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1. Inleiding 

Drie Wouters in één gezin, klopt dat? 
(Van Asselt, Homoet, Goudkuil) 

DooRAAT ÜOSTERBROEK' 

In een vorig artikel 2 is weergegeven hoe het vastgelopen onderzoek naar de 
afkomst van Evert Barneveld weer op gang is gebracht en tot welke resultaten 
dat heeft geleid. In dat artikel werd melding gemaakt van Everts oom en tante 
(en tevens schoonouders) Wijn Teunissen en Claesjen Cornelis. Aangekondigd 
werd dat aan de afkomst van deze Claes jen in een afzonderlijk artikel aandacht 
zou worden besteed. Die toezegging wordt hiermee ingelost. 

Na het aangaan van de in het vorige artikel genoemde samenwerking met 
C.J.J. Wijnen uit Huizen werd het onderzoek opnieuw ter hand genomen en 
werd nog een aanzienlijke hoeveelheid informatie boven water gebracht. Tij
dens het onderzoek rezen zoveel intrigerende vragen, dat meermalen zij paden 
werden ingeslagen, waardoor het eigenlijke doel (uitbreiding van mijn kwar
tierstaat) wat naar de achtergrond verdween. Eén van die intrigerende zijpa
den leidde naar de ontdekking dat drie van de vijf of zes broers van Claes jen de 
voornaam Wouter droegen. 

De (inmiddels verdwenen) dorpskerk van Apeldoorn, hier afgebeeld op een tekening van 
J. deBeijer d.d.10 augustus 1744. Het gebouw links is de St.Antoniekapel (collectie CODA) 
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Gelijke voornamen 
Als bij het opmaken van een gezinssamenstelling blijkt dat een zelfde voornaam meer
malen voorkomt, betekent dit meestal dat een kind jong is overleden en da teen later ge
boren kind dezelfde voornaam als de overledene heeft gekregen. Dit is echter niet altijd 
het geval. Soms blijkt namelijk dat in een gezin gelijktijdig twee kinderen met dezelfde 
voornaam voorkomen. Vaak krijgen zij wel een bijnaam (bijvoorbeeld de oude en de jonge 
of de grote en de kleine), maar die vindt men niet altijd in de akten terug. Soms zijn de ach
tergronden van deze naamgeving duidelijk (bijvoorbeeld grootouders van weerszijden 
met dezelfde voornaam), maar in andere gevallen kunnen ze niet worden achterhaald. 

In dit artikel wordt een gezin beschreven, waarin gelijktijdig zelfs drie gelijknamige 
zoons voorkwamen. 

2. Verloop van het onderzoek, hoofdlijnen van de uitkomsten 
In het vorige artikel was sprake van een inventaris van de door Cornelis Wijn nagelaten boe
del, waarin onder meer een opgave van de goederen die hij 3 van zijn ouders (Wijn Teunissen 
en Claesjen Cornelis) had geërfd.4 In deze opgave was bij enkele percelen land in de marge 
bijgeschreven heerengoed. Dat ene woord wees de weg voor het verdere onderzoek. Met behulp 
van de publicaties 'De herengoederen op de Veluwe' van de Vereniging Veluwse Geslachten 
(zie kader) werd bevestiging gevonden van de veronderstelling dat Claesjen een dochter was 
van een Cornelis Woutersen. Zij behoorde tot de negen kinderen van Cornelis Woutersen en 
Lijsken Roeloffs. Deze kinderen hadden op grond van een dispositie d.d. 10 november 1660 en 
een magescheid d.d. 11 november 16635 elk een deel van het bezit, waaronder vijf herengoede
ren, van hun ouders geërfd. Via deze herengoederen werden vervolgens nog twee voorgaande 
generaties gevonden met als oudste voorvader Jan Cornelissen Homoet. 

Bij het bestuderen van de protocollen van de herengoederen kwam onder de kinderen van 
Cornelis Woutersen en Lijsken Roelofs telkens weer de naam Wouter Cornelissen voor, vaak 
voorzien van een toevoeging als de oudste, de jongste, Jansen, van Asselt, Goudkuil of Ho( og)moet. 6 

Het was evident dat het om meer dan één persoon ging, maar hoeveel dan wel was minder 
duidelijk. Aanvankelijk werd gedacht aan twee, maar uiteindelijk is geconstateerd dat er drie 
volle broers van die naam zijn geweest. Elk van die drie Wouters trouwde en kreeg nageslacht; 
elke tak kreeg- terstond of in een volgende generatie - een eigen familienaam, respectievelijk 
Van Asselt, Homoet en Goudkuil.7 

De drie zijn, met (een deel van) hun nageslacht, reeds door andere auteurs beschreven (zie 
de literatuuropgave). In sommige van deze publicaties was de aandacht slechts op één van de 
drie gericht. De auteurs die alle drie hebben behandeld," hebben verondersteld dat twee van 
de drie Wouters tot één gezin behoorden en de derde tot een ander. Deze zienswijze zal in het 
navolgende worden weerlegd. Overleg met een vijftal auteurs heeft een aantal vraagpunten 
opgelost en nog een flinke hoeveelheid a a n vullende infonnatic opgclcvcrd. 0 

Uitgaande van de gevonden stamvader, is een parenteel over enkele generaties samenge
steld, om zodoende (met enige overlap) aansluiting te verkrijgen met eerder gepubliceerde 
gegevens. De parenteel is niet verder voortgezet dan nodig is om goed aan te sluiten op 
eerdere publicaties en om deze reeds bekende gegevens in het juiste onderlinge verband te 
plaatsen. Niet eerder gepubliceerde takken zijn als regel niet verder voortgezet dan de tweede 
helft van de 18d' eeuw. Tenslotte is het oorspronkelijk beoogde resultaat weergegeven: een 
bescheiden uitbreiding van mijn kwartierstaat met Claesjen Cornelis als pro band. 
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Fragment van de inventaris van de nalatenschap van Cornelis Wijn. In de marge is bijgeschreven 
heerengoed. Dit woord wees de weg naar een groot deel van de in dit artikel beschreven resultaten 

(ORAH, inv.nr. 82.1) 

Herengoederen op de Veluwe;• tijnsgoederen 
Herengoederen waren onroerende goederen, waarop verplichtingen rustten, die voort
vloeiden uit (deels fictieve) horigheid aan de landsheer. Die landsheer was aanvankelijk 
de graaf, later de hertog van Gelre; nadat deze was afgezworen werden de rechten uitge
oefend door de Gelderse Rekenkamer namens de Staten van de provincie. De verplich
tingen zijn te onderscheiden in: 
• Incidentele verkrijging van goedl~euring op het in bezit nemen en houden. verer

ven, verkopen of splitsen, van een herengoed, het bezwaren ervan, het kappen van 
bomen, enz. Aan elke goedkeuring hing een prijskaartje; werd een verplichting 
verzuimd dan sprak men van misbruik, waarvoor een extra afdracht moest worden 
betaald. 

• Vaste jaarlijkse betalingen (herenguldens) en leveringen in natura: rijschvoeders en 
roockhoenders. Een rijschvoeder is een voer rijshout (karrenvracht brandhout)," een 
roockhoen is een gemeste kapoen. Op den duur werden ook deze leveringen omgezet 
in betaling van geldbedragen. 
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Werd een herengoed verworven door koop of vererving dan moest de nieuwe be
zitter12 investituur verkrijgen, bij welke gelegenheid hij tevens oprukking (opschorting, 
uitstel) verkreeg van de horigheidsverplichtingen. Deze oprukking moest om de zes 
jaar verlengd worden. Van elke investituur, oprukking of andersoortige goedkeuring 
(approbatie) werd een akte opgemaakt door de Gelderse Rekenkamer. Deze akten zijn 
in chronologische volgorde afgeschreven in een reeks protocollen, daarnaast is er een 
eigentijdse index op deze akten, gerangschikt per herengoed.13 De protocollen en in
dexen zijn door de Vereniging Veluwse Geslachten bewerkt en uitgegeven (zie literatuur
lijst). Omdat vererving van herengoederen veel voorkwam en in de akten de relaties 
tussen erflaters en erfgenamen dikwijls worden vermeld, vormen deze akten een be
langrijke genealogische bron. 

Een herengoed bestond als regel uit een zaalweer, de huiskavel waarop meestal een 
boerderij stond en het herengoed in engere zin, namelijk de bijbehorende landerijen. '4 

Bij vererving had de oudste zoon recht op de zaal weer, het bijbehorende heren goed kon 
(onverdeeld of in delen) op alle kinderen vererven, maar de zaalweerbezitter moest in 
principe de mede-erfgenamen uitkopen, zodat het goed intact bleef. Dergelijke uitko
pen gebeurden soms pas na jaren en werden lang niet altijd in de protocollen vermeld. 
Wilde men een herengoed blijvend splitsen en bestond daartegen bezwaar bij de lands
heer dan bestond de mogelijkheid het goed te vrijen en om te zetten in een tijnsgoed.'5 

De vaste betalingen werden geadministreerd in de liggers van herenguldens of herengul
densboeken.16 In de tweede helft van de zestiende eeuw heeft het veel moeite gekost om 
de voordien sterk verwaarloosde boekhouding weer enigszins op orde te krijgen. Mede 
daarom bevatten de liggers uit die periode hier en daar interessante kanttekeningen, 
soms van rechtstreeks genealogisch belang. Ook geven zij aanvulling op de protocollen, 
in het bijzonder over perioden waarvan de protocollen verloren zijn gegaan. 

Tijnsgoederen17 

Tijns (ook geschreven als thijns, thins, tyns, elders ook als cijns) is afgeleid van het La
tijnse woord census= een vast bedrag. Dit vaste bedrag moest jaarlijks door de tijnsman 
worden betaald aan de tijnsheer voor het recht om een bepaalde zaak te gebruiken. Vaak 
ging het om gebruik van een stuk grond, maar ook bijvoorbeeld van een molen of een 
veerpont of van viswater. De tijnsplichtigen waren niet horig doch vrij, maar veel tijns
goederen zijn aanvankelijk wel horig geweest, bijvoorbeeld herengoederen. Ook voor 
ontgonnen woeste gronden (terra nova) moest als regel tijns worden betaald. 

De jaarlijkse betalingen namen in de loop der eeuwen door inflatie sterk in beteke
nis af, maar werden tot 1811 wel steeds geïnd. Evenals de herenguldens werden zij geno
teerd, aanvankelijk op rollen, later in boeken, die doorgaans tientallen jaren meegin
gen. Bij bezitsovergang, soms door verkoop, soms door huwelijk, maar heel vaak ook 
door v ererving, werd de naa1n van de nieuwe bezitter boven de oude geschreven, .so1n.s 

met het jaar van overgang erbij. 
De tijnsregisters bevatten dan ook veel informatie van genealogisch belang. 

3. Genealogische opmerkingen 
Stamvader 
Evenals de voorgaande auteurs heeft schrijver dezes Jan Cornelissen Homoet (1)'8 opgevat als 
stamvader van de hier beschouwde geslachten.'9 
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Jan Woutersen, Wouter Jansen Cornelissen 
Jan Woutersen (II-1) was een zoon van Wouter Jansen (II) .2° Mevr. De Beer-van Asselt veron
derstelt (in navolging van enkele eerdere auteurs) dat Jan Woutersen een zoon had: Wouter 
Jansen Cornelissen, de stamvader van de tak Homoet. Ondergetekende is echter van mening, 
dat dit niet juist kan zijn, maar dat deze Wouter Jansen een zoon is geweest van Cornelis Wou
tersen (IIIa). Daarvoor zijn de volgende argumenten aan te voeren: 
• er is een expliciete vermelding dat Jan Woutersen kinderloos gestorven is;21 

• Jan Woutersen draagt bij zijn leven twee herengoederen over aan zijn broers, te weten: in 
1649 Den Pas aan Aert (IIIb) en 1651 Ritberg aan Cornelis (IIIa). 22 In het laatste geval bedingt 
hij bovendien een levenslang gebruiksrecht voor zichzelf en een woonrecht(+ 1/4 van de 
appels) voor zijn vrouw; bij deze regeling wordt met geen woord gerept over een of meer 
kinderen; 

• Jan's broer Jurrien (II-5) erft bij Zijtvall (=inde zijlinie) van hem in 1652 een herengoed te Or
den; 23 

• blijkens de tijnsregisters van Apeldoorn24 is een tuin bij Orden in bezit overgegaan vanJohan 
Wolters op Woutertien Aers (IIIb-3, dochter van zijn broer Aert), dus eveneens in de zijlinie; 

• de betreffende Wouter wordt niet alleen aangeduid als Wouter Jans(en), maar ook als Wou
ter Cornelissen, Wouter Jansen Cornelissen en Wouter Jansen Cornelissen van Asselt;25 

• op 6 maart 1669 wordt Wouter Jansen Cornelissen expliciet genoemd als zoon en erfgenaam 
van Cornelis Woutersen en Lijsken Roelofs;26 ook bij zijn huwelijk wordt hij aangeduid als 
zoon van Cornelis Wouters te Apeldoorn. 
Op grond van dit alles kan gevoeglijk worden uitgesloten, dat Jan Woutersen (overlevende) 

kinderen heeft gehad en is aangetoond dat Wouter Jansen Cornelissen (IVc) een zoon was van 
Cornelis Woutersen en Lijsken Roelofs. De achtergrond van de toevoeging Jansen is met dit 
alles niet verklaard, in elk geval is het geen patroniem. Denkbaar is dat Wouter (een deel van) 
zijn jeugd heeft doorgebracht bij zijn kinderloze oom en tante Jan Woutersen en Aertken 
Thonis, maar bewijs hiervoor is niet gevonden. 

Fragment van de Acte van Afdracht en Investiture van het herengoed Ridtbergen, waaruit blijkt dat 
Walter Janssen Cornelissen zoon was van Cornelis Woltersen en Lijs ken Roeloffs. Transcriptie van 

het betreffende gedeelte: ' ... is erschenen Walter Janssen Cornelissen te kennen gevende hoe dat sijn Vaeder 
Cornelis Woltersen ende Lijs ken Roeloffs sijn moeder ... hebben gedisponeert over haere luijden 

Herengoederen .. .' (Rekenkamer, inv. nr. 1534, f 231 verso) 
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Cornelis Woutersen en Lijs ken Roelofs, drie Wouters 
Cornelis (IIIa) had samen met zijn vrouw Lijsken Roelofs een flink grondbezit, onder meer 
bestaande uit vijf herengoederen (waaronder twee van de drie uit het ouderlijke bezit). 

In 1660 maken Cornelis en Lijsken een dispositie (beschikking) ten behoeve van hun kinde
ren. De oudste zoon Wouter Cornelissen (IVa) krijgt, samen met de jongste zoon Jan (IIIa-8), 
het herengoed Jonckerenerff. De andere zeven kinderen zullen de overige herengoederen 
delen.27 Helaas worden de namen van die andere kinderen hier niet opgesomd. Cornelis en 
Lijsken hadden dus, afgezien van eventueel jong gestorvenen, negen kinderen. In de registers 
van de herengoederen worden diverse personen vermeld als kinderen van Cornelis en Lijsken. 
Uiteindelijk zijn de namen van acht van deze kinderen gevonden (nummer 9 bleef tot nu toe 
onvindbaar). 28 Onder deze kinderen zijn er drie met de voornaam Wouter, te weten: 
• Wouter Cornelissen, meermalen nader aangeduid als den oudsten en/of van Asselt, stamvader 

van een geslacht van Asselt (Wouter 1); 
• Wouter Jansen Cornelissen (zie boven), stamvader van een geslacht Homoet29 (Wouter 2); 

• Wouter Cornelissen, meermalen nader aangeduid als de jongste en/of Goudkuil, stamvader 
van een geslacht Goudkuil (Wouter 3). 

Hiervoor is uiteengezet dat Wouter 2 geen zoon was van Jan Wouters, maar van diens broer 
Cornelis. Ook de beide anderen worden meermalen expliciet aangeduid als zoon van Cornelis 
Wouters en Lijsken Roelofs. Vervolgens is nagegaan of twee van de broers wellicht identiek 
kunnen zijn geweest. Die mogelijkheid moest echter ook worden uitgesloten op grond van de 
volgende overwegingen:3° 
• het nageslacht van de drie Wouters draagt drie verschillende familienamen en kan ook op 

andere wijzen van elkaar worden onderscheiden;31 

• op 17 mei 1690 krijgt Steven Cornelissen (vermoedelijk ongehuwd en kinderloos) goedkeu
ring op een dispositie ten behoeve van zijn broer Wouter Cornelissen den oudsten32 (= Wou
ter 1). Op dezelfde dag krijgt Cornelis Wouters Hooghmoet investituur en oprukking in het 
herengoed Ritberg als erfgenaam van zijn vader Wouter Cornelissen (= Wouter 2).33 Wouter 
1 is op die datum dus nog in leven (hij wordt trouwens ook in 1694 nog vermeld), terwijl 
Wouter 2 dan reeds moet zijn overleden. Wouter 2 kan dus niet identiek zijn met Wouter 1. 

• Wouter 3 is in 1720 nog in leven.34 Ook hij kan dus niet identiek zijn met Wouter 2. 

• Wouter 1 en Wouter 3 worden in hun naamgeving duidelijk van elkaar onderscheiden. 
Bovendien moet Wouter 1 vóór 22 september 170Y2 overleden zijn, terwijl Wouter 3 in 1720 

nog in leven is. Wouter 1 en Wouter 3 kunnen dus ook niet identiek zijn. 
Er lijkt dan ook geen andere conclusie mogelijk dan dat er in het gezin (gelijktijdig) drie 

Wouters zijn geweest. 

Onderlinge relaties 
De gevonden gegevens geven de indruk van een vrij hechte familieband, ook tussen de af
zonderlijke takken. Als leden van de familie naar elders (Amsterdam, Den Haag, Hattem) 
vertrekken onderhouden ze daar onderlinge contacten en worden ze in Apeldoorn ook niet 
uit het oog verloren. Familieleden (soms vrij verre) treden regelmatig op als voogden van min
derjarige kinderen of als doopgetuigen.35 Verder zijn er voorbeelden van borgstelling binnen 
de familiekring. 

Onder de nazaten van Aert Woutersen (IIIb} bevinden zich veel papiermakers. Tussen pa
piermakersfamilies vonden veel onderlinge huwelijken plaats,36 maar dergelijke huwelijken 
zijn binnen de hier beschreven familiekring niet aangetroffen. 

Nazaten van Jan Cornelissen Homoet uit de andere takken zijn wel meermalen met elkaar 
in het huwelijk getreden. In een paar gevallen waren de betrekkingen zo nauw dat huwe-
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Chronologisch overzicht 'Drie 1Vouters' 

Nr. 

0 

0a 

1 

2 

3 

4 

5 

Sa 

6 

7 

8 

8a 

8b 

9 

Datum Gebeurtenis Betrokkenen Bron Opmerkingen 

1547 Den Pas is in bezit van Engelbert van Orden RKK 1285 

ca. 1560 Schout van Brienen verkoopt die Pas, dat lang braak heeft gelegen en mil /anck heedt 428 1 RKK 1290/ 19 Datum onzeker, in elk geval voor 27- 11-
bewassen, aan Jan Cornelissen en Engelbert van Orden 157 1 

ca. 1570 Jan Cornelissm koopt tuin bij Orden (tijnsgoed) van de Scha lt Wi lhem Pannekoick, 428 1 RKK 1322/ 17 Datum zeer globaal (tussen 1569 en 
voordien haddit goed, als bezit van schout Brienen, braak gelegen. 1592) 

27-1 1-1 57 1 Jan Corneli ss Homoet opr. in Ritbroeck of Ritbergh in Orden 428 1 Hg660 Omdat er a lleen sprake is van opr. en niet 
Idem in Den ~as of Egbert van Ordensgoed in Orden Hg66 1 van inv. zijn de goederen wrs. reeds 

RKK 1287/13 eerder verworven. 

18-2- 159 1 Jan Cornelissen neemt betaling van herenguldens voor Den Pas op zich 428 1 RKK 1290/19 Engelbert van Orden er uit? 

1592 Hoemoets erfg. aangeslagen in schildschatting als inheemsen te Apeldoorn . Ook een 428 1? OAG Ah 591 0/l 5v0 Hoemoet over!.? 
Jan Cornelis aangeslagen (tot 1619/ 1620) Deze Jan Corn. is wrs. een ander. 

5-1 593 Als 4, maar nu: Jan Hoemoets erfg. onder Wormingen. 428 1? OAG Ah 5910/155 Jan Hoemoet over!.? 
Na 1593 niet meer vermeld. 

18-3-1 596 Dries Everts en huisvr. Die Ie kopen Hoemansgoedt van Jacob Arntsen Hg 678 zie ook Hg 679, 8a en 8b 

1599 Mechtelt Jams wed. Jan Cornelissen bezit tuin bij Orden (zie 1) 4683,428 1 RKK 1322/ 17 Naam 4683 nu vermeld, 428 1 is dus 
over!. 

3-10- 1607 Wouter Jansen en Woutergen Lubberts verwerven De Breeck in buurtschap Essen 427 1, 4272 Hg 155, 156 4683 over!. 
onder Garderen Verm. wonen ze er niet. 

29-1 0- 1608 Wa lter Jansen inv. in Ritbroeck of Ritbergh 427 1 Hg 660 Aangenomen dat hij zoon is van 428 1. 
Enkele malen opr. tot 7-7- 1632 

Idem in Den Pas of Egbert van Ordensgoed Hg66 1 Idem 

19-5- 16 15 Approbatie ,an koopovereenkomst d.d. 18-03-1 596 betr. Hoemansgoedt Hg 678 Zie Sa 

8-8- 16 17 Henrickien Driessen verklaart dat Hoemansgoedt eertijds in bezit was van Reijner Hg 678 (+ 679) Zie Sa en 8a. Relati e tussen Hoemoet en 
Cornelissen Hoemoet 4725 Jacob Arntsen? 

1-7- 1620 Wa lter Jansen & Woltergen Lubbers opr. De Breeck 427 1, 4272 Hg 156 Idem 1-7- 1626 
Wa lter Jansen idem in Ritbroeck of Ritbergh Hg 660 Idem 1-7- 1626 

Chronologisch overzicht. Voor het beschreven onderzoek is een grote hoeveelheid gegevens verzameld uit uiteenlopende bronnen. Omdat de samenhang daartussen 
vaak moeilijk is te zien, is een chronologisch overzicht opgesteld, waarvan hier een klein fragment wordt getoond. 



lijksdispensatie moest worden verkregen. Ook werd bijvoorbeeld gevonden dat twee broers 
trouwden met twee zusters. Onderstaand is een aantal opvallende huwelijken opgesomd. 
a. De zustersJantien en Willemken Cornelis (III-2 en IIl-3) trouwen met de broers Hendrik en 

Bessel Breunissen. 
b. De broers Wouter Cornelissen van Asselt ( den oudsten) (IVa) en Wouter (Jansen) Cornelissen 

(IVc) trouwen met de zusters Aeltjen en MechteltienJans, beiden dochters van Jan Breunis
sen. 

c. Lubbert Wouterse Goutkuijl (Vj) trouwt met Lubbertje Aelberts (Va-1), verwant in de vijfde 
graad. 

d. Wouter Cornelisse van Asselt (Vla) trouwt met Jannetje Lubberts Goutkuijl (Vj-1, dochter 
van het onder c genoemde echtpaar). Voor dit huwelijk is dispensatie verleend onder de ver
melding: broeder en zusters kinderen (dus in de vierde graad verwant). Volgens de paren
teel zijn zij echter langs een lijn in de vijfde en langs een andere in de zesde graad verwant. 
Een verklaring voor dit verschil is tot dusverre niet gevonden. 

e. Evert Barneveld trouwt (z) met Luitjen Wijnen (Vf). Zij waren in de vierde graad verwant en 
kregen dispensatie. , 

f. Lubbert Wijnen (Vg) trouwt met Dina Barneveld dochter van deze Evert Barneveld (zie e, 
hierboven), verwant in de vijfde graad, geen dispensatie. Door de ondereen f genoemde 
huwelijken werd: 
• Evert zwager van zijn dochter en schoonzoon; 
• Luitjen tante van haar broer en schoonzuster; 
• Lubbert zwager van zijn schoonvader en neef van zijn zuster; 
• Dina schoonzuster van haar vader en nicht van haar schoonzuster. 

g. Teunis Wijnen (Ve) en Peterken Wouters van Asselt (Vb) trouwen met respectievelijk Wil
lemtien en Derk Freriks van Marle, dochter en zoon van Frederik Derks en Anna Egberts. 

h.Wijn Teunis (Vlb) trouwt (1) met Gerritje Cornelis van Asselt (Vc-3), verwant in de zesde 
graad, geen dispensatie. 

i. Andries Gerrits Goudkuil (Vi-2) trouwt met Christina Homoet ( dochter van IVc-3 ), verwant 
in de zesde graad, geen dispensatie. 

j. De broers Hendrik Willem Wijnen (Vlf-3) en Cornelis Wijnen (Vlf-4) trouwen met de zusters 
Aaltjen en Hendrikje Martens, dochters van Marten Teunissen en Gergjen Tijmans. 

II 

IIIa IIIb 

1 
!Va IVb IVc IVd IVe 

1 1 
1 

1 1 ~ 
Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg 

1 ~ r-1--7 
Vla VIb Vlc VId Vle VIf 

Vh Vi Vj Vk 

r-h 
VIgVIh Vli 

VI Vm Vn 

1 
Vlj 

Verkort overzicht parenteel van Jan Cornelissen Homoet (staaksgewijs) 
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4. Parenteel van Jan Cornelissen Homoet 
Alle dopen en kerkelijke huwelijken zijn, tenzij anders vermeld, (Nederduits) Gereformeerd. 

De oudste generaties 
I. Jan Cornelissen 37 Homoet, over 1. vóór 1600, bezitter van de herengoederen Ritberg en Den Pas, 
alsmede van een tijnsgoed (tuin), alles in de buurtschap Orden onder Apeldoorn,38 aangesla

gene in de verponding in de buurtschap Wormingen aldaar, tr. Mechtelt]anss, overl. na haar 
man. 
In het tijnsregister 1569-1599 staat in de marge een notitie, die erop wijst dat Jan op Hoog-Buurloo 
woont.39 Op 18 februari 1571 neemt hij het herengoed Den Pas voor zijn rekening.40 Op 15 oktober 1571 

wordt Jan Cornelisz ofte Hoemoet aangesproken door Nee! Herberts omdat hij geweigerd zou hebben de 
lammerthient te betalen.•• Vóór het afsluiten van het tijnsregister 1569-1599 wordt zijn tijnsgoed over
geschreven op zijn weduwe Mechtelt Janss met haar kinderen (cum pueris).4' In de schattingsregisters 
voor de verponding (schildschatting) van 1592, 1593, 1594 en 1599 is onder Wormingen sprake van (Jan) 
Hoemoets e,fg.43 Vanaf 159844 wordt/worden Wouter Jans Hoemoet(s erffgen.) aangeslagen. In 1592 en 1593 

worden de aangeslagenen vermeld onder de inheemsen, daarna steeds onder de uitheemsen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Wouter]ansenHomoet, volgt ll. 

II. Wouter Jansen Homoet,45 over 1. circa 1637, 46 bezitter van de herengoederen De Breeck in Es
sen onder Garderen (samen met zijn vrouw), alsmede Ritberg en Den Pas in Orden onder Apel

doorn, tr. vóór 3-10-1607 WoutertjenLubberts, overl. verm. tussen 1626 en 1632. 
Wouter wordt in Apeldoorn aangemerkt als uitheems, wellicht woont het gezin op De Breeck. Voor dit 
goed krijgt hij samen met zijn vrouw op 1 juli 1626 oprukking, bij de volgende oprukking op 7 juli 
1632 wordt zijn vrouw niet meer vermeld; verondersteld wordt daarom dat zij inmiddels is overleden. 
Wouter verhuurt in 1624 een deel van Den Pas aan Timan Jacobsen, die er een kleine papiermolen op 
bouwt. 47 Na Wouters dood erft de oudste zoonJ an ( de zaal weren van) de drie herengoederen. Het bijbe
horende grondbezit blijft wellicht onverdeeld bezit van de gezamenlijke kinderen. Van het verhuurde 
deel van Den Pas staat dit vast: in 1654 procederen de kinderen (resp. hun erfgenamen) tegen Willem 
Thiemensen (zoon van Timan Jacobsen) over f 600 van voorschene pacht van de gront van een pampier male 
neffens eenige verstreek te pen[ ningen]. 48 

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel zeker): 

Van het goed Den Pas isniets meer terug te vinden. Vanaf de 1sa, eeuw is het aangeduid als De Hogenhof. 
De boerderij van die naam is kort voor de tweede wereldoorlog gesloopt om plaats te maken voor de Koning 

Willem III kazerne (collectie CODA) 
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Uddel Beemte 

Noord Apeldoorn 
Loo Anklaar 

Hoog Soeren APELDOORN 
Zevenhuizen 

Assel 

Brink Woudhuis 
Orden Wormingen 

Ugchelen 

Engeland Lieren 
BEEKBERGEN Oosterhuizen 

Hoenderloo 
LOENEN 

Zilven 
Woeste Hoeve 

Globale aanduiding van de dorpen en (vroegere) buurschappen in de huidige gemeente Apeldoorn. 
Met toestemming overgenomen uit Otten. 

1. Jan (Johan) Woutersen, bezitter van de herengoederen De Breeck (tot 22-1-1642), den Pas, 
Ritberg aentveen en Ritberg aentvelt (vanaf 22-1-1642), over 1. circa 1652 (kinderloos), tr. vóór 

17-7-1637 Aertken Thonis. 
Mogelijk koopt Jan zijn mede-erfgenamen van de herengoederen voor een deel uit; in elk geval 
is zijn broer Cornelis op 25 juli 1637 in staat een eigen herengoed (Ritberg aent velt) te kopen. Later 
verkoopt Cornelis dit goed aan Jan en koopt van hem De Breeck. Jan woont op Ritberg aent veen als 
hij op 22 april 1651 dit goed aan zijn broer Cornelis verkoopt, maar bedingt het levenslange recht 
op gebruik van de helft daarvan en voor zijn vrouw (als zij hem zou overleven) het recht om er te 
wonen en 1/4 van de appels te genieten. Kort daarna moet hij zijn overleden, want op 19 mei 1652 

verklaart zijn broer Jorrien dat Jan kort tevoren kinderloos is overleden.49 In de verponding van 
1652 wordt Jan nog aangeslagen voor drie items: huis en hof van drie spint en zes molder zaailand 
voor f 7-7-2 (waarschijnlijk Ritberg aent veen); een verpacht huis met hof van één schepel en acht 
molder zaailand voor f 9-16-2 (waarschijnlijk Ritberg aent velt) en de grond, waarop Willem Timans 
papiermolen ligt met enig bijbehorend land voor f 6-13-4 (onderdeel van Den Pas).50 Dit laatste is 
merkwaardig, want Den Pas was sinds 30 juli 1649 in het bezit van Aert Woutersen (IIIb). 

2. Lubbert Woutersen, over 1. vóór 1654, mede bezitter van Den Pas, tr.Jutte Wychmans, over 1. na 

1654. 
Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren, die in 1654 nog onmondig waren.' ' Jutte tr. (2) Jan Jansen 
op de Kleine Heese.5' 

3. Cornelis Woutersen van Asselt, volgt IIIa. 
4. il.ere woutersen, volgt IIIb. 
5. Jurrien (Jorrien) Woutersen. 

Jurrien erft het herengoedRitbergaentveltvan zijn overleden broer Jan (investituur 19 mei 

1652), maar verkoopt dit al snel door aan zijn broer Cornelis (transport 15 januari 1653).53 

Bij het proces in 1654 wordt hij niet genoemd bij de erfgenamen van zijn vader. Dit zou 
kunnen betekenen dat hij toen al was overleden, maar het kan er ook op duiden dat hij, 

na verkoop van zijn Apeldoornse bezittingen, naar elders is vertrokken. 
6. Thonis Woutersen. 

Genoemd bij het proces in 1654. 
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Cornelis Wouters en van Asselt en zijn negen kinderen 
Illa. Cornelis Woutersen van Asselt (t Asselt, te Velthuijsen), pachter van het goed Asselt (1648, 

1652), later landbouwer te Noord Apeldoorn (Veldhuizen), bezitter van de herengoederen 

De Breeck, Ritberg aent veen, Ritberg aent velt, Olden Willem Mullers steed_jen en]onckeren Erff, over 1. 
Apeldoorn tussen 10-11-1660 en 4-6-1661, tr. vóór 25-7-1637 Lijsken Roeloffs, over 1. tussen 11-11-

1663 en 11-11-1664. 
Het door Cornelis gepachte goed Asselt bestond uit huis en hof van één schepel en 16 mud of molder 
zaailand en omvatte ook groot heeghout van Ackermaalen (bos waaruit hakhout kon worden gewonnen). 
Het werd in de verpondingen van 1648 en 1652 hoog aangeslagen. Zijn bezit in Orden, omvattend huis, 
hof en tien schepelland, waarschijnlijk Ritberg aent velt, was verpacht en werd veel lager aangeslagen. 54 

Vermoedelijk erft Cornelis van zijn ouders gedeelten van één of meer van hun herengoederen. Door 
aankoop en ruil binnen de familie komen hij en zijn vrouw uiteindelijk in het bezit van De Breeck onder 
Garderen en de twee Ritbergs onder Orden. Door aankoop van derden worden de twee goederen in Veld
huizen verkregen. Zij bezitten daarnaast tijnsgoederen in Noord-Apeldoorn." De eerste twee percelen 
daarvan vererven op zoon Steven, het derde op Wouter Cornelissen van Asselt.56 

Als zij hun einde voelen naderen maken Cornelis en Lijsken een dispositie (beschikking), waarin zij 
bepalen dat - in afwijking van het normale gebruik - de oudste zoon Wouter Cornelissen (IVa) huijs 
ende hoff met alle getimmer staende op het goet S']onckeren Eif.f zal erven en, samen met zijn jongste broer Jan 
Cornelissen, al het bijbehorende land. De andere vier herengoederen moeten in zeven gelijke delen 
onder de andere zeven kinderen worden verdeeld." Er waren dus op dat moment negen kinderen in 
leven. In latere akten wordt melding gemaakt van een magescheid, dat op 4 juni 1661 is gesloten tussen 
Cornelis' weduwe en de nagelaten kinderen. Op 11 november 1663 wordt vermeld dat in het magescheid 
onder meer is bepaald dat Lijsken haar leven lang de helft van de goederen zal behouden (zij is dan dus 
waarschijnlijk nog in leven) en voorts dat de landerijen van de vijf herengoederen zullen worden 'her
verkaveld' om tot de zeven gelijke porties te komen.' ' Op 11 november 1664 blijkt dat Lijsken inmiddels 
is overleden.59 De toedeling vanRitberg aan Wouter Jansen Cornelissen wordt pas op 6 maart 1669 en die 
van Ritberg aent velt aan Wouter Cornelissen de jongste zelfs pas op 3 april 1680 geregistreerd door de 
Rekenkamer.6° Claes jen Cornelis verwerft met haar man Wijn Teunissen enkele gedeelten van]onckeren 
Eif.f en ook ander bezit (geen heren goed). 

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel zeker, negende kind niet gevonden): 

1. WouterCornelissen vanAsselt(den oudsten), volgt !Va. 

2. Jan tien Cornelis, tr. HenderickBreunissen. 
3. Willemken Cornelis, tr.BesselBruenis. 

De echtgenoten vanJantien en Willemken waren broers, samen verwerven zij De Breeck, dat zij di
rect na de investituur op 11 november 1664 doorverkopen. 6 ' 

4. Claes_jen Cornelis, volgt !Vb. 
5. Steven Cornelissen van Asselt, over 1. tussen 17-5-1690 en 23-2-1694 ( ongehuwd•' ). 

Bezit naast het op 11 november 1663 verworven herengoed Olden Willem Mul/ers steedjen nog verschil
lende tijnsplichtige goederen, verwerft op 19 november 1684 2 halve vierendelen in hetHoogsoerder 
bos.63 Verkrijgt meermalen goederen in pandschap wegens uitgeleend geld.•• Waarschijnlijk is hij 
eigenaar van de Huygensmolen in de buurtschap Wiessel onder Apeldoorn.•• Op 17 mei 1690 krijgt 
hij goedkeuring op de benoeming van zijn oudste broer tot erfgenaam van zijn herengoed; deze 
krijgt daarop investituur op 23 februari 1694.•• 

6. Wouter Jansen Cornelissen, volgt IVc. 
7. WouterCornelissen (de_jongste) Goudkuil, volgt IVd. 
8. Jan Cornelissen van Asselt, jongste zoon, vermoedelijk ongehuwd, bezitter van de helft van 

het herengoed]onckerenE,jfte Noord-Apeldoorn. 
Zijn naam is alleen aangetroffen samen met die van zijn oudste broer. Hoewel daarvoor geen en
kele concrete aanwijzing is gevonden is het denkbaar dat hij lichamelijk of geestelijk gehandicapt 
was. Laatste vermelding 1 mei 1697. 
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Van Asselt 
IVa. Wouter Cornelissen van Asselt (den oudsten), bezitter van de zaalweer en de helft van het 

land van het herengoed]onckeren Eif.f te Noord-Apeldoorn (Veldhuizen), alsmede (vanaf 1694) 

van Olden Willem Mul/ers steedjen, overl. tussen 1-5-1697 en 22-9-1703, tr. Kootwijk 22-2-1667 

Aelijen]ans, jongedochter van Kootwijk, dr. van Jan Breunissen. 
In 1676 koopt Wouter 4 '/, morgen tijnsplichtig land onder Noord-Apeldoorn.67 Op 11 november 1663 
krijgt hij investituur en op 1 mei 1697 voor de laatste maal oprukking voor het]onckeren Erff, op 22 sep
tember 1703 verklaren zijn kinderen dat hij vooreenigen tijtindenHeere was komen t'ontslapen. De zaal weer 
van het Jonckeren Erjf vererft op zijn oudste zoon Cornelis, het bijbehorende land blijft gezamenlijk 
bezit van zijn zes nog levende kinderen.6' Van 0/den Willem Mul/ers Steedjen blijven zowel het land als de 
zaal weer onverdeeld bezit van de gezamenlijke kinderen. Pas op 2 mei 1720 komt dit laatste heren goed 
ook op naam van Cornelis, die in de jaren daarna zijn medebezitters uitkoopt. Uit het register op de 
protocollen van de herengoederen•• blijkt dat rond 1706 tussen de broers en zusters enkele verpandin
gen van hun aandelen in de goederen hebben plaatsgevonden. Twee van de kinderen vestigen zich in 
Den Haag. 

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel zeker): 70 

1. Jenneken Wouters (van Asselt), volgt Va. 
2 . Peterken WoutersvanAsselt, volgt Vb. 

3. Cornelis Wouters en van Asselt, volgt Vc. 
4. Lubbert Woutersen van Asselt, ged. Apeldoorn 3-3-1678, over!. vóór 23-2-1679. 

5. LubbertWoutersenvanAsselt, volgtVd. 
6. Lijsbetje Wouters van Asselt, ged. Apeldoorn 19-2-1682, over!. vóór 12-1682. 

7. Elisabeth (Lijsbet, Lijsbetje) Wouters van Asselt, ged. Apeldoorn 12-1682, over!. vóór 23-11-1737, 

tr. Derck Hendricks Hissinck, over 1. vóór 23-11-1737. 
Op zo november 1706 geeft Lijsbet haar 1/6 part in de beide herengoederen voor f 1600 aan Peter ken in 
onderpand. Spoedig daarna werd het pand weer ingelost. Op 23 november 1737 krijgen de voog
den van de minderjarige kinderen van het dan reeds overleden echtpaar Hissinck, permissie om 
hun aandeel in de beide ouderlijke herengoederen te verkopen aan de zaal weer bezitter (zie verder 
De Beer VIb ). 

8. Thonis (Anthony) Woutersen van Asselt, ged. Apeldoorn 22-7-1688, burger en mr. broodbak

ker te 's-Gravenhage, overl. ald. z-3-1782 (door verval van krachten, betaaldf 30 impost, 

begr. ald. Kloosterkerk). 
Thonis vertrekt naar Den Haag, waar hij op 25 april 1714 het burgerschap verwerft. Zijn voornaam 
krijgt daar een deftiger aanzien en het patroniem wordt niet meer gebruikt. Hij trouwt er twee 
maal en krij gt vijf kinderen, die waarschijnlijk geen van allen volwassen worden. Kennelijk gaat 
het hem in materieel opzicht wel voor de wind, want na zijn overlijden krijgen zijn talrijke achter
neven en -nichten royale legaten (zie verder De Beer VIc). 

Va. Jenneken Wouters (van Asselt), geb. verm. Apeldoorn 1667-1674,7' tr. Albert Gerrits, overl. 
vóór 26-8-1706.7' 
Het staat niet geheel vast datJenneken de naam van Asselt heeft gevoerd. Op z6 augustus 1706 krijgt zij 
als weduwe het 1/6 part van Lubbert Wouters (Vd) in]onckerenErjf en waarschijnlijk ook van 0/den Willem 
Mul/ers steedjen voor f 1700 in onderpand. Zij krijgt omstreeks 1706 tevens goedkeuring voor een verpan
ding aan Lubbertien Alberts (haar elfjarige dochter?). 

Uit dit huwelijk: 

1. Lubbertje (Lubbetien) Aelberts (Albers, Alberts), ged. Apeldoorn 24-11-1695, overl. ald. 12/18-1-

1746 ( onder 't Broekland), tr. Lubbert Woutersen Goudkuil (zie Vj, volgt). 
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Vb. Peterken Wouters van Asselt, overl. 's-Gravenhage 9-11-1759 (datum aangifte impost, pro 

deo ), tr. Heerde 27-6-1706 DerkFreriks van Marle, ged. Heerde 29-8-1680, zn. van Frerik Derks 
en Anna (Anneken) Egberts. 
Peterken heette in Apeldoorn Peterken Wouters en in Den Haag Petronella van Assel(t). Zij kreeg in 
1706 het aandeel van Lijsbet in de herengoederen in onderpand (zie boven). Op 7 mei 1728 heeft Peter
ken haar recht van pandschap overgedaan aan Lubbert Wouters (Vd) en LubbertjeAelberts Echtelieden. 
Peterken en Derk woonden achtereenvolgens in Heerde en Vaassen. Mogelijk hebben zij ook nog in 
Den Haag gewoond, waar hun zoon Egbert zich had gevestigd. In elk geval is Peter ken/Petronella daar 
overleden. Zij was toen 90 jaar en stierf door vergaan van levensgeesten. 

Uit dit huwelijk: 73 

1. Egbert, ged. Heerde 3-4-1707, mr. broodbakker te 's-Gravenhage, overl./begr. ald. 24/27-11-

1789. 
z. Walter, ged. Vaassen 23-2-1716. 

Vc. Cornelis (Cnelis) Woutersen van Asselt (van Velthuysen), ged. Apeldoorn 20-9-1674, bezitter 
van de herengoederenJonckeren Erf! en Olden Willem Mul/ers steedjen,74 schatter voor de omslag 
der vier speciën in de Hoge en Vrije Heerlijkheid ' t Loo, overl./begr. Apeldoorn 7/12-3-1751, tr. 
Hendrikje Hendriks Buijtenhuijs, ged. Apeldoorn 9-4-1680, overl. Apeldoorn vóór 26-6-1739, 
dr. van Henderik Gerrits Buijtenhuijs, landbouwer in Wenum enJentjeJansen. 
Het gezin woonde te Noord Apeldoorn, mogelijk op een van de herengoederen. Blijkens de aanslag in 
de verponding75 had Cornelis een vrij groot grondbezit, grotendeels afkomstig van zijn vader, maar ook 
van zijn zwager Barthold Hendriks Buijtenhuijs en van derden.76 In het register van ingezetenen van 
Apeldoorn uit 1747 staat hij te boek als weduwnaar met 1 kind (Jannetje?).77 In 1749 woonde hij bij zijn 
oudste zoon en werd over hem vermeld: waerschijnlijk een capitalist.78 Over hem wordt in hetzelfde jaar 
opgemerkt dat hij is oud & bijna niet meer in staat, maar wel de bequaamste zetter ( = schatter).79 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Wouter Cornelissen van Asselt, volgt Vla. 

2. Aeltje Cornelissen van Asselt, ged. Apeldoorn 15-3-1709, overl. ' s-Gravenhage 9-7-1770 (zie 

DeBeerVIa.2). 

3. Gerritje (Grietje) 8° Cornelis van Asselt, ged. Apeldoorn 24-8-1711, overl./begr. ald. 15/19-7-
1762, tr. Wijn Teunissen (zie Vlb, volgt). 

4. Hendrik Cornelissen van Asselt, geb./ged. Apeldoorn 10-1719 (get. Lubbert Goudkuijl, Teunis 
Wijnen), meesterbakker te ' s-Gravenhage, overl./begr. ald. 7/12-8-1780, tr. 's-Gravenhage 

11-4-1751 Sophia Cailliou (zie verder De Beer VIIb ). 
5. Jannetje Cornelis van Asselt, geb./ged. Apeldoorn 11-4-1721 (get. Lubbert Goudkuijl, Teunis 

Wijnen), over 1. vóór 17-3-1751. 81 

Vla. Wouter Cornelissen van Asselt, ged. Apeldoorn 6-3-1707, overl./begr. ald. 3/7-5-1760, tr. 
A peldoorn 17 46 (met dis p e ns1tie a l s broers en susters kinderen)•• Janneije Lubberts Goudkuil (zie 
Vj-1, volgt). 
In 1747 was het echtpaar nog kinderloos, zij hadden een inwonende knecht(Jannes Gerrits) en een meid 
(J anna Jans). 83 Na het overlijden van vader Wouter wordt de voogdij over de minderjarige kinderen uit
geoefend door Wijn Teunissen (VIb) en Lubbert Goudkuil (Vj). 

Uit dit huwelijk: zeven kinderen84 (zie De Beer VIIa). 
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Vd. Lubbert Wouters en van Asselt, ged.Apeldoorn 23-2-1679, tr.Janna(Johanna)JansvanLoon.85 

Op 26 augustus 1706 krijgt Lubbert goedkeuring op verpanding van zijn 1/6 part in de ouderlijke he
rengoederen aanJenneken Wouters (Va). Over hem is verder vrijwel niets gevonden. 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Lijsebeth, ged. 12-2-1702. 

2. Wouter, ged. 22-7-1703 (get. 'de dogter Lijsbeth'). 86 

3. Jannes, ged. 29-2-1705.87 

4. Aa/tien, ged. 11-3-1708. 

Claesjen Cornelis, Wijnen 
IVb. Claesjen Cornelis, geb. Apeldoorn, overl. ald. 17-8-1712,88 otr. Barneveld 12-7-1668 (Wi
nandt Tuenissen JM van Barneveldt en Claesien Cornelissen Jdr van Apeldoorn), tr. ald. 1668 (geconfir
meert tot Barnevelt met attestatie) Wijn Teunissen (Raedemaecker, van Bernevelt), ged. Barneveld 

21-3-1641, landbouwer89 te Noord-Apeldoorn (Veldhuizen), houtrichter van de [Hoog]soerense 

Hege (1702),90 overl. Apeldoorn tussen 1708 en 1712, zn. van Teunis Gerritsen (de) Rademaker, 

rademaker in Barneveld, en Aeltgen Everts. 9' 

Het gezin woont aanvankelijk in Barneveld en verhuist tussen 1670 en 1675 naar Noord-Apeldoorn. 
Claes jen bezit met haar man, als erfdeel van haar ouders, een gedeelte van het herengoed]onckerenEtjf9' 
Het bestaat uit een huis en hof,93 vier mud zaailand, een dardepartvan een vierendeel holt in de hooge Soerelder 
bos en 1/4 gemeente bij het huis. Verder bezit het echtpaar nog acht schepel zaailand onder Veldhuizen en 
Wenum, zeven morgen hooiland, enkele aandelen Hoogsoerder bos en heege,94 alsmede markerechten 
in de marken Wenum en Noord-Apeldoorn. Onder het bosbezit is ook de tijnsplichtige area inHoechZoe
ren sit[ uatu]s prope imaginem Sancta Maria: ( terrein in Hoogsoeren, gelegen nabij het beeld van de heilige 
Maria).95 Na hun overlijden blijft het onroerend goed onverdeeld bezit van hun vijf kinderen,96 maar 
Reijer draagt in 1725 zijn deel over aan Lubbert, Teunis en Luijtjen.97 Het goed wordt geëxploiteerd 
doorTeunis Wijnen, die als enige van de kinderen in Noord-Apeldoorn blijft wonen. 

Uit dit huwelijk (volgorde vrij zeker): 

1. Cornelis (Cnelis) Wijn(en), ged. Barneveld 17-10-1669, begr. Hattem 12-6-1719 (in de kerk, 
recht 7 gulden), burger van Hattem, otr. Hattem 20-5-1708, tr. ald. kerk 6-1708 (TM onder 
Apeldoren, wv te Hattem) Berentjen}ans, ged. Hattem 1-9-1661, begr. ald. 28-6-1737 (in de 

kerk, recht 7 gulden), dr. van Jan Egberts. 
Berentjen otr./tr. (1) Hattem 4-7/1-8-1706 Gerrit Brandts (in de Voskuil), schoenmaker te Hattem, 
over!. ald. ca. 10-1706,98 waarvan geen kinderen. 

Uit de inventaris van Cornelis' nalatenschap99 valt op te maken dat hij een gemengd boerenbe
drijf heeft gehad. Het kinderloze echtpaar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd en moet een 
redelijke welstand hebben genoten: zij bezitten een huis met een stal in de Ridderstraat in Hat
tem, bezitten beiden grond en worden beiden in de kerk begraven. Bij het overlijden van zijn ou
ders schaft Cornelis een rouwkleed (rok, broek, camisool, kousen, schoenen, hoed) aan ter waarde 
vanf 50. Na zijn overlijden kost de rouwkleding van Berentjenf 100. Cornelis en Berentjen laten 
m eermalen testamenten opmaken, waarin de begunstig den nogal eens wisselen. Na het overlijden 
van haar eerste man procedeert Berentjen tegen haar schoonfamilie over de erfenis. Na het overlij
den van Cornelis procederen diens broers en zuster tegen Berentjen, eveneens over de erfenis. De 
processtukken geven een aardig beeld van hetgeen Cornelis van zijn ouders heeft geërfd en van de 
kosten van zijn begrafenis (f 88-6-8, waarvan circaf 45 voor eten en drinken). '00 

2. Teunis Wijnen, volgtVe. 

3. Luitjen Wijnen, volgt Vf. 
4. Lubbert Wijnen, ged. Apeldoorn 28-3-1675, overl. ald. vóór 22-9-1678. 

5. Lubbert Wijnen, volgtVg. 
6. Reijá Wijnen (van Barneveld), volgt Vh. 
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Ve. Teunis wij·nen, geb. verm. Apeldoorn 1670-1674,101 landbouwer te Noord-Apeldoorn 

(Veldhuizen), gezworene van de Noord-Apeldoornse mark, overl./begr. Noord-Apeldoorn/ 

Apeldoorn 19/25-3-1762, otr. (1) Heerde 4-7-1716 Um te Noort Apeldoorn, jd te Heerde) Willemtien 
Vreeriks (Freriks) van Marle, ged. Heerde 5-12-1686, over 1. tussen 1721 en 1724, dr. van Frederik 

Derks (van Marle) en Anna Egberts; tr. (2)Aartien]ans Buurmans, overl./begr. Apeldoorn 17/21-

4-1755. 
Teunis exploiteert de ouderlijke boerderij c.a, die eigendom is van de gezamenlijke kinderen. Zijn 
broers en zuster (resp. hun erfgenamen) dragen hun deel op 10 augustus 1756 aan hem over.'0' Daar
naast bezit hij nog heel wat meer grond.103 Hij laat zijn belangen in Hattem (ondermeer in het bovenge
noemde proces tegen Berentjen Jans) meestal behartigen door zijn zwager Evert Barneveld (zie Vf). Hij 
is langdurig gezworene van de marke Noord-Apeldoorn; als zodanig wordt hij voor het eerst vermeld 
op 9 oktober 1725, omstreeks 1756 draagt hij de functie over aan zijn zoon Wijn Teunissen.'04 Hij bezit 
een vierendeel in de marke Wenum.105 In 1747 hebben hij en zijn (tweede) vrouw thuis nog één kind en 
één meid (N eel tj e Teun is). 106 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Klaesien Teunis, ged. 25-6-1717, verm. jong gestorven.101 

2. wij·n Teunissen, volgt Vlb. 

3. Kornelis Teunissen, volgt Vlc. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

4. Steven Teunissen, ged. 10-12-1724, jong over 1. (bijschrift in doopregister: obijt). 
5. Steven Teunissen (Wijnen), volgt Vid. 

Vlb. Wijn (Wien) Teunissen, ged. Apeldoorn 18-9-1718, landbouwer in Noord Apeldoorn, ge

zworene van de Noordapeldoornse Mark, overl./begr. ald. op 't Loo/Apeldoorn 9/13-9-1780, 

tr. ( 1) Gerritje Cornelis van Asselt ( zie V c-3 ); tr. ( 2 )J acomina (Willemina) Harms Dijkmans, overl./ 

begr. Noord-Apeldoorn/ Apeldoorn 3/9-1-1784 (als de huisvrouw van RoelofBerends). 
Jacomina otr./tr. (2) Apeldoorn 26-10/17-11-1782 RoelofBerends Nieland, overl./begr. ald. 18/24-12-1792. 
In 1749 heeft het echtpaar een huis, zes mergen sandagtig land, drie knechten/meiden en twee haardste
den.'08 Op 19 april 1762 sluiten Wijn en Gerritje enerzijds en zijn halfbroer Steven (VId) en diens vrouw 
JennekenJans anderzijds een magescheid over de nalatenschap van hun vaderTeunis Wijnen (Vd). Wijn 
erft de ouderlijke boerderij en een vol en een half vierel in het Hoogsoerder bos, op 3 mei 1762 verkoopt 
Wijn aan Steven een akker Claassen Hoeckjen , groot twee schepel, in Wenum.'09 Hij had deze geërfd van 
zijn tante Luitjen Wijnen (zie Vf). Na het overlijden van Gerritje worden tot voogden over de twee 
minderjarige kinderen benoemd hun ooms Steven Teunissen Wijnen (VId) en Albert Goudkuil (Vj-8). 
In 1766 wordt het bosbezit in twee transacties verkocht aan de schout mr. Huijbert van Hamelde en 
Bernardina Verstege, echtelieden, en aan de Prins van Oranje, voor respectievelijkf 2110-10 enf 450."0 
Na het overlijden van vader Wijn worden tot voogden over de dan nog minderjarige Harmina benoemd 
haar halfbroer Cornelis Wijnen en Willem Brouwer,"' later wordt aan Cornelis nog toegevoegd Paul 
Herink. De voogden stellen borgen op 4 januari 1782 respectievelijk 16 februari 1784."' Op 28 november 
1782 verkopen RoelofBerendsen enJacomina Dijkman aan hun stiefzoon Cornelis Wijnen vijf percelen 
zaai- en hooiland voor f 1317."3 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Hendercie (Wijnen), ged. 8-1-1749 (bijschrift: obiit), overl./begr. Apeldoorn 8/11-1-1749 ( op 't 

Loo/ in de heerlijkheid). 

2. Cornelis Wijn(en), ged. 6-12-1750,114 landman, overl. Apeldoorn 19-1-1825,115 otr./ tr. Apel

doorn 23-7 /15-8-1784 (JM geboren en wonachtig onder Apeldoorn, JD geboren onder Kolmsgate en 
thans wonachtig onder Apeldoorn) Maria Sprokholt, geb. Colmschate, over 1. Apeldoorn 12-1-

1830. 
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3. Willemp_je Wijnen (Wienen), ged. 11-11-1753, overl./begr. Noord-Apeldoorn/ Apeldoorn 21/27-
12-1803 ( de huijsvrouw van Jan Everts), otr./tr. Apeldoorn {JM,JD, beide wonende onder Apel
doorn) 20-4/13-5-1781JanEverts, geb. Apeldoorn, overl. Noord-Apeldoorn 14-11-1808. 
Het echtpaar verwerft 18 januari 1783 het herengoed het Veldhuys in Veldhuizen (Noord-Apel
doorn)"6 en op 3 mei 1783 circa 2'/2 morgen hooiland Het Nieuwe Land achter Schoonbroek onder Apel
doorn."' Er werden zes zoons gedoopt te Apeldoorn 1783-1794, waarvan twee of drie jong overle
den zijn. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

4. Christina, ged. 12-6-1768, overl./begr. Apeldoorn 18/21-9-1769. 
5. Gerritje, ged. 20-10-1771 (bijschrift: obiit), overl./begr. Apeldoorn 1/5-10-1773. 
6. Harmina (Hermina) Wijnen, geb./ged. 2/9-10-1774 (get. Niesje Aalbers), tr. Apeldoorn 6-1-

1799 {JM /30/,JD /25/, beijde onder Apeldoorn )Johannes Jacobs. 

Vlc. Kornelis Teunissen, ged. Apeldoorn 23-2-1721, overl./begr. Noord-Apeldoorn 19/22-11-
177 4, tr. "8 Anneken (Annetjen) Heimerink (Hemminks, Harmens), overl./begr. Noord-Apeldoorn 
7 /13-3-1753. 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Lijs.fen Cornelis, ged. 31-3-1737, verm. jong gestorven. 
2. Lijs.fen Cornelis, ged. 8-11-1739. 
3. Harmina Cornelis, ged. 3-5-1744, was 5-3-1775 doopgetuige ald. 

Vid. Steven (Stephen) Teunis Wijnen, ged. Apeldoorn 8-12-1726, overl./begr. Noord-Apeldoorn/ 
Apeldoorn 31-1/6-2-1800, tr.Jenneken (Jannigje)Jans, overl. Noord-Apeldoorn 12-1-1801 (ver
dronken). 
De naam Wijnen ontwikkelt zich geleidelijk van onderdeel van Steven's patroniem tot een vaste fami
lienaam, de kinderen dragen allen het patroniem Stevens, maar de jongsten worden aan het eind van 
hun leven aangeduid met de familienaam Wijnen. 

Op z1 september 1765 transporteert het echtpaar 2'/2 schepel zaailand in de Wenumssen Ouden Enck 
voor f 190 en op 27 mei 1766 '/2 vierendeel van een vol deel in de Hoog Soerder bosch &marke voor f 1508 en op 
25 juli 1767 een vol vierendeel in de HoogZoerder Hege voor f 450, beide laatste aan de Prins van Oranje."9 

Op 15 mei 1776 kopen zij een akker op de VeldhuijserEnck voor f 170."° HetKlaasenHoekje (zie VIb) wordt 
op 6 september 1790 verkocht voor f 130."' 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Aardje Stevens, ged. 26-11-1752, over 1. Apeldoorn 9-12-1752. 
2. Theunis Stevens, ged. 14-10-1753, overl./begr. Noord-Apeldoorn/Apeldoorn 5/6-8-1754. 
3. Aardje Stevens, ged. 2-11-1755, jong overl.? 
4. Janna (Johanna) Stevens, ged. 23-10-1757, otr./tr. Apeldoorn 6/29-2-1784 {JM wonachtig onder 

Beekbergen.JO wonachtig onder Apeldoorn) Hendrikus H endriksen . 

5. Aaltje Stevens, ged. 27-1-1760, overl./begr. Noord Apeldoorn/ Apeldoorn 18/22-7-1778. 
6. Hendercie Stevens, ged. 4-4-1764, overl./begr. op 't Loo/Apeldoorn 10/14-7-1778. 
7. doodgeboren kind, geb. Noord-Apeldoorn 3-7-1767, begr. Apeldoorn 6-7-1767. 
8. Margrita Stevens Wijnen, ged. 18-9-1768, overl./begr. Noord Apeldoorn/Apeldoorn 22/28-1-

1804, verm. ongehuwd. 
9. Megtelt Stevens Wijnen, ged. 25-11-1770, overl. Uddel 2-9-1815, tr. Apeldoorn 9-3-1800 {JM 

(23),JD (28), beijde onder Apeldoorn) Samuel Samuelsen Karman, ged. Apeldoorn 5-10-1777, 
landman te Noord-Apeldoorn, over 1. Apeldoorn 28-3-1822. 
Samuel tr. (2)AaltjenJans. 

388 Gens Nostra 62 (2007) 



Megtelt droeg bij overlijden de familienaam Wijnen, Samuel nam de naam Karman vermoedelijk 
in 1812 aan. Uit dit huwelijk: acht kinderen, gedoopt te Apeldoorn 1800-1810, vier kinderen (waar
van één ongedoopt) overleden aldaar 1803-1809. 

Vf. Luitjen (Lutje, Lucretia) Wijnen, geb. verm. Apeldoorn 1670-1674, kinderloos overl., 122 begr. 

Hattem (in de kerk, grafrecht f 7:-:-) 6-3-1751, otr./tr. (1) Hattem 23-3/9-4-1710 (WM alhier,JD 
van Appelthoorn) Evert Gerrits (van) Barneveld, ged. Hattem 27-5-1666, gildemeester van het 

tappersgilde en provisor van de Gemeene Armen ald., begr. ald. (in de kerk) 3-3-1722, zn. van 
Gerrit Teunissen Rademaker, rademaker te Hattem, en Lubbigjen Harms;" 3 otr./ tr. (2) Hat

tem 25-11/10-12-1724 (weduwenaar van Grietje Gerrits van der Maten, weduwe van Evert Barneveldt, 
beide van Hattem) LambertvanEs(sen), ruiter, monopolist, winkelier te Hattem, begr. ald. (in de 

kerk) 2-3-1756. 
Op 3 september 1750 maken Lambert en de zieke Luitjen een nieuw testament. Zij kent legaten vanf 100 
toe aan elk van de zes kinderen van haar broer Lubbert Wijnen (Vg) en vanf 200 aan haar broer Reinier 
van Barneveld (Vh); daarenboven krijgen de kinderen van Lubbert al haar kleding, linnen, wollen, goud 
zilver en verdere lijf goederen; de twee voorkinderen van haar broer Teun is Wijnen (Ve) krijgen land op 
de WenumserEnck in Apeldoorn: ClaassenHuikjen. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Hattem: 

1. LijsbethBarneveld, ged. 18-11-1711, begr. Hattem 26-2-1717. 
2. Wijnen Barneveld, ged. 20-8-1713, over 1. tussen 8-2-17z3 en 3-9-1750.124 

Vg. Lubbert Wijnen, ged. Apeldoorn 22-9-1678, burger van Hattem, begr. ald. (kerkhof, be

taald f 1-8-0) 27-10-1741, otr. Hattem 23-11-1720 (JM van Apeldoorn,JD van Hattem, laatst gewoont 
hebbende tot Alkmaar), idem Alkmaar 8-12-1720 (aangifte impost 6-12-1720, onvermogen), tr. 
Hattem (geen datum vermeld) Gerardina (Gerritdina, Dina) Barneveld, ged. Hattem 3-2-1697, 

arbeidende (ca. 1750), overl./begr. ald. 12/17-12-1773, dr. van Evert Gerrits Barneveld en Lijs

abet Gosens (van Dijk). 
Dina deed in de lente van 1716 belijdenis te Hattem, kreeg 30 april 1717 attestatie naar Thamen, 30 no
vember 1718 op attestatie vandaar ingeschreven in Alkmaar (adres: Dronkenoort) en kwam omstreeks 
oktober 1720 met attestatie vandaar terug naar Hattem. 

Op 18 december 1720 koopt het ondertrouwde paar een flink huis aan de Homoetse Poort te Hat
tem.1'5 Op 1 mei 1721 verwerft Lubbert het halve burgerschap van Hattem, de andere helft had hij reeds 
door zijn huwelijk verkregen.1'6 Zijn patroniem Wijnen versteent in Hattem direct tot een vaste fami
lienaam. Van Lubberts activiteiten vernemen we nagenoeg niets, hij bezit land buiten de stad, maar of 
hij zelf daarop landbouw uitoefent is niet bekend. Na zijn dood zijn er nog een reeks jonge kinderen en 
wordt het meeste onroerende goed verkocht. Op 16 juli 1745 verkoopt Dina het huis aan de Homoetse 
Poort voor f 1200; ze mag er blijven wonen tot ze een kleiner huisje heeft gevonden. "7 Op 1 februari 1747 
koopt zij van haar schoonzuster/stiefmoeder Luitjen Wijnen en Lammert van Essen voor f 462-10 een 
kleiner huis aan de Dijkpoort; tegelijk verkoopt zij aan hen de helft van de Maescamp. 1'' Het huis aan 
de Dijkpoort blijft tot 10 mei 1808 onverdeeld bezit van de erfgenamen. Op die datum wordt 19/20 deel 
ervan voor f 261-5-0 verkocht aan Cornelis Tijssen (zoon van Lijsbeth en zelf erfgenaam voor 1/20 deel) 
en zijn vrouw Aaltje van der Meulen."9 

Uit dit huwelijk, ged. te Hattem: 

1. Wijnen Wijnen, volgtVle. 
2. Evert Wijnen, volgt Vlf. 
3. Nicolaus Wijnen, ged.12-8-1725, begr. Hattem 17-10-1725. 

4. Knelis Wijnen, ged. 8-9-1726. 
5. Gerrit Wijnen, ged. 15-4-1729, begr. Hattem 3-1-1735. 
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6. Lijsbeth (Elizabeth) Wijnen, ged. 4-11-1731, overl./begr. Hattem 6/13-3-1777, otr./ tr. ald. 9/27-

9-1769 (JM,JD, beide wonende alhier) Bernardus (Berend) Tijssen, geb. Bergen op Zoom 7-12-

1750, kleermaker, winkelier, barbier, overl. Hattem 24-3-1823, zn. van Frederikus Coenra

dus Tijssen, kleermaker, en Jacoba Veldkamp. 
Uit dit huwelijk: drie kinderen, waarvan één jong gestorven, de beide anderen genaamd Cornelis 
en J acobjen (Jacoba). Cornelis woont 10-5-1808 in Hattem, Jacoba in Nijkerk. 

Berend otr./tr. (2) Hattem 17-10/11-11-1778 Magteltjen Winkelaar, JD van Hattem, ged. ald. 4-5-
1740, over!. ald. 1-10-1781, dr. van Hendrikus Winkelaar, bakker, en Gerrigje Hulleman; tr. (3) Hat
tem 13-11-1782 Willemina Oldenhof, JD van Hattem, ged. ald. 25-5-1749, over!. ald. 17-12-1819, dr. 
vanJ an Willems Oldenhof, dagloner, en Hendrik je Klaasen Beukelaar. 

Uit het tweede huwelijk: één kind, jong gestorven. Uit derde huwelijk: zes kinderen, waarvan 
twee jong gestorven. 

7. Klasina Wijnen (bijgenaamd van Barneveld), ged. 3-1-1734, over 1. Rijswijk (ZH) 13-5-1824, otr./ 

tr. (jm, jd) 's-Gravenhage'30 5/26-5-1765 Kornelis van Hattem, geb. Eck (en Wiel), tuinman, 
over!. Rijswijk (ZH} 1-5-1828, zn. van Willem van Hattum en Anna Elizabeth van Uden. 
Op 29 januari 1765 geeft moeder Dina schriftelijk toestemming voor het huwelijk. 131 Kornelis 
woont dan onder Noordwijkerhout. Het echtpaar woont 10 mei 1808 in Rijswijk. 13' 

8. Gerrit Wijnen, ged. 13-6-1736, overl./begr. Hattem 19/21-3-1810 ( ongehuwd). 

9. Steven Wijnen, ged. 26-5-1740, overl./begr. Hattem 16/22-2-1803, otr./ tr. Hattem 11-10/5-11-

1777 (JM van Hattem, JD van Amsterdam, beide wonende onder Hattem) Geertrui Vis(ch), 
geb. Amsterdam, '33 overl./begr. Hattem 24/27-4-1799. 
Gerrit en Steven worden meermalen samen vermeld. Op 28 juli 1756 kopen zij voor f 120 van hun 
mede-erfgenamen 8/9 van 1/4 van vijf akkers zaailand op de Maescamp en 8/9 van de helft van twee 
maal twee akkers in het schoutambt Hattem.'34 Zij deden belijdenis te Hattem op 16 maart 1785. Op 
7 september 1788 wordt Steven uitgescholden en geslagen door Claes Boeve ( een bekende vechters
baas in Hattem); Gerrit snelt hem te hulp en slaat de aanvaller met een schuppe.'35 Op 25 april 1803 
inventariseert Gerrit de nalatenschap van Steven. Op 17 maart 1810 maakt Gerrit op zijn ziekbed 
een testament; tot universele erfgename benoemt hij zijn nicht Gerdina Wijnen (VIe-5), gehuwd 
met Arnoldus Breunis. Gerrit woont bij zijn overlijden in de Oude Vrouwenstraat tussen Harmen 
Dodde enJ. v.d. Wetering. Er behoeft geen successierecht te worden betaald. 

Vle. Wijnen (Wienen, Winand) Wijn(en), ged. Hattem 21-11-1721, portier (poortwachter) van de 

Dijkpoort ald., klepperman, overl./begr. ald.13/16-6-1801, otr./ tr. Hattem 19-4/4-5-1755 (JM,JD, 
beide tot Hattem)Anna van Assen (vanAsselt,Assink), overl./begr. Hattem 13/18-11-1796. 
Wijnen en Anna doen in de lente van 1761, respectievelijk van 1755 belijdenis. Zij wonen in de Dijkpoort, 
waarvan Wijnen portier is. Tijdens de patriottische ongeregeldheden in 1785 en 1786 wordt zijn tuin 
aldaar omgespit tot bolwerk. In plaats van de gevraagdef 10 krijgt hij maar f 2 schadevergoeding. Op 2 
september 1785 wordt hij door de burgerij min of meer uit zijn functie gezet, de sleutels worden hem 
afgenomen, maar na enige dagen krijgt hij ze weer terug. Hij krijgt ook twee schutters uit Meppelt in
gekwartierd.136 Op 17 juni 1789 vraagt hij vrijstelling van huur voor de portierswoning.137 In 1798 is hij , 
samen met zijn zoon Lubbert Jan, klepperman. Ze ontvangen daarvoor (samen) een tractement vanf 32 
en elk jaar een jas en muts.138 
D e h e rlco m s t va n A nna is in h e t dui s te r gehuld; hoe w e l z ij o olc wel Va n Asselt wordt g enoe md , is e r 

geen relatie gevonden met het in dit artikel behandelde geslacht van die naam. Eenmaal wordt zij Anna 
Christina genoemd. 

Uit dit huwelijk, ged. te Hattem: 

1. Lubbert Jans Wijnen, ged. 19-5-1756, begr. Hattem 19-6-1756. 

2. Lubbert Wijnen, ged. 17-1-1759, begr. Hattem 16-2-1759. 

3. Gerritdina Wijnen, ged. 11-5-1761, begr. Hattem 9-8-1761. 

4. Lubbert Jan Wijnen (Wienen), ged. 20-5-1764, portier van de Dorppoort, klepperman, stads

suppoost, visser te Hattem, overl. Hattem z8-7-1821, otr./tr. (1) Hattem 15-4/7-5-1786 (JM 
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geboren en wonende te Hattem, zij geboren in Amsterdam thans wonende te Hattem) Anna (An
na Christina) Mulder(s), ged. Amsterdam (Noorderkerk) 23-5-1764 (get. Jan Schij, Leena 

Schij), overl./begr. Hattem 2/ 4-9-1810, dr. van Hendrik Mulder en Aaltje Schij;'39 otr./ tr. 

( 2) Hattem (huw. comm.) 5/21-10-1810 (Weduwenaarvan Anna Mulders oud 45jaren, geboren en 
wonende te Hattem,JD oud 43 jaren, geboren te Kolderveen en wonende te Hattem) Geesjen (Gezina, 
Geze) Woltman (Wolteren, Wouwtman), over 1. Hattem 29-8-1821. 
Tijdens de ongeregeldheden in 1786 schaart Lubbert Jan zich aan de zijde van Patriotten, die zich 
na enige tijd terugtrekken in Zwolle. Hij wordt daarvoor door het Hof van Gelre veroordeeld tot 
f 25 boete en 1 jaar verbanning uit Hattem, maar krijgt (met veel anderen) gratie.'40 Voor zijn func
tie als portier ontvangt hij omstreeks 1800 een jaarlijks tractement van f 18, zonder emolumen
ten.'' ' In 1799 staat hij ook op de loonlijst van de timmerman Jurrien van Meekeren te Hattem.'4' 

Op 17 december 1802 doet hij, samen met een collega, aangifte van diefstal van 150 pond snoek en 
baars uit een kaar in de Streng bij Hattem.'43 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw wordt op 1 oktober 1810 de balans opgemaakt: er zijn 
geen ongerede goederen, de waarde van de gerede goederen, visgereedschap en veldvruchten be
draagtf 190-10; daar staan schulden tegenover vanf 212. Hij is niet in staat de erfenis uit te keren en 
vraagt dispensatie. '44 Bij de volkstelling van 1812 wordt hij genoteerd als portier en dagloner. '45 Op 
29 mei 1815 maken hij en Geesje hun testament bij notaris H. Wijnen (geen familie): vruchtgebruik 
voor de langstlevende, als algemeen erfgenaam wordt aangewezen Jacob Wouwtman, zoon van 
Gezina. Deze heeft daarvan waarschijnlijk nooit geprofiteerd, want als Geesje gestorven is, wordt 
de erfenis eerst op 29 augustus 1812 verzegeld ten huize van Wijnand Breunis (zoon van Gerdina)'46 

en wordt op 15 september 1836 gemeld dat deze nog steeds niet is opgeëist. '47 

Uit het eerste huwelijk zeven kinderen, waarvan zes jong overleden,'48 het tweede huwelijk is 
kinderloos gebleven. 

5. Gerdina (Gerhardina) Wijnen (Wienen), ged. 20-9-1767, overl. Hattem 26-7-1821, otr. Hattem 

11-1787, tr. ald. 25-11-1787 (JM,JD, beide geboren en wonende in Hattem) Arnoldus (Nol) Breunis, 
geb. /ged. Hattem 8/11-8-1765, visser, overl. ald. 1-8-1839 (aangevers Coenraad Gerrit Bar

neveld, 27 jaar, broodbakker, als armverzorger, Hendrikus Jaspers, 48 jaar, bode van het 

Plaatselijk Bestuur, als Provisoir der Gemeene Armen), zn. van Hendrik Vedder Breunis 

en Gerdina Bes kers. 
Gerdina en Nol doen belijdenis te Hattem op 31 maart 1790 respectievelijk 26 juli 1807. Op 13 ok

tober 1807 doet Gerdina aangifte van diefstal van 20 pond aal uit een kar,'49 een flinke schadepost. 
Hoewel de ouders van Nol een behoorlijke welstand hebben genoten, blijft daar in de Franse tijd 
niet veel van over. Op 31 juli 1810 wordt het onroerend goed verkocht voor f 2130; deze opbrengst 
moet worden gedeeld door acht gezinnen.'50 In 1832 is Arnoldus nog eigenaar van huisje van 46 
centiare (kadastraal E 383); maar later is dit doorgehaald. Uit de aangifte voor de successierechten 
blijkt, dat Nol geen goederen naliet en dat zijn wettige erfgenamen mede in armoedige omstandigheden 
[verkeren] zoodanig dat de overledene door het Armbestuur ter aarde is besteld.''' 

Uit dit huwelijk: acht kinderen, waarvan één doodgeboren en drie jong overleden. 

6. Susanna Wijnen, ged.13-7-1774, overl./begr. Hattem 27/29-3-1780. 

Vlf. Evert Wijnen, ged. Hattem 27-10-1723, soldaat in ' t tweede Bataillon van Clooster (1754), 
s t eenfabrieksarbeider (1775).'5 ' overl./begr. Hattem 4 /7-4-1804, tr. Hattem 25-9-1754Hendrika 
Veltkamp(s),JD te Hattem, overl. Hattem 12-1-1796. 
Evert doet 13 december 1750 belijdenis te Maastricht, attestatie vandaar naar Hattem 27 oktober 1758, 
ingeschreven aldaar in de zomer van 1759. Aan het eind van zijn leven valt hij onder de zorgen van de 
Diakonie en/of de Gemeene Armen, zij beheren ook zijn aandeel in het ouderlijk huis, dat op 10 mei 
1808 wordt verkocht (zie Vg). 

Uit dit huwelijk, ged. te Hattem: 

1. Lubbert Wijnen, ged. 20-4-1755, visser, overl./begr. Hattem 24/25-3-1807 ( ongehuwd). 
Woonde bij overlijden aan de Dijkpoortswal tussen Rijk Spanhaak en Hendrik Jans van Olst. 
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2. Hendrik Willem Wijnen (Wienen), ged. 26-1-1763, over 1. Hattem vóór 21-1-1767. 

3. Hendrik Willem Wijnen, ged. 21-1-1767, daghuurder (1812), steenbakkersknecht (1824), vis

ser (1834), over 1. Hattem 2-1-1859, tr. ald. 3-5-1795 (JM van Hattem,JD geboren te Wapenvelde 
en beide alhier woonagtig) Aaltje Martens, ged. Heerde 16-4-1770, overl. Hattem 30-3-1834, 

dr. van Marten Teunis en Gergjen Tij mens. 
Uit dit huwelijk: zes kinderen, waarvan twee jong gestorven. 

4. Knelis (Cornelis) Wijnen, ged. 29-1-1773, houtdrager, visser te Hattem, overl. Hattem 1-10-

1857, otr. Heerde (huw. comm., JM geboren en wonende te Hattem, JD geboren en wonende te 
Wapenvelde onder Heerde) 8-1-1802, tr. Hattem 28-1-1802 (op Attesie van Heerde) Hendrikjen 
Martens, geb./ged. Wapenvelde/Heerde 5/8-11-1778 (get. Aaltje Visters), overl. Hattem 9-

12-1844, dr. van Marten Teunis (Grijs?) en Gergjen (Hendrikjen?) Tij mans. 
Omstreeks 1800 is hij vermeld als (onbezoldigd) gemeentelijk houtdrager,'53 op 7 augustus 1804 als 
visser verhoord in verband met clandestien vissen in de Stadsgracht (niet veroordeeld). '54 

Vh. Reijer (Reinier) Wijnen (van Barneveld), ged. Apeldoorn 19-10-1681, begr. 's-Gravenhage 22-
6-1769 (aangifte impost 3< kl.f 6.-, doodsoorzaak: verval van krachten), otr./ tr. 's-Gravenhage 

(Nieuwe Kerk, ds. Farisius) 7/23-5-1724 CatharinaBerkman, geb. Dordrecht. 
Na zijn vertrek uit Apeldoorn noemt Reijer Wijnen zich Reinier (van) Barneveld (zonder patroniem). 
Hij woont in de periode 1720-1724 in Leiderdorp en vanaf zijn huwelijk in Den Haag ( Catharina woonde 
daar toen al). Zijn beroep is niet duidelijk. Hij blijft nog lang mede-eigenaar van de onverdeelde ouder
lijke goederen. Op 30 december 1725 gaat zijn aandeel in het herengoedJonckeren Erjf over op zijn broers 
en zuster,•' op 28 juli 1756 zijn aandeel in het Hattemse bezit op zijn neven Gerrit en Steven Wijnen (Vf, 
8 en 9)'55 en op 10 augustus 1756 zijn Apeldoornse erfdeel op zijn neefTeunis Wijnen (Ve).'56 Hij laat zijn 
belangen in Hattem behartigen door zijn zwager Evert Barneveld (zie Vf) en later door Wijnen Wijnen 
(Vle),'57 in Apeldoorn treedt Teunis Wijnen (Ve) namens hem op.''' In haar laatste testament kent zijn 
zuster Luitje hem een legaat toe vanf zoo.'59 

Uit dit huwelijk, ged. te 's-Gravenhage: 

1. Anna vanBarnevelt, ged. 8-4-1725 (get. Antonij van Asselt (IVa-8),Johanna de Bruijn). 
z. Wijnandt van Barneveld, ged. (Nieuwe Kerk, ds. Peregrinus) 10-5-1727 (get. Antonij van As

selt en Hendrijna van Maare), waarschijnlijk in 1753 buiten Den Haag getrouwd.'60 

3. Adriana van Barnevelt, ged. (Kloosterkerk, ds. Wittebol) 21-10-1729 (get. Antoni van Asselt 

en Johanna de Bruijn, wed. van Asselt•••). 

4. JohannaAdrianavanBarnevelt, ged. (Nieuwe Kerk, ds. Doornik, pred. te Gorkum) 28-7-1737(get. 

An toni van Hasselt en Johanna de Bruijn wed. van Hasselt'62), otr./tr. 's-Gravenhage (Nieuwe 

Kerk) 15/31-10-1769 (TM vanen wonende teDordregt,JD)JandeBruijn, geb. verm. Dordrecht. 

Homoet 
IVc. Wouter Jansen Cornelissen, bezitter van het herengoed Ritberg, '63 over 1. verm. Apeldoorn 
vóór 17-5-1690, otr. Kootwijk 4-2-1665 ( Cornelis Woutersen zal: soon vanApeldoren]M,Jan Breunis
sen drvan Cootwijck) Mechtelt(ien)Jans, geb. verm. Kootwijk, dr. van Jan Breunissen. 
Zij tr. (z) tussen 1690 en 1702JanJansen.'64 

Hoewel deze Wouter stamvader is van een geslacht Ho(og)moet is deze naam bij hemzelf niet aange
troffen. In de herenguldensboeken wordt hij aangeduid met de naam van Asselt. Zijn naam luidt daar 
voluit Wouter Jansen Cornelissen van Asselt, met dien verstande dat bij de eerste vermelding het woord 
Jansen is doorgehaald.'65 De achtergrond of betekenis van de (overigens niet consequent gebruikte) 
toevoeging]ansen aan zijn naam kon niet worden achterhaald. 

Op grond van de eerder genoemde dispositie d.d. 10 november 1660 en het magescheid d.d. 5 juni 
1661 (zie IIIa) krijgt Wouter op 6 maart 1669 investituur in het herengoed Ritberg aent veen,••• dat op 17 
mei 1690 overgaat op zijn oudste zoon Cornelis. 
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Het goed Rit berg is tot ongeveer 
50 jaar geleden als landbouwbe
drijf in gebruik geweest. Dit is de 

laatste boerderij "De Ritberg", 
die in 1958 aan de stadsuit

breiding ten offer is gevallen 
(collectie CODA) 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Wouters Ho(ogh)moet, geb. verm. Apeldoorn tussen 1665 en 1674, overl. vóór 1-5-

1749 (ongehuwd). 
Cornelis krijgt op 17 mei 1690'67 investituur van het herengoed Ritbergaent veen, dat hij op 30 okto
ber 1695 overdraagt aan zijn zuster Merritien. 

2. Maria (Merritien) Wouters Homoet, geb. verm. Apeldoorn tussen 1665 en 1674, bezitster van 

het heren goed Ritberg aent veen, overl./begr. Apeldoorn (in de heerlijkheid ten huize van 
Abraham ter Horst) 7/13-12-1748 (ongehuwd). 
Haar erfgenamen, te weten broer en schoonzuster Lubbert en Aaltjen Looijs, echtelieden, Teunis 
Velsens en Jannigje Jans, echtelieden,'68 en de erfgenamen van broer Cornelis, verkopen op 1 mei 
1749 een akker zaailand inden Apeldoomssen Ouden Enck aan Paul Jansen opt Berghuijs en het recht 
van parulschap van 1/z stuk üi de Hoog Zocrdcr bosch voor rc.spccticv clijlc f 1.50- 11 en.f 1.2.70 aa n :Hlis abeth 

Homoet,'69 dochter uit het eerste huwelijk van Maria's broer Lubbert. 
3. Lubbert Wouters Ho(og)moet, ged. Apeldoorn 7-11-1675, schoenmaker te Apeldoorn (bij het 

dorp), overl./begr. ald. 19/26-1-1761, tr. (1)J(oh)anna]ans; tr. (2) vóór 1719 Aaltje Hendriks 
Looijs,'70 overl./begr. Apeldoorn 11/14-6-1763 ( de weduwe van Lubbert Wouters bij het dorp). 
Uit het eerste huwelijk zes kinderen, uit het tweede huwelijk vijf kinderen; drie van de kinderen 
uit het eerste en één uit het tweede huwelijk vestigen zich te Amsterdam (zie verder De Beer Vlh). 

4. Teunis Wouters (Homoet?), ged. Apeldoorn 9-11-1679, verm. jong gestorven. 
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Het portret van ... 1 

[Jacob Schuitemaker en Trijntje Kuipers] 
DOOR D. KIEBOOM-JANSEN 

Jacob Schuitemaker, geb. Venhuizen 3-5-1789, (hoofd)onderwijzer, overl. Workum 3-8-1864, 

zn. van Dirk Schuitemaker, schoolmeester en voorzanger, en Ariaantje Hoek, otr./tr. (1) Mid
woud 23-3/7-4-1811 Maartje Mere boer, 2 ged. Midwoud 8-1-1792, over 1. Nibbixwoud 3-7-1814, dr. 
van Cornelis Gerritsz. Meerboer en Maartje Cornelisdr. Ekkerman; tr. (2) Workum 29-3-1818 

Trijntje Kuipers, geb./ged. Workum 1-6-1796/7-2-1817, overl. Workum 3-11-1874, dr. van Albert 
Hendriks Kuipers, zilversmid, en Renske Meinderts Ypma. 

Jacob Schuitemaker werd in 1807 in Workum onderwijzer der jeugd; later hoofdonderwijzer. In 
1857 ontving hij een zilveren penning in kersenhouten doos, met als opschrift: 'Ereprijs der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan Jacob Schuitemaker voor 50 jarige Ambtsbedie
ning, 1 Febr. 1857'. 

Trijntje Kuipers is bij haar huwelijk doopsgezind; op 24 mei 1847 gaat zij over naar de Ned. 
Herv. Kerk. 

Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren. Maartje Meerboer sterft bij de geboorte 
van haar tweede kind. Uit het tweede huwelijk zijn negen kinderen geboren. De zes zonen 
van vader Dirl< Schuitemaker werden allen onderwijzer.3 

De foto's dateren van ongeveer 1860 en zijn vervaardigd door Photographie K. Kuipers te 
Workum. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nostra. 
2. Genealogie van Lourens Dirks Schuitemaker, afkomstig van de Historische Vereniging 'Suyder Cogge' , 

25-6-2004. Maartje Mere boer heet ook wel Maartje Meerboer. 
3. Zie dr. G.A. Wumkes, Stads- en Dorps kroniek van Friesland II, (1800 - 1900), Leeuwarden 1934, pag. 192 

en 280. 
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Het portret van ... 1 

[Rinke Jansen en 
Wilhelmina Magdalena Schuitemaker] 

DOOR D. KIEBOOM-JANSEN 

Rinke Jansen, geb./ged. Workum/St. Petersburg 4-4-1824/ 5-4-1846, zeekapitein, over 1. Heem
stede 20-8-1903, zn. van Jan Rinkes Jansen en Antje Martens Oudendijk, tr. Workum 25-4-1858 
Wilhelmina Magdalena Schuitemaker, geb./ged. Workum 25-3/2-5-1830, overl. Workum 28-3-
1898, dr. van Jacob Schuitemaker en Trijntje Kuipers (zie pag. 394). 

Rinke]ansen is al op 15-jarige leeftijd varensgezel en woont dan bij zijn grootmoeder Trijntje 
Tjebbes Deinum in Workum.2 Bij zijn huwelijk in 1858 is hij koopvaardijkapitein. Later ves
tigt hij zich met gezin in Amsterdam, waar hij in de Schippersstraat een winkel in scheepsbe
voorrading drijft. 

Op dezelfde dag dat hij in de Hollandsche Kerk te St. Petersburg is gedoopt, is hij daar 
uitgeschreven, gelijk met zes anderen: '1846 d.d. 5 april Nederlandsche zeelieden die met at
testatie vertrokken zijn .. . .'.3 

Op 25 december 1846 wordt hij lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente van Workum 'met ker
kelijke getuigschriften ... tevens met doopattest uit St. Petersburg'.• 
Wilhelmina Magdalena Schuitemaker doet belijdenis te Workum op 23 februari 1853. Zij is ge
noemd naar 'de Kaapsche vrouw van C. Schuitemaker', een broer van haar vader, onderwijzer 
in Kaapstad. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. 
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De foto's van onbekende datum zijn gemaakt door M.H. Laddé te Amsterdam (RinkeJansen) 
en van A. Greiner te Amsterdam (Wilhelmina Magdalena Schuitemaker). 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 ( 2006), pag. 644. 
2. Volkstelling Workum 1840. 
3. DTB Hollandsche Kerk te St Petersburg. 
4. Lidmatenboek Ned. Herv. Gemeente Workum. 

rubriek han twijzer ( 20) 
Van Meerbeeck 

Amsterdam, ondertrouw 6-9-1603; Adriaen van Meerbeeck van Antwerpen, handschoenma
ker, wedr. Tanneken de Gelder, a morte uxoris [= na het overlijden van zijn vrouw] woonende 
opt Water, ende Tanneken van Wingen van Antwerpen, oudt 34 jaren, 19 ans. [= annos = jaren] 
woonende in den ijsel [Niesel], verklarende geen ouders [in leven] te hebben, geast. mit An
dries de Grauwe hare meester [DTB 411, f. 20]. Zij ondertrouwde (2) Amsterdam 26-4-1612 Sij
mon Willems, wedr. Judith van Wetteren [DTB 416, f. 147] 

Antwerpen, ondertrouw (aug.) 1577: Adriaen van Meerbeeck -Anna de Ge/der (Marie)[= van 
de Q.L. Vrouwe-parochie] [Stadsarchief Antwerpen (SAA), Sint Jacob, PR 215, f. 208] 

Antwerpen, 21-8-1584; Adriaen van Mierbeke, handschoenmaker,Anna zijn zuster, getrouwd 
met Adriaen van Gestele, en Rochtus van de Velde bezitten goederen gemeenschappelijk, waarin 
Hans van Mierbeke, hun broer, nu buitenslands verblijvende, mede gerechtigd is; afrekening 
op Sint Jans 1584. [SAA, Schepenregister 380, f. 377verso] 

Antwerpen, 18-9-1578; Laureys van den Velde Cornelisswylen, handschoenmaker ( zoon van wij
len Lysbeth sBackers), Clara van den Velde zijn zuster, Adriaen van MeerbekeJansse (zoon van 
Catlyne van den Velde), voors. Laureys van den Velde en Adriaen van Meerbeke in naam van 
Hans en Tanneken van Meerbeke (voors. Adriaens broer en zuster), allen als erfgenamen van 
heer Cornelis van den Velde priester en kapellaan was van de Sint Jacobs kerk alhier, hun neef. 
Zij zijn voldaan van heer Cornelis van Lisdonck priester en ondertresorier van de O.L.V.-kerk 
alhier en Gielis deDuytsche als executeurs testamentair. 

[SAA, Schepenregister 354, f. 481] 

Antwerpen, ondertrouw (aug. of sept.) 1553: Jan van Meerbeeck - Catharina van den Velde 
[SAA, Sint Jacob, PR 214, f. 67verso] 

Antwerpen, (zonder datum) 1556; Katlyne van den Velde Cornelisdochterwylen met Jan van 
Meerbeke haar man, Willem van den Velde, voogd van de minderjarige kinderen van voors. 
wijlen Cornelis van den Velde, daar moeder van allen af was Elizabeth sBackers Jansdochter, 
verklaarden dat Elizabeth sBackers op 15-12-1552 te Lier verkocht heeft aan Adam van der Ha
gen, peltier, het achtste deel van een hoeve in het Haghenbroeck in de Bijvanck van Lier, enz. 

[SAA, Schepenregister 259, f. 269] [M.V-K] 
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Uitdagingen rond Zwolle. 
De kwartieren vanJannaJans, voorouder van veel Sallanders 

deel 2: Zwollerkerspel 
DOOR B. VAN DO OREN 

Inleiding 
In een vorig artikel is het onderzoek naar de Dalfsense voorouders van]anna]ans beschreven.' 
Dit artikel zal gaan over het onderzoek naar haar voorouders in Zwollerkerspel. 

Nog even teruggaand in de herinnering:JannaJans trouwde in 1774 in Windesheim metJan 
Rietberg, jongeman aan de Herxerbrug (onder Wijhe). Van haar werd vermeld: jongedochter 
van Berkum onder Zwolle, thans wonend aan de Dute. In het artikel waarin de speurtocht 
naar de ouders van Jan Rietberg werd beschreven,' is al terloops aandacht besteed aan de ouders 
van]anna]ans. Eenvoudig te vinden waren zij niet. De eerste mogelijkheid was: zoeken in de 
doopboeken van Zwolle, want inwoners van Berkum lieten daar hun kinderen dopen. Dat 
was niet zo'n aantrekkelijke mogelijkheid, allereerst omdat er van 'JannaJans' dertien in een 
dozijn gaan, en tevens omdat de doopboeken van Zwolle uitsluitend op fiche te raadplegen 
zijn. Dan is er het kaartsysteem op de Zwolse archieven van het Historisch Centrum Overijssel 
(de Generale Index), een waardevol en onmisbaar hulpmiddel. Alleen vindt men daarin ook 
weer veleJanna's Jans en om van alleJanna's na te gaan wie nu de juiste is, is weinig uitnodi
gend. Er zou natuurlijk in de burgerlijke stand gezocht kunnen worden naar de overlijdens
akten van Jan Rietberg en/ofJannaJans om daarin aanknopingspunten te vinden. Nu bleek 
echter uit de volkstelling van 1795 dat Jan en Janna toen niet meer in Wijhe woonden. Er werd 
wel ontdekt dat in 1789 Zalk hun woonplaats was, maar in 1795 werden ze ook daar niet meer 
aangetroffen. Van]anRietbergwerd in Wijhe noch Zalk een overlijdensakte gevonden waaraan 
mogelijk de familienaam vanJanna zou kunnen worden ontleend zodat het zoeken in tienja
rige tafels naar het overlijden vanJanna een onbegonnen zaak leek. 

De ouders van Janna]ans ( de proband) 
Op een gelukkig moment ontving ik van G. Rietberg te Zutphen een aantal ontbrekende ge
gevens over de kinderen vanJ an en J anna. Die gegevens leken in eerste instantie tegenstrijdig, 
omdat Janna een enkele keer Rutgers werd genoemd. Bij oppervlakkig onderzoek in de dtb 
van Wijhe had het er op geleken dat er twee echtparen waren: enerzijds Jan Rietberg enJanna 
Jans, en anderzijds Jan Rietberg enJanna Rutgers. Na het verzamelen van zoveel mogelijk gege
vens uit de burgerlijke stand van zoveel mogelijk kinderen van Jan enJanna bleek dat er maar 
één echtpaar Jan Rietberg-J anna was geweest. J anna werd afwisselend meestal Jans, soms Rut
gers, en na 1811 ook wel Brinkert genoemd.Dit gaf aanknopingspunten voor verder onderzoek. 
Het zoeken op Brinkert in de Generale Index leverde echter weinig op. De patroniemen Jans 
en Rutgers deden vermoeden dat Janna de dochter was van een Jan Rutgers. Dit vermoeden 
werd nog verste rkt na d e v onds t van een akte in h et rechterlijk archief van Zwollerkerspel 
door G.J.A. Rientjes, waarin Jan Rietberg enJannaJans werden genoemd naast een Rutger Jans 
en diens huisvrouw, en Jan Meenhorst en Elisabeth Hendriks.' Nu leverde zoeken in de Generale 
Index meteen resultaat op: Janna bleek gedoopt in 1751 als dochter van Jan Rutgers en Margjen 
Jans, die bij hun huwelijk in Berkum woonden. Het verder zoeken in de Generale Index op 
voornaam of patroniem Rutger, gecombineerd met Berkum, leverde in een halve ochtend 
een stamreeks op die terugging tot 1600. Door in het rechterlijk archief van Zwollerkerspel 
gericht te zoeken naar erfuitingen rond de data van tweede/derde huwelijken kon zoveel aan
vullend bewijs worden gevonden dat deze stamreeks binnen één dag stond als een huis. 
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De ouders van Margjen Jans (kwartier 2) 
Het waren de vrouwen in de stamreeks 'Brinkert' die steeds voor problemen zorgden. Na 
Janna]ans volgden Margjen]ans,Jannegien Herms en]annegien Hendriks. Geen combinaties om 
enthousiast over te worden. Voor Margjen gold wat betreft de doopboeken en de Generale In
dex hetzelfde als voor Janna. Bij de erfuiting aan haar kinderen was gebleken dat zij een broer 
Hendrik Jans had, ook niet een naam waarmee je veel opschiet. Bij de hierboven genoemde 
verkoop van land was er, naast]anna en Rutger Jans, ook sprake van een Jan Meenhorst en Elisa
beth Hendriks. Was het mogelijk dat deze Elisabeth de dochter was van die Hendrik Jans en dus 
een nicht van Rutger en]anna]ans? Dat zou het aantal mogelijkheden aanzienlijk beperken. In 
de Generale Index werd al snel een kandidaat gevonden die in aanmerking kwam: Elisabeth, 
gedoopt 15 december 1748 als dochter van Hendrik Jans en HarminaEvers, die in 1746 trouwden 
als jongeman en jongedochter van Herfte. Dit echtpaar liet in de loop der tijd tien kinderen 
dopen, waaronder twee maal een Mergjen en twee maal een Lambert. De eerste Mergjen werd 
gedoopt in maart 1756 en in december van dat jaar hertrouwde Jan Rutgers, vader van]anna 
Jans en weduwnaar van Margjen Jans. Zie je wel: broer Hendrik vernoemde een dochter naar 
zijn overleden zuster! De naam Lambert viel op omdat Jan Rietberg en]anna]ans ook een zoon 
Lambert hadden (hun 14 de kind). Oudere kinderen van Hendrik Jans en Harmina Evers heetten] an 
en Evert, naar beide grootouders, dus Lambert zou dan mogelijk naar een overgrootouder zijn 
vernoemd. De vader van broer en zus Hendrik en Margjen]ans zou dus heel goed Jan Lamberts 
kunnen heten. Naar hem werd gezocht in de Generale Index en de gegevens kwamen binnen 
vijf minuten boven water:JanLamberts, j.m. te Berkum, trouwde in 1721 met LutgertienHendriks 
en liet in 1722 een Margien en in 1732 een Hendrik dopen. Nu heette de derde dochter van Jan 
Rietbergen]anna]ans Lutgert, een naam die weinig voorkwam, dus dat zat wel goed, nietwaar? 
Maar een zoon Hendrik die in 1732 wordt gedoopt en in 1746 trouwt? Dat kon echt niet. Het 
bleek nu dat het uitgangspunt fout was geweest, maar het leek er sterk op dat we desondanks 
op het goede spoor terecht waren gekomen. Was hiervoor meer bewijs te vinden? Want dit 
spoor léék wel juist, maar was het misschien óók niet. 

Lutgert Hendriks (kwartier 7) 
Jan Lamberts overleed in 1743 en zijn weduwe Lutgert hertrouwde in 1746 te Windesheim met 
Hendrik Gerrits van der Vegt. Het jaar daarop kreeg ze in Zwolle als gereformeerd lidmaat at
testatie naar Windesheim. Er was een erfuiting te vinden• waarin ze Lutgertjen Hendriks van der 
Beke werd genoemd en haar kinderen heetten Merrigjen, Lambert, Evert,Jennigjen en Henrik. Een 
zoektocht in de dtbl van Wijhe en Windesheim leverde echter niets op. Op de naam Van der Vegt 
was niemand te vinden die in aanmerking kwam. Ook het zoeken in het rechterlijk archief 
van Wijhe op Van der Vegt leverde niets op. Vervolgens werd gezocht naar een Hendrik Gerrits. 
In de dtbl had dit evenmin resultaat, maar in het rechterlijk archief werd uiteindelijk de akte 
gevonden waarmee alle puzzelstukjes op hun plaats vielen. Hendrik Gerrits van der Vegt bleek 
in Wijhe Hendrik Gerrits Duitman te heten. Zijn weduwe Lutgertjen Hendriks droeg in 1773 haar 
bouw erij o ver aan z oon H endrik Jans en noe mde daarbij haar andere zoons Lam bert en Evert, 

alsmede de dochters, van wie de ene gehuwd was (geweest) met Jan Rutgerts en de andere met 
Jan op de Meenhorst. 5 Deze akte hadden we ooit al gezien, maar was toen niet opgevallen omdat 
de erin voorkomende personen ons toen onbekend waren. De akte maakte tevens duidelijk 
waarom]anna]ans die in 1774 met Jan Rietberg trouwde op de Dute (of Duite) woonde: daar 
hadden haar grootmoeder en stiefgrootvader gewoond en woonde haar oom en voogd. Het 
begraafboek van Wijhe leverde nog een stevige punt op dei: op 4 juni 1773 werd begraven Lut
gert van Beek, laatst weduwe van Henderik Dutman uit Herxen. 

Wanneer wordt gekeken naar de registers op de verponding uit 1737 en de volkstelling uit 
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1748 vindt men ook hier alle puzzelstukjes, maar die vallen pas met de al verworven kennis op 
hun plaats. 

In het verpondingsregister van Berkum Brinkhoek uit 1737 vinden we naast elkaar vermeld 
Jan Lamberts Brinkman (gehuwd metHendrikienHendriks en zwager van de vo lgendeJ an Lamberts), 
Jan Lamberts ach ter de Bel ten (gehuwd met Lutgertien Hendriks), Berent Gijsberts en Rutger Willems. 

Bekijken we vervolgens de volkstelling uit 1748, dan staan daar naast elkaar Lambert, Marg
jen en Evert Jans, broers en zus, Lubbert Jans en Jennigje Herms met kinderen Hendrikje en Jan, 
ouder dan tien jaar, de weduwe Berent Gijsberts en Jan Lamberts Brinkman c.s. De drie oudste 
kinderen vanJanLamberts 'achter de Belten' zijn dus op de ouderlijke boerderij onder Berkum 
blijven wonen, terwijl hun moeder met de twee jongste kinderen Hendrik enJennigien en haar 
man Hendrik Duijtman in 1748 is terug te vinden in Herxen onder Wijhe. Zoon Jan die wordt 
genoemd bij Lubbert Jans enJennigje Herms is Jan Rutgers uit Jennigjes eerste huwelijk. Hij zal 
trouwen met 'buurmeisje' Margje Jans, die in 1754 begraven zal worden als vrouw vanJanRut
gers 'achter de Belt'. 

Jannigje Herms (kwartiers) 
Rutger Willems, de grootvader vanJannaJans, trouwde in 1717 metJannigje Herms. Het leek wel 
of de familie er patent op had: trouwen met iemand met een onopvallende naam. De Generale 
Index werd nu eerst geraadpleegd en dat leverde tussen 1684 en 1699 elf treffers op zonder dat 
meteen duidelijk was wie van de ouders bij 'onze' Jannigje kon horen. Intussen werd ook een 
andere weg bewandeld: het doornemen van alle transporten, erfuitingen en schuldbekente
nissen van Zwoller kerspel, een klus die erg veel tijd kostte. Na lang spitten, schrijven en typen 
en mede dankzij veel werk van de heer Rientjes kwam de vader van Jannigje boven water: 
HermenHerms. Weer zo'n combinatie die je zelf nooit zou verzinnen. In 1719 bleek dat hij met 
zijn kinderen en aanstaande schoonzoon Rutger Willems een akkoord had gesloten: de zoons 
Joost en Hermen en de voogden van de kinderen van zijn overleden dochter Hendrikje bij Steven 
Egberts werden uitgekocht. Rutger enJannigje zouden de boedel van hun vader overnemen in
clusief de schulden en hem verzorgen en een eerlijke begrafenis geven na zijn dood. 6 

Nu was er bij die elf Jannigjes maar één met een vader Hermen Herms. Zij was gedoopt in 
1688 en de moeder heette WychmoetJans. In de Generale Index werd daarna op WychmoetJans 
gezocht naar andere kinderen: was hier een Joost bij, een Hermen en een Hendrikje? Dit bleek 
niet het geval, zodat we over Jannigjes doop en haar moeder geen uitsluitsel konden geven. 
Ook bleken er geen kinderen van Steven Engberts en Hendrikje Herms te vinden in de Generale 
Index. Wel van Hermen Herms en Leida Hendriks: onder hen een Wichertje. Die naam leek wel op 
Wychmoet, maar dat kon ook toeval zijn. Steven Engberts en Hendrikje Herms werden veel later 
gevonden in Dalfsen, waar zij in 1708 een dochter Wychmoet lieten dopen. Dit maakte een 
stuk aannemelijker dat de Jennigje die in 1688 gedoopt was als dochter van Hermen Herms en 
WychmoetJans de juisteJennigje was. Vervolgens bleek dat Wychmoet bij haar huwelijk en bij de 
doop van dochter Hendrikje ook Wichertje werd genoemd. Wychmoet en Wichtertje werden als 
voornaam dus door elkaar gcbruil<t. Zo waren van de ons bekende kinderen van Hermen Herms 
er al drie teruggevonden. Maar uitgerekend degene met de meest karakteristieke naam niet. 
Er werd wel een Joost Jurriën gedoopt als zoon van Herman Hermansen Veerman, maar de moeder 
werd niet vermeld, zodat dit gegeven eerst niet gebruikt kon worden. Toen later het register 
van het vuurstedengeld uit 1682 werd bekeken, werd er géén Hermen Herms aangetroffen in 
Berkum en maar één in Haerst: Herman Hermsen de veerman. En die buurtschap werd bij het 
huwelijk van Hermen en Wichertje als woonplaats genoemd. Ook dit kon niet missen. De kans 
dat de gezochte Herman Herms niet in het vuurstedenregister voorkomt omdat hij bij een an
der zou inwonen, is bijzonder gering. 
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Jannegien Hendriks (kwartier 9) 
Bij Jannegien Hendriks liep het onderzoek vast. Jannegien trouwde in 1684 met de weduwnaar 
Willem Rutgers en in 1690 met Jacob Hendricks. Zij kreeg uit de beide huwelijken zes kinderen. 
Jongste zoon Hendrik werd gedoopt in 1698. Gezien de leeftijd waarop Jannegien trouwde en 
het geboortejaar van haar jongste zoon zou ze naar schatting geboren zijn tussen 1655 en 1665. 

In die periode werden te Zwolle twaalfJannegiens gedoopt als dochter van een Hendrik. Wie 
van hen zou in aanmerking kunnen komen? Eerst werd gekeken naar mogelijke vernoemin
gen, in dit geval geen sterk uitgangspunt. Jannegiens oudste dochter heette Aeltje, maar haar 
man WillemRutgers had ook eenAeltje uit zijn eerste huwelijk, die in 1684 niet meer leefde. De 
tweede Aeltje zou dus naar de eerste vernoemd kunnen zijn. Na Aeltje volgden nog Rutger en 
- uit het tweede huwelijk- Willemtje, Willem,Fennigje en Hendrik. Willemtje en Willem lijken te 
zijn vernoemd naar J annegiens eerste man Willem Rutgers. Men kan dan aannemen dat bij Fen
nigje de moeder van Jacob Hendriks aan de beurt zou zijn. Tenslotte volgde Hendrik, vernoemd 
naar Jakobs of Jannegiens vader. Maar omdat er daarover geen zekerheid bestond, werden 
eerst toch de drie echtparen bekeken waarbij de vrouw Aeltje ofFennigje heette. Die bleken al 
meteen af te vallen. ToenJannegien namelijk in 1690 hertrouwde, werd ondermeer]annes]an
sen, halve oom van moederszijde, benoemd tot voogd. Deze Jannes moest toen op zijn minst 
25 jaar zijn geweest, dus geboren voor 1665. Beide Aaltjes bleken in 1658 respectievelijk 1663 

met hun Hendrik te trouwen en voor 1670 werd van hen geen tweede huwelijk gevonden. De 
Fennigien die met een Hendrik trouwde, maakte een testament waaruit duidelijk werd dat zij 
niet de moeder was. Bleven er nog negen J annegiens over. 

Vervolgens werd er gezocht naar de genoemde halfbroer Jannes]ans. Niet eenvoudig, omdat 
Jannes en Jan door elkaar zitten in de Generale Index. Van 1650 tot 1662 werden er dertien 
aangetroffen en geen van hen had een moeder die ook werd genoemd bij de negen overgeble
ven Jannegiens. Er waren echter complicaties: bij twee Jannegiens en drie Jannessen wordt 
helemaal geen moeder genoemd. En uit de huwelijken van Jannegien wordt ook niet duide
lijk of ze afkomstig is uit Zwollerkerspel. Misschien woonden haar ouders wel onder Hasselt 
of Dalfsen en was alle gezoek in de Generale Index voor niets. In het rechterlijk archief van 
Zwollerkerspel werd geen akte gevonden waarin Jannegien met familie werd genoemd. De 
ouders van J annegien zouden mogelijk alleen gevonden kunnen worden door alle gezinnen 
van een Hendrik met een dochter Jannegien te reconstrueren en na te gaan of er in één van 
die gezinnen een moeder was die eerder was getrouwd of was hertrouwd met een Jan en een 
zoon Jannes had. Daarbij moet ook weer de kanttekening worden geplaatst dat er in de akte 
uit 1690 wel stond: halve oom, maar dat zou ook best een aangetrouwde halve oom kunnen 
zijn. Dus zou er van alleJannes Jansen het huwelijk moeten worden opgezocht en gekeken of 
er een vrouw was die mogelijk de halfzus van Jannegien zou kunnen zijn. Een vrijwel onmo
gelijke opgave. 

Nu was er nog één lichtpuntje: in 1736 werd over de weeskinderen van]annegien Hendriks' 
schoondochter Jannegien Herms ondermeer Hermen Hendriks benoemd, oudoom van de kin
deren van vaders zijde. Ook hier niet een karakteristieke n aam, m aar toch . . . Dit lichtpuntje 

werd echter al snel gedoofd toen uit het testament vanJannegiens stiefschoonvaderJacob Hen
driks bleek dat deze een broer was van Hermen Hendriks. Hermen was geen broer van J annegien 
en dus een stiefoudoom. 

Het probleem werd ook nog van een andere kant benaderd. In de Generale Index op de 
Zwolse archieven werd gezocht naar alle Hendrikken die tussen 1645 en 1665 met verwijzing 
naar Berkum in ondertrouw gingen. Van elk van hen werd nagegaan of hij de vader van Jan
nigje zou kunnen zijn, of hij was hertrouwd met de weduwe van een Jan, of dat zijn weduwe 
hertrouwde met een Jan. Dit leverde niets op. Tenslotte werd in het zoutgeldregister van 1694 
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nagegaan ofJ annigje' s halfbroer J annes Jans, die in 1690 voogd werd, was te vinden. Er bleek 
éénJannesJans in Genne te wonen. Nu trouwde Willem Rutgers eerst metJannegien Stoffers die 
ook uit Genne kwam, dus er was wel een verband met die buurtschap. Alle Hendrikken wer
den vervolgens nagegaan die tussen 1645 en 1665 te Genne trouwden. Ook dit leverde niets 
op. We moeten dus voorlopig concluderen dat de kans om de ouders vanJannigjeHendriks te 
vinden heel erg klein is. 

Bensinck (kwartieren 32, 64 en 128) 

Ten onrechte is op grond van de familienaam Brinkert in het verleden verondersteld dat de 
oudste voorouders vanJannaJans in mannelijke lijn op de Brinkhof in Berkum woonden.7 
Janna's oudst bekende voorvader in Berkum heette Willem Rutgers. Van hem werd in de ver
ponding van 1601 gevonden dat hij een erf in Berckman (= Berkum) gebruikte, toebehorend 
het Bergklooster. 8 Hij werd toen Willem Bensinck genoemd. 

Het Bergklooster is ook wel bekend onder de naam Agnietenbergklooster. Het werd eind 
14de eeuw gebouwd op de Nemelerberg te Berkum door aanhangers van de Moderne Devotie. 
Dit klooster is wereldberoemd geworden dankzij één van zijn bewoners: Thomas à Kempis, 
schrijver van De imitatione Christi. Het klooster bezat vele goederen te Berkum, die eind 16de 
eeuw aan de stad Zwolle kwamen nadat de reformatie zijn ingang had gevonden en de gebou
wen waren afgebroken. Het Bergkloosterkerkhof bleef echter bestaan en vele inwoners van 
Berkum, waaronder een aantal voorouders vanJannaJans, werden daar begraven. 

Eén van de bezittingen van het klooster was de Hof te Nemele. Deze Hof werd in 1406 aan
gekocht.9 Uit de oudste legger van de Bergkloostergoederen van na de reformatie blijkt dat 
WillemBensinck deze Hof al in 1597 pachtte.10 

Waarom Willem de toenaam Bensinck had, is niet geheel opgehelderd. In Dalfsen, in de 
buurtschap Rechteren, lag een erve Bensinck, evenals in de buurtschap Stegeren onder Om
men. Van het erve in Rechteren werd in 1641 vermeld dat het voordien Ten Velde heette. 11 

Dit erf behoorde tot de goederen van het kasteel Rechteren. Uit de inventaris van het archief 
van dit kasteel wordt duidelijk dat het al in 1531 Benssynck wordt genoemd. 12 In de blaffaart 
van de inkomsten van het huis Rechteren werd als pachter in 1540-1541 en 1553 een Rothgher 
Bensinck genoemd13 en in een pachtregister uit de 80-er jaren van de 16de eeuw wordt Willem 
Benssinck genoemd.•• Het lijkt erop dat we hier met de latere pachter van de Hof te Nemele en 
diens vader van doen hebben. Enige twijfel is er echter wel. Vaak werden de mensen genoemd 
naar de boerderij waarop ze woonden. Wanneer men op een ander erf ging wonen, ging men 
vaak een andere achternaam gebruiken. Uit de late 17de en de 1sde eeuw zijn wel voorbeelden 
bekend dat de naam van een belangrijk erf een vaste familienaam werd en men bij een verhui
zing naar een ander erf die naam bleef gebruiken. Het is niet onmogelijk dat dit verschijnsel 
ook al eind 16de eeuw voorkwam. Curieus is dan wel dat de naam Bensinck na 1620 wordt over
genomen door Goosen Winolts, die hertrouwde met de weduwe van Johan Willems Bensinck. Men 
zou dan eerder verwachten dat de Hof te Nemele ook wel Bensinck heette. Daarvoor is echter 
geen enkel bewijs gevonden. Uit het schatcingsregiscer van Salla nd van 152.0 blijlct d :1t er in 

verschillende buurtschappen personen woonden die Bensinck heetten: Warner Bensinck op 
het Bensinck in Rechteren, Derick Bensinck op Jacob Zeesmakers goed in Oosterdalfsen en Essken 
Bensinck op Herman vanHairsts goed in Haerst.'' Dit wijst op het belang van deze naam die mo
gelijk al de vorm had gekregen van familienaam. Het belang dat aan deze familienaam werd 
gehecht zou ook kunnen verklaren waarom Goosen Winolts deze ging gebruiken. 

Er is nog een tweede verwijzing naar Dalfsen. In oktober 1603 trouwde Johan Henricks, wo
nend bij Johan Willems(= Bensinck) te Berckman, met Trine Gerds, nagelaten dochter van Gert 
Rotgers, die daar eveneens woont. De voornaam Rotger komt niet erg vaak voor. Deze Gert zou 
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mogelijk een broer van Willem Rotgers Bensinck kunnen zijn. Vervolgens trouwde in maart 1608 

Otto Henricks, dienstknecht van Johan Willems te Berckman, met Catharina Gerts, dochter van 
Geert Rotgers te Rechteren. 

Gezien deze verwijzing nemen we vooralsnog aan datRotgherBensinck te Rechteren de vader 
was van Willem Bensinck te Berkum. 

De oudere rekeningen van het Bergklooster, die in Deventer berusten, laten zien dat Willem 
Bensinck in 1582 in Berkum opduikt. Mogelijk is hij vanwege de roerige tijden uit Dalfsen ver
trokken. De nabijheid van de stad Zwolle was wel zo veilig, zoals nog zal blijken. 

Dankwoord en waarschuwing 
Allereerst wil ik de heer G.J.A. Rientjes te Zwolle bedanken. Zonder zijn hulp en medewer
king was het bovenstaande onderzoek een stuk moeilijker, complexer en tijdrovender ge
weest. 

Toen ik het onderzoek uitvoerde, was de Generale Index op het Historisch Centrum Overijs
sel te Zwolle raadpleegbaar op kaartjes in grote ladenkasten. Sedert geruime tijd zijn kasten 
en kaartjes verdwenen en is het systeem gedigitaliseerd. Het kampt echter met tekortko
mingen. Niet alles wat in de Generale Index staat, blijkt eenvoudig oproepbaar. Zoekt men 
iemand en treft men die niet aan, dan wil dat momenteel niet zeggen dat die persoon niet in 
de opgenomen bronnen voorkomt. Zoek dus door, ook buiten de Generale Index om. 

De kwartierstaat 
In deze kwartierstaat zijn niet alleen de voorouderechtparen opgenomen. Ook al hun kinde
ren en - voor zover bekend althans - de huwelijken van hen zijn vermeld, evenals kinderen 
uit eerdere oflatere huwelijken van voorouders en soms zelfs uit die van hun partners/niet
voorouders. Dat is om meerdere redenen gedaan. In de eerste plaats biedt dit meer inzicht in 
de onderlinge familierelaties. Complexe verwantschapsstrukturen kunnen nu duidelijker 
worden weergegeven. Daarnaast liggen in deze streek veel gegevens niet voor het oprapen. 
Nu ze toch gevonden zijn, biedt verwerking ervan een beter uitgangspunt voor andere on
derzoekers. Met name bij aangehuwden van kinderen is géén uitputtend onderzoek gedaan 
naar hun doop en ouders. Daarmee zou, gezien de zoekproblemen in dit gebied, veel te veel 
tijd zijn gemoeid. 

Tenslotte biedt één en ander soms meer inzicht in de bewijsvoering. Een voorbeeld: in 1787 

verkochten Jan Rietberg en]anna]ans (de pro band) c.s. een stuk land bij de Loibois. Lange tijd 
was de herkomst van dit perceel onduidelijk. Belender was Gerrit Hendriks van der Vegt. Aange
zien]anna]ans' stiefgrootvader Hendrik Gerrits van der Vegt heette, zou wel in die richting ge
zocht moeten worden. In Wijhe werd deze Hendrik Gerrits echter altijd Duitman genoemd. Pas 
in een later stadium van het onderzoek bleek dat zijn huwelijk metJanna's grootmoeder zijn 
derde huwelijk was. Hendrik was eerder getrouwd met een dochter van de Dute uit Wijhe en 
zo op die erf cerechcgekomen. Daarvóór bleek hij re wonen op de Loibois in Mastenbroek. Hij 
had uit zijn eerste huwelijk behalve zoon Gerrit ook nog een dochter Ida, die met de namen Van 
der Vegt en Loibois voorkomt. Logisch dus dat nazaten een stuk land bij de Loibois verkopen. 
Door het vermelden van alle genealogische gegevens, ook van nazaten uit eerdere huwelijken, 
blijkt beter hoe allerlei puzzelstukjes op hun plaats vallen. 

1. Janna]ans Brinkert, ged. Zwolle 24-1-1752, j.d. van Berkum (1774), overl. Wijhe 17-12-1831, tr. 
Windesheim 19-6-1774 Jan Hendriks Rietberg alias Bruggeman, ged. Vorchten 16-11-1738, j.m. aan de 
Herxerbrug ( 177 4 ), pachtboer, begr. Wijhe 20-9-1803, zn. van Hendrik Rietberg en Stij ntj e Jans. 
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Uit dit huwelijk:16 

a. Christina(!), ged. Wijhe 27-11-1774. 

b. Margjen, ged. Wijhe 3-12-1775. 

c. Hendrik Jan, ged. Wijhe 14-2-1777. 

d. Lutgert.Jen, ged. Wijhe 17-5-1778. 

e. HendrikJan, ged. Wijhe 1-8-1779. 

f. Jan, ged. Wijhe 8-10-1780. 

g. Jacob, ged. Wijhe 17-3-1782. 

h. Rutger, ged. Wijhe 27-4-1783 (vader Jan Bruggeman, moeder Janna Rutgers). 
i. Jannichjen, ged. Wijhe 10-10-1784. 

j. Hendrieka, ged. Wijhe 14-5-1786. 

k. Berend.Je, ged. Wijhe 14-10-1787 ( moeder J anna Rutgers ). 
I. Janna, ged. Wijhe 5-4-1789 (vader Jan Rietberg Bruggeman). 

m. Evert, ged. Wijhe 15-8-1790. 

n. Lambert, ged. Zalk 7-11-1792 (get. Christina Jans, 'dochter van gemelde vader en moeder' te 
weten: Jan Riet bergen en J annaJ ans op Snellenerve). 

o. Hendrik.Je, geb. Epe 20-7-1794. 

2. Jan Rutgers, ged. Zwolle 14-8-1721, j.m. te Berkum (1751), belijdenis Zwolle 17-12-1739, 

verm. keurnoot te Zwollerkerspel 1768-6917, verm. pachtboer op het Rode Huis te Berkum 
(1773)18, mogelijk nadien op de Gelder onder Wijhe, mogelijk begr. Wijhe (in de groeve van 
de Rosmolen) 17-12-1794••; tr. (2) Zwolle 27-12-1756 BerentienJans, ged. Zwolle 12-1-1727, j.d. op 
Yerst (1756), mogelijk begr. Wijhe 10-9-177619, dr. van Jan Berents en Hermpje Peters; Jan tr. (1) 

Zwolle 10-5-1751 

3. MargjenJans, ged. Zwolle 22-2-1722, woont Berkum (1751), begr. Berkum 28-5-1754 ('vrouw 
van Jan Rutgers, won. achter de Belt'). 
Bij de ondertrouw van Jan Rutgers en Margjen]ans in 1751 waren zijn stiefvader en haar moeder getuige. 
Toen Jan in 1756 hertrouwde, werden stiefvader Lubbert Jansen en Margjes broer Hendrik Jansen tot voogd 
benoemd over de weeskinderen. De vader beloofde J anna 63 gulden, een bed met toebehoren, de kledij, 
het goud en zilver van de moeder, een boek met zilverbeslag en een kast. De zoon zou 163 gulden en 
een kist krijgen, en beiden een half dozijn nieuwe hemden en een uitzet bij gelegenheid.'0 Bij de on
dertrouw voor dit tweede huwelijk was Lubbert Jans opnieuw zijn getuige. Jans tweede vrouw Berentje 
was op 24 april 1774 doopgetuige bij de doop van Fennigje, dochter van Lubbert Jans en Magtelt]ans te 
Berkum, stiefvader én zwager van Jan Rutgers, en diens tweede vrouw, de zuster van Berentje. 

In 1787 verkochtenJan Rietberg en]anna]ans, Rutger Jans en Marrigje Seins, en]anMeenhorst en Elisabeth 
Hendriks vier morgen groenland, de Voorenste Hekcamp, gelegen achter 't Loibois in Voorster slag in 
Mastenbroek, aan Hendrik van Santen en Gerrigjen Egberts. Belender oost was Gerrit Hendriks van der Vegte." 
Deze Jan Janssen Meenhorst was op 8 december 1782 getrouwd met Elisabeth Hendriks van Dinter. Op 30 
december 1798 was HermpjeBrinker, dochter van]anRutgers en Berentje]ans, doopgetuige bij de doop van 
Lub hert, zoon van Roelof] ans en] annegien Lubberts, die een doch ter was van Lubbert Jans en Magtelt Jans. 
waar en wanncerJanRutgcrs en Bcrcntjc]ans zijn overleden, is niet duidelijk. In 1774" wanneer Berentje 

doopgetuige is, wonen zij nog in Berkum. In de hoofdgeldcohieren van 1764 en 1767 komt Jan Rutgers 
echter niet voor onder Berkum. Zeer waarschijnlijk woonde hij met zijn stiefvader/zwager Lubbert Jans 
op hetzelfde erf. Lubbert werd wel vermeld met vijf respectievelijk vier hoofden." 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Zwolle: 

a. JannaJans(= pro band), ged. 24-1-1752. 

b. Rutger Jans, ged. 14-2-1753, won. Lierderbroek onder Wijhe (1786), op Huur link te Tonge
ren onder Wijhe (1797), tr. Wijhe 12-3-1786 Marigje Seins, j.d., mogelijk ged. Raalte 17-9-

1758 als dr. van Seine Jans en Jenneke Jans op 't Schotmans onder de Vellenaar, belijdenis 
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ald. 1777, met att. naar Wijhe 1794. 23 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Zwolle: 

c. Jan, ged. 20-11-1757,24 

d. Jannigje, ged.17-6-1759. 24 

e. HermpjeBrinkert, ged. 28-6-1761, tr. Zwolle 29-5-1786 GerritvanAalderen. 
f. Marrigje, ged. 8-4-1765. 24 

g. Frederik Jans, ged. 29-8-1771, boer, overl. Dieze (Zwolle) 4-10-1812, otr. Zwolle 7-2-1806 
Hermpje Willems, ged. Zwolle 28-3-1773, over 1. ald. 15-1-1856, dr. van Willem Rutgers Bosch 
en Geertjen Herms. 

1 

X Jan 

Jan 
Berents 

Rutger 
Willems 

X 

1 

X 

1717 

1 

Hermpje 
Peters 

Jannigje 
Herms x 
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x Margien Beren tien 
Jans 

1756 
Rutgers Jans 

1751 

1 
Hermpien 
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Jans 

X 

1761 

1 

1 

Magteld 
Jans 

Hermpien 

Schema 1: stiefvader Lubbert Jans en stiefzoon Jan Rut gers (=kwartier 2) worden zwagers. 

4. Rutger Willems, ged. Zwolle 2-8-1685, woont Berkum (1717), belijdenis Zwolle dec. 1710, 
pachtboer te Berkum aan de Brink, verm. gezworene Berkum Brinkhoek (1724)25 , begr. Ber
kum 18-11-1735, tr. Zwolle 25-5-1717 
5. Jannigje Herms, ged. Zwolle 3-8-1688, j.d. te Berkum (1717), begr. Berkum 7-12-1758; tr. (2) 
Zwolle 24-9-1736 Lubbert Jansen, van Dalfsen 26, pachtboer. 
Lubbert tr. (2) Zwolle 1-3-1761 MagteldJans, ged. Zwolle 29-1-1738, boerin op het Nij boers onder 
Berkum 27, overl. Berkum 25-12/begr. ald. 31-12-1808, dr. van Jan Berents en Hermpje Peters. 

Toen Rutger en Jannigje op 1 mei 1717 in ondertrouw gingen, waren Jacob Hendriks, zijn stiefvader, 
enJannigje Hendriks, diens huisvrouw, getuige.Jannigje Herms trouwde voor de tweede keer in 1736 en 
benoemde toen Hermen Henriks, oudoom van vaderszijde, en H enrik van Enst, ""ngetrouw d e neef, tot 

voogden over haar kinderen Henrikjen, Willem, Jan(= kwartier 2) en Harmen. De kinderen zouden 
voor vaders goed elk 20 Carolus gulden krijgen.'8 Rutger was zelf met Gerrit Noortman voogd geweest 
over Hendrik Willems, zoon van Willem Jacobs en Aaltje Alberts. In zijn plaats werden begin 1737 Hermen 
Hendriks en Claas Glinthuis benoemd. 29 J annigje was hertrouwd met Lubbert Jansen, die zich met Jan 
Jansen Sonnebeld in 1760 borg stelde voor Jan Everts enJanna Henricks te Zuthem. Lubbert Jansen woonde 
toen aan de Brink te Berkum.30 Aldaar maakten hij en]annigjeHerms op 17 augustus 1758 hun testament. 
Jannigje benoemde toen tot erfgenamen haar man Lubbert en haar voorzoons bij Rutger Willems, met 
name Willem en Jan Rutgers (= kwartier 2).JannaJansen (= proband), dochter van haar zoon Jan bij Mer
rigjen]ansen (= kwartier 3), kreeg als prelegaat alle linnen, wol, zilver en goud die tot de lijfdracht van 
haar overleden dochter HenrickjeRutgers behoord hadden alsmede een stuk vlassen doek van twaalf el.3 ' 
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Lubbert Jansen was met zijn tweede vrouw MagteltienJans getuige toen op 6 mei 1786 Hermpien Brinkert te 
Zwolle in ondertrouw ging. 

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle: 

a. Hendrica, ged.13-2-1718, verm. begr. Berkum 19-8-1755 ('Lubbert Jans zijn dogter aan den 
Brink'). 

b. Willem Rutgers, ged. 24-11-1719, verm. begr. Berkum 16-5-1780. 
c. JanRutgers (= kwartier 2), ged.14-8-1721. 
d. Hendrik, ged. 5-4-1725, jong over 1. 
e. Harmen, ged.14-8-1727, begr. Berkum 24-6-1747 ('Harmen Rutgers aan de Brink'). 

Uit Lubberts tweede huwelijk: 

f. N.N., begr. Berkum 24-12-1761. 
g. Jannigje Lubberts, ged. Zwolle 9-1-1763, otr. (1) Zwolle 6-2-1790 Jacob Berents; tr. (2) ald. 8-5-

1797 RoelofDekker. 
h. Jan, ged. Zwolle 27-6-1765, verm. begr. Berkum 9-4-1772 ('Lubbert Jans zijn zoon van den 

Brink'). 
i. Hermpje, ged. Zwolle 6-3-1768. 
j. Jan Albert, ged. Zwolle 10-3-1771.32 
k. Fennigje, ged. Zwolle 20-4-1774. 

6. Jan Lamberts, ged. Zwolle 26-2-1695, j.m. te Berkum (1721), pachtboer te Berkum op het 
Berghuis ('achter de Belten'), begr. Berkum 25-10-1743, tr. Zwolle 3-2-1721 
7. Lutgertien Hendriks van der Beke, ged. Dalfsen 11-9-1698, j .d. te Emmen in de Marshoek ( 1721), 
belijdenis Dalfsen 30-9-1718, met att. van Dalfsen te Zwolle 23-6-1721, met att. van Zwolle naar 
Windesheim 25-6-1747, begr. Wijhe 4-6-1773. Zij tr. (2) Windesheim 18-12-1746 Hendrik Gerrits 
van der Vegt alias in de Loibois alias Duitman, landbouwer op de Loibois onder Mastenbroek, na
dien op de Dute onder Herxen, keurnoot Wijhe 1740, overluid Windesheim 16-1-1751; hij tr. (1) 
Grietien Roelofs en tr. (2)Johanna Driessen Duitmans, ged. Windesheim 10-12-1699, belijdenis ald. 
Pasen 1719, met att. naar Mastenbroek 14-4-1724, van Mastenbroek te Windesheim St. Michiel 
1727, dr. van Dries Willems Duitman en Geertruid Lubberts. 

Jan Lamberts werd in 1737 als oom van moederszijde benoemd tot voogd over de twee weeskinderen 
van Jacob Ziesen bij wijlen Aeltjen Claesen.33 In 1746 ging Lutgertjen Hendriks van der Beke, weduwe van Jan 
Lamberts te Berkum, een tweede huwelijk aan. Bij die gelegenheid verzocht ze Claas Bergman, oom van 
vaderszijde, en Lambert Hendriks van der Beke, oom van moederszijde, om voogd over haar kinderen Mer
rigjen (= kwartier 3), Lambert, Evert, Jennigjen en Hendrik te worden. Ze beloofde de kinderen voor 
vaderlijk goed een zesde deel van het Hogeland en het hoekje aan de Maatgraven onder Zwollerker
spel, de zoons ieder 50 gulden en een kist en de dochter een bed met toebehoren en een kast.34 Lutgert 
hertrouwde met Hendrik Gerrits van der Vegt. Die familienaam stond in het trouwboek van Windesheim. 
Achteraf bleek dat dit de enige plaats was waar Hendrik met zijn familienaam voorkwam. Elders werd 
hij steeds genoemd met als achternaam Duitman. afgeleid van de boerderij waarop hij woonde: de Dute 
ofDuite onder Herxen. Hij was hierop terechtgekomen na zijn huwelijk metJohannaDriessen, dochter 
van Dries Willems Duitman. Voordat Hendrik, als weduwnaar van Grietien Roeloft, met haar trouwde, 
woonde hij als pachtboer op de Loibois (Luibuis) bij Werkeren, aan de Oude Wetering onder Masten
broek.35 Dankzij het onderzoek naar Hendriks bezittingen werd duidelijk waaromJanRietbergenJanna 
Jans(= proband), Rutger Jans en Marrigje Seins, en Jan Meenhorst en Elisabeth Hendriks de Voorenste Hek
kamp achter 't Loibois in Voorster slag in Mastenbroek in hun bezit hadden: dit perceel was ooit bezit 
van Hendrik Gerrits. Belender in 1787 was Gerrit Hendriks van der Vegte, de zoon van Hendrik Gerrits uit 
diens eerste huwelijk met Grietien Roelofs. 

Bij de volkstelling van 1748 werden Hendrik Duitman en Lutgert met haar twee jongste kinderen 
vermeld in Herxen. Lutgerts drie oudste kinderen Lambert, Evert en Margje Jans werden vermeld in 
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Berkum Brinkhoek op het erf waar hun vader had gewoond. 
In 1774 verkochten Hendrik Duitman, mede voor zijn absente broer Evert Jansen Duitman, verder met 

Lubbert Jansen als voogd over de kinderen van Jan Rutgers (=kwartier 2 ), en als voogd over het kind van] an 
Harms Meen horst, aan schipper Goris Wolters vier morgen op de Olde Weteringe in Mastenbroek.36 

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle: 

a. MargjenJans (= kwartier 3), ged. z2-2-1722. 

b. Lambert Jans, ged. 30-1-1724, overl. Wijhe 8-2-1774." 

c. Evert Jans, ged. 24-7-1727, begr. Wijhe 11-7-1792. 

d. Jannigje Jans, ged. 28-8-1729, tr. Wijhe 29-7-1753 Jan Herms Meenhorst, zn. van Hermen 

Jansen op de Meenhorst en Aaltien Alberts.38 Hij tr. (2)39 Wijhe 9-5-1756 Willemina Thijssen 
van der Worp, j.d. aan de Wigterhege in Herxen, ged. Windesheim 1-1-1726, dr. van Thijs 

Hendricks en Annigjen Driessen (Duitmans?). 

e. Hendrik Jans Duitman, ged. 20-1-1732, tr. (1) Windesheim 15-12-1772 Aleijda]acobs, j.d. voor 
het Bergklooster, over 1. 8-11-177340, dr. van Jacob Sijsen Schutte en Aaltjen Claessen4', (zie 
kwartier 12, kind e); tr. (2) Windesheim 12-6-1774Johanna Gerrits vanSoesel, j.d. in Oldeniel, 

ged. Zwolle 7-4-1740, dr. van Gerrit van Soesel en Geertje van Santen (zie kwartier 14, kind 
e). 

Uit Hendrik Gerrits eerste huwelijk: 

a. Grietien, vermeld 1724. 

b. Gerrit Hendriks van der Vegt alias Loibois42, pachtboer op de Loibois, begr. Mastenbroek 

(kerk, graf 31) 28-4-1807, tr. Mastenbroek 6-3-1740 Jacobje Willems, j.d., begr. Mastenbroek 
(kerk, graf 31) 23-5-1783. 

c. Ida Hendriks van der Vegt alias Loibois, over 1. 11-6-175543, tr. Windesheim 3-4-1747 Harmannus 
Tenthof, mog. ged. Windesheim 24-1-1723, overluid Windesheim 9-12-1776, zn. van Jan 
Jansen Tenthof in 't Broek; hij tr. (2) Windesheim 21-3-1756 Gesina Frijhof, j.d. te Windes

heim. 

S. Willem Rutgers, ged. Zwolle 24-7-1645, woont Berkum (1678), pachtboer te Berkum aan 

de Brink, begr. Berkum 6-1-1690, tr. (1) Zwolle 8-10-1678 Jannetien Stoffers, j.d., woont Genne, 

dr. van Stoffer Cornelissen, leenman van St. Lebuinus onder Genne,44 en Niesien Jans,45 tr. (2) 

Zwolle 23-9-1684 

9. Jannechien Hendricks, begr. Berkum 6-12-1724; tr. (2) Zwolle 18-8-1690Jacob Hendricks, pacht
boer te Berkum aan de Brink, gezworene Berkum Brinkhoek (1723),46 begr. Berkum 31-5-1730. 
In 1681 werd Willem Rutgers aan de Brink te Berkum, aangetrouwde oom van moederszijde, met Wolter 
Gerrits, oom van vaderszijde, tot voogd aangezocht over Agnies Hendriks, dochter van Grietje Stoffers te 
Langenholte bij wijlen Hendrik Gerrits. Zij werd bij het verzoek daartoe bijgestaan door Jan Engbers te 
Genne.47 Willem was zelf eerst gehuwd met]annetienStoffers. Toen hij hertrouwde werd deze]anEngbers 
als aangetrouwde oom van moederskant tot voogd benoemd over Willems dochter Grietjen, samen 
n"1et Berent Rutgers a l s oom van vaderskant. W illen"l. bewees z ijn dochter voor moeders goed de helft van 

anderhalf morgen in Genne, de Crommerst, waarvan hijzelf de andere helft bezat, alsmede kledij , goud 
en zilver van de moeder etc."" 

In 1686 verkochten Willem Rutgers en Jentyn Henricks, Coendert Jacobs en Geesje Jacobs, Jan Jansen te 
Spoolde en Henrick Dijck als voogden van Gerrit Willems, Arent Arens en Henrick Dijck als voogden over 
de kinderen vanJan Gosens (= Bensinck),49 oude Jan Olsman, Teunis Henricks te Genne en MeghjenAlberts, 
Hermen Henricks en Meghjen Henricks, tesamen erfgenamen van Evert Jansen (zie kwartier 32, kind h), aan 
Jacob Coenders 31/2 morgen bij de Rijkssteeg.' 0 Na Willems overlijden hertrouwde diens weduwe. Zij be
noemde in 1690 tot voogd over haar kinderen Rutger (=kwartier 4) en Jan de oom van vaderszijde Berent 
Rutgers en de halve oom van moederszijde]annes]ansen. De kinderen werd voor vaders goed op hun 26"' 

406 Gens Nostra 62 (2007) 



de beste vaars uit de stal beloofd.,, Jennegien hertrouwde met Jacob Hendriks. Deze verklaarde in 1729 

dat hij te oud was om als voogd op te treden over de kinderen van zijn overleden zoon Willem Jacobs bij 
diens overleden huisvrouw AaltienAlberts en verzocht daarom aanstelling van Rutger Willems(= kwartier 
4), oom van vaderszijde, en HarmenAlberts, oom van moederszijde, tot voogden.' ' Het jaar daarop werd 
Jacob ziek en maakte hij zijn testament. Hij benoemde tot erfgenamen Albert en Jacob Willems, de zoons 
van Willem Jacobs bij AaltjeAlbers, en bij hun vooroverlijden zijn broer Hermen Hendriks en zijn stiefzoon 
Rutger Willems." 

Uit het eerste huwelijk: 

a. Gerrit, ged. Zwolle 23-10-1679, overl. vóór 3-9-1684. 

b. Aeltje, ged. Zwolle 19-7-1681, overl. vóór 3-9-1684. 

c. Grietjen Willems, vermeld 3-9-1684, leeft 29-11-1703.54 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Zwolle: 

d. Aeltie, ged. 7-11-1684, overl. vóór 1-8-1690. 

e. Rutger Willems (=kwartier 4), ged. 2-8-1685. 

f. Jan, ged. 11-3-1688 (moeder: Jannegie Jans!), verm. begr. Berkum 11-11-1711 ('Jan Willems 
aan de Brink'). 

UitJannechiens tweede huwelijk, ged. te Zwolle: 

g. Willemtje, ged. 28-5-1691. 

h. Willem Jacobs, ged. 29-9-1692, begr. Berkum 12-8-1729, tr. Zwolle 5-3-1725 AaltienAlberts, 
j.d., woont op de Luere, begr. Berkum 29-4-1729, dr. van Albert Herms (Noortman) en 
Geertie Gosens (zie kwartier 26/27, zoon c). 

i. Fennigje, ged. 24-3-1696, verm. begr. Berkum 5-4-1709 ('FennigjeJacobs aan de Brink'). 
j. Hendrik, ged. 28-8-1698. 

10. HermenHerms alias Veerman, 55 ged. Zwolle 24-1-1649, veerman te Haerst, nadien pachtboer 
te Berkum aan de Brink,'6 begr. Berkum 18-11-1722, [tr. (1) Zwolle 25-4-1669 Annigje Peters?], tr. 
Zwolle 22-8-1673 

11. Wychmoet (Wichertien)Jans, j.d., woont Haerst (1673), belijdenis Zwolle 25-12-1674, overl. 
tussen 28-6-169057 en 28-4-1717. 
Op 28 april 1717 sloot Hermen Herms een akkoord met zijn kinderen Joost Herms, Hermen Herms,Jannegien 
Herms en haar toekomende bruidegom Rutger Willems (= kwartier 5, 4), en Joost Herms en HendrikBerents 
als voogden over de kinderen van de overleden dochter Hendrikje Herms bij Steven Egbers. Hermen zou 
nog aan Joost 60 Carolus gulden uitreiken en aan de voogden 58 Carolus gulden ten behoeve van de on
mondigen, zoals hij reeds 58 gulden aan zijn zoon Hermen had gegeven. Na aftrek van deze bedragen 
zou hij zijn aanstaande schoonzoon Rutger Willems en zijn dochter J annegien Herms al zijn goederen over
dragen, zowel roerende als onroerende, uitgezonderd een éénjarig paard dat hij op kosten van Rutger 
en J annegien zou mogen onderhouden en/of verkopen en de verkoopsom tot zijn behoefte behouden. 
Na zijn overlijden zou het paard of het geld dat nog over was van de verkoop in drie gedeeltes verdeeld 
worden door Joost, Hermen en de kinderen van Hendrik je. Hermen Herms zou daarvoor gedurende de 
rest van zijn leven onderhouden worden door Rutger en Jennechien die hem ook behoorlijk zouden 
moeten begraven, evenals zijn eventuele schulden voldoen.Joost, Hermen en de voogden dienden hun 
vader te bedanken voor de voldoening van het moederlijk goed en afzien van de vaderlijke erfenis die 
Rutger en J ennechien of hun erfgenamen zou toevallen. De akte werd ondertekend door de opstellers 
alsmede Jan Peters als getuige en]akop Hendriks. Dit akkoord werd in januari 1719 overgeleverd aan het 
gerecht door Hermen Herms, diens zoon Hermen Hermsen en Leijde Hendriks, Rutger Willems vanwege zijn 
huisvrouw Jannegien Herms, dochter van Hermen Herms, Hendrik Berens als momber van de kinderen van 
Hermens dochter Hendrikien Herms en Steven Egberts, zijnde de zoon]oost Herms overleden.'' 
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Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle: 

a. Joost (Jurriën) Herms, ged. 8-4-1674, won. aan de Brink te Berkum, belijdenis Zwolle maart 
1703, begr. Berkum 15-1-1718. 

b. Hendrikje Herms, ged. 5-12-1676, tr. Zwolle 30-3-1706 Steven Engberts, van Gerner (Dalfsen); 
hij tr. (2) circa mei/juni 1711 Grietien Willems. 59 

c. HermenHerms, ged.10-8-1679 of 13-11-1681, tr. Zwolle 22-12-1705 Aleida Hendriks. 
d. Jan, ged. 7-5-1685. 
e. Jannigje Herms (=kwartiers), ged. 3-8-1688. 

12. Lambert Jansen Ral alias Kruijwagen, ged. Zwolle 16-4-1667, begr. ald. 14-4-1698, tr. Zwolle 
26-6-1694 

13. JennichjenEverts, ged. Zwolle 17-12-1672, mog. begr. Berkum 26-5-1734 ('de vrouw van Ger
rit Bargman'). Zij tr. (2) Zwolle 25-10-1698 Klaas Gerbregs/Gerberts, ged. Zwolle 25-7-1669, zn. 
van Gerbregt Claessen en Aeltien Everts; tr. (3) Zwolle 3-8-1710 (met att. van Dalfsen, wonend 
in de Hoeve onder Emmen) Gerrit Hendriks Bergman, j.m. te Millingen onder Dalfsen, leenman 
van de havezathe Rechteren onder Oosterdalfsen, over 1. na 9-2-1737, 60 zn. van Hendrick Geert
sen Bergman, rotmeester te Ankum61 en Aeltien Willems. 62 

Bij haar tweede huwelijk in 1698 benoemde]ennighjen Evers, weduwe van Lambert Jansen Kruijwagen, 
Evert Berens Noortman (= kwartier 26) en Albert Herms tot voogden over haar twee kinderen Jan(= kwar
tier 6) en lamberte. Zij bewees de kinderen voor vaders goed 220 Carolus gulden, een derde deel in 
een obligatie van 50 Carolus gulden van 5 augustus 1693 ten laste van Peter van Buiren, een derde deel 
in een obligatie en hypotheek van 100 Carolus gulden van 31 juli 1677 ten laste van Jan Hendricks Weide
man, een derde deel in twee morgen weiland bij de Luire, genaamd de Brekkelenbergh, een derde deel 
in een huis, hof en schuur, bewoond door erfuiterse, met twee kamers, gelegen achter de Kamper
poort, een derde deel in een achtste deel in twee huizen aan de Hoogstraat buiten de Kamperpoort, de 
dochter een bed met toebehoren en de zoon 50 Carolus gulden. 63 Met haar tweede man verkocht zij 
in 1706 aan Philips Berents en Evertien Gerbrechts omstreeks één morgen land in Westenholthe.64 Op 3 ja
nuari 1701 testeerden de zieke Claes Gerbrechts in de Hoeve en]annechjen Everts. Zij belijftuchtten elkaar 
met jaarlijks 60 Carolus gulden uit de boedel en schonken de armen te Dalfsen 50 Carolus gulden.65 

Enige maanden nadien trouwde Jennichje voor de derde maal en werden RoelofBerents voor Vechter
weerd en Hermen Gerrits, beide te Emmen, tot voogd over haar kinderen Aaltje en Willemina benoemd. 
Zij bewees hen voor vaderlijk goed de helft van 1054 Carolus gulden, zijnde de waarde van paarden, 
koeien en andere levende have, de helft van 250 Carolus gulden, zijnde de waarde van de inboedel, 
elk een kist met toebehoren, de wol van de vader en in plaats van diens linnen elk twee stukken doek 
van 30 el per doek, een uitzet en 30 gulden voor zilverwerk. Tevens bewees ze de kinderen de helft 
in een stuk weiland te Werkeren naast Vermeersland, genaamd de Rijsmate, de helft van een kamp 
weiland bij Spoolderberg, de Brekkelenberg, de helft van een huis met twee kamers en schuur aan de 
Hoogstraat te Zwolle buiten de Kamperpoort, de helft van een huis aan de Hoogstraat tegenover de 
Meule, de helft van haar aandeel in het land, genaamd de Hofjes, gelegen bij Werkeren en gemeen lig
gend met haar broers en zusters, de helft in een zesde deel van drie morgen bij de Boxen, gemeen met 
haar broers en zusters, de helft van ( morgen te Emmen, genaamd Geurtjesbos, de helft van ( morgen 
aldaar en de helft van de helft van een akker hooiland in de Emmer Enk. 66 Op die dag werd tevens de 
inventaris opgemaakt van de schulden ten laste van haar en haar voorkinderen Aaltje en Willemtje Claa
sen. Gerbrecht Claassen op de Steen, schoonvader van]annichje Everts, had 1258 Carolus gulden 13 stuiver 
tegoed volgens obligatie, Philips Berends aan 't Rekke 500 gulden, de voorzoon]an Lamberts(= kwartier 
6) volgens erfuiting 450 gulden, de rentmeester 40 gulden, Gerbrant Claassen volgens afrekening tien 
gulden tien stuiver, het land de Hofjes was bezwaard met 50 gulden, de heer Dotinchem als eigenaar 
van het goed had nog 100 gulden tegoed vanwege pacht over 1709 en 17 gulden 16 stuiver wegens 
huurland,Jan Boone nog drie schepel rogge en Philips Berends vier schepel rogge. Tevens was de boedel 
belast met 60 Carolus gulden jaarlijks ten behoeve van Jannichje Everts ten gevolge van het testament 
van Claes Gerberts.67 In 1711 verkochten Gerrit Bergman en Jennichje Everts, erfgenamen voor een derde 
deel, met andere erfgenamen tweederde deel van een kamp land, de Klompmakerskamp in Ankum, 
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van een half erf te Welsum, genaamd Rakers, en van de helft van een stuk land, de Kuusakkers, te 
Gerner.•• 

Toen Lutgertje van der Beke (= kwartier 7) in 1746 hertrouwde als weduwe van Jan Lamberts(= kwartier 
6), werd Claas Bergman als oom van vaderszijde voogd. Dankzij dit gegeven kon in de Generale Index de 
doop van Jan Lamberts snel worden gevonden.Jans vader trouwde in 1694 als Lambert Jansen Ral en over
leed in 1698. In het begraafregister werd zijn naam genoteerd op 14 april, maar op 9 april werd er een 
doodkist geleverd voor LambertKruijwagen. Ook in de erfuiting in 1698 werd hij Kruijwagen genoemd. 
In 1705 werdJannechijnEverts, huisvrouw van Claes Gerbers, na de dood van haar vader EvertBerents onder 
hulderschap van Lambert van Lingen beleend met de helft van een stuk land, genaamd de Noest, met het 
buitendijks land, genaamd het Weertien, spruitend uit het erve Naminck, gelegen te Berkum. Zij ver
kreeg tevens toestemming voor haar testamentaire beschikking ten behoeve van haar kinderen. In 1718 
deed haar man Gerrit Hendricks Berckman hulde voor haar met de ledige hand vanwege dit leengoed. Op 5 
februari 1749 werd tenslotte zoon Claes Berkman met dit goed beleend. Deze droeg het over aan Lambert 
Hendriks van der Beek, de broer van zijn schoonzuster Lutgertien (= kwartier 7).69 

Uit dit huwelijk, ged. te Zwolle: 

a. Jan Lamberts(= kwartier 6), ged. z6-2-1695. 
b. Berend, ged. 6-9-1696, over 1. vóór 16-10-1698. 
c. Lamberte, ged. 30-8-1698, overl. tussen 16-10-1698 en 2-8-1710. 

UitJennichjes tweede huwelijk, ged. te Zwolle: 

d . Aaltje, ged. 19-9-1699, over 1. vóór 17-3-1701. 
e. Aaltje Clasen, ged. 17-3-1701, tr. vóór 26-8-1724Jacob Si:fsen Schutte,7° ged. Zwolle 9-6-1695, 

leenman van het Stift Essen onder Berkum71 en van St. Lebuinus onder Genne/2 zn. van 

Sijse Sijsen en GrietienJans.73 

f. Berent, ged. 11-4-1702, overl. vóór 12-8-1703. 
g. Berent, ged.12-8-1703, overl. vóór 2-8-1710. 

h. Wilmina, ged. 25+1705. 
i. Marrigie, ged. 28-2-1706, overl. vóór 2-8-1710. 

UitJennichjes derde huwelijk: 

j. Klaas Bergman, ged. Zwolle 13-9-1711, leenman van het Stift Essen onder Berkum en Has

selt, overl. na 28-7-1796/4 tr. Zwolle 9-9-1739JannigjeBerents. 
k. Evert, ged. Zwolle 5-2-1713. 

1. Aaltje, ged. Dalfsen 17-11-1715 ( ouders in de Hoeve onder Emme ). 

14. Henrick]anssen ,75 j.m. uit de Hoeve (1691), landbouwer, belijdenis Dalfsen 1684, tr. Dalfsen 

5-4-1691 
15. Hendrine Willems, j.d. uit de Marshoek (1691), belijdenis Dalfsen 24-6-1687. 
Op 8 februari 1755 testeerden Lambert ter Beek en zijn tweede vrouw Geertjen van Santen. Lambert noemde 
als erfgenamen zijn broer Jan Hendriks en zijn neven en nichten Lambert, Henrik, Trijntje (gehuwd met de 
mulder Willem van den Belt) enHendrinaJans, kinderen vanJanLamberts vandenBrmk,ffenrik Willems, zoon 
van Willem Henriks, Lambert Jans, Evert Jans en Jennegie Jans, gehuwd met Jan Menenhorst, en HenrikJans 
Kruijwagen (=de nog levende kinderen van kwartier 6 en 7).76 

Zoon Lambert en dochter Lutgert (= kwartier 7) komen vaak voor met de achternaam Van der Beke. 
Hun vader is mogelijk pachtboer geweest op het erve de Beeke, gelegen in de Marshoek onder Em
men.77 

Uit dit huwelijk, ged. te Dalfsen: 

a. Jan, ged.12-11-1693 (ouders in de Hoeve). 
b. Willem, ged. 8-3-1696 (ouders in de Hoeve). 
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c. LutgertHenricks (= kwartier 7), ged. 11-9-1698 (ouders in de Hoeve). 
d. Henrikie Henricks, ged. 23-1-1701 (ouders in Emmen), tr. Zwolle 19-4-1723 Jan Lamberts 

(Brinkman/van den Brink), j.m. te Berkum, ged. Zwolle 15-6-1692, zn. van Lambert Assies en 
Trijntje Peters. 

e. Lambert Henricks van der Beeke, ged. 29-8-1703 ( ouders in de Marshoek in Emmen), leenman 

van het huis Almelo onder Emmen,78 otr./tr. (1) Zwolle/Dalfsen 26-7/11-8-1727 Geessien 
Pickers, wed. Christiaan Scholten,79 tr. ( 2) Dalfsen 4-8-1750 Geerlj·e van Santen, wed. Gerrit van 
Soesel, ged. Zwolle 9-12-1703, dr. van Jan Willems en Egbertien Gerrits. 

f. Margien, ged. 11-4-1706 ( ouders in de Marshoek). 

g. Willem Henricks, ged. 25-9-1707 ( ouders in de Marshoek), won. Emmen ( 1729 ), otr. Zwolle 
24-1-1729 Hendrikje Jansen. 

16. RotgerJansen alias Rotger op den Brinck, pachtboer te Berkum aan de Brink, over 1. tussen 24-
4 en 5-9-1677, 80 tr. (1) Zwolle 14-11-1630 Janneken Cornelissen, dr. van Cornelis Geertsen Top, leen
man van St. Lebuinus onder Genne, 81 en verm. Geese (Everts?), 82 tr. (2) Zwolle 3-4-1638 
17. Grietjen Dercks van de Velde, over 1. na 16-1-1678. 83 

Rotger Jansen woonde eerst te Genne en nadien in Berkum op de Brink. Als weduwnaar van Jannegien 
Cornelissen deed hij in 1638 ten overstaan van de voogden Albert Jansen en Stoffer Cornelissen erfuiting aan 
zijn kinderen Jan en Evert. Hij beloofde hen voor moederlijk goed elk 50 Carolus gulden, te voldoen op 
hun 16de jaar. Verder werd vastgelegd dat de erfenis van de overleden zoon Derck, die was overleden na 
zijn moeder, en die hij zal erven van zijn grootmoeder, de weduwe van Cornelis Top, zal vererven op Jan 
en Evert en niet op RotgerJans.•• 

Op 23 november 1650 verkochtenStofferCornelissen en NiesienJansen, mede vanwege hun neef en nicht 
Jan Isbrantsen en Margien Geerts, en Jan Arentsen van Raelte en Grietien Cornelissen, de helft van een erf en 
goed te Genne, genaamd Tops goed, gebruikt door Stoffer voornoemd, met uitzondering van vijf ak
kers bouwland, die voordien uit het erf zijn aangekocht, van welk erf de andere helft toebehoort aan 
StofferCornelissen en de kinderen van RotgerJansen. •s Rotgers zoons Jan (met huisvrouw FennigienJanssen) 
en Evert, geassisteerd met zijn vader Rotger Jansen, en StofferCornelissen en Albert Jansen als voogden over 
Evert Rotgers verkochten op 24 mei 1656 hun aandeel in Tops erf te Genne, te weten een vierde deel in de 
landerijen en een achtste deel in huis en hof.86 

Uit het eerste huwelijk: 

a. JanRotgers, ged. Zwolle 7-10-1632, otr. Zwolle 16-2-1656 (att. naar Vlissingen) FennigienJan
sen Dijck, j .d. van Windesheim, verm. dr. van Jan Henricks Dijck en Lubbegien Willems. 87 

b. Evert Rotgers, woont Haerst (1662), tr. Zwolle 17-3-1662 Jantien Jans, j.d., woont Genne, 
verm. dr. van Jan Jansen Doorn en Henrickien Arents;88 zij tr. (2) Zwolle 1-7-1684Jan(nes) 
Jans,j .m., woonrGenne. 

c. Derick, ged. Zwolle 19-3-1637, overl. vóór 25-4-1638. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Zwolle: 

d. BerentRotgers, ged. 9-8-1640, tr. Zwolle 13-2-1672 Evertien Henricks, wed.Jan Henricks te Ber
kum, dr. van Henrick Everts, leenman van het Stift Essen onder Berkum89 en verm. Batte 
Lamberts.90 

e. Hendrick, ged. 24-7-1645. 
f. WillemRotgers (= kwartier 8), ged. 24-7-1645. 

20. HermenHerms,j.m. van Dalfsen, won. Haerst(1638), tr. Zwolle 25-9-1638 
21. Hendrickjen Alberts, ged. Zwolle 6-11-1621; zij tr. (2) Zwolle 2-8-1657 Egbert Jansen, j.m. te 
Genne, veerman te Haerst (1671).9 1 
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Contributie: Gewoon lid: € 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 8,50 per 
jaar; voor de functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. 
Buitenlandse leden € 45,-. per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur 
door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgi
roformulier) franco aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB0666363366-BIC:INGBN
L2A) of Postbankrekening 547064 (IBAN: NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmees ter NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 
Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Informatie en Promotie (DIP): p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Computer
genealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heral
diek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

In memoriam Pieter Wuisman 
Enkele weken geleden bereikte ons het bericht dat de heer L.P.J.M. (Pieter) Wuisman op 15 
mei jl. op 78 jarige leeftijd in zijn woonplaats Zaltbommel was overleden. De heer Wuisman 
had een lange geschiedenis met onze vereniging. Hij was lid van het hoofdbestuur van 1970 
tot 1986, voorzitter van de afdeling 's Hertogenbosch van 1971 tot 1997, lid van de bibliotheek
commissie in 1979 en plaatsvervangend afgevaardigde van zijn afdeling van 1986 tot 1988. 
Daarnaast was hij gedurende een lange periode lid van het samenwerkingsverband van de 
Brabantse afdelingen van de NGV. Wellicht is Wuisman bij de lezers van Gens Nostra wel het 
meest bekend om zijn lijsten van gesneuvelden bij Waterloo en bij de Belgische opstand die 
jaarlijks in de themanummers ter gelegenheid van de 
Genealogische Dagen verschenen. 

Voor zijn vele verdiensten ontving hij op 17 decem
ber 1994 de gouden erespeld van de NGV. Pieter was 
naast zijn werk als streekarchivaris van Oisterwijk 
en omgeving actief in tal van andere organisaties. Ik 
noem onder meer het kerkbestuur, de Franciscusstich
ting, de Openbare bibliotheek en de Gemeemeljke 
Monumenten commissie. Voor zijn vele verdiensten 
werd hij in 1989 benoemd tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. De velen die hem hebben gekend zul
len met eerbied deze bijzonder aimabele man herden
ken. Ik spreek de wens uit dat zijn weduwe en naaste 
familie de kracht mag worden gegeven dit verlies te 
dragen. 

R.K. Vennik, voorzitter 
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Jubileum CD afdeling Utrecht 

Het bestuur van de afdeling Utrecht overweegt om ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van de afdeling een cd uit te brengen, met daarop de jaargangen van de Stichtsche Heraut 
1953-1964, de Stichtse Heraut 1988 - 2008, de Criminele Heraut en Stichtenaren uit vroeger ja
ren I en II. Het bestuur van de afdeling Utrecht gaat ervan uit dat de schrijvers van artikelen in 
deze tijdschriften en boeken daartegen geen bezwaar hebben. In het geval dat wel zo is, wordt 
de auteur verzocht dit te melden bij de secretaris van het afdelingsbestuur onder vermelding 
van de titel(s), jaargang(en) en paginanummer(s). Adres secretaris: M.D. Northolt, De Meent 
48, 3984JK Odijk, e-mail: ma.northolt@planet.nl 

31e Zeeuwse Genealogische Contactdag op 1 september 

De Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert op 1 septem
ber 2007 in samenwerking met de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland haar 31' Zeeuwse 
Genealogische Contactdag, welke wordt gehouden in "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74 te 
Kapelle. 

Deze contactdag zijn de verschillende werkgroepen met materiaal aanwezig, zodat de 
mogelijkheid bestaat om met behulp hiervan kwartieren en genealogieën aan te vullen. Dit 
materiaal bestaat hoofdzakelijk uit afschriften van doop- trouw- en begraafboeken, lidma
tenregisters en uittreksels uit notariële akten. Tijdens de Contactdag is er een permanente 
tentoonstelling van oude foto's. Ook u kunt desgewenst uw oude foto's meenemen en voor
leggen aan deskundigen. Deze deskundigen zullen - indien nodig- behulpzaam zijn bij het 
bepalen van de leeftijd van de foto. Voorts is er een stand van het Genealogisch Centrum aan
wezig met 150.000 rouwadvertenties uit de collectie van het Centrum. Ook de Afdeling Gent 
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oost-Vlaanderen is aanwezig, evenals V.V.F. 
Meetjesland ( onder voorbehoud). Daarnaast zullen diverse andere organisaties, instellingen, 
verenigingen, archieven en groeperingen alsmede computer-/internet-deskundigen met ma
teriaal aanwezig zijn. 

Deze dag is aldus bij uitstek geschikt om genealogische gegevens aan te vullen en uit te wis
selen en om contacten te leggen met andere genealogen die Zeeuws genealogisch onderzoek 
verrichten. 
De openingstijd is van 10.00 uur tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur. De kosten van 
deelname bedragen€ 5,- per persoon. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J.L. Oost
hoek, Sterappelstraat 49, 4421 LE Kapelle (tel. 0113-342252; email: jloosthoek@zeelandnet.nl). 
Deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk eigen gegevens mee te nemen ter uitwisseling 
met andere deelnemers. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, kunnen per 
formulier worden ingeleverd bij de betreffende werkgroep. Tijdens deze Contactdag is het 
Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg gesloten. 

Nieuwe leden 

131525 Dhr.J. Noort, Noord weg 126, 2641 ZB Pijnacker 
131526 Dhr. E.D. Tiemens, Archimedesweg 1, 2300 AD Leiden 
131527 Mw.H.C. Spanjersberg, Albert Schweitzerplaats 249, 3069 GG Rotterdam 
131528 Mw.C. Biesheuvel-van den Eijnden, Dorpsstraat 63, 3274 Be Heinenoord 
131529 Mw.E.M. Koek, Kamille 12, 8252 cA Dronten 
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131530 Dhr.J.A.Jager, Meester Geertswei 10, 9241 GL Wijnjewoude 
131531 Dhr.J. van den Brink, Bolswardlaan 7, 6835 JT Arnhem 
131532 Mw.M.Jongen-Notenboom, Heemraadlaan 11, 3235 EzRockanje 
131533 Dhr.B.J. Koopman, Pastorielaan 7, 9901 CE Appingedam 
131534 Mw.E.A. Pieterse-Hogeweg, Bosbeekweg 13, 6721 MH Bennekom 
131535 Dhr. R.J. Engeringh, Kievitstraat 34, 2025 ZJ Haarlem 
131536 Dhr.R.W. Philip po, Apollostraat 1, 3371 XB Hardinxveld-Giessendam 
131537 Dhr.J.J. Kluit, Buizerdlaan 10, 4131 es Vianen ZH 
131538 Dhr.H.N.G. van Oss, VanLennephof 30, 5343JE Oss 
131539 Dhr.H. K.J. Breman, Timorstraat 70, 8022 NE Zwolle 
131540 Dhr.L.G. Brockhoff, Marne 16, 1186 PA Amstelveen 
131541 Mw.G. Annema, Frambozengaard 29, 3941 LM Doorn 
131542 Dhr.C. Blom, Kruiszwin 4528, 1788 RP Den Helder 
131543 Dhr.B.G.A. Franken, Kamerlingh Onnesstraat 70, 1181 WB Amstelveen 
131544 Dhr.W.J. Fecken,Julianaweg 26, 1241 vw Kortenhoef 
131545 Dhr.drs C. M.G. Beerthuizen, Lange Kerkstraat 4, 3417 HJ Montfoort 
131546 Dhr. P. Michielse, Hoogemierdsweg 23, 5049 AB Tilburg 
131547 Dhr. H.J. Hekman, Ribesstraat 26, 9741 NJ Groningen 
131548 Dhr.P.J. Vijgeboom, Emma plein 198, 3701 DH Zeist 
131549 Mw.F. Ravelli, Kinkhoarn 5, 9051 MH Stiens 
131550 Mw.Y. Foks-Boschma, Moleneind nz 120, 9203 zs Drachten 
1315 51 Dhr. F. van Leeuwen, Turfschip 200, 1186 xs Amstel veen 
131552 Dhr. F. Papa, De Ontdekking 36, 3823 DT Amersfoort 
131553 Mw.M. Hooijberg-Verhoog, Bult 22, 1135 AJ Edam 
131554 Mw.G.M.M. van den Broek-Harmsma, Venderinklanden 59, 7542 MN Enschede 
131555 Dhr. M. P. E. Trommelen, Minnertsgastraat 5, 5045 LJ Tilburg 
131556 Mw.A.H.J. Ploegmakers-Talens, Gerbrandylaan 40, 2625 LR Delft 
131557 Dhr.C. Verlooij , Henegouwerweg 21b, 2741 KS Waddinxveen 
131558 Dhr.R. Roos jen, Berberis 20, 7742 SB Coevorden 
131559 Dhr. M. Ver hoef, Brittenoord 32, 3079 KB Rotterdam 
131560 Mw.J. Feenstra-Ferwerda, 215-695 Proudfoot in N, Londen ON N6H 4 Y7, Canada 
131561 Mw.S.B.J. Coenraats-Kamping, Tuindorpweg 73, 3951 BE Maarn 
131562 Dhr.W.H. Stijns, Sint Catharinastraat 61, 6235 BD Ulestraten 
131563 Dhr.J.J.W. Hauptmeijer, Cimbaalsingel 10, 3438 DB Nieuwegein 
131564 Dhr.F. Hemerik, Dr W M Blomsingel 14c, 2922 CD Krimpen aan de IJssel 
131565 Dhr. M.I. F. Forger, Danastroos 3, 3068 B w Rotterdam 
131566 Dhr.J.H. Koobs de Hartog, Postbus 102, 6660 AC Elst GLD 
131567 Dhr.R. T.C. de Grood, Valeriaanlaan 10, 5672 XD Nuenen 
131568 Mw.G.A. Buhrs, Bolsbeek 116, 1509 EH Zaandam 
131569 Dhr.C.Jansen, Staken berg 18, 6718 DE Ede GLD 
131570 Dhr.R. Seijffardt, Rietganssingel 53, 6883 DP Velp GLD 
131571 Mw.G.H.M. Seijffardt-Schoot, Rietganssingel 53, 6883 DP Velp GLD 
131572 Dhr.S.F. van Blokland, Schaarweide 9, 1507 NJ Zaandam 
131573 Mw.M.A. van Blokland-Saan, Schaarweide 9, 1507 NJ Zaandam 
131,;74 Dhr. E. R. van Willigen, Prins Hendriklaan 10, 3701 CM Zeist 
131575 Mw.H.J.F. Nieuwenhuijs-Meurs, De Karekier 279, 7609 KcA!melo 
131576 Mw.A. P.G. van Griensven, Ridderzaal 28, 5653 Re Eindhoven 
131577 Dhr.J. Woud, Rendorppark 58, 1963 AN Heemskerk 
131578 Mw.G. Klok-Herder,Jan Bogtstrastraat 29, 8801 VH Franeker 
131579 Dhr. T. Creemers, Maria Austriastraat 656, 1087 Je Amsterdam 
131580 Dhr. T. Heidstra, Douwe Kalmalaene 85, 8915 HD Leeuwarden 
131581 Dhr.J.N. Vroege, Verdiweg 103, 3816 KC Amersfoort 
131582 Mw. C. H.E. Trautwein-de Wit, Verlengde Voorstraat 70, 1949 CN Wijk aan Zee 
131583 Dhr.F.L. van Doorn,Johannes Huslaan 56, 1216 RC Hilversum 
131584 Dhr.G.J.M. de Kinkelder, Ziekenhuisstraat 34, 7557 AB Hengelo ov 
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131585 Dhr.C. Wolvetang, Dintelstraat 1, 1823 VN Alkmaar 
131586 Dhr.M. Harterink, Nieuwe Nieuwstraat 32, 1012 NH Amsterdam 
131587 Dhr. L. Schoonmade, Slot Assumburgpad 38, 3123 RR Schiedam 
131588 Mw.G.E.E. van Noppen, Brede Englaan 12, 1272 GS Huizen 
131589 Mw.L. Homberg-Vermast, Blijdschapstraat 9, 1566 DL Assendelft 
131590 Dhr. P.C. Kaiser, Rijswijkse Landingslaan 109, 2497 BE Den Haag 
131591 Dhr.D.J. Krijgsman, Kruiskampsingel 131, 5224 KE 's-Hertogenbosch 
131592 Dhr. H. Kolman, Vincent van Goghlaan 19, 7545 RL Enschede 
131593 Dhr.W. Wallenberg, B. de Vos van Steenwijksingel, 8442 KKHeerenveen 
131594 Dhr. W. Pikee, Boternesserstraat 23, 1382 EA Weesp 
131595 Dhr. C. Smoor, Vrijheer van Eslaan 369, 3353 TK Papendrecht 
131596 Mw.J. van Plateringen-v der Wind, Van Deijsselstraat 14, 3842 BM Harderwijk 

Agenda 
8 sept. 14.00 uur. Afd. Twente. 

Partycentrum Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen (N342). 
Spreker: de heer D. Schlüter. Onderwerp: "Trekarbeid in Oost-Nederland". 

11 sept. 19.30 uur. Afd. Apeldoorn e.o. 
Wijkcentrum De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn (wijk de Maten). 
Spreker: P. van Beek. Onderwerp: "Bijzondere genealogische en heraldische bronnen in Veluwse 
archieven". 

11 sept. 20.00 uur. Afd. Kempen en Peel/and. 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, België plein 20, Eindhoven. 
Spreker: de heer E.J. Broers. Onderwerp: "De verlate verloofde.Juridische procedures terzake van 
verbroken verlovingen in de zeventiende en achttiende eeuw". 

12 sept. 19.30 uur. Afd. Hollands Noorderkwartier. 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar. 
Spreker: mevr. R. Fiedeldij. Onderwerp: "Doopgebruiken sinds 1640". 

13 sept. 19.30 uur. Afd. Delfland. 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw. 
Spreker: de heer J. K. Ploos van Amstel. Onderwerp: "Beter één Y dan geen Y". 

15 sept. 14.00 uur.Afd.Amersfoorte.o. 
Restaurant Oud Leusden, Vlooswijkseweg 1, Leusden. 
"Contactmiddag". 

18 sept. 19.30 uur.Afd. Rotterdam e.o. 
'De Rustburcht' in het Verzamelgebouw Zuid, Strevelsweg 700, Rotterdam. 
Spreker: de heer H. Morien. Onderwerp: "Mogelij"kheden van het Internet". 

18 sept. 20.00 uur.Afd. Kwartier van Nijmegen. 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen. 
Spreker: de heer H. Giesbertz. Onderwerp: "Het kadaster en genealogie". 

18 sept. 20.00 uur.Afd. West Noord-Brabant. 
De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 
Spreker: de heer E.J. Broers. Onderwerp: "Rechtsvorderingen uit verbroken verlovingen in de zeven
tiende en achttiende eeuw". 

19 sept. 20.00 uur. Afd. Amsterdam e.o. 

Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Bui ten veldert. 
Spreker: de heer W.M. T. van Zon. Onderwerp: "Heraldiek en het ontwerpen van familiewapens". 'i 

19 sept. 20.00 uur. Afd. Zaanstreek-Waterland. 
Evangelisch Lutherse Gemeente, Vinkenstraat 36, Zaandam. 
Spreker: de heer A. de Vries (91 jaar). Onderwerp: "Verhalen van een Wormerveerse kruidenier uit de 
Goudastraat". 

24 sept. 19.30 uur. Afd. Zuid-Limburg. 
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Zalencentrum 'chalet', Komeetstraat 25a, Brunssum-Treebeek. 
Sprekers: o.a. de heren A. Griens, T. van Reeken, R. Vromen. 
Onderwerp: "Tienminutenpraatjes". 
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24. Jan Wolters Ral alias Kruijwagen, van Nijenhuis, soldaat onder commandeur Van Rijswijck 
(1634), woont Zwolle buiten de Kamperpoort (1647, 1658, 1667), begr. Zwolle 7-7-1668, tr. (1) 
Zwolle 9-2-1634 TrijntienMeijnerts, dr. van Meijnert Voocht, won. buiten de Sassen poort (1634), 
belijdenis Zwolle juni 1648; tr. ( 2) Zwolle 8-11-1667 
25. Swaantje Lamberts, begr. Zwolle 27-12-1693; zij tr. (2) Zwolle 5-2-1671Jan Wolters (Kruijwa
gen), wedr., begr. Zwolle 10-8-1692. 
Kwartier 12 heette Lambert Jansen Ral. Bij het zoeken in de Generale Index werd gevonden dat op 19 

oktober 1667 Jan Wolters Ral, weduwnaar buiten de Kamperpoort, in ondertrouw ging met Swaantje 
Lamberts. Zoon Lambert bleek een half jaar voor hun huwelijk gedoopt. Swaantje werd al snel weduwe 
en hertrouwde in 1670, opnieuw met een Jan Wolters . Met haar eerste man had zij op 29 juni 1668 een 
testament gemaakt waarin al diens kinderen werden genoemd: bij zijn eerste huisvrouw Meijnert, 
Jan, Jacob en Geesken, en een zoon Lambert bij Swaantje, zijn tweede huisvrouw. Swaantje kreeg 500 

Carolus gulden toebedeeld en een kindsdeel, de kinderen zouden elk een kindsdeel ontvangen.9' Op 7 
juli 1668 werd Jan Woltersen Cruijwagen begraven. In 1692 maakte Swaantje, huisvrouw van Jan Wolters, 
haar testament waarin ze bepaalde dat haar zoon Lambert bij haar eerste man Jan Wolters Kruijwagen 
haar erfgenaam zou worden. Mocht haar zoon overlijden, dan zou de erfenis op haar naaste verwanten 
vererven en niet op Lamberts halfbroers.93 Uit deze gegevens blijkt dat de kwartieren 12 en 24 zowel 
Kruijwagen als Ral werden genoemd. Overigens: op 10 augustus 1692 werd Swaantjes tweede man begra
ven als Jan Woltersen Cruijwagen! 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Zwolle: 

a. MeijnertJans, ged. 11-8-1635, begr. ald. 11-6-1681, tr. ald. (als zn. van Jan Wolters, won. bui-
ten de Kamperpoort) 13-4-1658 Evertje Jans op Voorst, j.d. van wijlen Jan op Voorst. 

b. Wolter, ged.13-1-1637, over 1. vóór 29-6-1668. 
c. Jan, ged. 20-1-1639. 
d. Gertien, ged. 17-7-1642, overl. vóór 29-6-1668. 
e. Jacob, ged. 9-5-1645. 
f. Ges{jen, ged. 6-12-1646. 

Uit het tweede huwelijk: 

g. LambertJansenRal (= kwartier 12), ged. Zwolle 16-4-1667. 

Uit haar tweede huwelijk: 

h. Wolter, ged. Zwolle 5-6-1673, overl. vóór 25-3-1692. 

26. EvertBerents Noortman, won. Emmen (1669), nadien Westenholte, landbouwer, keurnoot 
Zwollerkerspel 1682,94 leenman van het Stift Essen onder Berkum, belijdenis Zwolle decem
ber 1669, begr. Zwolle (Kruiskerk) 1-4-1705, tr. Zwolle 25-5-1669 
27. Willemtien Wychers, ged. Zwolle 3-10-1624(?), begr. Zwolle (Kruiskerk) 12-12-1703; zij tr. (1) 
vóór 8-6-1651 Hermen Alberts op den Dort, overl. tussen 9-5 en 6-6-1668,95 verm. zn. van Albert 
Jans op ten Oort.•6 

Willemtien Wichers, weduwe vanHermenAlberts op den Dort, benoemde bij haartweede huwelijkLubbertill

berts, oom van vaderszijde, enArentHenriks Snirt, behuwd oom van moederszijde, tot voogden over haar 
kinderen Geesien, Aeltien, Albert, Wicher, Henrikjen en Gerrit. Ze beloofde hen voor vaderlijk goed 
de helft van een kampje land in het nieuweland van Westenholte, de helft in een derde deel van twee 
woningen met de hof daarachter tegen de Meule buiten de Kamperpoort, de helft in rentebrieven ter 
waarde van 2100 Carolus gulden, 400 gulden vanwege de inboedel, alle kinderen een kist met een stuk 
wit linnen en een bed of de dochters 100 Carolus gulden en de zoons kledij en een bed of 90 Carolus gul
den.97 Deze kinderen of hun nakomelingen komt men nadien tegen met de naam Noortman. Arent Hen
driks Snirt was gehuwd met Willemtiens zuster Aaltje Wychers, die nadien trouwde met Gerbert Claesen, 
de vader van Claes Gerberts (uit een eerder huwelijk met Aaltje Everts; zie kwartier 13). Willem tien bleek 
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al voor 1651 gehuwd met HermenAlberts op den Oort. Zij is zeker de dochter van Wycher Dericks en mogelijk 
gedoopt in 1624 als Wilmichen. Dat zou wel betekenen dat zij op 48-jarige leeftijd nog een kind kreeg, 
een tamelijk hoge leeftijd voor de 1ri' eeuw. 

Uit Willem tiens eerste huwelijk: 

a. Geesien, vermeld 1669. 

b. Aeltien, vermeld 1669. 

c. Albert HermsenNoortman, ged Zwolle 5-2-1660, tr. Zwolle 16-3-1686 Geertie Gosens. 
d. Wicher Hermsen Noortman, ged. Zwolle 2-3-1662, tr. Zwolle 31-3-1691JannichjeAlberts. 
e. Henrikjen, ged. Zwolle 13-10-1664. 

f. Gerrit Hermsen Noortman, ged. Zwolle 22-12-1667, tr. Zwolle 27-4-1697 MettienAlberts. 

Uit Willem tiens tweede huwelijk: 

g . JennichjeEverts (= kwartier 13), ged. Zwolle 17-12-1672. 

30. Willem Jansen vulgo Willem in de Marshoek, landbouwer, lidmaat Dalfsen 1679, gezworene 
van de marke Emmen circa 1685,98 overl. tussen 3-6-1689 en 27-11-1690,•• tr. tussen 26-12-1662 

en 13-5-1667 
31. Henrickien Willems, lidmaat Dalfsen 1679; zij tr. (1) tussen 4-5-1656 en 25-6-1658 Henrick 
Dercks, wedr. Fennichien]ansen. 

Uit haar eerste huwelijk: 

a. Derck Henricks, belijdenis Dalfsen 1680, met. att. naar Raalte 9-11-1690, otr. Raalte100 9-11-
1690 Anne ken Mentinck, wed. 

b. FenneghijnHenricks, belijdenis Dalfsen 1680, tr. Dalfsen 27-8-1682 Bartel]ansen vanRegteren, 
j.m. van Zwolle. 

c. JasperHenricks, belijdenis Dalfsen 1682, tr. Dalfsen 14-9-1684Albertien]acobs,j.d. uit de Hof 

te Lente. 
d? Gerrit Henricks, belijdenis Dalfsen 1683 (als j .m . van Willem in de Marshoek), att. naar Hat

tem 25-10-1703. 

Uit haar tweede huwelijk: 

e. Marrighen Willems, belijdenis Dalfsen 1683, otr. (1) Dalfsen 31-7-1687 DirckHendricks Snelle, 
zn. van Hendrick Hendricks Snelle en Claesyn Everts; '0 ' tr. (2) Zwolle 24-1-1699Jan Henrix 
Koldenhove,j.m. 

f. Hendrine Willems (=kwartier 15 ). 

32. Johan Willems Bensinck, geb. circa 1578,10' pachtboer op de Hof te Nemele, overl. vóór juli 
1622, tr. Zwolle 8-11-1601 
33. Marike Alberts, woont te Berkum aan de Brink (1622). overl. vóór 2.6-5-1649; zij tr. (z) 

Zwolle 7-7-1622 Gosen Winolts (na zijn huwelijk Bensinck), van het Gagel, woont in het gasthuis 
te Hasselt (1622), nadien pachtboer op de Hof te Nemele, overl. tussen 26-2-1656103 en 20-1-
1657104. Gosen tr. (2) 1649 GeeskeBerents. 105 

Johan Willems te Berckman (= Berkum) werd in januari en mei 1608 in de Zwolse ondertrouw boeken 
genoemd toen Otto Henricks respectievelijk Barteram Henricks, zijn dienstknechten, in ondertrouw gin
gen. In 1622 hertrouwde Jo hans vrouw met Gosen Winolts. Op 10 augustus van dat jaar bewees zij haar 
tien kinderen voor vaders goed ieder 50 goudgulden, de dochters daarboven elk een bed met één peluw, 
twee kussens, één deken en vier lakens. Tot mombers werden benoemd Guert Gerrits te Genne en Marten 
Dercks te Spoolde.'06 Na haar overlijden deelden haar kinderen bij Jan Willems in 1649 de nalatenschap 
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Gos en Marike 
Winolts xx Alberts 

1 

Jan x Lubbegien 
Dijck 

11 Willem, 1 

IWychertien Hendrick Fennegien 
Gosens X Dijck Dijck 

Johan 
x Willems 

(kw.32) 

1 
Janneke 
Cornelis 

X 

Rotger Grietien 
Jansen XX Dercks 

~ 
1 

Jan 
X Rotgers 

Cornelis 
Geertsen 

T?p 
1 

Stoffer 
Cornelis 

X 

Niesien 
Jans 

1 

Willem 
~ 

Rotgers x 
(kw.s) 

Jannegien 
Stoffers 

Schema 2: verwantschappen rond kwartieren 8, 16 en 32. 

met hun stiefvader. Vervolgens verkochten de voorkinderen Rotger Jansen, Albert Jansen, HenrickJansen, 
Jan Jansen, Evert Jansen en Willem Jansen, alsmede Rotger voornoemd en Claes Claessen als voogden over 
Claes Egberts, zoon van Geessien Jansen en Egbert Claessen, aan hun halfbroer Jan Gosensen Bensinck enJantien 
Frericks hun aandeel in de landerijen, paarden, beesten, huisraad enz., zoals zij van hun moeder erfden, 
naast Jan Jansen, gehuwd met Wijchertjen Gosens, voor 120 Carolus gulden.'07 Kort daarop verkochten 
Rotger Jansen en Grietien Dercksen, Albert Jansen en Hillechien Willemsen, HenrickJansen en Geertien Geertsen, 
Jan Jansen en Henrickien Jansen, Evert Jansen en Marrechien Frents, Willem Jansen, Rutger Jansen, mede namens 
Claes Claessen, als voogd over Claes Egberts, weeskind van Egbert Claesen en wijlen GeertienJansen, en Jan 
Jansen en Wijchertien Gosens, kinderen en kindskinderen van Marregien Alberts, laatst huisvrouw van 
Gosen Bensinck, aan hun broer Jan Gosensen Bensinck en Jantien Frericks hun aandeel in de helft van een 
cotterstede en gerechtigheid, gebruikt door Albert Jacobs te Berckmen, de helft van een kamp zaailand: 
Ter Hellencamp, te Berckmen bij de Cranenberch, en hun aandeel in de helft van zes akkers bouwland 
in de Galgenes te Berckmen, de helft van een Merckeler op de Berckmer Mersch en negen scharen op de 
meen te, zijnde hun achtnegende deel in de helft van de percelen, waarvan de koper al een negende deel 
bezat en de andere helft Gosen Bensinck toebehoorde. '°8 Gosen Bensinck, Jan Gosensen Bensinck en Jantien 
Frericks verkochten in 1653 aanJanRotgers te Haerst en GeesienDercksen een hagentien, groot omtrent één 
morgen hooiland, buitendijks aan de Vecht te Haerst omtrent de Ordelse Zijl. '°• 

Uit dit huwelijk: 

a. Rotger Jansen ( = kwartieri6). 
b. Willemtie, vermeld 1622. 
c. Berent, vermeld 1622. 
d. Albert Jansen, tr. Zwolle 21-1-1638 Hillichen Wilms. 
e. HenrickJansen, er. Zwolle 2 7 -9-1635 Geer tien Geerts, dr. van Geert Herms en, woont Genne. 

f. Jan Jansen, tr. HenrickienJansen. 
g. Hermen, vermeld 1622. 
h. Evert Jansen (Mouwe)," 0 overl. vóór 5-12-1674,"' otr. Zwolle maart 1641 Marrechien Frents, 

wed. Berent Jansen in Mastenbroek. 
i. Willem, vermeld 1622, 1649. 
j. Geesien Jansen, ged. Zwolle 22-4-1621, tr. ald. 11-6-1644 Egbert Claessen, ged. Hasselt 16-1-

1620, woont ten Velde bij Hasselt, zn. van Claes Egberts en Geeske Jacobs. 

Uit Marikes tweede huwelijk: 
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k. Jan Gosens Bensinck, ged. Zwolle 1-7-1623, pachtboer op de Hof te Nemele, overl. tussen 17-
10-1668112 en 14-4-1674,113 tr.JantienFrericks; zij hertr. 1674PeterJansen. 

1. Wychertien Gosens, mogelijk ged. Zwolle 12-2-1626, tr. (1) Zwolle 5-12-1647 Jan Jansen, zn. 
van Jan Jansen aan de Mastenbroekerdijk;114 tr. (2) Zwolle 17-3-1657 HendrickJansen Dijck, 
j.m. te Windesheim, verm. zn. van Jan Henricks Dijck en Lubbegien Willems.115 

Uit Gosens tweede huwelijk: 

m. Wijnelt, ged. Zwolle 25-7-1650. 

34. DerckJansen van den Velden, tr. Zwolle 2-12-1604 
35? JennekenEgberts, woont te Velde onderHasselt(1604); zij tr. (1)JohanMichielsen. 
Grietjen Dercks trouwde in 1638 met Rutger Jans. Zij werd toen Van de Velde genoemd. Het Veld was een 
gebied dat onder Hasselt viel. Aldaar werd de doop van een Jacob aangetroffen, zoon van DerckJansen 
te Velde en Jenneken Egberts. Dit echtpaar trouwde te Zwolle in 1604. Het is aannemelijk dat zij ook de 
ouders zijn van Grietjen. Op 14 december 1617 was Jenneken Egberts te Hasselt doopgetuige bij de doop 
van Triencken, dochter van Claes Egbaerts op de Muiserij en Geeske Jacobs. Op 16 januari 1620 werd van dit 
echtpaar een zoon Egbaert gedoopt. Claes Egbaerts werd toen genoemd "te Velde". Doopgetuige wasJen
nekenMichels. Deze Claes trouwde in 1644 met Geeske Jansen, zuster van RotgerJansen (= kwartier 16). 

DerckJansen van den Velden ondertekende als schoonvader(= stiefvader) in Hasselt op 5 maart 1623 het hu
welijkscontract dat werd opgericht tussen HenrickJansen van den Velden, zoon van wijlenJohan Michielsen 
van den Velden, en]uttien Gerrits, weduwe van Herman Stoffers in Mastenbroek. Hij werd tevens borg voor 
zijn stiefzoon."6 

Uit dit huwelijk: 

a. Grietjen Dercks (=kwartier 17). 
b. Jacob, ged. Hasselt 1-3-1618 (get. Trienke Wiegbolts). 

42. Albert Warners, woont Haerst, veerman ald., otr. (2) Zwolle 3-1637 Aeltien Gosens, otr. (1) 
Zwolle mei 1617 
43. Geertien Gerits, woont Genne (1617). 

52. Berent Jansen, woont Emmen, over 1. tussen 8-12-1663 en 23-4-1667, tr. vóór 20-5-1638 
53. HenrickjenLamberts. 
EvertBerents(= kwartier 26) te Emmen werd op 23 april 1667 als erfgenaam van zijn vader Berent Jansen na 
de dood van zijn oudoom HenrickEvertssen beleend met een stuk land uit het erve Naminck te Berkum, 
genaamd de Noest."7 De helft van dit goed zou nadien op Berents kleindochterJennegienEverts (= kwar
tier 13) overgaan. Enkele jaren daarvoor werd Berent Janssen, vermoedelijk kwartier 52, in aanwezigheid 
van Claes Stevens, tesamen voogden van de kinderen van wijlen Herman LambertssenDyckhuis, ten behoeve 
van die kinderen beleend met de Middenmars uit het erve Tuessinck in Lenthe onder Dalfsen, waarmee 
Dijckhuis werd beleend op 19 februari 1650 na opdracht."' 

54. Wych.er D ericks" 11 9 geb. circa 1600,.120 van Rouveen., woont Haerst bij Johan van Dorn (16z1), 

Werkeren (1635); tr. (2) Zwolle 15-2-1635 Geertien Gerrits, begr. Zwolle (Grote Kerk) 23-10-1663 
(' Arent Snirts schoonmoeder'), dr. van Geert Remmels te Westenholte, otr. (1) Zwolle augustus 
1621 
55. AeltienArents, woont Haerst bij Johan van Dom (1621). 
Claes Jans en Swaentien Claes, en Wycher Dericks en AeltienAerents kochten in 1629 drie morgen land te Gen
ne."' In 1646 verkochten Wycher Dercks en Geertien Geertsen de helft van dit land, zijnde een van de Crom
horster weiden, gemeen liggend met Claes Jansen Snijder."' In 1636 kochten Wycher en Geertien een ak
ker bouwland, groot omtrent 1/2 schepel gezaai, aan de Stoudijk onder Voorst en Westenholthe."3 

Geertien Gerryts, weduwe van Wycher Dercks te Westenholte, benoemde in 1651 Jacob Herms Lovelinck 
enJan Claesen in de Ootmersum tot voogden over dochter Aeltje. Vervolgens sloot zij een akkoord met 
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Wijcher Aeltie 

Dercks x Arens 

(kw.54) 
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1 

Hermen Willemtien Evert Aeltien Gerbregt Aeltien 

Alberts op x Wychers xx Berents 

ten Oort (kw. 26) 

Albert Gerrit 

Noortman Hendriks 
X - Bergman 

Geertien 
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Gernt 

Alberts 

Albert X 

Noortman 

Jacob 
Hendriks XX 

Aaltien Willem 

Albers X Jacobs 

XXX 

1 
Claes 
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Fennegien 

Jennigje 
Herms 

X 

Willem 
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(kw.8) 
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Rutger 

Willems 

Wijchers xx Claesen x Evers 

J annegien Claes 

Evers xx Gerbregts 
X 
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Jansen Ral 

(kw.12) 

1 

Jan 
Lamberts 

(kw.6) 

X 

Lutgert 

Henricks 

Jan Margjen 

Rutgers x Jans(kw.3) 

Schema 3: verwantschappen rond kwartieren 2, 4, 6, 8, 12, 26 en 54 

HermenAlberts, gehuwd met Willc:1nticm W_yclu;rs (= h:warticr 2.7), Arcnt en Geert Wychers en de voogden van 

Aeltien. De kinderen zouden samen voor vaderlijk goed 1000 Carolus gulden krijgen, Arent en Geert het 
wol en linnen van de vader, elk een lakens pak en twee hemden, dochter Aeltien een bed met toebeho
ren, een zilveren gordel of 36 Carolus gulden, alsmede een kist. De weduwe zou in de boedel blijven en 
behield de akker die zij samen met haar overleden man kocht. Zij nam alle schulden op zich, behoudens 
een schuld van 900 Carolus gulden die zij en de kinderen elk voor de helft op zich zouden nemen. De 
140 Carolus gulden dieHermenAlberts vanwege zijn huisvrouw boven haar overleden moeders goed had 
ontvangen, zou weer in de boedel moeten worden ingebracht om gedeeld te worden tussen de weduwe 
en de kinderen, elk de helft.'"' 

In 1682 werden Evert Berents op den Oort (= kwartier 26), behuwd oom van moederszijde, en Rutger 
Klaassen, oom van vaderszijde, benoemd tot voogden over Aa!tjen enJennichjen, kinderen van Gerbrecht 
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Klaassen te Westenholthe bij wijlenAelf,ien Wychers."5 

Uit het eerste huwelijk: 

a. Wilmichen (= kwartier 27), ged. Zwolle 3-10-1624. 

b. Arent, ged. Zwolle 24-8-1626. 

c. Jannichen, ged. Zwolle 25-11-1628. 

d. Geert, vermeld 1651. 

Uit het tweede huwelijk: 

e. Aaltien Wychers, ged. Zwolle 19-1-1636, j.d., won. Westenholthe (1661), tr. (1) Zwolle 10-9-

1661 Arent Henriks Snirt, wedr., voerman,126 woont buiten de Kamperpoort, verm. zn. van 
Hendrick Herms Voerman alias Snirt en Gosse Remmels,"7 otr. (2) Zwolle 13-6-1674 Ger
bert Claessen, wedr. Aeltien Evers. 

64. Willem Rotgers alias Bensinck, verm. pachtboer op Bensinck onder Rechteren (voor 1582), 

pachtboer op de Hof te Nemele (vanaf 1582), woont Bercman op de Brink (1601). 
In 1582 wordt in de pachtregisters van het kasteel Rechteren te Dalfsen nog een openstaande schuld 
genoemd die Willem had. In datzelfde jaar wordt hij voor het eerst vermeld als pachter van het Berg
klooster. Hij pachtte vanaf dat jaar het erf dat voorheen gepacht was door Berent vanBorckeloe. Berent en 
zijn huisvrouw waren overleden. Het was geen gelukkige start want de vijand hield behoorlijk huis in 
Berkum en omgeving. Willem kreeg 50% reductie op de pachtsom over 1582 omdat de vijand ('Pruisen
volck') hem zijn paarden, koeien en alle andere goederen had ontnomen en hij zijn land niet had kun
nen gebruiken. Sedert die aanval had hij binnen de stad Zwolle gewoond. Ook andere pachters waren 
getroffen: van Pauwel Muller waren alle goederen verbrand, Willem tho Irte was ook al zijn vee en goede
ren kwijtgeraakt en Gerrit van Marckel was zelfs drie maal gevangen genomen, mishandeld en daardoor 
'verdorven'."' Uit latere stukken werd duidelijk dat Bensinck de Hof te Nemele pachtte. 

Behalve die Hof pachtte hij in 1603 tevens het Spijck achter de Loo broeken te Berkum voor twee jaar, 
vanaf Pasen 1602 het halve Rottennbrouck te Haerst voor zes goudgulden per jaar voor zes jaar, en in 
mei 1603 met twee anderen de andere helft voor acht goudgulden per jaar gedurende zes jaar."9 Zijn 
zoon, diens nazaat Gosen Winolts, en diens zoon Jan Gosens pachtten de Hof te Nemele en gedurende 
meerdere perioden ook de andere stukken land. De Hof te N emele in Berkum bestond in 1644 uit huis, 
hof en berg, acht à negen mud gezaai bij het huis, ongeveer acht koeweiden in het Loobroek achter 
Roevecamp, vier morgen hooiland te Haerst bij het huis van Evert Peters op de Horst, één morgen buiten
dijks land bij Blijfferts huis, 14( scharen op hetBerkummerbroek bij Geert Hendriks' huis, 2( morgen land 
met daarin een hagentje, genaamd de Grente, bij de Langenholter boom, een meckeler tegen de Orde! 
en een meckelertje bij de Broekhuizen. Het Spijk was 2( morgen groot. '30 

Kinderen: 

a. Jan Willems Bensinck (= kwartier 32). 

b. Hermtie Willems, tr. Zwolle 9-8-1601 Gerit Goertsen, wrs. zn. van Guert Cornelissen te Gen
ne.131 

66. AlbertAlberts, geb. Berkum 1555/1560, pachtboer op het Berghuis onder Berkum (-1595), 

nadien te Langenholthe, overl. vóór 16-8-1611,'32 tr. Triene]ansen, over 1. vóór 25-4-1627. 
AlbertAlberts bewoonde in 1601 onder Langenholthe een erf van de drost van Salland, groot zeven mud 
gezaai en drie morgen 'leechland'. Op 9 juli verklaarde hij aan geld pacht 28 goudgulden te betalen.'33 

Gosen Winolts (zie bij kwartier 32) en GerritDercks werden in 1625 benoemd tot voogd over Marten Mar
tens, zoon van wijlen Marten Dercks bij Aeltien Albers. '-'4 Drie jaar later werden HenrickAlbers, DirckEverts en 
Gosen Wynolts benoemd tot voogden over Albert, Oede, Henrickien, Trijne en Willem, nagelaten kinde
ren van wijlen]anAlberts bij HenrickienAlberts.'35 

AlbertAlberts was getrouwd met Triene]ans. Of zij ook de moeder is van kwartier 33 is echter niet duide
lijk. In 1627 blijkt er een conflict te zijn tussen Jan Herms Brux en huisvrouw enerzijds en Gosen Bensinck 
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en zijn huisvrouw anderzijds betreffende de erfenis van de overleden moeder van Brux en diens huis
vrouw: TrieneJansen.'36 Enige tijd later blijkt ook Jan Roelofs van de partij.m Van hem is bekend dat hij 
was gehuwd metAeltienAlberts, dochter vanAlbertAlberts.JanRoelofs enAeltienAlberts hadden een dochter 
Trintien, Werner Alberts en Berndtgen Jans ook, evenals Jan Alberts en Henrickgen Alberts. Alleen bij de kin
deren van kwartier 33 ontbreekt een Trine, maar dat kan ook komen omdat men niet naar nog le-vende 
personen vernoemde. OfTriene ook de moeder is van MarikeAlberts is dus niet duidelijk. 

Kinderen: 

a. MarikeAlberts (= kwartier 33). 

b. GeertienAlberts, tr. Zwolle 28-5-1609JohanHermsen (Brux) . 
c. Henrickien Alberts, tr. (1) Zwolle 3-11-1611 Johan Alberts, zn. van Albert Jans, woont aan de 

Kolck in Zuthem, en Derckien Jans;'38 tr. (2) Zwolle 11-5-16z8 Gert Sweersen, zn. van Sweer 
Geerts te Langenholte. 

d. AeltienAlberts, tr. (1) Zwolle 26-2-1615 Marten Dercks, won. Spoolde; tr. (2) Zwolle 9-10-1625 

JanRolefs. 
e. Werner Alberts, tr. Zwolle z6-5-1622 Berndtgen]ansen. 

68? JohanDercks, verm. geb.1547, '39 landbouwer. 
In 1601 bewoondeJanDercks te Haerst een heel erf, groot vier mud gezaai en vier morgen ruitenland. Hij 
gaf jaarlijks zes goudgulden en voor zijn woonstede elf goudgulden. '40 

84. Werner Alberts, woont Haerst 1611,'4' over 1. vóór mei 1617, otr./ tr. Zwolle 6-1584/18-5-1586(!) 
Lutgert Wolters. 

86. GeritGerits, woont Genne, vermeld 1617. 

106. Lambert Everts, landbouwer, keurnoot Dalfsen 1634, over 1. tussen 20-5-1638 en 5-5-1642, 

tr. 

107. JennichjenHenricks, over 1. tussen 20-5-1638 en 5-5-1642. 
In 1602 bezat Lambert Eversen te Eijmmen drie paarden, vier varkens, tien schapen en zes ymen (bijen
korven).'4' Joan Doeij·s verkocht in 1624 aan hem en zijn huisvrouw Jenneken 15 goudgulden jaarlijkse 
rente, te lossen met 300 goudgulden.'43 In 1627 droegen de erfgenamen van GertienJansen uit het Wy
tenklooster te Zwolle de landerijen, uitstaande penningen en alle roerende en onroerende goederen 
die zij naliet aan het echtpaar over.'44 Lambert en Jenneken hadden vanaf 1624 omtrent drie morgen 
wei- of haverland te Emmen, genaamd de Messet, in pandschap gekregen van de joffers Catharina en 
Agnes vanBrandenburch.'45 In 1641 werd dit land gekocht door Hermen Lamberts op Dijckhuis en zijn vrouw 
GeesienAlberts, en Berent Jansen en Henrickien Lamberts.'46 Lambert Everts enJennichien Henricks, beiden ziek, 
verklaarden op 20 mei 1638 dat zij aan hun dochter Henrickien en haar man Berent Jansen(= kwartier 53, 
52) al hun beesten, zaad op het land en in huis, bouwgereedschap enzovoort, hadden overgedragen, 
waarvoor het jonge echtpaar hun ouders 100 goudgulden kapitaal en 24 goudgulden rente zou geven 
en hen onderhouden. '47 

Uit dit huwelijk: 

a. Marie Lamberts, tr. Steven Henricks. 148 

b? HermenLamberts(op)Dijckhuis, over 1. vóór 2-8-1659, tr. (1) GeesienAlberts; tr. (2)(huw. voorw. 

Dalfsen 2-11-1647)Jennechien Henricks, dr. van HenrickJ ansen en Geesien Jansen. '49 

c. EvertienLamberts, tr. Zwolle 18-10-1627 Gerrit Willems.'50 

d. HenrickienLamberts (= kwartier 53). 

108. Derck Geertsen, vermeld 1621. 
Toen Wycher Dercksen (= kwartier 54) in 1621 trouwde, werd vermeld dat hij uit Rhuvene kwam en zoon 
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was van Derck Geerts. In 1601 gebruikte een Derrick Geerts in het Bisschopsslag onder Rouveen drie koe
weiden, drie dagwerk hooiland en drie akkers gezaai, groot één mud drie spint.''' Deze Derrick is mo
gelijk Wychers vader. Verwarrend is een huwelijk te Zwolle uit 1590. Op 29 maart van dat jaar trouwde 
namelijk Derck Geertsen op Werkeren met Fenne Gerrits van Herxen. En Werkeren was de plaats waar Wy
cher Dercks nadien woonde. Het is niet duidelijk geworden of het hier om twee verschillende personen 
met eenzelfde naam gaat of niet. 

110. Arent]ansen, vermeld 1621. 

Buurtschappen rond Zwolle 

A. Zwollerkerspel 
BE: Berkum 
BW: Bisschopwetering 
GE: Genne 
HA: Haarst 
HB: 's-Heerenbroek 

HD: Hasselterdijk (Mastenbroek) 
HE; Herfte 
HK: Herkulo 
IT: Ittersum 
LA: Langenholte 
NW: Nieuwe Wetering (Mastenbroek) 
OL: Oldeniel 
OW: Oude Wetering (Mastenbroek) 
SCH: Schelle 
SP: Spoolde 

418 

VW: 
WI: 

Voorste en Westenholte 
Windesheim 

WIJ: Wijtmen 
ZA: Zalné 
ZD: 
ZU: 

Zeedijk (Mastenbroek) 
Zuthem 

B. Zwolle 
DZ: Dieze 

C. Wijhe 
HER: Herxen 

D.Dalfsen 
EM: Emmen 
RE: Rechteren 
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128. Rotgher Bensinck, pachtboer op Bensinck te Rechteren 1540-41, 1553. 
Uit de blaffaart van de inkomsten van het kasteel Rechteren blijkt hoeveel Rotgher in 1540 en 1541 ver
bouwde en wat hij aan pacht moest betalen. In 1540 verbouwde hij 94 vimme 15 gast rogge, 24 vimme 
19 gast boekweit en 15 vimme haver. Het jaar daarop was aanzienlijk beter: 100 vimme 19 gast rogge, 39 
vimme boekweit en 34 vimme haver. Aan pacht betaalde hij jaarlijks vijf heren pond, één 'croene voer 
cru ut', vier paar hoenders, twee vette ganzen, één paaswegge, één 'vimme dakes', twaalf voer turf die 
op het kasteel moesten worden gebracht, en hij moest twee runderen voederen.15' 

132. AlbertAlberts, pachtboer te Berkum op het Berghuis. 
In 1605 was er onenigheid over zes roeden dijk langs de Lange Kolk in Berkum. Wat werd betwist door 
enerzijds Evert van Ense, drost van Coevorden, en anderzijds Johan Bl9ffert als erfgenaam van Johan Mulert 
Wolfsz. betrof voornamelijk het onderhoud ervan. In oktober 1605 werd een Oelbert Alberts gehoord, 
die verklaarde dat zijn overleden vader Albert Alberts ooit meijer was op het erf van Johan Mulert Wolfsz. 
Op een bepaalde vraag kon Oelbert geen antwoord geven omdat hij - toen die kwestie speelde - al in 
Langenholte woonde. '53 Enige tijd later werd eenAlbertAlberts gehoord. Deze verklaarde op Johan Mulert 
Wolfszoons goed geboren en getogen te zijn en daarop 36 à 37 jaar te hebben gewoond.'54 Over deze 
kwestie is een dossier bewaard gebleven van maar liefst 334 pagina's.'" Hieruit blijkt dat de kwestie al 
speelde vanaf 1595. Uit dit dossier wordt duidelijk dat Oelbert en Albert dezelfde persoon zijn. 

In de Generale Index van Zwolle en in het verpondingsregister van 1601 zijn er naast Albert Alberts 
vaandrig en kwartier 66 (die te Langenholte woonde) geen andere Albert Alberts gevonden, zodat de 
oude meijer van het Berghuis als kwartier 132 kan worden opgevoerd. 

Al in 1548 wordt een Albert Alberts in Berckman (= Berkum) vermeld. Hij was gehuwd met Anna, de 
stiefdochter van Derck in die Kuijle te Dieze.156 

Afkortingen 
GAD = Gemeentearchief Deventer, HCO = Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, osa = oud stadsar
chief, ra= rechterlijk archief en St. Arch = Statenarchief. 

Noten 
In 2007 is er een nieuwe inventaris uitgekomen op het archief van de stad Zwolle. Omdat de concordans 
nog ontbreekt, zijn hieronder de oude inventarisnummers gebruikt. 

1. B. van Dooren, 'Uitdagingen rond Zwolle. De kwartieren van Janna Jans, voorouder van veel Sal
landers', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 687-698. 

2. G.J.A. Rientjes en B. van Dooren, 'Wie waren de ouders van Jan Rietberg. De ontdekking van een 
fout in het doopboek van Wijhe', in: De Nederlandsche Leeuw 117 (2000) kol. 345-350. 

3. HCO, ra Zwolle RA001-00630, pag. 270. 
4. HCO, ra Zwolle RA001-00622, pag. 261. 
5. HCO, ra Wijhe 16, fol. 266. 
6. HCO, ra Zwolle RA001-00618, fol. 120-126. 
7. Deze Brinkhof zal het erf de Brinck geweest zijn waaruit de drost van Coevorden een jaarlijkse 

rente verschuldigd was aan het Bergklooster; zie daarvoor: GAD, Middeleeuws Archief 199c. Sli
cher van Bath noemt onder Berkum de erven Brinckyng en die Hoff (Mensch en land in de Middeleeu
wen, Arnhem 1972, pag. 251). 

8. HCO. St. Arch. 2455. fol. 52v. 
9. U. de Kruijf, J. Kummer, E. Pereboom, Een klooster ontsloten, Kampen 2000, en GAD, regesten van 

charters betreffende het Agnietenbergklooster, charter 826. 
10. HCO, osa Zwolle 4583. 
11. HCO, ra Dalfsen 3, fol. 84v. 
12. HCO, Archief Kasteel Rechteren, regest 441. 
13. HCO, Archief Kasteel Rechteren 759. 
14. HCO, Archief Kasteel Rechteren 775, een der laatste pagina's. 
15. A. J. Mensema (ed.), Schattingregister van Salland 1520, pag. 244, 233 en 288. 
16. Zie voor nadere gegevens: De Nederlandsche Leeuw 117 (2000 ), kol. 345-350. 
17. Een Jan Rutgers trad in 1768 en 1769 op als keurnoot bij zittingen waarbij requesten werden in-
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gediend betreffende de weeskinderen van Aelbert Jansen, wonend in Berkum Brinkhoek, en Ger
ridina Everts; zie: HCO, ra Zwolle RA001-00626, fol. 62,171,254. 

18. Een Jan Rutgers taxeerde met Hendrik Hendriks op 22 mei 1773 de goederen van de douairière Van 
Huffel te Parijs, behorend onder het huis Kranenburg te Berkum. Daartoe behoorden het Rode 
Huis met de landerijen, die door Jan Rutgers gepacht werden, en het Nieuwe Huis met landen, 
gepacht door Hendrik Hendriks: zie HCO, ra Zwolle RA001-00627, fol. 25, 29, 71, 135, 161. Het is 
aannemelijk dat het hier om de vader vanJannaJans gaat. 

19. In de begraafboeken van het Bergkloosterkerkhof te Berkum werden hij noch Berentje aangetrof
fen. Maar in Wijhe werd op 10 sept.1776 een BerentjeJans, vrouw van Jan Rutgers, boer op de Gel
der, begraven en op 17 dec. 1794 Jan Rutgers in de groeve van de Rosmolen. Nergens was echter te 
vinden of het om het echtpaar ging dat in 1756 in Berkum trouwde. Bij Huize de Gel der stond wel 
een rosmolen. 

20. HCO, ra Zwolle RA001-00624, pag. 29. 
21. HCO, ra Zwolle RA001-00629, pag. 270. 
22. HCO, St. Arch. 2688, pag. 182 en 2694, pag. 767. 
23. Rutger Jans en Marie Seinen in Broekland onder Raalte laten op 25 juni 1786 in Wijhe een zoon 

Mannes dopen. 
24. In de begraafregisters van het Bergkloosterkerhof worden op 26-8 en 10-9-1766 twee kinderen 

begraven van de boer van ' t Roohuis en op 9-12-1769 de zoon van de boer van 't Roohuis. 
25. In het register met de correcties op het hoofdgeld van 1723, opgesteld in 1724(HCO, St. Arch. 2685), 

wordt als gezworene van Berkum Brinkhoek vermeld Rutger Rutgers. Er woont echter maar één 
Rutger en dat is Rutger Willems. 

26. HCO, ra Zwolle RA001-00655, pag. 271; ten onrechte vermeld onder Berkum Veldhoek. 
27. HCO, ra Zwolle RA001-00636, pag. 42. 
28. HCO, ra Zwolle RA001-00620, pag. 520. 
29. Idem, pag. 542. 
30. HCO, ra Zwolle RA001-00624, pag.194. 
31. Idem, pag. 116. 
32. In het Registre Civique onder Berkum vermeld als Jan Lubberts Meulenbrink, geb. 8-3-1771, boer, 

zie: HCO, toegang 23, inv.nr. 95. 
33. HCO, ra Zwolle RA001-00620, pag. 567. 
34. HCO, ra Zwolle RA001-00622, pag. 261. 
35. Zie voor hem: HCO, ra Zwolle RA001-00617, pag. 441, ra 618, pag. 183, 201, 494, ra 620, pag. 268, 

269,345, ra 621, pag.143, pag. 283, ra 623, pag. 338 en ra Wijhe 13, fol. 120. 
36. HCO, ra Zwolle RA001-00727, fol. 91. 
37. HCO, ra Zwolle RA001-00653, pag. 276. 
38. HCO, ra Wijhe 11, fol. 57. 
39. Zie o.m.: HCO, ra Wijhe 14, fol. 315v. 
40. HCO, ra Zwolle RA001-00653, pag. 272. 
41. HCO, ra Zwolle RA001-00620, pag. 567; zie tevens: RA001-00653, pag. 273. 
42. HCO, ra Zwolle RA001-00625, pag. 352. 
43. Volgens het lidmatenregister van Mastenbroek. 
44. A.J. Mensema, Repertorium leenregisters St. Lebuinus te Deventer, nr. 317. 
45. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag. 411. 
46. HCO. St. Arch. 2682. 
47. HCO, ra Zwolle RA001-00612, fol.173. 
48. Idem,pag.416. 
49. HCO, ra Zwolle RA001-00611, pag. 44 en 607, pag. 40. 
50. HCO, ra Zwolle RA001-00613, pag. 97. 
51. Idem, pag. 316. 
52. HCO, ra Zwolle RA001-00619, pag. 432. 
53. HCO, ra Zwolle RA001-00118, pag. 468. 
54. HCO, ra Zwolle RA001-00693, pag. 349. 
55. Zie voor zijn voorouders: B. van Dooren, 'Zwemmen of verzuipen. Op zoek naar de Veerman van 

Haerst', in: Gens Nostra 60 (2005), pag. 703 e.v. 
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56. Eerste vermelding ald. april 1697: HCO, ra Zwolle RA001-00614, pag. 255, zie tevens: pag. 442 en St. 
Arch. 2393, zoutgeld 1701. 

57. HCO, ra Zwolle RA001-00685, pag. 379. 
58. HCO, ra Zwolle RA001-00618, fol. 120 e.v. 
59. HCO, ra Dalfsen 5, fol. 41 v. 
60. HCO, ra Zwolle RA001-00652, pag. 38. 
61. HCO, ra Dalfsen 29, 29-5-1684. 
62. Zie: HCO, ra Dalfsen 31, 2-7-1691, 9-7-1691 en A.J. Mensema, Repertorium op de leenregisters van de par

ticuliere leenkamers van Overijssel, Zwolle 1988, pag. 402: in 1696 wordt Gerrit Hendriks op verzoek 
van zijn moeder Aeltien Willems beleend met twee stukken land na het overlijden van zijn stief
broer Gerrit Gerrits. In 1732 wordtJanna Gerrits, wed. Evert Snel, daarmee beleend, zoals Gerrit 
Hendriks Bergman eerder ten behoeve van haar dochter. 

63. HCO, ra Zwolle RA001-00151, pag. 656. 
64. HCO, ra Zwolle RA001-00615, pag. 469. 
65. HCO, ra Dalfsen 5, fol. 25. 
66. Idem, fol. 29v. 
67. Idem, fol. 31v. 
68. Idem, fol. 35v. 
69. A.J. Mensema, Repertorium op de leen-, tins-en hofhorige goederen van het Stift Essen, Zwolle 1992, nr. 509. 
70. HCO, ra Zwolle RA001-00618, pag. 532. 
71. Als noot 69, nr. 511. 
72. Als noot 44, nr. 320. 
73. HCO, ra Zwolle RA001-00615, pag. 342. 
74. Als noot 69, nr.119, 127,128 en 509. 
75. Zie voor zijn waarschijnlijke voorouders: B. van Dooren, 'Uitdagingen rond Zwolle. De kwartieren 

vanJannaJans, voorouder van veel Sallanders', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 687-698. 
76. HCO, ra Zwolle RA001-00623, pag. 370, zie tevens pag. 398. 
77. Vgl. HCO, ra Dalfsen 29, 28-1-1686. 
78. A.J. Mensema en R. M. de Raat, Leenrepertorium van het huis Almelo, Zwolle 1993, pag.14, 15. 
79. HCO, ra Dalfsen 7, pag. 291. 
80. HCO, ra Zwolle RA001-00679, pag. 204 en pag. 292. 
81. Als noot 44, nr. 317. 
82. HCO, ra Zwolle RA001-00603, pag. 328. 
83. HCO, ra Zwolle RA001-00679, pag. 348. 
84. HCO, ra Zwolle RA001-00605, pag. 346. 
85. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag.139. 
86. Idem, pag. 464. 
87. HCO, ra Zwolle RA001-00606, fol. 86 en ra Wijhe 4, fol. 59v. 
88. Vgl. HCO, ra Zwolle RA001-00606, pag. 345, 349, RA001-00609, pag. 384, RA001-00612, pag. 394, 

en RA001-00618, pag. 78. 
89. Als noot 69, nr. 522, 527. 
90. Zie: HCO, ra Zwolle RA001-00605, pag. 77, RA001-00607, pag. 412, RA001-00608, pag. 121 en 

RA001-00609, pag. 45. 
91. HCO, ra Zwolle RA001-00677, pag. 59. 
92. HCO.. ra Zwolle RA001-00113, pag. 286. 
93. HCO, ra Zwolle RA001-00115, pag. 278. 
94. HCO, ra Zwolle RA001-00681, pag. 325. 
95. HCO, ra Zwolle RA001-00667, pag. 188,197. 
96. Vermeld 1614: zie: HCO, ra Zwolle RA001-00662, pag. 407. 
97. HCO, ra Zwolle RA001-00609, pag. 222. 
98. HCO, marke-archiefEmmen 311. 
99. HCO, ra Dalfsen 30 en 31. 
100. Notitie in trouwboek van Dalfsen. 
101. Zie: lidm.reg. Dalfsen onder Emmen. 
102. HCO, ra Zwolle RA001-00662, pag. 272. 
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103. HCO, ra Zwolle RA001-00112, fol. 428. 
104. HCO, ra Zwolle RA001-00672, pag. 457 en RA001-00673, pag. 240. 
105. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag. 348 en RA001-00673, pag. 240. 
106. HCO, ra Zwolle RA001-00603, pag. 399. 
107. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag. 40. 
108. Idem, pag. 65. 
109. Idem, pag. 278. 
110. Vgl. HCO, ra Zwolle RA001-00612, pag. 22, 57 en RA001-00677, pag. 299,321. 
111. HCO, ra Zwolle RA001-00677, pag. 232. 
112. HCO, ra Zwolle RA001-00609, pag. 200. 
113. HCO, ra Zwolle RA001-00610, pag. 4. 
114. Zie voor hen: HCO, ra Zwolle RA001-00030, pag. 465. 
115. HCO, ra Zwolle RA001-00606, fol. 86. 
116. HCO, ra Zwolle RA001-00663, pag. 231. 
117. Als noot 69, nr. 507. 
118. Als noot 69, nr. 65. 
119. Niet te verwarren metWycher Dericks, gehuwd met Geertgien Arents, die in 1611 een huis en were 

buiten de Kamperpoort kocht (zie: HCO, ra Zwolle RA001-00025, pag. 304). 
120. HCO, ra Zwolle RA001-00741, pag.159/160. 
121. HCO, ra Zwolle RA001-00604, pag. 141. 
122. HCO, ra Zwolle RA001-00606, pag. 428. 
123. HCO, ra Zwolle RA001-00605, pag.199. 
124. HCO, ra Zwolle RA001-00607, pag.171. 
125. HCO, ra Zwolle RA001-00612, pag. 257. 
126. HCO, ra Zwolle RA001-00609, pag. 112. 
127. Vgl. HCO, ra Zwolle RA001-00148, pag. 59 en HCO, Huisarchief Almelo 953 en 954. 
128. GAD, Middeleeuws Archief 199b en 199c. 
129. HCO, osa Zwolle 4583; zie ook: St. Arch 2455, fol. 52v. 
130. HCO, osa Zwolle 5146. 
131. Vgl. HCO, Generale Index: huwelijken Goert-kinderen en St. Arch. 2455, fol. 55. 
132. HCO, ra Zwolle RA001-00661, pag. 383. 
133. HCO, St. Arch. 2455, fol. 60. 
134. HCO, ra Zwolle RA001-00603, pag. 533. 
135. HCO, ra Zwolle RA001-00604, pag. 64. 
136. HCO, ra Zwolle RA001-00665, pag. 154,155,156, 159. 
137. HCO, ra Zwolle RA001-00669, pag. 502. 
138. HCO, ra Zwolle RA001-00665, pag. 161. 
139. HCO, ra Zwolle RA001-00662, pag. 233. 
140. HCO, St. Arch. 2455, fol. 58. 
141. HCO, ra Zwolle RA001-00661, pag. 349. 
142. HCO, St. Arch. 2604. 
143. HCO, ra Dalfsen 2, fol. 2. 
144. HCO, ra Dalfsen 1, fol.17 en 2, fol.14v. 
145. HCO, ra Dalfsen 2, fol. 3, 50v. 
146. HCO, ra Dalfsen 3, fol. 87v. 
147. Idem, fol. 22v. 
148. HCO, ra Dalfsen 2, fol. 4; ra Dalfsen 3, fol. 106v en fol.151; huw.inschr. Zwolle 22-8-1643. 
149. HCO, ra Dalfsen 3, fol. 186, 295. 
150. Idem, fol. 106v, 147, 151. 
151. HCO, St. Arch. 2455, fol. 326v. 
152. HCO, arch. kasteel Rechteren 759. 
153. HCO, ra Zwolle RA001-00660, pag. 113. 
154. Idem, pag. 162. 
155. HCO, ra Zwolle RA001-00731, pag. 207-540. 
156. HCO, ra Zwolle RA001-00021, pag. 582. 
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rubrieÀ archiefnieuws 
Regionaal Archief Tilburg 

De archieven van Alphen en Riel in tien 
digitale inventarissen 

De definitieve ordening die nu voltooid is, 
leverde tien verschillende archiefinventaris
sen op: 
• 2100 Dorpsbestuur Alphen, (1585) 1600-

1810 (1813) 
• 2101 Dorpsbestuur Riel, 1635-1810 
• 2102 Gemeentebestuur Alphen en Riel, 

1810-1939 (1962) 
• 2110 Archief van de armmeesters te Alphen, 

1587-1810 
• 2111 Archief van de armmeesters te Riel, 

1717-1810 
• 2116 Archief van de ambtenaar van de Bur

gerlijke Stand te Alphen en Riel, 1811-1960 
• 2119 Archief van het Algemeen en Burger

lijk Armbestuur te Alphen en Riel, (1754) 
1815-1964 

• 2128 Archief van de R. K. vereniging On
derlinge Bijstand, 1913 

• 2129 Archief van het Levensmiddelenbe
drijf Alphen en Riel, 1917-1921 

• 2149 Archief van de Alphensche Burger
wacht. 1919-1924 
Daarnaast werd tijdens deze ordening het 

archief van het dorpsbestuur van Riel, dat 
vroeger deels berustte in het dorpsarchief 
van Hilvarenbeek en deels in het dorpsar
chief van Alphen, tot één archief samenge
voegd en helemaal opnieuw beschreven. Riel 
behoorde voor 1810 tot de dingbank van Hil

varenbeek, maar had binnen dat rechtsgebied 
wel een zelfstandige administratieve taak. In 
november 1810 werden Alphen en Riel tot een 
gemeente samengevoegd, waardoor een be
hoorlijk deel van het Rielse dorpsarchief ver
zeild raakte in het dorpsarchief van Alphen 
terwijl een ander deel in het dorpsarchief van 
Hilvarenbeek achterbleef. 
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Kort nieuws 
• In het kader van Behoud Informatief Erf

goed van de provincie Noord-Brabant is 
voor het project 'Demografische ontwik
kelingen industriesteden Helmond en Til
burg 1850-1920' een subsidie ontvangen. 
Het project wil de bevolkingsregisters van 
beide steden via internet beschikbaar stel
len voor een breder publiek. Het digitali
seren van de bevolkingsregisters 1850-1920 
van de gemeente Tilburg is begonnen. De 
digitale beelden komen in het najaar van 
2007 beschikbaar via onze website. Vervol
gens gaan vrijwilligers deze bevolkingsre
gisters verder toegankelijk maken. 

• In december 2006 zijn van alle (voorma
lige) gemeenten in ons werkgebied de 
doop-, trouw- en begraafboeken in digi
tale vorm online beschikbaar gekomen in 
de genealogische database. In de komende 
jaren gaan we de persoonsnamenindexen 
koppelen aan de digitale beelden. Er zijn 
nu bijna 270.000 gescande pagina's voor u 
te raadplegen én te downloaden! 

• De beeldbank van het Regionaal Archief 
Tilburg (Beeldünline) heeft als eerste voor 
dit type beeldbank in Nederland een kop
peling met Google Maps gemaakt. Bezoe
kers krijgen nu niet alleen een foto op hun 
beeldscherm te zien, maar ook diezelfde 
foto in de satellietfoto van de betreffende 
gemeente. Op die manier krijgt de bezoe
ker extra informatie. 

• In maart 2007 zijn de bouwvergunningen 
1972-1978 van de gemeente Goirle overge
dragen aan het Regionaal Archief Tilburg. 
Samen met het bestaande bouwvergunnin
genarchief van de gemeente Goirle ontstaat 
er nu een compleet archief van 1905-1978. 

[De Lancier, jg. 7, nr.1, mei 2007, 
pagina's 1, 2, 3, 6] 

423 



Eerste subsidies archieven traject Metamorfoze toegekend 

Het nationaal conserveringsprogramma 
Metamorfoze is in 2005 uitgebreid met een 
apart traject voor archieven. Daarmee werd 
het programma een samenwerkingsverband 
tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Na
tionaal Archief.-. 

Via het Nationaal Programma voor het 
Behoud van het Papieren Erfgoed Metamor
foze subsidieert het Ministerie van OC&W de 
conservering van waardevolle en bijzondere 
archieven (zie ook www.metamorfoze.nl). 
Voorwaarden om daarvoor in aanmerking te 
komen zijn dat er sprake is van autonoom 
verval (zoals verzuring, inktvraat of koper
vraat) en dat het moet gaan om een archief 
van nationaal belang. Dat wil zeggen dat de 
inhoud van een archief belangrijke infor
matie bevat over bepaalde gebeurtenissen, 
verschijnselen of ontwikkelingen in Neder
land of over de relaties tussen Nederland en 
andere delen van de wereld. Ook regionale 
en lokale archieven kunnen van nationaal be
lang zijn.-. 

Door de Beoordelingscommissie Meta
morfoze, ... , werden acht projectaanvragen 
goedgekeurd [o.a.]: 
• Huis Bergh: oud-archief Huis Bergh (1419-

1823) 

Het archief van Huis Bergh bij' s-Heeren
berg in de Achterhoek is een van de oudste 
en grootste huisarchieven in Nederland en 
omvat tal van gegevens over zijn bewoners 
en het beheer van de goederen en bezit
tingen. Daarnaast zijn er stukken van per
soonlijke aard die betrekking hebben op 
de hoofdbewoners en hun (familie)relaties 
en hun politieke bedrijf op het nationale 
en incernarionale vlak, zoals de ttohenzol

lern's en de Van Nassau's. Vier vrijwel com
plete series, deels aangetast door inktvraat 
en kopervraat, worden geconserveerd, die 
te samen een samenhangend beeld geven 
van de kasteelhuishouding en het bestuur 
van het graafschap Bergh van de late mid
deleeuwen tot begin negentiende eeuw: 
correspondentie (1419-1599), rekeningen 
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met bijlagen (1453-1616), minuutboeken 
(1574-1823) en handgetekende atlassen en 
kaarten (zeventiende- negentiende eeuw). 
De omvang van het geselecteerde deel is 
circa 6 meter. 

• RA Leiden: archief Daniël van der Meulen 
(1550-1648) 

Het archief van de uitgeweken Ant
werpse koopman-diplomaat Daniël van 
der Meulen (1554-1600) is een koopmans
archief dat terug gaat tot het laatste kaart 
van de zestiende eeuw. Koopmansarchie
ven uit die tijd zijn zeldzaam. Het archief 
bevat tevens stukken van de familie van 
zijn vrouw, Hesther de la Faille (circa 
1558-1643), dochter van een evenzeer voor
aanstaande Antwerpse koopman. Het door 
inktvraat aangetaste archief bestaat voor
namelijk uit correspondentie en financiële 
administratie en wordt voor tal van onder
zoeken gebruikt. Vanwege de vele contac
ten met andere handelshuizen in Europa 
kunnen aan de hand van het archief niet 
alleen economisch-historische onderwer
pen (zoals internationale handel en eco
nomisch klimaat) worden bestudeerd, 
maar levert het ook bouwstenen voor 
mentaliteitsgeschiedenis en omgevings
geschiedenis. In het circa 6 meter grote 
archief bevinden zich ook ongeveer 750 

zogenoemde nieuwstijdingen (geschreven 
nieuwsberichten). 

• GA Weert: Marktrechtboeken Weert (1501-

1704) 
De serie marktrechtboeken van Weert 

vormt een onderdeel van het oudrechter
lijk archief en omvat de agenda's en versla
gen van de ziccingen van de schepenbank 

van Weert in het kader van de marktrecht
spraak. De door inktvraat aangetaste ver
slagen vormen een belangrijke bron voor 
sociaal-economische, culturele en juridi
sche geschiedenis van dat deel van de Ne
derlanden dat in de tijd van de Republiek 
steeds Spaans-Oostenrijks is gebleven. Het 
is een vrijwel complete serie vanaf 1501 tot 
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aan de afschaffing van deze voor de Noor
delijke Nederlanden bijzondere vorm van 
rechtspraak in 1704 (omvang circa 4,5 me
ter). Weert is de enige plaats in Nederland 
waar zij bewaard is gebleven. Vanwege 
de rol in het begin van de Opstand van de 
graaf van Hoorne (heer van Weert die in 
1568 te Brussel werd onthoofd) waren (pro
testantse) kooplieden genoodzaakt de stad 
te verlaten en raakte het welvarende Weert 
in verval. De verslagen geven een beeld 
van het dagelijks leven van een katholieke 
streek in de calvinistische Nederlanden 
[Erik van der Doe] . 

[voorts: 
• Zeeuws Archief, Middelburg: archief Ad

miraliteit van Zeeland (1600-1609) 
• Planetarium Eise Eisinga: archief Eise Ei

singa (1759-1835) 
• Katholiek Documentatiecentrum, Nijme

gen: archiefEdelsmidse Brom (1857-1961) 
• NIOD, Amsterdam: archief Kamp Vught 

(1942-1945) 
• UB Utrecht: archief Lambert Erné (1945-

1970)] 
[Archievenblad,jg. 111, nr.1, 

febr. 2007, pag. 24/25; 
Metamorfoze Nieuws, 

10' jg. (2007), nr.1, pag. 10] 

Stadsarchief Antwerpen 

Parking Godefriduskaai geopend 
Naast het Sint-Felixpakhuis is zopas een 

ondergrondse betaalparking geopend met 
ruimte voor 450 auto's. Handig voor wie met 
de auto naar het FelixArchiefkomt. De in- en 
uitritten van de parking vindt u in de Zee
vaartstraat, een zijstraat van de Oudeleeu
wenrui. 
Archief Annunciaden beschikbaar 

Recent beschreven en inventariseerden de 
medewerkers van het stadsarchief een doos 
nog ongeïnventariseerd archief. De doos 
bevatte 54 charters en 13 papieren stukken 
betreffende huizen en gronden in Antwer
pen van de 15d' tot de 18d' eeuw. Van som
mige akten zijn de zegels en zegelstaarten 
intact gebleven. De charters waren zeer klein 
opgevouwen en moesten zorgvuldig gevlakt 
worden. Die karwei zit erop. Voortaan kunt u 
deze unieke documenten dus raadplegen in 
de leeszaal. 

Drieëndertig stukken houden verband 
met het klooster van de Annunciaden op de 
hoek van de Lange Winkelstraat en de Kleine 

Kauwenberg. Het gaat om aankoop- en ver
koopakten van huizen en daarop bezette erf
renten. De overige akten betreffen de huizen 
Calverendans in de Zirkstraat en het Haze
windeke op Kipdorp. 

FelixArchief restaureert schepenbrieven 
Het FelixArchief heeft een waardevolle 

verzameling van ruim 2.000 Antwerpse sche
penbrieven vakkundig laten restaureren, zo
dat u ze voortaan beter kan raadplegen in de 
leeszaal. Schepenbrieven zijn akten op perka
ment die werden bekrachtigd met het zegel 
van de Antwerpse schepenen. Het stadsar
chief maakte van de verhuisoperatie naar het 
Sint-Felixpakhuis gebruik om alle brieven 
uit te besteden aan een restauratieatelier. De 
inventaris van deze archiefdocumenten staat 
op de website www.felixarchief.be. Vooraf re
serveren om de stukken te raadplegen, hoeft 
niet. Vooraf de handen wassen, om de stuk
ken te beschermen, wel. 

[Nieuwsbrief Stadsarchief Antwerpen, 
15 juni, nr. 6 van 2007] 

De kwartierstaat van de heer Jacobs, burgemeester van Helmond (zie de volgende pagina's), 
is samengesteld door A.W.J.M. van Gestel met medewerking van mevrouw E. Nijs van de ge
meente Retie (België), mevrouw G. Schilders, secretaresse van de burgemeester, en mevrouw 
D. Sterken van de gemeente Helmond. Van Gestel heeft deze kwartierstaat aan hem uitgereikt 
ter gelegenheid van de genealogische dag op zaterdag 26 mei 2007 in Helmond. 
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WILHELMUS MELANIA ONBEKEND ANNA 

JACOBS MERTENS MARGARETA 
FABRY 

zn. van Henricus dr. van Jacobus dr. van Petrus 
Jacobs en Maria Cornelius Mertens Fabryen 

Dymphna Willems en Maria Theresia Maria Elisabeth 
Wouwermans Vermeulen 

dagloner dienstmeid dienstmeid 

geb.Retie(B) geb. Herselt(B) geb. Retie(B) 
4-12-1831 19-4-1834 29-1-1830 

over!. Retie (B) over!. Retie (B) 
25-3-1899 12-4-1914 

tr. Retie(B) 16-5-1857 

8 ' ALPHONSUS ANNAMARIA 
JACOBS FABRY 

dagloner, boswachter 

geb. Retie (B) 21-12-1864 geb. Retie (B) 9-12-1862 
over!. Mol (B) 2-3-1955 over!. Retie (B) 28-5-1942 

tr. Retie (B) 8-5-1886 

ISIDORUS LUDOVICUS JACOBS 

groentehandelaar 

geb. Retie (B) 9-5-1896 
overl. Eindhoven 10-12-1974 

,o " MARTINUS JOHANNA 
VANROOIJ CORSTIAANS 

zn. van Wilhelmus dr. van Peter 
van Rooij en Corstiaans en 

JohannaLeijten Antonet 
van den Heuvel 

wever dienstmeid 

geb. Stratum geb. Hapert 
31-5-1830 10-7-1839 

overl. Stratum over!. Woensel 
13-4-1894 4-8-1919 

tr. Woensel 20-1-1871 

PETRUS 
VANROOY 

schaver kistjesfabriek, 
houtbewerker 

geb. Woensel 6-11-1871 
over!. Eindhoven 5-4-1942 

,o 

" 2; 

HENDRIKUS JOHANNA 
VAN BAKEL MARIA VAN DEI 

VRANDE 
zn. van Jacobus dr. van Francis 

van Bakel en van der Vrande en 
Thresia Joanna Maria van 

van de Wiel den Einden 

arbeider, tuinier 

geb. Aalst geb. Liempde 
28-2-1821 2-7-1831 

over!. Eindhoven over!. Woensel 
18-8-1873 22-4-1 888 

tr. Eindhoven 30-7-1853 

" 
MARIA CATHARINA 

VANBAKEL 

paraplumaakster 

geb. Eindhoven 11-10-1871 
over!. Eindhoven 15-10-1949 

tr. Woensel 5-7-1895 

JOANNAMARIAVANROOIJ 

fabrieksarbeidster 

geb. Woensel 31-3-1896 
over 1. Eindhoven 27-12-1983 

tr. Woensel 21-7-1918 

PETRUS MARCELLUS JACOBS 

geb. Eindhoven 21-9-1921 

overl. Waalre 21-3-2003 

tr. Eindhoven 

ALPHONSUS ANTONIUS 
geb. Veghel 25-4-1948, burgemeester 

Gens Nostra 62 (2007) 



'4 " 
,, ,, ,, ,, JO ,, 

PETRUS JOSIJNA JOHANNES ANNA THEODORUS ANTONET JOHANNES ANTONIA 
VAN DE LAAR VANDERIJT VANKIMMENA VANDESANDE BAGGERMANS DIJSSELBLOEM ENGELS KOENEN 

zn. van Antonius dr. van Johannes zn. van Joseph dr. van Johannes zn. van Henricus dr. van Peter zn. van Johannes dr. van Johannes 
van de Laar en van de Rijt en vanKimmena van de Sande en 

Cornelia van Agt Maria van Eerdt en Anna Maria Antonetta van de 
Schoenmakers Kerkhof 

landbouwer dienstmaagd landbouwer 

ged. Liempde geb. Sint Oeden- geb. Best geb.Best 
31-3-1809 rode4-11-1817 21-4-1831 3-9-1825 

over!. Liempde over!. Liempde overl.Best over!. Best 
7-1-1892 27-8-1893 27-8-1895 15-4-1894 

tr. Sint Oedenrode 16-2-1849 tr. Best 17-5-1856 

" " ANTONIUS ADRIANA 
VANDELAAR VANKEMENADE 

landbouwer dienstmeid 

geb. Liempde 19-11-1850 geb. Best 13-7-1870 
overl. Eindhoven 16-12-1926 over!. Eindhoven 29-2-1924 

tr. Oirschot 30-6-1894 

ANTONIUS VAN DE LAAR 

fabrieksarbeider 

geb. Oirschot 25-3-1896 
overl. Helmond 19-6-1962 

Baggermans en Dijsselbloem 
Catharina Smits en Maria 

van der Horst 

wever 

geb.Gemert geb. Boekel 
5-11-1820 1-7 -1821 

overl. Gemert overl. Gemert 
28-2-1881 21-4-1891 

tr. Boekel 7-7-1849 

CORNELIS 
BAGGERMANS 

wever 

geb. Gemert 2-5-1854 
over!. Helmond 4-2-1927 

,, 

Engelsen Koenen en 
Petronella Johanna Maria 
Michels vanExtel 

wever 

geb.Gemert geb. Gemert 
2-4-1830 25-1-18 29 

overl. Gemert overl. Gemert 
16-2-1904 8-9-1877 

tr. Gemert 19-4-1855 

PETRONELLA 
ENGELS 

geb. Gemert 31-5-1856 
over!. Helmond 4-3-1915 

tr. Gemert 17-8-1882 

ANTONIA BAGGERMANS 

geb. Gemert 7-2-1894 
overl. Eindhoven 21-4-1950 

tr. Helmond 21-1-1918 

2-11-1944 

ADRIANAANTONIA VAN DE LAAR 

geb. Eindhoven 18-3-1921 

over 1. Valkenswaard 18-11-1981 

MARTINUS JACOBS 
Helmond sinds 1 juli 2002 

,, 

Samensteller A.W.J.M. van Gestel 
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Wedstrijduitslag op 26 mei 2007 tijdens de landelijke 
Genealogische Dag NGV te Helmond 

DOOR Co VAN HET GROENEWOUD 

Op de landelijke Genealogische Dag in Helmond was één van de programmaonderdelen een 
wedstrijd in het ontwerpen en tekenen van een familiewapen ofhet maken van een kwartierstaat, 
bekend gemaakt bij Helmondse scholen en in de DELA-kroniek, magazine voor DELA-leden. 

Kinderen uit groep acht van de Helmondse basisschool 'De Zevensprong' zonden zo fa
miliewapens en 13 kwartierstaten in. Het door de NGV-afdeling Kempen- en Peelland in de 
DELA-kroniek geplaatste artikel, leverde 56 familiewapens op. Alhoewel de wedstrijd was 
bedoeld voor jongeren van 6 tot 13 jaar, werd er gereageerd in de leeftijden van 3 tot 86 jaar. 

De jury, bestaande uit René Vroomen, lid van de NGV-afdeling Heraldiek, en Co van het 
Groenewoud, lid van NGV-afdeling Kempen- en Peelland, koos bij het onderdeel familie
wapens voor drie leeftijdscategorieën, te weten: 6-8, 9-10 en 11-13 jaar. Voor de verschillende 
groepen was een prijs in de vorm van een boekenbon beschikbaar. Bovendien was nog een ex
tra prijs toegevoegd voor één van de familiewapens, ingeleverd op de Genealogische Dag zelf. 
Bij de beoordeling van de wapens werd gekeken naar: originaliteit, relatie naam-ontwerp, 
kleursamenstelling en de totale indruk met betrekking tot heraldiek, rekening houdend met 
de leeftijd. Bij de kwartierstaten werd vooral gelet op het door de deelnemers verrichte onder
zoek naar de voorouders ( ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootouders). 

Na een diavoorstelling met alle familiewapens en kwartierstaten volgde de prijsuitreiking. 
Voor het ontwerpen en tekenen van een familiewapen kwamen voor een prijs in aanmerking: 

• Melanie 't Hart, oud acht jaar uit Dordrecht, wedstrijd DELA-kroniek; 
• Daneel Goedhart, oud tien jaar uit Cuijk, wedstrijd DELA-kroniek; 
• Jas mine S. Szimanneck, oud dertien jaar uit Enschede, wedstrijd DELA-kroniek; 
• Joy van de Hoeven, groep acht van de basisschool 'De Zevensprong' in Helmond. 

De extra prijs voor het op de Genealogische Dag ingeleverde familiewapen viel ten deel aan 
Janneke Swinkels, uit Aarle-Rixtel, wedstrijd DELA-kroniek. Voor het maken van een kwar
tierstaat werd de prijs toegekend aan: Nick Verhorevoort, groep acht van de basisschool 'De 
Zevensprong' in Helmond. 

Drie van de zes prijswinnaars, bekend gemaaktviaeen 'powerpoint' -presentatie, ontvingen 
hun prijs uit handen van de voorzitter van de NGV, de heer R. K. Vennik. De andere winnaars 
kregen hun prijs per post toegestuurd. De winnaar van de kwartierstatenwedstrijd werd 
door één van de standhouders nog beloond met een extra prijs in de vorm van een Cd-rom 
(Helmondse huwelijken Burgelijke Stand vanaf 1811). Bovendien kregen alle deelnemende 
kinderen van de gemeente Helmond een rugzak cadeau. 

Melanie 't Hart Daneel Goedhart Jasmine S. Szimanneck 
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rubrzeÁ boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
F. Loeffen, Van Hugenoot tot Hoevenaar. De ge
schiedenis van een hugenotenfamilie De Faviers/ 
Faviés/Fajiés/Favejees, z.pl. 2006, 150 pp., ill. + 
index; ISBN-13: 978-90-78506-01-o. 

Er zijn verschillende families Favier (en 
naamsvarianten) die onafhankelijk van el
kaar uit Frankrijk en België naar Nederland 
zijn gekomen. De hier behandelde familie 
betreft de familie Favier uit Saint Paul Trois 
Cháteaux, afstammend van de rond 1600 
geboren Jean Favier. Zijn achterkleinzoon 
Pierre Fa vier (1702-1790) trok naar Nederland 
en vanuit Rotterdam verspreidde de familie 
zich. Een geheel andere familie, die in dit 
boek zijdeling wordt besproken, betreft een 
Leidse familie, afstammend van Pierre Fa
vier, die eveneens omstreeks 1600 geboren is, 
maar dan te Saint-Amans in Zuid-België. 

H.H. Schurink, Kroniek van de families Schurink 
enSchuurink uitLonneker, z.pl. 2006, 148 pp. ill. 
+index. 

De familie Schu(u)rink uit Lonneker heeft 
zoals de meeste families in deze contreien 
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het probleem van een niet vaste familienaam. 
Zodoende heet de stamvader Lübbert Milk
mann uit Gildehaus (net over de grens in 
Duitsland), die daar rond 1703 trouwde met 
Fenne Straatmann. Diens kleinzoon Hindrik 
Milkmann (1736-1814) trouwde in eerste 
echt met Fenne Schuurmann (1723-1768) en 
in tweede echt met Stijne Vennekamp alias 
Schouwink (ca. 1740-1807). De kinderen uit 
beide huwelijken stonden te boek als Schuur
man, terwijl Lubbertus Schuurman (uit het 
tweede huwelijk) in Nederland als Bertus of 
Albertus Schu(u)rink bekend stond. Om het 
nog iets ingewikkelder te maken, maakte 
Bertus Schu(u)rink ook nog gebruik van zijn 
vrouws toenaam: Schouwink. De familie is 
de regio tot op heden trouw gebleven. 

J.M.C. Sparnaaij, De families Meerhojf en 
Meerhof Verschrijving of verschil, deel I Meerhoff, 
Amersfoort 2005, 175 pp., ill. + index; ISBN-
13: 978908102111. 

Dit boek is het eerste deel van een tweeluik 
over twee verschillende families met de na
men Meerhoff en Meerhof. Beide families 
hebben gemeenschappelijk dat ze oorspron-
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kelijk afkomstig zijn uit Duitsland, en dat 
een tak zich in Nederland heeft gevestigd. 
Aangezien de beide families uit geheel ver
schillende streken stammen, lijkt het min
der aannemelijk dat ze gemeenschappelijke 
voorouders hebben. Een kleine familie Meer
hof, afstammend van de eveneens uit Duits
land afkomstige Stoffel Meerhof (t 1818) te 
Midwoud gaat aan de besproken familie 
vooraf. Stamvader van de Amsterdamse fami
lie Meerhoff is Ra ban Frantz Wilhelm Meyer
hoff, die uit zijn tweede echt met Margretha 
Elisabeth Mordmüller twee zoons Carl Da
niël (1763-1815) en George Fredrik Meerhoff 
(ca. 1769-1825) had, die naar Amsterdam ver
trokken. De laatste kreeg nageslacht. 

D. Verhoef, Verhoef(f). Twaalf generaties rond 
Utrecht, Linschoten 2006, 560 pp., ill. + index. 

Reeds drie maal eerder (in resp. 1989, 1992 en 
1995) verschenen van dezelfde auteur publi
caties over een Vleutense familie Verhoef(f). 
Dit vierde en laatste deel betreft een geheel 
andere, niet aan te sluiten familie Verhoef(f) 
uit Utrecht. Stamvader is Willem Eelgiss (ook 

Eli as), een varkensko per uit Utrecht ( ca. 15 6 5-
1641 ). Reeds bij zijn kinderen komt de naam 
Verhoef voor. Velen wonen nog steeds in de 
buurt van Utrecht. 

Werkgroep Blasijntje Danckaerts, Genealogie 
Van Eijkeren, Oudenbosch/Ovezande 2006, 
102 pp., ill. + index. 
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De familie Van Eijkeren stamt uit het 
plaatsje Ekeren, waar de Zeeuwse stamvader 
Joannes in 1668 gedoopt is als zoon van Jan 
Dielen(s) en Maria Mertens. Hij trouwde te 
Goes in 1694 en noemde zich ( ofliet zich noe
men) sindsdien Van Eijkeren (of naamsvari
ant). Generaties lang hebben zich familiele
den in Zeeland opgehouden. Tegenwoordig 
wonen ze tot in Nieuw Zeeland. Het boek 
ziet er verzorgd uit, zoals alle boeken van 
deze werkgroep. Twee totaal verschillende 
puntjes van kritiek: enerzijds zijn medische 
gegevens van nog levende personen niet re
levant, zeker niet als iemand daarover zelf 
wegens te jonge leeftijd geen eigen mening 
kan geven (pag. 79). Anderzijds zou het pret
tig zijn als er dubbelzijdig wordt afgedrukt. 
Technisch gezien geen enkel probleem en 
zonde van alle niet gebruikte kanten van het 
papier. 

Parenteel 
F.H.J. van Aesch en B. de Keijzer, Het wapen
boekje van Willem Jacobsz glasschilder in Den 
Haag, uit 1565, en een parenteel van zijn nazaten 
uitgewerkt tot ca. 1700, Rotterdam 2006, ca. 100 
pp., ill. + index; ISBN 13: 978-90-78451-02-o 
(verkrijgbaar door overmaking van€ 20 (incl. 
verzendkosten) op giro 55546 t.n.v. penning
meester Ons Voorgeslacht, Rotterdam) . 

.fhet wapen.6oelije 
""Can tuilf em Jaco.6s;. 

g.t;u;Kb.Jldff ln Oen Haag. uit 156s. 
en ttn pa.rcnlttl van Vin nuatrn 

ullgnm'kt lot drca 1700 

In de collecties van de Hoge Raad van Adel 
in Den Haag bevindt zich een 16de eeuws wa
penboekje, dat ter gelegenheid van het 60 ja-
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rig jubileum van Ons Voorgeslacht voor het 
eerst integraal is gepubliceerd. En niet alleen 
gepubliceerd maar ook geannoteerd, waar
door ook de niet van een naam voorziene 
wapens zoveel mogelijk zijn geïdentificeerd. 
Maar deze bundel bevat niet alleen fraaie af
beeldingen voor heraldici, ook genealogen 
komen aan hun trekken. De maker van het 
boekje is dankzij de opdracht in het begin 
van het boekje bekend: Willem Jacobsz. Van 
hem is een uitgebreide van noten voorziene 
parenteel (uitgewerkt tot circa 1700) opgeno
men. 

Kwartierstaat 
A.P. N. Slootweg, Kwartierstaat Slootweg/Knij
nenburg, deel 15 Alida den Hollander, Ooij, 2006, 
267 pp., ill. + index. 

De heer Slootweg publiceerde in de kwar
tierstaat Slootweg/Knijnenburg reeds vier 
delen (Van der Krogt, Brederode, Verster en 
Goedemans) en heeft met dit vijfde deel de 
voorouders van kwartiernummer 15 Alida 
den Hollander (1864-1943) uitgewerkt. De 
delen Slootweg, Knijnenburg en De Weert 
zullen in de toekomst nog volgen. De namen 
van de overgrootouders zijn: Den Hollan
der/Ruigrok, Van der Voort/Van Erffoort, Van 
Leeuwen/Van der Klugt, Van Zijl/Ammer
laan. De voorouders woonden voornamelijk 
in Zuid-Holland. 

Stamreeks 
NGV afd. Utrecht, Staal, de lijn terug tot 1646 
Utrecht-Groningen, Utrecht 2006, 24 pp., ill. 
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Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum 
van de NGV in 2006 publiceerde de NGV-af
deling Utrecht in beperkte oplage de stam
reeks Staal, uitgaande van de Commissaris 
van de Koningin in Utrecht Boele Staal, die 
de opening verrichtte. Het feit dat het een 
beperkte uitgave is, is eigenlijk het enige 
kritiekpunt. Zelden is in een uitgave van 24 
pagina's een stamreeks zo helder en aantrek
kelijk uitgegeven. Het verdient daarom een 
wat breder publiek. Er is gebruik gemaakt 
van kleurenfoto's van documenten, kaarten 
en van kerken waar de dopen en huwelijken 
zich hebben afgespeeld. Bij elke generatie 
is ook algemene informatie te vinden over 
de plaatsen waar het een en ander zich af
speelde. De oudste voorvader van Boele Staal 
is Luitjen Edes van Blijham, die in 1673 te 
Winschoten trouwde met Barbara Harmens. 
De eerste die de naam Staal voert is Jan Edes 
Staal, zoon van Eede Luitens en Martje Jans 
(1790-1865). Of de bekende Groningse zan
ger Ede Staal verwant is, zegt het boekje niet, 
maar gezien de voornaam zou het me niet 
verbazen. 

Biografie 
M. van Tilburg-Thoms, Hendrik Thoms, een 
Hannekemaaier uit Wehe. Historische Biografie 
van een Trekarbeider uit West-Duitsland in de 19e 
eeuw, Rotterdam 2006, 477 pp., ill. + index; 
ISBN-13: 978-90-810605-1-6. 
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Afgezien van het feit, dat de titel een anachro
nisme bevat (West-Duitsland bestond slechts 
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tussen 1945 en 1989) is het een heel leesbaar 
boek. Hoewel de auteur altijd dacht dat de 
familie Thoms van Engelse afkomst was, 
bleek de zoektocht al spoedig een hele andere 
wending te nemen. Niet in Engeland, maar in 
Duitsland bleek de bakermat van de familie 
te liggen. Overgrootvader Hendrik Thoms 
bleek in het Delftse bevolkingsregister van 
1855 Franz Heinrich Wilhelm Thoms te he
ten. De auteur beschrijft niet alleen de resul
taten ( zoals de meeste genealogen dat zouden 
doen), maar ook de vragen, teleurstellingen, 
emoties en dergelijk die de resultaten van het 
onderzoek opriepen. Het hele onderzoek met 
alle vragen van dien, die de meeste onderzoe
kers maar liever niet aan de openbaarheid 
prijsgeven, worden in dit boek naar voren 
gehaald, waardoor het een herkenbaar boek 
wordt. Voor niet-familieleden is het soms wat 
lastig wie ook weer tante Truus was, want wat 
wel node gemist wordt is een schematisch 
overzicht. Aardig detail is, dat terwijl 'Hen
drik' Thoms vanuit Pruisen naar Holland 
emigreerde, zijn vader met zijn gezin naar 
Noord-Amerika trok. Ook de familieleden in 
Amerika komen in dit boek aan bod. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A.W.A. Bruins, A.M.P. Nederend-Goris en A. 
Vetter, Nieuwgraafbij Duiven. Van buurtschap tot 
bedrijventerrein, Doetinchem 2005, 288 pp., ill. 
+ index; ISBN-13: 9789070772031. 

Vanwege de aanleg van A12 is het buurtschap 
Nieuwgraaf bij Duiven uiteindelijk verwor-
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den tot een bedrijventerrein. Daniël Lohues 
zong het in één van zijn recente liedjes: 
'bouwland wordt bouwgrond veur de stad' 
en dat is precies wat hier is gebeurd. In de 
eerste hoofdstukken van dit boek worden di
verse aspecten van het leven in Nieuwgraaf 
besproken. Uiteraard ontbreekt ook de be
schrijving van alle panden in de buurtschap 
niet. Zoals het huis genaamd Schoonoord 
aan de Driegaardenstraat 3, waar de familie 
Greven vijf generaties lang heeft gewoond 
of het perceel Rijderbosweg 2/4 dat tussen 
1851 en 1970 zes eigenaren Van Workum heeft 
gekend. De geschiedenis van dit perceel gaat 
overigens terug tot de vroege 18de eeuw. Ook 
van deze eigenaren zijn genealogische gege
vens opgenomen. Een boek in de traditie van 
de boerderijenboeken. 

W.G. Doornbos, Leerlingenlijst Latijnse School 
(later het stedelijk gymnasium) van de stad Gro
ningen 1771-1890, Groningen 2006, 315 pp., 
index. 

De serie Groninger Bronnen en Toegangen 
is wederom uitgebreid met een zwaarlijvig 
boekwerk. Ditmaal betreft het leerlingen van 
de Latijnse School te Groningen vanaf 1771. 
Zoals gebruikelijk betreft het een transcrip
tie en is het geheel voorzien van twee indices: 
op naam en op herkomstplaats. Wie denkt 
dat de school puur een regionale functie ver
vulde, komt bedrogen uit. Toegegeven, de 
meeste leerlingen zijn Groningers en Dren
ten, maar reeds in het eerste jaar 1771 vinden 
we de achtjarige Abrahamus Georgius Ludi
vicus Snobel uit Buiksloot. 

T. Hokken (bew.) Schoorsteengelden te Ridder
kerk 1638-1644-1665. Kohier van Huishoudingen te 
Ridderkerk 1680, Hollandse Bronnen deel 1, Rot

terdam 2006, 62 pp. ill. + index; ISBN-13: 978-
90-78451-01-3 (verkrijgbaar door overmaking 
van€ 14 (incl. verzendkosten) op giro 55546 
t.n.v. penningmeester Ons Voorgeslacht, 
Rotterdam o.v.v. HB 501). 

Ter gelegenheid van het 60-jarigjubileum 
is de Zuid-Hollandse Vereniging voor Gene
alogie 'Ons Voorgslacht' begonnen met de 
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Schoorsteengelden 
te Ridderkerk 1633 , 

publicatie van een nieuwe reeks, de zoge
naamde 'Hollandse Bronnen'. In deze bundel 
zijn vier (eigenlijk vijf door een kleine toe
voeging aan het eind van het boek) bronnen 
bijeengebracht, die oorspronkelijk als kohier 
voor de inning van belastingen zijn gebruikt, 
maar waarvan de hedendaagse genealoog ui
teraard dankbaar gebruik kan maken. Door 
de transcriptie kan eenvoudig en snel wor
den gezocht, mede dankzij de indices. We 
wachten met spanning af op deel z. 

H. Staal en H. ten Wolde, Op de vleugelen des 
tij"ds. Bedrijvigheid in Joure tussen 1877 en 1920, 

Leeuwarden 2006, 144 pp. ill. + index; ISBN 
90 330 0560 3. 

Joure is de stad van Douwe Egberts. De stad 
van het geslacht De Jong, in mannelijke lijn 
afstammelingen van de bekende Douwe Eg
berts en diens vader Egbert Douwes die ei
genlijk in 1753 de grondlegger van het latere 

Gens Nostra 62 (2007) 

concern was. Maar daarnaast is Joure ook een 
stad van verschillende ambachten met een 
meer lokaal karakter. Hoefsmid Auke Bou
ma, rijwielhandel gebr. Schootstra, scheeps
bouwer Eeltje Holtrop van der Zee, wind- en 
stoomhoutzagerij Joh.' H. Borger en zoon, de 
Boomkwekerij v/h Wijbren Krijns & Comp., 
tabakskerver Hermannus Temming en thee
proever Joseph Huisman en vele anderen en 
andere bedrijftakken passeren de revue. Dat 
de firma Douwe Egberts ook voor meerdere 
van deze ambachten belangrijk was, moge 
duidelijk zijn: ook tabak en thee behoorde 
tot het assortiment. Het boek is rijkelijk 
voorzien van foto's. 

K. Volkers, Wandelen over de bierkaai. Bierhisto
rische gids van Utrecht, Zaltbommel 2006, 180 

pp., ill.; ISBN-13: 978905994165 6. 

De stad Utrecht heeft in zijn geschiedenis 
tientallen bierbrouwerijen geteld. Deze wor
den aan de vergetelheid ontrukt door deze 
bierhistorische gids van Utrecht. Niet alleen 
de stedelijke bierbrouwerijen passeren de re
vue, maar ook die in de provincie Utrecht. 
Aan de Oudegracht hebben vele brouwerijen 
gestaan, zoals De Swaen, Het Ancker en De 
(Witte) Vosch. In de loop van de zo< eeuw wa
ren ze allemaal verdwenen. Pas aan het eind 
van de zo< eeuw kwam een opleving, zodat er 
momenteel weer twee Utrechtse brouwerijen 
actief zijn. Een leuk boek. 

CdG 
Aanwinsten 
J.W.M. Lange, Vijfenvijftig jaar brieven familie 
Kamp en Van Dongen 1889-1944, Nieuw-Vennep 
2006. 
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rub1 iel periodieken 

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

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

Nederland 
Archievenblad, jg. 111, nr. 1, febr. 2007. In Memo
riam Hans Scheurkogel (1953-2006); J. Dane: Het 
geheugenverlies van de psychologie [het Archief & 

Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie in 
de Rijksuniversiteit Groningen]; SNAAI'er in beeld: 
Ella Kok-Majewska [geb. Swidnik/Polen 1974]. 

Idem, nr. 2, maart 2007. J. Biemans: Nieuw be
zoekerscentrum voor Het Utrechts Archief. Verlei
ding en verdieping; H. Berende: 5tOqpLXw12Zogu. 
Vertrouwen in elektronische handtekeningen; A. 

Aminshahidi: Naar een centrale Handelingenbank 
voor de Rijksoverheid. 

Arneklanken, jg. 11, nr. 4, dec. 2006. L. van Belzen: 
De familie Koster te Kleverskerke/Arnemuiden 
[beknopte genealogie; eind 18e-20e eeuw; Cos
ter, eind 16e-17e eeuw]; Verv. Aspecten van het 
economische en maatschappelijk leven (25). De 
schutterijen [met o.a. de namen van personen die 
1596-1598 tot schutters werden aangenomen]; 
Verv. Uit de kerkenraadsnotulen van Arnemui
den (11) [1589]; L. van Belzen: Waar woonden onze 
(voor)ouders in 1861?; A.H.G. Verouden: Derde lid
matenlijst van Arnemuiden 1712-1729. 

Tt Beak en jg. 68 (2006), nr. 1/ 2 . J . H. H olsbrink, Een 

vroege schetskaart van de wegen van Het Bildt 
[van ca. 1505]; S.J. Faber: De toegankelijkheid van 
de elf Friese vroedschappen (1700-1750). 

Brabants Historisch Nieuwsblad,jg. 20, nr. 4, dec. 
2006. Viering 900 jaar Brabant [voor deze keer ge
wijd aan het héle hertogdom]. Hierin o.a. Th. Cuij
pers: Een Kempisch onderonsje. Bijna een halve 
eeuw grensoverschrijdende geschiedbeoefening; 
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E. Verhees: Turnhout, een ware Brabantse stad!; 
Brabantse Archivarissendag 2006; Kansen voor de 
canon; H. Wijsman: Publicatiemanuscripten van 
Brabanders van weleer. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden, deel 121 (2006) -4. 
Themanummer: Landschap, natuur en nationale 
identiteit [in 1905 werd de Vereeniging tot be
houd van Natuurmonumenten in Nederland op
gericht]; Hierin o.a. W. Krul: De Haagse School en 
het nationale landschap. 

Dwars Op (Historische Kring Voorhout), nr. 27, 
jg. 9, winter 2006. Klassefoto klas Antoniusschool 
1944; E. van der Hoeven: Voorhoutse matriarch van 
Nieuw Nederland [Jannetje Egmont (geb. 1633, 
dochter van Cornelis Segers en Brechgen Jacobs, 
die in 1643 emigreerden), tr. 1650 Jacob Jans 
Schermerhorn]; M.M.C. van Buul: Gerda Water
reus-Knoppert: Eigenzinnige Voorhoutse terug 
op geboortegrond [geb. 1923]; E. van der Hoeven: 
Een paleisje aan de Jac [arbeidershuisje aan de 
Jacoba van Beierenweg; Jacobus J. Borst (1877); 
Cornelis Brama (1883)]. 

Gees tgronden (Stichting I-Ii.s tori::;ch Eg1.uond), jg. 

1, nr. 1/2, okt. 1994. R. van Vleuten: Amerikaanse 
schilders in Egmond. 

Idem,jg. 2, nr. 1, maart 1995. De Rinnegommer
kerk [Joannes Lesscher, pastoor 1784-92]. Idem, 
nr. 2/3, juli 1995. Verv. Amerikaanse schilders; 
Verv. Rinnegommerkerk [pastoor W.P. Janmaat 
vanaf 1862, over 1. 1895 ];J. Sander: Het einde van de 
Egmondse kustvisserij. Idem, nr. 4, dec. 1995. Vier 
eeuwen 'school' in Egmond aan den Hoef. 
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Idem, jg. 3, nr. 1, maart 1996. J. Hof/W. van Leeu
wen: De familie Rijscamp [16e-18e eeuw; twee 
afstammingslijnen via Van Pel naar Anne-Mieke 
Hof-van der Veer (1953) en Willem van Leeuwen 
(1932)]. Idem, nr. 2, juni 1996. Verv. Familie Rijs
camp; E. Bruschke-Blok: Uit het leven van de fami
lie Groen [vier generaties; 19e-2oe eeuw]. Idem, 
nr. 3/4, dec. 1996. B. Hummel: Oorlog in Noord
Holland (1) [1799]; Cor Blok vertelt [geb. Egmond 
aan Zee 1917; met schema fragment Blok vanaf 
Leendert Blok (1799-1881) tr. Cornelia Gouda]; 
De familie Rij scamp (3) [Dirck Joosten (1592-1654) 
ging 'Rijscamp' als familienaam gebruiken na 
aankoop van De Rijscampen, tr. Amsterdam 1620 
Catharina van Chanu]; Verv. Bollenteelt op de 
Egmondse geestgronden (2); Oude voetpaden in 
de Egmonden (1). 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 31e jg., nr. 
1, maart 2007. P. Sanders: De oudste generaties van 
het geslacht Van der Pijl uit De Werken [eind 
16e-18e eeuw]; Aanv. Dubbelt, Van Ghoir, Van 
Rijswijck; A.M. Bosters: Het geslacht Deijts in 
West-Brabant en Zeeland [oudst bekende: Linden 
Janssen Deijts tr. (2) Zevenbergen 1640 Maijken 
Jacobs]; Verv. Slegh [te Gameren en Kerkwijk; 
18e-2oe eeuw]; T. Reniers: Van Ghilse uit Van 
Duivenvoorde(n)? Reconstructie van de oudste 
generaties Van Ghilse in Gilze en de ABC-dor
pen [Alphen, Baarle, Chaam; acht fragmenten 
Van Ghilse 15e-16e eeuw, voorafgegaan door een 
uitvoerige analyse in de inleiding, waarin o.a. ge
steld wordt dat de naam duidt op bezit in Gilze]; 
Verv. Verhoeven uit Altena [begin 19e eeuw]; 
Antw. Bordel/Bredel; Verv. Van Rijswijk (Mid
den-Brabant). 

Hasselt Historiael, jg. 23 (2006), 4e kw. In Memo
riam Piet Korenhof (1933-2006); Rondkijken in 
Hasselt 5. Het Varkens gat [ noodhaven voor Zwol
le; handel in hout, ossen en ander vee, personen
vervoer]; Uit de Meppeler Courant van 1956; M. 
Buit-Zie/man: De zondagsschool Genne; opgericht 
door Meester W.W. Bouvvhuis [geb. IJssel mui

den 1884, onderwijzer in Hasselt vanaf 1917, tr. 
Maartensdijk 1921 Sijgje E. Rappard; activiteiten 
werden ca. 1918 overgenomen door Jan Koerhuis 
(geb. 1896), Willem ten Klooster en Willem Pel
leboer; latere leidinggevenden Buit, Würsten, 
Schroten, Beumer, Hulleman, Van Dijk, Van de 
Vecht, Scherpenkate, Van de Klogt, Visscher]; 
H. Sterken: De bijzondere Vrijwillige Landstorm 
(B.V.L.). 
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Historische Kring Bussum, jg. 12, nr. 1, mei 1996. 
Sigarenspeciaalzaak C. Roks en Zn. [Cornelis 
Roks, geb. Utrecht 1903, tr. 1931 Anna Maria van 
Noorden]; Aanspreker Jan ter Weijden [Blari
cum 1853 - Bussum 1924; tr. 1881 Johanna Ernst: 
15 kinderen]; De uitgeverij 'Gooibergpers' [uit
gever Marcus van der Heide]. Idem, nr. 2, sept. 
1996. Fa. G. Banis & Zn. Van hondekar naar hy
permodern verhuisbedrijf [19e-2oe eeuw]. Idem, 
nr. 3, dec. 1996. Het ontstaan van het Bredius
kwartier; Een stukje Landstraat omstreeks 1920-
1940; H. Bierman, van Indië-ganger tot zelfstan
dig schilder [Hermanus Bierman, geb. Bussum 
1926]. 

Idem, jg. 13, nr. 1, mei 1996. Het vertalersecht
paar Coutinho - Frensdorf [tr. 1941]; Arie Re
zelman, de zonderling van Bussum [geb. Nieuwe 
Niedorp 1874]; Bussummers in Duitsland voor 
de Arbeidsinzet. Idem, nr. 2, sept. 1997. Bakke
rij Van Breemen, vier generaties vers [Petrus Jo
hannes van Breemen (geb. Hilversum 1881), tr. 
Naarden 1904 Elisabeth C.H. de Beer]; Leo B.J. 
Smelt Woodland - jager vanuit Bussum [1868-
1954, tr. Cornelie S.O.E.M. Schillemans]; Johan 
Wilhelm Henri van Wermeskerken (Kralingen 
1882 - Königswinter 1937). Idem, nr. 3, dec. 1997. 
Ingenieursbureau H.M. van Joolen BV [Hendri
kus Marinus van Joolen (geb. Amsterdam 1914), 
tr.1944 Clara Doets]. 

Idem, jg. 14, nr. 1, mei 1998. De Baaienrokken
buurt. Idem, nr. 2, sept. 1998. Hoe het toen was 
... Het wonen van arbeiders in Bussum; Het ont
staan van de buurtjes Rusland en Turkije [met be
woners ca.1900]. Idem, nr. 3,jan.1999. De Huisjes 
aan de Veldweg [met bewoners]; Een waar won
derdier: Marianne Philips. 

Historische Kring Diemen, jg. 16, nr. 2-2006. 
Thema: feesten. W. van Koningsbrugge: Herinne
ringen aan 100 jaar oranjefeesten; E. van Meurs: 
Een 'Amsterdamsch Lunapark' aan de Jan Berts
straat; H. Teiwes: Hoe de gemeente Diemen haar 
muziektenten teloor liet gaan; W. Krook: De uit
spanning Betlem [ terrein in 1928 gekocht door za-
kenman Betlem]; T. ten Da1n: 1936 e n 1956 feesten 

bij S.V.A.V. 

Historische Kring Eemnes, jg. 28, nr. 4, dec. 2006. 
H. van Hees: Automobielbedrijf Koot 50 jaar [o.a. 
het levensverhaal van Cornelis Johannes Koot 
(geb. Maarssen 1928; exm. Oostveen), tr. 1957 
Leidje van den Hoven]; W. van Yken: De kwar
tierstaat van Jan Scherpenzeel [Eemnes 1911 
- Utrecht 1970; -, Hagen (te Baarn, Amersfoort, 
Eemnes), Snel (te Blaricum, Eemnes), Van der 
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Linden (te Haarlem, Baarn, Eemnes)]; Leeftijd 
Eemnesser verenigingen. 

Idem (secr.: R.T. van der Schaaf, Hasselaarlaan 
46, 3755 AW Eemnes; lidm. € 14,- p.j .; www.his
torischekringeemnes.nl; info@historischekring
eemnes.nl), jg. 29, nr. 1, maart 2007. H. van Hees: 
Korte geschiedenis van de familie Van der Pol 
[oudst bekende: Tonis Janssen tr. Putten 1597 
Geertgen Hendricksen; nageslacht van Jakob van 
der Pol tr. Baarn 1841 Marritje Verschuur (geb. 
Abcoude 1807)]; Interview met Henk van der Pol 
[in 1967; rietdekker]; Interview met Ben van der 
Pol [geb. 1931, rietdekker]; E. van Andel: Meentweg 
83 [oudst traceerbare eigenaar van de boerderij: 
Adriaan Tijmensz Blom in 1695, die toen het huis 
Ruysdael kocht van Johan Willemsz Stachouwer; 
huurders o.a. Hoogeboom, Ruijter, Van de Bree
mert, Van Bemmel, Van Essen, Luijf, enz.]; Meer 
over Wakkerendijk 44 en Weitjens. 

Historische Kring West-Betuwe (secr.: C.J. van 
Heuckelum, Abr. Kuyperweg 30, 4153 XB Beesd; 
www.betuwegids.nl/historie), Med., 34e jg., no. 3, 
dec. 2006. M. Smit: Het Huis te Varik. Een speur
tocht naar de oorspronkelijke ligging; Verv. Bak
steenfabricage in de West-Betuwe, deel 4: Aspe
ren en Opijnen [Lutgert, De Haas (1883), Mathol, 
Heemskerk (1938); Den Ouden (1874)]; H. Schou
ten: De oudste generaties Pieck - een nadere ver
kenning [Van der Haer, Hack, Boninc; 14e-15e 
eeuw]; In memoriam: Chris Knippenberg. 

Historisch Genootschap Wormer (Mercuriusrif 
185, 1531 MP Wormer; contributie € 15,- p.j.; in
fo@genootschapwormer.nl; www.genootschap
wormer.nl; aantrekkelijk vormgegeven met veel 
fraaie illustraties; naamregister), [eerste] jaarboek 
2006. ]. Blokker: De Wester- of Beschuittoren [ge
bouwd in 1620 om de bakkers in staat te stellen 
op tijd hun vuren te stoken en te doven; afgebro
ken in 1896];]. van der Weide: Een Vermaning raakt 
op drift. De historie van een Doperse schuilkerk 
[nieuwbouw in 1755 en 1850]; P. van der Griend/R. 
van der Molen: Als ik me goed herinner [interview 
n"let Jan van Maanen.,. geb. Wormer 1916" overl. 

2006]; C. Kingma: Restauratie van Dorpsstraat 377 
[bouwer was timmerman Jan Banning te Edam 
( tr. 1810 Geertrui Haver); eigenaar in 1876: Willem 
Woud (geb. 1851; exm. De Neeff), tr. 1876 Helena 
Abercrombie; bouwhistorie]; J. Blokker: Wormer 
families: de herkomst van de familie Blokker [de 
sleutel voor de oplossing van een vastzittend on
derzoek lag in een notariële akte > Steinfeld bij 
Vechta; familiegeschiedenis 100 jaar Blokker in 
Wormer]; E. Mak: Het Waterlands Archief, meer 
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dan een bewaarplaats; Een schandalige aanran
ding in 1663 [ErmJansdr belaagd door Piet Heijn]; 
School West [met foto's uit 1925 en 1970/71]; F. en 
P. Tjeertes: Wormer mannen bij de Belgische op
stand (1830-1833) [met gegevens van schutters en 
miliciens uit Wormer; Bergers, Bloem, Breeuwer, 
Busch, Fontijn, Hen, Klokman, Kruijt, Kuijper, 
Kwantes, Van Nattem, Veken, Vink, Volger]. 

Historisch Geografisch Tijdschrift, 24e jg. (2006), 
nr. 2. Biografie van een boerenerf in de buurschap 
Wechele bij Deventer; Uitbreidingsplanologie 
voor dorpen in Noord-Brabant, 1930-1960; Spo
ren van de luchtoorlog tegen Duitsland op de 
Ginkelse Heide bij Ede. 

Idem, 2006, nr. 3. Daliegaten en daliebulten 
in de Zeevang (N.H.) [veenkringen]; Het Fort bij 
Vijfhuizen. Het eerste standaardfort uit de Stel
ling van Amsterdam (1880-1900); Landbouwen
clave Hoog Buurlo. 

Krommenieër Kroniek, no. 44, dec. 2006. L. Terwe
ijs: Dr. J.L. Labberté, een ondernemende dokter 
[Johannes Leonardus Labberté, geb. Sliedrecht 
1878, over!. 1955, tr. Maria Charlotte Hengevelt, 
geb. Zaandijk 1883]; C. Brinkman: Sport uit vroe
ger dagen [wielrenner Ed Koeman, geb. Utrecht 
1927]; Het Gemeentehuis 300 jaar; G. Palmboom: 
De rolrederij en weverij van Planteijdt [Cornelis 
Planteijdt (geb. Egmond aan Zee 1802), oprichter 
van de zeildoekfabriek in Krommenie; zoon Si
mon (1832-1887) tr. 1857 Anna Petronella van der 
Wart; firma failliet in 1893]. 

Het Kromme-Rijngebied, jg. 40, nr. 4, dec. 2006. 
G. van Woudenberg: De molenaarsfamilie Van 
Maurik en hun molens in zuid-oost-Utrecht [Jas
per To nissen (van Maurik) (ged. Maurik 1662) was 
de eerste molenaar in zijn familie, schepen van 
Doorn; de korenmolen De Lelie te Kortenhoef, 
molens te Zeist, Cothen, Neerlangbroek, Bun
nik, De Bildt en Werkhoven; vier generaties Van 
Maurik]. Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek', 
nieuwsbrief nr. 5, maart 2007. 

De Maasgouw, jg. 125 (2006), nr. 4. R. Geven: Hoe 
Amstel en Heineken Limburg veranderden: con
centratie in het brouwersambacht tussen 1900 en 
1940; F. Roebroeks: 'Strijdbare Geesten' contra GI's. 
de Slag om de Maastrichtse Meisjes, 1944-1945. 

Mars et Historia, 41e jg., nr. 1, jan./maart 2007. 
Kozakken. De Russische bijdrage tot de bevrij
ding van ons land in 1813 volgens de mémoires 
van graaf Alexander Benkendorf, generaal der 
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cavalerie, adjudant van de tsaar van Rusland [met 
o.a. zijn oprukken naar en verblijf te Amsterdam]; 
P.P. Smids: De leerschool in het Rijk van Insulinde. 
De geschiedenis van een Hoeksche Waardse bak
kerszoon voor Orde en Vrede in Indië in de peri
ode 1949-1950 [inleiding tot de Tweede Politio
nele Actie; uit het dagboek van Petrus van Santen 
(1928), dienstplichtig militair]; W.A. Boekelman: 
Luchtpost tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 

Met Gansen Trou (Heemkundekring 'Onsenoort'; 
Postbus 1, 5253 ZG Nieuwkuijk), 57e jg., nr. 1, jan. 
2007. C. van Spijk: Van Boeren komaf (1). Over mar
kante mensen van boeren komaf uit Drunen. Kees 
van Hulten (1855-1944) [burgemeester, tr. 1897 
Clasina van Bokhoven]; Branden in Nieuwkuijk; 
In Memoriam G.M. van der Velden, pastoor en 
historicus [1908-2006, pastoor van Bokhoven 
1963-75]. Plekbord, 28e jg.,jan. 2007. 

Idem, nr. 2, febr. 2007. B. Meijs: Schipper mag ik 
overvaren? [het veer Het Kuijks Verlaat; Hendrik 
van Veggel te Nieuwkuijk werd in 1798 aange
steld als veerman; met acht generaties stamreeks 
Van Veggel; nageslacht van Arnoldus Hendriks 
van Veggel (ged. Den Dungen 1736)]. Plekbord, 28e 
jg., febr. 2007. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 20 (2007), nr. 
1. H. Snel: (Joodse) Leerlingen op een openbare 
school in Amsterdam in 1823 (11). Hanna Eliazer 
Keijzer (1784-1862) [dochter van Bloempje Jo
seph van Emden; tr. Londen 1813 Alexander Da
niel Abrahans (exm. Warradijn); namen van 66 
leerlingen, o.a. Brilleslijper, Duis, Goudsmit, 
Grewel, Soester, Woudhuijsen]; R. van het Groene
woud: Fré Cohen [Frederika Sophia Cohen, geb. 
Amsterdam 1903, grafisch vormgever; met kwst. 
(4 gen.):-, Polenaar, Sarlie, Hen]; Verv. Ledenlijst 
Talmoed Touro, Almelo, dec.1854 (slot). 

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXIV, no. 1, febr. 
2007. A. Landheer-Roelants: Zilver en goud. Aan
denkens en kwartieren van Paulus de Vaynes 
van Brakell [ 1725-1786; het Familiearchief werd 
in 1959 gedeponeerd bjj het KNGGW; Kwst.: De 

Vaynes, Versteegh (o.a. te Den Haag), Van Bra
kel (te Amsterdam, Den Haag), Van Reverhorst; 
met o.a. Van Pelt (te Tilburg), Herlet, Van den 
Engel]; M.D. van Duijvenvoorde: Van der Meulen 
- Ballincx en Alckemade - Duivenvoorde, de 
kwartieren van Floris van der Meulen [1535-1610, 
zoon van Pieter van der Moolen tr. Haarlem 1531 
Catharina van Alckemade (exm. Van Duiven
voorde)]; R.G. de Neve: Hedendaagse adelspreten
ties in Nederland. 'Freiherr von Quast-Juchter' 
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en 'Ritter von Lutter' [onderzocht werd of Quast 
en Lutter hun claims op een adellijke afstamming 
aannemelijk hebben gemaakt. Bijlage: De genea
logie Lutter herzien en (gedeeltelijk) aangevuld. 
Met betrekking tot Lutter is een paragraaf gewijd 
aan Huwelijken in Nederlands-Indië van Europe
anen met niet-Europeanen]; A.J.A. Labouchere: De 
voorouders van Philippina Staunton: Carey en 
Throckmorton [tr. 1660 Roelof vanArckel]. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus (www. 
onserfgoed.com), 15e jg., nr. 1, jan.-febr. 2007. 
Verv. De onderwijzers, de intellectuele elite op het 
platteland (3) [o.a. schooltypen, schoolinspectie, 
opleiding]; T. Hokken: Personeel in dienst van de 
Hervormde Gemeente te Rotterdam in 1730; H.E. 

Schutte: Stamreeks Schütte [oudst bekende: Jodo
cus/Jobst Schütte, burgemeester te Vreden 1673 
en 1678, tr. (2) ca. 1649 Gertrud Kottinck; met 
twee (vermoedelijke) oudere generaties]; Verv. En
kele moeilijke woorden uit de genealogie uitge
legd (deel 4) [stamreeks, nummeringen, afstam
mingstafels]. 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), no. 
586, 62e jg., jan. 2007. A.B. Maliepaard: De oudste 
generaties van het geslacht Plaisier uit de Hoek
schewaard, Eiland IJsselmonde en Rotterdam 
[17e-18e eeuw]; P. van der Krogt: Verhoging van de 
aanslag op de huizen te Berkel 1633; J.F. Jacobs: 
Duyvesteyn [opmerkingen n.a.v. een publicaties 
van mevr. Landheer-Roelants, o.a. betreffende het 
voorkomen van dubbele voornamen in de 16e 
eeuw en eerder]; L.M. van der Hoeven: Enige hu
welijken voor het gerecht van Goidschalcxoord 
[1628, 1645, 1647]; H.M. Kuypers: Antwoord De 
Jong [te Ammerstol]. 

Idem. no. 587, febr. 2007. K.]. Slijkerman: Het ge
slacht van Alert Ymantsz. uit Groote Lindt met de 
tak (van der) Mugge (Mugh) te Zwijndrecht [16e-
17e eeuw; ook: De Mug(ge), De Mugh]; C. Schilt: 
Het voorgeslacht van Pieter Janse Smits (1714-
1784) [Van Gils(t), Brants/Brantius, Swalmius/ 
Van der Swalme, Davidt]; P. van der Krogt: Berkel: 
fan'liliegeld 1680 [ transcriptie]; K. ]. Slijkerman: Een 

geleerde vrouw te Oud-Beijerland anno 1687 [Ma
ria van Rijnevelt] . 

Idem, no. 588, maart 2007. B. van Dooren/A. van 
Dijk-Bezemer: Problematisch Pietertje, de Vogel
kwartieren van Neeltje de Groot [Pietertje Ariens 
Vogel tr. Schelluinen 1747 Klaas Vasse de Groot; 
voorouders o.a. Streeff en De Heer]; P. van der 
Krogt: Berkel: familiegeld 1715 [transcriptie]; L.M. 
van der Hoeven: Gaarderinschrijvingen in Vliet; M. 
Warmenhovenl].P. Giliams (t): De oudste generaties 
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Warmenhoven uit Noordwijk II [15e-16e eeuw]; 
T. van der Vorm: Begraven te Berkel uit de kerkreke
ningen 1628-1636. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derij onderzoek (Oostgelderse Stichting voor Ge
nealogie en Boerderijonderzoek; abonnement 
€ 16,50 excl. porto; Boterweide 3, 7091 RC Dinx
perlo), jg. 24, nr. 1, 1e kw. 2007. Verv. Onderzoek 
naar Boerderij( en) met de naam Wetink [omg. Zel
hem]; Verv. Genealogie Koenders, Dinxperlo e.o.; 
G. de Maag: Van Jan Wolters (Enderinc) naar Jan 
de Maagh [tr. 1701]; Verv. Kwst. Hendrikus Ma
rinus Jansen; A. Menkveld: Gevonden dankzij de 
transcripties [Menkveld; 18e eeuw]; J. Gerretsen: 
Kwartierstaat Geertje Weenink [geb. Brummen 
1805; -, Termaat/Ter Maat, Wennink, (patr.)]; W: 
Be/graver: Kwartierstaat van Johanna Gerharda 
Vlogman [geb. Vorden 1888, tr. Ferwerderadeel 
1914 Willem Belgraver; -, Ravekes, Peters (te 
Hengelo/G), Demmink]; Antw. o.a. Ten Arve/Ten 
Erve [te Ruurlo; 17e-18e eeuw] . 

Oud Alkmaar, ,oe jg. (2006), nr. 3. J. van Zanten
van Wijk: De gebrandschilderde medaillons in het 
stadhuis van Alkmaar [met familiewapens van 
o.a. stadsbestuur 1500-1520 en van burgemeesters 
1851-1946]; ]. Nachbar: Sporen van het verleden in 
Alkmaar Noord. De Rekerdijk. 

Oud Rhenen, 23e jg., no. 3, sept. 2004. W:H. Strous: 
Willem Johan van Nas, een Rhenense familiege
schiedenis [geb. Nijmegen 1844 (exm. Antonia 
A.H. Budding, geb. Rhenen 1814; exm. Sand
brink)]; Vrijwillige Brandweer Rhenen 80 Jaar; 
A.J. de Jong: Christophorus Butkens en de familie 
Van Lynden [diens (half?-)broer Alexander ver
vaardigde wapentekeningen; portrettekeninge
tjes met wapenkwartieren van Sophie van Lin
den, Steven (1472), Joachim (1605) en Christofre 
Butkens, Anna Pels en van Margareta de Fumael 
(1615); gereconstrueerde stamreeks Butkens]. 

Oud-Wageningen (Historische Vereniging Oud
w~geninge n; secr.~ H.A. Schols" H azekamp 2.B" 

6707 HG Wageningen; lidm. min. € 15,- p.j.; 
www.oudwageningen.nl), jg. 35, nr. 1, febr. 2007. 
A.C. Zeven: De Stralenshoff. Alias de Rietpol of 's 
Eyland en zijn mogelijke oorspronkelijke functie 
[eigenaren o.a. familie Lutteken (1727), Van Ho
gendorp (1751), Schilmans (1775), Beekma (1787), 
Erpenbeek (1787), Rosenik (1832)]; R. Munters: 
Predikant en heraldiek. Zegel van de Hervormde 
Gemeente Wageningen uit 1943 [J.H. van der Wal 
(1887-1979), predikant aldaar 1925-53]; C. Gast: 
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Stadswapens in de Nude- en de Bergpoort. Over 
verschillende wapenspreuken; G. Olinga: Anno 
2013. Wageningen 750 jaar stad [plannen herden
kingsjaar]; A.C. Zeven: Uit het Wagenings Gemeen
tearchief (26b) [brieven van J.D. Wardenburg te 
Amsterdam 1790; Brief van Weyntje Beukelaer 
(Assum burg 1783) aan haar oom G. Verwoerd]. 

Rondom Niewecoop. 10e jg., nr. 1, maart 2000. K. 
Vork: Gemeenteopzichter Frans Pieterse (1887-
1959) [geb. Noorden (exm. Van der Kley), tr. 1910 
Anna Bos (exm. Vermeij)]; Verlaten, bruggen en 
kaden in Nieuwkoop en Noorden; Beurtvaart in 
vroeger tijden [o.a. Van Zwieten x Heemskerk, 
De Man, Vermij in 1751]; Verv. Heren en Vrouwen 
van Nieuwkoop en Noorden [De Bruyn van Buy
tewech, Van Wassenaer, Van Spangen]. 

Idem, nr. 2, juni 2000. C. Verlooij: Arij Swee
ren Metselaar [alias van Arij Jansz Sloff, metse
laar, tr. (2) 1703 Aeltje Joosten Verlooij; met zijn 
(wan)daden in de criminele boeken 1711]; Verv. 
Eendenkooien in Nieuwkoop (2); Verv. Heren 
en Vrouwen (9); De toestand van de gemeente 
Nieuwkoop en Noorden in 1806. 

Idem. nr. 3, sept. 2000. Dorus vertelt [Groe
nendijk, nettenboeter 1935-43]; Verv. Heren en 
Vrouwen (10) [Van Wassenaer]; Kermis in Noorden 
[met namen van prijswinnaars van kinderspelen; 
1948]; Verv. Arij Sweeren Metselaar (2). 

Id=. nr. 4. dec. 2000. Verv. Arij S. Metselaar 
(3); W. Eijs: De Gemeenteschool [onderwijzers Ver
heggen, Landsman; nieuwbouwplannen]; Verv. 
Heren en Vrouwen (11). 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging.nl; 
secr.: mevr. E. Koek, Kamille 12, 5282 CA Dronten; 
secretaris@schokkervereniging.nl; contr. min. € 
15,50 p.j.), nr. 64, jan. 2007. B. Klappe: Het zware 
leven vanJansje van der Molen [ged. Emmeloord 
1807 ( exm. Ruiten), bedelares; o.a. verblijf te Om-
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merschans]; De fotogalerij: Catharina Stroeve 
[1871-1942, tr. Kampen 1898 Jacob Ruiten]; Wie 
niet wil wijken moet dijken (3); De verloren speld 
[van Johanna E. Roobaard te Vollenhove, in 1859 
gevonden door Maria Alberts de Boer]; J. Spitse: 
De nieuwe verkiezing van 6 augustus 1797 op Em
meloord. 

Schylge myn lantse. jg. 12 N.R., no. 1, febr. 1991. 
Schouten en drosten van Terschelling I [o.a. Pop
pema (1502), Van Zevenbergen (1507), Van Ruven 
(tot 1507), Van Keppel (1532), Delyen (1536), Van 
Dongen (1539-40), Van Kets (1545), Vervou (1564), 
Van Linth (over!. 1567), Van Walckama (1569), 
Hotnea (1575), Van Kets (1577-82), Sterenberch 
(1582-84)]; Een levensbeschrijving van Maamke 
Daniels Bos [1810-1876, tr. 1835 Arien Doekes 
Roos]; Het dameskoor 'Excelsior' [foto ca. 1930]; 
Bekroonde reddingen - no. 1 [Berend de Haan 
1874]; Het Meetboek van Lies [eigenaars van hui
zen en land];A. Stapersma [zee-milicien 1914]. 

Idem, no. 2, april 1991. De armenvoogden van 
West-Terschelling; Landerijen in Wolmerum; Be
kroonde reddingen [P.P. Cupido e.a. 1882]; Roelof 
Ewouds [tr. ca. 1733 Janke Huberts, een weduwe 
afk. van Ameland]; Terschelling omstreeks 1910; 
Over Hoorn 103 en Jan Dirks Lieuwen de filosoof 
[1841-1905, tr. 1865 Japke Roos; ouderling, oprich
ter School met den Bijbel; hun kinderen]. 

Idem, no. 3, juni 1991. Verv. Schouten en dros
ten II [o.a. Van der Does (1585), Van der Meeren 
(1585-88), Pieck (1588-90), Van Waalwijk (1585, 
1590-97), Kerckrinck (1597), Van Veen (1604), 
enz.]; Terschelling omstreeks 1910; Losse verhalen 
over onze grootouders Doeke Ariens Roos [over!. 
1897] en Martje Laas Roos. 

Idem, no. 4, aug. 1991. Landverhuizers [gege
vens van de vertrekkende gezinnen, echtparen en 
ongehuwden 1865-92]; Terschelling omstreeks 
1910; Jeugdherinneringen [van Jacoba Boer (geb. 
Formerum 1901, over!. 1990, tr. (1) Jan A. Roos, tr. 
(2) Redde Verbaarschot]. 

Idem. no. 5, okt. 1991. De Terschellinger loods
examens in de 18e eeuw [met gegevens van geëxa
mineerden): Aan v. Landverhuizers uit het archief 
van Cor Bruijn [1883-1978]. 

Idem, no. 6, dec. 1991. A.J. Zwaai: De Brandaris 
op de leesplank ['waar hebben de samenstellers en 
schrijvers van encyclopedieën en andere publica
ties die onjuiste informatie over de Brandaris toch 
vandaan?'; Brandaris gebouwd in 1593-94]. 

Streekmuseum Hoeksche Waard (Stichting Vrien
denkring; contr. min.€ 10,- p.j.; www.streekmu
seumhw.nl), Bulletin 102, febr. 2007. J. Visser: De 
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eerste jaren uit de geschiedenis van korenmolen 
'De Hoop' te Maasdam [Jan Tielemansz Visser, 
beurtschipper, verkocht in 1840 de molen aan 
Teunis van den Hengst te 's-Gravendeel; Jan 
Dam (koop 1854; 1791-1879)]; Boerderijen en hun 
bewoners in de Groote Waard [aankondiging pu
blicatie]. 

Tweestromenland, nr. 131, 1-IIl-2007. R. van 
Maanen: Druten liep rond 1929 een eigen vei
ling mis; Klein Canada (deel 2); Verv. De Maas en 
Waalse beroepsbevolking van 1938, deel 2: De dor
pen langs de Maas; H.A. Trapman: De gemeenten 
Beuningen en Weurt en hun archieven, 1768-1980 
[met beknopte bestuursgeschiedenis; geschie
denis van de archieven; lijst van burgemeesters 
1810-1980]; A. van de Geijn: De schilderes Ru Paré 
[Druten 1896 - Den Haag 1972]; A. Swartjes: Kwar
tierstaat (6 gen.) van Wilhelmina Henrica Moor
man [geb. Beuningen 1910; -, Willems ( te Ewijk), 
Coenders (te Herveld), Geurts (te Ewijk)] . 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 15e 
jg .• nr. 2, dec. 2006. Chr. de Bont: Onder de Bies
bosch. Historisch - geografische en naamkundige 
bouwstenen voor reconstructie van het in 1421 
verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van 
de Groote Waard [o.a. monde- en munde-namen, 
donken); M.-L. ten Horn-van Nispen: Vistor Jean 
Pierre de Blocq van Kuffeler [1879-1963; Zui
derzeewerken]; Bibliografie Nederlandse Water
staatsgeschiedenis 2005 [met aanv. 2002-2004]. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten. 
nl), jg. 32 (2007), nr. 1. P. Bouw: Genealogische na
speuringen rondom de familie Everts. Schou
tengeslacht uit Voorst [met stamreeks Everts; zie 
ook NP 22 (1935-36); eigenaren/bewoners Huis 
Kruisvoorde]; W.]. Kunnen: Kwartierstaat van 
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Maas Brink [geb. Voorthuizen 1998; -, Van de 
Langemeen, Da velaar, Van 't Land]; W. Kleijn: Ge
nealogie van Jan Jansen Buijing (tr. Maria van 
Maurik, begr. Wageningen 1799; zoon Johannes 
ged. Leeuwarden 1749, zoon Allert ged. Harlin
gen 1752 (zijn nageslacht te Wageningen)]; Aanv. 
Genealogie Kroes bergen; J.F. van der Wal: Herin
neringen aan Heerde (Overbosch]; Aanv. Kwst. 
Coby Bunschoten [gen. V - XII]; E. de Jonge: Afwa
teringsproblemen in het Woudhuis bij Apeldoorn 
(1708; getuigen]. 

Vittepraetje (Herderewich, oudheidkundige 
vereniging van Harderwijk en Hierden; secr.: P. 
Stellingwerf, Metten Gerritskamp 5, Harderwijk; 
contr. € 16,- p.j .; www.herderewich.nl), ue jg., 
nr.1, maart 2007. Het Belgenproject [gert@streek
archivariaat.nl]; M. Pijnenburg: Storm in een glas 
water. Over de Zuiderzeepartij van Eibert den 
Herder (sinds 1927 raadslid voor de CHU]; Har
derwijk in 1837; Van alles wat ver-EEUW-igd (32) 
(1907]; Bas Schuurkamp. Een echte Harderwiek
se ondernemer in de renovatiebouw [geb.1974]; R. 
Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of Hierders (30) 
(stamreeks Schuurkamp]. 

~ 
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Vrienden van ' t Gooi (secr.: drs. J.L. Vollers, Van 
der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden; jlvollers@wa
nadoo.nl;www.vriendenvanhetgooi.nl), 2006, nr. 
1. In Memoria Dirk Klein [geb. Maartensdijk 1929] 
en Mr. Micha Jolles. Id=, 2006, nr. 2. Engen, pa
rels van het Gooise landschap; In Memoriam Wil
lem Kraak [91 jaar, classicus]. Idem, 2006, nr. 3. 
Interview met Harm van Veldhuizen, directeur 
Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. 

Westfriese families (http://www.westfriesefami
lies.nl), 47e jg., no. 4, dec. 2006. P. Nan: Jan Fransz 
van Oosterblokker en zijn nageslacht Blokker (tr. 
Wervershoof 1670 Cornelisje Willems; met gege
vens uit het Oudarchief Westwoud en notariële 
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archieven; één zoon noemde zich Hem]; Idem: De 
familie Duijves (te Binnenwijzend; fragment 17e-
18e eeuw]; Leijen (aanv./corr). 

Idem, 48e jg., no. 1, maart 2007. NN: De nako
melingen van Dirk Winkel (1851-1921) en Niesje 
Houter (1851-1925) [tr. Wognum 1872; Pool, Kos
ter, Dekker, Helder, Tuinman, Vis, Feenstra, 
Tensen, Nobel, Peetoom, Balk]; P. van der Kloos
ter: Cornelis van der Klooster vanuit St. An
naland naar Winkel [geb. St. Annaland 1791, tr. 
ald. 1814 Anna van Riel (exm. Den Engelsman); 
nageslacht]; Verv. Fragmentparenteel van Pieter 
Arisz. Vis te Venhuizen (Vis, Krijger]; Aan v. Pieter 
Muusz (Vlaar te Westwoud; 18e eeuw]. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 40, juli 1998. Verv. 
Kwst. De Bokx; Aanv. Kwst. Van den Houten; 
A.P. van Langevelde: Kwartierstaat Van Langevelde 
[Hubrecht van Langevelde, geb. Oostkapelle 
1902; -, Ludikhuizen, Peper, De Visser (te Dom
burg, Aagtekerke); Kwartierstaat Marianne Gos
sije [geb. Den Haag; -, Taillie, De Lijser, Hol, 
Verkruijsse, Buijze, Rookus, De Meijer ( te Water
vliet)]; Aanv. Kwst. Roelse; Aanv. Stamreeks Pro
voost (Hoogerheijde/Hoogereije]. 

Idem, nr. 41, sept. 1998. Verv. Kwst. Gossije; 
Diverse aanv./opm. Kwst. Meulbroek (o.a. Heij
boer en Felius]; Aanv. Kwst. Den Dekker (Van 
Peenen]; Aan v. Kwst. De Bokx [o.a. Ossewaarde]. 

Idem, nr. 42, nov. 1998. P. W.A. Kranendonk: Kwar
tierstaat Kranendonk (Elsje Rookje Stijna Kra
nendonk, geb. Kattendijke 1951; -, Quivooij, 
Luijmes (te Varsseveld), Greijn/'t Grein, Trimpe, 
Van Dijke (te St. Philipsland), Den Boer (te Wis
senkerke), Van Boven]; P. Willeboordse: Kwartier
staat Jacomina Jacobse [geb. Grijpskerke 1948; 
-, Schoe, Van de Woestijne, Provoost]; Kwst. 
Versluijs - Van den Ouden [vijf beknopte gene
alogieën]; B.J. Voskuijl/M. Knol-Provoost: Kwartier
staat van Marijke Provoost [geb. Maastricht 1942; 
voorn!. Provoost en De Meijer (o.a. te Biervliet)]; 
Stamreeks Provoost. 

België 
Cercle Hi storiqu e d e Fléron. sept. 1996. Evolu
tion du domaine de Beaufraipont au 19e siècle. 
Notes sur les families Rutten, Lambermont, Mo
reau, Dresse, Desoer, Trasenster, Dessain, Bouc
koms (18e-19e eeuw]; Biographies et ceuvres des 
De Tombay [18e-20e eeuw]; Families Beaujean, 
Lambinon [16e-18e eeuw], De Geer [14e-16e eeuw], 
Cambresier (17e-18e eeuw], De Werixhas (16e-18e 
eeuw], Leclercq (15e-18e eeuw], Gosuin dite de 
Beyne (16e eeuw]; Succession à la cure de Cheratte 
en 1755 (Brassine, Thonnart; 17e-18e eeuw]; Pro-
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fesseurs au séminaire épiscopal de Liège de 1598 à 
1604; Notes sur la familie Crahay [17e-18e eeuw]; 
L'industrie métallurgique [Malherbe, Heuze, De 
Jonq]. 

Idem, déc. 1996. Jacques-Mathias Lambinon, 
bourgmestre de Liège en 1719, descent-t-il vrai
ment de Lambert de Fleron dit Lambinon?; Célé
bration de la seconde messe à Charneux [met frag
menten Ernollet, Ransier, Hauregard]; Cense et 
cháteau du tiege à Beaufays [met fragment Har
dy]; Héritages à la Compagnie des In des [ met frag
ment Defourny]; Notes sur les families Hellincx 
[15e-16e eeuw], De Succa [16e-17e eeuw], Jacqui
net, Sèchehaye, Deheselle, Grignard, Lejeune, 
Keyeux [met Marneffé], De Wérixhas, Delbouille, 
Nidrum; La communauté de Grivegnée de 1764 
à 1796; Notes sur la familie 'Halet' dite 'Gérard' 
ou 'Le Rouffin' [17e eeuw]; Transaction entre les 
families Ernollet et Chefneux-Guérin en 1713. 

Idem, mars 1997. La communauté de Griveg
née de 1703 à 1738. Notes sur les families Blavier, 
Pirard [uitgebreide genealogie], Brahier; Opposi
tions à la célébration de mariages [1706-1795]; Lo
teries de Gilles Cloes de Saint-Hadelin [met frag
mentgenealogie Cloes/Close]; Participation d'un 
émigré dans un héritage de la familie Albert de 
Fleron [genealogie Dupont]; Note sur la familie 
Pichot à Olne; Note complémentair sur la familie 
Cambresier [aanv.]. 

Gentse Cadenas (VVF-Gent), jg. XXII, nr. 3, aug. 
2003. Militaire vrijwilligers met premie in Oost
akker (1883-1909). Een aanvulling op de Staten 
van Goed van Melle en Gentbrugge [1697-1701]; 
Verv. Vertaling van de Belgische Gemeentena
men [S t/m Z]; Rijksarchief Beveren-Waas [opgave 
beschikbare microfilms van gemeenten in Oost
Vlaanderen tot 1900 resp. tot 1870] . 

Idem, nr. 4, nov. 2003. De hypotheekkantoren 
als bron van genealogie; Gemeente Heusden [op
gave in 1920, van gesneuvelde soldaten, van wie 
de moeder een ereteken ontving]; Fonds Coot
mans - Vanderstraeten [kwst. van Agnes Maria 
Vanderstraeten, geb. Ledeberg 1931, tr. Gent 1957 
Armand Cootmans; - . De Clercq (te Zingem), 
Van Lancker, Van Steenbrugge]. 

L'Intermédiaire/De Middelaar, no. 367, Ao. LXII, 
janv.-févr., 1/2007. Les biens enBelgique de la com
tesse de Marsan (1720-1803), gouvernante des en
fants de France [Marie-Louise prinses de Rohan 
Soubise tr. 1736 Gaston de Lorraine, graaf de 
Marsan]; F. Van Helleputte: Famille(s) Flandroit -
Flandroy [17e-19e eeuw]; Verv. Mariages à Bruxel
les antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Nicolas [De 
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Bosquel t/m Herbau]; Verv. Dispenses matrimo
niales pour l'archidiaconé de Hainaut [o.a. Ap
pelmans, Bouché, Cauvin, Dupriez, Laurent; 
18e eeuw]; Antw. De Keyser en Van Rompaey [te 
Kontich]. 

Heraldicum Disputationes, jg. 12 [ 2007], nr. 1. A.C. 
Zeven: Een heraldisch putdeksel in Trier; L. Fenders: 
Grappige wapenschilden; C.E. Kuipers: Vier heral
dische bijfiguren [delta, malie, pentalfa, hexa
gram]; H. van Heijningen: Herkenningstekens in 
het schild of erbuiten? Ravels en Wester-Koggen
land; G. Haudenhuyse: ' ... bezeghelt met meine[n] 
zeghele hute ha[n]ghende'; M. Van deCruys/T. Oost: 
De collectie Rousseau; A.C. Zeven: Heraldische Pa
pierknipkunst. 

Het Land van Nevele, jg. XXXVIII, afl. 1, maart 
2007. Kroniek van het klooster te Merendree 
(1876-1952) [met bewonerslijsten]; Vechten voor 
keizerin Charlotte. Vrijwilligers uit het Land 
van Nevele bij het Mexicolegioen (1864-1867); C. 
de Zutter: De families Fredericq en Léautaud te 
Nevele (1750-1830). De Fredericqs van Richemont 
(voorheen Reichersberg) in Lotharingen [oorspr. 
Fridrick]; Sprokkelingen uit de krant jaar 1915; 
Patentbelasting in Zeveren 1864-1866. 

Le Parchemin, No. 367, 7ze année,janv.-févr. 2007. 
D. de Kerckhove dit van der Varent: État présent de 
la familie Pirlot de Corbion [ met stamreeks 13e-
19e eeuw; vanaf generatie 20 genealogie]; Ph. de 
Bounam de Ryckholt: Essai d'une généalogie de la 
famille Marcq en Hainaut [18e-2oe eeuw]; M. Bel
vaux: Une dynastie d'abbés et d'abbesses issue de 
la familie Moniot [het nageslacht van Vincent 
Moniot, o.a. burgemeester van Namen 1589-99, 
militair in de Nederlanden, Duitsland en Spanje, 
over!. 1608, tr. Adrienne de la Tour]; F. de Meule
naere: À propos des droits honorifiques en Flandre 
maritime: Ie cas de Joseph Du vet [Bollezeele 1700 
- Noordpeene 1803]. 

Vlaamse Stam, 43e jg., nr. 1, jan.-febr. 2007. Onze 
rubriek voor beg inners. C.B.A.J. Puylaert: Raadge
vingen aan een beginnend genealoog [rond 1965 
door Michiel Mispelon]; Verv. 100 jaar Rijksar
chief Antwerpen (afl. 5). Verborgen gegevens in 
parochieregisters en registers van de Burgerlijke 
Stand in de provincie Antwerpen;].DeSouter: Wel
kom in het Felixarchief! (Stadsarchief Antwer
pen); D. Deroover: De familie Blaus later Plasky, 
17de-18de eeuw [Bleski, Blaski, Bloms, Plasqui; 
te Machelen]; M. Pattyn: De gezinshoofden van 
Kemmel anno 1741; A. Coucke: Burgerlijke proces-
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dossiers in het Stadsarchief van Brugge. Breydel 
versus Pulincx [1724; genealogie van Michiel 
Breydel volgens stukken in de procesbundel; 14e-
17e eeuw); W. Alenus: 'Out of Africa'. Genografie 
en genetische geschiedenis. Uw eigen origine van 
de Riftvallei tot West-Europa; Verv. 'Antwerpe
naren' van waar kwamen zij en waar gingen zij 
heen? [1584-85); W. vanHoorick: De pest in Leefdaal 
(Vlaams-Brabant) anno 1653; R. Debbaert: Gheert 
Ellegheer: zeven maal getrouwd [over!. 1643); 
Aanvulling bij de kwartierstaat van abt Edward 
Geniets [gen. 6 en 7); R.M. Jammart: De familie 
De Cooman in de 16de en 17de eeuw [te Pollare); 
H. Lievens: De non numerata pecunia. Over niet 
geteld geld [verklaring; 'woekeraars bepaalden 
in de leenovereenkomst soms een hoger bedrag 
dan het werkelijk geleende, waarbij het verschil 
moest dienen om een hogere intrest te innen dan 
was toegelaten'); W. Steeghers: Gentse poorters uit 
Parijs (1542-1796) [1620-1784); H. Goegebeur: PDA 
en genealogie [Personal Digital Assistant); GOD 
bewaart kranten eeuwig. Bibliotheek zet lokaal 
archief op internet [project Gescande Oostendse 
Documenten; sinds 2000 worden oude kranten 
overgezet op microfiches, die daarna worden ge
digitaliseerd; god.biboostende.be]; Historicus 
verzamelt West-Vlaamse grafzerken in naslag
werk. 

Duitsland 
Der Archivar, 60. Jg., Heft 1, Febr. 2007. Welche 
Fotografien sind erhaltenswert? Ein Diskussions
beitrag zur Bewertung von Fotografennachläs
sen; Das 'Deutsche Handwerksarchiv (DHA)' im 
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv zu 
Köln; Wegweiserdurch die breitgefächerteArchiv
landschaft Thüringens: www.archive-in-thuerin
gen.de; Findet Genealogie im Archiv statt? oder: 
Kommen Familienforscher ins Archiv? - Ein Li-
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teraturbericht; 14. Deutsch-Niederländisches Ar
chivsymposium 2006 in Zwolle; Ein neues Depot
gebäude für das Stadtarchiv Dordrecht. 

Bayerischen Landesverein für Familienkunde 
~ Informationsblatt, Band 5, Nr. 11, Dez. 2006. 
Nachlass Bergmüller; Hochzeitsbücher in der 
Bibliothek der Bezirksgruppe Augsburg. Zweit
abschriften schwäbischer Hochzeitsbücher 
[plaatsnamen met jaartallen]. 

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, 
Band 1, Heft 1, Jahr 2006. Eerste uitgave van de 
Brandenburgische Genealogische Gesellschaft 
(BGG) - 'Roter Adler' e.V; http://brandenburg. 
genealogy.net [het bestuur stelt zich voor; doel; 
projecten; databank; www.db-brandenburg.de]. 

~~ ~~ ~- ~ 

Idem, Heft z, Jahr 2006. Aus dem Forschungsge
biet.J. Kallenbach (Kaldenbach): Brandenburger in 
den Niederlanden [akten uit het Utrechts Nota
rieelarchief]; Bürgerbuchprojekt (Auszug Bran
denburg). 

Idem, Band 1, Heft 3, Jahr 2007. Forschungs
gruppen; Der genealogische Qµellenschlüssel des 
BLHA [Brandenburgische Landeshauptarchiv]; 
Verein für Geschichte der Prignitz e.v. [opgericht 
1999; tijdschrift electronisch ter beschikking]. 

Deutsches Geschlechterbuch, Band 218 (2006). 
Siegerland 9. Schenck 1 aus Wimpfen am Nee
kar [aanv.; o.a. de Nederlandse tak. gesticht door 
Friedrich Carl Schenck (Siegen 1741 - Oranien
stein 1814), tr. 1769 Cornelia P. van Bruynenberg 
(Goor/Twenthe 1750 - Zutphen 1828; exm. Quac
kelsteyn); hun vijf kinderen werden in Den Haag 
geboren]; Söhler, Sohier aus Büschen im Büscher
grund bei Freudenberg [oudst bekende: Henchen 
Soelchen, vermeld 1528-31; ook: Soler; met frag
menten van aangetrouwde families o.a. stamreek
sen Höfer (te Bockenbach) en Eichen (17e-2oe 
eeuw), Hugo (uit Hohenbüchen; 17e-18e eeuw), 
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Löw (uit Buchen en Trupbach; 17e-20e eeuw)]; 
Solms 1 aus Haarhausen jetzt Hilchenbach im Sie
gerland [oudst bekende: Heinz Solms, vermeld 
1564-83; oudst bewezen: Henrich Solms, geb. ca. 
1580, over!. 1640]; Solms 2 aus Freudenberg im 
Siegerland [16e-2oe eeuw]; Stockhammer aus 
Oberschelden jetzt Siegen [oudst bekende: Michel 
Solms, vermeld 1566-77]; Ahnenreihe Schmeck 
[ook: Schmick (te Deuz); Stutte, Schneider (te 
Klafeld), Kläs, Trebitz,Junker (te Eisen berg), Alt
hoff, Hagedorn; met een lijn via Smeek, Friesen
hagen, Krafft, Geils(e), (ill.) Wittgenstein naar 
Johann II graaf van Sayn-Wittgenstein te Berle
burg (1488-1551)]. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Nr. 122, 32. Jg., Dez. 2006. K.-P. 
Krauss: Familienstrukturen und Frauenschick
sale. Die demographische Krise nach der Ansied
lung; Ansiedler der Jahre 1790/91 im Bereich der 
Banater Militärgrenze; Kriegsarchiv 1790-5-20: 
Ausweifs Derjenigen Leuten, welche von Elsals, 
Zweybrücken etc. hierher emigrirt sind und sich 
nach Hungarn begeben zu dürfen wünschen: 
Wien, den 31.03.1790; Idem. Consignation deren 
von hier nach Hungarn abgehenden Transmi
granten ... [enz.]. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung. Heft 87, Band 17, Nov. 2006. K.-L. Galle: 
Konfession und konfessionsverschiedene Ehen in 
meiner Familiengeschichte [o.a. Erdbrink, Hän
schen]. 

6..VM..\.'1XKllli \ .!NO 
Bt.,,,U!lMl!:il 

f'A.\UUl=1'.'K)ltbl.ktl!'I(; 
, __ 

,...,.., __ 

Idem, Heft 88, Band 18, Jan. 2007. K.-L. Galle: Von 
der Jugendzeit im dritten Reich bis zum Aufbau 
der Jugendarbeit nach dem Kriege; Verv. Zur 
Geschichte der Familiennamen; R. Cloppenburg: 
Beitrag zur Geschichte der Familie und des Hof es 
Kässens in Sustrum [met kwst. van Herm Anton 
Kässens, 1842-1914; Kässens blijkt een patroniem; 
Botterman {Kotterman), Felle, Welsling, Lack-
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mann, Kuper, Achter, Schmees, Kruse; voorts 
Büssing,Ahlers, Witte]. 

Genealogie, Band XXVIII, 56. Jg., Heft 1, Jan.
März 2007. J. Kaldenbach: Die King's German Le
gion 1809-1813. Namenverzeichnis zur Hanno
verschen Königlich-Deutschen Legion [in de in
leiding wordt beschreven welke gebeurtenissen 
leidden tot de oprichting, en komen de werving, 
de monsterrol, beroepsgroepen, herkomstlanden 
(205 personen uit Nederland) enz. aan de orde; 
116 pagina's werden gewijd aan de kolomsgewijze 
alfabetische publicatie van de gegevens van de mi
litairen, die bewaard worden in het Niedersäch
sische Landesarchiv Hannover. De bewerker kon 
verschrijvingen e.d. herstellen; zijn jarenlange 
inzet- de transcripties in een database invoeren -
heeft een niet alleen voor genealogen gewoonlijk 
niet of nauwelijks toegankelijke bron ontsloten!] . 

rJ?4)UOGIE 
~~~-:~rt1tr•r •·.nsmHlr.1ilMk' ___ ....___._ 

-----

Der Herold, N.F. Band 17, Jg. 49 (2006), Heft 1-2. 
M. Richau: Neueste Entwicklungen im Personen
standsrecht; H. Henning: Heraldisches Ehrenge
dächtnis; H. Mende/: De Familie Mendel - För
ster und Reitende Feldjäger in Preufsen [18e-2oe 
eeuw] . 

Idem, Heft 3/2006. P. Bah/: Pöppelmann in 
Preufsen? [17e-18e eeuw; o.a. Matthes Daniel Pöp
pelmann (1662-1736), bouwmeester van de Dres
dener Zwinger]; H. Friedrich: Zur Problematik der 
Restaurierung von Orden und Ehrenzeichen. 

Idem. H e ft 4 / 2006. M . "--;.,,, (IJ 
Richau: Nutzung der Stan- _i;f'ff[~ 
desamtbücher liberali- '..IJftOtU 
siert [per 1.1.2009 worden 
geboorte-, trouw- en overlijdensregisters na 110, 
resp. 80 en 30 jaar aan archieven overgedragen en 
daarmee worden ze openbaar; het raadplegen van 
jongere bronnen van het 'Standesamt' wordt iets
je versoepeld]; Vom Ehrenzeichen soldatischer 
Gemeinschaft zur Erinnerungssymbolik; In Me
moriam Dr. Hans-Ulrich Freiherr v. Ruepprecht. 
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Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für 
Familienkunde, Band 43, Jg. 95, Heft 1, J an.-März 
2007. A. Blömer: Familienforschung in Mönchen
gladbach [confessionele situatie rond 1800, on
derzoek bij de Standesämten en in kerkboeken in 
de regio, verdere bronnen]; Verv. Merk-Würdiges 
in Kirchenbüchern II; Verv. Spurensuche zum Fa
miliennamen Georg im Raum Birkenfeld/Idar
Oberstein; H.-J.A. van Vlodrop: Jan Cunraads und 
seine Nachkommen. Zehn Generationen aus Kre
feld oder wie aus Mennoniten Reformierte und 
Katholiken wurden [Conrads; 18e-19e eeuw]; C. 
Lippold: Stadtadel; Aanv./Corr. Lauterbach/Lut
terbach. 

Osnabrücker Familienforschung, Nr. 70-71, Jan.
Juni 2007.A. Himmermann: Einheirat- die Lösung 
für nichterbende Bauernsöhne [voorbeeld: hu
welijksketen met zes generaties: Oberniehaus, 
Braunsmann, Stertenbrink, Meyer zu Farwig, 
Averwetter, Sundermann]; Alte Meiler Bürger
familien (IV. Teil). Die Familie Pestrup - Pestorf. 
(V. Teil). Die Familie Borgstede; Familien unser 
Heimat. Teil II. Hardebeck; A. Himmermann: Ah
nenliste Schobbe. Vollerbe im Schinkel, Osna
brück [met o.a. Niemann, Frerker, Plogmann, 
Lüxmann, Buddelmeyer, Bröcker, Redeker]; B. 

Voltermann: Ahnenliste Schäfer (Uphausen) [met 
Funke, Hagedorn, Fiedeldey gt. Kruel, Brügge
mann, Eistrup, Pan te]; Ahnenliste Bolte [ met o.a. 
Spiegelburg, Kruse, Langsenkamp, Daumeyer, 
Westendarp]; Aufgebote von Artländern in Am
sterdam, Teil IV. Emigranten aus dem Kirchspiel 
Quakenbrück (Teil 2) [Gysen t/m Meersing]; Fa
milienforschung im Osnabrücker Nordland. 

Saarländische Familienkunde (http://www.saar
genealogie.de), Band 10, Jg. XXXIX (2006). Die 
Anfange der Arbeitsgemeinschaft für Saarländi
sche Familienkunde [1966]; K.L.]üngst: 'Quo vadis 
Familienforschung?' überlegungen zu Position 
und Perspektiven von Genealogie anfangs des 
21. Jahrhunderts; W. Petto (t): Das Neunkircher 
Eisenwerk und seine Unternehmer von den An
fangen bis 1750 (v.a. 1593; er worden veel namen 
genoemd, o.a. Peltre, Olry, Duppengie8er, Peu
chen, Virmond/Firmund, Huet/Hujet, Pastert, 
Meyer, Koch]; Drachsler - Matty - Flogertzi. 
Schweizer in Klarenthal - Krughütte; B. Ostman: 
Auswanderer aus dem heutigen Saarland und 
der angrenzenden Westpfalz in den Bürger
büchern der Stadt Frankfurt am Main während 
des Dreifsigjährigen Krieges [met inleiding over 
levensomstandigheden, politieke en geschied
kundige ontwikkeling in Frankfurt; Stauch, 

444 

Hochstetter, Gutmann, Scheit, Hut/Huet, Gie
chenbach, Finck, Ziegler, Rathgeb, Burgk, Graw 
(ook: Krag), Barthel, Hensgen]; W. Schuh: Die Fa
milien von Franken, von Berckul und von (der) 
Spindelwag [genealogie von Franken te Trier, 
15e-16e eeuw]; Genealogie in der Wikipedia (Teil 
2); R. Geiger: Schleichwege der Genealogie oder 
Schmitts aus Ausweiler, Schlicks aus St. Wende!, 
Morsch aus Winterbach, einige Leute aus Tholey 
und ein Paar andere aus aller Welt; Schwalbach 
- Griesborner adelige Grundbesitzerfamilien 
und die ältesten Familienstämme. Abschnitt II. 
Schwalbacher und Griesborner Familienstämme 
vor bzw. nach dem 30-jährigen Krieg [Becker, 
Birk(en) (later: Müller), Brass, Brück, Gro8 (ook: 
Ludmann, Thielmann, Hanselmann)]. Informati
onsdienst 160, Aug. 2006; 162, Febr. 2007. 

Sächsische Heimatblätter, 52. Jg., Heft 4/2006. 
Das Grüne Gewölbe im Dresdner Schloss; Anton 
Kippenberg [geb. Bremen 1874; uitgever en Goe
the-verzamelaar; tr. 1905 Katharina von Düring]; 
Der Schneeberger Freiheitsbrief von 1481; Ju
lius Ludwig Weisbach [1806-1871; ingenieur]; 
Schlossbau in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts 
in Mitteldeutschland; Die Maschinenfabrik von 
Herrmann Ulbricht, Chemnitz [1826-1912]. 

Idem, 53. Jg., Heft 1/2007. Manfred von Arden
ne [Hamburg 1907- Dresden 1997 ( exm. Mutzen
becher); uitvinder, ondernemer, wetenschapper]; 
Bijdragen betr. Wilhelm Leberecht Herbrig [geb. 
1810; bouwer van een orgel te Stolpen-Altstadt], 
Friedrich Wilhelm Hörnlein (1873-1945) [medail
le-maker], Max Langer [1897-1985, schilder]; Die 
Christianisierung zwischen Saaie und Nei8e vor 
1100; Geschichte der Garnfabrik Wolf in Neukir
chen/Plei8e. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
81.Jg., Heft 4, 4. Quartal 2006.P.Raap: Vom Moor
siedler zum Industriearbeiter - Familie Raap 
im Wandel der Zeit [eind 18e-20e eeuw; omg. 
Steinau]; A. Schwarm: Die Krumme Krankheit in 
Loosen [in Zuidwest Mecklenburg; moederkoorn 
in de rogge; in 1732 getroffen families: Busch .. Lo
sen, Hagen, Schur, Schriefer, Strufe, Däbeler]; 
Forscherarbeiten gemeinsam an der 'Griesen Ge
gend' [parochies Alt-Jabel, Conow, Eldena, Leus
sow, Lübtheen, Picher]; H.-C. Sarnighausen: Amts
juristen des 18. Jahrhunderts in Winsen an der 
Luhe; 0. Pujfahrt: Aufgegriffene Vagabunden in 
Niedersachsen im Februar 1837; Genealogen des 
Baltikums [www.dbgg.de]. 

Idem, 82. Jg., Heft 1, 1. Qµartal 2007. J. Kirch
hojf!M. Kohlhaas: Johann Rist - Dichter, Pastor 
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und Beobachter seiner Zeit. Genealogische Daten, 
Korrekturen und Anmerkungen zu einer hol
steinischen Pastorenfamilie. Nachkommen des 
Melchior Rist aus Nördlingen [overl. 1606; met 
Schepler, Richertz]; Johann Seegelke (1807-
1873). Deichvogt in Winsen an der Luhe und Wil
helmsburg; Arme und kranke Kinder im Kirch
spiel Kirchgrambow 1799.1800 [o.a. Erdmann, 
Frahm, Horstmann, Runge]; Die Landschule St. 
Georgsberg. 

Finland 
Genealogiska Samfundets i Finland Arsskrift, 47 
(2006). Bijdrage over de familie Knaapila [een tak 
noemde zich Ekorre (eekhoorn); Knaapila was 
een grote boerderij met de verplichting soldaat 
en paard te leveren, maar na de deling in 1723 
tussen vier zoons én het voorkomen van grote ge
zinnen in de familie, ging de welstand achteruit; 
Beschreven worden familienetwerken, huwelijks 
(on)mogelijkheden e.d.]; Krijgsgevangenen uit 
Jääskis [door de Russen weggevoerd 1592]; 'Bij
personen' van de familie Fleming [vrouwelijke 
familieleden, inwonende beschermelingen, bui
tenechtelijke kinderen, conflicten over eigendom; 
16e-17e eeuw; met schema's]; Burgerschap in Abo 
1549-1660 [o.a. de sociale hiërarchische structuur 
tussen burgers; raadsleden en de rijkste han
delslieden stonden bijvoorbeeld bóven de Finse 
burgers; Diverse netwerken w.o. door cultuur en 
taal bepaalde kringen; met in bijlagen naamlijs
ten]; Maten in Zweden en Finland in de 16e eeuw 
(1561). 

Genos, Arg. 77, Nro 1, 2006. De familie Logren 
de Lojo [kosters; 18e-19e eeuw]; De hoeve Katila 
te Harola/Eura en de familie Bagge [eind 16e-17e 
eeuw]; De familie Akerblom in Sint Petersburg 
[18e-19e eeuw]; Veroordeelde deelnemers aan het 
oproer te Salmis in 1831. 

Idem, Nro 2, 2006. Bijdrage betr. De nakome
lingen van Päval Ketara [te Abo, 17e eeuw; ook: 
Katarenius; schoonzoons Blom en Alstadius]; 
Een legeronderdeel in Kajanaland 1788-1809; A. 
Backström (t), Buitenlandse officierenverliezen in 
de 'Frihetskrig' 1918 [Zweden en Duitsers]. 

Idem, Nro 3, 2006. Het gebruik van zegels in 
de middeleeuwen; De oudste generaties van het 
geslacht Polviander; De herkomst van de familie 
Reilin(us). 

Idem, Nro 4, 2006. Opgave van kooplieden en 
handwerkslieden, die burgerrecht kregen te Abo 
1715-1725 [één Hollander wordt genoemd: Johan 
Anthon Engelberg, koopman 1724; in 1727 ver
meld in verband met Amsterdam]. 
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Frankrijk 
Héraldique & Généalogie, No. 180, XXXVIIIe 
année, No. 3, Juillet-Sept. 2006. Bijdragen betr. 
o.a. Farjonel, De Beaumont (issus des comtes 
d'Evreux) [14e-16e eeuw], Bigot [17e-18e eeuw], 
Chalons en Badou [18e-19e eeuw], Daliès [16e-
19e eeuw], de Dyo [15e eeuw; met schema's], de 
Fribois [16e-19e eeuw], de Mello & de Garlande 
[auteur E. de Saint Phalle; ue-begin 13e eeuw; met 
schema's], Soubzmain, Thiveau, du Trousset 
1529-1889; Antw. o.a. betr. Byzantijnse keizers 
[06.II.312] en Charlemagne/Clovis [06.II.321], de 
Hangest [06.II.370], de La Tour Saint-Vidal [06. 
II.399]. 

Idem, No. 181, XXXVIIIe année, No. 4, Oct.-Déc. 
2006. Aanv. De Fribois en Lespinasse; Deux dy
nasties alliées de couteliers langrois: les Béligné 
et les Diderot; Bijdragen betr. Courtois [ te Ba
geur Morvan; 17e-18e eeuw], Cousinet, De Mail
Iart [14e-19e eeuw], Durgel [13e-15e eeuw], De 
Montluel [13e-14e eeuw; met schema's]. 

Nord Généalogie, No. 197, 2006/4. Kwst. Marcel 
Vanlaer [geb. Tourcoing 1929; Van Laer (afk. van 
Heythuisen), Stephany, Potier, Delarye ( uit Luik); 
kwn. o.a. te Jemeppe-sur-Meuse, Wattrelos]; Kwst. 
Dolphens - Depelchin; Phalempin. Mariages 
cantonaux An 7 et An 8; Notes généalogiques sur 
quelques familles anciennes d' Audincthun [de 
Barenthun (18e eeuw); Robitaille; Frion]; Aanv. 
De Créqui; La descendance de Jean Bodescot 
[Baudescot, Bodesco; 17e-18e eeuw]; Descendance 
de Jacques Béghin [1620 Steenwerck 1701]; Liste 
des citoyens de 25 ans et plus ... [1794] . 

Idem, No. 198, 2007/1. Les Douzinel (Canlers, 
Fruges, Ruisseauville, Sénécoville) [fragmenten; 
16e-18e eeuw]; Les Ficheux {Beaumerie, Bezing
hem, Brimeux, Courset, Hucqueliers, Maresvil
le, Montreuil) [17e-18e eeuw]; Recherche sur Ie 
décès d'un ancêtre en Guyane Française [Jean 
François Mullier, 1862]; Verv. Descendance de 
Jacques Béghin [18e-19e eeuw]; Famille du Bois 
de Hoves de Fosseux en Flandres et dans Ie 
pays d' Artois. Descendance de Zégher ou Sohier 
I du Bois, dit de Hoves et de Béatrix de Bar
bançon [tr. 1320; stamreeks zeven generaties]; 
Députés de Flandre, Artois & Hainaut aux Etats 
Généraux [1789]; Verv. Liste des citoyens de 25 
ans [Destombes t/m Motte]; Sous l'occupation 
durant la Grande Guerre [1914-1915]; Aanv. Kwst. 
Carini - Lacoche; Remarques à propos de la 
fa mille (De) Bassecourt, les families alliées [ 16e
begin 17e eeuw; Du Péage, De Carnin, Richebé, 
Code]. 
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Stemma (Ile-de-France), cahier No. 111, 28e an
née, fase. 3, 3e trim. 2006. Les archives militaires. 
Vincennes, place militaire; Families de Mareil-en
France (Val-d'Oise) [naamklapper]; Ils sont venus 
se marier à Sartrouville (Yvelines) de 1635 à 1792. 

Idem, cahier No. 112, 4e trim. 2006. Quelques 
termes et expressions venus du moyen age fran
çois; Mariages de Parisiens et Val d'Osiens dans 
l'Oise. 

Italië 
Nobiltà, anno VII, no. 32, sett.-ott. 1999. Diverse 
bijdragen betr. de Souv. Mil. Orde van Malta; De 
adel van Malta; The Most Venerable Order of the 
Hospita! of Saint John ofJ erusalem. Idem, no. 33, 
nov.-dic. 1999. Antonio d'Orso [heraldiek op zijn 
grafmonument te Firenze; begin 14e eeuw]; Wa
penboek Trivulziana [namen-index; www.orsi
nidemarzo.it]; Orsini, graven van Nola [13e-16e 
eeuw]. Idem, no. 34, genn.-febb. 2000. Genealogie 
en genetica [met als voorbeeld koningin Victoria 
en haar (klein)kinderen]. Idem, no. 35, marzo
aprile 2000. Wapens van families te Monferrato 
[in de jaren 1533-36; blazoenering]; Kerkelijke he
raldiek [Dominicanen, Oratorianen, Salesianen]; 
Bronnen voor genealogisch onderzoek in San Ma
rino; De familie Caballini [15e-19e eeuw te Sas
soferrato]. Idem, no. 36-37, maggio-agosto 2000. 
Bijdrage betr. 'helmen'; Wapenboek uit Lombar
dije [namen-index]; De Finse adel. 

Idem, anno VIII, no. 38, sett.-ott. 2000. Wapens 
van adellijke families uit Mantua te Monferrato 
[afbeeldingen en blazoeneringen]; Liber Genara
tionum coratinorum [onuitgegeven handschrift 
uit 1762; notities betr. families te Corato]; Familie 
De Lama [18e-20e eeuw]. Idem, no. 39, nov.-dic. 
2000. Kerkelijke heraldiek [o.a. de wapens van de 
pausen; 13e-2oe eeuw; afbeeldingen, blazoenerin
gen en verdere notities]; Pelgrims uit Skandinavië 
te Rome [in de Middeleeuwen]; Pauselijke mili
taire corpsen. 

Oostenrijk 
Adler. 23. (XXXVII.) Band, Heft 5, Jänner/März 
2006. H . Hayn: Roma heraldico 2005. Johannes 
Paul II t [o.a. wapenrecht en -gebruik in de ka
tholieke kerk; het wapen van Benedictus XVI]; 
G. Gaugusch: Die Familie Bloch, Bloch-Bauer und 
Bloch von Brodnegg [joodse bankiers en industri
elen; 19e-2oe eeuw]; Anzahl der Adeligen im Kai
sertum Österreich im Jahr 1851; Verv. Adelige im 
Verzeichnis der Verstorbenen in Wien ab 1885. 

Idem, Heft 6, April/Juni 2006. B.A. Macek: Der 
Wiener Zweig der Familie Holbein; Verv. Adelige 
Verstorbenen in Wien [1888]; Auswärtige Perso-

nen in der Partezettelsammlung des Stadtarchivs 
Hollabrunn NÖ [2e helft 19e-ie helft 20e eeuw]. 

Idem, Heft 7, Juli/Sept. 2006. S. de Vajay: Baben
berger, Arpaden und Byzanz im ausgehenden XII. 
Jahrhundert. Neue Erkenntnisse über ihre genea
logischen Verflechtungen [schema met de gecom
pliceerde huwelijksverbindingen]; G. Reingrab
ner: Der Zwang zum wahren Glauben und seine 
Folgen. Emigration und Transmigration aus den 
habsburgischen Donauländern; Bemerkenswerte 
Trauungen in der Pfarre Walkenstein bei Horn/ 
NÖ; Verv. Adelige Verstorbenen [1888; met o.a. no
tities Morpurgo]; W Schiller: 'Wer zählt die Völ
ker, nennt die Namen ... ?' -zu häufigen Familien
namen in Deutschland. 

Idem, Heft 8, Okt./Dez. 2006. F.W Schembor: 
Fürst Grassalkovics und Fürst Lobkowitz, zwei 
sehr unterschiedliche Bewerber urn den Orden 
vom Goldenen Vlies; G. Gatscher-Riedl: 'Graf Kilo
watt'. Ein Lebensbild des böhmisch-österreichi
schen Filmpioniers und Bonvivants Alexander 
GrafKolowrat- Krakowsky (1886-1927). 

Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Lan
deskunde von Kärnten, 196. Jg. (2006). C. Fräss
Ehifeld: Der Fürstenstein [opgesteld in de prach
tige wapenzaal van het Landhaus te Klagenfurt. 
Deze 'steen' wordt door Slowenië als symbool van 
de Sloweense geschiedenis gebruikt o.a. op een 
Euro-munt; het vroeg-middeleeuwse Karantanië 
geldt daar als voorloper-staat. De bevolking was 
Slavisch > het Sloweens is een proces van later 
tijd. De Fürstenstein zou deel uitgemaakt hebben 
van inhuldigingsceremonieën]; P. Stih: Glossen zu 
einer neuen Monographie von Kärnten; Verzeich
nis der Kärnten-Betreffe in der Enzyklopädie Slo-

Landhaus te Klagenfurt 
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weniens; R. Svetina: Zum Beginn der Verehrung 
des hl. Lambert von Lüttich in Karantanien [met 
o.a. middeleeuwse adellijke belangen van o.a. de 
Eppensteiners]; H. P. Lesjak: Der Besitz der Grund
herrschaft Propstei Maria Wörth am Köstenberg 
und in Göriach bei Velden am Wörthersee. Ein 
Beispiel für mittelalterliche und frühneuzeitli
che Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte; An
dreas Bühler aus Gmünd in Kärnten und seine 
spät gotischen Kirchenbauten in Graubünden 
[oorspronkelijk noemde hij zich Püchler, geb. ca. 
1457, overl. na 1510]; Chronologische Auflistung 
der Bauten von Andreas Bühler; Bartlmä Firtaler 
und die St. Michaels-Kirche am Rindermarkt in 
Lienz. Abrechnungen aus 1511/12 über Bauarbei
ten an der Kirche; Th. Zeloth: Wasserhofen - zur 
ökonomie eines Gutshofes und seines Umfeldes 
(1529-1848) [in 1529 gekocht door Hans en Andre
as Ungnad, von Keutschach (1577), Freiberger 
(1574), Kulmer, Müller (1618), von Krisein (1640), 

Radischnigg (1657), Jezuïten (1661)]; Klagenfurt 
am Rande der Weltpolitik. Napoleons Friedens
angebot an Erzherzog Carl, Klagenfurt 31. März 
1797; Die Teilnahme des Kärntner Infanterie-Re
giments Nr. 7 und der Polnischen Legionen an 
der Bewegungsslacht von Limanowa-Lapanów 
(Galizien) im Dezember 1914 und den Karpaten 
1915; Emigration ans Ende der Welt: die Mas
seneinwanderung in Australien nach 1945; Zum 
Wappenfenster in der Stiftskirche von Millstatt 
[Schürer von Waldheim, Isbary, Attems]; Le ben 
und Wirken der Grafen Christalnigg [1820-1881]; 
Ein heraldisch-genealogischer Nachlass des Hugo 
Paul (von) Henriquez im Wiener Stadt- und Lan
desarchiv [1870-1944]. 

Neues aus Alt-Villach. 43. Jahrbuch des Stadtmu
seums 2006. Frühe Kirchen in Villach; Ein mit
telalterliches Schiffsunglück auf Salzach und Inn 
[Ambros Strobel, Ruprecht Kreuzer en Pilgrim 
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Rustel verloren - volgens middeleeuws recht 
- in 1390 hun recht op hun handelswaar toen het 
gezonken schip (en de lading) de bodem van de 
rivier raakte en werd het eigendom van de grond
eigenaar resp. landheer; oorspronkelijk gold dat 
ook voor de mensen. Twee handelaren werden in 
de Villacher archieven vermeld (1384, 1394)]; H. 
Krawarik: Judendorf und Völkendorf. Zur frühen 
Entwicklung der westlichen Vororte von Villach 
[met o.a. eigenaren van percelen en 'Liegenschaf
ten' in 1826, met een concordantie naar de Ur
bar Burgamt van 1580; o.a. Milesy, Gruber, Po
glitsch, Afritsch, Galler, Katolnig, Feichter]; W. 
Neumann: Die Wappen des Meisters Thomas Ar
tula von Villach. Schlüssel und Schlüssselsteine 
zu einer Biographie [geb. Thörl ca. 1450, schilder; 
zijn zegel als Stadtrichter (sedert 1520); het Artu
la-bezit in Thörl]; Das Villacher Feuerlöschwesen 
vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 
[o.a. verordening uit 1584; verordening van 1841 
met naamlijsten van bewoners, die verplichte 
blus-diensten hadden]. 

Zwitserland 
Familienforschung Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 
83, März 2007. M. von Moos: Mehr als eine Buch
besprechung. Die Analyse einer Umfangreichen 
Ahnentafel [kwartierstaten van burgers, oor
spronkelijk afkomstig uit Sankt-Gallen; uitvoerig 
commentaar betr. onderzoek, literatuur, enz.]. 

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 19, Nr. 
4, Dez. 2006. W:G.C. Smidt: Die Herkunft von 
Basler Patriziern der Renaissance aus mittelal
terliche jüdischen Arzt- und Bankiersfamilien 
- das Beispiel des Ratsherren Hans Lux Iselin 
[ook: Iselius, Is(s)enli, Yse(n)li(n), Eyssele; kwst. 
Hans Lux (Johann Lukas) Yselin (1486 Basel 
1560, koopman in kruiden) in reeksen: Mänlin 
(Menlin; joodse familie), zem Luft (zum Lufft), 
Rosegg]; B. Stadler: Das bewegte Leben meiner 
Ururgrossmutter Marianna Stadler (1827-1900) 
anhand von Sittengerichtsprotokollen [werd zes
maal (ongehuwd) zwanger, leidde een zwervend 
leven en kwam regelmatig in het armenhuis en 
de gevangenis terecht]; Das Wanderbuch eines 
luzernischen Schlossers [Joseph Gassmann 
(27); 1851]; H.E. Kälin: Die Bürgergeschlechter 
von Ormalingen im Jahr 1863; Heinrich Moser. 
Industriepionier in Schaffhausen [geb. ald. 1805]; 
Idem: Wieder einige Familiennamen und ihre 
mögliche Erklärung. 

M. Vulsma-Kappers 
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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 alvore'ns vragen in 
deze rubriek te stellen. 

De vragen (met antwoord porto 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 N os tra). 

vragen 
585. VAN STE(E)NIS 
Willem Petersz van Ste(e)nis, geb. Geldermalsen (?) ca. 1640, woonde 'tot Geldermalsen' 
(1664), later 'tot Gellicum', over 1. vóór 11-5-1703, otr./tr. Waardenburg 7/30-5-1664 Dirkje (ook 
Therisken) Floris( dr)/Floriszen, geb. Ne( d)erijnen (?) 1640/45, woonde 'tot Nederijnen' (1664), 
'tot Herwijnen' (1703); zij hertr. Herwijnen 27-5-1703 Laurens Petersz Stam, weduwnaar van 
Metje Aelders. Uit het huwelijk (mogelijk meerdere kinderen): Peter (Willemsz van Stenis), tr. 

Gellicum 15-5-1698 Peter ken Hendricks van Harderwijck; Catharina, tr. Gellicum 5-4-1697 Pe
ter Laurensz Stam; Willem, tr. vóór 1699 NN; Evertje, tr. Gellicum 19-6-1698 Gerrit Laurensz 
Stam; Floris, tr. Acquoy 29-1-1702 Willemijn Jans. 

Gevraagd: nadere gegevens omtrent Willem Petersz van Ste( e)nis en zijn voorgeslacht. 
C. B. van der Burch, Amsterdam 

586. VERBEEK 
Harmen Verbeek, geb. ca.1771, veehouder, overl. Sloten (NH) 28-11-1833, tr. Sloterdijk 6-5-1798 
Gijsbertje van Beem, geb. Sloten 1-11-1778, overl. ald. 4-1-1835. 

Gevraagd: doop gegevens en voorouders van Harmen. 
J. van Blaaderen, Zwanenburg 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
A.W.J.M. van Gestel, Prins Alexanderstraat16, 5616 BL Eindhoven 
Co v~n 't Groene-woud" Molvense Erven 164, 567:2.. Hr Nuenen 

D. Kieboom-Jansen, Boekelaan 26, 3571 XD Utrecht 
Aat Oosterbroek, Hendrika van Tussenbroeklaan 2, 3533 sz Utrecht 
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