk van zijn voorouders gebeurtenissen 
uit zijn leven en/of omgeving verteld. En dat 
concept maakt het aardig leesbaar. Schema's 
ten aanzien van de familieleden staan er niet, 
maar voor aanvang van elk hoofdstuk is het 
gezin van de hoofdpersoon vermeld. Waar de 
tekst en de verzorgdheid dit boek prettig ma
ken, zijn de zwart/wit afbeeldingen dit boek 
onwaardig. Ze lijken van internet geplukt 
met een lage resolutie. De piksels zijn te zien 
(pag. 118), maar de teksten zijn onleesbaar 
(pag. 87).Jammer, want het oog wil ook wat. 

Biogi-ajie 
Y. Kuiper en A. van Weperen, Een geslaagde al
lochtoon. Ir Hein Ehrhardt Bo jaar, z. pl. 2006, 76 
pp. ill.; ISBN-13: 978-90-9020696-7. 

Gens Nostra 62 (2007) 

Het eerste deel van de titel betreft een uit
spraak van de jubilaris zelf: een Zeeuw met 
een Delftse opleiding, die zich wortelde in 
Friesland. Het boek is geschreven door vrien
den en geven een beeld van de 80-jarige Ehr
hardt, geboren in 1926. Weliswaar bevat het 
geen echte genealogische informatie, maar de 
verhalen zijn boeiend genoeg om een beeld 
van één persoon van de familie Ehrhardt te 
krijgen: Hein Ehrhardt. En zou een genea
logie eigenlijk geen verzameling van biogra
fieën moeten zijn? Een geslaagde uitgave! 

CdG 
Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
R. Braad (red.), Zestigjaarvorsen in de geschiede
nis van Parkstad Limburg. Jubileumboek Het Land 
van Herle 1945-2005, Heerlen 2005, 326 pp., 
ill. + index, uitgave Historische reeks Park
stad Limburg 5; ISBN 13: 978-90-77629-01-7 
(verkrijgbaar voor€ 29,- inclusief verzend
kosten, over te maken op giro 3935936 t.n.v. 
Stadsarchief te Heerlen o.v.v. 'Jubileum
boek'). 

Het zestigjarig bestaan van de Historische 
Kring 'Het Land van Herle' was aanleiding 
om een bundel samen te stellen waarin en

kele werkgroepleden de resultaten van hun 
onderzoekingen van de laatste jaren presen
teren. Het boek is zeer gevarieerd geworden, 
met bijvoorbeeld artikelen over de herstruc
turering van de Mijnstreek na de mijnslui
tingen, de restauratie van het Patronaat in 
Heerlen en het leven van een 17e eeuwse pas
toor te Kerkrade. Voor genealogisch geïnte-
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resseerden is vooral van belang het artikel 
van Funs Patelski, 'Genealogie van de familie 
Merckelbach uit het Land van Herle in de 17e en 
18e eeuw', pp. 183-284. De hier beschreven 
familie Merckelbach stamt uit het gehucht 
Bank binnen de heerlijkheid Heiden deel 
uitmakend van het oude hertogdom Gulik. 
In 1553 bezat Carcyllys van Merckelbach met 
zijn vrouw Cathryna te Bank een huis en hof 
met dertien bunder land. Zijn gelijknamige 
kleinzoon vestigde zich ca. 1618 op de hoeve 
Haeren te Voerendaal en wordt als stamvader 
beschouwd. 

C. Bregman, L. Vogelaar e.a., Een school in het 
polderland, de geschiedenis van de School met de 
Bijbel in Benthuizen, Benthuizen 2004, 333 pp., 
ill. (verkrijgbaar voor € 20,- bij 'De school 
met de Bijbel', Graaf van Bloisstraat 25, 2731 
AC Benthuizen). 

Ter gelegenheid van het honderdjarig be
staan van de 'Vereniging Een school met de 
Bijbel' is dit herdenkingsboek geschreven. Er 
wordt al onderwijs in Benthuizen gegeven 
vanaf het begin van de 17< eeuw: de eerste 
school11:1.eester w as D. Woels, hij vertrolc in 

1625. Dit openbaar onderwijs had een chris
telijk karakter. Naast onderwijs geven had de 
schoolmeester ook andere taken: hij was kos
ter, voorlezer, klokkenluider en doodgraver. 
Ook de onderwijzers van de hier beschreven 
School met de Bijbel hadden neventaken, 
zoals secretaris of penningmeester van het 
Groene Kruis of kassier van de Boerenleen-
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bank. In de 19' eeuw kwamen er steeds meer 
bezwaren tegen de christelijke aspecten in 
het openbaar onderwijs, ook van pastoors die 
het christelijke te protestants vonden. In 1904 
werd onder leiding van dominee Beeken
kamp een vereniging opgericht met als doel 
een christelijke school op te richten waar de 
Bijbel het fundament voor het gehele onder
wijs zou zijn. Benthuizen was een klein dorp 
en eigenlijk waren er te weinig kinderen voor 
twee scholen. Gepoogd is daarom de open
bare school om te vormen tot School met de 
Bijbel, doch daar waren de liberale en vrijzin
nige inwoners fel tegen. Op 13 oktober 1914 
werd de nieuw opgerichte school geopend 
met 45 kinderen. 
Het boek behandelt zowel de voorgeschie
denis als de geschiedenis van de school zelf 
nauwkeurig en uitvoerig. Alle perikelen, 
onenigheden en moeilijkheden worden be
handeld. Veel namen van bestuurders, on
derwijzers, leden van de oudercommissie, 
leerlingen en andere betrokkenen worden 
genoemd. Besloten wordt met de foto's van 
het schooljaar 2003-2004: alle groepen, het 
bestuur, de Oudercommissie en het perso
neel. 

ABB 

Historische Kring Nieuwpoort, De Stede Nieu
poort, z.pl. zoos, 308 pp. ill. + index; ISBN-13: 
97890-80240-5-2 (verkrijgbaar door over
making van € 24,95 inclusief porto op giro 
323511953 t.n.v. Historische Kring Nieuw
poort aldaar). 

~c 
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Voor de zevende keer verscheen een bundel 
van de Historische Kring Nieuwpoort met bij
dragen over diverse aspecten van de Nieuw
poortse geschiedenis, dat meer is dan het 
bekende jaartal uit de lessen Vaderlands( ch)e 
geschiedenis van de lagere school. Deson
danks is het eerste artikel van G. den Hartog 
een bijna 200 pagina's tellende bijdrage over 
de militaire geschiedenis van de vesting. Ge
nealogisch gezien is het artikel over de fami
lie Van der Stok het belangrijkst. Stamvader 
is Arie Cornelisz, wiens zoon Cornelis Ariesz 
(van der Stok) in 1660 te Nieuwpoort wordt 
gedoopt. 

CdG 

C.M. Hogenstijn, Het recht zichzelf te regeren, 
Deventer als leidende stad in de patriottentijd, 
Deventer 2006, 46 pp., ill; ISBN 13: 978-90-

806126-7-9 (verkrijgbaar voor € 5,- bij het 
Gemeentelijk Informatiecentrum in het 
Stadskantoor, Burseplein 20, en bij Stadsar
chief en Athenaeumbibliotheek, Klooster 12, 

beide te Deventer). 

Ol:.CJ,f, Hogenstijn 

Deventer als leidende stad in de Patriottentijd 

Dit boekje bestaat uit twee bijdragen: de eer
ste is 18 pagina's lang en geschreven door de 
burgc1nccsccr van Deventer, J. van Lith de 

Jeude, de tweede, 22 pagina's tellend, is van 
de hand van C.H. Hogenstijn en te beschou
wen als een samenvatting van zijn dissertatie 
'Het Algemeen Welzijn van het Volk'. Beide 
bijdragen zijn de schriftelijke uitwerking 
van mondelinge voordrachten, gehouden ter 
gelegenheid van de jaarlijkse burgemeesters
ontvangst op de dag van de jaarlijkse boe-
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kenmarkt, de eerste zondag van augustus, in 
dit geval augustus 2005. De voordracht van 
Van Lith deJeude kan beschouwd worden als 
inleiding op de diverse andere voordrachten 
van die dag, waarin dit keer de patriottentijd 
(1780-1787) centraal stond. Dat hij daarbij on
dermeer ingaat op de rol van de Utrechtse 
patriottenleider Jan van Lith de Jeude is niet 
verwonderlijk. De bijdrage van Hogenstijn 
belicht de rol van de Deventer patriotten. 
Naast informatie over het tijdperk en de 
ideeën van de patriottenbeweging gaat hij in 
op de specifieke aspecten van deze beweging 
in Deventer. 

A.M.P.P. Janssen en D.J.J. Lauwers, De inven
taris van Kasteel Born in de achttiende eeuw, z. pl. 
2006, deel 16 in de reeks Monografieën uit het 
land van Sittard, 120 pp., ill. + index; ISBN 13: 

978-90-72115-16-4. 

~ 
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Kasteel Born werd rond 1665 gebouwd door 
Jan Arnold de Leerodt, aartsdiaken van het 
Kemperland. Tegenwoordig is het een ruïne, 
slechts de voorburcht is bewaard gebleven. 
In 1687 maakte Jan Arnold een fideï-commis 
van al zijn bezittingen. Bij elke vererving was 
her daaron~ nodig een boedelinventaris cc 

maken. Dit boek geeft transcripties van vier 
boedelinventarissen, uit 1719, 1739, 1759 en 
177 4. In de inleiding worden de verschillende 
eigenaren behandeld, een reconstructie van 
buiten- en binnenkant van het kasteel ge
maakt en enkele belangrijke stukken uit de 
inventaris besproken. 

ABB 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Martherus-Schlencker] 
DOOR K. P. SCHADDELEE 

Stephan Galestan Martherus, geb. /ged. Soerabaya/Semarang 30-10-1836/24-9-1837, koopman, 
ambtenaar Staatsspoorwegen, eremedaille O.N. in zilver, overl. Semarang 2-12-1910, zn. van 
Galestan Martherus en Martha Johan, tr. Salatiga 14-7-1860 Christine Marie Julie Schlencker, geb. 
Semarang 22-5-1844, over 1. Semarang 23-1-1916, dr. van George Henry Schlencker, ze luitenant 
KNIL, landeigenaar, en Julia Augustina Theodorina Pluiet. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1861 en 1882 twaalf kinderen te Soerabaya en Toeloeng Agoeng, 
afd N growo, res. Kediri geboren.' 

De fotograaf van het portret is onbekend. Waarschijnlijk is de foto vóór 1900 te Semarang 
genomen. 

Noten 
1. Voor bij zonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. Verdere familiegegevens zijn te zien op www.martherus.com. 
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periodieken 

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aan v.= aanvulling( en), afk = afkomstig, afl.= aflevering, corr. 
= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstel Mare (Amstelveen), jg. 17, nr. 3, okt. 2006. 
Themanummer 'Geloof en Bijgeloof in Amstel
veen'. Hierin o.a.: L. Schloss: Gan Hasjalom. Tuin 
van de vrede [joodse begraafplaats]; P. van Schaik/ 
M. van Munster: De betekenis van Sint Urbanus 
voor Amstelland. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. P. van Schaik: De oudste 
weg in Amstelveen? 

Amstelodamum, jg. 93, nr. 5, sept.-okt. 2006. J. 
Gawromki: Archeologische verrassingen in de 
Nieuwezijds Kapel; Th.H. van der Dunk: De vorige 
katholieke kerk van Duivendrecht. Een vroeg 
werk van de architect Robertus van Zoelen uit 
1840. 

Idem, nr. 6, nov.-dec. 2006. P. de Rooy: Stads bur
gerschap of staatsburgerschap: Amsterdam in de 
negentiende eeuw [toespraak bij de presentatie 
van deel III van de geschiedenis van Amsterdam]; 
G. van Tussenbroek: De Schreierstoren bouwhisto
risch onderzocht. 

De Bewaarsman (Hoogland), 12e jg., no. 3, dec. 
2006.J. Voorburg: Priester René van Eijden [1929-
1995]; N. van Vulpen: Frederik Johannes Spruijt. 
Geneesheer te Hoogland (1867-1873) [geb. Scher
penzeel (exm. Landskroon), tr. 1857 Johanna H. 
van Schuppen]; G. Raven: Klein Emiclaer, twee
ling van Bosserdijk. Het verhaal van Ten Bosch 
eindelijk compleet (deel 1) [o.a. familie Van de 
Voorde, 15e eeuw]. 

Bie t Schildt (Hellum, Siddeburen, Steendam en 
Tjuchem), jg. 6, nr. 2, nov. 2006. E. Jager: De be
woners van het eerste Ufkenshuis [Ufkens (1587), 
Entens, von Schauroth (1647), de Perceval]; Verv. 
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Schoolmeestersrapporten van Hellum en Sidde
buren uit 1828 (deel II); Landbouwvoorlichting en 
landbouwvoorlichter in de Woldstreek [interview 
metJ. Koning te Hellum]; Verv. Oude grafmonu
menten rond de kerk van Hellum (deel III) [tek
sten van grafzerken; met enkele foto's]. 

Bussums Historisch Tijdschrift( www.historische
kringbussum.nl ), jg. 22, no. 2, sept. 2006. L. Wie
ringa: Ontwikkeling van het Spiegel [in 1874 start
te de ontwikkeling tot villawijk]; M. van der Heide: 
Willem Kloos en Bussum; De geschiedenis van 
Bussum, deel 6. Openbare diensten en voorzie
ningen; Fiets- en Wandelroute door het Spiegel. 

Idem, nr. 3, dec. 2006. H. Jonker: Alternatieve 
chocolade uit Bussum. Hoe Frederik van Eeden 
en K.P.C. de Bazel een nieuwe chocoladefabriek 
bouwen die meteen weer sluit [1905-07]; N. Krij
nen-van Gog: Herbergier in Bussum. Van herberg 
tot hotel-café-restaurant, Deel 1 [herberg de Oran
geboom, later de Rozenboom; eigenaren/bewo
ners o.a. Tulling, Guijking (1724), Nagel, Post 
(1748), Ebben, Van Voorthuizen (1792), Kraan 
(1795), De Graaff (1799); Een schietpartij in 1787: 
Willem Wiers doodgeschoten door Cornelis van 
Stammen]; Vakbondsvaandels van de afdeling 
Bussum. 

Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws
Vlaanderen, Nr. 13 (1984). F. Buysse: De Zeeuwse 
Gemeenschap van Holanda, Brazilië (1858-1982). 
Een antropologische studie over integratie en 
identiteit [met naamlijst van migranten in Holan
da, o.a. Jacobs, Lauret, Kallewaard, De Ruijter, 
valkenier, De Wagemaker, Boone, Verduijn, Den 
Hollander, Jansen, Casteleij n, Barra, Leenhouts, 
Mabelus, Smoor, Lam pier, Crince]. 
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Idem, Nr.15 (1986). M.G.P.A. Hendrikse: Het mu
ziek van IJzendijke. Uit de notulen van Geduld 
Overwint (1837-1987) [oprichters Willem Bou
wens, J. Launspach, Pieter Kriel (1767) en zoon 
Philippus Fr., P. Lijbaart, P. Huybens, Joan.Fr. 
Dellaert (1799); met namen van voorzitters, ka
pelmeesters en ereleden]. 

Idem, Nr. 16 (1987). H.A.M. van de Vijver: De 
hofsteden van Sluis [in 1880 samengevoegd uit 
de gemeenten Sluis (stad), Sint-Anna ter Muiden 
en Heille; per polder bespreking van boerderij en 
bewonersgeschiedenis; geïllustreerd]. 

Idem, Nr.17 (1988).J.A.J. Boekhout: Polder peilen 
[overzicht van werkzaamheden in voorbije eeu
wen ter verbetering van de waterbeheersing in 
het poldergebied van West-Zeeuws-Vlaanderen]. 

Idem, Nr. 18 (1989). A.R. Bauwens: De Tweede 
Opstand. Geuzenlandgangen en soldatenfouten 
in het kustgebied van noordwest-Vlaanderen 
157z-1576 [schets voorgeschiedenis; Geuzenacties 
gericht tegen het noordelijk deel van het Brugse 
Vrije; reacties op de aanvallen; het verkeer tus
sen opstandig gebied en de kuststrook van noord
west-Vlaanderen; met veel details en namen; geen 
register]. 

Drents Archief, Nieuwsbrief (Postbus 595, 9400 
AN Assen; info@drentsarchief.nl; www.drentsar
chief.nl), winter zoo6-2007. Synergie in het Erf
goedkwartier. Erfgoedinstellingen willen ruim
telijk en inhoudelijk samenwerken; Mijlpaal voor 
DrenLias. Miljoen akten in genealogische data
base; Wisselkabinet in werking. 

Genealogie (CBG), jg. 12, nr. 4, winter 2006. D.Chr. 
Brandt: De tabaksdoos van Christiaan Frederik 
Schuit [1828-1893];]. M.G. Leune: Lillo en Liefkens
hoek. De (bewonings)geschiedenis van de Schel
deforten 1585-1786; F. Goedemondt: 20 jaar HCC Ge
nealogie gebruikersgroep; P. Brood: Het dagelijks 
leven weerspiegeld. Procesgidsen wijzen de weg 
in rechterlijke papiermassa; C. Gietman: Spiegel 
van het genealogisch bedrijf. Een negentiende
eeuws genealogisch-heraldisch fotoalbum [sa
mengesteld door A.A. Vorsterman van Oyen met 
foto,s van genealogen en heraldici); Internet bij 

stamboomonderzoek. Herziene uitgave. 

Gens Data (afd. Computergenealogie),jg. 23, nr. 4, 
dec. 2006. GensDataPro®, - hoe en wat - 6. Alles 
over het menu 'Help'; Gens digit@@l 11; Genea
logie in de Verenigde Staten, een nationale volks
ziekte; Welke technische hulpmiddelen heeft de 
moderne genealoog nodig? 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 32, nr. 3, okt. 
2006. ]. Kaldenbach: Los lopende Duitsers bij Jan 
van Riebeeck [in diens gepubliceerde correspon
dentie]; L.P.H. Verkooijen: Van Verkoyen naar 
Driessen [te Maasbree; 18e eeuw]; R.J. Brouwer: 
Brouwer-familie met een raadselachtig verleden 
[te Gronau rond 1900; Wesemann (vraag over 
herkomst)]; T. Schönwetter: Gevlucht naar Keulen 
om religieuze redenen. 

J::=:~ 
ok,obc:,2006 

GMkwadraat. Erfgoedblad van Utrecht, nr. 4, 
winter 2006. R. Mulder: Verdwenen lusthoven; J. 
Vroemen: Veiligheidszorg in musea en archieven; 
F. Vogelzang: De middenstand [o.a. bronnen voor 
onderzoek]; M. Stigter: Verlichte forten. Nieuwe 
Hollandse Waterlinie; N. Stoppelenbu1g: Genlias in 
Utrecht viert tiende verjaardag. 

Heemkunde Hattem, nr. 109, dec. 2006. In memo
riam Gerard van der Sluis [74 jaar]; B. van Raalte: 
Vijfenzeventig jaar Arbeiders Muziekvereniging 
'Ontwaakt' in vogelvlucht; G. Kouwenhoven: Het 
Spookhuis rond 1830 [bewoner (1824)/eigenaar 
(1827) Hendrik Kamphuis, timmerman, tr. Har-
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tem 1809 Marrigje Lunenberg]; Verv. Uit de ge
schiedenis van d' Oude Vrouwen. 111. De uitgaven 
tot 1807; Verkoop van de laatste stalhouderij van 
Hattem [Hendrik Mensink nam het bedrijf in 
1914 over van mevr. Van Piekeren]; Verv. histo
risch kadaster, afl. 3. 

Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 
Mededelingen, volgnr. 117, 3ze jg., nr. 1, maart 
1999. A.L.J. Willeboordse: Drie teksten uit Aarden
burg over brandmerken. Idem, volgnr. 119, 32e jg., 
nr. 3, sept.1999. Sprokkelingen uit het archief van 
Sluis. 

Idem, volgnr. 127, jg. 34, nr. 3, sept. 2001. Sprok
kelingen uit het archief van Sint-Anna ter Muiden 
[Adriana de Klerk, 1783]. Idem, volgnr. 128,jg. 34, 
nr. 4, dec. 2001. A.R. Bauwens: Wonen en werken in 
de buurtschap Klein-Brabant (1900-1925) [vraag
gesprek met Charles Fijnaut (geb. 1906) en zoon 
Cyrille]. 

Idem, volgnr.129,jg. 35, nr.1, maart 2002. I.H.J. 
Poissonnier: De West-Zeeuws-Vlaming en zijn in
formatie over de landbouwkoloniën in de eerste 
helft van de 19de eeuw. Idem, volgnr. 130, nr. 2, 
juni 2002. A. Willeboordse: Een geschiedenis van 
trotse weerspanningheid. Het noorden van het 
Brugse Vrije in de Guldensporenslag en de Frans
Vlaamse Oorlog (1297-1305 ). 

Idem, volgnr. 134, jg. 36, nr. 2, juni 2003. Ou
de en nieuwe anekdotes over Napoleon en Sluis. 
Idem, volgnr. 136, nr. 4, dec. 2003. St. Anna ter 
Muiden 1850-1860 [onderwijzer Jan Jobse sedert 
1851, tr. 1854 Levina Leysenaar; o.a. Bokelaar, Le 
Roy, Van den Ameele, Voskamp, Meijsman, De 
Die]. 

Idem, volgnr.138, jg. 37, nr. 2, juni 2004. Sprok
kelingen uit het archief van de kerkvoogdij van de 
Nederduitse gereformeerde gemeente van Oost
burg. Idem, volgnr. 139, nr. 3, sept. 2004. Venster 
op het landschap (15). Het Land van Breskens [met 
historische kaartjes]. 

Historische Kring Bussum, contactblad Se jg., nr. 
1, april 1992. De geschiedenis van een Bussumse 
blekerij [Krijnen, Vos, Ruijzendaal]; De eerste 
Bussurnse 1,onderdjarige (Tijn1etje Hilhorst

Heerschop, Blaricum 1827- Bussum 1928]. Idem, 
nr. 2, sept. 1992. Een moordaanslag aan de Beeren
steinerlaan [in 1919 door Alwin Pörkert op Geor
ge Gabriël Goldberg]; Burgemeesters en gemeen
tesecretarissen van Bussum 1817-1992 [met perso
nalia]. Idem, nr. 3, dec. 1992. Bouwvereniging Sint 
Joseph 1912-1992; Het Fabius-archief gevonden. 

Idem, jg. 9, nr. 1, april 1993. Villa Klein Delta 
[gebouwd in 1877 door E. Klaarwater]; Van Thie-
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nen [drie generaties; 19e-20e eeuw]. Idem, nr. 2, 
sept.1993. Drie generaties juweliers Susan [Gerrit 
Susan (geb. Leiden 1896, tr. ald.1917 Gezina Dop) 
> Scheveningen en Bussum]; Corr. Van Thienen. 
Idem, nr. 3, dec. 1993. 90 Jaar Kort Shoes in Bus
sum [familie Kort, schoenmakers]; Wil Banis, een 
wegenwachter ... [geb. Bussum 1931]; Hendrik Ba
nis, de eerste burgemeester van Bussum; Herin
neringen van mevrouw A.J. Stappers-van Bree
men [dochter van Pieter van Bree men (1860-1943), 
bakker]; J.H.W. Reddingius, gemeentesecretaris 
[van 1909-1942; overl.1958]. 

Historische Kring Laren (www.historielaren.nl), 
nr. 97, 2006-3. B. de Boer: Truitje Bus [Geertruida 
Bus (1870-1952) tr. Folkert Bakker]; Herinnerin
gen van een oud-schoolmeester [Jan Vos]; Pieter 
Cornelis de Moor 1866-1953; B. de Boer: 'Laren
berg' [schip en villa]. 

Idem, nr. 98, 2006-4. Speeltuinvereniging Ons 
Genoegen 80 jaar; Willem Dooijewaard in Mon
golië [1892-1980]; Valse belastingplaatjes [1938]. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern 
- Haarzuilens, jg. 26, nr. 3, sept. 2006. F. van Wie
ringen: Wildervelt: huis en eigenaren 1700-1900 
(1) [Uttenham, Van Raveswaij (1681), Heijden
daal (1699), Van Hattum (1716), Van Wieringhen 
(1742)]; De voormalige R.K.kerk in Oudenrijn; 
Een herinnering aan Jac. Graafland, kunstschil
der uit Vleuten;]. Heesters: Katholiek onderwijs in 
DeMeern(1). 

Idem, nr. 4, dec. 2006. De Hollandia Zijspan
fabriek [oprichter: Jan Bon, geb. (Amsterdam) 
1903, overl. Utrecht 1975]; De Hamtoren in Vleu
ten; Verv. Wildervelt (2) [Borski, Tollenaar (1829), 
Noppe (1830), Van der Muelen (1851)]; Verv. Katho
liek onderwijs in De Meern (2); De zomerstorm 
van 1674. 

Historisch Overijssel, jg. 2, nr. 4, dec. 2006. The
manummer: Eendenkooien. Oases in het weide
landschap [de Boonenkooi van de familie Groen 
en de Buitenhuiskooi van de familie Timmer
man te Rouveen]; De taal van de eendenkooi
lcer;J Mooijweer: De registratie va n eendenkooien 

1807 - circa 1960 [met Genealogisch overzicht 
van kooikers binnen de familie Ten Klooster; 
nageslacht van Jan ten Klooster (1763-1827) tr. 
Hendrina Mastenbroek; 18e-2oe eeuw]; P. Brood: 
Het recht van eendenkooi en andere oude zake
lijke rechten; Gerrit van der Heide (1915-2006), 
de 'oerconsulent' van Overijssel [geb. Rotter
dam]. 
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Holland, 38e jg. (2006), nr. 2.J.C.M. Cox: Stedelijke 
trots en stadsrechtvieringen [Enkhuizen, Mon
nickendam, Hoorn en Edam passeren de revue; 
met aandacht voor datering van de oorkonden, 
politiek-bestuurlijke situatie in her graafschap 
Holland en de inhoud van de stadsrechten]; A. 

van Steensel: De middeleeuwse stadspensionaris
sen van Haarlem en Leiden, circa 1447-1572 [de 
ontwikkeling van hun taken, hun opleiding en 
carrière enz.]; K. Kuiken: 'Copers' of krakers? Een 
bijdrage aan het ontginningsdebat [o.a. het mid
deleeuwse begrip 'vrijheid']; 'Alles van waarde 
krijgt vorm in Amsterdam' [interview met Piet 
de Rooy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis 
UvA]; Station Hollandse Spoor; Gedenkjaren: cul
tuur of commercie?; De Archieven man [Regionaal 
Archief Alkmaar] . Idem, 38e jg. (2006). Archeolo
gische Kroniek. 

KB.nl,jg. 5, nr. 4, dec. 2006. The European Library 
breidt verder uit [www.edlproject.eu; www.the
europeanlibrary.org]; Herpositionering digitale 
bibliotheek [www.kb.nl]; Digitalisering bijzonde
re collecties [met de mogelijkheid om achttiende
eeuwse teksten op woordniveau doorzoekbaar re 
maken met OCR]; Acht miljoen krantenpagina's 
digitaal [in de voorbije vier eeuwen zijn in Ne
derland zo'n 5000 landelijke, regionale en lokale 
dagbladtitels verschenen; de Databank Digitale 
Dagbladen zal acht miljoen krantenpagina's be
vatten; eerste resultaten begin 2008]. 

De Klapperman. Bijdragen tot de geschiedenis 
van Woudenberg, sept. 1983. Uit de verzameling 
van de stichting: De bodebus [eerste drager was 
Korstiaan van Ginkel (1809 Woudenberg 1882), 
kleermaker]. Idem, jan. 1985. G.D. Marringa: 100 
jaar Hotel Schimmel [vier generaties beschre-
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ven; met schema nageslacht Evert Schimmel tr. 
Scherpenzeel 1857 Antje Ploeg]. Idem, mei 1985. 
Themanummer: Gerechts- en gemeentehuizen in 
Woudenberg [Lagerweij, Van Heteren, Van Lun
teren; architect van het nieuwe gemeentehuis in 
1936 H.A. Pothoven]. Idem, dec.1986.J.J. Timmer: 
Allen landbouwers en daggelders. Een onderzoek 
naar de bevolking van Woudenberg, haar midde
len van bestaan en levensomstandigheden (plm. 
1812-1825) [Tabel C: Index op geslachtsnamen]; De 
Koepel van Stoop [op de Utrechtse Heuvelrug; 
gebouwd in 1840 in opdracht van Johannes Ber
nardus Stoop (1781-1856), firmant van Hope & Co 
te Amsterdam; ontwerp van Jan David Zocher jr. 
(1790-1870)] . 

Kondschap (Brederwiede), 22e jg., nr. 3, sept. 
2006. H.D.J. Krikke: Een paspoort voor Hendrick 
Bannier uit Vollenhove in 1628 [schipper/koop
man op Lingen, tr. 1602 Christina Lucasd.Jarges]; 
H. Scholtmeijer: Henk Lassche, de postbode [geb. 
1933; interview]; Sporen in het landschap (13). 
Hakhout [met naamlijst van 75 kopers in 1901]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006.B. van Rosmalen: Omzwer
vingen door bibliotheekland Brederwiede (1); T.J. 
Kingma: Toutenburg. 

Het Kromme-Rijngebied, jg. 40, nr. 3, sept. 2006. 
Th. van Amerongen: De pauselijke zouaven uit het 
Kromme-Rijngebied [beschrij ving van de strijd; 
levensbeschrijvingen van deze zouaven: Jans
sen, Scholten, Kosterman, Schellekens, Loef, 
De Rooij, Van Hevelingen, Dirkse, Batenburg, 
De Jong, Van Rossum, Oremus, Miltenburg, 
Van Amerongen, Van Bemmel, Lautenslager, 
Weijerse, De Heus, Pel, Van Zijl, Wieman, De 
Vreden, Zweserijn, Schippers, Gielissen, Bee
mer, Van Huizen, Van Rijnsoever, Van Putten]; 
N. Mulder: Piet Heijmink Liesert, goedmoedig 
genealoog en chroniqueur uit Schalkwijk [geb. 
ald. 1936, zoon van Adriaan Heijmink en Vera 
Vriend]; Nadere toegangen Cothen en Dwars
dijk [o.a. Regesten (dorps)gerecht Cothen 1644-
1811 en Regesten (dorps)gerecht Dwarsdijk of 
Nijendijk 1657-1811; studiezaal Streekarchief in 
Wijk bij Duurstede]. 

De Omroeper (Naarden),jg.19, nr. 3, sept. 2006.H. 
Schaftenaar: 'Swycht Utrecht'. Ter herinnering aan 
de wraak van Naarden op Utrecht in 1481; F. Sloot
man!]. Verhoeven: Van veldwachter tot regiokorps. 
De Naardense politie in de periode 1814-1994; Tij
men van Norren, een leven lang sloven, werken 
en wonen in het moeras [1867-1949, rietsnijder, tr. 

1895 Willemijntje Kruiswijk]. 
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De Omroeper 
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Idem, nr. 4, dec. 2006. C. van Uuden/A. Verweij: 
Voor altijd 'reiziger'. De Naardense woonwagen
gemeenschap en haar kampen [o.a. een gesprek 
met Johanna Brummer-Foulon (74) en Helena 
de Haas-Foulon (76)]; H. Schaftenaar: De Regenten 
en de binnenvader van het Weeshuis te Naarden. 
Portret van Adam Camerarius uit 1644. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 14e jg., 
nr. 6, nov. 2006. Verv. Onderwijzers, de intellec
tuele elite op het platteland (2); JW. Koten: Het Y
chromosoom nogmaals; T. Hokken: Interview met 
Adrie Maliepaard; J.C. Terluin: Fryske Rie foar 
Heraldyk (Friese Raad voor Heraldiek) 50 jaar; 
H.M. Lups: Beroepen van toen; Verv. Familiegroep 
met de namen Welboren en Keysersdijck (slot); 
T. Hokken: 60 jaar Ons Voorgeslacht; ]W. Koten: Fa
miliehuwelijken en erfelijke gevolgen. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek, jg. 23, nr. 4, 4e kw. 2006. Verv. 
Genealogie Mellink; G.H. Luiting: Vrijsitteren 
[bewoners van hoeven, die verplicht waren tot 
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een jaarlijkse afdracht aan voogden en onder
voogden; overzicht vrijsitteren uit 1698]; Verv. 
Genealogie Koenders [te Dinxperlo]; Verv. Boe
ren en steenbakkers [o.a. Peters uit Pannerden en 
Daams];J. W. Wielemaker: Kwartierstaat van Johan 
Barink [1897-1979; -, Seinhorst, Ooijman, Bo
venstal, Van Rooden, Munnik, Nakken, Kolde
wijn]; F. Ruesink: De Pongelbuul en zijn bewoners. 
Een verdwenen boerderijtje in De Heurne [Lam
mert Hulst x Elske te Ronde (1748); dochter 
Hendrina tr. 1763 Lambert Ruesink]; Verv. Kwst. 
Hendrikus Marinus Jansen; G. Hoogeboom: Ge
nealogie van Jan Jansen Schutte [tr. Bathmen 
1754 Berendina Gorseling; nageslacht te Gors
sel, Deventer, Eefde]; Idem: Uit het trouwboek 
van Deventer [partners uit Gorssel]; Aanv. Kwst. 
Rens kers: Parenteel van Gert Nijenhuis [te Win
terwijk; 17e-18e eeuw; Nijenhuis > Renschers > 
Renskers]; Aanv./Corr. Van Duimen [te Didam; 
Van Halteren]. 

Oud Hoorn (www.oudhoorn.nl), 28e jg., nr. 3, 
sept. 2006. H. Overbeek: Hoornse waterpompen, 
- kelders en - putten; B.K.S. Koene: Schildpadden 
in West-Friesland [als sprekend wapen en (gesti
leerd) als handmerk; regentenfamilie Binnen
blijff 16e eeuw]. 

Idem, nr. 4, dec. 2006. R. de Knegt: Oosterei
land middelpunt havenuitbreiding [ontstaan en 
ontwikkeling van dit stadsdeel; 17e eeuw]; Pater 
Zwarthoed hertaalde Velius. 

Rondom Niewecoop. Se jg., nr. 1, maart 1998. 
W.]. Eijs; Het gebied rond Woerdense Verlaat en 
de Oudendam in de Middeleeuwen; C. Valooij: 
Heijndrick Dircksz van Hensbeeck, baljuw van 
Nieuwkoop [1620-1628; tr. 1611 Geertgen Jansdr 
de Vrije]; De openbare lagere school in Noorden 
in 1862; Kunstschilders in Nieuwkoop [Victor 
Bauffe (1849-1921), Jan Sirks (1885-1938)]; Herin
neringen van P.A.Th. van der Weijden (7); Rid
der Nicolaas van Kats [aanv.]. 

Idem. nr. 2, juni 1998. G. van der Most: De Ho
ge Heren en Vrouwen van Nieuwkoop en Noor
den (deel 1); De Westveense Molen te Woerdense 
Verlaat; H e rinne ringen Van d e i- W e ijden (8); C. 

Verlooij: Het avondmaal [voorbeelden uit de ker
kenraadsnotulen, o.a. Van Leeuwen, Boetekees, 
Schuijlenburg]; Hoeven en boerderijen tussen 
Oude Vaart & Ziendevaart; K. Vork: De lotgevallen 
van Johannes Brak [zouaaf 1866-69; geb. Woer
dense Verlaat 1838 (exm. Vervorn)]. 

Idem, nr. 3, sept. 1998. K. Pleij: Arriveerde Johan 
Hendrik Weissenbruch in Noorden in 1875? ( deel 
1) [en de rol van de familie Sala]; W.J. Eijs: De vier 
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Ambachten van Rijnland en de Vrije Hollandse 
Meent; Verv. Heren en vrouwen van Nieuwkoop 
en Noorden (2) [Van Sevenbergen, Van Bergen]; 
C. Verlooij: Een onbekende soldaat [Jacobus Her
cules Verlooij; geb. Den Haag 1811 (ill. zoon van 
Anna Maria Verlooij), over!. Sleen 1882, tr. Maria 
Elisabeth Greive]. 

Idem, nr. 4, dec.1998. Verv. Weissenbruch (deel 
2, slot); Heren en vrouwen van Nieuwkoop, deel 
II [Van Meerten van Abcoude]; Herinneringen 
Van der Weijden ( deel 9, slot). 

Schylge myn lantse (Terschelling), N.R. jg. 10, no. 
1, febr. 1989. Strandvonderij en bergingswerk I; 
Uit het leven van de loodsschipper 1e klas Gerrit 
Pieter Kaale [geb. 1841 (exm. Schroor), tr. 1863 
Klaasien Onstwedde]; Winkels om Oost; Verv. 
Jeugdherinneringen Sieke Buvig [aan de familie 
Roos]. 

Idem, no. 2, april 1989.De brieven van Jacob van 
Zevenbergen - 1507 [in het archief van de Heer
lijkheid Terschelling; kwestie Dirk van Ruijven, 
opvolger van Jarich Popma]; Winkels om Oost; 
Aanv. Jeugdherinneringen Buvig [Doeksen, Bos]; 
Oude foto's. 

Idem, no. 3, juni 1989. Verv. Strandvonderij 
[rekening over 1582-83 van drost Wouter Pieters 
Sterenberch]; Veeveiling [vee van Rein Gerrits 
Doeksen, 1843; kopers]; Winkels om Oost; Ter na
gedachtenis van Hein de Jong [kwam in 1939 in 
dienst van de Reddingmaatschappij]; Verv. Jour
naal Kaale; Verv. Buvig [fragment Roos en Kolle]; 
Cornelis Insesz Bonne, de zoon van een comman
deur - I [geb. 1776, tr. 1796 Neeke Cornelis Kooij
man]. 

Idem, no. 4, aug. 1989. Nog eens Jacob van Ze
venbergen; Paardenfokkerij op Terschelling; Ter 
aanvulling op [Cornelis Bonne]; Verv. Sieke Sie
vertsen-Buvig [Doeksen, Roos]; Louw Hakvoort 
[geb. 1848; kleinzoon van Louw Hakvoort, geb. 
Urk 1787]; Cupido [schipper Teunis Pietersz Cu
pido; zijn galjootschip werd in 1684 door Frank
rijk in beslag genomen; namen van mede-eigena
ren in een Amsterdamse notariële acte]. 

Idem, no. 5, okt.1989. Terschelling in de Franse 
tijd. De omwenteling van 1795: Grafsteen [van o.a . 
Grietje Kikkert en schoondochter Zwaantje Las
sche (1901-1966), dochter van veldwachter Berend 
'Lasker']; Verv. Cornelis Bonne [o.a. boedelbe
schrijving 1861; nageslacht]; Verv. Loodsschipper 
Kaale(3). 

Idem, no. 6, dec. 1989. Verv. Strandvonderij 
(slot); Zeemans-assurantiekassen; Winkels van 
Hoorn [met topografische kaart]. 
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Stad en Lande (Schouwen-Duiveland), no. 117, 43e 
jg., nov. 2006.A.L. Kort: De veldwachters van Brui
nisse [Willem Clique (1811), Pieter Okkerse (1822), 
Abraham Duininck (1855), Joost Gillissen (1857), 
Dingeman Timmermans (1858), Gerrit Wes
sendorf (1863), Ary George Leeflang (1867-80), 
Leendert Vijverberg, Izaak Moerland, Andries 
Bastiaanse, A.C. Lambrechtse, Johannes van 
't Leven]; 'Praet .. .' Een gesprek met Cor Tanis, 
vrijwilliger bij Museumhaven Zeeland te Zierik
zee; Grafzerk Pieter Dignus de Vos en verwan
ten gerestaureerd [1866-1942]; Meer werken van 
leden familie Hoek te Bruinisse; Lotgevallen van 
het schilderij van 'De potvis van Brouwershaven'; 
Pieter Mogge, een belangrijke Zeeuw [1698-1756; 
exm. Ockerse] . 

Tweestromenland, nr. 130, 1-XII-2006. Fanfare 
Kunst na Arbeid (KNA) te Puiflijk 90 jaar jong; R. 
Camps/G. Boomsma (Regionaal Archief Nijmegen): 
De gemeenten Ewijk en Winssen en hun archie
ven, 1810-1980 [beknopte geschiedenis van deze 
gemeenten vóór 1810, 1810-1817 en 1818-1980]; A. 

Kersten: Geweld werd en wordt door de overheid 
bestraft ( deel 1) [ aantekeningen uit processen-ver
baal in gerichtssignaten]; J.C.W Hendriks: Kwar
tierstaat (6 gen.) van Helena Wilhelmina Herre
graven [Deest 1907 - Winssen 1991, tr. Nijmegen 
1936 Carolus W. Postulart; -, Boerakker, Bosch 
(te Ewijk), Gijsberts (te Deest, Winssen)]. 

Urker Volksleven, 33e jg., nr. 5, nov. 2006. Th. 
Wielsma: Een dominee met een groot hart [Wil
lem Gerhard Harrenstein, geb. Nieuwer-Amstel 
1886]; Foto met een verhaal [Hein Bakker (59), 
Stijntje Schenk (54) en hun zoon Sijmen (27) in 
1941 te Koog a/d Zaan, omgekomen door een bom 
op hun huis]; Verv. Een verhaal uit 1901. 

Vechtkroniek (Loenen), nr. 25, nov. 2006. Z. Hage
man/K. de Kruijter: Herindeling van Oud Over en 
Mijnden. Grenswijziging tussen Loosdrecht en 
Loenen [als gevolg van de herindeling werden de 
woningen aan de oostkant van de Vecht opnieuw 
genummerd; met kaarten van de oostoever en op
gave van d e hoofdbewoners/ eigenaars (n"let oud 

huisnummer); 1953]; In gesprek met Gerrit Ous
soren [geb. Nieuwersluis 1943 (exm. Van Dom
melen), timmerman]; WICO, speelgoed uit Nieu
wer ter Aa [gemaakt door Frans Wiebes en Dina 
Combee(tr.1953)]. 

De Veenbrief (Oud-Heerenveen), jg. 18, nr. 1, jan. 
2004. Verv. Ziekenhuis van freule Anna de Vos 
van Steenwijk in Heerenveen van 1895-1899. 
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Idem, nr. 2, febr. 2004. W. Westerdijk: Schoolmees
ter in Luinjebert: Loopstra [Pieter Jans Loopstra, 
geb. Terwispel 1803]. Idem, nr. 3, maart 2004. Af
braak en herbouw van een pand aan de Heidebu
ren in 1870 [eigenaars/bewoners Halbe Binnerts 
en Magdalena Hermanna Greidanus na hun 
trouwen in dec. 1870]. Idem, nr. 4, april 2004. J. 
Frieswijk: Huwelijkspatronen in de Kompenije; 
Het Heerenwalsterbrugje (7). Idem, nr. 5, sept. 
2004. J.G. Koers: Op ontdekkingsreis door Hee
renveens orgellandschap; Heerenwalsterbrugje 
(8). Idem, nr. 6, okt. 2004. G. Boeijinga: Rumoer 
op de Rechtdag van Aengwirden [Bernardus Bor
naeus, secretaris aldaar, tegenJ. Crack van Bou
ricius, grietman; 1696]. Idem, nr. 7, nov. 2004.J. W. 
Dijkstra: Scheepswerf buiten Terbandsterschans. 

Idem, jg. 19, nr. 1, jan. 2005. Idem, nr. 2, febr. 
2005. Idem, nr. 3, maart 2005. Stuur eens een kaart 
(3) [verkopers rond 1900: Sevensma, Overdiep, 
Van den Boogaard]. 

Velisena (Velsen), jg. 11 (2002). K.P. Ackema: Hoe de 
barones op Spaarnberg kwam [Olga E.A.E. baro
nes von Gotsch (1848-1924), dochter van Suzanna 
Christina Hofstede (exm. Fontein)];].]. DHondt: 
Jacobus Allebé, een vooruitstrevende pastoor in 
Driehuis; P. Biesboer: De decoratie van het boudoir 
in Duin en Kruidberg [één medaillon draagt de 
signatuur van J.E. van Leeuwen; illustraties in 
kleur];]. Morren!].]. DHondt: De buitenplaats Mid
deloo in Driehuis [eigenaars van de hofstede 
Midloo: Van Willige (1675), Verloo (1675), Guene
lion (1717), Trip (1718), Bernard (1724), Meulenaar 
(1733), Karsseboom (1734), Pater (1746), Bicker 
(1750) enz.]; S. Schouten: Johannes Lohr 1882-1928. 
Schilder en etser. 

Vosholkroniek (Cultuur-historische Vereniging 
'Ter Aar'; secr.: D.W. Bresters, Westkanaalweg 119, 
2461 GW Ter Aar), 1e kw. 2006. De Rode Haan: het 
peil-ijzer [thermometer voor hooibergen (broei)]; 
Toeval of voorbestemd? [het echtpaar Van der 
Jagt-van Veen op een foto in een krant van 1926]; 
L. van Emmerik: De vissers van vroeger in Ter Aar 
(deel 1). 

Idem, 2e kw. 2006. Een foto uit 1905 [Johannes 
Brugman Cats (1858-1928), Neeltje M. E. de Witt 
(1861-1938) en hun kinderen]. 

Idem, 3e kw. 2006. Mijn jeugd als dochter van 
bakker Vuyk [Pietje Slagter-Vuyk, geb. 1931]; L. 

van Kessel: Het Vredegerecht [ te Woubrugge; voor
beelden van wat er te vinden is; Van der Hoorn x 
Verniel (1811)]. 

Idem, 4e kw. 2006. De bijzondere erfenissen 
van Omtzigt [Jacobus Johannes Omtzigt (geb. 
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Leimuiden 1896; exm. Beuk), tr. 1950 Toos Zijer
veld; hij woonde op boerderij Dank en Hoop, die 
hij bestemde voor rooms-katholieke religieuze ac
tiviteiten. Willem Ontzigt (geb. Langeraar 1790; 
exm. Van der Hoorn) liet zijn (rijke) bezit na aan 
de r.-k.kerk te Langeraar]; Gemeentelijke Herin
deling Ter Aar [per 1-1-2007 bij Nieuwkoop]. 

Werinon (www.historischekring.nl; Nederhorst 
den Berg), nr. 61, jg. 16, sept. 2006.J. Baar: Boek
en - Berg [reisbeschrijving uit J.B. Christemeijer, 
Het lustoord tusschenAmstel en Grebbe ... , 1837]; Idem: 
De volkstelling van 1829 (4). Beroepen. 

Idem, nr. 62, dec. 2006. Het landschap rond Ne
derhorst den Berg vóór het begin van onze jaartel
ling. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 34, juli 1997. Verv. 
Kwst. Van Gessel; H. Zomer{T. Zomer-Acda: Kwar
tierstaat Acda [Trijntje Acda, geb. Enter 1941, tr. 
Eindhoven 1964 Hendrik J. Zomer; Acda ( te Nis
se, Hoedekenskerke), De Voogd (te Serooskerke), 
Ronner (te Dokkum), Mekkes (te Ellerhuizen)]; 
B.J. Voskuijl: Kwartierstaat Provoost [Elizabeth 
Cath. Provoost, geb. Domburg 1894, tr. (2) Am
sterdam 1923 Hubertus Jac. Voskuijl; Provoost 
(afk. van Brugge), Louws, Simpelaar, Brouwer; 
eigenlijk stamreeks];J.J. Mol: Kwartierstaat Mol -
de Dreu [Jan Job Mol, geb. Oudelande 1929; Mol, 
Vaar, Van Wingen, Mol, De Dreu, Wisse, Van de 
Velde, Glerum]. 

Idem, nr. 35, sept. 1997. Verv. en Aanv. Kwst. 
Van Gessel; Aan v. Kwst. Mol- de Dreu; Aanv./Corr. 
Kwstn. Sijnesael en Willeboordse [De Jonge te 
Zonnemaire]; Aanv./Corr. Kwst. Wisse [Op 't Hoff; 
Evertse, Hooywagen]; Aan v. Kwst. Filis [Carpen
tier; Aanv./Corr. Kwst. Eckhardt [Meijaard, Wa
beke]. 

Idem, nr. 36, nov. 1997. Aanv. Kwst. Acda [Ba
rentsen, Moens, Schietekatte; Vroonland]; Aan v. 
Kwst. Provoost; Aan v. Kwst. Mol- de Dreu. 

Idem, nr. 37, jan. 1998. Verv. Kwst. Van Gessel 
[met aan v. Almekinders];J.B.J. Douma/A.H. Stout
hamer: Parenteel van Joannes Stouthamer [tr. 
Petronella Eggremont; zoon Pieter Jacobus, ged. 
Hontenisse 1777]; idem: Parenteel van Passchier 
Stouthamer [tr. (1) Zaamslag 1686 Catelijntje 
Lippens; uit een eerdere relatie met Passchijntje 
Hendricks ( over!. 1684) een zoon Jan; grotendeels 
genealogie]; A.N.Janse: Aan v. Kwst. Acda. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o., 2006, no. 4. W. en I. Brouwer: Kwar
tierstaat Brouwer - Dalhuisen [stamreeks Brou
wer te Apeldoorn, Voorst, Epe; 1791-heden]; I. 
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Brouwer: Jacob van Dalhuyzen en het offerblok 
in de kerk van Oene [tr. (1) Terwolde 1797 Anna 
Dompselaar, tr. (2) ald. 1824 Frederice Dibbetz]. 
Aqua Vitae (Betuwe), 10e jg. (2007), nr. 1. H. Thien/ 
G. van Ton/M. Schelling/W Fase: Genealogie Baauw 
(Bauw) [afk. van Vollenhove; via Sloten (NH) en 
Wijk bij Duurstede naar Ravenswaaij; 17e-19e 
eeuw]; S.E.M. van Doornmalen: Indexering Bom
melerwaardse bevolkingsregisters [www.streek
archiefbommelerwaard.nl]. 
Bulletin voor de Achterhoeken de Liemers, 14e jg., 
nr. 4, dec. 2006. L. van Stippent: De genealogie van 
Jan van Dielen [te Silvolde, Wijnbergen, Gaan
deren; 18e-19e eeuw]; Opgevoed door vreemden: 
kettinghuwelijken (2) [Willemina Willems (geb. 
1800) opgevoed door stiefvader Hendrik Wester
huis; Lukassen x 1790 Koek x 1805 Ernst x 1816 
VanUum]. 

NEDERLANDSE 
GENEALOGISCHE 
VERENIGING 

Bulletin voor 

Delfland, jg. 15, no. 4, dec. 2006. L.M. van der Hoe
ven: Proeve van een genealogie Brouwhuijs [Mat
thijs Jaspers Brouwhuijs woonde te Wesel en 
Goch, over!. Kalkar 1612; zijn dochters trouwden 
te Nijmegen; zijn zoons werden schoolmeesters: 
Casper te Rhoon, Delft en Nieuwenhoorn, en Roe
lant te Schiedam en Oud-Beijerland]. 
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M El}t:Ul::UNGENBLAD 

NAllUJ\'AAL ONDER"1IS.\1USEUM 
R•~•~nbim, . ,...,.._,..."",,-.10011 

Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 
32, jg. 8, dec. 2006.J. Cuperus: Een onderzoek naar 
de familienaam Didden [kenschets van 21 stam
men]; Idem: De stam Didden uit Hedikhuizen 
(deel 1) [oudst bekende: Hendrick Paulus Didde, 
begr. Vlij men 168 s ]; Verv. K wst. J ann y Rietveld. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 42, 13e jg. 
(2006), no. 4. De verkiezing van het Beste Familie
blad [overwegingen en uitleg; winnaar: Bij Uitstek, 
van de familie Heistek]. 

H Verkiezing 
Familieblad van 

NGV FO 

Nederlandse Geneologtsche Ver eniging 1 

Afdeling Fomilieorgonisaties 1 
1 

Koggenland, jg. 21, 2006/4. L. Olijve: Kontrakt 
Plaatsvervanging Nationale Militie Ligting 1846 
[Albertus Olijve, arbeider te Smilde, plaatsver
vanger voor Joseph Cohen, koopman te Smilde]; 
R. Boom: Bij het Aansegcedul van IJsbrand Bruijn 
[(over!. 1805); betreft Enkhuizen 1781]; M. de Boer: 
Zijn wij, 'de Boer' en 'Fit', familie van elkaar?;]. 
Schenk/H. van den Broek: Een schandaal in de Beem
ster [ongehuwde moeder Pietertje Dirks Wortel 
noemde Hendrik Bontekoe als vader; 1731]; Re
actie op kwst. De Vries [Sluis te Venhuizen; 18e 
eeuw]. 
NoordKOPstukken (Den Helder), 21e jg., nr. 1, dec. 
2006. Verv. Loodsen op Den Helder woonachtig 

NOORD KOP ST UKKEN r '"''""~.,. 

211! .IA.\ RG,\ NG NR.I 
UITGAVE NOV afd. OEN HELDER 
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[ Gulik t/ m Loske; met o.a. J ongkees en Kor~. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 17, nr. 3/4, dec. 2006. 
Aanv. Genealogie Smallenburg; G. Kos-Vos: Ode 
aan de moeder van een trotse grootmoeder; H. Kos: 
Stamreeks van Pieternella Keijer [1880 Huizen 
1967; afstammingsreeks via Hartog, Boerhout, 
Den Ouden, Lustich, Den Ouden naar Claes J ansz 
Klinck tr. Huizen 1689 JaapjenJans]. 
Rijnland, afl. 33, 12e jg., nr. 1,jan. 2007. De geschie
denis van de verzamelingen van het Hoogheem
raadschap van Rijnland [verslag van een lezing, 
gehouden door P. Schevenhoven]; Gedrukte media 
en genealogie [idem, gehouden door S. Visscher en 
C.deGraaj];J.Koolloos: Onderzoek: wanhoop nooit!! 
[herkomst van de familie Coloos/Colloos gevon
den; omg. Brugge]; Inventaris College van stads
doctoren [www.gemeentearchief.denhaag.nl]. 

RIJNLAND 

Twaalfdl'j:irnrgang. nr. 1 -januari ?007 

JJ' 11ml.-dtlb,gt11b/a4! ,'1'.111 dt a/ltling Rij,,/and -
l'OJf de Nt dtrlandu C,'tntul,:,g/srkt l 'nt11igit1g 

West Noord-Brabant, jg. 16, nr. 4, dec. 2006. Verv. 
Kwst. Raats ( deel 6); A. Gijsbrechts: Kwartierstaat (5 
gen.) van Adrianus J.M. Gijsbrechts [geb. Breda 
1956; Gijsbrechts (te Chaam, Gilze Rijen), Tim
mermans ( te Gilze), Van den Boer ( te Moergestel), 
Michielsen (te Baarle Nassau, Chaam)]; A. van 
Meer: Verslag van de terreinchef van de Bataafse 
Petroleum Maatschappij over naspeuringen naar 
het overlijden van Johannes A. van Meer te Boela 
[1946; terecht gesteld in 1942]; H. Collignon: Een 
luie genealoog [kwst. van Jacobus Opperman, 
geb. Breda 1922; - 7 Van Riel (te Loon op Zand), 

Van Bedaf, Kapiteijn]; Verv. Afstamming van Jan 
Willemse van Dijk, metselaar te Steenbergen 
(deel3). 

Uit familiebladen: 
Familiestichting Huyser, nr. 65, 21e jg., dec. 2006. 
A.Huij"zer: De 26 'Huyser' dienaren in de VOC [met 
namen - Huijser(s), Huijsser(s), de/van Huijser, 
Huiser - , schip, Kamer, rang, uitreis, bij zon-
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derheden]; Over Agnes Huijsser, een lid van de 
Amsterdamse tak Huijser, en enkele voorouders 
[geb. Amsterdam 1877 (exm. Gompertz), over!. 
Sassenheim 1959, tr. Bloemendaal 1897 Francis
cus J. Eldering]. 

Genealogie, 
waar eindigt het ooit? 
.... ,............. ... ,..,....,~ _...,,.,...,_ .. _,...,,_, 

~~~~ *~*! ~~~-,·,.~---, . -.. __ ,_... ... .,. __ _ 
'""' . ....- ... ---·- _,,._, ___ ,. ,_...,...,,...._ ,.,.,_ •... " . ..,_,.__ --.. ..... ,,,,,_....,..,. """", ,.........,,, _____ ., .......... -~,--_,,,. __ ,,,;; - \tt.__,_., .. ___ ,.,,.... • __ ..,., __ ~ .. --

< ·--~,_,. _____ -___ __, .... ..,,_.., .. _ __ _ 

, .. ,. «o ... _,.,..,..,..., • ...,_., , ,,.,. .,,.__.., __ ___,.,,_~.._.. ,._,,,, ,.~----~- ... .., ..... -~........ ----... ----·--...... ~···-... -•--·~·--""' -----·-----·-- ............ i_._._......... .. - ___ ... ... 
. _.,....*~•-....,._......__,.,.,.,.., •----•--"•"".,..~-• ,..,,,,..,~,--""' .. ,..,,...,,.,,~......... ........ ...,,..- .... -.. .... __, .. ......,., ..... ~....................... __ .,.., _ __, .. _..,. ... _ 
-~h••~_;;..._::; __ -;:::. ::;:_,••:..:.::; _:;::=.:..,"":;,._ 

.:~:\~. ,-~~~·-__ : -§ ~~:~~;~ ~~ 
;/":f *~~ ~ -~;: ... ~,... ::: :-:~.:-::..:---:=: 

Hamers Bulletin, jg. 22, nr. 6, nov./dec. 2006. N.A. 

Hamers: Thans meer afstammelingen bekend van 
Louis Hamers (1821-1890), kapitein-adjudant van 
Bron beek; P. Bertram: Hamers in de parochie Vaals 
vanaf 1600 tot 1750; Begraven te Vijlen 1748-1794; 
V.W. Breukers: Boedelscheiding van Ludovicus Ha
mers en Catharina Palmen uit 1777. 
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 79, jg. 21, sept. 
2006 . Naamgenoten in Suriname [Johannes 
Schuyt otr. Amsterdam 1683 Aaltje de Wit, rond 
1690 gevestigd te Paramaribo; en meer naam
genoten Schuijt]; Een speurtocht in Groningen 
[Harmanus Philippus Schuiten (geb. Groningen 
1820) tr. Ameland 1848 Debora W.J. Pont (exm. 
Maclaine)]; Kwamen de voorouders van de Zaan
se en Zeeuwse Schuit-en uit Schiedam? 
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De Nijdamstra Tynge (www.nijdamstra.net), 53e 
jg., nr. 1, nov. 2006. Het droevig lot van Jaike Wyt
zes Nijdam [Bolsward 1849 - Willemsoord 1888, 
dochter van Neeltje Hendriks Kuipers, die her
trouwde 1861 ds. W.J. Weijenberg; met fragment 
Nijdam]; Fragment nageslacht van Jan Jans Nij
dam [Burgwerd 1874-Denver 1952]. 
Mirusblatt. Vereinsorgan des Mirusbundes, Band 
I, Jg. 1, Heft 1, Jan.-März 1975. Mirus Sippe I 
aus Altenburg [Saksen; de familienaam luidde 
oorspronkelijk Wunderlich; de derde genera
tie latiniseerde de naam; genealogie begin 17e-
19e eeuw]. In volgende afleveringen (ontvangen 
t/m Jg. 32, 2005) diverse stammen en takken, 
uitgebreide(re) levensbeschrijvingen, sche
ma's en fragmenten, naamgenoten in Amerika, 
Rusland en Finland. Het Mirns-wapen (in Heft 
9 en 14); Fragment Wunderlich te Adorf/Vogt
land 16e-17e eeuw (in 69/1992 en 70/1992); Mirns 
Sippe V [uit Vogtland, tak Zittau; met schema] 
(73); Mirns Sippe V [tak Zwota; geschiedenis van 
Wohlhausen; met schema] (74); Mirns Sippe VIII 
[Oosteuropa, te Pollychen] (79, 81, 83, 85, 87, 91); 
Mirns Sippe XI [prov. Saksen, tak Magdenburg] 
(89); Mirus Sippe XIII [te Wilthen, Königsbrück, 
Naumburg] (90); Wunnerlich/Wunderlich [te 
Schlettau; eind 18e eeuw] (93); Mirus Sippe IX 
[uit Brandenburg, tak Zellin en Zehdenick] (99, 
101, 104/105 ); Ehevertrag [Elberfeld 1603: Conrad 
Peill x Gütgen vom Neuenhaus] (104/105); Mi
rns-Kolonisten als Siedler in Südosteuropa [18e 
eeuw] (196, 107); Mirns Sippe VIII [Oost-Europa, 
Oekraïne] (106-109, 113). 

België 
Bulletin de la Société Royale des Archives Ver
viétoises, Tome XXVII (2005) [2006]. P. Coste: Cor
nesse [genealogie; de familie (de) Cornesse gaat 
bewijsbaar terug tot 1502. Drie oudere generaties 
waarmee de aansluiting nog niet geheel duidelijk 
is, gaan aan de genealogie vooraf; te Soirou, Ver
viers, Polleur, Spa]. 

Cercle Historique de Fléron, j uin 1992. Familie et 
ascendance du célèbre hagiographe Jean de Bol
land (SJ, geb. Julémont ,:,96, ovcrl. Antwerpen 

1665; de oudste, niet adellijke, in de stamreeks 
was Jean (Ie vieux), een bastaard van de heren 
van Bolland, vermeld 1492; (nog) niet bewezen is 
of de vader van de hagiograaf van hem afstamt]; 
Le droit de pêche dans la Vesdre et l'Ourthe sous 
Ie régime hollandais; Notes sur les families Le
compte, Ernollet, Lacrosse, Rogister, Leclercq; 
Le meurtre du bailly d' Amercoeur Pierre François 
Mignon en 1724; La communauté de Chaumont 
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1670-1700; Families Bolland des environs de Flé
ron; Mariages bénis à Fléron par Ie frère Narcisse 
Clerbois [1638; zeven huwelijken; familie Clair
bois/Clerbois]; Familie Randaxhe [aanv.]. 

Idem, sept. 1992. Juges de paix du canton de 
Fléron sous Ie régime français; Eloges funèbres 
et familie du docteur Jean Th. D. Mawet de Sou
magne et Chênée [1824-1884; vijf generaties Ma
wet]; Problème d'eau à Bellaire en 1705 [Rema
cle, Collinet, Cloes/Close]; Fragment Jeuniaux 
[18e eeuw]; L'endettement de la communauté 
d'Embourg sous !'ancien régime [met fragment 
De Labye; 17e eeuw]; Conflit de compétence ... 
1651 [Haweycken, de Soheit (fragment 16e eeuw), 
de Lange]; Une familie Halleux à Mortier et ses 
origines [16e-17e eeuw]; Le livre de raison du mar
chand de Soumagne Hubert Lecomte [geb. 1649; 
1670-1718]; Relation anglaise du seigneur de Saive 
[Pierre de Méan (geb. 1691) en Louis de Sabran 
alias James Whitmore (geb. 1652), jezuïet]; Note 
sur les families de Fromanteau et Blochouse 
[15e-18e eeuw resp. 17e-18e eeuw]. 

Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, 4e jg., nr. 
4, juli-aug. 2006. R. Bryssinck: Onze Yahoo-groe
pen; P. Donche: Primeur in Vlaanderen: Brugs hui
zenonderzoek via Geoloket [www.huizenonder
zoekbrugge.be]; K. Veile: Mededelingen i.v.m. het 
nieuwe reglement in het Rijksarchief. Idem, nr. 
5, sept.-okt. 2006. Organisatienota vrijwilligers; 
Enkele raadgevingen voor gebruikers van E-post 
(E-mail). Idem, nr. 6, nov.-dec. 2006. 

Gentse Cadenas, jg. XXV, nr. 4, nov. 2006. Eerste 
huwelijk niet geldig [Petrus Franciscus Josephus 
Waterbleij uit Groede tr. (Watervliet) 1782 Barba
ra Rommelaere uit Elverdinge; zij waren ca. zes 
jaar eerder te Oostburg gereformeerd getrouwd]; 
De pastoors van Oostakkker 1601-1803. 

~----
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Limburg/Het Oude Land van Loon, jg. 85 (2006), 
nr. 2. Verv. Het beheer van de goederen van de 
pastorij ... van Vliermaal (1466-1790); Archeologi
sche kroniek van Limburg 2002 [w.o. kerken in 
Peer, Tessenderloo en Tongeren]; R. Nijssen: Het 
zegel van de schepenbank van Boorsem; Idem: Een 
reglement op het luiden van de doodsklokken in 
Bilzen in 1787. 

Idem, 2006, nr. 3. R. Nijssen: Aenmerkingen over de 
plaetsen van het graefschap Loon van Willem Borghs. 
Tekstuitgave [geb. Kermt 1717 (exm. Bijnens), ad
vocaat, schepen, burgemeester, tr. (1) Hasselt 1757 
Maria Agnes J. Ancion (exm.Jaupen), tr. (2) 1760 
Arnoldina M. Stellingwerff; bron voor admini
stratieve geschiedenis; met index op plaatsen en 
personen]; Licentiaatsverhandelingen over Lim
burgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht 
over de periode 1991-2005; F. Duchateau: Gedepu
teerden in de klerkenkapel [reactie op een publi
catie in Limbu1g 84 (zoos)]; U. Maes: De enquête 
van Coquebert de Montbret in de Nedermaas: Na
poleons Limburgse dialectonderzoek; R. Nijssen: 
Twee zegels van de Erfbank van Donk, 1359-1604; 
Idem: Tis hem stichtelyk verboden te jaegen voor hem: 
de aanstelling van Peter Anthon als jachtwachter 
van baron de Collaert in Genk in 1787. 

De Mechelse Genealoog. XXXe jg., nov.-dec. 2006. 
L. Vervloet: Wie bewerkt wat [parochieregisters van 
Beerzel 1609-1800; de heren van Beerzel (familie 
De Cordes) en de Swiggers]. 

Le Parchemin, No. 365, 71e année, sept.-oct. 2006. 
].-M. Thomson: Étude généalogique de la familie 
Thomson de Juslenville. Ligne aînée [oorspron
kelijk Beghin te Verviers; nageslacht van Tho
mas Beghin (over!. 1420) noemde zich Thomson; 
eind 14e-17e eeuw; Een alias was delle Rualle (de 
Mont); deze mooie studie over een tijd en streek 
die specialistische kennis vereisen, is ruim voor
zien van citaten uit bronnen]; D. de Kerckhove dit 
van der Varent: Les problèmes de conscience d'un 
officier beige au service des Pays-Bas en 1830: Ie 
baron de Bieberstein [Charles de Bieberstein
Rogalla, geb. Tongeren 1796, tr. 1820 Henriette 
Bosch van Drakenstein]; Héraldique vivante: 
Ars;]. de Liedekerke: L 'origine des comtes de Lie
dekerke.Apropos de l'article de Mme Henriëtte 
Claessens. 

Vlaamse Stam, 42e jg., nr. 6, nov.-dec. 2006.J.Roel
straete: Onze rubriek voor beginners: Een familie
album over vier generaties; N. Boussemaere: Onze 
kwartierstaat: Daniel Merlevede [Reningelst 1921 
- Ieper 2006; - , Deramaut, Delava, Faes (te Wa-
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tou)]; ].A.G. Picavet: De fiscale declaraties van de 
Vrije Polders van het Land van Waas en van Beve
ren van 1724. Bijlage: Basisgegevens huishoudens 
in de Fiscale Declaratie; H. Callewier: De marteling 
en executie van drie Vlaamse Jezuïeten te Maas
tricht (1638)- niet geschikt voor gevoelige lezers 
- ; K. van Honacker: Sterke vrouwen in Antwerpen 
in de 17de en 18de eeuw [Joanna Maria van Ton
geren (1667-1737, dochter van notaris Willem en 
Anna Marcelis, tr. 1685 haar neef Joannes Michiel 
Verachter); De gezusters van Honsem: geeste
lijke dochters en pleegmoeders (geb. Amsterdam 
eind 17e eeuw)]; P. Donche: De familie van Drin
cham, gezegd van Vlaanderen (ca. 1350 tot 16de 
eeuw) [stamt af van Jan van Vlaanderen, gezegd 
zonder land, bastaard zoon van Lodewijk van 
Male, graaf van Vlaanderen bij Petronella de la 
Val, werd door zijn huwelijk heer van Drincham, 
tr. (Atrecht) ca. 1385-88 Willemine van Nevele, 
dochter van Wilhelmine van Drincham]; Lijst van 
wachtbare mannen in het kwartier van Antwer
pen [inventaris op ... ]. 

Duitsland 
Der Archivar, 59. Jg., Heft 4, Nov. 2006. Digita
liserung von archivischem Sammlungsgur; Vor
schläge zur Bewertung der Unterlagen der Land
ratsämter in Baden-Württemberg in einem ges
chlossenen Internetforum. 

Archiv für Familienforscher, 10. Jg., Heft 3/2006.J. 
Heinzelmann: Adelsprotektion und Adelsprätenti
on bei der ungarisch-deutsch-bömischen Familie 
Kreybig von Rittersfeld (Madari Kreybig) [ook: 
Greiwig, Kreibig; Müller/Möller (te Rittersfeld), 
Reichgru(e)ber, von Boranga; kwn. van Emma 
H.B.C. Deheck (1840-1910) uit Bissen (Lux.), o.a. 
Lemmens ( te Lunéville, afk. van Koersel/Has
selt/B. ), Froeauff/Frühauf (te Rachtig), Zeiler 
(te Bensheim)]; G. Ofner: Wenig bekannte genea
logische Forschungsmöglichkeiten in Wien [o.a. 
Grund- und Hausbesitzer, Generalindex der 
Trauungen, Totenbeschauprotokolle (1648-1938), 
Adrelsbücher]; J. Heinzelmann: Das Wiener Haus 
Nummer 1088 - Die Familie von Helfersdorfer. 
Antonio Salieri und Otto Wagner [ ook: Helffens
torfer]; H.-C. Samighausen: Verschollene Bremer 
Hochzeitspoeme von 1684 in Wolfenbüttel. Mo
derne Entdeckung alter Drucke im Internet; Die 
Heraldisch-Genealogische Gesellschaft 'Adler'; 
Heraldik unter der Lupe. G. Seibold: Der Wappen
brief 'Edler von Edlersberg', 1756. 

Deutsches Familienarchiv, Band 143/144 (2003). 
H. Köme1JA. Hansert: Frankfurter Patrizier. His-
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torisch-Genealogisches Handbuch der Adeli
gen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zu 
Frankfurt am Main [bijgewerkte heruitgave van 
het in 1971 verschenen handboek van de in deze 
FrankfurterGanerbschaftverenigdefamilies.Gan
erbschaft is een begrip uit de middeleeuwse recht
spraak: een corporatieve vereniging van perso
nen, die een erf-aanspraak hebben, of een bepaald 
'Hausgut' gemeenschappelijk hebben. Het was 
de bedoeling het familiegoed als gesloten bezit 
generaties lang te behouden en dat de (manlijke) 
familieleden zouden delen in economische voor
delen en/of stands-voorrechten, die aan het goed 
verbonden waren. Oorspronkelijk was Alten-Lim
purg een 'Trinkstubengesellschaft' voor de rijken 
en aanzienlijken van Frankfurt. Men kon (en kan 
nog) lid worden door afstamming en introuwen. 
Het gezelschap werd een Ganerbschaft door het 
verwerven van het verenigingsgebouw - het huis 
Limpurg - in 1495. Na de inleiding volgt het ge
nealogische deel, dat ook op de bijbehorende CD
rom staat met nog elf niet in het boek opgenomen 
Alten-Limpurger families. Geïllustreerd met wa
pens en wapenkwartierstaten. Ver teruggaande 
genealogieën of stamreeksen zijn: Baur/Bauer, v. 
Bellersheim, v. Bodelschwingh, Fichard, v. Glau
burg, Günterode/v. Günderode, v. Holzhausen, 
(v.) Humbracht, v. Hensperg/v. Hynsperg, zum 
Jungen, Kellner, v. der Kettenburg, v. Lepel, (v.) 
Lersner (oorspr. Lersenmecher, Lersenner), v. 
Mühlen (oorspr. Müller; Carl J.Ph. v. Mühlen tr. 
Buiksloot 1775 Sophie Tunissen, 1750 Nijmegen 
1806; opgenomen in de Nederlandse adel 1828), 
Schad, Stalburg(er), Steffan, (v.) Stein, v. Türck
heim, Wei8 v. Limpurg]. 

Divi-Blasii-Kirche, Mühlhausen, 
foto aug. 2003 
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Familienforschung 
in Mitteldeutsch
land, 47. Jg., Heft 3, 
Juli-Sept. 2006. W. 
Uhlig: Von den An
fängen des Schul
wesens in den Jah
ren 1580-1750 am 
Beispiel des Ortes 
Gelenau (Erzge
birge) [schoolmees
ters: Kupfer, Börner 
(over!. 1611), Thö
nel/Döhnel (van 
1611 tot 1649), Korb, 
Birner, Frank, Glä
ser]; Das Einwoh
nerverzeichnis der 
Gemeinde Mehlis 

von 1695 [o.a. Ansorg, Anschütz, Döll, König, Ba
der, Büchel, Öhring, Diem, Wahl, Lepper, Göc
king, Marr, Beringer, Möller]; K. Miiller: Zur äl
testen Schicht der Familiennamen aus slawischen 
Sprachen; W. Bi/lig: Die Patrizierfamilie von der 
Marthen in Mühlhausen und Erfurt (13. bis 16. 
Jahrhundert);J. Wagner: Die Beziehungen von Lu
thers Gemahlin Catherina v. Bora zur Familie v. 
Mergenthal. Wi(e)der eine Legende; r. Schumann: 
Der Scharfrichter- ein Berufsbild. 

Idem, Heft 4, Okt.-Dez. 2006. K. Weidenbruch: 10 

Jahre AMF-Arbeitskreis 'Altenburger Land'. Zur 
Geschichte der Familienforschung im Altenbur
ger Land [o.a. werd in 2005 uitgegeven het Häu
serbuch der Stadt Altenburg in Thüringen 1450-1865]; 

]. Reuter (t)/H.G. Reuter: Die Solf in Neustadt auf 
dem Eichsfeld [ook: Sulph, Solfmüller; met gene
alogie eind 16e-2oe eeuw]. Informationen [midden
katern] INFO D.6-2.2: Empfehlungen zur Erstel
lung und Gestaltung von Ortsfamilienbüchern 
[algemene richtlijnen voor het samenstellen en 
publiceren; zestien bladzijden met gedetailleerde 
aanwijzingen, die ook voor andere genealogische 
publicaties nuttig kunnen zijn]. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 58, Band V, 15.Jg., 
Heft 3, Juli-Sept. 2006. W. Kiihne: Familie Haertel 
und die Universität Leipzig. Ergänzende Quel
len zur Untersuchung von Familiengeschichten 
[Härtel; 17e-18e eeuw]; G.H. Götzel: Die Familie 
Götzel- 200 Jahre im Erzgebirge und ihr Beitrag 
zu den Wirtschaftsansiedlungen im Profsnitztal 
[19e eeuw]; I. Möllhojf-Mylius: Der Generalaudi
teur Dr. Christian Otto Mylius und seine Bedeu
tung für den Ursprung der Familiengeschichte 
(Teil II) [geb. Halle 1678]; B. Haube: Der Krimi
nalfall des Altenburger Postbriefträgers Kirmse 
[geb. 1782]; W. Reichertz: Was ein Militärpals alles 
erzählen kann ... Der königlich sächsische Land
sturmmann Oswald Spiegelhauer [1885-1971]; 
G. Gehler: Adam-Ries-Nachfahren mit Olympia
Madaillen [Torsten Wustlich en Viola Margitta 
Bauer; afstammingsreeksen naar Adam Ries]; 
Aus dem Le ben der Christina Richter- Ein Le ben 
im erzgebirgischen Grenzland während des 30-
jährigen Krieges [geb. 1609, tr. Platten 1630 Wen
zel Flade]. 

Die Funzel (Bergische Verein; http://www.bvff. 
de), Heft 72, Juni 2006. Verv. Begräbnisregister 
der ref. Gemeinde Cronenberg [waarin ook do
pen april-juni 1684]. Idem, Heft 73, Dez. 2006. KB 
Sonnborn ref. [huwelijken aldaar 1680-1713; hiaat 
tot 1770; vondst van vijf huwelijksinschrijvingen 
jan.-febr. 1667 w.o. dominee Henricus Ovenius 
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met Estera Kocherscheid]; Verv. Begräbnisregis
ter ... Cronenberg [dopen! 1684-1687]. 

Geldrischer Heimatkalender 2007. Hierin o.a. Die 
Schulen in der Stadt Wachtendonk; Gemeinde
porträt Wachtendonk [foto's]; Chronik des Gel
derlandes [8-6-2005 tot 18-6-2006]; Neue Veröf
fentlichungen über das Gelderland; Herrensitze 
an Nette und Niers; J. Lieven: Die Gegenwart der 
Vergangenheit - Adelsherrschaft und Mythe
bildung bei den Grafen von Geldern; S. Franke
witz: Landesherrliche Burgen und Burgenbau im 
Oberquartier Geldern vor 1500; Veert wird 700 
Jahre alt; G. Halmanns: Der Existenzkampf zwei er 
jüdischer Familien in Kapellen 1730-1732 [Moses 
Samuel en zoon Levi Moses (met hun gezinnen)]; 
Vom Kaplanshof zum Walbecker Hofgarten; 
Schaephuysener 'Wagenknechte' dien ten im Bay
erischen Erbfolgekrieg 1778/79 [Jan Scheepers 
en Arnoldt Putmans overleefden het niet]; Grab
mäler auf dem Altekerker und Nieukerker Fried
hof; Straisenbau in Rheurdt und Schaephuysen 
im 19. Jahrhundert; Die städtische höhere Mäd
schenschule Geldern 1871-1918. 

Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Wal deck e.v., Rundschreiben 169, April 2006. 
Idem, 171, Dez. 2006. Die heilige Elisabeth, gebo
ren vor 800 Jahren [over!. 1231, vrouw van land
graaf Herman Ivan Thüringen; http://www.8oo
jahre-elisabeth.de]; In Memoriam Dr. Jacobus 
Pannekoek [Aalsmeer 1930 - Dronten 2006; pre
dikant in Nederland en Duitsland en in beide lan
den genealogisch actief; Bibliographie]. 

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte, Mitteilungen Nr. 69, April 2006. Will
kommen im Landesarchiv Schleswig-Holstein 
[organisatie, de weg naar de archivalia, bestanden, 
kosten, publicaties; landesarchiv@la.landsh.de; 
landesarchiv.schleswig-holstein.de]. Idem, Mitt. 
Nr. 70, Okt. 2006. 'Holländermäisig gut'. Schles
wig-Holstein und die Niederlande in der frühen 
Neuzeit [toelichting op een tentoonstelling]. 

Hugenotten (www.hugenotten.de), 70. Jg., Nr. 
1/2006. D. Guillemenot-Ehrmantraut: Die Entste
hung der reformierten Kirche in Mannheim [met 
notities betr. Marin, Warin, Marrin]; Die Verei
nigung der Französisch-reformierten Gemeinde 
mit der Deutsch-reformierten Gemeinde in Celle 
imJahr1805. 

Idem, Nr. 2/2006. A. Flick: Hugenotten: Fran
zösisch-reformierte Glaubensflüchtlinge in 
Deutschland [tekst van een lezing]; J. Bertheau: 
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Die hugenottischen Pas toren Bertheau père et fils 
[René Bertheau (1625-ná 1695, tr. 1657 Marthe de 
Cadolle) en zoon Charles (1658-1732); de familie 
te Chatellerault]. 

Idem, Nr. 3/2006. U. Fuhrich-Grnbert: Hugenot
ten in der Uckermark. Ein Literaturbericht; C. 

Heupel: Zur Auffindung des Ursitzes der Huge
nottenfamilie Disqué [oorspr.: d'Isque]. 

Idem, Nr. 4/2006. S. Maehnert/A. Flick: Jacques 
Emanuel Roques de Maumonts Schrift gegen 
die Maskeraden in Celle; U. Fuhrich-Grubert: Ar
tickel/So von der Clerisey in Franckreich/denen 
Reformirten/umb diese beyde Religionen mit 
einander zuvereinigen/auff Befelch und Verord
nung des Aller Christlichen Königs/vorgeschla
gen worden. 1673;]. Desel: Der Empfang der Glau
bensflüchtlinge in Brandenburg. Kupferstich von 
Johann Jakob Thurneysen d.Ä.; Auf der Suche 
nach den Hugenotten und ihren Nachfahren aus 
Uzès und Umgebung [vanuit Uzès (gelegen bij 
Nîmes en Avignon) is een zoektocht gestart naar 
nakomelingen van in de 17e eeuw gevluchte inwo
ners; Contactadres: Madame Régine Cousouyan, 
3 rue du Coin, F-30700 Uzès]; Namens- und Orts
register für die Geschichtsblätter des Deutschen 
Hugenotten-Vereins 1890 bis 1988 erschienen [op 
CD-ROM; € 19,80; dhgev @t-online.de; Hafen
platz 9a, D-34385 Bad Karlshafen]. 

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte 
des Rheinlandes, 55. Jg. (2006). Hierin o.a. Fröm
migkeit und Bildung bei Philipp Melanchton; 
Evangelische Kirche und Schule in der Weimarer 
Republik; Die Entwicklung der konfessionellen 
Landschaft im Ge biet des heutigen Kirchenkreises 
Simmern - Trarbach zwischen Augsburger Reli
gionsfrieden und kurpfälzischer Religionsdekla
ration (1555-1705); Die rheinischen Mennoniten 
und die Französische Revolution; Aus dem Leben 
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des bergischen Pastors Gottfried Peill (Elberfeld 
1638 - Wermelskirchen 1705); Voorts bijdragen 
betr. Gerhard Tersteegen (1733/1734), Elizabeth 
Pry (1780-1845), Gottfried Andreas Natorp (1860-
1923); Die evangelischen Pfarrer in Gersweiler/ 
Saar (2) [Voswinkel, Schumacher, Niederstein, 
Lentze, Sachse, Fechner, Fauth, Dittmar, Roff
hack, Henn, Reils, Heinz; 19e-2oe eeuw]. 

Niedersächsischer Landesverein für Familien
kunde e.v. Hannover, Sonderveröffentlichung 32 
(1989), tevens Deutsche Ortssippenbücher, Reihe 
B - Band 59. Fr.-Karl Krentel: Höfe- und Orstssip
penbuch Gustedt (1642-1875) [ontwikkeling en 
geschiedenis (sedert 1209) van het dorp Gustedt; 
grondeigenaren 16e eeuw; plattegronden; bewo
ningsgeschiedenis per boerderij soms terug tot in 
de 16e eeuw en eerder. Alfabetische opgave van de 
dorpsbewoners per gezin, o.a. Achilles, Ahrens, 
Alfeld, Basse, Beddies, Beste, Biel, Bode(n), Bolm, 
Bosse, Brunken, Diessel, Eberhan, Elers/Ehlers, 
Fleige(n), Flohr, Fricke, Fraubösse/Froböse, 
Gent, Grewe/Grebe, Hage, Hille, Högemann, 11-
lers,J ahns, Kassei, Knackstedt, Köhler, Kraumen, 
Lampe, Linnes, Löhr/Löer, Lüddecke( n)/Lüdeken, 
Markwort, Meyer, Muil, Naue(n), Oehlmann/ 
Oelmann, Oppermann, Ostedt, Paulmann, 
Probstmeyer, Rakebrand, Reupke(n)/Räub
ken, Riechers, Rühmann, Samtlebe, Schaare, 
Schilling/Schillie, Schlimme, Schlüter, Schra
der, Schum/Schuemb, Störy/Störig, Strüe/Strüh, 
Stüvie(s)/Stüffie, Stüvy, Tegedmeyer/Tegtmeyer, 
Vogelsang, Warnecke, Weferling/Weberling, 
Welge, Wolter(s), Wunnenberg]. 

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 48, Heft 3, 
Aug. 2006. G. Hoffmann: Die Brüder Carl und Ru
dolph Lehmann - zwei vergessene Japanpionie
re der Meiji-Zeit aus Oldenburg [Carl (1831-1874), 
Rudolph (1842-1914); exm. von Muck; levensbe
schrijvingen; Genealogie: oudst bekende Hein
rich Ludwig Lehman, geb. Woltersdorf 1722, tr. (2) 
Magdalena Gätken]. 

Idem, Heft 4, Dez. 2006. W. Biising: Quellen zur 
oldenburgischen Familienforschung. Dreizehn
ter Teil [bevat 1170 verwijzingen naar genealogi
sche en (streek)historische publicaties]. 

Sächsische Heimatblätter, 51. Jg., Heft 3/2006. 
Themanummer: Marienberg. Hierin o.a. Hertog 
Hendrik de Vrome van Saksen [1473-1541, stichter 
van de stad; 1521]; Adam en Johann Adam Schnei
der [vader (1634-1707) en zoon (1674-1723), land
meters]; Rovers, smokkelaars en stropers [in het 
grensgebied met Bohemen; 17e-begin 19e eeuw; 
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Roverhoofdmannen Nickel List (1654-1699), Lips 
Tullian, Wenzel Kummer (ca. 1764-1820) en hun 
bendeleden]; Renaissanceportalen; Emil Adolf 
Rolsmäfsler (1806-1867) [natuuronderzoeker, 
schrijver, politicus enz.]; Johann Gottlieb Mende 
[geb. 1769, tr. 1792 Christiana Beata Schelle; en 
hun gezin en verwanten; 'steensnijder'> bewerk
te edel- en sierstenen tot kunstvoorwerpen; zijn 
ontmoeting in 1813 met Goethe]. 

Spuren, Band 4, 20. Jg., Heft 15, Juli-Sept. 2006. 
Schicksale der Nachkriegszeit; Familie Stuchtei 
[te Beckum; 19e-begin 20e eeuw]; J. Kaldenbach: 
Beckumer in der Armenkasse von Zijpe, Nieder
lande [Vosküller]; E. Frische: Zur Entstehungsge
schichte der Familienchronik Frische. 

Idem, Heft 16, Okt.-Dez. 2006. Chr. Laumeier: 
Zur Hofes- und Familiengeschichte den Hof 
Laumeier in Benteler [Lo(u)meyer, Lohmeier, 
Laumeyer; bewonersgeschiedenis 17e-18e eeuw; 
Caspar Wördekemper (1807-1886) is ingetrouwd 
op de boerderij, zodat zijn nageslacht Laumeier 
heet]; M. Bonse: Genealogie einer Pächterfamil[i]e 
- Sandfort in Sendenhorst [eind 17e-19e eeuw]; 
Daten zur Familie Stuchtei(y), Warendorf [19e 
eeuw] . 

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wap
penkunde, Band 24, Heft 11, Sept. 2006. 0.-G. 

Lonhard: Agnes Bayer geb. Vautt und ihre Fami
lie. Neues zur Genealogie Vautt I [1575-1635, tr. 
1596 Andreas Bayer; ook: Fautt, Voit, Vott, Fout; 
te Cannstatt en Stuttgart; 15e-16e eeuw]; R. Bid
hngmaier: Die Anfänge der Familie Gehrung auf 
den Fildern [eerste vermeldingen in de 14e eeuw; 
16e-17e eeuw]; C. Kluth: Anna Catharina Heiden
reich, die Ehefrau des Durlacher Scharfrichters 
Johann Nicolaus Franck [tr. 1669; Zij heette niet 
'Ostertag', maar was dochter van Georg Adolph 
Heydenreich, scherprechter te Röteln]; W. Geb
hardt: Wo verblieb Christiane Stoll, die jugendli
che Freundin der Mutter von Friedrich Schiller? 
Vier Generationen der Familie Kegele/Kegelin 
(1679-1891). 

Westmünsterland. Jahrbuch des Kreises Borken 
1996. Deutscher Mühlentag 1996; Johann Wil
helm Hoffzumahaus. Ein Maler aus der Auf
klärung in der Kurpfalz [ged. Ahaus 1727 (exm. 
Spoede)]; C. Trompetter: Neue Erkentnisse über 
den Textilhandel im 17. und 18. Jahrhundert; Der 
Dreilsigjährige Krieg und seine Folgen in Raes
feld; Die kirchliche Armenfürsorge zu Borken 
vom 14. bis zum 18. Jahrhundert; F. Volmer: Die 
'Geburtsurkunde' eines Bauernhofes aus dem 
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Jahre 1678 [vrijkoop in 1678 door Johan Schulte 
Lünterbusch; tr. (1) Cunnera Seggelingh, tr. (2) 
Margareta ten Boltzeler]. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
81. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2006. S. Dethlefsen: Die 
Pest in Kasseedorf und Eutin in 1639 [met namen 
en gegevens van overledenen, o.a. Seehausen, 
Knake, Kloth, Dugge, Elers, Stahl, Overdyck, 
Pul8]; H. v. Kügelgen: 1370-1650. Der Weg der Fa
milie Kogelke/Kügelgen von Bremen über Wil
deshausen ins Rheinland. 

Zwitserland 
Familienforschung Schweiz, Jahrbuch 2006. 
Thema: minder bekende Zwitserse kunstenaars 
belicht. H.-J. Wittwer: Albert Rieder 1879-1950, 
Architekt, Maler von Basel in Berlin; F. en M. Ot
to-Steinemann: Jean-Louis Gétaz: artiste-peintre 
du Pays-d'Enhaut et des deux Gruyère. Die Be
gegnung mit einem Waadtländer Künstler und 
seinen Vorfahren; W. Letsch: Zur Genauigkeit der 
Altersangaben in genealogischen Quellen; W. Rie
di-de Crousaz: Jean-Pierre de Crousaz 1663-1750. 
Seine Gedanken und Konflikte im Lichte des J ahr
hunderts; P.A. Borel: Branche anoblie de la familie 
Vatte! communière de Peseux et bourgeoise de 
Neuchatel [oudere spellingen: Vuattel, Waste!]; E. 
Duros: Unique descendance d'Emer de Vatte!; P.Y. 
Favez: Des Alemaniques welsches? ... ou quand des 
germanophones du canton de Berne étaient en 
quête de bourgeoisies vaudoises au XVIIIe siècle 
... et leurs conséquences généalogiques. Annexe 
1: Families bourgeoises de Pizy au XVIIIe siècle 
[familienaam, oudst bekende jaartal, herkomst, 
woonplaats en beroep; > Nr. 87: Schwartz( en)hof
f( en), 1762, Delft (Hollande), Wimmis, négociant]. 
Annexe 2: Families bourgeoises de Chardonney 
au XVIIIe siècle [veel 'Heimatlos'en]. Annexe 3: 
Families bourgeoises de Mauraz au XVIIIe siècle. 
Annexe 4: Families reçues bourgeoises de Che
vroux en 1784-1787; Chr. Tscharner: Der chinesische 
Kalender; P.-A. Borel: La familie Roy, communière 
de Couvet en la chastellenie du Vaux Travers [te
rug tot 1576]; Idem: L' ascendance neuchateloise de 
Cécile: Mc:nddssohn née Jeann:naud [1617-11353, 

tr. Frankfurt a.d. Main 1837 Felix Mendelssohn
Bartholdy; stamreeks J eanrenaud terug tot 1533 ]; 
Marquerite de Laviron dite la bonne dame de Tra
vers [1525/26-1627]; Familie Bille communière de 
Boudevilliers. Branche du peintre-verrier; Gedan
ken über die ferne Herkunft der Familie Balli, die 
seit dem 13. J ahrhundert im Tessin ansässig ist. 

Idem, Mitteilungsblatt Nr. 81, Juli 2006. Ver
meldingen van boeken betr. o.a. de families Ger-
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mann, Schuppisser, Federspiel, Pestalozzi, Es
cher, Helbling, Locher. Idem, Nr. 82, Nov. 2006. 

Maajan/Die Ouelle, Heft 80, 20. Jg., 3. Quartal, 
Sept. 2006. P. Stein: Und wurden zerstreut in 
alle Winde [Nachkommen des Baruch Albrecht 
Weil (1811 Lengnau 1892, tr. Sara Guggenheim); 
Nachkommen des Joseph Seligmann (Wangen 
1803-Konstanz 1885); portretgalerij; sramreeksen 
Guggenheim (eind 16e-19e eeuw) en Weil (18e-
19e eeuw)]; Verv. Hochzeitsliste ... Blum [Schick, 
Bloch von Cernay; 1747-48]; Schema Dreyfus te 
Soultzmatt [17e-18e eeuw]; M. Rosen: Rätsel urn 
Houdini [Erich Weiss, geb. Boedapest 1874]; Verv. 
Quellen zur jüdischen Familienforschung im 
Staatsarchiv Hamburg (14). Politische Poli zei. 

Regio-Familienforscher (Basel),Jg.19, Nr. 3, Sept. 
2006. Basler Chronik im Internet [1882-2002: 
www.basler-stadtbuch.ch]; Kurze Geschichte der 
Familie von Hallwyl. Nach dem Schloss- und 
Museumführer; 0 . Hopf: Wie die Familie Hopf ins 
Bernerland kam [Georg Hopf, geb. Rosa/graaf
schap Henneberg rond 1590, predikant te Col
mar]; H. Rocholl: Die Vertreibung evangelischer 
Bürger aus der freien Reichsstadt Colmar und ihre 
Aufnahme in der Stade Basel. Ein Geschichtsbild 
aus der Zeit der katholischen Gegenreformation 
1628-1630; Nachkommenliste Georg Hopf (1590-
1631) [schematisch]; Schowinger; kort overzicht 
diverse stammen]; Das Benediktiner-Kloster 
Engelberg [Kanton Obwalden; de abten van het 
klooster 1124-heden]. 

~ 
lkxiu- f,-•mi licnfonch,·r 

# ......... .,_,.,, _ _ ,,..-...... 

G-•ft-11 .... ,._., 
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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. 
of per e-mail: 
info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

antwoorden 
566. MIENTJES ( 61 (2006), pag. 720) 
Dirk Mientjes en Anna Geertruij Welle huwden 12-4/3-5-1761 te Nijmegen (inv. 1180 ). Zij kre
gen daar van 1762 tot 1777 acht kinderen, waarvan als laatste: Elisabeth, dochter van Theodo
rus Minties en Anna Gertrudis Welle, gedoopt 16-4-1777 (inv.1212, Statie Augustijnen). 

vragen 
578.JANSEN 

P. Eijkhout, Nijmegen 

Geertrui Jansen is op 12-4-1820 te Deventer bevallen van een zoon (vader onbekend): Willem 
Derk Jansen. Hij tr. Gorssel 15-10-1851 Gerritjen Meijer. 

Gevraagd: nadere informatie over Geertrui. Ook zou ik graag in contact komen met naza

ten van Willem Derk en Gerritjen. 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

Mevr. E. R. van Dooremalen, Lodewijkstraat 39, 3314 LM Dordrecht 
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
P. Heijblok, Oosteinderweg 40, 1981 AP Velsen-Zuid 
L. M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA Den Haag 
Engel Roza, Stripperwei 1, 5551 ST Valkenswaard 
K. P. Schaddelee, Rector Treubstraat 21A, 1402 CK Bussum 
O. Schutte, Van Spcijkstraa~ 71, z518 GE Den Haag 

K.J. Slijkerman, Emanuelgolder 1, 4414 RV Waarde 

W.Jansen, Terwolde 

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. 
Có.rtespon!lentièad,res vaQ redactie en Nederl;mdse Genealogische Vereniging: 
Postbus·Z:6, 13·~0 ÁA Weesp, info@ngv.nl. ' · 
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