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De Hersel de Oorschot 
DOOR ANTON NEG GERS 

De buurtschap Hersel (Herselle, Herzel, Heersel) lag eertijds ten noordoosten 
van de Oirschotse kom.' Het hier gelegen goed (ten) Hersel was van oudsher een 
van de leengoederen van de hertog van Brabant. 2 

Hersel was van de dertiende tot in de zestiende eeuw kennelijk een belang
rijk gehucht en herdgang tussen Notel en Eerdbruggen, in de buurt waar nu 
Snepseind en Piekenhoek liggen. In het Spechtboek3 uit 1376 wordt Herzel 
in één regel genoemd met Oirschot, Straten en Aarle.• Wouter Toijart, rent
meester van de hertog van Brabant, geeft bij oorkonde van 13 mei 1311 namens 
de hertog aan de lieden van Eertbruggen, Heersel en Notel geme9·ne gronden, 
gelegen in de Nevelhovel en ten oosten van de Heerstraat tegen een jaarlijkse 
erfcijns van 20 schellingen en een voorlijfs van 40 pond.6 

De naam Heersel lijkt na 16' eeuw als toponiem in onbruik te geraken. In 
1676 is nog sprake van de eigenaars en gebruikers van sHertogenland in de 
Herssel ackeren onder de Nootelen, die voor de schepenen van Oirschot verklaren 
dat het voor hen onmogelijk is de sware pacht van vier mudden rogge en vier 
mudden gerst jaarlijks op te brengen.7 In het Aardrijkskundig woordenboek 
der Nederlanden van A.J. van der Aa (1844) komt het Oirschotse toponiem niet 
meer voor. Leenders lijkt te suggereren dat de moderne benaming Heezen wel 
eens van Hersel kan zijn afgeleid. 8 
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Plattegrond van de gemeente Oirschot, 
uit: J. Kuypers, Gemeente Atlas Noord Brabant (1869) 
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Waarschijnlijk net zou oud als het gehucht Hersel is de familie met dezelfde naam. In een 
oorkonde van het kapittel van Oirschot van 1 oktober 1262 wordt Ior(danus) de Hersele vermeld 
als een van de pensionarii ecclesie nostre.9 Het gaat duidelijk om een 'gevestigde' familienaam: 
de namen van de overige kerkmeesters worden allen voorzien van het toevoegsel dictus (ge
naamd)10 wat eerder duidt op een bijnaam. 

Deze Iordanus de Hersele is ongetwijfeld verwant aan de oudst bekende leenman van het 
goed tenHersel, die ookJordanus heet. 

In het oudste leenregister (het zogenaamde latijnboek) van de hertogen", aangelegd in 1312, 

treft men aan:Jordanus,.filius]ohannis de Hersel de Oorschot, quedam bona iacentia apud Straten, cum 
XII bonariis terre et una decima, II homagiis et XXIII censuariis. Que bona idem Jordanus acquisivit erga 
Johannem de Neynsel de Busco Ducis. Item, idem, bona dicta de Hersele, iacentia apud Oorschot. (Jorda
nus, zoon van Joannes van Hersel uit Oirschot, zekere goederen gelegen bij Straten mettwaalf 
bunders grond en één tiende, twee manschappen en 23 laten (horigen), welke goederen de
zelfde Jordanus verkreeg van Joannes van Neynsel uit 's-Hertogenbosch, goederen genaamd 
van Hersele, gelegen bij Oirschot).12 

Het is waarschijnlijk dat Jordanus het leengoed van Jan van Neynsel overnam. In het vol
gende leenregister (het Stoothoek, zo genoemd naar de klerk van hertog Jan III, die het register 
omstreeks 1340 aangelegd heeft'3) komt nog Johan Vrancke Crupelandssone voor als gerech
tigd op het leengoed, naast Jacob Philips zoen vanHeersel 't goitvanHeersel liggende in die prochievan 
Orscotmet sinen toebehoirten dat hem verstarf van Philips sinen vader. 

Een leengoed of beni.ficium gold in de vroege middeleeuwen als de tegenprestatie van de 
leenheer aan zijn vazal. Het leenstelsel ontstond in de tijd dat een krachtig centraal gezag ont
brak. De keizers, koningen, hertogen en graven waren niet in staat om in hun eigen gebied de 
openbare orde en veiligheid te handhaven, en maakten gebruik van vazallen ofleenmannen. 
De leenmannen verrichten allerlei diensten voor hun heer, zoals de krijgsdienst, en het leve
ren van paarden en wapenuitrustingen (de zogenaamde heergewaden). De leenheer bood zijn 
vazal een beni.ficium (letterlijk: weldaad) in de vorm van goederen en rechten (privileges), zoals 
het jachtrecht, het visrecht en het recht om tienden te heffen. 

Vazal werd men door hulde en manschap te doen: de leenman legde zijn handen in die van 
zijn heer en sprak zijn bereidwilligheid uit, waarna de heer de handen van zijn vazal omstren
gelde (manschap). Daarna zwoer de leenman trouw aan zijn leenheer (hulde) . 
In de vroegste tijd werd de leenman in het bezit van zijn goed gesteld door de investuur, een 
(rechts)handeling waarbij letterlijk een symbool werd overgedragen. Van deze overgave werd 
een leenakte of verleibrief opgemaakt. Onderdeel van deze akte was het denombrement, waarin 
het leengoed nauwkeurig werd omschreven. 

Sint Pieters kerk Oirschot, uit: Hanewinkel, 
Reize door de Majorij (1800) 
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Van het leengoed Hersel is een akte van 
denombrement bewaard gebleven uit het 
jaar 1440.14 Dit denombrement werd opge
maakt ten behoeve van Willem van Heerze
le, de zoon van Jacob Philips, en beschrijft 
het goed Hersel als volgt: een hoeve, ge
naamd de hoeve te Heerzele in het dorp Oir
schot gelegen, in de buurtschap genaamd 
Notel, met woonhuis en schuur, groot tesa
men acht bunders of daaromtrent. 

Bij de dood van Willem Lodewijckszoon 
van Hersel, wordt het leengoed gedeeld 
door diens dochters, Maria, Johanna en 
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Verkort overzicht genealogie Van Hersel (staaksgewijs) 



Lijsbeth. Het goed Hersel verdwijnt 
hiermede uit de ( mannelijke tak van de) 
familie van Hersel. 

Op 4 april 1637 wordt de hoeve van 
Hersel met bijbehorende bezittingen, 
gelegen onder Notel, gedeeld tussen 
Aert soone wijlen Henrick Marten Buc
kinx en Arien Henrick de Cort, vorster, 
die optreedt namens de heer van Oir
schot en namens de jonkheren Henrick 
en Philips van Sevender.'5 In 1681 is se
cretaris Peter van Andel eigenaar van de 
hoeve Hers el. 16 

Ook onder Lierop ligt ook een buurt

Boerenovertrek Oirschot, r.k. Foto-Persbureau 
"Het Zuiden" (twintigste eeuw) 

schap genaamd Hersel. Hieraan ontleent Jan Daniels van Hersel zijn naam. Vijf van zijn 
kinderen wonen onder de jurisdictie van Oirschot, waaronder heer een meester Daniel Jan 
van Hersel, canonnic van de collegiale kerk van Oirschot, die een erfcijns bezit in de herdgang 
Kerkhof. 17 Heer Daniel heeft verschillende natuurlijke kinderen, waaronder heer Joost, na
tuurlijke zoon meester Danels van Hersel, priester, proviseur van de fabriek van St. Petrus te 
Oirschot. Op 18 juni 1545 transporteert heer Joost land gelegen in de prochie van Lirop ter plaatse 
geheten Hersel aan Daniel zijn broeder en zijn ooms Dirck van de Eijnde, Dirck van Hunsell, 
Henrick van de Hoeven en Jannen Ghijsbrecht van de Lulsdonck.18 Heer Joost komt in 1551 

voor als fabrijckmeester der collegiaele kercke van Oirschot.'9 Er is geen verwantschap gevonden 
tussen deze familie en het Oirschotse geslacht met dezelfde naam, dat begint met: 

I Jordanus, zoon van Joannes van Hersel, in 1312 gerechtigd tot de bona dicta de Hersele onder 
Oirschot.Joannes van Blaerthem betaalt in 1340 cijns van vier hoenderen, eertijds van Joannes 
van Hersel20, mogelijk de vader vanJordanus.Jordaen van Hersel, bottelier en leenman van de 
gruit van Oirschot verkrijgt van hertogin Johanna bij oorkonde op 14 juni 1365 het recht om 
hoppe en vreemd bier dat te Oirschot wordt verkocht te belasten. 21 

Jordanus is ten minste de vader van: 
1. Philips]ordanusvanHersel, volgt II. 
2. een dochter, tr. N. Shertevens die men hei_jt Zueteric. 

Volgens een schepenoorkonde van Oirschot van 2 juni 1392 is Jan Shertevens die men heijt Zueteric 
eigenaar van een stuk land, geheten die Hoeve te Notel, dat hem aangestorven is van zijn grootvader 
Jordanus van Hersel." 

II Philips]ordanusvanHersel. 
Hij is mogelijk de Luppo23 van Herzel die op 5 januari 1362 van Herman Dirckzoon van Vucht, 
molenaar, ten bate van heer Jan van Petershem, ridder, een rente van zeven pond uit de helft 
van de watermolen van 5poordonk koopt. 2 • 

Zijn kinderen: 

1. Jacob Philips van Hersel, volgt Illa. 
2. JanLuppertsvanHersel, volgt Illb (zie pag. 471). 

3. Aleijt, dochter Luppert van Herzel, transigeert in 1406 voor de schepenen van 's-Herto
genbosch.25 
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Illa Jacob Philips zoen van Hersel, tr. jonkvrouwe Margriet, dr. van Willem Willem van Auden

hoven26, weduwe van Goijaert van Rode. 
Hij erft 'tgoitvanHeersel van Philips zijn vader, en komt nog als bezitter voor in 1376. 

Uit dit huwelijk: 

1. WillemJacobsvanHerssel, volgtIVa. 

2. LuppertJacobsvanHerssel, volgt IVb (zie pag. 470 ). 

3. Margriet Jacobs van Hersel, tr. Ervart, zn. van Henrick Henrix van Melcrode, dictus van Ghee
nen. 
Hun dochter is Lijsbet. '7 Diederikc Diederic van Hagelaer gelooft op 6 augustus 1465 aan Eevarde 
Henric van de Melcrot tot zijn behoef en Elisabeth, zijn dochter verkregen bij MargrietJacops van 
Hersel een mud rogge uit een huis gelegen te Boterwijk. ' 8 

IVa Willem vanHeersel, overl. omstreeks 1445, tr. Heilwig, dr. van Lodewijk van Kassel en Aleit 

van Goorle. 29 
Willem draagt met zijn drie dochters Kateline, Elisbet en Margriet op 27 september 1399 een erfcijns uit 
een goed, gelegen in de Notel, over aan Jan van den Doeren van Aerschot.30 Willem doet voor de schepe
nen van 's-Hertogenbosch in 1437 afstand van een roggepacht uit een wei, gelegen in de parochie Oir
schot in de herdgang van Best op een plaats geheten Int Melcroth, ten behoeve van Paula, natuurlijke 
dochter van Johannes genoemd die Haest.'' Willem laat in 1440 een akte van denombrement opmaken 
voor het leengoed Hersel. Hij vestigt omstreeks dezelfde tijd ten laste van het goed Hersel een erfrente 
van drie mud rogge per jaar aan Thomaes van Audenhove. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacob WillemsvanHersel, volgt Va. 

2. Lodewijk Willems vanHersel, volgt Vb (zie pag. 469 ). 

3. Gijsbert Willems van Hersel. 
4. AleitWillemsvanHersel. 
5. Katelijn Willems van Hersel. 
6. Heilwig Willems van Hersel, tr. Claes van Deijl, cremer.32 

7. Lijsbeth WillemsvanHersel. 

Oude Kempische boerderij, Straten 10, Oirschot (foto P. Stawinsky, Eindhoven) 
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Va Jacob van Hersel, over 1. 1461, 

tr. Aleijt.33 

Jacob verheft het leengoed op 15 

februari 1446 mits dode van Willem 
van Heersel sijnen vader. Hij bezit 
de helft van 't goed Lulsdonk in 
Spoerdonck.34 Aleijt doet in 1490 

met haar zoons Lup (Philips) en 
Jacob een gelofte aan Merten die 
Stemetser ten behoeve van Engel, 
zijn huisvrouw, dochter van Wou
ters van Sonne.JS 

Uit dit huwelijk: 

1. PhilipsvanHersel, volgt Vla. 
2. Jacob vanHersel. 

De kapel van Straten. Links (met hond) veldwachter 
Willem Smulders ( negentiende eeuw) 

3. Heijlwich van Hersel, tr.Jan van Gestele, over 1. vóór 30-1-1532. 
Zij is weduwe als zij op 30 januari 1532 met Philips van Hersel, haar broer, twee gouden Carolus 
guldens per jaar gelooft aan haar schoonzoon GoijartBoycents, echtgenoot van Geertruyd dochter 
Jan van Gestel.36 

4. AleijtJacobs vanHersel, tr. GoijaertJan Goijaertsoen. 

Vla Philip van Herssel, over 1. vóór 1538. 

Hij wordt in de akte van denombrement uit 1531 een mansman (achterleen) van het goed Hersel ge
noemd. 

Zijn kinderen zijn: 

1. JanPhilipsvanHerssel, volgt Vila. 
2. HenrickPhilipsvanHerssel, volgt VIIb (zie pag. 468). 

VIia Jan Philips van Hersel, tr. AnnaJoerden die Brouwer, dr. van Joerden Joerdens die Brouwer 
enJennekeJan Bruijstens.Jan is gegoed op Spoordonk. 
Wouter Toerkens gelooft op 1 februari 1512 aan Jannen Luppens van Hersel een rijns gulden erfpacht op 
zijn erfdeel in het huis en hof die hem als momboir van Henrickske, zijn huisvrouw, dochter van Tho
mas Arts van deAmeijden is aanbestorven.37Jan gelooft op 14 juni 1538 20 stuivers per jaar uit de groten 
ecker ter Ameijden gelegen aan Bartholomeus Gert Jacopsen.38 

Uit dit huwelijk: 

1. JoerdenJansvanHersel, volgt Villa. 
2. Philip Jan van Hersel, volgt Vlllb ( zie pag. 455 ). 

3. JanJansvanHersel. 
Op 18 januari 1566 vordertJoordenJans van de Velde als gemachtigde van Jan Jans van Hersel met 
vonnis en recht van de schepenen van Oirschot een weiland in de Papenvoirt.39 Jan en zijn zuster 
Aleijdt verdelen op 17 januari 1569 enige erfgoederen gelegen onder Spoordonk.40 

4. AleijtJans PhilipsvanHersel. 
Haar erfgenamen zijn haar broer Jan Philips van Hersel, haar zuster JennekeJan van Hersel huis
vrouw van Jan Dielisse en Dielis haar zoon, en haar nichtjesJenneke, Henricxke en Iken, de kinde
ren van haar broer Joorden. Zij verdelen op 14 mei 1592 de erfenis.•' De erfgenamen verklaren dese 
over enige jaeren onder ma/canderen gedeelt te hebben bij maniere volg. het selve nu eerst te boeck te brengen. 

5. J enneke Jan Philips van Hersel, tr. Jan, zn. van G ielis Peter G ie lis Snellaerts en Maria Niclaes
doch ter Schepens. 
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Jan verklaart op 14 januari 1576 voor de schepenen dat hij inden jaervan achtendevijftigde15 dag-4-aan 
Lenaerden zoon Henrick Philips van Hersel een hofstad met boomgaard gelegen onder Boterwijk 
verkocht heeft.•2 Jenneke is weduwe op 9 maart 1576 als ze met haar zoon Jan een akkerland trans
porteert aan Alard Jan Wuesten.43 Hun kinderen Jan en Joorden transporteren mede voor Gielis 
hun broer op 21 februari 1600 de helft van een beempd geheten de Soeperdonk die zij geërfd heb
ben van hun nicht Elisabeth Philips van Hersel, aan Herman Stockelmans.44 Jan, Dielis enJoerden, 
gebroeders en zonen van wijlen Jan Dielis verwekt bij Jenneke dochter Jans van Hersel delen op 21 

mei 1610 een erfenis gelegen onder Spoordonk.45 

VIiia Joerden Jan Philips van Hersel, tr. (1) Yda Goesen Schepens, dr. van Goessens Schepens en 
Henricken Willems van de Vlueten; tr. (z) Margaretha Henrick van Ostade, dr. van Henrick Ge
vaerts van Ostade en Henricken Goijaerts in 't Ekerschot. 
Van zijn schoonouders Schepens erft hij op 23 juni 1547 onder andere een bakhuis onder de Kerkhof.46 

Bij de erfdeling van Joerden en Margaretha verkrijgt Joorden als man van Margaretha met zijn 
schoonzuster Henricken die nog onmondig is, huis en hof onder Spoordonk tot Boterwijk gelegen.47 
Samen met zijn zwagers Willem Goossens Schepens en Dirck Dielis Hoppenbrouwers als man van 
Alijden Goossens Schepens transporteert hij op 18 april 1554 een stuk akkerland onder Verrenbest aan 
Goijaert en Rutger Willems van de Vlueten.•• Margriet draagt als weduwe op 13 februari 1566 de tocht in 
een akkerland en beemd over aan IJkenen enJ enneke, gezusters, dochters van J oorden en Margriet. 49 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Henricxke]oerden]anszoon van Hersel, tr.Jan Peter Goijaerts van de Hoeven, die op 15-6-1576 als 
haar man een huis, hof en erfenis onder Verrenbest transporteert aan Wouter Denis Goij 

aertszoon.50 

Uit het tweede huwelijk: 

z. I]keJoordenJansvanHersel, tr. Herman]anStockelmans. 
3. Jenneke ]oorden van Hersel, tr. Henrick Michiel van de Schoot, schepen te Oirschot, over 1. 9-1-

1627 (in officio). 
Hij hertrouwt met Ariken Anthonis Gerart Philips. 
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VIIIb Philips Jan van Hersel, tr. Mericken A rdt Schepens. 
JordenenJan van Hersel treedt in 1561 op als momboir van de wettige onmondige kinderen.'' 

Uit dit huwelijk: 

1. LijskePhilipsJan vanHersel. 
HenrickJan van Ostade gelooft op 9 maart 1572 een erfgeld van twee Carolus guldens per jaar aan 
Leenaerden Hendrick van Hersel ten behoeve van Lijske Philips Jan van Hersel." Het zijn haar erf
genamen die op 14 mei 1592 de naebestorven goederen delen." Jan Janssen en Jan Peters verkopen op 
11 juni 1609 een jaarrente die door Sebastiaan Henrick Bierkens was gelooft aan Elisabeth, dochter 
van wijlen Philips Jansen van Heersel.54 

2. JanPhilipsvanHersel, volgt IXa. 

IXa Jan Philips vanHerssel, over!. vóóri610, tr. Margaretha WillemJanLamberts. 
Zijn kinderen delen op 29 maart 1594 zekere na bestorven goederen met Peter soon Jan Gijsbrecht Da
niels.55 Op 30 februari 1600 maken Jan en Margriet hun testament voor heer Robbert van Os, priester en 
pastoor te Oirschot. Uit kracht van dit testament verkoopt Jan op 2 mei 1606 zijn huis in Oirschot onder 
Spoordonk aan Jan Henricks van Berendonck.56 Op dezelfde datum doet hij een gelofte voor zes gulden 
aan Maijcken, zijn kleindochter, en aan Jan, zijn natuurlijke kleinzoon, kinderen van Jan Jan Philips 
vanHersel.57 

Uit dit huwelijk: 

1. HenrickJanPhilips van Herssel, volgt Xa. 

z. JanJanPhilipsvanHerssel, volgtXb (zie pag. 465). 

3. MarikenJan Philips van Hersel, tr.Jan soone Goort Rijembeslagh, die op 9 mei 1624 een stuk ak

kerland te Spoordonk tot Boterwijk overdraagt aan Anneke, weduwe Henrick Jans van 

Hersel en haar kinderen. 58 

4. JoordenJan PhilipsvanHerssel, volgt Xc (zie pag. 466). 

5. JennekeJan PhilipsvanHerssel, tr.Jan, zn. van Henrick Henrick Daniel van Beerendonck. 
Zij wonen op Spoordonk. 

6. EmkeJanPhilipsvanHerssel, tr. (1) HenrickAdriaenLodewijck Verrijt/van de Rijt, zn. van Adriaen 

Lodewijk Verrijt en Peternel Peter Goijaert Verhoeven; tr. (2) Goossen, zn. van Jan Gerits 

Verhoeven en Oeijke Mathijs Wijnen.59 

Henrick is weduwnaar van Barbara Evert van Ammelroij. 

Xa HenrickJan van Hersel, geb. omstreeks 1566 (hij is omtrent 50 jaar in 161660), tr. Oirschot 16-

1-1587 Anneke, dr. van Jans Erffuen (Erven). 
Henrick Dirks van de Hagelaar transporteert op 2 maart 1609 een akker genaamd het Bochtje, die hij 
gekocht heeft van Joorden Jan Philips van Hersel, over aan Henrick Jan Philips van Hersel."' Henrick 
Jan van Herssel is tiendenaar van heer Werner van Merode-Houffalize: op 7 augustus 1620 attesteert 
Joirdaen Hermans Stockelmans voor notaris Lambrecht van Boxtel over de inning van de tienden door 
HenrickJan van Herssel in een akker in de Moelsbroek op de Kerkhof. '' Op 24 april 1630 draagt Anneke 
als weduwe de tocht in haar bezittingen over aan haar kinderen Jan, J oorden, Henrick, Mattheus, Adri-
aen en Anneke.«;, 

Henrick bezit een huis gelegen te Spoordonk op Boterwijck. De kinderen delen op 12 augustus 1630 de 
nalatenschap van hun ouders.•• 

Uit dit huwelijk: 

1. Iken Hanricx van Herssel, begr. Oirschot 27-12-1587 ( als zuigeling). 
2. Jan Henrick van Herssel, over!. Oirschot 16-10-1657. 

Jan leent op 29 juli 1628 50 Carolus guldens van Jacob Henrick Gerrits, zijn oom.65 AdriaenJanAn
thonis Schraecs verpacht op 30 december 1645 een stede met aangelag gelegen aan de Heuvel onder 
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de Kerkhof aan Jan Henrick van Hers el. 66 

3. ]oorden Henrick vanHerssel, volgt Xla. 

4. Matheews Henrick van Herssel, volgt XIb. 

5. HenrickHenrickvanHersel, volgtXIc. 

6. AdriaenHenrickvanHerssel, volgtXId. 

7. Anneke Henrick van Hersel, transporteert (geassisteerd door haar broeder Joorden) op 9-11-
1630 48 roijen land onder Boterwijck aan Adriaen Henrick van Herssel, haar broeder. 67 

Xla ]oorden Henrick van Herssel, begr. Oirschot 25-10-1678, tr. Aleijtgen Jan Janse 
(Hant)Schoenmakers, begr. Oirschot 10-7-1676, dr. van Jan Jan Hantschoenmakers en IJke Ge

raert Gijsbert Mathijs. 
Zij wonen op de Kerkhof. Joorden en zijn vrouw verzorgen omstreeks 1646 Adriaentje, de natuurlijke 
dochter van Jan Gielis van de Lusdonck. Aangaande de betaling attesteren Joorden en zijn vrouw als
mede verschillende getuigen op 10 september 1646 voor notaris Leermakers.68 Joorden en Aleijt maken 
op 20 november 1675 hun testament voor notaris Henrick Leermakers. 69 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Henricxken ]oorden Henrickxvan Herssel, ged. 3-5-1626. 
Ida en Henricxken Joorden Henrickx van Hersel worden als nicht van Jenneken Janssen Hanr
schoenmakers genoemd inJenneke's codicil van 20 novemberi675.7° 

2. IdaJoordenHenrickxvanHersel, ged.10-9-1628, overl. tussen 2-11-1698 en 11-10-1699, tr. Oir
schot 12-4-1681 Dirck Henricks van Erjfoort ( ook: Moffen), zn. van Henrick Corstiaen Marcus 

van Erffoort, schepen te Liempde, en Margriet. 
Dirck is weduwnaar van Geertruij Willem van Beerwinkel. Op 28 februari 1682 maken Drek en Ida 
een inventaris van de goederen die zij bij hun huwelijk hebben ingebracht.7' Zij wonen op de Kerk
hof. Dirck en Ike maken op 2 november 1698 hun testament voor notaris Jacob van Nahuys.7' Dirck 
hertrouwt op 11 oktober 1699 te Oirschot met Anneke Paulus van Woensel. 

3. Joannes]oorden van Herssel, volgt XIIa. 
4. Henricus]oorden vanHerssel, volgt XIIb. 
5. Gerardus]oorden vanHerssel, volgt XIIc. 

Xlla Joannes]ordanusvanHerssel, ged. Oirschot 15-10-1630, tr. Oirschot 16-2-1670 MarikenMar
tenSchellekens, begr. Oirschot 7-11-1683. 
Op 12 april 1670 bekent hij de som van 100 gulden schuldig te zijn aan Jacob Laureijssen van Bersse.73 

Jan Joordens van Hersel en Meriken Martten Schellekens maken in augustus 1678 hun testament voor 
notaris Johan Leermakers.74 

Uit dit huwelijk: 

1. Martina, ged. Oirschot 13-10-1673, begr. ald. 19-8-1687. 

Xllb Henricus Jordanus van Herssel, ged. Oirschot 20-3-1633, over 1. ald. 9-9-1676 ( dysenterie), 
tr. Oirschot 20-5-1668 Magdalena Dielis van Cuijk, begr. Oirschot 16-10-1705, dr. van Dielis Wil
lem van Cuijck en Cathelijn Laureijs Goris van Vessem. 
Op 2 oktober 1668 koopt hij een stuk land op het Dun van Wouter Janssen Snellaerts voor 180 gulden.75 

Adriaen Matheus van Hersel en Dirck Dielis van Cuijck sluiten, als momboirs over Jan en Hendrick, de 
onmondige kinderen van Henrick Joorden van Hersel, op 20 november 1679 een accoord met Geerit 
Joordens van Hersel over de uitkoop van 22 lopen wei- en groesland, gelegen aan de Heuvel in Oirschot, 
uit de nalatenschap van de grootvader van de onmondige kinderen.76 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 
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Schets van de uitgebreide markt van Oirschot, met boterlinde en Vrijthof ( omstreeks 1625) 

1. JanHenrick van Herssel, volgt XIIIa. 
2. Henricus Henrick van Herssel, ged. 26-12-1676, begr. Oirschot 2-5-1726. 

Hij woont in 1706 bij zijn broer Joannes. Henrick Henricx van Herssel verklaart op 27 januari 1710 
50 gulden geleend te hebben van Adriaen Schraets.77 Adriaen Schraets verklaart in 1727 te zijn vol
daan door Jan Henricx van Herssel. 

Xllla Jan Hendrick van Hersel, ged. Oirschot 13-8-1673, begr. ald. 28-10-1751, tr. (1) Oirschot 
31-1-1706 Adriana Petrus van Woensel, ged. 11-2-1681, overl. vóór 1732, dr. van Peter Antonis van 
Woensel en Anneke Corstiaans van de Maerselaer; tr. (2) Oirschot 13-7-1732 Alegonda Jaspers 
van Ginhoven, ged. Oostelbeers 5-10-1683, dr. van Gaspar Wouters van Ginhoven en Cornelia 
Wouters van de Rijdt.78 

Zij wonen op de Kerkhof. In de hoofdgeldlijst van 1706 komen zij voor als: Jan Henr. Van Herssel/ Adriae
ntjen de vrouw/ Hend. de Broer/ Aleth de maeght(Dirck Dielis van CuijckB. 

Op 25 juni 1727 daagt de drossaard van Oirschot de persoon van Jan Hendrix van Hersel voor de sche
penen wegens het verzwijgen van twee beesten. Het blijkt dat de regenten van Oirschot op 25 oktober 
1725 al hadden geconstateerd dat er twee beesten bij Jan op stal stonden die niet voor de belasting waren 
aangegeven. Een daarvan heeft Jan doen slachten, en de andere, een os, heeft hij verkocht aan een man 
uit Diessen, wiens naam hij niet kon. Het is voor de drossaard aanleiding om Jan te calangeren (aan te kla
gen).79 

Zij hebben op 4 juli daaraan voorafgaand huwelijkse voorwaarden gemaakt voor notaris Cornelis 
vanNoort.80 

Hendrik en Cornelia van Hersel, kinderen van Jan van Hersel, delen op 23 juni 1742 de goederen hen 
nagelaten door hun grootouders Peter An to nis van Woensel en Anneke Corsti::,.en v::,.n de Morselae r. •• 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Helena, ged. Oirschot 1-7-1707, begr. ald. 7-9-1707. 

2. een ( ongedoopt) kind van Jan van Herssel, begr. Oirschot 15-1-1709. 

3. Cornelia Jan van Herssel, ged. Oirschot 17-3-1710, tr. Oirschot 13-2-1735 Francis Jacobs van de 
Lusdonck, alias Wolf, begr. Oirschot 31-10-1797. 
In 1743 wordt Francis verschillende misdrijven veroordeeld omgebragt te werden op een schavot voor 
het Raadhuijs deser Vrije Heerlijkheit opgeregt, en aldaer met de strop om den hals aen een paal met roeden wel 
strengelijk gegeesselt en gebrandmerkt te werden, alsmede tot gevangenisstraf en eeuwige verbanning 
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uit de heerlijkheid Oirschot."' Omstreeks 1750 
keert Francis echter terug in Oirschot. 

4. HenrickJanvanHersel, volgtXIVa. 

5. Franciscus, ged. Oirschot 13-12-1716. 

XIVa Hendrick Jans van Hersel, ged. Oirschot 

12-10-1713, overl. vóór 19-2-1820, tr. Oirschot 10-

7-1740 Maria Anna (Marian) Daniel de Croon, ged. 

Oirschot 26-12-1714, overl. ald. 19-2-1820, dr. van 

Daniel Joannes de Croon en Gertrudis Jacobus 
van Beirs. 
Zij wonen op de Kerkhof. De kinderen gaan op 9 ok
tober 1802 een erfdeling aan. Volgens het eerste lot 
verkrijgen Jan en Peter te samen alle de erf en vaste goede

Kaart van de Meierij van 's-Hertogenbosch, 
J. Danckerts ( achttiende eeuw) 

ren met alle meubilaire goederen haaft en schaar, bedagt en onbedagt bij hun ouders bezeeten geweest en nagelaaten, 
behoudens datgenen wat Cornelis en Johannes Smits wordt aanbedeeld. Cornelis erft drie percelen 
grond en Johannes Smits 800 gulden contant. 83 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Henricus, ged. 18-8-1741, begr. Oirschot 28-12-1741. 
2. Cornelis, volgt XVa. 

3. Adriana, ged. 20-8-1744, over 1. Oirschot 21-2-1821, tr. Oirschot 13-6-1779Johannes Hermanus 
Smits, afkomstig uit Veghel. 
Zij overlijdt in 1821 kinderloos als weduwe te Oirschot. Peter en Jan van Hersel doen op 4 augustus 
1824 als benoemde executeuren aangifte voor de successie. Het zuiver saldo van de nalatenschap 
bedraagt f 2225,70, waartoe gerechtigd zijn Peter en Jan, broers van de overledene, de gezamen
lijke kinderen van wijlen Cornelis, haar broeder, tezamen voor tweederde deel, en Hermanus 
Adrianus Smits, neef, voor eenderde deel. 84 

4. Maria, ged. 23-11-1745. 
5. Henricus, ged. 1-2-1748. 
6. Maria Catharina, ged. 26-1-1750. 

7. Joannes, ged. 24-9-1752, bouwman, over 1. Oirschot 1-6-1831. 
Hij betaalt in 1821f 10,75 personele omslag.•s 

8. Jacobus, ged.11-10-1754. 
9. Petrus, ged. 26-11-1757, bouwman, woont op de Kerkhof nummer 38, overl. Oirschot 13-10-

1839. 
Petronella van Hersel, wonende te Sint Oedenrode, doet als universeel erfgenaam volgens testa
ment van 12 oktober 1839 aangifte van de successie.•• Elisabeth, Hendrina, Jan, Louis en Catharina, 
neven en nichten van de overledene, krijgen ieder een legaat van 30 gulden. 

10. Jacobus, ged. 9-2-1761. 

XVa Cornelias Hn,drix van Hcrscl, gcd. Oir5chot 7-1-1743, ovcrl. ald. 2.9- 12.-1803, tr. (1) Oir

schot 29-1-1769Anna CatharinaPijlstekerjPelstigger, dienstmeid bij het regiment dragonders van 
Oranje-Nassau; tr. (2) Oirschot 13-4-1794AdrianaJosephus van Collenburg. 
Cornelis, laat als bruidegom met Adriaantje Joost van Collenburgh, een inventaris opmaken ten be
hoeve van zijn drie voorkinderen.87 Onder zijn bezittingen is ook huize Diest. Een van zijn kostgangers 
is Johan Leonard de Marcq, oud-schepen van Oirschot, die in 1787 in het huis overlijdt.•• 

Adriaantje Jos. van Collenberg, weduwe van Corn. van Herssel doet op 24 maart 1804 afstand van 
haar tocht in de erfgoederen ten behoeve van alle die geene die het erf regt op de zelve competeerd. 89 

Uit het eerste huwelijk: 
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1. Peeternel CornelissevanHerssel, geb. Oirschot omstreeks 176990, over 1. Oisterwijk 23-10-1849, 

tr. Oisterwijk (schepenen) 2-7-1797 Willem van Haaren, ged. Oisterwijk 7-9-1767, overl. ald. 

12-3-1813, zn. van Simon van Haaren en Maria van de Sterre. 
Ze krijgt op 14 juni 1797 van de schepenen een borgbrief voor haar vestiging te Oisterwijk.•• Zij 
wonen in Oisterwijk in de Kerkstraat. 

2. Anna Elisabetha van Hersel, ged. Oirschot 14-2-1770, overl. Oisterwijk 14-1-1848, tr. (1) Oir
schot 21-1-1798 Dirck Willem Verhoeven, wedn. van Maria Aerts van Elderen; tr. (2) Oister

wijk 6-9-1813Joannes Cornelius Marijnen, ged. Boxtel 21-4-1771, timmerman en wagenma

ker, zn. van Josephus Joannes Mar ij nen en Henrica Franciscus van de Eerden.92 

Dirck laat als weduwnaar op 22 januari 1798 een inventaris opmaken en reguardevan zijn voorzoon.•' 
Hij bezit onder meer een huis in de Kerkhof.Joannes was eerder weduwnaar van Hendrina Jan van 
de Zande en van Maria Blancken. 

3. Maria, ged. Oirschot 13-2-1774. 
4. Henrica vanHersel, ged. Oirschot 16-5-1777, tr. Oirschot 26-8-1798Jan Willems Verhoeven. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Oirschot: 

5. Joannes, ged. 27-8-1794, wever, wordt door zijn zuster Catharina in 1813 aangegeven voor 
de nationale militie.•• 

6. Anna Catharina, ged. 12-1-1796, tr. Esch 13-9-1818 Hubertus Boeren, zn. van Peter Boeren en 

Maria de Kort, geb. Vught. 
7. Ludovicus (Louis) van Hersel, ged. 19-8-1797, linnenwever, overl. Oirschot 20-9-1861, tr. Oir

schot 5-4-1818 Maria van de Broek, ged. Oirschot 28-4-1789, overl. ald. 23-6-1874, dr. van 
Dirck An to nis van de Broek en Anneke Jan Coppens. 
Louis woont na de dood van zijn vader met zijn broer en zus bij zijn oom en voogd Cornelis van 
Collen burg. In 1816 wordt hij door zijn zuster aangegeven voor de nationale militie.95 Het echtpaar 
woont op de Notel en krijgt tussen 1819 en 1831 te Oirschot zeven kinderen Van Hersel. Maria van 
de Broek doet met haar dochters Barbara en Cornelia op 23 januari 1862 aangifte voor de successie. 
De nalatenschap bestaat uit huis en erf, sectie F, nr. 2248 en vier percelen grond.•• 

Xllc Gerardus]oordensvanHerssel, ged. Oirschot 15-6-1638, begr. Oirschot 31-12-1702 (als Geret 

Jordens van Herssel), tr. Oirschot 29-9-1680 Perijntje (Petronella) Dielis van Gestel, ged. Oirschot 

18-2-1648, begr. ald. 27-7-1716, dr. van Dielis Adriaen van Gestel en Jenneke Willem Marten 

van Collenburg. 
Hij bezit een huis aan de Heuvel op 't Kerkhof. In 1671 huurt hij een akker en weiland, geheten de 
Papen voert en gelegen aan de Heuvel, van Niclaes Santegoets.97 Prijn, de weduwe van Gerit Joordens 
van Herssel woont in 1706 op de Kerkhof met haar kinderen Jordan, Jenneken, Dielis en Alegunda, en 
Peeter, een scheeper. Prijn betaalt belasting voor vier koeien en een paard. 
De kinderen van Gerit van Hersel worden op s september 1714 gekwiteerd voor de aflossing van een 
erfrente uit 1609.99 Joorden en Dielis van Hersel delen met hun zwagers Willem van de Biggelaer en 
Henrick van de Biggelaer op 6 januari 1719 de nalatenschap van hun ouders.•• 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Jordanus Gerrit]oordens vanHerssel, volgt XIIIb. 
2. Joanna Gerrits van Herssel, ged. 21-2-1683, begr. Oirschot 10-4-1717, tr. Oirschot 2-6-1709 

WillemAntony van de Bichelaer, ged. Oirschot 8-6-1678, begr. ald. 4-5-1750, zn. van Antonis 
Henrick van de Biggelaar en Willemke Willem van Collenburg. 
Hij hertrouwt metJenneke Willem van Helvoirt. 

3. Dielis Gerrits van Herssel, volgt XIIIc. 
4. Martinus, ged. 12-7-1687, begr. Oirschot 29-9-1687. 
5. Alegonda Gerrits ]oorden van Herssel, ged. 14-3-1690, begr. Oirschot 26-10-1748, tr. Oirschot 

17-1-1717 HendrickAntony van deBichelaer, ged. Oirschot 1-4-1691, een broer van Willem. 
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XIIIb Jordanus Gerardus van Hersel, ged. Oirschot 30-11-1681, begr. ald. 9-8-1748, tr. Oirschot 
27-2-1718 Adriana Adam Bressers, ged. Oirschot 27-12-1686, begr. ald. 11-2-1754, dr. van Adam 

Adriaen Bressers en Maria Joannes Verhoeven. 
Zij komt van de Kerkhof. ]oorden en Adriaantje bewonen een huis onder de hertgang van de Kerkhof 
op de Oirschooren. De kinderen en erfgenamen van Gijsbert de Leijer en Anneke Marcelissen van de 
Ven, wonende tot Boxtel, geven op 31 maart 1750 voor de schepenbank van Oirschot kwitantie aan de 
weduwe van ]oorden Gerits van Herssel en Hendrica Verhoeven, de weduwe van Gerit Francquen van 
Beers, voor de betaling van een pacht van acht Oirschotse vaten rogge.100 

Devijfkinderen van wijlenJoorden Gerits vanHersel enAdriaentjeAdamus Bressers delen op 28 maart 
1757 de nalatenschap van hun ouders.101 Gerit erft een halfhuis, gelegen op de Heuvel.] enneke erft het ou
derlijk huis op Oorschoren. Peeter Neggers trekt uit de nalatenschap een contant bedrag van f 500,=. 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Petronella, ged. 22-3-1719, jong gestorven. 
2. Adamus van Hersel, ged. 22-9-1720, subiet over 1. Oirschot 9-5-1781. 
3. Maria (]oorden) Gerrits van Hersel, ged. 21-11-1722, begr. Oirschot 25-1-1792, tr. Oirschot 

(schepenen) 26-10-1755 Peter Jaspers Neggers, ged. Oirschot 29-11-1719, begr. ald. 10-10-1792, 

zn. van Jas per Paulus Neggers en Elisabetha Martens van de Morselaer. 102 

Zij wonen op het Dun. Op 29 maart 1788 maken Peter en Maria hun testament. Hun bezit gaat over 
op hun schoonzoon, Arnoldus Lambertus Huijskens, die getrouwd is met hun enige dochter Elisa
beth. 

4. GerritJoorden vanHersel, ged. 9-10-1724, overl. Oirschot 27-12-1781. 
Hendrik Abraham Bressers machtigt op 30 november 1775 Gerit van Hersel en Claas van Roij om 
de nalatenschap van hun gemeenschappelijke oom Jan Adam Bressers na behoorlijke inventarisa
tie en taxatie te verdelen onder de erfgenamen.103 

5. JanJoorden vanHerssel, ged. 14-11-1726, begr. Oirschot 9-12-1797 ( ongehuwd). 
Op 22 juni 1799 verdelenJenne Maria van Hersel, de weduwe van Jan Peters van Roij (voorJ/4) en 
Arnoldus Huijskens, als man van Elisabeth PeterNeggers (voor 1/4) de nalatenschap van hun broer 
en oom. Een eerdere akte van erfdeling werd doorgehaald. 10 • 

6. Joanna Maria (Jennemarie) van Hersel, ged. 8-3-1728, begr. Oirschot 8-8-1810, tr. Oirschot 
20-2-1757 Johannes Petrus van Roij, ged. Oirschot 18-12-1722, overl. vóór 8-8-1810, zn. van 

Peter Mathijs van Roij (schepen) en J enneke Andries van Roij. 

Xlllc Die/is Gerits van Hersel, ged. Oirschot 5-10-1685, tr. Oirschot 23-1-1718 Geertruij Ansems 
van Loon, ged. Oirschot 30-7-1688, dr. vanAncelmus van Loon en Maria Antonius van Cuijck. 
Zij wonen op de Kerkhof. Dielis is voerman van beroep: op 13 januari 1745 attesteert hij met anderen dat 
hij stoffen naar een detachement soldaten heeft vervoerd.'05 De kinderen delen op 5 november 1768 de 
nalatenschap van hun ouders.'06 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria van Hersel, ged. 19-6-1719, tr. Oirschot (schepenen) 22-7-1736 Die/is Stevens van Dun, 
ged. Oirschot 29-9-1715, begr. ald. 21-9-1794, zn. van Stephanus Henricus van Dun en Ma
ria Egidius van Gestel. 
Zij testeren op 4 november 1768. 107 Dielis hertrouwt als weduwnaar nog driemaal. 

2. Antonius van Hersel, volgt XIVb. 
3. Pieternel van Herssel, ged. 20-3-1724, begr. Oirschot 25-1-1802, tr. Oirschot 18-2-1753 Willem 

Stevens van Dun, ged. Oirschot 7-9-1720, over 1. ald. 22-7-1820, een broer van Dielis. 
4. Helena Maria van Hersel, ged. 16-8-1726, tr. Oirschot 26-1-1755Jacob Hendrick Vlemmincx, ged. Oir

schot27-5-1721, begr.ald.3-10-1794,zn. vanHenrickJ an VlemmincxenAnnekeJ acobSchellekens. 
5. Johanna 108 Gertrudis van Hersel, ged. 28-5-1728, tr. Oirschot 26-1-1755 Jan Corstiaans van de 

Ven; tr. (2) Oirschot (schepenen) 12-5-1765Jacob Laurens Schraats. 
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Antonis Dielissen van Herssel en Willem van Dun 
als in huwelijk hebbende Peeternel Dielisse van 
Herssel verlenen op 31 augustus 1801 procuratie aan 
EijmbertJacobus Snellaerts om in hun naam op te 
komen in de bekenninge van de erfenis van Johanna 
Maria, de dochter van Jacobus Laureijsse Schraats 
en Johanna Dielisse van Hersel. De testamentaire 
momboir is Henrick Huijbert van den Bosch. '09 

6. Ancelmus, ged. 29-3-1730, jong gestorven. 

XIVb Antony Dielis van Hersel, ged. Oirschot 1-2-

1722, over 1. ald. 8-5-1802, tr. Oirschot 22-9-1754 Ma
ria Nicolaus Speecx, ged. Best 26-4-1729, overl. Oir
schot 5-1-1803, dr. van Niclaes Antonis Speecx en 
Maria Aert Ha braken. 
Zij wonen op de Kerkhof. Op 9 juli 1791 verleent Antho
nij Dielis van Herssel procuratie aan Care! Storm van 's 
Gravensande, procureur te 's-Hertogenbosch, om hem 
te vertegenwoordigen in het proces tegen Francis van 
der Heij den. "0 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Maria Adilia (Diliana) van Hersel, ged. 12-7-1755, 
bouwster, overl. Oirschot 8-11-1831. 
Ansem en Geertruida, broer en zuster, en Antony, 
broers kind, doen op 25 mei 1832 aangifte voor de 
successie. Het actief vermogen bestaat uit klederen 
getaxeerd op vijf gulden.'" 

2. Egidius van Hersel, volgt XVb. 
3. Nicolaas, ged. 4-6-1758. 

l' 

\ 

Fragment van de oudste kadasterkaart van 
Oirschot, sectie F (het Dorp), 1832 (Regionaal 

Historisch Centrum Eindhoven) 

4. Anselmus (Ansem) van Hersel, ged. 10-11-1759, bouwman, overl. Oirschot 23-8-1841 (onge
huwd). 
Ansem woont met zijn zus Geertruij en neef Antony van Hersel op de Kerkhof. In 1838 worden zij 
aangeslagen voor een personele omslag van 18 gulden."' Geertruida van Hersel, zonder beroep, en 
Antony van Hersel, bouwman te Oirschot doen op 22 oktober 1841 aangifte voor de successie. De 
nalatenschap bestaat uit meubelen en kleren ter waarde van 30 gulden."' 

5. Nicolaus, ged. 2-3-1761. 

6. Gerardus, ged. 19-1-1763. 

7. Cornelia van Hersel, ged. 29-2-1764, begr. Oirschot 30-4-1806. 

8. Gordianus, ged. 15-4-1765. 

9. Maria, ged. 4-5-1766. 
10. Nicolaus, ged. 25-9-1767. 
u. Laurentius van ffersel, ged. 30-9-1772, landbouwer, over 1. Oirschot 17-1-1814. 

12. Gertrudis van Hersel, ged. 10-6-1774, bouwster, over 1. Oirschot 27-10-1842. 

XVb Dielis Antony van Hersel, ged. Oirschot 3-5-1757, over 1. ald. 15-4-1832, tr. Wintelre 3-5-1793 

JoannaHenricus Roosen, ged. Wintelre 1-1-1759, dr. van Hendricus Roosen en MargaretaJoannes 
Cuijpers. 
Op 25 april 1793 geven schepenen een borgbrief af voor zijn vestiging in Wintelre."4 Antonie van Hersel, 
bouwman te Oirschot, doet aangifte voor de successie. De nalatenschap bestaat uit een huis met hof en 
dies gelegen te Wintelre op het Kraalt en nog 21 percelen grond onder andere te Oirschot."' 
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Uit dit huwelijk, ged. te Wintelre: 

1. Henricus, ged. 17-3-1797, begr. Wintelre 10-4-1797, laat vader en moederna. 
2. Antoniu (Antony) van Hersel, ged. 1-5-1800, bouwman, overl. Oirschot 16-12-1884, tr. Oir

schot 2-6-1843 MariaKoppens, geb. Oirschot 16-12-1815, overl. Wintelre 21-10-1849, dr. van 

Jordanus Koppens en Ida van Eekerschot. 
Antony woont na de dood van zijn vader bij zijn oom Ansem en tante Geertruij van Hersel. Antony 
en zijn vrouw wonen aanvankelijk op het adres Wintelre nummer 57. Na Maria's overlijden ver
huist Antony naar Oirschot. In 185z betaalt hij 16 gulden personele omslag."• Op 8 februari 1855 
vindt ten verzoeke vanAntony van Hersel als vader en voogd over Egidius, Ida,Jordanus en Johan
nes, in echt verwekt bij Maria Kop pens, en zijn schoonbroers en -zusters de finale verkoping van de 
onroerende goederen in zes kopen plaats."7 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1844 en 1849 te Winterle vier kinderen Van Hersel geboren. 

3. Maria, ged. 30-9-1802, begr. Wintelre 10-5-1804. 

Xlb Matheews Henrick van Herssel, begr. Oirschot 7-2-1670, tr. Joanna Janssen van de Biechelaar 
( alias van Boxte0, begr. Oirschot 27-9-1672. 
Zij wonen te Spoordonk op Boterwijk. Op 26-9-1669 maken Matheus en Jenneken hun testament voor 
notaris Henrick Leermakers. "' 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Anneke Matheuws van Herssel, ged. 8-4-1630, begr. Oirschot 26-10-1672. 
Ze maakt op 11 oktober 1672 haar testament voor notaris Henrick Leermakers. Haar erfgenamen 
zijn G rietj en, Henricxken en Jan van Herssel. "9 

2. Henrica (Harske) Matheus van Hersel, ged. 1-2-1632, over!. na 1705, tr. (1) Oirschot 4-2-1674 

Petrus Joannes van Esch, uit Boterwijk, wedn. van Adriaentje Henrick Oerlemans; tr. (2) Oir

schot 7-2-1683 Egidius Petrus van de Ven, over 1. vóór 29-7-1686. 
Een paar weken voor haar eerste huwelijk, op 13 januari 1674, hebben zij hun huwelijkse voor
waarden gemaakt voor notaris Johan van den Kerckhoff. " 0 De akte is met consent van partijen op 
zz januari vervallen."' Peeter Jansen van Esch en Henricken Matteussen van Herssel maken op 
8 februari 1682 hun testament voor notaris Johan Leermakers."' Henricken sluit als Henrixke, 
weduwe, op 29 juli 1686 een accoord met de voorkinderen van Dielis Peters van de Ven."' In 1705 
woont ze als weduwe op Spoordonk. 

3. JoannaMatheusvanHerssel, ged.17-10-1640, tr. Oirschot 27-7-1667 Jan van deBiggelaer, ged. Oir

schot 10-10-1642, zn. van Henricus G ijsbertus van de Biggelaer enAnnaJ oannes van de Schoot. 
In 1706 wonen zij met hun dochter Anneke op de Kerkhof. Jan van de Biggelaer hertrouwt Oir
schot voor de predikant op 24 oktober 1683 met Maria Antonius Huijskens. 

4. Adriaen Mattheus van Herssel, volgt Xlld. 

5. Aleijt Mattheus van Hersel, ged. 19-1-1644, begr. Oirschot 15-1-1687, tr. Hilvarenbeek (sche

penen) 17-9-1666 Cornelis CorstiaenJan Cornelis van Beek, geb. Hilvarenbeek, over!. Oirschot 

8-11-1676. 

6. Joannes, ged. 3-3-1647. 
7. Margaretha (Margriet) van Herssel, ged. 21-8-1649, woont al tien a eljJJaren in Breda als ze rr. 

( als Margriet van Hars) Breda 9-12-1691 Andries Janse van de Ven, wedn. uit Oirschot. 
Margriet woont in de Karstraat. Zij zijn beiden te Breda overleden. Op 21 februari 1739 verlenen 
hun erfgenamen ab intestato procuratie aan d'heer Jacobus Joannes van de Laer, notaris te Breda, 
om de boedel te executeren. '"' De erfgenamen van Margiet zijn Adriaen van Hersel, Anna Maria 
van Hersel en Cornelis van Hersel, de kinderen van Dielis van Hersel, en Allegonda van Hersel en 
Maria van Hersel, huisvrouw van Rogier van Kerkoerle. Jan Dirck Huijskens, Willem Peter Hobbe
len en Cornelis Dielis van Hersel worden door de overige erfgenamen gemachtigd om met notaris 
van de Laer de selve reeckening te debateren, medebateren ofte wel andersints te sluijten."' 
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Xlld Adriaen Matheus van Hersel, ged. Oirschot 25-3-1642, begr. ald. 27-1-1716, tr. Oirschot 

19-2-1668 Maria Joannes Hobbelen, ged. Oirschot 11-2-1636, begr. ald. 6-5-1716, dr. van Joannes 
Theodorus Hobbelen en Joanna Egidius. 
Zij wonen op Spoordonk. Adriaen Matheus van Herssel huurt op 6 februari 1674 een huis met hof en 
aangelag in de Boterwijkse straat van Dierick Willems van de Kerckhof voor zes jaren à 14 gulden per 
jaar."6 Op 31 december 1676 huurt hij een huis, hof, en akkers gelegen te Spoordonk van de momboirs 
van de kinderen van Jan Hobbelen. "7 Adriaen van Hers el betaalt in 1705 belasting voor drie koeien. 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Maria, ged. 8-12-1668, begr. Oirschot 24-12-1668. 

2. Joannes, ged. 31-1-1670, begr. Oirschot 28-1-1671. 

3. MariaAdriaens van Hersel, ged. 17-4-1671, over 1. na 12-9-1749, tr. (1) Oirschot 18-4-1717 Dielis 
van Helvoirt, wedn. van Anneke Martens van Aelst; tr. (2) Oirschot (schepenen) 6-11-1729 
Rogier Aarts van Kerkoerle, ged. Oirschot 1-11-1683, begr. ald. 11-9-1749, zn. van Aert Rutger 
van Kerkoerle en Paulina Goort van de Ven. 
Dielis en Maria maken hun testament op 3 december 1725."8 Als weduwe van haar tweede man 
sluit zij op 12 september 1749 een accoord met Rogier Hoevenaars en Peter Anthonie van Kerkoirle 
over de nagelaten goederen van haar man. "9 

4. Cornelius, ged. 21-9-1673. 
5. DielisAdriaensvanHersel, volgt XIIId. 
6. Joannes, ged. 14-11-1677. 
7. Aleijdis (Allegonda), ged. 8-12-1678. 
8. Petrus, ged.1-8-1680. 
9. AnnaAdriaensvanHerssel, ged. 17-10-1684, tr. Hendrik de Wit, uit Veldhoven. 

Zij krijgen op 13 november1723 een borgbrief voor vestiging in Breda.'30 

Xllld Egidius Adrianus van Hersel, ged. Oirschot 12-5-1675, begr. ald. 5-8-1717 (als Dielis van 

Hersel), tr. Oirschot 13-4-1704AnnaHendricus Eekerschot, dr. van Henrcius Roelandus (van) Eec
kerschot en Aldegundis Antonius van de Vleuten. 13 1 

In de hoofdgeldlijst van 1706 komen zij voor als: Die/is Adriaens van Herssel/ Anneke de vrouw B: Hendrik t 
kind onder. Anneke Hendriks Eeckerschot hertrouwt als weduwe op 30 april 1719 met Ariaen Martens 
van Dijck, weduwnaar van Marij Peters van den Heuvel. 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Hendricus, ged. 7-5-1705. 
2. Joanna, ged. 10-9-1706. 
3. Cornelis, volgt XIVc. 
4. Anna Maria, ged. 4-10-1710, woont in 1739 in Boxtel. 

5. Adrianus, ged. 6-5-1713, woont in 1739 in Wommelgem. 

XIVc Cornelius Egidius van Hersel, ged. Oirschot 17-11-1707, tr. Oirschot 24-2-1732 Adriana Wil
librordus van de Nieuwenhuizen, ged. Diessen 21-9-1708, dr. van Willibrordus Thomas van Nieu
wenhuizen en Maria Wouter Bressers. 
Goijaert en Maria, de twee kinderen van Cornelis Dielisse van Hersel en Adriaantje van de Nieuwen
huijzen delen op 2 oktober 1782 de nalatenschap van hun ouders, onder meer bestaande uit een huijs, 
hoff en aengelagh groot omtrent negen loopen, gelegen onder Spoordonk. '3' 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Egidius, ged. 26-11-1732. 
2. Wilhelmus van Hersel, ged. 18-11-1734, begr. Oirschot 7-10-1760. 
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3. Joanna Maria, ged. 15-4-1737. 

4. Adrianus, ged. 19-8-1739. 

5. Henricus, ged. 23-3-1742. 

6. Govardus van Hersel, ged. 23-8-1744, begr. Best 7-3-1796 (als Goijaert van Herssel), tr. Oir

schot 10-5-1772 Maria Anna Franciscus de Roij, ged. Best 27-9-1739, over 1. Best 12-3-1819 (par
ticuliere), dr. van Frans Daandels de Roij en Margarita Vlijminx.'33 

7. Joannes, ged. 23-9-1747, tweeling met 
8. Maria van Hersel, ged. 23-9-1747, overl. Oirschot 14-3-1820, tr. Oirschot 1-5-1774 Lambert 

Hendrix van de Broek, ged. Oirschot 3-12-1749, landbouwer, overl. Oirschot 20-12-1820, zn. 

van Henrick Aert van de Broek en Jenneke Jan van El deren. 
Lambertus van de Broek, bouwman te Oirschot, beneffens desselft meerderjarige kinderen Adriana, Cor
nelia, Maria, Hendricus en Arnoldus, verklaren op 25 november 1820 voor de successierechten dat 
Maria van Hersel ab intestato is overleden, nalatende een huis, hof en aan gelag te Spoordonk.134 

Xlc Henrick Henricks van Herssel, begr. Oirschot 13-8-1669, tr. Oirschot (r.-k.) 4-7-1623 Metjen 
Gordts, dr. van Goijaert Daniel Schepens en Mechteld Henrick Elias van de Laarschot. 
Henrick transporteert op 9 november 1630 een huis met erf en bakhuis te Boterwijck aan zijn broer Ma
theeuws. '35 Hij attesteert op 30 september 1662 voor notaris van Oeckel dat hij in 1662 een kar met rogge 
naar Henrick Leonarts, wonende in de Witte Valck in Den Bosch, heeft gebracht, waarvoor hij pacht 
betaald heeft.136 Hij huurt op 20 januari 1663 een huis, hof en aangelag van Willem Dielis van Cuijck en 
Anneke Adam Dielis Snellarts.'37 Op 13 januari 1664 huurt hij een huis in Boterwijck van Antonisken 
Henrick Erffven, weduwe van Jan Peters Snellaerts. Het huis is in 1668 afgebrand. ''' 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Henrica, ged. 22-1-1624. 

2. Joanna, ged. 15-10-1625. 

3. Embertus, ged. 22-7-1633. 

4. Lijske Hendrix van Herssel, ged. 22-3-1636, tr. 28-9-1681 Dyelis Dircs van Overdijck, wedn. uit 
Hedel.139 

In de hoofdgeldlijst van 1706 komt zij voor als Lijsken Henr. van Hersel (arm) . 
5. Godefridus, ged. 22-2-1639. 

Prentbriefkaart Oirschot. Huis de Reijzende man, hoek Markt-Rijkessluisstraat 
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XId Adriaen Henrick van Herssel, geb. omstreeks 1608140, begr. Oirschot 27-8-1687, tr. Oirschot 

17-1-1630 Maria Jacob Corstens, begr. Oirschot 8-5-1684. 
Adriaen Henrick van Herssel transporteert op 9 november 1630 een stuk akkerland onder Boterwijk 
aan Jan Willem Erffuen.14' 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Henricxken Adriaen Henricx van Herssel, ged. 2-3-1631, tr. Oirschot 11-4-1666 Gijsbert Peter Do
men (Hobbelen), ged. Oirschot 2-4-1643, zn. van Peter Dirck Hobbelen en Lucia Adriaen van 

Hout, overl. Oirschot 17-5-1676. 
Op 9 mei 1660 wordt Maria, de dochter van Petrus Lambertus de Hoppenbrouwer en Henrica 
Adrianus van Herler gedoopt. Peter is de zoon van Henricxkens werkgever Lambert Gielis Hop
penbrouwers. Hij weigert met Henricxken te trouwen, die daarop wegens defloratie een vader
schapsaktie begint. Op 11 oktober 1660 wordt er een akkoord gesloten waarbij Henricxken een 
schadevergoeding van 50 gulden krijgt toegewezen. Het kind wordt door Peeter aangenomen.'•' 

2. Hedwig Adriaen van Hersel, ged. 3-5-1633, tr. Oirschot 12-8-1657 Peter Jan Hoevenaars, alias van 
Boxtel, alias Heuvelmans. 
Uit dit huwelijk worden te Oirschot vier kinderen gedoopt. 

3. Margaretha van Hersel, ged. 26-1-1637, begr. Oirschot 11-5-1685 (als Grietje, dochter van Ari
aen Henrix van Hersel). 

4. Anna, ged. 2-4-1641. 

5. AnnaAdriaensvanHerssel, ged. 27-10-1643. 
In 1706 woont zij met haar zuster Jacomijn en haar dochter Jenneken op de Kerkhof. Jan Cornelis 
de Croon, armmeester van de Kerkhof, schrijft in 1714 een openbare aanbesteding uit voor de 
opvang van Anneken van Hersel. Zij wordt voor 27 guldens besteed bij Peter Jan Stants, die zich 
verplicht om Anneke te geven goet onderhout van cost en dranck soo ende gelijck een out mens toestaet ende 
behoort te hebben, mitsgaders slaepen, wassen en reijnigen, dat daer over geene klachten komen. '43 

6. Jacoba vanHerssel, ged. 17-12-1646. 
Op 21 september 1678 wordt Joanna, de onwettige dochter van Jacoba van Hersel, gedoopt. In 1706 
woontJacobina met haar zuster Anna en haar dochter Joanna op de Kerkhof. 

7. Jacobus, ged. 12-1-1650. 

8. Elisabeth, ged. 4-2-1652. 

Xb Jan Jan Philips van Hersel, over 1. vóór 2-5-1606, tr. Lijske, dr. van Willem Henrick Aelbrecht 

en Cathalijn Henrick van Best. 
Jan heeft een onwettige zoon, Jan. Hij is overleden voor 2 mei 1606, als Lijsken, zijn weduwe, geas
sisteerd door Henrick Jan Philips van Hersel en Antheunis Henrick Aelbrechts als haar momboiren 
verklaart voldaan te zijn in het erfdeel dat haar aanbestorven is van LijskenJoordens, haermans saligher 
nichte.'44 Lijsken hertrouwt achtereenvolgens met Jacob Jan van Geel en Goijaert Jan Gijsbert Hoppen
brouwers. 

Uit dit huwelijk: 

1. MaeijckenJan van Hersel. 
Henrick Jan Philips van Hersel en Antheunis Hen riek Aelbrechts treden op 2 -5-1606 op a l s mom

boiren van Maeijcken dochter van Jan (Jan) Philips van Hersel verwekt bij Lijske Willem Henrick 
Aelbrechts. '45 

De onwettige zoon vanJanJan Philips bij een onbekende moeder is: 
2. JanJansenvanHersel, volgtXIe. 
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Xle Jan Janssen vanHersel, geb. omstreeks 1598146, begr. Oirschot 25-3-1663, tr. 23-7-1619 Anne
ke, begr. Oirschot 16-5-1676, dr. van Henrick Dircx van de Hagelaer (pachter van de houtschat 

van St. Oedenrode) en Willemke van de Ameijden. 
Jan gelooft op 20 januari 1629 een jaarlijkse rente aan zijn schoonvader.'47 Zij wonen op de Heuvel. Op 
28 juli 1637 maken Jan en Anneke voor de schepenen van Oirschot hun testament. '48 Anneke is sijckelijk 
te bedde liggende. Jan Jansen van Herssel wordt in 1659 door de kinderen van Jan Stockelmans voor de 
schepenbank gedaagd omdat hij heeft rondverteld dat hun vader Jan Stockelmans van de gemeente 
honderd rijksdaalders heeft gekregen voor de herbouw van zijn afgebrande huis aan de Heuvel. Jan 
Aerts de Roij treedt op als getuige a charge. Voor de schepenen geeft Jan van Hersel toe dat hij hetselve ter 
guade trouwe hadde nageseijdt over sulx vals en gelogen. Hij wordt veroordeeld tot betaling van twee gulden 
aan de armen en vier gulden aan de kinderen Stockelmans. '49 

Jan pacht op 13 januari 1658 van Jan Gerits van Cleijnenbreugel een stede, gelegen aan de Heuvel, 
voor de tijd van zes jaren en een huur van 34 gulden per jaar.'50 Op 25 november 1658 sluit hij een pacht
overeenkomst met Henrick Diericx van der Vleuten over de Colenacker aan de Heuvel. 151 

Uit dit huwelijk: 

1. J enneke, doch ter Jan van Herssel alias Hagelair, tr. ( als J enneke Jan Schepens) 0 irschot 12-2-

1662 Jacob Laureijssen vanBers. 
Het huwelijk blijft kinderloos. De erfgenamen sluiten op 9 april 1692 een accoord over de nalaten
schap.''' Behalve de broers en zuster vanJenneke betreft dat Jan Gijsbert Schepens en zijn zusters, 
Jan Aerds van Hout en zijn kinderen, Lijske dochter Henrick van Herssel huisvrouw van Dielis 
Dirck van Overdijck en Aerdt Dirck Blocks als man van Lijske Jans van den Acker, mede namens 
zijn zwagers en schoonzusters. 

2. Cathelijn, dochter Jan van Herssel alias Hagelair, leeft nog in 1692. 

3. Maria van Herssel alias Hagelair, ged. Oirschot 25-12-1622, over 1. vóór 1692. 
Maeijke Jan Jansse van Hersel krijgt twee onwettige kinderen, Jan en Willem, van Niclaes Peeters 
van de Laerschot. Op 3 januari 1662 sluiten Niclaes en Maeijke een accoord over de opvoeding van 
de kinderen.'" Op 4 juni 1679 maakt Maria haar testament voor notaris Heribert van Audenho
ven.'54 Niclaes is dan al wijlen. Maria is overleden voor 1692, als haar zoon Jan opkomt in de erfenis 
van zijn tanteJenneke. 

4. Rutgerus, ged. Oirschot 26-3-1627. 

5. Emken (Emberta) Jan van Herssel alias Hagelair, ged. Oirschot 23-1-1630, tr. Joannes Nicolaas 
Ariens Alarts Verhey"den. 
Zij hebben een zoon Jan. 

6. Willem van Herssel alias Hagelaer, ged. Oirschot 26-8-1634. 

Willem Jansen van Hersel is in 1658 knecht van kanunnik Sijmon van den Broeck. Ter instantie 
van Otto van Doesborch verklaren zij op 12 juli 1658 voor notaris Henrick Leermakers dat van 
Doesborch in 1652 op de Cleijn Eindhovensche straat te Zeelst door de schepenen van Veldhoven 
onheus werd bejegend waardoor de koets van de kanunnik werd beschadigd. Hun attestatie wordt 
bevestigd door Jan Jansen van Hersel.155 Willem heeft een dochter Catharina. Haar man is Adriaen 
Berckenbosch, die in 1692 opkomt in de erfenis van haar tante Jenneke. 

Xc ]oorden Jan Philips van Hersel, over 1. 7-4-1638, tr. Oirschot (r.-k.) 22-10-1601 Metke (Mechteld) 
Wouters Denis van den D9"ck, dr. van Wouter Denis Cornelis van den Dijk en Maria Willem Her

man. 
Op 21 november 1605 deelt hij als man van Mechteld mee in de erfenis van meester Cornelis van de 
Dijck, priester en kanunnik te Hilvarenbeek. 156 Op 20 november 1606 leent hij een bedrag van 25 gulden 
van zijn vader Jan Philips van Hersel. 157 JoordenJan Philips van Heersel transporteert op 12 november 
1607 een koewei onder Hedel aan Jan Wouters van Dijk. 158 Op zondagavond 23 januari 1639 schiet Jan 
Peterszoon Henricks met een pistool door het huys van Joorden Jans van Hersel, waardoor Jasper, zoon 
van Mathys Willems Laureyssen, dodelijk wordt getroffen. '59 Joirdaen Jans van Herssel is inwoner van 
de herdgang Hedel. 
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Hun kinderen delen op 7 april 1641 de nalatenschap van hun ouders.'60 Jan erft het groot huis te He
del, Willem een cleij·n huijsken en Maijen de deelschuur. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan]oordenvanHerssel, volgtXIf. 
2. Willem]oorden vanHerssel, volgtXIg. 
3. Maijen]oorden van Herssel, tr. Oirschot 22-11-1650 Nicolaas Petrus Vlemminx, begr. Oirschot 

8-7-1657, zn. van Peter Niclaes Vlemmincx en Heijltje Dirck Huijskens. 
Zij maken hun testament voor notaris Johan van den Kerckhoff op 29 juni 1657.'"' Jan J oosten Her
berts belooft Maijken op 7 mei 1662 een som van 100 gulden. '6 ' 

Xlf Jan ]oorden van Herssel, over 1. Oirschot 17-11-1649, tr. Oirschot 5-3-1639 Adriana Jans Jans 
van den Biggelaer, van Boxtel. 
De heffers van Oirschot kiezenJanJoordens van Herssel op 20 juli 1648 tot borgemeester.'63 Zij verkla
ren echter op 10 augustus 1648 dat Jan het ontvangerschap heeft bekleedt zonder te zijn beëdigd, en 
vorderen derhalve schadevergoeding.'64 JanJoorden van Herssel en ArikenJans van de Bichelaer maken 
hun testament op 13 november 1649 voor notaris van den Kerckhoff.'65 Adriaentje hertrouwt te Oirschot 
op 14 mei 1650 met Gijsbertus Niclaes Vlemminx. Adriaentje, de weduwe vanJanJoordens van Herssel 
en de momboiren van haar dochter Mechteld, verhuren op 27 januari 1659 een stede te Hedel aan Jan 
Anthonisse.'66 Op 3 januari 1670 verhuurt Niclaes Jan Oerlemans namens Adriaentje een stuk akker
land te Boxtel aan Goossen Niclaes Timmermans. '67 

Uit dit huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Mechtildis Jan Joordens van Herssel, ged. 4-12-1639, tr. Oirschot (voor schepenen) 27-1-1663 

Nicolaas Jansen, ged. Oirschot 5-12-1639, begr. ald. 18-4-1685, zn. van Joannes Petrus (Oerle
mans) en Maria Theodorus Goossens. 
Meester Willem van Herssel en Matheijs Henricks van Hersel verkopen als momboiren van Mech
telt, dochter wijlen Jan Joordens van Hersel, op 6 mei 1651 een cijns aan Nicolaes Peter Nicolaes 
Vlemmincx. '68 

Niclaes en Mechtelt maken op 26 maart 1685 hun testament.'69 

2. Anna, ged. 24-2-1643. 

Xlg Mr. Willem (Guiliam) Joordens van Herssel, woont op Audenhoven (Hedel), begr. Oirschot 
20-10-1681, tr. (1) Elisabetha Willems; tr. (2) Oirschot 29-6-1642 Maria Jansen van Ostade, begr. Oir
schot 28-2-1707. 
Op 24 juni 1656 sluit hij met Rur Rutten Cluijtmans een accoord over een pacht van drie gulden per 
jaar. '70 Op 3 november 1664 qui teert Niclaes Oerlemans Willem van Hersel vanwege zijn momboirschap 
overNiclaes' vrouw Mechtelken van Hersel (zijn nicht).'7' 

Willems weduwe woont in 1706 met haar stiefdochter Maria, de weduwe van Jan Jans van Roij en 
haar kinderen op Hedel. Ze betaalt belasting voor drie koeien en een paard. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Oirschot: 

1. Guielmus, ged. 2-7- 2 - 1635. 

2. Maria Willems van Herssel, ged. 3-7-1637, tr. Oirschot (schepenen) 3-3-1675 Jan Jansen van 
Roij (de oude), ged. Oirschot 4-5-1645, zn. van Jan Henrick Goris van Roij en Catharina Jan 
Moes cops. 
Maria Willems van Herssel, weduwe van Jan Janssen van Roij attesteert op 1 september 1707 dat zij 
verzorgd wordt door haar dochter Maria die ook haar geldzaken behartigt. '7' Hun kinderen Maria, 
Mechtelt (huisvrouw van Hendrick Andries Schepens),Jan, Willem en Anneke (huisvrouw van Ja
cobus Smetsers) delen op 8 november 1715 de nalatenschap, bestaande uit goederen gelegen onder 
Hedel.•73 
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3. Margaretha Guielmusvan Herssel, ged. 30-11-1639, begr. Oirschot 27-4-1668. 

4. Joannes, ged. 16-7-1642. 

Uit het tweede huwelijk: 

5. Mechtildis, ged. Vessem 28-8-1647, begr. Oirschot 27-6-1668 (als Mechtildis Guielmus van 

Hersel, uit Hedel). 

Vllb HenrickLupprechts23 van Herssel, tr. Anna dochter Henrick Wolfs. 174 

Anna is weduwe op 13 januari 1531, als ze met Jan Luppens van Hersel als momboir van de onmondige 
kinderen uit kracht van testamen een vierendeel in een beemd te Spoordonk verkopen aan Philips Loij
wijck Mesmakers.175 Anna, weduwe van wijlen Henrick Lupprechtsoen van Herssele, transporteert op 
19 juni 1551 de tocht haar competerende en toebehorende in een huisinge,gronde en erffe gelegen onder Spoor
donk tot behoef van Lenarden en Lupprechten, haar wettige kinderen. 176 

Lenaert en Lupprecht, gebroeders, wettige kinderen van Henrick Lupprechts van Herzele, geloven 
in dezelfde akte aan Katarijne, wettige huisvrouw van Wouters sBrouwers een erf geld van drie Carolus 
guldens. 

Uit dit huwelijk: 

1. Lenaert Henrick van Herssel, volgt Vlllc. 

2 . Philips Henrick van Herssel, volgt VIIId. 

Vlllc Lenaert Hen riek Philips van Hersel, tr. Cornelia Lodewijk Timmermans ( ook: Schepens), dr. van 

Lodewijk Lodewijk Timmermans enJutta Niclaes Schepens. 
Zij bewonen een huis op Spoordonk in de Broekstraat. Lenaert is wijlen op 22 maart 1594, als zijn 
kinderen procuratie verlenen om namens hen voor de schepenen van 's-Hertogenbosch dertien jaar 
achterstallige pacht te vorderen uit een goed geheten de Haeghorst gelegen aen de gemeijnt van Beeck. 177 

Heer Florentius van Merode, baanderheer van Duffelo en heer van Oirschot, transporteert op 7 februari 
1614 een obligatie op de schepenen van Oirschot aan Jannen Lenaerts Philips van Hersel en Jacob ben 
Henrick Gerrits, de kinderen van Cornelia, weduwe van Lenaert Philips van Hersel. 178 

Uit dit huwelijk: 

1. JanLenaertsvanHersel, volgtIXb. 

2. Mechtelt, tr.Jacob HenrickJan Geraertsen ( ook:Jacob Henrick Gerrit), over 1. Oirschot 27-12-1632, 

zn. van HenrickJan Gerrit en Deliana Wouter van de Bogaart, en weduwnaar van Aleijt 

CorstiaenJans. 
Hun beide zonen, Peter en Frans, delen in mei 1644 de nalatenschap179, bestaande uit goederen 
gelegen te Spoordonk op Boterwijk. 

3. Lodewijck. 

IXb Jan Lenaers van Herssel, geb. omstreeks 1575180, schepen te Oirschot, over 1. na 8-4-1640, tr. 

Heijlke Jan Meulenbroecx, over 1. vóór 8-4-1640. 
Ja n van d e r M eer, ,secreta ris van de Bee rz en, verpacht namens H e ijll<en J acop A e rt J acops op 15 juni 1601 

een akker in Boterwijk aan Jan Lenaerts van Herssel. 181 Mr Jacob Lintermans transporteert op 17 febru
ari 1609 een stuk land in de Boterwijkse akkers aan Jan Lenaert Philips van Hersel. 18' Op 12 juni 1626 

gelooft Willem Jans Verhoeven een bedrag van 65 Carolus guldens uit geldlening aan Jan Lenaers van 
Hersel, onse mede schepen.'83 Op 18 juli 1628 leent dezelfde Verhoeven nog eens 62 gulden van Jan Lenaers 
van Herse!. ••• 

Hij maakt zijn testament als weduwnaar op 8 april 1640. Zijn jongste dochters Jenneke en Heijlken 
krijgen 300 Carolus guldens.'85 Op 10 juli 1680 delen hun erfgenamen goederen gelegen te Kerkhof en 
Spoordonk.'86 

Uit dit huwelijk: 
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1. Catharina Jan Leenaerts van Herssel, tr. Oirschot 6-2-1635 Peter Cornelis Vrancken van Croonen
burg, schepen en H. geestmeester, wedn. van Aleij t Jan Willem Snellaerts. 
Catharina is weduwe op 4 november 1645, als zij voor notaris Henrick Leermakers een inventaris 
maakt in verband met haar tweede huwelijk met Henrick Daniels de Hoppenbrouwer. 187 Henricus 
de Hoppenbrouwer en Catharina van Herssel trouwen in de kerk op 14 mei 1645. Op 7 augustus 
1646 attesteert zij voor de notaris nog een beemd ter waarde van 118 gulden te zijn vergeten op te 
geven.''" Catherina laat, opnieuw als weduwe, een inventaris opmaken van haar meubilaire goe
deren op 16 februari 1654.189 De dochter van Catharina en Peter is Elisabeth, getrouwd met Dirck 
Verheijden, dokter. Dirck en anderen sluiten op 6 maart 1654 met Catharina een accoord over de 
goederen uit het sterfhuis van Henrick de Hoppen brouwer. 190 

z. JennekeJanLenaertsvanHerssel, begr. Oirschot (Sint Petruskerk) 1-7-1648. 

3. Heijlke Jan Leenaerts van Herssel, overl. Oirschot 24-7-1642 (als Hedwigis van Herssel), tr. 

30-11-1640 Herman Jan Stockelmans, geb. ca. 1611191, zn. van Jan Herman Stockelmans (rent

meester van Senor Silvester Lintermans) en IJke Goort Verhoeven. 
Herman hertrouwt met Odilia van Aalst. 

Ten behoeve van hun kinderen Catharina en Janneke laat Herman op 29 december 1642 een 
inventaris opmaken van de erjjhaejfel. ende haefelijcke meubelen huijsraet ende goederen.'9' Op 23 april 
1683 sluit Herman Stockelmans een accoord met zijn zoon Jan, verweekt bij Helena vanHerssel, onder 
andere ter couse van alsulcke legaet van 300 guldens als wijlen J enneken, die oock doch tere was Jan Leenders van 
Herssel, hadde gemaeckt ende gelegateerd aen de voorn.Jan Stockelmans. Het legaat is op 25 oktober 1658 
ontvangen door Herman. '93 

Vllld Philips van Hersele, tr. Henrixke Peter Bierkens, over 1. vóór 28-4-1542, dr. van Peter Goijaert 

Bierkens en Maria Henrick van de Schoot. 
Op 28 april 1542 bemiddelen de schepenen in seeckere twist ende differentien opgestaen ende geresen tussen 
Philips van Hersel als weduwnaar van Henric Peter Bierkens en Peter, zoon Jans van Vessem als wettige 
man van Anna, dochter Philips voornoemd, en Henrick en Jan, wettige kinderen van Peter Bierkens en 
hun zwager JanJorissen over het testament van wijlen Peter Bierkens en Marie, zijn vrouw. 194 Als gevolg 
daarvan delen de erfgenamen op 10 mei 1542 de nalatenschap.'95 

Uit dit huwelijk: 

1. Anna, tr.PeterJan Thomas van Vessem. 
Peter soen wijlen Jan Thomas van Vessem transporteert als man en momboir van Anna, dochter 
Philips van Hersel op 18 februari 1566 drij·ewoenshuijsen meteen badhuij·s en hovinge daeraen liggende op 
de Kerkhof aan Goijaert Jan van Knegsel en Lisbeth Henrick Mortels voor een erfelijke chijns van 
twaalf Carolus guldens per jaar.'96 

Vb Lodewijk van Hersel, schepen te Oirschot, overl 1523, tr. juffr. Elisabeth, dr. van Lambert 

Gijsbrechts Rovers van de Borne en Heilwich Henrik van Nulant. 
Hij verheft, na de dood van zijn broer Jacob, het leengoed Hersel op 25 april 1461. Lodewijk en Elisabeth 
transigeren op 19 april 1518 over een pand te Den Dungen.197 Op 3 juli 1489 treedt hij op als gemachtigde 
van Margriet, de weduwe van de Rogier, natuurlijke zoon Henrick van Petersem over een pachtkwes
tie.198 Juffrouw Elizabeth, weduwe Loijwichs van Hersel met Willem van Hersel haar zoon, transpor
ceen op 4 april 1526 tot behoef van Sophie, diens wettige dochter en haar kinderen, een cijns. '99 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Lodewijckszoon van Hersel, schepen van Oirschot, over 1. vóór 27-8-1533, tr. J off r. Hen
rica van Croonenborch, dr. van Jan van Croonenborch. 
Hij verheft het goed Hersel in juni 1523, en laat op 25 april 1531 een akte van denombrement op
maken. Willem heeft drie achterlenen, namelijk Philips Jacobs van Hersel (zijn neef), Ghijsbrecht 
Dirck Hoppenbrouwerszoen en Dircken zone wijlen Dielis Scremers, die alle drie delen van het 
leengoed in onderleen hebben. Willem Loijwicks van Hersel belooft op 20 maart 1527 Peter Joir-
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dens Verberckt 20 stuivers erfgeld uit een akker in de Notel.' 00 Willem wordt in 1529, ondanks zijn 
protest, op verzoek van Jutken, weduwe van Willem Gerardzoon Zeeldreyers door de schepenen 
van Oirschot benoemd tot voogd over Jan en Jacob Zeeldreyers, wantzy begerde Willemen voirscreven 
te hebben tot eenen momboir. '°' 

Willem is overleden voor 27 augustus 1533, als zijn weduwe met Philips van Hersel als haar 
momboir de tocht in het huis en aangelag onder de Notel overdraagt aan haar wettige dochters 
Marien, Jenneke en Elisabeth. De dochters volgen hun vader op in zijn leenrechten op het goed 
Hersel. Op 9 april 1537 transporteert heer Andries Coreman, priester, de Der Meijen beempt, gele
gen ter Ameijden, die hij verkregen heeft van de kinderen van Willem Loijwijckszoon van Hersel 
aan Willem de Cort, de provisor van de tafels der Heilige geest.'°' 
De kinderen zijn: 
A. Maria (Anna) vanHersel, tr. Cornelis Thomaes PauwelszoonBuckincx (van Beeck). 

Hun zoon Philips overlijdt in 1562 kinderloos. Via zijn vaders familie vererft zijn deel van het 
leengoed Hersel aan Hendrik Mertenszoon Thommaes die de vader is van Aert Hendrixs Mer
tenzoon Buckings. Een commissie ingesteld door de schepenen doet in 1553 uitspraak in een 
geschil tussen Cornelis Thomas van Beeck als man en momboir van joffr. Marije dochter wijlen 
Willem van Hersel en Willemen Goyartse van de Maerselaer ter zake van een zeker huis, hof en 
erf. '°3 

B. Lijsbeth vanHersel, tr. Robbrecht de Lempri (van Lumprij; Lemper, de Capri). 
Hun dochter is Anna, gehuwd met Dieric van Zevender, en moeder van twee zonen, de jonkhe
ren Philips en Hendrik van Zevender. 

C.Jenneke van Hersel. 
2. Sophie Lodewijk van Herssel, tr. Mathijs Daniël Smetsers. 

Op 7 juni 1537 lost Mathijs namens zijn vrouw een erf geld uit een beemd ter Ameijden aan de pro
visor van de Heilige geest. '°4 

IVb Luppert ( ook: Philips)JacobsvanHeersel, tr. Margriet Jan Timmermans. 
Zij zijn beiden overleden voor 1457.2°5 

Uit dit huwelijk: 

1. GeertruijtLupperts van Hersel. 
2. Lijsbet Luppen van Hersel, tr. Adriaen van de Dael. 

Hij transporteert als haar man en momboir op 16 februari 1471 alsulcke goet, eest have, eest erve als hij 
behuwelijkt heeft aan Wilhem Robben.'06 In augustus 1488 transporteert Jan Wautgers aan Lijsbet 
dochter Luppen van Hersel alsulcke gueden als sij tesamen en te gaden hebben tot behoef van Katerijn, 
haar zuster. ' 07 Op 9 mei 1489 draagt Jan alle erfgoederen van zijn vrouw op aan Elisabeth, die het 
huis en hof aan de Vrijthof vervolgens verkoopt aan Henrick Peters van Riel. '°' 

3. Margriet Luppen van Hersel. 
4. Kathelijn Luppen van Herzei, tr. (1)Jan Wouters; tr. (2) Goijaert Henrick Loijs, wedn. van Aleijt 

Rutger van Goirle. 
Elisabeth en Kathelijn, zusters, kinderen van Luppen van Hersel, bekennen op 20 december 1464 

scaut en gebreck van een pacht die men hun jaarlijks schuldig was te betalen uit een huis gelegen 
te Hersel dat is verkocht aan Arnd van Ellaer.'09 De pacht had hun zuster Margriet vermaakt aan 
Gheertruijd" hun z uste r, e n is hun aangekomen bij testament van Gheertruijd. 

5. Jacob Luppen]acopssoen vanHersel. 
Hij verpacht aan Jan Peters van Esp een huis voor zes jaren voor 14 Rijnsgulden, uijtgenomen de 
helft van de boomgaard en half den cleijne half daerde appelboom in steet."0 In 1465 treedt hij op als ge
machtigde van de fabriek (kerk) van Sint Petrus en de kapel van Sint Odulphus."' Hij bezit de helft 
van 't goed Lulsdonck onder Spoordonk."' Jacob Lupprechtszoen van Heersel heeft bij Agneese, 
dochter van Danels Jans van der Weechscheijden bij Kathelijne Dirck van de Vloet twee onwettige 
kinderen. Jacob gelooft in december 146411/2 mud rogge uit een huis op de Kerkhof aan Agneese 

tot behoef van haar twee natuurlijke kinderen"', te weten: Margriet en Katerijne. 
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Illb Jan Lippen soen van Heersel, over 1. vóór 1432. 214 

Hij neemt op 18 februari 1420 een stuk land in de herdgang Kerkhof in erfpacht vanJ oerden Smeets. " 5 

Zijn kind: 

1. heer Luppertvan Hersel, volgt IVc. 

IVc Heer Luppertvan Herssel, priester, heeft vier natuurlijke kinderen: 
1. Jan 216 natuurlijke zoon heer Luppert van Herssel, volgt Vc. 
2 . Heer Steven natuurlijke zoon heer Luppert van Herssel, priester. 
3. Philips natuurlijke zoon heer Luppert van Herssel. 
4. Geertruijt natuurlijke dochter heer Luppert van Herssel. 

Vc Jan natuurlijke zoon heer Lupprecht van Herssel, overl. vóór 1495, tr. Kathelijn Henrick 
Godevaertvan deBogaart, dr. van Henrick Godevaert van de Bogaart en Lijsbeth. 
Danel Art Scaubroecx tranporteert op 16 december 1464 een stuk beemd geheten 'thegenbroek onder de 
Notel aan Jan, natuurlijke zoon van heer Luppen van Hersel." 7 Jan gelooft op 10 februari 1483 een mud 
rogge uit een huis en een stuk land aan Aleijt Henric Lemmensdochter." 8 

De kinderen van Jan van Hersel voor henzelf en voor de onmondige kinderen van Henric Jans van 
Herzei transporteren op Sint Andreasdag 1484 een stuk beemd geheten dat hagebroeck onder de Notel 
aan Lo nis Lambrecht Roetaerts voor 181/2 peter met de pacht van 28 peter. " 9 Op ipse die sante crucem van 
het jaar 1485 transporteren de kinderen een huis, hof en aangelag bij de Kerckpat en een stuk land aan 
Jan, hun broer.Jan is overleden voor 1495, wanneer de schepenen van Oirschot bemiddelen in een twist 
russen Arien Mengele en Cornelis Smeeds over de scheydinge en palinghe tussen hun erven. Lubbrecht, 
Jannen en Steven, de kinderen van wijlen Jan van Herzei, worden gehoord als getuigen, omdat zij 
woonachtig waren in een van de betreffende huizen. 220 

Uit dit huwelijk: 

1. Lupprecht Jans van Hersel, tr. Aleijt, dr. van Henric van de After en Lis bet. 
Lupprecht transporteert in Jes to Mathei 1481 huis, hof en aan gelag tot Boterwijk, welke Aleijt is aan
bestorven van haar moeder, aanJ an Dirck van de Loo anders geheijten Vrancken."' Philips Dircks van 
Berse die men heijt Lup en zijn kinderen Willem, Dirck en Arnt Artss als man van Lisbet, verjaarhu
ren op 3 mei 1490 een huis, hof en aangelag tot Boterwijk voor hondertjaer ende dagen aan Lupprecht 
Jans van Hers el."' 

2. JanJansvanHerzel, volgtVIb. 
3. StevenJansvanHersel, volgtVIc. 
4. HeijlichJan van Herssel, tr. Eijmbert Paulus van de Berselaer.223 

Een halve mud rogge erfpacht maten van Oirschot die Jan zoon van wijlen Jan Philips van Hersel 
had gelooft aan Heijlwig, zijn zuster wordt in 1497 door Arnt Dirck Sijchems getransporteerd aan 
Cornelis Smeets tot behoef van het Gasthuis van Oirschot. ' 24 

5. Jut Jan van Herssel, tr. Dirck Jan Dircx Bollen, zn. van Jan Dirck Bollen en Lijsbeth Pauwels 
vanBerse. 

6. HenricJan vanHersel, over 1. vóór 1485, tr. I]daPeterGhijsbrecht (Eijgenbroots),2'5 overl. na 1485. 

Vlb Jan Jans van Hersel, tr. Margriet, natuurlijke dochter van Dirck Goessen Neven (Schoen
makers) en Heijlwig Jan Bruijsters. 226 

Jan tranporteert in 1481 een huis en hof in de Kerkhof aan Wouter Wouter Thijs Bacx."' Op 25 mei 1491 
transporteert Jan het huis en hof in de Kerckpat die zijn vader gekocht had van Godevaert heer Willems 
natuurlijke zoon van de Roteler in ruil voor een stuk land bij dat water geheten die Lerpt, aan Dirck Go
sen Nevens, onsemede scepen.22• Op 26 mei 1523 doet Jan met zijn kinderen heer Jan, Henrick en Willem 
een donatie aan de provisor van het gasthuis van Oirschot."• Jan transporteert op 15 november 1541 de 
tocht in het vijfde gedeelte van alle erfelijke gronden aan Dirck, zijn zoon, die deze transporteert aan 
Willem, zijn broeder.130 
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Uit dit huwelijk: 

1. Heer Jan van Hersel, priester, kanunnik te Boxtel, pauselijk notaris, kapittelnotaris, wordt 

op 23 mei 1512 benoemd tot rentmeester van het kapittel. ' 3' Hij transporteert op 24 janu

ari 1536 de helft van de Hoersenbeempt te Spoordonk aan Henrick van de Lusdonck.'3' 

Heer Jan heeft een zoon: 
A. heer en meester Gerardt natuurlijk zoon heer Jan van Hersel. 

Hij maakt zijn testament op 3 september 1590 voor heer Danels Verrijt, priester en notaris. Zijn 
erfgenamen transporteren op 30 maart 1593 een beemd genaamd de Hedinge onder Hedel aan 
Aerden Dirxsen. 233 

2. HenrickJan vanHersel. 
Hij is mogelijk de vader van Heijlke Henrickx van Hersel, getrouwd met Jan Everts. Hun dochter 
Anneke, huisvrouw van Corstiaen Michiel Corstens wordt in 1593 genoemd als erfgename van 
heer Geraerdt van Hersel. 

3. WillemJanvanHersel, volgtVIIc. 
4. DirckJan van Hersel. 
5. Marie Jan van Hersel, tr. Jan Jacob Stockelmans, zn. van Jacob Jan Stockelmans en Heijlwig 

Geraert Henrick van Gestel. 
Heijlwich, de weduwe van Jacop Stockelmans, draagt op 29 juli 1538 de tocht in een erfgeld van 
twee Carolus gulden per jaar over aan heer Jan Jans van Hersel, kanunnik te Boxtel en Bartholo
meus J acops Stockelmans als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Jacob Stockelmans 
bij Marien, dochter Jan van Hersel.234 Jacob, Jan en Geraert, kinderen van Jan Jacop Stockelmans 
bij Marieke dochter wijlen Jan van Hersele transporteren op 17 april 1553 het vijfde gedeelte van 
een stuk erfenis genaamd die Hopt aan Willem Janssoen van Hersele, die daarvoor een erfgeld 
gelooft.'" 

Vllc Willem Janszoon van Hersel, tr. Fyken Jan Michiels. 
In 1536 schenkt Hili eken, dochter Goesen van den Grinde, de huishoudster van heer Ricald van Merode, 
kanunnik te Oirschot, en moeder van Ardt van Merode, haar bezit aan Willem Janszoon van Hersel en 
zijn vrouw Fyken op voorwaarde dat dezen haar tot haar dood zullen onderhouden.'36 Willem is ziek 
op 23 augustus 1541 als hij met Fijke zijn testament maakt voor de schepenen van Oirschot.'37 Willem 
en Fijke leven nog beiden als zij op 13 april 1564 hun testament vernieuwen.''' Willem transporteert als 
weduwnaar samen met zijn kinderen uit kracht van testament op 28 januari 1572 een akkerland in de 
Kerkhof aan Jan Matheeuwsen voor 120 Carolus guldens.'39 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirck Willem van Hersel, volgt VIIIe. 
2. Marieke Willems van Hersel, tr. Aert Henrick van der Ameijde, advocaat bij de Raad van Brabant 

te Brussel. 

3. Marcelis Willems van Hersel, volgt VIIIf. 

4. Margaretha dochter Willem vanHersel, over 1. vóór 1572, tr. Rycalt Henrick Schoetmans. 
Willem van Hersel, Peeter Eelen Dircks, Jorden die Metser en Adriaen Roeloffs treden in 1561 op als 
momboiren over de onmondige kinderen. Rycalt is dan wijlen. ' 40 

5. Cathalijn Willem vanHersel, tr.Jan Goijaerts, over!. vóór 1572. 

6 . Heijlke Willem vanHerssel. 
7. Jenneke Willem van Herssel. 

Vllle Dirick Willem Jan van Hersele, tr. Heijlwich, dr. van Henrick Jans en Agneesken Dirck 

Aerts.'4' 

Uit dit huwelijk: 
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1. Marcelis Dirck Willems van Hersel, volgt IXc. 

2. JanDirck Willems vanHersel, volgt IXd. 

3. Sophie Dirck Willems van Hersel. 

IXc Marcelis Dirck van Hersel, tr. Catharina Aerts van den Dijck, begr. Best 27-10-1632 ( als Catha

rina Marcelis van Hersel). 
Marcelis gelooft op 10 april 1627 een bedrag van 150 Carolus guldens uit geldlening aan Marike, de 
weduwe van Jan Aerts van den Dijck en haar dochter Jenneke. "'' Hij bezit goederen die gelegen zijn te 
Aarle. De kinderen delen op 13 april 1638 de nalatenschap van hun ouders."'' 

Uit dit huwelijk: 

1. Aert Marcelis van Herssel. 
2. Jacob Marcelis van Herssel, volgt Xd. 

3. CorneliaMarcelisvanHerssel, tr. WillemPeetersen. 
4. Merike Marcelis van Herssel, tr. Best 27-1-1639 Wouter Marten Gru9·ters, begr. Best 21-2-1652, 

zn. van Marten Goort de Gruijter en Anneke Goort Adriaen de Crom. 
Uit dit huwelijk worden te Best vijf kinderen gedoopt. Haar man deelt op 7 januari 1640 een stuk 
land uit de erfenis met zijn zwager Jacob.,.. Goort, Marten en Aart, kinderen van Wouter Martens 
de Gruijter en Mericken Marcelis Dirck van Heersel, delen op 1 maart 1673 de nalatenschap van 
hun ouders, bestaande uit goederen gelegen onder Aarle."'' 

Xd Jacob MarcelisvanHersel, tr. Best 29-5-1644 Maria Goijaerts. 

Uit dit huwelijk: 

1. Marcelis, ged. Best 11-3-1645. 

IXd Jan Dirck Willems van Hersel alias van Loven, begr. Oirschot 28-3-1633 (als Jan van Loven) 
tr. januari 1619 MaijkenJacobs, die waarschijnlijk afkomstig is uit Leuven, begr. Oirschot 2-1-

1675 (als Meriecken van Loven). 
Daniel Jan van Boxtel en Henrick Jans Jacopse verklaren op 15 januari 1651 voor notaris Leermackers 
dat Meriken, weduwe van Jan van Herssel, gunstig bekend staat. "'6 Maijken verleent op 16 oktober 1654 

procuratie aan Daniel de Metser, notaris te Leuven, om namens haar een jaarlijkse rente uit een sestien
deel onbedeijlt in een huis in de Hoelstraat in Leuven te verkopen."'' Marijke van Loven, de weduwe van 
Jan Dircx van Hasselt verklaart op 6 mei 1667 dat Jacob Seelants de rogge die hij gekocht heeft van Mr. 
Vollenhoo opgeslagen heeft op de zolder van haar huis in het Begijnhof.,.. 

Uit dit huwelijk: 

1. DirckJansevanHerssel, ged. Oirschot 17-4-1621, begr. ald. 24-11-1675 (als zoon van Merieken 
van Loven). 
D'eersame Dirck Janse van Hersel maakt op 12 januari 1653 zijn testament voor notaris Johan 
Goossens jr. ' 49 Hij bepaalt dat zijn moeder sal trecken ende profitheren alle sijne testateurs goederen. 

2. Mr Adriaen van Herssel, ged. Oirschot 19-4-1630. is eigenaar van een rente uit een huis in 

Leuven, over 1. vóór 1654, als zijn moeder de betreffende rente te koop laat aanbieden. 

Vlllf Marcelis Willem Jan van Hersele, over 1. vóór 1572, tr. Dingen, dr. van Jan de Momboir. 
Zijn kinderen transporteren op 20 juni 1592 huis, hof, schuur en erfenis gelegen tot Audenhoven aan 
Adamen Bartholomeus Peters. ' 50 

Uit dit huwelijk: 

1. Andries Marcel is Willems van Hersel. 
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z. Fijcke Marcel is van Hersel, tr. Dirck]anHenricks. 
3. Everden soen Marcelis van Hersel, woont in 1592 in de stad Mechelen. 

4. Catharina Marche/is van Hersel. 
5. DirckMarcelis van Hersel. 

Vlc Steven Jan van Hersel, over 1. vóór 1533, tr. (1) Aleijt (Aloije) Merten Steenmetsersdochter; tr. (z) 
GheertruijdAnsem van Lievelt.25' 

Hij gelooft op 1 februari 1487 14 lopen rogge erfpacht uit een huis en aangelag gelegen te Notelen aan 
Danel Danel heer Henricks. ''' Op 10 februari 1488 gelooft Steven aan Peter Art Danels Zwevers ten be
hoeve van Helena, Lisbet, Marie en Peter, de kinderen van Gielis Peter Art Danels bij Adriana Henrick 
Penninxsdochter zeven lopen rogge erfpacht uit een huis te No tel. '53 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jan Steven van Hersel, over 1. vóór 3-1-1524, tr. ErmgardPeter Wouter Alarts. 
Op 15 februari 1498 gelooft Steven aan Jan, zijn zoon, verwekt bij Aloije Merten Smetserdochter, 
sijne voor wijve 25 peters uit een erf op de No tel. ''4 Met bijstand van zijn vader transporteert op 24 
februari 1504 zijn deel in een huis, hof en erf te Notelen ten behoeve van Engelen, weduwe van 
wijlen Merten Stenmetsers. ' 55 Op 27 februari 1513 deelt hij met zijn oom Arnt Marten Stenmetsers 
een erfenis. De beemd in de Notel die hij krijgt toebedeeld transporteert hij dezelfde dag aan de 
Heilige Geest van Oirschot, onder andere vertegenwoordigd door Loewich van Herssel.' 56 Jan is 
overleden voor 3 januari 1524 als Ermgarde als zijn weduwe met Jan van Hersel, haar zoon, voor 
zichzelf en voor zijn onmondige broeders en zusters het huis van Pulle transporteert aan Jan Peter 
Co melissen. ' 57 

Uit dit huwelijk tenminste: 
A.Jan]anSteven vanHersel. 

Uit het tweede huwelijk: 

z. HadewijchSteven vanHerssel, tr. Marten Jan Willem vanAelst, bierbrouwer, zn. van Jan Willem 

van Aalst en Bertha Aert Mengelen. 
Marten transporteert op 4 november 1533 een jaarlijkse erfrente uit een huis in de No tel aan Arden 
Claeus Schepens als provisor van de H. Geest van Oirschot. ' 58 Marten ligt ziek te bed als hij op 15 

april 1540 metHadewich zijn huisvrouw voor de schepenen zijn testament maakt. ' 59 

3. Ansem Stevens van Herssel. 
Hij gelooft op 3 februari 1540 als schuldenaar 34 gouden Carolus guldens aan de kinderen van 
Jan Dircx voor de koop van een beempd geheten die Mortel gelegen te Ameijden. ' 60 Op 30 maart 
1541 transporteert Ansem een beemd geheten die Hanedonk ter Ameijden aan Anthoniske Dirck 
Corstiaens.' 6 ' Zijn dochter (bij een onbekende vrouw) is Lijsbeth Ansem Steven, tr. met Jan Henrick 
Daniel.' 6' 

4. Lijsbeth dochter Steven van Herssel, tr. ( 1) Antonis van Diepenbeeck ' 63; tr. ( z) Goijaert Aerts Elis. 
Zij koopt op 7 februari 1566 van Adriaen Roelofszoon een akker in de Notel voor 34 Carolus 
guldens.'64 Beatrix, de weduwe van Gevart Goijaert Martens, geassisteerd met Daniel haar zoon, 
transporteert omstreeks 1600 een akkerland geheten den Langenacker te Notel die zij verkregen 
heeft van Elisabeth dochter Steven van Hersel, weduwe van Goijaert Aert Elis in 1574, aan Dielis 
Niclaes Vlemmincx . 26s 

5. Aleijt Stevens van Herssel, tr. Antonis van de Velde, bierbrouwer, zn. van Dirck Corstiaen van 

de Velde en Cathalijn Bartel van Esch. 
Hun kinderen delen op 3 december 1558 een huis, hof en aangelag gelegen op de Kerkhof. Die 
kinderen zijn Dirck, Willem Cornelis van Beerwinkel als man van Catelijn, Bogaert Meeuw Hoog
aerts als man van Eva enJoerden Willem Goijaertsoon als man van Heijlwigen.'66 

6. Cathalijn Stevens van Hersel, te.Jacob Daniel Smetsers, bierbrouwer, zn. van Daniel Smetsers 

en Sophia.267 
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Afkortingen: 
BHIC = Brabants Historisch Informatie Centrum; GAsH = Gemeente Archief 's-Hertogen
bosch; RHCe = Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar J el tema-Keuning] 
DOOR T.DEJONG 

.1 

Pieter Jans Jeltema, geb. Kollumerland c.a. 4-12-1813, koperslager te Bergum (gem. Tietjerk
steradeel), overl. Tietjerksteradeel 7-12-1893, zn van Jan Pieters Jeltema en Elisabeth Tjerks 
Zijlstra, tr. Kollumerland c.a. 4-5-1842 Sjoukjen Jans Keuning, geb. Kollumerland c.a. 26-1-1816, 

overl. Tietjerksteradeel 6-7-1894, dr. van Jan Andries Keuning en Yke Daniëls de Vries. 

Dit huwelijk bleef kinderloos. 

De dacering van de portretten en de naam van de fotograaf zijn onbekend. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
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Goudkuil 

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

DOOR AAT ÜOSTERBROEK 

Deel 2 (vervolg van pagina 393) 

IV d. Wouter Cornelissen ( de jongste) ( op de, van den) Goudkuil ( op den Corler, in Wenum), be2i tter 
van de herengoederen Ritberg aentvelt in Orden en Goedwel te Wenum, alsmede van de goede
ren de Goudkuil en de Cor/er in Wenum, alles te Apeldoorn, over 1. circa 1728-1729, tr.Jantje (Jan
tien,Jentje,Jenneke) Jans, overl. circa 1728-1729, dr. van Jan Henricx op de Corler en Gerritje 
Gerrits op den Corler. 
Jantje tr. (1) Hendrik Teunissen Buijtenhuijs.171 

Wouter de jongste verwerft, waarschijnlijk vooral dank zij zijn huwelijk, een vrij aanzienlijk grond
bezit, hoofdzakelijk in de buurtschap Wenum onder Apeldoorn. In 1678 valt hem door huwelijk een 
tijnsplichtig perceel toe, dat eerder had behoord aan zijn schoonmoeder Gerritien Gerrits op de Cor
ler.'7' Op grond van het magescheid d.d. 5 juni 1661 verwerft Wouter het herengoed Ritberg aent velt, hij 
verkrijgt daarvoor de investituur op 3 april 1680 en voor de laatste maal oprukking op 2 mei 1720." 

Wouter neemt de naam Goudkuil aan in 1682 als hij door aankoop het tijnsplichtige goed de Goudkuil 
verwerft, dat grotendeels op naam stond vanPeeterThoenissen in de Goltkuyl en voor een kleiner deel van 
Toenis Goerts aende Suevenhuijse.'73 In 1685 erft hij 5/4 morgen inZuijtbroecvan zijn schoonmoeder.'74 

In 1686 wordt wederom van enkele percelen vermeld dat zij aan Wouter zijn behijlickt: een campje aen 
de Goor straetdat sinds 1678 toebehoorde aan Henrick Gerrits Buijtenhuijs op de Corler en vier percelen, 
samen groot circa zes morgen van Geertien Geerts op de Corler.'75 

Het echtpaar woont op de boerderij Goudkuil in de buurtschap Wenum, zij bezitten ook de nabijgele
gen boerderij de Cor/er (Wouter wordt enkele malen aangeduid met de naam op den Cor/er), op 24 januari 
1700 verwerven zij een herengoed te Wenum, dat later wordt aangeduid als Goedwel. 176 

In 1693 krijgt Wouter enkele percelen in een herengoed in Wenum voor 24 jaar in pandschap voor 
f 1460.177 In 1716 verwerft hij de kinderacker in de Wenemer Enck, die eerder had toebehoord aan Hesselt 
Gerrits Buijtenhuijs.'78 

Op 14 februari 1728 wordt een transport ingeschreven, waarin Gerrit Goudkuil (Vi) en Lucretia 
Ensink, echtelieden, een huijs schuer en hoff inden dorpe van Apeldoorn daer den Croon uijthangt aen d'straet 
overdragen aan Wouter Cornelissen van den Goudkuijl en Jantje Janssen. Deze akte is doorgehaald, 
waarna het pand op 8 juni 1730 wordt getransporteerd aan Bernhardus Proper en Heijltje Gerrits, ech
telieden, voor f 1500.179 In 1729 worden verschillende tijnsplichtige goederen op naam gezet van hun 
zoon Cornelis en andere op naam van Jantjes voorzoon Bartold Henricksen Buijtenhuijs. '80 Op grond 
van de hiervoor genoemde feiten wordt verondersteld dat het echtpaar in 1728 rustig wil gaan leven in 
een huis in het dorp Apeldoorn, maar dat zij in 1728 of 1729, voordat zij het huis hebben betrokken, zijn 
overleden. 

Op 24 januari 1731 wordt goedkeuring verkregen op een magescheid, op grond waarvan Goedwel in 
bezit komt van zoon Lubbert en Ritberg aentvelt van de zonen Gerrit en Lubbert met hun huisvrouwen. 
Jantje had uit haar eerste huwelijk twee kinderen: Bartold Hendriksen Buijtenhuijs, geboren vóór 
1674, oudste zoon, en Jan gedoopt Apeldoorn 1 november 1674. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Wouters, ged. Apeldoorn 29-10-1682, mogelijk jong gestorven. 18 1 

2. Peterken Wouters, ged. Apeldoorn 3-5-1685. 
Niet te verwarren met haar nicht Peter ken Wouters van Asselt (Vb ). 

3. Hendrik Wouters, ged. Apeldoorn 4-9-1686, tr.JennekenHendriks Brink. 
Uit dit huwelijk: acht kinderen ged.Apeldoorn 1724-1741 (zie De Beer VIe).''' 

4. Gerrit Woutersen Goudkuil, volgt Vi. 
5. Lubbert Woutersen Goudkuil, volgt Vj. 
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De Goudkuil is nog steeds als boerderij in gebruik. De huidige gebouwen dateren 
uit de 19d' en 20"' eeuw (foto auteur) 

Vi. Gerrit Woutersen Goudkuil, medebezitter van het herengoed Ritberg aent velt, overl. verm. 
Apeldoorn circa 1742, otr./ tr. Deventer/Apeldoorn 30-10/14-11-1717 Lucretia Ensink, geb. verm. 

Deventer, overl. Deventer 24-9-1753, dr. van Derk Sweers Ensinck en Maria Wolsink. 
Gerrit en Lucretia wonen 10 december 1727 in een huis op de kerken gront in den dorpe van Apeldoorn aen de 
straet; op die datum vestigen zij er een hypotheek op vanf 150. Dit is het huis dat zij kort daarop verko
pen aan Gerrits ouders (zie IVd) en op 8 juni 1730 aan Bernhardus Proper en Heijltje Gerrits, echtelie
den.''' 

Op 25 januari 1743 transporteert Lucretia Ensink, weduwe van Gerrit Goudkuil met haar kinderen 
Cornelis en Andries Goudkuil de helft van het heren goed Ritberg aent velt••• met nog een aantal andere 
goederen, voor f 1500 aan haar zwager Lubbert (Vj). De transactie wordt pas op 11 november 1761 door de 
Rekenkamer goedgekeurd.''' 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Cornelis (Knel is) Goudkuil, ged. 30-9-1718, vertrekt omstreeks 1743 naar Den Haag,186 brood
bakker ald., ald. kinderen. '87 

2. Andries Gerrits Goudkuil, ged. 30-6-1720, overl. Deventer 15-10-1797, tr. Amsterdam Chris
tinaHomoet, dr. van Lubbert Wouters Homoet {IVc-3), ald. kinderen. 

3. WouterGerrits Goudkuil, ged. 20-6-1723, verm. jong gestorven, in elk geval vóór 25-1-1743. 
Zie verder De Beer VIf, VIIe en VIIf. 

Vj. Lubbert Woutersen (op de) Goudkuil, ged. Apeldoorn 4-8-1693, grondbezitter te Wenum, be
zitter van de herengoederen Ritberg aentvelt te Orden en Goedwel te Wenum, boerscholt van de 
Wenumermark (1756), '"" ovcd./ begr. i\peldoorn 2/6-10-1770, tr. LubbertjeAelberts (zie Va-1). 
Het echtpaar verwerft op den duur al het grondbezit van Lubberts ouders en voegt daar nog het een 
en ander aan toe. Op 7 mei 1728 draagt Peter ken Wouters (Vb) haar pandrecht op een deel van]onckeren 
Erjf en Olden WillemMullers steedjen over aan Lubbert en Lubbertje.9' Uit de aanslag in de verponding van 
1747, dief 49-14-6 beloopt'89 blijkt dat Lubbert tot de hoogstaangeslagenen behoort. Een opsomming 
van de goederen is ook te vinden in het magescheid d.d. 30 april 1764, opgemaakt tussen vader Lubbert 
en zijn kinderen na het overlijden van moeder Lubbertje.'90 Op 20 januari 1766 verkoopt en op 26 mei 
1766 transporteert Lubbert 1/4 deel van een vol deel in de Hoog Soerder Bosch en markt, [ ... ] met alle desselfs 
Rechten en geregtigheeden van Heijden, Weijden, Turf, Garden en alle aankleeven van dien, soo als Lot en Bijl geeft 
voor f 3300 aan de Prins van Oranje. '9' 
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Uit dit huwelijk: 

1. JannetjeLubberts Goudkuil, over 1. op 't Loo 29-12-1775, begr. Apeldoorn 4-1-1776, tr. (1) Apel
doorn 1746 (met dispensatie als broers en susters kinderen)82 Wouter Cornelissen van Asselt 
(zie Vla); tr. (2) ca. 1761Jan Willems, overl. Noord-Apeldoorn 9-8-1806. 
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen (zie De Beer VIIa), uit het tweede huwelijk drie kinderen 
( zie De Beer VIIg). '9' 

2. Cornelia (Lubberts) Goudkuil, ged. Apeldoorn 25-4-1723, begr. Deventer (Bergkerkhof) 4-7-

1770, tr. (1) Henrik Theunis Buitenhuis, tr. (2) Gerrit Stegeman (zie De Beer VIIh). 

3. AalbertieLubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 6-5-1725, over 1. ald. vóór 22-9-1726. 

4. Aalbertie (Aaltje) Lubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 22-9-1726, overl./begr. ald. 3/9-11-1770, 

tr. Wouterus Staal, overl./begr. Apeldoorn 7/14-3-1794 (zie De Beer VIIi). 193 

5. Wouter Lubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 24-10-1728, verm. jong gestorven. 

6. Janna Lubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 14-1-1731, overl./begr. Apeldoorn (op Hattem) 
8/14-3-1761, tr. Peter Eckenhuis, knecht op de Ruitermolen II, papiermaker op Klein Hat
tem III te Apeldoorn, '94 over 1. vóór 15-8-1771. 
Uit dit huwelijk zes kinderen, waarvan drie jong overleden (zie verder De BeerVIIj). '95 

7. Woutertie Lubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 3-8-1732, overl./begr. ald. 14/18-5-1762, tr.Jan
nes Gerrits, postiljon, overl./begr. Apeldoorn 29-1/6-12-1801. 
Uit dit huwelijk één kind (jong over!.) (zie ook De Beer VIIk). 

8. AalbertLubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 1-1-1734, bewoner van de Goudkuil, bezitter van 
het herengoed Ritberg aent velt, 196 over 1. Apeldoorn 9-9-1808 ( datum aangifte), tr. (1) N.N., 

overl. Apeldoorn 29-5-1766; tr. (2) Jenneken Geurts Diesberg, ged. Apeldoorn 31-1-1740, 

overl./begr. ald. 23/27-4-177 4, dr. van Geurt Arends en Geertje Peters; otr./tr. (3) Apeldoorn 
22-4/14-5-1775 ElsjeAbrahams, ged. Apeldoorn 8-3-1744, overl./begr. ald. 8/14-4-1785, dr. 
van Abraham Claassen en Grietje Aarts. 
Uit het eerste huwelijk één kind (doodgeboren), uit het tweede huwelijk vier kinderen, waarvan 
twee jong overleden, uit het derde huwelijk drie kinderen, waarvan één jong overleden (zie verder 
De Beer VIII). '97 

9. Gerharda Lubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 3-6-1736, overl./begr. ald. 2/8-12-1751. 

10. HendrinaLubberts Goudkuil, ged. Apeldoorn 23-2-1738, verm. jong gestorven. 

Aert Woutersen, Den Pas 
Illh. Aert (Arnt) Woutersen, bezitter van het heren goed Den Pas in de buurtschap Orden onder 
Apeldoorn,'98 over 1. vóór 1654, tr. TruijtienAlberts (Trijne Eibers), over 1. vóór 29-1-1662.'99 

Aert erft van zijn vader een kindsdeel van Den Pas. De zaal weer daarvan is aanvankelijk in bezit van zijn 
oudste broer Jan Wouters, die deze'00 op 30 juli 1649 overdraagt. In de verponding van 1652 wordt Aert 
aangeslagen voor Den Pas met een huis en hof en zes mud zaailand.'°' De niet aan Aert overgedragen 
kindsdelen van Den Pas zijn op 29 januari 1662 nog in het bezit van de andere erfgenamen van Wouter 
Jansen Homoet (zie II); waarschijnlijk zijn deze later uitgekocht door de erfgenamen van Aert Wouter
sen. De zaal weer vererft van Aert op zijn oudste zoon Aelbert, het herengoed blijft onverdeeld bezit van 
zijn gezamenlijke kinderen. In de liggers van herenguldens is van deze transacties en verervingen niets 
terug te vinden. Op 19 augustus 1669 krijgen de nog in leven zijnde kinderen van Zal: Acrt woltcrs en 

TruijtienAlberts goedkeuring op een verpanding voor zes jaar van het molenplaatsje, waarop de molen 
van Zal: Willem Thimans staat (zie II). De verpanding geschiedde int openbaer nae voorgaende affixie van bi/
letten, bij den keerssenslach aan Daniel Paulssen. De indruk bestaat dat ook de rest van het herengoed niet 
door de bezitters wordt geëxploiteerd, maar verpacht is. 

Op 21 oktober 1669 krijgt zoon Wouter investituur in den Pas: zijn broer Aelbert is voor enige jaren 
overleden zonder lijfserven en het goed is bij Zijtvall (=inde zijlinie) op hem vererfd. Dat is ook gebeurd 
met het deel dat had toebehoord aan zijn zusters, die naAelbert zijn overleden ( de namen van deze zusters 
zijn overigens niet gevonden). Het goed blijft daarna lang in bezit van Wouter, de laatste oprukking vond 
plaats op 8 september 1725. Op 18 januari 1732 krijgt zijn achterneef Andries Aarts (VIg) investituur. 
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Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker): 

1. A(e)lbertAertsen, oudste zoon, kinderloos overl. enige jaren vóór 1669. 
2. Wouter Aertsen (Arissen) (van Orden), bezitter van het herengoed den Pas, over 1. tussen 8-9-

1725 en 18-1-1732 (verm. ongehuwd en kinderloos). 
Op 9 juni 1716 krijgt hij goedkeuring op een dispositie, waarin hij bepaalt dat, indien hij zonder 
lijfserven zou komen te overlijden, Den Pas versterft op zijn broer Lubbert, respectievelijk diens 
gezamenlijke kinderen, waarbij de zaal weer toekomt aan de oudste.'°' Wouter erft in 1720 de tijns
plichtige tuin van zijn zuster Woutertien, in 1726 gaat deze over op hun broer Lubbert Aertsen 
papiermaker. 

3. WoutertienAerts (van Orden), bezitster van een tijnsgoed in Orden, over 1. ca.1720. 
In de tijnsregisters is zij genoteerd als bezitter van de tuin, direct na]ohan Wolters tOrden (I), in het 
jaar 1720 wordt zij als zodanig opgevolgd door haar broer Wouter. ' 03 

4. CornelisAertsen, genoemd 19-8-1669.'04 

5. LubbertAertsen, volgt IVe. 

IVe. LubbertAertsen (Arissen), mr. papiermaker te Orden (1676), bezitter van de herengoederen 
Ritberg aent veen en De Beentercamp te Wenum, 205 over 1. circa 1731, tr. Teunisje Dries, over 1. tus
sen 3-9-1722 en 18-1-1732,'06 dr. van Dries Cornelissen (Nieland), mr. papiermaker op 't Loo, en 
Steventje Thonissen. 
Lubbert en Teunisje erven omstreeks 1684 van haar ouders 5/8 van deHennemansmolenI,'07 waarLubbert 
het papiermakers bedrijf uitoefent. In dat jaar voert Lubbert ook enkele civiele processen en wordt hij 
twee maal veroordeeld tot een Heerenpond boete wegens vechten.'°' In 1699 procedeert Lubbert tegen 
zijn zwager Reijnder Lamberts over het onverdeeld gebleven deel van de nalatenschap van hun moeder 
resp. schoonmoeder.2°• Het echtpaar verkrijgt uit deze nalatenschap de helft van het herengoed De Been
tercamp te Wenum; na hun mede-erfgenamen Cornelis enJenneken Driessen te hebben uitgekocht, krij-

:!'"1 4 .' . 
.. ,,..,,~·., ,..,,, ..._ /~ ."" ·r f .. ~ 

1 :. ,,. ,.._ 1 

./ "' ' . I ' • ,...-•' • 1 \, r' 
. . .. . \ ""• l 

• . • .iY ,,;., 

.;; 

~ ~ 
~- ' . • t · 
~ ·: 

"• .. ~ . . ~ -- ~~~· \.:. 
.... ...,. 

·-
Hennemansmolen, na 1815 ook aangeduid als Waterloo. Naar een tekening van WillemLieman uit 1891 

(collectie CODA) 

Gens Nostra 62 (2007) 



gen zij op 4 november 1702 investituur en oprukking; de laatste oprukking krijgen zij op 3 september 
1722. '°6 Op 3 februari 1703 legt Lubbert een getuigenis af, hij is dan 53 jaar oud. "0 In 1731 gaat de tuin bij 
Orden over op Lubberts kleinzoon Willem Brouwer (Vm-5) te Loenen"' en op 18 januari 1732 krijgt Lub
berts kleinzoon Andries Aerts (VIg} investituur in Den Pas. In hetzelfde jaar gaat Ritberg aent veen over op 
Lubberts zoon Cornelis. " 2 Aangenomen wordt daarom dat Lubbert omstreeks 1731 is overleden. 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. TruitjenLubberts, ged. 23-12-1674, verm. jong gestorven. 
2. Aart Lubberts, volgt Vk. 

3. Cornelis Lubberts (van den Berg), volgt Vl. 

4. Zeger Lubberts, ged. 5-3-1682, kinderloos over 1. Apeldoorn vóór 1707.213 

5. DriesjenLubberts, volgt Vm. 
6. NieskenLubberts, volgtVn. 

Vk. Aart Lubberts, ged. Apeldoorn 26-7-1676, mr. papiermaker te Loenen,214 overl. Loenen 

1731,2 15 tr. Luytjen Gerrits, ged. Apeldoorn 22-8-1675, overl./begr. ald. 15/21-1-1747 (ten huize 
van Jan Terborg bij het dorp), dr. van Gerrit Gerritsen op Berghhuis en GeertjenJansen Coec
koeck ( doop en ouders niet geheel zeker). 
Aart is papiermaker op De Bovenste Molen II tegenover de Horsterkamp te Loenen. 216 Van zijn vader erft 
hij 1/4 part in de Hennemansmolen I te Orden, welk part later in gelijke delen vererft op zijn kinderen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Andries Aarts, oudste zoon, volgt Vlg. 
2. HendrikAarts Brouwer, volgt VIh. 

3. TeunisjenAarts, volgtVIi. 

Vlg. Andries Aarts, mr. papiermaker te Loenen, overl. Loenen 1742-1743, otr./ tr. Loenen 25-

5/10-6-1736 (JM, JD) Henrica Capel, ged. Loenen 13-12-1711, overl./begr. ald. 24/28-5-1779, dr. 
van Henric Peters Capel, diaken te Loenen en Elisabeth Specking. 
Henrica otr./tr. (2) Loenen 26-7/11-8-1743 (JM van Apeldoorn, wed. alhier) Willem Cornelis Meijerink, pa
piermaker, overl./begr. Loenen 25/31-12-1784, zn. van Cornelis Willemsen Meijerink en Gijsbertje Jans 
Schut, papiermakers, eigenaars van de eerste Tiemensmolen te Wormingen onder Apeldoorn (Uit dit laat
ste huwelijk drie kinderen: Hendrik, Cornelis217 en Gijsbertjen Meijerink). 

Andries is na zijn vaders dood papiermaker op De Bovenste Molen II, daarnaast bezit hij 1/12 van de 
Hennemansmolen I "' en de herengoederen Den Pas te Orden en De Beentercamp te Wenum. 219 Na Andries' 
dood zet Willem Meijerink het bedrijf voort. In 1755 koopt deze de mede-eigenaren van de molen: ( de 
erfgenamen van) HendrikAarts Brouwer en Teunisje Aarts, uit en is dan volledig eigenaar. 215 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Loenen: 

1. Aartje Andries (Dries), ged. 14-7-1737, eigenares van de papiermolen in het Stro broek te Apel

doorn (1777-1793), overl./begr. Loenen 30-4/4-5-1809, otr./tr. Loenen 9/25-4-1762 (JM, JD, 
aan ha huis van W illem Mcijcrink ingetekend) Hendrik Wolters ter Hoeven, ged. Velp (Gld .) 

10-10-1728, papiermaker te Loenen, overl. ald. 9-4-1778, zn. van Wolter Ter Hoeve, koster 
te Velp, en Bartje van Waleveld. 
Hendrik begint als knecht bij Willem Meijerink en is vanaf 1768 eigenaar van de papiermolen in 
het Strobroek te Loenen, die daarna wel wordt aangeduid als Troeven meulentje. Na zijn dood zet 
zijn weduwe het bedrijf voort met hulp van haar zoons Hendrik en Andries." 0 

2. Elisabeth (Liebe)Andries, ged. 7-12-1738, over 1. Loenen 24-6-1779 ( ongehuwd). 
3. Luitjen (Lutje) Andries, ged. 16-10-1740, overl. verm. Laag-Soeren 8-2-1808, begr. Hall 15-2-

1808, otr. ( 1) Loenen 25-5-1764 (JM, geboortig van Eerbeek en te Apeldoorn woonagtig,JD, aan het 
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huis van Willem Mey·erink ingetekená), tr. Apeldoorn 1764 Geurt Pannekoek, papiermaker op 
Het Oude Klooster te Brummen, 221 overl./begr. Hall 26-10/2-11-1778, zn. van Abraham Pan

nekoek en Maria Schuts; otr./ tr. (2) Apeldoorn en Brummen/Hall 27-7/19-8-1787 (na beko
men attestatie van Apeldoorn,JM geboortig van Beekbergen en wonende thans te Apeldoorn, weduwe 
wonende te Eerbeek onder Hal0 Bernardus Jansen Nikkels, ged. Beekbergen 19-9-1762, mr. 

papiermaker te Laag-Soeren, markerichter, overl./begr. Spankeren (Laag-Soeren)/Hall 

22/28-2-1800, zn. van Jan Hendriks Nikkels en J acomina Jansen. 
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen. Na het vroege overlijden van Geurt verpacht Luitjen de 
molen, in financieel opzicht lijdt zij geen gebrek. De molen blijft nog lang eigendom van haar 
nazaten. 

Luitjen en Bernardus wonen na het huwelijk geruime tijd in Deventer. Als Marten Pannekoek, 
zoon uit het eerste huwelijk van Luitjen en papiermaker op de Veenmolen (Welbedacht) te Laag-Soe
ren, op 17 oktober 1795 overlijdt, komen zijn moeder en stiefvader uit Deventer naar Laag-Soeren 
en neemt Bernardus Nikkels (samen met Martens jongere broer Hendrik) het bedrijf over. Bij zijn 
dood is Bernardus tevens markerichter over de mark van Halle, Eerbeek en Coldenhove."' 

4. DriesjeAndries, ged. 26-8-1742, postuum. 
Op 29 maart 1811 verhuist zij met attestatie van Loenen naar Beekbergen. 

Vlh. HendrikAarts Brouwer, ged. Beekbergen 5-1-1716, bierbrouwer bij paleis 't Loo, bezitter 

van het heren goed Den Pas, overl./begr. Apeldoorn 3/8-5-1752 ( op het Loo), tr. Vaassen 5-6-1742 
Lubbertje Noijen (Nuijen) Nijland (Nieland), ged. Apeldoorn 20-2-1718, dr. van Neuije Cornelis
sen223 (Nijland), (mede)eigenaar van de papiermolen aan de Wildekampweg in Wenum, en 

Saertien Jansen (Middeling). 
De achternaam Brouwer wordt na 1742 gebruikt, de achternaam Nijland is bij de dopen niet vermeld. 
Hendrik erfde van zijn broer Andries de zaal weer en een gedeelte ( de helft?) van het herengoed Den Pas. 
Op 29 april 1752 kreeg hij daarvoor de investituur en verkocht het gelijk door aan zijn neefZeger Brou
wer (Vm-1). Hendrik bezit ook 1/12 van de Hennemansmolen I. In 1752 is Lubbertje bezitster van helft van 
de papiermolen in Wenum; samen met haar mede-erfgenamen verkoopt zij deze op 30 juli 1753 voor f 
3990 aan de Rotterdamse koopman Daniel de J ongh. 224 

Op 19 april 1755 zijn de kinderen Aart, Zara, Gerrit en Johanna Hendriks Aerts nog in leven. ws 

Uit dit huwelijk: 

1. Aard, ged. Apeldoorn 5-5-1743. 
2. Sara, ged. Apeldoorn 15-11-1744. 
3. Gerrit, doopdatum Apeldoorn 1-5-1746 is doorgehaald, verm. over 1. vóór de doop. 
4. Gerrit, geb. Apeldoorn (het Loo) 4-1747, ged. Twello 30-4-1747, verm. jong gestorven. 

5. Johanna, ged. Apeldoorn 8-1-1749. 

Vli. Teunisjen Aarts, ged. Beekbergen 23-3-1720, tr. (1)Jan ter Borg (ter Burg, Terborg), overl./ 
begr. Apeldoorn 6/12-2-1750 (by· 't dorp/in d' heerlij'kheiá), zn. van Berend ter Borg enJacomijntje 

Gijsberts; tr. (2) Arnoldus Mulder (Muller), ged. Apeldoorn 31-8-1721, overl./begr. ald. 9/13-10-
1784 ( in de Oude Moriaan), zn. van Hendrik Muller en Aal tien Buitenhuis. 
T cunisje bez ie, evenals haar beide broers, 1/12 van de Hennemansmolen I. Arnoldus is eigenaar van het 
waterrecht van de Ordermolen af tot op de Hennemansmolens. " 5 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Aard ter Borg, ged. 9-6-1743, overl./begr. Apeldoorn 11/13-8-17 43. 
2. Aard ter Borg, ged. 11-4-1745, verm. jong over 1. (bijschrift: obiit), maar niet vóór 19-4-1755. ' 05 

3. Jacomina ter Borg, ged. 31-3-1747, overl./begr. Apeldoorn 9/13-3-1750 (bij 't dorp/in de heerli_jk
heiá). 
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4. Bernardus ter Borg, ged. 25-8-1748, overl./begr. Apeldoorn 23/29-10-1750 (in 't dorp).226 

Uit het tweede huwelijk: 

5. Alida Mulder, ged. 24-3-1765. 

Vl. Cornelis (Cnelis) Lubberts van den Berg, ged. Apeldoorn 29-9-1678, mr. papiermaker op de 

Hennemansmolen I (1713-1742), administrateur van het St. Antoniushospitaal (1742), geërfde 
van Veluwe en gerechtsman in de Ordermark (1744), bezitter van het herengoed Ritberg aent 
veen, overl./begr. Apeldoorn 8/14-2-1757(in 't Slop), tr.Janna Gerrits, overl./begr. Apeldoorn 4/7-

10-1763 (in het dorp). 
De naam van den Berg wordt vanaf 1742 gevoerd, wellicht vanwege het bezit van het in 1732 verkre
gen herengoed Ritberg (aent veen). Op 24 september 1752 legt hij (omtrent 75 jaar oud) een verklaring 
af, waaruit blijkt dat hij, evenals eertijds zijn vader, gezworene is van de Ordermark." 7 In zijn laatste 
levensjaren komt Cornelis in financiële moeilijkheden, die uiteindelijk ook zijn zoon meeslepen. Van 
Janna wordt vermeld dat zij als weduwe innocent (krankzinnig) is. " 8 Na haar dood komt Ritberg aentveen 
in 1764 in bezit van Jacob Meijerink. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik van den Berg, volgt VIj. 

Vlj. Hendrik van den Berg (Nijdecken), ged. Apeldoorn 30-5-1715,229 papiermaker op de molen 

Klein Hattem III (1747-1750), mr. papiermaker (eigenaar) op de molen in 't Slop II (1750-1759), 
overl./begr. Apeldoornz7-9/1-10-1763 (op 't Liertje), tr. Berendina Ickmans (Eijkman, Ekmans, 
I]kmans), ged. Beekbergen 27-8-1715, dr. van Egbert Ickman, korenmolenaar op de Gasthuis
molen te Beekbergen, en Engelina As beek. 
Na vanaf 1747 gewerkt te hebben op de molen Klein Hattem III, koopt Hendrik in 1750 de molen in 't Slop 
II. Mede door de problemen van zijn vader gaat hij in 1759 failliet. De molen komt na een publieke ver
koping in handen van de lompenhandelaar Peter Middelburg (een van de voornaamste schuldeisers). 
Deze verwerft ook het aandeel in de HennemansmolenI, dat Hendrik van zijn ouders had geërfd en komt 
uiteindelijk in het volledige bezit van die molen.'30 Na het faillissement werkt Hendrik waarschijnlijk 
op de papiermolen het Liertje in Wormingen, hij is daar in elk geval overleden. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis van den Berg, ged. Apeldoorn 14-2-1740, verm. jong overl. (bijschrift: obiit). 

Vm. DriesjenLubberts, ged. Apeldoorn 13-9-1685, overl. Beekbergen 17-7-1710, tr. Cornelis Wil
lems Brouwer, bierbrouwer en eigenaar van de Ruitermolen I te Beekbergen. 
Cornelis tr. (2) Aaltje Hendriks van Amersfoort, dr. van Hendrik Jansen van Amersfoort, papiermaker 
op de Ruitermolen II te Beekbergen. 

De Ruitermolen I ( de Kleine molen) was vanaf omstreeks 1650 eigendom van de familie van Amersfoort. 
De laatste eigenaar, Jan Gerrit van Amersfoort, gaat in 1737 failliet en zijn bezit wordt publiek ver
kocht. 

Cornelis' zoon Willem Brouwer, toen al bezitter van de helft van het heren goed Den Pas, wordt voor 
f 6280 de nieuwe eigenaar van de molen, maar ook hij kan het niet bolwerken. Hij heeft grote schulden, 
waarvoor zijn vader, zijn halfbroer Zeger en zijn oom Jacob Gerrits Timmerman (zie Vn) borg staan. In 
augustus 1739 draagt hij al zijn bezittingen, waaronder de molen, zijn helft van Den Pas, inboedel, ge
reedschap en papier, voor f 8863 over aan de borgen, die daarna de molen aan anderen verpachten. Wat 
er van Willem geworden is, kon niet worden achterhaald; in elk geval is hij niet degene die in 1742 de 
Nieuwe papiermolen op 'tLoo verwierf.''' 

Zeger blijkt in 1749 eigenaar van de tuin te Orden, die dan wordt aangeduid als Den Hul akker; in 1763 
gaat de eigendom daarvan over op Gaart Boegen.''' Op 28 november 1752 transporteren Zeger en stief-
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moeder Aaltje-als erfgename van haar inmiddels overleden man - elki/3 van de molen c.a. aan het echt
paar Willem Derx en Lubbertje Henrix voorf 2750."' Zeger koopt op 29 april 1752 van zijn neef Hendrik 
Aarts (VIh) het herengoed Den Pas ( dat wil zeggen de zaal weer en maximaal de helft, hij verkrijgt de rest 
wellicht via zijn borgstelling) en verkoopt het op 13 maart 1759 aan Care! Wapencamp,'°4 de man die in 
1753 was benoemd tot opsigterover de Bosschen, Plantagien en het Park in deHoogeHeerlijkheijd 'tLoo. '34 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Zeger (Seger) Cornelissen Brouwer, ged. Beekbergen 5-1707, waard in de herberg het Posthuys 
bij paleis 't Loo, tr. Gerritje Warners Bosch. 

Uit het tweede huwelijk van Cornelis zeven zonen en een dochter, waaronder: 

5. Willem, ged. Beekbergen 27-6-1716, tr. Luytje Gijsberts. 

Vn. Niesken Lubberts, ged. Apeldoorn 16-2-1690, overl./begr. ald. 7/13-1-1757 (aan de Brink), tr. 
Jacob Gerrits (Timmerman), timmerman aan de Brink te Apeldoorn, overl./begr. ald. 24/28-8-

1744. 
Jacob treedt op als borg voor zijn oomzegger Willem (Vm-s) en verwerft zo een deel van diens bezit
tingen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Apeldoorn: 

1. Driesien]acobs, ged.1-3-1716, wrs. jong over 1. (bijschrift: obiit). 
2. Johanna]acobs, ged. 23-10-1718, wrs. jong overl. (bijschrift: obiit). 
3. Teunesi_jn]acobs, ged. 1-1-1720. 
4. Johannes Jacobs, ged. 18-1-1722. 
5. Geertru9}acobs, ged. 23-4-1724. 
6. Hendrik Jacobs, ged. 25-8-1726, wrs. jong overl. (bijschrift: obiit). 
7. Lubbert Jacobs, ged. 23-3-1729, wrs. jong overl. (bijschrift: obiit). 
8. Johanna]acobs, ged. 5-8-1731, wrs. jong overl. (bijschrift: obiit). 

5. Fragment kwartierstaat 
Generatie! 

1. Claesjen Cornelissen, overl. Apeldoorn 17-8-1712, otr. Barneveld 12-7-1668, tr. ald. 1668 
Wijn Teunissen (Raedemaecker) (van Bernevelt), ged. Barneveld 21-3-1641, landbouwer te 
Noord-Apeldoorn (Veldhuizen), over 1. Apeldoorn tussen 1708 en 1712. 

Generatie II 
2. Cornelis Woutersen van Asselt, pachter van het goed Asselt (1648, 1652), landbouwer en 

grondbezitter te Noord Apeldoorn (Veldhuizen), bezitter van vijf herengoederen, over 1. 
tussen 10-11-1660 en 4-6-1661, tr. vóór 25-7-1637 

3. Lijsken Roeloffs,, over 1. tussen 11-11-1663 en 11-11-1664. 

Generatie 111 
4. Wouter Jansen Homoet, bezitter van drie herengoederen, overl. circa 1637, tr. vóór 10-

1607 
5. Woutertjen Lubberts, overl. tussen 1-7-1626 en 7-7-1632. 

Generatie IV 
8. Jan Cornelissen Homoet, overl. vóór 1600, bezitter van twee herengoederen, tr. 
9. MechteltJanss, overl. na haar man. 
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6. Tenslotte 
Het verschil in omvang tussen het oorspronkelijk beoogde resultaat (het bovenvermelde 
stukje kwartierstaat) en de thans gepresenteerde fragment-parenteel maakt duidelijk dat het 
onderzoek behoorlijk uit de hand is gelopen. Maar er is geen reden om dat te betreuren: de 
materie is interessant, er werden leuke vondsten gedaan en de resultaten zijn- blijkens reeds 
ontvangen reacties - ook van belang voor anderen. Vooral om de laatste reden worden die re
sultaten nu gepubliceerd en wordt weerstand geboden aan de drang om daarmee te wachten 
tot nog meer bronnen zijn verkend. Commentaar op het gevondene en tips voor verder onder
zoek worden graag tegemoet gezien. Dank is verschuldigd aan de schrijvers van de vermelde 
publicaties en aan al degenen die van dienst geweest zijn met informatie en commentaar. 

Bijlage. Afzonderlijke (heren )goederen 
In dit onderzoek werd veel genealogische informatie ontleend aan registraties betreffende 
heren- en andere goederen. In verscheidene gevallen bleven deze goederen gedurende lange 
tijd (soms meer dan twee eeuwen) in de beschreven familie(s). Daarom wordt hieronder voor 
de belangrijkste goederen een overzicht gegeven van de relevante delen van hun geschiede
nis. 

De Breeck'35 

Het herengoed De Breeck in de buurtschap Essen onder Garderen wordt in 1607 als een bij
zondere zaalweer afgesplitst van het Beert Stevensgoedt ' 36 en gekocht door Wouter Jansen (II) 
en zijn vrouw Wou tergen Lubberts. Hun zoon Jan Woutersen (lila) erft het en ruilt het op 22 

januari 1642 met zijn broer Cornelis Woutersen (IIIc) voor Ritberg aentvelt, dat aansluit op het 
door Jan bewoonde goed Ritberg aentveen. Cornelis Woutersen neemt het goed waarschijnlijk 
niet zelf in gebruik. Op grond van het magescheid d.d. s juni 1661 komt het aan zijn dochters 
Jan tien en Willemken Cornelis, die het op 11 november 1664 verkopen . 

'! 

. , 
~l J• 
,.:,;F 

Van de hier opgesomde goederen zijn vrijwel geen oude afbeeldingen te vinden. Deze reproductie naar een 
tekening van Jacob Isaacs vanRuysdael (1628/29-1682) geeft echter een goede indruk van het Apeldoorn uit 

de 1;r/' eeuw ( collectie CODA) 
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Den Pas'04 (zie ook Homoet) 
Het heren goed Den Pas ofEgbertvan Ordensgoed ligt in de buurtschap Orden onder Apeldoorn. ' 37 

Volgens hetHerenguldensboek van 1547'38 is Den Pas dan in het bezit van Egbert (Engelbert, Eng
bert) van Orden, ' 39 maar hoort het de schout van Brienen toe. Later bezit Egbert het samen met 
Jan Cornelissen Homoet (I), op 18 februari 1571 neemt laatstgenoemde het geheel voor zijn 
rekening. ' 40 Op 29 oktober 1608 krijgt Wouter Jansen (II) investituur op het goed, maar in de 
herenguldensboeken staat hij al in 1607 als bezitter te boek. 2• 1 Het goed is dan verpacht aan 
Jan Hermensen. Op 14 september 1627 verklaart Thiman Jacobsen, dat hij van Wouter Jansen 
een hofstede op het goed Den Pas heeft gepacht en daarop ongeveer 1¼ jaar geleden een pa
piermolentje heeft gebouwd.'4' In een getuigenverklaring d.d. 20 september 1628 wordt het 
perceel aangeduid als een muelenplaets tot Ordenn op Homoets goet. De zaal weer komt in 1637 aan 
Jan Woutersen (11-1), het herengoed blijft (onverdeeld) bezit van de gezamenlijke kinderen 
van Wouter Jansen. In 1654 procederen deze kinderen en erfgenamen van Wouter Jansen te
gen Willem Thiemensen (zoon van ThimanJacobsen) over f 600 pacht van de grond, waarop 
de papiermolen staat.'43 Op 30 juli 1649 draagt Jan Woutersen de zaalweer met zijn kindsdeel 
over aan zijn broer Aert Woutersen (IIIb). Door vererving blijft Den Pas tot 1759 in het bezit 
van diens nakomelingen, dikwijls in enigszins onduidelijke verhoudingen. Nadien wordt 
het goed ook Hogen hof genoemd. De boerderij van die naam wordt in 1938 afgebroken voor de 
bouw van de Koning Willem Hl-kazerne. 244 

Tuin 
Omstreeks 1570 is Jan Cornelissen Homoet tijns verschuldigd voor een tuin onder Orden (de 
horto suo apud Orden).'45 Uit vergelijking van opvolgende tijnsregisters en de registers van de 
herengoederen blijkt dat gedurende lange tijd deze tuin in dezelfde handen is als Den Pas. Van 
beide wordt bovendien vermeld, dat ze lange tijd braak hebben gelegen en met lange heide be
groeid zijn geweest (ledich gelegen ende mit lanck heijt bewassen) en dat ze van de schout zijn aange
kocht. Het is daarom aannemelijk dat deze tuin binnen Den Pas lag of daar direct aan grensde. 
De laatste nazaat van Jan Cornelissen, die de tuin heeft bezeten was Zeger Brouwer (zie Vm-1). 
In 1763 ging het goed in vreemde handen over, het werd toen aangeduid als Den Hul akker. 

De twee Ritberggoederen 
Ritberg'63 wordt in 1571 ( of wellicht al eerder) verworven door Jan Cornelissen Homoet. Over 
dit goed wordt in de herenguldensboeken vanaf 1607 vermeld dat de helft van de heren
guldens betaald wordt door Jan Gijsberts.'46 Het goed blijkt dan gesplitst te zijn. Een deel 
blijft in bezit van Wouter Jansen (II), het blijft Ritberg heten en wordt voor de herenguldens 
vermeld onder Orden. Wouter Jansen verpacht dit goed aan Jan Hermansen,'47 later wordt 
het bewoond door zijn zoon Jan Woutersen (11-1). Het blijft door vererving en verkoop steeds 
in bezit bij nakomelingen van Wouter Jansen, aanvankelijk in de tak Ho[og]moet, maar op 21 
februari 1727 wordt het gekocht door Lubbert Aertsen (IVe), waarna het in 1732 overgaat op 
diens zoon Cornelis Lubbers. 2• 8 In 1764staat het op naam vanJ1cob Meijerinl<, ' 49 het is dan uit 

de familie verdwenen. 
Het andere deel van Ritberg 53 wordt voor de herenguldens geregistreerd onder de buurtschap 
Wormingen. Het wordt als regel aangeduid als een herengoed in Orden, maar in het register van 
de jaren 1668-1687 als Ritberch aentvelt; in dat register heet het oorspronkelijke goed 'tErffRit
bergh aentveen.'50 Hoewel deze namen maar enkele malen zijn aangetroffen worden ze voor de 
duidelijkheid in dit artikel regelmatig gebruikt. Uit (gedeeltelijk doorgehaalde) bijschriften 
in het herenguldensboek van 1618-1659 blijkt dat men niet meer kon achterhalen van wie Jan 
Cornelisse Homoet het goed destijds gekocht had en hoe dit van Jan Cornelissen Hoemoet of van 
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sijn soene Wolter Janssen gecommen is op Jan Ghijsbertszen. ' 5' Bijna vier eeuwen later hebben wij dat 
ook niet kunnen vinden. Het deel van Jan Gijsbertsen gaat over op diens zoon die, verwarrend 
genoeg, eveneens Wouter Jansen heet en die gehuwd is met Neeltgen Aelts. Zij verkopen het 
in 1620 aan (alweer verwarrend) het echtpaar Wouter Cornelissen en Thonisken Henrickz, 
vervolgens vererft het enkele malen in de zijlinie tot het op 25 juli 1637 na verkoop wordt 
getransporteerd aan Cornelis Woutersen (IIIa) en Lijsken Roeloffs,' 5' zoon en schoondochter 
van 'onze' Wouter Jansen (II). Zij verkopen het goed aan Cornelis' broer Jan (in ruil voor de 
Breeck), deze vermaakt het later aan zijn broer Jurrien, die het na enige tijd weer aan Cornelis 
verkoopt. Daarna vererft het steeds in de familie (tak Goudkuil).'53 In 1781 was het in bezit van 
A(a)lbert Goudkuil (Vi-8). 

Homoet' 54 

Duidelijk is dat Homoet en Den Pas iets met elkaar te maken hadden, mogelijk zijn het zelfs 
twee namen voor een en hetzelfde goed. Andere mogelijkheden zijn dat Homoet onderdeel 
was van Den Pas of juist andersom: Den Pas onderdeel van Homoet. Na Wouter Jansen duikt de 
familienaam Homoet enkele generaties onder en verschijnt weer in 1690, nu echter in ver
band met Ritberg. Dit laat ruimte voor de veronderstelling dat Den Pas en Ritberg beide hebben 
behoord tot een groter gebiedsdeel Homoet; daaromtrent kon echter geen zekerheid worden 
verkregen. In de oude verpondingsregisters (schildschattingen)' 55 zijn de namen Den Pas of 
Ritberg niet aangetroffen, wel wordt de naam Homoet meermalen vermeld. Het was gedurende 
langere tijd (minstens voor een deel) verpacht: in de jaren 1619-1627 wordt steeds melding 
gemaakt van de pachter op Homoet. 

Beentercamp'05 

Lubbert Aertsen (IVe) en Teunisje Dries verkrijgen in 1702 dit goed, gelegen in de buurtschap 
Wenum, uit de nalatenschap van hun (schoon)ouders Dries Cornelissen en Steventien Tonis, 
na hun mede-erfgenamen te hebben uitgekocht. Het vererft op hun kleinzoon Andries Aerts 
(VIg), wiens erfgenamen het op 3 februari 1748 verkopen (registratie 19 april 1755). 

Olden Willem Mullers steedjen,Jonckeren Erff' 56 

In 1651 kopen Cornelis Wouters van Asselt (IIIa) en Lijsken Roelofs twee herengoederen in de 
buurtschap Velthuizen (Noord-Apeldoorn), te weten: Olden Willem Mul/ers steedjen en 'tJoncke
renerfJ. Van het eerste is de saelweer groet 1/2 sch[epel] gesaijs waerop een huijs staetvan 3g[e]b[in]t; het 
omvat verder drie stukken bouwland en twee campgens bij 't huijs. VanJonckerenerff ontbreekt 
zo'n opgave, maar het is waarschijnlijk aanzienlijk groter.'57 

Na de dood van Gornelis en Lijsken worden hun herengoederen verdeeld onder hun kinde
ren, op grond van het magescheid d.d. 4 juni 1661. De vastlegging van deze verdeling strekt 
zich uit over de periode 1663-1680. 
Op 11 november 1663 krijgt Steven Cornelissen investituur in Olden Willem Mul/ers steedjen. 
Nadat hij ongehuwd en kinderloos is overleden vervalt het bij testamentaire beschikking aan 
zijn broer Wouter Cornelissen (den oudsten) van Asselt (IVa), die op 17 mei 1690 investituur 
krijgt. Nadien vererft de zaalweer steeds in de rechte mannelijke lijn (laatste vermelding 14 
januari 1788), de medebezitters van het herengoed worden meermalen uitgekocht. 
Op grond van meergenoemd magescheid vervalt de zaalweer van 'tJonckerenerjf aan de oudste 
zoon Wouter Cornelissen van Asselt (IVa), het bijbehorende herengoed krijgt hij samen met 
zijn jongste broer Jan (IIIa-8). Na 1697 wordt Jan niet meer vermeld, het goed (althans de zaal
weer) vererft daarna in rechte mannelijke lijn op de nakomelingen van Wouter Cornelissen 
van Asselt. 
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Uit enkele vermeldingen'58 blijkt dat Claesje Cornelis (IVb) en haar man Wijn Teunissen ook 
een deel van 't]onckereneiffhebben verworven (hoogstwaarschijnlijk op grond van het mage
scheid d.d. 4 juni 1661), welk deel later vererft op hun nakomelingen. Het wordt gebruikt door 
hun zoon Teunis Wijnen (Vd), die op 10 augustus 1756 de medebezitters uitkoopt.259 Aan het 
eind van de 18de eeuw is het in bezit van zijn jongste zoon Steven Teunissen (Vld). 

De Goudkuil, de Corler 
De Goudkuil is een tijnsgoed in Beemte (buurtschap Wenum) in het noordelijk deel van Apel
doorn, dat in 1682 door Wouter Cornelissen de jongste (IVd) wordt aangekocht van de toen
malige eigenaren Peeter Thoenissen in de Goltkuyl (het grootste gedeelte) en Toenis Goerts 
aan de Suevenhuysen (een kleiner deel). ' 60 Na deze aankoop draagt Wouter de familienaam 
Goudkuil. De omvang van het goed is moeilijk vast te stellen, maar bedraagt zeker meer dan 20 

morgen. Het blijft door vererving steeds in de tak Goudkuil. 
De Cor/er is een boerderij, gelegen circa 500 meter ten zuiden van de Goudkuil.'61 Omstreeks 
1675 behoort zij, met diverse percelen land, toe aan de schoonouders van Wouter Cornelissen 
de jongste.'6' Ook dit goed blijft door vererving in de familie, maar de indruk bestaat dat het 
toevalt aan Barthold Hendriks Buijtenhuijs, zoon uit het eerste huwelijk van Jantje Jans, de 
latere vrouw van Wouter Cornelissen de jongste. 

Goedwel'76 

Het herengoed Goedwel is eveneens gelegen in de buurtschap Wenum. In 1693 worden door 
de toenmalige bezitters enige percelen uit het goed verpand aan Wouter Cornelissen Goud
kuil (IVd) en Jantje Jans, die het goed vervolgens op 24 januari 1700 kopen. Op grond van een 
magescheid komt het aan hun zoon Lubbert (Vj) en na diens overlijden - wederom krachtens 
een magescheid- aan (de kinderen van) zijn dochters Aalbertje en Cornelia (Vj-4 en Vj-2). Op 
23 juni 1783 komt het in bezit van Gerrit Stegeman, weduwnaar van Cornelia. 

Goedwel is nog alty'd een fraaie boerdery· (foto auteur) 

492 Gens Nostra 62 (2007) 



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

Bijlage Gens Nostra 62 (2007) september Nr.322 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
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 penningmeester 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 cHUtrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

LandelijkeArchievendag en Week van de Geschiedenis 

Dit jaar vindt de Landelijke Archievendag, een initiatief van Erfgoed Nederland, plaats op 13 oktober 
2007, als onderdeel van de Week van de Geschiedenis (12 t/m 21 oktober). Archiefinstellingen door het 
hele land organiseren op deze dag bijzondere activiteiten voor het publiek. De Landelijke Archieven
dag is een initiatief van Erfgoed Nederland. 

Jubileum CD afdeling Utrecht 

Het bestuur van de afdeling Utrecht overweegt om ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de af
deling een cd uit te brengen, met daarop de jaargangen van de Stichtsche Heraut 1953- 1964, de Stichtse 
Heraut 1988 - 2007, de Criminele Heraut en Stichtenaren uit vroeger jaren I en Il. 

Het bestuur van de afdeling Utrecht gaat ervan uit dat de schrijvers van artikelen in deze tijdschrif
ten 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 van de secretaris: M.D. Northolt, De Meent 48, 3984 JK Odijk, e-mail 
ma.northol t@planet.nl. 

Jubileum DVD 60 jaar Gens Nostra 

De uitverkochte jubileum dvd met daarop 60 jaargangen Gens Nostra is weer te koop en kost afgehaald 
in het Verenigingscentrum€ 17,50. Bestellen bij de Dienst Bestellingen of via de webwinkel kan ook. 
Bij deze prijs komen dan wel de verpakkings- en verzendkosten. Op deze nieuwe dvd zijn ook indexen 
opgenomen, waardoor het zoeken aanmerkelijk wordt versneld. Voor niet-leden bedraagt de prijs van 
de dvd€ 25,00 exclusief verpakkings- en verzendkosten. 
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Jaarverslag van het Secretariaat over 2006 

Algemeen 
Het Hoofdbestuur(HB) van de NGV spreekt zijn dank uit aan al die functionarissen en vrijwilligers, die 
ook in 2006 weer bereid bleken om voor de vereniging de handen uit de mouwen te willen steken. 

NGV ledental 
In het verslagjaar daalde het aantal leden met 407 en kwam per 31 december 2006 uit op 9.518. 

De daling van het aantal leden is als volgt te verdelen: 

Door overlijden -111 

Door royement -83 

Door opzegging -619 

Nieuwe lidmaatschappen +406 

Totaal -407 

Net als bij veel andere verenigingen blijkt ook bij de NGV een constante daling van het ledental. Een 
van de belangrijkste redenen welke werd aan gegeven bij opzegging lidmaatschap, zijn de gestegen 
kosten van levensonderhoud. 

Samenstelling hoofdbestuur 
In het verslagjaar was de bestuurssamenstelling als volgt. Aftredend waren de heren M.J. de Lange, 
M.E.M. Aalsma en H.R. Elenbaas. De heer Aalsma stelde zich niet herkiesbaar. De heren De Lange en 
Elen baas werden bij acclamatie herkozen. 

Het HB is vanaf de Algemene Vergadering (AV) van 23 april 2006 als volgt samengesteld: H.J. Trap, 
voorzitter, ing. K. van Lou vezij n, vice-voorzitter, J. Th. Wessling, 1' secretaris, M.J. de Lange, 1' penning
meester, H.R. Elen baas, 2 ' penningmeester, M. E. M. Aalsma, lid, R. K. Vennik, lid. 

Een drietal mutaties vinden gedurende het jaar plaats: de heer M.E.M.Aalsma trad terug als HB-lid 
en de heren M.J. Krooswijk en J. Boeren werden door de vergadering( en) bij acclamatie verkozen tot lid 
vanhetHB. 

Bestuursaangelegenheden 
In de twaalf reguliere vergaderingen die het HB gedurende het jaar had, passeerden een divers aantal 
onderwerpen de revue. In deze vergaderingen kwamen onder andere de mogelijke opheffing van de 
afdeling IJssellanden ter sprake. Door een tekort aan bestuursleden bij deze afdeling heeft het HB de 
statutaire bestuurlijke verantwoording tijdelijk in haar portefeuille opgenomen. Het regio-overleg is 
weer ruimer geactiveerd en zal in 2007 verder worden uitgediept. De aandacht die er is voor de Kader
cursus is zeer variabel. Er is een constant probleem met beschikbare personen en agenda's. Ook gedu
rende dit jaar is er bestuurlijk overleg geweest met de V.V.F. 

60-jarig bestaan NGV 
Dit jubileum is op grootse wijze te Utrecht gevierd en werd bezocht door vele prominenten. De uitga
ven van de dvd 60 jaar NGV en het boek "Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant" waren 
een groot succes. 

Website www.ngv.nl 
Door de huidige webmaster werd, in samenwerking met webmasters van andere afdelingen, het plan 
opgevat een tweetal werkgroepen te installeren. Een technische groep en een 'site-ondersteunende' 
groep. Het HB verwijst hierbij naar de presentatie die de webmaster heeft gegeven tijdens de recente 
AV-vergadering. Gezien het feit dat informatie over dit onderwerp dagelijks wordt gewijzigd, is het 
ondoenlijk hier informatie over te verstrekken. De betreffende informatie zal reeds zijn achterhaald. 
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Secretariaat 
Ondanks dat de aantallen 'post en email' iets afnemen/gelijk blijven (2006: 6333, 2005: 6288, 2004: 

6533) is er een stijgende tendens in de email. Specifiek bij e-mails wordt er steeds meer om een snelle 
reactie gevraagd. Dit legt op het secretariaat een bovenmatige werkdruk. Reden waarom het HB in sa
menspraak met de directeur VC een onderzoek is gestart om hiervoor een oplossing te vinden. 

Commissie / Werkgroep Collectiebeheer 
Deze commissie, welke voortaan WCB zal gaan heten, bestaat uit: de dames W.H. van der Horst
Harkema, E. Streef en de herenJ.A. van Felius (vz), G.J. Goorman, S.J. Lems. 

Commissie Onderhoud Verenigingscentrum 
In dit verslagjaar is een trap aangebracht naar de zolder(vliering) en zodanig herbouwd dat daar 
nieuwe ruimtes zijn te gebruiken. Ook deze maal uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gijs & Van Cleef 
uit Naarden. 

De samenstelling van de commissie, bleef ongewijzigd en bestaat thans uit mevrouw W.H. van der 
Horst-Harkema en de heren H.J. Trap, ing. K. van Louvezijn, G. Telman en ir. W. van Oudheusden. 

Functionele Afdelingen 
Computergenealogie 

Gelukkig zijn met inzet van velen de problemen van deze afdeling grotendeels opgelost. 

Familieorganisaties 
Ook hier heeft deze functionele afdeling een probleem met het zoeken/aanstellen van bestuursle

den. Binnen niet al te lange tijd zullen er mogelijk ook nog andere mutaties plaats vinden. Het HB zal 
allert moeten zijn in deze ontwikkeling voor het jaar 2007. 

Heraldiek 
Helaas, ook gedurende 2006 blijft men nog vacatures te hebben voor een secretaris en een penning

meester. 

Regionale Afdelingen 
Evenals zoals in het jaarverslag 2005 werd opgemerkt, is dit ook een moeilijk in 2006 te beschrijven on
derwerp. Steeds meer wordt in mededelingenbladen en daarna op Internet deze activiteiten aangebo
den op diverse 'gelinkte' sites. Het op deze plaats vermelden/herhalen van deze activiteiten is derhalve 
niet zinvol. De afdelingsjaarverslagen (2006) die het secretariaat heeft ontvangen, tonen toch wel een 
daling van het aantal bezoekers van georganiseerde bijeenkomsten. Sommige afdelingen hebben een 
hoog bezoekersaantal en andere afdelingen een laag/bijzonder aantal bezoekersaantal. Het HB denkt 
dat hierbij in de toekomst een dankbare taak is weggelegd voor de Dienst Informatie Promotie {DIP). 

Diensten 
Dienst Informatie en Promotie 

Gedurende dit verslagjaar hebben er een aantal directe activiteiten plaats gevonden alsmede plan
nen voor de toekomst. De dienst zal onder andere trachten NGV uniformiteit in de promotie van alle 
afdelingen te brengen. 

Verenigingscentrum 
Het b e zoel< aan het Ve renigingscentrutn (VC) neemt steed < meer af Mogelijke oorz aak is d e (be

perkte) openstelling van het VC, alsmede zoekmogelijkheden via Internet. Vergrijzing (mobiliteit) 
van ons ledenbestand is iets wat we moeten onderkennen. Daarom is het organiseren van een bezoek 
aan het VC vanuit een afdeling uitermate positief. Gelukkig is men gestart dat genealogische infor
matie, beschikbaar gesteld aan de NGV, zo snel mogelijk wordt aangeboden op de NGV-site. Leden 
en belangstellenden moeten hier direct gebruik van kunnen maken (zonodig d.m.v. een password). 
Verdere ontwikkeling hiervan zal geschieden in samenwerking met de webmaster(s) en de DIP. Het 
aantal aanvragen voor microfiches was niet spectaculair. De opstart van de aanvragen voor fiches inzake 
Familiehistorisch Centrum van de Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der Laatste Dagen, liep niet 
vlekkeloos. In 2007 zal hier speciaal aandacht aan worden besteed. 

J.Th.Wessling, 1' secretaris 
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Verslag van de Penningmeester 

Balans per 31 december 2006 

Gebouwen 407.500 Reserve algemeen 
Inventaris 12.260 Reserve huisvesting 
Inventaris afd. CG Reserve jubilea 
Bibliotheken en collecties 3 Reserve algemeen CG 
Voorraden Dienst Bestellingen 2.482 Fonds Automatisering 
Voorraden afd. CG 1.000 

Voorschotten afdelingen 11.950 Lening Sedes Nostra 
Debiteuren 1.671 Hypotheek Rabobank 
Rente te vorderen 5.000 Crediteuren 
Deposito 240.000 Crediteuren afd. CG 
Rekening courant 16.604 

698.470 

Resultaatrekening 2006 en begroting 2007 

Baten 
Contributies 
Dienst Bestellingen 
Boek Hertogen van Brabant 
DVD 60 jaar Gens Nostra 
Rente 
Giften en legaten 
Fotokopieën 
Functionele afd. Computergenealogie 

Lasten 
GensNostra 
Regionale afdelingen 
Funct. afd. Familieorganisaties 
Funct. afd. Heraldiek 
Diensten in het Verenigingscentrum 
Contactdienst 
Dienst Informatie en Promotie 
Bestuur en ledenadministratie 
Genealogische Dag 
Jubilea 
Verzekeringen 
Huisvesting 

Jaarresultaat 

jaar 2006 

341.396 

4.770 

2.295 

3.021 

5.861 

9.447 
21 

18.007 

154.612 

82.226 

3.481 

6.492 

31.732 

347 
2.687 

25.896 

86 

4.185 

31.317 

356.075 

28.743 

De begroting 2007 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 25 november 2006. 

De resultaatrekening 2006 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 28 april 2007. 

361.331 

20.685 

10.000 

5.191 

18.000 

35.000 

182.875 

53.354 
12.035 

jaar 2007 

340.000 

3.000 

6.000 

11.900 

360.900 

165.000 

98.400 

4.000 

6.000 

36.000 

1.000 

4 .000 

34 .500 

3.000 

28.400 

380.300 

-19.400 

M.J. de Lange, penningmeester. 
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Samenvatting van de op 28 april 2007 

te Utrecht gehouden Algemene Vergadering 

Direct na het openen van de vergadering herdacht de voorzitter de heer R.F. Vulsma die 24 februari 
plotseling overleed. In hem verliest de NGV een aimabel mens, een groot genealoog en een markant 
persoon. 

De vergadering accordeerde de notulen van de vorige vergadering, maar wil het verslag graag wat 
beknopter. Het jaarverslag van de secretaris werd ongewijzigd vastgesteld. Het jaarverslag van de 
penningmeester werd uitvoerig behandeld. De vergadering had waardering voor de verwerking van 
de opmerkingen gemaakt tijdens de Algemene Vergadering (AV) van november 2006. De viering van 
het 60 jarig bestaan bleef ruim binnen de begroting. Ook de functionele afdeling Computergenea
logie (CG) had een goed resultaat. Het positieve saldo van de resultatenrekening ad € 18.000,- had 
de afdeling bij de eigen reserves gedacht, maar werd op voorstel van de penningmeester als "fonds 
automatisering" aan de landelijke reserves toegevoegd. De door CG gevraagde stemming om die gelden 
bij de afdeling te laten, werd verworpen, waarmee het voorstel van de penningmeester door de A V werd 
gesteund. Vervolgens verleende de A V décharge aan de landelijk penningmeester en aan het hoofdbe
stuur voor het gevoerde beleid. 

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door de heren G. van der Wal, B.D. van der Meulen en G. Zui
dema en tot reserveleden werden de herenJ.F. van der Horst en O.J.A.M.J. Dierckxsens benoemd. 

De AV benoemde de heer S.J. Lems als lid van het Hoofdbestuur. Door aftreden van de heer H.J. Trap 
als voorzitter en de heer J. Th. Wessling als secretaris moest in die functies worden voorzien. Het voor
stel van het hoofdbestuur om de heer R.K. Vennik te benoemen tot voorzitter en de heer M. Krooswijk 
tot secretaris werd door de vergadering geaccordeerd. Ook de heer K. van Louvezijn trad ook af als 
hoofdbestuurslid. De nieuwe voorzitter deelde mee dat J. Boeren tot vice-voorzitter is benoemd. De 
aftredende leden werden door de nieuwe voorzitter bedankt voor hun inzet. 

Na de pauze kwam het beleidsplan 2007-2011 aan de orde. Allereerst het rapport stemverhoudingen. 
Een ingestelde commissie had voorstellen gedaan en het hoofdbestuur deed op basis daarvan het 
voorstel om elk lid één stem te geven. Een stemming over de stemverhoudingen ging niet echter door, 
omdat de AV om een gedegen voorstel ter bespreking in de afdelingen vroeg. Tijdens de bespreking 
van de beleidsintenties bleek dat de AV liever eerst de resultaten van het vorige beleidsstuk had willen 
bespreken. Verder was het niet duidelijk of de gepresenteerde notitie een beleidsstuk was of een discus
siestuk. Het laatste bleek het geval en in de najaarsvergadering zal het HB het beleidsplan 2007-2011 als 
beleidsstuk presenteren. 

Algemeen werd gevraagd om een goede communicatie met de leden in welke vorm dan ook en tevens 
om een goede communicatie met de afdeling CG. 

Marius Krooswijk, secretaris 

Correctie Overzicht 2007/ 2008 Bestuursfunctionarissen 

Enkele correcties op bovengenoemd overzicht, opgenomen in het Katern in het juni-nummer van Gens 
Nostra. 

Afdeling Amersfoort e.o. 
Ten onrechte opgenomen als bestuurslid: de Heer D.J. Regtien. Wel is hij plaatsvervangend afgevaar
digde. 
Afdeling Den Helder e.o. 
De voorzittersfunctie vaceert, maar ten onrechte werd het telefoonnummer van de overleden voorzit
ter, de heer L. Deugd niet verwijderd. Men wordt verzocht dit nummer niet te gebruiken, maar in voor
komende gevallen het nummer van de secretaris of de penningmeester te kiezen. 
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Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Ten onrechte als bestuurslid en DIP opgenomen: de Heer J.G. Voortman. De DIP-werkzaamheden wor
den deels overgenomen door de secretaris van de afdeling. 
Afdeling Zeeland 
Het adres van bestuurslid de heer R.J. de Groot moet zijn: Koudekerkseweg 19, 4373 RB Biggekerke. De 
heer De Groot is tevens afgevaardigde van de afdeling in de Algemene Vergadering en niet de heer J. L. 
Oosthoek, zoals werd vermeld. 

Nationaal Archief bereikt mijlpaal op weg naar virtuele studiezaal 

Het project Digitalisering Toegangen van het Nationaal Archief heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: 
1700 archieftoegangen zijn nu online raadpleegbaar. Hiermee vergroot het Nationaal Archief zijn toe
gankelijkheid en digitale dienstverlening. De professionele onderzoeker en de geschiedenisliefhebber 
kunnen nu via internet sneller en eenvoudiger de documenten vinden die ze zoeken. 

Digitalisering toegangen 
Het project 'Digitalisering Toegangen' is opgezet om alle toegangen van het Nationaal Archief op 

internet raadpleegbaar te maken. De toegangen of anders gezegd alle inhoudsopgaven en indexen op 
de archieven vormen samen met het archievenoverzicht de catalogus op de collectie van het Nationaal 
Archief. 

Eerste stap 
Een van de speerpunten van het Nationaal Archief is het toegankelijk en zichtbaar maken van de 

collectie zodat steeds meer mensen gebruik kunnen gaan maken van de archieven die het Nationaal 
Archief bewaart. De digitalisering van 1700 toegangen is een belangrijke eerste stap op weg naar de 
'virtuele studiezaal'. Het Nationaal Archief heeft de ambitie om alle zesduizend toegangen met 2,2 

miljoen beschreven archiefstukken in 2010 online te hebben staan. Er is nu prioriteit gegeven aan de 
archiefcollecties die vaak worden geraadpleegd, zoals het archief van de Staten-Generaal tot 1796, de 
Zuid-Hollandse archieven en de archieven van de Tweede Wereldoorlog. 

Makkelijker zoeken 
Om het zoeken te vergemakkelijken is het archievenoverzicht verbeterd. Elke digitale toegang be

gint met een korte beschrijving van wat de gebruiker in het archief kan verwachten. Die samenvattin
gen zijn nu ook opgenomen in het nieuwe archievenoverzicht. Zo krijgt de bezoeker snel een indruk of 
het gevonden archief relevant is. Het Nationaal Archief is ook begonnen met een proef om de collectie 
toegankelijk te maken op trefwoord. Zo kunnen bezoekers dwars door de collectie zoeken en sneller en 
eenvoudiger de documenten vinden die ze nodig hebben. 

Toekomst 
De toegangen vormen het hart van de digitale dienstverlening van het Nationaal Archief. De digitali

sering zal in de toekomst met meerdere mogelijkheden uitgebreid worden. 
In de verdere toekomst kunnen bezoekers vanuit de verschillende toegangen doorklikken naar ge
scande afbeeldingen van archiefstukken en deze scans beste llen. 

Software 
Het Nationaal Archief maakt voor de digitalisering van toegangen gebruik van de internationale 

standaard EAD, wat staat voor Encoded Archival Description. EAD wordt wereldwijd gebruikt voor het 
maken, opslaan, koppelen en uitwisselen van archieftoegangen. Het Nationaal Archief heeft een aantal 
instrumenten voor het gebruik van EAD laten ontwikkelen en stelt deze beschikbaar voor algemeen en 
gratis gebruik in de hele archiefsector. 
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4e CD met Etstoel-archieven 

De vierde CD van de etstoel inventaris nummer 14 van Drenthe is verschenen, bewerkt door C. de Graaf 
en H. W. Ho man Free in samenwerking met het Drents Archief. De CD bevat de periode 1647-1667 ( delen 
13-20 ). Op de CD staat: 
• een bestand met een korte beschrijving van de akten op de CD en de daarin voorkomende namen en 

familieverbanden ( circa 12.000 namen); 
• een zoekmachine om op gestandaardiseerde patroniemen te zoeken; 
• de gescande originelen ( circa 2500 pagina's); 
• inleiding en verklarende woordenlijst. 

Deze CD is de vierde van een serie van tien CD's, die uiteindelijk alle 66 delen van 1602 tot en met 
1795 van de Drentse etstoel 14 zullen gaan bevatten. De periode voor 1602 is al uitgegeven, en in 1795 

is de etstoel als rechtscollege opgeheven. Per CD zullen ongeveer 20 jaar van de etstoel weergegeven 
worden. Het is de bedoeling om drie CD's per jaar uit te geven. In eerste instantie zal vanaf 1723 terug
gewerkt worden tot 1602, daarna zal de periode 1723 -1795 volgen. 

De etstoel van Drenthe was het hoogste rechtscollege in het Landschap Drenthe van circa 1350 tot de op
heffing in 1795. Het college werd gevormd door de Drost, landschrijver en de 24 etten. Een beschrijving 
van de etstoel is hier te vinden. In de periode 1602-1795 kunt U onder meer zaken vinden over: 
• goedkeuring afkoopregelingen kinderen en zgn. eenkindscontracten; 
• geschillen over geldleningen; 
• geschillen over verwondingen, mishandeling en belediging; 
• geschillen over erfenissen; 

geschillen over bezit, zoals huis, erf, landerijen; 
• geschillen over aankopen van vee, winkelwaren, enz. 

Omdat de etstoel vrijwel compleet bewaard is gebleven, en de DTBL registers van Drenthe vaak erg 
onvolledig zijn, is de etstoel een waardevolle bron voor de genealoog en historicus. In een deel van 
de akten worden de familierelaties weergegeven, waardoor een vastgelopen onderzoek weer nieuwe 
voortgang kan boeken. Voor nadere info zie: http://www.homanfree.nl/CDroms.htm. 

Agenda 

25 sept 20.00 uur.AfdelingKoggenland 
Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, Berkhout. 
Lezing door de heer en mevrouw Van Klein wee-van den Dijssel: "Onderzoek naar personeel bij de 
Spoorwegen". 

2 okt 20.00 uur.Afdeling Amersfoort e.o. 
Gemeentehuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede. 
Presentatie van het Gemeentearchief, rondleiding door de studiezaal en depots; workshops 
met vragenrondje. 

6 okt 10.00-16.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
St.Michaelcollege, Leegwaterweg 7, Zaandam. 
zo-jarig jubileum, met stands van plaatselijke verenigingen en leden 

9 okt 19:30 uur. Afdeling Apeldoorn e.o. 
De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn. 
Lezing door de heer ir. B. T. Wilschut: "Computergenealogie: scannen, fotograferen opslaan en Gens
DataPro" 

9 okt 20.00 uur.Afdeling Gooiland 
Het Vierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum. 
Diapresentatie door de heer K. Brouwer van de HK Albertus Perk: "Hilversum zoals het vroeger 
was" 
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90kt 

10 okt 

100kt 

13 okt 

13 okt 

13 okt 

16 okt 

16 okt 

16 okt 

16 okt 

170kt 

200kt 

200kt 

230kt 

260kt 

270kt 

40 

20.00 uur. Afdeling Kempen enPeelland 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, België plein 20, 5628 XJ Eindhoven. 
Lezing door de heer mr. A.H.G. Verouden: "De waarde van oude belastinggegevens bij vastgelopen 
genealogisch onderzoek" 
19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar. 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn" 
19.30 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht. 
Lezing door de heer J. P.C. M. van Hoof: "Genealogisch onderzoek naar Militairen" 
13.30 uur.Afdeling Drenthe 
Stationskoffiehuis, Stationsstraat, Rolde. 
Lezing door de heer van Hoof: "Genealogisch onderzoek naar militairen" 
14.00 uur.Afdeling Twente 
Partycentrum Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen/Oldenzaal. 
Lezing door de heer A. K. Kisman: "Onderzoek naar militaire Voorouders" 
14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C. D. Vereekestraat 74, Kapelle. 
Lezing door de heer K. H. N agtegaal: "Heraldiek of wapenkunde" 
19.30 uur.Afdeling Betuwe 
Streekmuseum Tiel, Plein 46-48, Tiel. 
Lezing door de heer P. M. van 't Schip: "De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
( de Mormonen)" 
19.30 uur. Afdeling Rotterdam 
"De Rustburcht". Strevelsweg 700, Rotterdam. 
Lezing door de heer F. van Aesch: "Genealogie voor beginners" 
20.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Zalencentrum "De Kom", Hamersveldseweg 51, Leusden-Centrum. 
Lezing: "Een nieuwe koers voor A rchiefEemland?" 
20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
"De Schakel", Archimedesstraat 9, Nijmegen. 
Lezing door de heer König: "Het samenstellen van familieboeken" 
20.00 uur. Afdeling Amsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam. 

-J} 

De afdeling organiseert een Genealogisch forum, bestaande uit de heren ir. R.A.J. Dix, drs. C. 
de Graaf enH.J.W. Snel 
11.00 uur.AfdelingZuid-Limburg 
Verenigingscentrum O.C.G.L., Voeëgelsjtang 12, Landgraaf. 
Bezoek aan het Oudheidkundig en Cultuur Historisch Genootschap Landgraaf 
13.30 uur. Afdeling Friesland 
Zalencentrum "Intermezzo", Stationsweg 6, Leeuwarden. 
Lezing door dr. P. Winsemius: "Onderzoek naar de familie Winsemius" 
20.00 uur. Afdeling Koggenland 
Berkhouterkerk, Kerke buurt 172, Berkhout. 
Lezing door mevrouw M. Lens era; ''Volkscultuur in Noord-Holland" 
20.00 uur. Afdeling Den Helder e.o. 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder. 
Lezing door de heer Du Cor bier: "De Hugenoten" 
13.45 uur. Afdelingen Amersfoort e.o. en Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht. 
"Inloopmiddag Genealogie en Computer" in samenwerking met HCC-afdeling Utrecht 
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Papiermolens 
Voor een systematische beschrijving van de geschiedenis van de in dit artikel genoemde 
(water)papiermolens wordt verwezen naar Voorn. In dit imposante werk worden ook veel 
genealogische bijzonderheden vermeld. 

Literatuur 
Mr.dr. P. G. Aalbers, 'Horigheid in Oost-Nederland', in: Gens Nostra 45 (1990 ), pag. 47 e.v. 
Jan van Asselt, Evert deJ onge, Lidy Overduyn, De Veluwse JamiliesvanAsselt, Beekbergen 1990. 
G.J. de Beer-van Asselt, Van Asselt, de Apeldoornse stam, Amersfoort 1998 (in de parenteel opge
nomen als: De Beer). 
G.D. Cornelissen de Beer en E. de Jonge, 'Genealogie Homoet, aanvulling', in: Veluwse Ge
slachten 18 (1993), pag. 26-27. 
G.D. Cornelissen de Beer, Genealogie Homoet, tweede aanvulling, z.pl., z.j. [ca. 1995], typo
script. 

• B.J. van den Enk, 'Van Asselt (Apeldoorn)', in: Veluwse Geslachten 6 (1981), pag. 148-152. 
• R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 1968. 
• E.D. Heijnis-Renssen, 'Van Goltkuyl tot Goudkuil', in: Veluwse Geslachten 11 (1986), pag.195-

204. 
• E. Heringa, Tynsen op de Veluwe, Groningen/Den Haag/Batavia 1931. 
• C.A. van Hoogmoed, 'Genealogie Homoet', in: Veluwse Geslachten 17 (1992), pag. 230-240. 
• E. de Jonge (red.), De herengoederen op de Veluwe, vijf delen, Vereniging Veluwse Geslachten, 

Barneveld 1990-1995. 
Het citeren uit deze bron geschiedt als volgt: 'HV-<deel>-<volgnummer herengoed>' 

als het gaat om een bepaald goed, of 'HV-<deel>, pag. <paginanummer>' als het gaat om 
andere tekstgedeelten. 

• E. de Jonge, Van herengoed naar tijnsgoed, HV-5, pag. 56-57. 
• A. Oosterbroek, 'Een vastgelopen onderzoek weer op gang, de afkomst van Evert Barneveld 

uit Hattem ( 1666-1722)', in: Gens Nostra 58 ( 2003 ), pag. 1-19. 
• Dr. D. Otten, Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn, Hilversum 2003. 
• V. Paquay, De Veluwse herengoederen en het fenomeen horigheid, HV-5, pag. 33-55. 
• K.A. Reu vers, 'Egbertus van Marle', in: Veluwse Geslachten 25 (2000 ), Jubileumnummer, pag. 

162-163. 
• A.G. F. Smits, 'Goudkuil (aanvulling)', in: Veluwse Geslachten 13 ( 1988), pag. 155-157. 
• H. Voorn, De papiermolens in de Provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg, Haarlem z.j . 

(1985; in de noten opgenomen als: Voorn). 
• R. Wartena, 'Hofuorigheid en genealogie op de Veluwe', in: Gens Nostra 45 (1990), pag. 55 e.v. 

Afkortingen 
GAA = Gemeentearchief Apeldoorn, thans onderdeel van CODA (museum, archief en biblio
cheek); Gf'l.tt = Gemeentea rchief ttattc rn (Strcckarchivariaa c NO.-Veluwe); G ldA - Gelders 

Archief te Arnhem; hg= heren goed( eren); Hof= GldA, Archief van het Hof van Gelre; HV = 
Herengoederen op de Veluwe (zie literatuuropgave E. de Jonge), NA= Nationaal Archief te 
's-Gravenhage; NDG = GldA, Archief van de Nassause Domeinen; NDR = NA, Archief van de 
Nassause Domeinraad; OAAp = GAA, Oud Archief van de gemeente Apeldoorn; OAAh = GldA, 
Oud Archief van de gemeente Arnhem; ORAH = GAH, Oud Rechterlijk archief van de stad 
Hattem (gedeeltelijk ook op microfilm in GldA); ORAL = GAA, Oud Rechterlijk archief van de 
Hoge Heerlijkheid 't Loo (gedeeltelijk ook op microfilm in GldA); ORASH = GAH, Oud Rech
terlijk Archief van het Schoutambt Hattem (gedeeltelijk ook op microfilm in GldA); ORA V = 
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GldA, Oud Rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom; RKK= GldA, Archief van de Gel
derse Rekenkamer; StV = GldA, Archief van de Staten van Veluwe. 

Noten 
1. Met dank aan mevr. G.J. de Beer-van Asselt te Amersfoort, B.J. van den Enk te Apeldoorn, E. de 

Jonge te Emst, K.A. Reu vers te Lelystad en vooral C.J.J. Wijnen te Huizen. 
2. A. Oosterbroek, 'Een vastgelopen onderzoek weer op gang, de afkomst van Evert Barneveld uit 

Hattem (1666-1722)', in: Gens Nostra 58 (2003), pag. 1-19. 
3. Het was een onverdeelde boedel, samen met zijn zuster en zijn drie broers. 
4. ORAH inv.nr. 82.1, zie: Gens Nostra 58 (2003), pag.9. 
5. Het bestaan van deze dispositie en dit magescheid en de op grond daarvan uitgevoerde transacties 

blijken (althans voor een deel) uit de protocollen van de herengoederen. De dispositie en het mage
scheid zelf zijn echter tot dusverre helaas onvindbaar gebleken. 

6. Deze naam kwam pas aan de orde bij de nakomelingen. 
7. In de geraadpleegde bronnen worden (zoals gebruikelijk) namen van personen en plaatsen op uit

eenlopende wijzen gespeld. Ook bij patroniemen komen verschillende, vaak afgekorte, uitgangen 
voor. In dit artikel is als regel gekozen voor de eenvoudigste aangetroffen spelling van namen. 
Bij patroniemen wordt als regel de uitgang -sen gebruikt voor mannen en -s voor vrouwen. In 
een aantal letterlijke citaten wordt wel de aldaar aangetroffen spelling gebruikt. Van variaties in 
schrijfwijzen die niet zonder meer als spellingsvarianten kunnen worden aangemerkt, wordt wel 
melding gemaakt. 

In dit verband wordt nog opgemerkt, dat de naam Wouter met bijbehorend patroniem, vooral 
in de vroege bronnen, vaak als Walter wordt geschreven. De naam Homoet werd in de oudste bron
nen dikwijls geschreven als Hoemoet, ook Hoog(h)moet komt voor. Voor de naam Goudkuil zijn 
talrijke varianten gevonden: ou-ol, d-t, k-c, ui-uij of uy en dat in allerlei combinaties. 

8. De meest recente van deze publicaties is die van mevr. G.J. de Beer-van Asselt. Zij heeft gebruik 
kunnen maken van alle voorgaande publicaties en van de serie 'Herengoederen' van Veluwse Ge
slachten. Voor zover haar bevindingen in dit artikel niet worden weerlegd, worden deze hier niet 
of slechts summier herhaald. Dan verwijs ik met 'De Beer' naar haar publicatie: G.J. de Beer-van 
Asselt, Van Asselt, de Apeldoornse stam, Amersfoort 1998. 

9. Het overgrote deel van de aan derden ontleende informatie is gecontroleerd aan de hand van de 
originele bronnen. Daarbij zijn in de feitelijke gegevens weinig verschillen gevonden, wel werd in 
enkele gevallen interessante aanvullende informatie verkregen. Deze gaf soms mede aanleiding 
voor een nieuwe interpretatie. In de noten is zoveel mogelijk verwezen naar de originele bronnen, 
slechts als verificatie niet heeft plaatsgevonden, is naar de desbetreffende publicatie verwezen. 
Voor de herengoederen is echter alleen naar de originele bronnen verwezen als deze meer of andere 
informatie verschaffen dan de gedrukte samenvattingen in de publicaties van Veluwse Geslachten. 
Deze handelwijze is ook toegepast bij gegevens ontleend aan Voorn, die zelf duidelijke en volledige 
bronvermeldingen geeft. De gevolgde werkwijze zou de indruk kunnen wekken dat de geraad
pleegde publicaties slechts van beperkte betekenis zijn geweest. Hettegendeel is waar: zonder deze 
publicaties zouden veel gegevens pas na veel zoeken of wellicht zelfs helemaal niet gevonden zijn. 

10. Voor uitvoeriger toelichtingen zie: mr.dr. P. G. Aalbers, 'Horigheid in Oost-Nederland', in: Gens No
stra 45 (1990 ), pag. 47 e.v., en V. Paquay, De Veluwse herengoederen en het fenomeen horigheid, HV-5, pag. 
33-55. 

11. De hoeveelheden werden ook vaak uitgedrukt in vimmen. Een vim is ongeveer 100 takkenbo,,en. 

12. In dit artikel wordt gesproken van bezitter omdat betoogd kan worden dat de juridische eigen
dom bij de landsheer berustte. In de praktijk, zeker in de 18d• eeuw, gedroegen de meeste bezitters 
zich echter als eigenaren. 

13. De protocollen (RKK, inv.nrs 1517 t/m 1548) bestrijken (met hiaten) de periode 1544-1792, de oudste 
gegevens zijn nogal fragmentarisch en dikwijls moeilijk toegankelijk, de indexen (RKK, inv.nrs 
1550 en 1551) vermelden weinig 16d'-eeuwse gegevens. 

14. Alsmede eventuele andere zakelijke rechten, bijv. aandelen in marken of hegen (bosmarken), 
schaarrechten, e.d. 

15. Zie: E. de Jonge, Van herengoed naar tijnsgoed, HV-5, pag. 56-57. 
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16. RKK, inv.nrs 1285-1294, bestrijkende de periode 1545-1781. 
17. Voor uitvoeriger informatie zie bijv.: E. Heringa, Tynsen op de Veluwe, Groningen/Den Haag/Batavia 

1931. 
18. De romeinse cijfers, al dan niet voorzien van nadere aanduidingen, verwijzen naar de parenteel. 
19. Cornelissen de Beer noemt als diens vader Cornelis Reij ners, die twee zoons had: resp. Jan en Reij ner 

Cornelissen Homoet. Cornelis Reijners zou vóór 1596 in het bezit zijn gekomen van 1 mudde land, 
uitgesplitst uit het herengoedHoemansgoedt(HV-4-678) in de buurtschap Wiessel onder Apeldoorn. 

Nader onderzoek wees uit dat dit herengoed omstreeks 1596 werd aangekocht door Dries Everts 
en blijkens een verklaring van een van diens dochters d.d. 8-8-1617 was het aangekomen van Reijner 
Cornelissen Homoet. De uitsplitsing van het mudde land aan Cornelis Reijners werd pas op 17-3-
1619 vermeld; uit de akte blijkt niet dat deze reeds in of vóór 1596 zou hebben plaatsgevonden. 

Voorts wordt in een akte van 20-9-1611 een Cornelis Reijners genoemd in verband met het heren
goed Weversguet (HV-4-688) in de buurtschap Wenum. Hij was een halve broer van Gerrit Gerrits 
Schomaecker en had een zuster Niese Reijners. Verder is een akte aangetroffen over een Cornelis 
Reynders te U gehelen, een lam man, gehuwd met de ziekelijke Anna Jans, die samen op 7-9-1621 
vier ongehuwde kinderen hadden (HV-5-807, pag. 31). 

Het moet sterk worden betwijfeld of het in deze drie gevallen om identieke personen gaat. De 
eerstgenoemde zou, i.p.v. de vader, ook wel een zoon van Reijner Cornelissen Homoet kunnen zijn 
geweest. Op grond van deze bevindingen is de opstelling van Cornelissen de Boer niet overgeno
men en is Jan Cornelissen Homoet gehandhaafd als stamvader van het hier beschreven geslacht. 

Naast de hierboven genoemde vermelding in verband met Hoemansgoedt werd nog gevonden: 
In een proces dat in 1612 voor het Hof van Gelre werd gevoerd, wordt vermeld, dat een zekere 

Dirck Dircksen en zijn kinderen als hun aandeel in de herengoederen te Asselt in 1576 o.m. een 
renthebriejf van Reijner Homoets hebben ontvangen (Hof, inv.nr. 5049, n° 20, stuk D; het herengoed is 
beschreven in HV-4-707). 

Op 23-9-1616 treedt een Reyner Cornelis, tussen de 40 en 50 jaar oud, op als een van de erfgena
men van Orden en U gehelen in een proces tegen de eigenaar van de papiermolen Hattem of Klein 
Hattem in de buurtschap Wormingen (R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslag
hers, Apeldoorn 1968, pag.114). 

Het is niet onmogelijk dat het hier steeds om dezelfde persooon gaat en goed denkbaar dat deze 
een broer is geweest van de bovengenoemde stamvader. Omdat geen nageslacht is gevonden en 
ook verdere gegevens ontbreken is hij in de parenteel buiten beschouwing gelaten. 

20. Er is slechts één expliciete vermelding gevonden van deze vader-zoonrelatie: RKK, inv.nr. 1288, f. 
48. 

21. Op 19-5-1652 verklaartJorrien Wouters, dat zijn broer Jan Wouters onlangs kinderloos is overleden 
(RKK, inv.nr.1532, f. 178). 

22. Vermeld resp. in HV-1-156, HV-4-661 en HV-4-660. 
23. Dit is Ritberg aentvelt, HV-4-667. 
24. RKK 1334 f. 28v0 , 1345 f. 38. 
25. Als Wouter Jansen Cornelissen wordt hij aangeduid op 6-3-1669 bij de investituur vanRitberg(Hg 660, 

RKK, inv.nr. 1534, f. 231), als Wouter Jansen Cornelissen van Asselt in het herenguldens boek 1668-1687, 
maar hier is Jansen doorgehaald (RKK, inv.nr. 1291, f. 36 v0 ) en in het herenguldens boek 1685-1694 
(RKK, inv.nr.1292, f. 47), als Wolter]ans op 7-11-1675 en 9-11-1679 bij de doop van zijn zoons Lubbert 
en Theunis. In alle andere gevallen als WouterCornelissen. 

26. HV-4-660. 
27. De desbetreffende akte van approbatie d.d. 10-11-1660 (RKK, inv.nr.1533, f. 314) i, in HV vermeld bij 

de diverse betrokken herengoederen, echter niet steeds op gelijkluidende wijze. In het origineel is, 
naast genoemde Wouter en Jan, sprake van 'haere seven andere kinderen' . 

28. Op grond van het patroniem van Lijsken zou men een Roelof verwachten. Zo'n Roelof Cornelissen 
is echter niet aangetroffen. 

29. De naam Homoet (Hoogmoet) is bij hem zelf niet aangetroffen, wel bij zijn kinderen. 
30. Bij het hiervoor nodige onderzoek heeft het chronolische overzicht nuttige diensten bewezen. 
31. Gelijkluidende voornaam-patroniemcombinaties (bijv. Lubbert Woutersen) maakten dit overi

gens niet altijd eenvoudig. 
32. HV-4-719. 
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33. HV-4-660. 
34. HV-4-667. 
35. In Apeldoorn en Hattem zijn maar weinig doopgetuigen geregistreerd, wel in Amsterdam en Den 

Haag. 
36. H. Voorn, De papiermolens in de Provincie Gelderland alsmede in Overijssel en Limburg, Haarlem z.j. (1985) 

(= Voorn) geeft daarvan vele voorbeelden. 
37. In de jaren 159z t/m 1606 en nog éénmaal ( doorgehaald) in 1620 komt in de verpondingsregisters, 

vlakbij de vermeldingen van de Homoets, steeds nog een Jan Cornelissen voor, naar het zich laat 
aanzien een ander (OAAh, inv.nrs. 5912-1916 en 5918, ongenummerde folio's). Ook in het rechter
lijk archief komt in de periode 1569-1580 enkele malen een J(oh)an Cornelissen voor, van wie niet 
kon worden vastgetseld of deze identiek is met Jan Cornelissen Homoet (ORA V, inv.nr. 47, f. 289v0 , 

322v0 en 48, f. 68v0 , 141, 216v0 , 339 ). 
38. Zie voor de afzonderlijke herengoederen ook de bijlage. 
39. Dicite modo]anHomoetop Hoegbuerloo vanden goede tOrden, RKK, inv.nr.1322 f.17. 
40. RKK, inv.nr.1290, f.19. 
41. ORA V, inv.nr. 48, f. 68v0 • 

42. RKK, inv.nr. 1322, f. 17. De meervoudsvorm wijst op meer kinderen. Een aanwijzing dat er meer 
kinderen moeten zijn geweest vindt men ook in de herenguldensboeken, daar wordt als bezitter 
van de herengoederen Ritberg en Den Pas genoemd Wolter Jansz cum suis (RKK, inv.nr. 1287, f. 13 en 
1288, f. 48 en 49v0 ). Namen van andere kinderen zijn echter niet gevonden. 

43. OAAh, inv.nr. 5910, f. 15v0 en 155v0 • 

44. OAAh, inv.nrs. 5912 t/m 5920. In 1599 nog eenmaal onderbroken door de vermelding]anHoomoets 
erffgen. 

45. De naam Homoet is slechts enkele malen aangetroffen (verpondingsregister en Voorn, pag. 373). 
46. Op 17-7-1637 geeft Jan Wolters te kennen sijn vader ... onlancx inden Heere gerust ... te sijn (HV-1-156, 

HV-4-660 en 661). 
47. Voorn, pag. 373. 
48. ORA V, inv.nr. 165, f. 160. 
49. De transactie omvatte ook nog de ruil van enkele percelen land, zie HV-4-660. 
50. OAAh, inv.nr. 5930, f.34v0 en 35. Het huis en de vierbaksmolen van Willem Timans worden afzon-

derlijk aangeslagen voor 3-11-1. 
51. ORA V, inv.nr. 165, f. 160. 
52. G.J. de Beer-van Asselt, Van Asselt, de Apeldoornse stam, Amersfoort 1998, pag.1. 
53. HV-4-667. 
54. OAAp, inv.nr. 2, f. 152v0 • 

55. Het tijnsregister 1624-1667 vermeldq items, groot resp. 2, 1, 5'/, morgen en 3 schepel, vermoedelijk 
alle door koop verkregen. RKK, inv.nr.1334 f. 48, 99v0 , 102v0 , 156. 

56. RKK, inv.nr.1345, f. 125, 127, 131. 
57. RKK, inv.nr. 1533, f. 229v0 • Uit latere akten blijkt, dat er ook nog ander grondbezit in de verdeling 

betrokken is geweest. 
58. RKK, inv.nr. 1533, f. 458v0 en 459v0 (investituur Olden Willem Mullers steetie voor Steven Cornelis-

sen, resp.Jonckeren Erff voor Wolter en Jan Cornelissen). 
59. RKK, inv.nr.1533, f. 512v0 (investituur De Breeck voor Jan tien en Willemken Cornelissen). 
60. RKK, inv.nr.1534, f. 231, resp.1535, f. 274v0

• 

61. HV-4-156. 
6 2. D e veronderstelling van Voorn (pag. 316) dat Sceven een dochter Jenneken zou hebben gehad is 

vrijwel zeker niet juist. Misschien gaat het hier omJenneken Wouters vanAsselt(Va), maar de door 
Voorn genoemde huwelijkspartners zijn bij haar niet gevonden. 

63. ORA V, inv.nr. 941, Soeren en Asselt, f. 2. 
64. Zie bijv. Voorn, pag. 318, ORAV, inv.nr. 941,Apeldoorn f. 1v0 , 2, StV, inv.nr. 163, f. 8v0 • 

65. Voorn, pag. 318. 
66. HV-4-719. 
67. RKK, inv.nr. 1345, f. 138v°. 
68. Omstreeks 1706 en op 30-12-1725 was een deel van het land van]onckeren Erff overigens nog in han

den van (de nakomelingen van) Wijn Teunissen en Claes jen Cornelissen (IVb). HV-4-721. 
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69. HV-4-721 / RKK, inv.nr. 1551, f. 306, Het desbetreffende protocol zelf ( CC) is niet bewaard gebleven, 
daardoor zijn slechts summiere notities beschikbaar. 

70. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er in dit gezin gelijktijdig gelijknamige kinderen zijn 
geweest. 

71. Tussen het huwelijk van haar ouders (1667) en het begin van de DTB (1674). 
72. HV-4-721,Jenneken is dan weduwe. 
73. Zie ook: K.A. Reuvers, 'Egbertus van Marle', in: Veluwse Geslachten 25 (2000), Jubileumnummer, 

pag. 162-163. 
74. HV-4-721 en 719. De aandelen van zijn broers en zusters kreeg hij pas in de loop der tijd en mogelijk 

niet volledig in bezit. 
75 . Maancedulle 1742(OAAp, inv.nr. 26, f. 78). 
76. OAAp, inv.nr. 26, f. 78, RKK, inv.nr.1368, f. 69v0 , 125,127,131, 137v0 • 

77. OAAp, inv.nr. 16, f.19v0 , 38. 
78. OAAp, inv.nr. 41a, f. 27. 
79. OAAp, inv.nr. 42, f. 3. 
80. In tegenstelling tot De Beer ( G.J. de Beer-van Asselt, Van Asselt, de Apeldoornse stam, Amersfoort 1998) 

is aangenomen dat Gerritje en Grietje een en dezelfde persoon zijn. 
81. HV-4-721, niet vermeld bij de erfgenamen van haar vader. 
82. De aanvraag bij het Hof is binnengekomen op 7-4-1746. (Hof, inv.nr. 1207) 
83. OAAp, inv.nr.16, f.19v0 , 38. 
84. Het jongste kind kreeg als doopnamen Wouter Cornelis, waarbij Cornelis dus geen patroniem is. 

Hij wordt soms Wouter Cornelis genoemd en op andere plaatsen Wouter Woutersen. 
85. De naam van Loon is alleen aangetroffen in het contradoopregister DTB 43. 

86. De betekenis van dit getuigen is niet duidelijk: Lijsbeth was op dat moment 1'/, jaar! 
87. Deze datum moet op een vergissing berusten, 1705 was geen schrikkeljaar. 
88. Blijkens een oude aantekening zou deze datum zijn ontleend aan een erfhuiscedulle d.d. 24-11-

1712. In een extract hieruit (ORA Hattem, inv.nr. 82.1) komt deze datum niet voor, het origineel is 
tot dusver niet gevonden. 

89. Het is niet onaannemelijk dat hij ook het ambacht van rademaker uitoefende. Zekerheid daarover 
is echter niet verkregen. 

90. ORA V, inv.nr. 337, f. 305. 
91. Zie voor Wijn Teunissen en zijn voorgeslacht ook: A. Oosterbroek, 'Een vastgelopen onderzoek 

weer op gang, de afkomst van Evert Barneveld uit Hattem (1666-1722)', in: Gens Nostra 58 (2003), 
pag.1-19. 

92. HV-4-721. 
93. Huis en hof stonden van 1683 af op naam van Wijn Toenis. Dit deel van]onckeren Erff werd ook voor

dien al afzonderlijk aangeslagen voor de herenguldens. RKK, inv.nr. 1291, f. 41v0 • 

94. Het Hoogsoerder Bosch en de daarbinnen gelegen Hoogsoerder Heeg(d)e waren maalschappen 
(bos marken). In 1761 bezat de Prins van Oranje 10 (van de 50) vierendelen van het Hoogsoerder Bosch 
en 2 (van de 32) van de Hoogsoerder Heege, in de jaren 1766 en 1767, werden alle resterende vieren
delen door hem opgekocht, waarmee de grondslag werd gelegd voor het huidige Kroondomein. 
Overzichten van de bezittingen zijn te vinden in de rekeningen van 1761 en 1771 (NDG inv. nrs. 214 
en 224) en in het alfabetisch register (NDR, inv.nr. 766, pag. 749,752,756). De originele koopakten 
met bijlagen en gezegelde afschriften van de transportakten van deze (vermoedelijk niet geheel 
vrijwillige) transacties z ijn te vinden in NOR, inv. nrs. 3661 -3689 . 

95. RKK, inv.nr.1357, f. 52, 1368, f. 44. 
96. Het is opgesomd in de inventaris van de nalatenschap van hun zoon Cornelis, ORAH, inv.nr. 82.1. 
97. Op 30-12-1725 wordt approbatie op dit transport verkregen, HV-4-721. 
98. 11 weken na de trouwdag overleden. ORAH, inv.nr. 78.4. 
99. ORAH, inv.nr. 82.1. 
100. De voornaamste bronnen van het vermelde zijn: ORAH 42; 78.4; 82.1; 123, f. 12ov0 , 131, 135v0 , 144; 

124, f.152v0 ; 141, f. 93; 142, f. 30, 61, 80, 81; ORASH 2; 7, f. 116,122,263. 
101. De doop van Teunis en Luitjen is niet aangetroffen in de DTB van Barneveld, het doopregister van 

Apeldoorn begint in 1674. 
102. ORAL, inv.nr. 44, f. 214v0 , 215. 
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103. In de verpondingen 1742 en 1747 werd het ouderlijk goed aangeslagen voor f 9:2, het overige voor 
f 28 à 29. Aanzienlijke posten in dit overige waren: 1/4 deel in de Heege voor f 4-7 en 1/4 deel in 't 
Zoerderbosch (verkregen van zijn oom Steven Cornelis) voor f 16-10. ( OAG, inv.nr. 26, f. 78, StV, inv. 
nr. 274, f. 78). 

104. GAA, Archief van de Apeldoornse Marken, inv.nr. 283, f. 27, 32v0 , 33 en inv.nr. 295, slot. 
105. GAA, Archief van de Apeldoornse Marken, inv.nr. 450, f. 18v0 • 

106. OAAp, inv.nr. 16, f. 19v0 , 38. 
107. In elk geval voor 20-8-1742. In het testament van Luitje Wijnen van die datum is sprake van de twee 

voorkinderen van haar broer Teunis Wijnen. ORAH, inv.nr. 142, f.147. 
108. OAAp, inv.nr. 41a, f. 25. 
109. ORAL, inv.nr. 45, f. 533 en 397. 
110. ORAL, inv.nr. 45, f. 525 en 582, inv.nr. 50, f. 65v0 • De tweede transactie ook: NDR, inv.nr. 3684, N° 

53. 
m. Waarschijnlijk is dit de pachter van de nieuwe papiermolen op 't Loo, Voorn, pag. 233, 234, 330, 

331. 
112. ORAL, inv.nr. 38. 
113. ORAL, inv.nr. 47, f.1022v0 • 

114. In het doopregister is hierbij genoteerd: obiit. Mogelijk is deze dopeling jong gestorven en en is er 
later nog een Cornelis geboren. In de DTB is deze echter niet gevonden. 

115. De aangevers: Wien Jansen, 36 j r, landman, Aalt Lammerts G rooten, 35 j r, landman, geven als leef-
tijd op 80 jaar, geboorte en ouders zijn hen onbekend. 

116. HV-4-720. 
117. ORAL, inv.nr. 47, f.1046v0 • 

118. Dit huwelijk roept vragen op, bij de doop van het oudste kind was Kornelis nog maar 16 jaar. Er 
zijn echter geen aanwijzingen dat er een naamgenoot is geweest. 

119. ORAL, inv.nr. 45, f. 511,530,564. 
120. ORAL, inv.nr. 46, f. 783v0 • 

121. ORAL, inv.nr. 48, f.1338v0 • 

122. ORAH, inv.nr. 86.4. 
123. Zie verder: A. Oosterbroek, 'Een vastgelopen onderzoek weer op gang, de afkomst van Evert Bar

neveld uit Hattem (1666-1722)', in: Gens Nostra 58 (2003), pag. 7-10. 
124. Op eerstgenoemde datum wordt hij genoemd als erfgenaam van Evert Barneveld, op de tweede 

datum testeert zijn moeder, zij is dan kinderloos. ORAH, inv.nr.124 f. 31v0 , inv.nr.143, f. 27. 
125. ORAH, inv.nr.124, f. 16v0 • 

126. ORAH, inv.nr.136. 
127. ORAH, inv.nr. 126, f. 24. 
128. ORAH, inv.nr. 126, f. 48v0 en 49. 
129. ORAH, inv.nr. 128, f. 116. 
130. Het huwelijk werd voltrokken in de Hoogduitse kerk. 
131. ORAH, inv.nr. 114. 
132. Waarschijnlijk gaat het hier om Rijswijk bij Den Haag, maar geheel zeker is dat niet. 
133. In de in aanmerking komende periode is er meer dan één Geertrui Vis in Amsterdam gedoopt. 
134. ORAH, inv.nr.126, f.141v 0 en ORASH, inv.nr. 8, f. 150. 
135. ORAH, inv.nr. 6. 
136. Hof, inv.nr. 2512, par. 65-74, 323,396,397,533. 
137. Bl'G, inv.nr. 168. 
138. BFG, inv.nr.197. 
139. Doop en ouders niet geheel zeker, een andere mogelijkheid is: ged. Amsterdam (Ev. Luth., ds. 

Boon, in huis) 6-7-1758, dr. vanJanJanse Mulder en Trijntje Harmens Volten, getuigen Nanne Bou
man,Antje Pieters Grof man, Anna Catharina Wel gemout. 

140. Hof, inv.nr. 4514. 
141. BFG, inv.nr. 201. 
142. ORAH, inv.nr.183, boedel van Meekeren. 
143. ORAH, inv.nr. 1, f.1. 
144. ORAH, inv.nr. 183 en 120, f.120. 
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145. GAH, Nieuw Archief Gemeente, inv.nr. 796. 
146. GldA, Archief Vredegerecht Hattem, inv.nr.1755, f. 43. 
147. GldA, Archief Vredegerecht Hattem, inv.nr. 1780. 
148. De enig overgebleven zoon Christiaan is vermoedelijk in de Franse tijd als soldaat te Valenciennes 

overleden (mededeling van C.J.J. Wijnen te Huizen). 
149. ORAH, inv.nr. 167. 
150. ORAH, Inv.nr.129, f. 18v0-23. 
151. GldA, Memories van Successie Hattem, 1-8-1839, nr. 43. 
152. Op 18-8-1775 wordt beslag gelegd op loon, verdiend op het tichelwerk. ORAH, inv.nr. 46, f. 30. 
153. GAH, Bataafs-Frans Archief, inv.nr. 201. 
154. ORAH, inv.nr. 1, f. 2ov0 • 

155. ORASH, inv.nr. 8, f. 150. 
156. ORAL, inv.nr. 44, f. 215. 
157. Zie bijv. ORAH, inv.nr. 82.1 (1719-1721), 150 (25-6-1719) en 126, f. 141 (28-7-1756). 
158. ORAH, inv. 138, f. 38v0 (16-4-1751). 
159. ORAH, inv.nr. 143, f. 27. 
160. Op 29-9-1753 wordt een extract van zijn doopceel gemaakt. 
161. Dit betreft een zekere Huibrecht van Asselt. Bij zijn huwelijk wordt vermeld dat hij afkomstig is 

uit Gelderland, maar zijn herkomst kon niet verder worden achterhaald. 
162. De naam van Hasselt is kennelijk een verschrijving. 
163. HV-4-660. 
164. Volgens G.D. Co melissen de Beer en E. de Jonge, 'Genealogie Homoet, aanvulling', in: Veluwse Ge

slachten 18 (1993), pag. 26-27 (zonder bronvermelding) heette hij voluitJanJansen Peters van Orden 
en was hij mr. papiermaker, wrs. op Grevesmolen in Apeldoorn. Tevens wordt vermeld dat hij, na 
zijn huwelijk met Mechtelt, de naam Homoet heeft aangenomen. 

165. RKK, inv.nr.1291, f. 36v0 en 1292, f. 47. 
166. Wellicht was hij maar voor 7/8 bezitter, want later blijkt zijn zoon Lubbert bezitter van 1/5 van 7/8 

deel van het goed. Het andere 1/8 deel kan bij het magescheid d.d. 5-6-1661 zijn toegedeeld aan een 
van zijn broers en zusters. Dat Lubbert 1/5 deel bezat zou kunnen betekenen dat er vijf kinderen 
zijn geweest, waarschijnlijker is echter dat Wouters weduwe Mechtelt Jans ook een kindsdeel 
heeft geërfd. 

167. De bij de investituur betaalde afdracht doet vermoeden dat de feitelijke overgang van het bezit 
reeds veel eerder dan 1690 heeft plaatsgevonden. 

168. De relatie van dit echtpaar met de overige betrokkenen is niet duidelijk. 
169. ORAL, inv.nr. 44, f. 7 en 7°. Elisabeth verkoopt het bosbezit op 30-6/7-7-1766 voor f 1575 aan de 

Prins van Oranje (ORAL, inv.nr. 44, f. 540 en NDR, inv.nr. 3679, N° 37). 
170. Doorgaans wordt zij Aaltje Hendriks genoemd, de naam Looijs (zonder Hendriks) is alleen aange

troffen in ORAL, inv.nr. 44, f. 7 en 7v0 • 

171. In dezelfde periode is er ook een Hendrik Gerri tsen B uij tenh uijs, eveneens gehuwd met een Jantj e 
Jans. Zij zijn de ouders van Hendrik je Hendriks Buijtenhuijs (zie Vc). 

172. RKK, inv.nr. 1345, f. 56v0 • 

173 . RKK, inv.nr. 1345, f. 22V0 , 24, 134, 134v0 • 

174. RKK, inv.nr.1345, f. 24v0
• 

175. RKK, inv.nr.1345, f. 6lv0 en 87. 
176. HV-4-697. 
177. HV-4-689, RKK, inv.nr. 1537, f. 98. 
178. RKK, inv.nr. 1368, f. 19v0 • 

179. StV, inv.nr. 150, f. 46 en 57. 
180. Niet duidelijk is waarop deze verdeling berust. Het kan zijn dat dit is geregeld voorafgaand aan 

het tweede huwelijk van Jantje, het kan ook berusten op een testament of magescheid. Bij Bartold 
wordt enkele malen vermeld: als oltste. RKK, inv.nr. 1368, f. 19v0 , 33v0 , 134,141, 141 v0 • 

181. Zijn naam wordt niet vermeld bij de vererving van de herengoederen. 
182. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Hendrik en/of zijn kinderen de naam Goudkuil hebben 

gedragen. 
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183. StV, inv.nr. 150, f. 45v0 , 46 en 57. 
184. In tegenstelling tot het vermelde in HV-4-660 betreft dit niet Ritberg aent veen, maar Ritberg aent 

velt(667). 
185. RKK, inv.nr.1544, f. 332v0 • 

186. Op 8-6-1743 krijgt hij afschrift van zijn doopakte en indemnisatie. DTB Apeldoorn 42.1 f.13v0
• 

187. Zie: E.D. Heijnis-Renssen, 'Van Goltkuyl tot Goudkuil', in: Veluwse Geslachten 11 (1986), pag.199, en 
A.G.F. Smits, 'Goudkuil (aanvulling)', in: Veluwse Geslachten 13 (1988), pag.155-157. 

188. R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 1968, pag. 196. 
189. StV, inv.nr. 274, f.1ov0 • 

190. ORAL, inv.nr. 45, f. 533. 
191. ORAL, inv.nr. 45, f. 529v0 en NDR, inv.nr. 3672. N° 11. 
192. Zie ook: HV-4-719 en 721; ORAL, inv.nr. 37, f. 51; inv.nr. 38 (9-4-1776, 20-12-1779, 3-3-1781); inv.nr. 40 

(13-1-1761); inv.nr. 44, f.192v0 , 362; inv.nr. 45, f.533. 
193. Zie ook: ORAL, inv. 37, f. 51, 55, inv.nr. 45, f. 533, inv.nr. 46, f. 806, inv.nr. 47, f. 1041, 1110. 
194. Voorn, pag. 365,392,444. 
195. Zie ook: ORAL, inv.nr. 37, f. 55, inv.nr. 40 (26-6-1762), inv.nr. 45, f. 503v0 , 533,756. 
196. Op grond van magescheid d.d. 15-8-1771. Betreft Hg 667, ten onrechte vermeld onder HV-4-660. 
197. Zie ook: ORAL, inv.nr. 37, f. 55, inv.nr. 38 (9-4-1776, zo-12-1779, 3-3-1781), inv.nr. 45, f. 533,756. 
198. HV-4-661. 
199. In elk geval voor 19-8-1669. 
zoo. Het desbetreffende protocol (RKK, inv.nr. 1532, f. 25v0 ) vermeldt op 30-7-1649 dat Jan alleen de 

zaal weer overdraagt; maar op 29-1-1662 (RKK, inv.nr. 1533, f. 324) wordt vermeld dat Aert op 30-7-
1649 oprukking heeft gekregen voor de zaal weer en 2 kindsdelen. 

201. OAAh, inv.nr. 5930, f. 35. Zie ook bij Jan Woutersen (lla.1). 
202. RKK, inv.nr.1539, f. 434v0 • 

203. RKK, Inv.nr.1345, f. 38 en 1368, f. 39. 
204. HV-4-661. 
205. HV-4-698. 
206. HV-4-698, resp. laatste oprukking voor Lubbert en Dries jen en investituur voor Andries Aarts. 
207. Voorn, pag. 366-371. Waarschijnlijk is Dries Cornelissen dan overleden, zijn weduwe Steventien 

To nissen krijgt op 28-3-1696 voor het laatst oprukking voor de Beentercamp (HV-4-698). 
208. ORA V, inv.nr. 333, f. 291v0 , 294v0 , 297v0 , 298. 
209. ORAV, inv.nr. 337, f. 70 en 78. Reijnder Lamberts was waarschijnlijk gehuwd met een zuster van 

Lubberts vrouw Teunisjen Dries. 
210. R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 1968, pag. 94. 
211. RKK, inv.nr. 1368, f. 39. 
212. RKK, inv.nr. 193, f. 250. 
213. G. D. Cornelissen de Beer, Genealogie Homoet, tweede aanvulling, z. pl., z.j. [ca. 1995 ], typoscript, pag. 2 

(geen bronvermelding). 
214. Waar in dit artikel gesproken wordt van Loenen is steeds bedoeld Loenen in het ambt (thans ge-

meente) Apeldoorn. 
215. Voorn, pag. 457. 
216. Voorn, pag. 456-459. 
217. Deze Cornelis tr. Loenen 20-4-1788 J enneken Cape!, dochter van Sweer Cape! (broer van Cornelis' 

moeder). 
z.,e. Dit aandcc:l woede, samen mee de gelijke aandelen van Hendrik en Teunisje op 14-11-1765 verkocht 

aan Peter Middelburg. R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 
1968, pag. 88-89, en Voorn, pag. 371. 

219. In 1739 was Den Pas voor de helft in bezit van Willem Brouwer (zie Vm). Volgens HV-4-698 bezat 
Andries de zaal weer van De Beentercamp en was het heren goed gezamenlijk eigendom van alle erf
genamen van Aert Lubbertsen. Deze verkopen het goed op 19-4-1755. 

220. Voorn, pag. 461-462, en R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 
1968, pag. 173. 

221. Voorn, pag. 279-282. 
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222. Voorn, pag. 311-312. 
223. In de doopakte van Lubbertje wordt het patroniem Hendriks vermeld, maar Voorn (pag. 327) ver-

meldt steeds Cornelissen. 
224. Voorn, pag. 326-327. 
225. Voorn, pag. 368. 
226. Wellicht moeten de overl./begr. data vanJacomina en Bernardus worden verwisseld. 
227. NDR, inv.nr. 3725, annex H. 
228. Voorn,pag.36~ 
229. In het doopregister is bijgeschreven obiit. Wellicht is deze dopeling jong overleden en is er later 

nog een Hendrik geboren. Deze is echter niet gevonden. 
230. Voorn, pag. 362,367,368,371,392. 
231. Voorn, pag. 233,234,330,331. 
232. RKK, inv.nr. 1384, f. 38.39. 
233. ORAL, inv.nr. 44, f.101. 

234. NDG, inv.nr. 214, f. 75. 
235. HV-1-156. 
236. HV-1-156 (De Breeck) en HV-1-155 (Beert Stevensgoedt). 
237. HV-4-660 en 661. 
238. RKK, inv.nr.1285, f.113 en 141. 
239. In het buurboek van het Hoogsoerense Bos wordt op 4-3-1505 ook melding gemaakt van een Eng-

bert van Oerden. (OAAp, inv.nr. 62 f. 34). Het is niet zeker dat het hier om dezelfde persoon gaat. 
240. RKK, inv.nr. 1287; 1288, f. 49v°; 1290, f.19; 1291, f. 37. 
241. RKK, inv.nr. 1287, f. 13. 
242. RKK, inv.nr. 196, f. 5ov°; R. Hardonk, Koornmullenaers, Pampiermaeckers en Coperslaghers, Apeldoorn 

1968, pag. 92; Voorn, pag. 373. 
243. ORA V, inv.nr. 165, f. 160. 
244. Voorn, pag. 373. 
245. RKK, inv.nr.1322, f.17. 
246. RKK, inv.nr.1287, f.13. 
247. Als noot 41, ook RKK, inv.nr.1288, f. 48. 
248. In het herenguldens boek (RKK, inv.nr.1293, f. 250) reeds in 1726 op zijn naam. 
249. RKK, inv.nr.1294, f. 250). 
250. RKK, inv.nr.1291, f. 35, resp. 36 v0 • 

251. RKK, inv.nr.1288, f. 46 en 48. 
252. In feite verwerven zij op dat moment slechts de zaal weer, een vierendeel en een dubieus kindsdeel, 

maar op 22-1-1642 zijn zij in het volledige bezit van het goed. RKK, inv.nr.1530, f.314, inv.nr.1531, f. 
236. 

253. In HV-4 zijn de laatste drie vermeldingen abusievelijk opgenomen onder nr. 660 i.p.v. 667. 
254. De betekenis van de naam Homoet is niet duidelijk. De naam komt ook elders in Nederland voor. 

Door Otten wordt aannemelijk gemaakt dat de naam van de Homoet in Hattem, evenals het syno
niem Hoen waard is terug te voeren op hoge waard. Een dergelijke verklaring ligt hier niet voor de 
hand, wel mag worden aangenomen dat ho(e) hier ook hoog betekenr, wat wordt bevestigd door 
de incidenteel aangetroffen schrijfwijze Hoogmoet en de naam van de boerderij Hogenhof. Otten 
maakt in zijn werk over de Apeldoornse veld- en boerderij namen geen melding van Homoet. 

255. OAAh, inv. nrs. 5910 t/m 5920. 
256. HV-4-719 resp. HV-4-721. 
257. In 1668 beliep de herenguldensaanslag voor Olden WillemMullers steedjenf1-1/2-o, voor 't]onckeren-

erjff 5-15-1'/,. 
258. HV-4-721; ORAH, inv.nr. 82.1; ORAL, inv.nr. 44, f. 214v0 en 215. 
259. ORAL, inv.nr. 44, f. 214v0 en 215. 
260. Voor zover kon worden nagegaan waren deze verkopers niet verwant aan de koper. 
261. Adres thans Vellertweg 15, Apeldoorn. 
262. Deze wordt incidenteel ook aangeduid als Wouter Cornelissen op de Corler. 
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Het portret van ... 1 

[Pieter Houmes] 
DOOR P. HOUMES 

Pieter Houmes, geb. Serooskerke (W) 3-1-1826, kleermaker, overl. Vrouwenpolder 20-6-1910, 

zn. van Pieter Houmes en Elisabeth Geerse,2 tr. (1) Vrouwenpolder 26-11-1852 Adriana Philipse 
(Filipse), geb. Vrouwenpolder 5-1-1815, overl. ald. 10-11-1861, dr. van Johannes Willemse Phi
lipse en Johanna Pieterse Back (Bak); tr. (2) Vrouwenpolder 27-12-1862 Leuntje Polderman, geb 
Serooskerke (W) 6-9-1836, overl. Veere 11-5-1920, dr. van Louweris (Laurens) Polderman en 
Neeltje Haai(j). 

Uit het eerste huwelijk zijn te Vrouwenpolder drie kinderen geboren, te weten: Elisabeth 
(1853-1853), Pieter (1854-1911)3 enJohannis (1856-1857). 

Uit het tweede huwelijk zijn te Vrouwenpolder vier kinderen geboren, te weten: Laurens 
( 1863-1869 ), Janus (1864-1864 ), Janus ( 1866-1934) en Elizabeth (1868-1869 ). 

De fotograaf is onbekend. Blijkens aantekening op de achterzijde ( door kleinzoon Pieter) is de 
foto omstreeks 1885 gemaakt. 

Noten: 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2 . Verdere genealogische gegevens zijn te vinden in: Van Zeeuwse Stam (1988), nr. 61, pag. 87-98. 

3. Pieter is de betovergrootvader van de inzender. 
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wegwys 
Het bezit van de familie: boedelinventarissen als bron1 

DOOR C. HAM OEN EN J. DE KRUIF 

Boedelinventarissen zijn, mede vanwege de grote hoeveelheid informatie die erin besloten ligt, 
de afgelopen decennia steeds vaker als bron voor historisch onderzoek gebruikt. In zo'n boe
delinventaris worden de bezittingen van een persoon of familie omschreven. Oorspronkelijk 
was zo'n inventaris natuurlijk niet gemaakt voor historici; het was een document met een 
juridische functie. Boedelinventarissen werden opgemaakt bij huwelijkse voorwaarden, in 
geval van faillissement (dan werd gesproken van een 'desolate boedel') en soms in het geval 
van schulden zonder dat er al sprake was van een faillissement. Maar verreweg de meeste boe
delinventarissen zijn opgemaakt wegens overlijden. Meestal was er dan iets bijzonders aan de 
hand. De overledene liet bijvoorbeeld minderjarige kinderen na, was eerder gehuwd geweest, 
of stierf juist kinderloos waardoor er uitsluitend erfgenamen waren in de zijlijn. In al deze 
gevallen werd de notaris te hulp geroepen met het verzoek de bezittingen te omschrijven. 

Er werden twee systemen gehanteerd voor de beschrijving: per rubriek van soorten voor
werpen zoals 'meubilair', 'serviesgoed', 'sieraden' of per ruimte in het huis. In het laatste 
geval krijgt degene die een boedelinventaris leest het gevoel dat hij alsnog in de gelegenheid 
wordt gesteld om mee te lopen door de woning. De notaris begint dan bijvoorbeeld in de hal, 
somt op dat hij daar een kapstok, een spiegel en enige mantels aantreft om door te lopen naar 
de woonkamer waar hij het meubilair, de siervoorwerpen op de schouw, de boekenkast inclu
sief de titels van de boeken die daarin prijken en alle overige voorwerpen opsomt. Zo wordt 
het hele huis doorgenomen. 

Vaak somde de notaris de voorwerpen op en werden ze in de inventaris genoteerd door een 
klerk. In het huis aanwezige familie of personeel assisteerde weleens door verdere inlichtin
gen te geven. Soms ook, maakten familieleden de inventaris op en werd deze door de notaris 
gecontroleerd en ondertekend. Uit boedelinventarissen is behalve gegevens over de inboedel, 
ook allerlei andere informatie te distilleren. Over de welstand van de overledene, over de ge
bruiksvoorwerpen die in die tijd in een huis aanwezig waren, welke boeken men in bezit had 
enzovoort. Indirect geven de gebruiksvoorwerpen informatie over gewoonten en gebruiken. 
Onderzoek van grote aantallen boedelinventarissen is gebruikt om de meest uiteenlopende 
vragen te beantwoorden. Vragen over de economische ontwikkeling van een stad of regio, 
maar ook vragen over mode, kunst, eetgewoonten en gewoonten rond rites de passage, zo
als begrafenissen. Inventarissen van individuen zijn voor genealogen interessant. Ze geven 
informatie over een familie die anders niet te achterhalen zou zijn. Het Meertens Instituut 
in Amsterdam beschikt over een 'boedel bank' die via internet te bekijken is. ' Via deze boedel
bank kan degene die een individuele inventaris vindt, deze vergelijken met een verzameling 
van ongeveer 3000 boedelinventarissen die hierin integraal zijn opgenomen. 

Een waarschuwing is wel op zijn plaats. De opsomming betreft de goederen die op dat mo
ment in huis waren. Omdat het meestal vooral ging om de waarde van goederen in het econo
misch verkeer, worden ook zaken uit de lijsten weggelaten die wel degelijk aanwezig waren. 
Voorbeelden daarvan zijn speelgoed, goedkoop glaswerk en goederen met een korte levens
duur zoals levensmiddelen. Maar ook onroerend goed wordt soms niet genoemd terwijl het 
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wel degelijk tot het bezit behoorde, vaak omdat het dan ter plaatse niet de gewoonte was om 
dergelijk onroerend goed ook op te nemen in de inventaris. 

Een fraai voorbeeld dat illustreert hoeveel informatie uit deze bron gehaald kan worden, 
is te vinden in het streekarchief te Woerden. Het is de inventaris van mejuffrouw Johanna 
Catarina Kemmenitsz /Kemnits die is gescheiden van tafel en bed van Carel Lodewijk Götze 
en overleden op 2 augustus 1786. Welk systeem ook wordt gehanteerd, in elke boedelinven
taris worden altijd eerst de onroerende goederen zoals huizen en stukken land opgesomd, 
waarna wordt vervolgd met geld waardige papieren en contant geld. Dat is ook hier het geval 
en al uit deze eerste posten wordt duidelijk dat het hier gaat om een heel rijke dame die een 
groot huurhuis bewoonde waar een forse tuin met beelden en vruchtbomen bij hoorde. Ook 
het vervolg van de inventaris laat grote rijkdom zien. De opsomming van zilver, porselein, 
juwelen, beeldjes en schilderijen is overweldigend. De hoeveelheden linnengoed, borden, 
schotels, bestek en andere huishoudelijke artikelen zouden in een weeshuis niet misstaan. 
Haar persoonlijke lijfgoederen, jurken, jassen, kousen en mutsen van het duurste materiaal 
getuigen van een modebewuste vrouw, die niet op een paar penningen behoefde te kijken. 
Ook vindt de onderzoeker bijzondere voorwerpen en aardige details zoals twee portretten 
van de stadhouders Willem II en Willem III, beeldjes van Mercurius en Cupido in de tuin, en 
een flinke drankvoorraad in de kelder. 

Boedelinventarissen bevatten ook altijd een lijst van schulden die de overledene nog had 
uitstaan. Dat kunnen lijsten van een flinke lengte zijn, omdat het heel gewoon was om op 
rekening te kopen en deze 'lopende rekening' bij bijvoorbeeld een winkelier, één of tweemaal 
per jaar te voldoen. Ook in dit geval zijn er nog veel rekeningen van nog te betalen winkel
waren, diensten verleend door ambachtslieden enzovoort. Deze lijsten zijn erg interessant, 
omdat men er uit kan aflezen bij wie er werd gewinkeld, wat er is gekocht en aan wie klussen 
in en rond het huis werden uitbesteed en wat de overledene zich kennelijk kon permitteren in 
dit opzicht. 

De meeste inventarissen die werden opgemaakt wegens overlijden bevatten tenslotte een 
item 'doodsschulden', waar de kosten die betrekking hebben op de ziekte en het overlijden 
zijn genoteerd. In de inventaris van mej. Kemmenitsz ziet dat er zo uit: 

Boedelliquidatie 

- Jilles Jaske, chirurgijn voor medicamenten fl. 60:19:0 
- Barend Stoop, chirurgijn (idem) fl. 4:12:0 
- J. Weenix, medisch doctor, voor visites fl . 30:16:0 
- Gijs Groeneveld, waken bij de zieke fl. 25 
- Maarten v.d. Boon, timmerman, doodskist fl. 24: 10:0 
- Dirk v.d. Weijden, naar 't dorp varen van het lijk fl. 3.-
-Aldert Boezel, koster fl. 8:10:0 

Hierbij komen dan ook nog posten zoals het luiden van de klok en het openen en sluiten van 
het graf in de kerk. Ook het eten en drinken door de genodigden kost geld, vooral vlees, brood, 
koekjes, wijn en bier. De buren zijn niet vergeten: er is een post voor drank voor de naburen 
. Uit deze posten is veel af te lezen over de gewoonten bij het begraven. Deze voorbeeldinven
taris bleek bovendien nog een afleescedule te bevatten. Het was de gewoonte dat de 'aanspreker' 
begrafenisbriefjes bracht aan de families wier namen op deze rol stonden vermeld, zodat zij 
deel konden nemen aan de volgstoet bij de begrafenis.3 Een dergelijke lijst biedt behalve in-
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Het begin van de a.fieescedule (Streekarchief Woerden) 

formatie over de gewoonten bij dit soort gelegenheden ook gegevens over het sociale netwerk 
van de overledene. 

Na lezing van de inventaris weten we heel wat meer, maar toch blijven er ook genoeg vragen 
over. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe het bezit van mejuffrouw Kemmenitz in de loop van 
haar leven gewijzigd is. Had de echtgenoot misschien al goederen meegenomen bij vertrek? 
Welke spullen had ze in de loop van haar leven aangekocht en welke had ze zelf weer geërfd? 
De·boedelinventaris is een momentopname, geen doorlopende film en geeft dus op dat soort 
vragen geen antwoord. Niettemin is de bron zo informatief, dat het altijd de moeite waard is 
om na te gaan of er van een familie één of meer inventarissen in het archief worden bewaard.• 

Noten 
1. Eerder verschenen als deel van het artikel C. Hamoen en J. de Kruif, 'De kerk als erfgenaam', in: 

Heemtijdinghen Orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, 43 (2007) nr. 1, pag. 12-20. 
2. http://www.meertens.knaw.nl/boedelbank/index.php. 
3. Zie ook: C. Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Bodegraven, Bodegraven 2006, 

pag.26. 
4. Verdere informatie over boedelinventarissen als bron in: Th. F. Wijsenbeek-Olthuis, 'Boedelinven

tarissen', in: Broncommentaren 2 van het instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 1995, pag. 
5-69. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Klaas Willems Salomons 
enJantien Smit] 

DOOR ARIEN BROUWER 

Klaas Willems Salomons, geb. Gasselternijveen 11-8-1800, vervener en schipper op de "Vrouw 
Hendrika", overl. Gasselternijveen 8-5-1893, zn. van Willem Salomons, vervener en schipper 
te Gasselternijveen, en Hillechien Lucas Koiter, tr. (1) Wildervank 11-1-1827 Grietje Tjakkes Schu
ringa, geb. Veendam 4-10-1801, overl. Wildervank 16-8-1828, dr. van Tjakke Schuringa, land
bouwer te Wildervank, en Janke Hindriks Kemper; tr. (2) Gasselternijveen 9-2-1832 Jantien 
Smit, geb. Borger 22-8-1807, overl. Gasselternijveen 24-11-1880, dr. van Jacob Hendriks Smit, 
smid te Borger, en Jan tien Copinga. 

De familie Salomons stamt af van Jan Salomons, die omstreeks 1680 vanuit Staphorst naar 
de vervening in Gasselternijveen trekt. In de eerste generaties overheerst het beroep van ver
vener, schipper en landbouwer. Tot in het begin van de zoe eeuw woont men overwegend in 
Gasselternijveen. De geschiedenis van het geslacht Salomons is dan ook nauw verweven met 
de geschiedenis van Gasselternijveen en haar scheepvaart. 2 

Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen geboren. Uit het tweede huwelijk zijn tussen 
1833 en 1848 te Gasselternijveen zeven kinderen geboren, waarvan er drie jong zijn overleden. 
De overige vier zijn gehuwd: Willem Salomons (1833-1912), schipper op de tjalk "Hopende", 
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tr. (zijn nicht en schippersdochter) Bouke Lucas Salomons. Hendrik Salomons (1838-1933), 
landbouwer, tr. (zijn (achter)nicht en schippersdochter) Hinderkien Salomons. Jan Salomons 
(1840-1929), schipper op de "Hoop op Beter" en later kruidenier, tr. (zijn (achter)nicht en 
schippersdochter) Willemtien Harmsen. Jacob Salomons (1848-1932), schipper op de tjalk 
"Nieuwe Zorg", tr. Alberdina Krans en later respectievelijk Wilhelmina Bartelds en Geertje 
Hillechiena de Vries. 

De foto's zijn van een onbekende fotograaf en dateren van voor 1880. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl onder Gens Nostra. 
2. Over het geslacht Salomons en hun schepen is een uitvoerige publicatie verschenen van Arie Brou

wer, Jannes Munneke en Tonko Engelsman, Parenteel Salomons (1650-1999) een geslacht van verveners, 
schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen, Zeist/Emmen 1999. 

Transcriptie broodbedelingen Poortugaal 16851 

DOOR TON HOKKEN 

Settingh vant Arme broot voort somer ter
mijn 1685 

De eerste uutdeelinge te doen / op donder
dach den 28e junij 1685 

Pieroom 
Willem Puycke wed. 
Heyndrick Gerrits wed. 
Jan Thijs wed. 
Steffenj Gillis 
Mees Elderts 
Bastiaen Engels 
Baeltgen 
Aeltgen Arijens 
Ariaentgen Tijs 
Sijmon Gabriels 
Sijmon, de wever 

2brooden 
2brooden 
2brooden 
2brooden 
1 broot 
2 brooden 
3 brooden 
1 broot 
1 broot 
2 brooden 
2 brooden 
1 broot 

Aldus gedaen en geseth opren 25. juny 1685 
J. van Bije[mont] 

Noot 
1. GemeentearchiefRotterdam, Poortugaal, inv.nr. 306, lijst van toegekende bedelingen 1685, betreft 

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

Genealogie 
A.A.M. Kavelaars en L.M.C.M. Kavelaars, 
Zestien generaties Kavelaars - Cavelaars uit het 
West-Brabantse geslacht Van Hoi/ten, Schoorl 
2006, 288 pp., ill. + index; ISBN 90-6455-512-

5 (prijs€ 49,50 ). 

Reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
publiceerde de eerste auteur een aantal arti
kelen in de Brabantse Leeuw over de familie 
Kavelaars/Cavelaars. Na diens dood pakte 
zijn zoon, de tweede auteur, het onderzoek 
van zijn vader op, met als resultaat een kloek 
en gedegen boekwerk met niet alleen zestien 
generaties Kavelaars, maar ook nog eens ne
gen generaties Van Hoilten, de familie waar 
de Kavelaars uit voortkomen. De eerste Van 
Hoilten die zich Kavelaar ging noemen was 
Cornelis Cornelis Janszn van Hoilten, later 
alias Caveleer, die geboren was te Rijen in 
1543. Hij nam d e naam o ver van zijn vrouw 

Magdalena Thonisdr. Cavelaers, wier vader 
landbouwer was en gegoed op de Vrije Ca
velen, in de Zonzeelse Polder onder Hoge 
Zwaluwe. In generatie IX splitst de stam in 
vier takken, te weten de Kavelaars-takken 
Zwaluwe, Zevenbergen en Rotterdam en de 
Cavelaars-tak. Al deze takken zijn tot het he-
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den toe uitgewerkt. Vervolgens wordt het ge
slacht Van Hoilten (Hulten) uit het land van 
Breda behandeld vanaf 1290, met bovenge
noemde Cornelis in generatie VIII en wordt 
aandacht geschonken aan de Gentse familie 
Van Hulthem, afstammend van Niclaes van 
Hoilten uit generatie Vl. In Bijlagen worden 
bijzondere gebeurtenissen besproken en zijn 
relevante akten uit de 15de en 16d' eeuwse Vest
boeken van Breda en omgeving in transcrip
tie weergegeven. 

ABB 
G. F. Lutters, Het geslacht van Smid Lutters in De
nekamp, Denekamp 2006, 271 pp., ill. + index. 

De oudste gegevens betreffende de naam Lut
ters moeten we wellicht zoeken in het Duitse 
graafschap Bentheim. Daar komt de naam 
reeds in de 16d' eeuw voor, en daar ook moe
ten we de oorsprong van dit Denekampse ge
slacht zoeken. Berent Lutter, de stamvader, 
trouwde in 1646 te Bentheim met Hinricke 
Haar uit Wengsel. Een tak vestigde zich in 
Westerwolde, Groningen, terwijl een andere 
tak in Denekamp terechtkwam. Bijzonder 
aan de laatste tak is, dat de herkomst van de 
vrouwen veelal uit Duitsland is. 
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K.J. Slijkerman, Een geslacht Verschoor alias Van 
der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de zestien
de en zeventiende eeuw, Delft 2007, 115 pp., ill. + 
index; ISBN 978-90-75010-14-5. 

E:cn ecslncht Versçhoor 

ali11s 

Vau der Schoor 

Ie Charlois en Cromstrijen 

in dr usllendc~ en zeventiende eeuw 

K . .J. Slijkerman 

In veel Zuid-Hollandse kwartierstaten komt 
de naam Verschoor of Van der Schoor voor. 
Beide namen spruiten voor uit een zekere 
Willem, die omstreeks 1510 moet zijn gebo
ren. Deze stamvader is zelf (nog) nimmer met 
de toenaam Verschoor of Van der Schoor aan
getroffen, maar wel zijn drie zoon Cornelis, 
Leendert en Michiel.Naast deze familiegroep 
zijn er meerdere (en oudere) die vooralsnog 
niet aantoonbaar aan elkaar verwant zijn. De 
genealogie beperkt zich tot de 16de en 17de 
eeuw, maar dat is nauwelijks een probleem. 
De bekende primaire genealogische bronnen 
zijn in de 17de eeuw wel voorhanden en aan
sluiting met bestaande gegevens uit de latere 
periode lijkt geen probleem te zijn. Van be
lang is, dat de oudste generaties zeer goed 
gedocumenteerd zijn (uiteraard met een 
uitgebreid notenapparaat) en dat dit boek 
een voorbeeld kan zijn voor andere onder
zoekers. 

CdG 

Overig 

I. Strouken (red.), Circus, de magie van een cirkel, 
Utrecht 2006, 126 pp., ill.; ISBN 90-86800165 
(verkrijgbaar door€ 22,50 (incl. porto) over 
te maken op gironummer 810806 van het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur in 
Utrecht o.v.v. circus boek). 
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Ook deze uitgave is het resultaat van de ac
tiviteiten van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur, dit keer ter gelegenheid van 
het Jaar van het Circus (2006). Behandeld 
wordt de geschiedenis van het circus, de 
vraag in hoeverre circus kunst is, de functie 
van dieren in het circus, wordt een kijkje ach
ter de schermen genomen, zijn gesprekken 
gehouden met een aantal circusdirecteuren, 
wordt het leven van vrouwen met een reizend 
beroep belicht en wordt tot slot aandacht be
steed aan de vraag hoe je het circusvak kunt 
leren. Een bibliografie over het Nederlandse 
circus besluit het geheel. 

I. Strouken (red.), Werken, werken, werken! Mi
gratie en lokale geschiedenis, Utrecht 2006, 80 
pp., ill.; ISBN 90-71840-66-2 (verkrijgbaar 
door € 17,50 (incl. porto) over te maken op 
gironummer 810806 van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur in Utrecht o.v.v. 
migratie). 

Werken, werken, werken! is een project van 
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 
met als doel lokale erfgoedorganisaties te sti-
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muleren tot onderzoek naar de geschiedenis 
van migranten in hun streek of plaats. Als 
pilot is zo'n onderzoek uitgevoerd in Noord
Brabant, in 2004 resulterend in twee stu
diedagen, een tentoonstelling en een boek 
over de geschiedenis van de eerste Tilburgse 
gastarbeiders, die nu op leeftijd zijn. Deze 
bundel bestaat deels uit de lezingen die tij
dens die twee studiedagen werden gehou
den, aangevuld met onderzoeksverslagen uit 
andere plaatsen. Begonnen wordt met een 
vergelijking tussen migratie vroeger en nu 
('Hetzelfde en toch een beetje anders'), ook 
komt aan bod hoe je zo'n onderzoek kunt 
opzetten ('Onderzoek naar gastarbeiders') 
en de betekenis van oral history ('Verhalen 
van nieuwkomers'). Verder zijn er artikelen 
met titels zoals 'Etniciteit en taal van Ma
rokkaanse Brabanders', 'Spaanse migranten 
in Eindhoven', 'Poolse soldaten in Brabant', 
'Indische Nederlanders in Gemert', 'Arbeids
migranten in Deventer' en 'Zaankanters be
staan niet'. 

ABB 

J odiR, LJB, vader NN NN, een geheim dat 125 jaar 
op de plank lag. Deel I: de familie, Groningen 
2006, 126 pp., ill.; ISBN: 978-90811240-1-o. 

UB. VADER NN NN. 

JodlR 

Één groot complot. Dat is in drie woorden de 
inhoud van dit boek. De auteur wil zichzelf 
niet bekend maken en maakt gebruik van 
een schuilnaam JodiR, gebruikt in het boek 
andere namen dan in werkelijkheid, en pro-
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beert werkelijk achter elke akte een complot 
te zien. Een complot om de ware identiteit 
van de vader van Lutske Jansje Baron (in het 
boek telkens als LJB jr vermeld) te verhullen. 
Een complot dat tot op de dag van vandaag 
duurt. En alles om te bewijzen, dat Lutske 
Jans Baron (in het boek aangeduid als LJB 
sr) met een adellijk persoon (of wellicht zelfs 
Koninlijk?) het bed heeft gedeeld. De meeste 
gebeurtenissen speelden zich af te Roden in 
Drenthe en in Zevenhuizen, Marum en Leek 
net over de grens met Groningen. 

Menig genealoog zal in het begin wel eens 
opgekeken hebben van mensen die in de 
akten van de Burgerlijke Stand met twee va
rianten op hun naam voorkomen of mensen 
die soms wel en soms niet een patroniem ge
bruikten. Voor de auteur een reden om aan 
te nemen, dat er sprake is van fraude en nep
personen die in akten worden aangehaald 
om ware identiteiten te verhullen. Maar haar 
eigen bewijsvoering raakt kant nog wal: om
dat iets niet in Genlias te vinden is, moet er 
wel sprake zijn van een mysterieus complot. 
Daarnaast betitelt de auteur mensen die ze 
heeft geïnterviewd simpel als achterbaks, 
spraakwatervallen zonder inhoud of zoge
naamde 'experts' (de laatste een voorma
lige rijksarchivaris). Allen geven ze niet de 
informatie die zij wil en daarom worden ze 
negatief neergezet. Haar bewijs voor deze 
redenering is knullig: mensen die iets te ver
bergen hebben, praten doorgaans snel. Bij de 
auteur lopen verleden en heden dwars door 
elkaar heen: Ayaan Hisi Ali is een oplichtster, 
de VVD top wist er van, de VVD-top wilde het 
geheim houden, kortom, 200 jaar geleden 
was het precies hetzelfde. Wie het snapt, mag 
het zeggen. 

Ik kan er niet om heen draaien: het gehele 
boek is gebaseerd op flauwekul en het com
plot zit slechts in het hoofd van de auteur, 
die - naar ze zelf ook schrijft - stemmetjes 
in haar hoofd heeft. Ik zou daar de oplossing 
dan ook zoeken. Een paar voorbeelden: De 
auteur is er van overtuigd, dat de familie Ca
zemier (in het betreffende hoofdstuk geeft ze 
de echte namen) banden heeft met de Oran-
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jes, immers in de familie Van Oranje komt 
de naam Casimir (!) een enkele keer voor. De 
auteur heeft moeite verschillende personen 
met de naam Onne (Onno) Cazemier uit el
kaar te houden. Genlias is haar heilige boek, 
dat de absolute werkelijkheid weergeeft en 
het komt niet in de auteur op, dat het handen 
van mensen (honderden vrijwilligers) zijn 
die de gegevens intikken in de database.Naar 
eer en geweten, maar helaas met fouten. En 
dan heb ik het uiteraard niet over akten, die 
- meestal per ongeluk - contemporaine fou
ten bevatten, maar die door de vrijwilligers 
wel goed worden overgetypt: zoals de bron 
het aangeeft. Hoe dan ook, bij één specifiek 
geval gaat de auteur wel erg vreemd redene
ren: (een) Onno Cazemier trouwde drie maal: 
in 1891 te Den Ham met Aaltje Pijlman, in 
1895 te Sloten (NH) met Cornelia Salentijn en 
in 1898 te Ezinge met Johanna Looman. Dit 
laatste huwelijk werd in 1913 ontbonden. De 
auteur vindt dit vreemd, te meer daar deze 
Onno Cazemier predikant van beroep is. Dat 
er sprake is van fictieve huwelijken om eigen
dommen van eigenaar te laten veranderen 
(pag. 67) is al net zo vergezocht als het feit, 
dat het overlijden van een ouderling Roelf 
Cazemier (een zeer verre verwant) enige re
latie heeft tot de scheiding van het bovenge
noemde echtpaar in 1913. 

Op pagina 84 geeft de auteur aan, dat het 
geen toeval is, dat Lutske Jans Baron(* 1882) 

een stiefzusje had met de voornaam Lutske 
(* 1880 ). Geen toeval inderdaad: het stief
zusje was genaamd Lutske Hendriks(* 1880) 

en was een kleindochter van Marten Geerts 
Hendriks en Lutske Annes Kuipers. Ze is dus 
gewoon volgens normale vernoemingsregels 
naar haar grootmoeder genoemd. Dat ze in 
1884 stiefzusjes werden, is weer wel toeval: 
een gevolg van het huwelijk van Anne Hen
driks en Lutske Jans Baron. Dat de beide 
Lutskes op 1 juni 1905 te Groningen in het 
huwelijk traden zal weer geen toeval zijn ge
weest, maar de theorieën die de auteur daar
op loslaat zijn verbazingwekkend. 

Ten slotte was ik buitengewoon (en onaan
genaam) verbaasd de naam van mijn over-

Gens Nostra 62 (2007) 

grootvader Kornelis de Graaf te lezen. De 
auteur was in Genlias op zoek naar een Roel 
Roelfs de Graaf, maar tikte per ongeluk Roelf 
de Graaf in. Volgens de auteur bleek uit Gen
lias, dat er een Roelf de Graaf was geboren in 
1875 als zoon van Kornelis de Graaf en een 
meisje Olijve en dat deze Roelf in 1877 over
leed. Klopt precies, maar dit speelde zich af in 
Odoornerveen en heeft dus geheel niets van 
doen met het verhaal van auteur, dat zich in 
Leek of omgeving afspeelt. Volgens auteur is 
er sprake van nog een Roelf de Graaf uit 1880 

als zoon van een Pieter de Graaf en een ander 
meisje Olijve. Afgezien van het feit, dat voor 
Pieter Jan gelezen dient te worden, klopt het 
wel. De conlusie die de auteur echter hieruit 
opmaakt is frappant: hoewel ze de meest voor 
de hand liggende conclusie ook wel aanstipt 
( twee broers gehuwd met twee zusters) denkt 
ze eerder aan één man De Graaf (Pieter, dus 
eigenlijk Jan), die een vrouw heeft die onder 
verschillende namen voorkomt. En dan te be
denken dat mijn beste overgrootvader - die 
overigens ook in akten als Cornelis (!) voor
komt- hiermee totaal niets te doen heeft. 

Conclusie van dit alles is, dat het boek be
rust op volkomen fantasie van de auteur, dat 
de NUR-code voor bibliotheken (402: waar
gebeurde verhalen) niet correct is, dat deel 2 

vermoedelijk nog onsamenhangender is dan 
deel 1 en dat koning Willem m de vader wel 
zal zijn. Hopelijk denkt de auteur aan datge
ne wat volgens haar boek haar na aan het hart 
ligt: het milieu. Beste onbekende auteur: laat 
deel 2 op de plank liggen, samen met het 'ge
heim' en bespaar hiermee de bomen die het 
zou hebben gekost om het te maken. Maar 
zoals altijd met complot-theoristen: als iets 
ten nadele van hun theorie wordt opgemerkt, 
is dat een bevestiging van dat complot. En 
omdat mijn overgrootvader in dit werk staat 
vermeld, zal ook wel geen toeval zijn, dat ik, 
zijn gelijknamige achterkleinzoon (maar dan 
met een 'C') dit boek te recenseren heb gekre
gen. Slechts eenmalig zal ik hieronder niet 
mijn initialen vermelden, maar tekenen met 
mijn volledige naam: 

Cor de Graaf 
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Het koste volharding en inventiviteit om - ondanks Genlias - de gegevens vooral van moe
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trouw in 1806 genoteerd: Van der Miede Bakker. 

M. Vulsma-Kappers 
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,, 

ANTHONY JOHANNA 
D'AILLY VANKETWICH 

zn. van Anthony dr. van Berend 
d' Ailly en Elisabeth Hendrik van 

van Struyck Ketwich en 
Johanna Gosdeij 

koo pman 

geb. Middelburg geb.Zwolle 
19-3-1766 10 -1 2-17 6 9 

over!. Amsterdam overl. Amsterdam 
6-6-1825 7-11-1804 

rr. (1) Am ste rda m 
10-7-1701 

ANTHONY JOHANNES 
D'AILLY 

lid fa d' Ailly & Zonen 
(fabr. van chemicaliën) 

8 

' 
,, 

DS.DIDERIK JOHANNA 
MUNTENDAM SCHOUTEN 

zn. van Nicolaas dr. van Andries 
Muntendam en Schouten en 

Elisabeth Adriana Cosrerman 
Bronkhorst 

Waals predikant te 
Middelburg 

ged. Utrecht ged. Middelburg 
14-6-1747 10 -1-1756 

over!. Middelburg over!. Middelburg 
26-12-1827 5-10 -1817 

tr. Middelburg 
6-10-1782 

' ESTHER PETRONELLA 
MUNTENDAM 

,. 
" 

,, 
ANTHONY JOHANNA EVERT JOHANNAJACI 

D'AILLY VANKETWICH KREENEN SERRURIEJ 

zn. van Anthony dr. van Berend zn. van Arend dr. vanJanJacob 
d' Ailly en Elisabeth Hendrik van Kreenen en Maria ru rier Daniels 

van Scruyck Kerwich en Johanna Ho(o)gervorst en Johanna 
Gosdeij Tichelhoff 

koopman predikant te Velp 

geb. Middelburg geb.Zwolle geb./ged. Harder- ged. Amsterda1 
19-3-1766 10-12-1769 wijk 9/10-4-1788 (WK) 2-4-1790 

overl .Amsrerdam overl. Amsterdam overl. Velp overl. Rheden 
6-6-1825 7-11-1804 1-1-1825 18-1-1819 

rr.(1)Am srerdam o tr. Vel p 15-6-1810, 
10-7-1701 tr. (1)Zutohen '1-7-1810 ,. 

MARTINUS EVERHARDUS ALIDAANGENIETJE 
D'AILLY KREENEN 

makelaar 

geb. Amsterdam 10-6-1793 geb. Middelburg 25-3-1795 geb. Amsterdam 4-8-1798 geb. Velp 3-7-1815 
over!. Amsterdam 16-1-1851 over!. Amsterdam 17-8-1860 over!. Amsterdam 16-9-1885 over!. Arnhem 21-6-1855 

tr. Amsterdam 14-8-1823 tr. (2) Utrecht 22-10-1835 (gescheiden van tafel en bed) 

DR. ANTOINE JEAN D' AILLY ANTOINETTE EVERDINE D' AILLY 

med.dr., arts 

geb. Amsterdam 10-1-1829 
overl. Velp 25-3-1904 

geb. Amsterdam 30-12-1842 
overl. Velp 10-6-1906 
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tr. Amsterdam 26-11-1868 

JACOB D' AILLY 

arts 

geb. Amsterdam 23-12-1872, over 1. Doesburg 4-2-1925 
tr. Leeuwarden 

MR.ARNOLD 
geb. Franeker 22-6-1902, over 1. Amsterdam 

burgemeester van Amsterdam 
tr. Amsterdam 27-3-1930 mr. Anna Wilhelmina 

doch ter van Jacob Machiel F ri tz 
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'4 

\NPIETER 
GREEBE 

1. van Johan 
artin Grebe / 
rrinus Greebe 
,(Catharina) 
iristina Koek 

ed. Utrecht 
19-4-1 763 
~1. Amsterdam 

3-6-1813 

,, 
HELENA 

FREDERIKA 
SCHERFF 

d r. van Jan Jacob 
(Japik) Scherff en 
(Lurie) Carharina 

Nieuwenhuijs 

winkelierster 

ged. Am sterdam 
(Ev. Lurh) 13-10-1769 

overl. Utrecht 
5-10-1836 

,. 
ADRIANUS 

VAN DER 
MIEDE BAKKER 

zn. van Pieter 
Bakker en Elisabeth 

Verboom 

ged. Amsterdam 
22-9-1784 

overl. Rotterdam 
27-5-1809 

" ADRIANA 
MARIA SMITS 

dr. van Michiel 
Smir(s) en Maria 

Adriana 
Bruijnenburg 

geb./ged. Rotterdam 
29-1 2-1786/ 21-1-1787 

overl. Haarlem 
27-4-1813 

" ARIE(N) CORNE-
LISZVISSER 

zn. van Cornelis 
Joostz Visser en 
Maartje Ariens 

Jonker 

landman 

ged . Koedijk 
22-12-1765 

overl. Zijpe 
3-3-1821 

'9 

JANNETJE 
HOMMER 

dr. van Fredrik 
Bommer en Grietje 

Sijmons Edelaar 

ged. Schagen 
9-9-1787 

overl. Zijpe 
21-2-1821 

30 

JOHANNES 
MINNEE 

zn van Jan Minnee 
en Aaltje Nonnekes 

metselaar 

ged. Katwijk/Rijn 
11-9-1796 

overl. Kanvijk 
22-11-1878 

" NEELTJE 
SLOOTWEG 

dr. van Leendert 
Leendercs Sloorweg 
en Lijsje Dubbelaar 

ged . Katwijk/Zee 
10-3-1799 

overl. Kanvijk 
23-8-1849 

otr. Amsterdam oer. Amsterdam 
.O:::-.d.-1-.n" 28-'l-1806 

tr. (2)Zijpe 
20-6-1818 

er. Katwijk 
-:i:-11-1822 

12 8 

IS.JAN PIETERGREEBE ELISABETH KATHARINA 
VANDERMIEDEBAKKER 

MR. CORNELIS VISSER ALIDAMINNEE 

:edikant te Schoonrewoerd 

geb./ged. Amsterdam 
22/24-6-1801 geb./ged. Amsterdam (Rem.) 

doctor in de rechten, 
burgemeester van Schagen, 

griffier Kantongerecht, 
Kantonrechter 

over!. Schoonrewoerd 29-8/20-9-1807 geb. Zijpe 12-11-1818 geb. Katwijk/Rijn 11-11-1822 
22-5-1849 over!. Utrecht 8-12-1887 over!. Leeuwarden 14-9-1899 over!. Zaandam 24-8-1886 

er. Amsterdam 8-10-1829 

MR.ARNOLDUS GREEBE 
emeentesecretaris van Zaandam, burgemeester 
laar, hoofdredacteur 'Het Vaderland', raadsheer 

in het Gerechtshof te Leeuwarden 

er. Katwijk 26-5-1842 

JANNETJE VISSER 

geb. Schoonrewoerd 18-3-1837 geb. Zijpe 22-5-1844 
over 1. Arnhem z6-z-1913 . over 1. Amersfoort 19-11-1915 

tr. IJsselstem 19-9-1867 

JOHANNA ALIDA CORNELIAARNOLDA GREEBE 

geb. Zaandam 20-5-1874, overl. Amsterdam 13-1-1955 
-1-1900 

!\.N D' AILLY 
~-11-1967, lid directie De Nederlandsche Bank, 
Lo-1946 -1-1-1957, 
1ristina Fritz, geb. Amsterdam 17-7-1902, 
L Hendrika Wilhelmina Osieck 
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archiefnieuws 

Streekmuseum Hoeksche Waard 

Afdeling Genealogie 
Het aantal bestanden, gemaakt na bewerking 
van de originele bronnen en op de computer 
te raadplegen, is uitgebreid. Nieuw zijn: 
• ORA Westmaas, inv. nr. 1 (1578-1648). In

ventarissen, rekeningen en scheidingen 
van boedels, condities van verkopingen 

• ORA Westmaas, inv. nr. 2 (1602-1712). Con
dities van verkopingen,inventarissen 

• ORA Westmaas, inv. nr. 3 (1663-1703). Akten 
van verhuring en verpachting 

• ORA Westmaas, inv. nr. 4 (1682-1734). Akten 
van uitkoop, attestaties en interrogaties 

• ORA Westmaas, inv. nr. 5 (1628-1698). Ak
ten van transport, hypotheek, akten van 
uitkoop, voogdij, besteding, borgtocht, 
donatie, approbatie, repudiatie en com
promis 

• ORA Westmaas, inv. nr. 6 (1651-1719). Pro
curaties 

• ORA Heinenoord, inv. nr. 41 (1607-1629). 
Certificaties, procuraties en attestaties 

• ORA Heinenoord, inv. nr. 42 (1630-1664). 
Certificaties, procuraties en attestaties 

• ORA Heinenoord, inv. nr. 43 (1664-1722). 
Certificaties, procuraties en attestaties 

• ORAZuid-Beijerland, inv. nr.1 (1675-1685) 
Westmaas en Group, Burgerlijke Stand, ge

boorten, huwelijken en overlijden 1818-1882 
Westmaas en Group, Burgerlijke Stand, hu
welijksbijlagen 1818-1842 

Piershil, Burgerlijke Stand, overlijden 
1818-1899 

Nieuw-Beijerland, Burgerlijke Stand, hu
welijken 1812-1879, geboorten 1850-1879, 
overlijden 1850-1859 en 1870-1879 

Peter van Hulst 
[Terug in de tijd, Bulletin nr.103, 

mei 2007, pag. 10] 

Historisch Centrum Overijssel 

Originele archiefstukken zeer beperkt 
toegankelijk 
In augustus en september wordt er aan onze 
goederenlift groot onderhoud gepleegd. De 
depots zijn dan alleen per trap te bereiken, 
waardoor we de karren waarmee wij de stuk-

ken voor u ophalen, niet kunnen gebruiken. 
Dit betekent dat de originele archiefstukken 
in deze maanden slechts zeer beperkt aan te 
vragen zijn. 

[Historisch Overijssel, jg. 3, 
nr. 2,juli 2007, pag. 24] 

Archieven Gooi en Vechtstreek en Zaanstad beter toegankelijk 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
willen ruim 400.000 euro beschikbaar stel
len om archieven beter toegankelijk te ma
ken voor het grote publiek. Twee projecten 
ontvangen hiervoor een bijdrage: het pro
ject 'Website Archiefdiensten Regio Gooi en 
Vechtstreek' krijgt maximaal 250.000 euro 
en door de publieksfaciliteiten van de nieuw-
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bouw van het Gemeentearchief Zaanstad 
stellen GS maximaal 163.576 euro beschik
baar. 

Gooi en Vechtstreek heeft drie archiefdien
sten: Streekarchief Gooi en Vechtstreek te 
Hilversum, met als deelnemende gemeenten 
Blaricum, Hilversum, Laren en Wijdemeren; 
Stads- en Streekarchief Naarden, met als 
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deelnemende gemeenten Bussum, Huizen, 
Naarden en Muiden; en het Gemeentearchief 
Weesp. 
De archiefdiensten beschikken over waarde
volle archieven en collecties. Het is gebleken 
dat de interesse in geschiedenis is toegeno
men. Steeds meer mensen willen meer weten 
over de geschiedenis van hun eigen familie 
en de eigen stad en streek. De archiefdien
sten willen daarom alle informatie beter toe
gankelijk maken door het opzetten van een 
gemeenschappelijke website. Naar verwach
ting is de website in november 2008 gereed. 
Het gemeentearchief Zaanstad, tevens ar-

chiefbewaarplaats voor de gemeente Oost
zaan, is nu gehuisvest in Koog aan de Zaan. 
De huisvesting voldoet niet aan de heden
daagse behoeften en eisen. Het gemeente
archief zal gevestigd worden bij de nieuwe 
huisvesting van het stadhuis in het project 
Inverdan. Bijkomend voordeel is dat deze 
locatie is gelegen midden in het stadshart 
bij andere culturele voorzieningen, zoals de 
nieuwe openbare hoofdbibliotheek en grote 
onderwijsinstellingen. 

[Archievenblad, jg. 111, nr. 4, 
mei 2007, pag. 9] 

Wie is wie in Overijssel? 

De Overijsselse bibliotheken hebben op in
ternet een website met veel informatie over 
Overijsselaars:www.wieiswieinoverijssel.nl. 

[Waver 't Vj enne, nr. 18 (2007), 

nieuwskatern, pag. 72] 

Gemeente Almelo 

Op 25 april opende Bert Kuiper, wethouder 
cultuur van de Gemeente Almelo, de website 

www.archiefalmelo.nl 
Op deze website staan momenteel 5550 di

gitale foto's die handig te doorzoeken zijn 
met behulp van een database. 

Daarnaast zijn alle huwelijksakten over 
de periode 1811-1931 en de overlijdensakten 
over de periode 1811-1956 digitaal in te zien. 
Mensen die stamboomonderzoek doen kun
nen via de digitale index op naam zoeken. 
Nadat de onderzoeker de gezochte persoon 
in de database gevonden heeft, kan de scan 
(in kleur!) van de originele akte worden inge
zien. De onderzoekers hoeven om deze akten 
in te zien niet meer fysiek naar het stadhuis 
te komen omdat zij zelfstandig alle akten 

kunnen downloaden en printen. 
Met deze site waar zowel veel foto's en 

(openbare) akten van de burgerlijke stand 
op staan, is de Gemeente Almelo koploper in 
Nederland. Vanuit de kring van stamboom
onderzoekers is al met veel enthousiasme ge
reageerd. 
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Naast al deze informatie zijn ook de ar
chiefinventarissen en talloze (historische) 
wetenswaardigheden op de site te raadple
gen. 

In maart 2007 werd het project verbouw 
archiefbewaarplaats met succes afgerond. Er 
werden 1100 meter moderne verrijdbare ar
chiefstellingen geplaatst, de muren werden 
verstevigd en tot slot werd er een klimaat
installatie geplaatst. Door deze maatregelen 
zijn de kostbare Almelose archiefstukken 
niet meer onderhevig aan verval door de in
werking van elementen van buitenaf. Als eer
ste gemeente in Twente voldoet de Almelose 
archiefbewaarplaats aan de modernste eisen. 
Tot slot worden klanten voor het historisch 
archief ontvangen in een geheel nieuwe be

zoekersruimte, waar zij rustig kunnen wer
ken. 

Henk Beijers, 
beheerder historisch archief; 

tel. 0546-541225 

[Persbericht] 

517 



Noord-Hollands Archief weer open voor publiek 

Op dinsdag 6 maart is het Noord-Hollands 
Archief in Haarlem na een sluiting van vier 
maanden weer geopend voor bezoekers. De 
openingstijden van de studiezaal zijn: dins
dag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur, donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en za
terdag van 9.00 tot 15.00 uur (met uitzonde
ring van de maanden juli en augustus, waarin 
het archief op zaterdag is gesloten). 

Het Noord-Hollands Archief is gevestigd 
in de Janskerk, de oudste kerk van Haarlem 

(uit 1310 ). Naast de studiezaal die plaats biedt 
aan 98 bezoekers is er een ruimte voor lezin
gen en tentoonstellingen (de Commandeurs
zaal) en een archiefcafé. Aan de Kleine Hout
weg heeft het Noord-Hollands Archief een 
tweede vestiging. Deze dient hoofdzakelijk 
voor conservering, restauratie en het toegan
kelijk maken van de archieven en collecties. 

[Archievenblad, jg. 111, nr. 3, 
april 2007, pag. 6] 

Groninger Archieven 

Depots in Hoogkerk in gebruik: mogelijk 
aanpassing van de dienstverlening 
De depots in ons gebouw aan het Cascade
plein zijn vol. Gelukkig krijgen wij nu de 
beschikking over extra depots in Hoogkerk. 
Een deel van onze collectie gaat daarheen. 
Ook dat gedeelte is gewoon raadpleegbaar in 
onze studiezaal. Maar als studiezaal bezoeker 
krijgt u aangevraagde stukken nu binnen een 
half uur bij uw tafel bezorgd. Dat kan niet 
met de stukken die in Hoogkerk in de depots 
staan. Nadere informatie komt beschikbaar 
in een aparte folder en op onze site. Wij raden 
u aan als voorbereiding op uw studiezaalbe
zoek daarnaar te kijken of ons te bellen. 
Studiezaal 

Nieuwe toegangen beschikbaar 
201 Hervormde gemeente Aduard, 1616-1969 

(herzien) 
326 Hervormde gemeente Westernieland en 

Saaxumhuizen, 1635-1961 (herzien) 

361 Doopsgezinde gemeente Den Horn, 
1728, 1758-1968 (herzien) 

459 Rederijkerskamer 'Streven naar volma
king' te Kommerzijl, 1857-c. 1962 (her
zien) 

1239Groninger Lawn Tennis Bond, 1913-1980 
(herzien) 

1336Gemeentearchief van Groningen, 1910-
1994 (herzien) 

1707Vereniging voor Volksvermaken Gro
ningen (herzien) 

2273 Bakkerij de Haan te Sappemeer, 1919-
1946 

2275 Latijnse School te Veendam, 1828-1879 
2276 Tricotfabriek A. Schmidt & Zoon NV te 

Wildervank, 1870-1932 
2278 E. Engels Jzn. En J. Engels te Zuid

broek, 1940-1951 
2292 Dienst Stads bezittingen, kantoor Ter 

Apel c.a., 1800-1992 
[Cultureel Erfgoed Groningen, 

Nieuwsbrief, jg. 7, zomer 2007, pag. 6] 

Amsterdam 

Op zaterdag 7 juli 2007 om 13.00 uur werd de 
nieuwe Centrale Bibliotheek op het Oosterd
okseiland in gebruik genomen. De biblio
theek is ontworpen door architect Jo Coenen 
en is met 28.000 m2 de grootste Openbare 
Bibliotheek van Nederland. De bibliotheek 
heeft een theater met 270 zitplaatsen voor 
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o.a. lezingen, toneel- en muziekvoorstellin
gen. Verder is er een tentoonstellingsruimte, 
een leescafé, het restaurant La Place du Mon
de met uitzicht over de stad. De bibliotheek 
gaat zeven dagen per week open van 10.00 
uur tot 22.00 uur. 

[OBA Nieuwsbrief, 4 juli 2007] 
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Friesland 

Archief CORK naar Tresoar 
Tresoar heeft onlangs het archief van de be
kende Friese cartoonist CORK, Cor Hoeks tra, 
ontvangen. Het gaat hier om een unieke aan
winst, omdat archieven van dergelijke kun
stenaars schaars zijn. De aanwinst is ook heel 

bijzonder omdat de cartoonist wereldwijd 
zijn werk publiceerde. Cor Hoekstra (1931-

1996), geboren in Franeker, was opgeleid tot 
onderwijzer.-. 

[Tresoar Web Nieuws, 
jg. 4, nr. 4, juli 2007] 

Begraven in Middelburg 

De namen van 104.000 begravenen in Wal
cherse steden en dorpen uit de periode 1607-

1811 zijn sinds kort te vinden in de genea
logische database Zeeuws Archief ISIS. Het 
merendeel van de doden werd in de jaren 
1651-1805 begraven in Middelburg. De stad 
beschikte in de achttiende eeuw over ten 
minste dertien begraafplaatsen - in en bui
ten de kerk- voor alle rangen en standen van 
de bevolking. 

De nieuwe gegevens zijn afkomstig uit de 
lijsten van begraven personen die als bijlage 
werden opgenomen bij de rekeningen van de 
ontvangers van de collaterale successie. Dit 
was een belasting op boedels uit erfenissen. 
Om te kunnen vaststellen welke boedels wel 
of niet belastingplichtig waren, hadden de 

ontvangers overzichten nodig van alle ter 
plaatse overledenen. Aan de doodgravers 
in de stad was opgedragen opgave te doen 
van de personen die zij hadden begraven. In 
veel gevallen werd aanvullende informatie 
opgenomen zoals de datum van overlijden, 
het adres van de overledene en de naam van 
de begraafplaats. In de Middelburgse lijs
ten werden ook de personen genoemd die 
tijdens hun dienstverband bij de Verenigde 
Oostindische Compagnie, de Westindische 
Compagnie en de Middelburgse Commercie 
Compagnie waren overleden. -. www.zeeu
wengezocht.nl 

[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 34, 

juni 2007, pag. 1] 

Archieven Waterschap Zeeuwse Eilanden nog toegankelijker 

Sinds januari is het beheer van de archieven 
van het Waterschap Zeeuwse Eilanden vol
ledig ondergebracht bij het Zeeuws Archief. 
Dat betekent dat de bezoekers van het Zeeuws 
Archief nog gemakkelijker dan voorheen de
ze archieven kunnen raadplegen. Ook zullen 

naar verwachting eind 2007 alle archiefbe
schrijvingen zijn toegevoegd aan het lande
lijke zoeksysteem www.archieven.nl. 

[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 34, 

juni 2007, pag. 3] 

Stadsarchief Amsterdam 
Online verkoop scans van start 
Sinds kort zijn de scans van de Gezinskaar
ten en van een aantal Egodocumenten uit 
verschillende archieven online verkrijgbaar. 
Hiermee is de eerste stap gezet in de richting 
van een Archietbank waarmee tenslotte scans 
geraadpleegd kunnen worden van alle inven-
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tarisnummers die geïnventariseerd en open
baar zijn. -. In de komende weken en maan
den zullen de scans van de overige genealo
gische zoeksystemen worden geplaatst en na 
de verhuizing naar de Vijzelstraat wordt het 
mogelijk het scannen aan te vragen van nog 
niet gedigitaliseerde inventarisnummers. 
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Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
in Beeldbank 
Ruim 1700 foto's afkomstig uit de Atlas J. van 
Eck zijn te zien op de vernieuwde Beeld bank. 
Deze Atlas behoort tot de verzameling van 
het KOG 

[www.kog.nu;Jacobus van Eck 
(1873-1946) was makelaar in koffie en thee]. 

[Nieuwsbrief Stadsarchief Amsterdam, 
afl. 64, 11-7-2007] 

De Gelderlander op internet 

Wat stond er in De Gelderlander van 1898 of 
in die van 1939? Dat is vanaf vandaag na te 
kijken via de website van het Regionaal Ar
chief Nijmegen onder 'De Gelderlander'. Het 
is dan mogelijk om ieder willekeurig onder
werp op te zoeken. Dat is het resultaat van 
een samenwerking tussen het Regionaal Ar
chief in Nijmegen en dagblad De Gelderlan
der. Alle pagina's zijn in zeven jaar gescand 
en daarna op cd-rom gezet en openbaar ge
maakt bij dit archief en bij De Gelderlander. 
De jaargangen 1856 tot 1951 zijn toeganke
lijk via een speciale zoekmachine. Met dit sy
steem loopt het Regionaal archief voorop bij 
andere archiefinstellingen. Corrie-Christine 
van der Woude, gemeentearchivaris van Nij-

megen, meldt: 'Destijds waren we al de eer
ste in het land met die grote apparatuur om 
krantenpagina's te scannen.Jammer genoeg 
gebeurde dat op lage kwaliteit. Daarmee is 
het bijvoorbeeld niet mogelijk om via inter
net iets uit te printen. Willen gebruikers toch 
een print van enige kwaliteit hebben van een 
artikel of een pagina, dan zullen ze naar De 
Gelderlander moeten of naar het Regionaal 
Archief, beiden in Nijmegen. Daar kan het 
van de aparte cd-rom worden gehaald.' 

[De Gelderlander, Nijmegen 16 juni 2007, 
www.nijmegen.nl, doorklikken naar 
wonen, dan geschiedenis, het archief, 

en De Gelderlander online] 

Geschiedenis van de genreente Steenwijkerland weer een stuk toegankelijker 

Het gemeentearchief van Steenwijkerland 
heeft zijn service naar het publiek sinds 
kort uitgebreid en aanmerkelijk verbeterd. 
Steeds meer archieven worden toegankelijk 
gemaakt en sinds 13 oktober 2006 zijn alle 
beschikbare inventarissen van historische ar
chieven uit het gemeentearchief beschikbaar 
via de website van de gemeente. Onlangs is 
ook de gemeentelijke boekencollectie met 
publicaties over geschiedenis, cultuur en 
landschap van de regio gemaakt en beschik
baar gesteld voor het publiek. 

Ontsluiting archieven 
De gemeente bezit een aanzienlijke hoe
veelheid historische archieven, vooral van 
rechtsvoorgangers van de huidige gemeente. 
Een groot deel van deze archieven is echter 
nog slecht toegankelijk en daarom niet goed 
bruikbaar voor historisch onderzoek. Sinds 
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de herindeling is de gemeente daarom bezig 
om deze achterstanden weg te werken. In dat 
kader zijn in 2004 inventarissen opgeleverd 
van de voormalige gemeenten Kuinre en 
Blankenham. 

Binnen enkele maanden zullen de inventa
rissen van de 19e eeuwse archieven van Steen
wijk en Steenwijkerwold opgeleverd worden. 
Ook wordt er hard gewerkt aan een inventa
ris voor archief van de voormalige gemeente 
Brederwiede. De start met de bewerking van 
het archief van de voormalige gemeente Ol
demarkt staat voor 2007 gepland. In de jaren 
daarna zullen nog meer historische archie
ven ontsloten worden. 

www.steenwijkerland.nl 
en 

www.archieven.nl 
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Het gemeentearchief is geopend op afspraak 
en gevestigd in het gemeentehuis van Steen
wijkerland, Vendel weg 1 Steenwijk ( 0521-

538719; info@steenwijkerland.nl) 
[Kondschap, 23e jg., nr. 2, 

juni 2007, pag. 11, 12] 

Stadsarchief Antwerpen 

Nieuw in de handbibliotheek: nota's over de 
Antwerpse schilderschool 
In 1883 schreef de Antwerpse adjunct-archi
varis Frans Van Den Branden het bekroonde 
werk 'Geschiedenis der Anrwerpsche Schil
derschool'. Het boek is ook vandaag nog een 
belangrijke bron over de Antwerpse schil
derkunst. In de handbibliotheek van het 
FelixArchief kon u dit werk al raadplegen. 
Maar voortaan kan u er ook de kopieën van 

de nota's van Van Den Branden terugvinden. 
de originele nota's met inventarisnummers 
PK# 3581 tot PK# 3601 worden in het FelixAr
chief bewaard, maar hoeven voortaan niet 
meer opgevraagd te worden. U kan de ko
pieën meteen raadplegen in de handbiblio
theek. 

[Felixarchief Antwerpen 
Nieuwsbrief nr. 7, juli 2007] 

Stadsarchief Brugge 

De klerken van de Vierschaar 
Sinds kort is een eerste digitaliseringproject 
van de protocollen van de klerken afgewerkt. 
Dit omvatte het microfilmen (veiligheids
kopie) en scannen van alle registers vóór 
het jaar 1580. In het totaal zijn er nu in de 
leeszaal via het programma Scansearch 310 
protocolregisters te raadplegen van 44 ver
schillende klerken, goed voor 65.541 folio's. 
Op deze manier kan de onderzoeker sneller 
van de ene akte naar de andere akte 'sprin
gen'. Tenslotte kunnen er nu ook opnieuw 
kopieën (lees: prints) worden verkregen uit 
deze gedigitaliseerde registers. 

De Enterhoek 
De toegang op de overlijdensakten van de 
burgerlijke stand (1796-1831) is uitgebreid 
met tien jaar tot 1841. 

Ook voor de geboorteakten is men volop 
bezig met het invoeren van de vijfjarige klap
pers. -. In het geautomatiseerd zoeksysteem 
in de leeszaal is nu ook de eerste periode 
1796-1803 beschikbaar. 

Het invoeren van de alfabetische steek
kaarten op de bevolkingsregisters 1890-1900 
nadert het einde (de letter W is nu aan de 
beurt). 

[Archief/even, Nieuwsbrief van het 
Stadsarchief van Brugge, jg. 14, 

nr. 3, juli 2007, pag. 8 resp. 7] 

Bij de kwartierstaat van Fons Rademakers 

Fons Rademakers werd in 1920 geboren in de Dominéstraat 19 in Roosendaal (nu een gemeen
telijk monument) en vertrok in 1938 naar de toneelschool in Amsterdam. Zijn vader was ge
meentesecretaris van Roosendaal (1904-1942), zijn moeder was een telg uit het boomkwekers
geslacht Kuijpers uit Zundert. Hij begon zijn carrière als assistent-regisseur en werd bekend 
als producent en regisseur. Ook internationaal viel zijn werk op. 'Dorp aan de rivier' kreeg in 
1958 een Oscarnominatie en 'De aanslag' kreeg in 1987 de Oscar voor beste buitenlandse film. 
De laatste jaren van zijn leven woonde Rademakers in Rome en het Franse Thoiry. 
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" " " 21 
JOHANNES PIETERNELLA CHRISTIAAN WILHELMINA JAN/JOHANNES APOLLONIA CORNELIS MARIAVM 

RADEMAKER (VAN) GENIJGEN/ VERSTAPPEN PLUGERS JUDOCUSVAN DEMAET/ TOTEE MEIJDE 
VAN GENEGEN/ JOLE/VAN JOILE DE MAAT 

zn. van Godefridus VANGENEIGE zn. van Pieter dr. van Hendricus zn. van(?) Geerardus dr. van Anthonij zn. van Jacob dr. van Jan v.: 
Rade maker en Verstappen en Pluger(s)enJoanna vanJole en(?) Maria de Maar en Totte en Therese Meijden, 

Margaretha in het Margreta van Wickeren de Blieck Adriana Heij man (H)eggermont Elisabet 
Pan huis (ook Anna Verlinden Adriaensi 

Margarita in 
Panhuijs) 

herbergierster arbeider, dagloner, 
landman 

1796 van Beegden ged.Kalkar 
ged. Grevenbicht overl. Ro tterdam ged. Neer (r.-k.) (Calvesdistrict, D) mogelijk geb./ged. geb. Hontenisse geb. Ossenisse ged. Ossenisse 

(r.-k.)2-2-1776 (op de Schiekade 27-1-1764 15-3-1768 Hontenisse(r.-k.) ca.1762 14-11-1774 21-1-1779 
overl. Rotterdam onder Cool) overl. Rotterdam over!. Rotterdam 9/10-9-1761 overl. Hontenisse over1. Hontenisse overl. Honte1 

9-5-1822 26-4-1809 25-2-1814 14-7-1833 9-2-1833 25-4-1845 17-1-1803 

otr./ tr. Ro tterdam (sradsrrouw) otr./ tr. Rotterdam (stads trouw) tr. Hontenisse(r.-k.) tr. Ossenisse (r.-k.) 
30-4/15-5-1796 22-10 /6-11-1796 4-7-1784 8-4-1801 

GODEFRIDUS JOHANNA MARGRIETHA JANFRANCIES APOLONIA 
RADEMAKERS VERSTAPPEN VANJOLE TOTTE 

geneesheer te verver, landbouwer landbouwster 
's-Heerenhoek en herbergier 

ged. Rotterdam (r.-k. ged. Rotterdam (r.-k. ged. Hontenisse (r.-k.) geb. Hontenisse 
Steiger) 19-6-1797 Steiger) 24-9-1797 14-07-1788 16-1-1803 
overl. Hontenisse over 1. Hontenisse over 1. Hontenisse overl. Hontenisse 

14-1-1873 23-10-1870 19-3-1856 28-9-1840 

tr. Rotterdam 21-01-1824 tr. Hontenisse 17-6-1826 

CHRISTIAAN JOHANNES/ 
JOHANNIS RADEMAKERS 

JOHANNA VAN JOLE 

genees-, heel- en verloskundige landbouwster 

geb. 's-Heerenhoek 19-3-1830 geb. Hontenisse 14-1-1837 
overl. Westdorpe 28-11-1894 overl. Westdorpe 7-1-1883 
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tr. Hontenisse 26-11-1856 

ALFRED ALOUIS RADEMAKERS 

huisarts, gemeentesecretaris van Roosendaal en Nispen 

geb. Westdorpe 17-2-1877, over 1. Roosendaal en Nispen 28-4-1963 
tr. Roosendaa 

ALPHONSE MARII 
geb_ Roosendaal 5-9-1920, acteur en toneelregisseur 

tr_ (1) Amsterdam 20-5-1942 (gescheiden Amsterdam 27-9-1943) Josephin: 
overl. Amstelveen 1-3-1989, dr- van Louis Augustaa, 

tr. (2) (gescheiden 1955) Ellen Marie Elize Vogel (Bij K.B. var 
dr. van Albert Vogel en Ellen Buwalda; tr. (3) 1960 Alma Angenita 

Josephine tr. (2) Londen 24-9-1944 (gescheidenJohannesburg (ZAf 
Ellen tr. (1) 8-8-1945 (gescheiden 1949) Hans Tobi; tr- (3) Renkun 
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'4 " ADRIAAN PETRONELLA 
KUIJPERS DE BRUIJN 

zn. van Jan dr. van Cornelis de 
ijpers/Cuijpers 
1MariaRoem 

herbergier, 
postmeester 

d. Roosendaal 
.-k.)30-3-1788 
:rl. Roosendaal 

Bruijn en Pe tron illa 
van ltersom 

logementhoudster 

ged. Bergen op 
Zoom (r.-k.) 

3-3-1790 
over). Roosendaal 

~ispen 13-5-1847 en Nispen 23-11-1858 

tr. Bergen op Zoom 
5-2-1 811 

PETRUS HENRICUS 
KUIJPERS 

logementhouder 

geb. Roosendaal en 
Nispen 6-3-1818 

over!. Oudenbosch 
3-3-1849 

,, 
NICOLAUS 
VAN MEEL 

zn. van Joannes van 
Meel en Cornelia 

Verbraak 

landbouwer 

ged. Wouw (r.-k.) 
10-2-1779 

over). Steenbergen 
16-8-1845 

" JOANNA 
WILHELMINA 
VERGROESEN 
dr. van Jan Lam-

brechts Vergroesen 
en Wilhelmina 

Aaperse 

geb. Nieuw-Vosse
meer, ged. Halsteren 

(r.-k.) 16-9-1787 
overl . Steenbergen 

29-11-1861 

otr. Nieuw-Vossemeer (r.-k.) 
13-4-1809 

WILHELMINA 
VANMEEL 

geb. Nieuw-Vossemeer 
10-5-1812 

over!. Oudenbosch 
26-6-1878 

" ADRIAAN 
TIMMERMANS 

zn. van Michiel Tim-
mermans en Wil hel-

minaJongenelen 

schi pper 

ged. Roosendaal 
(r.-k.) 27-u-1775 

overl . Roosendaal 
en Nispen 
2-1 2-1850 

,, 
ANNA CATHARINA 

BRUIJNSEELS/ 
BRUIJNZEELS 
dr. van Johannes 
Bruijnzeels en 

Cornelia Gij zen 

ged. Putte (r.-k.) 
6-6-1786 

overl. Roosendaal 
en Nispen 
6-7-1856 

otr./ t r. Putte(schepenen/geref. en r.-k.) 
23-5/8 en 15-6 -1807 

JOHANNIS 
TIMMERMANS 

deurwaarder bij het kanton
gerecht, verzekeringsagent, 

koopman 

geb. Sas van Gent 
23-10-1813 

over!. Roosendaal en 
Nispen 30-10-1899 

JO 

WILLEBRORD 
VANSPRANGH 

zn. van Josephus van 
Sprangh en Maria 

Bergh mans 

goud- en z ilve r
smid 

ged.Ouden 
Nieuw Gastel (r.-k.) 

3-6-1777 
overl. Ouden 
Nieuw Gastel 

23-9-1811 

,, 
MARIAJOHANNA 

SMITS 

dr. van Joannes 
Smits en Catharina 

Robs 

ged. Breda (r.-k.) 
7-3-1778 

overl.Ouden 
Nieuw Gastel 

2-3-1857 

otr./tr. Breda (schepenen/r.-k.) 
26-6/14-7-1800 

LUCIA ANNA 
VANSPRANGH 

ged. Oud en Nieuw Gastel 
(r.-k.) z2-7-1809 

over!. Roosendaal 
16-4-1875 

tr. Steenbergen 7-10-1845 tr. Oud en Nieuw Gastel 16- 9-1852 

ALPHONSUS WILHELMUS KUIJPERS LUCIA MARIAJOHANNA 
TIMMERMANS 

boomkweker 

geb. Oudenbosch 6-3-1848 geb. Oud en Nieuw Gastel 19-6-1853 
over 1. Roosendaal en Nispen 19-2-1903 over 1. Roosendaal en Nispen 13-5-1925 

tr. Roosendaal 23-11-1881 

AMELIA CATHARINA MARIA KUIJPERS 

geb. Roosendaal en Nispen 18-1-1885, over 1. Roosendaal en Nispen 12-2-1964 
-9-1907 

~ONS) RADEMAKERS 
mregisseur, over 1. Genève (Zwi.) 22-2-2007 
)sephine) van Gasteren, geb. 's-Gravenhage 22-3-1917, actrice, journaliste, 
m Gasteren en Elisabeth Christina Ménagé Challa; 
-2-1933 Anthing Vogel), geb. Den Haag 26-1-1922, actrice, 
izabeth (Lili, Lily) Veenman, geb. Utrecht 8-2-1930, regisseuse. 
;-9-1956 Gordon Fillery, geb. Maidenhaid Kent 20-6-1912; 
-s-1976 IoanJames Charles Maria Joseph (Jimmy) Münninghoff. 

SamenstelhngAlbertHoekstra en Ane Jan Stasse m.m.v. Carlo Buijsrogge. 
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Het portret van ... 1 

[Willem Frederik Katoen] 
DOOR T. DE JONG 

Willem Frederik Katoen, geb. Leeuwarden 6-9-1833, zeilmaker/zeeman te Harlingen, overl. op 
80-jarige leeftijd tijdens zeereis, 1913, zn. van Albert Alberts Katoen en Elisabeth Johannes 
Nagel, tr. Harlingen 28-8-1856 Durkjen Wytzes Hettema, geb. Heerenveen (grietenij Schoter
land) 29-10-1829, over 1. Harlingen 23-4-1890, dr. van Wytze Hettes Hettema en Wytske Jans 
Keuning. 

Uit dit huwelijk zijn te Harlingen negen kinderen geboren, te weten: Wytske (1856-1911). Al
bert (1858-1943), Trijntje (1859-1859 ),Jan (1861-1922), Wietse (1863-1896), Elisabeth (1864-1941), 
Trijntje (1867-1941), Willem Frederik (1869-1926), Sjoukje (1877-1931). 

De foto is gemaakt door C.J. L. Vermeulen, fotograaf Heiligen weg hoek Singel Heerenstraat 
6, Amsterdam. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Archieven blad. jg. 111, nr. 3, april 2007. I. Erdsieck: 
Clara Wekker: stadsarchivaris van Kampen, 1917-
1946; Interactieve archiefvorming. Het Top 2000 
Verhalenarchief; Digitale klantvraaggeleiding of 
de prestatiegerichte archiefinstelling; Voor het 
Voetlicht: Wil Brand, archivaris van het bisdom 
Breda [geb. Hulst 1940]; SNAAI'er in beeld: Jaap 
van Rijswijck (37). 

Idem, nr. 4, mei 2007. De archiefervaring van 
Matt Lendfers [het archief van de oliemolen aan 
de Caumerbeek te Heerlen]; Erfgoedinstellingen 
bundelen krachten bij digitalisering kranten 
[www.den.nl/kennis/thema/kranten/ ]; Ansicht
kaarten op website RHC Groninger Archieven 
[www.beeldbankgroningen.nl]; Antilliaanse en 
Arubaanse voorouders op Genlias [www.genlias. 
nl]; Archieven bestudeerd. Een overzicht van de 
afstudeerscripties Archivistiek A in 2006 [www. 
archiefschool.nl]; D. Bunskoeke: Het nationale 
molenarchief: resultaat van particuliere inspan
ningen [stichting Molendocumentatie; smd@ 
molens.nl]; In memoriam Cornelis Postma (1921-
2007); J. Biemans: Nieuwe serie: RHC's in Neder
land; T. van MarenfF. Holthuizen: De filmcollectie 

van de Limburgse Land en Tuinbouwbond; Ch. 
Jeurgens: Archieven in de Oost: samenwerken op 
vele terreinen; Y. Bos-Rops: De Zaak en (voor de 
derde maal) diefstal; Voor het voetlicht: Jan van 
den Broek, oudgemeentearchivaris [Jan Frans Jo
seph. geb. 's-Hertogenbosch 1945; promoveerde 
te Groningen]. 

De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Aspe
ren'; secr.: J.H.N. van den Berg, Achterstraat 40, 
4147 AC Asperen; contr. € 8,- p.j.; www.oud-as
peren.nl), volgnr. 106, 28e jg., nr. 1, maart 2007. 
70 Jaar geleden 15 mei 1937. Idem, volgnr. 107, nr. 
2, juni 2007. F. van Boetzelaer van Asperen: De heer
lijkheid Asperen gedeeld [na overlijden van Johan 
van Polanen in 1432; zijn zuster Elburg van Lan
gerak tr. 1433 Rutger van den Boetzelaer]; Ome 
Keesje [familie Suter; tuinbaas Derk Jan Kroeze 
(1860-1935)]. 

DeBrabantseLeeuw(http://www.erfgoedbrabant. 
nl),jg. 56 (2007), nr.1.A.M.M. van den Brand: Lang 
zullen ze leven. Honderdjarigen in de 'sHertogen
bosche Vrydagse/Dingsdagse Courant [1770-1781]; 
Verv. Herincx [16e-17e eeuw]; Verv. Hamers [18e 

uit Antwerpse bron(161) 
29-3-1470; Eeuwout Symoenss, mercenier, gaf terve Dieric Janss alias Lachaert, hacker, wonende te Ber
gen opte Zoom, een huys met hove, plaetse, geheeten de Lepeleere, gestaen te Bergen opten Soem in de 
Silversmitstrate tusschenJoes vand[en] Coeveringe ex una en sHeerenstrate ex altera, tsiaers erflick xxxv 
st. gr[oten] br[abants]. Te waerne [o.a.] LysbetsBeckers beghyne, Claus Norys, Peter Swynaert. 

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 77, f. 358j[M. V-K] (zie pag. 526, De Brabantse Leeuw, nr. 1) 
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eeuw]; A.M. Bosters: Van de Coevering [te Bergen 
op Zoom; eind 14e-begin 17e eeuw]; Verv. Bossche 
Jerusalemvaarders en tachtig weddenschappen 
[Van Brakel t/m Van de Myddegael]; Verv. De 
Bercker/Berckers [17e eeuw]; Aan v. Van Gerwen. 

Idem, 2007, nr. 2. L. Adriaenssen: Van den Cou
welaer [overzicht vroegste naamdragers; Van 
Coudelair, Van Coulaer, Caudelaer, Couwelers, 
Van Koudeleer; te Ginneken 15e-17e eeuw]; Verv. 
De Bercker [Berckers, Berkers]; L. Adriaenssen: 
De lakenmakers Kievits. 's-Hertogenbosch en 
Tilburg [16e-18e eeuw]; Verv. Bossche Jerusalem
vaarders [Ockers, Pels, De Raet, Rose, Strick, Van 
Tephelen, Van Vladeracken, Want, Van Wijck]; L. 
Adriaenssen: De kleurrijke familie Van der Graeff 
[laken ververs; 16e-begin 17e eeuw]. 

Burgerzaken & Recht. 14e jg., nr. 1, jan. 2007. J. 
Otten/H. Vat: 'Doodgeboren of even geleefd?'; S. 
Bozkurt: Erkenning en geslachtsnaam Turks kind. 
Idem. nr. z. febr. 2007. 

Idem. nr. 3. maart 2007. S. Nicolasen: De gewe
tenloze ambtenaar [bijdrage aan de discussie over 
gewetensbezwaarde trouwambtenaren]; C. Ebbers: 
Verstrekkingen onder de loep [o.a. reikwijdte in
zagerecht; schema Regeling GBA-bescheiden. Ca
tegorieën van te bewaren bescheiden en bewaar
termijnen]; Register op jg.13 (2006) [http://www. 
nvvb.nl; ga naar Burgerzaken & Recht]. 

Idem. nr. 4/5, april/mei 2007. Congresthema 
Burgerzaken 2007: Publieksdienstverlening met 
betrouwbare basisgegevens; Legalisatie & Veri
ficatie: hoe gaat het ook alweer? Het vragenfor
mulier bij gelegaliseerde buitenlandse akten; Een 
Amsterdammer op de Antillen [ervaringen van 
een opleider Burgerlijke Stand]. 

De Croosduyker. nr. zo. jg. 10. najaar 2004. De 
Oudheidkundige Vereniging Landsmeer. Een 
samenvatting van activiteiten en gebeurtenissen 
van de afgelopen 10 jaar van haar bestaan; Waters
nood 1916; Zonder vervoer staat alles stil [foto's 
van vroegere vervoersmiddelen]; Heden en ver
leden [foto's van toen en nu]; Van ploeteraars en 
broodvechters; Landsmeer in vogelvlucht. 

Idem, nr. 2.1., jg. n, voorjaar 2005. 100 jaar ge

leden in Landsmeer; Boerderij Cornelis Claesz 
Meppelen [Hoongh (1683-92), Meppelen (rond 
1700, overl.1755); erfgenamen: Claas Valk uit Am
sterdam en Willem Veen uit Landsmeer; Tump 
(1778), Van Sijpveld (1924)]; 50 jaar geleden in 
Landsmeer; De grote brand aan het Noordeinde 
van Landsmeer in 1934. 

Idem. nr. 22, jg. 11, najaar 2005. Honderd jaar 
geleden; Bakkerij op de Dorpsstraat 65 [oudst ge-
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vonden bakker: Jacob Claasz Ent (1660), voorts 
o.a. Pickpot (1685), Ruijter (over!. 1695), Marck 
(1695, uit Overijssel), Hesseling (1701), Van 
Oojen (1726), Noorda (1741), Verdwaal (1778) 
enz.]; Dorpsstraat 46-48 te Landsmeer [eigenaren 
en bewoners]; 50 jaar geleden. 

Gelders Erfgoed. 2006-3/4. Thema: landgoederen. 
Ter Horst in Loenen. Mariënwaerdt bij Beesd, De 
Wildenborch in Vorden; Nieuwe landgoederen; 
BuitenGoed, het erfgoed van monument, tuin en 
landschap; Huishouden en housekeeping bij Gel
dersche Kastelen; De entourage. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 31e jg., 
nr. 2, juni 2007. P. van Beten: Het voorgeslacht van 
Beertruijdt van Clootwijck, vrouw van Abra
ham ten Hage [aanv. op publicatie in GTMWB zo 
(1996); 15e-16e eeuw]; P. Sanders: De tak 'Geertrui
denberg' van het geslacht Van Clootwijck [ 16e-17e 
eeuw]; Aanv. Genealogie Ten Rage; aanv. Genea
logie Van Seventer en Van Eck; Verv. Nieuwe tak 
genealogie Van Rijswijk [o.a. te Gilze en Baard
wijk]; H. de Vroome: Een genealogisch reisverslag. 
Op zoek naar gegevens van de familie Robben 
te Oisterwijk [uitmondend bij een familie Van 
de(r) Plas. 16e eeuw te Berckel; onderhoudend en 
leerzaam beschreven]; P. Sanders: Wie was de ware 
Anneke de Ruijter?; D.B. van Vugt: Genealogie 
De Ruyter [te Sleeuwijk en Woudrichem; 17e-18e 
eeuw]; Aanv. Genealogie Nieuwkoop; P. Sanders: 
Rudolf Ferdinand Vulsma overleden [in memo
riam]; P. van Beten: De bezittingen van Berne onder 
Rijswijk en Woudrichem [1582-83; transcriptie; 
o.a. Aeckerlaeck, Schellaert. Tueling, Van Dorp]; 
]. de Kloe: Diakonierekeningen Andel 1731-1737 
[o.a. Van Vuuren, Van Milt, Roosa, Van der Plas, 
Van Andel, De Vrome(n). Van Helden]; Verv. 
Kwst. Maria Helena Dekkers; Aanv. Genealogie 
Voeten; Aan v. Deij(t)s; Antw. Donckersloot [ met 
o.a. Oversteech, Van der Pijl] . 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jg. 
21, nr.1,jan. 2006.M.J.H. vanDooremolen: Van Rij
singen, een familie van regenten, kooplieden en 
gilden broeders uit Gestel en Eindhoven [ 16e-18e 
eeuw; 'Het belang van gildenarchieven voor gene
alogisch onderzoek ligt vooral bij de vele notities 
over trouwen en overlijden van gildenbroeders en 
hun familieleden']; Verv. Brabanders op het spoor 
(10) [1620-1628]; Verv. Familie Van Druenen/Van 
Drunen, molenaars in het Noordoosten van de 
Meijerij; Antw. o.a. Verstegen - Van Cleef, Van de 
Mosselaar; Verv. Oost-Brabanders voor de recht-
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bank te Eindhoven (10) [1833]. 
Idem, nr. 2, april 2006. A. Neggers: Een geval 

van serendipiteit: the Van Weert Murder Case 
[moordzaak in 1859 in Bay City/USA, zowel dader 
als slachtoffer waren afkomstig uit Oirschot]; P. 

Begheyn: De eerste generaties Van Thiel (Nistel
rode 1530-1722). een ingrijpend herziene recon
structie [oudst bekende: Jan Ariaens van Thiel, 
begr. Nistelrode 1624]; Verv. Van Rijsingen; Verv. 
Brabanders op het spoor (u) [1620-29]; Verv. Kwst. 
Strik; Verv. Van Drunen. 

Gens Germana (Werkgroep Genealogisch Onder
zoek Duitsland; secretaris-wgod@wgod.nl; www. 
wgod.nl), jg. 33, nr. 1, maart 2007. Hervorming 
Duits Standesamtgesetz; J. Kaldenbach: De innige 
band tussen Ostfriesland en Nederland; Idem: 
Hollandgänger uit het Fürstbistum Osnabrück; 
G.H. Paetzel-Veenstra: Genealogisch onderzoek 
in Wenen; Idem: Het Wiener Stadt- und Landes
archiv; E. Greijer-Gürsch: Van Gra'er tot Greijer, 
speurtocht naar een achternaam;]. Kaldenbach: Er
varingen in Münster/Westfalen. 

Gens Humana (hcc!genealogie), jg. 20, nr. 1, nov. 
2006. W. Rozendaal: GEDCOM [inleiding voor be
ginners; http://www.genealogie.hccnet.nl]; F. 
Goedemondt: Genealogie en Internet [interessante 
homepages]; De geschiedenis van het notariaat 
[verslag van een lezing, gehouden door O.J.A.M.J. 
Dierckxsens]. 

Hasselt Historiael (www.historischevereniging
hasselt.nl; Postbus 6, 8060 AA Hasselt; lidm. 
€ 14,- p.j.), jg. 24, 1e kw. 2007. M. Montanje: Rond
kijken in Hasselt 6: herbergen [o.a. logement van 
Derk Hendrik Michael Gloerich (1876), waar veel 
hannekemaaiers verbleven]; Idem: De Herderin 
[herberg; Van Benthem (1729), Van Veen (1747), 
Drost (1793), Rozendal (rond 1880), Wieringa 
(1990), Brink (1999)]; A. Kroes: Genealogie eigena
ren de Herderin [Van Veen en Drost]; Meppeler 
Courant [1957]; R. den Hartog: Mollinger in Has
selt [eind 19e eeuw]; De zondagsschool Genne na 
1970 [Wursten. Schroten, Van der Klogt]; Verv. 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 

Heraldisch Tijdschrift, jg. 12, nr. 4, okt.-dec. 2006. 
A.C. Zeven: Zegelresten met wapenafbeeldingen 
van het 'Huis Brecht' te Breda. Een poging tot 
identificatie van de zegelvoerders; W. van Zon: 
Nieuwe wapenbrief en de wapenregistraties 2006; 
A. Daae: Een wapen voor de nieuwe bisschop
coadjutor van Breda Mgr. Dr. Joh.H.J. van den 
Rende; 0. Schutte: XXVIIe Internationale Congres 
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voor Genealogie en Heraldiek; A.C. Zeven: De key
thong, een Engelse term voor de mannelijke grif
fioen óf voor de Ormond-knoop?; Idem: Album 
Amicorum van Wal raven van Stepraedt; A. Daae: 
Noord-Nederlandse waterschapswapens. 

Idem, jg. 13, nr. 2, april-juni 2007. J.A. de Boo: 
De symboliek van de heraldische kleuren; Heral
dische filatelie (10). R. van Dijk: Stadswapens van 
Litouwen en Letland; A.C. Zeven: De heraldische 
werkzaamheden van de gebroeders Van Lim
burg, hun grootvader en (oud)ooms Maelwael in 
de middeleeuwen; 0. Schutte: De wapens van de re
genten van het Gasthuis te Rotterdam [afgebeeld 
in kleur; met biografische gegevens]; A. Daae: De 
twee versies van het wapen van de familie Daae in 
Denemarken en Noorwegen; A.C. Zeven: Twee ze
gelstempels van Zutphen uit ca 1350 op een post
zegel; A. Daae: Het wapen van de parochie van de 
H. Driekoningen te 's-Gravenhage; Belasting op 
't hangen van wapenborden in de kerken, 1648; 
Verv. Identificatie van onbekende wapenzegels in 
de zegelcollectie van de NGV (5). 

Historische Kijk op Weesp (r.eringaard@hetnet. 
nl), 22e jg., no. 2, maart 2007. R. van Maanen: De 
Weesper varenkwekerij 'weten en werken' (1876-
1892) [vennoten waren Hendrik Plaat(geb. Weesp 
1845), tr.Johanne A. de Man, en Frans Lambertus 
Knolle (geb. Amsterdam 1848), tr. Charlotte W. 
Elskamp; eerder bestond de bloemenkwekerij 
van Volkhart Epkema (geb. Hoorn 1804, over!. 
Weesp 1876), med.dr., tr. M. Elizabeth Luteijn 
(geb. Middelburg 1799)]; Onvergetelijke oorlogs
herinneringen (1943-1945). 

Holland, 39e jg. (2007), nr. 1. K. van Leeuwen: Hol
land spreekt een woordje mee! De Olympische 
Spelen van Amsterdam (1928); T. de Ridder: Een ver
loren strijd. Watermanagement in de Romeinse 
Tijd; G. Vermeesch: Gorinchem en de Hollandse 
Tuin. Een grensstad tijdens de Tachtigjarige Oor
log; De Archievenman. Het stadsarchief van Dor
drecht: synodale scherpslijperij. 

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen. 
's-Graveland en Kortenhoef; secr.: mevr. M.V. 
Bouter, Meenthof 27, 1241 CP Kortenhoef; lidm. 
€ 9,10 p.j.; portokosten€ 6,-; hkgloriosa@hetnet. 
nl; www.historischekringkortenhoef.nl), 24e jg., 
nr. 1, febr. 2007. J.M. Veenman: Geschenken uit 
een voorbije tijd, deel 1 [de familie Van Blarcum 
te Ankeveen schonk kerkelijke gebruiksvoor
werpen; fragment Van Blaricum/Van Blarcum, 
18e-19e eeuw]; W.J. Fecken: Pieter Dobbenberg de 
eerste organist van de Ned. Herv. kerk in ' s-Grave-
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land [geb. Amsterdam 1782, over 1. 1862]. 
Idem, nr. 2, mei 2007. W.J. Fecken: 'Regtdag ge

houden den 3e november 1725 in 's-Graveland 
[Jacob Gijsberts2 Cruijff als vader van Claasje, 
contra Joannes Momma]; Verv. Geschenken van 
de familie Van Blarcum. 

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwie
de; Postbus 24, 8325 ZG Vollenhove; secr.: mevr. 
E.A. Doekes-van Driel; donatie min. € 9,- p.j.), 23e 
jg., nr. 1, maart 2007. B. van Rosmalen: Omzwervin
gen door bibliotheekland Brederwiede (2); K.Boes: 
Kwartierstaat van Hendrik de Lange [geb. Ambt 
Vollenhove 1915 - 2001; 6 gen.: -, Van Egten, 
Westhuis, Post]; K. Boes/M. Does: Oppen Swolle 4: 
een verdwenen boerderij. Periode 1916-2007. 

Kondschap 

Idem, nr. 2, juni 2007. P. Datema: De Moespotvaart, 
een oud vaarwater; R. Lensen: Geschiedenis van de 
gemeente Steenwijkerwold weer een stuk toegan
kelijker. 

Krommenieër Kroniek (Historisch Genootschap 
Crommenie; secr.: R. Ofman, Pr. Hendrikstraat 
33, 1561 ZG Krommenie; secretaris@hgc-krom
menie.nl; contr. € 17,- p.j.), no. 45, maart 2007. Een 
interview met Klaas Bakker (1930-2006) [zoon 
van Nicolaas Bakker (geb. Naarden) en Maria van 
Oosterom]; W. Andrea: Sursum Corda 1924-1998; 
W. Dijkstra: Honderd jaar 'De Volkswoning'; A. 
Rijks-Leguijt: Stoomtram of ... Paardentram of ... 
Elektrische tram? 

Het Kromme-Rijngebied. jg. 41, nr. 1, maart 2007. 
In Memoriam Henk Reinders (1956-2006). C.A. 
vanBurik: 'Wijk bij Duurstede middelpunt van de 
wereld'. 17de-eeuwse Wijkenaren in den vreemde. 
Bijlage 1. Twee clusters van Wijkse families met 
leden in het buitenland [Schagen - Van Sandick 
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- Wijborgh en Vernoy - Van Crieckenbeeck 
- Nottelman - Van Rhee; fragmenten]. bijlage 
2. Regesten van akten [betrekking hebbend op 
Wijkenaren in den vreemde; o.a. (Van) Middel
coop, Van Emmenes, Van Wely, De Haultain, 
Van Casteel, Van Rijderweert, Van de Grift, 
Noest, Knijff, Bontan, Van Beekom, Van Hartes
velt, Verschuijr, Koppert, Van Sloten, Thomé, 
Van Langelaer. Bergius, De With, Vermuer, De 
Kemp, Van Cleef, De Bie, Van Muyswinckel]. 

Kroniek. Tijdschrifr Historisch Amersfoort 
(g.raven@museumflehite.nl; Breestraat 80, 3811 
BLAmersfoort),jg. 9, nr.1, maart 2007. De heront
dekking van Albert Fiks (1908-1945); Een 17de
eeuwse speeltrommel in de Onze-Lieve-Vrou
wetoren; Twee ontsnappingen uit Kamp Amers
foort; Het huis Varkensmarkt 1 gerestaureerd, 
deel 2; Digitale Kadastrale Atlas van Amersfoort 
en Hoogland [op de website: www.archiefeem
land.nl]. 

Idem, nr. 2, juni 2007. Museum Flehite gaat 
door ondanks asbest; Y. Tanke: Tijdbalk op in
ternet bespaart veel speurwerk [www.tijdbalk
amersfoort.nl; www.historisch-amersfoort.nl]; 
M. Cramer: Willem van Gent, een begaafd Amers
foorts architect [1892-1961; geb. Willeskop]; Nog 
meer ontsnappingen uit Kamp Amersfoort;Jakob 
Nieweg [1877-1955, predikant, schilder]; J. Bur
nier: Joods pleegkind in bezet Amersfoort [Gideon 
Lotan bij de familie Ten Berge]. 

De Lander. jg. 7, nr. 1, mei 2007. Bibliotheek on
line beschikbaar [www.regionaalarchiefrilburg. 
nl onder 'zoeken in databases']; De archieven van 
Alphen en Riel in 10 digitale inventarissen [zie de 
website]. 

,d Bibliotheek 

online beschikbaar 
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Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei- en Boeicop; secr.: L.P. Klep
pe, Nieuwe Rijksweg 64, 4128 BN Lexmond; 
l.p.kleppe@planet.nl; contr. € 19,- p.j.), 9e jg., nr. 
1, febr. 2007. In Memoriam J.P. de Leeuw [1926-
2006]; R. Visser: Wetenswaardigheden. Aan tafel 
bij onze voorouders; W. van Zijderveld: Het ge
meentewapen van Lexmond: een probleem. Deel 
1 [everzwijn of varken]; Uit de 'Leerdammer' van 
70 jaar geleden [1937]; P. de Pater: Lakerveld ge
woon een verhaal [anekdotes]. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 35, nr. 1, 
maart 2007. N.C. Seton-Botti: Was Catharina Botti 
geboren Maastricht rond 1790 en overleden tussen 
1831 en 1862 naaste familie van Jean Winand Botti 
'dit Godding'?; JW. Koten: De dertig voorouders 
van Jan-Willem Koten [geb. Grevenbicht 1930; -, 
Vencken, Konings, Den Ronden]; I. Lommen-Sa/
den: Limburgse emigranten uit de negentiende 
eeuw. De familie Jan Hendrik Roers uit Overho
ven-Sittard [geb. 1806, tr. ald. 1828 Maria Gertrud 
Aretz]; F. Derksen: Eenen ongelijken persoon. Het 
Raadsel van Horst nader beschouwd [zie ook GN 
1998-365 e.v.; Derix, Dircks, (den) Olysl(a)eger; 
met kwstn. (5 gen.) van Theodorus Derix (1709 
Horst 1779; -, Drabbels, Op de Raet, Snieren) en 
van Joanna Baeten (Sevenum 1727- Venray 1802; 
-, Berckels, Vervoort, Vorstermans)]; P. Prevos: De 
Gronsveldse stam van de families Prevaes, Prevos 
en Prevaes [!] [oorspr. Prevost/Provoost; 17e-18e 
eeuw]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg: Grons
veld [o.a. Van de Weerdt, Wolfs, Bemelmans, Van 
den Boorn, Brouwers, Dassen, Doijen, Goessens, 
Hingels, Houten, Lacroix, Peusens]. 

Een nieuwe chronyke van het Schermereiland, jg. 
23, nr. 4, dec. 2006. D. Aten: Kleine Rijper sluis ge
schiedenis. De schutsluis in De Rijp, 1597-2006 
[waterbouwkundig object, regelgeving, sluis
wachters, verpachtingen, landsverdediging]; Een 
terugblik op 55 jaar kievitseieren zoeken in de 
omgeving van De Rijp. 

Idem ( Oudheidkundige Vereniging 'Het Scher
mereiland'; Postbus 21, 1483 ZG De Rijp; Stich
ting Vrienden van het Museum In ' t Houten Huis; 
contr. € 10,-p.j.;d.mantel@planet.nl),jg. 24, nr.1, 
maart 2007. D. Aten: Hendrik van Voorst en Maar
ten Bruijn. Twee Rij per klokkenmakers uit de 18e 
eeuw [Hendrik van Voorst, uit Deventer, tr. Pur
merend 1718 Petronella Muijs; Maarten Bruijn, 
uit De Rijp, geb. ca. 1725, tr. 1749 Trijntje Claas 
Swaan]; P. de Rooy: Vloek of zegen van de verzui
ling [ tekst van een lezing]; F. Rijkes: Ondernemin
gen - handel en nijverheid. 
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Nijmeegs Katern,jg. 21, nr.1, febr. 2007.J.Kuys: Nij
megen moet kiezen: keizer Hendrik VI of koning 
Hendrik (VII). Vergeten verleden: de schande van 
de Hendrikhof [Hendrik (VII, 1211-1242), zoon van 
Frederik II van Hohenstaufen; verleende Nijme
gen in 1230 stadsrecht]; I. Peij: Wapen en logo van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Idem, nr. 2, april 2007. Luchtballonnen boven 
de stad; R. van Hoften: Per koets naar Nijmegen. 
In de 18e en 19e eeuw [reisbeschrijving uit 1817 
door Paulus H.A.J. Strick van Linschoten (1769-
1818)]; H. Wegman: Een huisvrouw op de prairie. 
Dagboek van Willy Uhlenbeck-Melchior [1911]. 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus (www. 
alevo.nl), 15e jg., nr. 2, maart-april 2007. Verv. De 
onderwijzers, de intellectuele elite van het plat
teland (4) [opleidingen; bronnen]; Onderwijs in 
Zwartewaal [Arie de Groot uit Oud- en Nieuw 
Goudriaan, in 1778 beroepen, tr. Teuntje Hei
coop]; T. Hokken: De schoolmeester en de balk 
[transcriptie van functie- en taakomschrijvingen 
en reglement; Govert Graskamp schoolmees
ter-koster te Charlois vanaf 1649]; G.J. Leferink: 
De Tiendaagse Veldtocht [Overijsselse Mobiele 
Schutterij: namen van in hospitalen overleden 
schutters 1830-37]; K.J.Slijkerman: Het geslacht van 
Gillis Jansz. te Ridderkerk [tr. ald. 1596 Jacque
mijntge Mertens uit Koolskamp/VI.]; Beroepen 
van toen (reder-repelaar);J.A. Uitenbogaart: Johan
nes Uytenbogaart stichter der Remonstransche 
broederschap [geb. Utrecht 1557 (exm. Hamel)]; 
]W. Koten: Kort DNA nieuws. 

Ons Voorgeslacht, no. 589, 62e jg., april 2007. 
K.]. Slijkerman: De oudere generaties van de fa
miliegroepen Jabaey uit Strijen [16e-17e eeuw]; 
Antw. o.a. De Roij [te Dordrecht]. 

Idem. no. 590, mei 2007. F. Koppert-van den Berg: 
Genealogie Copper(t) oorspronkelijk afkomstig 
uit Oudewater [oudst bewezen: Gerrit Willemsz 
Copper tr. Gouda 1673 Anne Gerrits (Man); te Rot
terdam; Kopper]; A.B. de Haan: Kinderen van Ger
rit Gerritsz Visscher [te Dordrecht; 1568]; Antw. 
De Roij, Van der Moer. 

Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl; 
Postbus 2, 3930 EA Woudenberg; donatie € 10,
p.j.; info@oudwoudenberg.nl), 2007-1. W. de Greef 
Azn.: Oud-Woudenbergse Families (7): Van de La
gemaat [17e-begin 19e eeuw]; Ons nieuwe huis, 
de Oudheidkamer aan de Schoolstraat. 

Idem. 2007-2. J. Lagerweij: Met grote stappen 
door de geschiedenis van 'Oudenhorst' [boerde
rij in 2003 gesloopt; bouwhistorisch onderzoek; 
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eigenaren en/of bewoners 15e-2oe eeuw, o.a. 
Ruijsch (1536), Gijsels vari Lier {1658), Gallus 
(1713), Lagerweij (1720), Van Lochem (1735), Bols 
(1799), Royaards {1882), Veldhuizen (1883)]. 

Veluwse Geslachten, jg. 32 (2007), nr. 2. Verv. Ze
gels van Veluwnaren in het Gemeente-archief van 
Wageningen: Deel 7: Foyert en Klerck; I. Brou
wer: Kwartierstaat Brouwer-Dalhuisen [Hendrik 
Jacob Brouwer tr. Heerde 1944 Willempje Dal
huisen; een aanzet]; J.F. van der Wal: Genealogie 
van Aart Overbosch (1745-1829) [1745 Epe 1829, 
tr. Epe 1780 Teuntje Barneveld]; H. van den Brand: 
Twee keer getrouwd met HendrikjeJansen [Hen
drik Willems (nam in 1812 te Garderen de naam 
Van den Brand aan), ged. Kootwijk 1755, zoon 
van Willem Hendriksen en Hendrikje Jansen]; A. 

Oosterbroek: Breunis, een Hattems geslacht [frag
ment-parenteel, uitgaande van Mense Broenijsdr, 
begr. Hattem 1639; haar dochter Mechtelt Jans tr. 
(2) na 1603 HenrickHenricks Vedder; nageslacht]; 
Uit onbekende archieven;J.F. van der Wal: Historie 
van de kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat te 
Heerde en zijn eigenaren - aanvulling [Buiten
weerd, Keijzer; 18e-19e eeuw]; Antw. Schoonho
ven. 

Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift (www. 
dhv-drenthe.info), jg. 27, nr. 1-2007. R. de Jong: De 
vrije koloniën van de Maatschappij van Welda
digheid. Groot succes of complete mislukking? 
[de prestaties van ruim honderd kolonisten wer
den onderzocht]; E. Mecking: Het drama van 1918. 
De Spaanse griep in Drenthe; A. van Dijk: Jan 
Coenders van Idsinga. Een Fries in Roderwolde 
[geb. ca. 1736/40 (exm. Kuper); aan- en verkoop 
huizen en landerijen; conflicten met plaatselijke 
bewoners]. 

Idem, nr. 2-2007. Het Noorder Dierenpark op 
historisch filmmateriaal, circa 1935-1960; A. Eg

gens: Rechterlijke archieven in Drenthe. Bronnen 
voor historisch en genealogisch onderzoek naar 
de Drentse misdaad in de periode 1886-1930; 
DHV-prijs 2006 voor Henk Luning [geb. Noord
laren 1935); Mensen bij hunebedden op ansicht
kaarten, circa 1900-2000. 

Westerwolde (Vereniging voor Genealogie en 
Historie; secr.: B. Roossien, Purmerlaan 26, 9501 
AX Stadskanaal; info@streekhistorischcentrum. 
nl; contr. € 15,- p.j.; http://members.tripod. 
com/~westerwolde), jg. 28, nr. 1, maart 2007.J.S.A. 
Huizing: De Limietscheiding [de grens tussen 
Drenthe en Groningen; transcripties van geschil
len in 1443, 1550, 1553, 1612 en 1758]; ].]. Kuipers: 
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Het Gildeboek van Veenhuizen en Ter Maarsch 
(deel 1) [reglement]; Verv. Westerwoldse import. 
Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde 
en Vlagtwedde in de 19e eeuw (2) [de eerste gene
raties van de families Mensen en S{ch)limbach/ 
Slimback]; Nieuwe locatie RKarchief Meppen 
[fam.archive@KGVerband-Meppen.de; KGVer
band-Meppen.de]; ].]. Spanninga: Het kamp 'de 
Beetse' [samenvatting van een lezing]. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 6, nr. 2, juni 2007. De ar
chiefronde van Zeeland. Gemeentearchief Hulst 
[www.gemeentehulst.nl].ZeeuwsArchiefNieuws, 
nr. 34, juni 2007. Begraven in Middelburg [gege
vens afkomstig uit lijsten van begraven personen 
als bijlage bij rekeningen van ontvangers van de 
collaterale successie; www.zeeuwengezocht.nl]; 
De heldhaftige Zeeuwse kaperkapitein Jarry [Ni
colaasJarry, Fransman in dienst van de Vlissingse 
firma Nortier, over!. 1783]; Archieven Waterschap 
Zeeuwse Eilanden nog toegankelijker [eind 2007 
doorzoekbaar via www.archieven.nl]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Liemers, 
15e jg., nr. 2, maart [=mei] 2007.H. van Aken: Genea
logie en internet, wel handig, maar betrouwbaar?; 
G.B.Janssen: Uit het kasboek van de steenoven op 
Broekhuizen van de Heer van Wehl 1768-1775 [op
gemaakt door rentmeester Arnold Felderhoff 
(1734-1786)]. 
Genealogica {Flevoland), 23e jg., nr. 2, april 2007. 
I. Smit: Vonnissen van Jean Josua Beaux [schoen
maker te Amsterdam; 1815). 
GeneVer {Zuid-Limburg), jg. 10, nr. 2, mei 2007. 
Kwartierstaat van Rudolf Stöcker [Frederik Ru
dolf Stöcker tr. Malang 1936 Helena Paulina Ma
ria Wilhelmina (Adriaan?); -, Wagner, Adriaan, 
Otto); T. van Reeken: De moederstamboom c.q. de 
dochterketen [uitgaande van Joanna Maria Jan
sen (1854 Weert 1897), tr. ald. 1882Jan Mathijs van 
Bakel; parenteel (beknopt) uitgewerkt in doch
terlijnen w.o. Van Reeken]; S. Vrancken: 'Lijst van 
de hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belas
tingen in het hertogdom Limburg' (deel 1) (juni 
1905; A t/m G: opgave van naam, woonplaats, ge
boorteplaats en -datum]; H. Boersma: Tips en trucs 
bij het publiceren [van] genealogische gegevens. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 70, jg. 21, nr. 2, 
juni 2007. J. Kaldenbach: Armenzorg in Alkmaar, 
begin 19e eeuw (1) [met 'Lijst van kinderen' van 
het RK Wees en Armenhuis 1825, o.a. Groenland, 
Leijding, Slaman]; Vraag Van Beijeren Bergen 
en Henegouwen; Alkmaarse arts Cornelis Hoef
man [tr. Alkmaar 1782 Clara van Doorn]; Kwar-
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tierstaat Scheerman - Benning [Nicolaas Scheer
man tr. Heemskerk 1922 Johanna Benning; 
-, Schuijt (te Egmond-Binnen),-, De Ruijter (te 
Heemskerk)]; G. Kalverdijk: Genealogie Kalver
dijk [18e-2oe eeuw]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 44, 14e jg. 
[2007], no. 2. In memoriam R.F. Vulsma;J. Cuperus: 
Genealogisch onderzoek in het oude Indië: hoe 
pak ik dat aan? [samenvatting van een lezing]; C. 
van der Knaap: Bereik meer lezers [idem; taalni
veau' s]. 
HuppelDePup (Groningen), jg.14, nr. 2, mei 2007. 
Verv. Naamslijsten (XIV) Ontsnapte gevangen[en] 
uit het Provinciaal tuchthuis, 1793; P.J.C. Elema: 
Een Vriend van Openbaarheid ... Over het huwe
lijk Van Bolhuis Lieftinck - Cappenberg (1865); 
R. van Maanen: Onbekende bron. Kleine tuinders 
in Slochteren rond 1940; M. Glas: Een Krewerds 
takje Iwema [17e eeuw]; Th. I]zerman (t): Kwartier
staat van Willem Boerhave Beekman [geb. Assen 
1891; Beekman (te Zwolle), Doorn (Zwollerker
spel), Boer have, Dieters; na kw. 31 werden alleen 
de Groninger kwartieren vervolgd, o.a. Stoe
vinga/Stuvinga, De Baar, Coehoorn]; Allem@@l 
digit@@l (21). 
Kempen- en Peelland, jg.15, nr. 2, juni 2007. B. van 
de Pol: Een vechtpartij in Helmond in 1591 [tus
sen Guillame Revelaar en Michiel Creeft, die 
overleed; getuigenverklaringen, proces; stam
reeks Creeft (6 gen.)]; A.C.M. Neggers: Van Sprang 
via Oirschot naar Helmond [Vennincx, De Crom, 
Van Sprang]; Kwartierstaten (alle met 5 genera
ties): Boudewijns [Godefridus Boudewijns tr. 
Helmond 1919 Antonia Helena van Bokhoven; 
-, Voogels, -, Van der Els], Grinwis [Joannes W.H. 
Grinwis tr. Helmond 1893 Maria Anna van Bok
hoven; -, Van der Vorst,-, Swinkels], Van Hout 
[Josephus H. van Hout tr. Helmond 1918 Louisa 
Ardina Duijmelings; -, Smits (te St. Oedenrode), 
-, Boerenkamps], Kuijpers [Petrus A. Kuijpers tr. 
Helmond 1905 Anna Theodora Van Os;-, Van der 
Linden (te Geldrop), -, Duijmelinck], Van Lies
hout [Hendrikus H. van Lieshout tr. Helmond 
1922 Agnes Willems; -, Van der Kuijlen, -, Dirks 
( te Helmond)], Manders [Johannes M. Manders tr. 
Helmond 1930 Henrica P.C. Kampen;-, Janssen 
(te Helmond), -Berkers], Martens [Gerardus G. 
Martens tr. Mierlo 1920 Hendrika A. van Tilburg; 
-, Van der Putten,-, Martens (te Helmond)], Van 
der Vorst [Jozef van der Vorst tr. Helmond 1922 
Johanna M. Verberne; -, Van Kuijen, -, Leijten], 
Van der Zanden [Godefridus J.H. van der Zan
den tr. Helmond 1914 Maria Johanna Walschots; 
-, Van de Waterlaat, -, Verberne]. 
Kwartier van Nijmegen,jg. 16, nr. 2, mei 2007. Het 
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portret van ... [E.Kam: HetechtpaarKam-Vroom 
(tr. Den Bosch 1795) en N. Hopstaken: De familie 
Groen - Kok (te Weststellingwerf)]; Verv. Lote
rij en in Nijmegen; H. Fransen: Doop- trouw- en be
graafregisters [ met opgave van begraven personen 
St. Stevenskerkhofjuli 1807]; Idem: Het Nijmeegse 
doodgraversambt; Idem: Kwartierstaat van Fer
dinand Leo Stephanus Maria van Keeken [geb. 
Nijmegen 1949; 6 gen.:-, Van Son ( te Hees), Rühl 
(te Ottersum), Hutting (te Hees)]; Van Juliaanse 
naar Gregoriaanse kalender; H. Bauer: Bijzondere 
vondsten [Goebertus oorspronkelijk Goubart; 
Brakel oorspr. Bracq(ue) uit Valenciennes]. 
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 21e jg., nr. 3, 
juni 2007. Verv. Loodsen op Den Helder woonach
tig [Prins, Quak, Quast, Rijkers, Rooderbaard, 
Schagen, Schipper, Schoen, Schoon, Schrijver]; 
Verv. Helderse en Huisduiner bevelhebbers te 
Walvisvaart in de 18e eeuw. 
Rijnland, afl. 34, 12e jg., nr. 2, mei 2007. C. Schejfers/ 
R. van Lit: Boerenerfgoed in Voorschoten en Was
senaar als inspiratiebron [verslag van een lezing]; 
M. Zoeteman: Leidse voorouders in Universiteits
archieven [idem]; F.J.A.M. van der Helm: De oude 
heerlijkheid Nieuwveen bijna weer bij Den Haag 
gevoegd! 
Wij van Zeeland, 9e jg., nr. 2, april/mei 2007. De 
levensloop van de Afdeling Zeeland van de NGV 
[verslag van een lezing door C.M. Bierens]; Gege
vens West Zeeuws Vlaanderen (17e/18e eeuw) op 
internet. 
ITsseldelta, 21e jg., nr. 2, mei 2007. J.M. Eilander: 
Van welk Eiland komt de Naam Eilander, Eijlan
der?; G.J.A. Rientjes: Genealogie Van Wengelo [ge
noemd naar de boerderij Klein Wengel(o) onder 
Wijhe; 18e-i9e eeuw]. 
Zaanstreek-Waterland, Med. 69, juni 2007. Verv. 
Kwst. De Wit (slot); Aanv. Kwst. Cornelis Kakes 
[o.a. Kelder, Slop, Eijgenhuijs]. 

België 
Cercle Historique de Fléron, juin 1997. La com
munauté de Fléron et Moulin de 1748 à 1788; 
Genealogie Lurson; Cense de la Basse Mehagne; 
Les vocations religieuses dans la familie Detom

bay; Stamreeks Tiquet; Fragmenten Marbaise, 
Larbadelette, Prayon, Moyse; Note sur l'höpital 
de Soumagne [met Mélen en Lallemand]; Note 
sur la familie Goffard -Tosquet; Contrats d' ap
pentissade et de travail [Pouhau, de la Vignette, 
Frater]. 

Idem, sept. 1997. La communauté de Beyne de 
1769 à 1795; Endettement de la communauté de 
Jupille durant le 18e siècle; Moulins de Wégimont 
et d' Ayeneux [met fragment Gilson]; Du chateau 
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de Chênée à Buckingham Palace [afstamming 
van prins William via Spencer, Lennox, Cado
gan, Munter en Trip van Louis de Geer, vermeld 
1481, tr. Catherine de Hierloz]; Financement et 
exploitation de la chaussée de Jupille à Cornillon 
[2e helft 18e eeuw]; Complément sur l' académie 
anglaise [Engelse jezuïten]; Divorces et violences 
conjugales; Notes sur des familles Anne, Ger
main, Baiwir, Bustin, Namur, Mulkay, Mignon. 

Gentse Cadenas (VVF-afd. Gent), jg. XXIII, nr. 1, 
jan. 2004. De stamboom van Zaki [Dewaele; te 
Paulatem en o.a. Gent; 17e eeuw - heden]; On
derzoek naar het vernoemen van kinderen tijdens 
hun dopen. 

Idem, nr. 2, april 2004. De reis van Hendrick 
Raviar [in 1685 als voogd vanJudocus de Deken]; 
Philemon van de Velde en de opeisingen 1914-
1918 door het Duitse leger; Hoe betrouwbaar kun
nen bewerkte genealogische boeken zijn? 

Idem, nr. 3, aug. 2004. R. De Moerloose: Over bas
taarden ofbuitenhuwelijkse kinderen; De Staten 
van Goed van de burgravie Gent. Verklarende 
nota en aanvulling. Supplement [inhoudsopgave 
bundels 217 t/m 222, 1710-1822]. 

Idem, nr. 4, nov. 2004. Persbericht: Overleden 
Gentse voorouders on-line (1673-1796) [inlich
ting: stadsarchief@gent.be; www.gent.be/gent/ 
historis/stadsarchief/registers/homeSoundex. 
asp]; F. Waldack: Hoe ik aan mijn familiewapen 
kwam; Hoe heette Hieronymus a Castello eigen
lijk? [voorbeelden van verlatijnste familienamen]; 
Baronie van Nevele [ca 1538]. 

Van mensen en dingen, jg. IV (2006) -3. J. Adri
aen/M. Adriaen: Het aardewerk van de pottenbak
kerij Dupont te Poperinge [19e-2oe eeuw; o.a. 
grondstoffen, gebruiks-, sier-, architectureel en 
industrieel aardewerk; terminologie; rijk geïllu
streerd]. 

Vlaamse Stam, 43e jg., nr. 2, maart-april 2007. 
Congresnummer: Limburg. Th. Wieërs: Limburgse 
herders in Vlaanderen [werkgroep: http://ghk. 
ghlandvanthorn.nl]; B. De/broek: De Limburgse 
mijnindustrie in het genealogisch onderzoek: 
een verkenning van de relevante bedrijfsarchie
ven; J. Mertens: Afnemend aantal ambulante han
delaars in Overpelt (1797-1850) [alfabetische lijst); 
]. Luyten: Kloosterzusters en begijnen. Een status 
quaestionis van de Hasseltse religieuze gemeen
schappen in 1842; L. Van de Sijpe: Het Limburgse 
bidprentjesarchief van pater Domien de Jong, 
een voorbeeld van een verantwoorde bestemming 
en ontsluiting [voorheen Achelse Kluis]; M.-L. Ca-
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ris/G. Tijskens: Het wel en wee van de familie Na
gelmaekers, molenaars en bankiers. Genealogie 
van Laureys Nagelmaekers [molenaar te Greven
broek 1662-1689]; F. Geerts: De orde der kapucij
nen te Lommel - Werkplaatsen (1925-1969). Een 
overzicht op basis van de bevolkingsregisters; Th. 
Wieërs: De kwartierstaat van Martinus Hubertus 
Rutten, eerste Vlaamse en Vlaamsgezinde bis
schop van het bisdom Luik [1841-1927; Rutten (te 
Kessenich), Vangeneijgen, Zegers ( te Nistelrode), 
Peters (te Zeeland)]; J. Bussels: De Kempenaar Jo
seph Sak, stichter van de salesiaanse missies in 
Congo, bisschop en apostolisch vicaris (1875-1946) 
[met kwst.; Sak (te Someren, Achel), Van Ours/ 
Van Oers (te Boxtel), Mallet (te Hechtelt), Leijsen 
(idem)); L.J.A. Carlens: Erasme Louis de Chokier 
[1769-1839; in 1816 als baron Surlet de Chokier 
opgenomen in de Nederlandse adel; woordvoer
der Belgische oppositie in het Nederlandse parle
ment, 1e Regent Belgisch Congres; met kwst. van 
zijn grootvader (Tonnar de Chokier, Expalude, 
De Wuijpart, De Hennebert) en 32 wapenafbeel
dingen]; R. Driessen: Klingeleers en Klingelhoets 
[varianten van dezelfde naam; verklaring, vermel
dingen]; Th. Wieërs: Was Hubert Leopold Simons 
uit Ophoven een helderziende? Naamgeving bij 
zevende opeenvolgende zonen of dochters aan 
beide zijden van de landsgrens; F.J. M.Daemen: Een 
Gordiaanse knoop in Kessenich ontward? Een no
titie over band twee van de kerkregisters [chrono
logische volgorde is verstoord; reconstructie date
ringen]; R. Driessen: De Maaslandse families Heris 
[te Dilsen, Boshuizen, Maaseik; 17e-18e eeuw]; P. 
de Clerck: Mijn Limburgse voorouders [Ceysens, 
Duvivier, Naus, Maris, Bellefroid, Wadeleux, De 
Groot ( te Stratum/Eindhoven)). 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.v., 
Mitteilungsblatt Nr. 76, 17. Jg., Mai 2007. K. Wag-
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ner: Die Kirche 'Sankt Gregorius' zu Alkersleben 
[in het sacramentshuisje bevinden zich wapens 
van adellijke families; orgel in 1824 gebouwd door 
drie leden van de familie Holland te Schmie
defeld; predikanten 1703-1746 Hedenus en 
1746-1778 Pansner; altaar gemaakt in 1706 door 
Christoph Meil (1659-1726)]; Grabmale als Kul
turdenkmale auf dem Friedhof in Alkersleben 
[o.a. Kämpf(1725)]. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 11. Jg., 
Heft 1/2007. B. Bendix: Genealogische Studie zu 
Forstleuten in der Dübener Heide (Sachsen-An
halt) 1524-1815; E. Galtung Lihaug: Aus Branden
burg nach Skandinavien, dem Baltikum und 
Rufsland. Eine Abstammungslinie von Claus von 
Grabow bis Alexander Sergejewitsch Puschkin 
1581-1837 [via Grabow, Galtung, Siöberg, Hani
bal]; Th. Dinkel/H.K.H. Schmid: Ahnenliste der 
Kinder von August von Köstlin und Wilhelmine 
Mayer [ tr. Heilbronn 1822; -, Cle8, - , Hartmann 
(te Plieningen)]; P. Sieve: Ein Einwohnerverzeich
nis der Bauerschaft Ihorst von etwa 1795 [o.a. Bor
gerding, Sieve, Ihorst, Stundtbeck, Barhorst];J. 
Heinzelmann: Genealogisch verwandt - aber nicht 
genetisch?; Idem: Resonanzen [commentaar op 
vier middeleeuwse genealogische onderwerpen 
van discussie]. 

Computergenealogie, 22. Jg., 1/2007. Stamm
bäume und Auswanderer-Akten [http://www.an
cestry.de]; Ein Daten-Schatz auf dem Malzboden 
[Rechnungsbücher des Wei8en Brauhauses Kel
heim rijke bron voor Niederbayern; http://www. 
schneider-archiv.de]; Adressbuchdatenbank mit 
neuen Funktionen [http://www.adressbuecher. 
net of http://adresbuecher.genealogy.net]; On
line-Ortsfamilienbücher [http://www.online-ofb. 
de]; Von der Verkartung zum Ortsfamilienbuch. 
Teil 2; Vonder Gedcom-Datei zum Ortsfamilien
buch [programma's]; Familienforschung am Kap; 
eine neue digitale Bibliothek historischer Bücher 
[Bibliotheca Leonia; PDF-format]; Vom histori
schen Geografie-Lexikon zur Datenbank [betreft 
het koninkrijk Polen en andere Slavische landen; 
wordt uit het Pools in het Duits vertaald; 16 delen; 
http://wiki-de.genealogy.net/wiki/SlownikGeo]. 

Hessische Familienkunde, Band 29, Heft 3/2006. 
In Memoriam Dr. Hellmuth Gensicke, der Va
ter der nassauischen Landes- und Familienge
schichtsforschung [1917-2006]; Verv. Bestattun
gen Auswärtiger im Kirchspiel Oberweimar 1660-
1763 (2) [1715-1757];]. Pannekeoek (t): Die Familie 
Pfannkuche zu Eberschütz, Hümme, Lamerden, 
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Ostheim [16e-19e eeuw]; L. Becker: Abstammung 
hessischer Patriziergeschlechter von den hessi
schen Landgrafen [in de middeleeuwen waren er 
twee categorieën buitenechtelijke kinderen: de 
'Bastarde' en de 'Bankerte'. De Bankerte werden 
geboren uit vluchtige contacten met partners van 
eenvoudige komaf; de Bastarde uit een concubi
naat met een adellijke dame, dat zelfs tot een hu
welijk kon leiden na overlijden van de officiële 
echtgenote. Er worden acht illegitieme kinderen 
aan Ludwig II de Vrijmoedige (1438-1471) toege
schreven. Hij leefde sinds 1463 samen met zijn 
concubine Margarethe von Holzheim op kasteel 
Spangen berg. Van hen zijn drie kinderen bekend: 
Wilhelm, Johann en Margarethe von Hessen. 
Zij tr. Kassel 1486 Heinrich Furster, van wie na
geslacht Furster, Nordeck gen. Rau, Sibolt gen. 
Schütz. Van Ludwigs broer Heinrich III (1440-
1483) was illegitieme dochter de bekende Contzel, 
die naar haar stiefvader wel Dietz genoemd werd. 
Zij tr. (2) 1481 Ludwig Orth; nageslacht Grebe, 
Vigelius/Weigel/Wigelius, Lyncker/Lüncker, 
Steuber, Seip. Afgesloten wordt met de kwartier
staat van Margarethe von Holzheim: -, NN, v. Bu
chenau, v. Thüngen, v. Gaugrebe, v. Grafschaft, 
v. Röhrenfurth, v. Dalwigk]; G. Reich: Die Juden 
in den Orten der Verbandsgemeinde Eich/Rhh. r. 
Die Juden in Eich/Rhh [daar vermeld sinds 1682; 
alfabetische opgave met genealogische gegevens, 
o.a. Aron, Guthmann, Haas, Hirsch, Reichen
berg, Schott]; Aus der Geschichte der Meerhol
zer Familie Glück; Wolfgang Sucker, 1905-1968 
[exm. Wiesner]; Ahnentafel für die Kinder von 
August Schaffner und Dorothea Nold [tr. Darm
stadt 1907; 63 kwn.: -, Biebel, -, Hirsch]; Horst 
Winterstein (1934-2006), Joachim Fest (1926-
2006); Alfred Mauritz (1932-2006); Hessische 
Wappenrolle: Knapp, Eisenlöffel, Kleinböhl, 
Lang, Stroh, Wunderlich [met stamreeksen]. 

Idem, Heft 4/2006. H.H. Schüfller: Gräber und 
Gedenktafeln auf den Friedhöfen in Sinntal/Hes
sen (I);J. Pannekoek (t): Pfankuche - Familien in 
Hofgeismar und Kassel [16e-18e eeuw]; Verv. Ju
den in Eich/RHH.II. Die Juden in Alsheim [met 
uitvoerige inleiding; o.a. David, Dewald, Ga brie!, 
Gerson, Löb, Mayer, Oppenheimer]; P. Teuthorn: 
Die Hessischen Teuthorns - Eine Amtmannfa
milie in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt 
des 18. Jahrhunderts [met kwartieren van Philip
pine Johannette Elisabeth Müller (ged. Vöhl 1713; 
exm. Schmoll) tr. 1730 Caspar C. Teuthorn]; K. 
Wilhelm: Johann Eberhard Gebhard, Diakon in 
Friedberg- Versuch einer Genealogie [1624-1668; 
(groot)ouders; Ewald]; Ekkehard Lommel (1913-
2006), Dr. Jacobus Pannekoek (1930-2006) [met 
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bibliografie; kwst. (31 kwn.): -, Eveleens, Alder
den, Vreeken; te Aalsmeer en de 31 kwartieren 
van Johannes Pannekoek (geb. Hillegersberg 
1790)]; Stammreihe Schumann [o.a. te Hohensall 
en Bretten; 17e-2oe eeuw]; Hessische Wappenrol
le: Holler, Menges, Trautmann [met stamreek
sen]. 

Hugenotten, 71. Jg., Nr. 1/2007. Kurzbiographie: 
Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1842); Das 
Adelsgeschlecht de la Motte Fouqué; Baron Frie
drich de la Motte Fouqué und seine Beziehung 
zur Musik; Von Monr Blanc zum Weifsen Berg. 
Eine Hugenottenfamilie lebt seit 200 Jahren in 
Böhmen [Magniet]. 

Idem. Nr. 2/2007. Die Kirchensiegel und Stem
pel der reformierten Kirchen in Hamburg; A. 

Flick: Die 'Gräfinnen von Wilhelmsburg'. Eléo
nore d'Olbreuse und Sophie Dorothea; Idem: Das 
Grabmal des Herburger Festungskommandanren 
David de Gauvain [1649-1727, tr. 1682 Elisabeth de 
Vigneulle. 

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 49, Heft 1, 
Febr. 2007. H. Stockter: Ommo Oyken, Häuptling 
von Middoge (t 1534) [met nageslacht o.a. Mid
dog/ Middochius/Medoch, von Westerholt]; 
H.H. Francksen: Holländer in Butjadingen; Die 
Vorträge der Oldenburgischen Gesellschaft für 
Familienkunde e.v. im Jahre 2006 [o.a. Ortsfami
lienbuch Berne, Hofarchive, Grabplatten]. 

Idem, Heft 2, März 2007. E. Scheelje: Kinderzeit 
in Grofsenmeer 1892-1906 [familie Scheelje]. 

Unser Bocholt. 54.Jg. (2003), Heft 1. Sprichwörter 
und Redensarten up Bokelts Platt. Idem, 2003, 
Heft 2.H. Terhalle: Umbruchzeit im Westmünster
land. die Folgen der Französischen Revolution 
von 1789; Melchior von Diepenbrock. Kardinal 
und Sozialreformer [geb. Bocholt 1798]; Schul-/ 
Lehrer-Geschichten aus derMitte des 19.Jahrhun
derts; Die Geschichte der Stadt Bocholt seit 1826 
- bauliche und siedlungsgeographische Aspekte 
- ; Zur Chronik des St.-Georg-Gymnasiums von 
1785 bis 1978; 25 Jahre Familiengericht Bocholt. 

Idem. 54. Jg. (2003). Heft 3. Meister Israhel van 
Meckenem - Goldschmied und Kupferstecker 
[over!. 1503]. Die Bocholter Sammlung. Idem, 
2003, Heft 4. U. Wörffel: Die Hofakten des Hofes 
Klein-Lensing (heute Ernsten) in der Bauerschaft 
Spork (Nr. 34). Der Weg eines westmünsterlän
dischen Pachthofes in die Selbständigkeit [oud
ste pachtovereenkomst 1767: voor Joan Hendrick 
Lensing en Anna Gertrud Übbing; met schema 
familie Ernsten 17e-19e eeuw]; Bocholter Klöster 
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in der Säkularisation (1802-1811); Verv. Schul-/ 
Lehrer-Geschichten; Die Bocholter Bildhauer
familie Stracke [Ignatius Stracke (ged. Dorsten 
1790), tr. 1811 Ursula Reuter; zoon Gottfried (geb. 
1813) verhuisde met zijn gezin tussen 1845-49 van 
Rees naar Bocholt]; Künstler in Bocholt: Bildhau
er Jürgen Ebert [geb.1954]. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
82. Jg., Heft 1, 1. Quartal 2007.J. Kirchhojf!M. Kohl
haas: Johann Rist - Dichter, Pastor und Beobach
ter seiner Zeit. Genealogische Daten, Korrekturen 
und Anmerkungen zu einer holsteinischen Pas to
renfamilie. Nachkommen des Melchior Rist aus 
Nördlingen [eerste vermelding aldaar 1579, over!. 

W. Hilbig: Johann Seegelke ~ 
1606; o.a. Schepler/Scheffler]; 'lt' 
(1807-1873). Deichvogt in Win- le éraut 
sen an der Luhe und Wilhelms-
burg; Arme und kranke Kinder im Kirchspiel Kir
chgrambow 1799/1800 [o.a. Behrend, Erdmann, 
Frahm, Horstmann, Runge]; Die Landschule St. 
Georgsberg. 

Verder ontvingen wij: 
Heemtijdinghen, 42e jg., nr. 4, dec. 2006. J. van 
Riet: Woerden en zijn industrieën [wandeling 
langs historische plekken]. 
Le Héraut (Ass. Royale Office Généalogique et Hé
raldique de Belgique; http://www.oghb.org). no. 
92, 2e trim 2005; nos. 95 (1e trim 2006) t/m 98 (4e 
trim 2006) [in no. 96: Un nouveau règlement pour 
les visiteurs aux Archives de l'État]. 
Tohanniter Orde in Nederland. Med. nr. 230. jg. 
59, maart 2007; nr. 231, juni 2007. A. Mackay: Titu
latuur [een reactie]. 

Johanniter Orde 
in Nederland 

Nederkndse~-.ondedc:,,.xle 
rudderi}<e Cl!de van he< Hospitod 

\O'l Si"(..Jcw) te ..leruzdem 

• 
Mededelingenblad 

Oud Woudenberg. 2006-3. Straatnamen; Krant 
De Holevoet digitaal; Oude landbouwwerktuigen 
[foto's]. 

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 alvorens 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 LHBoskoop. 
of per e-mail: 
info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens N os tra). 

vragen 

587. COUCHERON-PESSERS, COUCHERON-VAN LANGEN 
Willem ( de) Coucheron, geb. Frankrijk(?) ca. 1625, tr. 1655 Maria Wilhelmdr. Pessers, geb. 1634. 
Hij ging ca. 1657 naar Noorwegen, waar hij als militair carrière maakte in het Deens-Noorse 
leger, eindigend als kwartiermeester-generaal. Hun zoon, overste Anthony Coucheron, over
leed Oslo 14-3-1689 en huwde Magdalena Alendolphia van Langen. Zij hadden een dochter 
Maria Margretha, die in 1722 in Amsterdam woonde. 

Gevraagd: nadere informatie over de genoemde personen en hun voorouders. 
A.J. van Deijk, 's-Gravenhage 

588. BREM-VAN DER GRACHT 
De familie Wentzke in Maagdenburg (D) is al een eeuw op zoek naar Caspar Bremm (Brem?), 
timmerman, scheepstimmerman, schatter van de waarde van hout in de haven van Riga, geb. 
tussen 1690 en 1700 en in 1722 in Riga (Letland), overl. Riga 1737, tr. Gertrudis van der Gracht, 
geb. Riga 8-2-1696, dr. van Pieter Friedrich van der Gracht, schipper, afk. uit Zweden, en Eli
sabeth Schultz, eerder geh. met Paul Tesch, kuiper afk. uit Danzig. De achternamen Brem en 
Van der Gracht doen vermoeden dat het hier om in oorsprong Nederlandse families gaat. 

Gevraagd: nadere informatie over de herkomst van Caspar en zijn echtgenote. 
C. Claessen, Alphen aan den Rijn 

589. VAN DER MEER 
Bartholomeus Pietersz van der Meer, geb. ca.1565, over 1. verm. Delft 22-5-1650, tr. Aelken Ger
ritsdr, geb. ca. 1560, overl. Delft vóór 1-5-1619; uit dit huw. minimaal zes kinderen, geb. verm. 
tussen 1590 en 1605: Eva, Samuel (overl. Delft vóór 23-9-1633), Sara, Neeltge, Maerijtgen en 
Jan n e tj e (overl. D e lft 10-7-1672). 

Gevraagd: voorgeslacht van Bartholomeus en Aelken. 
F. Hunneman, Wolvega 

590. KOOLMOES 
Marijtje (Maria) Koolmoes, geb. Zevenhoven 5-7-1841, dr. van Johan Frederik Koolmoes en 
Antje van 't Schip, tr. Aarlanderveen 15-11-1862 Hendrik Stolk. 

Gevraagd: overlijdensgegevens van Marijtje. 
J. Broer, Delfgauw 
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591. HAVENAAR-KROEGER 
Gerrit Jacobsz Havenaar tr. Alphen aan den Rijn 5-5-1669 Geertruid (Geertje) Jansdr Kroeger 
uit Amsterdam. 

Gevraagd: herkomst en voorgeslacht van Gerrit en Geertruid. Bestaat er verband met Jacob 
Havenaar 'uyt Switserlandt' die tr. Den Haag 31-5-1620 Geertruij van Kaselen? 

J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 

Gezocht: naamgenoten en/of ..... 

(DE) KINKELDER, KINKELAER 
Via het Heemkundig Centrum te Haaksbergen werd een uitvoerig overzicht ontvangen van 
de geslachts- en boerderij naam (De) Kinkelder, ca. 1650-1900. Daarin wordt melding gemaakt 
in 1678 van de erfgenamen van Hendrik Kinkelder uit Wehl (Lijmers Gld). Vanaf ca. 1650 

komt de naam te Wehl en omgeving (destijds onder Duits bestuur) herhaaldelijk voor. Uit die 
gegevens kon (nog) geen sluitend genealogisch fragment worden samengesteld, ondanks de 
medewerking van de Oudheidkundige Vereniging te Didam. Ook verdere aansluiting Haaks
bergen-Wehl ontbreekt. 

Graag contact met andere onderzoekers. 
F. Buijs, Nonnen veld 553, 4811 DT Breda, 076-5652492 

Foto WOLLENBERG 
Door toeval ben ik in het bezit gekomen van een prachtige foto, uit 1919, van de zusjes M. en D. 
Wollenberg, naar schatting 12 en 14 jaar oud. Het verdere opschrift luidt: 

"Voor al het goede Nella uit dankbaarheid voor al het goede gedaan aan mijne nichtjes, van 
M. Wollenberg Amsterdam 8-5-1919." 

Belangstellenden kunnen contact opnemen. 
C.J.W.A. Klerken, Burg. Gommansstraat 149, 5922 AH Blerick, 077-3821506 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Arien Brouwer, Dennenlaan 6, 3851 PW Ermelo 
C. Hamoen, Cortenhoeve 26, 2411 JN Bodegraven 
Albert Hoekstra, Ligusterberg 17, 4708 LM Roosendaal 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
P. Houmes, Mecklenburg 6, 2171 DS Sassenheim 
T. de Jong, Uranusstraat 5, 8303 zw Emmeloord 
mevr. dr.J. de Kruif, Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen, Onderzoekinstituut 

voor Geschiedenis en Cultuur,Janskerkhof 13, 3512 BL Utrecht 
Anton Neggers, Langakker 29, 5283 TE Boxtel 
Aat Oosterbroek, Hendrika van Tussen broeklaan 2, 3533 sz Utrecht 
ArieJanStasse, St. Josephlaan47, 3551 VB Utrecht 

M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94-2, 1073 EB Amsterdam 
R.F. Vulsma(t) 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 
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